
 

راهپیمایی مردم درگرامیداشت شهدای مقاومت و سانحه هوایی
 قدس خراسان  شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی امروز در مشهد برگزار می شود

خراســان رضوی در پیامی از مــردم دعوت کرد تا با 
حضور در راهپیمایی امروز صبح، ضمن ابراز همدردی 

 ............ صفحه 2با خانواده جانباختگان...
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گفت وگو با امیررضا مافی پس از سه سال حضورم در ایران کار بزرگی کردیم سخنگوی دولت:

 :jامام صادق
چنان از خدا 

بترس كه گويا او 
را مي بيني و اگر 
تو او را نمي بيني 
او تو را مي بيند .
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هیچ کارگردانی 
به اندیشمندی متصل نیست

کوالکوویچ: زمان زیادی 
تا المپیک نداریم 

نباید جانفشانی نیروهای مسلح 
تخطئه شود

 ............ صفحه 7

 رهبران گروه های مقاومت هم قسم شدند 

گام دوم برای اخراج آمریکا از عراق

۸۰درصد سازندگان به 
تعهدشان در ساخت فضاهای 

آموزشی عمل نکردند

شهرهای 
بدون مدرسه

 جهان   در حالی که تالش جریان های مختلف عراق برای انتخاب نخســت وزیر جدید 
و پایان دادن به خأل قدرت سیاســی در این کشــور همچنان ادامه دارد، منابع خبری از 
نشست مهم رهبر جریان صدر و شماری از رهبران »حشدالشعبی« درباره پایان دادن به 
اشغالگری آمریکا در عراق خبر می دهند. شبکه »المیادین« گزارش داد، در این نشست که با 
حضور مقتدی صدر، شیخ اکرم کعبی دبیرکل جنبش النجباء، ابوآالء الوالئی فرمانده کتائب 
سیدالشهدا و شماری از رهبران عصائب اهل الحق برگزار شد، مسائل مهم مربوط به حضور 
اشغالگران آمریکا در خاک عراق از سوی رهبران مقاومت بررسی شده است. مقتدی صدر 

 ............ صفحه 8همچنین در نشستی جداگانه با رئیس ائتالف الفتح عراق...

 جامعه    مشارکت مردم در امور اجرایی با هدف 
جلوگیری از تمرکز امور حوزه آموزش و پرورش 
تأکید دست اندرکاران  در مرکز، همواره مورد 
بوده  قانون گذاران کشور  و  پرورش  و  آموزش 
قانون  تصویب  منظور شاهد  به همین  است. 
منطقه ای  پرورش  و  آموزش  شورای  تشکیل 
در سال 1348 هستیم. شوراهایی که عملکرد 
آن ها نشان می دهد نتوانسته اند جز تسهیالت 

مالی و اجرایی...

با موضوع حوادث اخیر 
نوشته شد

نامه مدیر حوزه 
علمیه خراسان به 
رهبر معظم انقالب

ستاد پرداخت کمک های 
حمایتی اعالم کرد

شرایط جدید  
پرداخت 

یارانه معیشتی
 ............ صفحه 1 قدس خراسان ............ صفحه 6

نگاهی به اهداف سفر مقامات 
قطر، سوریه و پاکستان به ایران

 ............ صفحه 2

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 سید جالل فیاضی

پس از صبحگاه شــوم ســیزدهم دی ماه که سردار رشــید اسالم وقهرمان ملی 
کشورمان سردار قاسم سلیمانی درجنایت دولت تروریست آمریکا به شهادت رسید، 
تا امروز وقایع تلخ و شیرین دیگری در کشور رخ داده است. قیامت ملت ها در بدرقه 
باشکوه سردار دل ها جلوه های ماندگاری از قدرشناسی رشادت های سیدالشهدای 

مقاومت آفرید، اما بدرقه آخر در کرمان باقربانی شدن...

پس از واقعه

      صفحه 1 ............ صفحه 2

فراخوان مزایده نوبت  دوم 
دانشگاه علوم پزشکی مشهد 

شرح در صفحه 5
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آگهی مزایده فروش 
شرکت کشت و صنعت اسفراین در نظر دارد، نسبت به فروش حدود 

6 تن زیره سبز از طریق برگزاری مزایده اقدام نماید.
ســــایت                                                                      بــه  مراجعــه  بـــا  شــود  مــی  دعــوت  متقــاضیــان  از   
http://reo.ir/Auctions نســبت بــه دریافــت اســناد مزایده اقدام 

و پس از تکمیل به آدرس خراســان شــمالی- اســفراین کیلومتر 30 
جاده زرق آباد روســتای عمارت، شرکت کشت و صنعت آستان قدس 

اسفراین ارسال یا حضورًا تحویل دفتر شرکت نمایند.
 مهلت تحویل اســناد مزایده حداکثر تا تاریخ 1398/11/01می باشــد. 
ضمنًا متقاضیان می توانند جهت اخذ اطالعات الزم با شماره تلفن های 

09153724697 و05837219269 تماس حاصل نمایند.          
شرکت کشت و صنعت اسفراین)آستان قدس رضوی(
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فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 2098001492000001  )نوبت دوم(
 واگذاری انجام امورنظافت ، باربری و توزیع مرسوالت پستی )نامه رسانی( در سطح  استان به پیمانکاربخش خصوصی

اداره کل پس�ت اس�تان خراس�ان  رضوی در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری امورانجام نظافت ، باربری و توزیع 
مرســوالت پســتی )نامه رسانی( در سطح  اســتان به پیمانکاربخش خصوصی  به شــماره 2098001492000001 راازطریق سامانه تدارکات 
الکترونیکی دولت با برآورد اولیه مبلغ 45/237/126/276 ریال )چهل وپنج میلیاردو دویست و سی و هفت  میلیون و یکصدو بیست 
و شــش هزارودویســت هفتادوشــش ریال( به اشــخاص حقوقی که موضوع اصلی فعالیت آنها با موضوع مناقصه مطابقت داشــته و دارای گواهینامه تائید 
صالحیت ورتبه بندی از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاریخ معتبر در رشــته خدمات عمومی و گواهینامه تائید صالحیت ایمنی با تاریخ معتبر از اداره 
تعاون ، کار و رفاه امور اجتماعی میباشند واگذار نماید لذا کلیه مراحل برگزاری مناقصه ازدریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشائی پاکت ها 
از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت 

قبلی , مراحل ثبت نام در سایت مذکورودریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .
1- تاریخ انتشارآگهی مناقصه در روزنامه وسامانه: مورخه 98/10/23 میباشد .

2- مهلت زمان دریافت اسناد مناقصه از سایت : ازساعت 8 صبح روزدو شنبه تاریخ 98/10/23لغایت ساعت 14 روز پنجشنبه تاریخ 98/10/26 .
3- مهلت زمان ارائه پیشــنهاد ازطریق ســایت : ازســاعت 8 صبح تاریخ 98/10/26 لغایت ســاعت 14 تاریخ 98/11/06 میباشــد درضمن پیشــنهاد دهندگان 
میبایســت عالوه بر بارگذاری تصاویر کلیه مدارک پاکات )الف,ب,ج( درســامانه تدارکات  الکترونیکی دولت حداکثرتا ســاعت 14 تاریخ 98/11/06 نســبت به 
ارســال اصل مدارک مطابق شــرایط مندرج شــده در اســناد مناقصه در پاکات الک و مهر شــده از طریق پست ویژه به آدرس مشــهد اداره کل پست استان 

خراسان رضوی واحد حراست ارسال نمایند .
4-  ارائه پاکت الف سپرده شرکت درمناقصه به یکی از شش روش ذیل : 

4-1- ارائه ضمانت نامه بانکی به مبلغ 2/261/857/000 ریال )دو میلیاردودویســت و شــصت و یک میلیون و هشــتصدو پنجاه  و هفت هزارریال(ازیکی از 
بانکها یا موسسات مالی تحت نظارت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران میباشند اعتبار سه ماهه و قابل تمدید بنام اداره کل پست خراسان رضوی بابت شرکت 
در مناقصه عمومی شماره 2098001492000001 واگذاری امورنظافت ، باربری و توزیع مرسوالت پستی )نامه رسانی( درسطح  استان به پیمانکاربخش خصوصی .

4-2- اصل فیش واریزی نقدی به مبلغ 2/261/857/000 ریال )دو میلیاردودویست و شصت و یک میلیون و هشتصدو پنجاه  و هفت هزارریال ( به حساب 
شماره 4001047706372416 نزد بانک مرکزی بنام حساب سپرده شرکت ملی پست جمهوری اسالمی ایران )شناسه 388047760283100811200062000001( .

4-3- ضمانت نامه صادره توسط موسسات بیمه گردارای مجوز الزم برای فعالیت وصدورضمانت نامه ازسوی بیمه مرکزی ایران.
4-4-اوراق مشارکت بی نام تضمین شده بانکها ودولت با قابلیت بازخرید قبل از سررسید)موضوع قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت(.

4-5-وثیقه ملکی معادل هشتادوپنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
4-6- ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که بموجب قانون تاسیس شده یا میشوندوطبق اساسنامه فعالیت مینمایند.

زمان بازگشــائی پاکات الف ،ب وج : ســاعت 9 صبح روز ســه شــنبه 98/11/08 ، نماینده تام االختیار موسســات شــرکت کننده درمناقصه در صورت تمایل 
میتوانند با ارائه معرفی نامه کتبی در جلسه بازگشائی پاکات حضور بهم رسانند .

5- اطالعات تماس و آدرس  مناقصه گذار: مشــهد , خیابان امام خمینی , خیابان شــهید توالئی , اداره کل پســت خراسان رضوی , طبقه 6 , کمیسیون معامالت 
, تلفن  تماس 05138016340

6- هزینه های مربوط به انتشار آگهی مناقصه بعهده برنده مناقصه میباشد .                                                                              شناسه آگهی 728932/م الف 8015
 اداره کل پست استان خراسان رضوی

فارس: یک خبرگزاری آمریکایی روز دوشنبه از تکاپوی 
نظامیان آمریکایی مستقر در پایگاه »عین االسد« برای 
پاکسازی این تأسیسات از آثار برجامانده حمالت موشکی 
ایران خبر داد. به نوشــته خبرگزاری »آسوشیتدپرس« 
نظامیان آمریکایی در حال پاکسازی پایگاه عین االسد 
از بقایای برجامانده از حمله موشکی هفته گذشته ایران 
بودند. این پایگاه مقر استقرار نظامیان آمریکایی در غرب 
عراق و در استان االنبار، در 180 کیلومتری بغداد است. 
بنابر گزارش ها، حدود یک هزار و 500 نظامی آمریکایی 
و ائتــالف ضد داعش آمریکا در این پایگاه مســتقرند. 
این پایگاه چهارشنبه گذشته در پاسخ به ترور سپهبد 
شهید قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه هدف 
حمالت موشکی ایران قرار گرفت. این منبع خبری به 
نقل از خبرنگاران خود که موفق به بازدید از این پایگاه 
نظامی شده بودند نوشت که بعد از حمله موشکی ایران، 
چاله های بزرگی در پایگاه عین االسد ایجاد شده و برخی 
خودروهای حمل و نقل نظامی سنگین حین حمالت 

موشکی ایران آسیب دیدند.
این خبرنــگاران همچنین از فعالیــت لیفتراک ها در 
جمع آوری سنگ های بزرگ و انتقال آن ها به کامیون ها 
از یک منطقه بزرگ به مساحت یک ورزشگاه فوتبال 
خبر دادند. این پایگاه نظامی نخســین بار از ســوی 
نیروهای آمریکایی بعد از تهاجم سال 2003 این کشور 
به عراق در زمان ریاست »صدام حسین« دیکتاتور سابق 
عراق مورد اســتفاده قرار گرفت و بعدها مقر نظامیان 
آمریکایی و نیروهای ائتالف در نبرد علیه داعش شــد. 
یکی از مقامات ارشد نظامی آمریکایی مستقر در پایگاه 
نظامی عین االســد، حمله تالفی جویانــه ایران به این 

پایگاه نظامی آمریکایی را »ترسناک« توصیف کرد.
از سوی دیگر شبکه »ســی ان ان« در گزارشی از پایگاه 
»عین األســد« روایتی ارائه کرده اســت که از هراس و 

وحشت نیروهای آمریکایی همزمان با حمله موشکی 
ایران به این پایگاه حکایت دارد. شبکه »سی ان ان« روز 
دوشنبه در گزارشی در مورد پاسخ موشکی جمهوری 
اسالمی ایران به آمریکا، به پایگاه »عین األسد« رفته و با 
نظامیان حاضر در این پایگاه گفت وگو کرده است. این 
گزارش با تصویری از لحظه برخورد چند موشک ایران با 
پایگاه عین األسد آغاز می شود. خبرنگار سی ان ان در این 
مــورد می گوید: »نیروهای آمریکایی به اینکه در طرف 
دریافت کننده این حمالت قرار داشــته باشند، عادت 
ندارند. آن ها معموالً در طرف شــلیک کننده هستند«. 
یکی از نظامیان آمریکایی حاضر در این پایگاه، در مورد 
لحظه حمله، می گوید: »ُخب، نمی خواهم دروغ بگویم، 
من در آن لحظه ترسیده بودم«. وی البته ادعا می کند 
که بیشــتر نیروهای آمریکایی حاضر در این پایگاه از 
بیم حمله موشکی ایران، از قبل به پناهگاه رفته بودند. 
خبرنگار سی ان ان اشاره می کند که ارتش آمریکا در آن 
شــب نگران بوده است که ایران برای هدف قرار دادن 

این پایگاه، عالوه بر حمله موشکی، به تهاجم زمینی، 
حمالت راکتی و خمپاره ای هم متوسل شود.

»تیم کارلنــد« از فرماندهان نظامیان آمریکایی در این 
پایــگاه می گوید: از بیم حمالت راکتی ایران، نیروهای 
آمریکایی در پایگاه پخش شده اند و تالش شده تا نیروها 
نزدیک به یکدیگر نباشند تا از این طریق احتمال آسیب 
جانی کاهش یابد. عالوه بر این، اغلب نیروها به پناهگاه 
منتقل شــده اند؛ پناهگاه هایی که ساخت آن به دوران 
صدام، دیکتاتور معدوم عراق باز می گردد. سی ان ان در 
پایــان این گزارش با بیان اینکه این پایگاه هنوز هم از 
بیم حمالت نیروهای متحد ایران در حالت آماده باش 
قرار دارد، می گوید: »حتی برای کسانی که پیش از این 
جنگ حضور داشته اند، این ]حمله[ شبیه هیچ میدان 
نبرد دیگری نبود. احساس فراگیر درماندگی که هنگام 
حضور زیر حمالت موشــکی به انسان دست می دهد 
و اینکه در برابر دشــمنت بی دفاع باشی. حمله ای که 

می تواند دوباره رخ دهد، حتی اگر شبیه این نباشد«.

آسوشیتدپرس گزارش داد

شاه اردن از تأثیر کشورمان بر منطقه می گویدضد و نقیض  های ترامپ رئیس قوه قضائیه:

تقالی آمریکایی ها در پاکسازی »عین االسد« پس از حمله موشکی ایران

 مذاکره با ایران 
اهمیتی برایم ندارد!

فارس: دونالد ترامپ با اشــاره 
به اظهارات مشاور امنیت ملی 
آمریکا نوشــت: »مشاور امنیت 
ملی )کاخ سفید( اشاره کرد که 
تحریم ها و اعتراضات در ایران، 

گلوی این کشــور را گرفته است و آن ها را مجبور به 
مذاکره خواهد کــرد. در واقع، من اهمیتی نمی دهم 
اگر آن ها مذاکره کنند. کامالً بستگی به آن ها دارد، اما 
نه به سالح اتمی دست پیدا می کنند نه معترضان را 
می توانند بکشند«. رابرت اوبراین به »فاکس نیوز« گفته 
بود که دونالد ترامپ با فارسی توییت کردن، حمایت 

خود از اعتراضات در ایران را نشان داده است.

گریبان رئیس جمهور آمریکا را 
خواهیم گرفت

میزان: رئیس قوه قضائیه گفت: 
ما با همــکاری وزارت خارجه به 
ستاد حقوق بشر شکایت خواهیم 
کــرد و گریبــان رئیس جمهور 

آمریکا را خواهیم گرفت.
آیت اهلل رئیسی در نشست مسئوالن عالی قضایی گفت: 
به نظر ما چون شهید سلیمانی نماد مبارزه با تروریسم 
و حمایت از مظلومان و ســتمدیدگان عالم بوده، ترور 
ایشان نقض همه قوانین است. وی افزود: نقض این قانون 
قابل پیگیری و پیگرد خواهد بود و درخواســتی که از 
حقوقدانان در مورد نقض این حقوق بین المللی دارم، این 

است که باید فریاد بزنند.

امیدواریم بین ایران و آمریکا 
تنش زدایی شود

فارس: »عبداهلل دوم« شــاه اردن 
در مصاحبــه با »فرانــس 24« 
ضمن ابراز امیدواری برای کاهش 
تنش ها میــان آمریــکا و ایران 
گفت: »ما امیدواریم که این رویه 

تنش زدایی میان ایران و آمریکا ادامه یابد. ما تاب هرگونه 
بی ثباتی را در این بخش از جهان خود نداریم. بی ثباتی 
بر اروپا و باقی جهان نیز تأثیر می گذارد«. وی درباره اقدام 
تروریستی واشنگتن در ترور سپهبد سلیمانی گفت: »این 
تصمیمی بود که آمریکا اتخاذ کرده است. هرچه در تهران 
اتفاق بیفتد، بر بغداد، امان، بیروت و فرایند صلح )سازش( 

فلسطینیان و اسرائیل تأثیر خواهد گذاشت«.

رسانی آستان قدس رضوی  آغاز خدمات 
زدگان سیستان و بلوچستان به سیل 

سرپرست معاونت محرومیت زدایی این نهاد خبر داد

 ............ صفحه 3
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روزنامـه صبـح ایـران

پیام رهبر انقالب در پی بارندگی های بی سابقه در سیستان و بلوچستان   سیاست: در پی مشکالت پدید آمده از بارندگی های شدید در سیستان و بلوچستان، حضرت آیت اهلل خامنه ای در پیامی 
دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی را به یاری هر چه بیشتر مردم عزیز آن مناطق فراخواندند. ایشان فرمودند: بارندگی های شدید در استان سیستان و بلوچستان و برخی نقاط دیگر در جنوب شرقی کشور ایجاب 

می کند در کنار خدمات رسانی قابل تقدیری که تاکنون صورت گرفته است، دستگاه های دولتی و مجموعه های مردمی هر چه بیشتر به یاری مردم عزیز آن سامان شتافته، از وقوع خسارت های بیشتر جلوگیری نمایند.

آرش خلیل خانه: علی ربیعی در 
نشست خبری با بیان اینکه در 
هفته ای که گذشــت، هنوز از داغ فقدان 
سردار شهید قاسم ســلیمانی فارغ نشده 
بودیم و عزادار از دســت دادن این سردار 
بزرگ مقاومت بودیم که داغ دیگری از راه 
رسید و بر ســینه هایمان آوار شد، گفت: 
حادثه هواپیمای اوکراینــی دل های ما را 
غمگیــن کــرد و از آن غــم انگیزتــر و 
مصیبت بارتر این بود که پس از تقریباً سه 
روز با خبر شدیم که این هواپیما در نهایت 
تأســف با آتش پدافند خودی ساقط شده 
اســت و این دردی مضاعف بر دل های ما 
نهاد. سخنگوی دولت تأکید کرد: اکنون ما 
هم عزادار و هم دغدغه مند و نگران شده ایم. 
عزادار و سوگواریم؛ چراکه جان انسان ها که 
زن و بچه و عروس و داماد و 
بچه هــای خوب و نخبه ما و 
برخی از همنوعان ما در این 
حادثه که ناشی ازیک خطا 
بــوده از بین رفته اســت. 
دغدغه مند و نگران هستیم؛ 
چون به هرحال ذهن همه ما 
و ملت ما را درگیر کرده است. 
دغدغه اینکه چه باید کنیم 
که دیگر هیچ گاه این خطای 
بزرگ اتفاق نیفتد و دغدغه 
دیگر اینکه چگونه این لطمه 
بزرگــی را که به اعتمــاد عمومی مردم و 
مرجعیت رسانه ای و اطالع رسانی کشور وارد 

شد، جبران کنیم. 
وی با اشاره به اینکه انتقادهای زیادی در 
این روزهای غم انگیز متوجه مسئوالن و 
مقام های ذی ربط کشور شد، اظهار کرد: ما 
متهم به دروغگویی و پنهان کاری شدیم، 
در حالی که واقعــاً این گونه نبود؛ حتی در 
بیانیه ای که من در پنجشنبه شب منتشر 
کردم، برداشت عدم صداقت صورت گرفت، 

اما واقعیت این است که ما دروغ نگفتیم. 
دروغ بــه معنی جعل آگاهانــه و عامدانه 
واقعیت است. این چیزی بود که از جانب 

ما به هیچ وجه اتفاق نیفتاد. 
ربیعی خاطرنشان کرد: همه کسانی که در آن 
روزها و در اوج جنگ روانی آمریکا علیه ملت 
ایران اظهارنظر می کردند مبتنی بر عرق ملی 
و با استناد به اطالعات موجود در همان لحظه 
بود و همه موضع گیری ها ریشه در بی اطالعی 
و یا بهتــر بگویم بی اطالع گذاشــتن آن ها 
داشــت و آنچه که من نیمه شب پنجشنبه 
بیان کردم، مبتنی بر مشاهده جنگ روانی 
گســترده آمریکا علیه ملت ایران و از سوی 
دیگر مبتنــی بر اطالعاتی بود که در اختیار 
کل دولت بود مبنی بر اینکه موشــک هیچ 

نقشی در این حادثه نداشته است.
ربیعی گفــت: روز جمعه نتایج تحقیقات 
نهایی شد و بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح 
در دبیرخانه شورای امنیت ملی بررسی و 
به اطالع رئیس جمهور رسید و پس از آن 
جلســه ای در دفتر رئیس جمهور تشکیل 
شد که در آن جلسه همه بهت زده، ناراحت 
و نگران بودند. هیچ یک از مقام های دولت 
از جمله شخص رئیس جمهور تا عصر روز 
جمعه از علت اصلی ســقوط هواپیما که 

همان آتش پدافند غیرعمدی خودی بوده، 
مطلع نبودند و تا آن ساعت همان گونه که 
سردار حاجی زاده هم عنوان کردند، صرفاً 
بر اســاس اطالعات و داده هــای موجود 
همان موقع اظهارنظر می کردند. به هرحال 
از عصــر روز جمعه کــه رئیس جمهور از 
موضوع مطلع شد، دستور تشکیل شورای 
عالی امنیت ملی را داد که منجر به صدور 
بیانیه ســتاد کل نیروهای مسلح و بیانیه 

رئیس جمهوری در این خصوص شد.

 گرفتار چرخه معیوب اطالع رسانی 
و کسب اطالعات هستیم

سخنگوی دولت خطاب به مردم و اهالی 
رســانه گفــت: همین جــا از همه ملت 
ایــران، افکار عمومــی و روزنامه نگاران 
عزیز عذرخواهــی می کنم و باید بگویم 
واقعیــت ایــن اســت که دولــت خود 
گرفتار این چرخه معیوب اطالع رســانی 
و کسب اطالعات اســت. وی ادامه داد: 
برخــی انتقاد می کنند کــه چرا قبل از 
اعالم موضع، تحقیق بیشــتری به عمل 
نیاوردی، اما واقعیت این است که پیش 
از اظهارنظر از همه مســئوالن ذی ربط 
اســتعالم کــردم و آن ها هــم همگی 

براساس اطالعاتی که داشتند اطمینان 
دادند که موشکی در کار نبوده است.

ربیعی با بیان اینکه اقدام روز شنبه ستاد 
کل نیروهای مســلح در صدور بیانیه ای 
که با صداقت و مســئولیت پذیری این 
حادثه را بر عهده گرفتند و اعالم کردند 
که ناشــی از یک خطای انســانی بوده؛ 
قابل قدردانی و شــروع خوبی است که 
قطعاً با شــفافیت تا انتهــا ادامه خواهد 
یافت، افزود: با این حال متأســفانه در 
اثر تعلــل و کوتاهی در اطالع رســانی 
به موقع این حادثــه، ضربات و لطمات 
جبــران ناپذیری به ســرمایه اجتماعی 

همه ما وارد شد.

 ترامپ به زبان فارسی برای مردم ما 
اشک تمساح ریخت

سخنگوی دولت با اشاره به اینکه باید از این 
چرخه معیوب خارج شویم، عنوان کرد: در 
این میان نباید فراموش کنیم که ریشه این 
اتفاق ناگوار در کجا بود و از کجا آغاز شد. از 
همان شبی بود که رژیم آمریکا تصمیم به 
ترور بزدالنه سردار سلیمانی گرفت و سایه 
جنگ را بر سر این کشور گستراند و یک 
اضطراب و فشار روانی سنگین اجتماعی و 
سیاسی بر جامعه ما تحمیل کرد؛ در خالل 
این ســوگواری مردم ایران شــاهد بودیم 
که ترامپ به زبان فارســی برای مردم ما 
اشک تمســاح ریخت و ادعا کرد در کنار 
مردم ایران ایســتاده است . ربیعی با بیان 
اینکه تأکید می کنم با وجود اینکه مصیبت 
رخ داده ســنگین است، این موضوع نباید 
بهانه ای برای تضعیف و تخطئه نیروهای 
مسلح کشور شــود که حافظ جان و مال 
و نوامیس ما هســتند، گفــت: بروز یک 
خطا نباید ســبب شــود کــه زحمات و 
جانفشــانی های دیگر نهادهای نظامی و 

دفاعی کشور را زیر سؤال ببریم.

سخنگوی دولت با ابراز تسلیت و عذرخواهی نسبت به سقوط هواپیمای اوکراینی:

نباید جانفشانی نیروهای مسلح تخطئه شود

 سالم به برادرهای زحمتکش سپاه، خون شهید سردارمون بیشتر از یک پایگاه 
فکر کنم باشد، شما را به خدا انتقام اصلی رو بگیرید تا دل مردم شاد بشود در این 

وضعیت. 09100001310
 ما همان طور که نسبت به سردار قاسم سلیمانی حساسیت داشته و داریم نسبت 
به ســایر مسئوالن امنیتی چون ســردار حاجی زاده عزیز حساس هستیم و اجازه 
نمی دهیم جماعتی که فکری لیبرالی دارند، به رهبر عزیزتر از جانمان و سپاهیان 

غیورمان جسارت کنند. 09150002417
 جناب آقای روحانی، رئیــس جمهور محترم! ملت فراموش نمی کند که دولت 
جناب عالی چگونه با عدم اعالن قبلی قیمت بنزین، چه خسارت عظیمی به اموال 
عمومی و مردم و جان عزیزان این ملت به دست مزدوران غرب وارد شد و چه ناامنی 
ایجاد شد! که اگر رهبر معظم و ملت به داد نرسیده بودند، معلوم نبود چه می شد! 
ولی شما و دولتتان از ملت معذرت خواهی نکردید! ولی امروز جناب عالی خطای 
ســپاه را که درفضای جنگی اتفاق افتاده، خطای نابخشودنی می خوانید!؟ با اینکه 

معذرت خواهی کردند، انصاف کجاست. 09150006196
 مگر در شــرایط جنگی به سر نمی بریم؟ چرا آمریکا در پایگاه عین االسد حتی 
گزارش یک زخمی را نداد و تا ده ها سال این گزارش ها محرمانه خواهد بود آن وقت 
بعضی از افراد ضد انقالب یا ظاهراً دلسوز مردم انتظار داشتند که ایران در شرایط 

جنگی درباره سقوط هواپیمای اوکراین شفاف سازی نماید؟ 09150007109
 تاکنون و در طول ٤٠ ســال گذشــته هر اتفاقی اعم از شــادی و یا غم؛ از 
رحلــت حضرت امام گرفته تا فتنه ها و به جهنم رفتن دجال ها و حوادث هایی 
از ایــن قبیل؛ همه و همه ثبات و پایــداری و صالبت نظام مقدس را به دنبال 
داشته و خواهد داشت و شک نداشته باشید این اتفاق سقوط هواپیما که همه 
را داغدار کرد نیز همین گونه اســت و پایه انقالب را مستحکم تر خواهد کرد. 

09150002088
 ما عده ای از مربیان ســازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور در شهریور ماه 
ســال جاری پس از 3٠ سال خدمت و آموزش و تربیت نیروی ماهر بازنشسته 
شده ایم، متأســفانه تاکنون از طرف سازمان متبوع، هیچ پاسخی در خصوص 
پاداش پایان خدمت و زمان دریافت آن داده نشــده و با مکاتبات و مراجعات 
مکرری که انجام شــده با وعده هفته های آینده مواجه و به نوعی دست به سر 
شــده ایم. خواهشمندیم صدای ما را به گوش مسئوالن ذی ربط رسانده و ما را 

در احقاق حقمان یاری کنید. 09120006339

صدای مردم   

تحلیل خبری

شماره پیامک: 30004567

واقعیت این است 
که ما دروغ نگفتیم. 
دروغ به معنی جعل 
آگاهانه و عامدانه 
واقعیت است. این 
چیزی بود که از 
جانب ما به هیچ وجه 
اتفاق نیفتاد
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فکر می کردند با شهادت حاج قاسم مقاومت فرو می پاشدهمه کشور ها تروریسم دولتی آمریکا را محکوم کنند
سیاست: حجت االســالم والمسلمین حسن 
روحانی در دیدار شــاه محمود قریشــی، وزیر 
خارجه جمهوری اسالمی پاکستان با تأکید بر 
اینکه جمهوری اسالمی ایران عالقه مند است با 
همه کشور های منطقه روابط نزدیک و دوستانه 
داشته باشد، اظهار داشت: معتقدیم اختالف و 
جدایی در امت اسالمی به نفع هیچ کس نیست 
و در این راســتا کامالً از تالش های پاکســتان 
برای گسترش صلح و ثبات در منطقه استقبال 
می کنیم. وی با تأکید بــر اینکه بروز جنگ و 
تنش در منطقه می تواند بسیار خطرناک باشد، 
تصریــح کرد: جمهوری اســالمی ایران ضمن 
آمادگی کامل برای دفاع از منافع خود، هرگز به 
دنبال شعله ور کردن جنگ در منطقه نیست، از 
این رو عملیاتی که علیه پایگاه آمریکایی داشتیم 

در واقع پاسخ به اقدام جنایتکارانه آمریکا بود.
روحانی با بیان اینکــه کامالً آمادگی داریم که 
روابــط صمیمانه خود را با پاکســتان در همه 
زمینه ها توســعه دهیم، اظهار داشت: روابط با 
پاکستان برای ایران بسیار پر اهمیت بوده و برای 
گسترش روابط با این کشور اهمیت زیادی قائل 

هستیم و همواره ملت های دو کشور در روز های 
سخت در کنار پاکستان بوده اند.

رئیس جمهور افــزود: این دو تراژدی دردناکی 
که رخ داد مخصوص ایــران نبود و در این غم 
کشــور های دیگر هم ســهیم بودند. روحانی 
خاطرنشان کرد: سردمداران آمریکا و کاخ سفید 
و همچنین رژیم صهیونیســتی در کنار سران 
تروریست های دنیا از جمله داعش؛ دو گروهی 
بودند که از ترور ســردار ســلیمانی خوشحال 
و در مقابل مردمــی که به دنبال صلح و ثبات 
در منطقه هستند، غمگین و اندوهناک شدند. 
رئیس جمهور تصریــح کرد: انتظار داریم همه 
کشور ها با لحنی قاطع تروریسم دولتی آمریکا 

را محکوم کنند.

فارس: علی شمخانی در دیدار »عماد الخمیس« 
نخست وزیر سوریه که در رأس هیئتی به تهران 
سفر کرده، با تشکر از پیام تسلیت بشار اسد و 
دولت سوریه به مناسبت شهادت سردار قاسم 
سلیمانی، تصریح کرد: جمهوری اسالمی ایران با 
موشک باران پایگاه آمریکایی عین االسد و پاسخ 
کوبنده به جنایت آمریــکا، بار دیگر ثابت کرد 
تحت هیچ شرایطی از حفاظت امنیت و منافع 

ملی خود کوتاه نخواهد آمد. 
شــمخانی گفت: ترامپ و مشاوران احمقش 
تصور می کردند با ترور فرمانده شــجاع جبهه 
مقاومت حاج قاسم سلیمانی این جبهه را در 
منطقــه دچار فروپاشــی می کنند که نتیجه 
عکس داد و خون این شهید عزیز و همرزمانش 
موجب انسجام و تقویت بیشتر جبهه مقاومت 
و نفرت بیشتر مردم منطقه و جهان از آمریکا 
شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه 
تا نیروهای تروریستی آمریکا در منطقه غرب 
آسیا حضور داشته باشند، این منطقه به ثبات، 
آرامش و امنیت پایدار دســت نخواهد یافت، 
تصریــح کرد: بدون شــک در ســایه وحدت 

ملت هــا و دولت های منطقه خروج شــرارت 
آمیز آمریکا تحقق می یابد. شمخانی با اشاره 
به حمالت کور و دزدانه رژیم صهیونیستی به 
مواضع مقاومــت که با حمایت آمریکا صورت 
می گیرد، هشــدار داد: بدون شــک شهادت 
سردار ســلیمانی جبهه مقاومت را در مقابله 
جدی با اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی 
مصمم تر خواهد کرد. دبیر شورای عالی امنیت 
ملی با اعالم حمایت از اقدامات دولت ســوریه 
در پایان دادن به حضور گروه های تروریستی 
در ادلب خاطرنشان کرد: غارت نفت سوریه و 
چپاول منابع این کشور تراژدی دیگری است 
که با خــروج کامل آمریکا از منطقه می توان 

به آن پایان داد.

مینا افرازه: روزهای اخیر ترافیک رفت و آمد مقامات 
کشورهای منطقه به ایران افزایش یافته است. در حالی که 
این روزها اقدام تروریســتی آمریکا در ترور سردار سلیمانی سر و 
صدای زیادی در سطح منطقه و بین الملل به پا کرده و به تبع آن 
تنش ها بین ایران و آمریکا و نیز سطح منطقه گسترش یافته، شاهد 
افزایش میزان سفرهای دیپلماتیک به کشورمان هستیم و بسیاری 
از تحلیلگران افزایش این سفرها را با وقوع چنین تحوالتی بی ارتباط 
نمی دانند. در همین راســتا، شاه محمود قریشــی، وزیر خارجه 
پاکستان  به ایران سفر کرد و وزارت خارجه این کشور در بیانیه ای 
گفته است: وزیر امورخارجه پاکستان با هدف حمایت از تالش ها 
برای کاهش تنش ها و پیشبرد مسیر دیپلماتیک به این سفر می رود 
و روز یکشنبه با حسن روحانی رئیس جمهور و محمدجواد ظریف 
وزیر امورخارجه ایران دیدار و درباره تحوالت اخیر منطقه ای و روابط 

دوجانبه میان تهران و اسالم آباد رایزنی کرده است.
بر اساس اعالم وزارت خارجه پاکستان، در حالی که قرار است شاه 
محمود قریشی پس از دیدار با مقامات ایرانی به عربستان و آمریکا 
سفر کند، به نظر می رسد او قصد دارد در پی حوادث اخیر و تشدید 
تنش های منطقه ای به این دو کشــور سفر کند و گام هایی را در 
راستای کاهش تنش ها بردارد. شاه محمود قریشی در دیدار با رئیس 
جمهور کشورمان با تأکید بر اینکه کشورش اجازه نمی دهد که از 
خاک آن برای تهدیدسایر کشورها به ویژه ایران استفاده شود، گفت: 
پاکستان خود را شریک صلح و ثبات برای جمهوری اسالمی ایران 
می داند و به هیچ عنوان نمی خواهد شریک مناقشه ای باشد که به 

منطقه و به خصوص ایران آسیب برساند.

 سفر غیر منتظره امیر قطر به تهران
شاید بتوان سفر غیر منتظره امیر قطر به تهران را که برای نخستین 
بار از زمان به تخت نشســتن وی در سال ۲٠۱3 صورت می گیرد، 

ســفری با اهمیت و ویژه دانست. گرچه گسترش روابط دو جانبه 
میان ایران و قطر می تواند از جمله دالیل سفر شیخ تمیم بن حمد 
آل ثانی  به ایران باشــد، اما با توجه به تحوالت اخیر می توان گفت 
امیر قطر بیش از هر کشور دیگری تالش دارد از میزان تنش های 
موجود بین ایران و آمریکا کاسته شود تا منافع حیاتی این کشور 

مورد مخاطره قرار نگیرد.
با توجه به گزارشی که روزنامه دیلی میل منتشر کرده، پهپادی 
که حمله به ســردار سلیمانی و شهادت وی را انجام داده است از 
پایگاه آمریکا در قطر فرســتاده شده است. گفته شده که پرتاب 
این موشــک ها از طریق یک پهپاد ام کیوـ۹صورت گرفته که از 
مقر ستاد فرماندهی مرکزی ایاالت متحده آمریکا در قطر به آنجا 
فرستاده شده است. اگرچه هم مقامات قطری و هم مقامات ایرانی 
این مسئله را تکذیب کرده و گفته اند که دو پایگاه التاجی و عین 
االسد عراق محل برخاســتن پهپاد بوده است، اما توییت »امیر 
موسوی«، دیپلمات ســابق وزارت خارجه جمهوری اسالمی که 
همزمان با ســفر امیر قطر به تهران در صفحه شــخصی خود به 
زبان عربی نوشت نیز قابل تأمل است و احتمال حضور امیر قطر 
در تهران را به دلیل ارائه توضیحاتی درباره حمله موشکی آمریکا 
تقویت می کند. موســوی در این توییت نوشته است: »نخستین 
ســفر امیر قطر به تهران برای ادای توضیحــات درباره موضوع 
اســتفاده از پایگاه نظامی العدید در عملیات ترور شــهید قاسم 
ســلیمانی و شــهید ابو مهدی المهندس و همرزمانشان و عمل 
به وعده اش مبنی بر بســتن آن النه و مرکز تروریستی صورت 

می گیرد و انتظار چنین می رود«.
عالوه بر آن، امیر قطر در دیدار با رئیس جمهور با بیان اینکه ایران و 
قطر همواره در تحوالت گوناگون منطقه ای و بین المللی در سطوح 
مختلف با هم رایزنی ها و همکاری های گوناگون داشــته اند، گفت: 
معتقدیم افزایش تنش در منطقه هرگز به نفع کشورهای منطقه 

و جهان نیســت و آنچه از ایران در قبال مســائل منطقه دیدیم، 
همواره حکمت و تدبیر بوده است. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی افزود: 
معتقدیم باید برای حفظ امنیت در این منطقه با جمهوری اسالمی 
ایران به عنوان کشوری تأثیرگذار در منطقه همکاری کنیم و هرگونه 

همکاری امنیتی در این منطقه بدون حضور ایران ارزشی ندارد.

 آیا قطر حامل پیغامی بوده است؟
برخی از تحلیلگران معتقدند سفر امیر قطر به تهران که دومین سفر 
مقامات بلندپایه سیاسی این کشور است، با هدف ابالغ پیام محرمانه 
آمریکا به ایران انجام شده است. در حالی که در مقابل این دیدگاه 
عنوان می شود ایران حامل پیامی برای آمریکایی هاست و می خواهد 
این پیام را از طریق امیر قطر که روابط خوبی هم با آمریکایی ها دارد 

برای این کشور ارسال کند.

 هماهنگی در جبهه مقاومت
 هدف سفر نخست وزیر سوریه به ایران

جدای از سفر مقامات پاکستانی و قطری به ایران در روزهای اخیر، 
عماد خمیس نخست وزیر ســوریه نیز دیروز برای رایزنی درباره 
آخرین تحوالت منطقه ای و بین المللی و دیگر موضوعات مرتبط 
به دو کشور به ایران آمد. با توجه به تحوالت اخیر منطقه ای، به نظر 
می رسد هدف بعدی نخست وزیر سوریه از سفر ایران در راستای 
رایزنی های دیپلماتیک درباره تحوالت دو کشور و اقدامات الزم برای 

هماهنگی در جبهه مقاومت صورت گرفته است.

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

خبر

سیاست خارجی

نگاهی به اهداف سفر مقامات قطر، سوریه و پاکستان به ایران

ترافیک دیپلماتیک در تهران

سیاست خارجیسیاست خارجی
شمخانی در دیدار نخست وزیر سوریه:روحانی در دیدار وزیر خارجه پاکستان:

 سه شنبه 24 دی  1398 18 جمادی االول 1441 14 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9160

 در 48 ساعت اولیه سقوط هواپیما 
کدام سناریوها بررسی شدند؟

سیاست: خبرگزاری فارس با بیان  اینکه مطرح شدن گزاره هایی چون »جمینگ« 
و »نفوذ« و بررسی آن ها در طول ٤8 ساعت پس از وقوع سانحه سقوط هواپیمای 
اوکراینی را می توان از جمله علل تأخیر در اطالع رسانی علت اصلی سانحه برشمرد، 

درباره سناریوهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته این حادثه نوشت:
 1- نخســتین احتمال فرماندهان در ســاعات اولیه همان شلیک پدافند و اصابت 
موشــک به هواپیما است که خود می تواند شامل بررسی سه عامل خطای انسانی، 
خرابکاری و جنگ الکترونیک باشد. بررسی احتمال خطای انسانی شامل بازبینی 
گراف های راداری، مکالمات درون شبکه ای و بررسی تک تک اقدامات صورت گرفته 
توسط اپراتور است که وارسی و بازبینی آن ها نیازمند دقت زیاد است. از سوی دیگر 
بررسی احتمال خرابکاری شامل خرابکاری فنی یا خرابکاری توسط عامل انسانی نیز 
خود نیازمند بررسی دقیق و مصاحبه با عوامل دخیل در ماجرا از جمله اپراتورهای 
ســامانه و عوامل نگهداری سامانه است. سومین احتمال از این سناریور را می توان 
بررســی اقدامات جنگ الکترونیک و ایجاد اختالل در رادارهای شــبکه یکپارچه 
برشمرد. در این خصوص گزاره دیگری که این احتمال را قوی می کند، موفق نبودن 
تالش اپراتور سامانه پدافندی برای برقراری ارتباط با شبکه یکپارچه است که سردار 
حاجی زاده نیز یکی از علل احتمالی این موضوع را جمینگ )جنگ الکترونیک( نام 
برده است. دیگر موضوعی که می تواند این احتمال را قوی تر جلوه دهد، امکان اخالل 
در رادارهای پیش اخطار و ایجاد اهداف کاذب در فضای کشور)موشــک های کروز( 
برای آن ها با استفاده از ابزارهای جنگ الکترونیک دورایستا توسط ارتش تروریستی 
آمریکا اســت تا شبکه پدافندی کشــور را دچار خطا کند؛ چراکه به گفته سردار 
حاجی زاده و سردار سالمی پس از حمله موشکی به پایگاه عین االسد آمریکا در خاک 

عراق، هواپیماهای آمریکایی زیادی در اطراف کشور در حال پرواز بودند.
2- احتمال دوم را می توان اصابت همزمان کروز و موشک پدافندی به هواپیما در 
یک نقطه تالقی برشــمرد؛ به این صورت که موشــک کروز در یک نقطه تالقی با 
هواپیما، مورد اصابت موشک پدافندی قرار گرفته باشد. از آنجایی که این احتمال 
نیازمند بررســی کارشناسی گراف های راداری و داده های شبکه یکپارچه پدافندی 

است، یکی از علل تأخیر را می توان بررسی این داده ها برشمرد.
3- ســومین دلیل احتمالی برای تأخیر در اعالم علت ســانحه را می توان بررسی 
احتمال تروریستی بودن سقوط هواپیما با منشأ داخلی و خارجی برشمرد. بررسی 
این احتمال شامل انفجار در آسمان با بمب گذاری قبلی در هواپیما و یا حتی اقدام 

تروریستی بر روی زمین با شلیک موشک دوش پرتاب به سمت آن برشمرد.
4- چهارمین احتمال را می توان یقین ســامانه پدافنــدی به هدف قرار دادن یک 
موشک کروز برشــمرد؛ همان گونه که از سوی فرمانده کل سپاه و فرمانده نیروی 
هوافضای سپاه اعالم شــد، در هنگام وقوع حادثه از سوی شبکه پدافند هوایی به 
سایت های پدافندی اعالم شده که تعدادی موشک کروز به سمت کشور شلیک و 
در حال پرواز در فضای کشــور برای اصابت به اهداف خود هستند و اپراتور سامانه 
پدافندی نیز با این تصور که هدف نشان داده بر روی صفحه رادار یکی از موشک های 
کروز آمریکایی است، به سوی آن شلیک می کند؛ نخستین احتمال در علت تأخیر 
را می توان مفروض بودن نقص فنی هواپیما و سرنگونی موشک کروز توسط پدافند 
هوایی برشمرد که پس از آن نیروهای نظامی به دنبال بقایای موشک کروز بوده اند. 
علل فوق را می توان سناریوهایی برشمرد که در ٤8 ساعت اول حادثه در حال بررسی 

بوده  تا پس از رسیدن به علت قطعی اظهار نظر صورت گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان:
صالحیت 90 نماینده مجلس به دلیل مسائل مالی رد شد

تسنیم: سخنگوی شــورای نگهبان گفت: از حــدود ۲٤۷ نفر نماینده فعلی مجلس، 
صالحیت ۹٠ نفر عمدتاً به خاطر مسائل مالی تأیید نشده است، البته به برخی از آن ها 
مستندات پرونده شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کردند، این مستندات 
ارائه می شــود. کدخدایی با بیان اینکه یک میلیون برگ سند از مراجع چهارگانه برای 
بررسی صالحیت ها دریافت کردیم، اظهار داشت: مهم ترین دالیل رد صالحیت ها، مفاسد 
اقتصادی، مفاســد اخالقی و ضدیت با حاکمیت بوده است. کدخدایی با تأکید بر اینکه 
سوء اســتفاده از اموال عمومی، تحصیل مال نامشروع، اختالس، استعمال مواد مخدر، 
مفاسد اخالقی، محکومیت جنایی، سابقه شرارت، چاقو کشی، سابقه فروش مواد مخدر 
از جمله مصادیق رد صالحیت هاست، گفت: از حدود ۲٤۷ نفر نماینده فعلی مجلس، ۹٠ 
نفر صالحیتشان عمدتاً به خاطر مسائل مالی تأیید نشده است، البته به برخی از آن ها 
مستندات پرونده شان توضیح داده شد و به بقیه نیز اگر درخواست کنند، این مستندات 

ارائه می شود.

انتقاد شدید سناتور روس از بیانیه تروئیکای اروپایی درباره برجام
چرا اسمی از آمریکا نمی آورید؟

فارس: کنستانتین کاساچف، سناتور ارشد 
روس از بیانیه مشترک تروئیکای اروپایی که 
در آن از ایران خواســته اند به همه تعهدات 
خود ذیل برجــام بازگردد و در برابر اقدامات 
آمریکا سکوت پیشه کرده اند، به شدت انتقاد 
کرد. رئیس کمیته خارجی شورای فدراسیون 
روســیه گفت: »در بیانیه مشــترک آلمان، 
فرانسه و انگلیس این سه کشور به تعهدات خود در برجام تأکید کرده اند. این خبر خوب 
است، اما خبر بد این است که پاریس، برلین و لندن از ایران خواسته اند به تعهدات خود 
عمل کند. چرا این بد است؟ به خاطر اینکه بیانیه فاقد درخواست ها و مطالبات مشابه از 
ایاالت متحده آمریکاست«. وی تأکید کرد: »با منطق غربی، مهم نیست که چه اتفاقی 
برای برجام رخ داده و چرا به این روز افتاده است، فقط ایران باید به تعهداتش پایبند باشد 

و اگر آن را رعایت نکند، تنها طرفی است که باید مورد سرزنش قرار گیرد«.

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 سید جالل فیاضی

پس از واقعه
پس از صبحگاه شــوم ســیزدهم دی 
ماه که سردار رشــید اسالم وقهرمان 
ملی کشورمان ســردار قاسم سلیمانی 
درجنایت دولت تروریســت آمریکا به 
شــهادت رســید، تا امروز وقایع تلخ و 
شــیرین دیگری در کشــور رخ داده 

است . 
باشــکوه  بدرقه  قیامــت ملت هــا در 
ســردار دل ها جلوه هــای ماندگاری از 
سیدالشهدای  رشادت های  قدرشناسی 
مقاومــت آفریــد، اما بدرقــه آخر در 
کرمــان باقربانــی شــدن جمعــی از 
هموطنان عزیزمان بــه خاطر ازدحام 
میلیونی مــردم وبرخی بی تدبیری ها، 

ایران عزیز را داغدار کرد. 
ســیلی محکم ســپاه عزیز به قاتالن 
حاج قاســم در صبحگاه هجدهم دی 
عین  نظامی  پایــگاه  درموشــک باران 
االســد آمریکا، مرهمی بر دل زخمی 
مردم بود، ولی چند ساعت بعد سقوط 
هواپیمــای اوکراینی وشــهادت ۱٤۹ 
تن از هموطنــان عزیزمان  که جمعی 
از آن هــا نخبگان علمی کشــور بودند 
وجان باختن جمع دیگری از مسافران 
خارجــی این هواپیما، کشــور را غرق 

ماتم کرد. 
شــامگاه همــان روز با عقب نشــینی 
آمریکا، تأثیراقتدار کشــور آشکار شد 
و موجب غرور ملــی گردید، در حالی 
که متأســفانه صبح شــنبه بــا اعالم 
دیرهنگام  خطای انســانی در شلیک 
موشــک پدافند هوایی بــه هواپیمای 
اوکراینی، در بحبوحــه فضای جنگی 
ســاخته و پرداخته آمریکا، کشــور را 
غمی مضاعف فراگرفــت. اکنون چند 

نکته پس از واقعه:
1- علــت تأخیــر ســه روزه اعــالم 
خبرســرنگونی هواپیمای اوکراینی در 
خطای انسانی آن گونه که به اقناع افکار 
عمومی بینجامد، تشــریح نشده است. 
و  اگرچه مصاحبه ســردار حاجی زاده 
پذیرش صادقانه مسئولیت این اشتباه 
اقدامی شــجاعانه بود، اما هنوز پاسخ 
مناســبی در خصوص علــت عدم لغو 
پروازهای مسافری با وجود درخواست 
ســپاه و نیز علت تأخیر در اعالم خبر 
این خطای انســانی به افــکار عمومی 
 وخانــواده هــای داغدار داده نشــده 

است. 
اعتمــاد مــردم بزرگ ترین ســرمایه 
اجتماعی کشــور است وبرای بازسازی 
وپاسداشــت این اعتماد نباید از هیچ 

تالشی فروگذار کرد.
2- دوقطبی ســازی خونخواهان حاج 
قاســم و داغداران قربانیان هواپیمای 
اوکراینــی از القائــات دشــمن و خط 
رســانه ای بیگانگان اســت. ملت ایران 
هم داغدار حاج قاسم است هم سوگوار 
فرزنــدان خــود در ســقوط هواپیما، 
مراقبت کنیم که این دوقطبی ســازی 

مردم را رودرروی یکدیگر قرار ندهد.
3- حماسه بدرقه حاج قاسم و تکریم 
وتجلیــل از قربانیان ســقوط هواپیما، 
هر دو  نشــانه غم جانسوز ملت ماست 
و نباید در غوغاهای دشمن ساخته گم 

شود. 
پس مســئوالن و فعــاالن فرهنگی و 
سیاســی در جاودانه کــردن نام ویاد 
رشــادت های حــاج قاســم وتکریــم 
وتجلیل از شهدای هواپیمای اوکراینی 
ودلجویی و احترام خانواده های محترم 

آنان تالش کنند.
4- بررســی ابعاد مختلف فنی خطای 
ومجازات در خــور مقصران  انســانی 
و اطالع رســانی شــفاف آن با رعایت 
مالحظــات امنیت ملــی یک ضرورت 
اســت .همچنان کــه رســیدگی بــه 
مراسم  در  بی تدبیری  و  ســهل انگاری 
تشییع ســردار دل ها درکرمان انتظار 

جدی مردم است. 
اما بروز خطای انسانی در شرایط جنگی 
اتفاقی بی سابقه در کشورها نیست و این 
اشتباه اگر چه موجب  خسارتی جبران 
ناپذیر و داغدار کردن ملت شــده است، 
اما  نباید ســبب از یاد بردن رشادت ها 
نیروهای مسلح شود؛  و جانفشانی های 
ســپاه و ارتش مدافعان جــان بر کف 
کشــور بوده و هســتند و همواره باید 

قدرشناس آنان بود.
5- این روزها اما هموطنان عزیز ما در 
سیستان و بلوچستان در محاصره سیل 
بامشــکالت  قهر طبیعت،  با  ومواجهه 
امدادرسانی  نیازمند  جدی مواجه اند و 

وکمک مسئوالن و مردم هستند . 
ارتش و سپاه درچنین مواقعی میداندار 
اصلی کمک رســانی به مردم آســیب 
دیده  اند و حاشــیه ســازی نباید آن ها 
را از امــداد به هموطنانمان بازدارد. در 
این شــرایط صدای  هموطنان عزیز و 
مظلوم سیستان و بلوچستان رابشنویم 

وبه یاری این عزیزان بشتابیم.



w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 برنامه آموزشی »مدرسه زمستانی ملک« اعالم شد  آستان: برنامه  آموزشی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک ویژه زمستان 1398 در قالب »مدرسه زمستانی ملک« اعالم شد.برپایی کارگاه های مدرسه 
زمستانی ملک با توجه به استقبال هنرجویان در ادامه دوره های فصل های گذشته با مباحث جدید صورت می گیرد.عالقه مندان برای کسب اطالعات بیشتر درباره کارگاه های   آموزشی مؤسسه کتابخانه و موزه ملی ملک 

و چگونگی نام نویسی در آن ها می توانند به این مؤسسه واقع در تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد و یا وب سایت آن به نشانی »malekmuseum.org« مراجعه کنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با طرح ابتکاری کتابخانه امام خمینیe آشنا شویم
مکانی برای مطالعه تمام اعضای خانواده

آســتان: حاال که فضــای مجازی به 
عنــوان رقیبی بــرای کتابخانه ها قرار 
گرفته اســت، الزم اســت کتابخانه ها 
با وســیع کــردن افق ديــد، با تالش 
بیشتر و ارائه خدمات متنوع مورد نیاز 
مراجعان، طراحــي و برنامه ريزي الزم 
را بــرای بازگرداندن مخاطبان خود به 

سالن های مطالعه انجام دهند تا در جذب هرچه بیشتر جامعه هدف خود موفق 
شوند. کتابخانه مجتمع فرهنگی امام خمینی)ره( يکی از کتابخانه های وابسته به 
آســتان قدس رضوی است که موفق شــده با اجرای طرح های متنوع در جذب 
مخاطب موفقیت حداکثری را کسب کند.اين مرکز به عنوان يکی از کتابخانه های 
وابســته به آستان قدس رضوی ويژه نوجوانان در سال 1379 با حدود يک هزار 
و 800 مترمربع زيربنا ساخته شد. کتابخانه امام خمینی)ره( با بیش از 40 هزار 
نســخه کتاب چاپی و حدود ۲0 عنوان نشريه ادواری برای سطوح دانش آموزی 
دبیرستان و پیش دانشگاهی و سالن مطالعه استاندارد با گنجايش 380صندلی 
برای مراجعه کننده در اختیار دانش پژوهان نوجوان قرار گرفته است که در حال 

حاضر بیش از ۲0 هزار عضو خود را پوشش می دهد.

 کتابخانه کودک، پرستاری برای کودکان
بسیاری از مادران عالقه مند به مطالعه به دلیل دغدغه مندی در نگهداری کودکان 
خود شرايط مطلوب برای مطالعه را از دست می دهند. کتابخانه امام خمینی)ره( 
با طراحــی و راه اندازی کتابخانه کودک در کنار کمک به اين مادران عالقه مند، 
فضايــی تدارک ديده که کودکان نیز ضمن اســتفاده از فضای شــاد و مفرح و 

سرگرمی های مختلف، از کودکی با مطالعه خو بگیرند. 
موحد در اين خصوص می گويد: »اين کتابخانه ويژه کودکان 9-3 ســال طراحی 
شــده و مادران با ارائه يــک قطعه عکس از کودک و کپي شناســنامه خود و 
فرزندشــان مي توانند همه روزه از ساعت 1۲-10 و 18-16 عالوه بر استفاده از 
کتاب ها، از بازي هاي فکري ، بخش نشريات کودک ، بخش کتب والدين و... نیز به 
صورت رايگان استفاده کنند. اجراي زنگ کتاب، مسابقه هاي مختلف کتاب خواني، 
نشســت هاي ادبي، رنگ آمیزي کودکان و کارگاه کتاب خواني نیز از ديگر اموری 

است که در کتابخانه کودک اين مجموعه به آن پرداخته می شود«.
 

 محیطی برای تمام اعضای خانواده
نرگــس کدخدا، مادر عالقه مند به مطالعه که همــراه دو فرزند خود امیر علی و 
امیر حســین دوقلوهای سه ساله از فضای کتابخانه کودکان استفاده می کند در 
گفت وگويی کوتاه فضای مطالعاتی کتابخانه امام خمینی)ره( را اين طور توصیف 
می کند: »اينجا محیطی دوست داشتنی برای بچه ها، با کارکنانی صبور و کارآمد و 
فضايی جذاب برای کودکان است« . وی می گويد: »محیط کتابخانه کودک در کنار 
فضای مطالعاتی، فضايی تربیتی را فراهم کرده که کودکان بسیاری از ضعف های 

رفتاری خود را در اين محیط اصالح می کنند«. 
سمیه مشــکانی، مادر حلما و سما براتی کودکان ســه و چهار ساله از اعضای 
کتابخانــه کودک کتابخانه امام خمینی)ره( نیز حضــور در اين مکان را موجب 

عالقه مندی فرزندانش به کتاب عنوان می کند. 
زهرا عباســپور، عضو نوجوان اين کتابخانه نیز وجود منابع کامل کمک درسی و 
فضای استاندارد محیط کتابخانه نوجوان امام خمینی)ره( را يکی از داليل حضور 

مکرر خود در اين مجموعه عنوان می کند. 
گفتنی است، کتابخانه مجتمع امام خمینی)ره( دارای بخش های مختلفی از جمله 
تاالر مطالعه قفسه باز، تاالر مرجع، تاالر مطبوعات، واحد امانت کتاب، واحد منابع 
ديداری و شنیداری و میز جست وجوی مراجعین و... ويژه پسران و دختران است. 
اين مجموعه فرهنگی واقع در خواجه ربیع ۲3 همه روزه از ســاعت 7:۲0 لغايت 

19 پذيراي تمام کودکان و دانش آموزان عالقه مند است.

در 9 ماه ابتدای سال صورت گرفته است
 صید و عرضه بیش از 10 تن ماهی قزل آال 

توسط کشت  و صنعت اسفراین
آســتان: مدير عامل کشــت و 
زيرمجموعه  اســفراين  صنعــت 
از صید  اقتصادی رضوی  سازمان 
و عرضــه بیــش از 10 تن ماهی 
قزل آال توسط اين مجموعه در 9 
ماه ابتدای امسال خبر داد.حمید 
برکی در گفت وگو با آســتان نیوز 
بیان کــرد: اين مقــدار ماهی به 
بازارهای شهرهای مشهد، اسفراين و بجنورد عرضه شده است.وی استفاده بهینه 
از منابع آبی شــور را از جمله اهداف کشــت و صنعت اسفراين از پرورش ماهی 
دانست و خاطرنشان کرد: با توجه به شور شدن آب چاه ها و منابع آبی که قابلیت 
کشاورزی ندارد، اين مجموعه تولید ماهی را در دستور کار خود قرار داده است.

مدير عامل کشــت و صنعت اسفراين ادامه داد: ماهی قزل آالی آب شور، از نظر 
سالمت از کیفیت بااليی برخوردار است زيرا به دلیل شوری بسیار زياد آب  )بیش 

از ۲0 هزار میکروموس بر سانتیمتر( از دارو و آنتی بیوتیک استفاده نمی شود.
وی ادامه داد: ضمن اينکه با توجه به شور بودن آب، ماهی کمتر درگیر بیماری 
شده و شوری آب عوامل بیماری زا را از بین می برد.وی با اشاره به اهمیت مصرف 
ماهی در ســبد غذايی خانواده ها گفت: با توجه به ماهی تولید شده در کشت و 
صنعت اسفراين که به واسطه پرورش در آب شور از سالمت و کیفیت منحصر به 
فردی برخوردار است، اين شرکت در نظر دارد با توسعه آن از طريق برون سپاری 

که آغاز شده است، به عرصه صادرات نیز ورود پیدا کند.

در سال رونق تولید صورت گرفت
 تولید 4 هزار تن رب گوجه فرنگی
 فله توسط شرکت غذایی رضوی

آســتان: مدير عامل شــرکت 
فراورده های غذايی رضوی از تولید 
حدود 4 هزار تن رب گوجه فرنگی 
فله توســط اين شــرکت در سال 
داد.حمید رضا  خبــر  تولید  رونق 
اصیلی گفت: شرکت فراورده های 
غذايی رضوی در سالی که از سوی 
رهبر معظم انقالب سال »رونق تولید« نام گذاری شده است، به منظور استفاده بهینه 
از نیروی انســانی و امکانات موجود در کارخانه، حدود 30 هزار تن گوجه فرنگی 
دريافت کرده است.وی با اشاره به اينکه کارخانه فراورده های غذايی رضوی باالترين 
میزان رب گوجه فرنگی را در مدت فعالیت خود در سال جاری تولید کرده است، 
افزود: تولید شبانه روزی رب گوجه فرنگی در اين شرکت از زمان راه اندازی تا پايان 
بهره برداری خط تولید، منجر به تحقق اين مهم شــده است.مدير عامل شرکت 
فراورده هــای غذايی رضوی با تأکید بر ضــرورت همکاری و افزايش تعامل میان 
شرکت ها و مؤسسه های زيرمجموعه سازمان اقتصادی رضوی خاطرنشان کرد: اين 
شرکت در راستای دستور تولیت آستان قدس رضوی برای استفاده از ظرفیت های 
داخلی مؤسسه ها و شــرکت های آستان قدس، حدود 4 هزار تن گوجه فرنگی از 
کشت و صنعت مزرعه نمونه و همچنین سازمان موقوفات ملک دريافت کرده است.

وی با اشاره به گستره شهرهای ارسال کننده گوجه فرنگی گفت: محصول مذکور از 
تمامی شهرهای استان خراسان رضوی به ويژه تربت جام، نیشابور و کاشمر تحويل 
گرفته شــده است.اصیلی درباره کیفیت رب تولید شده اين شرکت تصريح کرد: 
امســال با توجه به بارندگی خوب و سالمت گوجه های ارسالی، محصولی با رنگ 
و کیفیت بسیار عالی و مرغوب تولید و به بازار مصرف عرضه شده است.وی ادامه 
داد: در اين راستا همچنین آزمون هايی نظیر اندازه گیری بريکس محصول، رنگ، 
هاوارد و بررسی سالمت تمامی مراحل تولید برای حفظ و حتی افزايش کیفیت 
رب تولیدی انجام شده است.مدير عامل شرکت فراورده های غذايی رضوی اضافه 
کرد: اين شرکت همه ساله تولید انواع کنسرو رب گوجه فرنگی با برند ممتاز رضوی 

را با برخورداری از بهترين کیفیت در خطوط پیشرفته خود در دستور کار دارد.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
رئیــس اداره ارتباطــات و همکاری های 
بین الملل مرکز امور بین الملل آستان قدس 
رضوی از مقوله ارتباط مزارات جهان اسالم 
با يکديگر به عنوان مقدمه ای برای تشکیل 

جبهه جهانی زيارت ياد کرد.
محمدحسین  والمسلمین  حجت االسالم 
جمال زاده در گفت وگو با خبرنگار قدس با 
بیان اين مطلب افزود: هدف از ارتباط  گیری 
با مزارات جهان اسالم که از مأموريت های 
اين اداره و اين مرکز به شمار می رود، ترويج 
فرهنگ زيارت با ساير مسلمانان و مذاهب 

اسالمی در سراسر دنیای اسالم است.
وی ادامــه داد: منظور از مــزارات جهان 
اسالم، زيارتگاه های شخصیت های برجسته 
اسالمی همچون اصحاب پیامبر اکرم)ص(، 
اهل بیت عصمــت و طهارت)ع( و بزرگان 
مذاهب اسالمی اســت که شامل مزارات 
شیعه و مزارات برادران اهل سنت می شود.

رئیس ايــن اداره اضافه کــرد: مرکز امور 
بین الملل آســتان قدس رضــوی در اليه 
اول ارتباطــی خــود تمرکز بــر ارتباط با 
اعتاب مقدسه جهان اسالم شامل عتبات 
عالیات عراق و سوريه داشته و در اين راستا 
دبیرخانه اجالســیه اعتاب مقدس در اين 
مرکز در ســال 1396 تأسیس شد؛ ضمن 
اينکه ارتباط با مزارات جهان اســالم اليه 
دوم ارتباطی آستان قدس رضوی با مراکز 

مهم زيارتی جهان اسالم است.

 مزارات، پایگاه های معنویت 
و آموزه های دینی

اين مقام مســئول در بخــش ديگری از 
ســخنانش بیان کرد: مزارات مهم جهان 
اسالم در کشــورهای مختلف به ويژه در 
کشــورهای آســیای میانه قرار دارد که 
می شــود به زيارتگاه مزار شــريف و مزار 
يحیی بن زيد)ع( در افغانســتان، مزارات 
شــیث نبی)ع( و معین الدين چشتی در 
هند، مزارات ســلطان باهو و شاه عقیق بابا 
در پاکستان، مزارات سلمان فارسی و شیخ 
عبدالقادر جیالنی در عراق، مزارات محمد 
حنفیه و عمار ياسر در سوريه و نیز زيارتگاه 

رأس الحسین)ع( در مصر اشاره کرد. 
حجت االسالم والمسلمین جمال زاده عنوان 
کرد: امر زيارت در بین بیش از 70 درصد 
مسلمانان )شیعه و سنی( مورد توجه است 
و مزارات به عنــوان پايگاه های معنويت و 
تعلیم آموزه های اسالمی، جايگاه ويژه ای در 

بین مسلمانان دارند.
وی ادامه داد: با توجه به اينکه آستان قدس 
رضوی بزرگ ترين نهــاد موقوفاتی جهان 
اسالم است و با عنايت به موارد مندرج در 
احکام صادره از سوی رهبر معظم انقالب 
در انتصاب تولیت های ســابق و فعلی اين 
نهاد مقدس کــه در آن به تأثیرگذاری بر 
فضای عمومی جهان اســالمی اشاره شده 
است، طرح ارتباط با مزارات جهان اسالم 
از آنجا اهمیت دارد که پیروان ساير فرقه ها 
و مذاهب اسالمی با موضوع ارادت به اهل 
بیت عصمت و طهارت)ع( به ويژه ساحت 
مقدس حضرت امام رضا)ع( ســالیانه به 
بارگاه امام هشــتم)ع( مشرف شده و اين 
ارتباط می تواند بــه تقويت مزارات جهان 
اســالم به عنوان پايگاه هايــی برای دفاع 
از حقايــق و آموزه های اســالمی در برابر 
هجمه های دشمنان به ويژه در حوزه سبک 

زندگی اسالمی منجر شود. 
رئیس ايــن اداره اظهار کرد: دشــمن با 
شناخت اين موضوع که نشر و ترويج اسالم 
ناب محمدی از طريق تعالیم و آموزه های 

اصیل اهل بیــت عصمت و طهارت)ع( در 
میان فرقه های مختلف مسلمانان موجب 
اتحاد، وحدت و همبستگی جوامع اسالمی 
می شود، با نیت ترويج افراط  گرايی، تکفیر 
و اختالف در بین فرقه های مســلمانان به 
دنبال اين است که موضوع زيارت و مزارات 
جهان اســالم را تضعیف کــرده و حتی 
در میــان برادران اهل ســنت، گروه هايی 
همچون وهابیت را تقويت و پشــتیبانی 
می کنــد تا زيارت را جلوه ای از شــرک و 

مخالف ايمان به خدا جلوه دهد.
حجت االسالم والمسلمین جمال زاده افزود: 
اين در حالی است که بايد دقت داشت که 
بسیاری از مســلمانان اهل سنت نه تنها 
بــه امر زيارت توجه دارند بلکه آموزه هايی 
همچون توســل و شفاعت هم مورد قبول 
آن هاســت، يعنی بايد بــه صراحت گفت 
که امر زيارت قبور بزرگان دين و توسل و 
شفاعت به آنان تنها مختص مذهب شیعه 
نبوده و بسیاری از فرقه های اسالمی به اين 

امر مبادرت می ورزند.

 پنج گام برای ارتباط  گیری
 با مزارات جهان اسالم

اين مقام مسئول در بیان طرح ارتباط گیری 
با مــزارات جهان اســالم تصريــح کرد: 
»شناسايی و ارتباط  گیری با مزارات جهان 
اســالم«، »دعوت و میزبانــی از متولیان 
مــزارات جهان اســالم در شــهر مقدس 
همفکری  نشست های  »برگزاری  مشهد«، 
منطقه ای مزارات جهان اسالم با تفکیک 
مناطق شــبه قاره هند، کشورهای عربی، 
آســیای میانه و...«، »ايجاد زمینه همکاری 
مشــترک و تبادل تجارب« و »تشــکیل 
اتحاديه مزارات جهان اسالم« پنج گام مهم 
در اين زمینه به شمار می رود.وی ادامه داد: 
تاکنون در زمینه گام اول يعنی شناسايی و 
ارتباط  گیری با مزارات جهان اسالم بیش از 
400 مزار در سطح جهان اسالم شناسايی 
شده است و در زمینه گام دوم از متولیان 
مزارات کشــورهای افغانستان، پاکستان، 
هند، عراق، لبنان و ســوريه هم در ســال 
گذشــته و هم سال جاری دعوت به عمل 
آمد و میزبانی از آنان هم صورت گرفت و 
پیش بینی می شود در سال 1399 امکان 
برگزاری نشست منطقه شبه قاره هند در 

کشور هندوستان نیز امکان پذير باشد.
جمال زاده  والمســلمین  حجت االســالم 
تأکید کرد: با توجه به حساسیت موضوع 
ارتباط  گیــری بــا مزارات جهان اســالم، 
پژوهش های متعددی برای شناخت بیشتر 
جريان های فکری جهان اسالم و اقدامات 
مخرب دشمنان و جريان های رقیب هم در 

دست بررسی بوده و در سال آينده نتیجه 
اين تحقیقات و پژوهش ها منتشر خواهد 

شد.
رئیس اين اداره بیان کرد: عالوه بر اين به 
جهت ضرورت بازنمايی رسانه ای ظرفیت 
مزارات جهان اسالم؛ تولید مستند، کلیپ، 
ســرود، قوالی )آيین آوازخوانی مسلمانان 
پاکســتان و اردوزبانان( و... در دست اقدام 
است که تاکنون دو مستند از مزار سلطان 
باهو در پاکســتان و ابوايــوب انصاری در 
ترکیه تهیه و تولید شده که مورد استقبال 

مسلمانان آن کشورها قرار گرفته است.
وی در مــورد راهبرد مرکز امور بین الملل 
آســتان قدس رضوی در ارتباط گیری با 
مزارات جهان اســالم اظهار کرد: راهبرد 
اين مرکز در ايــن مورد تعريف اقدامات و 
فعالیت های مشــترک دوطرفه است و به 
شدت از فعالیت های شعاری، تشريفاتی و 

اختالف انگیز پرهیز می شود.

 ایران، جزو 10 کشور
 پرجمعیت مسلمان جهان

اين مقام مســئول در زمینه سفر متولیان 
مــزارات جهان اســالم به مشــهد گفت: 
متولیان مزارات جهان اسالم که در دو سال 
اخیر تاکنون به مشهد مقدس برای زيارت 
حرم مطهر امام رضا)ع( مشرف شده اند از 
عظمت بارگاه امام هشتم)ع( و خدماتی که 
آستان قدس رضوی در زمینه های مختلف 
علمی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... به 
مســلمانان ارائه می دهد، شگفت زده شده 
و تمايل خود را بــرای تقويت ارتباطات و 
توسعه مزارات خود و استفاده از تجربیات 

آستان قدس رضوی اعالم کرده اند.
وی عنوان کــرد: در مدت حضور متولیان 
مزارات جهان اســالم در مشهد برنامه های 
مختلفی بــرای آن هــا از جمله گفت وگو 
و نشســت با مديــران بخش های مختلف 
آستان قدس رضوی، بازديد از مراکز علمی، 
فرهنگی، اقتصــادی و... اين نهاد مقدس 
تدارک ديده می شــود کــه در جريان اين 
بازديدها آشنايی آن ها نسبت به ظرفیت های 
آستان قدس رضوی در زمینه های مختلف 
افزايش يافته و در ضمن ديدارها زمینه های 
مشترک همکاری متقابل نیز شناسايی و 

مورد توجه قرار می گیرد.
حجت االسالم والمســلمین جمال زاده در 
زمینه توجه به جمعیت مســلمانان برای 
زيارت مزارات گوناگون جهان اسالم تأکید 
کرد: بر پايه آمار ســايت مرکز پژوهشــی 
پیو)Pew( جمعیت مســلمانان در سال 
۲010 میــالدی بیش از يــک میلیارد و 
600 میلیون نفر در سراسر جهان بوده که 

حداقل 60 درصد از مسلمانان اهل سنت با 
بیــش از يک مزار از مزارات بزرگان جهان 

اسالم ارتباط داشته که جمعیتی 
افزون بــر 950 میلیون نفر 
را در سراســر دنیا تشکیل 

می دهند.
رئیس ايــن اداره ادامه داد: 
بــر اســاس پیش بینی اين 
ســايت پژوهشی، 10 کشور 
پرجمعیت مسلمان در سال 
از:  ۲030 میالدی عبارتند 
هند،  اندونزی،  پاکســتان، 
بنــگالدش، مصــر، ايران، 
نیجريه، ترکیه، افغانستان و 
عراق که بیشترين مرتبطان 
با مزارات جهان اســالم را 

تشکیل می دهند.
ايــن مقام مســئول اضافه 
مسلمانان  از  بسیاری  کرد: 
صوفی که مرتبــط با يک 
مزار در جهان اسالم هستند 
از طريق اقطاب خود )يعنی 
بــزرگان طريقــت در آن 

مذهب( به »معروف کرخی« می رسند که 
او هم يکی از شــاگردان امام رضا)ع( بوده 
است. از همین منظر بسیاری از مسلمانان 
صوفی، ارادت ويژه ای به ساحت قدسی امام 
هشتم)ع( دارند و اين بهترين فرصت برای 

ارتباط  گیری با ساير مسلمانان است.
وی به موضوع ســادات رضوی هم اشاره و 
خاطرنشــان کرد: شايد جالب باشد که به 
اين مطلب هم اشــاره شود که بسیاری از 
مسلمانان اهل ســنت در جهان به عنوان 
»ســادات رضوی« با اهــل بیت عصمت و 
طهارت)ع( ارتباط داشته و محبت و مودت 
خاندان رســالت و نبوت را در دل دارند و 
اين مرکز ســعی کرده اســت در زمینه 
ارتباط  گیری با مزارات جهان اسالم با اين 
افراد که از نظر شجره نامه به عنوان سادات 
رضوی در کشــورهايی مانند هندوستان، 
پاکستان، افغانســتان و... زندگی می کنند 

ارتباط  گیری مؤثر داشته باشد.
جمال زاده  والمســلمین  حجت االســالم 
تصريح کرد: با توجــه به توضیحات بیان 
شده، رويکرد مرکز امور بین الملل آستان 
قدس رضوی در ارتبــاط  گیری با مزارات 
جهان اسالم، ارتباطی مستمر و سازنده با 
پیروان ســاير مذاهب اسالمی با محوريت 
زيــارت بوده تا اين مســلمانان در هنگام 
بازگشت به کشورهای خود بیش از پیش 
موجب ترويــج فرهنگ زيــارت و ترويج 
محبــت و ارادت به اهــل بیت عصمت و 

طهارت)ع( در بین ساير مسلمانان شوند.

 امر زیارت در بین 
بیش از 70 درصد 

مسلمانان )شیعه و 
سنی( مورد توجه 
است و مزارات به 
عنوان پایگاه های 
معنویت و تعلیم 

آموزه های اسالمی، 
جایگاه ویژه ای در 

بین مسلمانان دارند

بــــــــرش

رئیس اداره ارتباطات و همکاری های بین الملل آستان قدس رضوی پروژه ارتباط مزارات جهان اسالم را تشریح کرد

تالش برای تشکیل جبهه جهانی زیارت
ف

ری
 ش

زار
ر م

د د
بو

د ک
سج

ه م
گا

رت
زیا

کفشــداری های خودخدمتــی در صحن 
آزادی بسیار مفید است اما هر وقت مراجعه 
می    کنیم می گويند کلیدهايش گم شــده 

است.  
0915000166

لطفاً خدام تذکــر بدهند که کودکان روی 
حوض يخ زده مسجد گوهرشاد نروند.

09150005437

اتــاق فوريت های پزشــکی حرم فقط يک 
تیم دارد که وقتی بــرای بازديد از بیمار از 
اتاق خارج می شوند، در اتاق بسته می ماند 
و مراجعان بايد تا بازگشت آن ها صبر کنند. 

09030001035

اگر از سالن های مهمانسرای قديم به عنوان 
استراحتگاه زائران استفاده شود، خوب است.

09100001272

زيارت خواهران ويلچری در قسمت آقايان 
هم مســیر ترددش و هم زمــان زيارتش، 
مناسب نیست. بدتر از آن جابه جايی بانوان 
توسط خدام آقاســت. به نظر اين امر خیر 
در قســمت خانم ها و توسط بانوان خادمه 
انجام شود، بهتر است. چنانچه پايین بردن 
برايشان مقدور نیست با تعبیه باالبر ويلچر 
مشکل حل می شــود؛ بقیه مسیر هم که 

مسطح است.
09920001448

نمایشگاه تخصصی »ایکال« 
 با الهام از نمادهای رضوی 

در تهران برپا می شود

آستان: نمايشــگاه تخصصــی بازارسازی 
فرهنگی »ايکال« با الهام از نمادهای رضوی در 
تهران برپا می شود.مراسم افتتاحیه نمايشگاه 
ايکال چهارشــنبه ۲5 دی 1398 ســاعت 
14 در مجموعه فرهنگی شــهدای انقالب 
اسالمی سرچشــمه واقع در تهران، چهارراه 
سرچشمه، کوچه صیرفی پور برگزار خواهد 
شد.نمايشگاه تخصصی بازارسازی فرهنگی 
ايکال با الهــام از نمادهای رضوی به همت 
شــرکت صنايع خالق رضــوی با همکاری 
مؤسســه آفرينش های هنری آستان قدس 
رضوی و مجمع نوشــت افزار ايرانی اسالمی 
)ايران نوشــت( و برخی نهادهای فرهنگی 
کشور برپا می شود و مخاطبان می توانند تا 
۲7 دی ماه از اين نمايشــگاه ديدن کنند.

الزم به ذکر اســت، مؤسســه آفرينش های 
هنری آستان قدس رضوی در راستای اشاعه 
فرهنگ و هنر اسالمی- ايرانی به  ويژه فرهنگ 
رضــوی در برگــزاری برنامه های مختلف 
فرهنگی و هنری کشــور مشــارکت دارد.

امدادرسانی خادمیاران 
 رضوی به سیل زدگان 

جزیره قشم
آســتان: در پی بارش شديد باران و وقوع 
سیل در جزيره قشم، خادمیاران رضوی به 

کمک مردم اين جزيره رفتند.
اسماعیل تذرو، مدير دفتر نمايندگی آستان 
قدس رضوی در هرمزگان در اين رابطه به 
خبرنگار مــا گفت: با توجه به بارندگی های 
شديد در استان هرمزگان به ويژه در جزيره 
قشم، خادمیاران آســتان قدس رضوی در 
کنار ساير نهادها و تشکل های مردمی برای 
کمک رسانی به مردم ســیل زده در جزيره 
قشم حضور يافتند.وی ادامه داد: خادمیاران 
رضوی شهرستان قشم از نخستین ساعات 
اولیه وقوع ســیل با همــکاری امام جمعه 
شهرستان قشم امدادرسانی به سیل زدگان 
محله چابهار را در دستور کار خود قرار دادند 
و در مرحله بعد اقدام به پاک ســازی منازل 

پوشیده از گل و الی کردند.
وی بیان کرد: همچنین ايزوگام واحدهای 
مســکونی در محله مســجد امام حســن 
مجتبی)ع( قشم، امدادرسانی به سیل زدگان 
روستای حمیری قشم، شیب بندی و تهیه 
مصالح ســاختمانی از ديگــر فعالیت های 

خادمیاران رضوی در جزيره قشم است.
تذرو تصريح کرد: ســاير گروه های جهادی 
خادمیاران رضوی نیز با حضور در مناطق و 
روستاهای اين جزيره، در کنار ساير نهاد های 

مردمی ياری رسان مردم سیل زده بودند.

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 

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید

 سه شنبه 24 دی  1398 18 جمادی االول 1441 14 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9160

سرپرست معاونت محرومیت زدایی این نهاد در سفر به این استان خبر داد

آغاز خدمات رسانی آستان قدس رضوی به سیل زدگان سیستان و بلوچستان
 آستان  سرپرست معاونت محرومیت زدايی 
آستان قدس رضوی از آغاز ارائه خدمات اين 
آستان مقدس به مردم مناطق سیل زده استان 

سیستان و بلوچستان خبر داد.
بارش باران های سیل آســا در مناطق جنوب 
شــرق کشور موجب ايجاد ســیل در استان 
سیستان و بلوچستان شده است. سیل سبب 
مسدود شــدن برخی راه های شريانی، اصلی، 
ترانزيتی، فرعی و روســتايی شــده است و 
بیش از 300 روســتا در استان های سیستان 
و بلوچستان و بخشی از هرمزگان در محاصره 

سیل مانده اند. 
در پی جاری شدن سیل در استان سیستان 
و بلوچستان، عصر ديروز دوشنبه ۲3 دی ماه 
سرپرســت معاونت محرومیت زدايی آستان 
قدس رضوی با حضور در مناطق ســیل زده 
اين استان به ارزيابی شدت حادثه و نیازهای 

حادثه ديدگان پرداخت.
حامد صادقی در حاشیه اين سفر در گفت وگو 
با خبرنگاران با بیان اينکه تیم های پزشکی، 
خدمت رســانی و خادمیاران رضوی مشغول 

خدمت رســانی به مردم ســیل زده اســتان 
سیستان و بلوچستان هستند، افزود: تولیت 
آستان قدس رضوی از ساعات اولیه وقوع سیل 
پیگیر اين موضوع بوده و بر اساس دستورات 
و تأکیدات ايشان امکانات آستان قدس برای 
خدمت به مردم ســیل زده استان سیستان و 

بلوچستان بسیج شده است.
وی گفت: در جلســه ای که عصر دوشنبه با 
نماينــدگان ارگان های مختلف برگزار شــد، 
نواحی پرخطر و دارای اولويت کمک رسانی و 
همچنین نیازهای اولیه مردم منطقه شناسايی 
شــد.معاون محرومیت زدايی آســتان قدس 
رضوی تصريح کرد: البسه گرم، پتو و وسايل 
گرمايشــی نیاز اولیه مردم مناطق سیل زده 
سیســتان و بلوچستان اســت که مقرر شد 
معاونت محرومیت زدايی آستان قدس رضوی 
با اختصاص مبلغ ۲0 میلیارد ريال اين اقالم را 
تهیه و در اختیار مردم آسیب ديده قرار دهد.

مديرعامــل بنیــاد کرامت رضــوی هم روز 
گذشــته از آغاز روند خدمت رســانی آستان 
قدس رضــوی به ســیل زدگان سیســتان 

و بلوچســتان خبــر داد و گفت: بــا ارزيابی 
نیازهای سیل زدگان سیستان و بلوچستان، از 
امروز ۲4 دی ماه روند خدمت رســانی را آغاز 
می کنیم. محمدحسین استادآقا به اعزام تیم 
کمک رسان آســتان قدس رضوی به مناطق 
سیل زده اشاره کرد و گفت: تیم پیشرو ديروز 

عازم شهرستان چابهار شده است تا در منطقه 
آسیب ديده مستقر شود.

وی افزود: با دفتر نمايندگی آســتان قدس 
رضــوی در اســتان و مســئوالن مربوطــه 
هماهنگی هــای الزم صــورت گرفته و روند 

خدمت رسانی از امروز آغاز می شود.

گزارش خبری
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روزنامـه صبـح ایـران

رهبری فرمودند: در اسالمیت قضیه هیچ تعارفی نکنید   اندیشه: حجت االسالم والمسلمین میرمعزی در نشست »پیشنهادات تکمیلی الگوی اسالمی- ایرانی پیشرفت« در موضوع سند ایرانی اسالمی پیشرفت 
گفت: در شکل گیری مرکز الگوی پیشرفت، مقام معظم رهبری سه هدف »نظریه پردازی در راستای پیشرفت اسالمی«، »گفتمان سازی« و »تنظیم سند« را ابالغ کردند. وی ضمن یادآوری اهمیتی که این مرکز برای رهبری دارد، 

ادامه داد: ایشان بیان کردند، شما خواهید رفت ولی این مرکز خواهد بود و این هدایت ها را خواهد داشت. همچنین ایشان تأکید داشتند در اسالمیت قضیه هیچ تعارفی نکنید و این سند باید اسالمی  باشد و حوزه باید مشارکت کند. 

 پیش بینی ناپذیری جامعه ایرانی 
دلیلی بر زنده بودن آن است

شــجاعی زند،  علیرضــا  اندیشــه: 
جامعه شــناس و اســتاد دانشــگاه در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر به بررســی 
علل حضور بی ســابقه مردم در تشییع 
پیکر شهید سردار سلیمانی پرداخت و 
گفت: این واقعــه ابعاد مختلفی دارد و 
برخی از آن ها بسیار شگرف و پیچیده اند 
و هنوز روشــن نشــده اند؛ به همین خاطر فهم و تحلیل آن دشوار شده است، 
بنابراین باید در تحلیلمان احتیاط کنیم. در این میان وجوهی که بیرون از عقل 
و محاسبات بشری اســت را هم به این مسئله اضافه کنید؛ گویا اراده خداوند، 
مستقیم در تاریخ حضور پیدا کرده است. با این حال، فشارهایی از بیرون و درون 
آدمی هست که نمی گذارد ساکت بنشینی و نظاره گِر صرف باشی. باالخره باید 
حرفی بزنی؛ ولو اینکه مجبور شوی بعداً آن را اصالح یا تکمیل کنی. به خصوص 

در این ماجرا که رخنه بزرگی است در پارادایم غالب جهانی.
وی افزود: محبوبیت این شهید در میان مردم از عجایب روزگار است؛ آن هم در 
عصری که همه از تغییر ارزش ها و جابه جایی گروه های مرجع و عرفی شدن مردم 

و جوانان می گفتند و می گویند. 
شجاعی زند ادامه داد: سؤال این است که چطور در حالی که همه چیز علیه نقش، 
جایگاه، اعتقادات، جهت گیری و عملکرد حاج قاسم بود یکمرتبه همه چیز موجب 
وارونگی همه آن فضاســازی ها شد؟ پاسخ را غالباً به منش و شخصیت ایشان 
مربوط دانسته اند. درست هم اســت؛ اما همه حقیقت نیست. برجستگی های 
شخصیتی حاج قاسم نباید موجب شود دیگر عوامل مؤثر در پدیده تشییع و بدرقه 
ایشــان نادیده گرفته شود. به جز شخصیت و عملکرد این شهید بزرگ حداقل 
دو دســته عوامل دیگر هم وجود دارد که باید مورد توجه قرار گیرد. یک دسته 
مربوط به بســتری است که چنین شخصیتی را پرورانده و امکان پذیر ساخته و 
دوم مردمی که او را به خوبی شــناختند و زیر نظر گرفتند و اینک با حسرِت از 
دست دادنش به خیابان ها آمده اند. این استاد دانشگاه افزود: درباره جامعه ایران 
همواره از پیچیدگی و پیش بینی ناپذیری سخن گفته اند و غالباً نیز معنایی منفی 
را از آن مــراد کرده و تعابیری نظیر جامعه توده ای و موجی و هیجانی را درباره 
آن به کار برده اند، بنده اما ضمن تأیید پیچیدگی و ناشناخته بودِن جامعه ایران، 
آن را به حساب »زنده بودِن« آن می گذارم. علیرضا شجاعی زند تصریح کرد: در 
باب ویژگی های شخصیتی ایشان به دو نکته اشاره می کنم: یک اینکه اگر آن ها 
تبدیل به یک صفت پایدار وجودی نشده بودند، چنین اثرگذار نمی شدند. دوم تا 
دست خدا در کار نباشد نه آن امر وجودی اتفاق می افتد و نه امعان و ادراک آن 
از ناحیه مردم حاصل می شود. تصریحات دینی فراوانی دال بر این امر است. قرآن 
ا؛  الَِحاِت َسیْجَعُل لَُهُم الرَّْحَمُن ُودًّ َِّذیَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصَّ به صراحت می فرماید: إِنَّ ال

یا در احادیث آمده است: َمن کاَن هلِل، کاَن اهللُ لَه. 
حضرت علی)ع( بر همین مبناست که فرموده اند: َمْن أَْحَسَن فِیما بَیَنُه َو بَیَن اهللِ، 
أَْحَسَن اهللُ َما بَیَنُه َو بَیَن النَّاس. معنی و منطق »اخالص« به عنوان برجسته ترین 
ویژگی حاج قاســم که در بیان آقا نیز بود، ناظر به همین است که طرف معامله 
او صرفاً خدا بوده و اثرش هم همین است که در این چند روزه شاهدش بودیم. 
این البته از آن جنبه هایی است که جامعه شناسی و دیگر علوم رایج نمی فهمند و 

نمی بینند و نمی خواهند ببینند. 
برخی از جنبه های دیگر این جذبه همگانی البته به موقعیت و شرایطی که ایران 
در آن به سر می برد و بانی این جنایت و شیوه اجرای آن و نحوه شهادت و مکان 
و ترکیب ایرانی- عراقی شــهدا برمی گردد. وی در پاسخ به این پرسش که این 
شهادت چه تأثیری بر جامعه ایران و منطقه خواهد داشت، گفت: این واقعه ذیل 
دست کم چهار محور، قابلیت بررسی دارد که یکی از آن ها مربوط به زمینه ها و 
واکنش های اجتماعی آن اســت. تمرکز بنده در این باره بیشتر بر جامعه ایران 
است؛ هر چند زمینه ها و آثار فراملی و امتی آن نیز بسیار قابل توجه است و کم 
از ایران نیست. به عالوه از عدم شناخِت درسِت انسان و عدم درک درست مردم 

ایران و اعتقادات ریشه دار او نشئت می گیرد. 

 اندیشه/ نقوی، فاطمی نژاد  وحدت از 
مقوالتی است که نمود آن در عرصه عینی 
و واقعی به راحتی شکل نمی گیرد. شهادت 
سپهبد قاســم سلیمانی و شــکل گیری 
وحدتی فراتر از همه تکثرات آن هم پس از 
اتفاقات دو سال اخیر و تشییع میلیونی این 
شهید نشان داد باید این مسئله را به دقت 
کالبدشــکافی و علل آن را جست وجو کرد. 
چه پیوندی بین شــهید سلیمانی و مردم 
وجود داشته که چنین ظرفیتی را پای کار 
 انقالب  آورد. به همین واسطه با دکتر فرزاد 
جهان بین که دکترای تخصصی مطالعات 
انقالب اسالمی دارد به گفت و گو پرداخته ایم 

که در ادامه می خوانید:

 جناب دکتــر! در حالی 
که شــواهد و ادعاها همه 
در مدت اخیر از شــکاف 
مختلف  گروه هــای  بین 
وحدتی  می دادنــد،  خبر 
قاسم  حاج  شــهادت  که 
سلیمانی در کشور به وجود 
آورد را متأثر از چه دالیلی 

می دانید؟ 
به نظر من در مورد شــهید 
سلیمانی به هر حال بحث های 
زیادی صورت گرفته است. به 
خصوص نقشی که ایشان در 
ایجاد امنیت برای کشــور و 
منطقه داشــته است. مهم تر 
از این قضیه علو روح و سعه 
وجودی است که این شهید 
در ایــن ســالیان جهاد پیدا 
کرده است. آن قدر این شهید 
بزرگ شده که فطرت انسان ها 
که میل به کمال دارد، به سمت این شهید 
می آیند و در آینه این شهید همه می توانند 
خود را ببینند. انســان ها باوجود سالیق و 
زبان هــای مختلف در یک چیز مشــترک 
هســتند و آن فطرت انســان است. زمان 

الزم است ابعاد شخصیتی حاج قاسم برای 
ما مشخص شود. به این ترتیب این شهید 
می تواند نقطه ای شود که همه آدم ها با همه 

سالیق به هم برسند.

 واکنش مردم به این شهادت را از چه 
منظری باید تفسیر کرد؟

به نظرم مردم همان مردم دیروز هســتند. 
ابراز محبت به حاج قاسم نشان داد مشکل 
از مردم نیســت و باوجــود گالیه ها مردم 
کم نگذاشــتند و مسئوالن باید حواسشان 
را بیشــتر جمع کنند. بــه تعبیر رهبری، 
این شــهید همه عمرش را برای این کار و 
وظیفه اش گذاشت و به نظرم شهادت حاج 
قاســم فرصت دوباره ای بــرای افرادی که 
فرصت خدمت دارند به وجــود آورد. مردم 
تغییری نکرده اند، بنابراین باید سمت و سوی 
پرســش را به این سمت برد که مردم برای 
چه کسی سنگ تمام گذاشتند؟ در حالی 
که نکته واضح این بود که سلیمانی خودش 
را ســرباز نظام و رهبری می دانست. حضور 
مردم، حمایت از نظام بود و اگر هم ناراحت 
بودند، به خاطر کسانی بود که قدر استقامت 

و فداکاری مردم را نمی دانستند.

به نظر می رسد جریان هایی پس از آن 
پیش  منزوی شدند،  باشکوه،  تشییع 

بینی شما از رویکرد آن ها چیست؟
نکته اینجاســت که همان عــده ای که در 
این 40 ســال و پس از آن همه جنایت به 
طرفــداری از مذاکره با آمریکا برخاســتند 
همیــن اآلن و در پس این جنایت نیز همه 
تالش خود را می کنند تا بین آمریکا و ترامپ 
تمایز قائل شوند. اگر این حرف ها اآلن مطرح 
نمی شود به خاطر فضای فعلی است. کاری 
که شهید سلیمانی با شهادتش انجام داد، 
رسوا کردن آمریکا و بزک کنندگان آن بود. 
رسالت کنونی ما این است که جنایت آمریکا، 
تجربه برجام و تجربه شــهادت سلیمانی و 
همه کارهایی که با ملت عراق انجام داد را 
در عرصه رسانه ها و با ظرافت، نسل به نسل 

منتقل کنیم. 

 چرا تأکید بر انتقام گرفتن و انجام این 
کار، عقالنی ترین گزینه برای مواجهه با 

بحث شهادت حاج قاسم بود؟
نکته اول اینجاســت که وقتی آمریکا این 
موضــوع را گردن گرفت چیزی شــبیه به 

کودتای 28 مرداد بــود. لکه ننگی بود که 
به این راحتی ها پاک نخواهد شــد. در کنار 
این موضوع گرفتن انتقام نیز یک ضرورت 
بود، چرا که با عدم انجام آن و پاسخ ندادن، 
آمریکا دوباره این عمل را انجام می داد و سایه 
جنگ را همواره باالی ســر ما می آورد و به 
اسم جنگ، همه چیز را به ملت ما تحمیل 
می کرد. اگر انتقام انجام نمی شد، مجموعه 
دیگری از تحمیل ها را باید از طرف آمریکا 

شاهد  بودیم.

 ســؤال پایانی این اســت که این 
شــهادت چقدر در خدمــت نظریه 
مقاومت قرار گرفت و آثار تمدنی آن در 

نظرگاه شما چه خواهد بود؟
یک بــار آقای ظریــف گفت میــزان باالی 
محبوبیت قاسم سلیمانی و کم شدن میزان 
محبوبیت من نشــان می دهد مردم گزینه 
مقاومــت را انتخاب کرده انــد. واقعیت این 
اســت که تجربه ها پیش روی مردم است و 
این مدت نشــان داد ما هر چه بیشتر امتیاز 
می دهیم، دشمن بیشتر جلو می آید. نباید از 
مسئله تروری که اتفاق افتاد به سادگی عبور 
کرد. اآلن یک سوم درآمد های نفتی عراق را 
آمریکا می برد، از سوی دیگر چندین پایگاه 
نظامی در عراق دارد بعد بدون توجه به مردم 
عــراق و با بی حرمتی به دولت این کشــور، 
یک میهمان دولت عراق و یک مقام رسمی 
نظامی آن را ترور می کند. دقیقاً در زمان شاه، 
خاطرات تاج الملوک، مادر شاه را که بخوانید، 
می گوید: محمدرضا ناراحت بود؛ از او علتش 
را پرسیدم؛ گفت: این ها هواپیماهای ما را از 
اصفهان برمی دارند و می برند، ولی از ما اجازه 
نمی گیرند. همان رفتاری که 40 سال پیش 
با ما انجام می دادند را اآلن دارند با کشورهای 
منطقه انجام می دهند. در مورد نقش تمدنی 
این خون نیز باید گفت این شــهادت چهره 
واقعی آمریکا را نشــان داد و به بارور کردن 
حیات اجتماعی مبتنی بر معارف جمهوری 

اسالمی کمک شایانی کرد.

دکتر فرزاد جهان بین در گفت و گو با قدس:

محبوبیت»حاجقاسم«یعنیمردم»مقاومت«راانتخابکردهاند راه تکثیر حاج قاسم ها
امیرالمؤمنین می فرماینــد: »َکاَن لِي فِیَما 
َمَضی أٌَخ فِــي اهللِ، َو َکاَن یُْعِظُمُه فِي َعْیِني 
نَْیا فِي َعْیِنِه« روزگار گذشــته برای  ِصَغُر الدُّ
من بــرادر و همنشــینی در راه خدا )ابوذر 
غفاری یا عثمان ابن مضعون( بود که کوچک 
بودن دنیا در نظرش او را در چشم من بزرگ 

می نمود. 
این خیلی موضوع عجیبی است که حضرت 
با آن عظمت می فرمایند، آن برادر دینی در 
چشم من با عظمت بود. نکته ای که در مورد 
حاج قاسم وجود داشت این بود که دنیا در 
چشــم او رنگ و بو و عظمتی نداشــت. به 
تعبیری بین مردم بود، ولی روح او به محل 
دیگری متعلق بود و با آنجا انس داشت. این 
موجب شده بود او صبغه و رنگ و بوی الهی 

پیدا کند. 
دل کندن از این دنیا سبب علو نفس و باال 
رفتن درجات الهی انســان می شود. انسان 
فداکار در هر آیین و مســلکی باشد خوب 
است ما نه تنها در کتاب های درسی بلکه در 
فضای رسانه ای تالش کنیم عظمت روحی 
این افراد را نشان دهیم. بنده پس از شهادت 
حاج قاسم برای همین موضوع نامه ای برای 
آقای سرشــار نوشتم که اآلن انیمیشنی به 
اسم صلح بانان پخش می شود که مخاطبان 
زیادی دارد. خوب است به نسل جدید تبیین 
شــود که واقعاً چه کسانی به دنبال صلح و 

جنگ هستند. 
کاری که آمریــکا انجام داد یعنی ضمن به 
شهادت رســاندن قاسم سلیمانی به عنوان 
مدافع امنیت ایران و در ادامه تهدید ترامپ 
درباره زدن 52 مرکز فرهنگی ایران، به همه 
نشــان داد جنگ طلب واقعی کیســت. در 
مقابل نگاه کنید که ایــران در مورد انتقام، 
اطمینان خاطر داد این انتقام صرفاً در عرصه 

نظامی خواهد بود. 
یا مثاًل رفتار نظامیان آن ها را با حاج قاســم 
مقایسه کنید که در بحبوحه جنگ وقتی پا 
به یک خانه می گذارد، یادداشت می گذارد 
و طلب حاللیت می کند. این هاست که باید 

نشان داده شود. 

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

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیمانی

چله حاج قاسم )7(

دکتر فرزاد جهان بین

گزارش

یک بار آقای ظریف 
گفت میزان باالی 
محبوبیت قاسم 
سلیمانی و کم شدن 
میزان محبوبیت من 
نشان می دهد که 
مردم گزینه مقاومت 
را انتخاب کرده اند

بــــــــرش

 سه شنبه 24 دی  1398 18 جمادی االول 1441 14 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9160
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آگهی تغییرات ش�رکت راس�تین کان ش�رکت تعاونی به ش�ماره ثبت 7248 و               
شناسه ملی 10380230513

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,10,08 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 
علیرضا امیرحس��نخانی به شماره ملی0859276104 بسمت رئیس هیئت مدیره و 
محمد هادی کامل به شماره ملی0702359114 بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و 
محمدهدایت به شماره ملی 0938915959بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره 
برای مدت باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ 1400,10,15 انتخاب شدند 
و کلیه اس��ناد و اوراق تعهد اور بانکی از قبیل چک،س��فته و برات با امضای ثابت 
محمدهدایت )مدیرعامل( و متغیر علیرضا امیرحس��نخانی )رئیس هیئت مدیره( 
یا محمد هادی کامل )نائب رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر است 

و اوراق عادی و نامه ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت دارای اعتبار است
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)732224(

س
,9
81
31
11

آگهی تغییرات شرکت راستین کان شرکت تعاونی به شماره ثبت 7248 
و شناسه ملی 10380230513

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده م��ورخ 1398,10,08 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آقایان علیرض��ا امیرحس��نخانی 0859276104محمد 
هدای��ت 0938915959 محم��د هادی کام��ل0702359114 به س��مت اعضای اصلی 
هیئ��ت مدی��ره و آقایان محمدرضا امی��ر حس��نخانی 0859261913محمد ضیائیان 
قاس��م زاده0932886401 به س��مت اعضای علی البدل هیئت مدیره تعاونی برای 
باقیمان��ده م��دت تصدی هیئت مدیره ت��ا تاریخ 1400,10,15انتخاب ش��دند. آقای 
محمدحس��ین حافظی0859872696 بس��مت ب��ازرس اصلی و آق��ای مجتبی جابری 
0946349622 بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند.

اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 
)732173(
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آگهی تغییرات موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
 به شماره ثبت 153 و شناسه ملی 10380027662

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی س��الیانه م��ورخ 1397,05,27 
ونامه ش��ماره 3,16,11491-98 مورخ 1398,09,19 اداره کل فرهنگ و ارشاد 
اس��المی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : صورتهای مالی منتهی 
به 1396,12,29 به تصویب مجمع رسید . روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
نشر آگهی های موسسه انتخاب شد. موسسه بصیر محاسب توس به شماره 
مل��ی 14005277508 به عنوان بازرس اصلی و آقای امیرعباس عالقمندان 
به ش��ماره ملی 0933926626 به عنوان بازرس علی البدل برای یک س��ال 

مالی انتخاب گردیدند.
اداره کل ثبت اس��ناد و امالک اس��تان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)732138(

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت خدم�ات 
اداری پشتیبانی نظافتی غیاثیه شرق 
شرکت تعاونی به شماره ثبت 354 و 

شناسه ملی 10861172259
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ع��ادی بطور 
ف��وق العاده مورخ 1398,07,13 ونامه ش��ماره 4829 
م��ورخ 1398,08,11 اداره تع��اون کارو رفاه اجتماعی 
شهرس��تان خ��واف تصمیم��ات ذی��ل اتخ��اذ ش��د : 
آق��ای محم��د زنگنه قاس��م آب��ادی به ش��ماره ملی 
0769957404 به عنوان بازرس اصلی و خانم فاطمه 
خفاجه قاسم آبادی به شماره ملی 0769723713 به 
عنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب 

گردیدند. - صورتهای مالی 1397 تصویب گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری خواف )732354(
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آگهی تغییرات شرکت منحله درحال 
تصفیه سرمایه گذاری آستان قدس 
رضوی ش�رکت س�هامی خ�اص به 
ش�ماره ثبت 10997 و شناس�ه ملی 

10380267089
به اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی 
عادی بطور فوق العاده مورخ 1398,08,28 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : 1- موسس��ه 
حسابرس��ی مفید راهبر برای سال مالی 
1398 به عنوان ناظر تصفیه تعیین شد. 

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
 اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)732184(
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آگهی تغییرات شرکت آروین فریان 
توسعه پایا ش�رکت سهامی خاص به 
ش�ماره ثبت 61451 و شناس�ه ملی 

14006769458
به استناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,06,17 
تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : برابرگواهی بانک به شماره 
98200,2,9443 م��ورخ 1398,6,16 بان��ک اقتص��اد نوین 
ش��عبه سجاد مش��هد، س��رمایه تعهدی ش��رکت به مبلغ 
650000000 ریال پرداخت گردیده اس��ت بنابراین کلیه 
س��رمایه ش��رکت واریز گردیده اس��ت. و م��اده مربوطه 
در اساس��نامه ب��ه ش��رح ذیل اص��الح گردید : س��رمایه 
ش��رکت مبلغ 1000000000ریال منقس��م به 100000سهم 

10000ریالی بانام که تماما پرداخت گردید ه است .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )732148(

س
,9
81
31
09

آگه�ی تغیی�رات ش�رکت تولی�دی 
صنعتی گاندو فالت ش�رکت سهامی 
خاص ب�ه ش�ماره ثب�ت 28314 و 

شناسه ملی 10380436944
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی ف��وق العاده 
مورخ 1398,02,05 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : - محل 
شرکت به آدرس استان خراسان رضوی ، شهرستان 
بینالود ، بخش ش��اندیز ، دهستان شاندیز ، روستا 
ش��هرک صنعتی طوس، شهرک صنعتی توس ، بلوار 
اندیشه ، کوچه اندیش��ه 10 ، پالک 7 ، طبقه همکف 
کدپستی 9185184343 تغییر یافت و ماده مربوطه 

در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )732145(

س
,9
81
31
07

آگهی تغییرات ش�رکت پلی س�وله و 
صنعت طوس ش�رکت سهامی خاص 
به ش�ماره ثبت 7994 و شناس�ه ملی 

10862035841
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,02,05 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : - 
محل ش��رکت به آدرس اس��تان خراسان رضوی ، 
شهرس��تان بینال��ود ، بخش ش��اندیز ، دهس��تان 
ش��اندیز ، روس��تا ش��هرک صنعتی طوس، شهرک 
صنعتی توس ، بلوار اندیش��ه ، کوچه اندیش��ه 10 
، پالک 7 ، طبقه همکف کدپس��تی 9185184343 
تغییر یافت و ماده مربوطه در اساس��نامه بش��رح 

فوق اصالح گردید. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )732137(

س
,9
81
31
03

آگهی تغییرات شرکت عمران ومسکن 
س�ازان خراس�ان جنوب�ی ش�رکت 
سهامی خاص به شماره ثبت 2317 

و شناسه ملی 10360040261
عموم��ی                       مجم��ع  صورتجلس��ه  اس��تناد  ب��ه 
فوق العاده مورخ 1398,05,19 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد :
 1 - ماده 25 اساس��نامه به ش��رح ذیل اصالح 
گردید : ش��رکت بوس��یله هیئ��ت مدیره ای 
مرک��ب از س��ه تا پن��ج نفر عضو ک��ه از طرف 
مجمع عموم��ی عادی از میان صاحبان س��هام 

انتخاب می شوند اداره می گردد .
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی اداره 

ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند )731540(

س
,9
81
30
99

س
,9
81
31
22

آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12127 و شناسه ملی 10100993896
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عمومی ع��ادی س��الیانه م��ورخ 1398,03,31 تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : آق��ای محمد پورنی��ا کد ملی 
0938343742 آقای رس��ول اس��دی مرصع کد ملی0931321476 . آقای سعید اسدی مرصع کد ملی 0931378869 آقای فرزام پورنیا 
ب��ه ک��د ملی 0012810665 خانم مهس��ا پورنیا به کد ملی 0012810681خانم م  ژگان مجیدی کد ملی 0938691791 خانم س��یما س��رخوش کد 
ملی 0036061931 به س��مت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو س��ال انتخاب گردیدند . آقای خس��رو رضازاده متقی با ش��ماره ملی 
0938458485 ب��ه عن��وان بازرس اصلی ، آقای محمود نصرتی با ش��ماره مل��ی 5229493321 به عنوان بازرس علی البدل و موسس��ه 
حسابرس��ی و خدمات مدیریت ارقام پویا به س��مت بازرس اصلی برای مدت یکسال مالی انتخاب شدند . روزنامه قدس جهت درج آگهی 

های شرکت تعیین شد.
 اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )732405(

س
,9
81
31
16

آگهی تغییرات شرکت تولیدی توزیعی باغ منزل گلبهار شرکت تعاونی به شماره ثبت 18837 
و شناسه ملی 10380343857

به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ 1397,08,19 و نامه ش��ماره 264357 مورخ 97,11,17 اداره تعاون کار و رفاه 
اجتماعی مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: محمد قلی پور 0919514855 و احمد کاوسی 
کالته ش��ب 0937311707 و محمد تقی طیبی 1060789213 و س��ید حمید هاشمیان 0931396158 و علی اصغر دانشگر 0871712717 به عنوان 
هیئت مدیره اصلی و حبیب اله ساالری 1061124479 و علیرضا فوالدی 0702356719 و مجیدرضا مشرقی 0702316644 به عنوان هیئت مدیره 
علی البدل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند 2 - حسین حاجی زاده 0703534882 و اسفندیار نعیمی 0941732665 به عنوان بازرسان اصلی 

و علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند 3 - صورتهای مالی سال 96 به تصویب رسید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )732352(

س
,9
81
31
15

آگهی تغییرات شرکت کیفیت رضوی موسسه غیر تجاری  به شماره ثبت 6032 و شناسه ملی 14007544286
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398,09,24 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : 1 - به موضوع شرکت 
به ش��رح ذیل الحاق گردید:بازرس��ی و نمونه برداری و آزمون از کاالهای داخلی ، وارداتی و صادراتی در کاخانجات 
تولی��دی و صنعت��ی و گمرکات ورودی و خروجی کش��ور مرتبط ب��ا دامنه فعالیت های موسس��ه . فعالیت های تدوین 
استاندارد مرتبط با دامنه فعالیت های موسسه پس از اخذ مجوز الزم وثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذو 

صدور پروانه فعالیت نمیباشد. 
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )732297(

س
,9
81
30
98

آگهی تغییرات شرکت فنی مهندسی شهاب سپهر کاسپین )سهامی خاص( 
به شماره ثبت 11395 و شناسه ملی 10570015000

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398,06,02 تصمیمات ذیل اتخاذ شد : آقای امید نوروزی به کد ملی 4322259731 به سمت 
مدیر عامل و عضو هیئت مدیره خانم مهدیه توفیق به کد ملی 4322319181 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین دیزانی 
به کد ملی 4310083099 به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند.حق امضاءکلیه اوراق واسنادبهاداروتعهدآورازقبیل چک،سفته 

وبروات و اوراق عادی و اداری با امضا مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبرخواهد بود.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان قزوین اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری قزوین )731846(



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

حمایت حوزه علمیه خراسان از مجاهدت های سپاه  معارف: آیت اهلل سیدمصباح عاملی، مدیر حوزه علمیه خراسان در نامه ای به رهبر معظم انقالب، بیعت مجدد این حوزه با ایشان را اعالم کرد. در این نامه 
ضمن اشاره به حوادث آبان ماه، شهادت سردار سلیمانی و سانحه سقوط هواپیما و اعالم انزجار از رفتارهای استکباری دولت های آمریکا و انگلیس و صهیونیسم آمده است: »اینک از سر وفاداری و به انگیزه بیعتی مجدد 

با آن وجود معزّز و گوهر گرانمایه، پیروان و شاگردان شما در حوزه علمیه انقالبی خراسان، پشتیبانی و حمایت همه جانبه خویش را بسان گذشته از حضرت شما و فرزندان صادق و مخلصتان در سپاه اعالم می داریم«.

دنیاخواهی با آخرت جمع نمی شود
اســراء: آیت اهلل جوادی آملی در ادامه 
سلسله جلسات شرح نهج البالغه حضرت 
امیر )ع( و در شــرح کلمه 103 و 104 از 
مجموعه کلمات قصار گفت: وجود مبارک 
حضرت امیر)ع( در عصری زندگی می کرد 
که وضع مردم بسیار ضعیف بود، از وجود 
مبارک امام صادق)ع( ســؤال کردند شما 

لباسی می پوشید که علی بن ابیطالب )ع( نمی پوشید؛ حضرت فرمود آن روزها فقر 
غالب بود، اما اکنون که فتوحات اسالمی شرق و غرب را دامن زده و غنایم فراوانی به 
کشورهای اسالمی آمده، وضع مردم خوب شده و دلیلی ندارد که ما پیراهن وصله دار 
یا قبای وصله دار بپوشیم. وی ادامه داد: لباس حضرت امیر )ع( این دو ویژگی را داشت؛ 
»َخلِق« یعنی کهنه شده و »مرقوع« یعنی رقعه و وصله زده شده؛ به حضرت عرض 
کردند این لباسی که شما می پوشید برای چیست؟ فرمود برای سه جهت: یکی اینکه 
دوستم را خوشحال کنم، یکی اینکه دماغ دشمنم را خاکمال کنم، یکی اینکه فقرا بین 
خود و مسئولینشان فرقی احساس نکنند و قیام نکنند. اما منظور از دوست، عقل و 
قلب است و منظور از دشمن که دماغ او خاکمال می شود، نفس أماره و نفس مسّوله 
است که هر روز از انسان چیزی می خواهند و حرام و حالل نمی شناسند. این »أَْعَدی 
َِّتی بَیَن َجْنَبیَك« که پیغمبر فرمود؛ یعنی هیچ دشمنی برای انسان  َعُدوَِّک نَْفُسَك ال
بدتر از نفس درون نیست؛ او را به غرور، به خیانت، به رشوه و به اختالس دعوت می کند 

و تا آدم را رسوا نکند او را رها نمی کند.
نْیا َو اْلِخَره  آیــت اهلل جوادی آملی اضافه کرد:  حضرت در ادامه فرمــود: »إِنَّ الدُّ
َها أَبَْغَض اْلِخَره َو  نْیا َو تََولَّ َعُدوَّاِن ُمَتَفاوِتَاِن َو َســِبیاَلِن ُمْخَتلَِفاِن َفَمْن أََحبَّ الدُّ
َعاَداَها َو ُهَما بَِمْنِزلَه الَْمْشِرِق َو الَْمْغِرِب َو َماٍش بَیَنُهَما ُکلََّما َقُرَب ِمْن َواِحٍد بَُعَد ِمَن 
تَاِن«؛ »ضّر« یعنی »َهوو«. فرمود: دنیا و آخرت مانند »َهوو«  اْلَخِر َو ُهَما بَْعُد َضرَّ
هستند؛ دو زن که همسر یك مرد باشند با یکدیگر ناهماهنگ هستند. فرمود: دنیا 
و آخرت، یکی در مشرق است و یکی در مغرب، هرگز این ها با هم جمع نمی شوند.

وی در شرح صد و چهارمین کلمه قصار نهج البالغه اظهار داشت: حضرت فرمود: 
اِغِبیَن فِی اْلِخَره أُولَِئَك َقْوٌم اتََّخُذوا اْلَْرَض  نْیا الرَّ اِهِدیَن فِی الدُّ »یا نَْوُف ُطوبَی لِلزَّ
نْیا  َعاَء ِدثَاراً ثُمَّ َقَرُضوا الدُّ بَِســاطاً َو تَُرابََها فَِراشــاً َو َماَءَها ِطیباً َو الُْقْرآَن ِشَعاراً َو الدُّ
َقْرضاً َعلَی ِمْنَهاجِ  الَْمِســیِح«؛ این جمالت بخشی از فرمایشات حضرت به »نوف 
بکالی« است؛ حضرت سحر برخاســت و به »نوف بکالی« گفت: »أَ َراقٌِد أَنَْت أَْم 
َراِمٌق«؛ خوابی یا بیدار؟ »نوف بکالی« عرض کرد بیدارم یا أَِمیَر الُْمْؤِمِنیَن! آن وقت 

فرمایشات حضرت را شنید و آن ها را نقل کرد.
آیت اهلل جوادی آملی ادامه داد: حضرت به »نوف بکالی« فرمود: دنیاخواهی با آخرت 
جمع نمی شود؛ مثل یکی مشرق و دیگری مانند مغرب است! اما مادامی که انسان در 
دنیا است، اگر به این امور پنج گانه آلوده نشد، این دنیا برای او می شود »َمتجر اولیا«؛ 
کسانی  که ساده زیست هســتند، از حالل نمی گذرند و می دانند حرام آبروبَر است؛ 
حضرت فرمود »نوف«! عده ای هستند که دنیا را خوب شناختند و خودشان را نجات 
دادند و این ها کســانی اند که زمین خدا را جا برای زیست قرار دادند و خاک خدا را 
فرش قرار دادند و از آب گوارای او اســتفاده کردند و مهم تر از همه آنکه این ها یك 
لباس درون دارند و یك لباس بیرون؛ لباس درونشان قرآن است و لباس بیرونشان که 
آن ها را از سرد و گرم روزگار حفظ می کند و نمی گذارد خطر به آن ها برسد، دعاست؛ 

یعنی با یاد حق و با نام حق زنده اند!
وی خاطرنشان کرد: در سوره مبارکه »بقره« بین این دو امر تفصیل قائل شد؛ فرمود 
نْیا« که در اینجا »حسنه« در کار نیست  َّنا آتِنا فِی الدُّ یك عده هستند که می گویند: »َرب
نْیا«؛ خدایا مال بده، زر بده، مقام بده، ریاست بده،  َّنا آتِنا فِی الدُّ و فقط می گویند: »َرب
منصب بده و امثال این ها! همین! اما یك عده دیگر هستند که می گویند »َو ِمْنُهْم 
ه َو فِی اْلِخَره َحَسَنه«. آنکه فقط مقام و زر و زور  نْیا َحَســنَ َّنا آتِنا فِی الدُّ َمْن یُقوُل َرب
می خواهد، او خالق و بهره ای ندارد؛ »ما لَُه فِی اْلِخَره ِمْن َخالٍق« اما آن که می گوید 
نْیا َحَسَنه َو فِی اْلِخَره َحَسَنه«؛ من آبرومندانه و از راه حالل زندگی  َّنا آتِنا فِی الدُّ »َرب
کنم، اهل عبادت باشم، اهل دیانت باشم، آبروی من محفوظ باشد، نه دستم نزد کسی 
دراز باشد و نه دست کسی را کوتاه کنم، نه بیراهه بروم و نه راه کسی را ببندم، چنین 
اشــخاصی به مقصد می رسند؛ این ها دنیا نخواستند، بلکه در دنیا که ظرفی است و 

»َمتجر اولیاء« است، از خداوند حسنات خواستند.

 حجـت االسالم رضــا وطـن دوسـت
مسئولیت که از سؤال اشتقاق یافته در لغت 
به معنای وظیفه یافتن و ضرورت پاسخگویی 
به دیگران است و در اصطالح، به لحاظ تعدد 
و  متعدد  نیز  آن  مفهوم  و  معنا  مسئولیت، 
مسئولیت های  بود؛  خواهد  متفاوت  گاه 
دینی، مسئولیت های قانونی، مسئولیت های 
و  اجتماع  در عرصه های مختلف  اجتماعی 
مانند آن از جمله این مفاهیم هستند. از میان 
انواع مسئولیت های انسان آنچه در این نوشتار 
مورد توجه قرار گرفته، مسئولیت مسئولن 
و مدیران در نظام مدیریتی اسالم نسبت به 

شهروندان و بیت المال است.

 مسئولیت مدیران نسبت به شهروندان
از آن جــا که در نظام سیاســی و مدیریتی 
اسالم، حقوق شــهروندی از والترین حق ها 
به شمار مي آید، بایسته رعایت و پاس نهادن 
است؛ در اهمیت این حق، همین بس که امام 
علی)ع( آن را برخاسته از توحید معّرفی کرده 
ل ُحرمَه المسلِم  و می فرمایند: »إّن اهلل... َفضَّ
علي الُحَرِم کلِّها و َشدَّ باإلخالص و الّتوحید 
حقوَق المسلمین«؛ خداوند حرمت مسلمانان 
را بر هر چیزی برتری داده و حقوق آنان را با 

اخالص و یگانه پرستی پیوند داده است.
اهمّیت حقوق مردم بــود که آن حضرت از 
گاه نخســت پذیرش زمامداری، کوشید تا با 
آگاه ساختن مردم نسبت به حقوقشان، نظام 
اداری خود را بــه نظامی حقوق مدار تبدیل 
کند؛ چنان که در اشــاره به بخشی از حقوق 
اقتصادي، آموزشي و تربیتي مردم فرمودند: 
»أیّها الناس... فأّما َحقُّکم َعلَّي فالّنصیحَه لَُکم 
و تَوفیُر َفیِئکم َعلَیکم و تَعلیُمُکم َکیال تَجَهُلوا 
و تأدیُبُکم کیما تَعلَُموا«؛  ای مردم! حق شما 
بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ 
نــورزم، بیت المال را عادلنه تقســیم کنم، 
شــما را آموزش دهم تا بی سواد نمانید و به 
گونه ای تربیتتان کنم که راه و رسوم زندگی 

را فراگیرید.
آن حضــرت، نه تنهــا در رعایــت حقــوق 
شهروندان، کوششــی مضاعف داشت، بلکه 

کارگزاران خود را نیز بر آن می داشــت تا از 
منظری درســت به مردم نگاه کنند و دور از 
هرگونه منت و خشونت، خدمتی درخور به 
آنان ارائه دهند، چنان که فرمودند: »فأنِصفوا 
الّناَس ِمن أنُفِسُکم و اصِبروا لِحوائِجهم فإنّکم 
ُخّزاُن الّرعیه و وکالُء الّمه و ســفراُء الئمه و 
لتُحِشموا أحداً َعن حاجِته و لتَحِبسوه عن 
َطلَِبِته«؛ در روابــط با مردم، انصاف به خرج 
دهید و در برآوردن نیازهایشان شکیبا باشید؛ 
چراکه شــما خزانه داران مردم، نمایندگان 
ملت و سفیران پیشوایان خود هستید؛ هرگز 
کسی را از نیازمندی هایش باز ندارید و او را از 

خواسته هایش محروم نسازید. 
آن حضرت در جای دیگر کارگزاران خود را 
از هر نوع رفتار خشــن و قلدرمآبانه با مردم 
بازمی داشــت و می فرمودند: »و أشِعر قلَبك 
الّرحمه لِلّرعیه و الَمحّبه لَهم واللّطَف بِِهم و 
لتَکونَّن َعلَیهم َســُبعاً ضارِیاً تَغَتِنُم أکلَهم«؛ 
مهربانی با مردم را پوشــش دل خویش قرار 
ده و آنــان را دوســت بدار و بــا نرمی رفتار 
کن و همچــون حیوانی درنده خو مباش که 

خوردنشان را غنیمت شماری. 

 مسئولیت مدیران نسبت به بیت المال  
از جمله مســئولیت ها در نظام اداری اسالم، 
مسئولیت متصدیان امور در برابر بیت المال 
و دیگر امکاناتی اســت که در اختیار دارند. 
این وظیفه ایجاب می کند تا آنان، برای حفظ 

بیت المال و استفاده بهینه از آن، توان خویش 
را بــه کار بندند و امام علی)ع( را که زعیمی 
درستکار و امیری امانتدار است، الگوی خویش 
قرار دهند که پس از تقسیم عادلنه بیت المال 
و جارو کردن انبــار، دو رکعت نماز  گزارد و 
 فرمودند: »ای بیت المال در روز قیامت، گواهی 
دهید که علی بن ابیطالب)ع( بی آنکه چیزی 
برای خود ذخیره کند، بیت المال مسلمانان را 

به عدالت میان آنان تقسیم کرد«.
درباره اینکه امــروزه گاهی این زمزمه به 
گوش می رســد که برای کنترل افزایش 
بی رویــه دارایی مســئولن نظــام، باید 
داراییشــان فهرســت شــود، از آن رهبر 
عدالت پیشــه یاد بگیریم که فرمودند: »یا 
أهــل الکوفه! إذا أنا َخَرجــُت ِمن ِعنِدُکم 
بَِغیِر راِحلَتــي و َرحلي و ُغالمي فالن فأنا 
خائــن«؛  ای کوفیان! اگر مــن با چیزی 
فزون تــر از مرکب، بار و بنــه اندِک خود 
و تنها غالمم فالنی)قنبر( از شــهر شــما 

بیرون روم، خیانتکار و امانت شکن باشم.
آن حضرت در پیشــگیري از هدر رفتن 
دارد  کارگشــا  توصیه هایي  بیت المــال 
کــه در ادامه بــرای توجه همــگان به 
ویــژه مدیران در ســطوح مختلف نظام 
مدیریتی، به چند مورد اشــاره می شود. 
امام علی)ع( در فرازي از عهدنامه مالك 
اشــتر فرمودند: »ایّاک و اإلســتئثار بِما 
الّناُس فیه أســوه«؛ از امتیازخواهي و از 

اینکه چیزي به خود اختصاص دهي که 
بهره مردم در آن یکســان است، پرهیز 

کن.
همچنیــن در پاســخ بــه درخواســت 
عبداهلل بــن زمعه که توقع کمك اضافي 
از بیت المــال داشــت، فرمودنــد: »إّن 
هذالماَل لَیس لي و ل لَك و إنّما هو فيٌء 
لِلُمســلمین«؛ این اموال که مي بیني نه 
از آِن من اســت و نه از آِن شــما، بلکه 

براي  آن غنیمتــي گردآمده 
تمــام مســلمانان اســت. و 
برای پیشــگیری از هر گونه 
اســراف در بیــت المال که 
اجحافی بزرگ به مردم است، 
در بخش نامــه ای، بــه عموم 
فرمودند:  خــود  کارگــزاران 

نــوک قلم های خــود را 
نــازک بردارید، ســطرها 
را به هم نزدیك ســازید، 
به من  نســبت  تعارف  از 
حذف  را  زوایــد  بکاهید، 
کنیــد، در قصــد معانی 
میانــه پیش گیرید، زنهار 
که زیــاده روی کنید؛ زیرا 
هیچ  مسلمانان  بیت المال 

زیانی را برنمی تابد.
دربــاره  علــي)ع(  امــام 

وابســتگان  و  اطرافیــان  سوءاســتفاده 
مســئولن از بیت المال نیز بــه مدیران 
خود فرمودنــد: زمامــداران را خواص و 
نزدیکاني است که خودخواه و چپاولگرند 
و در تعامــالت خــود از انصافــي اندک 
برخوردارند؛ از این رو، باید دست آنان را از 
بیت المال کوتاه کرد و با آنان طوری رفتار 
شــود که بر مدیران طمع نکنند؛ چراکه 
اگر در این باره کوتاهی شود، سودش براي 
اطرافیان چپاولگر و ننگش براي مدیران 
خواهد بود کــه باید هم در دنیا و هم در 
آخرت پاسخگو باشند؛ برخورد سخت آن 
حضــرت با برادرش عقیل نمونه اي از این 

واقعیت و هشدار است. 

امام علی j درباره مسئولیت  مدیران در نظام مدیریتی اسالم چه می فرمایند؟

خزانه داران مردم

امیرالمؤمنین )ع( 
فرمودند: خداوند 

حرمت مسلمانان را 
بر هر چیزی برتری 

داده و حقوق آنان را با 
اخالص و یگانه پرستی 

پیوند داده است

بــــــرش

پنجمین شماره دوره جدید 
فصلنامه حوزه منتشر شد

معارف: پنجمین شماره دوره جدید فصلنامه 
تحلیلی انتقادی حوزه )ویژه حوزه های دینی( 
با عنوان»نماد روشن فکري حوزوي« با صاحب 
امتیازی دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، 
مدیرمسئولی دکتر عباس صالحی و سردبیری 
حجت السالم عبدالرضا ایزدپناه منتشر شد. 
این شماره شامل این نوشتارها است: »هشدارها 
را جــدي بگیریم« به قلم ســردبیر، »حوزه 
خواهــران؛ ارتقاي علمــي و تخصص گرایي« 
اثر زهره رنجبر، »مرجعیــت زنان در فتاواي 
عالمان دیني« نوشــته محمدحسن نجفي، 
»نقش جنســیت در افتا و مرجعیت« تألیف 
مهدي سجادي امین، »مرجعیت زنان )بررسي 
جواز و عدم جواز مرجع تقلیدشــدن زنان(« 
به قلم علي شــیرخاني، »زیست زنانه در بوم 
مردانه، نیم نگاهي به حوزه علمیه خواهران« 
اثر علیرضا زهیري، »انــگاره هاي اعتدالي و 
اجتهــادي در موقعیت زنــان« تألیف محمد 
پزشکي. همچنین در این شماره پرونده ای ویژه 
عالمه سیدجعفر مرتضی به چشم می خورد 
که آثاری از رســول جعفریــان، محمدجواد 
مصطفوی و... را در بر دارد.  گفت وگو با زهره 
صفاتی درباره »حضور زنان در جامعه؛ تطابق 
با مذاق شریعت یا سیره عقال«، محمد قطبی 
با موضوع »تخصصی سازی حوزه خواهران« و 
فریده داوودی با موضوع »معیارسنجی نظام 
آموزشی تربیتی حوزه های علمیه خواهران« از 
دیگر مطالب این شماره از فصلنامه حوزه است.

 انتشار نخستین شماره 
نشریه فقه حکومتی وسائل

معارف: نخستین شماره نشریه تخصصی فقه 
حکومتی وسائل منتشر شد. »ظرفیت دروس 
خارج برای تدوین الگوی اقتصاد اســالمی«، 
»ضمان قدرت؛ مســئولیت مدنی کارگزاران 
حکومت اســالمی«، »روش شناســی درس 
خارج علمای معاصر شــیعه بــا رویکرد فقه 
حکومتی«، »بررسی فقهی جریمه دیرکرد«، 
»فقه و گردشــگری« و »زنــان و خانواده« از 
جمله موضوعاتی است که در این شماره به آن 

پرداخته شده است.

معارف
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیغه اره توس شرکت سهامی خاص به شماره ثبت 12127 و شناسه ملی 10100993896
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,31 تصمیمات ذیل اتخاذ ش��د : .آقای محمد پورنیا ش��ماره ملی0938343742 به 
س��مت عضو هیئت مدیره و مدیر عامل .آقای رس��ول اس��دی مرصع شماره ملی 0931321476 به س��مت نایب رئیس هیئت مدیره.آقای 
سعید اسدی مرصع شماره ملی0931378869 به سمت رئیس هیئت مدیره .آقای فرزام پورنیا شماره ملی 0012810665 به سمت عضو 
هیئت مدیره.خانم مهس��ا پورنیا ش��ماره ملی 0012810681 به س��مت عضو هیئت مدیره. خانم مژگان مجیدی شماره ملی 0938691791به 
س��مت عضو هیئت مدیره . خانم س��یما سرخوش به شماره ملی 0036061931ه سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند 
کلیه اس��ناد و اوراق بهادار و تعهد آور ش��رکت به امضاء رئیس هیئت مدیره ، یا نائب رئیس هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر 

شرکت دارای اعتبار می باشد.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد )732393(
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آگهی تغییرات موقوفات یزد و کرمان آستان قدس رضوی
 موسسه غیر تجاری به شماره ثبت 20 و شناسه ملی 10630002817 

ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدی��ره م��ورخ 1398,01,24 : الف-تعیین س��مت مدیران : آقای س��ید حس��ن صفاریان به ش��ماره ملی 
0731608781 ب��ه عنوان رئیس هیئت مدیره آقای س��ید حس��ین صابری به ش��ماره ملی 5429881661 نائب رئی��س هیئت مدیره آقای 
محمد حس��ین رحیمی نس��ب به شماره ملی 4431528849 به عنوان عضو هیئت مدیره آقای رضا رضوی به شماره ملی 3050118679 به 
عنوان مدیر عامل ب-کلیه اسناد تعهد آور و بهادار شامل حساب های درآمد موسسه به امضاء ریاست هیأت مدیره و مدیر عامل و مهر 

موسسه معتبر خواهد بود .
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان کرمان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری رفسنجان )732532(
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آگهی تغییرات شرکت تولیدی مجتمع دامداری رضوان شهر داورزن شرکت تعاونی به شماره ثبت 1327 و شناسه ملی 10380130350
به اس��تناد صورتجلس��ه هیئت مدیره مورخ 1398,03,18 ونامه شماره 1809 مورخ 1398,04,01 اداره تعاون کارو رفاه اجتماعی شهرستان 
س��بزوار تصمیمات ذیل اتخاذ شد : هادی داورزنی شماره ملی 0792210808 به سمت رئیس و محبوبه موسوی شماره ملی 0792211138 
نائب رئیس و س��ید روح اله موسوی پارسا ش��ماره ملی 0072949899 منشی هیئت مدیره و هادی داورزنی شماره ملی 0792210808 به 
سمت مدیرعامل برای مدت 3 سال انتخاب گردیدند. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآوربانکی از قبیل چک،سفته،برات واوراق 
به��ادار ب��ا امضای ثابت هادی داورزنی مدیرعامل و خانم محبوبه موس��وی )نایب رئیس هیئت مدیره(و در غیاب ایش��ان به امضای آقای 
س��ید روح اله موس��وی پارسا )منش��ی هیئت مدیره( و مهر ش��رکت دارای اعتبار است و اس��ناد و نامه های عادی به امضای آقای هادی 

داورزنی مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )732355(

عش�ایر  ش�رکت  تغیی�رات  آگه�ی 
کش�اورزی ش�هید حمی�د صادق�ی 
ش�رکت تعاونی به شماره ثبت 337 

و شناسه ملی 10380053453
ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 
1398,06,11 و نام��ه ش��ماره 207,10,7,600 م��ورخ 
98,8,16 دفتر امور عش��ایری س��بزوار تصمیمات 
ذیل اتخاذ ش��د : 1 - آق��ای غالمرضا همتی عطائی 
به ش��ماره مل��ی 0794347479 )عضو علی البدل 
هیئت مدی��ره( جایگزین آقای تیم��ور امامی کیا) 
عضو اصلی هیئت مدی��ره( برای باقیمانده تصدی 

هیئت مدیره تا تاریخ 1400,4,30 گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی مرجع 
ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری سبزوار )732356(
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آگهی تغییرات ش�رکت ریل تجارت 
کیهان شرکت با مسئولیت محدود به 
ش�ماره ثبت 48289 و شناسه ملی 

10380646202
به اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عمومی فوق العاده 
م��ورخ 1398,10,02 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
1 - محل ش��رکت در واحد ثبتی مش��هد به آدرس 
مش��هد، محل��ه ده دی ، خیاب��ان ام��ام خمین��ی30 
]آخوندخراس��انی19[ ، خیابان امام خمینی ، پالک 0 
، مجتمع تج��اری اداری مرمر ، طبقه 14 ، واحد 14 
به کد پس��تی 9136914345 تغیی��ر یافت و ماده 

مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید.
اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی 
اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مشهد 

)732353(
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آگهی دع�وت مجمع عمومی ف�وق العاده 
)نوبت دوم( تاریخ انتشار: 98/10/24

جلسه مجمع عمومی فوق العاده شرکت تعاونی مسکن 
آزاد آفتاب امید خراس��ان راس س��اعت 10صبح روز 
دوش��نبه 98/11/07 در محل پ��روژه تعاونی واقع در 
نماز 27 –تقاطع دوم سمت چپ مقابل مجتمع آسمان 
با دستور جلسه ذیل تش��کیل می گردد. لذا از کلیه 
اعضا یا نمایندگان محترم دعوت میشود راس ساعت 

مقرر در جلسه مجمع عمومی شرکت نمایند.
 دستور جلسه : 

1- ط��رح و اتخ��اذ تصمی��م در خصوص اص��الح ماده 6 
اساسنامه )تمدید مدت اعتبار شرکت تعاونی ( 

جه��ت دریاف��ت کارت ورود به جلس��ه مجمع و اعطای 
وکال��ت ، اعض��ا باید به همراه نماین��ده خود با همراه 
داشتن مدرک شناس��ایی معتبر از تاریخ 98/10/25 

تا 98/11/06 به دفتر شرکت تعاونی مراجعه نمایند
       هیئت مدیره
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برگ سبز سواری سایپا SE 131به رنگ سفیدروغنی 
M13/5526957 و  م��دل 1395 ب��ه ش��ماره موت��ور 
ش��ماره شاس��ی NAS411100G3461592 به شماره 
پ��الک 36-879ه� 39 به نام فرهاد حس��ینی مفقود 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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برگ سبز سواری پژو روآ 1700CC به رنگ خاکستری 
متالیک مدل 1389 به شماره موتور 11889018893 
ب��ه   NAAB41PM1BH283261 شاس��ی  ش��ماره  و 
ش��ماره پالک 12-873ی 94 به نام مجید س��لیمانی 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی س�الیانه 
ش�رکت منحله در ح�ال تصفیه قیر پارس�ه 

سپیدان )سهامی خاص(
به شماره ثبت 26477

و شناسه ملی 10380418909
 بدینوسیله از کلیه ی سهامداران شرکت فوق 
دعوت میشود که در تاریخ 98/11/6  ساعت 15 
جهت شرکت در مجمع عادی  سالیانه به نشانی 
مشهد – بلوارشهید چراغچی – داخل چراغچی13 

دفتر ایزوگام آسیا حضور بهم رسانید.
دستور جلسه:

1-ارای��ه گ��زارش مدیر تصفی��ه  2-تصویب 
ترازنامه سالهای مالی گذشته,مخصوصا  97 

مدیر تصفیه  -  ابوالفضل ظفر واحدیان
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پ��ژو  سیس��تم  س��واری  مالکی��ت  سبزوس��ند  ب��رگ 
تی��پ پارس*ب��ه رن��گ س��فید – روغن��ی م��دل 1390 
ب��ه ش��ماره موت��ور 12490183439 و ش��ماره شاس��ی                          
NAAN21CA5BK126712 به شماره پالک 54-116ق19 

مفقود گردیده وازدرجه اعتبارساقط می گردد. 
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کارت دانش��جویی اینجان��ب الهه قلعه قافی  رش��ته 
عل��وم و فناوری نانو - نانو فیزیک - نانوس��اختارها  
مقطع دکتری دانش��گاه صنعتی ش��اهرود به شماره 
دانشجویی 9601285 مفقود و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.
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س��ند محضری-برگ س��بزو س��ند کمپانی خودروی ماتیز.
اس.ئ��ی م��دل 1380 رن��گ نق��ره ای ب��ه ش��ماره انتظامی 
676س64 ایران 36 شماره موتور 624877 و شماره شاسی 
ir80155030855 به مالکیت مهدی ولی پور دوست آبادی 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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سند خودرو سواری پژو 405 مدل 1397 رنگ سفید 
روغن��ی به ش��ماره موتور 164B0215497 و ش��ماره 
شاسی NAAM31FE6JK720189 به شماره انتظامی 
381 د 51 ایران 42 به مالکیت زهرا رمضانی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ش��باب  سیس��تم  موتورس��یکلت   ن��وع  س��بز  ب��رگ 
پ��الک  ش��ماره    1387 م��دل   125CC تی��پ 
ش��ماره   SB2004463موت��ور ش��ماره    763-22928
شاس��ی NiU***125S8706824 نام مالک حس��ین لعلی 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد .
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آگهی دعوت س�هامداران شرکت بهسرد 
س�هامی خاص ثبت شده به شماره 2825 

و شناسه ملی 10862017709 
آگهی دعوت س��هامداران شرکت بهسرد سهامی خاص 
ثبت شده به شماره 2825 و شناسه ملی 10862017709 

جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده.
بدین وسیله از کلیه س��هامداران شرکت فوق دعوت 
می ش��ود تا در جلس��ه مجمع عمومی فوق العاده مورخ 
1398/11/07 س��اعت 10 صبح در محل قانونی ش��رکت 
به نشانی : مشهد جاده آسیایی مشهد -قوچان بعد از 
سه راه شهرك صنعتی توس نبش کوچه فرش مشهد 
کدپستی 9357184378 تلفن 05135421122 برگزار 

می گردد حضور بهم رسانند.
دس��تور جلس��ه : اتخاذ تصمیم در خص��وص افزایش 
سرمایه- س��ایر تصمیماتی که در صالحیت این مجمع 

می باشد.
هیئت مدیره شرکت
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 آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی             
)نوبت دوم(  شرکت گرانیت یاقوت سبز بیرجند

) سهامی خاص( ثبت 3044 شناسه ملی 
10380453594

  به اطالع کلیه س��هامداران می رس��اند به علت 
ب��ه حد نص��اب نرس��یدن مجم��ع عموم��ی عادی 
مورخ��ه 98/10/21 مجددا دعوت می ش��ود کلیه 
س��هامداران در جلس��ه 98/11/6 س��اعت 18به 
نش��انی مش��هد - بلوارفک��وری -فک��وری 45 

بهاران 2 پالک 40 حضور به هم رسانند.
دستورجلسه : 

1-انتخاب اعضاء هیئت مدیره و بازرسان 
2-انتخاب روزنامه کثیراالنتشار

3- تصویب صورتهای مالی 
هیئت مدیره
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فراخوان مزایده
نوبت  دوم 

 
دانش��گاه عل��وم پزش��کی مش��هد در 
قاب��ل  خ��ودرو  دس��تگاه  نظ��ردارد12 

تبدی��ل به پ��الک را از طریق مزای��ده عمومی به فروش 
برس��اند. کلی��ه مراح��ل برگ��زاری مزای��ده به ش��ماره 
فراخوان 1098000060000002، از دریافت اسناد مزایده 
تا ارائه پیش��نهاد مزایده  گران و بازگشایی پاکت ها، از 
طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( 
به نش��انی: www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم 
اس��ت مزایده   گ��ران در ص��ورت عدم عضوی��ت قبلی، 
مراح��ل ثبت نام در س��ایت مذک��ور و دریاف��ت گواهی 
امض��ای الکترونیکی را جهت ش��رکت در مزایده محقق 

سازند. قابل ذکر است:
* تضمین شرکت در مزایده فوق مبلغ 50.000.000 ریال 
چک تضمین ش��ده برای ه��ر اتومبیل می باش��د که در 
مهلت مقرر به امور مالی مدیریت پش��تیبانی و رفاهی 
دانش��گاه به نشانی : مشهد -روبروی شهید فکوری 94 

- طبقه اول تحویل گردد.
* تاریخ انتشارمزایده در سامانه: تاریخ 98/10/22

* مهل��ت دریافت اس��ناد مزایده از س��امانه: پایان روز 
98/10/28

* مهلت ارائه پیشنهادها: پایان روز 98/11/8
* زمان بازگشایی پاکت های مزایده: 98/11/12

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

02188969737 و 02185193768 می باشد.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی مشهد



w w w . q u d s o n l i n e . i rاقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rتک نرخی شدن ارز به نفع بخش کشاورزی است
مهر: عباس کشــاورز، سرپرست وزارت 
جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه پایین 
نگه داشتن نرخ ارز در سال های گذشته 
به دالیل مختلفی اتفاق افتاده بود، گفت: 
این مســئله به بخش کشــاورزی ضرر 
زیادی زد و این بخش را بسیار آزار داد. 
تحریم عواقب بدی دارد، اما یک نتیجه 
خوب آن این بود که در کشور به سمت شفافیت نرخ ارز حرکت کردیم.وی تصریح 
کرد: بنده خیلی خوشحال می شوم اگر ارز تک نرخی شود چون این مسئله به نفع 

بخش کشاورزی است. 

حجم قاچاق لوازم خانگی بیش از 1/2میلیارد دالر است
فارس: یک کارشــناس اقتصادی با اشاره به تخمین ستاد مبارزه با قاچاق کاال 
درباره حجم قاچاق لوازم خانگی گفت: با توجه به ممنوعیت ورود لوازم خانگی به 
کشــور و وجود لوازم خانگی های به روز در بازار، حجم قاچاق بیش از 1/2میلیارد 
دالر است.رســول جمشیدی تصریح کرد: این تخمینی است که ستاد مبارزه با 
قاچاق کاال اعالم کرده، اما با توجه به ممنوعیت ورود لوازم خانگی به کشور و وجود 

لوازم خانگی های به روز در بازار، حجم قاچاق بیش از این میزان است.

تعیین تکلیف فعالیت های پرخطر بانکی 
تسنیم: بررسی مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه سال 1۳۹۹ نشان می دهد در 
صورت تصویب بندهای مرتبط با تراکنش های بانکی در صحن علنی مجلس، در 
سال بعد همه حساب های بدون شناسنامه هویت الکترونیک بانکی )شهاب( معتبر 
متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و خارجی مسدود می شود و خدمات بانکی 
به حساب های بانکی اموات و شرکت های منحل شده یا ورشکسته  داده نمی شود.

 نام نویسی مرحله دوم طرح ملی مسکن پیش از عید 
اقتصاد آنالین: معاون وزیر راه و شهرســازی از اتمام پاالیش ثبت نام کنندگان 
طرح ملی مســکن خبر داد و گفت:  تالش می کنیم پیــش از عید مرحله دوم 
 نام نویسی طرح ملی مسکن را انجام دهیم.  محمود محمودزاده با تأکید بر اینکه 
در مرحله دوم  نام نویسی طرح ملی مســکن، نام  نویسی ها فقط برای ریزشی ها 
نیست، گفت:  برخی استان ها در حال فراهم کردن زیرساخت ها برای ایجاد ظرفیت 
جدید هستند و تالش می کنیم تا پیش از عید مرحله دوم  نام نویسی طرح ملی 

مسکن را انجام دهیم.

شاخص بورس در آستانه فتح قله ۴۰۰ هزار واحد 
خبر فارسی: شاخص بورس در جریان معامالت دیروز بازار سرمایه با ثبت رشد 
1۶ هــزار و ۳۸۸واحدی، به ارتفاع ۳۹2 هــزار و ۳۸واحد صعود کرد. در جریان 
دادوستدهای دیروز بازار سرمایه تعداد ۸میلیارد و 275میلیون سهم و حق تقدم 
به  ارزش ۳هزار و ۹۳0میلیارد تومان در 520هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت. 
بیشترین اثر مثبت بر رشد دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای فوالد 

مبارکه اصفهان، صنایع پتروشیمی خلیج فارس و پاالیش نفت بندرعباس بود.

 نماینده وزیر کار در رأس هیئتی عازم 
مناطق سیل زده می شود

ایلنا: نماینده ویژه و تام االختیار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در رأس هیئتی 
عازم مناطق سیل زده در کشور می شود. کریم یاوری، مشاور وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی اعالم کرد: این هیئت پیش از عزیمت به استان، با هماهنگی مسئوالن 
مرتبط استانی به ویژه با ستادهای بحران در استان اقالم و نیازهای فوری آن ها 
را اخذ و به تمامی زیرمجموعه هــای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعالم تا 
با فوریت نســبت به تأمین بخشی از اقالم ضروری و مایحتاج عمومی مورد نیاز 

هموطنان عزیز سیل زده اقدام شود.

قیمت طال، دالر، سکه و ارز 
تجارت نیوز: قیمت ســکه تمام   بهار 
آزادی در بازار تهران امروز به ۴ میلیون 
و 7۹0 هزار تومان، طالی 1۸عیار گرمی 
۴۹0 هــزار و 100 تومان و قیمت دالر 
در صرافــی ملی به 1۳هزار و 20 تومان 
رسیده اســت. همچنین دیروز در بازار 
آزاد قیمت سکه بهار آزادی طرح قدیم 
۴ میلیون و 770 هزار تومان معامله شد.هر قطعه نیم  سکه بهار آزادی 2 میلیون 
و ۴۳5 هزار تومان، ربع  سکه یک میلیون و ۴7۶ هزار تومان و هر قطعه سکه گرمی 
۹2۸ هزار تومان فروخته شد.  در بازار ارز نیز قیمت درهم امارات ۳ هزار و 702 
تومان، یورو 1۴ هزار و ۶۳2 تومان و قیمت پوند انگلیس 17 هزار و 5۸2 تومان 

تعیین شده و به  فروش رسید.

 کاهش ارزبری ۵۰۰ میلیون یورویی
 در نخستین میز ساخت داخل فوالد 

شبستان: خداداد غریب پور، معاون وزیر صمت با بیان اینکه انجمن قطعه سازان 
صنعت فوالد همانند انجمن تولیدکنندگان فوالد باید ایجاد شود، گفت: کاهش 
ارزبری 500 میلیون یورویی در نخستین میز ساخت داخل فوالد محقق شد. وی 
ساخت داخل را جزو استراتژی های کشور دانست و گفت: امروز نخستین میز تعمیق 
ســاخت داخل فوالد با یک تفاهم نامه به ارزش 500 میلیون یورو بسته می شود.

کارگران امیدی به دولت برای خانه دار شدن ندارند 
تسنیم: ناصر چمنی، نماینده کارگران در شورای عالی کار درباره تأمین مسکن 
کارگران گفت:امروز هزینه مسکن و اجاره بها در شهرهای بزرگ و کوچک افزایش 
پیدا کرده و بیشــتر دریافتی کارگران بابت اجاره بهــای خانه می رود.امیدی به 
تفاهم نامه دولت برای مسکن کارگران نداریم. وی گفت: تفاهم نامه ای که وزارت 
کار با وزارت مسکن منعقد کرد در دید عمومی شاید تفاهم نامه خوبی باشد، اما 
اینکه کارگران مشــمول را چه کسی معرفی می کند بحث بعدی است. به نظر 
می رسد وزارتخانه از استعالم هایی که انجام می دهد کارگران را معرفی می کند . 

ایران ایر: پروازها به مقاصد اروپایی لغو نشده است 
تابناک: هواپیمایی جمهوری اســالمی 
ایران اعالم کــرد: پروازهای اروپایی این 
ایرالین براســاس برنامه انجام می شود 
و ایــن پروازها بر خالف شــایعات لغو 
نشده اســت. این سازمان اعالم کرد: در 
پی شایعات انتشار یافته در شبکه های 
اجتماعــی در خصوص لغــو پروازهای 
اروپایی هما به اطالع می رساند تمامی 
پروازهای اروپایی هواپیمایی به مقاصد فرانکفورت، هامبورگ، لندن،آمستردام، 
پاریس، میالن، وین و کلن براســاس برنامه پروازی انجام می شود و هیچ کدام از 
پروازهای مقاصد  ذکر شــده کنسل نشده است. پروازها به دو مقصد استکهلم و 

گوتنبرگ به محض دریافت مجوز مجدداً انجام خواهند شد.

هشدار شرکت   نفت درباره سوختگیری غیرمجاز ال پی جی
ایرنا: رئیس بخش HSE شرکت ملی پخش فراورده های نفتی درباره خطرهای 
مصرف غیرمجاز ال پی جی به عنوان سوخت خودروها، هشدار داد. ایرج کلهری در 
این باره اظهار کرد: متأسفانه به  تازگی عده ای از هموطنان به دلیل عدم آگاهی از 
خطرات احتمالی، توجه ناکافی به خطرات احتمالی یا ترجیح موارد اقتصادی به ایمنی، 
نسبت به نصب سیلندر گاز مایع )ال پی جی( در خودروهای خود در مراکز غیرمجاز 
اقدام یا سوخت ال پی جی را نیز از مراکز غیرمجاز دریافت می کنند که این موضوع 
عالوه بر خطرات جانی و مالی برای خود فرد و خانواده او، پیامدهای خسارتباری 
را برای کارکنان این مراکز، مراجعه کنندگان و همسایگان به دنبال خواهد داشت.

ستاد پرداخت کمک های حمایتی اعالم کرد

شرایطجدیدپرداختیارانهمعیشتی
اقتصاد/ زهرا طوسی: در حالی که هنوز 
برخی از مردم نسبت به دریافت نکردن یارانه 
معیشتی اعتراض دارند و پیگیر این مسئله 
هستند و ستاد شناسایی مشموالن کمک های 
معیشــتی تأکید دارد که خطایی در پایش 
یارانه بگیــران بنزین رخ نداده، هیئت وزیران 
نیز از شــرایط جدید برای پرداخت حمایتی 
رونمایی کرد که ممکن است منجر به حذف 

برخی افراد از فهرست یارانه بگیران شود.
ســتاد شناســایی مشــموالن کمک های 
معیشتی اعالم کرده بررسی حساب و دارایی 
خانــوار با حضور نمایندگانــی از نهادهای 
نظارتی مانند سازمان بازرسی کل انجام شده 
  و این پایش ممکن است منجر به حذف یارانه 
برخی نیز شود. ظاهراً دولت از سال آینده هر 
۶ماه یک بار حساب تمامی دریافت کنندگان 
یارانه را مورد بازبینی قرار می دهد و چنانچه 
تشخیص دهد افرادی صاحب تمکن مالی 
شده اند و یا مستحق دریافت یارانه نیستند 
آن ها را حذف و افراد مستحق را جایگزین 
می کند. بنابراین درخواست بررسی مجدد 
برخی افراد برای دریافت یارانه 
هم در این پروســه بررسی و 

نتیجه آن مشخص می شود.
بدین ترتیب طبق آنچه ستاد 
پرداخت یارانه حمایتی اعالم 
نیست  نیاز  متقاضیان  کرده، 
کــه کار خاصی انجام بدهند 
و چنانچه مشــمول دریافت 
یارانه شناخته شدند به صورت 
خودکار به آن ها پیامک ارسال 
می شود و یارانه آن ها به همراه 

یارانه معوق به حسابشان ریخته می شود.
البته اینکه بسیاری از مردم می گویند گردش 
مالی حساب آن ها در یک دوره زمانی خاص 
بررسی شــده و همزمان با واریز وام ازدواج 
یــا پول فــروش خانه و خودرو شــان بوده 
اســت نیز از نظر ستاد شناسایی مشموالن 
کمک های معیشــتی قابل پذیرش نیست، 
چرا که به گفته حسین میرزایی، سخنگوی 
این ستاد، گردش مالی حساب افراد در سه 
سال گذشته یعنی از سال ۹5 تا ۹۸ بررسی 
شده و میزان واریز و برداشت از حساب افراد 
در این سه سال تقسیم بر تعداد ماه های این 
دوره شــده تا میانگین و معدلی از گردش 

مالی افراد بدست آید.
راه اعتراض همچنان بــرای عده دیگری از 
شهروندان نیز که مدعی هستند کارفرما از 
حساب بانکی و کارتخوان آن ها سوءاستفاده 

کرده و گردش مالی حســاب این افراد به 
پای گردش مالی متقاضی یارانه معیشتی 
گذاشته شده است، باز اســت. این افراد از 
نظر دولت قربانی پدیده حساب های اجاره ای 
و کارتخوان اجاره ای هســتند کــه راه فرار 
مالیاتی را برای برخی ثروتمندان باز کرده اند، 
با این حال افراد قربانی این پدیده می توانند 

درخواست بررسی مجدد بدهند.
با این اوصاف در حالی که ســتاد پرداخت 
کمک حمایتی در پاسخ انتقادهای مردمی 
معتقد است خطایی در پایش یارانه بگیران 
بنزیــن رخ نــداده و افرادی که مشــمول 
کمک حمایتی نشــده اند نیز هنوز دنبال 
اســتفاده از فرصت اعتراض خود در سایت 
حمایت هستند تا بلکه بتوانند این مبلغ را 
به درآمد خانوار خود بیفزایند، هیئت وزیران 
شرایط جدید پرداخت حمایت معیشتی را 
مشخص کرده که بر این اساس خانوارهای 
دارای واحد مســکونی، شــغل و خودرو به  
طور همزمان مشــمول حمایت نمی شوند، 
شــروطی که ممکن اســت موجب ریزش 
بسیاری از افراد از فهرست یارانه در ماه های 
آینده شود. طبق این مصوبه خانوارهایی که 
بیش از مبلغ ســاالنه مصوب هیئت وزیران 
درآمد داشته باشند نیز جمع یارانه بگیران را 
ترک می کنند. بر این اساس خانوارهای یک 
نفره اگر بیش از ۴۸ میلیون تومان، خانوار دو 
نفره بیش از ۶0 میلیون تومان، خانوار سه 
نفره بیش از 72 میلیون تومان، خانوار چهار 
نفره بیش از ۸۴ میلیون تومان و خانوارهای 
5 نفر و بیشتر ۹۶ میلیون تومان درآمد در 
سال داشته باشــند، باید در ماه های آینده 

عطای این یارانه را به لقایش ببخشند. 
جزئیات بیشــتر مصوبــه هیئت وزیران در 
خصــوص نحــوه بازتوزیع منابــع حاصل 
از افزایــش قیمت بنزین بیــن خانوارهای 

مشمول، آیین نامه نحوه شناسایی خانوارهای 
مشمول دریافت کمک حمایت معیشتی به 

 شرح زیر تصویب شده است: 
ماده 1 - در این آیین نامه اصطالحات زیر در 

معانی مشروح مربوط به  کار می روند:
1- وزارت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.

2 -سازمان: سازمان هدفمندی یارانه ها.
۳-خانوار: فرد یا افرادی که براساس ضوابط 
مورد عمل در ســازمان، به عنــوان خانوار 

محسوب می شوند.
۴ -کمک حمایت معیشتی: وجوه حاصل از 
افزایش قیمت بنزین موضوع مصوبه چهلم 
شورای  عالی هماهنگی اقتصادی سران سه 
قوه که مطابق با ضوابــط این آیین نامه به 
خانوارهای هدف توســط وزارت یا سازمان 

پرداخت می شود.
مــاده 2 ـ کمک حمایت معیشــتی به 
خانوارهایی که مجموع درآمد اعضای آن ها 
از میزان مذکور در جدول زیر کمتر بوده و 
یا مشمول یکی از شرایط مقرر در این ماده 

نباشند، تعلق می گیرد:
 الف - خانوارهای دارای واحد مســکونی، 
شغل و خودرو به  طور همزمان یا خانوارهای 

دارای دو واحد ملکی.
ب -خانوارهای دارای امالک و مســتغالت 
با ارزش 12 میلیارد )12.000.000.000( 
ریال در تهران و کالنشــهرها و ۹ میلیارد 
ســایر  در  ریــال   )۹.000.000.000(

شهرستان ها.
پ - خانوارهای دارای خودروهای سواری با 
ارزش بیش از ۳میلیارد )۳.000.000.000( 
ریال یا خودروهای عمومی با ارزش بیش از 

۴ میلیارد )۴.000.000.000( ریال.
ت-کارفرمایان دارای بیش از سه بیمه پرداز.

ث - خانوارهایــی که بیش از ســه ســفر 
خارجی غیرزیارتی داشته اند.

ج - گیرندگان تســهیالت بانکی جمعاً به  
مبلغ بیش از ۳میلیارد )۳.000.000.000( 

ریال که در حال بازپرداخت اقساط باشند.
ماده 3 - نحوه احراز میزان درآمد و تعیین 
خانوارهای هدف براســاس دســتورعملی 
خواهد بود که از سوی وزارت ابالغ می شود.

تبصره 1- میانگین وضعیت ســه ســال 
گذشــته شــاخص های مالی و یا میانگین 
برداشت ۶ ماه منتهی به زمان تعیین وسع 
مبنای تشخیص سطح درآمد و امتیازدهی 
خانوار اســت. تعیین وســع خانوارها برای 
کمک حمایت معیشــتی و ســایر موارد 
حمایتی براساس الگو )مدل(های مورد تأیید 
وزارت و بدون هر گونه مداخله انســانی در 
نتایج حاصله صورت می گیرد. مشــاهده و 
بررســی اطالعات بانکی توســط اشخاص 

حقیقی و حقوقی ممنوع است.
تبصــره 2 - کلیه دســتگاه های اجرایی 
موضوع مــاده )10( آیین نامه اجرایی بند 
)الف( مــاده )70( قانون برنامه پنج ســاله 
ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی 
جمهوری اسالمی ایران موضوع تصویب نامه 
مــورخ  705۶0/ت5۶27۸هـــ  شــماره 
1۳۹۸/۶/۹ موظفنــد ظرف دو ماه تکلیف 

مذکور در آن ماده را اجرا نمایند.
ماده ۴- چنانچه خانوار نســبت به نتیجه 
تعیین وسع اعتراض داشته باشد، می تواند 
هر سال یک بار درخواست رسیدگی نماید تا 
در مقاطع زمانی ۶ماهه )خرداد و آذرماه هر 

سال( بررسی مجدد صورت گیرد.
تبصره-رسیدگی به درخواست متقاضیان 
کمک حمایت معیشتی در اسفندماه سال 

جاری انجام خواهد شد.
ماده ۵ - دســتورعمل های مورد نیاز برای 
اجرای این آیین نامه توسط وزارت و سازمان 

تهیه و ابالغ می شود.
ماده 6 - مبلغ کمک حمایت معیشــتی 
مطابق جدول زیر به خانوارهای مشــمول 

پرداخت می شود.
 ماده 7 -  دســتگاه های اجرایی که اعتبار 
کمک حمایت معیشتی و یارانه های نقدی 
کارکنان خود را به  طور ســرجمع دریافت 
می کننــد، مکلفند ظرف دو ماه براســاس 
شــاخص های موضوع این آیین نامه نسبت 
به شناســایی خانوارهای مشــمول، رفع 

همپوشانی و پرداخت اقدام نمایند.
ماده 8 - اعتبار الزم برای شناسایی جامعه 
هدف و اجرای این آیین نامه از محل اعتبارات 

هدفمندکردن یارانه ها تأمین خواهد شد.

بر این اساس 
خانوارهای دارای 
واحد مسکونی، 
شغل و خودرو 
به  طور همزمان 
مشمول حمایت 
نمی شوند

بــــــــرش
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بودجه های محقق نشدنی سال 99
 کســری بودجه سال ۹۹ امکان تحقق بودجه 
عمرانی یا اشتغال زایی را از دولت خواهد گرفت. 
آنچه آقای نوبخت به عنوان اشتغال زایی برای 
سال ۹۹ مطرح کرد با کسری بودجه فعلی به 
هیچ وجه امکان تحقــق ندارد؛ بنابراین نه تنها 
نمی توان به اشتغال زایی در سال آینده امیدوار 
بود بلکــه اختصاص 70هزار میلیــارد تومان 
بودجــه فعالیت های عمرانی نیز با تردیدهایی 

رو به روست.
تحقق و افزایــش بودجه عمرانــی منوط به 
افزایش فروش نفت و درآمدزایی بیشتر نفتی 
است، بنابراین فروش نفت عامل اصلی تحقق 
بودجه عمرانی خواهــد بود. عدم فروش نفت 
توســط دولت وعدم درآمدزایی دراین بخش 
به منزله آن است که امکان تخصیص و تأمین 
بودجه عمرانی وجود ندارد؛ بنابراین  پیش بینی 
این است که سال آینده در پروژه های عمرانی 
به دلیل مشکالت بودجه ریزی و کسری باالی 
بودجه دولت پروژه های عمرانی یا با تأخیر یا به 

صورت کامل اجرایی و عملیاتی نشود.
 عمالً با وضعیت کســری بودجــه 150 هزار 
میلیارد تومانی، امکان تأمین اعتبار پروژه های 
عمرانی وجود نخواهد داشــت یا پیشرفت در 
پروژه های عمرانــی دور از انتظار خواهد بود. 
متأســفانه عدم اختصاص الزم به بودجه های 
عمرانی یکی از مســائل اقتصادی و بودجه ای 
زیان آور است که هر سال به یکی از برنامه های 
دولت در کاهــش بودجه های اعتباری تبدیل 
شده است، بنابراین اوضاع فعالیت های عمرانی 
در سال آینده وخیم تر خواهد بود؛ مگر اینکه 
دولــت توجه خاصی به  بودجه ریزی عملیاتی 
داشته باشــد تا با دگرگونی و اصالح ساختار 
اساسی در نظام بودجه بتواند در امر فعالیت های 
عمرانی مفید واقع شود. متأسفانه الیحه بودجه 
سال آینده عمالً مانند لوایح سال های گذشته 
است و تغییر محســوس و معنی داری در آن 
اعمال نشده است؛ بنابراین پر واضح است که 
بودجه 70هزار میلیــارد تومانی فعالیت های 

عمرانی نیز محقق شدنی نیست.
طبیعتــاً بخشــی از اشــتغال زایی از کانــال 
بودجه های عمرانی قابل تحقق اســت و عدم 
تأمیــن بودجه الزم فعالیت هــای عمرانی به 
معنای عدم تحقق بخشــی از اشــتغالی است 
که آقای نوبخت از آن ســخن گفته است. به 
نظر می رسد دولت در اعالم ایجاد ۹۸۸ شغل 
بیش از آنکه واقع نگرانه به مســائل اقتصادی، 
ظرفیت ها، امکانات بودجه ای و سرمایه گذاری 
نگاه کرده باشــد با یک نــگاه آرمانی به مردم 
وعده داده است. ایجاد اشتغال نیازمند الزامات، 
تصمیمات و سیاست گذاری های مختلفی است 
که یکی از الزامــات تخصیص بودجه عمرانی 
است که تحقق آن در شــرایط کنونی دور از 

ذهن است.

خسارت سیل به خطوط انتقال 
آب سه استان کشور

دانشجو: مدیــرکل مدیریت بحران و پدافند 
غیرعامل وزارت نیرو از آبرسانی سیار تیم های 
عملیاتی به مناطق آســیب دیده از ســیل در 
استان های سیستان و بلوچســتان، کرمان و 
هرمزگان تا زمان عادی شدن شرایط خبر داد.

 میثم جعفرزاده با اشاره به اینکه درحال  حاضر 
استان های سیستان و بلوچســتان، کرمان و 
هرمزگان درگیر سیالب هستند، گفت: تیم های 
عملیاتی وزارت نیرو در مناطق حضور یافته و 
در تالش هســتیم تا در کمترین زمان ممکن 

مشکل را برطرف کنیم.
وی ادامه داد: در سیستان و بلوچستان حدود 
200 روستا بر اثر وقوع سیل دچار قطعی آب 
شــده که برخی از آن ها دارای مشکل کدورت 
منابع آبی و برخی شکستگی خطوط انتقال و 

خروج ازمدار است.

رکورد مصرف گاز در بخش 
خانگی شکست

جهان نیوز: ثبت رکورد جدید مصرف 57۳ 
میلیون مترمکعــب گاز در بخش خانگی طی 
یک شــبانه روز، نگرانی از ادامه مصرف گاز با 
این روند را به دنبال داشــته اســت. غالمرضا 
مشایخی، سرپرست مدیریت گازرسانی شرکت 
ملی گاز در این خصوص گفت: با توجه به موج 
شــدید ســرمایی که در روزهای اخیر بخش 
وسیعی از کشور را فرا گرفته و نیز بارش هایی 
که به  ویژه در شرق، غرب و مرکز کشور داریم، 
مصرف بخش خانگی گاز طبیعی به  شدت باال 
رفته و به روزانه 57۳ میلیون مترمکعب رسیده  

که عدد بسیار باالیی به شمار می آید.

خبر

اقتصاد/ فرزانه غالمی  صاحبنظران اقتصادی، سیستم بانکی 
و بازار سرمایه )صندوق های ســرمایه گذاری( را دو محل امن 
برای کسب سود معقول صاحبان سرمایه های خرد می دانند و 
بــر این باورند که این دو گزینه هم ســوداگری را در بازارهای 
غیرمولد کاهش می دهد و هم جانی تازه به تولید می بخشــد.

امروز شاید بیش از هر زمانی، این پرسش پیش روی صاحبان 
سرمایه های اندک )زیر 100 میلیون تومان( قرار می گیرد که 
کدام بازارها از نوسان های هیجانی پرریسک، دورتر و قادر است 

امنیت خاطر اقتصادی برایشان به همراه داشته باشد؟
براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی سرگردان موجود در 
اقتصاد کشور، مرز 2 هزار هزار میلیارد تومان را رد کرده است. هر 
چند آمار دقیقی از نحوه توزیع این نقدینگی در میان افراد جامعه 
وجود ندارد، اما گفته می شود بخش عظیمی از این رقم، به صورت 
خرد در اختیار اقشــار متوســط و پایین جامعه است که عالوه 
بر دغدغه حفظ ارزش این دارایی محدود در شــرایط پرنوسان 
اقتصاد، به دنبال کســب سود معقول و تضمین شده هستند.

همچنانبورسوبانککمریسکترینهستند
به عقیده کارشناسان اقتصادی، بخش زیادی از نقدینگی عظیم 
2 هزار هزار میلیارد تومانی کشور دچار سرگردانی است و هر 
از گاهی و به فراخور تحوالت اقتصادی کشــور، بازاری را برای 
سودگیری و سرمایه گذاری برمی گزیند و به باور و گواهی شواهد 
موجود در اقتصاد کشور قادر است امواج سهمگینی در بازارهای 
مختلف ایجاد کند که حاصل آن تشــدید سوداگری، کاهش 
شدید ارزش پول ملی، خلق تورم مضاعف در اقتصاد و در نهایت 

افزایش روزافزون عطش نقدینگی در بخش های مولد است.
اســتاد اقتصاد دانشــگاه تهران به خبرنگار ما می گوید: وقتی 
بناست به مردم و صاحبان سرمایه های خرد که دیگر قابلیتی 
بــرای کارآفرینــی و فعالیت مولد ندارنــد، توصیه هایی برای 
سرمایه گذاری داشته باشیم، با حذف فرضیه خطر ورشستگی 
نظام بانکی و عدم اعتماد مردم به سیســتم بانکی و مبتنی بر 
مصلحت عمومی اقتصاد و نه مصلحت فردی، ســپرده گذاری 

نــزد نظام بانکی و در گام بعد حضــور در بورس البته در قالب 
صندوق های ســرمایه گذاری بهترین و امن ترین بازارها برای 

دارندگان سرمایه های زیر 50 و100میلیون تومان است.
آلبرت بغوزیان ادامه می دهد: شاید سوداگران بازارهای خودرو، ارز، 
طال، مســکن و زمین را پربازده و تضمین کننده سود بدانند، اما 
این بازارهای غیرمولد، خلق احتکار و ایجاد کمبود مصنوعی کاال 
در بازار، تورم زایی و افت شدید ارزش پول ملی را به همراه دارند، 
بنابراین تنها بازارهایی که از این ویژگی های تخریبگر مبرا هستند 
و حتی قادرند تولید را تقویت کنند و در همین حال ریسک به 
مراتب کمتر نسبت به بازارهای موازی دارند و در ادبیات اقتصاد 
نمی توان ایرادی به آن وارد دانســت، بانک و بورس اســت.وی 
خاطرنشان می سازد: اگر سرمایه گذاران غیرحرفه ای و ریسک گریز، 
خواهان ریسک صفر هستند، سپرده گذاری نزد بانک ها بهترین 
گزینه است. این گزینه البته با لحاظ اعتماد عمومی مردم به نظام 
بانکی و عدم تکرار تجربه تلخ مؤسسات غیرمجاز، بدون ریسک و با 

سود 15 تا 10 درصد ساالنه همراه است. 

بورس140درصدرشدداشتهاما....
دبیرکل خانه اقتصاد ایران هم با اشاره به دو گزینه بانک و بورس 
بــه خبرنگار ما می گوید: افرادی که به لحاظ ســرمایه گذاری، 
فعال تر و خواهان بازی با سرمایه های خود هستند، بهتر است 
سراغ بازار ســرمایه بروند و البته این ورود بهتر است در قالب 

صندوق های سرمایه گذاری باشد و نه ورود فردی.
مســعود دانشمند بر این باور اســت که نظام بانکی و بورس، 
سرمایه های خرد سطح جامعه را به سمت تولید هدایت خواهد 
کرد، اما این را هم باید پذیرفت در شرایط فعلی که تولید حال و 
روز خوشی ندارد، حضور در بورس حداقل به صورت کوتاه مدت 
اندکی ریسک به همراه دارد و بر همین اساس، با وجود اینکه 
وزارت اقتصــاد رشــد 1۴0 درصدی بورس را در یک ســال 
گذشته تأیید کرده، بانک و سپرده گذاری نزد بانک ها می تواند 
امنیت خاطر  اقتصادی را برای دارندگان سرمایه های زیر 100 

میلیونی به همراه داشته باشد.

سرمایهگذاریدرحوزهگردشگری
ریسککمتریدارد

تســنیم هم از قول یک کارشــناس بازار کار می گوید: عالوه 
بر بــورس و نظام بانکــی، یکی از بخش های مناســب برای 
سرمایه گذاری های اندک مردم در شرایط فعلی اقتصاد، کارهای 
خدماتی اســت، زیرا تقاضا برای این فعالیت ها وجود دارد و در 
نرخ اشتغال نیز این کارها نقش مؤثری داشته است. همچنین 
گردشگری و اســتفاده از امکانات و لوازم سنتی و بومی کشور 
نیز می تواند راهکار مناسبی برای سرمایه های اندک و خانگی 

مردم باشد.
حمید اســماعیلی معتقد اســت: ســرمایه گذاری در حوزه 
گردشگری، ریسک کمتری دارد و در روستاها و شهرستان ها 
می تواند شــغل ایجاد کند. وی می گویــد: به  دلیل بارش های 
مناسب سال گذشته کشــاورزی، پرورش آبزیان و دامپروری 
موقعیت خوبــی را برای ســرمایه گذاری و ورود مردم به این 
حوزه فراهم کرده، به  طوری که در ۶ماه نخســت سال جاری 
فعالیت های بخش کشــاورزی رشد قابل توجهی داشته است. 
پرورش گل و گیاه و میوه های گلخانه ای در حجم کوچک نیز 
یکی دیگر از پیشنهاداتی است که با سرمایه های محدود ۳0 تا 
50 میلیون تومان قابل انجام اســت، حتی یک یا دو خانواده 
می توانند با پس اندازی که دارند این کار را شــروع کنند و در 
مراحل بعدی آن را توســعه دهند. همچنین تعاونی ها و ورود 
ســرمایه های خرد مردم به این بخش نیز یکی دیگر از راه های 

سرمایه گذاری برای مردم عادی است.

زیر100میلیون تومان، دربه در بازاِر امن
مردم با نوسان بازار چگونه کنار بیایند و سرمایه های ُخرد خود را کجا ببرند؟

گزارش  روز
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نمی گذاریم تولید ملی زیر بولدوزر واردات له شود  فارس: وزیر بهداشت گفت: در عرصه دارویی با کمک محققان بیش از 97 درصد را تولید می کنیم و برای 3 درصد دیگر برنامه گسترده ملی داریم. 
شاید حضور من این کمک را کرد که نگذارم در زیر بولدوزر واردات فراورده های ملی له شوند و امیدوارم در عرصه های دارویی و تجهیزات پزشکی بتوانیم به خودکفایی برسیم. سعید نمکی افزود: واردات دارو 

کاهش 20 درصدی داشته است. در کشورهای پیشرفته 52 درصد بودجه را بخش خصوصی تأمین می کند که خوشبختانه این حرکت در کشور ما شکل گرفته است.

شناسایی اپلیکیشن دروغ پراکنی در فضای مجازی
فــارس: محققــان مؤسســه امنیتی 
کاسپراسکای از شناسایی یک اپلیکیشن 
تروجان خبر داده اند که با انتشار تبلیغات 
و متون دروغین در مورد اقالم و کاالهای 

مختلف کاربران را فریب می دهد.
به گزارش آسین ایج، برخی شرکت های 
تجاری برای جلب نظــر مثبت کاربران 

تالش می کنند نظرات و دیدگاه هایی مثبت را در مورد تولیدات خود در ســایت های 
مختلف فروش آنالین درج کنند. این شرکت ها برای تسهیل این کار برخی از مواقع 

تروجان هایی مخرب را طراحی می کنند تا این وظیفه بر عهده آن ها گذاشته شود.
امروزه بســیاری از کاربران به نقدها و نظرات دیگر کاربران در مورد کاالهای مختلف 
بسیار توجه می کنند و نتیجه این امر تالش برای دستکاری این نظرات و دیدگاه ها 

توسط اپلیکیشن ها و تروجان های جاسوس است.
اپلیکیشن مخرب شناسایی شده توسط کاسپراسکای به فروشگاه های آنالین مختلف، 
ســایت های بارگذاری و غیره سر می زند و دیدگاه های مثبت تقلبی خود را در مورد 

کاالهای هدف درج می کند و تبلیغاتی را در مورد آن ها به نمایش می گذارد.
این تروجان که شاپر نام دارد، برای واقعی به نظر رسیدن دیدگاه های قالبی با استفاده 
از خدمات Accessibility گوگل، برخی از این دیدگاه ها را از ســایت های مختلف 
جمع آوری و در سایت های دیگر کپی می کند.این اپلیکیشن کماکان به فعالیت های 

تخریبی خود ادامه می دهد.

پیش بینی مرگ ده ها هزار انگلیسی به دلیل آلودگی هوا
ایســنا:در پیش بینی جدید گروهی از 
کارشناســان انگلیسی نسبت به احتمال 
مرگ بیش از ۱۶۰ هزار نفر بر اثر آلودگی 
هوا در ۱۰ سال آینده در این کشور هشدار 

داده شد.
در این بررسی آمده اســت: در ۱۰ سال 
آینده این احتمال وجود دارد که بیش از 

۱۶۰ هزار نفر در انگلیس بر اثر ابتال به ســکته مغزی و حمله قلبی ناشی از آلودگی 
هوا جان خود را از دست بدهند. این رقم معادل با مرگ روزانه بیش از ۴۰ نفر بر اثر 

بیماری های قلبی عروقی ناشی از آلودگی هواست.
انجمن قلب انگلیس که اقدام به جمع آوری این آمار کرده، اعالم کرده است: در حال 
حاضر ســاالنه ۱۱ هزار مورد فوتی برآورد شده اما این رقم با تداوم افزایش میانگین 

سنی جمعیت بیشتر خواهد شد.
طبق اعالم این انجمن، انتشــار ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون با تأثیرات بســیار 
مخربی بر سالمت قلب همراه است که خطر حمله قلبی و سکته مغزی را افزایش داده 

و همچنین بیماری های جسمی موجود را تشدید می کند.
به گزارش روزنامه گاردین، مدیر اجرایی این انجمن گفت: هر روز میلیون ها نفر از مردم 
سراسر انگلیس ذراتی سمی  را استنشاق می کنند که به جریان خون نفوذ کرده و خطر 

سکته قلبی و مغزی را افزایش می دهند.

»فیلتر هوا« یادگیری را بهبود می دهد
فارس: به گــزارش دیلی میل، نتایج 
تازه ترین بررســی ها نشــان می دهد 
فیلترهای هــوا در مــدارس برای از 
بین بردن آالینده های سمی می تواند 
ســبب افزایش نمرات دانش آموزان و 

یادگیری بهتر آن ها شود.
پژوهش ها نشان داد، تمرکز بهتر در کالس 

درس و کسب نمره های باالتر در پی نصب فیلتر هوا و تهویه مناسب می تواند به اندازه 
دو ماه و نیم نشستن در کالس درس یادگیری دانش آموزان را افزایش دهد.

فیلترهای هوا با کار کردن به عنوان یک غربال برای از بین بردن ذرات سمی، از جمله 
آالینده های منتشر شده توسط اتومبیل کیفیت هوا را بهبود می بخشند.

این آالینده های کوچک هنگام استنشاق، به داخل خون می روند و سبب ایجاد التهاب 
می شوند و در نهایت بر حافظه تأثیر می گذارند.

حدود ۲ هزار مدرسه انگلیس و ولز در نزدیکی جاده های شلوغ قرار دارند که کودکان  
آن ها در معرض میزان غیرقانونی آلودگی هوا از وسایل نقلیه دیزلی قرار دارند.

آخرین مطالعه توســط دانشــگاه نیویورک به بررســی ۱۸ مدرسه در لس آنجلس 
پرداخت و مشخص شد، مدارسی که مجهز به فیلتر هوا هستند به مراتب با نتایج بهتر 

دانش آموزان خود در مدارس نیز مواجه اند.

سرایت اجرای تورهای گردشگری بدون خرید به ایران
مهر: اجــرای تورهای گردشــگری با 
بــه   NO SHOPPING شــرط 
ایران هم ســرایت کرده و آژانس های 
مســافرتی کارگزار در خارج از کشــور 
به آژانس داران ایرانــی اعالم می کنند 
توری که فروخته ایم خرید ندارد. یعنی 
راهنمای تور اجازه بردن گردشگران به 

مراکز خرید را ندارد. آن ها فقط قرار است از مراکز دیدنی ایران بازدید کنند. این 
نوع تور در کشورهای دیگر هم رایج است به ویژه در چین و ترکیه.

بنابراین اتفاق تازه ای نیست؛ تورهایی که بازدید از مراکز خرید را در فهرست مراکز 
دیدنی ندارند، معموالً گران تر از آن هایی هستند که با خرید همراه اند. به این ترتیب، 
شرکت کارگزار برنامه ریزی می کند مقداری از درآمدها و سودش را از سود حاشیه 

خرید مسافران کسب کند، در نتیجه نرخ تور پایین می آید.
در کشورهای دیگر، این یک روال است و کارگزاران و برگزارکنندگان تور، از پیش 
با فروشندگان صحبت می کنند تا اگر مسافر از آن ها خریدی کرد، درصدی از آن 
خرید به شرکت داده شود. از آن درصد هم مبلغی به راهنما تعلق می گیرد. ولی در 
ایران این سازوکار وجود ندارد. معموالً این کمیسیون در ایران به راهنمای ایرانی 
یا خارجی و یا حتی راننده تعلق می گیرد ولی در کشورهای دیگر این کمیسیون 

بین فعاالن برگزاری آن تور تقسیم می شود.

 همه چیز بستگی به اخالق دارد
در این باره، محمد منظرنژاد، راهنمای گردشگری درباره منتفعان تورهای بدون 
خرید، گفت: اگر بخواهیم مسئله را به صورت صنعتی بررسی کنیم، باید ببینیم 
برگزاری این تورها برای چه کســی مفید است؟ باید گفت همه چیز بستگی به 
اخالق دارد. ممکن اســت جنسی خریداری شده و زمانی که مسافر به کشورش 
برمی گردد متوجه شــود که با نرخ مناسبی خرید کرده است؛ برخی اوقات هم 
ممکن اســت فروشنده به دو برابر قیمت، جنسی را به گردشگر بفروشد و سود 
بیشتری بدست آورد. بعضی از فروشندگان صنایع دستی قیمت واقعی را اعالم 
می کنند و به راهنمای خارجی می گویند نمی خواهم تو هم نرخ را باال ببری و به 

من درصد بیشتری بدهی.
وی افزود: متأسفانه وقتی از آژانس های خارجی بازخورد می گیرم، متوجه می شوم 
مثالً گردشــگران از کیفیت غذا ناراضی هستند. وقتی پیگیری می کنم می بینم 
چون به رستوران پول کمی داده شده آن ها هم غذای بی کیفیتی را جلو گردشگر 
گذاشته اند. بنابراین جوابی نداریم بدهیم. با رستوران ها صحبت کرده و به راهنما 
گفته ایم گردشــگران را به رســتورانی که ما گفته ایم و منوی غذایی که در نظر 
گرفته شده ببرید. خیلی از آن ها هم ناراحت می شدند. تا اینکه به یک حالت نرمال 
رسیدیم و گفتیم از این به بعد، راهنما براساس فهرست قیمتی که ما می گوییم 
به هر رستورانی که می خواهند ببرند تا هزینه اش برای ما قابل کنترل باشد. در 
این صورت اگر از سمت گردشگر خارجی مورد بازخواست قرار بگیریم می دانیم 

چه غذایی با چه قیمتی به او داده ایم.
منظرنژاد در پایان گفت: در اروپا تورهای بدون خرید متداول نیست، اما در بازار 
ترکیه و چین، این تورها طرفدار زیادی دارند. همچنین منافع زیادی نصیب آژانس 
ایرانی از محل فروش فرش و صنایع دستی می شود. معموالً از کشور مبدأ روی 
یکی از صنایع دستی مانند فرش تبلیغات انجام می شود که اگر گردشگر بگوید 
می خواهد به محل فروش برود، از همانجا برنامه ریزی می کنند که کجا او را برای 
خرید ببرند. اگر راهنما وظیفه اش را به درستی انجام دهد و گردشگر حتی به او 
اعتماد صحیح داشته باشد، چه بسا از خریدی که انجام داده، راضی باشد و حتی 

پاداشی هم جداگانه برای راهنما در نظر بگیرد و مسافر همیشگی او شود.

 جامعه / محمود مصدق   مشارکت مردم در 
امور اجرایی با هدف جلوگیری از تمرکز امور حوزه 
آموزش و پرورش در مرکز، همواره مورد تأکید 
دست اندرکاران آموزش و پرورش و قانون گذاران 
کشور بوده است. به همین منظور شاهد تصویب 
قانون تشکیل شورای آموزش و پرورش منطقه ای 
در سال ۱3۴۸ هستیم. شوراهایی که عملکرد 
آن ها نشان می دهد نتوانسته اند جز تسهیالت مالی 
و اجرایی، تحولی در نظام اداری و آموزشی هر 
منطقه پدید آورند و از مشارکت واقعی مردم سود 
جویند. به ویژه آنکه وظایف شورا عمدتاً محدود به 
امور اجرایی و مالی بوده و تصمیم گیری در امور 
اختیارات  حیطه  در  پرورش  و  آموزش  اساسی 

تشکیالت مرکزی باقی مانده بود. 
موضوعی که موجب شد وزارت آموزش و پرورش 
و قانون گذاران بار دیگر در ۲9 دی ۱37۲ دســت 
به کار شــوند و برای تحقق مشــارکت و نظارت 
مردم در آموزش و پــرورش و بهره گیری از تمام 
منابع و امکانات، به منظور تأســیس، توســعه و 
تجهیز فضاهای آموزشــی و پرورشی و تسهیل 
در فعالیت های اجرایــی آموزش و پرورش قانون 
تشکیل شوراهای آموزش و پرورش را در استان ها، 

شهرستان ها و مناطق کشور به تصویب برسانند. 
۲۶ سال از تصویب قانون یاد شده گذشته و اینک 
در آغاز گرامیداشت هفته تشکیل شوراهای آموزش 
و پــرورش- از ۲۴ تا 3۰ دی ماه- با دکتر مجتبی 

زینی وند، رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی 
و توسعه مشارکت های مردمی در این خصوص به 

گفت و گو نشسته ایم که از نظر می گذرانید:

 یکی از وظایف و اهداف مهم شــوراهای 
آموزش و پرورش ارتقای تعلیم و تربیت در 
مناطق مرزی و محروم جامعه است. در دو 
ســال اخیر چه کار خاصی دراین زمینه در 
مناطق مرزی، محروم و کمتر توسعه یافته 

صورت گرفته است؟
در این مــدت در مناطق مرزی کارهای زیادی 
انجــام داده ایــم. آیین نامه آمــوزش و پرورش 
مناطق مرزی، عشــایری و کمتر توسعه یافته 
به منظــور حــذف موازی کاری هــا و افزایش 
توانمندی ها پس از ۱۱ نگاشــت، تدوین و در 
شــورای عالی آموزش و پرورش تصویب شده و 
در انتظار ابالغ از ســوی شورای عالی آموزش 
و پرورش اســت. تاکنون در اجــرای برخی از 
مصوبات از جمله اختصاص درصدی از عوارض 
شــهرداری ها به آموزش و پرورش اختالف نظر 
وجود داشت که با این آیین نامه مشکالت حل 
و فصل می شود. از سوی دیگر در این آیین نامه 
عالوه بر معاونت های آمــوزش و پرورش برای 
بیش از ۲۵ دستگاه دیگر کارویژه هایی تعریف 
شــده اســت. به طور مثال طبق این آیین نامه 
معاونــت متوســطه موظف اســت فوق العاده 

ویژه ای را که بعضی از واحدها 
اســتثنائی  معلمان  برای  مثاًل 
دارند بــرای معلمان مرزی در 
نظر بگیرد. ان شــاء اهلل اگر این 
آیین نامــه به تصویــب نهایی 
باشید جهش  برســد مطمئن 
بسیار خوبی در پیگیری مسائل 
آموزش و پرورش مناطق مرزی 

ایجاد خواهد شد.
ضمــن اینکــه ۱۲ اولویــت را 
شناسایی و به شوراهای آموزش 
و پرورش استان ها و مناطق ابالغ 
کرده ایم و از معاونت ها و حوزه های 
زیرمجموعه وزارتخانه خواسته ایم 
اولویت هــای خود را مشــخص 
کنند تا در هر جلسه یک موضوع 

اولویت دار بررسی شود.
به منظور توســعه فضاها و تجهیزات آموزشــی 
و کمک هایی که باید ســایر دســتگاه ها در این 
خصوص به آموزش و پرورش داشــته باشند نیز 

جلساتی با آموزش و پرورش استان ها داشتیم. 

 شــما می گویید مصوبه دارید سازمان یا 
نهادی فالن تعداد مدرسه در مناطق محروم 
بســازد که قطعاً گامی به جلو محســوب 
می شــود، اما بین تعهد برای انجام کار تا 

فاصله  آن  شدن  عملیاتی 
این  وجود  با  است.  زیادی 
مشــخصاً بفرمایید در دو 
سال اخیر چند مدرسه در 
مناطق محــروم به کمک 
مصوبات شورای آموزش و 
پرورش ساخته شده است؟ 
ایجــاد  مدیریــت  ببینیــد، 
حساسیت و فراهم کردن بستر 
الزم بــرای توجه بــه آموزش 
و پــرورش مناطق مــرزی با 
شــوراهای آموزش و پرورش 
اســت، اما آمــار اینکه چند 
مدرسه ســاخته شده است را 
باید سازمان نوسازی ارائه دهد. 
شورا بودجه ســاخت مدرسه 
تصویب  شــورا  وظیفه  ندارد. 
مصوبات و پیگیری اجرای آن هاست. برای بعضی 
مناطق مصوبه داریم؛ مثــالً قرار بود ۶۰ میلیارد 
تومان بودجه برای فضاهای آموزشــی در منطقه 
مرزی موسیان و دهلران و... بدهیم اما از این رقم 
3۰ میلیارد تومان تخصیص یافت؛ اما مصوبه ای که 

اجرایی نشده باشد، نداشتیم. 

 در ابتدای بحث به اختالف با برخی نهادها 
در اجرای مصوباتی که بیشــتر جنبه مالی 

دارند اشاره کردید؛ ریشه های این مشکل به 
کجا برمی گردد؟

در بحــث مــادی، چالــش اصلی شــورا حذف 
تبصره های ذیل ماده ۱۸ بوده اســت. تبصره های 
این ماده به انبوه سازی ها و الزام آن ها برای ساخت 
فضای آموزشی مربوط می شــود. یعنی اگر یک 
انبوه ساز بخواهد در شــهرکی ساخت وساز کند 
حتماً باید فضای آموزشــی آن را تأمین کند، اما 
این تبصره ها حذف شــد و اصل ماده باقی ماند 
که این موضوع محل اختالف شــد و با مقاومت 
وزارت مسکن مواجه شدیم . به خصوص در زمان 
وزارت قبلی که بنده در کمیسیون زیربنایی دولت 
از طرف وزیر وقت حضور داشتم که حتی کار به 
مشاجره هم کشید. با پیگیری ها و مکاتباتی که 
داشــتیم به دستور رئیس جمهور قرار شد دوباره 
موضوع در دستور جلسه کمیسیون زیربنایی قرار 

گیرد و حق آموزش و پرورش استیفا شود .
به هرحال به خاطر اشکاالت و موانعی که به وجود 
آمده بود بیش از ۸۰ درصد سازندگان شهرک های 
مسکونی به تعهدشان در ساخت فضاهای آموزشی 
عمل نکردند. البته امسال با توجه به مصوباتی که 
در جلسات آموزش و پرورش استان ها داشته ایم 
گشایش خوبی در این زمینه شده، یعنی رشد ۸9 

درصدی در اجرای این قانون شاهد هستیم. 

 بیش از 25 سال از تصویب و ابالغ قانون 
شهرستان ها،  پرورش  و  آموزش  شوراهای 
استان ها و مناطق کشور می گذرد پرسش 
اینجاست که چند درصد از ظرفیت های این 

قانون فعال شده است؟
اســتاندار هر اســتان به عنوان باالترین مقام 
اجرایی استان ریاست شورای آموزش و پرورش 
را به عهده دارد و ۱7 دســتگاه و سازمان عضو 
آن هســتند، بنابراین ما معتقدیم ترکیب این 
شــورا ظرفیت باالیــی دارند و با هم اندیشــی 
می توانند بسیاری از مسائل و مشکالت آموزش 
و پــرورش را حل و فصل کننــد؛ البته تا همه 
دســتگاه ها همراه نشوند ظرفیت قانون شوراها 
آن طور که باید، فعال نمی شود. با تعامل بسیار 
مناســبی که با وزارت کشور داریم جلسات این 
شــوراها به صورت مرتب و بــا حضور باالترین 
مقام های اســتان برگزار می شــود و به همین 
دلیــل این موضوع به غنــای مصوبات از حیث 
محتوایی منجر شده و از نظر اجرایی هم شاهد 
رشــد اجرای مصوباتش در طول یکی دو سال 
اخیر بوده ایم . با این همه معتقد نیســتیم همه 
ظرفیت های قانون شورا ها را فعال کرده ایم، اما 
باور کنید برای فعال کردن ظرفیت شوراها وقت 
بسیار زیادی گذاشتیم، به ویژه در بحث ماده ۱۸ 

پیگیری های زیادی انجام دادیم . 
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دستچین

هنوز برای ارائه خدمات آموزشی الگو نداریم
ایرنا:علی الهیار ترکمن، معاون برنامه ریزی و توسعه منابع وزارت 
آموزش و پرورش گفت: فشــار توســعه کمی در دهه ۶۰ و 7۰ 
منجر به اســتانداردزدایی در آموزش  و پرورش شــد. با وجود 
۱۱۰ سال سابقه قانون  گذاری در آموزش  و پرورش هنوز الگوی 

توسعه ای برای ارائه خدمات آموزشی و پرورشی نداریم.

انتظار داشتم مدیران فرهنگی زرنگ تر باشند
مهر:بهمن نامور مطلق، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی 
در خصوص تهدید حمله به ۵۲ ســایت فرهنگی کشور گفت: 
متأسفانه از این جریان استفاده کمی بردیم و مدیران فرهنگی ما 
نشان دادند در عرصه دیپلماسی فرهنگی ناتوان هستند. انتظار 
داشتم زرنگ تر از این حرف ها باشــند و واکنش های درخوری 

داشته باشند، اما گویا انتظارم بی جا بود. 

چرا مافیای کنکور مالیات نمی دهد؟
برنا: مهدی بهلولی، آسیب شناس آموزش با طرح این پرسش 
که چرا مؤسســاتی که از آن ها به عنــوان مافیای کنکور نام 
برده می شــود، از مالیات معاف هستند؛ به درآمد نجومی این 
مؤسســات اشاره می کند و می گوید: بخشی از سودآوری این 
مالیات می تواند در بودجه آموزش و پرورش آورده شــود. در 
این ســال ها همواره جنبه تجاری آن ها بر جنبه آموزشــی 

چربیده است. 

محیط زیست تیر خالص به این حیوانات بزند !
میزان: محمدعلی یکتانیک، کارشناس محیط زیست می گوید: 
محیط زیســت در حال انتقال حیوانات کلینیک پردیســان به 
بدترین مراکز نگهداری حیوانات کشور است. اگر محیط زیست 
در همین تهران دانه دانه تیر خالص به ســر این حیوانات بزند 
خیلی بهتر اســت تا انتقال این جانوران به باغ وحش دزفول و 

ارومیه که شرایط فاجعه باری دارند.

سهم اندک پژوهش از بودجه کشور
فارس: شاهین آخوندزاده، معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت 
بهداشت می گوید: با وجود آنکه ایران در حوزه داروسازی در سال 
۲۰۱۸ رتبه هشــتم دنیا را در اختیار داشت، اما متأسفانه سهم 
پژوهش از بودجه در کشــور بســیار پایین است و این درحالی 
اســت که بودجه توسعه پژوهش در ترکیه در حدود 7 میلیارد 

دالر است. 

معلمان محتاج افزایش های جزئی حقوق  نیستند
خانــه ملت: حمیدرضا حاجــی بابایی، رئیس فراکســیون 
فرهنگیان مجلس معتقد اســت بیشــتر مســئوالن دولتی 
که دربــاره نظام رتبه بندی اظهارنظــر می  کنند به این طرح 
تســلط ندارند. مسئوالن باید بدانند معلمان به دنبال افزایش 
حقوق های جزئی نیســتند بلکه به دنبــال تثبیت و تحکیم 

جایگاه خود به عنوان معلم هستند.

بافت فرسوده؛ پاشنه آشیل مدیریت بحران
ایلنا:مجید عبدالهی، رئیس مرکز مطالعات برنامه ریزی شــهری و 
روستایی سازمان شهرداری ها و دهیاری ها با بیان اینکه بافت فرسوده 
پاشنه آشیل مدیریت بحران است، گفت: طبق سیاست های کلی 
نظام در حوزه پیشگیری و کاهش اثرات حوادث و بالیای طبیعی باید 
در سال 9۴، میزان ۱۰۰ درصد بافت های فرسوده مقاوم و نوسازی 

می شدند اما فقط ۱3 تا ۱۴ درصد نوسازی و بهسازی شده اند.

سند اسالمی سازی دانشگاه ها شبیه یک بیانیه است
فارس: محمدجواد ناطق، معاون فرهنگی اجتماعی دانشگاه تربیت 
مدرس معتقد است: ســند اسالمی سازی دانشگاه ها شبیه به یک 
بیانیه است، اما تاکنون هیچ گونه گامی در این زمینه برداشته نشده 
است. از طرفی باید به این نکته اشاره کرد که منشأ تمدن اسالمی، 
خردورزی، ترویج آزادی بیان و آزادی فکر اســت که متأسفانه در 

اجرای آن ها تاکنون موفق نبوده ایم.

ایجاد کالنتری  وظیفه شهرداری  نیست
مهر: محمد ســاالری، رئیس کمیسیون شهرســازی و معماری 
شــورای شهر تهران گفت: اینکه گفته شــود ایجاد کالنتری ها در 
وظایف شهرداری هاست، درست نیست. در هیچ جای قانون، چنین 
وظیفه ای برای شهرداری های کشور پیش بینی نشده است. او این 
اظهارات را در پاسخ انتقاد روز گذشته رئیس پلیس پایتخت از بی 

توجهی شهرسازان به پیوست های امنیتی بیان کرد.

آموزش

یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد
افزایش تقاضای ورود دانشجویان 

به دانشگاه های داخل 
 ایسنا   سرپرست مرکز خدمات آموزشی وزارت 
بهداشت از افزایش چند برابری تقاضا برای ورود 
دانشــجویان به دانشگاه های علوم پزشکی داخل 
کشــور خبر داد و گفت: در حــال حاضر 7هزار 
دانشجوی ما در دانشــگاه های خارجی مشغول 
تحصیل هستند که حدود نیمی از آن ها درخواست 

ادامه تحصیل در دانشگاه های داخل را دارند.
دکتر امیراحمد اخوان افزود: کســانی که پیش 
از سال ۲۰۱9 شــروع به تحصیل کرده باشند و 
شــرایط ورود به دانشــگاه داخل را داشته باشند 
می توانند به کشــور برگردند. این افراد می توانند 
در ســامانه های وزارت خارجه و وزارت بهداشت 

درخواست انتقال به دانشگاه داخل را ثبت کنند.
وی گفــت: هر هفته پرونــده ۸۰ متقاضی برای 
مصاحبه به وزارت بهداشت ارجاع می شود و این 
افراد اگر حداقل شایســتگی الزم را داشته باشند 
به دانشگاه ها معرفی می شوند و دانشگاه می تواند 

از آن ها مجدد مصاحبه بگیرد.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون کمیته امداد:
در 9 ماه گذشته 306 میلیارد 

تومان صدقه جمع آوری شد
 فارس   معاون توسعه مشــارکت های مردمی 
کمیته امداد گفت: در 9 ماهه امسال 3۰۶ میلیارد 

تومان صدقه جمع آوری شده است.
عسگریان گفت: در سال 9۸ باوجود بودجه چالشی 
اتفاق های خوبی افتاده اســت. در 9 ماهه امسال 
3۰۶ میلیارد تومان پول صدقه ها جمع آوری شده 

است و در این حوزه ۲۵ درصد رشد داشته ایم.
از سه ســال گذشــته تاکنون حدود ۱۰۸ هزار 
صندوق صدقات جمع آوری شــده که تعداد 3۵ 
هزار  آن در 9 ماهه امســال جمع آوری شده؛ در 
حال حاضر ۱۸۴ هزار صندوق صدقات در سراسر 

کشور داریم. 
عســگریان افزود: کمیتــه امــداد درمجموع از 
روش های پیامکی ماهی ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون 

تومان دریافت می کند.
وی همچنین گفت: تعداد حامی های کمیته امداد 
برای ایتام و  محسنین ۶۶9 هزار و 799 نفر است 

که همچنان در حال افزایش است.

خانه و خانواده

یک مسئول دانشگاه شهید بهشتی پاسخ داد
مهم ترین علل مرگ در کودکان 

یک تا 59 ماهه چیست؟
 ایســنا   فروغ مــوال، سرپرســت مدیریت 
پرستاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، 
در حاشیه پنجمین کمیته مرگ کودکان یک 
تا ۵9 ماهه در معاونت درمان این دانشــگاه با 
اشاره به آمار سازمان جهانی بهداشت مبنی بر 
فوت 3.۵ میلیون کودک زیر پنج سال در سال 
۲۰۱۸، گفت: از علل مهم مرگ در کودکان یک 
تا ۵9 ماهه عوارض زایمان زودرس، آسفیکسی، 
آنومالی های مادرزادی، ابتال به پنومونی، اسهال 
و ماالریاست که بر اســاس تحقیقات صورت 
گرفته توسط سازمان جهانی بهداشت بیش از 
نیمی از موارد مرگ این کودکان قابل پیشگیری 

و درمان است.
 وی افزود: آمار مرگ کودکان زیر پنج سال در 
ســال ۲۰۱۸ در ایران، ۴.۱۴ مورد در هر هزار 
تولد زنده بوده و تالش های زیادی برای کاهش 
این آمار در سطح مراکز درمانی دانشگاه علوم 
پزشکی شهید بهشتی و کشور در حال اجراست.

شهری

رئیس کل بیمه مرکزی خبر داد
بخشودگی جرایم بیمه شخص 

ثالث از ابتدای بهمن ماه
 ایرنا   رئیس کل بیمه مرکزی گفت: از اول 
بهمن ماه به افرادی که فاقد بیمه شــخص 
ثالث هستند، فرصت یک ماهه داده می شود 
تا بدون پرداخت جریمه خودروهای خود را 

بیمه کنند. 
غالمرضا سلیمانی گفت: از حدود ۲۲ میلیون 
خودرو در کشــور ۲ میلیون خودرو فاقد بیمه 
هستند. برای تشویق افرادی که فاقد بیمه نامه 
شخص ثالث هســتند، قرار است از اول بهمن 
امسال یک ماه فرصت داده شود تا همه فاقدان 
بیمه شخص ثالث بدون پرداخت جریمه بتوانند 

خودروهای خود را بیمه کنند.
ســلیمانی در ادامه اضافه کرد: همچنین ۱۱ 
میلیون موتورسیکلت در کشور تردد می کنند 
که تنها ۲ میلیون از آن ها دارای بیمه شخص 
ثالث بوده و بقیه بیمه نامه ندارند که قرار شده 
آن ها نیز از ابتدای بهمن امسال از بخشودگی 

بیمه شخص ثالث برخوردار شوند.

 بهداشت و درمان

بر اساس رأی دیوان عدالت اداری 
سونوگرافی در بیمارستان های 

دولتی رایگان شد
 فارس  هیئت عمومی دیــوان عدالت اداری در 
خصوص انجام سونوگرافی توسط متخصصان زنان 

در بیمارستان های دولتی رأی جدیدی داد.
این رأی براســاس طرح شکایتی بوده که در آن 
معاونت وزارت بهداشت انجام سونوگرافی را صرفاً 
در بیمارستان های دانشگاهی برای بخش دولتی و 

مصوبه شورای عالی بیمه مجاز دانسته است.
در رأی دیوان عدالت اداری آمده است: نظر بـــه 
اینکه دریافت وجه از ســونوگرافی تشخیصی در 
مراکز درمانی دانشگاهی دولتی توسط متخصصان 
زنان و زایمان از مصادیق دریافت وجه از ســوی 
دســتگاه های دولتی از مردم است که طبق ماده 
۶۰ قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از 
مقررات مالی دولت نیاز به حکم قانون گذار دارد، 
لیکن طرف شکایت مجوزی در این خصوص ارائه 
نکرده و از طرفی در بندهای مذکور دریافت وجه 
بابت سونوگرافی در بخش غیردولتی ممنوع شده 

که منطبق با اعمال تبعیض نارواست.

فراسو

برداشت آزاد
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اگر یک انبوه ساز 
بخواهد در شهرکی 

ساخت وساز کند 
حتماً باید فضای 

آموزشی آن را تأمین 
کند، اما این تبصره ها 

حذف شد

بــــــرش

۸0 درصد سازندگان به تعهدشان در ساخت فضاهای آموزشی عمل نکردند

شهرهای بدون مدرسه
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رهبران  گروه های مقاومت هم قسم شدند

گام دوم برای اخراج آمریکا از عراق ادامه جدال دموکرات ها و 
جمهوری خواهان

 پلوسی: ترامپ
 استیضاح خواهد شد

 رئیس مجلس نمایندگان آمریکا اعالم 
کــرد، صــرف نظر از نتیجه جلســه 
محاکمه در سنا، رئیس جمهور این کشور برای 
همیشه استیضاح می شود. نانسی پلوسی، با 
اشاره به تأخیر در ارائه مصوبه استیضاح رئیس 
جمهور که از سوی ترامپ و برخی جمهوری 
خواهان مورد انتقاد قرار گرفت، اعالم کرد این 
تأخیر در تالش برای اعمال فشار بر سنا برای 
انجام یک محاکمــه عادالنه صورت گرفت و 
ترامپ باید در برابر مردم آمریکا پاسخگو باشد. 
پلوســی تأکید کرد: تأخیــر در ارائه مصوبه 
مذکور به سنا این واقعیت را نشان می دهد که 
ما به شاهدان و مستنداتی برای محاکمه نیاز 
داریم. پلوسی گفت: ما به استیضاح اطمینان 
داریم. فکر می کنیم شاهد کافی برای حذف او 
از قدرت وجود دارد. رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا همچنین گفــت: خیلی تمایل ندارم 
وقتم را صرف توییت هــای احمقانه او کنم. 
کمتــر از ۲۴ ســاعت پــس از ارائه مصوبه 
اســتیضاح، جلســه محاکمه رئیس جمهور 

آمریکا در مجلس سنا آغاز می شود. 
اندکی پس از اظهارات پلوسی »استیضاح برای 
همیشه« در شبکه اجتماعی توییتر ترند شد.

از زمان تصویب اســتیضاح ترامپ در مجلس 
نمایندگان آمریکا چهار هفته می گذرد و رئیس 
جمهور آمریکا اکنون در انتظار برگزاری جلسه 
محاکمه خود در سناست. میچ مک کانل به 
ســناتورهای جمهوری خواه اعالم کرد جلسه 
استیضاح ترامپ این هفته آغاز می شود. پس از 
آنکه بندهای استیضاح ترامپ با اکثریت آرا در 
مجلس نمایندگان به تصویب رسید، قرار شد 
این بندها در ماه ژانویه در سنا بررسی شوند. 

5 هزار اقدام مقاومتی علیه 
صهیونیست ها

مهر: جنبش فلســطینی حماس با انتشــار 
گزارشی، آماری از عملیات های مقاومتی انجام 
شده علیه رژیم صهیونیستی در سال گذشته 
میالدی را منتشــر کرد. اداره اطالع رســانی 
جنبش فلسطینی حماس اعالم کرد، باوجود 
هماهنگی امنیتی میان تشکیالت خودگردان و 
اقدامات رژیم صهیونیستی علیه ملت فلسطین 
در کرانــه باختری و قــدس، مقاومت در این 
مناطق ادامه پیدا کرد.بر اساس گزارش »قدس 
پرس« حماس در ادامه به گزارش های مقاومتی 
انجام شــده علیه رژیم صهیونیستی در سال 
۲۰۱۹ پرداخت و اعالم کرد، در این سال 5هزار 
و ۴۰۲ اقدام مقاومتی در کرانه باختری و قدس 
انجام شــده که رام اهلل با هزار و ۱83 عملیات 
در رتبه نخســت، قدس با هزار و 53 عملیات 
و الخلیــل با 8۲3 عملیات در رتبه های بعدی 
قرار دارند. حماس ادامه داد: مقاومت موفق به 
کشتن پنج اســرائیلی و مجروحیت ۱53 نفر 
دیگر، انجام 38 علمیات تیراندازی، 3۰ عملیات 
با استفاده از سالح سرد، ۱۱ عملیات زیرگیری 
با خودرو یا تالش برای انجام آن و 8۷ عملیات 

کاشت و پرتاب بمب دستی شد.

حکم اعدام »پرویز مشرف« 
باطل شد

ایرنا: دادگاه پاکستان حکم اعدام صادر شده 
علیه پرویز مشرف، رئیس جمهور سابق این 
کشور را باطل اعالم کرد. حکومت پاکستان 
نیز گفت پرونده حکم اعدام مشرف که حدود 
یک ماه پیش صادر شده بود، باطل شده است. 
چندی پیش یک دادگاه در پاکستان »پرویز 
مشرف« رئیس جمهور و حاکم نظامی اسبق 
این کشور را به اتهام خیانت به اعدام محکوم 
کرد. این در حالی اســت که وزارت کشــور 
پاکستان خواستار توقف پیگیری پرونده پرویز 

مشرف تا بهبودی کامل وی شده بود.
 پرویز مشــرف فرمانده وقت ارتش پاکستان 
در ســال ۱۹۹۹ با انجام کودتایی دولت »نواز 
شریف« را ســرنگون کرد. وی همچنین در 
نوامبر ســال ۲۰۰۷ میالدی بــا اعالم وضع 
فوق العاده، قانون اساسی و پارلمان پاکستان 
را به حال تعلیق درآورد و ده ها تن از قضاتی 
که به این اقدام وی اعتراض کرده بودند را از 

کار برکنار کرد.

 چشم انداز آینده سیاست خارجی عمان
 در جلوس سلطان جدید

این روزها و پس از درگذشــت »سلطان قابوس« پادشاه عمان این کشور کانون 
توجهات قرار گرفته و مقامات بلندپایه از کشــورهای مختلف به ویژه کشورهای 
منطقه برای تسلیت درگذشت سلطان قابوس و تبریک انتصاب هیثم طارق به 

عنوان پادشاه جدید عازم این کشور شده اند. 
عمان هم از لحاظ جغرافیایی و راهبردی و هم از لحاظ سیاســی و اقتصادی از 
جایگاه خوبی برخوردار اســت و گرچه یک نظام پادشــاهی غیر دموکراتیک بر 
آن حاکم اســت، اما در دوران سلطان قابوس به دلیل عملکرد خوبی که چه در 
عرصــه اقتصادی، اجتماعی و حقوق مدنی و چه در عرصه سیاســت خارجی و 
روابط دیپلماتیک با تمام کشورهای دنیا داشته، مورد رضایت و اقبال عامه مردم 

بوده است.
سلطان قابوس زمانی که پس از کودتا علیه پدر خود زمام امور را به دست گرفت 
تمام تالش خود را کرد تا به مشکالت داخلی دوران پدر که کشور را منزوی کرده 
بود، پایان دهد و با افزایش بودجه های آموزشــی، اجتماعی، بهداشتی و تحکیم 
زیرساخت ها سطح رفاه مردم عمان را به نسبت قابل توجهی ارتقا داد. در عرصه 
سیاست خارجی هم سیاست میانه روی و میانجیگری سلطان قابوس برای حل 
اختالفات میان طرف های مختلف مشهور است و او در بیشتر نزاع ها و اختالفات 
در منطقه و جهان از جمله اختالفات غرب با ایران، کشــورهای عربی با قطر و 
تالش عربستان برای قطع رابطه با ایران با اعالم بی طرفی، کوشید آن ها را حل و 
فصل کند.اکنون و پس از نزدیک به نیم قرن حکومت، سلطان قابوس این دنیا را 
ترک گفته و شورای سلطنتی »هیثم بن طارق بوسعید« را به عنوان پادشاه جدید 
معرفی کرده است. هرچند سلطان هیثم در مراسم سوگند خود به عنوان سلطان 
جدید تأکید کرد به سیاســت های سلطان قابوس ادامه خواهد داد، اما سؤاالتی 
در مورد سیاست های آینده عمان و چالش هایی که سلطان جدید می تواند با آن 

روبه رو باشد، وجود دارد.
»عبداهلل الغیالنی« کارشناس مســائل استراتژیک عمان در گفت وگو با »الخلیج 
آنالیــن« در این خصــوص می گوید: عمان در دوره ســلطان هیثم وارد مرحله 
جدیدی شــده و پیش بینی می شود شاهد انعطاف های سیاسی بیشتری باشیم. 
الغیالنی می افزاید: مرحله جدید، چالش ها و تحوالت خاص خود را دارد و سلطان 
هیثم خود را مقابل ناخوشــایندی هایی خواهد یافت که در هر صورت باید با آن 

تعامل و ابزارهای سیاسی خاص آن را ابداع کند.
 تأکید وی بر ادامه راه ســلطان قابوس به کلیات و اصول اشــاره دارد، اما اداره 
جزئیات امور سیاسی و حل پرونده های سخت در مرحله آتی، سیاست های خاص 

خود را می طلبد.
به گفته این کارشناس عمانی، سلطان هیثم در دوران حکومت خود با اتکا بر سه 
رکن مهم، عمان را رهبری خواهد کرد که نخستین آن سابقه دیپلماتیک و اطالع 

او از پیچیدگی های سیاست خارجی است.
 دوم اینکه ســابقه ای طوالنی در امور فرهنگی دارد و رکن سوم ریاست سازمان 
چشم انداز ۲۰۴۰ کشور است که چشم انداز آینده او را آسان تر می کند. اما در هر 
صورت سیاست های دولت عمان در دوره سلطان هیثم دست کم در کوتاه مدت 
تحوالت دراماتیکی را شاهد نخواهد بود و عمان ویژگی های خاصی دارد که امکان 
بلوغ نهضت اقتصادی و عمرانی را فراهم می کند، از جمله این ویژگی ها ترکیب 

جمعیتی، میراث غنی تاریخی، موقعیت جغرافیایی و ژئوپلتیک آن است.

رژیم صهیونیستی سید حسن نصراهلل را به ترور تهدید کرد
فارس: »اســرائیل کاتــص« وزیر خارجه 
رژیم صهیونیســتی، سید حسن نصراهلل، 
دبیرکل جنبش حزب اهلل لبنان را به ترور 
تهدید کرد. کاتص در یک پست توییتری 
به زبان عربی نوشت: »نصراهلل از حمله به 
»بنیامین نتانیاهو« نخست وزیر اسرائیل و 
تهدید اسرائیل دســت بر نمی دارد«. وزیر 
خارجه رژیم صهیونیســتی در ادامه مدعی شد، دبیرکل حزب اهلل لبنان مجبور به 
افزایش تدابیر امنیتی شــده اســت، اما اگر به تهدید رژیم اسرائیل ادامه دهد، این 
تدابیر نمی تواند او را نجات دهد.سید حسن نصراهلل یکشنبه در سخنانی با اشاره به 
حمله موشــکی ایران به پایگاه عین االسد، گفت: »پیام این ضربه، پیامی قوی برای 
صهیونیست ها بود. وقتی تهدیدهای رهبر ایران و سران آن را می شنوند باید آن را 
جدی بگیرند، موشک های ایران در عین االسد عراق فرود آمد، اما مصیبت و عزا در 
اسرائیل بود که ایران چنین توان و قدرتی دارد«. یوسی کوهن، در ۲۱ مهر ماه نیز 
در یک مصاحبه مطبوعاتی در پاسخ به این پرسش که چرا موساد تا کنون از ترور 
سید حسن نصراهلل امتناع کرده، گفت: »این سؤال، درست نیست. سؤال )درست( این 
است آیا نصراهلل می داند ما گزینه ای برای نابودی وی داریم و پاسخ به این پرسش، 
مثبت است«. تهدید برای ترور دبیرکل حزب اهلل مسئله تازه ای نیست و بارها مقامات 

صهیونیستی چنین سخنانی را به زبان آورده اند.

 فراخوان مورالس در تشکیل گروهی نظامی
 برای محافظت از مردم بولیوی

ایسنا: رئیس جمهور مستعفی بولیوی در یک فایل صوتی خواستار ایجاد گروهی 
شبه نظامی برای حفاظت از مردم شده است. اوو مورالس در این فایل صوتی ضمن 
انتقاد از دولت جدید بولیوی گفته است، اگر دولت جدید به مردم حمله کند، آن ها 
حق دارند از خود دفاع کنند. وی اظهار کرد، منظور او مسلح کردن مردم و تشکیل 
یک گروه شبه نظامی مسلح نیست بلکه گروهی که قابلیت دفاع از مردم را داشته 
باشــند. رئیس جمهور مستعفی بولیوی در این فایل ضبط شده ضمن تأکید بر 

ایجاد یک ارتش گفته است به زودی به بولیوی بازمی گردد.
انتخابات ریاســت جمهوری بولیوی ۲۰ اکتبر )۲8 مهر( برگزار شد و بنا بر اعالم 
دادگاه عالی انتخابات بولیوی، مورالس در دور نخست انتخابات به پیروزی رسید. 
با وجود این »کارلوس مسا« رقیب اصلی مورالس، اعالم کرد پیروزی وی را در دور 
نخست انتخابات به رسمیت نمی شناسد و پس از اعالم نتایج انتخابات، اعتصاب ها 
و اعتراضات گسترده سراسر بولیوی را فرا گرفت. مورالس نیز دهم نوامبر استعفای 
خود را اعالم کرد و اوضاع حاکم بر کشورش را نوعی کودتا دانست. در پی استعفای 
مورالس از ســمت ریاست جمهوری، مقامات مکزیک به وی پناهندگی سیاسی 
اعطا کردند و وی ۱۲ نوامبر )۲۱ آبان( وارد مکزیک شد. مورالس سپس با دریافت 

پناهندگی از آرژانتین، ۱۲ دسامبر )۲۱ آذر( وارد این کشور شد.

تداوم تجمع های ضد آمریکایی در پاکستان
پاکستان  شــهرهای مختلف  تسنیم: 
پس از شهادت سردار سلیمانی، فرمانده 
نیروی قدس ســپاه پاســداران انقالب 
اسالمی ایران، شاهد برگزاری تجمع ها و 
تظاهرات های مختلف در محکومیت این 
اقدام آمریکا و انزجار از شــیطان بزرگ 
بوده اســت. در همین راستا معترضان 
پاکستانی روز گذشته با برگزاری تظاهراتی بزرگ، حماقت آمریکا در ترور سپهبد 
ســلیمانی و دیگر فرماندهان مقاومت و تحرکات مشــکوک آمریکا در منطقه را 

محکوم کردند.

  نمابر تحریریه:     3۷6۱۰۰8۷ -3۷68۴۰۰۴  )۰5۱(
)۰5۱(   امور مشترکین:                 3۷6۱8۰۴۴-5 
  روزنامه گویا:                       3۷65۱888   )۰5۱(
  روابط عمومی:                    3۷66۲58۷   )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                3۷6۱۰۰86   )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       3۷۰88   )۰5۱(
)۰5۱(   3۷6۲8۲۰5                                             
                                      فاکس: 3۷6۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس

  چاپ همزمان تهران:                       چاپخانه جوان
  اداره مرکزی:          مشهد، بولوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             5۷۷- ۹۱۷35  
  تلفن:                           )۹ خط(  3۷685۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
      بولوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6۱8۲   و   66۹3۷۹۱۹ )۰۲۱(
 نمابر:                                     66۹38۰۱3  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جواد فراهانی، خبرنگار سرویس بین الملل

چهره

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی

  سرپرست مؤسسه فرهنگی قدس:
  سید محمود مرویان حسینی 

  سردبیر:
  امیر جلیلی نژاد

 سه شنبه 24 دی  1398 18 جمادی االول 1441 14 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9160

جهــان: در حالی که تــالش جریان های 
مختلف عــراق برای انتخاب نخســت وزیر 
جدید و پایان دادن به خأل قدرت سیاسی در 
این کشور همچنان ادامه دارد، منابع خبری 
از نشست مهم رهبر جریان صدر و شماری 
از رهبران »حشدالشعبی« درباره پایان دادن 
به اشغالگری آمریکا در عراق خبر می دهند. 
شبکه »المیادین« گزارش داد، در این نشست 
که با حضور مقتدی صدر، شیخ اکرم کعبی 
دبیرکل جنبــش النجباء، ابــوآالء الوالئی 
فرمانده کتائب سیدالشــهدا و شــماری از 
رهبران عصائب اهل الحق برگزار شد، مسائل 
مهم مربوط به حضور اشغالگران آمریکا در 
خاک عراق از سوی رهبران مقاومت بررسی 
شــده اســت. مقتدی صدر همچنین در 
نشستی جداگانه با رئیس ائتالف الفتح عراق 
نیز موضــوع حضور نیروهای 
خارجــی در این کشــور را 
مورد بررسی قرار داده است. 
پایگاه خبری العهد اعالم کرد: 
نشست مقتدی صدر و هادی 
العامری بر پرونده های مربوط 
به حضــور نیروهای خارجی 
و رســیدگی به خواسته های 
تسریع  و  تظاهرات کنندگان 
متمرکز  دولت  تشــکیل  در 
بود. همزمان با این تحوالت، 
مــردم عــراق نیز با بــه راه 
انداختن هشــتگی با عنوان 
#اطردوا_الغرباء_المحتلین 
)اشغالگران بیگانه را اخراج کنید( خواستار 
اخراج هرچه سریع تر نظامیان آمریکایی از 

خاک کشورشان شده اند.

 فرصت »مقاومت« برای اخراج آمریکا
از ســوی دیگر »محمد محیی« سخنگوی 
کتائب حزب اهلل عراق از شاخه های سازمان 
حشدالشعبی که در تجاوزهای اخیر آمریکا 
نزدیک به 3۰ نفــر از نیروها و فرمانده خود 
»ابومهدی المهندس« را از دست داد، ضمن 

قدردانی از نقش سردار شهید قاسم سلیمانی 
تأکیــد کرد این گروه در حال آماده شــدن 
برای مقابله با نیروهای آمریکایی اســت.وی 
در گفت وگو با شبکه المیادین تصریح کرد: 
»ما می دانیم نیروهای آمریکایی تالش دارند 
بــرای مدت طوالنی تری در عراق بمانند؛ اما 
به طرف های رسمی عراق فرصت می دهیم 
همه ابزارها برای خروج نیروهای آمریکایی را 
به کارگیرند«. منابع خبری شامگاه یکشنبه 
از شلیک چندین موشک کاتیوشا به پایگاه 
هوایی بلد در اســتان صالح الدین عراق خبر 
دادند. اســکای نیوز اعالم کرد پنج موشک 
کاتیوشــا به پایگاه هوایــی بلد که نظامیان 
آمریکایی در آن حضور دارند شــلیک شده 
است. از سوی دیگر السومریه عراق به نقل از 
مرکز اطالع رسانی امنیتی عراق اعالم کرد در 
جریان اصابت چند فروند موشک کاتیوشا به 
پایگاه بلد، یک افسر و سه همکارش زخمی 
شدند. در پایگاه هوایی بلد، نیروهای آمریکایی 
حضور دارند و جنگنده های اف ۱6 عراق هم 
در این پایگاه قرار دارد. در پی شهادت سپهبد 
قاسم سلیمانی و »ابومهدی المهندس« معاون 
سازمان حشدالشعبی عراق در حمله هوایی 
آمریکا در بامداد جمعه سیزدهم دی )سوم 
ژانویه( پارلمان عــراق در روز 5 ژانویه، طرح 
اخراج نظامیان آمریکایی از خاک این کشور را 

تصویب کرد و دولت را به تدوین سازوکار الزم 
برای اجرای این طرح ملزم کرد.

 تحرکات سیاسی برای انتخاب 
جانشین »عبدالمهدی«

همراســتا با این تحــوالت و در حالی که 
تظاهرات های مردمی در برخی استان های 
عراق همچنان ادامه دارد، تاکنون تالش ها 
و رایزنی های گروه های سیاســی این کشور 
برای انتخاب نخست وزیر دوره انتقالی در این 
کشور، نتیجه ای نداشته است. در شرایطی 
که »برهم صالح« رئیس جمهور عراق تاکنون 
از معرفی نامزد جدید نخســت وزیری که از 
سوی فراکسیون »البناء« به عنوان فراکسیون 
بزرگ تر پیشنهاد می شود، خودداری کرده 
است و مهلت تظاهرات کنندگان به او برای 
این کار، روز جمعه )۲۰ دی( به پایان رسیده، 
برخی گروه های سیاسی خواستار تمدید دوره 
نخست وزیری عبدالمهدی تا زمان برگزاری 
انتخابــات زودهنگام در کشــور شــده اند.

»جاســم محمد جعفر« عضو سابق پارلمان 
عراق گفته اســت: »هادی العامری« رئیس 
ائتالف الفتح در نشســتی  کــه در ایران با 
»مقتدی صدر« رهبر جریان صدر برگزار شد، 
تالش کرد وی را در مســئله اعتماد دوباره 
به »عادل عبدالمهدی« نخست وزیر پیشبرد 

امور برای تصدی پســت نخست وزیری تا 
زمان برگزاری انتخابات زودهنگام، متقاعد 
کند؛ اما صدر کامالً این مســئله را رد کرده 
اســت. وی در گفت وگو بــا پایگاه خبری 
»المعلومه« افزود: صدر و عامری بر شخصیتی 
غیــر از عبدالمهدی برای تصدی پســت 

نخست وزیری توافق خواهند کرد.
امــا »عماد باجالن« عضو حــزب دموکرات 
کردستان عراق به ریاست »مسعود بارزانی« 
اعالم کرده بود، عبدالمهدی شایسته ترین 
فرد برای تصدی پست نخست وزیری است 
و جایگزین کردها برای عبدالمهدی، خود 
عبدالمهدی اســت. »عالیه نصیف« نماینده 
ائتالف »دوله القانون« نیز با تأیید اینکه مسئله 
نخست وزیری دوباره عبدالمهدی برای دوره 
انتقالی تا زمان برگزاری انتخابات زودهنگام 
مطرح اســت، گفت: این ائتالف تاکنون با 
بیعت مجــدد با عادل عبدالمهدی موافقت 
نکرده اســت. وی افزود: در سایه احساس 
مسئولیت و شرایط دشوار امنیتی و اقتصادی 
کشــور و اختــالف زیاد میــان گروه های 
سیاسی و مخالفت های تظاهرات کنندگان 
با گزینه های پیشــنهادی برای جایگزینی 
عبدالمهدی، ایده نخست وزیری مجدد وی 
بــرای دوره انتقالی مطرح شــد که برخی 

گروه های سیاسی موافق آن هستند.
عراق از یکم اکتبر )۹ مهر( در شرایط ناآرامی 
به ســر می برد و معترضان عراقی خواستار 
مبارزه با فساد و رفع ناکارآمدی دستگاه های 
اجرایی هستند. در این میان استعفای دولت 
عراق و تالش برای اصالح قانون انتخابات و 
قانون کمیساریای عالی انتخابات، تاحدودی 
از خشــم و نارضایتــی معترضان کاســت، 
اما اعتراض ها همچنان ادامــه دارد. در این 
میان فراکســیون البناء تاکنون دوبار نامزد 
پیشنهادی خود برای تصدی نخست وزیری را 
طرح کرده، اما هر بار برهم صالح زیر فشارهای 
متعــدد داخلی و خارجی و به بهانه اعتراض 
تظاهرات کنندگان، از مأمور کردن این نامزدها 

برای تشکیل کابینه سر باز می زند.

 مردم عراق با 
به راه انداختن 
هشتگی با 
عنوان»اشغالگران 
بیگانه را اخراج 
کنید«خواستار 
اخراج هرچه 
سریع تر نظامیان 
آمریکایی از خاک 
کشورشان شده اند

بــــــــرش

آتش بس شکننده
 خالدی  خبرگزاری ایتارتاس روسیه گزارش 
داد فائز السراج، رئیس دولت وفاق ملی و خلیفه 
حفتر، رئیس ارتش شرق لیبی در مسکو توافق 
آتش بس و متارکه جنگ را امضا خواهند کرد. 
طرفین جنگ در لیبی روز شنبه پذیرفتند از 
ادامه نبرد دســت بکشند. این گزارش از سفر 
فائز السراج، رئیس دولت وفاق ملی، مورد تأیید 
ســازمان ملل و نیز ژنرال خلیفه حفتر رئیس 
ستاد ارتش و رئیس تشکیالت شرق لیبی به 
مسکو خبر داده و نوشت: پس از رایزنی هایی 
که روز یکشنبه میان والدیمیر پوتین و رجب 
طیب اردوغان رؤســای جمهوری روســیه و 
ترکیه درباره لیبی به عمل آمد، طرفین دعوا 
پذیرفتند در مســکو پشت یک میز نشسته و 
آتش بس مورد نظر را رسمیت ببخشند. ترکیه 
به تازگی طرح اعزام نیرو به لیبی برای حمایت 
از دولت وفاق ملی را در پارلمان خود تصویب 
کرد، در حالی که نیروهای روسی در قالب گروه 
واگنر از پیش در این کشور حضور داشته و از 
نیروهای ژنرال حفتر حمایت می کنند. لیبی از 
زمان سرنگونی »معمر قذافی« دیکتاتور پیشین 
این کشور در سال ۲۰۱۱، به دو دولت موازی 
در شرق و غرب تقسیم شده است. دولت وفاق 
ملی به ریاســت »فائز الســراج« در طرابلس، 
غرب لیبی تشکیل شد و مورد حمایت جامعه 
جهانی است. همزمان دولت موازی دیگری در 
شــهر طبرق در شرق لیبی به نخست وزیری 
»عبداهلل الثنی« و »عقیله صالح« رئیس مجلس 
نمایندگان اعالم موجودیت کرد که ژنرال حفتر 
مورد حمایت آنان اســت. اگرچه دولت وفاق 
ملــی مورد حمایت ترکیه و قطر قرار دارد، اما 

نیروهای موســوم به ارتش ملی لیبی )تحت 
فرماندهی ژنرال خلیفه حفتر( از حمایت های 
گسترده امارات متحده عربی، مصر، عربستان 

سعودی، اردن و روسیه برخوردار هستند.

 آتش بس شکننده 
با وجود آنکه اغلب رسانه ها با نگاهی خوشبینانه 
به تحوالت لیبی پرداختند، اما برخی شواهد 
از شکننده بودن این آتش بس حکایت می کند. 
در حالی که خبرگزاری اســپوتنیک روســیه 
اعــالم کرد ژنرال حفتر پذیرفت که آتش  بس 
در غرب این کشور از بامداد یکشنبه )به وقت 
محلی( برقرار شود، اما برخی رسانه ها دیگر از 
پیشروی نیروهای ارتش ملی در مصراته خبر 
دادند. برخی از اخبار همچنین حاکی است در 
پیشروی نیروهای حفتر در مصراته، حتی چند 
نیروی ترکیه ای نیز جان خود را از دست داده 
و همچنین 6 نیــروی دیگر ترکیه  در جریان 
درگیری هایی که به تازگی در شرق شهر مصراته 
رخ داد، زخمی شده و در بیمارستان نالوت به 

سر می برند.
در عین حال روزنامــه دیلی میل انگلیس از 
طرابلس خبر داد که السراج نیز باوجود پذیرش 
ایــن آتش بس آن را مشــروط توصیف کرد و 
گفت، اگرچه او از ابتکار روســیه و ترکیه برای 
برقراری آتش بس اســتقبال می کند اما تنها 
در صورتــی به آن پایبند می مانــد که ژنرال 
حفتر از همه مواضع قبلــی که تصرف کرده 
است عقب نشــینی کند؛ اقدامی که به اعتقاد 
تحلیلگران بعید است از سوی فرمانده ارتش 

شرق لیبی مورد پذیرش قرار گیرد.

 جنگ تحمیلی بر لیبی ادامه دارد
جعفر قنادباشی، سفیر سابق ایران در لیبی در 
گفت وگو با قدس با اشاره به تالش های صورت 
گرفته برای برقراری صلــح در لیبی اقدامات 
انجام شــده را روزنه امیدی برای رسیدن این 
کشور به آرامش آن هم پس از ۱۰ ماه جنگ 
خوانده و گفت: حقیقت آن است که مردم لیبی 
از جنگ خسته شــده اند. جنگ داخلی عماًل 
پس از سقوط معمر قذافی )هشت سال پیش( 
آغاز شده اما ماجراجویی که حفتر با پشتگرمی 
طرف های خارجی از فروردین امسال آغاز کرد 
مردم لیبی و به ویژه شهروندان طرابلس را بیش 
از پیش زیر فشــار قرار داده است. قنادباشی 
ادامه داد: اگرچه مردم لیبی خواســتار آرامش 
هســتند اما به نظر می رســد آنچه بیرون از 
مرزهای این کشور و در قالب معادالت قدرت 
میان طرف های منطقه ای و جهانی جریان دارد 
خالف این رویه را خواستار بوده و همین مسئله 
آتش بس را شــکننده خواهد کرد. با توجه به 
اختالفات موجود، طرف های مرتبط در بحران 
لیبی هنوز برای پایان دادن به این جنگ توافق 
نکرده اند. فرانسوی ها با ایتالیایی ها بر سر نفت 
لیبی دعــوا دارند؛ آمریکا با اروپا بر ســر این 
موضوع دچار اختالف است و روسیه به عنوان 
قدرتی که سابقه حضور تاریخی در لیبی را دارد 
خواستار حضور دوباره در این کشور است؛ به 

نظر می رسد این معادالت قدرت اجازه برقراری 
آتش بس طوالنی را نمی دهد. 

 ترکیه به دنبال خرید زمان است
سفیر سابق ایران در لیبی تصریح کرد: در کنار 
این جنگ قدرت که تداوم بحران در لیبی را 
پایدار می کند، منفعت البی های اسلحه سازی 
غربی که سود خود را در تداوم جنگ می بینند 
هم به دامنه دار شدن نبرد لیبی کمک می کند. 
این جنگ جیب البی تسلیحات را پر می کند 
و آن ها از آن استقبال می کنند. قنادباشی در 
ادامه به تقالی ترکیه برای برقراری آتش بس 
در لیبی اشــاره کرد و افــزود: این آتش بس 
حداقل در کوتاه مدت به نفع آنکارا خواهد بود. 
لیبی در گذشته بخشی از امپراتوری عثمانی 
بوده، بنابراین ترکیه در چارچوب سیاست های 
عثمانی گرایی جدید خود در تالش اســت با 
حضور در درگیری های این کشور منفعت خود 
را تأمین و نفوذ خود را در این کشــور بیشتر 
کند. حضور ترکیه در درگیری های لیبی یک 
اســتفاده سودجویانه بر اســاس خرید زمان 
اســت، به این معنی که آنکارا تالش می کند 
با بهره برداری از نفت لیبی و فروش کاالهای 
خود به این کشور، نفوذ خود را گسترش داده 
و در مراحل بعدی اهداف منفعت طلبانه پنهانی 

خود را دنبال کند.

گزارش
طرفین درگیر در لیبی توافق نامه متارکه جنگ را امضا می کنند

 جهان   مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعالم کرد: دونالد ترامپ 
ممکن است حتی بدون توافق با طالبان، نیروهای آمریکایی را 
از افغانستان خارج کند. رابرت اوبراین، در پاسخ به این پرسش 
که آیا او فکر می کند ترامپ پیش از انتخابات با طالبان توافق 
خواهد کرد، گفت: ما به شرایط گفت وگو با طالبان بازگشته ایم. 
نیروهای افغانستان بهتر عمل می کنند و فکر می کنم به زودی 
در چنین موقعیتی قرار خواهیم گرفت، خواه با یک معامله 
یا بدون معامله تا بتوانیم ردپای نظامی خود را در افغانستان 
کاهش دهیم. من بر اساس زمان برگزاری انتخابات، قضاوت 
اتفاق رخ دهد و  این  نظر من ممکن است  به  اما  نمی کنم، 
می خواهد  می گوید  مدت هاست  ترامپ  کنیم.  توافق  امسال 

سربازان آمریکایی را از افغانستان خارج کند. یک منبع نزدیک 
به رئیس جمهور آمریکا گفته است ترامپ این موضوع را یکی از 
بزرگ ترین وعده های ناموفق خود تلقی می کند. ایاالت متحده 
پس از ۱۹ سال حضور نظامی در افغانستان و ناتوانی در مقابله 
با طالبان در تالش است ضمن امضای توافق صلح با این گروه، 
راه خروج آبرومندانه آمریکا از این جنگ را فراهم آورد؛ امری که 

تاکنون به سرانجامی نرسیده است.
در همین حال وزیر دفاع افغانستان در مراسم دانش آموختگی 
دانشجویان دانشگاه افسری کابل، تأکید کرد خروج آمریکا از این 
کشور نباید موجب تشویش و نگرانی نیروهای امنیتی افغانستان 
شود. »اســداهلل خالد« که در این مراسم سخنرانی می کرد، از 

نیروهای ارتــش به ویژه نیروهای یگان ویژه خواســت ضمن 
رعایت حقوق بشر در جریان درگیری ها از تلفات غیرنظامیان 
جلوگیری کنند. وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به 
روند صلح گفت: از ســال گذشته تاکنون مذاکرات صلح میان 
آمریکا و طالبان در قطر در جریان است. نیروهای ارتش اجازه 
نمی دهند توافقی حاصل شــود که ارزش های دو دهه  اخیر از 
جملــه ارتش، حقوق زنان، آزادی بیان و حقوق بشــر از مردم 
افغانستان نادیده گرفته شود. خالد با اشاره به اظهارات مقامات 
آمریکایی مبنی بر خروج از افغانستان، تأکید کرد: نباید نگران 
خروج آن ها از افغانستان باشیم. آمریکا قرار نیست همیشه در 

افغانستان باقی بماند.

احتمال خروج آمریکا از افغانستان بدون توافق با طالبان
مشاور امنیت ملی کاخ سفید اعالم کرد
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