
 

نفوذ و القای تسلیم، سالح امروز آمریکاست
رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى : 
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ساجده جبارپور برگزیده کتاب سال شعر جوان در گفت و گو با قدس: AFC شانس آزمون، جاوید و خسرویار برای کسب عنوان از آیت اهلل علم الهدی:

  :aپیامبر اسالم
خدا را بخوانید و به 

اجابت دعاي خود 
يقین داشته باشید و 

بدانید كه خداوند 
دعا را از قلب غافل 
بي خبر نمي پذيرد . 
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 ............ همین صفحه

  برنامه جدید دولت برای ارائه بسته حمایتی 

درآمد افزایش قیمت بنزین کجا هزینه می شود؟

در هفت ماه ابتدای سال 
صورت گرفته است

صادرات 
40 میلیون دالری 

منطقه ویژه 
اقتصادی سرخس

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
مهدی فضائلی

انســان ها در مواجهه های حساس و سرنوشت ساز، بر اساس محاسبه و برآورد از 
ذی نفعان، وارد میدان می شــوند؛ چرا که بی گدار به آب زدن و ورود بی حساب و 
کتاب می تواند خســارت های جبران ناپذیر داشته باشد. یکی از این عرصه های 
حساس، عرصه تعامالت و روابط بین الملل است. دولت ها در این عرصه باید بسیار 

دقیق و حساب شده عمل کنند، تا بتوانند منافع و...

تخریب  محاسباتى 
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 قدس  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس 
از صادرات 40 میلیون دالری محصوالت تولیدی 
در این منطقه در هفت ماه ابتدای امسال خبر داد. 
احمد صادقی گلمکانی در گفت وگو با آستان نیوز 

بیان کرد: در مدت...

رده بندی سنى بازی های 
رایانه ای در ایران جدی 

گرفته نمى شود

آسیب های 
واقعى بازی های 

مجازی

خدمات ارائه شده 
در بیمارستان منتصریه 

رایگان است  

موقوفه ای برای 
درمان بیماری های 

پرهزینه
 ............ صفحه 3 ............ صفحه 7

در شانزدهمین اجالس فناوری 
رسانه رخ داد

درخشش 
صدا و سیمای 
خراسان رضوی

 ............ صفحه 4 قدس خراسان

عجول بودن شاعران
 آسیب شعر امروز است

بیرانوند، نامزد مرد سال 
فوتبال آسیا شد

مسئوالن برای تفاسیر خود از اسالم 
سند بیاورند

زوی ایران قهرمان جهان
تیم ملى کبدی جوانان، کنیا را در فینال شکست داد

فراخوان مناقصه مجدد عمومی یک مرحله ای  
همراه با ارزیابی کیفی )نوبت دوم(

1- شماره مناقصه : 9801162
2- موضوع مناقصه : انجام خدمات نگهبانی مورد نیاز

3- محل و مدت انجام کار : استان خراسان رضوی ،  منطقه عملیاتی خانگیران و شهرستان سرخس -  12 ماه
4- نام و نشانی مناقصه گزار: شرکت بهره  برداری نفت وگازشرق- مشهد ، بلوارخیام ، بلوارارشاد ، خیابان پیام ، نبش پیام 6 ، پالك 18 .

5- شرایط مناقصه گر :  5-1- دارابودن شخصیت حقوقی، کد اقتصادی و شناسه ملی .
5-2- داشتن توانائی مالی، تجربه و تخصص در زمینه موضوع پروژه .

5-3-دارا بودن تائیدیه معتبر از سازمان حراست وزارت نفت.
5-4- دارا بودن گواهی نامه صالحیت انجام کار از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی .

5-5- دارا بودن گواهی نامه تائید صالحیت ایمنی صادره از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
5-6- توانایی تهیه ضمانت نامه شرکت در فرآیند ارجاع کار )مناقصه( به مبلغ 3.932.420.000  ریال از انواع تضامین مجاز اعالم شده در آئین نامه تضمین 
                 WWW.EOGPC.IR معام��الت دولت��ی 6- متقاضیان برای دریافت کاربرگ های اس��تعالم ارزیابی کیفی مناقصه به پایگاه اینترنتی مناقصه گزار به نش��انی
) بخش مناقصات ( مراجعه و پس از تکمیل کاربرگ های مذکور ، کلیه مدارک درخواستی را در قالب یک لوح فشرده ) CD ( به انضمام نامه اعالم آمادگی 
جهت شرکت در مناقصه ، حداکثر تا ساعت 14:00 مورخ 1398/09/09  به امور حقوقی و پیمان های مناقصه گزار به آدرس مندرج در بند 4  تحویل نموده 

و رسید دریافت نمایند .
7- پاکت های مناقصه در ساعت 10:00 مورخ 1398/10/02 در حضور پیشنهاد دهندگان گشوده خواهد شد .

8- در صورت نیاز به اطالعات بیش��تر ، متقاضیان میتوانند با تلفن های  319   و 37047317 -051 تماس حاصل نمایند . ضمنا موضوع مناقصه در پایگاه 
اطالع رسانی مناقصات با شماره  9801161  ثبت شده است.

 روابط عمومی شركت بهره برداری نفت و گاز شرق
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فراخوان تجدید مناقصه
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان بردسکن) نوبت اول ( 
شرح در صفحه 5
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آگهی مناقصه عمومی خرید شارژ پیام کوتاه                        
برای خطوطSMS آستان قدس رضوی

آس��تان ق��دس رض��وی در نظ��ر دارد از طریق مناقص��ه عمومی، 
مج��ری دارای صالحی��ت و تجربی��ات مفید ب��رای »خریدتجمیعی 
ش��ارژ پی��ام کوتاه جه��ت دریاف��ت و ارس��ال پیام��ک به صورت 
دوطرفه از کارفرما به ش��بکهGSMو از ش��بکهGSMبه کارفرما« 
از میان ش��رکت های واجد ش��رایط اقدام نماید. جهت مش��اهده 
مت��ن کام��ل آگه��ی، ش��رایط  و اس��ناد مناقص��ه ب��ه نش��انی:                                                                                                                        
ت��ا  حداکث��ر  و  مراجع��ه  مناقص��ات  بخ��ش   http://dev.aqr.ir
س��اعت13:30روز سه ش��نبه مورخ 1398/09/05نسبت به تحویل 
پاکت پیشنهاد قیمت ) پاکت اسناد مناقصه ( به دبیرخانه معاونت 
اداری و پشتیبانی آستان قدس رضوی اقدام نمایید، ضمنًا هزینه 

چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.
شماره تماس05132001053-05132001420
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فراخوان مناقصه ) نوبت دوم (
فوریت های پزشکی اورژانس 115  

شهرآباد بردسکن 
شرح در صفحه 8
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فراخوان مزایده) نوبت دوم (
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات 
بهداشتی درمانی خراسان رضوی

 شرح در صفحه 8 
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فراخوان مناقصه ) نوبت دوم (
شبکه بهداشت و درمان               

شهرستان سرخس 
شرح در صفحه 8
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شماره مجوز: 1398/5021

 قدس  مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ســرخس از 
صــادرات 40 میلیون دالری محصوالت تولیدی در این 

منطقه در هفت ماه ابتدای امسال خبر داد.
احمد صادقی گلمکانی در گفت وگو با آســتان نیوز بیان 
کرد: در مدت مذکــور 60 هزار تن انواع محصول تولید 
شــده در منطقه ویژه اقتصادی سرخس به کشورهای 

هدف صادر شده است.
وی ادامه داد: میزان صادرات در هفت ماه نخســت سال 
جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 100 درصد 

افزایش داشته است.
مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی ســرخس با اشــاره 
به انواع کاالهــای صادراتی از این منطقه تصریح کرد: 
انواع هیدروکربن های ســبک و سنگین، بنزین، روغن 
موتور به عنوان تولیدات واحد پتروپاسارگاد خاورمیانه 
و همچنین چســب و رزین های پودری تولید شده در 
واحد بیتاشیمی، محصوالت صادراتی این منطقه را به 
خود اختصاص داده اســت. وی درباره اقدامات صورت 
گرفته به منظور افزایش صــادرات تصریح کرد: ایجاد 
زیرســاخت های الزم در صنعت حمل و نقل و به ویژه 

ریلی موجب رونق صادرات شده است.

صادقی گلمکانی ادامه داد: ضمن اینکه در ســال رونق 
تولید، تأمین مواد اولیه واحدهای تولیدی مســتقر در 
منطقه ویژه اقتصادی سرخس سبب شده روند مثبتی 

برای صادرات هر چه بهتر کاالها ایجاد شود.
وی افــزود: همچنین با توجه بــه موقعیت ویژه منطقه 
ســرخس و اتصال به نقطه صفر مــرزی؛ حمل و نقل، 
ترانزیت کاال و گسترش تجارت یکی از ظرفیت های اصلی 

توسعه اقتصادی در این منطقه به شمار می رود.
صادقی گلمکانی درباره نقش زیرساخت های ریلی این 
منطقه در گسترش صادرات بیان کرد: با توجه به موقعیت 
ممتاز منطقه ویژه اقتصادی سرخس و قرار گرفتن این 
منطقه در نقطه صفر مرزی و همچنین مراودات تجاری 

با کشورهای آسیای میانه به خصوص ازبکستان، روسیه 
و قزاقستان، زیر ساخت های صنعت ریلی منطقه کمک 
شــایانی به رونق صادرات و واردات از طریق این منطقه 

کرده است.
وی ادامــه داد: این منطقه با توجه به موقعیت بار اندازی 
مناســب و ایجــاد خطــوط ریلــی عریــض و نرمال، 
همجوار ســازی و همچنین ایجاد ســکوهای تخلیه و 
بارگیری و همجواری با ریل عریض توانسته رونق بسیار 

خوبی در این مقوله ایجاد کند.
صادقی گلمکانی تأکید کــرد: منطقه ویژه اقتصادی 
ســرخس از یکســو در مجاورت پاالیشــگاه شهید 
هاشــمی نژاد است که این موقعیت فرصتی مناسب را 
در اختیار صنایع پایین دســتی و سایر صنایع مرتبط 
قرار می دهد و از ســوی دیگر قابلیت های اســتان در 
زمینه کشــاورزی و دامداری فرصتی مناســب را در 

زمینه صنایع تبدیلی فراهم آورده است.
مدیر عامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس افزود: تمامی 
این قابلیت ها با توجه به معافیت مالیاتی 13 ساله و سایر 
مزایای گمرکی که در منطقه حاکم است، برای واحدهای 

صنعتی فرصتی قابل توجه به شمار می رود.

ایرنا: معاون اول رئیس جمهوری کشورمان با بیان اینکه 
در اوج تحریم هــا بنزین صادر می کنیم، گفت: نباید اجازه 
تفکر غلط مبنی بر اثرگذاری فشارها و تحریم ها را بدهیم. 
اسحاق جهانگیری در مراســم افتتاح فاز دوم بیمارستان 
فاطمه الزهــرا)س( میانــدوآب در آذربایجان غربی با بیان 
اینکه برخالف تمام فشارها و تهدیدات، اقدامات بسیاری در 
کشور انجام شده و در سال های مختلف با وجود تحریم ها 
و تهدیدات علیه ایران، شــاهد روند رشد و توسعه بوده ایم، 
افزود: در هر زمینه ای شــاهد پیشرفت و توسعه هستیم، 

ســرمایه فقط نفت و معدن نیست بلکه نیروهای صادق و 
کاربلد اصلی ترین سرمایه و دلیل پیشرفت هستند. وی با 

بیــان اینکه چرا باید برای خــارج کردن دیگری از صحنه 
به جان هم بیفتیم و در داخل درگیر باشــیم؟ عنوان کرد: 
فرهنگ و تمدن اصیل کشور در کنار توسعه و امنیت پایدار 
نشان می دهد که اگر مشکلی وجود دارد به خاطر کم کاری 
مدیران بوده است. معاون اول رئیس جمهور در ادامه با بیان 
اینکه زیرساخت های بهتر موجب امنیت پایدار می شود که 
مقوله اصلی و الزمه توسعه پایدار است، ادامه داد: مرزداران 
ما مردمی هستند که در شهرها و روستاهای مرزی در کنار 

همه نیروهای مسلح زحمتکش زندگی می کنند. 

 ســردار ســرتیپ محمد پاکپور در حاشیه 
»دهمین یادواره شهدای وحدت« در مشهد 
در گفت وگو با خبرنگاران به تداوم تالش ها و اقدامات 
برای آزادی دو مرزبان ایرانی از چنگ تروریســت ها 
اشاره و بیان کرد: مرتب در حال پیگیری این موضوع 
هستیم. فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران انقالب 
اســالمی ادامه داد: از مسئوالن ارتش پاکستان که با 
فرمانده قرارگاه قدس مالقات داشــتند درخواســت 
همکاری کردیم تا هر چه زودتر دو مرزبان جمهوری 

اسالمی ایران از دســت عناصر تروریست رها شوند. 
ســردار پاکپور گفت: آزادی مرزبانان ربوده شده به 

تالش بیشتر برادران در پاکستان بازمی گردد. مهرماه 
پارســال 14 نفر از مرزبانان هنگ مرزی میرجاوه و 
نیروهای بســیجی در اقــدام تروریســتی مزدوران 
اســتکبار ربوده شــدند. تاکنون 12 نفر از آن ها آزاد 
شده اما هنوز دو نفر دیگر در اسارت تروریست ها قرار 
دارند. وی در ادامه به یادواره شهدای وحدت اشاره و 
بیان کرد: خون شــهدای وحدت موجب انســجام و 
وحدت بیشــتر مردم در سیســتان و بلوچســتان و 

جنوب شرق کشور شده است. 

در هفت ماه ابتدای سال صورت گرفته است

جهانگیری با انتقاد از یأس پراکنى در جامعه:

فرمانده نیروی زمینى سپاه خبر داد

صادرات 40 میلیون دالری منطقه ویژه اقتصادی سرخس

در اوج تحریم ها بنزین صادر می کنیم

پیگیری آزادی مرزبانان ربوده شده ایرانی از طریق فرمانده ارتش پاکستان

 گازوئیل و گاز گران نشده و نمى شود
 نرخ تاکسى های آنالین افزایش نمى یابد

 با هرگونه افزایش قیمت کاال برخورد مى شود
  بهره مندی 60میلیون نفر از سهمیه بندی

 ............ صفحه 11
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روزنامـه صبـح ایـران

 موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفیف مجازات تعدادی از محکومان سیاست:  به مناسبت حلول ماه ربیع االول و فرا رسیدن میالد با سعادت حضرت ختمی مرتبت محمد مصطفی)ص( و امام جعفر صادق )ع( 
رهبر معظم انقالب اسالمی با پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 3هزارو552 نفر از محکوماِن محاکم عمومی و انقالب، سازمان قضایی نیروهای مسلح و تعزیرات حکومتی موافقت کردند. آیت اهلل رئیسی، رئیس قوه قضائیه 

پیشنهاد عفو و تخفیف مجازات 3هزارو552 نفر از محکومان را که در کمیسیون مربوط، واجِد شرایط الزم تشخیص داده شده اند، ارائه کرد که این پیشنهاد مورد موافقت رهبر معظم انقالب اسالمی قرار گرفت.

 khamenei.ir  رهبــر معظــم انقالب 
اسالمی صبح دیروز در دیدار مسئوالن نظام، 
میهمانان شرکت کننده در کنفرانس وحدت 
اسالمی، سفیران کشورهای اسالمی و جمعی 
از قشرهای مختلف مردم، علت مصائب امروز 
دنیای اسالم به ویژه وضع تأسف بار فلسطین 
را ضعف اتحاد اسالمی دانستند و با تأکید بر 
اینکه محو اسرائیل به معنای محو رژیم جعلی 
صهیونیســتی و حاکم شدن دولت منتخب 
صاحبان اصلی فلســطین اعم از مسلمان، 
مسیحی و یهودی است، خاطرنشان کردند: 
دشمنان اسالم و در رأس آن ها آمریکا، با اصل 
اسالم و همه کشورهای اسالمی مخالفند و 
ســالح اصلی آن ها در منطقه مــا »نفوذ در 
مراکز حساس و تصمیم گیر«، »ایجاد تفرقه 
در ملت ها« و »القای تسلیم مقابل آمریکا به 
عنوان راه حل مشــکالت« است که نسخه 
عالج در مقابل این نقشــه ها، روشنگری و 

ایستادگی در راه حق است.

 وحدت، اعتقاد و ایمان قلبی به لزوم 
اتحاد امت اسالمی است

حضرت آیت اهلل خامنــه ای در این دیدار با 
تبریک خجسته میالد با سعادت نبی مکرم 
اســالم)ص( و حضــرت امام 
جعفر صادق)ع(، پیامبر بزرگوار 
»قرآِن مجســم«،  را  اســالم 
»برتریــن و بــا عظمت ترین 
مخلــوق پــروردگار« و »نور 
و وســیله حیات و روشنایی 
جوامــع انســانی« خواندند و 
گفتند: بشریت به تدریج این 
حقایق را درک خواهد کرد و 
امیدواریم شاهد روزی باشیم 
که در ایــام والدت این وجود 
مقدس، دنیای اسالم متبسم 
باشد و غم و اندوه بر لبان آن 
ننشسته باشد. رهبر انقالب اسالمی با اشاره به 
نام گذاری ۱۲ تا ۱۷ربیع االول به عنوان هفته 

وحدت در جمهوری اســالمی، وحدت را نه 
یک حرکت سیاسی و تاکتیکی بلکه »اعتقاد 
و ایمان قلبی به لزوم اتحاد امت اســالمی« 
دانســتند و افزودند: این اعتقاد ریشــه دار، 
حتی قبل از تشکیل جمهوری اسالمی نیز 
طرفداران مهمی از جمله مرجع بزرگ کل 

عالم شیعه، آیت اهلل بروجردی داشت.
در مراتب باالتر، کشــورهای اســالمی باید 
با یکدیگر در علم، ثــروت، امنیت و قدرت 
سیاســی در جهت دستیابی به تمدن نوین 
اسالمی هم افزایی و تالش کنند که جمهوری 
اســالمی نیز همین نقطه یعنی رسیدن به 
تمدن نوین اسالمی را هدف نهایی خود قرار 

داده است.

 قضیه فلسطین بزرگ ترین مصیبت 
دنیای اسالم

حضرت آیت اهلل خامنــه ای مصائب موجود 
در دنیای اســالم از جمله قضیه فلســطین 
و جنگ هــای خونین در یمن، غرب آســیا 
و شــمال آفریقا را ناشی از پایبند نبودن به 
اصل پرهیــز از معارضه و اتحــاد در مقابل 
دشمن مشترک دانستند و خاطرنشان کردند: 
امروز بزرگ ترین مصیبت دنیای اسالم، قضیه 
فلسطین اســت که ملتی را از خانه و وطن 
خــود آواره کردند. رهبر انقالب اســالمی با 
اشاره به مواضع روشــن امام بزرگوار از آغاز 

نهضت اســالمی در اعالم خطر علیه نفوذ، 
دخالت و ظلم صهیونیسم، موضع جمهوری 
اسالمی ایران در قضیه فلسطین را موضعی 
قطعی و اصولی خواندند و گفتند: از ابتدای 
انقالب اســالمی تا به امروز همچنان بر این 
موضع باقی هستیم، یعنی بدون مالحظه و 
رودربایستی به فلسطین و فلسطینی ها کمک 
کرده و خواهیم کرد و این کار را وظیفه همه 

دنیای اسالم می دانیم.
ایشان با اشاره به تالش دشمنان برای تحریف 
معنای تأکیدات مکرر امام راحل و مسئوالن 
نظام اســالمی در خصوص »محو اسرائیل« 
گفتند: ما طرفدار فلسطین و استقالل و نجات 
آن هســتیم و محو اسرائیل به معنای محو 
مردم یهودی نیست؛ چرا که ما با آن ها هیچ 
کاری نداریم . مردم فلسطین چه مسلمان چه 
مسیحی و چه یهودی که صاحبان اصلی آن 
سرزمین هستند باید بتوانند خودشان دولت 
خود را انتخاب و بیگانه ها و اراذل و اوباشــی 
مانند نتانیاهو را بیرون و کشورشــان را اداره 

کنند که البته این اتفاق خواهد افتاد.

 تفرقه سالح دشمن
رهبــر انقالب اســالمی با اشــاره به تعابیر 
توهین آمیز آمریکایی ها درباره سعودی گفتند: 
اینکه آن ها صریحاً می گویند سعودی ها غیر 
از پول چیز دیگری ندارند، یعنی باید برویم 

و آن ها را غارت کنیم که این دشمنی آشکار 
با یک کشور و ملت است و طرف های آن ها 
باید بفهمند که در مقابل چنین توهین هایی 
با غیرت عربی و شرف اسالمی چه وظیفه ای 
دارند. امروز ســالح اصلی آمریکا در منطقه 
ما »نفوذ در مراکز حســاس و تصمیم گیر«، 
»ایجــاد تفرقــه و تزلزل در عــزم ملت ها«، 
»ایجاد بی اعتمادی میان ملت ها و دولت ها«، 
»دســتکاری در محاســبات تصمیم گیران 
و وانمود کردن این مطلب اســت که حاّلل 
مشــکالت، رفتن زیر پرچم آمریکا و تسلیم 
شدن« اســت که این سالح از سالح نظامی 

و سخت نیز خطرناک تر است.
رهبر انقالب اسالمی راه مواجهه با دشمنان 
را عمل به فرمان پروردگار یعنی ایستادگی 
در راه حــق خواندند و افزودنــد: البته این 
ایستادگی سختی هایی نیز خواهد داشت که 
با یاری پروردگار آسان خواهد شد. ایشان در 
بخش پایانی سخنانشان، هر سخن، حرکت 
و اقدام در دنیای اســالم در جهت »استقالل 
سیاســی، فرهنگی و اقتصــادی ملت های 
مســلمان«، »وحدت و اقتدار امت اسالمی«، 
»کمک به مــردم و مســتضعفان«، »تبلیغ 
حقایــق و مقابله بــا موهومــات« و »ترویج 
علم و تحقیقات از جمله انرژی هســته ای« 
را حســنه و عمل صالح دانســتند و وظیفه 
روشــنفکران و علمای دنیای اسالم  در این 
رابطه را بسیار مهم دانستند و تأکید کردند: با 
قدرت از حق دفاع کنید و از دشمن نترسید 
و بدانید دنیای اسالم به فضل الهی در آینده 
نه چندان دور، تحقق آرزوهای درخشان خود 
را خواهد دید. پیش از سخنان رهبر انقالب 
اسالمی، حجت االسالم والمسلمین روحانی، 
رئیس جمهور در ســخنانی وحدت را الزمه 
امت اسالمی دانسته وگفت: نفوذ انقالب است 
کــه دل ها را به خود جذب کرده و اگر امروز 
ملت های سوریه، لبنان، یمن، عراق و بحرین 
با جمهوری اســالمی احساس نزدیکی می 

کنند، به دلیل پیام انقالب است.

رهبر معظم انقالب در دیدار مسئوالن نظام و میهمانان کنفرانس وحدت اسالمى : 

نفوذ و القای تسلیم، سالح امروز آمریکاست

 اگر حقوق های فوق نجومی و حق کارانه های میلیاردی را دولت به پزشکان 
نمی داد و یک دهم آن را به متخصصان کشاورزی، مکانیک، هوا فضا و اقتصاد و 
فرهنگ می داد امروز مشکالت اقتصادی، غذایی، فرهنگی و اجتماعی نداشتیم 

و خودروی ملی و هواپیما تولید می کردیم! 7109....915 
 معلم ورودی ۹۸ هستیم. پس از یک سال دوره و آزمون و مراحل استخدام، 
اکنون پس از صدور حکم و حقوق متأســفانه شــاهد تبعیضــی غیرقابل باور 
شــدیم. حقوق با مدرک لیسانس، یک میلیون و 600 هزار تومان. لطفاً صدای 

معلمان مظلوم باشید. 4175....913 
 متأسفانه در احکام معلمان پیمانی )ماده ۲۸( آموزش و پرورش ورودی مهر 
سال ۹۸ قانون مصوب مجلس اعمال نشده و این امر از انطباق احکام سال ۹۷ 
با سال۹۸ به سادگی قابل تشخیص است. لطفاً پیگیری نمایید. 5132....938 
 چرا در مملکت ما هر دولت و مســئولی کــه کم می آورد، از پیامبر یا دیگر 
ائمه مایه می گذارد آن هم با تفســیری غلط و معنی دار! آیا مراجع ما نباید امر 

به معروف کنند تا حرمت ائمه حفظ شود؟ 4423....936 
 وضعیت رانندگی مردم اگرچه نسبت به سال های قبل بسیار بهتر شده، اما 
هنوز هم می توان با کمی حوصله وضعیت راه های کشــور را بسیار بهتر کنیم 
و الگویــی از رانندگی خوب را حداقل برای بچه هایمــان به نمایش بگذاریم. 

9360004523
 واقعاً چرا پزشکان در مقابل پرداخت مالیات که وظیفه همگانی است آن هم 

با درآمد بسیار باالیی که دارند، مقاومت می کنند؟ 9150008793
 آیا واقعا زمان مناســب تری برای گران کردن قیمت بنزین نبود، آخر شب 

عید؟9150003673
 چرا مسئوالن به یکباره نرخ ها را گران نمی کنند؟ یک روز اینترنت، یک روز 
نان و حاال بنزین. با هر بار گران شــدن قیمت وسایل و لوازم زندگی چندبرابر 

می شود و البته نایاب.9350009534
 امیدوارم روزی برســد که صنعت خودروســازی ما خودروهایی در شــأن 
مردممان تولید کند نه اینکه خودروهای از رده خارج شــده جهان را به مردم 
غالب کند. کاش صنعت خودرو ســازی کمی از صنعت دفاعی مان یاد بگیرد. 

9350005674

خطیب نماز جمعه تهران:
با گرانى بنزین کاالها نباید گران شود

در  کاشــانی  امامــی  آیــت اهلل 
خطبه هــای دیروز نمــاز جمعه 
تهران با اشــاره به تغییر قیمت نرخ بنزین 
گفت: آن طــوری که به من توضیح دادند 
درباره مسئله بنزین دولت و مجلس و همه 
فرهیختگانی که مربوط به مسائل اقتصادی 
هســتند، تصمیم گرفته اند. امامی کاشانی 
ادامه داد: باید به اجرای این طرح توجه کرد، باید دقت و نظارت کرد. آن کسی که 
کاال و جنس می فروشد، انصاف داشته باشد، چه ربطی دارد که اگر بنزین گران شد 
آن کار و کاال هم گران شــود؟ وی تأکید کرد: هم اجرایی شدن و هم نحوه اجرایی 
شدن این طرح مهم است. نباید همه بگویند حاال که بنزین گران شده است، مابقی 
کاالها هم باید گران شود. گرانی بنزین چه ربطی به خانه و میوه و اجناس دارد که 
گران شوند؟ باید انصاف باشد. امام جمعه موقت تهران سپس به هفته وحدت اشاره 
کرد و گفت: پیام پیامبر)ص( این است که جهان اسالم به یکدیگر غل نداشته باشد. 
به امت اسالم می گوید دلتان به هم نزدیک باشد و صمیمی باشید. حاال اگر در بعضی 

موضوعات شبیه نیستید، اما مسئله روابط و صمیمیت بینتان مهم است. 

سرلشکر موسوی:
زمان اخراج بیگانگان از منطقه فرارسیده است

تسنیم: فرمانــده کل ارتش با بیان اینکه 
بیگانگان نمی توانند برای کشورهای منطقه 
قابل اتکا باشند، گفت: زمان اخراج بیگانگان 
از منطقه فرا رســیده است. امیر سرلشکر 
ســید عبدالرحیم موســوی که به منظور 
بازدید از یگان های مختلف ارتش در استان 
بوشهر به این اســتان سفر کرده است، در 
جمع خبرنگاران با تأکید بر اینکه جوانان ما در سطح باالیی از روحیه و آمادگی قرار 
دارند، اظهار داشــت: شــاید در یک شرایط عادی ۳0 تا ۴0 سال طول می کشید تا 
به یک سطح اینچنینی از تجربه عملیاتی برسیم، اما می بینیم که جوانان ما مانند 
مجّربین عمل می کنند و از طرف دیگر وقتی کسانی را که سال های خدمت بیشتری 
را سپری کرده اند، می بینیم به دلیل اینکه در مقابل تهدیدات، دائم خود را در سنگر 

می بینند، یک نشاط جوانی در وجود آن ها مشاهده می کنیم.
فرمانده قرارگاه پدافند هوایی کشــور با بیان اینکه ارتقای چشمگیری در نیروهای 
مسلح از جمله نیروی پدافند هوایی ارتش و یگان های پدافند هوایی سپاه پاسداران 
شاهد هستیم، افزود: همرزمان عزیز ما همواره خود را در سنگر و در حال آماده باش 
برای دفاع از آرمان ها و دفاع از حدود و ثغور کشور دیده اند؛ بنابراین هر روز یک نقطه 
ضعــف را برطرف کرده و یک گام خود را ارتقا داده اند. وی تأکید کرد: امروز دفاع از 
تأسیسات حیاتی و حساس کشــور دارای اولویت و اهمیت راهبردی است و ارتش 

همواره به این مناطق نگاه ویژه ای داشته است.
امیر سرلشکر موســوی ادامه داد: بعضی از دشمنان ما با اتکای به زرادخانه ها و نام 
بزرگ بعضی از سالح ها ممکن است حرف هایی را بزنند، اما ما نیز برای دفاع از کشور 
نشــان داده ایم جمهوری اسالمی ایران به برکت وجود جوانان ماهر و متعهد، یکی 
از کشــورهای ممتاز جهان در حوزه نگهداری به شــمار می آید و در زمینه ساخت 
تجهیزات نیز اعم از زمینی، هوایی، دریایی و موشــکی به خودکفایی رسیده است 
و در نبرد احتمالی آینده پیروز میدان جمهوری اســالمی ایران خواهد بود. فرمانده 
کل ارتش خاطرنشان کرد: راهبرد جمهوری اسالمی ایران در مقابل آمریکا؛ راهبرد 
مقاومت فعال است و  اراده الزم در بین نیروهای انقالبی به بهترین شکل برای تحقق 

آن وجود دارد. 

وزیر خارجه آمریکا: 
همراه با عربستان برای مقابله با ایران تالش مى کنیم

فارس: »فیصل بن فرحان بن عبداهلل« وزیر خارجه عربستان سعودی که به واشنگتن 
ســفر کرده است، با همتای آمریکایی خود دیدار کرد. در این دیدار روابط راهبردی 
تاریخی بین آمریکا و عربستان سعودی، راهکارهای تقویت همکاری دو کشور، آخرین 
تحوالت منطقه ای و بین المللی و شراکت برای مبارزه با افراطی گری و تروریسم بررسی 
شد. از سوی دیگر شبکه سعودی العربیه گزارش کرد که پمپئو پس از این دیدار تأکید 

کرد آمریکا و عربستان برای مقابله با رفتارهای بی ثبات کننده ایران تالش می کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد
واگذاری 120 هکتار از زمین های مصادره شده توسط 

خاندان پهلوی به مالکان واقعى شان
مهر: رئیس بنیاد مستضعفان از واگذاری 
یــک میلیــون و ۲00 هزار متــر مربع از 
زمین های مصادره شــده توســط خاندان 
پهلــوی در اســتان مازندران بــه مالکان 
واقعی شان خبر داد. ســید پرویز فتاح در 
مراسم واگذاری یک هزارو۲50 فقره از اسناد 
علوی که پیش از انقالب توســط خاندان 
پهلوی مصادره شــده بود، به مالکان آن گفــت: در نهمین مرحله از طرح واگذاری 
اسناد علوی به مردم، یک هزارو۲50 فقره سند واگذار می شود و در مجموع ۹ مرحله 

واگذاری ها در این استان، نزدیک به ۱0 هزار فقره از اسناد علوی به مردم داده شد.
وی ادامه داد: مساحت زمین های واگذار شده در ۹ مرحله اخیر، یک میلیون و ۲00 
هزار متر مربع است و ارزشی در حدود ۳00 میلیارد تومان دارد که به صورت تقریباً 
رایگان به مردم مازندران واگذار شــده اســت و اگر هزینه ای هم داشته، هزینه های 
قانونی مربوط به ســازمان ثبت اســت. فتاح خاطرنشان کرد: این موارد زمین هایی 
است که مردم در آن ساکن بوده و یا آن را ساخته اند که شامل زمین های مسکونی 

و کشاورزی می شود.

تخریب محاسباتى 
و  حســاس  مواجهه هــای  در  انســان ها 
سرنوشت ساز، بر اساس محاسبه و برآورد از 
ذی نفعان، وارد میدان می شوند؛ چرا که بی 
گدار به آب زدن و ورود بی حســاب و کتاب 
می تواند خســارت های جبران ناپذیر داشته 
باشد. یکی از این عرصه های حساس، عرصه 

تعامالت و روابط بین الملل است.
دولت هــا در این عرصه باید بســیار دقیق و 
حساب شــده عمل کنند، تا بتوانند منافع و 
امنیت ملی خود را تأمین نمایند.  طبیعتاً این 
محاسبه برای کشورهایی که دشمنان عنود و 
بزرگ دارند، اهمیت و حساســیتی به مراتب 

بیش از کشورهای دیگر دارد.
این محاسبه ها و برآوردها در یک نظام فکری 
و ذهنی شکل می گیرد که اصطالحاً »دستگاه 

محاسباتی« می گوییم.
دستگاه محاسباتی همان مغزافزاری است که 
کار تجزیه و تحلیل داده ها را انجام می دهد و 

تصمیمات، محصول این دستگاه است.
حال این پرســش مطرح می شــود که این 
»دستگاه محاسباتی« دارای چه ارکانی است؟ 
یا دستگاه محاسباتی هر فرد، مبتنی بر چه 

پایه هایی عمل می کند؟
اگر بخواهیم به اختصار پاسخ این پرسش را 
بدهیم، باید بگوییم:مبانی اعتقادی و فکری 
یا جهان بینی فرد، تجارب، دانش، اطالعات 
تاریخی، بــرآورد از تــوان و ظرفیت خود و 
بــرآورد از توان و ظرفیت طرف یا طرف های 
مقابل، اصلی ترین مبانی تشکیل دهنده این 

دستگاه محاسباتی هستند.
اینجا مجال شــرح و توضیح نقش و کارکرد 
هریک از این ارکان نیست، ولی اجماالً بدانیم 
نتیجه دستگاه محاسباتی یک انسان موحد، 
متوکل و باورمند به وعده های الهی حتماً با 
دستگاه محاسباتی انسان مادی و فاقد چنین 
باور و توکلی بسیار متفاوت است. همین طور 
است خروجی دستگاه محاسباتی سیاستمدار 
مطلع از ظرفیت های داخلی و معتقد به توان 
داخلی با سیاستمداری که چنین باوری ندارد 
و چشم امیدش به کمک دیگر کشورهاست و 
برون داد دستگاه محاسباتی فردی که برآورد 
دقیق و واقعی از توان و امکانات دشمن دارد 
و فریــب هیاهو و تصویرپردازی دشــمن از 
خودش را نمی خورد، اختالف معناداری دارد 
با فردی که تحت تأثیر عملیات روانی و ابهت 

ساختگی دشمن قرار می گیرد.
بنابراین دســتگاه محاســباتی دولتمردان، 
سیاستمداران، چهره های بانفوذ، تصمیم سازان 
و سپس عموم مردم تأثیر بسیار مستقیم و 
مؤثری در کم و کیف مواجهه با دشــمن و 

تصمیمات آن ها در صحنه های مهم دارد.
با توجه به همین اهمیت و اثربخشی است که 
بخش قابل توجهی از تالش های برنامه ریزی 
شده سیاســتمداران و رســانه ها در جهت 
تخریب این دســتگاه و دســتکاری مغزافزار 
طرف مقابل می شــود.  غــرب و به خصوص 
آمریکایی هــا در ایــن تخریب یــد طوالیی 
دارند و تاکنــون منافع بســیاری را از قَِبل 
ترفندهایشان در این زمینه برده اند.دولتمردان، 
سیاستمداران، چهره های مؤثر و آحاد مردم 
ما در معرض که نــه، بلکه آماج این تخریب 
قرار دارند و با تأســف باید بگویم در مواردی 
هم موفق شده اند! تخریب دستگاه محاسباتی 
دولتمردان بسیار پرخسارت است؛ چرا که از 
سویی سد راه دســتیابی کشور به منافعش 
می شــود و از سوی دیگر منافع بسیاری را با 
هزینه کم برای دشمن رقم می زند. دولتمردی 
که ظرفیت ها و توانمندی های داخلی را باور 
نداشته باشد و حل مشکالت کشور را در گرو 
تسلیم در برابر دشمن بداند، معلوم است چه 

خسارتی به بار خواهد آورد.
دولتمرد یک کشور اسالمی که به وعده های الهی 
اعتماد نکند و در عوض وعده دشــمن را مورد 

اعتنا قرار دهد، زیانش بی نیاز از توضیح است.
اســالمی کــه مرعوب  نظــام  کارگــزار 
بزرگ نمایی دشــمن از خودش بشــود و 
داشته های خود را به واسطه کوچک سازی 
دشــمن ناچیز بشــمارد، معلوم است که 
نمی تواند از موضع عزت برخورد کند، هر 

چند شعار عزت بدهد!
تخریب روحیه و خلل در روحیه دوســتان 
برای مقاومت و تقویت روحیه و اراده دشمن 
برای فشــار، از جمله پیامدهای منفی این 

تخریب محاسباتی است.
عالج این مشــکل بزرگ یک چیز است و آن 
تشخیص صحیح یا به عبارت دیگر »بصیرت« 
است. همین اهمیت و حساسیت موجب شده 
که رهبر حکیم انقالب اسالمی بارها در این 

باره تذکر و هشدار بدهند.
ایشــان در ســخنرانی ۹۸/۸/۸ یک بــار 
دیگــر در این باره چنیــن فرمودند: »اگر 
یک ملّتی توانســت این تشخیص درست 
را بدهــد و تصمیم بگیــرد و تحت تأثیر 
تخریب محاســباتی دشمن قرار نگیرد، به 
نتایج خوبی دســت خواهد یافت... یکی از 
کارهای دشمن این اســت که محاسبات 
مسئوالن کشــور و مؤثّران فکری کشور و 
در درجه  بعــد آحاد ملّت را تغییر بدهد و 
در محاسبات این ها اثر بگذارد؛... یک ملّت 
آزاد آن ملّتی است که این تأثیر را نپذیرد، 
به معنای واقعی کلمه آزادانه بیندیشــد، 
آزادانه فکر کند و با شــجاعت عمل کند و 

دنبال منافع ملّی خودش برود«.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 مهدی فضائلى 

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

آرش خلیل خانه: دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا 
تالش کرده تا خود را نسبت به گام چهارم ایران بر خالف 
کشورهای اروپایی خونسردنشان داده و وانمود کند که نگران نیست، 
اما همزمان روش های شناخته شده خود را برای ارسال پالس هایی 
به منظور کاهش تنش و تغییر مســیر مناقشه با تهران نیز به کار 
گرفته است. اگر چه واکنش رسمی وزارت خارجه آمریکا به این گام 
تند و تخاصمی بود و مورگان اورتیگاس، سخنگوی این وزارتخانه 
اقدام ایران را نقض آشکار تعهدات توافق هسته ای این کشور دانسته 
و آن را »گامی بزرگ در مســیری غلط« ارزیابی کرد بی آنکه اشاره 
کند کشورش اساساً از این توافق خارج شده، اما ترامپ در نخستین 
واکنش به از ســرگیری غنی سازی در سایت فردو و این سؤال که 
واکنش او چه خواهد بود، گفت: ببینیم چه خواهد شد! وی پس از 
آن در حساب توییتری خود نوشت: »ایران در حال غنی سازی بوده 
و هســت که این گامی بســیار بد خواهد بود!«. به نظر می رسد او 
هنگامی که فرمان خروج آمریکا از توافق هسته ای موسوم به برجام 
را امضا می کرد، این تصور را داشــت کــه ایران یا در یک واکنش 
متقابل از این توافق خارج خواهد شد یا واکنشی نشان خواهد داد 
که به فروپاشی برجام منجر شــود و یا آنکه دولت روحانی به هر 
قیمت در این توافق باقی خواهد ماند، بی آنکه عایدی از آن حاصل 

ایران شود.

 تکاپوی اروپایی ها
فدریکا موگرینی، مسئول هماهنگی سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
پس از نشست اخیر وزرای خارجه این اتحادیه در بروکسل ضمن 
ابراز نگرانی از گام چهارم ایران و غنی ســازی در فردو و با اشــاره 
به اینکه اروپایی ها در صورت نقض برجام از سوی ایران )به تعبیر 
آن ها(، مکانیزم رســیدگی به اختالفات را بررسی خواهند کرد و 
ممکن است به سمت خروج از این توافق بروند، باز هم تأکید کرد 
که با وجود کاهش تعهدات ایران و حتی حرکت به ســمت خروج 
از برجــام، آن هابرای حفظ این توافق تالش خواهند کرد؛ زیرا این 

موضوعی مرتبط با امنیتشان است.

 دیپلماسی توییتری سردرگم ترامپ
در قطعه ای دیگر از پازل واکنش ها در غرب به گام چهارم ایران، 
دونالد ترامپ اواســط هفته در توییتی شبانه نوشت: اگر ایران 
بتواند »رابرت لوینســون« مأمور پیشین »اف بی آی« را که ۱۲ 
ســال پیش در این کشور ناپدید شده اســت، بازگرداند، گامی 
بســیار مثبت خواهد بود. او چند روز پیش هم گفته بود آماده 
مذاکره با ایران اســت و ایران اگر پای میز مذاکره بیاید، خوب 
اســت. به باور کارشناسان ترامپ با این توییت تلویحاً به دنبال 
آن است تا به تهران اعالم کند هنوز هم موضوعات و گزینه هایی 
برای باز شدن باب مذاکره و تماس و نوعی معامله بین دو کشور 
وجود دارد. این در حالی است که سفیر جدید آمریکا در امارات، 
کشوری که در هفته های اخیر از ائتالف سعودی تا حدی فاصله 
گرفته و بــه دنبال کاهش تنش با ایــران و احیای روابطش با 
تهران بوده، گفته اســت ترامپ هم خواهان و متعهد به کاهش 

تنش ها با ایران است.
جان راکولتا، سفیر آمریکا مدعی شــد من با سران بسیاری از 
کشــورها در اینجا دیدار کرده ام. آن ها به وضوح گفته اند که در 
وهله نخست ۱00 درصد موافق فشار حداکثری بر ایران هستند، 
دوم اینکه آن ها نمی خواهند با خشــونت مشکالت را حل کنند 
و ســوم اینکه یک راه حل سیاسی، از طریق مذاکرات تنها راه 
پیشــرفت در این ماجراســت. او یک روز بعد هم در گفت وگو 
با آسوشــیتدپرس گفت:درحال همکاری های نزدیک با امارات 
هســتیم تا ایران را متقاعد کنیم که تنها راه، راه حل سیاســی 
است. انور قرقاش وزیر مشــاور در امور خارجی امارات هم روز 
یکشنبه از ایران خواست تا به میز مذاکره با قدرت های جهانی 
)۱+5( و کشــورهای منطقه باز گردد. او تأکید کرد که افزایش 
تنش هــا در این مرحله به هیچ کس کمکی نمی کند و ما به جد 
بر این باوریم که امکان موفقیت دیپلماسی مشترک وجود دارد.

 ترامپ به دنبال مذاکره واقعی نیست
یک نماینده مجلس می گوید: آمریکا اصالً به دنبال حل مسائل از 

طریق دیپلماتیک و کاهش تنش نیســت؛ زیرا تنش برای آمریکا 
سودمند است. سیامک مره صدق با اشاره به فرمایشات رهبر معظم 
انقالب مبنی بر متفق القول بودن مسئوالن در عدم مذاکره با آمریکا، 
می گوید: نمایش قهرمانانه ای که ملت ایران در برجام نشان داد اوج 
نرمش بود، اما متأسفانه آنچه واقعیت دارد این است که آمریکا اصاًل 
به دنبال حل مســائل از طریق دیپلماتیک و کاهش تنش نیست 
و آنچه ترامــپ و دیگر دیپلمات های آمریکایی در منطقه نمایش 
می دهند، صرفاً عملیات روانی و تبلیغاتی برای توجیه خروجشان از 

توافق و بازگرداندن تحریم هاست.

 یا وقت کشی است یا فضا سازی
فرهاد فالحتی هم در گفت وگو با خبرنگار ما در مورد پالس های 
سردرگم و متناقض ترامپ با اشــاره به اینکه بهترین شیوه ای 
که ما می توانیم در دیپلماســی دنبال کنیم، عرفی اســت که 
بر موضوعات مترتب اســت، می گوید: ترامــپ باید بفهمد که 
برگشتن به میز مذاکره تنها از یک مسیر ممکن است و آن هم 
بازگشت او به برجام و اقرار به اینکه خروجش اشتباه بوده است 
و آنچه را دولت قبلی آمریکا تعهد داده و مورد وثوق ســازمان 
ملل و شورای امنیت اســت و سال ها روی آن کار شده، مجدد 
بپذیــرد و قبول کند که توافقی بهتر از آن با این روش نصیبش 
نخواهد شــد. نماینده مردم قائنات تأکید می کند: این فرمایش 
رهبری راهگشاست و راهبرد ما را نشان می دهد که آمریکا اگر 
می خواست کار به اینجا نرســد نباید برجام را ترک می کرد و 
حاال اگر خواهان مذاکره باشد هم باید این واقعیت را بپذیرد که 
ما از گام چهارم به بعد با او مذاکره خواهیم کرد و دو ماه دیگر 

از گام پنجم به بعد.

مهر: امام جمعه مشهد در خطبه های نماز جمعه این شهر در 
حرم مطهر رضوی با انتقاد از برخی اظهار نظر های اختالف آفرین، 
گفت: هر مسئول سیاسی باید برای تفاسیر خود از اسالم سند 
بیاورد.در کدام سند آمده است پیامبر)ص( با کفار پیمان بسته 
و اگــر خلف وعده کردند دوباره با آن ها پیمان ببندند؟ آیت اهلل 
سیداحمد علم الهدی، در ابتدای سخنانش ضمن اشاره به آیه 
۱۷۴ ســوره نسا، تصریح کرد: این آیه پیامبر)ص( را به عنوان 
برهانی معرفی می کند که از جانب پروردگار فرستاده شده است 
تــا به عنوان الگو در تمام جریانات زندگی چون اخالق، بینش 
سیاسی و اجتماعی و دیگر ابعاد، به سیره او توجه کنیم. آیت اهلل 
علم الهدی تأکید کرد: در جریان انقالب نیز باید از انقالب پیامبر 
الگو بگیریم که عامل توسعه اش نه اسلحه و جنگ، بلکه قدرت 
نرم بود. وی ادامه داد: ذات بشــر با آموزه های پیامبر موافق بود 
و در همان لحظه نخست همه به اسالم گرایش پیدا می کردند؛ 
در انقالب اسالمی ایران نیز همین شرایط وجود داشت و امام 
خمینی)ره( اشاره کردند که انقالب ما صرفاً یک دگرگون سازی 

سیاسی در گوشه ای از دنیا نیست، بلکه به معنای توسعه جهانی 
اسالم است.

عضــو مجلس خبرگان رهبری ضمن اشــاره بــه تأکید امام 
خمینی)ره( مبنی بر لزوم صادر شــدن انقالب اسالمی، گفت: 
البته اســتکبار، انقالب ما را تحریف کرده و اعالم کرد ایرانی ها 
قصد دارند در کنار انقــالب، به جهان خواری بپردازند. آیت اهلل 
علم الهدی در ادامه ضمن اشاره به مقاومت یمن در برابر مزدوران 
استکبار، بیان کرد: این مقاومت نشان از نفوذ نرم انقالب اسالمی 
ایران در این کشور دارد. البته آن ها که در استکبار جهانی نقش 
دارند مثل آمریکا و صهیونیسم، می خواهند جلو این نفوذ نرم 
را بگیرند و از آنجا که می دانند جنگ کارســاز نیست، از فشار 
اقتصادی استفاده می کنند. وی اضافه کرد: آنان خیال می کنند 
که با فشار معیشتی، مردم ما از انقالب بازمی گردند و با کشیدن 
سفره دین از زیر پای جوانان، آن ها دنبال هوسبازی رفته و نفوذ 
قدرت نرم انقالب از بین می رود، در صورتی که اشتباه می کنند 

و مردم ما ۴0 سال سخت پای انقالب ایستاده اند.

 دو جریان مشکل ساز
امام جمعه مشهد مشکل فعلی را ناسازگاری برخی از جریان های 
داخلی و مقابله آنان در جریان مقاومت دانسته و ابراز کرد: ما در 
داخل جامعه با دو جریان مواجهیم که یا انقالب را قبول ندارند 
و یا آن را درک نکرده اند. دســته اول همان جریان سکوالری 
هستند و دسته دوم که از دسته قبلی نیز بدتر هستند، افرادی 
هستند که اســالم را در سیاست دخیل می دانند، اما آن را در 
جهت منافع خودشــان استفاده می کنند؛ این ها همان عده ای 
هستند که اسالم را آن گونه که خود می خواهند، تفسیر کرده 

و برهمان اساس، اندیشه سیاسی خودشان را توجیه می کنند.
وی ادامه داد: هر مســئول سیاســی باید برای تفاسیر خود از 
اسالم ســند بیاورد؛ پیامبر)ص( با کفار مذاکره می کردند، اما 
کدام ســند نشان می دهد که پیامبر)ص( با کفار پیمان بست 
و اگر خلف وعــده کردند، دوباره با آن ها پیمان ببندند؟ عضو 
مجلس خبرگان رهبری در انتها تأکید کرد: پیامبر)ص( واقعیتی 
است که به تعبیر قرآن برهان ماست؛ باید در مورد ایشان سند و 
مدرک ارائه کرد. بزرگ ترین پیمان ایشان با کفار، صلح حدیبیه 
بود و در مقابل تخلف از این پیمان، پیامبر جنگیدند و نتیجه 
آن جنگ نیز فتح مکه شــد. برخی مردم را غافل و بی بصیرت 

می بینند، در حالی که خصوصیت مردم ما، عکس این است.

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

خبر

سیاست خارجی

نماز جمعه

پالس های متناقض رئیس جمهور آمریکا پس از گام چهارم

آیت اهلل علم الهدی:

با پا پس زدن، با دست پیش کشیدن!

مسئوالن برای تفاسیر خود از اسالم سند بیاورند

kh
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en
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ir 
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مردم فلسطین چه 
مسلمان چه مسیحى و 
چه یهودی که صاحبان 
اصلى آن سرزمین 
هستند باید بتوانند 
خودشان دولت خود 
را انتخاب  و بیگانه ها و 
اراذل و اوباشى مانند 
نتانیاهو را بیرون کنند

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

افزایش 100درصدی صادرات منطقه ویژه اقتصادی سرخس    آستان: مدیرعامل منطقه ویژه اقتصادی سرخس گفت: میزان صادرات این منطقه ویژه در هفت ماه نخست سال جاری در مقایسه با 
مدت مشابه سال گذشته 100 درصد افزایش داشته است. احمد صادقی گلمکانی افزود: این منطقه با توجه به موقعیت بار اندازی مناسب و ایجاد خطوط ریلی عریض و نرمال، همجوار سازی و همچنین ایجاد سکوهای 

تخلیه و بارگیری و همجواری با ریل عریض توانسته رونق بسیار خوبی در این مقوله ایجاد کند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  با همکاری مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی 
در مشهد برگزار شد

جشن ازدواج 160 زوج جوان ارتشی
آســتان: همزمان با ســالروز میالد 
پیامبر گرامی اسالم)ص( و امام جعفر 
صادق )ع(، مراسم جشــن »زندگی به 
سبک رضوی« با حضور 160 زوج جوان 
از کارکنــان و فرزنــدان نیروی زمینی 

ارتش برگزار شد.
به گزارش آســتان نیوز، جشن ازدواج 

ويژه زوج های جوان ارتش جمهوري اسالمي ايران از استان های خراسان رضوی، 
شمالی و جنوبی، گلستان و سمنان در قالب طرح ملي زندگي به سبک رضوي 
برگزار شد. »زندگی به سبک رضوی« طرحی آموزشی است که با هدف اعتالی 
کارکرد خانواده و با بهره گیری از سبک زندگی رضوی برای زائران و مجاوران به  
ويژه زوج های جوان، توسط مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی اجرا 

می شود.

در مؤسسه کشاورزی  و موقوفات سمنان صورت گرفته است
تولید انواع محصوالت باغی در قالب مشارکت با مردم

آستان: مدير عامل مؤسسه کشاورزی 
و موقوفــات اســتان ســمنان مرکز 
دامغان زيرمجموعه شرکت کشاورزی 
رضــوی از تولیــد محصــوالت باغی 
توسط اين مؤسسه در قالب مشارکت 

با مردم خبر داد.
رضا حقدادی در گفت و گو با آستان نیوز 

بیان کرد: مشارکت با مردم در تولید و بهره برداری باغات پسته اين مؤسسه واقع 
در روستاهای برم و حسن آباد و برای نخستین بار در آستان قدس رضوی، يکی 
از تصمیمات مهم مؤسســه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان به 

شمار می رود.
وی ادامه داد: تولیدات باغی مؤسســه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز 
دامغان شامل پسته، زردآلو، هلو و گردو است که اين مؤسسه حدود 187 هکتار 
باغ پسته در دامغان، 210 هکتار باغ زيتون و 5 هکتار باغ زردآلو و گردو در آستانه 

دامغان دارد.
مدير عامل مؤسسه کشاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان تأکید کرد: 
مشارکت در تولید و بهره برداری از باغات پسته و زيتون و همچنین مشارکت در 
تولید محصوالت زراعی از سال 1397 از جمله نقاط قوت اين مؤسسه به شمار 

می رود.
وی با اشاره به سرمازدگی اوايل سال جاری خاطرنشان کرد: به دلیل سرمازدگی 
در ارديبهشت ماه امسال متأسفانه خسارت بسیاری به باغات گردو، هلو و زردآلو 
وارد شد اما با الطاف باری تعالی عالوه بر برداشت محصول از باغات، حدود 110 

هزار کیلوگرم پسته باکیفیت جمع آوری شد .
حقدادی درباره کیفیت محصوالت اين مؤسسه بیان کرد: پسته تولیدی مؤسسه 
با توجه به رقم و شرايط آب و هوايی بسیار باکیفیت و خوشمزه بوده و در بازار از 

قیمت مناسبی برخوردار است.
مدير عامل مؤسسه کشــاورزی و موقوفات استان سمنان مرکز دامغان ادامه 
داد: اين مؤسســه همواره بر آن بوده تا عملیات داشــت و برداشت همچون 
تغذيه باغات، هرس درختان، مبارزه با آفات و بیماری ها، استفاده از کودهای 
ريزمغذی و... در اين باغات به طور دقیق، منظم و در زمان های مناسب برای 
تولید محصولی با ويژگی های کیفی و کمی باال توســط عامالن مشــارکت 

صورت گیرد .

برنامه حرم گردی ویژه زوج های جوان برگزار شد
آستان: به مناسبت فرا رسیدن سالروز 
والدت باســعادت پیامبــر اکرم)ص( و 
امام صــادق)ع( ويژه برنامه حرم گردی 
زوج های جوان از اســتان های مختلف 
کشــور در بارگاه منور امام مهربانی ها 

برگزار شد.
به گزارش آســتان نیوز، ايــن برنامه با 

حضور 132 زوج جوان از استان های البرز، قم، بوشهر و خراسان با استقبال خوب 
خادمان حرم مطهر رضوی برگزار شد. 

زوج های جوان پس از تشــرف به بارگاه ملکوتی امام مهربانی ها از موزه مرکزی، 
گنجینه قرآن و هدايای مقام معظم رهبری و نمايشگاه حکايت آفتاب اين آستان 

مقدس بازديد کردند.
اهدای بســته های متبرک، بازديد از موزه مردم شناسی و شرکت در برنامه های 
آموزشــی پايگاه آداب زيارت حرم مطهر رضوی از ديگر برنامه های اجرايی برای 

زوج های جوان در برنامه حرم گردی بود.

رئیس  دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( تأکید کرد
افزایش ارتباطات علمی دانشگاه های ایران وعراق

آستان: رئیس دانشگاه بین المللي امام 
رضا)ع( با تأکید بر افزايش ارتباطات 
علمي دانشگاه با تمام کشورهاي دنیا 
به ويژه کشورهاي اسالمي و همسايه 
با جمهوري اســالمي ايــران، تصريح 
کرد: ارتقــای روابط علمي و فرهنگي 
بین کشورهاي همسايه متقاباًل بر هم 

تأثیرگذار اســت و منجر به رشــد، پیشــرفت علمي و فرهنگي هر دو کشور 
مي شود.

مرتضي رجوعي با اشاره به ضرورت تقويت روابط علمي بین دانشجويان و مراکز 
علمي کشور عراق توسط دانشگاه بین المللي امام رضا)ع( خاطرنشان کرد: موجب 
افتخار است که حضور دانشجويان عراقي در اين دانشگاه به عمق و غناي روابط و 

ارتباطات فرهنگي و علمي دو کشور منجر شود.
وی با اشاره به تحوالت اخیر در شهرهاي مختلف عراق گفت: همان  طور که 
ملت عراق در مواجهه با داعش و حمالت وحشــیانه آن توانســت زير پرچم 
مرجعیت ديني، آنان را به عقب براند و بر داعش پیروز شود، امروز هم خواهد 
توانســت بر مسائل و مشکالتي که در اين کشــور به وجود آمده است، فائق 
آيد و ملت ايران هم از بُعد فرهنگي، معنوي، اجتماعي و سیاســي پشتیبان 

ملت عراق خواهد بود.

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

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

سید محسن اصغری نکاح با اعالم اين خبر به خبرنگار ما گفت: سلسله نشست های 
يکشنبه های کتاب خوانی 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 تصريح کرد: اين سلســله  نشســت ها بــا هدف ترويج فرهنــگ مطالعه و 
کتاب خوانی روزهای يکشــنبه از ســاعت 10 تا 12 و با حضور اساتید برجسته 
روان شناسی و مشاوره 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.
وی ابراز کرد: اين سلسله نشست ها با محوريت موضوعات روان شناختی و مرور 
جذاب ترين آثار و کتب روان شناختی و با حضور اساتید برجسته روانشناسی برگزار 
می شود و عالقه مندان به شرکت در اين نشست ها می توانند برای ثبت نام با شماره 
تلفن های 38419435، 38438186 و يا شماره 09219986924 تماس حاصل 

نمايند.
 اصغری نکاح يادآور شــد: حق عضويت برای شــرکت در سلســله نشست های 

»زندگی با طعم کتاب« ماهیانه 5 هزار تومان است.

نوعی سرچشمه  هر  در  وقف   آستان  
حسنات بسیاری است. بعضی از موقوفات 
جالبی  داستان های  آن ها  واقف های  و 
را  آن ها  از  خیلی  ما  شايد  که  دارند 

نشناسیم و ندانیم.
در بیشتر اين وقف نامه ها که به سال های 
دور برمی گردند، مــواردی مثل معالجه 
بیماران فقیر، عــزاداری برای ائمه)ع( و 
کمک به ايتام قید شــده اســت. يکی از 
اين موقوفات که عمری بیش از يک قرن 
داشــته و در مدت فعالیت خود توانسته 
اســت بار ســنگینی را از دوش بیماران 
بردارد، بیمارستان منتصريه است که اين 
بیمارســتان در خیابان امام خمینی 25 

مشهد قرار دارد.
بررســی هايی کــه درباره جايــگاه وقف 
در نظام کنونی بهداشــت و درمان شده 
است نشــان می دهد حدود 10درصد از 
کل تخت های بیمارســتانی کشور يعنی 
تعداد 11 هــزار از 110 هزار تخت فعال 
بیمارســتانی از محل وقف تأمین شــده 

است.

 وصیت نامه ای که حاصل آن 
بیمارستان منتصریه بود

محمدحســن میرزا فرزند جعفرقلی میرزا 
منتصرالملک از نــوادگان خاندان قاجار از 
مالکین بزرگ و اشخاص برجسته خراسان 
در اواخــر دوره قاجــار بوده کــه امالک و 
مستغالت وســیعی در کاشمر، مه والت و 

تربت حیدريه در اختیار داشته است.
سالم حسین زاده شــورجانی، سرپرست 
اســناد آســتان قدس رضوی درباره او 
می گويد: اين فــرد در زمان حیات خود 
کاروانســرايی را در کوچه عباسقلی خان 
وقف کرد و بــرای آن مصارفی همچون 
روضه خوانی در مسجد گوهرشاد، حقوق 
طالب مدرســه عباســقلی خان، زائران 
فقیر، حقوق حفاظ مقبره واقف و مقبره 
پــدرش جعفرقلی میرزا و روشــنايی و 
تعمیرات جزئی مســجد واقف در محله 
پاچنار مقــرر کرد و  تولیت موقوفه را به 
»سلطان ابراهیم میرزا« سپرد که با نظارت 
تولیت آستان قدس به فعالیت بپردازد و 
مشــخص کرد که پس از فــوت متولی 
تولیت بــا متولی آســتان قدس رضوی 
است که سند اين مرقومه در مرکز اسناد 
آســتان قدس رضوی موجود است.رابعه 
خانم قهرمانی معروف به احترام السلطنه 
دختر محمدمیرزا و همسر محمدحسن 
میرزا منتصرالملک متولد 1250 شمسی 
نیز شخصی متمول، روشنفکر، برجسته 
و آگاه به مشــکالت جامعه آن روز ايران 
بود که خود نیز دارای امالک وسیعی در 

اطراف تربت حیدريه بوده است.
حسین زاده ضمن معرفی اين بانوی خیر 
که بیمارستان منتصريه از موقوفات ايشان 
به شــمار می رود، می گويد: مرحوم حاج 
محمدحسن میرزای منتصرالملک در زمان 
حیات، امالک موسوم به جعفرآباد کاشمر، 
همت آباد، مه والت، مستعلی و فتح آباد در 
جلگه رخ را به همسر خود بانو رابعه خانم 
احترام الســلطنه قهرمان مصالحه کرده و 
از وی می خواهد که با فروش قســمتی از 
امالک فوق نسبت به ساخت بیمارستانی 
در مشــهد اقدام کند و قســمتی ديگر از 
امالک مورد مصالحه را برای اداره و تأمین 

هزينه های بیمارستان مذکور وقف کند.

 هر چه داشت در طبق اخالص گذاشت
بانو احترام السلطنه در ادامه موقوفات خود 
به منظور تأمین هزينه های بیمارستان به 
شــرح عشــر درآمد بابت حق التولیه- و 
حق النظــاره بالمناصفه- و نیم عشــر از 
عايدات برای ذخیره صندوق بیمارستان، 
مــزارع جعفرآباد و همت آبــاد را وقف و 
مقرر کرد زمانــی که مخارج مريض خانه 

بیش از میزان نیاز باشد، با نظر متولی و 
ناظر به مصارف الزمه برســد و باقیمانده 
جهت مخارج طبیب، مستخدمین، ادويه، 
اغذيه، لوازم، ادوات، اثاثیه و ساير مصارف 
ضروری برسد.حســین زاده، سرپرســت 
اسناد آستان قدس رضوی موقوفات اين 
بانــوی خیر را منحصر بــه اين دو ملک 
ندانسته و ادامه می دهد: احترام السلطنه 
در وقف نامه ديگر منافع ششدانگ مزرعه 
سنگ ســیاه و کالته نو در بلوک چناران 
و منافــع 11 ســهم و ربع از 12 ســهم 
مزرعه ريوند در بلوک سنگان تربت و پنج 
ســهم از 15 سهم قنات و مزرعه شوراب 
آقانعیم و يک سهم مشاع از قنات مذکور 
و ششــدانگ قنات و مزرعه تک سفید از 
بلوک برکال کاشــمر را وقف بر مصارف 

قسمت زنانه بیمارستان کرد.
بر اســاس اســناد وقف نامه ای که از اين 
بانوی خیر در مرکز اســناد آستان قدس 
رضوی وجود دارد، تولیت بیمارســتان و 
امالک موقوفه ابتدا با ايشــان و سپس با 

متولی وقت آستان قدس رضوی است.
بانو احترام الســلطنه تا پايان زمان حیات 
خود در ســال 1327 شمســی تولیت 
بیمارستان را به عهده داشت و رسیدگی 
به امور محاســبات مالی بیمارســتان و 
موقوفــات آن را بــه جد و جهــد تمام 
انجــام می داد و در چنــد فقره وقف نامه 
ديگر امــالک و اراضی ديگــری را وقف 

بیمارستان منتصريه کرد.
در مکاتبات محمدولی اسدی، نايب التولیه 
وقت آستان قدس با وی در اين سال پس از 
تعمیرات الزمه رسماً ساختمان بیمارستان 

در اختیار آستان قدس قرار می گیرد.
وی و منتصرالملک فرزندی نداشــتند و 
پس از فوت ايشــان نظارت بیمارستان 
به برادر و سپس برادرزادگان وی واگذار 
شده اســت. اين بانوی خیر پس از وفات 
در سال 1327هـ شمسی در حرم مطهر 
رضوی صحن نو روبه روی مدرســه علی 

نقی میرزا به خاک سپرده شد.

 تولد دوباره یک بیمارستان 
بیمارســتان منتصريه تا سال 1335 به 
کار خــود ادامه داد؛ ولی ســاختمان آن 
فرســوده و تقريباً غیرقابل استفاده شده 
بــود. در ســال 1335 در کمیســیونی 
تصمیــم بر تخريــب کلی و بازســازی 
ساختمان گرفته می شود، با صرف حدود 
يک میلیون تومان از محل درآمد مزارع 
جعفرآبــاد و همت  باد و کمک آســتان 
 قــدس رضــوی ســاختمان جديــدی 
بر اساس اصول فنی و مهندسی طراحی 

و ساخته می شود.
کار بازســازی بیمارســتان تا اوايل سال 
1343 ادامه داشــت و بهره بــرداری از 
ســاختمان جديد در تاريخ تیرماه همان 

سال در صورتجلسه ای اعالم می شود.

 پرونده ای درخشان 
در درمان بیماران پیوندی

دکتر علي اصغــر يارمحمدي، متخصص 
ارولوژي و رئیس بیمارســتان منتصريه 
است که سال هاست به صورت رايگان در 
اين بیمارســتان به فعالیت مشغول بوده 
است.وی با توجه به سابقه طوالنی فعالیت 
خود در اين بیمارستان به بازسازی اخیر 
و گســترش فضای بیمارستان در دوران 
تولیت فقید مرحوم آيت اهلل واعظ طبسی 
اشــاره می کند که نتیجه اين بازســازی 
گسترش فضای بیمارســتان به 9هزار و 
200 مترمربع و 3هزار و 146 متر عرصه 

در 6 طبقه بوده است.
يارمحمدی می گويد: پس از تجديد بنای 
کلی در سال 91 اين بیمارستان به مرکز 
تخصصی و فوق تخصصی ديالیز و پیوند 
اعضا تبديل شــد. با توجــه به ظرفیت 
بیمارســتان بنا بر اين شد که پیوند کبد 
و مغز استخوان، قرنیه چشم و پوست در 

اين مکان انجام شود.
از تیرمــاه ســال90 تاکنــون در ايــن 
بیمارســتان 76هزار و 461 عمل ديالیز، 
305هــزار و 844 ســاعت ديالیز، 972 

پیوند کلیه، 323 پیوند کبد، 155 پیوند 
مغز استخوان، هشت پیوند لوزالمعده، 62 
پیوند قلب، ســه پیوند ريه و 614 پیوند 
قرنیه انجام شــده و تاکنون 293 کبد از 
اين بیمارستان به شــیراز ارسال شده و 
دو مرکز تحقیقات عوارض پیوند کلیه و 
سلول های بنیادی در اين مرکز نیز ايجاد 

شده است.

 درخواست اتباع اروپایی برای 
درمان در این مرکز

دکتر يارمحمــدی با ارائه 
اين گزارش از فعالیت های 
اين  شــده،  انجام  درمانی 
از  يکــی  را  بیمارســتان 
درمانی  مراکز  معتبرترين 
عمــل پیونــد در کشــور 
عنــوان کرد که بــا توجه 
پزشــکی  مراقبت های  به 
از بیمــاران و اســتفاده از 
زبده ترين پزشــکان پیوند 
بســیاری  مرکز  ايــن  در 
از اتبــاع اروپايــی نیــز با 
تقبل هزينه هــای درمانی 
اين  در  معالجه  درخواست 

مکان را داشته اند.        
برون مرزی  فعالیت های  وی در خصوص 
اين بیمارســتان به آموزش 17 پزشک 
افغان اشــاره داشــت که با هدايت اين 
بیمارســتان در چهار مرکز کابل و هرات 
فعالیت داشته و تاکنون 300 پیوند انجام 

داده اند.

 ارائه خدمات درمانی رایگان
 با توجه به نیت واقف

دکتر مهین قربــان صباغ، فوق تخصص 
نفرولــوژي و کلیه و معاون آموزشــي و 
اداري مالي بیمارســتان نیــز به تالش 
کارکنان اين بیمارستان در ارائه خدمات 
مکفی به بیماران اشاره داشته و می گويد: 
همه افرادی که در اين بیمارستان فعال 
هستند تالش داشته اند مطابق نیت واقف 
بهترين خدمات را به بیماران ارائه دهند.

وی به سطح عملکرد بیمارستان در يک 
سال گذشته اشــاره می کند که باالترين 
عملکرد را در کشــور دارا بوده و امیدوار 
اســت با همکاری مســئوالن اين روند 
همچنان به ســمت رشد و ارائه خدمات 

بیشتر به بیماران ادامه پیدا کند.
رضا قلی میرزا، برادرزاده احترام السلطنه 
واقف بیمارســتان منتصريه و رقبات آن 
ارائه گزارشی  نیز در گفت وگويی ضمن 
از فعالیت های انجام شــده بــرای اين 
بیمارســتان به رقبات اين موقوفه اشاره 
داشته و بر استفاده درآمد اين رقبات در 
تأکید  بیمارستان  فعالیت های  گسترش 

دارد.

بررسی هانشان 
می دهد حدود 

10درصد از 
کل تخت های 

بیمارستانی کشور 
یعنی تعداد 11 هزار 

از 110 هزار تخت 
فعال بیمارستانی 

از محل وقف تأمین 
شده است

بــــــــرش

خدمات ارائه شده در بیمارستان منتصریه رایگان است  

موقوفه ای برای درمان بیماری های پرهزینه
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 برای حفظ نظافت و پاکیزگی و رفاه حال 
زائران، لطفاً مسئوالن حرم امام رضا)ع( چند 

عدد سطل زباله داخل رواق ها بگذارند.
09190000047

 آستان قدس برای اعزام روحانی، مبلغ و 
طلبه به روستاهای مناطق محروم همکاری 

کند.
09150000233

 چه خوب بود اگر زمان نقاره زنی غروب، 
همه ســخنرانی ها در تمام صحن ها قطع 
می شــد و به جای آن صدای نقاره در تمام 

صحن ها پخش می شد. 
09150000268

 سالم. پیشنهاد می شــود رأس ساعت 
12ظهر و شب به منظور احترام به حضرت 
ولیعصر)عج( دعای ســالمت ايشان پخش 

شود.
09150006460

 چرا خیلی ها تفاوت بین زيارت و لمس 
ضريح را نمی فهمند؟

09300003589

 تعداد ماشــین های زائربــر را در حرم 
امام رضا)ع( بیشــتر کنید تــا کمتر زائران 

معطل شوند.
09380002161

 لطفاً مسئوالن برگزاری مراسم فرهنگی 
و مذهبی حــرم مطهر، برنامه ها را در زمان 
مقرر خود برگزار کنند و ســر ساعت مورد 
نظر به پايان برسانند تا زائران فرصت کافی 
برای انجام ســاير امــور و برنامه های خود 

داشته باشند.
09130007515

اعزام 34 زوج البرزی به 
مشهد مقدس در هفته وحدت

آســتان: 34 زوج البــرزی بــه همت 
خادمیاران امام رضا)ع( از دفتر نمايندگی 
آســتان قدس رضوی عازم مشهد مقدس 

شدند.
ايــن زوج هــا در آيین بدرقــه ای که در 
حســینیه سیدالشهدا)ع( کرج برگزار شد 

عازم مشهد مقدس شدند.
ايــن زوج ها از زوج های منتخب بودند که 
در ســال های 96 و 97 با الگوی »ازدواج 
آســان« و مهريه پايین زندگی زناشويی 
خود را آغاز کــرده و از وام کمک هزينه 
ازدواج آســتان قدس رضوی نیز استفاده 

کردند.
زوج هــای البــرزی به مدت ســه روز در 
زائرســرای رضوی میهمان آستان قدس 

بودند. 
گفتنی است، براساس اعالم دفتر آستان 
قدس رضوی البرز در ســال جاری تعداد 
120 فقــره وام 5میلیــون تومانی نیز به 
عنوان کمک هزينــه ازدواج به زوج های 

جوان استان اهدا شده است.

خدمت رسانی خادمیاران 
سالمت آستان قدس به 

مردم اهل سنت کرمانشاه
مهربانی«  »دســت های  کاروان  آستان: 
متشــکل از تعدادی از خادمیاران رضوی 
شهرســتان کرمانشــاه همزمان با هفته 
وحدت در مسجد زردوئی های اهل سنت 
مستقر و به خدمت رسانی به بیش از 470 

تن از مراجعه کنندگان پرداختند.
به گزارش آستان نیوز از کرمانشاه، مسئول 
کانون ســالمت رضوی نمايندگی آستان 
قدس رضوی کرمانشاه از برگزاری اردوی 
جهادی اين کانون در مسجد زردوئی های 
اهل ســنت و خدمت رســانی به بیش از 

470 نفر خبر داد.
دکتــر علی محمدی با اشــاره به فعالیت 
پزشــکان و خادمیاران رضــوی در قالب 
طــرح »دســت های مهربانــی« گفــت: 
بــه مناســبت هفته وحدت پزشــکان و 
خادمیــاران حضرت رضا)ع( به مســجد 
زردوئی های اهل ســنت رفتــه و پس از 
اقامه نماز جماعــت در صفوفی يکپارچه 
که نمايانگر انســجام و وحــدت جامعه 
اسالمی اســت با نیابت از امام مهربانی ها 
به برادران اهل ســنت خدمات پزشکی و 

دارويی رايگان ارائه کردند.
دکتر محمدی در پايان گفت: اين خدمات 
با حضور دو پزشک متخصص، پنج پزشک 
عمومــی، 15 پرســتار و خادمیار عرصه 

سالمت ارائه شد.

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: بــا حضور قائم مقام تولیت آستان 
قدس رضوی مراســم تقدير از برگزيدگان 
دوره های آموزشــی امربه معروف و نهی از 
منکر در مرکز همايش های آســتان قدس 

رضوی برگزار شد.
به گزارش آســتان نیوز، قائــم مقام تولیت 
آســتان قدس رضوی در اين مراســم اظهار 
داشت: امر به معروف ونهي از منکر در میان 
فرائض اســالم، از موقعیت و جايگاه ويژه ای 

برخوردار هستند.
مصطفی خاکســار قهــرودی تصريح کرد: 
وجوب امر به معروف ونهي از منکر در اسالم، 
مانند وجوب نماز و روزه و زکات از ضروريات 
دين اســت و حضرت امام حسین)ع( هدف 
خود را از قیام و نهضت عاشــورا، اصالح امت 
جد بزرگوارشان و امر به معروف و نهی از منکر 

عنوان می کنند.
رئیس شــورای امر به معروف و نهی از منکر 

آســتان قدس رضوی با بیان اينکه برگزاری 
دوره هــای آموزش امر به معــروف و نهی از 
منکر اقدام مبارکی اســت، اذعان کرد: توجه 
به پیام و باطن وظیفه ای که بر دوش آمران 
به معروف و ناهیان از منکر است می تواند در 

اثرگذاری آن بسیار مؤثر باشد.
وی افزود: مقام معظم رهبری بارها پیرامون 
احساس مســئولیت نســبت به مشکالت 
و معضــالت جامعه و تذکر لســانی تأکید 
فرموده اند و آستان قدس رضوی خود را ملزم 

به اين اجرای اين فريضه الهی مهم می داند.

آستان: مدير عامل شرکت فراورده های لبنی 
رضــوی از افزايش کارايــی و عملکرد عامالن 
فروش محصوالت اين شرکت به عنوان يکی از 
برنامه های در دستور کار طی سال جاری خبر 
داد.سید مهدی طالبیان در گفت و گو با آستان 
نیوز بیان کرد: در اين راســتا اقدامات متنوعی 
برنامه ريزی شــده و در حال انجام اســت که از 
جمله اين موارد می توان ســرعت بخشیدن به 
تحويل سفارشات طی روز برای عامالن فروش 
در سطح شهر مشــهد را نام برد.وی ادامه داد: 
بدين منظور برنامه ريزی مناسبی برای افزايش 
ناوگان توزيع در مناطق مختلف شــهر مشهد 
برای سهولت و تسريع در توزيع محصوالت در 
زمان مورد نظر عامالن فروش محصوالت لبنی 
رضوی با رويکرد افزايــش رضايت مندی آن ها 
انجام شده است.مدير عامل شرکت فراورده های 
لبنی رضوی، بازديد دوره ای از عامالن فروش در 
شهرستان ها، بررسی وضعیت عملکردی آن ها و 

شناسايی نقاط قوت و ضعف در فروش را يکی 
ديگر از برنامه های اختصاص داده شده به اين امر 
عنوان کرد.وی افزود: در اين بازديد ها همچنین 
شناسايی راهکارها برای رفع موانع احتمالی به 
منظور افزايش هم افزايی بیشتر بین سازمان و 
عاملین فروش مد نظر قرار دارد.طالبیان با اشاره 
به ارائه تخفیفــات و همچنین کاالهای رايگان 
همراه با سفارشات به مشتريان تصريح کرد: اين 
امر با هدف افزايش سهم محصوالت لبنی رضوی 
در فروشگاه های عامالن فروش در سراسر شهر 
مشهد و نیز شهرستان های فعال صورت می گیرد.

خبرخبر

افزایش کارایی عامالن فروش محصوالت لبنی رضویتقدیر از برگزیدگان امر به معروف در آستان قدس رضوی
سید مهدی طالبیان در دستور کار قرار دادبا حضور مصطفی خاکسار قهرودی انجام شد

حاشیه

 آستان قدس رضوی 
دارنده کهن ترین سامانه بهداشت جهان اسالم

مطالعات تاريخی نشان می دهد که نظام 
وقف از پیش از اســالم در ايران حضور 
داشــته و ايرانیان همواره نوعدوستی و 
چشمپوشی از درآمدهای مالی خود به 

نفع همنوعان را مد نظر داشته اند.
می تــوان گفت ســامانه بهداشــت و 
درمان وابسته به آستان قدس رضوی 
باسابقه ترين سامانه بهداشت و درمان 

زنده جهان اسالم به شمار می آيد که 
از پیش از دوره صفويان با شربت خانه 
و بیمارخانــه و دارالشــفا تأســیس 
 و رشــد يافتــه و در دوره قاجــار با 
فــراز و فرود بســیار و پــس از آن با 
بیمارســتان منتصريه و ســاير مراکز 
درمانی تاکنون زنده و پويا به کار خود 

ادامه داده است.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر



 معــارف  از 24 مرداد 1304 تا 25 آبان 1377، دنیا این فرصت 
را داشت که یکی از خالص ترین پیروان امیرالمؤمنین)ع( را به خود 
ببیند؛ دانشمند بزرگی که نه فقط در علم و دانش، بلکه در عمل نیز 
نزدیک شدن به شعاع های نورانی آن »ماه بلند« را امکان پذیر نشان 
داد و در وادی خلوص تا آنجا پیش رفت که در همین دنیا، شایسته 

مالقات با موال)ع( شد.
دکتر »زهره محمدعلی« که حدود 18 ســال در محضر آن عالم 
بزرگ شــاگردی کرده در گفت وگویی کــه خبرگزاری فارس با او 
انجام داده به بازخوانی اجمالی مقاطعی از زندگی سراسر برکت آن 

بزرگمرد پرداخته  است که بخش هایی از آن را انتخاب کرده ایم.

 یا علی گفت و علم و عمرش برکت گرفت
نمی شــود از عالمه محمدتقی جعفری گفت و خود را در حالوت 
اتفاق عظیم و شیرین زندگی او شریک نکرد؛ اتفاقی که بدون شک 
نقطه عطف حیات سراســر برکت این عالم بزرگ بود. ُحسن آغاز 
روایتگری شاگرد خاص استاد از سال های پربرکت همنشینی با آن 
عالم فرزانه هم یادآوری دقایق شیرینی است که شنونده شرح آن 
لحظات نورانی از زبان شخص عالمه جعفری بوده. زهره محمدعلی 
ما را هم با خود به آن شب سرنوشت ساز در نجف اشرف می برد و 
می گوید: »اســتاد تعریف می کردند: ما در مدرسه علمیه ای درس 
می خواندیم که صاحبش یک فرد اصفهانی بود. آن روزها در نجف، 
طلبه ها زندگی سختی داشــتند. با این حال، شب های والدت یا 
شهادت ائمه اطهار)ع( که می رســید، پول های ناچیزمان را روی 
هم می گذاشــتیم و مقداری شیرینی یا خرما می خریدیم و بعد از 
نماز مغرب و عشا دور هم جمع می شدیم و یک حالت شب نشینی 
داشتیم. در شــب های والدت، در گفت وشنودهایمان شوخی هم 

می کردیم.
آن شــب هم شــب والدت یکی از معصومین)ع( - به گمانم امام 
محمدباقــر)ع( - بود. یکی از آقایان طلبه وقتی وارد جمع شــد، 
نشســت و گفت: می خواهم یک سؤالی مطرح کنم، اما همه تان را 
قســم می دهم که صادقانه به آن جواب بدهید. بعد از اینکه همه 
پذیرفتند و تعهد دادند همان جوابــی را بدهند که واقعاً به دل و 
ذهنشان خطور می کند، از جیب عبایش یک عکس چاپ شده در 
روزنامه را درآورد و گفت: اگر شما امکان انتخاب داشته باشید که یا 
یک عمر به صورت »شرعی و قانونی« با این خانم زندگی کنید، یا 
به طور »مشروط و غیرقطعی و برای یک لحظه« با امیرالمؤمنین 
علی بن ابیطالب)ع( دیدار داشته  باشید، کدام را انتخاب می کنید؟ 
نفر اول عکس را گرفت، نگاه کرد و گفت: خب، امیرالمؤمنین)ع( 
را کــه همه در زمان احتضار و در شــب اول قبر زیارت می کنند... 
معلوم شد انتخاب او، زندگی با آن خانم است. نفر دوم که عکس را 
گرفت، صاحب همان مدرسه علمیه بود. سرش را بلند کرد، نگاهی 
به پســرش انداخت و گفت: فالنی! به مادرت چیزی نگویی ها... او 
هم زندگی شرعی با آن خانم که مادر یکی از سیاستمداران وقت 
دنیا و زیباترین زن آن روزگار بود را ترجیح داد. نفر ســوم هم به 

همین ترتیب.«

 خالص که باشی، خودشان به دیدارت می آیند
»در بعضی جاها نوشته شده که عالمه جعفری به آن عکس نگاه 
نکردند اما این طور نیست. استاد به من گفتند: من نفر چهارم بودم. 
نوبت که به من رسید، یک لحظه به شکل گذرا به آن عکس نگاه 
کردم و بالفاصله به گوشــه ای پرتش کردم و گفتم: واهلل قسم که 
دیدن مشروط امیرالمؤمنین)ع( برای یک لحظه را به عمری زندگی 
با این زن ترجیح می دهم. دیگر حالم منقلب شد و بلند شدم و به 
طرف حجره ام رفتم. همان طور که نشسته و به درِ حجره تکیه داده 
 بودم، حس کردم وجودم ســنگین شده و خواب دارد بر من غلبه 

می کنــد. در آن حال عجیب، یک دفعه در باز شــد و فردی داخل 
شــد؛ ازآنجاکه درِ حجره کوتاه بود، مجبور شد سرش را خم کند. 
سالم کردم و گفتم: شما که هستید؟ در جواب گفت: همان کسی 
که می خواستی ببینی. من، علی بن ابیطالب)ع( هستم... نگاه کردم. 
همان مشــخصاتی که در تمام کتاب ها از موال)ع( نقل شده بود را 
داشتند؛ قد میانه، درشت هیکل، تا حدی بطین )چاق(، پیشانی بلند 
و...« شاگرد استاد لبخندبرلب می گوید: »استاد می گفتند: یک آن به 
خودم آمدم و دیدم در حجره تنها هستم. حال غریبی داشتم. دوباره 
به سرداب و جمع طلبه ها برگشتم. خانم محمدعلی! من نفر چهارم 
بودم و وقتی برگشتم، عکس به دست نفر پنجم یا ششم رسیده  بود. 
یعنی مدت زمانی که گذشته  بود، تا این حد کوتاه بود. دوستان تا 
مرا دیدند، گفتند: جعفری چه اتفاقی افتاده؟ چرا رنگت پریده؟ به 
آن طلبه ای که عکس را آورده  بود، گفتم: بد آزمایشی از ما گرفتی... 
آن قدر اصرار کردند تا باالخره ماجرا را برایشان تعریف کردم. همه 

منقلب شدند و به گریه افتادند... .
اســتاد می گفتند: بعــد از دیدار با امام علی)ع(، هــر کتابی را باز 
می کــردم، فکر می کــردم این هــا را من قبالً خوانــده ام.« دکتر 
محمدعلی مکثی می کند و ادامه می دهد: »حقیقت ماجرا همین 
است؛ امیرالمؤمنین)ع( و حضرت صاحب)عج( به جایی می آیند که 
اخالص باشد، جایی که با همه وجود ایشان را بخواهند و بخوانند. 
حتماً شــنیده اید که حضرت صاحب الزمان)عج( به دیدار قفل ساز 
فقیری در بازار رفتند چون در کارش و در معامله با مردم تنگدست، 

انصاف داشت«.

 می دانی »نهج البالغه خوان« با »نهج البالغه دان« فرق دارد؟
39 ســال از اولین روزی که سر جلسه درس استاد خوش صحبت 
و دوست داشتنی نشســت که آوازه اش در تمام تهران پیچیده بود، 
می گذرد اما هنوز مرور خاطرات آن روزها کامش را شیرین می کند: 
»عالمه در سال های 59-58 در مدرسه عالی شهید مطهری، تفسیر 
نهج البالغه می گفتند و بعدها در منزلشــان در میدان خراســان، 
خیابان زیبا هم نهج البالغه، معرفت شناسی و هستی شناسی درس 
می دادند و من آنجا در آن جلســات شرکت می کردم. خوب یادم 

هست از آذر ماه سال 59 درحالی که یک دختر 17 ساله مشتاق و 
عالقه مند بودم، شرکت در جلسات درس عالمه جعفری را آغاز کردم 
و این شاگردی تا 18 سال ادامه پیدا کرد و در همین جلسات بود که 
عشق امیرالمؤمنین)ع( و مراتب عظمت ایشان از کالم و درس استاد 

به من و سایر شاگردان منتقل شد«.
انگار صدای استاد همین حاال در گوش زهره محمدعلی می پیچد 
که مکثی می کنــد و در ادامه می گوید: »نمی دانید عالمه جعفری 
چطور و با چه عبارات و احساسی درباره امیرالمؤمنین)ع( صحبت 
می کردند. می گفتند:  ای امیرالمؤمنیــن!  ای یگانه عالَم!  ای بزرِگ 
بزرگان!  ای تنهای تنهایان... حتی وقتی کالم شخصیت های دیگر 
مثل »ُجرج ُجرداق« مســیحی را دربــاره امیرالمؤمنین)ع( بیان 
می کردند، چنان با عظمت صحبت می کردند که دانشجویان منقلب 

می شدند و بعضی ها به گریه می افتادند.
شعری بود که استاد آن را زمزمه می کردند:

خدا خوان با خدا دان فرق دارد/ که انسان تا به حیوان فرق دارد
مقلّد را محقق ِکی توان گفت؟/ که نادان تا به دانا فرق دارد

با همین نگاه، باید بگوییم نهج البالغه خوان هم با نهج البالغه دان فرق 
دارد. فکر می کنید چرا جلسات درس عالمه جعفری روی جوانان 
آن قدر تأثیر داشــت و راهگشا می شــد، اما جلسات امروز چنین 
تأثیری ندارد؟ چون استاد وقتی شرح مظلومیت امیرالمؤمنین)ع( 
را می گفتند، اول خودشــان منقلب می شدند و بعداً این حس به 
مخاطب منتقل می شــد. استاد اصالً چیزی را که خودشان با همه 
وجود درک نکرده  بودند، بیان نمی کردند. همیشه می گفتند: این ها 
»چشــیدنی« اســت و واقعاً تا چیزی را خودشان نمی چشیدند، 
نمی گفتند. البته همیشه سطح مخاطب را هم در نظر می گرفتند«.

 بابا جان! این مرکب جسم را خسته نکن!
»تکلیف ما با استاد و نوع نگاهشان، خیلی زود مشخص شد. آن صبح 
جمعه در آذرماه سال 59 را خوب یادم هست. شاید اولین سؤالی که 
از عالمه پرسیدم این بود که: ما می خواهیم آدم شویم. برای انسان 

شدن چه باید بکنیم؟
آن روزهــا در اوایل پیروزی انقالب،  ما نوجوانــان و جوانان در اوج 

آرمان گرایی بودیم و یک لحظه وقتمان را به بطالت نمی گذراندیم. 
مدام از این کالس به آن کالس و از این جلسه به آن جلسه می رفتیم. 
خود من، بعد از نماز صبح به حســینیه محالتی ها می رفتم و در 
کالس کمک های اولیه دکتر شهید فیاض بخش شرکت می کردم. 
بعد، قبل از همه خودم را به مدرسه می رساندم چون مسئول اجرای 
برنامه صبحگاه مدرسه بودم. برای همان برنامه ساده، خودم را مقید 
کرده  بودم از کتاب آیت اهلل جواد ملکی تبریزی برای بچه ها مطلب 
دربیاورم و ســر صف بخوانم. سر ظهر هم ناهار خورده و نخورده به 
مدرسه عالی شهید مطهری می رفتم تا سر کالس عالمه جعفری 
حاضر شوم. خالصه پرسیدم: استاد چه کنیم آدم شویم؟ خودم را 
آماده کرده  بودم بگویند: خانم! شما باید یک چلّه ذکر بگیرید، نماز 
امام زمان)عج( و نماز شبتان ترک نشود، 40 روز هم روزه بگیرید، 
از دعای کمیل پنجشــنبه و دعای ندبه جمعه هم غافل نشوید و... 
اما عالمه نگاه عمیقی به من کردند و گفتند: ســیر و حرکت باید 
تدریجی باشــد. باید آرام آرام مراتب را طی کنید تا به رشد برسید. 

در درون شــما، چشمه ای است. شما باید 
گل والی را کنار بزنید تا آب این چشــمه 
درونتان جوشان شود. پس مراقب باشید 

درونتان را نخراشید!
ایــن توصیه ای بود که اســتاد به همه ما 
جوانان پرشور آن دوران می کردند. احساس 
می کردند ما با سرعت زیادی داریم در این 
مسیر حرکت می کنیم و ممکن است وسط 
راه به اصطالح کم بیاوریم. وقتی پرسیدیم: 
خب، چه کنیم چشمه درونمان جوشان 

شود؟ اصالً برای ما نسخه ای نپیچیدند. فقط گفتند: بچه ها! جسم 
شما، مرَکب شماست، مرکب روح شماست. این جسم باید تا آخرین 
لحظه حیات با شما همراه باشد. پس، از کارهای ساده شروع کنید؛ 
برای کســی بد نخواهید، دروغ نگویید، حق کسی را ضایع نکنید 
و... با همین کارهای ســاده، گل والی درونتــان از بین رفته و آن 
چشمه از درونتان می جوشد... راستش را بخواهید، همه آنچه برای 
خودمان بافته بودیم، با حرف های استاد خراب شد. اما از آن روز، تا 
می خواستیم چیزی تعریف کنیم که درباره یک فرد غایب بود، یاد 
سفارش استاد می افتادیم و حرفمان را می خوردیم. به همین ترتیب، 
تالش کردیم روی خودمان و گفتار و رفتارمان کنترل داشته باشیم«.

 سفارش می کرد دانش آموزان را پرسشگر بار بیاورید
»کپی برداری نکنید. تقلید نکنید. این سفارش همیشگی استاد به 
دانشجویان و مخاطبانشان بود. می گفتند: اگر فالن آقای محقق و 
فیلســوف فالن راه را رفته و خدا را با استدالل و استشهاد خودش 
اثبات کرده، شــما از او تقلید نکنید. شما دنبال راهی باشید که با 
یک دریافت درونی و با توجه به اســتدالل و استشهاد خودتان به 
نتیجه برسید. بگذارید مزه شیرین پیدا کردن پاسخ یک پرسش و 
رسیدن به یک حقیقت را خودتان بچشید و در این تالش است که 

شخصیتتان رشد پیدا می کند.
یک بار درباره موضوعی با استاد صحبت می کردیم، من نکته ای عرض 
کردم. استاد گفتند: از کجا این را آورده اید؟ گفتم: از سخنان بزرگان 
که برگرفته از قرآن است. گفتند: خانم محمدعلی! کدام آیه قرآن؟ 
شــما باید مطالبتان را مستند بیان کنید. یادتان باشد؛ نه از کسی 
حرف بی ســند قبول کنید و نه خودتان حرف غیرمستند بزنید.« 
شاگرد عالمه جعفری مکثی می کند و در ادامه می گوید: »همیشه 
همه ما را به پرسشگری توصیه می کردند، یعنی همان چیزی که 
خیلی ها حتی بعضی مســئوالن از آن ناراحت می شوند. اما استاد 
این طور نبودند. می گفتند: دانش آموزان را طوری پرورش بدهید که 

پرسشگر شوند و چیزی را تعّبدی قبول نکنند«.

خاطرات شاگردی که 18 سال پای درس عالمه نشست
jراز مالقات عالمه جعفری با امیرالمؤمنین

استاد می گفتند: 
بعد از دیدار با امام 
علی)ع(، هر کتابی 

را باز می کردم، فکر 
می کردم این ها را 
من قباًل خوانده ام

بــــــرش

  فلسفه، عرفان، ادبیات، مدیریت و... تخصص عالمه محمد تقی جعفری بود

یک عالمه، یکصد کتاب 

 معارف   کتاب هــای عالمه محمدتقی جعفری بیش از یکصد 
جلد است اما عدد یکصد را به عنوان عدد کثیر آورده  ایم و شاید 
تأملی کنیم در زندگی یک فرد که به اندازه یک دانشگاه می تواند 
مثمر ثمر باشــد. بیش از هشتاد اثر تا حال حاضر از آثار استاد به 
طبع رسیده است و چاپ بعضي از آنان همچون شرح مثنوي در 
15 جلد به دفعات تجدید شده است. درضمن تحت نظارت ایشان 
و در 12 ســال کامل ترین کشف االبیات مثنوي مولوي در چهار 

جلد رحلي با عنوان »از دریا به دریا« منتشر شده است.
از آثار برجسته وی »شرح و تفسیر بر نهج البالغه« است که 27 
جلد آن به زبان فارسي چاپ و منتشر شده است. دیگر اثر نفیس 
استاد جعفري، در زمینه بررسي و مقایسه افکار موالنا با فلسفه ها 
و جهان بیني هاي شــرق و غرب است که تحت عنوان »مولوي و 

جهان بیني ها« چاپ شده است.
در زمینه حقوق بشر و مقایسه آن با حقوق بشر در اسالم، کتاب 
مفصل و مشروحي به قلم ایشان منتشر شده که نظریات جدید آن 
در کنفرانس اسالمي طرح و مورد استفاده قرار گرفته است. کتاب 
مزبور به زبان انگلیســي نیز ترجمه و چاپ شده است و به زبان 
ژاپني توسط یکي از استادان دانشگاه ناکویا در دست ترجمه است.

بیش از 60 کتاب و مقاله دیگر استاد عالمه جعفري هنوز منتشر 
نشده و در آینده به طبع خواهند رسید که به این ترتیب مجموعه 
آثار منتشر نشده ایشان متجاوز از 150 عنوان می شود. کتاب هاي 
ایشــان در زمینه هاي: فقه، علوم سیاســي، روان شناسي، علوم 
تربیتي، معارف اســالمي، نظریه زیبایي و هنر در اسالم مباحث 

فلسفي و کالمي، مشحون از آرا و نظریات ابتکاري و بدیع است.
ده ها نویسنده، استاد و محقق و متفکر از سراسر جهان با ایشان 
مذاکرات علمي داشته اند که بیش از 50 فقره از این مذاکرات در 
دو جلد کتاب تحت عنوان »تکاپوي اندیشه ها« منتشر شده است.

الزم به ذکر است که مکاتبات علمي عالمه جعفري با برتراند راسل 
فیلسوف شهیر انگلیسي که طي آن ها، استاد جعفري به برخي از 
نظریات راســل انتقاد وارد ساخته، در بعضي از کتاب هاي ایشان 
مثل: نقد و بررسي افکار راسل، توضیح و بررسي مصاحبه راسل 
ـ وایت مکرر به چاپ رسیده است. همچنین کتابي تحت عنوان 
»بررسي و نقد سرگذشت اندیشه ها« حاوي تحلیل و نقد نظریات 
»آلفــرد نورث وایتهد« پدر منطق ریاضي که یکي از بزرگ ترین 

فالسفه اروپاست، چاپ و منتشر شده است.
ضمناً کتاب هایي به قلم ایشان در نقد و تحلیل فلسفه پوزیتیویستي 
و نئوپوزیتیویستي معاصر غرب چاپ و منتشر شده است که از آن 
جمله مي توان به شرح و نقد نظریات کانت، هگل، دکارت و دیوید 

هیوم اشاره نمود.

 فهرست آثار عالمه محمدتقي جعفري
در فقه:

1. رسائل فقهي که شامل مطالب زیر است:
ـ طهارت اهل کتاب

ـ ذبایح اهل کتاب
ـ  عدم انحصار زکات در موارد نه گانه

ـ  قاعده الضرر و الضرار
ـ حلیت و حرمت گوشت انواع حیوانات

ـ حقوق حیوانات در فقه اسالمي
ـ کیفر سرقت در اسالم

ـ مقایسه حقوق بشر در اسالم و غرب
ـ بحثي درباره امر به معروف و نهي از منکر

ـ حرمت سقط جنین
ـ مسئولیت مدني ناشي از جرم کودکان بزهکار در فقه و حقوق 

اسالمي
2. حقوق جهاني بشر از دیدگاه اسالم و غرب )فارسي و انگلیسي(

3. الرضاع

 در فلسفه
1. جبر و اختیار

2. مجموعه مقاالت که شامل موضوعات زیر است:
ـ برهان کمالي دکارت بر وجود خداوند
ـ برهان کمالي )وجویي( در اثبات خدا

ـ هدف زندگي
ـ مقدمه اي بر مفهوم فلسفه مالکیت

ـ حرکت و تحول
ـ حرکت و تحول از دیدگاه قرآن

ـ طبیعت و ماوراي طبیعت
ـ علم در خدمت انسان
ـ رابطه علم و حقیقت

ـ علم و عرفان از دیدگاه ابن سینا
ـ علم از دیدگاه اسالم

ـ امید و انتظار
3. ارتباط انسان و جهان

4. ایده آل زندگي و زندگي ایده آل
5. نقد نظریات دیوید هیوم در چهار موضوع فلسفي

ـ مفاهیم و اندیشه های مجرد
ـ خویشتن

ـ  علیت
ـ استي و بایستي

6. بررسي و نقد برگزیده افکار راسل
7. زیبایي و هنر از دیدگاه اسالم

8. حکمت اصول سیاســي اسالم )فلســفه سیاسي اسالم( این 
 کتاب ترجمه و تفسیر فرمان مبارک حضرت امیرالمؤمنین)ع( به 

مالک اشتر است.
9. بررسي و نقد کتاب )سرگذشت اندیشه ها( که مهم ترین کتاب 

آلفرد نورث وایتهد در فلسفه مغرب زمین است.
10. پیام خــرد،  این کتاب حــاوي تعدادي از ســخنراني های 
بین المللي اســت که به عنوان نمونه مي توان به سخنان ایشان 
با عنوان )تقسیم بندي فلسفه ها( در یونان در دانشگاه آتن اشاره 

نمود.
پس از این ســخنراني و بیان این تقسیم بندي جدید در فلسفه، 
آقاي پروفسور »موچوبولوس« استاد بزرگ فلسفه در دانشگاه آتن 
درباره استاد عالمه جعفري این مطالب را بیان کرد: همان گونه که 
در معرفي اســتاد گفتم، ایشان بسیار عمیق به مسائل مي نگرند. 
امروز شما آقایان و خانم ها با سخنراني عالمه جعفري مي توانید 
این موضوع را تأیید کنید که استاد عالمه جعفري تقسیم بندي 
جدیدي را که براي علم و فلسفه و انواع آن مطرح کرده اند بسیار 
جالب است و با توجه به افکار ایشان مي توان خطوط اصلي فلسفه 

و وظایف آینده فیلسوف را تعیین کرد.
11. فلسفه دین

12. تحقیقي در فلسفه علم
13. فلسفه و هدف زندگي

14. فلسفه و نقد سکوالریزم

15. مقدمه اي بر فلسفه
16. مولوي و جهان بیني ها

17. تعاون الدین و العلم
18. االمر بین االمرین

19. نهایت االدراک الواقعي بین الفلسفه القدیمه و الحدیثه
20. آفرینش و انسان

21. موسیقي از دیدگاه فلسفي و رواني

 در عرفان
1. عرفان اسالمي

2. آیا شریعت طریقت و حقیقت با یکدیگر متفاوتند؟
3. نیایش امام حســین)ع( در صحراي عرفان )به زبان فارسي و 

عربي(
4. تفسیر و نقد و تحلیل مثنوي )15 جلد(

5. حضرت علي)ع( و عرفان
6. علل و عوامل جذابیت سخنان مولوي

 در علم النفس
1. آیا جنگ در طبیعت انسان است؟

2. وجدان

 در معارف اسالمي
1. ترجمه و تفسیر نهج البالغه )27 جلد(

2. ترجمه کامل نهج البالغه )1 جلد(
3. انسان در دیدگاه قرآن

4. مبدأ اعال
5. امام حسین)ع( شهید فرهنگ پیشرو انسانیت

6. شناخت انسان در تصعید حیات تکاملي
7. علم از دیدگاه علي

8. علم و دین در حیات معقول
9. اخالق و مذهب

10. شناخت از دیدگاه علمي و قرآن

  در ادبیات و تحقیقات در مباني آن ها
1. سه شاعر )حافظ، سعدي، نظامي(

2. حکمیت و اخالق و عرفان در شــعر نظامي گنجوي )به زبان 
فارس و روسي(

3. تحلیل شــخصیت خیام )بررسي آرای فلسفي، ادبي، علمي و 
دیني(

4. از دریا به دریا )کشف االبیات مثنوي مولوي در چهار جلد(

 در مباحث علمي
1. عمل تجوید ذهن

2. بحثي در قانون تعادل در روش تجزیه اي و ترکیبي
3. دانش ها و ارزش ها در مجراي قوانین علمي

 در مدیریت
1. انگیزش مدیریت در اسالم و نقد انگیزش های معاصر

 در فرهنگ
1. فرهنگ پیروـ  فرهنگ پیشرو
2. طرحي براي انقالب فرهنگي

کتابخانه

  خاطره های شنیدنی فرزند عالمه

  گزیده اي از افکار راسل و پاسخ هاي عالمه جعفري

شیوه برخورد عالمه جعفری با دانشجوی عصبانی

وقتی راسل از پاسخ درمانده شد

 معارف  چند سال پیش علی جعفری، فرزند عالمه جعفری در 
برنامه ضیافت شــبکه قرآن به ابعادی از زندگی پدرش پرداخت. 
حرف  های جالبی درباره پدرش زد که امروز به بهانه سالروز رحلت 
پدرش آن ها را بازنشــر کرده ایم. خالصه ســخنان وی را در ادامه 

می خوانید.

 بخشش سهم نان
»حاج کریم جعفری، پدر عالمه محمدتقی جعفری روزگار جوانی 
بسیار پر فراز و نشیبی داشته اســت، یک بار ایشان خاطره ای از 
جوانی شان برای ما تعریف می کردند که بخشندگی و بزرگی روح 
او را نشــان می داد، دوره ای از زندگی حاج کریم، در زمان قحطی 

شدیدی بود که از سال 1296 تا 1298 در ایران ایجاد شد.
حاج کریم تعریف می کرد که در زمان قحطی، من در نانوایی کار 
می کردم و تازه نامزد کرده بودم یک روز با سهمیه نانی که به من 
داده بودند برای دیدن همسرم به سمت خانه می رفتم که یک دفعه 
دیدم خانمی همراه با فرزندانش در بین آشــغال ها به دنبال غذا 
می گردد به طوری که استخوان ها را پیدا می کند و می شکست تا 

فرزندانش چیزی بخورند.

حاج کریم می گفت هر چند وضعیت آن زمان ایران بسیار دردناک 
بــود، اما این صحنه یکی از بدترین صحنه هایی بود که من تا آن 
زمــان دیده بودم با دیدن آن زن و فرزندانش جلو رفتم و ســهم 
نان خودم را که هــر روز نانوایی به من می داد به آن خانم دادم و 
 گفتم از این به بعد به نانوایی بیا و ســهم نان مرا بگیر، این قضیه 
مناعت طبع مردی را نشان می دهد که بعدها پدر عالمه ای بزرگ 

و مرد دین خدا شد«.

 برخورد با دانشجوی عصبانی
»عالمه جعفری اوایل انقالب یک ســخنرانی در دانشــکده فنی 
دانشگاه تهران داشت، آن زمان در دانشگاه ها وضعیت نامناسبی بود 
برای همین من و دوستانم همراه پدر به دانشگاه رفته بودیم تا برای 
ایشان اتفاقی نیفتد، آن روز عالمه چهار ساعت سخنرانی کردند و 
بسیار خسته شدند موقع رفتن بسیاری از دانشجویان اطراف ایشان 
را گرفتند و شروع کردند به پرسیدن سؤال.در پایان همه رفتند و 
تنها من ماندم و دوستم، عالمه و یک جوان دیگر که می خواست 
از پدر سؤال کند اما لحنش تند و تحکم آمیز بود به طوری که پدر 
را تو خطاب می کرد و می گفت فالن حرفت غلط است. وقتی آن 
جوان سؤال کرد عالمه به شدت خسته شده بودند، در سالن را هم 
بسته بودند و جایی نبود که پدر روی آن بنشیند و استراحت کند 
به همین دلیل عبایش را روی زمین پهن کرد تا بتواند بنشیند و 
نشسته پاسخ آن جوان را بدهد.عالمه جعفری روی عبا نشست و 
به آن جوان عصبانی گفت بیا بنشین جوان تا جوابت را بدهم، چند 
بــار گفت و آن جوان جوابی نداد بعد با حالتی خجالت زده به پدر 
نگاه کرد و گفت من جواب همه سؤاالتم را گرفتم، بعدها این جوان 
که برای تحصیل به خارج از کشور رفته بود با پدر تماس گرفت و 
گفت آن تازیانه ای که با اخالقتان آن روز به من زدید همچنان دارد 

مرا در زندگی با خود  می برد«.

 خوش قولی و سر وقت بودن 
خواهر جوان من در ســن 38 سالگی درگذشت و این برای مادر و 
پدر من بســیار دردناک بود. به یاد دارم برای جمع شدن دوستان 
و بســتگان، مراسم تشییع جنازه این بانو یک روز عقب افتاد، بعد 
از آن دیدیم عالمه جعفری دارند آماده می شــوند که به دانشگاه 
امام صادق)ع( بروند.همه از این برخورد پدر بسیار ناراحت شدند و 
گفتند شما دخترتان فوت کرده و می خواهید به مراسم بروید. پدر 
گفتند االن که مراسم عقب افتاده اما اگر مراسم عقب هم نیفتاده 
بود باز هم چون من قول داده ام باید رأس ساعت نیز حاضر شوم، 
باالخره با تمام ناراحتی ها پدر به دانشگاه امام صادق)ع( رفتند اما 

سخنرانی شان را کم کرده و گفته بودند که باید زودتر برگردند.

 نظر عالمه درباره زنان
همسر عالمه جعفری و مادر بنده چندین سال در خدمت عالمه 
بود و معرفتش این بود که فهمیده بود همسرش منشأ خیرات و 
خدمات بزرگ اجتماعی، علمی و فرهنگی است، این معرفتشان 
موجب شده بود که همپای پدر و دوش تا دوش آن زحمت بکشد 
و چــه در قم، چه در تهران و ... نیز پابه پای پدر تالش می کرد تا 
محیط را طوری آماده کند که پدرم آرامش داشــته باشد.یکی از 
بهترین خصوصیات مادرم خواندن نماز اول وقت و میهمان نوازی او 
بود. او برای آرامش پدر زحمت زیادی می کشید پدر نیز به خوبی 
برای جایگاه ایشــان ارزش قائل بود، وقتی مادرم فوت کرد عالمه 
جعفری درباره ایشان گفت: من امروز برای او طلب عفو و مغفرت 
می کنم او 40 ســال با من هم کاروانی کرد.در کل عالمه جعفری 
ارزش زن در اســالم را باال می دانست به طوری که وقتی خانمی 
خارجی نظر اســالم درباره فعالیت زن در جامعه را پرسید، گفت: 
حضور زن در عرصه فعالیت اجتماعی هیچ مانعی ندارد، اما به یک 

شرط و آن اینکه آشیان خانواده به هم نریزد«.

 معارف  عالمه جعفري در نجف که بود کتابي به دستش رسید به 
نام »جهاني که من می شناسم« اثري از برتراند راسل. از اینجا بود که 
با اشــکاالت افکار و اندیشه هاي راسل روبه رو شد و تصمیم گرفت با 
او مکاتبه کند و اشــکاالتش را گوشــزد نماید. این کار تا آنجا پیش 
رفت که عالمه به اصل اندیشه هاي راسل اشکال وارد کرد و او با همه 
ادعایش در پاسخ درماند. گزیده اي از افکار راسل و پاسخ هاي عالمه 

جعفري را بخوانید.

 آیا مذهب، سودمند است یا زیانبار؟
راسل: من فکر می کنم، اغلب نتایج مذهب در تاریخ مضر بوده است. با 
اینکه مذهب سبب شد که کاهنان مصري تقویم را اختراع نموده و به 
وقوع خسوف و کسوف توجه کنند، به طوري که بتوانند در آن موقع 
آن را پیش بیني کنند و نظایر این ها از نتایج مفید مذهب بوده است، 

ولي من فکر می کنم که بسیاري از نتایج مذهب زیانبار بوده است.
ایــن زیان آوري این اســت که در مذهب، مــردم باید به چیزهایي 
عقیده مند باشــند که دلیل صحیحي براي وجود آن ها نیست و این 
موضوع براي مذاهب بسیار قابل اهمیت است. مذهب، افکار مردم و 
سیستم های تربیتي آن ها را تخطئه می کند؛ یعني می گوید: عقیده 

جزمي به فالن مسئله صحیح و عقیده به چیزهاي دیگر غلط است.
بدون اینکه مردم در ســؤال از حق یا باطل بودن آن مسائل مفروض 

حقي داشته باشند. اصوالً مذهب زیان های زیادي داشته است.
مقدار زیادي مقدس شمردن محافظه کاري و چسبیدن به عادات کهن 
و محترم شمردن تعصب و کینه توزي و اندازه تعصبي که در مذهب 

وجود دارد - مخصوصاً در اروپا - کامالً وحشتناک است.
اســتاد جعفري: همان گونه که خود آقاي راســل در پاسخ به سؤال 
دیگري یادآور شده است، باید هدف بانیان مذاهب را از روش و رفتار 
پیروان مذاهب جدا کرد؛ چنانکه گفته است: »تعالیم بانیان مذاهب 

کمتر با اعمال پیروانشان ارتباط دارد.
به عنوان مثال، من افرادي نظامي را می بینم که تصور می کنند عقاید 
مسیحیت در مبارزه با نیروهاي شرقي اهمیت بسیار دارد. من موعظه 
عیسي را در باالي کوه مکرر خوانده ام. حتي یک کلمه درباره تشویق 

به استعمال بمب هیدروژني پیدا نکرده ام«.
تعالیم پیامبران و اهداف آسماني در قرآن کریم به طور مبسوط بیان 
شــده است. برخي از سرفصل های  مهم دعوت هاي پیامبران عبارت 

است از:
1. همگي در سلم و صفا زندگي کنید

2. بت پرستي مکنید و خداي واحد را بپرستید
3. در روي زمین فساد نکنید

4. از گذشتگان خود - که راه انحراف را پیموده اند- تقلید نکنید
5. خدا را نیایش کنید

6. از اموالتان انفاق کنید
7. طال و نقره را ذخیره نکرده، اجتماع را به فالکت نکشانید...

آري پیامبران، به انگیزه اصالح جوامع بشري برخاسته اند، براي نجات 
دادن بشر از دست فراعنه برانگیخته شده اند و بشر را از تاریکي های 
ناداني به روشنایي دانش سوق داده اند، در جهت حل اختالفات تالش 

کرده اند و براي برپایي عدالت مبعوث شده اند.
با توجه به اهداف و تعالیم یاد شده، گمان رود که امثال آقاي راسل در 
ضرورت مذهب و فواید آن کوچک ترین تردیدي داشته باشند، چراکه 
با اجراي اهداف مزبور، همه آرمان های اصیل بشر برآورده خواهد شد. 
با توجه به چنین اهداف و آرمان هایی است که دین می تواند از عهده 

جواب این پرسش ها برآید:
از کجا آمده ایم؟ براي چه آمده ایم؟ و به کجا خواهیم رفت؟ در حالي 

که هیچ یک از مکاتب فلســفي و اجتماعي قدرت پاســخگویي به 
سؤاالت مزبور را از خود بروز نداده اند.

مذاهب حقه - مطابق برنامه هایی که متذکر شدیم - می خواهند 
انســان را با سوق دادن به ســوي یک موجود ازلي و ابدي، تعلیم 
داده و تربیت کنند و این ادعا را هم در طول تاریخ به خوبي اثبات 
کرده اند. مسلماً آقاي راسل هم، از روي تواریخ مسلم دنیاي بشریت، 
می دانند که مذهب اسالم در یکي از وحشي ترین  نقاط کره زمین 
که حتي انسان را از آن جهت که دختر بود، زنده به گور می کردند، 
ظهور کرد و در اندک مدتي پیروان خود را که نژادها و محیط هاي 
مختلفي داشــتند، به آنچنان کمالي رساند که توانستند قرن هاي 
متمادي یگانه مشــعل دار علم، صنعت، اخالق، اقتصاد و سیاست 

صحیح باشند.
ایــن ملت عقب افتاده، پس از اندک مدتي، کتابخانه اي در اســپانیا 
تأسیس کرد که 600 هزار مجلد کتاب داشت. در تمام فنون پزشکي 
و علوم طبیعــي به طور کلي، و ریاضیات، هیئت، تاریخ، جغرافیا و... 
اولین دانشمندان را ترتیب نمود و از سقوط حتمي دانش جلوگیري 
کرد. آیا مناســب نیســت که ما در رســیدگي به نتایج مذاهب، به 

اضافه کارهاي کاهنان مصري، مراتب مزبور را هم در نظر بگیریم.
خالصه، اگر آقاي راسل و امثال او براي زندگي پاکیزه تالش کنند، این 
همان دستوري است که مذاهب حقه دهند. اما راجع به اینکه مذهب، 
افکار مردم و سیستم های تربیتي را تخطئه کرد، البته هر مکتب جدید 
که مطابق آرمان واقعي بشري ارائه شود، باید قواعد اندیشه های جامعه 

گذشته را تغییر دهد.
آري، مسائل بي اساس که سوداگران به عنوان مذهب ساخته و منتشر 
کرده اند تبهکاري هایی که از این طریق انجام داده اند، یکي از اسباب 
شرمساري بشر است که نتوانسته است حق را از باطل تشخیص داده 
و به ســودجویان، میدان تاخت و تاز ندهد. ما با راسل در این مطلب 
هم عقیده ایم که در تاریخ بشري، صدها عمل زیانبار به عنوان مذهب 
صورت گرفته و آســیب های جبران ناپذیري به بشریت وارد ساخته 
است، ولي این درندگي و حیوان صفتي، هیچ گونه ارتباطي به مذاهب 

حقه ندارد.

خاطره
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آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی همدی توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16661 و شناسه ملی 10380322517
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,07,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : خانم مهرانه 
لواسانیان به کد ملی 0937596574، آقای پویان مجید زاده هروی به کد ملی 0939962500، خانم زهرا صابری به کد ملی 
0934324190 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند . شرکت پیام محاسب ایرانیان به 
شناسه ملی 14007466000 وآقای سعید حافظی مقدس به کد ملی 0942630297به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل 

برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند . روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )654125(
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 آگهی تغییرات شرکت ایران شرق نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 236 و شناسه ملی 10380040456
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه مورخ 1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -1 حسن جالئی مرادزاده با کد 
ملی 0933629370 و آقای مهدی جالئی مرادزاده با کد ملی 0933629389 و آقای داود جالئی مرادزاده با کد ملی 0946731535 
برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. 2- ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به 1397,12,29 
مورد تصویب قرار گرفت. 3-موسس��ه حسابرس��ی و خدمات ارقام نگر آریا شناس��ه ملی 10100617632 به س��مت بازرس اصلی و 
آقای علی اکبر زروندی با کد ملی 6440067389 به س��مت بازرس علی البدل برای مدت یکس��ال مالی انتخاب شدند. 4- روزنامه                   

کثیر االنتشار قدس جهت درج آگهی های شرکت تعیین گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )654128(
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 آگهی تغییرات شرکت تولیدی خوراک دام و طیور دانه داران طوس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 19746 و شناسه ملی 10380352694
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,30 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : آقای سید حس��ن حسن زاده جوهری به شماره ملی 
0938495933 ب��ه س��مت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمود نصیریان به ش��ماره ملی 0939434717 به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره خانم مریم حس��ن زاده جوهری به ش��ماره ملی 0944926517 به س��مت عضو هیئت مدیره خانم مهوش ش��یرغانی به شماره 
ملی 0828628440 به س��مت عضو هیئت مدیره و خانم لیلی بهداد به ش��ماره ملی 0937759422 به س��مت عضو هیئت مدیره ش��رکت 
برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی و بانکی با امضاء آقای محمود نصیریان و خانم مریم                

حسن زاده جوهری همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )654156(
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 آگهی تغییرات شرکت صنعتی معدنی همدی توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 16661 و شناسه ملی 10380322517
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره م��ورخ 1398,07,09 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : :خان��م مهرانه لواس��انیان به کد ملی 
0937596574 به س��مت رئیس هیئت مدیره -آقای پویان مجید زاده هروی به کد ملی 0939962500 به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره-خانم زهرا صابری به کد ملی 0934324190 به سمت عضو هیئت مدیره- خانم سمانه منصور جوزان به کد ملی 
0941292495 به سمت مدیرعامل )خارج از ترکیب هئیت مدیره ( انتخاب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و 

بانکی با امضای مشترک رئیس هئیت مدیره ومدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )654158(

/ع
98
10
19
7

 آگهی تغییرات شرکت ایران شرق نیشابور شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 236 و شناسه ملی 10380040456
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,04,25 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1-آقای حس��ن جالئی مرادزاده با شماره ملی 
0933629370 به س��مت رئیس هیئت مدیره 2-آقای داود جالئی مرادزاده با ش��ماره ملی 0946731535 به س��مت نایب رئیس 
هیئت مدیره 3-آقای مهدی جالئی مرادزاده با ش��ماره ملی 0933629389 به س��مت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره برای دو سال 
تعیین گردیدند. - امضای کلیه اسناد واوراق بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات ، قراردادها و عقود اسالمی با 

امضای مدیر عامل و یا رییس هیئت مدیره هر کدام به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری نیشابور )654159(
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آگهی تغییرات شرکت صنایع غذایی بدرقه راه ایرانیان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 43267 و شناسه ملی 10380592091
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1397,02,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی 
فوق العاده مورخ97,2,16 به هیات مدیره در خصوص افزایش س��رمایه و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین س��ند حسابداری 
صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حس��اب س��رمایه هیئت مدیره ش��رکت افزایش مزبور را عملی دانسته 
در نتیجه مبلغ 702000000ریال از حس��اب بدهی ش��رکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده 5 اساسنامه 
به ش��رح ذیل اصالح می گردد : ماده 5 اصالحی : س��رمایه شرکت مبلغ 1002000000ریال منقسم به334 سهم3000000 ریالی با نام 

می باشد که تمامًا پرداخت گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )654098(
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      صفحه 5

اداره کل ثبت اسناد وامالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد وامالک حوزه ثبت ملک زبرخان

   هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سندرسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون وماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می 
نظ��ر به دس��تور م��واد 1 و 3 موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مصوب 
1390/09/20 مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زبرخان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی سید قاسم قدمگاهی فرزند 
س��ید علی اکبر به شماره شناس��نامه 1906 صادره از قدمگاه در یک باب خانه به مساحت 217/91 متر مربع در قسمتی از 
پالک ۴1 فرعی از 1۴7 اصلی بخش 3 زبرخان از محل مالکیت خود متقاضی محرز گردیده است. لذا به موجب ماده 3قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می وماده 13آیین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت 
به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی / کثیر االنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و درروستا ها رای هیئت الصاق تا در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ،دادخواست خود را به 
مراجع قضایی  تقدیم نمایند ودر این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و بدیهی است در صورت 
انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد وصدور سند مالکیت مانع از مراجعه 
متضررب��ه دادگاه نخواهد بود برابرماده13آیین نامه مذکور پس از تنظی��م اظهار نامه حاوی تحدید حدودمراتب را در اولین 
آگهی نوبتی وتحدید حدود  به صورت همزمان با اطالع می رس��اند ونس��بت به امالک در جریان ثبت وفاقد س��ابقه تحدید 

حدود واحد ثبتی آگهی تحدید حدود را بصورت اختصاصی منتشر می نماید .  آ-9810308
تاریخ انتشار نوبت اول:  25 /1398/08       تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/09/10

سید حسن پورموسوی -رئیس ثبت اسناد وامالک زبرخان

تاریخ انتشار نوبت دوم:1398/09/10

GLXI برگ کمپانی وسند مالکیت سواری  پراید تیپ
به رنگ سفید -روغنی مدل 1385 به شماره موتور 
1762253 و ش��ماره شاس��یS1412285983144به 
ش��ماره پ��اک 54 – 752 ص 87 مفق��ود گردی��ده 

وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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برگ سبز، سواری پژو206 مدل1385 به رنگ 
نقره ای به شماره انتظامی 12 ایران851 م 79 
وشماره موتور 13085007196 وشماره شاسی 
10838706متعلق به آقای علی محمد هاشمی 

مفقود وازدرجه اعتبارساقط می گردد .
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اص��ل ب��رگ س��بز خ��ودروی س��واری تویوت��ا کمری 
به ش��ماره انتظام��ی 32 ایران 372 د 14 و ش��ماره 
شاسی: 6T1BE2K66X586066  و شماره موتور 
2AZA332567  متعل��ق به اقای غامرضا عباس��ی 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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کارت دانشجویی  اینجانب سما اوجاقلو  رشته 
مدیریت صنعتی مقطع کارشناس��ی دانش��گاه 
دانش��جویی  ش��ماره  ب��ه  ش��اهرود  صنعت��ی 
9815353 مفق��ود و از درج��ه اعتبار س��اقط             

می باشد. /ع
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آ آگهی تغییرات شرکت اطالع رسانی رایانه ای علمی صنعتی خراسان شرکت سهامی خاص به 

شماره ثبت 15381 و شناسه ملی 10380310107
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,05,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - 
روزنامه کثیراالنتش��ار قدس جهت درج آگهی های ش��رکت تعیین شد. - صورتهای مالی سال 
1397 تصویب ش��د. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت 2 س��ال انتخاب گردیدند: 
خان��م ش��هین تیماج چ��ی کد مل��ی 0931940257 مری��م ظریف پور حس��ینعلی ی��زدی کد ملی 
3620945063 آق��ای محمود نقی��ب زاده کد ملی 5629765671 آقای احمد اثنی عش��ری کد 
مل��ی 0938475274 و خانم هدا پیروی کد ملی 0937929719 به س��مت اعضای اصلی هیئت 
مدیره و آقای فرش��ید زیبدی کد ملی 0937929719 به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره - 
آقای محمد روش��نی به ش��ماره ملی 5729562829 به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم 
عس��گرنیافعال به ش��ماره ملی 0942196775 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی 

انتخاب گردیدند. 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات 

غیرتجاری مشهد )654106(
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 آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه گردشگری خراسان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 29700 و شناسه ملی 10380449498
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,04,12و نامه شماره 982,128,9832 مورخ 1398,07,08  اداره کل میراث فرهنگی 
گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد : -آقای محمدرضا حسن زاده به نمایندگی از شرکت جهاد تعاون 
با شناس��ه ملی 10380237237 به س��مت رئیس هیئت مدیره - آقای علی بمانی نائینی به نمایندگی از ش��رکت فنی و س��اختمانی 
مشهد پی با شناسه ملی10862090941 به سمت نائب رئیس هیئت مدیره -آقای محمد مایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری 
کوه نور با شناسه ملی 10380410842 به سمت عضو هیئت مدیره -آقای سعید اکبریان بیرم آباد به نمایندگی از موسسه توسعه 
و عمران رضوی با شناس��ه ملی 10380053599 به س��مت عضو هیئت مدیره - آقای علی اصغرپور فتح اله به نمایندگی از ش��رکت 
س��رمایه گذاری شهرس��ازان دشت توس با شناس��ه ملی 10380390272 به س��مت عضو هیئت مدیره -آقای نورعلی طالب زاده به 
کدملی 0680316728 به عنوان مدیرعامل به مدت دوسال انتخاب گردیدند . - کلیه اوراق و اسناد بهادار مالی ، قراردادها و چک 
و س��فته و برات با امضای متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل با امضای مش��ترک دو نفر از اعضای 

هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر و اوراق عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود.
 اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )654136(
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 آگهی تغییرات شرکت فر خوان چاشنی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 21269 و شناسه ملی 10380367640
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1396,09,27 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - آقای سید محمود 
رضوی شماره ملی 0872738159 - آقای سید جواد رضوی شماره ملی 0920262244 - آقای سید الیاس رضوی شماره ملی 
0940019949 - آقای داود محمدی ش��ماره ملی 0942691970 به س��مت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب 
گردیدند -بازرس اصلی : خانم فاطمه حیدری فر شماره ملی 0074212249 - بازرس علی البدل : آقای رسول جوان آراسته 
ش��ماره ملی 0942281713 برای مدت یکس��ال مالی تعیین ش��دند - روزنامه قدس جهت درج آگهی و دعوتنامه های ش��رکت 

تعیین شدند 
اداره کل ثبت اسناد و اماک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )654153(
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فراخوان تجدید مناقصه
نوبت اول 

 
دانشگاه علوم پزش��کی مشهد در نظر 
داردامور تعمی��ر، نگهداری و راهبری 

تاسیسات الکتریکی و مکانیکی شبکه بهداشت و درمان 
شهرس��تان بردس��کن را از طریق انجام مناقصه عمومی  
به  بخش غیردولتی واگذار نماید. کلیه مراحل برگزاری 
مناقص��ه ب��ه ش��ماره فراخ��وان 2098000060000161، از 
دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاکت ها، از طریق درگاه س��امانه تدارکات 
www.setadiran. :الکترونیکی دولت )ستاد( به نشانی

ir انجام خواهد شد 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:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��رکت  تضمی��ن   *
180/000/000ری��ال ضمانتنام��ه بانک��ی می باش��د ک��ه 
در مهلت مقرر به حس��ابداری ش��بکه  مذکور به نشانی : 

شهرستان بردسکن  تحویل گردد.
* تاریخ انتشار مناقصه در سامانه: تاریخ 98/8/25

* مهلت دریافت اس��ناد مناقصه از س��امانه: پایان روز 
98/8/28

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز98/9/7
* زمان بازگشایی پاکت های مناقصه: 98/9/9

* 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

 معارف   همایش نکوداشــت مقام علمی و اخالقی محمدتقی 
جعفری در سال گذشته در انجمن آثار و مفاخر فرهنگی با حضور 
اندیشمندان، صاحبنظران و خانواده عالمه جعفری برگزار شد که 

صحبت های منوچهر صدوقی سها خواندنی است.
منوچهر صدوقی سها در این همایش گفت: من صحبت های خود 

را معطوف به دو موضوع مثنوی و سنت فلسفی عالمه جعفری 
می کنم.وی افزود: امروز زیاد شــنیده می شود که می گویند چرا 
یک عالم حوزوی باید به مثنوی بپردازد و عده ای از قول عالمه به 
دروغ گفته اند که عالمه جعفری از پرداختن به مثنوی پشیمان 
بوده اند.وی ادامه داد: این در حالی اســت که شــیخ انصاری از 

اســتادش نقل می کند که استاد می گوید من هر چه از فلسفه 
می دانم از مثنوی اســت. یا آیت اهلل بروجردی تعلیقات زیادی بر 
مثنــوی دارند. یا آیت اهلل حکیم هم پولی را برای ترجمه مثنوی 
به عربی هزینه کرده بودند.صدوقی سها گفت: اشکال دومی که 
از شــرح مثنوی عالمه می گیرند این است که می گویند این 
شرح ارزشی ندارد. حال آنکه فردی مثل مرحوم جالل الدین 
همایی شعری برای عالمه می گویند که »از نقوش مثنوی بر 
آب و رنــگ، آیینه افکار را بگرفته زنگ/ هان هان تو  ای تقی 
جعفری، زنگ این آیینه را باید بری/ زنگ این آیینه بردن کار 

توست دســت حق صیق ده آثار توست/ ترس آن دارم که با 
عقل فکور، بر دمی بر مردگان بانگ نشور.

وی ادامه داد: لذا آقای همایی در مورد عالمه و شرح ایشان چنین 
شهادتی داده اند.

صدوقی سها گفت: بحث دیگری که عده ای مطرح می کنند این 
اســت عالمه جعفری چه ربطی به فلسفه داشته اند؟ بحث این 
است که ما استاد فلســفه را با فیلسوف اشتباه گرفته ایم. آقای 
جعفری استاد فلســفه نبودند، اما این دلیل بر نقص معلومات 

فلسفی نیست. عالمه جعفری فیلسوف مستقلی بود.

منوچهر صدوقی سها مطرح کرد

آیا عالمه جعفری از شرح مثنوی پشیمان بود؟

نکته



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  شنبه 25 آبان  1398 18 ربیع االول 1441 16 نوامبر 2019  سال سی و دوم  شماره 9109  

اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

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

 افزایش قیمت بنزین 
و تالش برای حرکت به سمت عدالت اجتماعی!

قیمت واقعی هر لیتر بنزین 3هزار تومان است و جلوگیری دولت از استفاده گروه های 
برخوردار از یارانه پنهان، حرکت به سمت عدالت اجتماعی محسوب می شود؛ اما تالش 
بــرای برخورداری همه افراد جامعه از انرژی و یارانه یکســان باز هم نقض عدالت و 
نشان دهنده ناکارآمدی در عدالت اقتصادی است. روستاییانی که استفاده ای از بنزین 
ندارنــد در برابر گروهی قرار می گیرند که با خانه ها و ویالهای بزرگ و به تعداد افراد 
خانواده از بنزین در خودرو شخصی خود بهره مند می شوند؛ بدون تردید برخورداری 
دهک های باال در چنین شرایطی چندین برابر بیشتر از دهک های پایین جامعه است.

واقعیت این است که دولت ها تاکنون هیچ گاه در بحث اعمال سیاست ها در اقتصاد 
قادر به پیاده کردن سیاســتی نبوده اند که کل مردم از آن منتفع شوند. بهینه دوم 
موضوعی در اقتصاد با تأکید بر این موضوع است که با در نظر گرفتن بهترین راهکار، 
به دنبال کاهش ضرر و زیان به کم برخوردارترین مردم جامعه شویم، در حالی که کل 
سیاست های اقتصادی اتخاذ شده منجر به منتفع شدن کل ملت نشده است. هر گونه 
قیمت گذاری چندگانه و تفاوت قیمت در اقتصاد، به معنای ایجاد رانت و نقض عدالت 
است هر چند به عنوان عدم پرداخت یارانه پنهان به طبقه برخوردار توجیه شود. حذف 
چندقیمتی در بلندمدت واجب و رسیدن به قیمت های واحد تأمین عدالت اجتماعی 
اســت. همواره تفاوت قیمت انرژی منجر به ایجاد رانت اقتصادی می شود و کارآیی 
و عدالــت اقتصادی را تحت زیر قرار می دهــد؛ یارانه دولت به بنزین عموماً مختص 
نیازمندان جامعه نیســت؛ بلکه یارانه ای جهتدار است که به سمت دهک های باالی 
درآمدی که امکان استفاده از این یارانه ها را دارند، می رود. بدترین نوع یارانه، یارانه های 
پنهان دولت به صنایع و شرکت ها یا گروه های خاص است که با سوخت و انرژی ارزان 
اقدام به تولید کاالهایی می کنند که نه تنها ارزان نیست بلکه با همان یارانه دولتی و به 
قیمت آزاد و رقابتی به دست مردم می رسد، شرکت های دولتی یا خصولتی که با رانت 
و هزینه انرژی ارزان منجر به حذف عدالت اجتماعی و ناکارآمدی اقتصادی می شوند.

بی شــک دولت ویژه خواری و چندقیمتی و پرداخت یارانه را باید به طور کامل 
از سیاســت های خود کنار بگذارد، هر چند تحقق این امر در حال حاضر ممکن 
نیســت؛ چراکه رکود اقتصادی و گرانی معیشــت مردم را تحت فشارهایی قرار 
داده که عموماً نیازمند دریافت یارانه هســتند. پرداخت یارانه در کوتاه مدت تا 
زمان افزایش قدرت خرید مردم پذیرفتنی است اما در شرایط خروج از رکود و 

بیکاری سیاست پرداخت یارانه باید کنار گذاشته شود.

باید درآمد حاصل از افزایش قیمت بنزین شفاف باشد
یکی از ایرادهای اجرای این طرح در شرایط فعلی وجود یک ناآگاهی میان مردم و حتی 
مسئوالن نسبت به اجرای این طرح است، به طوری که به نظر می رسد هنوز دولت هم 
نمی داند قرار است چه کسانی و به چه میزانی از این کمک معیشتی برخوردار شوند. 
دولت صرفاً به بیان کلیاتی همچون حذف 7 میلیون خانوار یا پرداخت 55 تا 205 هزار 
تومان به هر خانوار اکتفا کرده اما مشخص نیست شناسایی افراد حذف شده یا تفاوت 
در میزان دریافت این مبلغ حمایتی با چه سازوکاری صورت گرفته است. این ابهام، در 
کنار واریز نشدن مبلغ حمایتی به حساب سرپرست خانوار با وجود افزایش قیمت ها از 

بامداد روز گذشته از نکات حاشیه ساز در اجرای این طرح است. 
نکته بعدی آسیب جدی است که اجرای این طرح به اعتماد عمومی مردم به دولت 
می زند. پرسش این است که چطور ممکن است تا همین چند هفته گذشته مسئوالن 
دولتی از سهمیه بندی و افزایش قیمت بنزین اظهار بی اطالعی یا حتی آن را تکذیب 
می کردنــد اما یکباره قیمت ها افزایش پیدا کند؟ یــا دولتی ها از این موضوع اطالع 
نداشتند و یا با مردم صادق نبودند که در هر دو حالت این به اعتماد عمومی مردم به 

دولت ضربه می زند. 
متأسفانه به نظر می رسد دولت ها در ایران به جای آموختن از تجربه ها قصد تقابل با 
تجربه ها را دارند. به نظر با توجه به تجربه گران سنگی که دولت قبل از اصالح نسبی 
قیمت حامل های سوخت داشت اجرای این طرح می توانست به مراتب حساب شده تر 
و دقیق تر انجام شــود. با این حال پیشنهاد و درخواست از دولت این است که منابع 
حاصل شده از اجرای این طرح و هزینه های ناشی از آن یعنی بازتوزیع منابع به مردم 

در سامانه ای شفاف اعالم شود تا ماجرای هدفمندی یارانه ها تکرار نشود. 
دولت می توانست با تمهیداتی این باز توزیع و سهمیه بندی را با کیفیتی باالتر و ضریب 
خطایی کمتر انجام دهد برای م    ثال با ایجاد زیرساخت های الزم باید میزان سهمیه 
پرداختی به خودروهای لوکس و گرانقیمت با سایر خودروها متفاوت می بود یا به جای 
 پرداخت بنزین به هر خودرو این بنزین به هر فرد ایرانی پرداخت می شــد تا در یک 
داد و ستد در بازار، قیمت واقعی بنزین بین مردم کشف می شد و از این طریق فشار به 

اقشار آسیب پذیر نیز به حداقل می رسید. 

بی توجهی به سیاست های جمعیتی در توزیع یارانه
گران شــدن بنزین و پرداخت عایدات ناشی از آن به طبقات ضعیف جامعه هر چند 

منطقی است ولی نحوه اجرای آن دارای ایرادهایی است که باید برطرف شود.
یکی از ایرادهای طرح این است که با سیاست های جمعیتی کشور در تعارض است؛ 
یعنی خانوار تک نفره 55 هزار تومان می گیرد، خانواره پنج نفره به باال 205 هزار تومان، 
این بدان معناست که یک خانواده هفت نفره، سهمش به 29 هزار تومان تقلیل پیدا 
می کند. با این حســاب هر چه بعد خانواده کوچک تر می شود پول بیشتری دریافت 
می کند که با سیاســت های جمعیتی مد نظر دولت، همخوانی ندارد. بحث دیگری 
که مطرح است، این است که فرایند شناسایی 18 میلیون خانوار مشخص نیست. به 
همین خاطر بیم آن می رود که این یارانه به همه 80 میلیون پرداخت شود، اگر به همه 
دهک ها پرداخت شود طبق محاسباتی که انجام شده، دولت موظف است به همان 
میزان 3.5 هزار میلیارد تومانی که در حال حاضر یارانه به مردم پرداخت می شود، یارانه 

سوخت نیز بپردازد. یعنی 3.5 هزار میلیارد تومان دیگر به این رقم افزوده می شود.

  2.6 هزار میلیارد تومان یارانه سوخت در هر ماه
حال اگر به همان 60 درصد واجد شرایط پرداخت شود، دولت هر ماه باید 2.6 هزار 
میلیارد تومان یارانه به مردم بپردازد که از درآمد ناشــی از فروش بنزین کمتر است. 
توجه کنید که با بنزین هزار تومانی درآمد هدفمندی حدود 30 هزار میلیارد تومان 
بود، حاال بنزین 500 تومان گران شده که این یعنی 15 هزار میلیارد تومان درآمد از 
این محل کسب می شود، پس دولت از این محل ساالنه حدود 15 هزار میلیارد تومان 
کسری دارد که معلوم نیست از چه محلی تأمین می کند. ممکن است یک بار مالی 
دیگر در دولت ایجاد شود که کسری بودجه را تقویت و منجر به افزایش پایه پولی شود 

و دولت را ناچار به انتشار اوراق کند که بار مالی دولت های بعدی را افزایش می دهد.

 اولویت با کدام حامل انرژی است؟
از طرفــی با وجود اینکه دولت اولویت ســهمیه بندی را با بنزین می داند، ولی مرکز 
پژوهش ها این اولویت را با گاز طبیعی می داند که بیشترین اتالف انرژی در این بخش 
را نیروگاه ها و پتروشــیمی ها دارند، اما دولت دست روی بنزین گذاشته، در گزارش 
مجلس ثابت شده که بنزین به اندازه گازوئیل آلوده کننده نیست و یارانه پنهانی که 
در بنزین می ســوزد نیز به اندازه گاز نیست. ولی دولت اعتقاد دارد، بنزین نسبت به 
ســایر حامل های انرژی مثل گاز راحت تر قاچاق می شــود که البته موضوع درستی 
است، مهم ترین دلیل دولت قاچاق است که باید به این نکته اشاره شود که کسی که 
می خواهد این سوخت را قاچاق کند باید آن را با قیمت 3هزار تومان خریداری کند و 

در مرز ترکیه 5 هزار تومان بفروشد، پس قاچاق بنزین هنوز سودآور است. 

 اصالح قیمت در کنار دیگر برنامه ها
به نظر می رسد که دولت در کنار اصالح قیمت انرژی، باید برنامه های دیگری را نیز 
اجرا کند تا مردم از گرانی بنزین نگرانی نداشته باشند، مثالً دولت باید به مردم قول 
بدهد خودرویی می سازد که 10 درصد مصرف سوخت کمتری دارد، فناوری باید در 
جاهایی مثل خودروسازی که اتالف سوخت وجود دارد ارتقا یابد تا با کم شدن میزان 
مصرف در خودروها، فشــاری از این ناحیه متوجه مردم نشود. همچنین دولت باید 
اقداماتی انجام دهد و به مردم بگوید همان طور که سوخت برای شما گران شد، مثاًل 
200 میهمانسرای دولتی را نیز به بخش خصوصی واگذار کردم، جلو فرار مالیاتی نیز 
گرفته شد و با ارائه فهرستی از عملکردهای خودش به مردم اطمینان دهد که در کنار 
آن ها برای بهبود وضعیت کشــور تالش می کند و تنها به فکر دست کردن در سفره 
مردم نیست. با چنین رویکردی مردم دولت را در اجرای سیاست ها یاری خواهند کرد.

برنامه جدید دولت برای ارائه بسته حمایتی

درآمد افزایش قیمت بنزین کجا هزینه می شود؟ 
 اقتصاد/ زهرا طوسی  بنزین گران شد تا سه دهک 
باالی درآمدی که تا 23 برابر بیشتر از سایر دهک ها از 
یارانه بنزین استفاده می کردند از این پس پول سوخت 
مصرفی را از جیب خودشان بپردازند و درآمد حاصل 

از این کار به سفره 18 میلیون خانوار اضافه شود.
دولت ساالنه بیش از 900 هزار میلیارد تومان یارانه 
پنهان پرداخت می کند که افزون بر 250 هزار میلیارد 
تومان آن بابت بنزین اســت. گزارش اخیر سازمان 
برنامه، به تفکیک دهک های درآمدی، متوسط یارانه 
پنهان مستقیم به ازای هر خانوار ایرانی را معادل 10 

میلیون تومان در سال ذکر کرده است.
بدین ترتیب خانوارهای دهک اول به طور متوســط 
به میزان 3میلیــون و 200 هزار تومان و خانوارهای 
دهک هــای برخوردارتر با توجه بــه مصرف باالتر و 
متنوع تر به طور متوسط به میزان 21 میلیون و 300 
هزار تومان در سال، از این یارانه ها بهره مند می شوند.

این بدان معناست هر کسی خودرو بیشتر و مصرف 
باالتری داشــت رقم بزرگ تری از 250 هزار میلیارد 
یارانه بنزین را به خود اختصاص می داد، حال دولت 
پس از چهار ســال تعلل، تصمیــم گرفت پرداخت 
بی  رویه یارانه سوخت را متوقف کند و عایدی حاصل 
از این محل را در راســتای حمایت از اقشار ضعیف 
جامعه به کار گیرد که برخی از آن ها )حدود 50درصد 
خانوارها( چون خودرویی نداشــتند هیچ گاه از این 

یارانه استفاده نکرده بودند.

 کاهش یارانه  پنهان با اصالح قیمت
دولت برای کاهش تدریجی یارانه های پنهان به اغنیا 
این جراحی اقتصادی را از 22 مرداد ماه کلید زد که 
در آن عرضه بنزین در جایگاه ها با ارائه کارت سوخت 
خودرو انجام می شــد، با وجود این کارت ســوخت 
جایگاه داران نیز در اختیــار متقاضیان بود تا به هر 

میزانی که تمایل داشتند سوخت گیری کنند.
اما دولت از اول شهریور برای ترغیب مردم به استفاده 
از کارت ســوخت شــخصی، اقدام جدی تری کرد و 
میزان ســوخت گیری با کارت جایــگاه  داران را ابتدا 
از 60 لیتــر به 30 لیتر و ســپس در 16 مهرماه، به 
20 لیتر محدود کرد تا سرانجام از خبر سهمیه بندی 
بنزیــن و افزایش قیمت این فراورده نفتی پرمصرف 
رونمایــی کند؛ بدین ترتیب از بامــداد 24 آبان ماه، 
بنزین ســهمیه ای هر لیتر یک هــزار و 500 تومان 
و بنزین آزاد هر لیتر 3هزار تومان شــارژ می شود. با 
اعالم این تغییرات قیمتی، ســهمیه کارت سوخت 
جایگا ه داران نیز به حالت سابق یعنی 60 لیتر در هر 
بار سوخت گیری برمی گردد تا با لیتر 3هزار تومان این 

سوخت در دسترس همگان قرار داشته باشد.

  سهمیه بنزین مردم نمی سوزد
دولت اجازه داشت بر اساس قانون هدفمندی یارانه ها 
مصوب سال 1389، قیمت فروش داخلی سوخت را 

بــه تدریج تا پایان برنامه پنجم به 90 درصد قیمت 
فوب خلیج فارس نزدیک کند، اما در دفعاتی که دولت 
دســت به اصالح قیمت هــا زد از نزدیک کردن این 
نرخ به فوب خلیج فارس امتناع کرد، زیرا مالحظات 
خاص خود از جمله کنترل تورم و آثار روانی ناشــی 
از افزایش قیمت سوخت و کاالها و در نهایت زندگی 
مردم را مد نظر داشــت، سرانجام نیز این مالحظات 
سبب شد تا بنزین تنها سوختی باشد که اجازه اصالح 
قیمت داشته باشد. البته این افزایش قیمت به گفته 
رئیس جمهور می توانست تا محدوده 5 هزار تومان نیز 
بــاال برود اما برای جلوگیری از تبعات تورمی در مرز 
3 هزار تومان ایستاد. موضوع دیگری که باید توجه 
داشــت این است که این فقط بنزین است که گران 
شده و قیمت سایر حامل های انرژی مثل سی ان جی و 
گازوئیل قرار نیست هیچ تغییری داشته باشد. سهمیه 
بنزین افراد نیز نمی سوزد و تا 6 ماه در کارت ها قابل 

ذخیره است.

  یارانه ها افزایش یافت
بر اساس آنچه رئیس جمهور گفته است، حدود 75 
درصد مردم در شرایط فشار اقتصادی قرار دارند که بر 
مبنای محاسبات 18 تا 19 میلیون خانوار و جمعیتی 
در حــدود 60 میلیون نفر می شــوند که در صورت 
اصالح قیمت بنزین ممکن اســت سبد معیشتشان 
کوچک شــود، این افراد قرار اســت مشمول طرح 
حمایتی دولت شوند و تمامی درآمد ناشی از افزایش 

قیمت بنزین، صرف ترمیم قدرت خرید آن ها شود.
دولت اعالم کرده است که با وجود مشکالت اقتصادی 

که دارد هرگز قصد برداشــت از این پول را نداشته 
و هر چه درآمد از این محل عاید شــود به خانوارها 
بازمی گرداند. این مبلغ از اوایــل آذر ماه ماهیانه به 
حساب خانوارها واریز می شود. بر این اساس، میزان 
پرداخت به خانوارهای تک نفره 55، دونفره 103، سه 
نفره 138، چهار نفره 172 و پنج نفره و بیشتر 205 
هزار تومان خواهد بود که به یارانه قبلی آن ها افزوده 

خواهد شد.

 آیا کرایه گران می شود؟
از گران شدن کرایه خبری نیست. رانندگان تاکسی به 
دلیل گران شدن بنزین اجازه افزایش نرخ کرایه ها را 

نداشته و موظف هستند کرایه ها 
را بر اســاس همان نرخ ســابق 

دریافت کنند.
درست اســت که قیمت بنزین 
افزایش یافته اما وضعیت سهمیه 
تاکســی ها نیز با افــراد عادی 
متفاوت اســت، سهمیه سوخت 
دوگانه سوز  تاکســی های  برای 
خودروهــای  و  لیتــر   200
بنزینی 400 لیتر در ماه اســت، 
تاکســی های اینترنتــی نیز به 
شــرط قیمت گــذاری بر طبق 
ضوابط وزارت کشور اعتبار معادل 

سهمیه دریافت می کنند. بنابراین هیچ راننده تاکسی 
اجــازه ندارد پیش از تعیین نــرخ مصوب به صورت 

خودسرانه کرایه بیشتر از مسافران دریافت کند.

پس تا اعالم ســازمان تاکســیرانی که همه ساله بر 
اساس مصوبه شــورای شــهر افزایش نرخ کرایه را 
اطالع رسانی می کند، هر شهروندی که تخلفی در این 
زمینه مشاهده کرد می تواند گزارش  خود را از طریق 
شــماره های 48048 و یا 1888 به شهرداری اعالم 

کند تا با راننده متخلف برخورد شود.

 افزایش قیمت هیچ کاالیی پذیرفته نیست
شاید برخی بر این باور باشند که قرار است با افزایش 
قیمــت بنزین همه چیز گران شــود، ولی برخالف 
تصور، بررسی تورم ناشی از افزایش قیمت بنزین در 
ســال های اخیر نشان می دهد که این شاخص تأثیر 
زیادی روی تورم عمومی کشور 
ندارد. براســاس گــزارش مرکز 
پژوهش هــای مجلس در حالت 
افزایــش 100 درصدی قیمت 
بنزین بــا اختصاص ســهمیه 
ماهانه 60 لیتری بنزین به ازای 
هر خودرو همــراه با اختصاص 
سهمیه مناسب برای خودروهای 
عمومی )تاکســی ها( که تقریباً 
مشــابه وضعیت فعلی افزایش 
قیمت بنزین است )قیمت بنزین 
ســهمیه ای 50 درصد و قیمت 
بنزیــن آزاد 200 درصد اضافه 
شده است که با توجه به میزان پیش بینی شده برای 
مصرف هر کدام از آن ها، تقریباً معادل افزایش 100 
درصدی قیمت بنزین اســت(، پیش بینی می شود 

شــاهد افزایــش 1.6 درصدی میزان تورم باشــیم. 
کارشناسان هم معتقدند که اصالح قیمت بنزین بر 
تورم سبد خانوار و رفاه آن به صورت مستقیم تأثیر 
چندانی ندارد. اگر نرخ بنزین یک هزار و 500 تومان 
شــود میانگین تأثیر آن بر تــورم و همه دهک های 
جامعــه 0/34 درصد و اگر 2 هزار تومان شــود 1/8 

درصد است.

  بازار زیر ذره بین بازرسان 
با وجود این برای رفع دغدغه شــهروندان، مقامات 
مسئول اعالم کرده اند که با توجه به وضعیت ذخایر 
راهبردی کاالیــی و وفــور کاال در مبادی عرضه، 
کاالهای اساســی نباید هیچ گونه افزایش قیمتی 
داشته باشند؛ بر این اساس، هماهنگی های الزم با 
تولیدکنندگان به عمل آمده و در عین حال در سطح 
عرضه نیز بازرســان با قدرت و قوت بر بازار نظارت 
خواهند کــرد تا هیچ گونه افزایش قیمتی به بهانه 

گرانی بنزین در بازار رخ ندهد.
در این مسیر ســازمان حمایت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان، بازرســی اصناف، سازمان تعزیرات 
حکومتی و ســایر نهادهــای نظارتی بــه منظور 
مقابله با گران فروشــی، بازار را زیر ذره بین خواهند 
داشــت. قیمت باید روی کاالها درج شــده باشد 
و عرضه کنندگان هم مکلفند تمامــی کاالها را با 
برچســب قیمت عرضه کنند. به هــر واحدی که 
برچســب قیمــت را نصب نکرده باشــد با تخلف 
گران فروشی مواجه خواهد بود. در عین حال مردم 
هم از طریق ابزارهای نظارتی از جمله سامانه رصد 
آنالین قیمت 100 قلم کاالی اساســی، شــماره 
تلفن 124 ســازمان حمایــت مصرف کنندگان و 
تولیدکنندگان می توانند گران فروشی ها را گزارش 

کرده و شکایت خود را به ثبت برسانند.

 توقف قاچاق یارانه بنزین
در حالی که با افتتاح پاالیشگاه ستاره  خلیج فارس 
کشور نیازی به واردات این محصول راهبردی ندارد 
و این حامل انرژی به میزان نیاز هر فرد در دسترس 
وی قرار دارد، به نظر می رســید که اصالح قیمت 
بنزین باید رخ می داد تا ضمن بهره مندی دهک های 
ضعیف و توزیع عادالنه منابع بین اقشــار مختلف، 
دولت در محدود کردن میزان قاچاق سوخت نیز گام 

مؤثری برداشته باشد.
یارانه ای که بابت ســوخت به ویژه بنزین پرداخت 
می شــد، سبب شده بود که اختالف نرخ سودآوری 
بین ایران و کشورهای همسایه ایجاد شود و میزان 
قاچاق را به روزانه بین 15 تا 20 میلیون لیتر سوخت 
برساند که موجب هدررفت منابع یارانه ای می شد که 
دولت برای شهروندان خودش پرداخت می کرد به 
طور مثال ســود قاچاق بنزین از ایران به ترکیه در 
هــر لیتر به 15 هــزار و 600 تومان و به جمهوری 
آذربایجــان در هر لیتــر به 5هــزار و 300 تومان 
رســیده بود. این ارقام در اصل همان منابعی است 
که در نتیجه پرداخت یارانه های پنهان، محلی برای 
سودآوری قاچاقچیان شده بود. این اقدام همچنین 
سیر صعودی میزان مصرف بنزین و سوزاندن منابع 
کشور را نیز کنترل می کند که به موازات مدیریت 

مصرف، کاهش آالیندگی هوا را نیز در پی دارد.

دولت پس از چهار سال  
تصمیم گرفت پرداخت 
بی  رویه یارانه سوخت 
را متوقف کند و عایدی 
حاصل از این محل را 
در راستای حمایت از 
اقشار ضعیف جامعه به 
کار گیرد

بــــــــــرش

دلیلی برای افزایش قیمت کاال وجود ندارد؛ با متخلفان برخورد می کنیم   ایسنا: رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: هرگونه افزایش قیمت کاالها به بهانه رشد نرخ بنزین ممنوع بوده و حتی 
برخی افزایش قیمت ها که طی چند هفته اخیر ایجاد شده است، باطل خواهد شد. ذخایر کاالهای ما در بهترین حالت ممکن است. افزایش قیمت بنزین روی قیمت تمام شده کاالها از نظر تولید، تقریبا اثر ناچیزی دارد، 

زیرا قیمت این کاالها بیشتر متأثر از حمل ونقل بوده و عمده حمل ونقل نیز با سوخت گازوئیل انجام می شود که دولت هیچ تغییری در نرخ آن نداده است. 

امکان همسان سازی دخل و خرج کارگران وجود ندارد 
 اقتصاد/فرزانه غالمی  در دو ســال اخیر، توفان سهمگین 
تورم و نوســان های شدید ارزی، ارزش پول ملی را به قهقرا برد 
تا خانوارهای حقوق بگیر و صاحبان درآمدهای محدود زیر سایه 

سنگین تحریم ها، از قافله تأمین هزینه های خود جا بمانند.
با رشــد چهار برابری تــورم، آفت گرانی به جــان انواع کاالها 
و خدمات مورد نیــاز خانوارها افتاده؛ چه کاالها و خدماتی که 
برچســب لوکس دارند و چه آن ها که نیاز اساســی، روزمره و 

ضروری هر خانواری هستند.
به باور صاحبنظران، تورم افســار گســیخته دو ســال اخیر، 
سرپرســتان خانوارها را در مدیریت درآمــد و همخوان کردن 
دخــل و خرج با چالش جدی مواجه کرده به گونه ای که عالوه 
بر اولویت بندی در هزینه ها، ناگزیرند عطای پس انداز را به لقایش 

ببخشند.
در این شرایط، کارشناســان اقتصادی حذف هزینه های زائد، 
دوری از خریدهــای لوکــس، اصالح الگوی مصــرف انرژی و 
خوراکی ها و هدایت ســرمایه ها به ســوی بورس )البته با نگاه 
بلندمدت و برای خانوارهایی که احتماالً در این شرایط سخت 
و خاص اقتصادی، موفق به پس انداز و سرمایه گذاری می شوند( 

و همچنین سرمایه گذاری در مشاغل خود را توصیه می کنند.

  واقعیت با آمار تطابق ندارد
آنچه در واقعیــت زندگی ایرانیان حقوق بگیــر، حداقلی بگیر 
و دارای درآمد محــدود می گذرد البته با آمار دولتی، مطابقت 
نــدارد. همین دو ماه پیش مرکز آمار ایران، آماری در خصوص 
هزینه ها، درآمدها و میزان پس انداز خانوارهای ایرانی در ســال 
گذشته منتشر کرد که از نگاه خانوارها و کارشناسان اقتصادی به 

لطیفه ای گزنده می ماند! 
مرکز آمار اعالم کرد: در ســال 97 خانوار شهری )سه تا چهار 
نفره( 39 میلیون تومان هزینه داشــته که سهم خوراکی ها در 
آن 24 درصد و غیرخوراکی ها 76 درصد بوده، حال آنکه درآمد 
خانوار 43 میلیون تومان گزارش شــده و این یعنی 4 میلیون 
درآمد مازاد و به تعبیری پس انداز داشــته اســت و نه کسری 
بودجه. ناگفته نماند روند پس انداز در دو ســال اخیر، کاهشی 
بوده و از 10/1 درصد در سال 95 به 9/7 درصد در سال گذشته 

رسیده است.
بر اساس این آمار هر خانوار شهری ماهانه 3میلیون و 600 هزار 
تومان و هر ایرانی شهرنشین یک میلیون و 60 هزار تومان درآمد 
داشته و هزینه های هر خانوار شهری 3میلیون و 300 هزار تومان 
و هر ایرانی 960 هزار تومان گزارش شده و در مجموع هر ایرانی 

ماهانه پس اندازی تقریباً 100 هزار تومانی داشته است. 
همچنین در حالی که ســال گذشــته هم درآمد و هم مخارج 
خانوارهای شهری 19 درصد افزایش یافته، خانوارهای روستایی 

با رشد 15 درصدی درآمد، رشد 20 درصدی هزینه ها را تجربه 
کرده اند. در نهایت اینکه بر اســاس گزارش مرکز آمار ایران در 
سال گذشــته هر ایرانی شهرنشین تنها 9درصد را به پس انداز 
اختصاص داده و 91 درصد درآمد خود را مصرف کرده اســت. 
هزینه های خوراکی، سهمی 24 درصدی و غیرخوراکی ها سهمی 

76 درصدی در آن داشته اند. 

  امکان همسان سازی دخل و خرج کارگران 
وجود ندارد

یک مقام کارگری با اشــاره به اینکه در دیگر کشــورها حدود 
30 درصد از درآمد ســاالنه افراد پس انداز می شود، به خبرنگار 
ما می گوید: وقتی میزان پس انــداز روز به روز در حال کاهش 
است، رشد اقتصادی، توجه به تولید در آینده و سرمایه گذاری 

بی معنی است.
او که نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، به تورم حدوداً 27 
درصدی سال گذشته اشاره می کند و ادامه می دهد: با افزایش 
19 درصدی هزینه ها، هر ایرانی حدود 8 درصد از مقدار مصرف 
خود را کاهش داده  اســت تا موفق به کاهش هزینه ها شود. در 
واقع با این کاهش نه تنها رفاه خانوارها دستخوش نوسان شده 

بلکه تولید و رشد اقتصادی، متأثر شده است. 
به باور وی هر خانوار کارگری ساالنه به طور متوسط و با توجه 
به نیازهای مختلف غذایی، پوشاک، بهداشت، درمان، آموزش و... 

حدود 16 میلیون تومان کسری بودجه دارد. 

این مقام کارگری معتقد است آماری که گویای همخوانی دخل 
و خرج و حتی پس انــداز در خانوارهای کارگری و حقوق بگیر 
است، صحت ندارد و سنگینی بار معاش، خانوارها را به هزینه کرد 
اندک پس اندازهای سالیان سال خود و گزینش نیازهای اصلی بر 

نیازهای کمتر ضروری واداشته است.  
وی می گوید: در ســال گذشته سبد معیشتی خانوار نزدیک به 
4 میلیون تومان بوده و یک خانوار مستأجر حتی اگر ساده ترین 
غذا را داشته باشد و از معمولی ترین امکانات آموزشی و بهداشتی 
اســتفاده و با حمل و نقل عمومی تردد کند و هیچ تفریح قابل 
ذکری نداشته باشد باز هم سبد معیشتی کمتر از 3/5 میلیون 
تومان نخواهد بود. در سال گذشته اغلب کارگران، حداقلی بگیر 
بوده اند که در این صورت امکان همسان سازی دخل و خرجشان 

وجود ندارد چه رسد به پس انداز و هزینه های لوکس. 

  اگر سیاست پولی دولت تغییر نکند
 با موج تورمی بیشتری مواجه خواهیم شد

یک اقتصاددان هم به خبرنگار ما می گوید: واقعیت معیشت مردم 
این است که نه تنها امکان پس انداز ندارند بلکه از پس اندازهای 
قبلی و سرمایه هایی مصرف می کنند که برای روز مبادا ذخیره 
کرده بودند که این امر را می توان از سرازیر شدن ارزها، سکه ها و 
طالهای خانگی به بازار که به نیت سرمایه گذاری و جلوگیری از 

افت شدید ارزش پول ملی ذخیره شده بودند، دریافت.
احمد جانجان ادامه می دهد: در دو ســال گذشــته 30 تا 40 

میلیارد دالر ارز مداخله ای و تخفیفی با نرخ 4هزار و 200 تومانی 
به اقتصاد تزریق شــد اما معیشت مردم بدتر شد و تنها عده ای 
ســودش را بردند. در همین شرایط بخش زیادی از نقدینگی و 
سرمایه مردم در نتیجه افت ارزش دالر و طال در ماه های اخیر، 

هدر رفت و این تضییع مسلم دارایی آن هاست.
به گفته وی، با توجه به افت قیمت هر مثقال طال از 2 میلیون 
و 708 هزار تومان در اردیبهشت امسال به یک میلیون و 612 
هزار تومان در حال حاضر، مردم در هر مثقال 400 هزار تومان 

متضرر شده اند.
جانجان خاطرنشــان می ســازد: با توجه به میل کردن بودجه 
عمرانی به ســمت صفر و کاهش پرداختی بانک ها به مردم و 
تولید، اگر سیاست پولی دولت تغییر نکند با موج تورمی بیشتری 
مواجه خواهیم شــد که این امر ارتباط درآمد و هزینه ها را به 

مراتب ناعادالنه تر می سازد.
وی با بیان اینکه مردم چاره ای جز کاهش هزینه های ســربار، 
لوکس و غیرضروری ندارند، ادامه می دهد: اجاره بها از اصلی ترین 
هزینه های خانوارهاست که اغلب حقوق  بگیران ناگزیر به پرداخت 
حدود نیمی از حقوق خود بابت همین یک نیاز هستند. اصالح 
الگوی مصرف انــرژی اما می تواند ماهانه حداقل یک چهارم از 
هزینه حدوداً 400 هزار تومانی خانوارها در حوزه انرژی را کاهش 
دهد. در حالی که دولت به دنبال حذف یارانه پنهان 800 هزار 
میلیارد تومانی )معادل 2/5 برابر بودجه جاری کشور( در حوزه 
انرژی است، هزینه انرژی به مراتب باالتر خواهد رفت و الزم است 

خانوارها برای مدیریت مصرف و درآمد خود حساس تر باشند.
به گفته جانجان استفاده بیشتر از حمل و نقل عمومی و کاهش 
دورریــز غذا حدود یک میلیون تومــان از هزینه های خانوار را 

کاهش می دهد.  
وی بر این باور اســت که اگر برخی خانوارها موفق به پس انداز 
بخشــی از درآمد خود می شــوند باید با نگاه بلندمدت سه تا 
پنج ساله، سرمایه های خود را به بورس هدایت کنند. جانجان 
می گوید: بورس در سال جاری، 5 تا 6 برابر میانگین سال گذشته 
و 10 تا 12 برابر میانگین سال های 95 و 96 بازدهی داشته است. 
مردم باید از ورود به بازارهای پرنوســان پرهیز کنند و با خرید 
سهام بنیادین و دارای ارزش سرمایه گذاری، زمینه رشد سرمایه 

خود را در بلندمدت فراهم آورند.
وی تأکید می کند: هــر بازاری دوره تناوبی، ریزش شــدید و 
خواب عمیق دارد و مردم برای حفظ سرمایه های خود باید این 

واقعیت ها را در نظر بگیرند.
در همین حال این کارشناس اقتصادی توصیه می کند مردم در 
مشاغل خود، سرمایه گذاری کنند؛ چراکه با توجه به اینکه تورم، 
قیمت کاال و خدمات را افزایش داده و می دهد، احتمال سوخت 

نقدینگی و خسارت مالی به حداقل می رسد.

گزارش
چرا با وجود تالش، خانواده ها موفق به کنترل هزینه نمی شوند؟ 
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یادداشت

 قدرت اهلل امام وردی- اقتصاددان و استاد دانشگاه
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یادداشت

 سید سجاد پادام- پژوهشگر اقتصادی 
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یادداشت

میثم مهرپور- کارشناس اقتصادی 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

هیچ سهمیه ای برای فرزندان اعضای هیئت علمی وجود ندارد     ایلنا: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: اگر فرزندان اعضای هیئت علمی حد نصاب ۹۰ درصد و ۹۲.۵ 
درصد نمره آخرین فرد قبولی که نمره و درصد باالیی است را کسب کنند می توانند از همان ترم اول جابه جا شوند و این تسهیالت برای آن ها در نظر گرفته شده است. زاهدی گفت: این شیوه با این گفته که فرزندان 

اعضای هیئت علمی سهمیه ورود به دانشگاه دارند، متفاوت است و در حقیقت هیچ سهمیه ای برای آن ها وجود ندارد، بلکه این فقط یک امتیاز است.

»تجاوز جنسی« به ۲۸ کارمند »برنامه جهانی غذا« 
سازمان ملل!

تسنیم: ۲۸ نفــر از کارمندان زن بخش 
»برنامه جهانی غذا« ســازمان ملل هنگام 

کار، مورد تجاوز جنسی قرار گرفته اند!
با افزایش شــکایت هایی مبنی بر تجاوز 
و سوءاستفاده جنســی در بخش برنامه 
جهانی غذا ســازمان ملل متحد، »دیوید 
بیسلی« رئیس برنامه جهانی غذا سازمان 

ملل متحد در واکنشی به این شکایت ها، وعده رسیدگی داد!
بــه گزارش »گاردین«، حداقل ۲۸ نفر از کارمندان زن این بخش در هنگام کار، مورد 
تجاوز جنسی قرار گرفته اند همچنین بیش از 640 نفر از ۸ هزار و 1۲7 کارمند زن 

برنامه جهانی غذا، از آزار و اذیت های جنسی نسبت به خود شکایت کرده اند. 
در پیش نویس تحقیق محرمانه که برای نخستین بار توسط سایت »اینسایدر« منتشر 
شد، نوشته شده که مدیریت ارشد آژانس از اقتدار خود سوءاستفاده کرده است؛ مدیر 
این بخش امکان آزار و اذیت، تبعیض نســبت به کارمندان زن و اقلیت های قومی را 
فراهم کرده و علیه کســانی که نسبت به مدیریت اعتراض می کنند، واکنش نشان 
می دهد. 950 نفر از کارمندان این بخش گفته اند که در اعتراض به این سوءاستفاده ها، 

کار خود را از دست داده اند. 
این گزارش ها ضربه ای بود برای بیزلی که در ژانویه سال ۲01۸ با تغییراتی به کارمندان 
نوشــت: »برای حمایت بهتر از قربانیان سوء استفاده جنسی و برخورد با متجاوزان، 

موضعی مقتدرانه خواهد گرفت«.
یکی از قربانیان که گزارش آزار و اذیت جنســی را در یکی از دفاتر منطقه ای آژانس 
ثبت کرده ، از نادیده گرفته شدن شکایت خود صحبت می کند که هرگز مورد تحقیق 
قرار نگرفته است! او درباره واکنش سازمان ملل نسبت به متجاوزان گفت: متجاوزان به 
طور معمول مجبور به استعفا می شوند اما به آن ها اجازه می دهند تا با سایر آژانس های 
ســازمان ملل همکاری کنند؛ آژانس به تازگی یک مقام رسمی را که متهم به آزار و 

اذیت در سازمان بهداشت جهانی است، استخدام کرده است.
سازمان ملل در سال های گذشته با موارد بسیار زیاد اتهام سوءاستفاده جنسی و تجاوز 
صلح بانان به خصوص در کشورهای آفریقای مرکزی مواجه بوده است؛ این گزارش ها 
در سال گذشته میالدی نیز ادامه داشت و از تجاوز تا آزار جنسی و پرداخت پول برای 

رابطه جنسی را شامل می شد.

معاون وزیر آموزش   و  پرورش بیان کرد
صفر تا 100 اجرای قطعی »رتبه بندی معلمان« 

تسنیم: معاون برنامه ریزی و توسعه منابع 
وزارت آمــوزش و پــرورش با بیان اینکه 
اجرای رتبه بندی معلمان با تقسیم بندی 
در پنج طبقه قطعی است، جزئیات اجرای 

این طرح را تشریح کرد.
علی الهیار ترکمن گفت: تقریباً 99 درصد 
پیشــنهادهای آموزش و پرورش تصویب 

شــده است و احتماالً یکشنبه هفته آینده به صورت قطعی تصویب می شود، توجه 
داشته باشــید که در دولت عمده کارها را کمیسیون های تخصصی انجام می دهند. 
بر این اســاس وقتی طرح به صحن دولت می آید، مشــروح مذاکره ها و بررسی های 
کمیســیون های تخصصی را مشاهده می کنند و خیلی به کم و کیف کار ورود پیدا 
نمی کنند. وی ادامه  داد: هر زمان که رتبه بندی معلمان در دولت تصویب شود از اول 

مهر احکام معلمان را برقرار می کنیم و معوقات آن ها پرداخت می شود.
ترکمن درباره جزئیات رتبه بندی معلمان و تقسیم آن ها در پنج رتبه گفت: رتبه بندی 
فرایندی اســت که منجر به ارتقای کیفیت در آموزش و پرورش می شــود و هدف 
مســتقیم آن افزایش حقوق نیســت اما منجر به افزایش حقوق هم می شود، تالش 
کردیم با توجه به هدف کالن و ماهیتی که رتبه بندی دارد، ســازوکارهایی ایجاد و 
صالحیت هایی مدنظر قــرار گیرد که منجر به ارتقای فرایند یاددهی و یادگیری در 

سطح مدارس کشور شود.

  3 صالحیت عمومی، تخصصی و حرفه ای برای رتبه بندی معلمان
الهیار ترکمن ادامه  داد: ســه صالحیت عمومی، تخصصی و حرفه ای در نظر گرفته 
شده است که صالحیت عمومی به ویژگی های شخصیتی افراد برمی گردد، صالحیت 
تخصصی شامل دانش و توانمندی های آموزشی و پرورشی است که یک معلم برای 
ایفای مؤثر وظایف حرفه ای خود باید داشته باشد و صالحیت حرفه ای هم مجموعه ای 
از شایســتگی ها، توانمندی ها و مهارت هایی است که معلم حین کار به دست آورده 
و خــودش را ارتقا می دهد و کامالً مرتبط با شــغل معلمی اســت و با اســتفاده از 

صالحیت های حرفه ای می توانند وظایف خود را به شکل دقیق انجام دهند.

  معلمان صاحب گواهی نامه صالحیت معلمی می شوند
وی اظهار  کرد: نظام سنجش صالحیت تعریف شده و فرایند گردآوری سازمان یافته 
از تمام اطالعات، شــواهد و مستنداتی است که سه صالحیت عمومی، تخصصی و 
حرفــه ای را اثبات می کند یکی از کارهای خوبی که پیش بینی کردیم و واقعاً نهایی 
شدن آن انرژی زیادی از ما گرفت، صدور گواهی نامه صالحیت معلمی برای هر کدام از 
معلمان است یعنی سه صالحیت عمومی، تخصصی و حرفه ای کامالً سنجیده، در قالب 
مشخص قرار می گیرند و به معلمان گواهی نامه صالحیت داده می شود، این گواهی نامه، 
مدرکی است که ناشی از سنجش همین صالحیت هاست و هر چند سال یک بار به روز 
می شود. ترکمن درباره مزایای گواهی نامه صالحیت معلمی متذکر شد: این گواهی نامه 
در درجه نخست معلمان را در امتیازهای رتبه بندی طبقه بندی می کند و در درجه 
دوم مزایای ثانویه برای آن ها دارد مثالً برای کســب پست های مدیریتی، شرکت در  

آزمون هایی مانند خارج از کشور یا حضور در گروه های آموزشی.

  شرایط تقسیم بندی معلمان در رتبه های یک تا پنج
وی درباره شرایط کسب رتبه ها توسط معلمان گفت: شرایط کسب رتبه یک، داشتن 
حداقل دو ســال سابقه کار، 1۲0 ساعت دوره آموزشی ضمن خدمت، کسب حداقل 
75 درصد امتیازات حاصل از محاسبه میانگین ارزیابی در دو سال گذشته و 60 درصد 
شاخص  صالحیت های معلمی؛ رتبه دو، 6 سال سابقه کار، چهار سال توقف در رتبه 
یک، 1۸0 ســاعت دوره آموزشی ضمن  خدمت، ۸0 درصد امتیاز حاصل از محاسبه 
میانگین ارزیابی عملکرد و 65 درصد امتیاز شاخص  صالحیت های عمومی؛ رتبه سه، 
1۲ سال سابقه کار، سه سال توقف در رتبه دو، 150 ساعت دوره آموزشی و 70 درصد 
امتیاز شاخص صالحیت های معلمی؛ رتبه چهار، 1۸ سال سابقه کار، چهار سال توقف 
در رتبه سه، 1۲0 ســاعت دوره آموزشی ضمن  خدمت و 75 درصد امتیاز شاخص 
صالحیت های معلمی؛ رتبه پنج، حداقل ۲4 ســال سابقه، چهار سال توقف در رتبه 
چهار، 100 ساعت دوره آموزشی و ۸5 درصد امتیاز شاخص صالحیت های عمومی 
و حرفه ای. وی عنوان  کرد: صالحیت های عمومی، حرفه ای و تخصصی بعداً تبدیل به 
چک لیست می شوند یعنی مصادیق صالحیت ها تبدیل به چک لیست می شود که هر 

کدام از آن ها امتیاز خاص خود را دارد.
ترکمن گفت: امســال قطعاً رتبه بندی را اجرا می کنیم مــا یک بار معلمان را برای 
رتبه بندی سال 94 ارزیابی کرده ایم، هم اکنون فقط نیاز داریم این فرایند به روز شود تا 
مالک اجرای کار ما در 6 ماه دوم سال 9۸ باشد و از سال 99 با فرصت بیشتر می توانیم 

معلمان را به گواهی نامه صالحیت حرفه ای که تعریف شده است، برسانیم.
معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت آموزش و پرورش ادامه  داد: ما بر اساس به روز  
کردن تأیید صالحیت هایی که در سال 94 انجام گرفته است کار را در سال 9۸ ادامه 
خواهیم داد و از ســال 99 صدور گواهی نامه های صالحیت حرفه ای در دســتور کار 
خواهد بود تا هر معلمی گواهی نامه داشته باشد و اگر بخواهیم فردی را ارتقا دهیم کار 

را از صفر شروع نکنیم یعنی براساس گواهی نامه صالحیت حرفه ای کار پیش برود.
الهیار ترکمن درباره اینکه در طرح رتبه بندی، مدیران مدارس در بحث ارزیابی معلمان 
دخیل هستند، گفت: مدیران مدارس در امتیازهای ارزشیابی ساالنه ای که به معلمان 
می دهند نقش دارند و یکی از مواردی که در رتبه بندی تأثیر دارد بحث ارزشــیابی 
ساالنه است اما ما به دنبال رگه هایی از صالحیت های عمومی، تخصصی و حرفه ای 

معلمان هستیم که در عملکرد آن ها و انجام دقیق وظایف کمک کند.
وی افزود: معلمان به این نکته توجه داشته باشند ما در حال تدوین نظامی هستیم 
که قرار است در سال های آینده کار رتبه بندی حرفه ای معلمان را انجام دهد و اثرات 
مثبتی را برای جامعه فرهنگیان داشته باشد، تأخیر در طراحی و اجرای آن به دلیل 
کم کاری نیست بلکه به خاطر دقت و وسواس است تا تمام جوانب کار رعایت شود و 
با یک چارچوب کامالً منسجم مانع تضییع حق برخی یا ایجاد حق کاذب و نادرست 

برای برخی دیگر از افراد شویم.

 جامعه/ محمود مصدق  بازی های رایانه ای هر روز 
بیشتر از قبل در کشور رایج می شوند. 

پدیده ای که این روزها بخش بزرگی از زندگی مردم 
به ویژه کودکان، نوجوانان و جوانان را در بر گرفته و 
همدم آنان شــده است. به طوری که خیلی از افراد 
ساعت ها پای این بازی ها می نشینند و از این وضعیت 
احساس سیری و خستگی نمی کنند. کارشناسان 
می گویند اعتیاد به این بازی ها به بروز آســیب های 

اجتماعی نیز منجر می شود.

 روزی 9 ساعت بازی! 
با علیرضا یک نوجوان 17 ساله در یک گیم نت در 
میدان 7 تیر پایتخت آشنا می شوم. می گوید تا دو 
سال پیش و قبل از خرید تلفن همراه با مراجعه به 
گیم نت های محل، به طور میانگین هر شــبانه روز 
چهار ســاعت بازی می کرد اما حاال این میزان به 9 
ساعت رسیده است؛ ضمن اینکه شب ها هم بیشتر 

بازی می کند.
با وجود این علیرضا معتقد اســت انجام بازی های 
رایانــه ای هیــچ تأثیر منفــی در زندگــی و دیگر 
فعالیت هایش نداشته واحســاس نمی کند به این 

بازی ها معتاد شده است. 
صبا؛ دختر جوانی که مشغول بازی »مرد عنکبوتی« 
اســت هم حداقــل روزی چهار ســاعت را صرف 
بازی های رایانه ای می کند. البته او برخالف علیرضا 
به معتاد شدنش به این بازی ها باور دارد و به همین 
دلیل از یک سال پیش زمان انجام این بازی ها را از 9 
ساعت به چهار ساعت در شبانه روز کاهش داده است. 
خودش می گوید: ابتدا به عنوان تفریح و سرگرمی 
بازی می کردم اما پس از مدتی به این بازی ها عادت 
کردم تا جایی که ترک آن برایم ســخت بود حتی 
وســط هر کاری، زمانی را به این بازی ها اختصاص 
می دادم. گاهی نیمه شب از خواب بیدار می شدم و 
بازی می کردم اما سرانجام متوجه شدم عادت افراطی 
به این بازی ها دارد به زندگی ام لطمه می زند بنابراین 
همه بازی هایی را که در گوشی ام داشتم حذف کردم. 
البته کار سختی بود اما به هر حال انجامش دادم و 
اکنون وقت بیشتری برای سایر امور شخصی ام دارم.

  روزانه حدود 60 مشتری دارم
مدیر یک کافی نت که بابت اجاره محل کارش 10 
میلیون تومان در ماه می پردازد، می گوید: از شنبه 
تا چهارشنبه به صورت میانگین روزانه 60 مشتری 
دارم که بعضی از آن ها پنج ســاعت بازی می کنند، 
اما روزهــای آخر هفته موضوع فرق می کند. یعنی 
تعداد مشــتری ها در این ایام بسیار بیشتر از طول 

هفته است.
وی طراحی و تصویرســازی بازی هــای رایانه ای را 
بی نظیر توصیف می کند و می گوید: به طوری که آدم 
وقتی بازی مسابقات فوتبال را دیجیتال نگاه می کند 
تفاوت چندانی با مسابقات واقعی احساس نمی کند. 
یعنی همان هیجان ها را دارد. به همین دلیل هر چه 
زمان می گذرد استقبال از این بازی ها بیشتر می شود. 

  از هر خانوار ایرانی یک نفر بازی های 
دیجیتالی می کند

رضــا احمــدی، مدیر نظام 
رتبه بندی ســنی بازی های 
رایانه ای بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای به قدس می گوید: بر 
اساس آخرین پیمایش انجام 

شــده از سوی مرکز تحقیقات بنیاد ملی بازی های 
رایانه ای استقبال از بازی های دیجیتالی در ایران رو 
به افزایش است. به طوری که تعداد ایرانی هایی که به 
انجام این بازی ها روی آورده اند از ۲3 میلیون نفر در 
سال 1394 به ۲۸ میلیون نفر در سال 1396 رسیده 
است که این رقم حتی با حفظ آمار جمعیت کشور 

رشد 6/3 درصدی را نشان می دهد.

وی با اشــاره به اینکه در هر خانــوار ایرانی به طور 
متوسط یک نفر بازی های دیجیتال انجام می دهد، 
می افزایــد: 65درصد از مجمــوع ۲۸میلیون نفری 
که بازی های رایانــه ای می کنند مردان و 35درصد 
بانوان هستند. ضمن اینکه 77درصد آمار یاد شده 
از گوشی های هوشمند برای بازی استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه نوجوانان با 36درصد بیشــترین 
اســتقبال را از بازی های رایانه ای در کشــور دارند، 
می افزاید: پس از نوجوانان؛ کــودکان با 31درصد، 
جوانان با ۲6درصد، میانساالن با 6درصد و کهنساالن 

با یک درصد قرار دارند.

 کاهش سن بازیکنان بازی های دیجیتال
احمدی همچنین از کاهش سن بازیکنان بازی های 
دیجیتالی در کشــور خبر می دهــد و می گوید: بر 
اساس بررسی های ما، سال 94 متوسط سن بازیکنان 
ایرانی ۲1 سال بوده که این رقم در سال 96 به 19 
سال رسیده است در حالی که میانگین سن بازیکنان 
در آمریکا 37 ســال است که این نشان می دهد در 
این کشور والدین و بزرگ ترها در بازی های دیجیتالی 
بیشتر در کنار بچه ها هستند. در واقع چون هر چه 
میانگین ســن باالتر باشد نشــانه همراهی کردن 
والدین و بزرگ ترها با بچه هاست اما در ایران با توجه 
به مشکالت اقتصادی خانوارها، والدین خیلی بچه ها 
را در این بازی ها همراهی نمی کنند به همین دلیل 
میانگین سن پایین آمده است و کودکان و نوجوانان 
ما سهم 77درصدی در این بازی ها دارند که این رقم 

بسیار زیاد است. 
وی با اشاره به اینکه سرانه مصرف زمان در بازی های 
دیجیتالــی در ایران 31 دقیقه در هــر روز به ازای 
هر ایرانی اســت، می افزاید: اما میانگین زمانی که 
بازیکنان بازی های دیجیتالی در هر هفته در ایران 
صرف می کنند 9/۲ ســاعت است که این رقم برای 
انگلستان، آلمان، فرانسه، اسپانیا به ترتیب 6، 7/1، 
6 /7 و ۸/۸ ســاعت اســت یعنی میانگین ساعت 
بازیکنان ما بیشتر از این کشورهاست؛ البته تفاوتی 
در این آمارها وجود دارد و آن اینکه مدت زمانی که 
بازیکنان ایرانی با تلفن های هوشمند بازی می کنند 
مورد محاســبه قرار گرفته در حالــی که آمارهای 
مورد نظر مربوط به کشورهای یاد شده فقط شامل 
بازی های کنسولی پی.سی است یعنی مدت زمان 

بازهای موبایلی در این کشورها محاسبه نشده است. 
وی در پاسخ به این پرسش که چه تعداد از بازیکنان 
در ایران بیش از دو ســاعت در روز بازی می کنند 
و آیا می توان عنــوان معتاد را به این بازیکنان داد؟ 
می گوید: نمی توان کسی که در روز سه چهار ساعت 
یا بیشتر پای بازی های رایانه ای می نشیند را معتاد 
به ایــن گونه بازی ها تلقی کرد. برای اعتیاد تعریف 
کلی تری نیاز است. در مجموع به نظرم اگر شخصی 
پــس از بازی به مدت زیاد همچنان تمایل به ادامه 
بازی دارد و حاضر نیســت از بازی جدا شود و برای 
این منظور نیز مقاومت می کند به این بازی ها عادت 
کرده است و والدینش باید نگرانش باشند و راهکاری 
برای او در نظر بگیرند. مثالً پیش از اینکه فرزندشان 
شروع به بازی کند یک زمان مشخص و محدود را 
برایش در نظر بگیرند و پس از زمان مشخص نیز او 

را از بازی جدا کنند.

 بازی هایی متناسب با سن افراد
احمدی ســپس به آثــار بازی هــای رایانه ای روی 
بازیکنان می پردازد و می گوید: اگر بازی های رایانه ای 
بر پایه دو شــرط اساســی انجام بگیرد بدون شک 
تأثیرهای مثبتی برای کاربران خواهد داشت؛ نخست 
اینکه بازی که انتخاب می شود متناسب با سن فرد 
باشد و دوم اینکه مدت زمان انجام بازی باید مناسب 
باشد که بر اساس پژوهش های این بنیاد، این زمان 
حدود دو ساعت در روز است و اگر بیش از این باشد 

تأثیرات منفی خواهد داشت. 
وی بــا بیــان اینکــه 99 درصد 
خانواده هــای آمریکایی برای خرید 
بازی هــای رایانــه ای بــه رده های 
سنی توجه می کنند، می گوید: اما 
در ایران فقــط ۲4درصد مردم به 
هنگام خرید به رده ســنی بازی ها 
توجــه می کننــد و ۲9درصــد تا 
حدودی توجه می کنند و 47درصد 

اصالً توجهی به رده بندی سنی بازی ها نمی کنند و 
همین سبب می شــود که بازی های نامناسب برای 
بچه ها خریداری کنند. مثالً برای کودک 10 ســاله 
بازی در رده سنی باالی 1۸ سال تهیه می کنند که 
این موضوع به دلیل وجود صحنه های غیراخالقی، 
خشونت آمیز و ترسناک سبب می شود که بازیکن 

زودتر به بلوغ جنسی برسد یا از لحاظ روحی و روانی 
دچار آسیب های مختلفی شود.

 تأثیر بازی های رایانه ای روی پرخاشگری 
بازیکنان

وی در همین زمینه با اشــاره بــه اینکه ۸4درصد 
بازیکنــان ایرانی بــه اینترنت دسترســی دارند و 
می توانند بازی هــا را به صورت آنالین انجام دهند، 
می گوید: بنابراین خانواده ها باید خیلی دقت کنند 
که فرزندانشــان با چه کسانی بازی می کنند چون 
در این بازی ها افراد می توانند چت کنند و احتمال 

سوءاستفاده بعضی از افراد از کاربران وجود دارد.
وی در خصــوص تأثیــر بازی های رایانــه ای روی 
پرخاشــگری بازیکنــان هم می گوید: بر اســاس 
تحقیقات انجام شده بازی های خشن رایانه ای روی 
پرخاشگری کودکان تأثیرگذار است. آن ها معموالً 
با والدینشان یا دیگر همساالن خود با پرخاشگری 
صحبت می کنند. این موضوع نه تنها در ایران بلکه 
از سوی خیلی از کشورها مورد پژوهش های علمی 
قرار گرفته و به اثبات رسیده است. به همین دلیل 
است که بنیاد ملی بازی های رایانه ای تالش می کند 
تا فرهنگ توجه به رده بندی سنی بازی ها را در کشور 

جا بیندازد. 
وی با اشــاره به اینکه نمی تــوان ارزیابی دقیقی 
از میــزان غیرمجاز بــودن بازی های دیجیتال در 
بازارهــای ایران ارائه کــرد، می گوید: معموالً این 
بازی ها روی هارد سیســتم 
است و اگر کســی بخواهد، 
آن هــا را رایــت می کنند و 
در اختیــارش قرار می دهند 
بنابرایــن نمی تــوان درصد 
بازی های  از میــزان  خاصی 
غیرمجاز موجود در بازارهای 
بازی های  امــا  داد.  کشــور 
موجــود در ویترین ها مجاز 
هستند چون از ســوی نمایندگان وزارت ارشاد و 

اماکن ناجا رصد می شوند.
مدیر نظام رتبه بندی بازی های رایانه ای در پایان 
در خصــوص آثار منفی ایــن بازی ها می گوید: 
خشونت و پرخاشگری، تحریک جنسی، آموزش 
ارزش های نادرست و ضددینی، ترس و اضطراب، 

انــزوای اجتماعــی و ترویــج ناهنجاری هــای 
اجتماعی از عمده تأثیرهای منفی در اســتفاده 

نامناسب از بازی های رایانه ای است. 

 بازی های رایانه ای 
بچه ها را خنگ می کند

دکتر احســان شاه قاسمی، 
کارشــناس حوزه رســانه 
و ارتباطات معتقد اســت: 

آســیبی که این بازی ها به فرد می رســاند از یک 
جنبه ساختاری است به ویژه در سنین پایین. در 
واقع انســان ها برای اینکه رشد کنند همه چیز را 
می دانند. در واقع حتی یک کودک تمام میل هایی 
را که برای رشد نیاز اســت، در خود دارد. یکی از 
آن ها میل به بازی کردن اســت و به همین دلیل 
بچه ها برای رشد به بازی کردن، رقابت با دیگران، 
برنده شدن و بازنده شدن نیاز دارند و بازی کردن 
را خیلی دوســت دارند حال اگر بیاییم آن ها را با 
میل به بــازی کردن فریب دهیــم؛ یعنی کاری 
کنیم که به جای بازی با همسن و ساالن خود، با 
بازی های رایانه ای مشغول شوند اتفاقی که می افتد 
این است که آن ها تعامل با سایر بچه ها و چگونگی 
اینکه یاد بگیرند با بهترین شیوه های ممکن حق 
خودشان را بگیرند و به حق دیگران احترام بگذارند 
را نمی آموزند؛ در نتیجه وقتی وارد مدرسه می شوند 
کمتر از سه دقیقه با بچه های دیگر درگیر می شوند. 
چون نزدیک ترین فکر و روشــی که به ذهنشان 

می رسد خشونت است. 
وی با اشاره به اینکه انجام این بازی ها برای طوالنی 
مــدت نه تنها برای کــودکان و جوانان بلکه برای 
بزرگساالن هم بســیار خطرناک است، می افزاید: 
البته تأثیر منفی این بازی ها به آن صورتی نیست 
که بعضی ها می گویند. مثالً این گونه نیســت که 
اگر شخصیت های زن در این بازی ها لباس مناسب 
نداشته باشند دختران ما هم تشویق شوند که به این 
ســمت بروند بلکه در یک سطح دیگر است؛ یعنی 
تأثیر آن در سطح زیرساختی بسیار عمیق است که 

می توان امروز این تأثیر را در عمق جامعه دید. 

 بازی هایی که مانع رشد قوه تخیل بازیکنان 
می شود

وی می افزاید: یکی از دالیل تأثیرگذاری منفی این 
بازی ها آن اســت که فرد از فکر کردن به مسائل 
اساسی بازمی ماند. یعنی برخالف آنچه مردم تصور 
می کنند که ایــن بازی ها بچه هــای ما را خنگ 
می کنند حتی ما بزرگساالن را هم از فکر کردن به 
مسائل مهم دور می کند. به همین خاطر است که 
امروز می بینیم هنر مبتذل تا این حد در جامعه رواج 
دارد چون انسان برای اینکه هنر اصیل و پیچیده را 
بفهمد باید فعالیت فکری کند که ما دیگر حوصله 
این نوع فعالیت ها را نداریم. دیگر حوصله خواندن 

شعرهای حافظ و سعدی را نداریم.
وی با اشــاره به اینکه ایــن بازی ها برخالف تصور 
بعضی ها نه تنها موجــب تقویت تخیل بازیکنان 
نمی شــود بلکه تأثیر منفی دارد و مانع رشد قوه 
تخیل آنان می شود، می گوید: چون فرد فقط مسیر 
یا مســیرهای از پیش تعیین شده را می تواند طی 
کند. شما نمی توانید از کوهی که جلو شماست باال 
بروید و ببینید پشــتش چه خبر است مگر اینکه 
برای شــما تعیین کرده باشند. این فضا اصالً مثل 

فضای واقعی نیست.
وی می گوید: تأثیرهای این پدیده ساختاری بیشتر 
است. ما اکنون مشکل عدم تحرک، چاقی بچه ها 
و مشــکل اســکلتی به ویژه در دختران را داریم 
کــه این ها هیچ کدام اســتدالل های طرفداران یا 
شرکت های ســازنده این بازی ها را مبنی بر اینکه 
بازی های رایانه ای موجب افزایش هماهنگی بین 

دست و چشم و... می شود تأیید نمی کند.

رده بندی سنی بازی های رایانه ای در ایران جدی گرفته نمی شود

آسیب های واقعی بازی های مجازی

در ایران فقط 
۲4درصد مردم به 

هنگام خرید به 
رده سنی بازی ها 

توجه می کنند

بــــــرش
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 فضای مجازی

معاون پلیس فتا بیان کرد
 پیامک های کالهبرداری

 سهمیه بنزین و طرح معیشتی
 ایســنا  معاون اجتماعی پلیس فتــای ناجا 
نســبت به سوءاستفاده از طرح معیشتی دولت و 

سهمیه بندی بنزین هشدار داد.
ســرهنگ رامین پاشــایی گفت: احتمــال دارد 
کالهبــرداران اقــدام بــه ارســال پیام هایی با 
موضوع هایی نظیر »ثبت نام برای طرح معیشتی«، 
»ثبت نام ســهمیه یا کارت ســوخت«، »افزایش 
سهمیه سوخت مسافربرهای اینترنتی« و... کرده و 
با قــرار دادن لینکی از کاربران بخواهند وارد یک 
سامانه شوند. در این سامانه صفحه ای جعلی ایجاد 
شده که از کاربر می خواهند در ازای پرداخت مبلغ 
بســیار کم، در سامانه ثبت نام کند. غافل از اینکه 
هنگام واریز مبلغ اطالعات کارتش کپی شــده و 
مدتی بعد کالهبــرداران تمام موجــودی آن را 

برداشت خواهند کرد.
در حالت دیگر مجرمان با ایجاد سامانه های جعلی 
تنها اقدام به کالهبرداری از شهروندان کرده و در 
ازای مبلغ دریافت شده خدماتی به آنان نمی دهند.

 میراث فرهنگی و گردشگری

معاون وزیر میراث فرهنگی:
 گردشگری داخلی

 ۷۵ درصد افزایش یافت
 ایرنا  معاون گردشــگری وزیر میراث فرهنگی، 
صنایع دستی و گردشــگری از رشد گردشگری 
داخلی در ســال های 97 و 9۸ با وجود مشکالت 

اقتصادی کشور خبر داد.
ولی اهلل تیموری در حاشیه رونمایی از تمبر یادیود 
ششمین جشــنواره ملی اقوام و عشایر ایران در 
شهرستان گرمسار اظهار کرد: گردشگری داخلی 
در کشــور با وجود شرایط تحریم های ظالمانه و 
مغرضانه علیه ایران اســالمی 75 درصد افزایش 
داشــت. تیموری با اشاره به افزایش 5۲ درصدی 
میزان گردشــگران ورودی در سال 97 به کشور 
نسبت به سال 96، افزود: در هفت ماه گذشته از 
ســال 9۸، با احتساب حدود 6 میلیون گردشگر 
داخلی، آمار گردشــگر داخلی بیش از ۲3 درصد 

نسبت به مدت مشابه سال 97 افزایش دارد.
وی تصریح کرد: در مجموع و با احتساب افزایش 
آمار گردشگری امسال و سال گذشته، گردشگری 
داخلی در کشور بیش از 75 درصد افزایش داشت.

 حقوقی و قضایی

پیشنهاد مرکز وکالی قوه قضائیه
استفاده از کارشناسان 

دادگستری در خارج از کشور
 مهر  معاون کارشناســان رســمی مرکز وکال، 
کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه 
پیشــنهاداتی را در خصوص استفاده از ظرفیت 

کارشناسان دادگستری در امور مختلف ارائه داد.
پیمان پالیزگیر گفت: همیشــه نظام ما بر این 
فرایند بوده که نگاه به داخل داشته باشد، امروز 
با توجه به تحریم ها فرصت مناســبی اســت تا 
از ظرفیت های نخبگان داخلــی در عرصه های 

مختلف استفاده کنیم.
وی همچنین خاطرنشــان کــرد: در دیداری که 
با رئیس قوه قضائیه داشــتیم این پیشــنهاد را 
به آیت اهلل رئیســی دادم تا حضور کارشناســان 

دادگستری را به خارج از مرزها ببریم.
پالیزگیر ادامــه داد: چرا فقط در حوزه ایران خود 
را محدود کردیم، می توانیم کرسی های مختلف 
در دنیا داشته باشیم. حتی می توانیم کارشناسان 
بدون مرز داشــته باشــیم و این در کارشناسی 

بی طرف و بدون گرایش تأثیرگذار است.

بهداشت و درمان

مدیر برنامه پرونده الکترونیک سالمت:
۷4 میلیون ایرانی پرونده 
الکترونیک سالمت دارند

 ایرنا  مدیر برنامه ملی پرونده الکترونیک سالمت 
گفت: تاکنــون برای 74 میلیــون ایرانی پرونده 
الکترونیک ســالمت ایجاد شده است و این افراد 

حداقل یک خدمت الکترونیک دریافت کرده اند.
حمیدرضــا صفی خانی افــزود: ایجــاد پرونده 
الکترونیک ســالمت تکلیف برنامه ششم توسعه 
است که باید توسط وزارت بهداشت راهبری شود. 
بر این اساس طراحی معماری پرونده الکترونیک 
سالمت به پایان رسیده و تا خرداد امسال عملیات 
اجرایی آن نهایی شــده اســت. مدیر برنامه ملی 
پرونده الکترونیک ســالمت افــزود: البته هنوز 
اطالعات این پرونده در اختیار مردم قرار نمی گیرد 
و فعالً گردش اطالعات و کامل کردن حلقه های 
اجرایی پرونده الکترونیک ســالمت برای وزارت 
بهداشت مهم و در اولویت است . وی گفت: روزانه 
۲ میلیون اطالعات مرتبط با ســالمت مردم در 
مراکز بهداشتی و درمانی و بیمارستان های دولتی 

در پرونده الکترونیک ایرانیان ثبت می شود.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر ناجا:
 اسامی مختلف مواد مخدر 

فقط برای ایجاد فریب است
 فارس  رئیس پلیــس مبارزه با موادمخدر ناجا 
گفت: اسامی مختلف مواد مخدر فقط برای ایجاد 

جذابیت و فریب افراد است.
سردار محمدمسعود زاهدیان در خصوص ظهور 
موادمخــدر با نام های جدید افــزود: ۸30 عنوان 
NPS در دنیا شناخته شــده؛ این تعداد مواد با 
عالئم مشخص و مشــابه است که غالباً با تغییر 
فرمول های ریزی جابه جا شــده و مورد استفاده 
قرار می  گیرند. وی خاطرنشــان کرد: قاچاقچیان 
برای مخاطبانشان هر روز مواد را با یک نام فریبنده 
عرضه می کنند اما اغلب این مواد روانگردان بوده 
و قدرت تخریبی باالیی دارند، اگرچه اسامی شان 
فریبنده است. سردار زاهدیان در خصوص اینکه 
وضعیت آشپزخانه های تولید مواد در کشور چگونه 
است، گفت: آشپزخانه نداریم؛ چراکه تا وقتی مواد 
بدین صورت ارزان و راحت در افغانستان تولید و 
پخش می شود، الزم نیست در داخل کشور کسی 

آن را تولید کند.

فراسو

خبر مشروح
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
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 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید
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والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که به تازگی در برزیل 
با »نارندارا مودی« نخســت وزیر هنــد دیدار کرده، از تحویل 

سامانه اس ۴۰۰ به این کشور طبق برنامه خبر داد.

رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه پس از بازگشت 
از آمریکا، درخواست برای لغو خرید سامانه موشکی اس ۴۰۰ 

از روسیه را دخالت در امور داخلی آنکارا عنوان کرده است.

بشار الجعفری، نماینده دائم ســوریه در سازمان ملل گفت: 
گروه های تروریستی ادلب را در سیطره خود دارند و از غیرنظامیان 
به عنوان سپر انسانی استفاده می کنند و وظیفه دولت سوریه است 

که آن ها را از چنگال این گروه های تروریستی نجات دهد.

بایدن«،  »جــو  از  شــمالی  کره  یونهاپ: 
معاون رئیس جمهور ســابق آمریکا و یکی 
از نامزدهای حزب دموکرات برای انتخابات 
۲۰۲۰ این کشــور را »ســگ هار« خوانده 
و گفتــه باید او را »آن قدر بــا چوب زد تا 

بمیرد«.
با  یادداشــتی  در  روزنامه  ایــن  گاردین: 
اشــاره به تحوالت منتهی به استعفای »اوو 
مورالس«، نوشــته اســت که آنچــه که در 
بولیوی رخ داد، یک کودتا بود، اما رسانه های 
جریان اصلــی در غرب تالش می کنند این 

واقعیت را انکار کنند.
العربی الجدید: اعضای پارلمان جدید تونس 
در رأی گیری خود »راشــد الغنوشی« رهبر 
جنبش اسالم گرای »النهضه« رهبر ۷۸ ساله 
جنبش اسالم گرای »النهضه« را به ریاست این 

پارلمان برگزیدند.
اسپوتنیک: عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور 
مصر در ســفر دو روزه خود به امارات بر سر 
قرارداد ســرمایه گذاری ۲۰ میلیارد دالری با 

ابوظبی به توافق رسیدند.
فارس: منابع شیعی عربســتانی از شهادت 
»حســین عبدالعزیــز آل ربــح« ملقــب به 
»ابوفارس« جوان شــیعه اهــل قطیف  بر اثر 
شکنجه در زندان »مباحث« در غرب عربستان 

سعودی خبر دادند.
المسیره: »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن از نحوه کار فرستاده سازمان 
ملل در امور یمن انتقاد و اعالم کرد مقدماتی 
که میان صنعا و ائتالف ســعودی در جریان 

است به حد مذاکره نرسیده است.

بشار اسد: 
 البغدادی را کشتند

چون اسرار مهمی داشت

تابناک: رئیس جمهور سوریه، با تشبیه دولت 
آمریکا به رژیم نازی آلمان، گفت این کشور 
در حال ســرقت منابع نفتی ســوریه است. 
»بشار اسد« در مصاحبه با خبرگزاری »روسیه 
۲۴« و »روســیه ســیوودنیا«  بــا بیان اینکه 
رئیس جمهور آمریکا همانند یک رئیس دولت 
عمل نمی کند، گفت: »سیستم سیاسی آمریکا 
بر مبنای گروه های گانگستری اداره می شود. 
آمریــکا یک حکومت نیســت، بلکه نظامی 
است که شــرکت ها بر مبنای منافع خویش 
آن را اداره می  کنند. آن ها شــبیه گروه های 
گانگستری هستند. یکی از مهم ترین عواملی 
که هیتلر را به سمت حمله به اتحاد شوروی 
در جنگ جهانی دوم کشاند، نفت بود. امروز 
نیز ایــاالت متحده آمریکا همان کار را انجام 
می دهد و در مســیر نازی ها گام بر می دارد«. 
اسد ادامه داد: به نظر من کشتن »بن الدن« و 
»ابوبکر البغدادی« و همه این افراد به این دلیل 
بود که با خود اسرار مهمی داشتند و در عین 
حال دیگر نقش آن ها به پایان رســیده بود و 

باید از دستشان خالص می شدند«.
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بیانیه جدید مرجعیت دینی عراق درباره اعتراضات
 تأکید آیت اهلل سیستانی 

بر تسریع روند تصویب قانون جدید انتخابات
جهان: »احمد الصافی« نماینده آیت اهلل سیستانی مرجع عالی قدر شیعیان در عراق در 
خطبه دوم نماز جمعه دیروز کربال بیانیه ایشان را درباره اعتراضات جاری در این کشور 
قرائت کرد. در این بیانیه آمده است: موضع مرجعیت حمایت از اعتراضات است؛ بنابراین 
اول، تأکید بر مســالمت آمیز بودن اعتراضات و خالی بودن آن از هر گونه خشــونت و 
محکومیت حمله به تظاهرات کنندگان مســالمت آمیز و قتل، زخمی کردن، ربودن یا 
ترســاندن آن ها و نیز محکومیت حمله به نیروهای امنیتی و مراکز دولتی و خصوصی 
است. همه کسانی که در این اقدامات غیرقانونی و ناشرعی دست دارند، باید تحت پیگرد 

قرار گیرند و مجازات شوند و نباید تساهلی در این زمینه رخ دهد.
دوم؛ دولت مشروعیت خود را از مردم می گیرد و الغیر و اراده ملت در نتیجه رأی گیری 
که به صورت شــفاف رخ دهد، صورت می گیرد و از این رو تســریع در تصویب قانون 
انتخابات که اعتماد مردم را به روند انتخاباتی بازگرداند و از احزاب و جریان های سیاسی 
جانبــداری نکند، اهمیت دارد و فرصت واقعی به تغییرات و روی کار آمدن چهره های 
جدید می دهد. قانونی که این فرصت را به رأی دهندگان ندهد، قابل قبول نیســت و 
بی فایده است. همچنین باید قانون جدید برای کمیساریایی که بر روند انتخابات نظارت 

می کند، وضع شود که بی طرف، حرفه ای و مورد اطمینان و مقبولیت مردمی باشد.
سوم؛ باوجود اینکه مدتی از شروع اعتراضات می گذرد و خون هایی ریخته شده، اما عماًل 
خواسته های معترضان به ویژه در زمینه پیگرد مفسدان دانه درشت و بازگردانیدن اموال 
غارت شده و لغو امتیازات ظالمانه گروه های معینی محقق نشده است و این جدیت و 
توان گروه سیاسی حاکم برای اجرای خواسته های تظاهرات کنندگان را زیر سؤال می برد 

و به نفع اعتماد سازی برای تحقق اصالحات واقعی نیست. 
چهارم؛ شهروندان به این علت به اعتراضات بی سابقه روی آورده اند که از فساد فزاینده 
خالصی یابند و به دنبال زندگی کریمانه هستند. کسانی که قدرت را در دست دارند، اگر 
فکر می کنند که می توانند از خواسته اصالحات واقعی بگریزند و یا تعلل کنند در توهم 

به سر می برند. پس از اعتراضات مانند قبل آن نخواهد بود. 
پنجم؛ مبارزه برای اصالح امور که توسط عراقی ها انجام می شود ، یک مبارزه ملی است 
که فقط مختص خودشــان است  و عراقی ها مسئولیت سنگین آن را بر دوش دارند و 
نباید اجازه مداخله هر طرف خارجی را از هر جهت داد؛ زیرا  مداخالت خارجی  خطرات 
بزرگی را به همراه دارد و  کشور را  به عرصه درگیری و تسویه حساب میان قدرت های 

بین المللی و منطقه ای مبدل می کند که  بزرگ ترین بازنده در آن مردم هستند.

ترکیه حفاری در شرق قبرس را آغاز کرد
باشگاه خبرنگاران:، »فؤاد اوکتای« معاون 
رئیس جمهوری ترکیه روز گذشته اعالم کرد 
»فاتح«، کشتی حفاری نفت و گاز این کشور 
عملیات خود را از روز سه شــنبه در جنوب 
دماغه »قارپوز« آغاز کرده است. ترکیه پیش 
از این عملیات حفاری نفتی در غرب جزیره 
قبرس را نیز با کشتی »یاووز« آغاز کرده بود. 
دولت ترکیه در حالی آغاز عملیات حفاری خود را اعالم می کند که اتحادیه اروپا در مورد 
این عملیات »غیرقانونی« در آب های قبرس هشدار داده و این کشور را تهدید به تحریم 
کرده است. ترکیه در واکنش به تصمیم اتحادیه اروپا گفته بود در برابر اروپا »عقب نشینی« 
نکرده و به عملیات خود در شرق مدیترانه ادامه می دهد؛ زیرا منطقه نفتی جدید را جزئی 
از قلمرو خود می داند. کشف ذخایر تازه گاز و نفت در سواحل شرقی مدیترانه به تازگی 
سبب بروز مناقشه  میان قبرس به عنوان یکی از اعضای اتحادیه اروپا و ترکیه ای شده 
است که بخش شمالی این جزیره را در کنترل دارد. ترکیه با وجود روابط رو به کاهشی 

که با اروپا دارد، همچنان به طور رسمی خواستار پیوستن به اتحادیه اروپاست.

  نمابر تحریریه:     3۷61۰۰۸۷ -3۷6۸۴۰۰۴  )۰51(
)۰51(   امور مشترکین:                 3۷61۸۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       3۷651۸۸۸   )۰51(
  روابط عمومی:                    3۷66۲5۸۷   )۰51(
  ارتباطات مردمی:                3۷61۰۰۸6   )۰51(
  سازمان آگهی ها:                       3۷۰۸۸   )۰51(
)۰51(   3۷6۲۸۲۰5                                             
                                      فاکس: 3۷61۰۰۸5  )۰51(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             5۷۷- 91۷35  
  تلفن:                           )9 خط(  3۷6۸5۰11 )۰51(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      61۸۲   و   6693۷919 )۰۲1(
 نمابر:                                     6693۸۰13  )۰۲1(
 پیامک:                                            30004567

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  مدیر مسئول:
  ایمان شمسایی

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

در  بین الملل  مسائل  تحلیلگر  عنبری،  گل  صابر  جهان    
یادداشتی که در فضای مجازی منتشرکرده، به اخبار برخی 
رسانه ها در مورد کاهش تنش ها در شورای همکاری خلیج فارس 
پرداخته و می نویسد: خبرهای ویژه حاکی از آن است که بحران 
اگر در  و  است  پایان  به  رو  در شورای همکاری خلیج فارس 
لحظات آخر اتفاق خاصی روی ندهد  که همه رشته ها را پنبه 
کند، به احتمال زیاد در روزها و هفته های آینده محاصره قطر 
لغو و روابط میان آن با عربستان، امارات و بحرین از سر گرفته 
خواهد شد. همچنین این احتمال وجود دارد که مقاماتی از این 
کشورها به دوحه سفر کنند و نشست سران شورای همکاری 

خلیج فارس در آینده نزدیک برگزار شود.
پرسش ها درباره چند و چون ماجرای آشتی و راه حل های مورد 

توافق زیاد اســت و فعالً اطالعات دقیقی در دسترس نیست و 
صرفاً با گمانه می توان به تجزیه و تحلیل پرداخت. این آشــتی 
تحول راهبردی مهمی است و جا دارد با چشم اندازی ژئوپلتیک و 

ژئواستراتژیک به آن نگریست. جالب اینجاست که این اتفاق اگر 
روی دهد، در حالی است که امارات در صرافت بهبودی روابط با 
ایران است و گام هایی نیز در این جهت برداشته شده است.  به هر 
حال، ایران بخشی از انگیزه ها، پیام ها و پیامدهای آشتی احتمالی 
اســت و باید دید آیا اتحاد مجدد شورای همکاری خلیج فارس 
گامی برای مذاکره یکپارچه و متحد با ایران است یا در پازل فشار 
حداکثری آمریکا می گنجد و یا هر دو به شکلی و نحوی مطرح 
است؟ نخست باید دید خبرهای پشت پرده رنگ آشکاری به خود 
می گیرد و این آشتی سرانجام به واقعیت خواهد پیوست یا خیر؟ 
که اگر چنین شد می توان به پاسخ بخشی از پرسش های ساده 
در روزها و هفته های آتی رسید، اما برای پرسش های کلیدی  باید 

منتظر تحوالت عملی ماند و جواب را از آن ها گرفت.

آشتی در شورای همکاری خلیج فارس و آینده پیش رو
تحلیل

خبر بدون تیتر

چهره

 انعکاس

      صفحه 8
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فراخوان مزایده عمومی
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان خراسان رضوی در نظر دارد مزایدات به شرح ذیل را 
از طریق س��امانه الكترونیكی دولت برگزار نماید. كلیه مراح��ل فراخوان مزایدات از دریافت و تحویل 
اسناد ، از طریق درگاه سامانه الكترونیكی دولت )ستاد( انجام خواهد شد و الزم است شركت كنندگان 
در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی را 

جهت شركت در مزایده محقق سازند. تاریخ انتشار در سامانه 1398/8/26 می باشد.

مبلغ تضمین شركت در موقعیتموضوع مزایدهشماره مزایده
مزایده )ریال(

واگذاری مركز آماده سازی آسفالت و دستگاههای سنگ 98/31/111
شکن به همراه ملحقات مربوطه

كیلومتر 30 محور مشهد - 
81/000/000فریمان - سنگ بست

9/681/812پایانه بار شهید خبیریواگذاری سوله با كاربری انبار98/31/113

واگذاری زمین و مستحدثات برای كارواش                           98/31/114
26/893/920پایانه بار شهید خبیریوسایل نقلیه سبک

- تضمین شركت در مزایده می بایست به صورت ضمانت نامه بانكی و یا فیش واریز در وجه اداره كل واریز گردد.
- مهلت دریافت اسناد مزایده : تا ساعت 14 روز  شنبه تاریخ 98/9/2

- مهلت ارسال پاسخ پیشنهادات از طریق سامانه : تا ساعت 00: 14 روز سه شنبه تاریخ 98/9/12
- تاریخ و ساعت بازگشایی پاكات مزایده :  ساعت 9 روز چهارشنبه 98/9/13

- اطالعات تماس دستگاه مزایده گزار : مشهد- انتهای خیابان فدائیان اسالم - كد پستی: 9173695636
تلفن تماس8-33412024-051 و نمابر : 051-33435888 

- اطالعات تكمیلی در اسناد می باشد.
- اطالعات تماس سامانه ستاد )راهبری و پشتیبانی( : 41934 -021

- جهت كسب اطالعات می توانید به آدرس سایت های زیر رجوع نمایید:

شناسه آگهی:662515 - م الف:6331

                                             www.setadiran.ir : )آدرس سامانه تداركات الكترونیكی دولت )ستاد
اداره كل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خراسان رضوی

  405GLX اصل برگ سبز و سند خودری سواری پژو
به ش��ماره انتظام��ی 32 ایران 148 ن 75 و ش��ماره 
شاس��ی :NAAM11CA0CR907161 و ش��ماره موت��ور 
: 124K0030215 متعل��ق به آقای مه��دی ملكی راد 

مفقود گردیده و ازدرجه اعتبار ساقط می باشد .
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فراخوان مناقصه
نوبت دوم 

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

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

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
* تضمین ش��ركت در مناقصه ف��وق مبلغ1.460.000.000 
ریال ضمانتنامه بانكی می باش��د ك��ه در مهلت مقرر به  
حس��ابداری شبكه مذكوربه 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 پاكت 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 مذك��ور: 02141934 و دفت��ر 

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

فراخوان مزایده
نوبت دوم

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

در نظر دارد تعداد 27 دس��تگاه خودرو غیر قابل 
پ��الک را از طریق مراكز 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 روزكاری 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��داركات 
الكترونیك��ی دول��ت ب��ه آدرس setadiran.ir به 
ش��ماره فراخ��وان 3098000060000002 دریاف��ت 
و حداكث��ر ده روز پس از پای��ان مهلت دریافت ، 

تحویل نمایند .قابل ذكر است :
تضمین شركت در مزایده مبلغ 50.000.000 ریال 

می باشد .
كلیه پیش��نهادات رسیده حداكثر 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 دوم 

 
دانش��گاه علوم پزشكی مش��هد در نظر 

دارد ارائ��ه خدم��ات فوریت های پزش��كی اورژانس115  
ش��هرآباد شهرستان بردسكن  را از طریق انجام مناقصه 
عمومی  به  بخش غیردولت��ی واگذار نماید. كلیه مراحل 
برگزاری مناقصه به شماره فراخوان 2098000060000160، 
از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه  گران 
و بازگش��ایی پاكت ه��ا، از طریق درگاه س��امانه تداركات 
 www.setadiran.ir :الكترونیكی 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 مذكور و 
دریاف��ت گواهی امضای الكترونیكی را جهت ش��ركت در 

مناقصه محقق سازند. قابل ذكر است:
مبل��غ  ف��وق  مناقص��ه  در  ش��ركت  تضمی��ن   *
250/000/000ری��ال ضمانتنامه بانكی می باش��د كه در 
مهلت مقرر به حس��ابداری بیمارستان مذكور 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 پاكت 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 مذك��ور: 02141934 و دفت��ر 

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

اخبار تأییدنشده از توافق اولیه احزاب لبنانی بر سر معرفی نخست وزیر جدید

»عروس خاورمیانه« آرام می گیرد؟
  جهان   در حالی که اعتراضات مردم لبنان به وضعیت 
نامناســب معیشــتی وارد دومین ماه خود شــده است، 
رسانه های لبنان از توافق اولیه احزاب برای معرفی »محمد 
الصفدی« به عنوان نخست وزیر جدید این کشور خبر دادند. 
بر اساس این گزارش، رسانه های لبنان مدعی شدند احزاب 
»المســتقبل«، »جریان ملی آزاد«، »امــل« و »حزب اهلل« بر 
سر معرفی »محمد الصفدی« به عنوان نخست وزیر جدید 
موافقت کرده اند. این توافق در نشستی که روز جمعه بین 
»سعد الحریری«، نخست وزیر مستعفی لبنان و نمایندگان 
احزاب یاد شــده برگزار شد،حاصل شــده است. شبکه 
تلویزیونی MTV لبنان گزارش داد ساختار پیشنهاد شده 

برای کابینه تشکیل دولت تکنوسیاسی است. 
این در حالی اســت که »وئام وهاب« وزیر سابق لبنان نیز 
گمانه زنی ها در مورد معرفی نخست وزیر جدید را تأیید 
کرده است. منابع نزدیک به محمد الصفدی، هم در پاسخ 
به اخبار مربوط به اجماع درباره نام رئیس دولت بعدی، به 
پایگاه خبری »النشره« اعالم کرده اند که در راستای احترام 
به قانون و جایگاه نخســت وزیر، انتخــاب وی به عنوان 
نخست وزیر در رایزنی های پارلمانی اعالم می  شود. النشره 
همچنین نوشت، توافق اصولی بین احزاب سیاسی درباره 
نام الصفدی، وزیر سابق برای تشکیل کابینه شامل انتصاب 
دو نفر از نمایندگان جنبش اعتراضی لبنان برای وزارت در 
کابینه جدید است، عالوه بر اینکه احزاب سیاسی اسامی 
افراد جدید، جوان و توانمند را معرفی می کنند که انتظار 

مــی رود عملکرد آن ها بازتاب مثبتــی نزد افکار عمومی 
داشته باشد.

از سوی دیگر، در پی اعالم این خبر تأییدنشده تجمعات 
اعتراض آمیــزی برگزار شــد کــه در آن گروه هایی از 
معترضان برای اعالم مخالفت با نامزدی الصفدی در برابر 
خانه و یکی از مؤسســات متعلق بــه وی تجمع کردند. 
الصفدی ۷5 ساله سیاستمدار، بازرگان و وزیر دارایی سابق 
لبنان است. وی در سال ۲۰۰۰ به عنوان نماینده کرسی 
اهل تســنن در طرابلس انتخاب شد و در سال ۲۰۰5 و 
۲۰۰9 دوباره برای همین کرســی پارلمانی انتخاب شد. 
الصفدی در چندین دولت به عنوان وزیر شــرکت داشت 
از جملــه اینکه به عنوان وزیــر دارایی در دولت »نجیب 
میقاتــی« )۲۰۰1 تا ۲۰1۴( در زمــان رئیس جمهوری 

»میشل سلیمان« منصوب شد.
گفتنی است، پس از اعتراضات چند هفته ای که در واکنش 
به اوضاع نامناسب معیشتی و اقتصادی »عروس خاورمیانه« 
را درگیر خود کرده اســت روز ۲9 اکتبر )۷ آبان( ســعد 
حریری، نخست وزیر لبنان از سمت خود استعفا داد. میشل 
عون، رئیس جمهوری لبنان پیشتر گفته بود که وی امیدوار 
اســت که دولت جدید در چند روز آینده پس از برداشته 
شدن موانع مقابل معرفی و تشکیل کابینه، تشکیل شود. 
رئیس جمهوری لبنان تأکید کرد: »خواسته های معترضان 
در میادیــن مورد پیگیری قرار می گیرد و این امر، یکی از 

مهم ترین اهداف دولت بعدی خواهد بود.«.

پیامدهای یک افتضاح
نتانیاهو  به »مرد شکست« 

تبدیل شده است 
مهر: رسانه های صهیونیست ضمن بی نتیجه 
توصیف کــردن ماجراجویی جدید تل آویو 
علیه غزه اعالم کردند: نتانیاهو از آقای امنیت 
)نخست وزیر رژیم صهیونیستی در تبلیغات 
انتخاباتی سال ۲۰15 خود را »مرد امنیت« 
معرفی کرد( به آقای شکســت تبدیل شده 
اســت. این رسانه ها تأکید کرده اند تجاوزات 
اخیر دستاوردی نداشته است. گفتنی است 
پس از ترور یکــی از رهبران جنبش جهاد 
اسالمی در غزه گروه های مقاومت در تنها دو 
روز بیش از 3۰۰ موشــک به سمت اراضی 
اشغالی شلیک کرده که عالوه بر خسارت های 
مادی بیش از یک میلیون صهیونیســت را 

روانه پناهگاه کرد. 

عکس نوشت

برق بران »براق ۱۲۰« بر سر صهیونیست ها
گروهان های قدس شــاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی فلسطین ضمن 
رونمایی از موشــک جدید خود، بر آمادگی برای مقابله با هرگونه تجاوز 
رژیم صهیونیســتی در تمام جبهه ها تأکید کردند. »ابو حمزه« سخنگوی 
ایــن گروهان ها اعالم کــرد: گروهان های قــدس در درگیری های چند 
روز گذشــته برای نخستین بار از موشــک کاماًل فلسطینی »براق 1۲۰« 
استفاده کرده است. وی با ذکر این مطلب از ارائه جزئیات بیشتر در مورد 
این موشــک و مراحل ســاخت و به کارگیری آن در درگیری های اخیر 
در فیلمی که به زودی منتشــر خواهد شد، خبر داد. ابوحمزه همچنین 
از محور مقاومت به خصوص جمهوری اســالمی ایران به خاطر کمک و 

حمایت ها از مقاومت فلسطین تمجید کرد.

رسانه های افغانستان اعالم کردندتاوان وابستگینانسی پلوسی:
ترامپ به رشوه دادن 

اعتراف کرده است
سئول باید هزینه  بیشتری 

به آمریکایی ها  بپردازد
طرح مبادله زندانیان 

حکومت با طالبان لغو شد
ایرنا: »نانســی پلوســی« رئیس مجلس 
نمایندگان آمریکا که ریاست روند تحقیقات 
استیضاح دونالد ترامپ را نیز بر عهده دارد، 
می گوید رئیس جمهوری »رشوه دهی« را 
در پرونده رسوایی اوکراین پذیرفته است. 
سخنان پلوسی در حالی بیان شد که »رشوه 
خواری« در قانون اساســی آمریکا یکی از 
تخلفاتی است که براســاس آن می توان 
رئیس جمهور را استیضاح کرد. این سخنان 
در حالی است که نخستین جلسه استماع 
شاهدان در پرونده تحقیق برای استیضاح 
دونالد ترامپ روز چهارشــنبه برگزار شد. 
ترامپ این اقدام را بزرگ ترین کالهبرداری 

تاریخ آمریکا خوانده است.

فارس: وزیر دفاع آمریکا اعالم کرد سئول 
باید هزینه های بیشــتری را برای استقرار 
نیروهای آمریکایی در این کشور بپردازد. 
»مارک اســپر« پس از جلسه با »جئونگ 
کیونــگ دو« همتای خود گفــت: »کره 
جنوبی یک کشور ثروتمند است و می تواند 
و باید هزینه های بیشتری را برای استقرار 
ارتــش آمریکا در کــره جنوبی پرداخت 
کند.« یک قانون گــذار کره جنوبی هفته 
گذشــته اعالم کرد که مقامات آمریکایی 
برای استقرار ساالنه نیروهای خود در این 
کشور، 5 میلیارد دالر درخواست کرده اند 
که این مبلغ پنج برابر آن چیزی است که 

سئول با آمریکا توافق کرده بود.

ایســنا: منابع افغان اعالم کردند مبادله 
انس حقانی، حافظ رشــید و مالی خان از 
اعضای شبکه حقانی با دو استاد دانشگاه 
که در بند شبکه حقانی هستند با شکست 
مواجه شده اســت . این استادان دانشگاه 
ملیتی آمریکایی و استرالیایی دارند. چند 
روز پیش رئیس جمهوری افغانســتان از 
رهایی مشروط انس حقانی، حافظ رشید 
و مالی خان از زندان بگرام خبر داد. گویا 
این ســه عضو شبکه حقانی، برای مبادله 
به پایگاه آمریکایی ها در قطر منتقل شده 
بودند و قرار بود با افراد اعالم شده مبادله 
شــوند، اما منابع خبری افغانستان اعالم 

کرده اند که مبادله انجام نشده است.
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