
 

دشمن به تفرقه افکنی قومیتی و مذهبی دل بسته است
 آستان   تولیت آستان قدس رضوی تحریک قومیتی و تولیت آستان قدس رضوی در ایرانشهر:

مذهبی را توطئه ای دانست که دشمن به آن امید بسته است 
و عنوان کرد: دشمنان نه دلسوز شیعه هستند نه سنی، برای 

 ............ صفحه 3آن ها بلوچ، فارس، کرد و ترک...
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خطر از بیخ گوش تیم ملی کشتی آزاد گذشت امیر خراسانی در گفت و گو با قدس مطرح کرد مورالس: 

 :jامام علی
عمر تو مهريه 

خوشبختی توست ،
اگر آن را در راه 

طاعت پروردگارت 
بگذرانی.
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 ............ صفحه 6

 نماینده واشنگتن در سازمان ملل از مرگ دختر خردسال ایرانی به دلیل تحریم دارویی، اظهار تأسف کرد 

اشک تمساح آمریکایی ها  برای »آوا«

از فردا استفاده از رمز یکبار 
مصرف اجباری می شود

چطور 
رمز پویا 
بگیریم؟

 سیاست   درنشست شامگاه جمعــه شورای  امنیت به بررسی هشتمین گزارش دبیر کل 
سازمان  ملل از اجرای قطعنامه ۲۲3۱ شــورای  امنیت پرداخته شد، قطعنامه ای که درباره 
اجرای برجام است. هرچند در حال حاضر نه اروپایی ها و نه آمریکا به برجام تعهدی ندارند و 
صرفاً علیه کشورمان تحریم  اعمال می کنند، اما این نشست فرصتی بود که صدای »آوا« دختر 
پروانه ای که به خاطر تحریم دارویی آمریکا فوت کرده، به گوش جهانیان برسد، اما کو گوش 
شنوا؟! به جای آن گفت وگوی مستقیم »کلی کرفت« نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل، با 
نماینده ایران، خبرساز شد. ابتدا به نظر می رسید این  دو نفر درباره قطعنامه ۲۲3۱ حرف  زده 

 باشند، اما روشن  شد کرفت بابت مرگ آوا، دختری که بابت...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت
علی اکبر نیکو اقبال

در هنگامه کاهش تولید، مهار تورم مسئله ای غیرقابل باور و غیرعلمی است؛ چرا 
که با کاهش تولیدات و افزایش هزینه ها و رشد شاخص بیکاری شاهد افزایش تورم 
خواهیم بود. در حقیقت سیاست های اقتصادی ایران در بودجه 99 نه تنها تورم و 
رکود را نجات نمی دهد؛ بلکه این بودجه غیر از تورم زایی و رکودآفرینی خصوصیت 

دیگری ندارد؛ بودجه ای که واضح است...

پابرجایی رکود و تورم 
در بودجه 99

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه ۲

 اقتصاد  از فــردا انجام تراکنش  های بانکی و 
پرداخت های آنالین در راستای باال بردن سطح 
امنیت صرفاً با اســتفاده از رمــز پویای یکبار 

مصرف امکان  پذیر خواهد بود...

طلبکارانی که روانه 
زندان می شوند!

هزار داروخانه 
و هزاران 

چک برگشتی

روحانی و آبه در ژاپن 
با یکدیگر دیدار کردند

برجام 
در ایستگاه 
آفتاب تابان

 ............ صفحه 7 ............ صفحه ۲

اینجا خبری از چشم و 
همچشمی های مرسوم نیست

ازدواج آسان 
در مسجد محله
 ............ صفحه ۲ قدس خراسان

یزدانی مصدومیت را هم 
ضربه کرد

توسعه نئولیبرالی 
زاغه گستر است

هرجا سفارت آمریکا هست
 کودتا هم هست

یلدا، شب همنشینی با سنت ها
نگاهی به آداب و اعتقادات اقوام مختلف در بلندترین شب سال

      صفحه 1

فراخوان تجدید مناقصه
نوبت دوم 

خدمات فوریتهای پزشکی شهرآباد  
شهرستان بردسکن

شرح در صفحه 12
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فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
تهیه و طبخ و توزیع غذای  شبکه 

بهداشت و درمان شهرستان بردسکن 
شرح در صفحه 12
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98
11
95
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فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
پایگاههای سالمت تحت پوشش 

مراکزبهداشت شهرستانها 
شرح در صفحه 12
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98
19
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فراخوان مناقصه  نوبت اول 
شبکه بهداشت و درمان 

شهرستان تایباد 
شرح در صفحه 12

/ع
98
11
98
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فراخوان مناقصه  نوبت دوم 
مراکز بهداشت شماره 1،2،3،5 و 

ثامن شهرستان مشهد 
شرح در صفحه 12
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98
11
96
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آگهی مزایده 
اداره کل دامپزشکی استان خراسان رضوی در نظر دارد تعداد 
4 دستگاه خودرو مازاد بر نیاز را از طریق مزایده عمومی به فروش 

برساند .
کلیه افراد حقیقی و حقوقی می توانند از تاریخ انتش��ار آگهی به مدت 10 روز 
کاری جه��ت بازدید و دریافت اس��ناد مزایده به آدرس اداره کل دامپزش��کی 
خراس��ان رضوی واقع در ابتدای جاده آس��یایی ، بعد از پلیس راه امام هادی 

علیه السالم ، مقابل سه راه دانش ، نرسیده به بلوار میثاق ، مراجعه نمایند .
ضمنا هزینه درج آگهی و دیگر هزینه ها که در برگ شرایط مزایده قید گردیده 

بر عهده برنده مزایده می باشد .
/ع روابط عمومی اداره کل دامپزشکی خراسان رضوی 

98
11
98
9

ع 9
81
19
88

مناقصه عمومی دو مرحله ای     ) نوبت اول(
مناقصه شماره :98-20

1-دستگاه برگزارکننده مناقصه:شرکت آب منطقه ای خراسان شمالی
2-موضوع مناقصه: خرید تابلو کنترل ایس��تگاه پمپاژ آبگیر موقت طرح آبرسانی به بجنورد از 

سد شیرین دره                                                   3- برآورد اولیه :حدود 7 میلیاردریال
4- مبلغ تضمین ش��رکت درفرآیند ارج��اع کار:350.000.000ریال ب��ا اعتبارحداقل3ماه وقابل 

تمدیدتا3ماه دیگر
 www.setadiran.ir 5-محل دریافت اسناد مناقصه: سامانه تدارکات الکترونیک دولت )ستاد(به نشانی
6- مهل��ت دریاف��ت اس��ناد مناقصه:ازروز ش��نبه م��ورخ 98/9/30 ت��ا پایان وق��ت اداری روز                       

پنج شنبه مورخ  98/10/5  
7- محل تحویل اسناد مناقصه: بارگذاری در سامانه ستاد

8- مهلت تحویل اسناد مناقصه: تا ساعت 8 صبح  روز دوشنبه مورخ 98/10/16      
9-محل وزمان گش��ایش پاکات الف و ب: ساعت 9صبح روز دوشنبه مورخ 98/10/16 شرکت آب 

شرکت آب منطقه ای خراسان شمالیمنطقه ای خراسان شمالی

اول ت 
وب��

ن

آگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای  شماره )36-1-1-98(  نوبت دوم
1- نام مناقصه گذار: شرکت توزیع برق فارس به آدرس شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا تلفن : 32319574-80 

تلفن امور تدارکات 32317869 
2- موضوع مناقصه :  مناقصه خرید تابلو فرمان روشنایی از تولید کنندگان واجد صالحیت از شرکت توانیر 

3-زمان دریافت اسناد مناقصه : در ساعت اداری ) از ساعت 7:30 الی 14:30( از تاریخ98/9/28 لغایت 98/10/3 به مدت 5 روز کاری 
4-مدارک مورد نیاز جهت تحویل اسناد : فیش واریزی به مبلغ220000 ریال واریز به حساب جاری شماره 74827-07860 بانک تجارت شعبه فلسطین شیراز 
5-آدرس محل دریافت اسناد : دسترسی به اسناد مناقصه از طریق شبکه اطالع رسانی معامالت توانیر به نشانی www.tavanir.org.irو شرکت توزیع نیروی 

برق استان فارس به آدرس www.farsedc.ir امکانپذیر می باشد .
6-آدرس محل دریافت پیشنهاد : شیراز خیابان معدل حد فاصل فلسطین و مالصدرا- ساختمان 147  شرکت توزیع نیروی برق استان فارس - امور تدارکات تلفن32318617

7- زمان تحویل اسناد: ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ98/10/15
8- محل برگزاری مناقصه : شرکت توزیع نیروی برق استان فارس -طبقه اول - دفتر معاونت پشتیبانی 

9-زم��ان بازگش��ایی پاکت ها : پیش��نهادهای واصله س��اعت 10 روز دوش��نبه م��ورخ 98/10/16 با حضور اعضای کمیس��یون مناقصه باز و قرائ��ت می گردد به 
پیشنهادهای فاقد امضاء مشروط ، مخدوش و پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در بند 7 آگهی مناقصه واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

10- ذکر شماره مناقصه روی پاکت ها الزامی بوده و حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه آزاد است .
11- تضمین ش��رکت در مناقصه:472.000.000  ریال که به صورت ضمانت نامه معتبر، چک بانکی یا چک تضمین ش��ده در وجه مناقصه گذار یا مطالبات بلوکه 
شده توسط امور مالی این شرکت می باشد که می بایست در پاکت الف قرار گرفته و همزمان با سایر پاکات تحویل مناقصه گذار گردد ضمنا تضمین کمتر از 

مبلغ یاد شده یا سایر موارد )چک شخصی وجه نقد ( قابل قبول نمی باشد .
12-شرکت توزیع برق فارس در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد .
13- پرداخت هزینه حمل و کسورات قانونی به عهده برنده مناقصه می باشد.

14-سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است.   شناسه آگهی 699854/م الف 11823
 شرکت توزیع نیروی برق استان فارس 
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سیاست: با حضور ســردار حسین سالمی؛ فرمانده 
کل و ســردار حاجی زاده؛ فرمانــده نیروی هوافضای 
سپاه پاسداران، قرارگاه نوآوری شهید طهرانی مقدم 

راه اندازی شد.
قرار است مرکز نوآوری شهید حسن طهرانی مقدم، به 
کمک شــرکت هایی که امکان ساخت تجهیزات برای 

صنایع مختلف را ندارند، بشتابد. 
سردار امیرعلی حاجی زاده، فرمانده نیروی هوافضای سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در حاشیه بازدید فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقالب اسالمی از پردیس نوآوری شهید 
طهرانــی مقدم و در جمع خبرنگاران با بیان اینکه ایده 
ایجاد این پردیس برای نخســتین بار در سال ۱39۴ از 
سوی شماری از نخبگان کشور مطرح شد، اظهار کرد: 
تعــداد زیادی از جوانان نخبــه و دارای علم و خالقیت 
ذهنی این ایــده را مطرح کردند و ما در واقع فضایی را 

به عنوان فضای کار در اختیــار این خواهران و برادران 
قرار دادیم. 

فرمانده نیروی هوافضای ســپاه با بیــان اینکه قرارگاه 
نوآوری شــهید طهرانی مقدم ارتباط میان کف صنعت 
و دانشــگاه ها را برقرار کرده است، گفت: نخبگان حاضر 
در این مجموعه در بخش های مختلف صنایع و معادن 
کشور فعال هستند و حوزه دفاعی تنها بخش کوچکی از 

فعالیت آن هاست.

وی عنوان کرد: از آنجایی که بســیاری از شــرکت ها و 
صنایع امکان ایجاد بخش تحقیق و توسعه را ندارند، این 
عزیزان مشکل مربوطه را حل کرده اند و تاکنون موفق به 
انجام ۲هزار پروژه و در حقیقت رفع مشکل و مسئله در 

مدت چهار سال گذشته شده اند.
فرمانده کل سپاه نیز در این بازدید با بیان اینکه هویت هر 
کشوری بازدارنده ترین قدرت آن کشور است، عنوان کرد: 
اقتدار علمی اقتدار دفاعی می آورد و یک کشور پیشرفته 

به دلیل پیشرفته بودن امن و محترم است. 
وی افزود: مســاحت های ذهنی و قلمرو وسعت ذهن ها 
تعیین کننده قلمرو تأثیر و بزرگی یک  کشور است. اگر 
بخواهیم قدرت ملی را تعریف کنیم برترین عنصر قدرت 
ملی ذهن ها و قدرت حل مسائل است. دشمنان ما هم 
برای اینکه آرزوهایشان را محقق کنند از فرمول مواجه 

کردن ما با مسائل متعدد استفاده می کنند.

فارس: خبرگزاری »رویتــرز« به نقل از چند دیپلمات 
گزارش داد که کشــورهای اروپایی باقیمانده در توافق 
هسته ای ایران، احتماالً مکانیسم حل و فصل اختالفات 
در برجام موسوم به مکانیسم ماشه را در ماه ژانویه ۲۰۲۰ 
فعال می کنند. بر این اساس، احتماالً اروپایی ها با هدف 
به عقب بازگردانــدن گام های کاهش تعهدات برجامی 
ایران، مکانیســم ماشه را فعال می کنند اما برای احیای 
تحریم های سازمان ملل علیه ایران که سبب فروپاشی 
کامل برجام می شود، عجله نمی کنند. رویترز به نقل از 
6 دیپلمات غربی و اروپایی- که نامی از آن ها ذکر نکرد- 
مدعی شد کشورهای آلمان، فرانسه و انگلیس با یکدیگر 

توافق کرده اند که فرایند )مکانیسم ماشه(  را آغاز کنند 
امــا فعالً صبر می کنند تا ببینند ایران پیش از تصمیم 
نهایی )رفتن به شورای امنیت( چه گام هایی برمی دارد. بر 
این اساس، یک منبع دیپلماتیک اروپایی می گوید: »آغاز 

این فرایند با هدف حل مسائل مشکل ساز و حفظ توافق 
]هسته ای[ انجام می گیرد. تحریم های سازمان ملل ]اما[ 
به صورت خــودکار به دنبال این فرایند نمی آید. اگر ما 
تصمیم بگیریم که این کار )احیای تحریم های سازمان 
ملــل( را انجام دهیم، به معنای آن اســت که تصمیم 

گرفته ایم میخ آخر را به تابوت ]برجام[ بزنیم«. 
به نوشــته رویترز، این دیپلمات ها می گویند تا زمانی که 
گام های کاهش تعهدات برجامی ایران از آستانه غیر قابل 
قبولی )خط قرمز( عبور نکند، کشــورهای اروپایی نیز به  
جای حرکت به سمت احیای تحریم ها، روی طوالنی  کردن 

فرایند )فعال سازی مکانیسم ماشه( تمرکز می کنند.

سیاست: حجت االســالم منتظری در حاشیه معارفه 
دادستان جدید بندرعباس در گفت وگو با خبرنگار فارس 
در بندرعباس درباره تعداد کشته شدگان حوادث اخیر 
اظهار کرد: تعداد کشته شــدگان حوادث آبان ماه پس از 
بررسی کامل و تفکیک آن ها اعالم خواهد شد. وی افزود: 
در خصوص بازداشت شــدگان نیز آن دســته از افرادی 
که قابل آزاد شدن بوده اند و نقش آن ها بیشتر متأثر از 
تحریکات بوده با قرارهای محدود و بعضاً بدون قرار آزاد 
شــده اند. دادستان کل کشور عنوان کرد: کیفرخواست 
بســیاری از دستگیرشدگان حوادث آبان ماه در تهران و 
شهرستان ها نیز صادر شده و از هفته آینده دادگاه آنان 

نیز آغاز می شود.
دادستان کل کشــور همچنین در پاســخ به پرسش 

خبرنگار تسنیم مبنی بر اینکه چه میزان معتقد هستید 
اغتشاش های اخیر که فتنه 98 نامیده شد برنامه ریزی 
شــده بوده اســت، اظهار کرد: هیچ تردیدی نیست که 
اغتشاش های اخیر برنامه ریزی شده بود و کامالً از خارج 
از کشور هدایت می شد و متأســفانه عواملی در داخل 
کشور برنامه های تدوین شده دشمن را اجرا کردند. وی 

افزود: دشمن دست بردار نیست اما مردم با بصیرت صف 
خود را از اغتشاشــگران جدا کردند، این حرکات برای 
مردم و مســئوالن زحمت ایجاد کرد امــا امیدواریم با 
حضور مردم در صحنه اجازه چنین حرکات مذبوحانه ای 

به دشمن داده نشود. 
وی در مراسم تودیع و معارفه دادستان جدید هرمزگان 
گفت: وقتی می بینیم دشــمن با عوامل نفوذی خود به 
داخل کشور اسلحه فرستاده، برنامه ریزی کرده، فضای 
مجازی را نیز بستر هدایت قرار داده و از خارج از کشور 
اغتشــاش را هدایت می کند و می گوید فالن ساعت به 
فالن خیابــان بروید، ما فریاد می زنیم کــه آقای وزیر 
ارتباطات این مســیر جهنمی فضای مجازی که دارد 

مملکت را به آشوب می کشد ببند.

  قرارگاه متفاوت نیروی هوافضای سپاه راه اندازی شد

یک خبرگزاری غربی مدعی شد

دادستان کل کشور: 

موشک سازان در خدمت پیشرفت

توافق تروئیکای اروپایی برای آغاز فرایند مکانیسم ماشه

دادگاه عناصر اصلی حوادث آبان  ماه، هفته آینده آغاز می شود

 ............ صفحه ۴ قدس خراسان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
شنبه 30 آذر  241398 ربیع الثانی 1441 21 دسامبر 2019  سال سی و سوم  شماره 9139

روزنامـه صبـح ایـران

هشدار خطیب جمعه تهران به مسئوالن  فارس: آیت اهلل محّمد امامی کاشانی در خطبه های نمازجمعه تهران با بیان اینکه امروز دنیای استکبار، برای کشورهای اسالمی و ایران برنامه ها چیده  است، اظهار 
داشت: آن ها اتاق فکر دارند که با اقتصاد کشور، فرهنگ جوانان و سیاست ما چه کنند و می گویند چگونه ملت را به زانو در بیاوریم. ما در برابر این برنامه ریزی دشمن، چه می کنیم؟ ما خواب هستیم یا بیدار؟ آدمی 

که خواب است، دنیا را نمی بیند و برنامه های دشمن را نمی فهمد. آدمی که خواب است، بلند نمی شود راه بیفتد. زمان زمانی است که باید بیدار بود.

 سیاست  رئیــس جمهوری اسالمی ایران 
در پایان ســفر ســه روزه خود به مالزی که 
بنا به دعوت نخســت وزیر این کشــور و به 
منظور شرکت در اجالس سران کواالالمپور 
2019 انجام شد، در پاسخ به دعوت رسمی 
نخست وزیر ژاپن ، از کواالالمپور برای سفری 
دو روزه عازم توکیو شد و با شینزو آبه دیدار 
خصوصی داشت و سپس مذاکرات مشترک 
هیئت های عالی رتبه دو کشور 
برگزار شــد. همچنین رئیس 
جمهور کشــورمان و هیئت 
همراه دیشب در ضیافت شام 
نخست وزیر ژاپن که به افتخار 
روحانی ترتیب داده شده بود، 

شرکت کردند. 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن و 
»حسن روحانی« در مذاکرات 
عصر جمعه خــود در توکیو 
در مــورد برجــام و اختالف 
تهران و واشــنگتن در مورد 
بحث  بین المللی  قرارداد  این 
و رایزنی کردنــد. خبرگزاری 
رســمی ژاپن کیــودو دیروز 
نوشــت: حســن روحانی، رئیس جمهوری 

اســالمی ایران در ابتدای ایــن دیدار به آبه 
گفته است توافق هسته ای یک توافق بسیار 
مهم برای ایران اســت، به همین دلیل ما به 
شدت، خروج یکطرفه و غیرمنطقی آمریکا 
از این توافــق را محکوم می کنیم.  روحانی 
گفت: ما امیدواریم که ژاپن و سایر کشورهای 
جهان برای حفظ ایــن توافق تالش کنند. 
شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن نیز در این دیدار 
اظهار داشــت : ژاپن امیدوار است تنش ها در 
خاورمیانــه و منطقه ای که انرژی ژاپن از آن 

تأمین می شود، کاهش یابد. وی همچنین از 
ایران خواست که در برقراری صلح و ثبات در 
منطقه و تعهد کامل به توافق هسته ای نقش 

سازنده ایفا کند.
بــه گزارش پایگاه اطالع رســانی ریاســت 
جمهــوری، حســن روحانــی در مذاکرات 
مشترک با وی تأکید کرد: جمهوری اسالمی 
ایران همواره برای برقراری صلح و آرامش در 
منطقه و جهان با کمک و همکاری کشورهای 
منطقه و همسایگان تالش کرده و در همین 

راســتا نامه هایی نیز برای سران کشورهای 
منطقه ارسال شده است. وی با اشاره به ارائه 
طرح ها و پیشنهادهای راهبردی برای کمک 
به تأمین امنیت و صلح و ثبات در منطقه از 
جمله طرح »صلح هرمز« برای تأمین امنیت 
منطقه، خلیج فارس و تنگه هرمز، گفت: ایران 
از کمک همه کشورها از جمله ژاپن در این 

زمینه استقبال می کند.

 امنیت خلیج فارس توسط کشورهای 
بیگانه به هم ریخته است

رئیس جمهور با قدردانی از حمایت ژاپن از 
طرح صلح هرمز اظهارداشت: »ایران همواره 
به مســئولیت خود در تأمین امنیت منطقه 
عمل کــرده و معتقدیم امنیت خلیج فارس 
توسط کشورهای بیگانه به هم ریخته است«. 
روحانی تصریح کــرد: »برای امنیت منطقه 
باید ریشه یکجانبه گرایی را بخشکانیم و به 
کسانی که مسیری غیر از همکاری بر اساس 
قواعد بین المللی را تعقیب می کنند، بفهمانیم 
باید مسیری دیگر را دنبال کنند«. در ادامه 
این گزارش در گفت وگو با کارشناســان به 
تحلیل این سفر و دستاوردهای احتمالی آن 

پرداخته ایم.

روحانی و آبه در ژاپن با یکدیگر دیدار کردند

برجام در ایستگاه آفتاب تابان

 بعد از ابر پروژه فیلم محمد)ص( در شــهرک سینمایی بسیار زیبا و مدرن )نور( 
واقع در میان تپه های بخش حســن آباد در جاده تهران-قم، متأسفانه چهار سال 
است که هیچ فیلمی در آن ساخته نشده!؟ ظاهراً در میان لوکیشن های سریال های 
حضرت سلیمان و حضرت موسی )ع( هم به امکانات بی نظیر این شهرک توجهی 
نشده!؟ بیم آن می رود این شهرک زیبا به تدریج تخریب شود، صدا و سیما و وزارت 
ارشــاد گوشه چشمی به آن داشته باشند و نگذارند این همه هزینه و ذوق به هدر 

برود. 6158...936
 نمایندگان مردم در مجلس به جای استیضاح وزیر کشور/آموزش و پرورش/ نفت! 
از آقای دکتر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه با حضور در مجلس طرح سؤال 
شود چرا سال گذشته گفته اند: حقوق بگیران اعم از کارمند، کارگر و بازنشسته که 
زیر 3 میلیون حقوق دارند هر ماه به آنان کمک معیشــتی می شود، آذرماه 1397 
فقط یک نوبت کمک معیشتی پرداخت کردند و دیگه ادامه نیافت! قرار بود حقوق 
بگیران حقوقشان افزایش یابد و نشد! قرار بود حقوق بازنشستگان با شاغالن همسان 
سازی شود و نشد! قرار بود یارانه ها افزایش یابد، ولی 10 سال تغییر نکرده! قرار بود 
کاال برگ الکترونیکی بدهند، ولی ایشان مخالفند! قرار بود 10 هر ماه طرح معیشتی، 
20 ماه یارانه، 28 ماه حقوق واریز، ولی نوبت دوم طرح معیشــتی از 10 آذر به 10 
دی ماه انتقال یافته! عیدی حقوق بگیران قبالً معادل یک ماه حقوق بوده که باید 

افزایش یابد. 4590...919
 آیا از نخبه های مملکت کسی می تونه معنی فقر رو توضیح بده که چیه؟ آیا سه 
وعده غذا در 24 ساعت رو به دو وعده رسوندن و مریض بودن و اشک ریختن و درد 

کشیدن مریض و جیب خالی و بی خانه بودن و... این ها فقر نیست؟ 5035...915
 آقای زنگنه! شــما که می گویید بعد از ســهمیه بندی بنزین روزانه 22 میلیون 
لیتر بنزین صرفه جویی می شود، باید بدانید که باگران کردن 300 درصدی بنزین 
اقتصادکشــور را فلج کرده اید؛ چون مردم توان استفاده از بنزین 3 هزار تومانی را 

ندارند. 8334...915

َجدل کدخدایی با مطهری بر سر یک ادعا
صحبت های علی مطهری در ششــمین کنگره سراسری حزب همبستگی ایران 
مبنی بر اینکه »حتی از شــورای نگهبان با نماینده تماس می گیرند که نماینده 
امضــای خــود را پس بگیرد و می گوینــد اگر ایــن کار را نکنید رد صالحیتت 
می کنیم« با واکنش عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان روبه روشد. 
وی نوشــت: »ادعای تهدید به رد صالحیت نمایندگان، دروغی است آشکار که 
از ســوی یک نماینده مطرح شــده است. شــورای نگهبان موضوع را از طریق 
مراجع قانونی پیگیری خواهد کرد«. مطهری نیز در موضعی رو به عقب و بدون 
عذرخواهی مدعی شــد: »جناب کدخدایی. ســالم، حرف من این بود که افراد 
مرتبط با شــورای نگهبان به نماینده می گوینــد امضایت را پس بگیر و نماینده 
این طور برداشــت می کند که اگر پس نگیرد ممکن است رد صالحیت شود. در 

توییت کردن عجله نکنید«. 

بزرگ ترین دغدغه شورای ائتالف اصول گرایان برای رسیدن به وحدت
حجت االســالم غالمرضا مصباحی مقدم، ســخنگوی جامعه روحانیت مبارز در 
بخشی از گفت وگوی خود با خبرآنالین درباره آخرین تالش های شورای ائتالف 
نیروهای انقالب برای وحدت بین اصول گرایان گفت: در شــورای ائتالف، بحث 
بر ســر ائتالف حداکثری همچنان ادامه دارد و خبرهایی که دوستان داده اند دو 
نشســت با اعضای جبهه پایداری -که هر کدام سه ساعت بوده است- داشته اند 
و گفته اند که به یکدیگر نزدیک شــده ایم، اما هنوز خبــر نهایی از اینکه جبهه 
پایداری به ائتالف پیوســته باشــد، نیست. امیدوارم که این مســیر ادامه پیدا 
کنــد و آن ها هم به ائتالف بپیوندند و حتی اگر دیگرانــی هم باقی مانده اند به 
جمع ائتالف اضافه شوند و شــاهد لیست واحد باشیم. وی تأکید کرد همچنان 

بزرگ ترین دغدغه شورای ائتالف، جبهه پایداری است.

پیام اصالح طلبانه یک اصالح طلب به شورای نگهبان
احمد مازنی، عضو فراکســیون امید درباره احتماالت مطرح شــده درباره اینکه 
ممکن است به خاطر ردصالحیت ها اصالح طلبان مجبور شوند که لیستی ارائه 
ندهند، گفت: اگر در یک حوزه انتخابیه ای نامزد اصالح طلب نداشــته باشــیم، 
ممکن اســت در آن حوزه انتخابیه کاندیدایی معرفی نکنیم و امیدوارم شورای 
نگهبان با سعه صدر بیشتری به بررسی صالحیت ها بپردازد که ما دستمان برای 

لیست خالی نباشد.

سپاه منزلت خود را خرج جریان های سیاسی نمی کند
حجت اال ســالم عبداهلل حاجی صادقی، نماینده ولی فقیه در سپاه در جمع مربیان 
عقیدتی -سیاسی سپاه، شأن و منزلت این نهاد را فراتر از تمایل به احزاب و جریان های 
سیاسی دانســت و عدم ورود به مصادیق را بسیار مهم توصیف و تصریح کرد: برای 
حضور پرشور و انتخاب آگاهانه مردم تالش می کنیم، اما به هیچ عنوان وارد مصادیق 

نمی شویم.

به نام مشروطه؛ به کام رضاخان!
سمیه زمانی، کارشناس مطالعات پارلمانی: پیشتر گفتیم مجلس پنجم با اکثریت 
حامیان ســردار سپه، راه رضاخان را برای رسیدن به شاهی تسهیل کرد. 22 بهمن 
1302 مجلس پنجم افتتاح شد و در آبان ماه 1304 با اکثریت 80 رأی موافق در برابر 
پنج رأی مخالف، انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد. همچنین تعیین سرنوشت 
آینده کشور را به مجلس مؤسسان سپرد و تا پایان کار این مجلس، حکومت موقت 
به رضاخان واگذار گردید. مجلس مؤسسان هم با اصالح اصول 36، 37 و 38 متمم 
قانون اساسی، سلطنت را به شخص رضاخان پهلوی واگذار و شاهی را به میراث این 

خاندان بدل کرد.
با ختم سلطنت قاجار، انگار که مجلس فاتحه خودش را خوانده باشد، از رونق افتاد. 
هرچند در دوران رضاشــاه انتخابات 6 دوره مجلس برگزار و مجالس برقرار بودند، 
اما شــاه نتیجه انتخابات و مجموعه مجلس را از پیش تعیین می کرد. وزارت کشور 
انتخابات فرمایشــی را بر اساس گزینش افراد وابســته، وفادار و معتمد شاه برگزار 
می کرد. تمرکز قدرت در دست رضاشاه، مصونیت پارلماني نمایندگان مخالف سلب 
و مجلس ابزاری در راستای تأیید استبداد مطلق بود. به قول »یرواند آبراهامیان« از 
تاریخ نگاران مهم معاصر، در 16 سال حکومت رضاشاه )1320-1304( حکومت در 

دستان یک نفر متمرکز بود. شاه عین دولت و دولت عین شاه بود.
به گفته متین دفتری، رضاشاه همواره اصرار بر نمایندگاني داشت که به همه امور، 
پیرابند و انتصابات وی در هیئت دولت جنبه قانوني ببخشند. از نظر او مهم، قانوني 
جلوه نمودن اعمال دولت بود و قانون تمایالت شاهنشاه بود. گر چه سکوت مجلس 
خود مایه پرســش و عتاب رضاشاه شــد که در این مجلس هیچ آدم زنده ای پیدا 
نمی شود که دست کم در مورد لوایح دولت اظهارنظر کند و پاسخ می شنود: »آنچه 
به عنوان الیحه به مجلس تقدیم می شود در اجراي اوامر شاهانه است. اوامر شاهانه 
هم هیچ گاه قابل انتقاد نیست«. می گویند رضاشاه در جواب گفت: »نه، من مجلسي 
می خواهم که عده ای در آن بتوانند حرف بزنند به طوری که مردم اگر شنیدند بگویند 
در مجلس از کارها ایراد هم می گیرند، این موجب می شــود که در خارج از مجلس 

کسي حرف نزند«.
بنابراین تمایالت رضاشاه مجلس را در حصار خود قرار داده بود. بااین حال شکل قانونی 
مشــروطه و حضور نمادین مجلس حفظ و ادوار ششم تا دوازدهم مجلس به صورت 
پیاپی از سال 1305 هر دو سال برگزار شد؛ اما به غیراز اقلیت مجلس ششم و تعدادی 
انگشت شمار در مجلس هفتم بیشتر نمایندگان رأی خود را وامدار حوزه انتخابیه خود 
نبودند. به ویژه از دوره هفتم به بعد به سختی می توان نشانی از مشروطیت در ایران 
یافت. مشروطیت خاصیت خود را ازدست داده، مجلس دیگر »شورا« نبود. اختیارات 
مستقل مجلس، سلب شده بود. دیگر مجلس جریانی نمی انگیخت و جریان ساز نبود، 

نمایندگان نه با رأی، بلکه با نفوذ و ارعاب راهی بهارستان می شدند.
16 سال سلطنت رضاشــاه مقطع غم انگیز دیگری از داستان مجلس در ایران بود. 
مجلس به نام مشــروطه و به کام رضاشــاه پیش می رفت. تا اینکــه در اواخر دوره 
دوازدهم مجلس که در تاریخ ســوم آبان 1318 افتتاح شد؛ در شهریورماه 1320، 
ایران به اشغال نیروهای متفقین درآمد، باز داستان اشغال ایران بود و بی سروسامانی 
و هرج ومرج، رضاشاه از سوی انگلیسی ها وادار به استعفا شد و عطای سلطنت به لقای 
پسرش محمدرضا بخشیده شد تا دورانی جدید برای تاریخ سیاسی و مجالس عصر 

مشروطه آغاز شود.
سلسله گزارش های داستان مجلس تا انتخابات مجلس یازدهم ادامه خواهد داشت.

اتهامات هر روزه پایان ندارد!
دوره گردی آمریکا علیه ایران

سیاست: آمریکا درحالی که ادعا دارد ابرقدرت 
جهان اســت، اما بیشــتر وقتش را بــه ایران 
اختصاص می دهد و مقامات وزارت خارجه اش 
را به شکل دوره گردان می فرستد تا بتواند یک 
اقدام یا اتهام علیه ایران راه بیندازد، آن قدری که 
هرروز باید پرسید که جدیدترین اتهام آمریکا به 

ایران چیست؟
از یک سو مشــاوران امنیت ملی آمریکا و رژیم 
صهیونیستی با محوریت ایران و مقابله با آنچه 
تهدید می خوانند، دیدار کردند و از سوی دیگر 
نفر اول دیپلماســی این کشــور یعنی پمپئو 
می گوید: »با هند درباره فشار حداکثری علیه 
ایران رایزنی کردیم« یا دفتر کنترل دارایی های 
خارجــی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم های 
جدیدی علیه دو قاضی ایران به بهانه های حقوق 

بشری وضع کرد. 
وزیر امور خارجه آمریکا همچنین در کنفرانسی 
خبــری درخصــوص اوضاع حقوق بشــر در 
ایــران ضمن اتهام زنی به ایــران گفت: آمریکا 
از ورود مســئوالن ایرانی و خانواده هایشان به 

ایاالت متحده جلوگیری می کند!
»سید عباس موسوی«، سخنگوی وزارت امور 
خارجــه در واکنش به این اظهــارات، به نکته 
قابل توجهی اشــاره کرد و گفت: »پمپئو که از 
ریاســت یک سازمان جهنمی، فریبکار، برانداز 
و شکنجه گر )سازمان ســیا( به وزارت خارجه 
آمریکا آمده و تفکرات جهنمی خود را به میدان 
دیپلماسی به عنوان یک حوزه متمدنانه منتقل 
کرده است، در حد و اندازه هیچ وزیر خارجه ای 
در جهان نبوده و جایگاهی در این حوزه ندارد«.
دیوید هیل، معاون وزیر خارجه آمریکا هم در 
گفت وگویی تلویزیونی که از بغداد پایتخت عراق 
پخش می شد، مدعی شد: طرف سومی که در 
ســرکوب تظاهرات عراق متهم است، ایران و 
مجموعه های مسلح وابسته به آن هستند. وی 
همچنین مدعی شد: سپاه ایران پایگاه های ما در 
عراق را هدف قرار می دهد و ما حق داریم که از 

منافع خود دفاع کنیم.
از ســوی دیگر درحالی که سازمان ملل متحد 
به تازگی گفته قــادر به تأیید ادعاهای آمریکا 
و ســعودی درباره نقش آفرینی ایران در حمله 
به تأسیســات نفت عربستان ســعودی در ماه 
سپتامبر نیست، واشنگتن بار دیگر در گزارشی 
ادعا کرد اسناد جدیدی از دخالت ایران در این 
ماجرا پیدا کرده اســت! آن هم چند ماه بعد از 
حادثــه. آمریکا در این گــزارش موقت از روند 
تحقیقات، که پیش از ارائه به شــورای امنیت 
سازمان ملل متحد در روز پنجشنبه نسخه ای 
از آن در اختیــار خبرگزاری رویترز قرارگرفته، 
می گوید حمله به آرامکو از شــمال و ســمت 
ایران بوده اســت. در گــزارش موقت آمریکا از 
تحقیق در مورد ایــن حمالت چندین تصویر 
از قطعات پهپادها، از جمله قطعات موتور آن ها 
گنجانده شده و آمریکا می گوید این قطعات با 
پهپادهای شناسایی شده ایران »شباهت زیادی 
دارند« و یا »کامالً یکسان هستند«. یک تصویر 
دیگر در این گزارش عکسی از صفحه جهت یابی 
باقیمانده پهپادهایی اســت که در محل حمله 
پیدا شده و تنظیم کنندگان گزارش می گویند 
به نظر می رسد که سال تولید این قطعه تقویم 
ایرانی را نشان می دهد. این گزارش می افزاید نام 
شرکت »صدرا« که در عرصه فناوری با حکومت 
ایران همکاری می کند، روی یکی از عالمت های 

بدنه پهپادها پیدا شده است.

 دبیــرکل حزب اراده ملــت گفت: اینکه 
عده ای دور هم جمع شــوند و بیانیه بدهند، 
کنش سیاســی لــْوث می شــود. این گونه 
موضع گیری هــا، متعلــق بــه دوره ماقبل 
نهادهای مدنی اســت. احمــد حکیمی پور، 
دبیرکل حــزب اراده ملّــت در گفت وگو با 
فارس با اشــاره به بیانیه ساختارشکنانه 77 
اصالح طلب در جریــان ناآرامی های پس از 
مدیریت مصرف ســوخت، گفت: انتشار این 
بیانیه در آن مقطع، مقداری عجوالنه بود و 
باید پس از معلوم شدن ابعاد مختلف ماجرا، 

موضع گیری انجام می شد.

 ســخنگوی هیئت رئیسه مجلس با اشاره 
به مطرح شــدن اســتیضاح وزیر کشــور و 
وزیر نفت در مجلس اظهار داشــت: اصالح 
یکباره قیمــت بنزین و نارضایتی های مردم 
موجب شده بود که نمایندگان مجلس طرح 
استیضاح دو وزیر را مطرح کنند، اما در یک 
اقدام غیرحرفه ای و غیرمنطقی امضای خود 
را پس گرفتند. اســداهلل عباسی با تأکید بر 
در نظر گرفتن شرایط حساس فعلی تصریح 
کــرد: اگرچه معتقد هســتم افزایش قیمت 
بنزیــن کار اشــتباهی بود، اما بــا توجه به 
انتخابات پیش رو و فرمایشــات رهبر معظم 
انقالب بهتر است مصلحت کشور را در نظر 
داشته باشــیم و منتفی شدن استیضاح دو 

وزیر نیز در این راستا بود.

بدون تیتر

صدای مردم   

تا انتخابات مجلس یازدهم

شماره پیامک: 30004567

روحانی: برای امنیت 
منطقه باید ریشه 
یکجانبه گرایی را 
بخشکانیم و به 
کسانی که مسیری 
غیر از همکاری 
بر اساس قواعد 
بین المللی را تعقیب 
می کنند، بفهمانیم 
باید مسیری دیگر را 
دنبال کنند

بــــــــرش

اشک تمساح آمریکایی ها برای »آوا« استاندارد دوگانه حقوق بشر
سیاست: بــاز هم موضوع حقوق بشر بهانه ای 
برای فشارهای سیاسی بر کشورمان شد و دوباره 
همان کشورهایی که همواره علیه ایران توطئه 
می کردند و میزبان منافقین و  تروریســت ها و 
اپوزیسیون بودند و بیشــترین تحریم را علیه 
مردم کشــورمان اجرا کردند، ایران را متهم به 
رفتار ضدحقوق بشری کردند. مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه قطعنامه 
پیشنهادی کانادا با موضوع »حقوق بشر ایران« 
را به تصویب رســاند و زمینــه ادامه فعالیت 
گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد درباره ایران را 
فراهم کرد. جمهوری اسالمی ایران پیش از این 
در واکنش به تصویب قطعنامه های مشابه تأکید 
کرده رعایت حقوق بشــر را از الزامات شرعی، 
قانونی و موضوعی در راســتای منافع و امنیت 
ملی می داند و همواره به آن اهتمام ورزیده است.

تهران با وجود این، استفاده سیاسی و ابزاری از 
حقوق بشر توسط کشورهای غربی علیه خود 
را محکوم کرده اســت. مجمع  عمومی سازمان  
ملل  متحد، با 81 رأی موافق،  66 رأی بی طرف 
و 30 رأی مخالف، به گمان خود زیرپاگذاشتن 
حقوق  بشر در ایران را محکوم کرد. ونزوئال، کوبا، 
افغانستان، عراق، پاکستان، عمان و روسیه به این 

قطعنامه رأی منفی داده اند. 

از سوی دیگر پارلمان اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
مداخله آمیز هم مدعی شد اعتراض های اخیر 
برای گرانی بنزین، بزرگ ترین ناآرامی 40سال 
اخیر علیه جمهوری  اســالمی ایران بوده است و 
با خانواده های کشته  شدگان اعتراض  ها همدردی 
کرد. اروپا که حتی حاضر به ارسال دارو و غذا به 
کشورمان و انجام تعهدات برجامی خود نیست، از 
سازمان ملل خواسته است که  درباره  این ماجراها 
تحقیق کند! ســید عباس موسوی، سخنگوی 
وزارت  امور خارجی کشورمان در واکنش به اقدام 
سازمان ملل  رویکرد این قطعنامه  را نشان دهنده 
برخورد دوگانه با حقوق  بشر دانست. سخنگوی 
وزارت امــور خارجه گفــت: قطعنامه وضعیت 
حقوق بشری ایران مبتنی بر نگرش گزینشی، 
غرض ورزانه، تقابل آمیز و با اهداف سیاسی است 

که آن را محکوم و مردود می دانیم.

سیاست: درنشست شــامگاه جمعه شورای 
 امنیت به بررسی هشــتمین گزارش دبیر کل 
سازمان  ملل از اجرای قطعنامه 2231 شورای 
 امنیت پرداخته شــد، قطعنامــه ای که درباره 
اجرای برجام اســت. هرچند در حال حاضر نه 
اروپایی ها و نه آمریکا به برجام تعهدی ندارند و 
صرفاً علیه کشورمان تحریم  اعمال می کنند، اما 
این نشست فرصتی بود که صدای »آوا« دختر 
پروانه ای که به خاطر تحریم دارویی آمریکا فوت 
کرده، به گوش جهانیان برســد، اما کو گوش 
شــنوا؟! به جای آن گفت وگوی مستقیم »کلی 
کرفت« نماینده جدید آمریکا در سازمان ملل، با 
نماینده ایران، خبرساز شد. ابتدا به نظر می رسید 
این  دو نفر درباره قطعنامــه 2231 حرف  زده 
 باشــند، اما روشن  شــد کرفت بابت مرگ آوا، 
دختری که بابت بیمــاری عفونی پروانه ای، در 
ایران درگذشــته ، به طرف  ایرانی تسلیت گفته 
است، البته صرفاً همین و نه اینکه اشاره ای بکند 

که عامل اصلی مرگ وی، آمریکا بوده است.
تخت  روانچی، نماینده ایران در سازمان ملل در 
نطقش در این نشست گفت: مقامات آمریکایی 
تأیید کرده اند که رنج ناشــی از تحریم ها برای 
مــردم عادی عمدی و بخشــی از یک راهبرد 
سیاســی اســت. وزیر خارجه آمریکا شرایط 

عجیبش برای انتقال غذا و دارو برای مردم ایران 
را دســت کم دومرتبه به صورت عمومی مطرح 
کرده اســت. وی تأکید کرد: مثالً آوای دوساله  
چون واردات باندهای ویژه بیماری  پروانه ای به 
ایران پس از تحریم های آمریکا سخت شده، جان 
داده است. وی گفت: ما نمی توانیم زورگویی را 
از هیچ جایی بپذیریم و نخواهیم پذیرفت. ما به 
تهدید و ارعاب پاسخ متقابل خواهیم داد و هر 
اقدام غیرضروری و بی مورد علیه ایران با اقدام 
قاطع ایران مواجه خواهد شد، همان طور که قباًل 
این موضوع را در عالی ترین سطوح به شرکای 

برجامی اعالم کرده ایم.
اما کرفت، نماینده آمریکا هم در نطقش ضمن 
اتهام زنی به ایران مدعی  شد آمریکا آماده است 
یک  توافق بهتر با ایران داشته  باشد، ولی به  فشار 

حداکثری ادامه می دهد!

سیاست: سفر رئیس جمهور به مالزی برای شرکت در اجالس 
سران کشورهای اسالمی با پیشنهادهای قابل توجه روحانی به 
این مقامات پایان یافت. روحانی به اجالس ســران کواالالمپور 
سه پیشنهاد جدی و عینی مطرح کرد؛ 1- تأسیس »صندوق 
مشترک نشســت کواالالمپور برای تأمین مالی همکاری های 
فناورانه میان کشــورهای اســالمی« به منظور ورود قوی به 
زنجیره ارزش های جهانی. 2- تأسیس »مرکز تحقیقات مشترک 
در حوزه فناوری های هوش مصنوعی« و »امنیت سایبری« برای 
پیشــگامی در فناوری های میان رشته ای اطالعاتی و ارتباطی. 
3- تأسیس »بازار مشترک کشورهای اسالمی در حوزه اقتصاد 
دیجیتــال« و همکاری و تبادل تجربیــات در زمینه رمزارزها. 
موضوعی که با چراغ ســبز ماهاتیر محمد، نخست وزیر مالزی 
نیز روبه رو شد. »فری مالزی تودی« دیروز دراین زمینه نوشت: 
نخست وزیر ماهاتیر محمد با پیشنهاد ایران مبنی بر استفاده 
از رمزنگاری به عنوان گزینه ای برای دالر آمریکا موافق اســت. 
این رســانه مالزیایی به نقل از ماهاتیر محمد نوشت: »ما برای 

نخســتین بار این موضوع را می شــنویم که ایران و ترکیه بر 
این عقیده اند که باید از جایگزینی برای دالر آمریکا اســتفاده 
کنیم«. نخست وزیر مالزی گفت: »ما می توانیم ارزهای خود و یا 
ارزمشترکی را استفاده کنیم. به نظر می رسد زمانی که ما از دالر 
آمریکا استفاده می کنیم، تحریم ها می تواند به توسعه اقتصادی 
ما لطمه بزند«. ماهاتیر محمد پس از گفت وگوهای مشــترک 
با شــرکت کنندگان در اجالس سران کواالالمپور و شرکت در 
میزگرد چهارگانه که در آن رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه، حســن روحانی رئیس جمهوری ایران و شیخ تمیم بن 
حمــد آل ثانی امیر قطرحضور داشــتند، به خبرنگاران گفت: 
»وی مدت ها پیش پیشنهاد ایجاد یک ارز جایگزین دالر برای 
تجارت های بین المللی را داده و تالش هایی در این زمینه انجام 
شــد، اما این ایده با واکنش ابرقدرت ها روبه رو شده بود«. وی 
افزود: »واکنش آن ها این بود که ما را از اســتفاده از هر نوع ارز 
دیگری متوقف کنند؛ زیرا اســتفاده از یک ارز خاص به آن ها 
قدرت می دهد«. »فری مالزی« نوشت: »آمریکا تحریم هایی را 

برای ایران اعمال کرده اســت تا این کشــور را وادار به مذاکره 
در مــورد محدودیت های جدید علیه برنامه های هســته ای و 

موشک های بالستیک کند«.
اجالس مالزی در شــرایط فعلی فرصت خوبی برای ایران بود 
تا نه تنها فشــار حداکثری آمریکا را بکاهد، بلکه دورنمایی از 
تحوالت منطقه را ترسیم کند. دیدار دوجانبه روحانی با امیرقطر، 
نخست وزیر مالزی، رئیس جمهوری ترکیه و نمایندگان حماس 
در حاشیه اجالس کواالالمپور مُوید همین مسئله است. پایان 
ســفر روحانی به مالزی با بدرقه ای هنرمندانه از طرف ماهاتیر 
محمد همراه بود، عکس یادگاری  با هنر کاشی کاری ایرانی که 

به ساختنش در موزه  هنرهای اسالمی کواالالمپور می بالیدند.

گزارش

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

 داستان مجلس )5( 

دولت

چراغ سبز مالزی به پیشنهاد ایران

دور زدن تحریم هابا ارز دیجیتال

سیاست خارجیسیاست خارجی
نماینده واشنگتن در سازمان ملل از مرگ دختر خردسال ایرانی اظهار تأسف کردبا وجود بی طرفی و رأی منفی اکثریت، قطعنامه کانادا علیه کشورمان تصویب شد

اشتباهات گذشته را تکرار نکنیمخبر ویژه ای نیستژاپن، نقطه اتصال به شرق
سیاست: سید قاسم جاسمی، عضو 
کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی مجلس به ما گفت:  ســفر 
آقــای روحانی به ژاپن از جنبه های 
سیاســی،  اجتماعــی و اقتصادی 
و فرهنگــی حائز اهمیت اســت و 

در این ســفر، درباره تعامالت دوجانبه ایران و ژاپن و ضرورت 
تداوم این روابط مذاکراتی صورت گرفته است. گرچه احتمال 
صحبت هایی هم درباره مذاکره ایران و آمریکا در این سفر مطرح 
شود، اما نتایج چندانی به دست نخواهد آمد؛ زیرا آمریکایی ها 
بدعهد هستند و بر اساس تجربیات گذشته نتیجه مثبت و عمل 
به تعهدات را از ســوی آنان مشاهده نکردیم.  آمریکایی ها اگر 
می خواهند صداقت و راستی خود را نشان دهند، باید به شرایط 
و تعهدات مندرج در برجام عمل کنند و تمامی تحریم ها را لغو 
کنند. ژاپن اقتصاد قابل قبولی دارد و ایران می تواند از فرصت این 
سفر برای گسترش روابط اقتصادی استفاده کند. البته ژاپنی ها 
هم تمایل زیادی برای گسترش روابط با ایران دارند. ارتباط با 
این کشور می تواند نقطه اتصال خوبی با سایر کشورهای شرق 

آسیا و قدرت های اقتصادی باشد.

افرازه: محمدجواد جمالی نوبندگانی، 
عضــو کمیســیون امنیــت ملی و 
سیاست خارجی مجلس به ما گفت: 
ســفر رئیس جمهور به ژاپن، جنبه 
روابط دوجانبه، منطقه ای و بین المللی 
دارد. به دلیل روابط گســترده ما با 

ژاپنی ها و نیاز باالی این کشور به انرژی منطقه خلیج فارس و تنگه 
هرمز، ارتباط با ایران برای آن ها نیز جنبه راهبردی دارد. همچنین 
تحوالت منطقه ای و موضوعات چندجانبه هم می تواند جزو اهداف 

گسترده این سفر قرار گیرد.
من احتمال می دهــم ژاپنی ها قطعاً به دلیل روابط خوبی که با 
ایران و همچنین آمریکایی ها دارند، خودشــان را در این جایگاه 
ببینند که پیشنهاد مذاکره یا موضوعات مشابهی را بدهند. گرچه 
امکان دارد ما این مســئله را میانجیگری ندانیم، اما شاید آن ها 
بتوانند با پیشنهادهایشــان یک سری برنامه ها را تسهیل کنند. 
البته با شرایطی که آمریکایی ها ایجاد کرده اند و فشاری که البی 
صهیونیست، امارات و ســعودی ها به آن ها برای مقابله با ایران 
می آورنــد و پولی که در این راه صرف می کنند، نمی توان انتظار 

انتشار یک خبر ویژه یا تکان دهنده ای را از این سفر شاهد بود.

ابــوذر گوهری مقدم،  سیاســت: 
کارشــناس روابط بین الملل نوشت: 
ژاپــن در حالــی دوباره بــه دنبال 
میانجیگری میان ایران و آمریکاست 
که شــرایط مورد نظــر آمریکا در 
مورد ایران نســبت بــه تالش های 

میانجی گرایانه مکرون، رئیس جمهور فرانسه نه تنها تغییر نکرده، 
بلکه به لحاظ محتوا بدتر هم شده است. از دید آمریکا، شرایط 
ایران در سه ماه گذشته و پس از احتمال دیدار رؤسای جمهور دو 
کشور در حاشیه مجمع عمومی تغییر کرده است. واشنگتن ایران 
را در موضع ضعف و در آستانه سقوط می داند و ازاین رو همچنان 
معتقد است زمان به نفع اوست و باید بر فشار خود بیفزاید. آمریکا 
همچنان زمان را برای مذاکره حداکثری مناسب ندانسته و معتقد 
اســت می تواند از ایران در شرایط شکننده تری امتیازات بیشتر 
بگیرد، اما تالش می کند با ایجاد روزنه هایی تهران را به مذاکره 
امیدوار نگاه  دارد. در این شرایط و با لحاظ نگاه راهبردی آمریکا در 
قبال ایران، گرفتن امتیازات کوتاه مدت در ازای واگذاری امتیازات 
کالن و گرفتن عکس یادگاری، قطعاً نه تنها منافع ملی را تأمین 

نمی کند که باردیگر تکرار اشتباهات گذشته است.

نظر کارشناسان
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 کشت طالی سرخ برای نخستین بار در مزارع سازمان موقوفات ملک  آستان: مدیر عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی از کشت طالی سرخ برای نخستین بار در مزارع این سازمان 
در سال زراعی جاری خبر داد.حمیدرضا قاسمی گفت: امسال 5 هکتار از اراضی مزرعه قدس یک واقع در کیلومتر 35 جاده فریمان به تربت جام به کشت زعفران اختصاص داده شده است. وی ادامه داد: سازمان 

موقوفات ملک تولید محصولی سالم و با کیفیت مناسب را از کشت زعفران دنبال می کند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r رئیس سازمان فرهنگی این نهاد مقدس:
 عشق و ارادت به امام رضاj عامل تأثیر گذاری

فعالیت های آستان قدس رضوی است
کاشانی:  مروج  قدس/محمدحسین 
رئیس ســازمان فرهنگی آستان قدس 
رضوی گفــت: یاد و نام امــام رضا)ع( و 
عشق و ارادت جامعه و عاشقان و محبان 
به آن حضرت، عامل تأثیرگذار در بسیاری 
از فعالیت های آســتان قدس رضوی در 

شهر، کشور و خارج از کشور است.
حجت االســام والمسلمین حجت گنابادی نژاد در بازدید از روزنامه قدس و دیدار با 
مدیران و دبیران این روزنامه با بیان این مطلب اظهار کرد: در بسیاری از فعالیت های 
فرهنگی که از سوی آستان قدس رضوی در گذشته و در سال های اخیر انجام شده 
است، شاهد ابراز عشق و عاقه و ارادت محبان و عاشقان امام هشتم)ع( بوده ایم و این 

عامل مهمی در جذب مخاطبان در فعالیت های این آستان نورانی است.
وی در دیدار با سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس، دبیران تحریریه و مدیران روزنامه 
قدس از راه اندازی مجموعه کاس های مهدالرضا)ع( در استان های مختلف کشور، 
طرح زندگی به سبک رضوی، جشن های زیر سایه خورشید، طرح توزیع کتاب ویژه 
نوروز و... به عنوان نمونه هایــی از تأثیرگذاری یاد و نام امام رضا)ع( در فعالیت های 

فرهنگی آستان قدس رضوی یاد کرد.

 مهم ترین سرمایه آستان قدس رضوی، سرمایه اجتماعی است
رئیس این ســازمان در بیان توجه به جایگاه آستان قدس رضوی گفت: مهم ترین، 
اصلی ترین و حسا س ترین سرمایه آستان قدس رضوی، سرمایه و اعتماد اجتماعی 
آن اســت که اموال، دارایی ها، امکانات و سایر سرمایه های این نهاد مقدس بر پایه و 

استحکام آن بنا شده است.
این مقام مسئول با اشاره به دغدغه ها و اولویت های مورد نظر تولیت فعلی آستان قدس 
رضوی تصریح کرد: زائر و زیارت، معرفت افزایی زائران، افزایش کیفیت کارها و موضوع 
والیت پذیری و تبعیت از رهبری از مهم ترین اولویت های مورد نظر حجت االســام 
والمسلمین مروی؛ تولیت آستان قدس رضوی است که البته تنها محدود به عرصه 
فعالیت های فرهنگی نیست و همه بخش ها، سازمان ها و مجموعه های آستان قدس 
رضوی باید خود را مخاطب این مطالبه بدانند و در همین راســتا یکی از مهم ترین 

موضوعات توجه به شخصیت، یاد و نام امام رضا)ع( است.
وی از یاد و نام امام هشتم)ع( و سیره و معارف رضوی به عنوان مهم ترین عامل در 
تعلــق هویتی و فعالیت های فرهنگی این نهاد مقدس نام برد و اظهار کرد: هویت و 
اســاس وجودی دستگاه آســتان قدس رضوی به خاطر انتساب به ساحت مقدس 
حضرت رضا)ع( است و انتظار می رود در فعالیت بخش ها، مجموعه ها و سازمان های 
وابســته به آســتان قدس رضوی توجه به این مهم، جلوه و تبلور عملی روزافزونی 

داشته باشد.

 هر کاری، نیازمند بودجه و ساختار نیست
وی در بیان اهمیت توجه به یاد و نام امام رضا)ع( اشــاره کرد: در بســیاری 
از مواقــع وقتی صحبــت از انجام یک کار فرهنگی یا حتــی غیرفرهنگی در 
ســطح کان می شود ســخن از داشتن بودجه، ســاختار و نیروی انسانی به 

میان می آید.
حجت االسام والمســلمین گنابادی نژاد اضافه کرد: شاید بتوان گفت که گسترش 
مجموعه کاس های مهدالرضا)ع( در 31 استان کشور نمونه خوبی برای این موضوع 
باشــد که بدون داشتن بودجه، ساختار و نیروی انســانی هم در بسیاری از مواقع 
می شــود کارهای بزرگی انجام داد.وی گفت: هم اکنون در 31 اســتان کشور بیش 
از 25 هزار قرآن آموز در مجموعه کاس های مهدالرضا)ع( وابســته به آستان قدس 
رضوی حضور دارند که شاید هیچ شبکه و مجموعه پیش دبستانی دیگری در کشور 

با این گستره ملی و این تعداد مخاطب وجود نداشته باشد.

توسط بنیاد پژوهش های اسالمی آستان قدس رضوی
 کرسی ترویجی »نقش عالمان حوزه علمیه مشهد 

در فرهنگ و سیاست« برگزار شد
آستان: »نقــش عالمان حوزه علمیه در 
دین« عنوان موضوعی است که در قالب 
کرســی ترویجی در بنیاد پژوهش های 
اسامی آســتان قدس رضوی تبیین و 

بررسی شد.
حسن ولی داد، پژوهشــگر گروه فقه و 
اصول بنیاد پژوهش های اسامی آستان 

قدس رضوی، در این نشســت که با حضور ابوالفضل حســن آبادی؛ رئیس اداره 
اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی و جمعی از 
پژوهشــگران گروه فقه و اصول بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس رضوی 
برگزار شــد، به ارائه مقالــه ای با موضوع »نقش عالمان حــوزه علمیه در دین، 

فرهنگ و سیاست« پرداخت.
در این نشست غامرضا جالی؛ پژوهشگر بنیاد پژوهش های اسامی آستان قدس 
رضوی و ابوالفضل حسن آبادی؛ رئیس اداره اسناد سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز 

اسناد آستان قدس رضوی از نقادان این کرسی ترویجی بودند.

به همت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی
سلسله مباحث توسعه فرهنگ حفظ آسان، کاربردی و 

ماندگار برگزار می شود
آســتان: به همت مرکز قرآن کریم آســتان قدس رضوی سلسله مباحث توسعه 

فرهنگ حفظ آسان، کاربردی و ماندگار برگزار می شود.
به همت مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی سلسله مباحث توسعه فرهنگ حفظ 
آسان، کاربردی و ماندگار ویژه مخاطبان طرح حافظون از 28 آذر آغاز شده و تا یکم 
دی مــاه در محل دارالقرآن حرم مطهر رضوی واقع در بنیاد پژوهش های اســامی 

آستان قدس رضوی ادامه خواهد داشت. 
در جریان این سلســله مباحث همایش هایی با عناوین آموزش روش های صحیح 
حفظ قرآن، آموزش روش های احیای محفوظات ضعیف شده، شناخت انواع حافظه 
و روش هــای تقویت حافظه با حضور حاتم رجبی؛ اســتاد و حافظ کل قرآن کریم 

برگزار می شود.
کارگاه های دانش افزایی ویژه اســتادان و پشــتیبانان طرح حافظون نیز در جریان 
مباحث توسعه فرهنگ حفظ آسان، کاربردی و ماندگار با موضوعاتی شامل روش های 
ثبت و ارزیابی اخطاء در محفوظات و چگونگی رفع آن ها در آینده، تربیت و تقویت 

حافظه و مهارت های حفظ لذت بخشی ماندگار برگزار خواهد شد.

رضوی  قدس  آستان  تولیت  آستان     
توطئه ای  را  مذهبی  و  قومیتی  تحریک 
دانست که دشمن به آن امید بسته است و 
عنوان کرد: دشمنان نه دلسوز شیعه هستند 
نه سنی، برای آن ها بلوچ، فارس، کرد و ترک 
هیچ تفاوتی ندارد، لباس ترحم و دلسوزی 
اما در باطن نیات پلید خود را  می پوشند، 

پیگیری می کنند.
حجت االســام والمســلمین احمد مروی 
در دهمیــن همایش »خورشــید والیت« 
کــه همزمان با ســالروز تبعید رهبر معظم 
 انقاب به شهرســتان ایرانشــهر اســتان 
سیستان و بلوچستان در دوران رژیم پهلوی، 
در دانشگاه والیت این شهرستان برگزار شد، 
با اشاره به برخی برکات حضور رهبر معظم 
انقاب در شهرستان ایرانشهر، تصریح کرد: 
آشــنایی یک روحانی شیعه تربیت یافته در 
حوزه علمیه اهل بیت)ع( با اقشــار مختلف 
مردم اصیل، نجیب، وطن پرست و اهل سنت 
بلوچ، منشأ برکات بسیاری در دوران انقاب 

اسامی شد.
حجت االسام والمسلمین مروی افزود: پس 
از انقاب دشــمن سعی کرد با سوءاستفاده 
از موضوعات قومیتی و مذهبی مشکاتی را 
برای کشور ایجاد کند که در برخی مناطق 
نیز موفقیت هایی را به  دســت آورد، اما در 
اســتان سیستان و بلوچســتان که توأمان 
تفاوت هــای قومیتی و مذهبی و محرومیت 

داشت، هیچ مشکلی به وجود نیامد.
وی اضافــه کرد: به نظر مــن یکی از دالیل 
اصلــی آن این بود کــه رهبر معظم انقاب 
اســامی که از انقابیون برجســته بودند، 
با مردم این اســتان آشــنایی داشتند که 
سبب شد در مراکز تصمیم گیری مسئوالن 
تصمیماتی درست در خصوص این منطقه 
بگیرند، لذا دشمن نتوانست توطئه های خود 

را در سیستان و بلوچستان اجرایی کند.
تولیت آســتان قدس رضوی وطن پرستی، 
نجابت و اصالت قــوم بلوچ را از دیگر دالیل 
مهم امنیت منطقه سیســتان و بلوچستان 
برشــمرد و تصریح کرد: مردم شــریف این 
خطه بارها به یاری انقاب اسامی آمدند و 
در برابر اشرار ایستادگی و توطئه های استکبار 

را خنثی کردند. 

 از بین بردن قدرت خوانین 
به برکت انقالب اسالمی

وی از بین بــردن قدرت خوانین در منطقه 
سیســتان و بلوچســتان را از دیگر برکات 
انقاب اسامی دانســت و گفت: روزگاری 
خوانین خود را مالک جــان، مال و ناموس 
مردم می دانســتند و کسی در برابر خوانین 
امنیت نداشت که به برکت انقاب اسامی 
پرونده ظلم خوانین بسته شد و امروز مردم 
خود تصمیم می گیرند و اختیار امور در دست 

خودشان است.
حجت االسام والمسلمین مروی با اشاره به 
اقدامات محرومیت زدایی در استان سیستان 
و بلوچستان که پس از انقاب اسامی انجام 
شده است، بیان کرد: محرومیت این استان 

در قیاس با پیش از انقاب اســامی بسیار 
کاهش یافته و با اهتمــام و عنایت رهبری 
معظم انقاب اقدامات بســیار خوبی در این 

استان انجام شده است.
وی افزود: مقام معظم رهبــری همواره در 
موضوعات محرومیت زدایی نسبت به استان 
سیستان و بلوچستان تأکید و عنایت ویژه ای 
دارند، محرومیت این اســتان در مقایسه با 
پیش از انقاب بسیار کمتر شده و ان شاءاهلل 
با همت جوانان متخصص، زنان و مردان غیور 
از این خطه به طــور کامل رخت برخواهد 
بست.حجت االسام والمسلمین مروی ادامه 

داد: ایرانشــهر اکنون چندین هزار دانشجو 
دارد و هیچ مانعی برای رشــد و پیشــرفت 
جوانان برای تحصیل نیست، باید از ظرفیت 
این جوانان متخصص برای رفع کاستی های 

منطقه استفاده شود.

 مسئله اتحاد نقطه کانونی پیشرفت
 هر ملت و جامعه

تولیت آستان قدس رضوی در بخش دیگری 
از ســخنان خود نقطه کانونی پیشرفت هر 
ملت و جامعه را مسئله اتحاد دانست و بیان 
کرد: در طول تاریخ هر گاه بین مســلمانان 

اختــاف، جدایی و تفرقــه افتاد نتیجه اش 
شکست امت اسام شد، سرنوشت هر ملتی 
در دست خودش است، نقطه کانونی ما این 

است که وحدت و اتحادمان را حفظ کنیم.
حجت االسام والمسلمین مروی تصریح کرد: 
دشمن در نبرد نظامی از ملت ایران شکست 
خــورد، در فتنه های قومی، جنگ داخلی و 
تحریم های اقتصادی نیز ناکام ماند، اکنون 

تمام تاشــش را معطوف به 
مردم  میــان  اختاف افکنی 
کــرده اســت. در مســائل 
اخیر عراق جز  تفرقه افکنانه 
دشــمن هیچ کس بهره ای 
نبرد، اما در ایــران به دلیل 
و  معرفت  فرهنگ،  بصیرت، 
شــعور مردم دشمنان ناکام 

ماندند.
و  قومیتــی  تحریــک  وی 
دانست  توطئه ای  را  مذهبی 
که دشمن به آن امید بسته 
است و عنوان کرد: دشمنان 
نه دلســوز شیعه هستند نه 

ســنی، برای آن ها بلوچ، فارس، کرد و ترک 
هیچ تفاوتی ندارد، لباس ترحم و دلســوزی 
می پوشــند اما در باطن نیات پلید خود را 

پیگیری می کنند.
تولیت آستان قدس رضوی تصریح کرد: ما 
باید اتحاد و وحدت را در کشــورمان حفظ 
کنیم و از مسائل جزئی برای مسائل کلی و 
اصلی اسام، ایران و انقاب بگذریم، موفقیت 
بــا همدلی، همراهی، اتحاد و امنیت حاصل 
می شود.وی گفت: با اتحاد، وحدت، همدلی 
و همراهی می توانیم به قله های پیشرفت و 
تمدنی که اسام وعده اش را به ما داده است، 
والمسلمین مروی  برسیم. حجت االســام 
همچنین با اشاره به رویکرد آستان قدس در 
توجه به منطقه سیستان و بلوچستان، گفت: 
آستان قدس رضوی در حد توان و مقدورات 
و با استفاده از سرمایه ، توانایی و تجربه های 
خود حتماً در خدمت مردم عزیز، انقابی و 
وطن پرست سیستان و بلوچستان خواهد بود.

محرومیت این 
استان در مقایسه 
با پیش از انقالب 

بسیار کمتر شده و 
ان شاءاهلل با همت 
جوانان متخصص، 

زنان و مردان غیور 
از این خطه به 

طور کامل رخت 
برخواهد بست

بــــــــرش

تولیت آستان قدس رضوی در ایرانشهر: 

دشمن به تفرقه افکنی قومیتی و مذهبی دل  بسته است
وی
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 با قطار از قم به مشهد می آمدم. در طول 
ســفر از مانیتورهای داخل کوپه قطار فقط 
فیلم های ســینمایی پخش شد. ای کاش 
از ایــن مانیتورها و تلویزیون داخل هواپیما 
برای معرفی شهر مشــهد، استان خراسان 
 رضوی و از همه مهم تر خاصه ای از زندگی 

امام رضا)ع( استفاده شود. 
09190007407

 با ســام. پیشــنهاد می کنم لطفاً با یک 
دستور قاطع مسیرهای منتهی به حرم را برای 

ورود خودروها برای همیشه مسدود کنید.
09150000465

 یعنی می شود یک روز کبوتران حرم را 
یک جا ببینیم مثل گذشته ها؟

0930...3314

 اهدای 220 جهیزیه کامل 
به نوعروسان خراسان جنوبی

آستان: مســئول دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در خراسان جنوبی با اشاره به 
معرفــی 544 زوج محروم برای دریافت وام 
جهیزیه، گفت: از ابتدای امسال تاکنون 220 
سری جهیزیه کامل به نومزدوجین محروم 
با مشارکت آســتان قدس رضوی، سپاه و 

خیران اهدا شده است. 
یاسر دانایی فر با اشاره به فعالیت های امسال 
دفتر نمایندگی آســتان قــدس رضوی در 
خراسان جنوبی، گفت: از ابتدای سال تاکنون 
220 ســری جهیزیه کامل به نومزدوجین 
محروم اســتان با مشــارکت آستان قدس 

رضوی، سپاه و خیران اهدا شده است.
وی با اشاره به اینکه 544 زوج محروم برای 
دریافت وام جهیزیه به بانک معرفی شدند، 
افزود: تاکنون 150 زوج این تسهیات 30 

میلیون ریالی را دریافت کردند.
دانایی فر از توزیع 3هزار و 750 سبد غذایی 
ویژه مادران و فرزندان در معرض سوءتغذیه 
در استان خبر داد و عنوان کرد: همچنین از 
ابتدای امسال 27هزار و 620 پرس غذای گرم 
توسط خادمیاران تهیه و در بین محرومان 
حاشیه شهرها و مناطق کم برخوردار توزیع 
شــده است.مسئول دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در خراســان جنوبی ادامه داد: 
در ایــن مدت یک هزار و 750 ســبد مواد 
غذایی و 200 بســته نوشــت افزار توسط 
خادمیاران در بین نیازمندان استان توزیع 
شــده است.مسئول دفتر نمایندگی آستان 
قدس رضوی در خراسان جنوبی بیان کرد: 
از ابتدای امســال تهیه و توزیع 178 رأس 
گوســفند جهت عقیقه برای متقاضیان و 
توزیع بین محرومان استان انجام شده است.
 به گفته وی در ســال جاری تاکنون اعزام 
یــک هزار و 44 زائراولــی، زائران محروم و 
زوج های جوان برای اقامت سه روزه به مشهد 

مقدس صورت گرفته است.
نمایندگی آســتان قدس  مســئول دفتر 
 رضوی در خراسان جنوبی به اعزام 100 زائر 
اهل سنت به مشــهد مقدس در دهه آخر 
صفر اشاره کرد و افزود: همچنین سه موکب 
پذیرایی از زائران خارجی در مبادی ورودی 

و خروجی استان برپا شد.

 اعزام 528 زائراولی 
از همدان به حرم رضوی

آستان: مســئول دفتر نمایندگی آستان 
قــدس رضوی در اســتان همــدان گفت: 
تاکنــون 528 زائراولی در قالب »طرح مهر 
درخشان« به حرم مطهر امام رضا)ع( مشرف 

شدند.
به  اشــاره  با  ســیدمحمدکاظم حجازی 
اجرای طرح اعزام زائــران محروم زیارت 
اولــی به مشــهد مقدس گفــت: یکی از 
برنامه هــای کانون های خادمیاری رضوی 
در شهرستان بهار، شناسایی اقشار محروم 
جامعه اســت که تاکنون موفق به زیارت 

امام رضا )ع( نشدند.
مسئول دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در اســتان همدان با بیــان اینکه از ابتدای 
فعالیت این کانون تاکنون 528 زائراولی در 
قالــب 12 کاروان 44 نفره از نقاط مختلف 
شهرســتان به حرم مطهر رضوی مشرف 
شدند، افزود: این قشر از زائران رضوی با 9 
وعده غذای متبرک از ســوی آستان قدس 

پذیرایی شدند.
وی تأکید کرد: هزینه اسکان زائر اولی هایی 
که از شهرستان بهار به بارگاه منور رضوی 

مشرف شدند به همت خیران تأمین شد.
حجــازی ادامــه داد: این زائــران در قالب 
کاروان های »مهر درخشان رضوی« به حرم 
منور رضوی مشرف شدند و به مدت سه روز 

در مشهد مقدس اقامت داشتند.

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 

۵ هزار زائر از آذربایجان شرقی به حرم رضوی مشرف شدند
آستان: 5 هزار مددجوی کمیته امداد استان آذربایجان شرقی 
به همت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی به حرم 

مطهر رضوی مشرف شدند.
این زائران که سه روز میهمان آستان قدس رضوی هستند، 
صبح پنجشنبه در مراســمی که با حضور قائم مقام تولیت 
آســتان قدس رضوی در رواق امام خمینی)ره( برگزار شد، 
شــرکت کردند و از برنامه های فرهنگی مذهبی حرم مطهر 

بهره مند شدند.
مســعود مجردی، مشــاور معاونت محرومیت زدایی آستان 

قدس رضوی در حاشــیه برگزاری این مراســم به خبرنگار 
ما گفت: در راســتای اجرای سنت حسنه نیکوکاری، افتخار 
میزبانی از 5هزار زائر زیارت اولی اســتان آذربایجان شــرقی 
بــا همکاری کمیته امداد امام خمینی)ره( و آســتان قدس 

رضوی را داریم.
وی با بیان اینکه تاکنون حدود 200 هزار نفر به همت خیران 
در مشهد مقدس حضور پیدا کرده اند و میهمان خاص حضرت 
علی بن موسی الرضا)ع( شــده اند، افزود: آستان قدس رضوی 
در حــد توان تاش دارد تا در امور فرهنگی، تغذیه، اســکان و 

تدارکات در کنار کمیته امداد باشد و به نحو شایسته ای از این 
زائران پذیرایی کند.

وی اضافه کرد: امسال نیز همچون سال های گذشته مددجویان 
کمیته امداد کــه تاکنون به زیارت حضرت رضا)ع( مشــرف 
نشــده اند، در ســه روز اقامت در مشهد میهمان آستان قدس 
رضــوی خواهند بــود و از فیوضات معنوی زیــارت حضرت 

ثامن الحجج)ع( بهره مند خواهند شد.
گفتنی است؛ قرائت زیارت امین اهلل، سخنرانی و مدیحه سرایی به 

زبان آذری از برنامه های این مراسم بود.

خبر
به همت معاونت محرومیت زدایی آستان قدس رضوی

آســتان: مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی گفت: تجربه های 
 اجتماعی ظرفیت مناســبی برای خدمت رســانی به محبان 

اهل بیت)ع( است.
حسین باغگلی، مدیرعامل بنیاد فرهنگی رضوی صبح پنجشنبه 
در نخســتین روز از نشســت دوروزه هم اندیشی و هماهنگی 
مدیران منتخب مدارس متوسطه اول و دوم کشور که در محل 
دبیرستان علوم و معارف اسامی امام رضا)ع( برگزار شد، اظهار 
کرد: این نشســت در راستای توسعه خدمت خادم و مخدوم و 
خدمات رسانی به محبان اهل بیت)ع( طراحی شده است، لذا 
ما به دنبال فراهم کردن فضایی هســتیم که بتوانیم از طریق 
آن مأموریت اصلی خودمان را که خدمت به امام رضا)ع( است 

انجام دهیم.
وی با بیان اینکه ما باید فضایی را فراهم کنیم که همه بدانند 
خدمت به امام رضــا)ع( فقط در چارچوب حرم مطهر رضوی 
نیســت، بلکه هر جایی از این کره خاکی باشیم می توانیم به 
امام رضا)ع( خدمت کنیم، افزود: بنیاد فرهنگی رضوی با ایجاد 
کانون خادمیاری نوجوان ظرفیت خوبی را برای جذب جوانان و 
نوجوانان برای خدمت به دلدادگان امام علی بن موسی الرضا)ع( 

فراهم کرده است.
باغگلی افزود: امروز ما باید فرصتی برای تجربه های اجتماعی 
برای نوجوانان ایجاد کنیم و بــا بهره گیری از این فرصت ها و 

ظرفیت خوب آن در مسیر تعلیم و تربیت تاش کنیم.
وی با اشاره به اینکه فعالیت های اجتماعی می تواند نقش مؤثری 
در کیفیت بخشــی تعلیم و تربیت مــدارس ایفا کند، تصریح 
کرد: حدود 12 ســال است که جشــنواره خورشید والیت در 
مدارس کشور برگزار می شود که این جشنواره صرفاً به صورت 
مسابقه ای بوده و در حوزه های فرهنگی و هنری دانش آموزان 

رقابت می کردند.
وی ادامه داد: بنیاد فرهنگی رضوی به دنبال این است که این 
رقابت جشنواره ای را تبدیل به یک باشگاه اجتماعی نوجوانان 
کند و فعالیت های اجتماعی را در فضای مدرســه رونق دهد، 
لذا به دنبال این برنامه یکســری مدارس همکار را در کشــور 
شناســایی کردیم و از هر مرکز اســتان یک مدرســه را که 
انگیزه فعالیت های اجتماعی دارد دعوت کردیم تا در نشســت 
هم اندیشــی و هماهنگی با مفاهیم خادمیاری نوجوان و ابعاد 
جشــنواره خورشید والیت آشنا شوند و با برگشت به استان ها 

و با بهره گیری از ظرفیت هــای دانش آموزی به جامعه محلی 
خودشان خدمات اجتماعی ارائه دهند.

وی افزود: حضور گروه ســرود دانش آمــوزان در موقعیت های 
اجتماعی مثل آسایشگاه ها و مساجد و جمع آوری دلنوشته های 
افرادی که امکان مسافرت به مشهد را ندارند از دیگر موضوعات 
مطرح شده در این نشست است که توسط خادمیاران نوجوان 
و ســفیران امام رضا)ع( در شهرهای مختلف جمع آوری و به 
ما ارجاع داده می شود. همچنین در این نشست حجت االسام 
والمسلمین میریان؛ نماینده مرکز دارالقرآن کریم حرم مطهر 
رضوی، شــکری؛ نماینده انتشارات به نشــر و مهدی رجبی؛ 
مسئول طرح »ســام بر امام« مطالبی را درباره فعالیت های 

مجموعه خود بیان کردند.

تجربه های اجتماعی ظرفیت مناسبی برای خدمت رسانی است
مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی در نشست هم اندیشی و هماهنگی مدیران منتخب مدارس: 

خبر

خبر
تولیت آستان قدس رضوی در جمع خادمیاران رضوی استان سیستان و بلوچستان:

خادمیاری سنتی حسنه است که تعطیل نخواهد شد 
آستان: تولیت آستان قدس رضوی گفت: 
خادمیاری یک سنت حسنه، کار پاکیزه و 
خیر است بنابراین ادامه می یابد و تعطیل 

نمی شود.
حجت االسام والمسلمین احمد مروی در 
جمع خادمیاران رضوی استان سیستان و 
بلوچستان که در شهرستان زاهدان برگزار 
شد، با بیان اینکه در میان معصومین تنها 
بــرای پیامبر گرامی اســام)ص( و امام 
رضــا)ع( عنوان رئوف به کار برده شــده 
اســت، ابراز کرد: تمام معصومین دارای 
همه کمــاالت و فضائل به نحو احســن 
هســتند، اگر فضیلتی در مــورد یکی از 
ایشــان بیــان می کنیم، در مــورد همه 
آن هاست، اما برخی خصوصیات در مورد 
بعضی از معصومین برجســته شده، در 
مورد حضرت رضا)ع( رئوف بودن برجسته 

شده است.
وی افزود: امام رضا)ع( واســطه رضایت و 
خشنودی خداوند از بندگانش است، اگر 
می  خواهیم خشنودی و رضایت پروردگار 
را جلب کنیم، رضایت امام رضا)ع( را باید 

جلب کنیم. حجت االســام والمسلمین 
مروی در بخش دیگری از ســخنان خود 
با تأکید بر اینکه طرح خادمیاری تعطیل 
نخواهد شد، ابراز کرد: اینکه گفته می شود 
خادمیاری بنا است تعطیل شود، صحیح 
نیست. خادمیاری یک سنت حسنه، کار 
پاکیزه و خیر است بنابراین ادامه می یابد و 

تعطیل نمی شود.
وی افزود: اینکه ما در کشور مجموعه هایی 
داشته باشــیم که تحت نام امام رضا)ع( 
به مردم خدمات بدهند، بسیار ارزشمند 
اســت. نفس خادمیاران بســیار مقدس 
است، ما کار خیر را تعطیل نمی کنیم زیرا 

»صد عن سبیل اهلل« است.
حجت االسام والمسلمین مروی تصریح 
کرد: احساســات پــاک عاقه مندان به 
خدمت در بــارگاه مطهر رضــوی قابل 
تعظیم و تکریم اســت و همه آرزومندان 
به خادمی امــام رضا)ع( بــرای ما قابل 
تعظیم و تکریم هستند. ما قدر این ها را 
می دانیم و قدرشناسی از آن ها را وظیفه  

خود می دانیم.

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

 تولید 15 تن دانه هندوانه آجیلی 
توسط سازمان موقوفات ملک

آستان: مدیــر عامل سازمان موقوفات 
ملک آســتان قدس رضــوی از تولید 
حــدود 15 تن دانــه هندوانه آجیلی 

توسط این سازمان خبر داد.
حمیدرضــا قاســمی گفت: در ســال 
جاری کشت محصول هندوانه آجیلی 
 در ســطح 100 هکتار از مزارع قدس 

یک و 3 سازمان موقوفات ملک انجام شده است.
وی ادامه داد: کشــت این محصول با توجه به اینکه دیم بوده، به صورت بذری 
انجام شده است.مدیر عامل سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی، استفاده 
از بذور مرغوب و باکیفیت و همچنین کشت به موقع را از جمله نقاط قوت کشت 
امســال عنوان کرد.وی با اشاره به رویکرد این سازمان از کشت هندوانه آجیلی 
خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه در کشت این محصول، مزارع نیاز به هیچ  گونه 
آبیاری نداشته و همچنین از کود و یا سم در فرایند تولید آن استفاده نمی شود، 

لذا سازمان نسبت به کشت دانه هندوانه آجیلی اقدام کرده است.

رونق تولید
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روزنامـه صبـح ایـران

هنوز پوزیتیویسم در دانشگاه های ما حاکم است  اندیشه: بسیاری از کسانی که از زمان قاجار خواستند به غرب بروند تا تحصیل کنند، با این تفکر وارد ایران شدند و اندیشه پوزیتیویسم را شایع 
کردند. غرب بعدها نظر خود را تغییر داد و کمی متعادل شد، اما هنوز دیدگاه پوزیتیویستی در دانشگاه ها حاکم است. متأسفانه ما فقط جنبه های منفی غرب را گرفته ایم. یعنی کتاب های هاوکینگ را ترجمه می کنیم، 

در حالی که بسیاری از کشیش ها و فالسفه غرب، به مسائل او پاسخ داده اند، اما این ها را ترجمه نمی کنیم. 

کتاب »اندیشه سیاسی حضرت آیت اهلل خامنه ای« نقد شد
اجتهاد: نشســت نقد کتاب »اندیشه 
سیاســی حضرت آیت اهلل خامنه ای« با 
حضور محمدمهدی اســماعیلی، مؤلف 
و حجج اســام ســیدمهدی موسوی و 
سیدسجاد ایزدهی به عنوان ناقد شامگاه 
سه شنبه، ۲۶ آذرماه، در محل مؤسسه 

انقاب اسامی در قم برگزار شد.
در ابتدای این نشست، دکتر اسماعیلی، نویسنده این کتاب گفت: برخی اندیشه ها 
ابداع ایشان به شمار می آید، همانند نظریه مقاومت ایشان که از نوآوری های تفکر 

سیاسی معظم له است.
وی با اشاره به بخش هایی از این کتاب گفت: در این کتاب تأثیرپذیری معظم له 
از سید قطب و تفکرات سیاسی حوزه مشهد و شهید نواب مورد بحث قرار گرفته 
اســت. از دیگر مباحث این کتاب، جایگاه اندیشه امام خامنه ای در طبقه بندی 
نظریات سیاسی شیعه است که به عنوان مؤلفه های اندیشه سیاسی امام خامنه ای 

در این کتاب مورد تشریح و تبیین قرار گرفته است.
اســماعیلی با اشاره به ویژگی متمایز اندیشه سیاسی معظم له، اظهار کرد: نکته 
مهمی که ممیز ایشان با دیگر متفکران این حوزه است، مردم ساالری دینی است 
و در نگاه ایشان حضور مداوم مردم در عرصه های مختلف منجر به کارآمدی نظام 
اسامی می شود و پذیرش جمهوریت در نظر ایشان مشروعیت بخشی به حکومت 

اسامی است.
نویسنده کتاب در ادامه گفت: نقطه اوج اندیشه سیاسی رهبر انقاب، همین تازم 
مشروعیت و کارآمدی است که در مردم ساالری دینی نمایان می شود. این نکته 
فارق ایشان با دیگر اندیشه ورزان از فقها و علما تا دیگر صاحبان اندیشه است که 
در طول تاریخ ما شاهد چنین اندیشه ای نبوده ایم. در واقع مردم ساالری دینی، 

الگوی کارآمد نظام سیاسی است.
اسماعیلی افزود: پایبندی به قانون و به عنوان مثال عدم اجازه تأخیر انتخابات با 
وجود اصرارهای متفاوت در دوره های متفاوت از سوی مسئوالن متفاوت، جلوه 
عملی اندیشه سیاسی امام خامنه ای است. در نگاه امام خامنه ای سیاست داخلی 

با سیاست خارجی پیوستگی دارد و این دو مقوله غیرقابل گسست از یکدیگرند.

در بیستمین برنامه »شب معماری« مطرح شد
جوهره مسجد، کارکرد اجتماعی است

 مهــر: بیســتمین قســمت از برنامه 
»شــب معماری« با موضــوع اهمیت 
مســجد و حیات امروزه مسجد در شهر 
و حضور ســیدامیر منصــوری، رئیس 
پژوهشکده نظر و محمود روحانی، استاد 
دانشگاه چهارشــنبه ۲۷ آذر روی آنتن 

شبکه چهارم سیما رفت.

توجهبیشازحدبهمعماریمساجدانحرافمحسوبمیشود
ســیدامیر منصوری، رئیس پژوهشکده نظر در این مراسم درباره اهمیت مسجد 
در شهر اسامی گفت: پس از هجرت پیامبر از مکه به مدینه، در نخستین اقدام 
مســجدی از سوی پیامبر در این شهر بنا نهاده شد و پس از آن اقدامات زیادی 
در این شــهر صورت پذیرفت که نقطه آغاز همه این تغییرات نیز همان مسجد 

بوده است.
وی ادامه داد: اقدام دیگر پس از ساخت مسجد، انتقال بازارهایی بود که طوایف در 
حال جنگ در مدینه هر کدام در محل استقرار خود داشتند؛ پیامبر دستور داد 
این بازارها به اطراف مسجد منتقل شده و سپس محل های اسکان مشخصی برای 
مهاجران در همان اطراف مســجد ایجاد کرد. در اصل مسجد در آن دوران یک 
نهاد اجتماعی بوده و ابعاد عبادی آن در جایگاه های بعدی قرار داشت، در حالی 

که معبد در ادیان دیگر محل مقدسی است که تنها برای عبادت کاربرد دارد.
رئیس پژوهشــکده نظر با بیان اینکه در مسجدی که پیامبر بنیان گذاشته جز 
برگزاری آیین های مذهبی، رابطه های بین انسان و اجتماع نیز شکل گرفته بود، 
گفت: معبد مسلمانان که همان مسجد است یک فضای جمعی و اجتماعی است. 
به عبارت دیگر مســجد صرفاً یک بنا و معماری نیست، بلکه یک نهاد اجتماعی 
است که در آن اعمال دیگری نیز انجام می شود و وجه اصلی تأسیس آن، برقراری 

پیوند بین مسلمانان و تقویت جامعه اسامی است.
منصوری گفت: احکامی که برای مسجد وضع شده نیز همگی حاکی از صحت 
همین پیوند بین مسلمانان است. آنچه در مسجد به عنوان سنت پیامبر باید دنبال 
کنیم، نهاد بودن مسجد است نه اینکه صرفاً شکل ظاهری آن را در نظر بگیریم 
و حتی بیش از آنکه بر کالبد مسجد تأکید کنیم، باید بر نقش آن متمرکز شویم. 
باید جامعه اسامی را یک سیستم اجتماعی بشناسیم که مسجد به عنوان یک 
نهاد در برقراری روابط صحیح بین اجزای این سیستم نقش منحصر به فردی دارد.
وی با بیان اینکه امروزه مساجدی را هم داریم که تنها یک معبد بوده و به محل 
نماز خواندن صرف تبدیل شده اند، اظهار کرد: مساجد ما در دوره طوالنی از صدر 
اسام تاکنون این خصوصیت را داشته اند که همیشه با شرایط روز اجتماع درگیر 
باشند و این طور نبوده که مانند کلیساهای مسیحیان و یا معابد هندی و بودایی 
از زندگی روزمره افراد دور باشند، تا جایی که حتی شاهد هستیم در احکام ساخت 

مسجد نیز نکات ریزی درباره اهمیت همین مسئله وجود دارد.
منصوری گفت: اســاس مســجد یک فضای عبــادی - اجتماعی و یک فضای 
اجتماعی برای عبادت است. در کنار آن مسجد دارای صفت های خاص خود نیز 
هست که معماری، نقش اثرگذار در شهر، نقش فضای شهری و کارکرد تجاری 
آن در شهر و... از جمله آن هاست. اشکالی که در مساجدی که امروزه منتقد آن 
هستیم، رخ داده این است که برخی از این صفت ها بر جوهر اصلی مسجد غلبه 
کرده اند. به عبارت دیگر معماری مســجد یکی از صفت های آن است و چنانچه 
بخواهد بیشتر از حد پررنگ شود، مانع ایفای نقش اصلی آن می شود؛ مثال آن 
مساجد بزرگی است که برخی حکومت های اسامی سعی می کنند با ساختشان، 
آن ها را به عنوان قدرت برتر به رخ دیگران بکشند.رئیس پژوهشکده نظر تصریح 
کرد: امام)ره( بارها تأکید کردند که از زرق و برق مســاجد اسام آمریکایی و یا 
مساجدی که ساخت معاویه و خاندان او بوده، پرهیز کنید، در حالی که امروزه به 
سمتی حرکت کرده ایم که یکی از انحرافات در بحث ساخت مسجد توجه بیش از 
حد به معماری و نمادین شدن مسجد است. وی خاطرنشان کرد: در دوران پیش 
از انقاب اسامی شاهد بودیم که بسیاری از اتفاقات اجتماعی مردم در مساجد 
رقم می خورد و حتی در این مکان نفت و مایحتاج ضروری مردم نیز توزیع می شد، 
چرا که این بنا تنها محل عبادت نبود؛ اما به تدریج از کارکرد اجتماعی مسجد به 
صورت آن گرایش پیدا کرده ایم و به جایی رسیدیم که می بینیم مساجد حتی به 

فکر خودکفایی در تأمین هزینه هایشان رسیده اند.

خبر

 اندیشــه/ نقوی، فاطمی نژاد  کتاب 
»ســیاره زاغه ها« به معنای وسیع تاریخ 
انتقادی لحظه حال اســت. لحظه ای که 
زاهــدان و تهران با ســائوپائولو و دهلی نو 
سرنوشــت مشــترکی می یابنــد. ایــن 
هم سرنوشــتی امری عمیقاً جهانی است. 
مایک دیویس در این کتاب نشان می دهد 
چگونه سرنوشت تهیدستان در شهرهای 
جهان سوم یکی می شود. مهم نیست که 
شما در قاهره، بوشهر یا کینشاسا زندگی 
می کنیــد، در هر صورت همان مســائل 
تهیدستان دیگر شــهرها را دارید. با امیر 
خراســانی، مترجم »ســیاره زاغه ها« در 
مورد تصویــر هولناکی که مایک دیویس 
در این کتاب به تصویر کشیده به گفت و گو 

نشسته ایم که در ادامه می خوانید.

 کتاب »سیاره زاغه ها« می خواهد 
بگوید جهان با بحران مشــترکی به 

اسم نئولیبرالیسم مواجه است؟
داســتانی که از 10 سال پیش مدام برای 
ما تکرار می شود القای این 
گزاره است که مشکات 
شــهری ما اســتثنایی 
اســت و فقــط در ایران 
این مشــکل ها را داریم. 
هــدف عمده  ســیاره 
زاغه ها این اســت که به 
ما نشان دهد آنچه اتفاق 
افتاده سرنوشــت غالب 
کشــورهای جهان سوم 
به خاطر مدل توسعه ای 
اســت که این کشورها 
اآلن  گرفته اند.  پیش  در 
آلودگی  مثل  مشکاتی 
هم در تهران و هم دهلی 
وجــود دارد که نشــان 
می دهد ما از مسائل مشابهی رنج می بریم 
و مادامی که در این مدل توسعه بازنگری 
نکنیم، بر حجم این مشکات افزوده خواهد 
شد. این یک واقعیت عینی است که مدل 
توسعه دست راستی و نئولیبرال، زاغه گستر 
بوده و بیشتر شــهروندان را از شهرها به 

حاشیه رانده است.

یعنی تأکید مایک دیویس ناظر به 
مسئله بحران شهری کالنشهرهاست؟

بله! و مــا اآلن در مورد تهــران نه با یک 
کانشهر بلکه به واسطه گسترش آن از هر 
سو به سمت شــمال و سمنان و زنجان با 
یک فراخ شهر روبه رو هستیم. فراخ شهری 
که در آن تمرکز جمعیتی شــکل گرفته 
و زمین به عنوان مبنای ســکونت به بازار 
تبدیل و ساخت و ســاز به محور صنعت 

تبدیل شده است. بدیهی است که وقتی ما 
مدام در حال معامله شهر باشیم این بازار 
در دست ذی نفعان بوده و بقیه مردم از دور 
بازی خارج می شوند و چنین مسائلی که 
امروز شاهدش هستیم در پیامد آن به وجود 

می آیند.

نابودی روستاها نیز به واسطه همین 
مدل توسعه است؟

دقیقــاً همیــن طور اســت. مــا فرایند 
روســتازدایی که از دوران انقاب ســفید 
پهلوی دوم آغاز شد را ادامه دادیم و اکنون 

به شهرهای کشاورزی رسیده ایم.

شهرهای کشــاورزی چه تعریفی 
دارند؟

مثل شــهرهای کوچک استان مرکزی و 
لرستان که شهر هستند ولی اقتصاد آن ها 
کشــاورزی است. نکته ای که در مورد این 
شــهرها وجود دارد این است که حرکت 
آن ها به واسطه حاشیه سود کم کشاورزی 
به سمت ساخت و ساز و صنعت ساختمانی 
اســت. چالش های بی شمار کشــاورزان 
سبب شــده حتی کشاورزان نیز به دنبال 
سود حاصل از ساخت و ساز در زمین های 
کشاورزی باشند. ما داریم مدل توسعه ای 
را پیاده می کنیم که هم علیه شــهر و هم 

علیه روستا ست.

 سرانجام زاغه نشینی و نئولیبرالیسم 
افراطی به کجا ختم خواهد شد؟

آخرش می شــود سائوپائولو. یعنی داشتن 
یک عــده اقلیت بی نهایــت ثروتمند که 
بادیگارد و حتی ســرباز دارند و با بالگرد 
رفت و آمد می کنند و در مقابل اکثریتی که 

در اقتصاد غیررسمی و مواد مخدر دست 
و پــا می زنند یا کارگرانی که مدام از آن ها 
بهره کشی می شود. شهرهای ما نیز اکنون 
آینه تضاد در همین زمینه اســت، یعنی 
در تهران از یک طرف خیابان فرشته و از 
ســوی دیگر هرندی و اتابک و امثال آن را 
داریم که در بی آیندگی دست و پا می زنند.

 دیویس در این کتاب از مفهومی 
به نام »خیال خام خودیاری« صحبت 
این خیال خــام خودیاری  می کند. 
مصداق همان روان شناسی موفقیت 

امروزه است؟
بله. این ها بخشی از آیین نئولیبرال هستند. 
خیال خام خودیاری می گوید باید به جای 
رفتن به سمت رستگار شدن جمعی، برای 
رســیدن به رستگاری فردی تاش کنیم. 
یعنی تک تک ما باید تاش کنیم با دریدن 
دیگران، شیر این جنگل شویم. اقتصاد بازار 
یعنی این قدر همدیگر را له کنید تا سرانجام 

یک نفر موفق شود. 

 این مســئله را چگونه باید برای 
جامعه تبیین کرد؟

گذشت زمان الزم است تا بفهمیم رؤیایی 
که نئولیبرالیسم برای انسان ساخته یک 
فریب بوده اســت. همیــن اواخر که در 
دانشگاه ها بحث مالیات پزشکان را مطرح 
با اعتراض دانشــجویان پزشکی  کردیم 
روبــه رو شــدیم. من تعجــب می کنم 
دانشــجویی که تا ســال ها قرار نیست 
مالیات بدهد چرا باید از طرح این موضوع 
این قدر ناراحت باشد. این ها همه به خاطر 
رؤیایی است که برای او ساخته اند که قرار 
است تو با بدست آوردن ثروتی هنگفت 

به سعادت فردی برسی.

 نگاه دیویس به مســئله استعمار 
و کشــورهای جهان سوم از چه نوع 
پارادایمی است؟ آیا از منظر پارادایم 

شرق شناسانه است؟
اســتعمار چیز عجیب و غریبی نیســت. 
اکنون قرن بیســت و یکم است. استعمار 
یعنی همین که ما برای اینکه مســتقل 
باشیم 40 سال در تحریم هستیم. استعمار 
یعنی شما هشت تا 1۲ سال مذاکره کنید 
و به توافق برسید ولی طرف مقابل به همان 
توافق نیز پایبند نباشــد. استعمار یعنی 
همین شروط صندوق بین المللی و بانک 
جهانی که برای همه کشــورها از شیلی 
گرفته تا اندونزی نسخه یکسان می پیچد 
و دولت هــا خود را متعهد بــه اجرای آن 

می کنند و بدبخت می شوند. 
در قرن گذشــته دو بار انقــاب کردیم، 
چرا که فکر می کردیم در شــأن ما نیست 
این طور زندگی کنیم. ولی متأسفانه بعضاً 
همان طرح ها و فرمول های گذشته پیاده 

شد. 

 آیا می شود از سیطره نئولیبرالیسم 
و استعمار خارج شد؟

بخشــی از کنش انقابی همین است که 
ما فکر کنیم چطور می توان طور دیگری 
زندگی کرد. ما باید دندان پوسیده توسعه 
را بکشیم و دور بیندازیم. ما باید به دنبال 
طرح های آلترناتیو و جایگزین باشــیم و 
از خیل این طــرح و برنامه هایی که فکر 
می کنند همه معضل ما دانش شهری است 
و به دنبال مدل های نئولیبرالی هســتند، 

خارج شویم.

امیر خراسانی مترجم کتاب »سیاره زاغه ها« در گفت و گو با قدس مطرح کرد

توسعهنئولیبرالی،زاغهگستراست حجت االسالم والمسلمین قمی مطرح کرد
ضرورت نگاه تمدنی به پژوهش 

در علوم انسانی اسالمی

شبســتان: حجت االســام والمسلمین 
»محسن قمی« در آیین اختتامیه نمایشگاه 
توانمندی ها و دستاوردهای پژوهشی جامعه 
المصطفی العالمیه با اشاره به ضرورت نگاه 
تمدنی به پژوهش در علوم انســانی اسامی 
گفت: این نگاه تمدنی به پژوهش اســت که 
انقاب اسامی را به گامی بلند برای تحقق 

تمدن نوین اسامی می رساند.
معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم انقاب 
در ادامه با اشــاره به ضرورت توجه به علوم 
دارای منفعت و ذکر برخی از روایات در این 
باب خاطرنشــان کرد: اگر معارف اسام را 
شامل همه ابعاد زندگی بشر بدانیم، این علوم 
حوزه های بی شماری را شامل خواهد شد که 

باید مورد اهتمام ما قرار بگیرند.
معاون امور بین الملل دفتر رهبر معظم انقاب 
با اشــاره به ضرورت توجه بیشــتر جامعه 
نخبگان به ســخنان رهبر انقاب گفت: در 
بیانیه گام دوم انقاب که تجربه جدیدی در 
متن نویسی برشمرده می شود و از ویژگی های 
ممتاز آن این است که ایشان با سال ها تجربه 
و نگاه به آینده، تمام کلمات آن را شخصاً به 
رشته تحریر درآورده اند، مسئله تحقق تمدن 
نوین اسامی در سطحی فراتر از دیگر امور 

مدنظر قرار گرفته است.
وی تمــدن اســامی را دارای ســه الیه 
ســطحی، میانی و عمیق دانست و گفت: 
در الیــه عمیق، مفاهیم هستی شناســی 
معرفت شناسی و انسان شناسی بر پایه عقل 
که مفتاح، مدرک و معیار برای فهم علوم 
دینی به شمار می رود، مورد توجه است و 
این نگاه تمدنی به پژوهش است که انقاب 
اسامی را به گامی بلند برای تحقق تمدن 

نوین اسامی می رساند.
حجت االسام والمسلمین قمی با تأکید بر 
اینکه محتوای پژوهش برای شناسایی خألها 
باید مورد بررســی قرار گیرد، ابراز داشــت: 
امام خمینــی)ره( حکومت را فلســفه فقه 
می دانستند و این، یکی از تمایزات ایشان بود.

وی اضافه کــرد: هدف ما از پژوهش همواره 
باید مورد توجه باشد، مسائلی مانند کرامت 
اســامی، عدالت، نیاز به معنویت و اخاق، 
فلســفه تطبیقی، تدوین متون آموزشــی، 
بــه ویــژه در رشــته های اسام شناســی، 
شیعه شناسی و ایران شناسی و نگاه به مسائل 
مــورد نیاز جامعه امروز، از اولویت های ما در 

پژوهش محسوب می شود.
معاون بیــن الملل دفتر رهبــر انقاب با 
تأکید بر ضرورت اتخاذ نگاه بین المللی در 
پژوهش جامعه المصطفی،  نظام  و  ساختار 
یــادآور شــد: ایــن نــگاه بین المللی به 
پژوهش که هویت المصطفی اســت، باید 
با استانداردهای مطابق با جامعه بین الملل 
صــورت گیرد و در متن نظام آموزشــی و 

تربیتی نیز جریان پیدا کند.
وی در ادامــه با اشــاره بــه اهمیت اخاق 
پژوهشــی در میان پژوهشــگران و مراکز 
پژوهشــی یادآور شــد: ما امــروز نیازمند 
پژوهش جهادی هستیم؛ در پژوهش جهادی 
معیارهــای مختلفی وجــود دارد که برای 
شناخت آن ها باید به سنت علمای پیشین 

مراجعه کنیم.
حجت االسام والمسلمین قمی با بیان اینکه 
نهاد بالنده جامعه المصطفی، امروز در مقایسه 
با نهادهای مشــابه، مســیر رو به پیشرفتی 
را می پیمایــد، گفــت: یکــی از دالیل این 
مسئله همین نمایشگاه بزرگ ویژه نمایش 

دستاوردهای جامعه المصطفی است.
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morning chronicles نخستین تصاویر زاغه نشینی در مدل توسعه لندن در روزنامه 

فاصله طبقاتی در عصر ویکتوریا
ترجمــه و تلخیص: محســن فاطمی نژاد : نخســتین 
نمونه های ژورنالیســم تحقیقی در حوزه مطالعات شــهری 
متعلق به تصویر زاغه نشــینان لندنی است که توسط هنری 
متئو در روزنامه morning chronicles منتشر می شد. 

در فاصلــه 50 ســال از ســال 1800 تــا 1850 جمعیت 
انگلستان دوبرابر شــد. در این زمان کشاورزی جایش را به 
کار در کارخانه داد. شهرها پر از جمعیتی شده بود که برای 
پیدا کردن کار از اطراف کشــور به شهرها هجوم می آوردند. 
اگر تا آن زمــان فقرا و ثروتمندان در یــک منطقه زندگی 
می کردند و ســهم ثروتمندان خیابان های اصلی و سهم فقرا 
کوچه پســکوچه های پشتی بود اما اکنون دورانی بود که به 
سرعت ســکونتگاه های فقرای اجاره نشین از بین می رفت و 
تبدیل به مکان های تجاری یا ایستگاه های راه آهن می شد. 
همین شد که به مرور زاغه نشینی حتی جای حاشیه نشینی 

در لندن را گرفت و زاغه نشــین ها قسمتی از چهره متفاوت 
شهر لندن شدند.

زاغه نشــینان جایی در مدل های توسعه شهر لندن نداشتند 
ولی این سبب نشد نویسندگانی چون دیکنز و روزنامه نگارانی 
چون هنری متئو آن ها را نادیده بگیرند و به بازنمایی تصویر 
اســفناک زندگی آن ها و فاصله طبقاتی ایجاد شده در لندن 
نپردازنــد. همان دهه هایی که دیکنز به نوشــتن »دامبی و 
پسر« و»خانه متروک« مشغول بود و داستان غم انگیز طبقه 
کارگــر فقیر انگلســتان را روایت می کرد، هنــری متئو نیز 
دست به کار فوق العاده ای در زمینه ژورنالیسم تحقیقی زد و 
تصویر شگفت آوری از زاغه نشینی و زندگی زیرزمینی فقیران 
لندنــی در قرن نوزدهم و لندن عصــر ویکتوریا ارائه داد. او 
در مجموعه مقاالت خود با دستفروشان خیابانی، کاوشگران 
فاضاب لندن و حتــی مجرمان زیرزمینی لندن مصاحبه و 

عینــاً آن ها را در روزنامه چاپ می کرد. مصاحبه های متئو با 
این قشر عمدتاً در خیابان، محل کار یا خانه های آن ها انجام 
می شد و تصویر زنده و واقعی از مشکات زاغه نشینان لندنی 

را به نمایش می گذاشت.

توسعه نئو لیبرال 
می گوید باید به 
جای رفتن به سمت 
رستگار شدن 
جمعی، برای رسیدن 
به رستگاری فردی 
تالش کنیم؛ یعنی 
تک تک ما باید 
تالش کنیم تا با 
دریدن دیگران، شیر 
این جنگل شویم
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      صفحه 4

آگهی مزایده فروش 
ش��رکت کش��ت و صنعت اس��فراین در نظر دارد، نس��بت به فروش 
ح��دود 28 تن دانه هندوان��ه آجیلی و حدود 480 ت��ن جو داخلی از 

طریق برگزاری مزایده اقدام نماید. 
یت  س��ا ب��ه  جع��ه  ا مر ب��ا  د  ش��و م��ی  ت  ع��و د ن  ضی��ا متقا ز  ا
http://reo.ir/Auctions نس��بت به دریافت اسناد مزایده اقدام و 

پس از تکمیل به آدرس خراس��ان ش��مالی- اس��فراین کیلومتر 30 
جاده زرق آباد روستای عمارت، شرکت کشت و صنعت آستان قدس 

اسفراین ارسال یا حضورًا تحویل دفتر شرکت نمایند.
 مهلت تحویل اسناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1398/10/09می باشد. 
ضمن��ًا متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالعات الزم با ش��ماره تلفن 

های 09153724697 و05837219269 تماس حاصل نمایند.
 شرکت کشت و صنعت اسفراین)آستان قدس رضوی(

ع 9
81
20
09

 آگهی تغییرات شرکت ساختمانی کیوان بتن مهرجان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 617 و شناسه ملی 10860306680    
 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,12 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای حمید کیوانلو به ش��ماره ملی 0061302465 و محمد کیوانلو به ش��ماره ملی 
0638540976 و فریده س��لیمانی احمدی به ش��ماره ملی3392044350بس��مت اعضاء اصلی هیئ��ت مدیره برای مدت 
دوس��ال انتخاب ش��دند. - آقای علی حسینی ایرج به شماره ملی به س��مت بازرس اصلی و علی عبداللهی به شماره ملی 

0639911552به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اسفراین )701778(

9ع
81
19
35

 آگهی تغییرات شرکت نوید مسکن 
مهندسین خراسان شمالی شرکت تعاونی 

به شماره ثبت 1665 و شناسه ملی 
    10860319139

 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی 
 1397,03,27 م��ورخ  س��الیانه  ع��ادی 
تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - صورتهای 
مالی س��ال 1396 ش��رکت شامل سود و 
زیان و عملکرد ترازنامه و تقسیم سود 

به تصویب رسید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان 

خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و 
موسسات غیرتجاری بجنورد )701812(

9ع
81
18
89

 آگهی تغییرات شرکت روستایی فردوسی شرکت تعاونی به شماره ثبت 6 و شناسه ملی 10860286317    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,08,21 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - عملیات و ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی 1396 شرکت که 
مورد تایید بازرس��ان قرار گرفته مطرح و کلیه ارقام و موارد ترازنامه و حس��اب س��ود وزیان سال مذکور مورد تصویب و تایید مجمع قرار گرفت - اعضاء هیئت 
مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: علی محمد دولت آبادی بش��ماره ملی 6449701730 و غالمحس��ن افروزه بشماره ملی 0828345066 و سیدقاسم موسوی 
عبدآباد بش��ماره ملی 0829619348 و رمضان رمضانی عبدآباد بش��ماره ملی 0829619372 و غالمحس��ن حسن نژاد بشماره ملی 0828713936 به سمت اعضای 
اصلی هیئت مدیره و رضا رشیدی بشماره ملی 0828235058 و سهراب دولت آبادی بشماره ملی 0828465924 به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای 
مدت 3 س��ال انتخاب گردیدند. - اکبر نجاری حس��ین آباد بشماره ملی 0828352062 و س��ید عظیم تقی زاده بشماره ملی 0828629927 01,06,1344 به سمت 

بازرسان شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان )702062(

9ع
81
19
65

حا شیه
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روزنامـه صبـح ایـران

ضرورت پاسخگویی حوزه علمیه در چهار عرصه حوزه، نظام، جامعه و بین الملل  معارف: آیت اهلل سیدمصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه خراسان در دیدار تعدادی از مبلغان و روحانیون حزب اهلل لبنان، 
به ضرورت پاسخگویی حوزه علمیه در چهار عرصه حوزه، نظام، جامعه و بین الملل اشاره و خاطرنشان کرد: حوزه های علمیه باید توانمندی پاسخگویی در عرصه های مختلف را به طور کارآمد و روزآمد داشته باشند. 
پس از انقالب اسالمی تحولی بزرگ در عرصه های بینشی، روشی، ارزشی و دانشی رخ داده است. امروز یک حکومت مبتنی بر اصول اسالم وجود دارد که برای استمرارش باید در بخش های گوناگون  اهتمام ورزید.

تسبیح چرتکه ها
وقتی کلمه »مقدس« را می شنویم 
تصاویر خاصــی در ذهنمان می آید 
کــه احتماالً هیچ کــدام مربوط به 
امور دنیوی نیســت و این نشــانه 
نقص تصویر ذهنی ما از اسالم است؛ 
اسالمی که دنیای مسلمان را هم آباد 
می خواهد، اسالمی که مؤمن را هم 
ثروتمند و دارا می پسندد، اسالمی 

که فعالیت اقتصادی برای رفع نیاز خود و اطرافیان در آن مقدس است.
وقتی می گوییم »عبادت« چه چیزی در ذهن شما نقش می بندد؟ تصویر شخصی 
در حال راز و نیاز؛ مثالً در حالت قنوت یا سجود؛ در حالی که در آن روایت معروف 

می گوید عبادت 10 جزء دارد که 9 جزء آن کسب روزی حالل است.
در ذهن ما این طور نقش بسته که اسالم دین گوشه گیری نیست اما این خیلی 
فاصله دارد تا این روایت که اسالم دین فعالیت های اقتصادی مقدس است! عبادتی 
که 90 درصد آن در بیان ســخنگویان شریعت کار اقتصادی سالم معرفی شده 

است!
هنوز هم می خواهم بگویم چقدر تصویر های ذهنی ما از دین و اولیای دین گاهی 
ناقص و حتی می شود گفت اشتباه اســت؛ مثالً وقتی سخن از اهل بیت)ع( به 
میان می آید حتماً تصویری در ذهن ما از ایشان متبادر می شود، این تصویر مثاًل 
از حضرت علی یا امام باقر و امام صادق)ع( چگونه است؟ اغلب تصویر ذهنی ما از 
ایشان افرادی است که مدام در حال عبادت یا وعظ و خطابه برای دیگران هستند 

در حالی که این گونه نیست!
از ساخت باغ ها و حفر چاه ها توسط امیرالمؤمنین)ع( زیاد شنیده ایم. در حدیث 
داریم که امام با وجود آنکه کســانی را داشتند که در این کار ها به ایشان کمک 
کنند در حال عرق ریختن در این فعالیت اقتصادی دیده می شــدند و وقتی از 
ایشان علت را می پرسیدند، پاسخ می دادند: دوست دارم خداوند در این حال مرا 
ببیند! آری بی شک هیچ کس بیشتر از اولیای دین نمی داند این تصویر چقدر در 

نزد خداوند عالم محبوب است.
در احادیــث داریم پیامبر)ص( در جمع اصحاب از حال فردی ســؤال می کنند؛ 
اصحاب پاسخ می دهند: او نیازمند شده است؛ پیامبر)ص( می پرسند: این روزها 
چه می کند؟ پاسخ می دهند: در گوشه ای مشغول عبادت است! می فرمایند: پس 
از کجا خــرج زندگی خویش را می آورد؟ می گویند: عــده ای خرج زندگی او را 
تأمیــن می کنند، که در اینجا پیامبر)ص( می گویند آن هایی که خرج زندگی او 

را می دهند از او عابدترند!
در روایت دیگری شــخصی که انگار دنبال مچ گیری از امام معصوم اســت امام 
باقر)ع( را در حال فعالیت اقتصادی می بیند؛ به ایشان می گوید: اگر در همین حال 
اجل تو فرا برسد چه می کنی؟ ایشان می فرمایند: در حال اطاعت خدا هستم؛ در 
روایات دیگر آمده که می فرمایند: همین که این کار، من و خانواده و نزدیکانم را از 

تو و دیگران بی نیاز می کند، برای من عبادت است.
البته این نیت اهمیت دارد؛ یعنی کسی که به جای رفع نیاز خود و اطرافیان 
و گشــایش ایجاد کردن برای ایشــان که او را در صف مجاهدان در راه خدا 
قرار می دهد، به نیت مال اندوزی و فخرفروشــی به فعالیت اقتصادی بپردازد، 
همین فعالیت او شــیطانی خواهــد بود و به جای رشــد و بالندگی موجب 
ســقوط او می شــود؛ چرا که نباید از نظر دور داشت همین نیت های درست 
و سختکوشــی ها و عرق ریختن ها در کسب روزی حالل، خود از طریق های 
ســلوک و تهذیب و بهترین مقرب الی اهلل اســت. در احادیث داریم برخی از 
گناهان با نماز و روزه پاک نمی شود بلکه با همین فعالیت اقتصادی الهی پاک 
می شود و انسان را محبوب خداوند متعال می گرداند تا جایی که خاتم االنبیا 
حضرت محمد)ص( که عالم به طفیل وجود ایشان خلق شده، خم می شدند 
و دســت کارگر را می بوسیدند تا با این کار تمام این مطالبی که بیان شد را 
عماًل در اذهان ما نهادینه کنند که کار اقتصادی ســالم و تالش برای کسب 
روزی حالل از مقدس ترین کار ها در اســالم است که انسان را محبوب خدا و 

اولیای دین می گرداند.

انتشار کتاب »آموزه های اسالمی تولید و توزیع« 
معارف: کتاب »آموزه های اسالمی تولید و توزیع: سه جنبه گستره رشد اقتصادی، 
مبانی نظری توزیع و رقابت« نوشته سیدمحمد حسینی منتشر شد. در این بسته 
پژوهشي، نگرش قرآن درباره »گستره و حد و مرز رشد اقتصادي«، »مباني نظري 
و اصول توزیع« و »مسئله رقابت« به عنوان سه جنبه تولید و توزیع، واکاوی شده و 

نیز مفهوم رقابت بر حسب شبکه معنایي تحلیل و بررسی می شود.

کتاب »مبانی تفسیر قرآن به قرآن« منتشر شد
معارف: کتاب »مبانی تفســیر قرآن به قرآن« نوشــته محمد بهرامی توســط 
پژوهشــگاه علوم و فرهنگ اسالمی به چاپ رسید. در چکیده این پژوهش آمده 
است: »در تفســیر قرآن به قرآن به عنوان یکی از روش های تفسیری، مباحث 
بسیاری در خور بحث و بررسی است که یکی از جدی ترین و مهم ترین آن ها بحث 
مبانی است. مبانی قرآنی تفسیر، مجموعه باورهایی است که بنیان تفسیر را شکل 
داده و تفسیر قرآن با نظرداشت آن باورها شکل می گیرد و مبانی تفسیر قرآن به 
قرآن، آن دسته از باورهایی است که ناظر به خصوصیات و ویژگی های یک روش 
تفسیر است. برخی از مهم ترین باورهایی که قابلیت طرح به عنوان مبانی تفسیر 
قرآن به قرآن را دارد و در عین حال به صورت جدی ممکن اســت محل تأمل 
قرار گیرد عبارتند از: کاشفیت فهم و تفسیر، فهم پذیری قرآن، تفسیرپذیری قرآن، 
وحیانیت قرآن، عدم تحریف قرآن، نوشتاری بودن قرآن، نمادین نبودن زبان قرآن، 

پیوستگی آیات، قرآن بسندگی، حّجّیت ظواهر، مؤلف محوری.

خـــبر

اخالق

خبر

با برگــزاری کنگره  همزمان   معارف  
بزرگداشــت مرحوم آیت اهلل تألهی در 
همــدان، بیانــات رهبر معظــم انقالب 
این  اسالمی در دیدار دســت اندرکاران 
کنگره که ۸ مهر 9۸ برگزار شــده بود، 
توسط پایگاه اطالع رســانی دفتر حفظ 
و نشــر آثار حضرت آیــت اهلل العظمی 

خامنه ای منتشر شد.
رهبر معظم انقالب در این دیدار با اشاره 
به برخاســتن عرفای بــزرگ از منطقه 
همــدان، مرحوم آیــت اهلل تألهی را در 
ادامه این سلســله عرفــا و از گوهرهای 
ناشــناخته برشــمردند و با اشــاره به 
اســتمرار این روحیه و رشحات عرفانی 
در جوانــان رزمنــده همــدان همچون 
شهید چیت ســازیان، گفتند: در دوران 
دفــاع مقــدس، جوانــان حزب اللهی و 
عاشــق جبهه با مرحوم آیت اهلل تألهی 
مأنوس بودند و این از جمله امتیازات آن 
عالم بزرگوار بود که جوانان از ارتباط با 
ایشــان بهره مند و منور می شدند و چیز 
عجیبی اســت: پیرمردی که مثاًل حدود 
هفتاد ]ســال[ یا بیشــتر سنش است، 
دوروبرش تمام، این جوان های عالقه مند 
و عاشــق جبهه و مانند این ها ]بودند[ 
و این ها اقنــاع می شــدند؛ ببینید این 
مهم اســت. روحانی خوب، عالم دینی 
خــوب، این  جوری اســت که مثل یک 
خورشیدی می درخشــد؛ وقتی می آیند 
نزدیــک او، به  طــور طبیعــی نورانی 

می شوند و ایشــان این  جور بود. ایشان 
افزودند: یک حرکتی در عالَِم معنا کأنّه 
به وجود می آید کــه دل پیر و جوان را 
می لرزاند و بــه خودش متوجه می کند؛ 
مثل یک عمود نوری -که از آســمان تا 
زمین ادامه دارد و همین  طور هر کسی 
به قدر صالحیِت خودش، به قدر قابلیِت 
خــودش از آن بهره مند می شــود- یک 
چنین چیزی را انسان مشاهده می کند.

آیــت اهلل خامنــه ای همچنین  حضرت 

بــا اشــاره به حضــور پرشــمار عناصر 
جــوان فرهنگــی در سراســر کشــور، 
دســت اندرکاران این کنگره را به ترویج 
ذخایر معنــوی بزرگان همچــون آثار، 
دروس و نصایــح اخالقی آیت اهلل تألهی 
برای تربیت جوانان در صراط مســتقیم 
توصیه کردنــد و افزودند: تجلیل از این 
بزرگواران تجلیل از دین، اخالق، عرفان، 
معنویــت و معارف حقیقی الهی اســت 
که این کار برای کشــور ما الزم اســت. 

امــروز در  خوشــبختانه 
عناصر  کشــور،  سرتاسر 
فرهنگی  عالقه منِد  جواِن 
کم نیســتند، خیلی زیاد 
اســت؛ از وجــود این ها 
باید اســتفاده بشود، اوالً 

بــرای در معرض اســتفاده 
قرار دادِن این ذخایر معنوی و ثانیاً برای 
نشر ]معارف[ و تربیت جوان ها و تربیت 

نوجوان ها در این صراط مستقیم.

رهبر معظم انقالب در دیدار دست اندرکاران کنگره ملی بزرگداشت مرحوم آیت اهلل تألهی مطرح کردند

بهره گیری از ذخایر معنوی بزرگان برای تربیت جوانان

عالم دینی 
خوب، مثل یک 

خورشیدی 
می درخشد

بــــــرش

 مؤمنان حقیقی به فکر 
رفع نیاز مردم هستند

شبستان: آیــت اهلل محمدباقر تحریری در 
جلســه درس اخالق که در مدرسه علمیه 
معیر برگزار شــد، با اشــاره به مواعظ امام 
صادق)ع( درباره صفات انسان مؤمن، اظهار 
کرد:  مؤمن حقیقی همواره در راستای کسب 
فضائل تالش می کند؛ وصف ایمان و مؤمن 
در آیات پایانی ســوره مبارکه حشر تبیین 
شــده اســت؛ خداوند متعال کسانی را که 
در مسیر ایمان و بندگی او حرکت کنند از 

آسیب و آلودگی حفظ می کند.
وی با بیان اینکه مؤمنان واقعی تحت ربوبیت 
الهی همواره رابطه بندگی و عبودیت خود را 
با خداوند حفظ می کنند، افزود: رابطه انسان 
با خداوند همچون رابطه یک برده با ارباب 
نیســت؛ در نظام برده داری ارباب با فرمان 
دادن، از برده خود کســب منفعت می کند، 
اما خداوند از بندگی بندگان خود ســودی 
بدست نمی آورد؛ بلکه خود به واسطه بندگی 

به آن ها سود می رساند. 
تولیت مدرســه علمیه مروی با بیان اینکه 
مؤمنان حقیقی برای برطــرف کردن نیاز 
ســایر مردم مهربان هســتند، به روایتی از 
امام صادق)ع( اشــاره کرد و گفت: هر کس 
با مهربانی برای برطرف کردن نیاز و حاجت 
مؤمنی تالش کند ثــواب عمل او همچون 
کسی است که بین صفا و مروه سعی کرده یا 
در جنگ بدر و احد خونش ریخته شده باشد.

وی با اشــاره به اینکه پیامبر اسالم)ص(  از 
ابتدای خلقت تا آخرالزمان رحمت برای همه 
هستی و جهان هستند، گفت: هر چه انسان، 
ایمان و ارتباط بیشتری با خداوند داشته باشد 
جان او آرامش بیشتری خواهد داشت؛ زیرا 
التیام جان انسان تنها در گرو ایمان و ارتباط 

با خداوند رحمان و رحیم است.
آیت اهلل تحریری در پایان خاطرنشان کرد: 
در جامعــه ای که ارتبــاط و ایمان افراد آن 
با خداوند بیشــتر باشــد، جان های آن ها 
زنده و در کنــار یکدیگر خواهد بود، اما در 
جامعه کافر گویا افراد روح در بدن ندارند و 
مهربانی و رحمت بین آنان نیست؛ مهربانی 
و رحمانیت تنها در جان انسان مؤمن ریشه 

دارد که باید برای حفظ آن تالش کند.

برگزاری کرسی ترویجی »نقش 
عالمان حوزه علمیه در دین« 

معارف: به همت بنیاد پژوهش های اسالمی 
آستان قدس رضوی، کرسی علمی ترویجی 
»نقش عالمان حوزه علمیه در دین، فرهنگ 
و سیاســت« برگزار شــد و حسن ولی داد، 
پژوهشگر گروه فقه و اصول این بنیاد به ارائه 
بحث پرداخت.ولی داد در این نشست عنوان 
کرد: مطالعات تاریخی حوزه علمیه خراسان، 
ما را به این نتیجه رهنمون می سازد که این 
حوزه، عــالوه بر پرورش مراجع، مجتهدان، 
فالسفه و دانشمندان تراز اول همزمان نقش 
مؤثری در صیانت از پیشینه  فرهنگی، علمی 
و سیاســی  ایران را بر عهده داشــته است. 
تاریخ وقایع مکتوب حوزه علمیه خراسان به 
یمن همجواری بارگاه امام شیعیان، علی بن 
موسی الرضا)ع( به عنوان یکی از  کهن ترین 
حوزه های علوم دینی در جهان اسالم، نقش 
تعیین کننده ای در  ابالغ و انتشــار احکام  

شیعی  داشته است. 

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r

      صفحه 5

 آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره سهامی خاص به شماره ثبت 4627 و شناسه ملی 10100250643    
 به موجب نامه ش��ماره 98,20,732 مورخه 1398,8,9 اداره ثبت اس��ناد و امالک شهرس��تان کرج و مستند به صورتجلسه 
مجمع عمومی فوق العاده مورخه 1398,07,01 مرکز اصلی شرکت پویا زرکان آق دره سهامی خاص به نشانی استان تهران 
- منطقه 15 ، شهرستان تهران ، بخش مرکزی ، شهر تهران، محله شهیدقندی-نیلوفر ، خیابان پاکستان ، خیابان شهید 
دکتر بهشتی ، پالک 249 ، طبقه اول کد پستی 1531616113 انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری 

تحت شماره 549736 به ثبت رسیده است. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )702595(

9ع
81
19
70

آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت نوآوران پویش سبز شبدیز شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 281 و شناسه ملی 10860297272    
 به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,09,06 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398,9,1در خصوص افزایش س��رمایه به هیئت مدیره و با رعایت تش��ریفات مقرر اساس��نامه و الیحه اصالحی قانون تجارت، سرمایه شرکت از 
مبلغ سیزده میلیاردو پانصدونود و دومیلیون و چهارصدهزار ریال منقسم به بیست و چهارسهم پانصدوشصت وشش میلیون و سیصدوپنجاه 
هزار ریالی بانام به مبلغ سی دو میلیارد و هفتصد و چهل و دو میلیون و دویست و چهل هزار ریال منقسم به بیست و چهار سهم یک میلیاردو 
س��یصدو ش��صت و چهار میلیون و دویست وش��صت هزار ریالی بانام از محل آورده غیرنقدی) به اس��تناد نامه کارشناس رسمی دادگستری به 
شماره نامه 1241-4 مورخ 1398,9,5 ( از طریق افزایش ارزش اسمی سهام افزایش و عملی گردید و در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصالح 

گردید.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری شیروان )702063(

9ع
81
19
66

آگهی تغییرات شرکت بانوان وحدت بجنورد شرکت تعاونی به شماره ثبت 2794 و شناسه ملی 10860329245    
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,01,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: - 
خانم مریم ده پناه به ش��ماره ملی 5919552662 به س��مت رئیس هیئت مدیره و خانم ام گلثوم نویدی به ش��ماره ملی 5910085247 به س��مت 
نایب رئیس هیئت مدیره و خانم پری صالحی به ش��ماره ملی 5919552001 به س��مت مدیر عامل و منش��ی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. � کلیه 
قراردادها و اس��ناد رس��می و تعهد آور بانکی از قبیل چک ، س��فته ، برات و اوراق بهادار با خانم مریم دهپناه )رئیس هیئت مدیره( به اتفاق 
آقای پری صالحی )مدیرعامل و منشی هیئت مدیره( و مهر شرکت, اتحادیه دارای اعتبار است و اوراق عادی و نامه ها با امضای خانم پری صالحی 

)مدیرعامل و منشی هیئت مدیره( و مهر شرکت معتبر خواهد بود . 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )702064(

9ع
81
19
67

آگهی تغییرات شرکت بانوان وحدت بجنورد شرکت تعاونی به شماره ثبت 2794 و شناسه ملی 10860329245    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1398,01,17 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: 
- خان��م مری��م ده پناه به ش��ماره ملی 5919552662 و خانم ام گلثوم نویدی به ش��ماره مل��ی 5910085247 و خانم پری صالحی به ش��ماره ملی 
5919552001 ب��ه س��مت اعض��اء اصلی هئیت مدیره و آقای حس��ین دهپناه به ش��ماره مل��ی 5919551739 و آقای حجت صالحی به ش��ماره ملی 
5910100335 به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره ش��رکت برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند. - خانم فریده س��لیمانی به ش��ماره ملی 
0670209538 به عنوان بازرس علی البدل ، آقای محسن دهپناه به شماره ملی 0670703117 به عنوان بازرس اصلی برای مدت یک سال مالی 

انتخاب گردیدند.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بجنورد )702065(

9ع
81
19
68

 آگهی تغییرات شرکت تولید روستائی اترک چهار شرکت تعاونی به شماره ثبت 40 و شناسه ملی 10860299498    
 به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی مورخ 1397,11,10 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - عملیات و ترازنامه و حس��اب س��ود وزیان سال مالی 
1396 ش��رکت که مورد تایید بازرس��ان قرار گرفته مطرح و کلیه ارقام و موارد ترازنامه و حس��اب سود وزیان سال مذکور مورد تصویب و تایید 
مجمع قرار گرفت. - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: براتعلی جعفریان تیتکانلو بشماره ملی 6358846711 و ابراهیم عظیمی 
تیتکانلو بش��ماره ملی 6359673479 و حس��ین نظری پور تیتکانلو بش��ماره ملی 0870386573 و رضا قوی اندام بشماره ملی 6358914537 
و محمد پورجعفر تیتکانلو بش��ماره ملی 6358847597 به س��مت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال و برات نظری پور بش��ماره 
ملی 6358845901 به س��مت اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت س��ه س��ال انتخاب گردیدند. - غالمحس��ن ش��اکری مقدم بش��ماره ملی 

0870281275 به سمت بازرس شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان شمالی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فاروج )702066(

9ع
81
19
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اسراء: آیت اهلل جوادی آملی در دیدار جمعی 
از اعضای هیئت علمی، استادان و پژوهشگران 
پژوهشگاه علوم اسالمی امام صادق)ع( »علم« 
را فصل مشــترک حوزه و دانشگاه دانست و 
بیان کرد: ما یک »علم دینی« داریم که برای 
همه حوزویان و دانشــگاهیان اصل است، در 
توضیــح علم دینی باید گفت طبق ســخن 
تحقیقی و اثبات شــده اندیشمندان، تمایز 
علوم به تمایز موضوعات اســت؛ اگر علمی 
موضوعش قول و فعل انســان باشــد باید با 
شریعت تطبیق داده شود تا دینی یا غیردینی 
بودن آن مشخص شود، اما اگر موضوعش علم 
خدا، وصف خدا یا فعل خدا بود، بی شک علم 
دینی است؛ دانشگاه وقتی اسالمی می شود 

که به این اصل اساسی توجه کند.
وی تصریح کــرد: موضــوع بخش اعظمی 
از علوم دانشــگاهی فعل خداســت؛ یعنی 
»خلقت«؛ اما آنچه امروزه در دانشگاه وجود 
دارد نه علم دینی بلکه الشه علم است؛ چرا 
که فاقد »هواالول« یعنی توحید و مبدأ یا به 
عبارت دیگر »که آفرید؟« اســت و نیز فاقد 
»هواآلخــر« یعنی معاد و مقصد و به عبارت 
دیگر »چرا آفرید؟« است؛ الشه علم، کسی را 
الهی نمی کند.آیت اهلل جوادی آملی ادامه داد: 
دانش اسالمی، دانشگاه را اسالمی می کند و 
دانش اسالمی دانشی است که این سه ضلعی 
را که مورد تأکید قرآن کریم اســت شــامل 
باشــد؛ یعنی »که آفرید؟«، »چه آفرید؟« و 

»چرا آفرید؟« وگرنه وجــود نمازخانه، نماز 
جماعت و مراســم دعا در دانشگاه ها گرچه 
مسلمان تربیت می کند اما دانش را اسالمی 
نمی کند!وی خاطرنشان کرد: چیزی در عالم 
نیست که آیت خدا نباشد. حضرت امیر)ع( 
از خلقت خداوند به آینه تعبیر می کند، آینه 
از خود چیزی نــدارد، آینه های معمولی هر 
کسی در مقابلش قرار بگیرد را نشان می دهد، 
اما خلقت الهی، آینه ای است که تنها و تنها 
خالق را نشــان می دهد و این مسئله آن قدر 
روشن اســت که خداوند از کســانی که در 
آینه خلقــت جمال الهی را نمی بینند تعبیر 
به »کور« می کند؛ این تعبیر تحقیر نیست، 

بلکه تحقیق است.
آیت اهلل جوادی آملی تصریح کرد: ما باید این 
الشه علم را حیات ببخشیم و الهی کنیم؛  اگر 
حوزه و دانشــگاه به برکت قرآن و عترت این 
مســیر را پیش بگیرند، فضای علمی کشور 
الهی خواهد شد و وقتی این مهم اتفاق افتاد 
و این دو قشر عظیم رشد کرده و الهی شوند، 

جامعه ما نیز به تبع آن ها الهی خواهد شد.

علم دینی

 رسالت اصلی حوزه و دانشگاه 
حیات بخشیدن به علم است

آیت اهلل جوادی آملی:

در  کعبــی  عبــاس  آیــت اهلل  معــارف: 
بیســت ویکمین جلســه از سلسله جلسات 
اخالق عمومي با عنوان »اخالق و ســلوک 
انقالبــي« که در مدرســه علمیه عالی نواب 
مشــهد برگزار شــد، با بیان اینکه انســان 
موجودی تحول گرا، تحول خواه و تحول طلب 
است و تصمیم می گیرد نقاط ضعف خودش 
را حــل کند و به نقاط قوتــش بیفزاید تا بر 
مبنای برنامه ریزی، درونش را متحول کند، 
تصریح کرد: اســتغفار و توبه، نشــان دهنده 
تحول باطنی در ادبیات دینی است که درون 
را پاالیش کنیم و برای تحصیل صفات خوب 

پیش رویم.
وی با بیان اینکه انســان ها در نتیجه ارتباط 
بــا یکدیگر یک زندگی اجتماعی را شــکل 
می دهند که در اثــر کنش و واکنش و فعل  
و انفعال جامعه بشــری، منشأ تحوالتی در 
زندگی اجتماعی انسان می شود، تشریح کرد: 
انقالب در اصطالح یعنی دگرگونی و تحول؛ 
انقالب های سیاســی و اجتماعــی، ازلحاظ 
ماهوی یک تحول درونی محسوب می شوند؛ 
معمــوالً انقالب هایی که در جهان شــکل 
می گیرد تحوالت بیرونی است اما انقالب های 
دینی عمدتاً تحوالت باطنی اســت، همانند 
انقالب اســالمی ایران که با تحول در باطن 

و درون جامعه اتفاق افتاد.
عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره 
به اینکــه در منطق انبیا، نقطه آغاز تحوالت 

سیاسی و اجتماعی و اصالح جامعه بشریت، 
تحول اخالقی بر پایه ایمان و عمل صالح است 
و اگر جامعه ای بر پایه ایمان و عمل صالح رفتار 
کرد، نظام سیاســی از نظام طاغوتی به نظام 
الهی تغییر می کند و متحول می شود، گفت: 
انقالبی کسی است که ازلحاظ تقویت ایمان 
و تهذیــب نفس و ایجاد صفــات اخالقی در 
درون خودش زحمت بکشد؛ انقالب اخالقی 
زیربنا است و انقالب فرهنگی، مقدمه ای برای 
انقالب سیاسی و اجتماعی است.وی با اشاره 
به آیه 55 سوره نور و بیان اینکه اگر ایمان و 
عمل صالح در جامعه ای رشد کند آن جامعه 
به خالفت الهی می رســد، یعنی حکومت بر 
مدار نظام والیت الهی شکل می گیرد، افزود: 
خداوند با توجه به ایــن آیه جامعه دینی را 
بر بســتر تقوا و اخالق، اهداف نظم و امنیت، 
تأمین حداقل های معیشتی، از بین بردن فقر 
و تبعیض، تحقق عدالت اجتماعی و هدایت 
جامعه، تقویت باورها و ارزش های اســالمی، 
شــکوفایی مادی و معنوی و همچنین قرب 

الهی و نزدیکی به خدا، رشد می دهد.

حوزه علمیه

 اگر ایمان و عمل صالح رشد کند 
جامعه به خالفت الهی می رسد

آیت اهلل کعبی در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد:

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 حجت االسالم حسین ابراهیمی
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r99 پابرجایی رکود و تورم در بودجه
در هنگامه کاهش تولید، مهار تورم مسئله ای غیرقابل باور و غیرعلمی است؛ چرا 
که با کاهش تولیدات و افزایش هزینه ها و رشــد شاخص بیکاری شاهد افزایش 
تورم خواهیم بود. در حقیقت سیاست های اقتصادی ایران در بودجه 99 نه تنها 
تــورم و رکود را نجات نمی دهد؛ بلکه این بودجه غیر از تورم زایی و رکودآفرینی 
خصوصیت دیگری ندارد؛ بودجه ای که واضح است دامنه بیکاری را در سال آینده 

گسترده تر به تصویر کشیده است. 
بودجه ای که قادر به ســامان دادن فعالیت های عمرانی کشور نیست. به جرئت 
می توان گفت از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی تا کنون هزاران پروژه نیمه تمام 
که در زمره پروژه های زیرساختی به شمار می روند و تکمیل آن ها می توانست به 
بهره وری و شکوفایی بیشتر منجر شود روی زمین مانده؛ به زبان ساده باید گفت 
کســری بودجه دولت منجر به عدم تحقق بودجه عمرانی و تکمیل پروژه های 
زیرساختی کشور می شود که می تواند نقش مهمی در کاهش بیکاری جمعیت 

جوان داشته باشد.
 100 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دولت به معنای فشار بر آحاد مردم است؛ 
به معنای چند برابر شــدن قیمت ها حتی در مواد خوراکی چون گوجه فرنگی 
اســت! سطح متوسط تورم جهانی 5درصد است. با اینکه تک رقمی کردن تورم 
یکی از افتخارات دولت در دوره قبلی بود اما دولت با سیاست های انقباضی حتی 
نتوانست این افتخار خود را حفظ کند. پابرجایی رکود و همزمانی تورم فشارهای 
مضاعفی به مردم تحمیل می کند، اگر دولت پایه های مالیاتی جدید و اخذ مالیات 

از ثروتمندان را تعریف و در دستورکار نهایی خود قرار ندهد.

بازگشت ۱۲ میلیارد یورو ارز صادراتی به گردونه اقتصاد
ایرنا: بازگشــت بیش از 1۲ میلیارد یورو ارز صادراتی از طریق ســامانه نیما از 
ابتدای امسال تاکنون نشان می دهد کمبودی در تأمین ارز مورد نیاز برای واردات 
کاالهای مورد نیاز وجود ندارد و بخش عمده ای از تالطم های اخیر بازار ارز ناشی 

از فضاسازی و فعالیت دالالن بوده است.

 آغاز ثبت نام ۷۰ هزار مسکن ملی
۱۸ شهر استان تهران از ۱۰ صبح امروز

تسنیم: معــاون وزیر راه و شهرسازی از 
اضافه شــدن یک شــهر دیگر به استان 
تهران برای ثبت نام طرح ملی مســکن 
خبر داد و گفت: ســهمیه استان و شهر 
تهران در این مرحله ثبت نام، حدود ۷0 

هزار واحد است.
محمود محمــودزاده با اشــاره به آغاز 
ثبت نام طرح ملی مسکن در تهران از ساعت 10 صبح امروز، اظهار کرد:  ثبت نام 
طرح ملی مســکن استان  تهران در 14 شهر آبسرد، شهریار، ورامین، پاکدشت، 
قرچک، اسالمشــهر، رباط  کریم، پیشوا، دماوند، کیالن، شــریف آباد، فرون آباد، 
فیروزکوه و صفادشت انجام می شود.وی با بیان اینکه در این 14 شهر برای حدود 
۲0 هزار واحد طرح ملی مســکن  ثبت نام انجام می شود،  افزود:  برای شهروندان 
تهرانی نیز ثبت نام در شهرهای جدید پردیس، پرند، هشتگرد و ایوانکی در جنوب 

شرق پایتخت از صبح فردا انجام خواهد شد.
معاون مسکن و ساختمان با اعالم اینکه ظرفیت ثبت نام در این چهار شهر برای 
شهروندان تهرانی حدود 50 هزار واحد است، تصریح کرد: ظرفیت ثبت نام برای 
استان های البرز و قزوین و پنج استانی که پیش از این ثبت نام در آن ها انجام شده 
و امروز با افزایش ظرفیت ثبت نام مجدد انجام خواهد شد، حدود ۲0 هزار واحد 
است.محمودزاده با بیان اینکه در پنج استان کرمان، هرمزگان، اصفهان، زنجان 
و خراسان جنوبی در مرحله دوم ثبت نام متقاضیان واجد شرایط انجام می شود، 
گفت:  با توجه به بررسی فرم »ج« متقاضیان، پس از پایان زمان ثبت نام فاز هفتم، 
به ســرعت پاالیش متقاضیان در سه بخش ثبت اسناد،  ثبت احوال و تسهیالت 

بانکی انجام می شود.

سازوکار واگذاری اموال دولت نگران کننده است
عضو کمیســیون کشــاورزی گفت: فروش 48 هزار میلیارد تومان دارایی های 
دولت در بودجه 99 نگران کننده اســت. همچنین بودجه سال آینده قطعاً باید 
 در حوزه درآمدهای مالیاتی اصالحات جدی داشته باشد. تداوم سیاست غلط ارز 
4هزار و ۲00 تومانی به صالح کشــور نیست. پاپی زاده درباره میزان درآمدهای 
دولت از واگذاری شرکت ها گفت: در بحث واگذاری های اموال دولت، رقم 48 هزار 
میلیارد تومان در نظر گرفته است که به نظر قابل تحقق است. اما بحث اصلی بر 
ســر سازوکار این واگذاری هاست که باید شفاف شود تا تجربه تلخ گذشته تکرار 
نشود. به هر حال این امکان وجود دارد که در این واگذاری ها نیز تجربه هایی مثل 

خصوصی سازی تکرار شود که باید مراقب باشیم.

از فردا استفاده از رمز یکبار مصرف اجباری می شود

چطور رمز پویا  بگیریم؟
 اقتصاد/ زهرا طوسی  از فردا انجام تراکنش  های 
بانکی و پرداخت های آنالین در راستای باال بردن 
سطح امنیت صرفاً با استفاده از رمز پویای یکبار 
مصرف امکان  پذیــر خواهد بود. برای دریافت رمز 
یکبار مصرف افراد باید با همراه داشــتن مدارک 
شناســایی خود به یکی از شعب بانک مورد نظر 
مراجعه کــرده و مراحل دریافت رمز پویا را انجام 
 دهند، اما بســیاری از مشــتریان نظــام بانکی، 
به خودی خود تمایلی برای دریافت رمزهای پویا 
ندارند و ایــن کار را زحمتی مضاعف برای انجام 

تراکنش ها می دانند. 
با این حال اکنون مراجعات مردم به دستگاه های 
خودپرداز سیستم بانکی بیشــتر شده به طوری 
که با صف های طوالنی مردم در عابربانک ها برای 
فعال سازی رمزهای دوم روبه رو هستیم. مشتریانی 
که هم اکنون دست کم چهار تا پنج کارت بانکی 

مختلف دارند، برای استفاده از 
ســامانه های  ناچارند  کارت ها 
مختلفی را روی گوشــی خود 
نصب کنند، این بدان معناست 
که مــردم بایــد حافظه تلفن 
همراه خود را فقط برای نصب 
سامانه و دریافت رمزهای یکبار 
مصرف بانک ها اختصاص دهند. 
هر چنــد هر بانکــی اصرار به 
استفاده از ســامانه اختصاصی 
خود را دارد ولی به نظر می رسد 

برای هدف مشترک باید ســامانه ای واحد ایجاد 
می شــد تا عالوه بر کارایی بیشتر، شهروندان را با 

مشکل نرم افزارهای متعدد روبه رو نکند.
روش دیگر دریافت رمز، استفاده از کدهای پیامکی  
USSD اســت که آن هم دردســرهای خودش 

را دارد. سیســتم دریافــت این 
رمزها برای افراد کم ســواد و یا 
کهنســاالن سخت است و مردم 
را دچار مشــکل می کنــد. اگر 
پیچیدگــی نرم افزارهای بانکی، 
تعدد آن ها و اشکاالت نرم افزاری 
احتمالی آن ها در ماه های آینده 
که اســتفاده از آن ها رواج پیدا 
می کند را کنــار بگذاریم، اعتبار 
رمزهای پویا که بین 60 تا 1۲0 
ثانیه مهلت به کاربر می دهد، بر 
دشــواری این امر افزوده است، چرا که با اختالل 
در ارســال پیام رمز از ســوی بانک و پایان اعتبار 
رمز ممکن است کارت مشتری به دالیل امنیتی 
مسدود شــود. یکی دیگر از مشــکالت رمزهای 
دوم این اســت که مردم را مجبور به اســتفاده از 

گوشی های هوشــمند می کند. ضمن اینکه اگر 
گوشــی همراه افراد به سرقت برود همه اطالعات 
آن ها لو می رود و افراد دیگر به راحتی می توانند به 
این اطالعات دسترسی پیدا کنند که همه این ها 

نشان از مشکالت فنی این طرح دارند. 
با این شــرایط به نظر می رســد با گســترش 
استفاده از رمز دوم پویا این اختالالت در سطح 
وســیع تری اتفاق بیفتد و زیرساخت های بانکی 
نتواند به طور مناســب نیاز مشتریان را پاسخگو 

باشــد. بماند که پلیس فتا هــم زیاد مطمئن 
نیســت رمزهای پویا مشــکل فیشینگ را حل 
کند و به کاربران اینترنتی توصیه کرده اســت 
تنها برای کارتی رمــز دوم یکبار مصرف فعال 
کنند که مبلغ ناچیز موجودی داشــته باشــد 
 و حتی االمکان بــرای تمام کارت هــای بانکی 
رمز دوم در نظر گرفته نشود. در ادامه اطالعات 
بیشــتر نحوه فعال سازی رمز پویا در چند بانک 

کشور را به شما ارائه داده ایم که می خوانید:.

با وجود اینکه رمز 
پویا از فردا الزامی 

است اما هنوز 
بسیاری از مردم 

نسبت به مشکالت 
پیش رو نگرانی دارند

بــــــــرش

بانک صادرات 

روش اول:  فعال ســازی رمز یکبــار مصرف از 
طریق کد USSD انجام می شــود. کافی است 
کد دســتوری #۷19*  را در گوشــی خود با 
خطی که به شــماره حساب بانکی شما متصل 
است، شــماره گیری کنید. پس از شماره گیری 
و انتخاب گزینه 5 ســامانه، شماره کارت بانکی  
شما را درخواست می کند که پس از وارد کردن 
آن باید یک نام چهار کاراکتری برای کارتی که 
شــماره  آن را وارد کرده اید، انتخاب نمایید. بعد 
 نوبت به تعیین رمز ورود برای استفاده از رمز پویا

می رسد. با انجام موفقیت آمیز مراحل باال، برای 
دفعات بعــد تنها کافی اســت #5*۷19*  را 
شماره گیری کرده و با واردکردن رمز اولیه خود، 

رمز پویا که صادر شده را مشاهده کنید.
روش دوم: نرم افــزار راز  نیــز توانایی ارائه رمز 
یکبار مصرف برای مشــتریان این بانک را دارد 
کــه می توانید آن را دانلود و پس از طی مراحل 

فعال سازی، از آن استفاده کنید.

بانک مسکن 

بانک مسکن برای این منظور نرم افزار رمزنما را 
معرفی کرده است. برای فعال سازی از طریق این 
نرم افزار نیاز است شما یک بار به خودپردازهای 
بانک مســکن مراجعه کنید. پس از مراجعه به 
دستگاه خودپرداز باید وارد بخش خدمات رمز 
و ســپس بخش خدمات دیگر شــوید و گزینه 
تخصیص رمز دوم پویا را انتخاب کنید. در این 
مرحله با وارد کردن شــماره تلفن همراه خود 
)که باید منطبق بر شــماره تلفن ثبت شده در 
 شعبه بانک باشد(، رمز فعال سازی نرم افزار برای 
تلفن همراه شــما ارســال می شــود. سپس 
رسیدی از طرف دســتگاه در اختیار شما قرار 
گرفته و لینــک دانلود نرم  افزار رمزنما به همراه 
کد فعال ســازی رمز پویا برای تلفن همراه شما 
پیامک می شــود. کافی است رمز دریافتی )هم 
از طریق پیامک و هم از طریق رسید چاپی( را 
در نرم افــزار وارد کنید و پس از آن می توانید از 

نرم افزار رمزنما استفاده کنید. 

بانک ملی 

روش اول: ایــن بانک ســامانه 60 را معرفی 
کرده که شما می توانید نرم افزار 60 را دانلود 
کرده و با راهنمای فعال ســازی آن سرویس 
60 ثانیه خود را فعال کنید. برای فعال سازی 
نرم افزار 60 باید با یکی از ســه روش مراجعه 
به سامانه بام، مراجعه به دستگاه های کیوسک 
و یا دستگاه های خودپرداز فعال سازی اولیه را 
انجام دهید و پس از آن رمز پویا برای شــما 
در هــر بار مراجعه به اپلیکیشــن 60، تولید 

خواهد شد.
روش دوم: برای فعال سازی به روش USSD  با 
شــماره گیری کد #60*۷3۷*  کلیه عملیات 
ثبت نام اولیه، فعال ســازی و تولید رمز را با این 
ســامانه انجام دهید. در این مرحله پس از ثبت 
نام، کد فعال سازی اولیه با یک پیامک برای شما 
ارسال می شــود که با وارد کردن آن می توانید 
با اســتفاده از روش USSD رمز پویای خود را 

دریافت و در صفحه خرید وارد کنید. 

بانک ملت

فعال ســازی رمز یکبار مصرف از طریق برنامه 
رمزنگار ملت انجام می شــود. برای فعال سازی 
برنامــه رمزنگار ملــت در مرحلــه اول نیاز به 
مراجعه حضوری به عابربانک های ملت اســت. 
در این مرحله باید کد دریافتی از عابربانک ملت 
را در نرم افزار رمزنگار کــه از قبل دانلود و روی 
گوشی خود نصب کرده اید، وارد کرده و مراحل 
فعال سازی برنامه را تکمیل نمایید. پس از این 
مرحله دیگر نیازی به فعال سازی نیست و برای 
خریدهای اینترنتی و یا عملیات دیگری که نیاز 
به رمز پویا دارند تنها کافی است به این نرم افزار 

روی گوشی خود مراجعه کنید. 
روش دوم: طراحی و بهره برداری از نسخه پیامکی 
سامانه رمزنگار برای مشتریان فاقد گوشی  هوشمند 
یا مشتریانی که تمایلی به استفاده از خدمات فوق 
به صورت نرم افزار موبایلی ندارند، صورت پذیرفته 
است که مشــتریان می توانند خدمات مربوط به 

سامانه پیامکی را فعال و از آن استفاده نمایند.

بانک شهر 

بانک شــهر برای فعال سازی رمز پویا نرم افزار 
رمزنت را طراحی کرده است. شما باید به یکی 
از شعب بانک شهر مراجعه کرده و با پر کردن 
فرم دریافت رمــز پویا، کد QR اختصاصی را 
که از طریق شــعبه برای شما صادر می شود، 

دریافت کنید.
 همزمان یک کد احراز هویت نیز برای تلفن همراه
شما پیامک می شــود که در مراحل بعد مورد 
استفاده قرار خواهد گرفت. پس از دریافت بارکد 
QR باید آن را در گوشــی خود اسکن کنید و 
پس از وارد کــردن رمز ورود به نرم افزار )رمزی 
کاراکتری یا اطالعات اثرانگشت( کافی است رمز 
دریافتی از طریــق پیامک را وارد کنید. در این 
مرحله فعال سازی رمزنت به پایان رسیده و برای 
دفعات بعد و حین خرید تنها کافی است با احراز 
هویت، وارد رمزنت شوید تا کد موقت یا همان 
رمز پویا به شــما نمایش داده شود و از آن برای 

خریدهای اینترنتی خود استفاده کنید.

مشکل کمبود چادر مشکی ایرانی تا سال ۹۹ برطرف می شود  ایسنا: افسانه محرابی، مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت ضمن برشمردن عوامل پایین بودن میزان تولید چادر مشکی 
در ایران، از احتمال تولید ۳۰ میلیون متر از این پارچه در واحدی در قزوین تا سال آینده خبر داد. در ردیف تعرفه چادر مشکی پارچه های دیگری نیز وجود دارد و میزان دقیق واردات ساالنه آن مشخص نیست. 
بازار نشان می دهد نیاز ساالنه کشور به چادر مشکی بیش از ۴۰ میلیون متر نیست. واحد قزوین از سال آینده ۳۰ میلیون متر چادر مشکی تولید می کند که در صورت تحقق، نیاز در بخش بازار تقریباً تأمین می شود.

ایسنا: قیمت هر برگ از اوراق تسهیالت مسکن 
مقداری افزایش یافته که بر این اســاس زوجین 
تهرانی برای تهیه وام 1۲0 میلیونی باید 10 میلیون 
و 80 هزار تومان هزینه کنند و مجردهای تهرانی 

 هم برای دریافت وام 80 میلیونی مسکن و جعاله
 6 میلیون و ۷۲0 هزار تومان بپردازند.

امتیاز تســهیالت مســکن فروردین ، مرداد و آذر 
1398 کمی بیشتر از 41 هزار تومان است، درحالی 

که تسه فروردین امســال 4۲ هزار و 500 تومان 
قیمت دارد. البته تسه اردیبهشت امسال 4۲ هزار 
تومــان، خرداد 4۲ هــزار و 400 ، مرداد 4۲ هزار 
و تسه شهریور امســال نیز 4۲ هزار و ۲00 تومان 
داد و ستد می شود.بر این اساس، با توجه به شرایط 
کلی بازار، قیمت متوسط هر ورق از اوراق تسهیالت 

مسکن حدود 4۲ هزار تومان در نظر گرفته شده و 
با این رقم، هزینه وام مســکن برای اقشار مختلف 
محاسبه شده است.با توجه به اینکه زوج های تهرانی 
برای دریافت وام 100 میلیون تومانی مسکن باید 
۲00 برگه تسهیالت مسکن خریداری کنند، هزینه 
ایــن تعداد اوراق برای آن ها 8 میلیون و 400 هزار 

تومان می شود. به این مبلغ با احتساب ۲0 میلیون 
تومــان وام جعاله که بابت خرید آن باید 40 برگ 
تسه خریداری شود، یک میلیون و 680 هزار تومان 
اضافه می شود. در نتیجه در مجموع زوجین تهرانی 
باید برای دریافت وام 1۲0 میلیون تومانی مسکن 

حدود 10 میلیون و 80 هزار تومان هزینه کنند.

هزینهواممسکنبرایمتأهلها
خبر

خـــبر

annotation@qudsonline.ir

یادداشت

 علی اکبر نیکو اقبال، اقتصاددان و استاد دانشگاه

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی میاندرود-آذرماه 1398

نظر به دس��تور مواد ۱ و ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی 
مص��وب ۱۳90/9/20 ،امالک متقاضیانی که در هیئت موضوع ماده یک قانون مذکور مس��تقر در 
واحد ثبتی میاندرود مورد رس��یدگی و تصرفات مالکانه و بال معارض آنان محرز و رای الزم صادر 

گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد :
امالک متقاضیان واقع در شهریارکنده پالک اصلی 29 بخش ۴

۱۴ فرعی علی حسن زاده کندکلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳9۵.09 متر مربع خریداری بدون واسطه از غالمحسن حسن زاده کندکلی مالک دستدارمی.

۱۵ فرعی مهدی پیری نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱2۵.۸2 
متر مربع خریداری بدون واسطه از محمود بهروان مالک دستدارمی.

۱۸ فرعی مهدی نوری نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶9.0۸ 
متر مربع خریداری بدون واسطه از فاطمه نورزائی مالک دستدارمی.

۱۸ فرعی مهدی نوری نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۱۶.۱۳ 
متر مربع خریداری بدون واسطه از فاطمه نورزائی مالک دستدارمی.

22 فرعی خدابخش محرابی مقدم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۳۳۵.۸۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از اسماعیل محرابی مقدم مالک دستدارمی.

22 فرعی خدابخش محرابی مقدم نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۷9۷.۸۴ متر مربع خریداری بدون واسطه از اسماعیل محرابی مقدم مالک دستدارمی.

2۳ فرعی حمید علیزاده نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 9۶.۳0 
متر مربع خریداری بدون واسطه از حیدر علیزاده مالک دستدارمی.

2۳ فرعی محمد آذرباد نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 292.۱0 
متر مربع خریداری بدون واسطه از کلثوم اسعدی مالک دستدارمی.

۸۱ فرعی زهرا میهن دوس��ت نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۱00.00 متر مربع خریداری بدون واسطه از غالمرضا علیزائی مالک دستدارمی.

۱20 فرع��ی عذرا بختیاری نس��بت به شش��دانگ یک قطع��ه زمین با بنای احداثی به مس��احت 
۳۵۷.۷0 متر مربع خریداری بدون واسطه از وراث مرحوم غالمحسین آبادیان مالک دستدارمی.

۱20 فرعی غالمحس��ن آباریان نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 
۷۳9.۷۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از مادری گزمه مالک دستدارمی.

۱۶۶ فرعی شوکت فالح نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳9۷.۱۷ 
متر مربع خریداری بدون واسطه از محمدحسن فالح مالک دستدارمی.

رقیه سرگزی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۴9.۴۵ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از حسین بختیاری مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در اسرم پالک اصلی ۳۴ بخش ۴
۱02۵ فرع��ی میثم میرزایی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 

۳۳۶.۵9 متر مربع خریداری بدون واسطه از زینب قنبری گرجی مالک دستدارمی.
۱2۵۴ فرعی جعفر رضائیان نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 

۴9۳.۷۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از اسماعیل رضائیان اسرمی مالک دستدارمی.
۱۳2۴ فرع��ی عباس ذبیحی اس��رمی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به 

مساحت ۳۳۳.90 متر مربع خریداری بدون واسطه از علیرضا ذبیحی اسرمی مالک دستدارمی.
۱۵۶۳ فرعی نجیبه تقی پور نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 

۳02.0۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از حمید مهرورزی مالک دستدارمی.
۱۵۷0 فرعی رمضان علی فالحتی اسرمی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به 
مساحت 9۷۴.۵۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از ذبیح اله فالحتی اسرمی مالک دستدارمی.
۱۵۷۷ فرعی مس��یب تقی پور نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 

2۶۱.۴۶ متر مربع خریداری بدون واسطه از حاج خلیل تقی پور مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در اللیم پالک اصلی ۳۶ بخش ۴

زکیه محمدزاده اللیمی نس��بت به سه دانگ مش��اع از ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 
ب��ه مس��احت 2۸۵.۴0 مت��ر مربع خریداری بدون واس��طه از ابوالقاس��م ورداس��ی اللیمی مالک 

دستدارمی.
مهدی فردوس��ی نسب نسبت به س��ه دانگ مشاع از شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی 

ب��ه مس��احت 2۸۵.۴0 مت��ر مربع خریداری بدون واس��طه از ابوالقاس��م ورداس��ی اللیمی مالک 
دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در بادله پالک اصلی ۴۸ بخش ۴
ابراهیم محکم کار بادلی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۸۴.۸2 

متر مربع خریداری بدون واسطه از محمدحسین محکم کار مالک دستدارمی.
احمدعلی رضوانی بادلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶۴۳.۶۷ 

متر مربع خریداری بدون واسطه از منصوره سمسکندی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در انجیل نسام پالک اصلی ۵0 بخش ۴

علی عربی میانرودی نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۴90.00 
متر مربع خریداری بدون واسطه از صبح گل حسنی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در سورک پالک اصلی ۵۴ بخش ۴
رضا عباس��ی س��ورکی نس��بت به پنج دانگ و هفده س��یر و دوازده مثقال مش��اع عرصه بانضمام 
شش��دانگ اعیانی با کس��ر سهم وقف به مس��احت ۸۳۱۱.9۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از 
محمدرضا خورش��یدی میانائ��ی و محمدباقر آباذری و مرتضی و علی اکب��ر و علی اصغر و ام لیال 

همگی طیبی سورکی مالک دستدارمی.
س��ید مهدی طاهری بازیارخیلی نس��بت به پنج دانگ و هفده س��یر و دوازده مثقال مشاع عرصه 
بانضمام ششدانگ اعیانی با کسر سهم وقف به مساحت ۱92.۴۷ متر مربع خریداری بدون واسطه 

از اکبر و حمید قادی مالک دستدارمی.
عباس��علی تاج گردان نس��بت به پنج دانگ و هفده س��یر و دوازده مثقال مش��اع عرصه بانضمام 
شش��دانگ اعیانی با کس��ر س��هم وقف به مس��احت ۱90.۶۸ متر مربع خریداری بدون واسطه از 

موسی آهنگر دارابی مالک دستدارمی.
علی یعقوبی نس��بت به پنج دانگ و هفده س��یر و دوازده مثقال مش��اع عرصه بانضمام ششدانگ 
اعیانی با کسر سهم وقف به مساحت ۴۷۱.۳۵ متر مربع خریداری بدون واسطه از عادل مصطفایی 

مالک دستدارمی.
علی یعقوبی نس��بت به پنج دانگ و هفده س��یر و دوازده مثقال مش��اع عرصه بانضمام ششدانگ 
اعیانی با کس��ر س��هم وقف به مس��احت ۱۳۴۱.02 متر مرب��ع خریداری بدون واس��طه از عادل 

مصطفایی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در دارابکال پالک اصلی ۵۶ بخش ۴

هاش��م برنگی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۳۶0.0۸ متر مربع 
خریداری بدون واسطه از علی آهنگر دارابی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در زید پالک اصلی ۱ بخش 9
۱۱2 فرع��ی رحیم رحمن زاده زیدی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین ب��ا بنای احداثی به 

مساحت ۵۸9۳.00 متر مربع خریداری بدون واسطه از علی اکبر حقیقی مالک دستدارمی.
۸۶2 فرع��ی احم��د عباس زاده زیدی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بن��ای احداثی به 
مس��احت ۱۴0۷.۳۶ متر مربع خریداری بدون واس��طه از حس��ین جان عباس زاده زیدی مالک 

دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در ماکران پالک اصلی ۶ بخش 9

جواد یوس��فی افراکتی نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 9۶۵.29 
متر مربع خریداری بدون واسطه از اسداله حبیبی ماکرانی مالک دستدارمی.

خدیجه فالح زرومی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت 2۷0.۷0 متر 
مربع خریداری بدون واسطه از محمد فالح زرومی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در حلمسر و عباس آباد پالک اصلی ۸ بخش 9
قربانعلی علیزاده کالئی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۶۴0.0۵ 

متر مربع خریداری بدون واسطه از حسن کفتری مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در برگه پالک اصلی ۱۱ بخش 9

حس��ین اس��فندیاری کالئی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 
۵00.0۷ متر مربع خریداری بدون واسطه از عباس اسفندیاری مالک دستدارمی.

ش��رکت مخابرات ایران نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵20.00 
متر مربع خریداری بدون واسطه از غالم فقیهی زاده مالک دستدارمی.

غالمعلی اس��فندیاری کالئی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 
۷۴۴.20 متر مربع خریداری بدون واسطه از وراثی حاج لطفعلی مالک دستدارمی.

یوس��ف اسفندیاری نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۷۴۴.۴۶ متر 
مربع خریداری بدون واسطه از عین اله اسفندیاری مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در ولوجا پالک اصلی ۱2 بخش 9
حمید عرب خزائلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۳.۱۸ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از رضا عرب خزائلی مالک دستدارمی.
حمید عرب خزائلی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۳۳.۳۳ متر 

مربع خریداری بدون واسطه از رضا عرب خزائلی مالک دستدارمی.
رضا آزرده ولوجائی نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۱۵۵0.00 متر 

مربع خریداری بدون واسطه از گلنساء زارعی ولوجایی مالک دستدارمی.
امالک متقاضیان واقع در چمازتپه پالک اصلی ۱۴ بخش 9

محمدجعفر خیرخواهان نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مساحت ۵0۴0.00 
متر مربع خریداری بدون واسطه از رضاعلی فضلی مالک دستدارمی.

امالک متقاضیان واقع در سنه کوه پالک اصلی ۸2 بخش 22
حس��ن اله قلی پور عمرانی نس��بت به شش��دانگ یک قطعه زمین با بنای احداثی به مس��احت 

۱20.00 متر مربع خریداری بدون واسطه از تیمور غالمی مالک دستدارمی.
لذا به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی 
و ماده ۱۳ آئین نامه مربوطه این آگهی در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز از طریق این روزنامه محلی 
/ کثیراالنتش��ار در ش��هرها منتش��ر و در روستاها عالوه بر انتش��ار آگهی، رای هیئت الصاق تا در 
صورتیکه اش��خاص ذینفع به آرای اعالم ش��ده اعتراض داشته باش��ند باید از تاریخ انتشار اولین 
آگه��ی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعت��راض خود را به اداره ثبت محل وقوع 
ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترض باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به 
تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نماید و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل 
تحویل دهد که در این صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است و در صورتی 
که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
محل ارائه نکند اداره ثبت مبادرت به صدور سند مالکیت می نماید و صدور سند مالکیت مانع از 
مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت. بدیهی است برابر ماده ۱۳ آئین نامه مذکور در مورد قسمتی از 
امالکی که قبال اظهار نامه ثبتی پذیرفته نشده، واحد ثبتی با رای هیئت پس از تنظیم اظهارنامه 
ح��اوی تحدید حدود، مراتب را در اولین آگه��ی نوبتی و تحدید حدود به صورت همزمان باطالع 
عموم می رساند و نسبت به امالک در جریان ثبت و فاقد سابقه تحدید حدود، واحد ثبتی آگهی 

تحدید حدود را به صورت اختصاصی منتشر می نماید.9۸۱۱۱9۶
م.الف: 9۸/۴0/۱09۱۵

تاریخ انتشار نوبت اول: ۱۳9۸/09/۱۶
تاریخ انتشار نوبت دوم: ۱۳9۸/09/۳0

علی اکبر نوریان اسرمی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندرود

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند 
رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس

نظر به دس��تور موارد یک و س��ه قانون تعیین تلکیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی و ماده ۱۳ آیین نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون 
مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک ش��هر فردوس مورد رس��یدگی و رای آن صادر 
گردیده است جهت اطالع عموم به شرح ذیل اگهی می گردد .                                                                                                       
خانم زهرا شبان برون فرزند حمزه ، ششدانگ یک قطعه باغ مشتمل برساختمان به مساحت 
۱۶۵۷/9۱ مت��ر مربع ، از ش��ماره پ��الک 9۳ فرعی از 9 � اصلی روس��تای برون � بخش یک 
فردوس خریداری شده مع الواسطه از آقای ذبیح اله رستم زاده � مکان وقوع ملک شهرستان 

فردوس � روستای برون � واقع در اراضی و باغ های برون 
به موجب ماده ۳ قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
این آگهی  نس��بت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله ۱۵ روز منتش��ر می ش��ود لذا  
درصورتی که اش��خاص ذی نفع ,  نس��بت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ 
انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ 
نمایند،معترضین باید از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف مهلت یک ماه  ,مبادرت به 
تقدیم دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت 

فردوس تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه خواهد 
ب��ود  ،در صورتی ک��ه اعتراضی در مهلت مقرر قانونی واص��ل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکن��د،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به 
صدور س��ند مالکیت مینماید و صدور س��ند مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیس��ت . 

9۸۱۱۱۷۸
تاریخ انتشار نوبت اول:   ۱۴/ ۱۳9۸/09             تاریخ انتشار نوبت دوم :  ۱۳9۸/09/۳0

  حسن رضا ندائی
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رأی شماره ۱۳9۸۶0۳0۶00۷000۶۶۵- 9۸/9/۱0 کالسه 9۷/۱2۵ هیئت اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم حلیمه احمدی نژاد 
فرزند علی محمد بشماره شناسنامه 2۶ صادره از تربت جام در یک باب ساختمان به مساحت 
2۱9/2 مترمرب��ع پالک ۱۶۷- اصلی واقع در بخش ۱۳ مش��هد ح��وزه ثبت ملک تربت جام 
خری��داری از مالک رس��می آق��ای احمد نخل احمدی اح��دی از ورثه مرح��وم حاج خواجه 
فخرالدین نخل احمدی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به 
فاصله ۱۵ روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص 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 تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9۸۱۱۱۷9آ)م.الف 9۸/۱۶9(
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/9/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/9/۳0
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هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگه��ی موضوع م��اده ۳ قانون و ماده ۱۳ آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی 

و ساختمانهای فاقد سند رسمی
براب��ر رأی ش��ماره ۱۳9۸۶0۳0۶00۷000۶۵۸- 9۸/09/0۷ هیئ��ت اول/دوم موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک تربت جام تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای/خانم محمد اس��المی 
فرزند بس��تان بشماره شناس��نامه ۴9۳ صادره از تربت جام در یک قطعه زمین محصور دارای 
بنا به مساحت 2۸9/۵ مترمربع پالک 2۵ فرعی از ۱ فرعی از 9۱2 اصلی مفروز و مجزی شده 
از پالک...... فرعی از..... اصلی قطعه........ واقع در خراسان رضوی بخش ۱۳ مشهد خریداری از 
مالک رسمی آقای/خانم محمدعثمان شمس الدین احمدی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ۱۵ روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند 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 تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در 
صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد. 9۸۱۱۱۸0آ)م.الف 9۸/۱۶۶(
تاریخ انتشار نوبت اول: 9۸/09/۱۴
تاریخ انتشار نوبت دوم: 9۸/09/۳0
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

رایزنی برای جلوگیری از کاهش مستمری مددجویان  ایسنا: سیدمرتضی بختیاری، رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( در خصوص کسری بودجه  این کمیته گفت: کاهش بودجه نصیب کمیته امداد و 
بهزیستی هم شده است.رئیس کمیته امداد امام خمینی)ره( ادامه داد: به دنبال این موضوع از ریاست جمهور درخواست کردیم که اگر رقم مستمری مددجویان کم شود، ما با مشکل روبه رو می شویم. ایشان هم 

دستور دادند و توجه به این مسئله در برنامه های کاری قرار گرفت، به همین دلیل یک مقدار در بودجه دو ماه اخیر کاهش داشتیم، اما جلساتی با سازمان برنامه و بودجه داشتیم که امیدواریم محقق شود.

 اطالعات ۲۶۷ میلیون کاربر فیس بوک 
در وب تاریک فاش شد

مهر: به گــزارش دیلی میــل، اطالعات 
شــخصی بیش از ۲۶۷ میلیــون کاربر 
فیس بــوک در یــک مخــزن اطالعاتی 

غیرایمن در وب تاریک فاش شده است.
 Comparitech شرکت امنیت سایبری
آی دی های فیس بوک، شماره تماس و نام 
کامل ۲۶۷ میلیــون و ۱۴۰ هزار و ۴۳۶ 

کاربر این شــبکه اجتماعی که در آمریکا زندگی می کنند در یک مخزن اطالعاتی 
کشف کرده است.

در گزارش این شرکت اعالم شده افرادی که اطالعاتشان در مخزن اطالعات فاش شده 
احتماالً هدف پیام های ناخواسته )Spam( و فیشینگ قرار می گیرند.

البته هنوز مشــخص نیست این اطالعات حســاس چگونه فاش شده است. اما باب 
دیاچنکو، مشــاور امنیت سایبری مخزن اطالعات مذکور را در ویتنام ردیابی کرده و 
معتقد است این اطالعات از طریق یک شیوه غیرقانونی به نام scraping جمع آوری 
شده است. در روش scraping روبات های خودکار اطالعات عمومی را از پروفایل های 

فیس بوک کپی یا به طور مستقیم از APIهای توسعه دهندگان سرقت می کنند.
البته دسترســی به مخزن اطالعاتی حذف شده اما تا دو هفته پیش از آن، اطالعات 
بدون پسورد در وب تاریک وجود داشت. همچنین لینک دانلود اطالعات در یک فروم 

مشهور هکرها پست شده بود.

هواشناسی انگلیس پیش بینی کرد
۲۰۲۰؛ یکی از گرم ترین سال های ثبت  شده تاکنون

ایسنا: اداره هواشناسی انگلیس اعالم کرد: 
۲۰۲۰ یکی از گرم ترین سال هایی خواهد 

بود که تاکنون به ثبت رسیده  است.
برآوردهای اداره هواشناسی انگلیس حاکی 
از آن است ســال آینده میالدی یکی از 
گرم ترین سال های ثبت شده خواهد بود و 
طبق پیش بینی ها دمای جهانی ۱.۱ درجه 

سانتی گراد باالتر از میانگین دمایی پیش از صنعتی شدن خواهد بود.
به گفته کارشناسان هواشناسی، پیش بینی های دمایی سال ۲۰۲۰ بر اساس الگوهای 
دمایی سال های اخیر بوده که نشان دهنده تشدید گرما و نقش فعالیت های بشر است.

در حال حاضر، ۲۰۱۶ رکورد گرم ترین ســال ثبت شده را به خود اختصاص داده که 
تحت تأثیر پدیده جوی ال نینو بوده  است. ال نینو سیستمی آب و هوایی در اقیانوس 

آرام است که به افزایش دمای غیرمعمول منجر می شود.
به گفته کارشناسان انگلیسی، پدیده های طبیعی از قبیل ال نینو موجب تشدید گرما 
در اقیانوس آرام شده و بر سیستم آب و هوایی تأثیر می گذارند، اما در نبود این پدیده 

جوی می توان بر تأثیر انتشار گازهای گلخانه ای در افزایش دما تأکید کرد.
به گــزارش روزنامه گاردین، محققان هشــدار داده اند گرمای بیــش از ۱.۵ درجه 
سانتی گرادی باالتر از سطح پیش از صنعتی شدن می تواند تأثیرات مخربی بر سیستم 

آب و هوایی جهان داشته باشد.

تجهیزات پزشکی »بیماران خاص« گروگان تازه آمریکایی ها
فارس: این روزها بازار دارویی ایران به دلیل 
تحریم های یکجانبه آمریکا روزهای سختی 
را سپری می کند. در دسترس نبودن برخی 
اقالم دارویی بیماران خاص از یک ســو و 
دردسرهای تهیه تجهیزات پزشکی از سوی 
دیگر دردی بر دردهای این بیماران گذاشته 
اســت. تحریم های ظالمانــه آمریکا تنها 

مختص به دارو نیست و تجهیزات پزشکی نیز تحت تأثیر این تحریم ها قرار گرفته است؛ به 
طور مثال هم اکنون بیماران کلیوی کمبود زیادی در تأمین داروهای مورد نیازشان ندارند 
اما به گفته بیماران هزینه داروهای بیماران دیالیزی و پیوندی ۱۰۰ درصد افزایش یافته 
است. در این میان اقشار آسیب پذیر جامعه بیشترین بار هزینه های هنگفت دارو و درمانی 
را به دوش می کشند. جدا از هزینه های داروها، انجام هر وعده عمل دیالیز ۴ تا ۵ میلیون 
ریال هزینه مستقیم به همراه دارد؛ براساس آمار وزارت بهداشت و درمان هم اکنون حدود 

۳۲هزار بیمار دیالیزی در کشور وجود دارند که باید تحت عمل دیالیز قرار گیرند.

 رفع تحریم ها روی کاغذ
مطابق دستور موقت دیوان بین المللی دادگستری در الهه )ICJ( در ۱۱ مهر ۱۳9۷ دولت 
آمریکا ملزم شده است تا نسبت به لغو تحریم  های یکجانبه خود در حوزه های دارویی و 
تجهیزات پزشکی، مواد غذایی و برخی حوزه های دیگر اقدام کند اما با گذشت یک سال از 
این موضوع تنها این تحریم ها روی کاغذ رفع شده و سیاستمداران آمریکایی بدون توجه 
به سالمت و حق بیماران برای دسترسی به دارو و تجهیزات پزشکی با تهدید شرکت های 

خارجی، در حال مانع تراشی برای فروش محصوالت این شرکت ها به ایران هستند.

 مسیر مسدود است
موضوع تحریم تجهیزات پزشکی با واکنش رئیس سازمان غذا و دارو مواجه شد به طوری 
 که وی با تأیید اثرگذاری تحریم ها بر سالمت بیماران گفت:  آمریکایی ها بین انتقال ارز 

برای دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک با سایر کاالها تفاوتی  قائل نشده اند.
محمدرضا شانه ساز، رئیس سازمان غذا و دارو در واکنش به ادعای دروغین آمریکایی ها که 
می گویند، ایران در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نشده است، گفت: شاید در ظاهر 
این افراد اعالم کنند که دارو تحریم نشده و مدعی باشند که دارو و غذا برای ایران تحریم 
نیست، اما برای همه دنیا واضح است که اگر امکان ارسال پول و ارز به خارج از کشور وجود 
نداشته باشد و وقتی در ارسال ارز هیچ فرقی بین دارو و سایر محصوالت قائل نشده باشند، 

تحریم دارو و تجهیزات پزشکی صورت گرفته است.
وی ادامه داد: وقتی در انتقال ارز برای دارو و تجهیزات پزشــکی با غذا و شیرخشــک و 
سایر محصوالت تمایزی قائل نشده اند و هیچ کانال جداگانه مالی برای ارسال ارز تعریف 
نکرده اند، این چه معنایی به جز تحریم دارد؟ وقتی نمی گذارند ارز ارسال شود، یعنی مسیر 
مسدود است؛ البته این موضوع سبب نشده که ما دست روی دست بگذاریم بلکه معتقدیم 

تحریم ها را باید به فرصتی برای خودکفایی تبدیل کرد.

 دشواری تأمین تجهیزات پزشکی در تحریم 
هرچند واردات تجهیزات پزشــکی در ماه های اخیر با مشــکالت جدی مواجه شده اما 
مسئوالن معتقدند بیماران نباید نگرانی از این موضوع داشته باشند و وزارت بهداشت با 

سیاست های پیشگیرانه تالش خود را برای کاهش آالم بیماران به کار گرفته است.
محمدمهدی عالءالدینی، رئیس اداره نظارت بر تأمین و نگهداشت اداره کل تجهیزات و 
ملزومات پزشکی سازمان غذا و دارو گفت: اگرچه مقامات آمریکایی بارها اعالم کرده اند که 
دارو و تجهیزات پزشکی تحریم نشده اما به دلیل اینکه تولید تجهیزات پزشکی نیازمند 
مواد اولیه وارداتی و نقل و انتقاالت مالی است با مشکل مواجه شده است. وی با بیان اینکه 
تولیدکنندگان و واردکنندگان در حال حاضر با مسائل ناشی از تحریم مواجه هستند و 
کار آن ها با دشــواری مواجه شده، گفت: برخی از کاالها در جهان دارای تأمین کنندگان 
محدودی هستند و اغلب کشورها خریدهای خود را از آن ها انجام می دهند که متأسفانه ما 

در زمینه خرید تجهیزات پزشکی از این شرکت ها با مشکالتی مواجه هستیم.

 5 کمپانی به ایران تجهیزات پزشکی نمی فروشند
عالءالدینی در ادامه با بیان اینکه در روزهای گذشته پنج شرکت خارجی اعالم کرده اند 
که به دلیل تحریم ها قادر به فروش تجهیزات پزشکی به کشور ایران نیستند، اظهار کرد: 
تجهیزات پزشکی و داروها کاالهایی هستند که عموم کشورها باید در راستای انساندوستی 
و سالمت آن ها را در اختیار دیگران قرار دهند و اغلب شرکت ها نیز در این زمینه تمایل 
همکاری با ما را دارند اما متأسفانه فشار کشور آمریکا بر برخی از این شرکت ها سبب شده 

تا آن ها فروش خود را به ما ممنوع اعالم کنند.
وی تصریــح کرد: ما به هر طریق ممکن تجهیزات پزشــکی مورد نیاز بیماران را تأمین 

خواهیم کرد و این افراد نباید در این زمینه نگرانی داشته باشند. 
وی تصریح کرد: در حال حاضر ۷۰۰شــرکت تولیدکننده تجهیزات پزشــکی داریم که 
امیدواریم با سیاســت های تشــویقی روز به روز بر تعداد آن ها افزوده شود. خوشبختانه 
تالش های ما در شــرایط تحریم سبب شد تا بتوانیم تجهیزات پزشکی هایتک از جمله 
شتاب دهنده ها را در کشور تولید کنیم و امیدواریم در آینده نیز شاهد تولید محصوالت 

پیشرفته تری باشیم.

سنگین  بدهی  طیرانی   اعظم  جامعه/   
بیمه ها به داروخانه ها بابت تأمین داروی مردم 
و  کرده  فلج  را  کشور  داروخانه های  اقتصاد 
افزوده است.  روزبه روز بر دامنه این مشکالت 
شده،  انباشته  گذشته  سال  از  که  بدهی  این 
اقتصاد داروخانه ها را با مشکالت و تنگناهای 
پیگیری های  وجود  با  و  کرده  روبه رو  جدی 

مستمر هنوز این مشکل رفع نشده است. 
دارد  ضرورت  داروخانه ها،  صاحبان  اعتقاد  به 
نهادها  سایر  همراه  به  داروسازان  انجمن 
بکوشند تا از طریق سیستم دولتی و مجلس، 
این  پرداخت  به  مکلف  و  موظف  را  بیمه ها 

بدهی ها کنند.

 چک های برگشتی یک هزار داروخانه
سیدعلی فاطمی، نایب رئیس 
انجمن داروســازان ایران در 
گفت وگــو با مــا می گوید: 
بر اســاس آمار شرکت های 
پخــش دارو در حال حاضر 

حدود یک هزار داروخانه کشور با مشکل چک های 
برگشتی مواجه هســتند که این مسئله به معنی 
بحران اقتصادی شــدید در نزدیک به ۱۰درصد از 

داروخانه هاست.
دکتر فاطمی می افزاید: در شــرایطی شرکت های 
دارویی بــرای بدهی جمعــاً ۵۰۰ میلیارد تومانی 
داروخانه ها، مؤسسان آن ها را روانه دادگاه ها کرده اند 
که داروخانه های کشــور ۳ هــزار میلیارد تومان از 

سازمان های بیمه طلبکار هستند!
وی ادامــه می دهد: نکته جالــب توجه اینکه بر 
اساس قانون، سازمان های بیمه باید به داروخانه ها 
خســارت دیرکرد پرداخت کنند، اما نه تنها این 
کار را انجام نمی دهند بلکه شــرکت های پخش 
دارویی زیر پوشــش آن ها داروخانه های بدهکار 
را به دادگاه می کشــانند و از آن ها جریمه های 
سنگین می گیرند که این موجب شده متأسفانه 
تعــداد زیادی از داروســازان به دلیل نپرداختن 
بدهی در زندان به سر ببرند! بنابراین چنانچه با 
اصالح ســود دارو یا پرداخت بدهی سازمان های 
بیمه، برای وضعیت اقتصادی داروخانه ها چاره ای 
اندیشیده نشود به زودی با یک بحران جدی در 
تأمین داروی مورد نیاز مردم مواجه خواهیم شد.

 قول مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی 
رئیس  ابوی،  ســیدهادی 
صنفی  انجمن های  کانون 
کارگــران داروخانه هــای 
بیــان  بــا  نیــز  کشــور 
اینکــه بدهــی بیمه ها به 

داروخانه ها در ســال های اخیر به معضلی حاد 
برای بازار دارویی کشــور تبدیل شــده است، 
می گوید: براساس قراردادی که بین داروخانه ها 
و ســازمان های بیمه گر منعقد می شود، وقتی 
نسخه ها را به سازمان بیمه گر تحویل می دهند 
بایــد ۶۰درصد از پول در مدت دو هفته و بقیه 
آن پس از بررســی و در صورتی که کسوراتی 
نداشته باشد، حداکثر در مدت دو ماه پرداخت 
شــود. اما با اجرای طرح تحول نظام سالمت و 
بیمه سالمت، متأسفانه بیمه ها این مدت زمان 
را تا ۶ ماه و حتی یک سال به تأخیر انداخته اند 
و ایــن موجب شــده داروخانه ها با مشــکالت 
اقتصادی مواجه شوند و نتوانند آن گونه که باید 

خدمت ارائه کنند. 
دکتر ابوی ادامه می دهد: از سوی دیگر در سال های 
گذشــته برای جبــران تأخیر پرداخــت بیمه ها، 
شرکت های دارویی با هماهنگی سازمان غذا و دارو، 
محصوالت دارویــی را به صورت چکی و بلندمدت 

به داروخانه ها می فروختند، اما در سال های اخیر با 
ورود شرکت های داروسازی بخش خصوصی، شرایط 
عرضه و تقاضا تغییر کرده و داروخانه داران به دلیل 
طلبی که از بیمه هــا دارند حتی برای خرید دارو از 

شرکت های داروسازی نیز با مشکل مواجه اند. 
وی از قــول مســاعد مدیر عامل ســازمان تأمین 
اجتماعی در خصوص تسویه حساب با داروخانه ها 
خبر می دهد و می گویــد: امید می رود این مهم به 
زودی تحقق یابد و ســایر بیمه ها بدهی خود را به 
داروخانه ها پرداخت کنند تا داروخانه ها امکان تأمین 

دارو برای بیماران را داشته باشند. 
دکتر ابوی تصریح می کند: اگر بیمه ها بدهی خود 
را بــه داروخانه ها پرداخت نکنند، داروخانه داران 
امــکان تأمیــن دارو و یــا قبول نســخه های 
بیمه شــدگان را نخواهند داشــت که در نهایت 
ســالمت مردم قربانی تأخیــر پرداخت بدهی 

بیمه ها به داروخانه داران خواهد شد. 
به گفته وی وقتی دولت با پوشــش بیمه سالمت 
تعــداد زیادی از مردم را بیمه کرده اســت، باید به 
فکر تأمین زیرســاخت ها و بودجه آن هم باشــد و 
قرار نیســت با زیر پوشش بیمه قرار دادن عده ای از 
مردم، دارو و درمان آن ها به صورت نســیه تأمین و 
به قیمت ورشکســتگی و به زندان افتادن عده ای از 

داروخانه داران تأمین شود. 

 بدهی بیمه سالمت 
دبیــر  خلیلــی،  محمــد 
نیز  ایران  داروسازان  انجمن 
می گوید: ما در کشور حدود 
داریم  داروخانــه  ۱۳هــزار 
کــه از این تعــداد ماهیانه 

بین ۲۵۰ تــا ۳۰۰ میلیارد تومــان هزینه دارویی 
است که به بیمه شدگان تأمین اجتماعی و ماهیانه 
۵۰میلیارد تومان هزینه دارویی مربوط می شود و به 
بیمه شدگان زیر پوشش بیمه سالمت ارائه می شود 
و در مــاه بین ۴۵۰ تــا ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه 
نســخه های دارویی است که داروخانه ها به بیماران 

زیر پوشش انواع بیمه ها ارائه می دهند. 
دکتــر خلیلی با اشــاره به اینکه وقتــی دارویی از 
شرکت های داروسازی برای داروخانه تهیه می شود، 
حداکثــر مهلت بازپرداخت چک ها دو ماه اســت، 
می افزاید: بنابراین وقتی داروخانه داران موظفند در 
مدت دو ماه بدهی خود را با شرکت های داروسازی 
و یا شــرکت های پخش دارو تســویه کنند، باید 
ســازمان های بیمه گر نیز بدهی خود را به داروخانه 
در همین مدت بپردازند تا امکان عرضه و تقاضای 
دارو از ســوی داروخانه داران فراهم باشد. اما این در 
حالی است که سازمان های بیمه گر پاسخگو نیستند 
و ســازمان بیمه سالمت هنوز ســه ماهه زمستان 

سال9۷ را پرداخت نکرده است و به دلیل نپرداختن 
بدهــی بیمه ها به داروخانه هــا که بخش عمده آن 
متعلق به شــرکت های داروسازی است این چرخه 
دچار مشکل شده که عالوه بر زندانی شدن برخی از 
داروخانه داران، تأمین دارو برای سایر داروخانه ها نیز با 
مشکل مواجه شده است، به طوری که اکنون پرونده 
بیش از 8۰۰هزار داروســاز به دلیل چک برگشتی 
و بدهی به شــرکت های داروسازی از سوی مراجع 
قضایی در حال رسیدگی است و بر اساس برآوردی 
که از شرکت های پخش دارو شده، مبلغ این چک ها 

معادل ۵۰۰میلیارد تومان است.
وی ادامه می دهد: براساس بررسی هایی که از سوی 
انجمن داروســازان ایران انجام شده است ۳۰درصد 
داروخانه های کشــور به دلیــل نپرداختن به موقع 
بدهی ســازمان های بیمه گر در حالت ورشکستگی 
پنهان هســتند، ۶۰درصد آن ها به زحمت خود را 
حفظ کرده و تنها ۱۰درصد داروخانه های کشور به 
عنوان داروخانه با تراز مثبت در حال فعالیت هستند. 
به گفته دکتر خلیلی برخی از شرکت های داروسازی 
که طلب عمده از داروخانه داران دارند و وابســته به 
سازمان های بیمه گر از جمله تأمین اجتماعی هستند 
بدون توجه به بدهی ســازمان مربوط برای دریافت 

مطالبات خود از داروخانه داران شکایت می کنند!

 امکان خرید مجدد دارو میسر نیست
دبیر انجمن داروســازان ایران ادامــه می دهد: اگر 
وضعیت به همیــن روال پیش رود، بــازار دارویی 
کشــور دچار مشکل خواهد شد و با کمبود دارو در 
داروخانه ها مواجه می شویم؛ چرا که از مبلغ ۳هزار 
میلیارد تومان بدهی بیمه ها به داروخانه های کشور 
۳۰۰هزار میلیارد ســرمایه داروخانه داران اســت و 
۲هزار و۷۰۰ میلیارد تومان بدهــی داروخانه داران 
به شــرکت های پخش و یا داروسازی کشور است و 
تا زمانی که این بدهی تســویه نشود، امکان خرید 
مجدد دارو برای داروخانه ها میســر نیست، ضمن 
آنکه احتمال خروج داروسازان از داروخانه ها و ورود 
سرمایه داران بدون تخصص به این حوزه که موجب 

تهدید سالمت جامعه است وجود دارد. 
اگر سازمان های بیمه گر طبق قرارداد بدهی خود را 
به داروخانه ها در همان زمان تعیین شده یعنی بین 
دو هفته تا حداکثر دو ماه پرداخت کنند به طور حتم 

همه مشکالت داروخانه داران برطرف خواهد شد. 

طلبکارانی که روانه زندان می شوند!

هزار داروخانه و هزاران چک برگشتی
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مافیای خودروسازی، تصمیم گیران را خریداری می کنند!
آنا: عیسی کالنتری، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست گفت: 
مافیای خودروســازی آن قدر توان مالی دارند که تصمیم گیران 
را خریداری کنند پس قطعاً با چنین شــرایط جوی و ایستایی 
هوا مواجه می شــویم. زمانی که از ایران خودرو چهار خودرو به 
سازمان حفاظت محیط زیست هدیه می کنند به معنی این است 
که هوای آلوده داشته باشیم و میلیون ها نفر آن را استشمام کنند.

کوتاهی برخورد با متخلفان قطع یک هزار درخت شمشاد 
ایسنا: سرهنگ علی عباس نژاد، فرمانده یگان حفاظت سازمان 
جنگل ها در پاسخ به این پرسش که آیا قطع درختان شمشاد در 
جنگل های مازندران صحت دارد یا خیر، اظهار کرد: متأســفانه 
حدود یک هزار درخت شمشــاد در جنگل های عباس آباد قطع 
شده اند و نیروهای حفاظتی ما نیز در زمینه برخورد با متخلفان و 

جلوگیری از قطع درختان کوتاهی کرده اند.

۶۰۰ مرکز تحقیقاتی وزارت بهداشت غیرفعال است
ایسنا: دکتر شاهین آخوندزاده، قائم مقام معاونت تحقیقات و 
فناوری وزارت بهداشــت با بیان اینکه از ۷۰۰ مرکز تحقیقاتی 
وزارت بهداشــت، حدود ۶۰۰ مرکز غیرفعال اســت، گفت: این 
مشکل را دانشگاه ها به وجود نیاورده اند بلکه نقشه جامع علمی 
کشور دانشگاه ها را به داشتن تعدادی مشخص مرکز تحقیقاتی و 

مجله علمی پژوهشی موظف و متعهد کرده بود.

فروش دارو در فضای مجازی غیرقانونی است
میزان: ســرهنگ تورج کاظمی، رئیس پلیس فتا پایتخت در 
پاسخ به این پرسش که اگر داروخانه هایی که مجوز فعالیت دارند 
در فضای مجازی دارو های خود را تبلیغ و به فروش رسانند مجرم 
هستند یا خیر، گفت: هیچ داروخانه ای حق فروش دارو در فضای 
مجازی را ندارد و موارد شناسایی و بررسی می شوند. فروش هر 

گونه دارو در فضای مجازی ممنوع است.

از روال رشوه گیری در سیستم ثبت اختراع کالفه ام
ایسنا: دکتر احمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی 
شــهید بهشتی گفت: بروکراسی سخت ثبت اختراع در کشور 
سبب شده که به زودی چندین ساختار هوشمند طراحی شده 
را برای تولید انبوه به کشور دیگری ببرم، البته مطمئناً نتیجه 
آن را به داخل برمی گردانم ولی متأســفانه به هر جا مراجعه 
می کنی خواهان رشــوه هستند و دیگر از این وضعیت خسته 

و کالفه شده ام.

فقط یک موتور جست وجوی ملی باقی ماند
میزان: روح اله مؤمن نســب، کارشناس حوزه فناوری می گوید: 
پیش از سال 9۲ ما چهار موتور جست وجوی بومی و پنج کارخانه 
تولید تلفن همراه داشــتیم که حاال تنها یک موتور جست وجو 
باقی مانده که آن هم متروک شده است و از کارخانه های تولید 

تلفن همراه نیز تنها یک کارخانه فعالیت خود را ادامه می دهد.

قبول شدگان آزمون قوه قضائیه نگران نباشند
خانه ملت: یحیی کمالی پور، نایب رئیس کمیســیون قضایی 
مجلــس با رد برخی اظهــارات مبنی بر اینکــه قوه قضائیه 
بودجه پذیرفته شــدگان آزمون قوه قضائیه را تأمین نکرده، 
گفت: برخی مســئوالن نباید با اظهارات خالف واقع امنیت 
روانی افرادی را که ســال ها منتظر استخدام و جذب هستند 
خدشه دار کنند. قبول شدگان نباید نگرانی بابت این موضوع 

داشته باشند.

زیادی قانون، عامل ناکارآمدی قانون
خانه ملت: دکتر غالمرضا کاتب، رئیس کمیســیون آیین نامه 
داخلی مجلس گفت: یکی از مهم ترین عوامل ناکارآمدی قانون 
در کشور تکثر آن اســت، به گونه ای که در ۱۰۰ سال اخیر در 
کشور ۱۳هزار قانون تصویب شده در حالی که فرانسه در ۲۰۰ 

سال تنها ۳هزار قانون را مصوب کرده است.

سال آینده بیش از 11۰ هزار معلم کمبود داریم
خانه ملت: سیدمحمدجواد ابطحی، عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس می گوید: با لحاظ ۶۰ هزار کمبود معلم سال 9۷ 
و حدود ۲۵هزار معلم برای افزایش جمعیت دانش آموزی در سال 
98 و 99، در ســال آینده بیش از ۱۱۰هزار معلم کمبود داریم 
که اعتبار الزم برای پرداخت حقوق این تعداد معلم در سال 99 

حدود ۳هزار میلیارد تومان است.

حوادث

یک مدیر سازمان غذا و دارو خبر داد
ورود ساالنه ۱.۶ میلیارد دالر 
لوازم آرایشی قاچاق به کشور

 ایرنا    مدیرکل نظارت بر فراورده های آرایشــی 
و بهداشــتی ســازمان غذا و دارو گفت: ساالنه یک 
هــزار و ۶۳۶ میلیــون دالر یا حــدود ۱.۶ میلیارد 
دالر لوازم آرایشــی و بهداشــتی قاچاق و تقلبی از 
مبادی غیررســمی وارد کشور می شود در حالی که 
حجــم واردات قانونی این کاالها حدود ۱.۲ میلیارد 
دالر است. عبدالعظیم بهفر ادامه داد: البته در مورد 
میزان قاچاق این محصوالت اســتناد سازمان غذا و 
دارو به آمار ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز است که 
مسئولیت مستقیم این نوع کاالها را به عهده دارند و 
سازمان غذا و دارو نظارتی بر محصوالتی که خارج از 
مجوزهای این سازمان است و از مبادی غیررسمی 
توزیع می شوند، ندارد. وی افزود: میزان واردات قانونی 
لوازم آرایشــی به کشور در ســال 9۶ حدود ۷۰۰ 
میلیون دالر بود، اکنون به کمتر از ۱۰۰ میلیون دالر 
کاهش پیدا کرده و میزان تولید این محصوالت در 
کشور که در سال 9۶ حدود ۷۰ تا 8۰ میلیون دالر 
بود، اکنون به بیش از ۲۰۰ میلیون دالر رسیده است.

بهداشت و درمان

مشاور عالی وزیر بهداشت خبر داد
کاهش میزان مرگ و میر 
بیماران سرطانی در ایران

 فارس   مشاور عالی وزیر بهداشت گفت: در مدت 
یک دهه گذشته میزان مرگ و میر بیماران مبتال 

به سرطان در ایران کاهش یافته است.
محمداسماعیل اکبری بیان کرد: درمان سرطان 
در ایران در شرایط بسیار مطلوب و باکیفیتی انجام 

می شود و قابل مقایسه با دنیا هستیم.
وی گفت: مطالعات ما نشان می دهد در مدت یک 
دهه گذشته میزان مرگ و میر بیماران مبتال به 

سرطان در ایران کاهش یافته است.
اکبــری با عنــوان این مطلب کــه در بعضی از 
سرطان ها پیشرفت های درمانی خوب بوده است، 
گفت: در بعضی از ســرطان ها، نیــاز داریم کار 
بیشتری انجام شــود. در بین ۲۲ کشور منطقه، 
ایران از بهترین کشورها برای توزیع متخصصان 
انکولوژی است. اکبری با اشاره به موضوع غربالگری 
سرطان ها در کشور گفت: غربالگری تعارفات است 
و این طور نیســت که بتوان برای همه سرطان ها 

غربالگری انجام داد.

امنیتی دفاعی

سردار موسی کمالی خبر داد
پیگیری افزایش حقوق سربازان 

در بودجه
 ایسنا   سخنگوی قرارگاه مهارت آموزی سربازان 
نیروهای مسلح از پیگیری برای تأمین اعتبارات 
مربوط به افزایش حقوق سربازان و مهارت آموزی 

به آنان خبر داد.
سردار موســی کمالی گفت: طبق قانون حقوق 
ســربازان وظیفه باید حداقــل ۶۰ و حداکثر 9۰ 
درصد حداقل حقوق کارکنان نیروهای مســلح 
باشد، اما به دالیلی که مهم ترین آن تأمین نشدن 

اعتبارات است، این موضوع محقق نشده است.
وی با بیان اینکه سال هاســت که در تالشــیم تا 
حقوق سربازان نیروهای مسلح افزایش یابد، افزود: 
با پیگیری های انجام شده در چند سال اخیر کمی 
این مبلغ افزایش داشته است، اما این رقم با آنچه 

در قانون پیش بینی شده فاصله زیادی دارد.
وی گفت: باید هزینه خوراک و پوشاک و سفر یک 
سرباز با حقوقی که دریافت می کند، تأمین شود 
که البته در حال حاضر بــار این هزینه بر دوش 

خانواده ها ست.

رفاه و آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی اعالم کرد
۲۶هزار کودک بی سرپرست و 

بدسرپرست در کشور
 ایسنا   رئیــس سازمان بهزیســتی با اشاره به 
وجود ۲۶ هزار کودک بی سرپرست و بدسرپرست 
در کشــور، گفت: ۱۶هزار کودک در خانواده های 
جایگزین و ۱۰هزار کودک در شیرخوارگاه و بیش 

از ۶۵۰ مرکز شبه خانواده نگهداری می شوند.
وحیــد قبــادی دانــا در آیین افتتاح رســمی 
شیرخوارگاه شــبیر گفت: شیرخوارگاه شبیر در 
ســال ۱۳۳۲ توسط مرحوم شــبیر پایه گذاری 
شد و قدیمی ترین شیرخوارگاه کشور است. این 
ساختمان فرســوده بود و سال 9۴ کلنگ زنی آن 
انجام شد. شبیر، نمونه موفق از کار خیر جمعی 
اســت و بیــش از ۳۵۰ خّیر کمــک کرده اند و 
شرکت ها کمک نقدی و غیرنقدی کرده و خیرانی 
بدون ذکر نام در ساخت شبیر مشارکت داشته اند.

وی گفــت: هدف ما افزایش مراکز شــبه خانواده 
و شــیرخوارگاه ها نیســت بلکه حضور کودکان 
بی سرپرست در خانواده هاست. بیش از ۱9 میلیارد 
تومان هزینه ساخت شیرخوارگاه شبیر شده است.

شهری

مدیر کل حمل و نقل عمومی وزارت کشور:
 مبلغ جرایم رانندگی 

تغییر می کند
 برنــا   مرضیه حصاری، مدیــر کل حمل و 
نقل عمومی وزارت کشــور، گفت: از چهار ماه 
گذشته اصالح جدول جرایم رانندگی آغاز شده 
اســت. در این مدت این طرح از سوی وزارت 
دادگستری مورد بازنگری قرار گرفت و به تأیید 

پلیس راهور رسید. 
وی همچنین گفت: مبالغ جدید در نظر گرفته 
شــده باال نیســت، زیرا معتقدیم تنها جریمه 
کردن کافی نیست و بهتر است برخی تخلفات 

در قانون به عنوان جرم محسوب شوند. 
مدیر کل حمل و نقل عمومی وزارت کشــور 
گفت: به عنوان مثال تــردد کامیون ها به نفع 
اشخاص خاصی مانند برج سازان و پیمانکاران 
است اما سبب افزایش آلودگی هوا می شود. اگر 
جریمه 9۰ هزار تومانی تردد این کامیون ها به 
۴۰۰ هزار تومان افزایــش پیدا کند، این افراد 
توان پرداخت آن را دارند، بنابراین ســهم آن ها 

در آلودگی هوا کاهش پیدا نمی کند.

فراسو

گزارش
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مورالس: 
هرجا سفارت آمریکا هست، 

کودتا هم هست

مهر: رئیس جمهور برکنارشــده بولیوی در 
مصاحبه ای مفصل به تشــریح پشت پرده 
برکنــاری اش و نقش آمریــکا در کودتای 
نظامی علیه دولتش پرداخته و گفته است: 
واشنگتن از بولیوی خواســته بود با ایران 

رابطه نداشته باشد.
»اوو مورالس« در این گفت وگوی مفصل با 
ابتدا جزئیات شکل گیری  در  »اینترسپت«، 
کودتــا از جمله حمله گروه های وابســته 
نامزدهــای معارض به مراکــز رأی گیری و 
علیه  مطرح شده  جانی  تهدیدات  همچنین 
خــودش را توضیح داد. بــه گفته مورالس 
اتفاقات بولیوی به این علت بود که آمریکا 
نمی خواســت شــاهد آن باشــد که یک 
رئیس جمهور بومی، بولیوی را به کشــوری 
مســتقل و پیشــرفته تبدل کند. در ادامه 
مورالس وقوع کودتای اخیر در کشورش را 
در نتیجــه تبانی آمریکا و مخالفان با دروغ 
و فریب عنوان کرد و »ســازمان دولت های 
آمریکا« را ابــزاری برای ســلطه آمریکا و 

کودتا توصیف کرد.
رئیس جمهور ســابق بولیوی همچنین به 
مداخلــه آمریکا در امور سیاســی بولیوی 
اشــاره کرد و گفت: آمریکا خواستار قطع 
ارتباط ما بــا ایران بــود. در این ارتباط 
مورالس گفت: ما دنبال روابط دیپلماتیک 
بــا احترام متقابل با همه بودیم. زمانی که 
ســفیر وقت آمریکا برای نخســتین بار به 
دیدن من آمد، به مــن گفت می توانید با 
هر کشــوری رابطه داشــته باشید به جز 
کوبا، ونزوئال و ایران، اما ما به آن ها پاسخ 
نــه دادیــم و تأکید کردیم کــه خودمان 

هستیم. مستقل 
مورالــس همچنین عملکرد همه رؤســای 
جمهــور آمریکا را یکســان عنــوان کرد 
و گفــت: من بــه ســخنرانی های مختلف 
رؤســای جمهور آمریکا گوش داده ام. همه 
از صلــح حــرف می زنند، امــا هیچ یک از 
عدالــت اجتماعی و حاکمیت و اســتقالل 
صحبــت نمی کنند. تا جایــی که می دانم، 
دموکراســی آمریکا مردم را فریب می دهد 
تــا رأی دهند، اما در عمل نــه مردم و نه 
دولــت حکومــت نمی کننــد، بلکــه این 
شــرکت های بزرگ چندملیتی هستند که 
حکومــت می کنند، چه دولــت دموکرات 
باشــد، چــه جمهوری خــواه. اوو مورالس 
تا همیــن چند ماه پیــش، رئیس جمهور 
منتخب بولیوی بود که در آخرین انتخابات 
ریاست جمهوری این کشور موفق به کسب 
اکثریت آرا شد، اما با توجه به سیاست های 
ضدآمریکایی دولت او، مخالفانش با حمایت 
آمریکا موفق به انجــام کودتا و اجبار او به 
کناره گیری از قدرت شــدند. مورالس نیز 
پس از اعالم کناره گیری از مقام ریاســت 
جمهــوری از بولیوی خــارج و به مکزیک 

پناهنده شد.

برنی سندرز: 
نتانیاهو نژادپرست است

فارس: ســناتور دموکرات نامزد انتخابات 
بــا  آمریــکا   2020 ریاســت جمهوری 
نتانیاهو  بنیامیــن  نژادپرســت خوانــدن 
نخســت وزیر رژیم صهیونیستی، خواستار 
تعدیل سیاســت های واشــنگتن در قبال 

فلسطینیان شد.
»برنی ســندرز« طی سخنرانی در پنجمین 
مراســم مناظــره نامزدهــای دموکــرات 
آینده  ســال  ریاســت جمهوری  انتخابات 
آمریکا، ضمن نژادپرست دانستن نتانیاهو، 
گفت واشــنگتن باید سیاســتی در قبال 
اسرائیل داشته باشد که همزمان با تأمین 
امنیت آن ها، چشم انداز حامی فلسطین نیز 

داشته باشد.
سندرز پیشتر هم طی سخنرانی در نشست 
»جامعه اسالمی آمریکای شمالی« با تأکید 
بر متوازن شــدن رویکرد آمریــکا در قبال 
فلسطین اشغالی، گفته بود: »ایاالت متحده 
باید در زمینه ایــن منازعه طوالنی مدت 
رویکردی متوازن اتخاذ کند که نتیجه آن 
به پایان اشــغالگری اسرائیل منجر شود و 
به مردم فلســطین استقالل و حق تعیین 
سرنوشت در کشور مستقل خودشان داده 

شود«.

11/2912/02

22/4423/17 5/085/40

16/2016/54

6/397/10

16/4017/15

اجالس کواالالمپور و تکمیل طرح اوراسیای بزرگ
جهان: سیاوش فالح پور، کارشــناس مطالعات منطقه با اشاره به نشست سران 
کشورهای اسالمی در کواالالمپور مالزی به نقل از علی مراد، تحلیلگر و روزنامه نگار 
لبنانــی »االخبار« در فضای مجازی نوشــت: الکســاندر دوگیــن، متفکر روس 
سال هاســت درباره طرح اوراســیای بزرگ نظریه پردازی می کند؛ پروژه ای که به 
ســیطره غرب بر جهان خاتمه خواهد داد. بر اســاس نظریات او، در کنار چین و 
روسیه باید »شریک سومی« قرار داشته باشد؛ بلوکی که جهان اسالم را نمایندگی 
کرده و با پیوســتنش به چین و روســیه، طرح اوراسیای بزرگ تکمیل شود.  آیا 

اجالس کواالالمپور آغازی بر شکل گیری شریک سوم است؟ 
به باور دوگین مشکل شریک سوم )جهان اسالم( به عربستان بر می گردد؛ قدرتی 
مرکزی که درقرن بیســتم مانع از شکل گیری رهبری اسالمی شد، تا زمانی که 
سعودی بر دیدگاه غربی خود نسبت به سیاست بین الملل پایبند باشد، چاره ای 
جز تأسیس بلوکی از کشورها و قدرت های اسالمی نیست؛ بلوکی که در حقیقت، 
قدرت سوم برای تکمیل شراکت اوراسیا خواهد بود. درست است که عمران خان 
از شرکت در اجالس کواالالمپور خودداری کرده، اما این به معنای غیبت پاکستان 
از این اجتماع نوپا نیســت، حتی اگر در ســایه فشارها و تهدیدهای عربستان به 
شکلی محتاطانه باشد. اسالم آباد در سایه پروژه های زیرساختی مشترک با چین 
برای راه اندازی جاده جدید ابریشم فرصت های بزرگی در اختیار دارد و به زودی در 
مسیر توسعه قرار خواهد گرفت. یاسین اکتای، مشاور اردوغان نیز بر پرونده توسعه 
در اجالس کواالالمپور تأکید دارد. این بیش از هر چیز نشان می دهد که ملت های 
مسلمان خواهان به حاشیه راندن طرح سعودی برای جهان اسالم هستند؛ پروژه ای 
که مبتنی بر چند قطبی سازی و ایدئولوژی وهابیت است و کشورهای مسلمان در 
خاورمیانه را ناتوان کرده است، اکنون شرایط برای کنار زدن ریاض و تأثیر منفی 

آن بر جهان اسالم مهیا شده است.
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فارس: روزنامه های سعودی »العرب« و »الشرق 
االوســط« در گزارش هایی که نشــانه خشم از 
نشست مالزی دارند، مدعی شدند این نشست 
به منزله کودتایی علیه ریاض و سازمان همکاری 
اسالمی اســت که نباید اجازه داد نتایج آن به 
بار نشیند. اجالس ســران کشورهای اسالمی 
در کواالالمپور از چهارشنبه در مالزی با حضور 
سران و نمایندگان کشــورهای اسالمی ایران، 
مالزی، قطر، اندونزی، ترکیه و پاکستان برگزار 
شــد. این دو روزنامه  ســعودی به بررسی این 
اجالس پرداختند و مدعی شــدند این اجالس 
به عنوان یک »فراکسیون اسالم گرای جایگزین 
کــه بتواند نقــش مخالف ســازمان همکاری 
اســالمی را ایفا کند که عربستان مدیریت آن 
را بــر عهده دارد«، نتوانســت نگاه ها را به خود 
جلب کند. العرب با اشاره به اینکه این نشست 
»کودتایی« علیه سعودی بود، گزارش داد: عدم 
حضور نخست وزیر پاکستان شکستی برای این 

کودتا بود. این دو رســانه همچنین به انتقاد از 
امیر قطر پرداختند؛ امیری که در نشست اعراب 
خلیج فارس در ریاض شرکت نکرد و به آفریقا 
رفت، ولی در نشســت مالــزی حضور گرمی 
داشــت. این موضع خشــم آگین رسانه های 
ســعودی در محکومیت حرکت جمعی سران 
اسالمی در حالی است که بسیاری از تحلیلگران 
معتقد هستند سازمان همکاری اسالمی به علت 
عدم کارایی و منفعل بودن نتوانسته به مشکالت 
اصلی جهان اسالم از جمله قضیه فلسطین ورود 

کرده و برای آن ها راه حل واحدی ارائه دهد.

خبر

نشست مالزی، کودتا علیه ریاض بود!
خشم روزنامه های سعودی 

رئیس جمهور آمریکا در نخســتین 
واکنش به تصویب اســتیضاحش در 
مجلس نمایندگان، این اقدام را به منزله ابطال 
آرای آمریکایی ها عنوان کرد. دونالد ترامپ، که 
در میشیگان سخنرانی می کرد، در همین ارتباط 
خطاب به دموکرات ها گفت: آن ها روند استیضاح 
را نازل کرده اند و بعد از این هر رئیس جمهوری 
به خاطر یک تماس تلفنی می تواند استیضاح 
شــود. ترامپ عالوه بر این مدعی شد که اقدام 
دموکرات ها برای استیضاح، حرکتی برای ابطال 

آرای میلیون ها آمریکایی است.
در عیــن حــال ترامپ از این موضــوع که در 
جریــان رأی گیری بــرای اســتیضاح، هیچ 
جمهوری خواهی رأی مثبت نداده و همچنین 
دو دموکرات رأی منفی بــه این طرح داده اند، 
احساس شــادمانی کرد. الزم به ذکر است که 
طرح اســتیضاح ترامپ با دو اتهام سوءاستفاده 
از قدرت و همچنین ممانعت از انجام تحقیقات 

مورد نیاز کنگره از بامداد پنجشنبه در مجلس 
نمایندگان آمریکا بررسی و در نهایت نمایندگان 

به کلیات طرح استیضاح رأی مثبت دادند.
پس از رأی مثبت اکثریت مجلس نمایندگان 
آمریکا به استیضاح ترامپ، حال این طرح الزم 
است که براســاس قانون اساسی این کشور در 
مجلس سنا نیز مورد بررسی قرار گیرد و برای 
تأیید نهایی نیازمند دوم سوم آرای سناتورهاست، 
اما با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در سنای 
آمریکا، بسیاری تأیید نهایی استیضاح ترامپ در 

سنای آمریکا را غیرمحتمل عنوان کرده اند.

خبر

اقدام دموکرات ها ابطال آرای میلیون ها آمریکایی است
ترامپ در نخستین واکنش به تصویب استیضاحش: 

سناریوی آمریکا برای عراق، احیای دوباره تروریست هاست
 جهان/ ساحل عباسی  ســید رضا صدرالحسینی، کارشناس 
مسائل بین الملل در گفت وگو با قدس در خصوص توطئه افکنی های 
آمریکا در عراق و خباثت با ایران درموضوع بحران آفرینی در عراق 
گفت: با نگاهی عمیق به تحوالت دوماه ونیم گذشته می توان متوجه 
واقعیت هایی در پس پرده اغتشاشات عراق شد که  با وضوح کامل 
قابل تأمل است. یکی از مهم ترین این مسائل به هم ریختن امنیت 
عراق با کشاندن مردم به  خیابان ها و قرار دادن مردم در مقابل حشد 
الشعبی یا رهبری و راهبری مرجعیت شیعه در عراق بوده است. در 
حقیقت آمریکایی ها پس از اخراج توسط مردم عراق، با تولید، تکثیر 
و حمایت از داعش به دنبال ایجاد ناامنی در عراق هستند تا مردم 

عراق و مسئوالن عراقی دست نیاز به سمت آمریکا دراز کنند.

 آمریکا مسبب همه مشکالت عراق
وی در این باره افزود: موفقیت های مردم، حشد الشعبی و مرجعیت 
شیعه در عراق منجر به خنثی شدن توطئه های آمریکایی ها شد. از 
این رو سناریوی آمریکایی بر ناامن کردن عراق قرار گرفت تا با زنده 
کردن گروه های تروریستی داعش در عراق و تحمیل تروریست های 
تکفیری وهابی داعشی به مردم عراق اقدامات خصمانه خود را در 
حوزه های سیاســی و اقتصادی و بهانه هایی برای افزایش حضور 

نظامی خود در عراق رقم زنند.
کارشناس مسائل بین الملل خاطرنشان کرد: موفقیت های آقای دکتر 
عادل عبدالمهدی در حوزه های داخلی و به خصوص بین المللی با 
درایت هر چه تمام تر منجر به ارتباط مطلوب اقتصادی عراق با ایران 
در تأمین نیازهای عراق از طریق جمهوری اسالمی و عدم پذیرش 

تحریم علیه جمهوری اسالمی شده است. آمریکایی ها با نارضایتی از 
این دست سیاست های آقای عادل عبدالمهدی تالش کردند با سوار 
شدن بر موج مطالبات اقتصادی مردم که ناشی از تحریم های آمریکا 
در 40 سال گذشته از دوران صدام تا زمان اشغال عراق بوده است و 
تحمیل داعش به مردم عراق که مانع از ایجاد اصالحات اقتصادی و 
ایجاد زیر ساخت های اقتصادی شد، مردم را علیه دولت بشورانند.

ســید رضا صدرالحســینی گفت: در حقیقت مردم عــراق وارث 
تخریب هایی هستند که در طول 40 سال گذشته آمریکا به طور 
مستقیم یا غیر مستقیم براین کشور تحمیل کرده است. تشدید 
درخواست ها و مطالبه های اقتصادی مردم از دولت عراق، آمریکا را 
سوار بر این موج کرده است تا با به هم ریختن ساختارهای سیاسی و 
نابودی کشور عراق به اهداف خباثت بار خود نائل شوند. موفقیت های 
راهبردی مرجعیت در عراق در جلوگیری از تجزیه این کشور، آمریکا 
را بر آن داشت تا با استفاده از دو راهبرد به دنبال تخریب باورها و 

سیاست های عراق برآیند.

 عمق ارتباط ایران و عراق ناگسستنی است
وی دراین باره افزود: موضوع قطع وابستگی سیاست خارجی عراق 
به ایران و ایجاد ناامنی هایی در حوزه های جغرافیایی عراق با حمایت 
از داعش وحزب بعث، دو توطئه ای بود که آمریکا دنبال می کرد. در 
حقیقت آمریکایی ها به دنبال ناامنی مجدد عراق بودند، همان گونه 
کــه درطول 10 روز داعش با حمایت آمریکا دســت به اقداماتی 
درعراق زد؛ اقداماتی که با بسیج امکانات آمریکایی در این کشور، به 
دنبال آن است تا شعارهایی بر ضد جمهوری اسالمی ایران برجسته 

شود. آمریکا با توجه به این دو دستاویز دنبال ایجاد آشوب نه تنها 
درعراق بلکه در منطقه اسـت؛ هر چند آمریکایی ها تالش می کنند 
تا بین مردم ایران و عراق جدایی ایجاد کنند، اما واقعیت این است 
که مردم عراق با مردم ایران پیوندها و علقه های فرهنگی اعتقادی 

و اجتماعی فراوان دارند که در طول تاریخ به اثبات رسیده است.
کارشــناس مســائل بین الملل در پایان تصریح نمود: حتی 
جنگ تحمیلی نتوانســت علقه ها و روابــط صمیمانه بین 
مردم ایران و عراق را از بین ببرد، براین اساس آمریکایی ها 
براســاس عوامل خود و بعضاً توســط رسانه های تحت نظر 
خود به دنبال این مســئله هســتند که به گونه ای هویت و 
شــخصیت مردم عراق را تحت تأثیر قــرار دهند و به آن ها 
این گونه القاکنند که دولتمردان کنونی عراق وابستگی هایی 
بیش از تعامل و روابط حسنه همسایگی و حسن همجواری 
بــه جمهوری اســالمی ایران دارند؛ واقعیت این اســت که 
عراق کشــوری مستقل و توانمند اســت که قادر به تأمین 
مصالح خود اســت، آمریکایی ها بایــد بدانند مردم عراق و 
دولتمردان عراق روابط طوالنی حسنه با جمهوری اسالمی 
را با داشــتن هزار و 400 کیلومتر مرز مشــترک هیچ گاه 

فراموش نخواهند کرد.

خاورمیانه
سید رضا صدرالحسینی در گفت و گو با قدس:

تحلیل

خبر

چهره

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سیاست/ مهدی خالدی  هفتم آبان ماه 
بود که سعد حریری، نخست وزیر لبنان در 
حالی که 13 روز از آغاز اعتراضات مردم این 
کشور در واکنش به اوضاع نامناسب اقتصادی 
و فساد گسترده در ساختار دولتی می گذشت، 
در جایگاه مقام نخست اجرایی کشور به جای 
پاسخ به مطالبات بحق مردم و حل مشکالت، 
در فراری رو به جلو با اعالم استعفا، لبنان را 
در آشــوب ناشی از خأل قدرت غرق کرد. در 
روزهای بعد نیز همزمان با افزایش مداخالت 
آمریــکا و ســعودی در لبنان و بــا وجود 
هشــدار برخی جریان ها در مــورد احتمال 
بروز جنگ داخلــی در صورت تداوم بحران، 
حریری همچنان بر طبل اختالفات کوبیده 
و با ســنگ اندازی، هرگونه تالش در مسیر 
انتخاب نخست وزیر را به شکست کشاند. در 
نهایت امــا در حالی که تمام تالش حریری 
و همپیمانــان خارجی وی برای بازگشــت 
دوباره به قدرت با ناکامی مواجه شــده بود، 
رئیس جمهور  عون،  میشــل 
لبنان پــس از رایزنی ها بین 
روز  پارلمانی،  فراکسیون های 
پنجشنبه »حســان دیاب« را 
به طور رسمی مأمور تشکیل 
کابینه جدید در این کشــور 
کرد؛ اقدامــی که می تواند به 
عنوان گام نخست در راستای 
پایان دادن به بن بست دوماهه 

سیاسی در لبنان تلقی شود.

 سیاست مبهم جریان المستقبل
دعــوت از دیاب برای تشــکیل کابینه پس 
از آن صورت گرفت کــه وی در رایزنی های 
پارلمانی از مجموع 128 رأی نمایندگان، 69 
رأی بدست آورد. جنبش های حزب اهلل و امل 
لبنان )دو حزب شیعی لبنان( و فراکسیون 
مســیحی »لبنان قوی« بــه رهبری جبران 
باسیل، وزیرخارجه کنونی از نخست وزیری 

وی حمایت کرده  اند.
در مقابل »نواف سالم« )نامزد مد نظر آمریکا( 
و »حلیمه قعقــور«، نامزدهای دیگر تصدی 
پست نخســت وزیری لبنان به ترتیب 13 و 
یک رأی بدست آوردند. شکست طیف های 
طرفدار آمریکا در تعیین نخســت وزیر در 

حالی بود که بســیاری سفر روز پنجشنبه 
»دیوید هیل« معاون سیاسی وزیر امور خاجه 
ایاالت متحده به بیروت را در راستای حمایت 
و بازارگرمی از نامزدی نواف تعبیر کرده بودند. 
نکته قابل بررســی دیگر در انتخاب نخست 
وزیــر جدید لبنان، خــودداری 43 نماینده 
پارلمــان از رأی دادن به گزینه های موجود 
بود که معروف ترین این فراکسیون ها، جریان 
المستقبل به ریاست سعد حریری است که 
این اقدام در راســتای تداوم سیاســت های 
مبهم و دو پهلوی این جریان صورت گرفته و 

ابهامات زیادی ایجاد کرده است. 

 نخست وزیر جدید لبنان کیست؟
»حسان دیاب« در 6 ژانویه 1959 در بیروت 
متولد شــد و در سال 2011 وزیر آموزش و 
پــرورش و آموزش عالــی در دولت »نجیب 
میقاتی« شــد. وی مواضع سیاسی آشکاری 
ندارد، ولی برخی رسانه ها مدعی هستند او 
بــا حزب اهلل روابط خوبی داشــته و به ایران 
هم نزدیک اســت. روزنامه العربی الجدید او 
را فردی آکادمیــک و آرام می داند که زیاد 
اهل سخن گفتن نیســت و تالش می کند 
دیدگاه ها را با روش های عمل گرایانه، به هم 
نزدیک کند. بر اســاس گزارش این روزنامه، 
حســان دیاب سیاســت »بدون اختالف« را 

دنبال می کند.
دیاب در نخســتین اظهار نظــرش پس از 
انتخاب شدن به عنوان نخست وزیرمکلف به 
تشکیل کابینه، با بیان اینکه لبنان در مقطع 
کنونی با بحران ملی روبه رو است، تأکید کرد 
در اســرع وقت در راستای تشکیل کابینه با 

رایزنی نخست وزیران سابق و فراکسیون های 
پارلمانی و نماینــدگان حرکت خواهد کرد 
و رایزنی ها را گســترش داده تا شامل همه 
گروه های سیاسی و احزاب و گروه ها بشود.  

 روزهای آتی بسیار تعیین کننده است
در همین راستا حسن 
تحلیلگر  عابدینــی، 
در  منطقه  مســائل 
گفت و گــو با قدس 
و در پاســخ بــه این 

پرسش که آیا انتخاب حسان دیاب را می توان 
به معنی خروج لبنــان از بحران چند ماهه 
دانســت؟ با بیان اینکه آرایش سیاســی در 
لبنان به گونه ای پیچیده است که به راحتی 
امکان تحلیل تحوالت آن وجود ندارد، گفت: 
با همه این اوصــاف این انتخاب را باید یک 
گام مهم رو به جلو تعبیر کرد. عابدینی افزود: 
فراموش نکنیم که پیــش از این دو گزینه 
برای بر عهده گرفتن وظیفه نخست وزیری 
اعالم آمادگی کرده بودند که هر دوبار سعد 
حریری پــس از موافقت اولیه بــا آن ها در 
آخرین لحظات تسلیم فشارهای پشت پرده 
آمریکا و عربستان شد. این مسئله اکنون و در 
این مرحله هم مهم است و باید مورد توجه 
قرار گیرد. دو جریان وابسته به آمریکا و رژیم 
صهیونیستی از یک سو و وابسته به سعودی و 
امارات از سوی دیگر اکنون نیز مایل به ایجاد 
آرامش و ثبات سیاســی در لبنان نیستند؛ 
بنابرایــن در این مرحله نیز هماوردی جناح 
مقاومــت و مردم لبنان در برابر این دو گروه 
)ارتجاع عربی و نظام سلطه( همچنان وجود 

داشــته و باید دید در نهایت کدام یک از این 
دو گروه موفق می شوند که دیدگاه های خود 
را عملیاتی کنند. تاکنون حزب اهلل به پشتوانه 
قوی مردمی موفق شــده است دیدگاه های 
خود را بر جناح رقیب تحمیل کند، اما رقابت 
همچنان ادامه داشته و باید منتظر روزهای 
آینده ماند و دید که چه اتفاقی خواهد افتاد. 
وی ادامه داد: از آنجا که نظام سیاسی لبنان بر 
ساختار طائفه ای بنا شده، انتخاب کابینه نیز 
با همراهی و مشارکت همه گروه های سیاسی 
امکان پذیر خواهد بود. در این مرحله تکمیل 
کابینه گامی مهم محسوب می شود و خود 
چالشی اساسی است و باید صبر کرد و دید در 

روزهای آتی چه اتفاقی خواهد افتاد.

 مواضع حریری در چارچوب منافع 
طرف های خارجی 

این تحلیلگر مسائل منطقه با اشاره به مواضع 
ناپخته ســعدحریری در موضــوع انتخاب 
نخســت وزیر، ورود وی به عرصه سیاست 
لبنان را یکباره و ســزارینی نامیده و تصریح 
کــرد: حریری پــس از ترور پــدرش رفیق 
حریری و پیش از آنکــه با صحنه پر فراز و 
نشیب سیاست چندوجهی لبنان آشنا شود، 
تنها به واسطه خاندان پرنفوذش و همچنین 
حمایــت آمریکا، ســعودی و فرانســه وارد 
چرخه سیاســت شد. به همین دلیل شاهد 
آن هســتیم که مواضع وی چندان بر پایه 
اندیشه های سیاسی نبوده و تنها در چارچوب 
منافع طرف هــای خارجی صورت می گیرد. 
حسن عابدینی با بیان اینکه در مرحله کنونی 
نیز ممکن اســت در تداوم مواضع زیگزاگی 
حریری تحرکات او ادامه داشــته و مســیر 
انتخابات کابینه جدید را با مشــکل مواجه 
ســازد، ادامه داد: بنابراین تعریف از ثبات در 
لبنان هنوز کمی زود است؛ چراکه حریری 
در موضع جریان هایــی قرار دارد که آرامش 
لبنــان را برنمی تابند و منافع آن ها در تداوم 
بحران تعریف می شــود. اما در نهایت آنچه 
آینده لبنان را رقم خواهد زد، پایداری مردم 
اســت که تاکنون خوب عمل کرده و همه 
نقشه های استکبار برای بردن این جامعه به 
سمت آشوب داخلی را خنثی و در نطفه خفه 

کرده اند.

»حّسان دیّاب« مأمور تشکیل دولت جدید شد

بن بست سیاسی در لبنان پایان می یابد؟

»دیاب« مواضع 
سیاسی آشکاری 
ندارد، ولی برخی 
رسانه ها مدعی هستند 
او با حزب اهلل روابط 
خوبی داشته و به ایران 
هم نزدیک است

بــــــــرش

 مرجعیت دینی عراق 
خواهان برگزاری انتخابات زودهنگام شد

تسنیم: »عبدالمهدی الکربالیی« نماینده 
آیــت اهلل سیســتانی در خطبه های نماز 
جمعه دیروز شهر کربال، ضمن بیان اینکه 
اعتراض حق مردم است، از تخریب اموال 
و تعطیلی مؤسســات آموزشی به شدت 
انتقاد کرد. به نوشته السومریه نیوز، او با 
بیان اینکه مردم مجرای قدرت هستند، 
تنها راه خروج از بحران را برگزاری انتخابات زودهنگام دانست و خواستار تصویب 
قانون منصفانه برای اجرای انتخابات شد. عبدالمهدی الکربالیی با انتقاد از تأخیر 
در تصویب قانون انتخابات و اختالفات بر سر بندهای آن، خواستار رقابت بر مبنای 
شایستگی ها در طول رقابت های انتخاباتی شد. او از دولت آتی عراق نیز خواست تا 
انتخابات را به دور از قدرت سالح و بدون دخالت های خارجی برگزار کند. الکربالیی 
گفت دولت آتی باید دولتی به دور از جنجال باشد. نماینده آیت اهلل سیستانی ابراز 
امیدواری کرد تشکیل دولت جدید زیاد به طول نینجامد و در صورت تشکیل نیز 
دولتی باشد که به نیازهای مرحله کنونی پاسخ بدهد و بتواند هیبت حکومت را 

بازگردانده و اوضاع را آرام کند.

پارلمان انگلیس سرانجام طرح برگزیت را تصویب کرد
رو به آمریکا پشت به اروپا

جهان: پارلمان انگلیس در جلســه روز 
گذشــته خود با اکثریت آرا از طرح مورد 
نظر  نخست وزیر این کشور برای خروج 
از اتحادیه اروپا حمایت کرد. تصویب این 
طرح بــا 358 رأی موافق در مقابل 234 
رأی مخالف نشــان از حمایت قابل توجه 
نمایندگان پارلمان انگلیس از طرح بوریس 
جانسون برای اجرای برگزیت دارد. برگزیت یا »طرح خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا« 
پس از همه پرسی ژانویه 2016 کلید خورد که در آن اکثریت شهروندان انگلیسی 
رأی به خروج از اتحادیه اروپا دادند، اما این طرح تا به امروز به دلیل اختالفات داخلی 
و عدم تصویب طرح های پیشــین برای خروج از اتحادیه اروپا از سوی نمایندگان 
پارلمان انگلیس به بن بست رســیده بود و سرانجام بوریس جانسون با برگزاری 
انتخابات زودهنگام و با کسب اکثریت قابل توجهی از آرای موافقان برگزیت، نه تنها 
موقعیت خود را تحکیم بخشید، بلکه حمایت چشمگیری برای تصویب طرح مورد 
نظرش برای اجرای برگزیت به دست آورد که سرانجام نیز این طرح در نخستین 

جلسه دور جدید پارلمان انگلیس پس از نشست افتتاحیه به تصویب رسید.
خروج انگلیس از اتحادیه اروپا در روز 31 ژانویه این کشور را وارد یک دوران گذار 
می کند که به دو طرف 11 ماه فرصت می دهد تا بر سر آینده شان توافق کنند، اما 
کار برای جانسون تازه آغاز شده؛ او پس از نتایج انتخابات موضعش را مستحکم تر 
کرده و در الیحه جدیدش، احتمال تمدید مهلت دوران گذار را رد کرده اســت. 
او اکنون فقط یک ســال زمان دارد تا از یک خروج بدون توافق از اتحادیه اروپا یا 
»برگزیت سخت« دوری کند.  جانســون پیش از رأی گیری در پارلمان انگلیس 
گفت: »اکنون وقت آن است که گرد هم بیاییم و فصلی جدید و هیجان انگیز در 
تاریخ کشورمان بنویسیم«. تحلیلگران بر این باورند در صورتی که انگلیس بدون 
تصویب توافق از اتحادیه اروپا خارج شــود، با شوک اقتصادی و سیاسی شدیدی 
مواجه خواهد شد. از سوی دیگر این اقدام جانسون که از وی به ترامپ انگلیس یاد 
می شود نشان دهنده تمایل لندن به دوری از اروپا و نزدیکی به آمریکا به عنوان 
متحد دیرین این کشــور قلمداد می شود؛ مسئله ای که از همان ابتدای مطرح 

شدن موضوع برگزیت مورد توجه مسئوالن لندن قرار داشت.

 هشدار اسکاتلند به دولت مرکزی انگلیس 
این تصمیم پارلمان انگلیس برای این کشور بدون هزینه هم نخواهد بود. در همین 
راستا همزمان با این تحوالت وزیر اول اسکاتلند با هشدار به دولت لندن، خواست 
تا دولت مرکزی بوریس جانسون با خواسته  اسکاتلندی ها برای برگزاری همه پرسی 
دوباره استقالل همراهی کند. به گفته استرجن، اگر لندن از برگزاری همه پرسی 
دوم استقالل در این کشور جلوگیری کند، اسکاتلندی ها نیز به هر گزینه ای که 
معقوالنه باشد، متوسل خواهند شد. پیش از این »بوریس جانسون«، نخست وزیر 
انگلیس در دیدار با استروژن، برگزاری هرگونه همه پرسی استقالل اسکاتلند را رد 
کرده بود. آرای باال و قابل توجه استروژن در منطقه اسکاتلند در انتخابات پارلمانی 
اخیر نشــان داد حزب »ملی اســکاتلند« که مخالف برگزیت است، حمایت قابل 
توجهــی از مردم این منطقه برای باقی ماندن در اتحادیه اروپا را بدســت آورده؛ 
هرچنــد در مقابل، دولت انگلیس به دنبال خروج از اتحادیه اروپاســت و همین 

مسئله باردیگر اجرای برگزیت را با چالش روبه رو کرده است. 

خنثی سازی طرح ترور نخست وزیر هند
تابناک: دســتگاه قضایی هند از خنثی سازی طرح ترور نخست وزیر این کشور خبر 
داده و 19 نفر را نیز محکوم کرد. دادستانی ایالت »ماهاراشترا« با اعالم کشف گروهی 
که قصد ترور مودی را داشــتند، گفت: »همه آن 19 نفر، اعضای فعال یک ســازمان 
تروریســتی ممنوعه هستند... و برای آغاز جنگ علیه دولت توطئه چینی کردند«. بر 
این اساس، گروه تروریستی مذکور در این شکوائیه، »حزب کمونیست هند« موسوم به 
»مائوییست« است که در سال 2004 تأسیس شده بود و در سال 2009 بعد از شناخته 

شدن به عنوان یک سازمان تروریستی، از هرگونه فعالیتی منع شد. 
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