
 

نام »رئیسعلی دلواری« و »نادرمهدوی« را زنده کنید
 سیاست  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی در دیدار رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد کنگره 2 هزار شهید استان بوشهر مطرح کردند

اعضای ســتاد کنگره 2 هزار شهید استان بوشهر که در 
تاریخ 2۳ دی ۹۸ برگزار شده بود، صبح دیروز در محل 

 ............ صفحه 2این همایش منتشر شد...
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سؤال مهم سیدجالل حسینی واکنش واعظی به اقدام سه عضو اروپایی برجام: معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری:

 :jامام صادق
کسی که در راه 
خدا کشته شود، 

خداوند هیچ یک 
از گناهانش را به 
روی او نمی آورد.

 وسائل الشیعه، 
ج11، حدیث19

w w w . q u d s o n l i n e . i r پنجشنبه 26 دی  1398 20 جمادی االول 1441 16 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9162  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگی    4صفحه ویژه خراسان    8صفحه راهکار   1000 تومان 

با این بدهکاری ها چرا مربی 
و بازیکن خارجی جذب می شود؟

تولید 25 دارو در حوزه 
بیوتکنولوژی در کشور

مکانیسم ماشه 
فعال نخواهد شد

 ............ صفحه 7

 رئیس جمهور: قدم اشتباهی بردارید، ضرر خواهید کرد 

خط و نشان برجامی روحانی برای اروپا

حرف اول و آخر را 
چه کسی می زند؟

متولی واحدی 
برای ساماندهی 

فضای مجازی 
نداریم

 سیاست  حسن روحانی دیروز در جلســه هیئت دولــت گفت: سردار عزیز ما از دست ما 
رفت و از امروز و بعد از سوگواری به حقی که برای او داشتیم، باید به فکر حفظ میراث سردار 
سلیمانی باشیم.رئیس جمهور با تأکید بر اینکه »سردار سلیمانی مرزبان ایران بود، اما هیچ وقت 
نمی خواست بین ایرانیان مرزی را به وجود بیاورد«، اظهار داشت: همه صاحبان یک سرزمین 
و یک نظام هستیم و منافع ما، منافع مشترک است. روحانی با بیان اینکه »ایران دارای یک 
رنگ و یک نام و یک سلیقه نیست«، گفت: می دانیم در کشوری زندگی می کنیم که در آن 
سبک های مختلف زندگی وجود دارد و سلیقه های مختلف حاکم است و باید به سلیقه ها ، 

 ............ صفحه 2اندیشه ها و راه های مردم احترام بگذاریم. همه ایرانی هستند...

 جامعه   فضــای مجــازی بــا گسـتـردگی 
و ویژگی های منحصر به فــردش در کنار ایجاد 
همه جانبه  پیشرفت  برای  بی نظیر  فرصت های 
کشور و ارائه خدمات گسترده به اقشار مختلف 
مردم، تهدیدهای مخربی نیز به همراه داشته است. 

انتشار محتواهای نامناسب...

با دستپخت 
وزیر و رفقا

امیدها باز هم 
به  المپیک 

نرسیدند

افزایش قیمت، ادعای 
افزایش تیراژ را زیر سؤال برد

تورم ساختاری 
یا ضعف 

خودرو سازی؟

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 10

موج انتقادها به اسکار 
2020 ادامه دارد

جوایز نژادپرست 
و جنسیت زده

 ............ صفحه 12

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
 سید جالل فیاضی

اگرچه فضای کشــور همچنان تحت تأثیر التهابات رویدادهای تلخ روزهای اخیر 
است، اما ادامه بررسی الیحه بودجه ۹۹در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی 
فرصتــی برای  یادآوری های بودجه ای اســت. پیش از این در خصوص پروژه های 
نیمه تمام، وضعیت حقوق بگیران و فجایع مالیاتی در ساختار اجرایی کشور نکاتی 

را یادآور شدم و پیشنهادهایی در این زمینه ها...

»شفافیت«
قانونی که اجرا نمی شود!

 ............ صفحه 2
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آگهی تجدید مناقصه )نوبت اول(
اداره کل راه و  شهرس�ازی اس�تان مازندران در نظر دارد مناقصه عمومی طبق جدول ذیل  از طریق سامانه تداركات الكترونیكی دولت 
برگزار نماید. كلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اس��ناد مناقصه تا ارائه پیش��نهاد مناقصه گران و بازگش��ایی پاكت ها از طریق درگاه 
س��امانه تداركات الكترونیكی دولت ) س��تاد ( به آدرس www.setadiran.ir   انجام خواهد ش��د و الزم اس��ت مناقصه گران در صورت عدم 

عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذكور و دریافت گواهی امضای الكترونیكی راه جهت شركت در مناقصه محقق سازند.

دارا بودن  رتبه 5  از معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با رعایت سقف ارجاع كار در راه و ترابری )حمل و نقل( الزامی است.
 تاریخ انتشار مناقصه در سامانه تاریخ 98/10/24

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت :                     ساعت14/00                         مورخه   98/11/02
مهلت زمانی ارائه پیشنهاد :                                                 ساعت14/00                        مورخه   98/11/15
زمان بازگشایی پاكت ها :                                                      ساعت 08/00                        مورخه   98/11/16

اطالعات تماس دستگاه مناقصه گذار جهت دریافت اطالعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاكت های الف
 آدرس ساری خیابان جام جم -اداره پیمان و رسیدگی       تلفن   33363904  -011

اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مركز تماس :   021-41934 
دفتر ثبت نام :   88969737 و85193768-021         این آگهی همزمان در سایت iets.mporg.ir نیز درج گردیده است 

ف
دی

مبلغ برآورد )به ریال(پروژهر
مبلغ ضمانت نامه     

  )به ریال(
شماره فراخوان ستاد ایران

1
بهسازی و آسفالت و نصب عالئم ایمنی سه 

راهی میارکال
13,503,805,830767,000,0002098003377000275

2
احداث پل رودخانه ای کاسگرکال واقع بر 

رودخانه سیاهرود
10,895,421,906545,000,0002098003377000276

3
تکمیل پل جیسا-دانیال و راه دسترسی 

عباس آباد
7,932,133,047398,000,0002098003377000277

7,912,181,222396,000,0002098003377000278احداث پل روستای قادیکال بزرگ قائمشهر4

5
بهسازی راه روستایی کوتنا به شهرک یثرب 

شهرستان قائمشهر       
3,248,133,225163,000,0002098003377000279

15,960,758,620799,000,0002098003377000280احداث پل روستای بلیران شهرستان آمل6

تقاضای شماره  M-9741770 - HO  مناقصه شماره 98/123 شماره تقاضا و مناقصه

BALL BEARING شرح مختصر اقالم درخواستی

مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار به میزان   325,000,000   ریال  می باشد. مبلغ تضمین شركت در فرایند ارجاع كار
تضمین شركت در فرایند ارجاع كار بصورت یكی از تضامین قابل قبول وفق آیین نامه تضمین شماره 

1234202/ت50659 ه مورخ 94/09/22 هیئت وزیران می باشد. 
نوع تضمین شركت درفرایند ارجاع كار 

مبلغ برآوردی مناقصه  6,500,000,00 ریال

99/01/17 تاریخ گشایش پاكات فنی 98/12/04 تاریخ تحویل اسناد به واجدین شرایط

99/02/01 تاریخ گشایش پاكات مالی 99/01/03 آخرین مهلت ارائه پیشنهادات
 اس��تان بوشهر، عس��لویه، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، ش��ركت مجتمع گاز پارس جنوبی، 

پاالیشگاه دوم-ساختمان مركزی ستاد-طبقه دوم-اتاق 220
آدرس و تلفن مناقصه گذار

آگهی فراخوان مناقصه عمومی )نوبت اول(
شركت مجتمع گاز پارس جنوبی در نظر دارد اقالم مورد نیاز خود را با شرایط ذیل  از طریق مناقصه عمومی تامین نماید :

 مناقصه گران می توانند جهت كس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت WWW.SPGC.IR مراجعه ویا با شماره تلفن  07731312219-2225   
  روابط عمومی شرکت مجتمع گاز پارس جنوبیتماس حاصل فرمایند  .
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شماره مجوز 1398.6490

»آگهـی تجـدید مـزایده« نوبت اول
شهرداری بشرویه درنظردارد به استناد نامه شماره 98/5/1561-98/09/21 شورای محترم اسالمی شهر 

مدیریت و انجام خدمات پس�ماند شامل :  جمع آوری، تفکیک و بازیافت پسماندهای خشک شهر بشرویه  ازكلیه مبادی تولید را برابر شرایط اجرایی شهرداری برای 
مدت سه سال به متقاضیان واجد صالحیت واگذار نماید. متقاضیان  می توانند ازمورخه98/10/25 لغایت98/11/17 جهت دریافت اسناد مزایده به واحد خدمات  شهری شهرداری 
مراجعه یا از طریق پورتال شهرداری بشرویه به نشانیwww.Boshrooyeh.ir دریافت نمایند. و یا جهت كسب اطالع از شرایط مزایده با شماره تلفن1-05632787200 داخلی 108 
)واحد خدمات ش��هری( تماس حاصل نمایند. پیش��نهادات باید تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ 98/11/17 تحویل دبیرخانه شهرداری شود. -سپرده شركت در مزایده 
مبلغ 28.080.000ریال می باش��د كه متقاضی باید مبلغ مذكور را بصورت ضمانت نامه بانكی یا اس��ناد خزانه یا نقدی بحساب 0106080430003 بانک ملی بنام شهرداری واریز 
نماید. -برندگان اول و دوم وسوم هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب ضبط خواهدشد. -شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادها مختار است. 

-سایر اطالعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده مندرج است.
/ع حسین باللی شهرداربشرویه 
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فارس: »اکبر الباکر« مدیر اجرایی شرکت هواپیمایی 
قطر دیروز اعالم کرد پروازهای این شــرکت به ایران 
ادامه خواهد داشــت. بر اســاس گزارش خبرگزاری 
رویترز، الباکر افزود: در جریان تشــدید تنش اخیر در 
منطقه، هیچ گونه لغوی در بلیت های پرواز نداشتیم. 
رویترز همچنین مدعی شد هفته گذشته پس از سانحه 
هواپیمای اوکراینی، برخی پروازها به تهران لغو شد و 
با این حال تعدادی از شرکت های هواپیمایی از جمله 
هواپیمایی قطر اعالم کرده اند که همچنان به پرواز در 
حریم هوایی ایران ادامه می دهند. پیشتر نیز هواپیمایی 
امارات اعالم کرده بود هیچ گونه تغییری در مسیر پرواز 
هواپیمایی امارات رخ نــداد و پروازها در حریم هوایی 

ایران همچنان ادامه دارد.
پیــش از این برخی رســانه ها مدعی بودند که پس 

از سانحه ســقوط هواپیمای اوکراینی که به اشتباه 
توســط پدافند هوایی ایران مورد اصابت قرار گرفت 
برخی از شــرکت های هواپیمایی بــه جای پرواز از 
آســمان ایران مسیرهای دیگری را انتخاب کردند و 
ترافیک پروازهای خارجی بر آســمان ایران کاهش 

قابل توجهی پیدا کرد. 

سیاست: »ســرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه 
تأکیــد کرد فعال کردن مکانیســم حــل اختالف 
از ســوی کشــورهای اروپایی برای حل اختالفات 
موجــود در چارچوب برجام، یک تصمیم سیاســی 
خطرناک اســت. به گزارش اینترفکس، الوروف در 
ادامه تأکید کرد: این اقدام اروپایی ها درباره مکانیسم 
حل اختالف، شانس باقیمانده برای نجات برجام را 
کاهــش می دهد. آلمــان، انگلیس و فرانســه روز 
سه شنبه در اقدامی که آن را تالش برای حفظ برجام 
خوانده اند، با انتشار بیانیه ای، مکانیسم حل اختالف 
در چارچوب برجام را فعال کردند. فعال ســازی این 
ساز و کار می تواند در روندی چند ماهه به بازگشت 

تحریم های بین المللی علیه ایران منجر شود.
وزارت خارجه روسیه روز سه شنبه نیز ضمن مخالفت 

با این اقدام اروپا، از طرف های اروپایی توافق هسته ای 
خواسته تنش ها را تشدید نکنند و تصمیم خود برای 
فعال کردن این ســاز و کار را کنــار بگذارند. وزارت 
خارجه روســیه در ادامه این بیانیه خاطرنشان کرده 
اســت: »برجام علی رغم تمــام چالش هایی که با آن 
مواجه شده، کارآمدی خودش را از دست نداده است.«

سیاســت: وزیر امور خارجه ایران در نشســت ساالنه 
گفت وگوهای »رایســینا« در »دهلی نو« گفت: اروپایی ها 
می گویند کارهایی که آمریکا می کند، به ما ارتباطی ندارد، 
باشد اما شما همگی کشورهای مستقلی هستید. اروپا، 
بزرگ ترین اقتصاد جهان به حساب می آید، پس برای چه 
به آمریکا اجازه می دهید برای شــما قلدری کند؟ وقتی 
اجازه می دهید برای شما قلدری کند، آن وقت این کشور، 
اقداماتی را علیه پروژه خط لوله گاز روسیه به اروپا انجام 

می دهد...رفتار قلدرها به شما برمی گردد«.
ظریف درباره بدعهدی اروپایی ها و آمریکا به تعهداتشان 
ذیل برجام تصریح کرد: »نیازی نیســت به دادگاه بروم و 
ثابت کنم که تعهداتشان عملی نشد، تمامی این موارد 
قابل مشاهده است. آن ها از ما نفت خریداری نمی کنند، 
شــرکت های خارجی همکاری با ما را قطــع کرده اند. 

اروپایی ها هم پس از خروج آمریکا از برجام، تعهداتشان 
ذیل برجــام را نقض کردنــد«. ظریف همچنین گفت: 
میلیون هــا نفر که در ایران و کشــورهای مختلف برای 
گرامیداشت یاد سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی به 
خیابان ها آمدند به اختیار خود شــرکت کردند و کسی 

آن ها را مجبور نکرد.

ظریف در دهلی نو:روس ها دراعتراض به فعال کردن مکانیسم ماشه توسط اروپا: پس از امارات، هواپیمایی قطر هم اعالم کرد

اروپا به آمریکا اجازه قلدری می دهداین یک تصمیم سیاسی خطرناک استپروازها به ایران ادامه خواهد داشت

همسایه های همزبان »خانه ما«
حضور یک خانواده افغانستانی فصل جدید این »مستند مسابقه« را تماشایی تر کرده است

 ............ صفحه 12
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روزنامـه صبـح ایـران

رهبر انقالب نماز جمعه این هفته تهران را اقامه می کنند   فارس: سیدباقر پیشنمازی، رئیس ستاد نماز جمعه تهران اعالم کرد: نماز جمعه این هفته )27 دی ماه( تهران به امامت حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اسالمی در مصالی امام خمینی)ره( اقامه خواهد شد. گفتنی است رهبر معّظم انقالب پس از هشت سال، برای نخستین بار نماز جمعه تهران را اقامه خواهند کرد.ستاد نماز جمعه تهران در بیانیه ای 

این نماز را در آستانه سالگرد پیروزی انقالب اسالمی و در طلیعه گام دوم انقالب عنوان کرده و از مردم برای حضور دعوت به عمل آورده است.

 سیاست  بیانات رهبر معظم انقالب اسالمی 
در دیدار اعضای ستاد کنگره 2 هزار شهید 
استان بوشهر که در تاریخ 2۳ دی ۹۸ برگزار 
شده بود، صبح دیروز در محل این همایش 
منتشر شــد. حضرت آیت اهلل 
خامنه ای در این دیدار، استان 
بوشــهر را منطقه ای حساس 
و سرشار از افتخارات نظامی 
خواندند و افزودند: بوشــهر تا 
ســال های طوالنی از حضور 
استعمارگران در این منطقه، 
در معرض تهدید دشــمنان 
ایران بود، اما با هدایت عالمان 
دینــی و فداکاری شــهیدان 
عالی مقامی همچون رئیسعلی 
دلواری با قدرت در مقابل این 

تهاجم ها ایستاد. 

 ضرورت برجسته سازی شهدای 
شاخص برای نسل جدید

رهبر انقالب اســالمی برخاســتن شهیدان 
نام آوری همچون دلواری، مهدوی، عاشوری 
و گنجی از بوشهر را نشان دهنده عمق فهم 
انقالبــی و جهادی از اســالم در این منطقه 
و تکرار این حقیقت در نســل های مختلف 

دانســتند و گفتند: کاری کنید که یاد این 
شهیدان و شخصیت های برجسته در ذهن 

نسل های جدید ماندگار شود.
ایشــان با اشــاره به دالوری های شخصیت 
مجاهد و مدافع حریم کشور یعنی رئیسعلی 
دلواری در مبارزه با انگلیســی های متجاوز 
و همچنین ظرفیــت باالی الگوســازی از 
شــخصیتی مانند نادر مهدوی در تراز یک 
چهــره مبارز بین المللی، تأکیــد کردند: آیا 
شایســته این نیســت که االن در کشور تا 
شما می گویید رئیســعلی دلواری، همه  آن 

کسانی که در هر منطقه ای از کشور هستند، 
بدانند که این آدم کیست و بشناسند؟ این  
جور چیزی نیســت؛ مثالً اسم فالن بازیکن 
فوتباِل فالن کشور را همه  بّچه ها می دانند، 
اســم رئیســعلی دلواری را نمی دانند، اسم 
نادر مهدوی اصالً به گوششان نرسیده، خبر 
ندارند؛ کاری باید کرد تا این نام ها زنده بمانند؛ 

این ها الگو هستند.
ایشــان ادامه دادند: مثــالً فرض کنید روی 
کتابچه های بّچه هــا، دفترهای بّچه ها، روی 
پشــت جلد کتاب ها، در خــود کتاب های 

درســی، روی لباس هــا، عکــس این هــا، 
خصوصّیت این ها، اسم این ها ]چاپ و[ نوشته 
بشــود. این مخصوص شما هم نیست؛ شما 
هم باید ]این کار را[ بکنید، اّما دستگاه های 
تبلیغاتی کشــور در همه جا، به خصوص در 
مراکز حّســاس و مهم بایست تالش کنند 
این فکر جهاد را با شاخص کردن چهره های 
بزرگ جهادی گســترش بدهنــد و عمق 
ببخشند؛ بنابراین کار، کار بسیار مهّمی است.

 تنها راه نجات، ادامه دادن راه 
شهیدان است

حضــرت آیــت اهلل خامنه ای بــا تأکید بر 
ضرورت فراگیر کردن این احســاس واقعی 
که تنها راه نجات، ادامه دادن راه شــهیدان 
است، افزودند: کشوری برخوردار از انرژی، 
معادن، امکانات گوناگون و با جایگاه حساس 
جغرافیایــی، تنوع اقلیمــی و جمعیت ۸۰ 
میلیونی مانند ایران که مورد طمع قدرت ها 
است، باید بتواند با کار و جهاد خود را اداره 
کند تا عزت آن لگدکوب نشود، البته امروز 
به برکت انقالب اسالمی، ملت ایران ایستاده 
اســت، اما بایــد روحیه جهــاد و مقاومت 
به گونــه ای نهادینه شــود کــه راه قطعی 

نسل های پی در پی قرار گیرد.

رهبر معظم انقالب در دیدار اعضای ستاد کنگره 2 هزار شهید استان بوشهر مطرح کردند

نام »رئیسعلی دلواری« و »نادر مهدوی« را  زنده کنید

 برادران بزرگوار و عزیز والیتمدار ایران اســالمی ســرداران رشید اسالم آقایان 
سالمی و حاجی زاده به واقع شما معنی آیه  اَِشّداُء علی الکفار و رحماُء بینهم را در 
عمل و نه در شعار برای ما تفسیر و تبیین کردید، خداوند به همه شما عزیزان سپاه 
که خاری درچشم سران کفر و نفاق و ِشرک و بازویی مقتدر و پرتوان برای رهبرمان 

هستید، سالمتی و طول عمر همراه باعزت عنایت نماید ان شاءاهلل. 09020009961
 این قدر دولت ها خطا کردند و بحران آفریدند، نه عذر خواهی کردند  نه تحقیق 
و بررسی به نتیجه رسید؛ نمونه اخیر در قضیه بنزین، کشور را با بی تدبیری به آتش 
کشیدند، اگر تواضع و عذرخواهی خوب است چرا دولت این کار را نکرد، دلم خیلی 
برای ســرداران سپاه ســوخت حاال به نوعی دیگر خودشان را فدای اسالم  و کشور 
کردند. سردار سالمی و حاجی زاده یعنی سلیمانی. سپاه خیلی مظلوم است کسانی که 

لحظه ای برای مردم کاری نکردند دم از عدم تکرار و تدبیر می زنند. 09150001136
 هر روز به تعداد شهدای هواپیمای اوکراینی در کشور بیمارانی از دنیا می روند که 
به خاطر تحریم های آمریکا دارو به آن ها نمی رسد، اگر شبکه های ماهواره ای دلسوز 
مردم اند این ها را فریاد بزنند! آن کفتارهای خارج نشینی که امروز دارند اشک تمساح 
می ریزند، همان هایی هســتند که تا دیروز نامه می نوشتند ایران را تحریم کنید، 
همان هایی هستند که به ترامپ نامه نوشتند به ایران حمله نظامی کن، این خائنان 
همان هایی هستند که به ترامپ گفتند در سخنرانیت بگو به ۵2 نقطه ایران حمله 
می کنی این فاجعه دردناکی است، یادمان نمی رود جالد کیست! مردم در این چند 
روز دیدند چه کسی آغاز کننده بود؛ مردمی که به عشق شهید سلیمانی به خیابان 
آمده اند، فراموش نمی کنند باعث اصلی خون این شهیدان ما همان هایی هستند که 

عزت ما را گروگان گرفته اند تا به خواسته هاشان برسند. 09360006158
 چک سفید امضای اعتماد مردم برگشت خورد، پاداش بی تدبیری چیزی بیش از 

این نیست! 09360001270
 بعضی احمق ها در فضای مجازی، با مقایسه هدف قرار گرفتن هواپیمای مسافری 
ایران توســط آمریکا با هواپیمای اوکراینی، می خواهند آمریکا را تطهیر کنند؛ اوالً 
آمریکا در آن حادثه اعالم کرد که عمدی بوده، ثانیاً به آن نظامی مدال دادند و او را 

تشویق کردند. 09350009020
 ما همیشه عادت کردیم فدایی این ملت باشیم شاید هم اکنون! 09150009278

 آیا مسئوالن هواپیمایی ندیدند به پایگاه رژیم تروریست آمریکا موشک زدیم، آیا 
ندیدند قبل از حمله موشکی، آمریکا تهدید به تجاوز به ایران کرده بود، این مسئله 
به سپاه بر نمی گردد. ما پشتیبان سپاه و والیت هستیم و به خاطر خطای انسانی 
هیچ وقت سپاه عزیز و نیروهای فداکار و دالور این نهاد مقدس را تنها نمی گذاریم. 

مرگ برآمریکا. مرگ بر منافق. 09150007855
 مگر در شــرایط جنگی به سر نمی بریم، چرا آمریکا بعد از حمله ایران به پایگاه 
عین االسد حتی گزارش یک زخمی را نداد و تا ده ها سال این گزارش ها محرمانه 
خواهد ماند، آن وقت بعضی از افراد ضد انقالب یا ظاهراً دلسوز مردم انتظار دارند که 
ایران در شرایط جنگی و در زمان سقوط هواپیمای اوکراینی می بایست شفاف سازی 

نماید! 09150007109

ادعای رئیس جمهور آمریکا همراه با توهین زشت به سردار سلیمانی
بدمستی  قمارباز

فارس: ترامپ در سخنرانی بامداد دیروز در جمع هوادارانش در »میلواکی« توهینی 
بسیار زشت به شهید سپهبد سلیمانی کرد که از درج عین عبارت معذور هستیم، اما 

این توهین حاکی از خشم رئیس جمهور قمار باز آمریکاست.
ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد چهارشــنبه بار دیگــر از تصمیم خودش برای 
صدور دســتور تروریستی برای ترور ســردار قاسم سلیمانی، فرمانده شهید نیروی 
قدس دفاع کرد. ترامپ در اجتماع هوادارانش در »میلواکی«، بزرگ ترین شهر ایالت 
»ویسکانســین« مدعی شد که سردار سلیمانی قصد انجام حمالتی علیه نیروهای 
آمریکایی داشته، اما دولت او آن را متوقف کرده است. ترامپ پس از اشاره به اینکه 
گروهی از شرکت کنندگان در این ناآرامی ها از پا گذاشتن روی پرچم آمریکا خودداری 
کرده اند، گفت: »دیدید چه اتفاقی افتاده؟ در ایران، معترضان برای نخستین بار طرف 
ما هســتند. آن ها طرف ما هستند. در واقع، آن ها یک پرچم بزرگ آمریکا را داخل 
خیابان گذاشته بودند و ایرانی ها -هزاران و هزاران ایرانی- قرار بود روی آن راه بروند، 
آن را لگد مال کنند و روی آن پا بکوبند؛ اما همه شــان، آن پرچم را دور زدند.« وی 
سپس خطاب به هوادارانش گفت: »آن ها ترامپ را دوست دارند. آن ها شما را دوست 

دارند. من فقط نماینده شما هستم، ولی آن ها ما را دوست دارند.«

با حضور مردم و نماینده ولی فقیه
 پیکر سه شهید گلستانی سقوط هواپیمای اوکراینی

 به خاک سپرده شد
سیاست: پیکر جانباختگان گلستانی حادثه 
ســقوط هواپیمــای اوکراین دیــروز پس از 
برگزاری مراســم تشــییع با حضور مردم و 
مسئوالن استان در امامزاده عبداهلل گرگان به 
خاک سپرده شــد. به گزارش ایرنا نماز میت 
توسط آیت اهلل نورمفیدی نماینده ولی فقیه 
در گلستان اقامه شــد و پس از آن پیکر سه 
شهید گلستانی این حادثه از مصالی نمازجمعه گرگان تا امامزاده عبداهلل این شهر تشییع 
شــد. در این مراسم استاندار، فرمانده سپاه نینوا و مدیران دستگاه های اجرایی و انتظامی 
اســتان گلستان حضور داشتند. عالوه بر دلجویی امام جمعه گرگان و مسئوالن گلستان 
از بازماندگان، در روزهای گذشــته چندین مراسم یادبود برای جانباختگان این حادثه در 
دانشــگاه های استان برگزار شده بود. ســیاوش مقصودلو به همراه همسرش آزاده کاوه و 
دخترش پریا مقصودلو مسافران گلستانی هواپیمای ۷۳۷ پرواز تهران - کی یف بودند که 
جان خود را از دست دادند.  همچنین به گزارش فارس پیکر سه تن از شهدای حادثه سقوط 
هواپیمای اوکراینی که از یک خانواده تبعه افغانستانی و ساکن پیشوا بودند، با حضور حجت 
االسالم باقری امام جمعه و حسین عباسی فرماندار و دیگر مسئوالن شهرستان پیشوا از 
میدان امام خمینی)ره( تا حرم جعفربن موسی الکاظم)ع( بر روی دوش مردم والیتمدار و 

انقالبی پیشوا تشییع و در قسمت گلزار شهدای حرم امامزاده جعفر)ع( آرام گرفتند.

خون حاج قاسم در رگ مبارزان با ظلم
آمریکا در منطقه جنوب غرب آسیا به ویژه در دوران ترامپ شکست خورده و با مشکالت 
عدیده ای مواجه است. به خاطر همین شرایط ترامپ نتوانست صحبت ها و قول و قرارهای 
انتخاباتی اش را عملیاتی کند و امروز پس از چهار سال در ایام انتخابات آمریکا دستش 
خالی است؛ بنابراین نیاز بود دست به یک قمار و انتحار بزرگ بزند. ترامپ تصور می کرد با 
ترور سردار شهیدسلیمانی می تواند با ایران مواجه شود و آن را در کارنامه خود ثبت کند؛ 

یعنی هم منجر به تغییر رفتار و هم تغییر ساختار شود.
تا پیش از این به علت راهبرد رهبر معظم انقالب مبنی بر اینکه برجام های موشــکی و 
منطقه ای تکرار نخواهد شد، آمریکا را متحمل یک شکست کرده بود؛ برای همین چنین 

زمانی را برای ترور سردار سلیمانی انتخاب کرد.
جنگ طلبان اطراف ترامپ مثل پمپئو توانستند این موضوع را به وی بقبوالنند که این 
جنایت را انجام دهد، اما این ترور سرآغازی برای هم خروج و شکست آمریکا در خاورمیانه 

و هم عمالً فروریختن ابهت ابرقدرتی اش بود.
امروز نتایج خون شهدای این ترور را در تصویب مجلس عراق بر بیرون کردن آمریکایی ها 
می بینیم و هول و هراس این اشغالگر سبب شده است تاکنون بیش از 1۵ کشور را برای 
واسطه گری به ایران بفرستد. در داخل خود آمریکا هم واکنش هنرمندان، سیاسیون عاقل 
و حتی نامزدهای ریاست جمهوری 2۰2۰ نشان دهنده تأثیر ناگوار این ترور بر وضعیت 
دولت ترامپ است. همان طور که یک رسانه فرانسوی عنوان می کند: »تاریخ از این لحظه 
به عنوان لحظه دگرگونی یاد خواهد کرد« که منظور شهادت سردار سلیمانی است، به 

نظر می رسد این اتفاق بزرگ یک نقطه عطف است.
 در تاریخ هم نمونه های اینچنینی داریم که یک حادثه ای مبدأ تحوالت زیادی شده است. 
همان طور که بعد معنوی شهادت امام حسین )ع( در دشت کربال توانست ظلم یزیدیان 
را بر مال کند و تا به امروز اثرش را بر عدالت طلبی و مبارزه با ظلم ملت های مظلوم دنیا 
مشــاهده می کنیم، شهادت سردار سلیمانی به دست آمریکا هم می تواند مردم منطقه 
را به حرکت درآورد و اهداف انســانی و عالی جمهوری اســالمی ایران را عینی تر کند و 
همزمان ایاالت متحده را نیز نسبت به اهداف استعماری اش تضعیف کند. شهادت حاج 
قاسم رویکرد ایران در اینکه ما عمالً مدافع حقوق بین الملل و مستضعفان دنیا هستیم را 
به کرسی خواهد نشاند و چهره پشت پرده آمریکا را هم ازلحاظ خون ریزی و استکباری 

به مردم دنیا نشان می دهد.

 » شفافیت«
قانونی که اجرا نمی شود!

اگرچه فضای کشــور همچنــان تحت تأثیر 
التهابات رویدادهای تلخ روزهای اخیر است، 
اما ادامه بررسی الیحه بودجه ۹۹در کمیسیون 
تلفیق مجلس شورای اسالمی فرصتی برای  
یادآوری های بودجه ای است. پیش از این در 
خصوص پروژه های نیمه تمام، وضعیت حقوق 
بگیران و فجایع مالیاتی در ســاختار اجرایی 
کشور نکاتی را یادآور شدم و پیشنهادهایی در 
این زمینه ها به نمایندگان مجلس برای بودجه 

۹۹ ارائه شد.
 یکــی دیگر ازنقایــص ســاختاری اقتصاد 
کشور»عدم شفافیت« است و متأسفانه تدبیری 
نیز برای آن اندیشیده نمی شود. شفافیت در 
اقتصاد امکان دسترسی دستگاه های نظارتی و 
عموم مردم را به فعالیت های اقتصادی مقامات، 
صاحب منصبان و مدیران کشــور فراهم می 
کند و تضمین کننده سالمت اقتصادی و کلید 

مقابله با فساد سیستماتیک است.
در ایــن میان یکی از جلوه های شــفافیت را 
می توان شــفاف بودن  میزان حقوق، مزایا و 
دریافتی های مدیران و کارگزاران نظام دانست. 
پس از قضیه »حقوق های نجومی« در ســال 
۹۵ و در جریان بررسی و تصویب قانون برنامه 
ششم توسعه کشور، مجلس دهم در ماده 2۹ 
این قانون تکالیف روشــنی را برای شفافیت 

دریافتی مدیران  متوجه دولت کرده است.
برنامه ششم توسعه -که اجرای آن از ابتدای 
ســال ۹۶ آغاز شــد و تا پایــان 1۴۰۰ باید 
تحقــق یابد- دولت را موظف کرده اســت تا 
پایان نخســتین ســال اجرای برنامه- سال 
۹۶- سامانه شفافیت حقوق و مزایای مدیران 
جمهوری اســالمی را راه اندازی کند و امکان 
تجمیع همــه پرداخت ها به مقامات، رؤســا 
و مدیران همه دســتگاه های اجرایی شــامل 
قوای سه گانه جمهوری اسالمی ایران اعم از 
وزارتخانه ها، سازمان ها، مؤسسات ، دانشگاه ها، 
شرکت های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته 
به دولت، بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی، 
شــرکت های بیمه دولتی، مجلس شــورای 
اســالمی، شــورای نگهبان قانون اساسی و 
نهادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره 

می شوند را فراهم کند.
به نظر می رسد مجلس فعلی که قانون برنامه 
ششــم را تصویب کرد، تحــت تأثیر فضای 
حقوق های نجومی، سعی کرده است جامعیت 
نسبی را مد نظر داشته باشد و راه های دور زدن 
قانون را مسدود کند؛ به طوری که تقریباً هیچ 
ســازمانی به جز نهادهای نظامی و امنیتی از 
این قانون مستثنا نشده است. حتی در مورد 
بنگاه های اقتصادی متعلق به نهادهای نظامی 
و امنیتی نیز اجرای مصوبه را با مجوز شورای 
عالی امنیت ملی مجاز دانسته است. در مورد 
ارقــام  حقــوق و مزایا هم همــه دریافتی ها 
شــامل حقوق، فوق العاده ها، کمک هزینه ها، 
کارانــه، پرداخت های غیر ماهانــه  و میزان 
ناخالص پرداختی های ماهانه اعم از مســتمر 
و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی )معادل ریالی 
آن( و ســایر مزایای مقامات، رؤسا و مدیران 
موضــوع این مــاده را از هر محــل از جمله 
اعتبارات خارج از شــمول قانون محاســبات 
کشور، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متعلقه، 
اعتبارات کمک های رفاهی، اعتبارات بودجه 
عمومــی و منابع عمومی را به طور روشــن 
احصا کرده تا هیچ روزنه ای برای عدم افشای 
دریافتی مقامات و مدیران وجود نداشته باشد. 
در مورد ســطح دسترسی به ســامانه هم 
در قانون تصریح شــده که باید دسترســی 
نهادهــای نظارتــی و عموم مــردم به این 
اطالعــات  فراهم شــود. اما بــا همه دقت 
وحساســیت شایسته قدردانی مجلس دهم 
در تصویب ماده 2۹ برنامه ششم، متأسفانه 
ایــن مجلــس در نظارت بر اجــرای قانون 
مصوب خود ســهل انگاری و شاید مماشات 

و مالحظه کاری کرده است. 
به طوری که دو ســال پــس از پایان مهلت 
قانونی هنوز این قانون اجرا نشده و دسترسی 

به دریافتی مقامات و مدیران میسر نیست.
 اکنون در آخرین سال مجلس دهم انتظار 
نماینــدگان مجلــس در تصویب   می رود 
قانون بودجــه ۹۹ به نحــوی عمل کنند 
که این تعلل دوســاله جبران شود و دیگر  
امــکان تأخیر در اجرای این مصوبه قانونی 
فراهم نباشــد و با راه اندازی سریع سامانه 
توسط دولت، همه دســتگاه های مشمول 

نیزموظف  به ارائه اطالعات خود باشند.
پیشــنهاد می شــود نمایندگان مجلس در 
بودجه سال ۹۹ پرداخت حقوق مقامات و 
مدیران همه دستگاه های مشمول ماده 2۹ 
قانون  برنامه ششم توسعه را حداکثر از سه 
ماهه دوم ســال آینده منوط به راه اندازی 
سامانه شــفافیت نموده و تخصیص اعتبار 
بــرای پرداخت حقوق آنان در صورت عدم 
راه اندازی ســامانه و یا عدم ارائه اطالعات 

دستگاه ها متوقف شود.
اکنون این شبهه در افکار عمومی قوت گرفته 
اســت که چون همه دستگاه ها و مقامات در 
عدم اجرای این قانون ذی نفع هستند؛ بنابراین 

همه نسبت به آن سکوت کرده اند!
اجرای قوانین و نظارت برحسن اجرای آن ها 
الزمه یک نظام قانونمند است. یک ضرب المثل 
دانمارکی می گوید: »بی قانونی بهتر از قانونی 

است که اجرا نشود!« شما موافقید؟

صدای مردم   

خبر

شماره پیامک: 30004567

دستگاه های تبلیغاتی 
کشور در همه جا، 
به خصوص در مراکز 
حّساس و مهم بایست 
تالش کنند این فکر 
جهاد را با شاخص 
کردن چهره های 
بزرگ جهادی 
گسترش بدهند و 
عمق ببخشند

بــــــــرش

چهل یادداشت تا چهلم شهید سلیما�ن

چله حاج قاسم )8(

 دکتر محمد اخباری -کارشناس روابط بین الملل

مکانیسم ماشه فعال نخواهد شدپروژه جنگ بسته شد، چون مردم نترسیدند
تسنیم: فرمانده کل ســپاه پاسداران با بیان 
اینکه آمریکایی ها به طبل جنگ می کوبیدند 
تا ملت ایران را بترســانند و از انتقام ســخت 
ملت خود را نجات دهنــد، اظهار کرد: اما آن 
عملیات استثنایی که با رمز یا زهرا)س( آغاز 
شد، همه محاسبات دشمن را به هم  ریخت و 
پروژه جنگ بسته شد؛ چون مردم نترسیدند، 
ایستادند و اکنون ما به سمت آرامش می رویم. 
ســردار سرلشکر پاسدار حســین سالمی در 
کنگره ســرداران و 2هزارو121 شهید استان 
بوشــهر با بیان اینکه این روزها عطر دل انگیز 
و رایحه  دلنشــین شــهادت سرتاسر فضای 
میهن اســالمی ایران و جهان اسالم را سرشار 
کرده اســت، اظهار داشت:  شــهادت فرمانده 
شجاع، بی نظیر و تکرارناشدنی جبهه مقاومت 
اسالمی مجاهد خستگی ناپذیر، نماد درخشان 
و ستاره پرفروغ ســپهر افتخارات امت اسالم 
سردار شهید و رشیدمان حاج قاسم سلیمانی 
و همرزمانــش و همچنین شــهادت جمعی 

از دلدادگان آن شــهید واالمقــام در کرمان و 
همچنین شهادت عزیزانمان در حادثه غم انگیز 
ســقوط هواپیما در روزهای اخیر را به محضر 
حضرت ولی عصر)عج( و نایب بحق آن حضرت 
رهبر عزیزمان، امت اســالم و ملــت وفادار و 
استثنایی ایران اسالمی و همچنین مردم عزیز 
و شریف و صدیق بوشــهر و خانواده های این 

شهیدان  تسلیت می گویم.
 وی افزود: برای من حضور در این جمع  باشکوه، 
در این محفل بهشتی و میزبانی شهیدانمان و 
افتخار میهمانی در محضر آنان افتخار بزرگ و 

فراموش ناشدنی است . 

محمود واعظی در واکنش به اقدام سه 
کشور اروپایی در فعال کردن مکانیسم 
حل اختالف در برجام پس از گام پنجم کاهش 
تعهدات هسته ای ایران به قدس آنالین گفت: 
بحثی که ما همواره با اعضای باقیمانده برجام 
داشتیم، این بود که آمریکا از برجام خارج شده 
و به تعهدات خود عمل نکرده و اجازه نمی دهد 
کشورهای باقیمانده در برجام به تعهدات خود 
عمل کنند و مدتی با آن ها اتمام حجت کردیم.

رئیــس دفتر رئیس جمهور با بیان اینکه ما  از 
اردیبهشت ماه گام هایی برداشــتیم و 1۰ روز 
گذشــته گام پنجم که گام بسیار اصولی است 
را برداشــتیم، افزود: تقریباً در گام پنجم همه 
محدودیت هایــی که برای غنی ســازی وجود 
داشت  را برداشتیم، اما اعالم کردیم که با نظارت 
آژانس این کار را خواهیم کرد و تأکید کردیم که 

این موضوع  به معنای خروج از برجام نیست.
در واقع همــان کاری که آن ها کردند را ما هم 
انجام دادیــم؛ آن ها برجام را حفظ کردند، ولی 

به تعهدات خود عمل نکردند، ما هم حرفمان 
این است که به برجام پایبند هستیم، ولی این 
تعهداتی کــه اعالم کردیم انجام نمی دهیم که 
این مقداری سختشــان بود، بنابراین آن ها هم 
از نظر افکار عمومــی اعالم کردند می خواهند 
کمیسیون مشترک را راه اندازی کنند. برگزاری 
کمیســیون مشــترک به هیچ وجه به معنای 
استفاده از روش ماشه نیست. تشکیل کمیسیون 
مشترک به معنای این نیست که برجام به هم 
می خورد. ما هم در گذشته درخواست تشکیل 
کمیسیون مشترک دادیم و در آنجا بحث کردیم 

و حرف های هم را شنیدیم.

 سیاست  حســن روحانی دیــروز در جلسه هیئت دولت گفت: 
سردار عزیز ما از دست ما رفت و از امروز و بعد از سوگواری بحقی 
که برای او داشتیم، باید به فکر حفظ میراث سردار سلیمانی باشیم.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه »سردار سلیمانی مرزبان ایران بود، 
اما هیچ وقت نمی خواســت بین ایرانیان مرزی را به وجود بیاورد«، 
اظهار داشــت: همه صاحبان یک سرزمین و یک نظام هستیم و 
منافع ما، منافع مشترک است. روحانی با بیان اینکه »ایران دارای 
یک رنگ و یک نام و یک ســلیقه نیســت«، گفت: می دانیم در 
کشوری زندگی می کنیم که در آن سبک های مختلف زندگی وجود 
دارد و سلیقه های مختلف حاکم است و باید به سلیقه ها ، اندیشه ها 
و راه های مردم احترام بگذاریم. همه ایرانی هســتند و ایران از آن 
همه اســت و این سرزمین به سلیقه، جناح و افکار خاصی مرتبط 
نیست، بلکه به همه ارتباط دارد. رئیس جمهور افزود: جان هر فرد 

ایرانی، جان همه ماست.
روحانی گفت: هم شهادت شهید سلیمانی، مظلومانه بود و هم از 
دســت رفتن جان عزیزان در کرمان مظلومانه بود و هم از دست 
رفتن عزیزان ما در این پرواز بسیار مظلومانه بود. این مظلومیت، دل 

همه را آتش زده است و مردم را بیقرار کرده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه تقریباً هر سه حادثه برای جامعه و کشور 
ما غیرمنتظره بود، افزود: می دانستیم آمریکا بسیار جنایتکار است، 
اما فکر نمی کردیم آمریکا در کشور دیگری میهمان آن کشور را که 
یکی از سرداران بزرگ مبارزه با تروریسم بوده با موشک هدف قرار 
دهد. روحانی ادامه داد: این سبک و سیاق شاید برای ما غیرمنتظره 

بود و شهید سلیمانی را مظلومانه به شهادت رساندند. البته شهید 
سلیمانی همیشه نماد شهامت ، شجاعت و شهادت بود و معلوم بود 
مسیر و راه شــهادت را انتخاب کرده است، اما شهادت او از مسیر 

شهامت و شجاعت و ایستادگی اش عبور کرد.

  مردم ولی نعمت ما هستند
روحانی با اشاره به حادثه سقوط هواپیمای اوکراینی نیزگفت: اینکه 
یک هواپیمایی حامل مردم عزیز از ملیت های مختلف به خصوص 
ایرانیان عزیز ما به اشتباه هدف یک موشک قرار بگیرد، این  هم برای 
ما غیرمنتظره بود و فکر نمی کردیم یک چنین اشتباهی رخ دهد. 
رئیس جمهوری اظهارداشت: البته آن هایی که اشتباه کردند، همان  
کسانی هستند که برای امنیت کشور تالش می کنند و در فضای 
امنیت کشور بودند. رئیس جمهور با تأکید براینکه در عذرخواهی 

کردن در برابر ملت بزرگ ایران ، همیشه باید روان،  شفاف، ساده و 
رک باشیم، تصریح کرد: مردم، آقا، ولی نعمت و بزرگ ما هستند 
و ما نوکر آن ها هستیم. نوکر در برابر آقا باید متواضعانه، خاضعانه و 

دقیق حرف بزند و ما باید این کار را بکنیم و مردم مطمئن باشند.

  آمریکای جنایتکار زبان دلسوز برای مردم نیست
روحانی با بیان اینکه یک عده افراد در خارج هر روز به مردم ظلم و 
ستم کردند و در این حوادث هم آن ها فضا، منطقه و امنیت را به هم 
ریختند، افزود: ملت اجازه نمی دهد که  زبان  آن ها، زبان دلسوزی 

برای ملت ما باشد. 
رئیس جمهور گفت: آن کسی  که قاتل صدها بیمار در ایران است 
و جلو دارو و تجهیزات پزشکی را گرفته، آن کسی که مسئول رنج 
میلیون ها نفر در ایران اســت و آن ها را در فشار اقتصادی قرار داده 
است و آن هایی که مسئول کشتار بچه های ما در جنگ هشت ساله 
هستند را یادمان نرفته است. رئیس جمهور خطاب به طرف های 
اروپایی تأکید کرد: اگر قدم اشتباهی بردارید، ضرر خواهید کرد، راه 
درست را انتخاب کنید و راه درست این است که به برجام برگردید. 
روحانی با بیان اینکه امروز سرباز آمریکایی در ناامنی است و فردا 
ممکن است سرباز اروپایی هم در ناامنی باشد، گفت: ما نمی خواهیم 
ناامنی دردنیا باشد، بیایید این امنیت را درست کنیم. می خواهیم 
شــماها از اینجا بروید. البته نه با جنگ، می خواهیم عاقالنه از این 
منطقه بروید. به نفعتان هم هست. اما در عین حال راه و مسیری را 

طی کنیم که به نفع جهان و منطقه باشد.

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

سیاست خارجی

رئیس جمهور: قدم اشتباهی بردارید، ضرر خواهید کرد

خط و نشان برجامی روحانی برای اروپا

سیاست خارجیدفاعی - امنیتی
واکنش واعظی به اقدام سه عضو اروپایی برجام:فرمانده سپاه با اشاره به هراس افکنی آمریکایی ها:

رهبری
با حکم رهبر معظم انقالب انجام شد

 انتصاب نماینده ولی فقیه در 
کهگیلویه و بویراحمد و امام جمعه یاسوج

سیاست: حضرت آیت اهلل خامنه ای 
در حکمی حجت االسالم سیدنصیر 
حسینی را به عنوان نماینده ولی فقیه 
در اســتان کهگیلویه و بویراحمد و 
امام جمعه یاســوج منصوب کردند. 
در متن حکــم خطاب به وی آمده 

است: »اکنون که جناب آقای ملک حسینی دام بقائه از نمایندگی 
ولیّ فقیه اســتعفا نموده اند، جناب عالی را به نمایندگی خود در 
آن استان و امامت جمعه  یاسوج منصوب می کنم. توصیه مؤکد 
اینجانب حضور مردمــی و ارتباط صمیمی جناب عالی با همه  
قشــرهای مردم و رابطه  گرم و پدرانــه با جوانان و نونهاالن آن 
منطقه است. تبیین و هدایت دینی و سیاسی در خطبه های بلیغ 

نمازجمعه توصیه  دیگر اینجانب است«.

دفاعی-امنیتی
بغداد: به نتایج مهمی درباره ترور سردار سلیمانی رسیدیم

 چه بسا تحقیق از مرزهای عراق 
فراتر رود

کل  فرمانده  ســخنگوی  فارس: 
نیروهای مســلح عــراق اعالم کرد 
بغداد به نتایج مهمــی درباره ترور 
سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس 
دست یافته است. عبدالکریم خلف، 
نیروهای  فرمانده کل  ســخنگوی 

مسلح عراق که با خبرگزاری عراق مصاحبه می کرد، گفت: »این 
کمیته پنجره ای از پنجره های تحقیقات عمیق را برای طرف های 
دیگر باز می کند. تحقیق درباره ترور المهندس و سردار سلیمانی 
چه بسا از مرزهای عراق فراتر رود و تحقیقات این کمیته هنوز به 
پایان نرسیده است«. سخنگوی فرمانده کل نیروهای مسلح عراق 
افزود: »کمیته تحقیق درباره ترور المهندس و سردار سلیمانی، 

گزارش نهایی خود را به نخست وزیر ارائه خواهد داد«.

 سیاست داخلی
واکنش کدخدایی به اظهارات روحانی

نمی دانستیم عدم تأیید بستگان به معنی 
حذف جناح های دیگر است

ایسنا: ســخنگوی شورای نگهبان 
در واکنش به اظهارات رئیس جمهور 
نوشــت: »جنجال برای تأیید افراد 
فاقــد صالحیت تازگی نــدارد، اما 
پیشــگامی رئیس جمهــور در این 
پروژه ضدملی تأسف بار است. البته 

نمی دانستیم عدم تأیید بستگان به معنی حذف جناح های دیگر 
است«.  پیش از این روحانی گفته بود: » از همه آن هایی که در 
این انتخابات نقش دارید خواهش می کنم، آن جایی که روشن 
اســت تا صالحیت فردی رد شود، آن را رد کنید اما آن جاهایی 
که نامشخص است یا احتماالت ضعیف است، مردم را ناراحت 
نکنید. بگذارید در میدان انتخابات همه احزاب و گروه ها شرکت 

کنند. با یک جناح نمی شود، کشور را اداره کرد«.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r روزنامـه صبـح ایـرانآستان

 آموزش »معاصرسازی سبک زندگی فاطمی«  آستان: سرپرست مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی از آغاز کارگاه آموزشی »معاصرسازی سبک زندگی فاطمی« ویژه مبلغان خواهر به میزبانی 
این مرکز خبر داد. فاطمه دژبرد گفت: این کارگاه دوروزه با رویكرد نهادینه کردن سبک زندگی اسالمی در سطح جامعه از سوی مرکز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی طراحی شده و با همكاري دفتر تبلیغات 

اسالمي خراسان رضوي، اداره کل تبلیغات اسالمی و سازمان بسیج جامعه زنان خراسان صبح دیروز با حضور گروهی از بانوان مبلغ مشهدی در محل دفتر تبلیغات اسالمي آغاز شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی:
 توفان اتحاد مردم با غبار شیطنت های دشمن

آسیب  نمی بیند
آستان: قائم مقام تولیت آستان قدس 
رضــوی اتحاد ملــت ایــران را توفانی 
عنوان کرد که غباری از شــیطنت های 
وارد  خدشــه ای  آن  بــه  دشــمنان 
نمی کند. مصطفی خاکســار قهرودی 
در مراســم دانش آموختگــی و اهدای 
درجه دانشجویان دانشــگاه افسری و 

تربیت پاسداری امام حسین)ع( که در محل سالن همایش مرکز نمایشگاه ها و 
همایش های آستان قدس رضوی برگزار شد، ضمن قدردانی از حماسه سازی های 
پاســداران انقاب اســامی در دوران 40 ساله انقاب اســامی، الگوگیری از 
دالوری های ســربازان دفاع مقدس را یکی از ارکان شــیوه کارآموزی سربازان 
وطن عنوان کرد.وی تأکید کرد: سپاهیان ما می بایست ویژگی ها و شرایطی که 
موفقیت های گذشته را در دفاع مقدس رقم زده، امروز الگو و سرلوحه آموزه های 
خود قرار دهند.خاکسار قهرودی ضمن تأکید در استمرار خط مشی گذشتگان 
در کسب موفقیت های دفاعی کشــور، گفت: سپاه در دوران دفاع مقدس و اوج 
کوران حوادث مأموریت هایی با خلق حماسه های بسیار ایجاد کرد که امروز یکی 
از دغدغه های مراکز علمی ما باید توجه به انتقال این تجربیات و آموز ه ها به نسل 
جدید باشد.وی با اشاره به از دست دادن این الگوهای انسانی در گذر زمان گفت: 
هر چه از آن دوران فاصله می گیریم افرادی را که بتوانیم با نگاه به سیر و سلوک 

آنان تغییری در زندگی و منش رفتاری خود حاصل کنیم، کمتر می یابیم.
قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با اشاره به وقایع و حوادث کشور در دوران 
انقاب و جنگ تحمیلی گفت: در گذشته با شرایطی مواجه بودیم که بخشی از 
آن ناخواسته به ما تحمیل شد و در همان شرایط گل های متعددی شکوفا شدند 

که زمینه مساعدی را برای موفقیت های امروز فراهم کردند.
خاکسار قهرودی تصریح کرد: از این اتفاق که تنها یک بار در تاریخ ایران رخ داده 
است، درس های خوبی گرفته شــده که ماحصل آن افزایش قدرت در مقابله با 
دشمن متخاصم است.وی در ادامه با اشاره به مراسم تشییع میلیونی سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی، ابراز کرد: این واقعه حاکی از آگاهی مردم و قدردانی از افرادی 

است که خالصانه خود را وقف این نظام، انقاب و کشور کرده اند.
مصطفی خاکسار قهرودی این حرکت مردمی را دستاورد 40 ساله انقاب عنوان 

کرد که در مقابل دشمن ظهور و بروز یافت.
وی با تأکید بر تبدیل شدن این اصول و مبانی در مباحث آموزشی برای انتقال به 
نسل جدید، گفت: توجه به این اصول و مبانی الزمه ورود به حکومت عدالت پیشه 

مهدی موعود)عج( است.

حجت االسالم و المسلمین ماندگاری:
سردار سلیمانی وجودی بود که از غیر خدا نمی ترسید

والمســلمین  حجت االســام  قدس: 
ماندگاری گفت: حاج قاسم وجودی بود 
که از غیر خدا نمی ترسید و با تمام وجود 

در مسیر اراده خدا حرکت کرد.
بــه گــزارش پایــگاه اطاع رســانی 
مؤسســه جوانان آستان قدس رضوی، 
حجت االسام والمسلمین ماندگاری در 

مجتمع دانشجویی امام رضا)ع( گفت: حاج قاسم سلیمانی وجودی بود که از غیر 
خدا نمی ترسید و با تمام وجود در مسیر اراده خدا حرکت کرد و همین امر سبب 

شد تا شهادتش این انقاب عظیم را در عالم به راه بیندازد.
این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه تأکید کرد: انسان برای اینکه در مسیر اراده خدا 
قرار بگیرد باید بصیرت داشته باشد و تنها مجرای رسیدن به بصیرت، والیت است، 

حاج قاسم چون فهمش فهم والیی بود به این جایگاه رسید.
وی تصریح کرد: هر کس بصیرت پیدا کرد در موضوعات مختلف درک و فهمش 
درســت خواهد بود و مهم نیست مرجع تقلید هســتی، فرزند امام و یا همسر 

پیغمبر، اگر بصیرت نداشته باشی نمی توانی در مسیر اراده خدا حرکت کنی.
این استاد حوزه و دانشگاه با بیان این مطلب که انقاب اسامی در هر موضوعی 
که همراه والیت بوده پیروز شده است، تأکید کرد: هر کس با والیت همراه باشد 
در مســیر اراده خدا قرار گرفته اســت و در مسیر اراده خدا، شکست معنی پیدا 
نمی کند.حجت االسام والمسلمین ماندگاری با اشاره به واقعه عاشورا گفت: در 
ظاهر امام حسین)ع( در روز عاشــورا شکست خورد، اما آیا امروز هم می توانیم 
مدعی این ادعا باشیم که نهضت عاشورا شکست خورده است؟ امام حسین)ع( در 
مسیر اراده خدا حرکت کرد و امروز همه بر این باورند که ایشان پیروز میدان حق 
و باطل بوده اند.وی با بیان این مطلب که امام خمینی)ره( در جریان انقاب و در 
جریان جنگ تحمیلی در مسیر اراده خدا حرکت کرد و پیروز شد، تصریح کرد: 
هر مســئولی امروز حرف از ناامیدی می زند و یا سخنان او بوی ناامیدی می دهد 
در مسیر اراده خدا نیست. پس از بروز توده ای از فتنه ها در ایران و عراق، شهادت 
حاج قاسم یک نور امیدی در دل های همه ایجاد کرد و دل های همه را به یکدیگر 
نزدیک کرد، چه شد که با سقوط یک هواپیما و جان  باختن تعدادی از هموطنان 

عزیزمان، موجی از ناامیدی به جامعه پمپاژ می شود؟ 
حجت االسام والمسلمین ماندگاری در ادامه با اشاره به اتفاقات اینچنینی از صدر 
اسام تا امروز گفت: متأسفانه این اتفاقات از زمان صدر اسام سابقه داشته و در 
شرایط جنگی اجتناب ناپذیر است، در همین دوران، هواپیمای شهیدعباس بابایی 
را پدافند خودی منهدم کرد، مســئولش چه کسی بود؟ آیا باید محاکمه کنیم؟ 
البته در همین موضوع هواپیمای اوکراینی هم پرسش ها و شبهه های متعددی 

وجود دارد که قطعاً باید کارشناسان در مورد آن نظر بدهند.
وی با اشاره به قبول تقصیر سردار حاجی زاده در برابر ملت ایران تصریح کرد: حاج 
قاسم سلیمانی با خون خود برای اســام هزینه داد و سردار حاجی زاده عزیز با 

آبروی خود این  کار را برای اعتای اسام کرد.

 تولید محصوالت فراسودمند
 هدف راهبردی شرکت نان قدس رضوی 

آســتان: مدیــر عامل شــرکت نان 
قدس رضوی گفــت: تولید محصوالت 
از جمله  فراسودمند و ســامت محور 

اهداف راهبردی این شرکت است.
محمدصادق مروارید گفت: با توجه به 
ضرورت تولید محصوالت سامت محور، 
شــرکت نان قدس رضــوی تحقیقات 

زیادی را در این زمینه انجام و در این راستا تولید بیسکویت بدون شکر نمونه را 
در دستور کار خود قرار داده است.

وی ادامه داد: بیسکویت به ویژه بیسکویت سبوسدار به دلیل داشتن میزان باالی 
فیبر از جمله میان وعده های پرطرفدار به شمار می رود.

مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی با اشاره به ویژگی های بیسکویت بدون شکر 
سبوســدار تولید شده توسط این شرکت تصریح کرد: این محصول دارای میزان 
کالری پایین و محتوی فیبر باالســت که خاصیت ســیرکنندگی داشته و برای 
استفاده افراد مبتا به دیابت و کسانی که رژیم غذایی کم کالری استفاده می کنند، 
مناسب است.وی ادامه داد: بیسکویت بدون شکر از دسته محصوالت فراسودمند 

بوده و در تولید آن از استویا به عنوان شیرین کننده استفاده می شود.
مروارید با بیان اینکه استویا نسبت به شیرین کننده های مصنوعی مثل آسپارتام و 
آسه سولفام، قابلیت جذب کمتری در بدن دارد و قند خون را افزایش نمی دهد، 
افزود: استویا همچنین منشأ گیاهی داشته و برخی از مضرات شیرین کننده های 
مصنوعــی را ندارد.وی اضافه کرد: در حال حاضر نمونه آزمایشــی این محصول 
تولید شده و پس از انجام تست صنعتی، بیسکویت بدون شکر با وزن 150 گرم 
در بسته بندی جعبه، وارد بازار می شود.مروارید خاطرنشان کرد: بیسکویت بدون 
شکر در زیرمجموعه بیسکویت های نرم قرار دارد و در نظرسنجی های انجام شده، 

مصرف کنندگان رضایت خود را از این محصول ابراز کردند.
مدیر عامل شرکت نان قدس رضوی با تأکید بر اینکه بیسکویت بدون شکر نمونه 
تولید شده توسط این شرکت دارای عطر و طعم طبیعی مشابه محصوالت دارای 
شکر است، بیان کرد: این محصول همچنین از رنگ و بافت مناسبی برخوردار است.

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی  
سفر  با  رضوی  منور  بارگاه  خدام  کاروان 
از شهدای  تعدادی  منزل  در  قم  شهر  به 
سانحه هوایی حضور یافتند و جان باختن 
این شهدا را به خانواده هایشان تسلیت و 

تعزیت گفتند.
کاروان خدام بارگاه منور امام هشتم)ع( با 
لباس رسمی خدمت و حمل پرچم متبرک 
به حــرم مطهر رضوی ضمــن حضور در 
منزل خانواده شــهید محمدامین بیروتی 
و شــهیدان محمد صالحه و زهرا حسنی 
سعدی در شهر قم به نیابت از طرف تولیت 
آســتان قدس رضوی با ابــراز همدری با 
بازماندگان این شهیدان، ضایعه جان باختن 
آنان در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی را 

تسلیت گفتند.
پدر شــهید محمدامین بیروتــی در این 
دیدار ضمن بیان خاطراتی از فرزندش در 
سفر به مشهد از اقدام تولیت آستان قدس 
رضــوی در اعزام کاروان خــدام به همراه 
پرچم متبرک به بارگاه منور رضوی و ابراز 
همدردی با خانواده  بازماندگان قدردانی و 

تشکر کرد.
گفتنی است، شــهید محمدامین بیروتی 

دانش آموخته مقطع کارشناســی ارشد در 
رشــته علوم کامپیوتر از دانشگاه صنعتی 
شریف و دانشجوی مقطع دکترای همین 

رشته در دانشگاه تورنتو کانادا بوده است.

 حضور در منزل شهیدان نخبه قرآنی
کاروان خدام بارگاه مطهر رضوی همچنین 
با حضور در منزل خانواده شهیدان محمد 
صالحه و زهرا حسنی  سعدی زوج قرآنی و 
نخبه کشــوری یاد و خاطره آنان را گرامی 

داشتند.
در این مراســم خانم مجیده مایی، مادر 
شهیده زهرا حسنی  سعدی که مدیر یکی 
از مدارس شهر قم اســت، از اقدام تولیت 
آستان قدس رضوی در اعزام کاروان خدام 
و پرچــم متبرک به بارگاه منور رضوی که 
موجب آرامش قلبی این خانواده و تســلی 
خاطری در این مصیبت بوده اســت تشکر 

و قدردانی کرد.
در این مراسم حفاظ و قاریان آستان قدس 
رضــوی با تاوت آیاتــی از کام اهلل مجید 
فضای جلســه منور و معطر به آیات وحی 
شد و در ادامه یکی از مداحان حاضر در این 
کاروان با مرثیه سرایی در مصائب اهل بیت 

عصمت و طهارت)ع( ضمن گرامیداشــت 
یاد و خاطره این شهیدان فضای جلسه را 
منــور و مزین به یــاد اهل بیت عصمت و 
طهارت)ع( کرد. همچنین هدایای متبرکی 
از سوی آستان قدس رضوی به خانواده این 

شهدا تقدیم شد.

 خاطره عکس ماندگار زوج شهید 
در حاشــیه این مراســم حجت االســام 
والمسلمین اسداهلل حسنی سعدی، عموی 
شــهیده زهرا حســنی  ســعدی به بیان 
خاطره ای از عکس این زوج شهید در کنار 
تصویر ســردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
پرداخــت. وی گفــت: پدر شــهیده زهرا 
حسنی  سعدی به نام مرحوم حجت االسام 
والمسلمین حمید حسنی  سعدی به عنوان 
فرمانده ســپاه مقاومت اســتان کرمان از 
دوستان قدیمی و همرزمان سردار سپهبد 
شهید حاج قاسم سلیمانی بود که در سال 
1382 در مأموریت خدمت رسانی به مردم 
زلزله زده بم به درجه رفیع شهادت نائل شد.

سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی 
از قدیم دختر برادرم یعنی شــهیده زهرا 
حســنی  سعدی را می شــناخت. یک روز 

در شــهریورماه ســال 1396 که شهید 
حاج قاســم ســلیمانی برای زیارت قبور 
مطهر شــهدای مدفون در گلزار شهدای 
کرمان به ایــن گلزار آمده بــود، به طور 
تصادفی خانواده برادرم یعنی مادر شهیده 
زهرا حسنی ســعدی و دختر و دامادش را 

بــرادرم  همســر  می بیند. 
دخترش  ازدواج  موضــوع 
زهرا را با محمد برای سردار 
شهید حاج قاسم سلیمانی 
تعریــف می کند و شــهید 
حاج قاسم سلیمانی از این 
زوج می خواهد تا در کنارش 
عکس یادگاری بگیرند. بعد 
که عکــس می گیرند حاج 
قاسم سلیمانی می گوید که 
عکس ماندگار خواهد شد و 
از آن ها خداحافظی می کند 

و می رود. حاال دســت قضا و قدر اینچنین 
رقم زده تا پس از شــهادت ســردار حاج 
قاسم سلیمانی این زوج قرآنی شهیده زهرا 
حسنی ســعدی و همسرش شهید محمد 
صالحه هم به شــهادت رسیده و به حاج 

قاسم سلیمانی ملحق شوند... .

بعد که عکس 
می گیرند حاج 
قاسم سلیمانی 

می گوید که عکس 
ماندگار خواهد 
شد و از آن ها 

خداحافظی می کند 
و می رود

بــــــــرش

با حمل پرچم متبرک حرم مطهر امام رضا j انجام شد

 چرا نمی ذارید تو حرم بخوابیم؟ حرام دلجویی خدام بارگاه رضوی از خانواده شهدای سانحه هوایی
و غیرشرعیه؟ به خدا گدا نیستیم؛ عشق 
آقاییــم؛ میخوایم پیشــش بیتوته کنیم؛ 
کــه اگه گدا هم بودیم چــه پناهی بهتر 

از حرم؟
09030004927

 مشــهد یک شــهر زیارتی اســت که 
میلیون ها زائر هر ســال برای زیارت به این 
شهر مشرف می شوند، اما بیشتر خیابان های 
شهر، سرویس بهداشتی ندارد. شهرداری که 
به فکر نیست؛ دست کم آستان قدس کاری 

بکند. 
09150000166

 من به عنوان یک زائر از شهرستان خوی، 
آستان قدس رضوی را فقط محدود به حرم 
مطهر امام رضا)ع( می دانستم. لطفاً روزنامه 
قدس و ســایر رسانه ها، این نهاد مقدس را 

بیشتر و بهتر معرفی کنند.
09140006697

 در کتاب های دعای حرم مطهر، دعای 
عظیم الشــأن »عالیــه المضامین« وجود 
ندارد. پیشــنهاد می کنم این دعا در آن ها 

درج شود.
09150001355

 قرآن های رحلی بزرگ که در رواق های 
حرم مطهر هســت، خیلی ســنگین است 
و برگ های بســیار نازکــی دارد که با باد 

دستگاه های تهویه، ورق می خورد.
09030003303

دلجویی خادمیاران از خانواده 
جانباختگان سانحه هوایی 

آستان: خادمیــاران آســتان قدس رضوی 
با حضــور در منــزل یکــی از خانواده های 
جانباختگان هواپیمای اوکراین در گرگان از 
آن ها دلجویی کردند. خادمیــاران افتخاری 
بارگاه منور رضوی ظهــر دیروز با حضور در 
منزل شــهید دکتر سیاوش مقصودلو که در 
حادثه ســقوط هواپیمای اوکراینی به همراه 
همســر و فرزندش به شــهادت رسیدند، از 
خانواده داغدار این شــهید دلجویی و مراتب 
تسلیت خود و تولیت آستان قدس رضوی را 

به آن ها ابراز کردند.
گفتنی است، ســه تن از مسافران هواپیمای 

168 نفره اوکراینی ساکن گرگان بودند.

کارگاه آموزشی »بیانیه گام 
دوم« در خراسان شمالی

آســتان: به همت خادمیاران آستان قدس 
رضوی در خراســان شمالی، کارگاه آموزشی 
»بیانیــه گام دوم انقاب اســامی« با تبیین 
دســتاوردهای 40 ســاله انقاب اســامی 
برگزار شد.کارگاه آموزشــی »بیانیه گام دوم 
انقــاب اســامی« با همکاری و مشــارکت 
خادمیــاران دفتر نمایندگی آســتان قدس 
رضوی در خراســان شــمالی عصر دیروز در 
محل سالن فرهیختگان دانشگاه آزاد اسامی 
بجنورد برگزار شــد.در این همایش استادان 
حوزه علمیه و دانشــگاه به تشریح و تبیین 
دســتاوردهای 40 ســاله انقاب اســامی، 
صعود 40 ســاله و عوامل مهم در کسب این 
موفقیت ها پرداختند.شرکت کنندگان در این 
کارگاه آموزشی از دانشجویان و استادان حوزه  
علمیه، فعاالن فرهنگی، اســتادان دانشگاه، 
دانشجویان و سرگروه های حلقه های صالحین 
سراسر اســتان بودند که در پایان این مراسم 
گواهی شــرکت در این کارگاه آموزشــی به 
آنان اهدا شد.گفتنی است؛ این دوره یکروزه 
بــا موضوع »گام تمدن ســاز« بــا همکاری و 
مشارکت دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
در خراسان شمالی و قرارگاه فرهنگی حضرت 

صاحب االمر)عج( برگزار شد.

به همت خادمیاران کانون تخصصی 
شعر و ادب برگزار شد

 شب شعر ملکوت؛ یادبود 
حاج قاسم سلیمانی در کرمان

آستان: ششمین مراسم »شب شعر ملکوت«، 
یادبود سردار دل ها شهید حاج قاسم سلیمانی 
و همرزمان ایشــان به همت کانون تخصصی 

شعر و ادب رضوی کرمان برگزار شد.
به همت خادمیاران کانون تخصصی شــعر و 
ادب آســتان قدس رضوی، ششمین مراسم 
شب شــعر ملکوت با موضوع شهدا و به یاد 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی و شهدای 
همرزم ایشان با حضور خادمان امام رئوف)ع( و 
جمع کثیری از مردم والیتمدار شهر زنگی آباد 
کرمان در حسینیه باب الحوائج)ع( برگزار شد.

به ما پیامک بزنید 
3000737277

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

آستان قدس رضوی ارجاع خواهد شد. 

 سامانه پیامکی صفحه آستان 

نمایش 400 اثر فرهنگی هنرمندان ایرانی در »ایکال«
آستان: مدیرعامــل شرکت صنایع خاق رضوی از آغاز به کار 
نمایشــگاه تخصصی بازارســازی فرهنگی »ایکال« توسط این 

شرکت خبر داد.
 رضا دســتمالچی گفــت: در ایــن رویداد فرهنگــی که از 
بیســت و پنجم دی آغاز شده و تا بیســت و هفتم این ماه 
ادامه خواهد داشت، فعاالن، سرمایه  گذاران و تولیدکنندگان 
حوزه هایی همچون پوشاک، نوشت افزار، دکوراسیون داخلی، 
ســازمان های دولتــی و غیردولتی، مدیران مؤسســه ها و 
سازمان های فرهنگی هنری و همچنین خادمیاران حضرت 

رضا)ع( حضور دارند.
وی شناســایی هنرمندان، تولیدکنندگان و ســرمایه گذاران 
عاقه مند و یا فعال در زمینه بازارســازی فرهنگی را از جمله 
اهداف اصلی این نمایشگاه عنوان کرد و افزود: همچنین می توان 
ترغیب و آموزش هنرمندان و افراد خاق برای تجاری سازی آثار 
خود و وارد کردن هنر اصیل ایرانی اسامی به لوازم کاربردی و 

روزمره زندگی را نام برد.
مدیرعامل شرکت صنایع خاق رضوی ادامه داد: بازارسازی 
بــرای عناصر فرهنگی و محصــوالت و طرح های حاوی این 
عناصر و همچنین سازماندهی به منظور ایجاد ارتباط آسان 
و همکاری میان هنرمندان، تولیدکنندگان و سرمایه گذاران، 
از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه تخصصی بازارسازی فرهنگی 

ایکال است.
وی با اشــاره به برنامه های در دستور کار شرکت صنایع خاق 
رضوی خاطرنشــان کرد: برگــزاری کارگاه بازاریابی با حضور 
مدیرعامل گروه پژوهشی اقتصاد فرهنگ و برپایی میز تجربه با 

شرکت مدیران مؤسسه های سام و ماهد از جمله این برنامه ها 
به شمار می رود.

دســتمالچی افزود: رونمایی بخش ویژه سردار شهید سلیمانی 
یکی دیگر از این برنامه هاســت که در قالــب آن کاراکترهای 

طراحی شده سپهبد سلیمانی رونمایی می شود.
وی ایجاد کانــال انتقال مفاهیم هدفمنــد را از جمله اهداف 
برگزاری نمایشگاه تخصصی بازارسازی فرهنگی ایکال توسط 
این شــرکت دانست و تصریح کرد: به وسیله بازارسازی عناصر 
فرهنگی و به خصوص کاراکترها، می توان مفاهیم را انتقال داد، 
ضمن اینکه مفاهیم ارزشــی موجود در این عناصر به واسطه 

بازارسازی، بیشتر دیده می شوند.
دستمالچی ادامه داد: همچنین بازارسازی در هر نوعی، ماهیت 
ایجاد رونق در نظام مالی و اقتصادی دارد که سبب ایجاد گردش 

مالی می شود.
وی بــا تأکید بر ضرورت مقابله با بازارســازی های فرهنگی 
بیگانه گفت: کشور ما در شــرایط استراتژیک فرهنگی قرار 
دارد کــه مورد هجمه روزافزون فرهنگی از ســوی فرهنگ 
غیربومی و حتی ضدارزشی است، در همین راستا بازارسازی 
فرهنگی ســاح قدرتمندی در دســتان دشــمن است که 
می بایســت به عنوان ســاحی برای مقابله با این جریان ها 

توسط ما به کار گرفته شود.
وی با بیان اینکه ایجاد و تقویت این گونه بازارهای بکر و سودآور، 
موجب رونق اقتصادی است، افزود: بنابراین با حفظ سرمایه های 
درون کشــور، سرمایه گذاران به خارج کردن سرمایه خود روی 
نخواهند آورد که همین امر جلوگیری از خروج ارز از کشــور را 

به دنبال خواهد داشت.
وی ایجــاد و تقویــت زنجیره تولید فرهنگــی را بنیان اصلی 
بازارسازی فرهنگی و ایجاد نمایشگاه ایکال عنوان کرد و گفت: 
نخســتین پیامدهای بهبود بازارسازی فرهنگی متوجه تقویت 

تولیدات فرهنگی خواهد بود.
الزم به یادآوری است، نمایشگاه تخصصی بازارسازی فرهنگی 
ایکال با الهام از نمادهای رضوی از 25 تا 27 دی ماه جاری 
در مجموعه فرهنگی شهدای انقاب اسامی سرچشمه واقع 
در تهران، چهارراه سرچشــمه، کوچــه صیرفی پور در حال 

برگزاری است.

گزارش خبری
با رویکرد بازارسازی برای آثار فاخر فرهنگی هنری انجام شد

قدس: تولیت آســتان قدس رضوی با حضور در منزل شهید امیر 
مرادی از شــهدای سانحه سقوط هواپیما، با پدر و مادر این شهید 
در کرمان ابراز همدردی کرد. این شــهید بزرگوار چند روز پیش از 
شــهادت، در تدارک زیارت امام رضا)ع( بوده که به منظور شرکت 
در مراسم تشییع شهید سلیمانی در کرمان مانده و موفق به زیارت 
نشده است. تولیت آستان قدس ضمن اهدای سنگ مضجع شریف 
حضرت ثامن الحجج)ع( به مادر شهید، از این خانواده برای حضور در 
غبارروبی حرم مطهر رضوی دعوت به عمل آورد.تولیت آستان قدس 
رضوی همچنین با خانواده های »پورمحمد علی« و »قریه میرزایی« 

از جانباختگان حادثه غمبار کرمان هم دیدار و دلجویی کرد.

دیدار تولیت آستان قدس رضوی با خانواده شهیدان سانحه سقوط هواپیما

قاب رضوی

صدای مردم 

سرزمین آفتاب

خـــبر

رونق تولید
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روزنامـه صبـح ایـران

تحول مطلوب در علوم انســانی، پیش نیاز تحقق تمدن نوین اســالمی است  اندیشه: حجت االسالم والمسلمین علی نصیری، استاد حوزه و دانشگاه در گفت وگو با پایگاه خبری مفتاح گفت: یکی از 
پیش نیازها و الزامات بسیار مهم در راستای تحقق تمدن نوین اسالمی، تالش هدفمند به منظور ایجاد تحول مطلوب در علوم انسانی است. بنده معتقدم علومی که به انسان می پردازد باید اشرف علوم باشد. باید توجه 

داشت که علوم انسانی؛ تمدن ساز، فرهنگ ساز و اندیشه ساز است و ما اگر می خواهیم زمینه ساز تحقق تمدن نوین اسالمی بشویم، الزمه اش این است که به علوم انسانی بیش از پیش توجه کنیم. 

مختصری درباره کتاب»تکنولوژی؛ فرانکنشتاین یا پرومته«
شاهکاری در فلسفه فناوری  

مهر: حمیدرضا آیت اللهی، استاد فلسفه 
دانشگاه عالمه طباطبایی و رئیس انجمن 
فلسفه دین در نشست معرفی و نقد کتاب 
»تکنولوژی؛ فرانکنشتاین یا پرومته« که با 
حضور نویسندگان اثر، غالمحسین مقدم 
حیدری و علیرضا منجمــی در کتابخانه 
مرکزی پارک شــهر برگزار شــد، گفت: 
کتاب »تکنولوژی؛ فرانکنشتاین یا پرومته« به تحلیل و همچنین نظریه پردازی درباره 
فناوری های موجود پرداخته که می توان آن را نخستین شاهکار بزرگی دانست که در 

این حوزه منتشر شده است.
استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبایی در سخنانی درباره فلسفه فناوری گفت: شاید 
مارکس نخستین کسی بود که پرسش از فناوری و اهمیت فناوری را نشان داد و حتی 
به یک حد افراطی قدم گذاشت؛ یعنی گفت که ابزار تولید زیربناست و باقی شرایط 
اجتماعی، حتی اخالق و دین برخاسته از ابزار تولید است که این پرسش خیلی بزرگی 
ایجاد کرد. یعنی این پرســش را ایجاد کرد که این فناوری که ما فکر می کردیم قرار 
اســت به کمک ما بیاید و ابزاری که در اختیار ماست چگونه می تواند برای ما حتی 

اخالق و دین درست کند.

 مهم ترین تکنولوژیست های دنیا به شرکت هایی مانند آمازون تبدیل شدند
وی با اشاره به تحوالت فناوری و تکنولوژی در سال های اخیر گفت: در سال های اخیر 
کم کم موضوع تکنولوژی های نرم خیلی جدی شد؛ زمانی مهم ترین تکنولوژیست های 
دنیا مانند شرکت های ماشین سازی و شرکت های حفاری نفت، امروز به شرکت های 
بزرگی چون آمازون و اوبر تبدیل شــده اند. شرکت هایی که به لحاظ فیزیکی ابزاری 
ندارند، اما بزرگ ترین شرکت های حوزه خود هستند. همین اتفاقات و تحوالت موجب 
شد تا نیاز به بررسی فلسفی این حوزه پدید بیاید و موضوع فلسفه فناوری به شکل 

جدی مطرح شود.
رئیس انجمن فلسفه دین ایران ادامه داد: هنر بسیار بزرگی که دوستان در این کتاب 
پیاده کردند این بود که فلسفه را از یکسری بحث های نظری خشک و بی نتیجه بیرون 
آوردند و گفتند که ما در منصه ظهور تکنولوژی هایی داریم که می توانیم آن را تجزیه و 
تحلیل کنیم و این را می توان نخستین شاهکار بزرگی دانست که در این حوزه منتشر 
شده است؛ چراکه نهایت هنر در کتاب های این حوزه این است که یک کتاب را ترجمه 
می کنیم و اگر خیلی هنر کنیم چند کتاب ترجمه ای را تلفیق می کنیم. این کتاب 
نخستین کتابی است که در حوزه فلسفه فناوری دست به نظریه پردازی زده است. ما 
نیاز به نظریه پرداز و جسارت نظریه پردازی داریم. از این تیم تشکیل شده توقع دارم که 
این گونه کتاب ها به انگلیسی ترجمه شود تا در برابر نظریه پردازان غربی بتوانیم نظریات 
خودمان را در قالب یک کتاب، ارائه کنیم. غالمحسین مقدم حیدری، از نویسندگان اثر 
نیز در ادامه گفت: کتاب »تکنولوژی؛ فرانکنشتاین یا پرومته« نخستین کتاب تألیفی 
در این زمینه است که نویسندگان آن با تأمل در این مبحث، مطالعه مکاتب فلسفه 
فناوری و تدریس آن و همچنین با توجه به دغدغه خود، مقاالتی نوشــته و در قالب 

کتاب منتشر کرده اند.
وی با اشــاره به داستان »فرانکنشتاین« و »پرومته« درباره عنوان انتخاب شده برای 
ایــن کتاب توضیح داد: با توجه به پرداختن به دو وجه فنــاوری در این کتاب از دو 
نام »فرانکنشتاین« استعاره از تکنولوژی به مثابه امری ویرانگر و »پرومته« استعاره از 

تکنولوژی به عنوان ودیعه الهی برای حفظ ما از بالیای طبیعی استفاده کردیم.
عضو هیئت علمی گروه فلسفه و علم پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی با 
تأکید بر اهمیت تغییر انگاره جامعه نسبت به تکنولوژی گفت: این کتاب مؤید همین 
موضوع اســت که باید با نگاه فلســفی به موضوع فناوری پرداخت؛ چراکه معتقدیم 
بسیاری از مسیرهایی که رفته ایم، اما در آن به توفیقی دست نیافته ایم به این دلیل 
است که در آن مباحث تأمل فلسفی نداشتیم و همه امور فناوری را به مهندسان واگذار 

کردیم. این یکی از معضالت جامعه ماست. 

 اندیشه/ نقوی- فاطمی نژاد  در طول 
چند ســال گذشته، ایاالت متحده با رشد 
آمریکاســتیزي در تمام کشورهاي جهان 
مواجه شده اســت. یکجانبه گرایي آمریکا 
و راهبرد پیشدستي دفاعي آمریکا سبب 
شــده تا دشمني با آمریکا در جهان عرب 
و جنوب غربي آسیا آشکارتر از سایر نقاط 
باشد، جایي که منتقدان آمریکا مدعي اند 
کانون توجه هژمونیک آمریکا نیز روي آن 
متمرکز اســت. اکنون و با شهادت سردار 
ســلیمانی به نظر خارج شــدن آمریکا از 
کشورهای اسالمی به یک مطالبه عمومی 
تبدیل شده است. به همین بهانه با دکتر 
حسن ســعیدکالهی، کارشــناس روابط 
بین الملل و مترجم کتاب »آمریکا ستیزی 
در جهان اسالم« به گفت و گو پرداخته ایم 

که در ادامه می خوانید.

آمریکاستیزی در جهان 
اســام چه روندی را طی 
کرده و چگونه باید دنبال 

شود؟
آمریکاستیزی انواع و اقسام 
در  آمریکاســتیزی  دارد. 
ترکیه، در افغانستان، شمال 
آفریقــا، جهان عــرب و هر 
نقطــه دیگری بــا توجه به 
در  مسئله  این  ریشــه های 
متفاوت  یکدیگــر  با  آن ها، 
است. آنچه با وجود تفاوت ها 
مســلم اســت، تقویت این 
جریان در این کشورهاست. 
شــاید مبنــا و ریشــه این 
آمریکاستیزی متفاوت باشد 
ولی نتیجه آن مشابه یکدیگر 
بوده اســت. نوع نگاه مردم عراق در سال 
2003 با بعد از آن به کلی در مورد آمریکا 

متفاوت شده است. 

 با تکثری که در نــوع مواجهه با 
آمریکاســتیزی به آن اشاره کردید، 
چگونه نتیجه حاصل از آن یکی بوده 

است؟
شــرایط می گوید آمریکاســتیزی، موفق 
بوده است. کتابی که آن را ترجمه کرده ام 
متعلق بــه پیش از 2003 اســت. در آن 
دوران آمریکاســتیزی در جهان اسالم به 
جز عراق در حال تقویت شدن بود ولی در 
عراق این معنی را نداشت. یعنی مردم عراق 
در آن دوران، بیشتر دنبال انتخاب بین بد 

و بدتر بودند به همین خاطر اشاره شده که 
مــردم عراق پیش از 2003 به طور جدی 
آمریکاستیز نبوده اند. منتها چیزی که اتفاق 
افتاد این بود که آمریکا رأساً داعش را َعلَم 

کرد. 
از طــرف دیگــر ناسیونالیســم ناصر یا 
سوسیالیســم صدام و حتی سوسیالیسم 
خاندان اسد سعی می کردند جلو اسرائیل 
بایســتند ولی عماًل در ایــن دوره و در 
هر ســه جنگ عربی شکست خوردند و 
نتیجه ای نیز از این قضیه حاصل نشــد. 
با پیروزی انقالب اسالمی ورق برگشت. 
همان موقــع غربی ها تــالش کردند تا 
جلو موج آمریکاستیزی را بگیرند که در 
واقع حوادث نیز به نفع آن ها شد. اتحاد 
شــوروی به افغانســتان حمله کرد و به 
همین واسطه اسالم گرایان مخالف آمریکا 
به مرزهای افغانســتان رفتنــد و علیه 
شــوروی جنگیدند. جنگ افغانستان که 
تمام شد دوباره جنگ بوسنی پیش آمد 
و آمریکا تالش کرد خود را قهرمان ملت 
بوســنی معرفی کند و آمریکاستیزی را 
مهار کند. با وجود همه این موارد، حادثه 
11سپتامبر نشان داد که جهت گیری ها 
آن چیزی که آمریکا می خواسته، نبوده 
است. بین دهه 90 تا سال 2001 آمریکا 
تنها ابرقدرت جهان بود و هژمونی داشت. 
در 11ســپتامبر هژمونی آمریکا شکست 
و سبب شــد در ادامه ملت های منطقه 
به سمت اســالم گرایی حرکت کنند که 
بهار عربی یا بیداری اسالمی تالش برای 
عوض کردن دولت های عرفی استبدادی 
و برگشتن به ریشه های اسالمی بود. اینجا 
آمریکا با به وجــود آوردن داعش تالش 
کرد چهره افراطی از یک دولت اسالمی 
نشــان بدهد و به مــردم بگوید چیزی 

که آن ها طلــب می کنند نمود عینی آن 
داعــش خواهد بــود، بنابراین ملت های 
مسلمان بهتر است تا به دولت های عرفی 
خود برگردند. دولت هــای عرفی که در 
آن هــا جریان دولت و سیاســت از دین 
جداست. اما شکســت داعش و اتفاقات 
خاورمیانه نشــان داد که آمریکاستیزی 
در حال تقویت شــدن است. همین اآلن 
حتی در هند به واســطه شهادت سردار 
ســلیمانی شــعارهایی علیه آمریکا داده 
می شــود. اکنون شهید ســلیمانی نماد 
آمریکاســتیزی در منطقه شــده است. 
مجله ای نیجریه ای به دستم رسیده بود 
که شــهادت قاسم ســلیمانی را تسلیت 
گفته بود که نشان می دهد آمریکاستیزی 
حول این شــخصیت تا قلب آفریقا پیش 

رفته است. 

 در واقع با شــهادت حاج قاســم 
به  بالقوه  حالت  از  آمریکاســتیزی 

فعلیت رسیده است؟
حداقل حرکت کردن این روند را مشاهده 
می کنیم. با توجه به ذهنیت تاریخی که من 
دارم مثالً از دهه 70 تا سال 1991 غربی ها 
به صورت ثابــت در خاورمیانه نبودند. در 
این ســال با حمله عراق به کویت داستان 
عوض شد و آمریکایی ها آمدند و در خاک 
عربستان مستقر شدند. این اتفاقی که افتاد 
اعتراض های زیادی حتی در خود عربستان 
به وجود آورد که چرا عربستان باید میزبان 
نیروهای کفار باشد؟ آمریکا بین سال های 
91 تا 2003 به این نتیجه رسید که بهتر 
است از خاک کشورها به پایگاه های نظامی 
نقــل مکان کند. اآلن با شــهادت قاســم 
سلیمانی که مردم عراق یکپارچه اعتراض 
کردند، خود آمریکایی هــا پذیرفته اند که 

باید از عراق به پایگاه های نظامی خود مثل 
دیگو گارسیا برگردند. این روندی است که 
رو به حرکت است و به نظر آمریکا، هزینه  
ماندن بسیار بیشتر از هزینه رفتن خواهد 
بود و به قول ترامپ با صرف این همه هزینه 
در این سال ها به هیچ نتیجه ای نرسیدند. 
آمریــکا از حــاال به بعد با تــرک منطقه، 
همه تالشــش را روی مسئله شکل گیری 
دولت هــای عرفی و به تبــع آن آمریکایی 
شدن مردم انجام خواهد داد، یعنی با جدایی 
دین از سیاست و تضعیف اسالم سیاسی، 
نگاه های آمریکایــی را حاکم می کنند. با 
این حال بنیان های اسالمی تقویت شده و 
اتفاقی که ایران با حمله موشــکی رقم زد، 
نشان داد ترسی از رویارویی با آمریکا ندارد. 
به نظر دورنما حداقل این است که آمریکا 
باید از خاک کشــورهای عربی خارج شود 
و در نهایت در یکســری پایگاه های نظامی 

متمرکز خواهد شد. 
 

 خطری که اکنون می تواند جلو جریان 
آمریکاستیزی را بگیرد، چیست؟ همان 

مسئله دولت های عرفی؟
مشکل اصلی، ناکارآمدی دولت ها است. 
شکســت دولت های عرفی در خاورمیانه 
نیز به خاطــر همیــن ناکارآمدی بوده 
اســت. اگر دولت های اســالمی بتوانند 
بــه آموزه های اســالم نخســتین خود 
برگردند و آن را احیا کنند شــاید مانع 
از این جریان شــوند. اگر دولت عراق به 
عنوان دولت شیعی بتواند این مشکالت 
ناکارآمدی را حل کند، می شود امیدوار 

به ادامه این روند بود.

 در مورد اســام سیاســی همان 
نسخه های قدیمی اسام سیاسی برای 
منطقه خوب است یا طرح های جدیدی 

مثل امام)ره( را باید دنبال کرد؟
شــرایط جدیدی شــکل گرفته است؛ 
چرا که داعش تصویر اســالم سیاسی 
افراطی را برای آیندگان ترســیم کرد. 
نیاز است که ریشه های داعش بررسی 
شــود و شــناخت جدید از داعش به 
وجــود بیاید. ما ســیدقطب و حضرت 
امــام)ره( را داریم ولــی باید نگاه های 
جدیدی به آن اضافه شــود تا مردم به 
این نتیجه برســند که چرا تفکر داعش 
بــه وجود آمد و چــرا در افکار عمومی 
شکســت خورد. بنابراین نباید گذاشت 

قصه داعش فراموش شود. 

گفت وگو با دکتر حسن سعیدکاهی درباره موج آمریکاستیزی حاصل از شهادت سردار سلیمانی 

نگذاریم قصه داعش فراموش شود یکی از دالیل تعالی شهید 
سلیمانی رابطه اش با والیت است

مهر: حسین شیخ االسالم، مشــاور وزیر امور 
خارجه و معاون امور بین الملل مجمع جهانی 
تقریب مذاهب اســالمی با حضــور در برنامه 
تلویزیونی »مصیر« که به مناســبت شهادت 
سردار شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار شده 
بــود، گفت: من فکر می کنم مــردم در وجود 
سردار شــهید حاج قاسم سلیمانی اخالص او 
و صداقت او با خودشــان را باور داشتند. باور 
داشتند که سردار شهید حاج قاسم سلیمانی 
هر چــه دارد در راه خدا، ایمــان به خدا و در 
راستای اســتقالل این کشور و مردم گذاشته 

است و آزاده است.
شیخ االسالم در توضیح دلیل شناخته شدن 
سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی گفت: 
فرماندهــی نیروی قدس، فرماندهی علنی و 
تبلیغاتی نبود. اما اوج شناخته شدن ایشان 
جنگ با داعش بود. در جنگ با داعش چون 
در ظاهر جنگ بین مســلمانان بود، نیازمند 
توضیح در جهان اســالم بودیــم. به همین 
دلیل به نظر می رســد که سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی ناچار شد به صحنه تبلیغات 
بیاید و بــرای توضیح در جمع مردم حضور 
داشــته باشد. از اینجاســت که شخصیتش 

شناخته می شود.
وی ادامه داد: وقتی به زندگی ســردار شهید 
حاج قاســم ســلیمانی نگاه می کنید عاشق 
اهل بیت)ع( است، اما در ظلم ستیزی به ظالم 
و مظلوم توجه دارد نــه مذهب و... . در یمن، 

لبنان، عراق و سوریه هم این را می بینید. 
شیخ االســالم درباره اتفاقات پس از شهادت 
سردار شــهید حاج قاسم ســلیمانی گفت: 
می خواستند با شــهادت سردار شهید حاج 
قاسم سلیمانی راه مقاومت مخدوش شود و 
از بین برود. راهبرد اســتکبار پس از انقالب 
همواره ایجاد اختالف میــان دو ملت ایران 
و عراق بوده اســت. با شهادت سردار شهید 
حاج قاسم سلیمانی و ابومهدی المهندس و 
به عبارتی شهادت پنج ایرانی و پنج عراقی با 
هم و حضور مردم در شهرهای مختلف عراق 
و ایران بدون شــک محــور مقاومت تقویت 
شــد. ثمرات حضور آقای هنیــه به عنوان 
سمبل جهان ســنت و رهبر معظم انقالب 
به عنوان امام شــیعه و ارتباط خاص میان 
مقاومت و والیت در آینده مشخص می شود. 
بدون شک یکی از دالیل تعالی سردار شهید 
حاج قاســم ســلیمانی تا این حــد، ارتباط 

شخص او با والیت است.
مشــاور وزیر امــور خارجه و معــاون امور 
بین الملــل مجمع جهانــی تقریب مذاهب 
اســالمی در خصوص آینده مقاومت گفت: 
اخراج آمریکایی ها از منطقه از عراق شروع و 
عراق منسجم تر می شود. عراق بیش از سایر 
کشــورهای منطقه نفت دارد و بیش از هر 
جایی منطقه کشــف نشــده نفتی و کشف 
شده استخراج نشده نفتی دارد. آمریکایی ها 
در نخســتین حضور خود در عراق به سراغ 
وزارت نفــت رفتند و نخســتین قانونی که 
تحمیل کردند قانون مشــارکت در تولید در 

همین مناطق بود. 

کالن استراتژی مقاومت و تکثیر آمریکاستیزی
حاشیه

 اندیشــه/ دکتر حسن سعید  کاهی  رهبر معظم انقالب 
دکترین و استراتژی کالن مقاومت را مطرح کرده اند. این دکترین 
امروز در عرصه عینی به موفقیت رســیده ولی برای گسترش 
آن ذیل این استراتژی کالن با توجه به تکثر آمریکاستیزی در 
کشــورهای مختلف در هر منطقه باید با تاکتیک های متفاوت 
دنبال شــود. اتفاقاتی که بوکوحرام در نیجریه یا الشــباب در 
سومالی به وجود آورده اند ناظر به همان بحث تاکتیکی است که 
باید ابعاد مختلف آن برای مردم آن منطقه تشریح شود تا بدانند 
که این ها اسالم راستین نیستند و این ها بازی است که غرب راه 

انداخته تا مسیر اصلی را منحرف کند. وضعیت فعلی، این گزاره 
را در اذهان شکل می دهد که ما به شکلی با جنگ های صلیبی 
روبه رو هستیم. البته تغییر و تحوالت منطقه و پابرجا بودن قضیه 
فلسطین نشان می دهد که این جنگ ها همچنان ادامه دارد لذا 
باید همه آن را در یک دکترین واحد و اســتراتژی کالن و در 
هر حوزه ای با تاکتیک خاص خود در هر کشــوری دنبال کرد. 
با این کار می توان دورنمای مثبتی از آینده برای این کشــورها 
پیش چشم آورد. البته باید متوجه نگاه های جایگزین مثل اسالم 
رحمانی نیز بود. اکنون در ترکیه این مدل بازتولید شده و تالش 

می شــود به لحاظ سخت افزاری نیز این مسیر دنبال شود. باید 
نگاه همه جانبه ای به اسالم داشت و از نگاه تک بعدی مثل اسالم 
رحمانی فاصله گرفت. هرچند ساختار حکومت هر کشور با توجه 
به نیازهای آن جامعه شکل می گیرد ولی ضریب دادن به قصه ای 
مثل داعش می تواند افکار عمومی را آگاه تر کند. اکنون اجماعی 
به واسطه سردار سلیمانی در جهان اسالم شکل گرفته که به ما 
این فرصت را می دهد تا ابعاد مختلف آن را تبیین کنیم. هرچند 
نباید فراموش کرد دیر یا زود آمریکایی ها و غرب تالش خواهند 

کرد تا افکار عمومی را از این قضیه نیز منحرف کنند.

آمریکا از حاال 
به بعد با ترک 
منطقه، همه 
تاشش را روی 
مسئله شکل گیری 
دولت های عرفی 
تمرکز خواهد کرد. 
یعنی تاش برای 
جدایی دین از 
سیاست و تضعیف 
اسام سیاسی و در 
نتیجه حاکم کردن 
نگاه های آمریکایی

بــــــــرش
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دیدگاه

کتاب هفته 

خون حاج قاسم سلیمانی مسیر تاریخ را تغییر می دهد
حجت االســالم علیرضا قائمی نیا، رئیس قطب علمی فلســفه دین اسالمی در 
گفت وگو با خبرگزاری مهر گفت: ما با دو جنبه از وحدت مواجه هســتیم؛ یک 
وحدت نظری و یک وحدت عملی؛ از جنبه وحدت نظری و در مقام نظر بسیاری 
از افراد، قائل به ایجاد وحدت در جامعه اسالمی هستند، اما بسیار اندک اند افرادی 
که در مقام عمل خودنمایی کرده باشند. سردار سلیمانی در عمل وحدت را ایجاد 
کرد. دست کم در مبارزه با داعش میان مسلمانان وحدت ایجاد کرد تا این غده 
چرکین را از میان برداشــت، آن شهید بزرگوار در مقام عمل توانست به وحدت 

جهت دهد و نیروها را ساماندهی کند.
وی ادامه داد: پیوند دادن جبهه های مقاومت به یکدیگر و طراحی کردن و وحدت 
بخشــیدن به آنان، از جمله بخشی از فعالیت های سردار سلیمانی بود که قطعاً 
اگر این اتفاق نمی افتاد، داعش هرگز شکســت نمی خورد. بنابراین سردار شهید 
در مقام عمل، وحدت را به منصه ظهور رســاند. اکنون کارهای بسیاری در باب 
ایجاد وحدت میان مسلمانان صورت می گیرد، اما عموماً این کارها شکل نظری 
داشــته و در قالب برگزاری همایش و مواردی از این دســت است اما در مقابل، 
کاری که سردار سلیمانی انجام داد وحدت در قاب عمل بود.رئیس قطب علمی 
فلسفه دین اسالمی تصریح کرد: فکر می کنم تأثیر راه و حرکت سردار سلیمانی 
تازه شروع شده است، البته که تأثیر این چنین شخصیتی پیش از شهادت نیز بر 
همگان آشکار بود اما اثر اصلی، تازه پس از شهادت سوزناکش مشخص می شود 
و بی تردید انفعالی در استکبار جهانی به وجود می آید و آمریکا در چنین موضعی 
قرار می گیرد. بعید نیســت اتحادی فرامنطقه ای میان مسلمانان شکل بگیرد. 
بنابراین اگرچه از دست رفتن چنین بزرگانی برای همه مسلمانان دردناک است 

اما برکت خون این بزرگمردان است که تاریخ را تغییر می دهد.

حجت االسام علیرضا قائمی نیا

گفتار

/ع
98
13
20
4

آگهی تعیین کارشناس )مرحله اول( 
شماره )1398/6465(

 شرکت گاز استان خراسان رضوی
 در اجرای ماده 9 الیحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و امالک برای اجرای برنامه های 
عمومی ، عمرانی و نظامی دولت مصوب 58/11/17 شورای انقالب جمهوری اسالمی نسبت به 
تملک اراضی مسیر خط لوله گاز صنایع مشهد ) 1- حد فاصل روستای ساالر آباد تا جاده فرعی 
گلخانه و گاوداری ابراهیم کوه گرد 2- حد فاصل جاده تبادکان - کنارگوشه مابین مرغداری

 

سید موسوی تا ابتدای جاده فرعی مرغداری شیوا 3- حد فاصل جاده تبادکان - کنارگوشه 
مابی��ن مرغداری ش��یوا تا گاوداری نصی��ری 4-حد فاصل جاده تبادکان - کنارگوش��ه تا 
ابتدای جاده فرعی مرغداری گلبهار تبادکان5-  حد فاصل جاده تبادکان - کنار گوش تا 
ابتدای مجتمع پرورش شترمرغ سالمت 6- حد فاصل انبار محصوالت کشاورزی نوروزی 
تا ابتدای جاده فرعی مرغداری ش��ماره 2 مشهد جوجه 7- حد فاصل روستای خوش هوا 
تا ابتدای جاده فرعی براتی 8- حد فاصل  روس��تای اخنگان - گوارش��ک و خوش هوا تا 
ج��اده فرعی مرغ��داری نیرومندی پور 9- حد فاصل س��د کارده و معین آب��اد تا ابتدای 
جاده فرعی ش��رکت تعاونی ایثارگش��ت 10- حد فاصل ابتدای جاده روس��تای ده س��رخ و 

معین آباد تا ابتدای جاده فرعی تعاونی ماکیان ) مطابق کروکی ذیل( اقدام نموده است 
. لذا بدین وس��یله از صاحبان حقوق احتمالی اراضی موصوف دعوت می گردد ، حداکثر 
ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار این آگهی با اسناد مثبته مالکیت جهت تعیین کارشناس 
منتخ��ب ) وف��ق ماده 4 الیحه قانونی فوق الذکر( به آدرس مش��هد- تقاطع بلوار خیام و 
ارشاد - شرکت گاز استان خراسان رضوی - طبقه دوم امور حقوقی - اتاق 207 مراجعه 
نماین��د ، بدیهی اس��ت در صورت عدم مراجعه ظرف مهلت مق��رر اقدام قانونی الزم به 

عمل خواهد آمد.
  روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی



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

روزنامـه صبـح ایـران

 علما وظیفه دارند خود را به مردم نزدیک کنند  اسراء: آیت اهلل جوادی آملی با اشاره به حدیثی از پیامبر اکرم)ص( گفت: ]حضرت[ می فرمایند: نزدیک ترین شما نسبت به من در روز قیامت کسانی هستند 
که راستگوتر در گفتار، امانت دارتر، خوش ُخلق تر و به مردم از همه نزدیک تر باشند. علما باید بیش از دیگران خود را مخاطب این حدیث بدانند؛ یعنی علما وظیفه دارند خود را به مردم جامعه نزدیک کنند و راه آن 

این است که مردمی بیندیشند و خیرخواه مردم باشند و این میّسر نیست مگر اینکه تالش کنند که علم صائب و عمل صالح داشته باشند و آن را به جامعه نیز منتقل کنند.

 امور مسلمین باید به دست کسی باشد 
که »سالح بکا« را در دست دارد

اگر نگاهی که ائمه نسبت به مسئله امامت و مسئولیت داشتند حاکم بشود، 
مردم مبنای رأی دادنشــان را قلدرتر بودن یک فرد قرار نمی دهند؛ کســانی 
که همه تالششان این است که دیگران را له کنند؛ کسانی که به تعبیر قرآن 
جایگاه آن ها »حطمه« و آتش جهنم خواهد بود. کســی که مؤمنین را زیرپا 
می گذارد، ولی دســتش در مقابل کفار دراز است، نباید به او فرصت و مجال 
مسئولیت گرفتن داد. راه حل مواجهه با چنین افرادی نیز رشد عبودیت خدا 
در جامعه اســت که در ادامه آن مستکبر حتی فرصت پیدا نمی کند. ویژگی 

مستکبر این است که در مقابل قلدرتر از خودش خفه خون می گیرد.
نگاه ائمه نیز این اســت که امام و حاکم جامعه باید در اوج عبودیت خداوند 
باشــد و در رتبه های بعدی نیز همین موضوع ادامه پیــدا کند. این نگاه در 
سیره معصومین)ع( وجود دارد که فکر مذاکره با اشقی االشقیا باید این سؤال 
را به وجود آورد و امام جامعه از مردم بپرســد که شما در من چه دیده اید که 
احتمال می دهید من با دشمن خدا صلح و سازش کنم؟ حضرت ابوالفضل)ع( 
همین مدل نگاه را  پس از پیشــنهاد امان نامه شــمر داشــت؛ غیرت دینی 
حضرت عباس)ع( امان نامه شــمر و شکل گیری این گزاره در ذهن دشمن را 

حتی توهین به خود تلقی می کند.
احســاس فقر نسبت به خداوند تبارک و تعالی و استفاده از سالح گریه و به 
تعبیری »بکاء« به درگاه الهی، همان مسئله ای است که حداقل در این چند 
سال مکرر در مورد امام خمینی)ره( شنیده ایم. ایشان آن قدر گریه می کردند 
که به گفته آشنایان دستمال کفاف نمی داد و به همین واسطه برایشان حوله 
ِه لَُرِحُموا«؛ یک نفر در  می آوردند. روایت اســت که »َو لَْو أَنَّ بَاِکیاً بََکی فِي أُمَّ
امت گریه کند، به کل امت رحم می شــود. اصاًل آیه قرآن اســت که بسیاری 
از مشــکالتی که مردم را به آن گرفتار می کنیم به این خاطر است که مردم 
به درگاه الهی گریه کنند. در ســوره مبارکــه انعام خداوند می فرماید: »َولََقْد 
ُعوَن«؛ اگر  اِء لََعلَُّهْم یََتَضرَّ رَّ أَْرَســلَْنا إِلَی أَُمٍم مِّن َقْبلَِک َفَأَخْذنَاُهم بِالَْبْأَساِء َوالضَّ
به امتی فشــار و تنگنا وارد می کنیم، به این خاطر است تا مردم تضرع کنند. 
در سوره مؤمنون امت را مؤاخذه می کند:»َولََقْد أََخْذنَاُهْم بِالَْعَذاِب َفَما اْسَتَکانُوا 
ُعون«؛ من فشــار بر ایشان را به این دلیل نگه داشتم تا گریه  لَِربِِّهْم َوَما یََتَضَرّ
کنند؛ چرا که سالح آن ها بکا و گریه است. امام کسی است که بیش از همه 
به این سالح مجهز است؛ چرا که ادراکش از ضعف خودش در مقابل خداوند 

بیشتر است.
به حاالت امام حســین)ع( در دعای عرفه توجه کنید که ایشان از دو طرف 
صورت همچون مشکی که پاره شده، از دیدگانشان اشک می ریخت. حضرت 
امام حســین)ع( دعای عرفه را ایســتاده و با دســت هایی به حالت التجا به 
درگاه الهی خواندند و اشــک نیز به پهنای صورتشــان جاری بود؛ امام تنها 
درخواســتش در کربال همین بود که یک شب دیرتر مرا بکشید تا من از این 
فرصت بکا و فقر به درگاه الهی اســتفاده کنم. امور مســلمانان باید به دست 
کســی باشد که سالح بکا را در دست دارد؛ کسی که اگر به مشکلی برخورد 

کند، نمی آید جامعه را دوپاره کند، بلکه می رود و از خدا استمداد می طلبد.
مرحوم راوندی در مورد امام سجاد)ع( روایت می کند: »کان علی بن الحسین 
)ع( یلبس الصوف و أغلظ ثیابه«؛ لباس پشمی می پوشید و وقتی می خواست 
نماز بخواند سخت ترین جا را پیدا می کرد. در روایت دیگر آمده لباس نو برای 
امام ســجاد)ع( آورده بودند، حضرت طرف مسجد رفته بودند که دوان دوان 
برگشتند. ســریع لباس را در آوردند و لباس کهنه را پوشیدند و گفتند این 
لباس نو به نحوی مرا گرفت که احســاس کردم من دیگر علی بن الحســین 
نیســتم. حضرت)ع( که حج می خواستند بروند در کاروان های غریبه و تحت 
عنوان خدمه می رفتند. در روایت دیگری ابی حمزه می گوید: حضرت را دیده 
که در حیاط کعبه در حال نماز بوده و به واسطه طوالنی شدن وزن خودشان 
را هر از چندگاهی به پای راست و چپ تقسیم می کردند. در ادامه می گوید: 
بُِني َو ُحُبَّک  حضــرت گریان این جمله را تکرار می کردند : »یَا َســِیِّدي، تَُعِذّ
فِي َقلِْبي«؛ خدایا مرا عذاب می کنی در حالی که محبتت در قلب من اســت 
تَِک لَِئْن َفَعلَْت لََتْجَمَعنَّ بَْیِني َو بَْیَن َقْوٍم َطاَل َما َعاَدیُْتُهْم فِیَک«؛  و »أََما َو ِعزَّ
اگر مرا عذاب کنی، مرا با کســانی جمع مــی کنی که یک عمر به خاطر تو 
با آن ها دشــمنی کردم؛ در عین گریه حس و حال سیاســی امام را در این 

عبارت ببینید.

دنیا هدف نیست، معبِر انسان است
رســا: آیت اهلل جعفر ســبحانی در 
درس خارج خود که در مسجد اعظم 
قم برگزار شــد، با اشــاره به روایتی 
از رســول گرامی اســالم)ص( گفت: 
خدا  می فرمایند:  رسول)ص(  حضرت 
رحمت کند کسی را که بداند از کجا 
آمده، برای چه آمده و به کجا خواهد 

رفت. وی افزود: مشــکل بشــر این اســت که توجه ندارد از کجا و برای چه 
آمده اند و به کجا خواهند رفت؛ انسان های مادی که با خدا آشنا نیستند، در 

این موضوع جوابی برای گفتن ندارند.
اســتاد حوزه علمیه قم اظهار داشت: انسان مادی نمی داند که آیا دنیا هدف 
است یا خیر؛ از این رو به اشتباه دنیا را هدف خود قرار می دهد، اما تفکر الهی 
می گوید دنیا هیچ گاه هدف نیســت، بلکه معبر انسان محسوب می شود. وی 
ادامه داد: در تفکر مادی مبدأ وجود ندارد و دنیا هدف شــمرده می شود، در 
حالی که دنیا باید معبر انســان برای رسیدن به آخرت و زندگی ابدی باشد؛ 
انســان باید فکر کند که برای چه به دنیا آمده و در آخرت چه خواهد شد و 

آیا می تواند به سعادت برسد یا خیر.
آیت اهلل سبحانی با بیان اینکه انسان باید با اعمال صالح خود شکرگزار نعمت 
زندگی باشد، ابراز داشــت: روزی همه اطرافیان انسان را ترک می کنند و او 
را تنها می گذارند، از این رو باید به فکر روز تنهایی خود باشــیم. وی عنوان 
کرد: حضرت امام)ره( پنجشــنبه ها در فیضیه در درس اخالق که بازاری ها و 
طلبه ها حضور گســترده ای داشتند می فرمود: اگر کسی به 40 سالگی برسد، 
عصا بر ندارد گناه کرده اســت؛ منظور از این جمله عصای احتیاط است؛ چرا 
که بر اســاس روایات تا 40 سالگی خدا می گذرد، اما اگر از این سن گذشت 

تمام کارهای کوچک و بزرگ او نوشته می شود.

شهید صدر هم به نیازهای زمان و هم به سنت توجه داشت
دیدگاه

مهر: دکتر عبداهلل نصری، اســتاد فلســفه دانشــگاه عالمه 
طباطبایی در نشســت رونمایی و نقد دو کتاب »اعتقاد ما« و 
»انسان و عبادت« به قلم شهید سیدمحمدباقر صدر گفت: ما 
در حال حاضر نمی دانیم افق فکری شــهید صدر چگونه بوده 
است؛ ما متأســفانه نه تنها در معرفی او، بلکه در معرفی تمام 
شــخصیت هایمان کوتاهی کرده ایم. ما چرا نباید ده ها کتاب و 

صدها کتاب درباره اندیشــه های شهید صدر داشته باشیم، در 
حالی که بســیار مهم است شخصیت شهید صدر را در سطوح 
مختلف معرفی و او را با ســایر اندیشــمندان و متفکران غربی 

مقایسه کنیم.
این اســتاد فلسفه ادامه داد: زمانی دین ورزی درستی داریم که 
معرفت دینداری داشــته باشیم. شهید صدر چند ویژگی مهم 

داشــت؛ نخست اینکه او یک متفکر امروزی است؛ در حقیقت 
توجه شهید صدر به نیازهای زمان بود و در عین حال توجه به 
سنت داشت. نصری در پایان بیان کرد: با تمام توجهی که شهید 
صدر به سنت داشت، آن را بت نمی کرد و به دستاوردهای جدید 
دنیا احترام می گذاشت و با شخصیت های مختلف جهان ارتباط 
داشت. از ویژگی های مهم شخصیتش این بود که همواره دنبال 
واقعیت بود و با دیدن اوضاع ایران و عراق اندیشه های ابتکاری 

را مطرح می کرد.

 معارف / مریم احمدی شیروان  خداوند 
در آیه پنجم ســوره قصص می فرماید: »َو 
نُریــُد اَن نَُمنَّ َعلَی الَّذیَن اســُتضِعفوا فِی 
َه َو نَجَعلَُهُم الوارِثین«؛  االَرِض َو نَجَعلَُهم اَئِمَّ
اما پرسشــی که مطرح می شود این است 
که »مســتضعفان که در این آیه به آن ها 
اشاره شده چه کســانی هستند«؟ رهبر 
معظــم انقالب اســالمی چنــدی پیش 
فرمودند: »مستضعفان را بد معنا می کنند؛ 
مســتضعفان را به افراد فرودست یا حاال 
اخیراً اقشار آســیب پذیر ]معنا می کنند[ 
یعنی آســیب پذیران؛ نه، قرآن مستضعف 
را این نمی داند... مســتضعفان یعنی ائّمه 
و پیشــوایان بالقّوه  عالَم بشــریّت«. برای 
تبیین بیشتر معنا و مفهوم »مستضعف« 
در قرآن، با حجت االسالم علیرضا پناهیان 
گفت وگویــی ترتیب دادیم کــه در ادامه 

می خوانید:

 مستضعفان صرفًا 
به معنای محرومان نیست

حجت االســالم علیرضا پناهیان در ابتدا 
با اشــاره به آیه 5 ســوره مبارکه قصص، 
می گوید: بر اساس این آیه، خدا می خواهد 
مســتضعفان را »ائمه و وارثیــِن قدرت و 
ثــروت« قرار بدهد؛ نه اینکــه صرفاً برای 
آن ها امامی فرستاده شــود تا نجات پیدا 
کنند؛ بعد از »نَجَعلَُهم أئّمه« هم می فرماید: 
»و نَجَعلَُهم الوارثیــن«؛ دوباره »نَجَعلَُهم« 
را تکرار می کند؛ یعنــی تأکید می کند تا 
بفرماید نه تنها می خواهم شــما را امامان 
زمین قرار بدهم، بلکه می خواهم شــما را 
وارثان زمین قرار بدهم و طبیعتاً به عنوان 
مقدمه، نجات مستضعفان از دست طاغوت 

هم اتفاق خواهد افتاد.
وی در پاســخ به این پرسش که »خداوند 
متعال می خواهد کدام مســتضعفان را در 
جریان ظهــور، وارثان و ائمــه زمین قرار 
بدهد؟« تصریح می کند: مستضعفان صرفاً 
به معنای محرومان نیست، بلکه انسان های 
شایســته ای هســتند که بــه دلیل ظلم 
طواغیت در جایگاه خــود قرار نگرفته اند. 
در رأس این افراد شایســته طبیعتاً خود 
حضرت ولی عصــر )عجل اهلل تعالی فرجه 
الشــریف( اســت و طبیعتاً هر کسی که 
شایســتگی قرار گرفتن در عداد یاران آن 
حضرت را دارد.حجت االســالم پناهیان با 
تأکید بر ضرورت کسب آمادگی برای این 
مسئولیت الهی، می افزاید: مستضعفان اگر 
می خواهند ائمه و وارثان زمین بشوند، باید 
به این ظرفیت برسند که وقتی سفره غنائم 
برای آن ها پهن شد، دچار آسیب نشوند و 
بتوانند با غنائم و ثروت هایی که در زمین 
هست درست برخورد کنند؛ ظرفیت یافتن 
بــرای اداره عالم و قــدرت و مکنت پیدا 
کردن، آن ها را از زهد خارج نکند؛ توانایی 
اداره جهان را داشــته باشند، نگذارند یک 
فقیر در جامعه باقــی بماند،اجازه ندهند 
کســی از راه نامشــروع ثروتمند شود و با 
مدیریت خود موجب آبادانی زمین شوند. 
به عقیده او، این آیه هم چشــم اندازی از 
آینده انقالب اســالمی است و هم ترسیم 

مسیر حرکت ما تا هنگام ظهور.

 مستضعفان باید برای بیرون آمدن 
از استضعاف قیام کنند

تولیت مدرسه علمیه دارالحکمه همچنین 
با اشاره به آیه 11 سوره رعد ادامه می دهد: 
خداوند متعال سرنوشت هیچ قومی را تغییر 
نمی دهد، مگر آنکه آن ها ابتدا خودشــان 
سرنوشت خودشان را تغییر بدهند و برای 
تغییر سرنوشت خودشان اقدام کنند؛ »إِنَّ 
اهلَلَ ال یَُغیُِّر ما بَِقْوٍم َحتَّی یَُغیُِّروا ما بِأَنُْفِسِهْم«. 
با کنار هم گذاشتن این دو آیه می توان به 
این نتیجه رسید و بیان کرد مستضعفانی 
که خدا می خواهد آن هــا را ائمه و وارثان 
زمین قرار بدهد، باید خودشــان هم برای 
بیرون  آمدن از استضعاف، قیام کنند و برای 
کسب آمادگی های الزم تالش کنند؛ اصاًل 

فلسفه جمهوری اسالمی همین است.
او با بیان اینکه این انقالب قیام مستضعفان 
علیه مســتکبران است، می گوید: حضرت 
امام)ره( کلمــه مســتضعفان را از قرآن 
گرفت و در ادبیات سیاسی جامعه جاری 
کــرد؛ در طول مدتی که تــا ظهور مانده 
است، مســتضعفان باید زمینه و ظرفیِت 
ائمه شــدن و وارثان زمین شــدن را در 
خود ایجاد کنند. به اعتقاد پناهیان، برای 
این کار دو شــرط اساســی وجــود دارد؛ 
یکی اینکه زندگی مستضعفان، به سبک 
زندگی درست اسالمی باشد و دیگر اینکه 
مدیران جامعه مستضعفان، مدیران الیق و 
شایسته ای باشند. در یک جامعه دینی هر 
دو روی این ســکه باید در اوج سالمت و 
صحت باشد؛ مردم طوری زندگی نکنند که 
بشود آن ها را به سادگی به بردگی کشید و 
مدیران جامعه طوری زندگی نکنند که به 

سمت طواغیت بروند.مشاور نهاد نمایندگی 
مقام معظم رهبری در دانشگاه ها می افزاید: 
این اســتضعاف وقتی از بیــن می رود که 
مستضعفان با هم برای معیشتشان تالش 
کنند؛ به خاطر ایمانی که بینشان هست به 
هم اعتماد کنند و به خاطر دینداری شان به 
هم خیانت نکنند. اگر مستضعفان هر یک 
به تنهایی پولدار شوند، می شود همان نظام 
سرمایه داری؛ اما وقتی مؤمنان، هیئتی ها 
و مسجدی ها با هم جمع شده و معیشت 
خود را نجات دهند، مستضعفان نه مستکبر 

می شوند و نه در استضعاف باقی می مانند.

 فرهنگ معیشت و کسب و کار
باید اصالح شود

پناهیــان، امروز را زمــان تمرین امامت و 
وراثت می داند و توضیح می دهد: در جریان 
این تمرین، مردم باید زندگی درستی داشته 
باشند تا زمینه پدید آمدن طاغوت به وجود 
نیاید؛ مثالً اگر اموال  خودمان را به صورت 
گروهی و تعاونی در مسیر تولید و تجارت 
قرار دهیم، جلو بسیاری از رانتخواری ها را 
خواهیم گرفت؛ این بهترین راه جلوگیری 
از مفاسد و مظالم است. همان چیزی که 
رهبــر انقالب می فرماینــد: »اقتصاد باید 
مردمی باشد« و اخیراً هم فرمودند: کسی 
که کارآفرینی می کند رزمندۀ راه خداست؛ 
یعنی برای اینکه جامعه از اســتضعاف در 
بیاید؛ باید فرهنگ معیشــت و کســب و 
کار درست بشود. او همچنین به ضرورت 
اصالح مدیران جامعه و شیوه مدیریتشان 
می پردازد و می گوید: برای اصالح مدیران 
همۀ مــا باید اهل مدیریــت و اهل درک 

مدیریت باشــیم تا هیچ مدیری سر مردم 
کاله نگذارد. مســتضعفان اگر می خواهند 
مستضعف نباشند، باید از جریان مدیریت 
خبر داشته باشند، به حدی که وقتی یک 
مدیر کار آن ها را به دست گرفت، بگوید: سر 
این ها را نمی شود کاله گذاشت؛ یا اگر این 
مدیر بخواهد یک تصمیم اشتباه بگیرد، از 
مردم بترســد؛ نه اینکه با سلبریتی بازی و 
لودگی و تمسخر، بخواهد قدرت پیدا کند و 
جامعه را به شیوۀ نظام سرمایه داری غربی 

اداره کند و تولید فقر کند. 

 برخی می خواهند جامعه ما را به 
جوامع غربی شبیه کنند

به عقیــده تولیت مدرســه 
علمیه دارالحکمه، حکمرانان 
در غــرب بــا فریــب افکار 
حاکم  مــردم  بــر  عمومی، 
می شــوند و هر کسی قدرت 
تبلیغاتی بیشتری داشته باشد 
افکار عمومی  رأی می آورد؛ 

برای آن ها ملعبه شده است 
و مردم بــه معنای واقعی 
اصالً دخالتی در اداره امور 
ســرمایه دارهای  ندارنــد. 
لقمــه  یــک  زالوصفــت 
بخور و نمیر بــه برخی از 
و  کارمندان  یعنــی  مردم 
متخصصــان ارشــد خود 
مردم  مابقی  و  می دهنــد 
به ویژه جوانان را ســرگرم 
بیهوده می کنند  بازی های 
تا کسی به غارتگری آن ها 

کاری نداشته باشد. 
او اضافه می کند: بعضی ها 
را  ما  می خواهند جامعــه 
بــه جوامع غربی شــبیه 
مدرن  دیکتاتوری  و  کنند 
بــا روکش دموکراســی را 
بر جامعــه ما حاکم کنند. 

بعضی از سیاســیون وقتی در انتخابات به 
جــای ارائه برنامه برای نجــات اقتصاد به 
طرح موضوعــات عوام فریبانه و تفریحی 
می پردازند و با مسئله کردن موضوعاتی که 
مسئله جدی جامعه نیست، دوقطبی های 
کاذب و هیجان انگیز و سرگرم کننده ایجاد 
می کنند، در حال پی ریــزی دیکتاتوری 

مدرن و اغواگری هستند.
پناهیــان در پایان راه مقابلــه با این گونه 
عوام فریبی ها را آشــنایی آحــاد جامعه با 
اصــول مدیریت صحیــح معرفی می کند 
و تأکیــد می کند: جامعــه باید به معنای 
واقعی کلمه سیاســی باشد؛ از همان ابتدا 
و در کودکســتان ها، دبســتان ها و... باید 
اصــول مدیریت آموزش داده شــود؛ باید 
همه بفهمند مسئول بوده و به افرادی که 
مدیریت را تجربه می کنند، تبدیل شوند. 
اگر مستضعفان می خواهند »ائمه« شوند، 
باید استعداد، فهم، نطق و ظرفیت مدیریت 
را داشته باشند؛ به حدی که یکی از یکی 
دیگر الیق تر باشــد؛ در این صورت جامعه 
فریب دموکراسی غربی را نمی خورد و افراد 

ناالیق حاکم نمی شوند.

معنا و مفهوم »استضعاف« در گفت وگو با حجت االسالم علیرضا پناهیان

انقالب اسالمی قیام مستضعفان علیه مستکبران است

برای آنکه 
مستضعفان 

ظرفیِت وارثان 
زمین شدن را پیدا 

کنند، دو شرط 
اساسی وجود دارد؛ 

یکی اینکه سبک 
زندگی آن ها واقعًا 

اسالمی باشد و 
دیگر اینکه مدیران 

جامعه، الیق و 
شایسته باشند 

و مانند طواغیت 
زندگی نکنند

بــــــرش

کسی »شهید سلیمانی« 
می شود که عارف به مبدأ و 

معاد باشد

فارس: آیت اهلل ســیدمحمد قائم مقامی با 
اشــاره به اینکه انسان ها همیشه مبتال به 
ابتالئات و امتحان ها هستند و این امر در 
آخرالزمان تشدید می شــود، ابراز داشت: 
در این شــرایط باید با تدبیر، هوشــیاری 
و آگاهــی گام برداریم و گــوش به زنگ 
والیت و عقــل مبتنی بر وحی باشــیم. 
وی اتصال به وحی الهی و اولیای الهی را 
شرط مصون بودن از فتنه های آخرالزمانی 
دانست و افزود: در روایات آمده است که 
انســان ها در آخرالزمان باید امتحان های 
زیادی دهند؛ این یک قاعده است و هیچ 
کس نمی تواند بدون امتحان وارد مقامات 

و درجات معنوی شود.
آیــت اهلل قائم مقامــی با تأکید بــر اینکه 
خداونــد بیــش و پیــش از دیگــران از 
اولیــای خــدا امتحان می گیــرد و آن ها 
را در معــرض ابتال و فتنــه قرار می دهد، 
ابراز داشــت: اولیای الهی چون سربلند از 
امتحان خداوند بیرون آمدند و روســفید 
شــدند، به مقام ولی رسیدند؛ پس از آن 
اولیای الهی، میزان و حجت خداوند برای 
دیگر انسان ها می شــوند و بر این اساس 
آن هــا مورد امتحان قــرار می گیرند. وی 
ادامه داد: اکنون در مقطعی هســتیم که 
امتحانات و شــبهات زیادی پیش می آید؛ 
کســانی می توانند در ایــن فتنه ها موفق 
شــوند که وصل به والیت باشند؛ در واقع 
ایمان عمیق، ایمان به مبدأ و معاد و انجام 
تکالیف دینی پیش شرط موفقیت در این 

زمینه است.
این استاد حوزه تصریح کرد: اگر قرار است 
یک فرد، یک جامعه یا یک کشور به مقامی 
برســد، راهش فضای توحیدی و معرفتی 
است؛ زیرا در این راه بن بستی وجود ندارد. 
کسی شهید سلیمانی می شود که عارف به 
مبدأ و معاد باشــد. ایمان عمیق، عقالنیت، 
عبادت، بــاور کردن عمیق خداوند و جهان 
آخرت اســت که ما را در امتحانات سربلند 
می کنــد. وی افزود: در روایــات داریم دعا 
نکنید که مبتال به امتحان نشوید، بلکه دعا 
کنید از امتحان موفق بیــرون بیایید؛ زیرا 
ویژگی جالب امتحان این اســت که وقتی 
سربلند از آن بیرون آمدید، تبدیل به بالی 

احسن و نیکو می شود.

کتاب »یهودیت ازالبه الی 
متون« نقد می شود

مهر: کتاب »یهودیــت ازالبه الی متون« 
ترجمــه   و  هرتزبــرگ  آرتــور  نوشــته  
عبدالرحیم ســلیمانی در مرکز فرهنگی 
شــهرکتاب نقد می شــود. در این کتاب 
که از ســوی انتشــارات دانشــگاه مفید 
منتشــر شده، نشــان داده می شود نظام 
دینی یهود چه ویژگی هایی دارد و از چه 
جهاتی با نظام های دینــی دیگر، به ویژه 
نظام اسالمی، متفاوت است.  این نشست 
با حضــور آرش آبایی )محقق و دین پژوه 
کلیمی(، علی شــهبازی )اســتاد ادیان( 
و عبدالرحیم ســلیمانی )مترجم، محقق 
و اســتاد ادیان( روز سه شنبه اول بهمن 
ماه از ســاعت 1۶:۳0 در مرکز فرهنگی 
شــهر کتاب به نشــانی »تهران، خیابان 
شــهید بهشــتی، خیابان شــهید احمد 
قصیر)بخارســت(، نبــش کوچه  ســوم« 

برگزار خواهد شد.

معارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r9162 پنجشنبه 26 دی  1398 20 جمادی االول 1441 16 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 

 حجت االسالم مصطفی امینی خواه

یادداشت شفاهی

گفتار

خبر

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رأی شماره 139860318603007413 مورخ 1398/8/21 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای علی کیا محمدی فرزند اسداله به شماره شناسنامه 748 صادره از رشت در قریه ویشکا سوقه 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 1218/51 مترمربع پالک فرعی 144 از اصلی 80 
مفروز مجزی از پالک 88 از اصلی 80 واقع در بخش چهار رشت خریداری از مالک رسمی آقای گداعلی آذری ویشکا 
سوقه محرز گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به 
مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 4487 آ-9812526
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/26

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت- حسین اسالمی کجیدی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000834- 98,10,5 - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  حمیرا کامکار رودی  فرزند عبدالکریم     به شماره شناسنامه 246  صادره تربت جام  
در  یک  باب ساختمان  به  مساحت  99,65 متر مربع پالک 3220- 3232 فرعی از   166 -  اصلی مفروز و مجزی 
شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ مالکیت مشاعی متقاضی ابراهیم و مصطفی 
کامکار رودی  متقاضی محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 210/98   آ-9812531
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/11                تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/26

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی برابر رأی شماره 139860318603007098 مورخ 1398/8/18 هیئت موضوع قانون تعیین و تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه  ملک ناحیه 2 رشت، تصرفات 
مالکانه بالمعارض آقای بهزاد امینی کادیجانی فرزند قدرت به شماره شناسنامه 1388 صادره از سراب در قریه پستک 
در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر ساختمان به مساحت 91/80 مترمربع پالک فرعی 6652 از اصلی 56 مفروز  
مجزی از پالک 22 از اصلی 56 واقع در بخش چهار رش��ت خریداری از مالک رس��می آقای ابوطالب رحمتی محرز 
گردیده است، لذا به منظور اطالع عموم، مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند، می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند، بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت صادر خواهد شد. م.الف 4473  آ-9812527
تاریخ انتشار نوبت اول: 1398/10/11
تاریخ انتشار نوبت دوم: 1398/10/26

مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه دو رشت- حسین اسالمی کجیدی

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

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رس��می برابر رای ش��ماره 139860306007000809- 98,10,3 - هیات اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ملک تربت جام تصرفات مالکانه 
بالمعارض  متقاضی آقا/ خانم  سمیه کامکار رودی  فرزند عبدالکریم     به شماره شناسنامه 0720371317  صادره 
تربت جام  در  یک  باب ساختمان  به  مساحت  99,65 متر مربع پالک 3220- 3232 فرعی از   166 -  اصلی مفروز 
و مجزی شده واقع   در  خراسان رضوی بخش 13   خریداری   از  مالک رسمی آقا/ مالکیت مشاعی متقاضی ابراهیم 
و مصطفی کامکار رودی  متقاضی محرز گردیده  است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می شود و در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 209/98  آ-9812530
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/11           تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/26

سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139860308001003516 � 1398/09/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرحسین حسن نژاد  فرزند علی  بشماره شناسنامه و شماره ملی 0640626866  
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 56/04 متر مربع قسمتی از پالک 1561 � اصلی بخش 2 بیرجند  
از محل مالکیت منور خراشادیزاده محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9812491
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/10/10                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/26
علی فضلی /   رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند 

هیئت موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند 
رسمی            برابر رای شماره 139860308001003517 � 1398/09/30 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجندتصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای امیرحسین حسن نژاد  فرزند علی  بشماره شناسنامه و شماره ملی 0640626866  
نسبت به ششدانگ یکباب ساختمان  به مساحت 48/34 متر مربع قسمتی از پالک 1561 � اصلی بخش 2 بیرجند  
از محل مالکیت منور خراشادیزاده محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود رابه این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید،ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.آ-9812492
تاریخ انتشار نوبت اول :1398/10/10                          

تاریخ انتشار نوبت دوم  :1398/10/26
علی فضلی / رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بیرجند 

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

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلی��ف وضعیت ثبتی و اراضی و 
ساختمانهای فاقد س��ند رسمی برابر رای شماره 139860306007000793   -98,10,3- هیئت 
اول/دوم    موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واح��د ثبتی حوزه مل��ک تربت جام تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای جلیل ش��ادی فر   
فرزند اسماعیل    به شماره شناسنامه8  صادره   در یک باب منزل به  مساحت  222,70 متر مربع 
پالک 5 فرعی  از 3 - اصلی مفروز و مجزی ش��ده   در  خراس��ان رضوی بخش 13مشهد  خریداری   
از  مالک رس��می اقای  کریم برنقری     محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود و در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت  دو ماه اعتراض خود 
را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود 
را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف : 98,194 آ-9812493
تاریخ انتشار نوبت اول:،98/10/10         

تاریخ انتشار نوبت دوم: 98/10/26
سید مجتبی جواد زاده رئیس ثبت اسناد و امالک تربت جام

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه نس��اء کریمی کردیانی دارای شناس��نامه شماره 0749210788 به شرح 
دادخواس��ت به کالسه 98,353 از این شورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح 
داده که ش��ادروان عباسعلی کریمی کردیانی به شماره شناس��نامه4 و کد ملی 0749653779 در 
تاریخ 1398,10,7 در اقامتگاه دائمی )حوادث ترافیکی (خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت 

آن مرحوم منحصر است به :
1. خان��م فاطمه عطا زاده کردیانی فرزن��د محمد رضا با کد ملی 0749207957 – 2 خانم مرضیه 
کریمی کردیانی فرزند علی اکبر با کد ملی 0749207906 – 3 خانم فائقه کریمی کردیانی فرزند 
علی اکبر با کد ملی 0748928421 – 4 فاطمه نس��اء کریمی کردیانی فرزند علی اکبر با کد ملی 
0749210788 و بجز اینها وارث دیگری ندارد اینکه با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور 
را به اس��تناد ماده 362ق امور حس��بی یک نوبت آگهی می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا 
وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تفدیم دارد واالگواهی 

صادر خواهد شد.9813180
رئیس شعبه از طرف شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان باخرز / مهربان



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 r
آیا باید با ماشین حساب به پمپ بنزین برویم؟

کاهش سهمیه سوخت به دلیل رعایت نکردن آداب بنزینی!
 اقتصاد - زهرا طوسی: کم شدن سهمیه بنزین در کارت هوشمند سوخت و 
ادامه این رویه در هر بار سوخت گیری توسط افراد سبب شد تا مردم، جایگاهداران 
و سپس شرکت ملی نفت را مسئول کسر بنزین از کارت سوخت خود بدانند. 
بازتاب گالیه های مردمی در رسانه ها با انتشار اطالعیه بنزینی شرکت نفت نه  تنها 

پایان نیافت که شبهات جدیدی را برای مردم به  وجود آورد.
از زمان اجرای طرح ســهمیه بندی بنزین در آبان ماه که سوخت گیری با کارت 
سوخت اجباری شد، برخی از شهروندان متوجه شدند در هر بار سوخت گیری بین 

دو تا چهار لیتر از سهمیه بنزین آن ها کم شده است.
شرکت ملی نفت در پاسخ به علت غیب شدن چند لیتر بنزین در سوخت گیری ها 
به صاحبان کارت سوخت اعالم کرد: علت کسر شدن از سهمیه بنزین آن ها رعایت 
نکردن اصول و ترتیب سوخت گیری توسط آن افراد است و این اتفاق زمانی روی 
می دهد که افراد پیش از پایان روند ســوخت گیری،  کارت را از کارتخوان خارج 
کنند، دراین صورت ســامانه با شناسایی این تخلف، به صورت خودکار یک تا ۴ 
لیتر بنزین از کارت سوخت فرد کم می کند. بنزین کسر شده به ذخیره و حساب 

شرکت پاالیش نفت بازمی گردد و به نوعی سهمیه مردم از بین می رود.

 رونمایی از آداب و ترتیب سوخت گیری 
پس از آن پیامی بین مردم دست به دست شد که نشان می داد روش سوخت گیری 
توسط شرکت ملی نفت آداب و ترتیبی دارد که این شرکت از جزئیات آن برای 
اطالع عموم رونمایی نکرده اســت.ظاهراً طراحی سامانه هوشمند سوخت برای 
جلوگیری از تخلف حاصل از بیرون کشــیدن کارت حین سوخت گیری، بدین  
شــکل تنظیم شــده که با وارد کردن کارت هوشمند ســوخت در کارتخوان و 
مشخص شدن مقدار ســهمیه، با آغاز سوخت گیری ابتدا 3/99 لیتر از سهمیه 
کسر می شود و ســوخت گیری آغاز می شود. پس از پایان پیمانه نخست، 3/99 
لیتر دیگر از سهمیه کم می شود و دوباره سوخت گیری ادامه می یابد و این فرایند 
به  صورت پیمانه پیمانه تا پایان ســوخت گیری ادامه خواهد داشت.حال اگر در 
حین سوخت گیری کارت از کارتخوان بیرون کشیده شود، مقداری که باقیمانده 
3/99 لیتر اســت از سهمیه آن کارت کسر می شود، برای نمونه اگر فرد 2 لیتر 
سوخت گیری کرده است و کارت را بیرون بکشد، 1/99 لیتر بیشتر از سهمیه آن 
کارت کم می شود و اگر همان کارت، دوباره وارد همان کارتخوان شود، سهمیه ای 
که بیشتر از لیتراژ برداشت   شده از نازل کم شده است، به کارت برگردانده می شود.

جدای از اینکه شــرکت ملی نفت مردم را از پیمانه هایی که این شــرکت برای 
سوخت گیری در نظر گرفته مطلع نکرده بود، این مسئله در افکار عمومی  مطرح 
شد آیا مردم باید با ماشین حساب به پمپ بنزین رفته و مضربی از 3/99 لیتر را 

سوخت گیری کنند تا بنزین بیشتری از سهمیه آن ها کسر نشود؟ 
به گفته فاطمه کاهی، سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی حجم پیمانه 
تعریف  شده در سیستم سامانه هوشمند سوخت، صرفاً در راستای پیشگیری از 
تخلف حاصل از بیرون کشــیدن کارت اســت و در صورت رعایت روش صحیح 
سوخت گیری نیازی به انجام محاســبات عددی نبوده و به هیچ وجه از سهمیه 

سوخت افراد کاسته نمی شود.

 کسر بنزین در صورت خارج کردن کارت
در حقیقت کسر عدد از سهمیه بنزین در نمایشگر نازل های سوخت، به  موجب 
سوخت گیری کمتر از یک مضرب 3/99 لیتری، به  معنای کسر واقعی از سهمیه 
بنزین نیست و در نوبت بعدی سوخت گیری میزان کسرشده، در میزان سهمیه 
بنزین نمایش  داده  شده و دوباره اضافه می شود . در واقع هیچ گاه به  صورت واقعی 
کسر نشده بوده و فقط در نمایشگر براساس مضربی از 3/99 لیتر، سهمیه ها کسر 
و نشان داده می شود .اما در صورتی که پیش از قراردادن نازل بر سر جای خود و 
پیش از آنکه پیغام پرداخت با کیف پول و اتمام سوخت گیری مشاهده شود، کارت 
سوخت از دستگاه خارج شود، به  صورت واقعی بین 2 تا 5 لیتر از سهمیه بنزین 

کسر می شود و دیگر باز نخواهد گشت.
بدین ترتیب افراد ابتدا باید کارت سوخت شخصی را داخل کارتخوان قرار دهند، 
سپس رمـــز چهاررقمی آن را وارد کنند، نازل را بردارند و سوخت گیری را آغاز 
کنند.  پس از پایان ســوخت گیری نازل را به  درستی سر جای خود قرار دهند و 
پس از مشاهده پیام »کارت را بردارید« کارت سوخت شخصی خود را از کارتخوان 
خارج کنند .تأکید می شــود در صورت خارج کردن زودهنگام کارت سوخت از 
کارتخوان جایگاه، ســوخت گیری قطع می شود و لیتراژ یاد شده از سهمیه کسر 
می شود، بنابراین تنها به  اندازه لیتراژ سوخت گیری شده، هزینه محاسبه خواهد 
شد.خوب است بدانید پیگیری میزان سهمیه از دست رفته از سوی مردم وجود 
ندارد، چرا که با خارج شدن کارت میزان دقیق سوخت گیری ثبت نشده و امکان 

پیگیری سهمیه از دست رفته وجود ندارد.

افزایش قیمت، ادعای وزیر صمت درباره افزایش تیراژ را زیر سؤال برد

تورم ساختاری یا ضعف خودرو سازی؟
 اقتصاد/فرزانــه غالمی  دو ماه مانده 
تا شب عید، موج تازه افزایش قیمت، بازار 
خودرو را متالطم کرده؛ تالطمی که به باور 
صاحبنظران و در پی کاهش شدید قدرت 
خرید مردم، تعمیق رکود را رقم خواهد زد.

در حالی که وزیر صنعت، معدن و تجارت 
 مدعی افزایش ســه برابــری تولید خودرو
) از یک هزار و 300به ۴هزار دســتگاه( در 
ســال جاری است، از حدود دو هفته پیش 
موج تند گرانی بر بازار خودرو حاکم شــده 
و این در شــرایطی اســت که تولید پراید 
132 متوقف شــده و تولیــد پراید 111 و 
131 هم در ماه های آینده متوقف خواهد 
شــد و آن طور که مدیرعامل ســایپا وعده 
داده  هشت خودرو جدید به تدریج در سه 
ســال آینده به بازار خواهد آمد که به طور 
مشخص قرار است »رهام« با 
تولید انبوه 12 هزار دستگاهی 
در سال آینده جایگزینی برای 

پراید پرتقاضا باشد.

 به دنبال افزایش تولید  
تحلیلگــران بــازار خــودرو 
معتقدند موج تــازه افزایش 
شــدید قیمت خودرو از دو 
هفته پیش و با انتشــار خبر 
ترور ســردار سلیمانی و پس 
از آن شــروع شد که بازار ارز رشد صعودی 
در پیــش گرفت، اما در واقع بــازار خودرو 
ایران عالوه بر تأثیر پذیری از تورم ساختاری 
اقتصاد، از عملکرد ضعیف خودروسازان در 
متعادل سازی عرضه و تقاضا تأثیر گرفته و 
این تأثیر و تأثــر، گرانی روزافزون خودرو را 
رقــم زده و از آن جایی که خرید خودرو از 
اولویت ســبد هزینه ای خانوارهای متوسط 
خارج شــده، احتماالً رکود تورمی بیش از 
پیش دامنگیر بازار خودرو خواهد شد مگر 
اینکه فضای سیاسی کشــور بهبود یابد و 
خودروسازان در افزایش تولید معجزه کنند.

فریــد زاوه در این خصــوص به خبرنگار ما 
می گوید: تورم ســاختاری با شــعار از بین 

نمی رود. بر اساس اعالم بانک مرکزی در یک 
سال گذشته نقدینگی 27 درصد رشد داشته 
و این بدان معنی اســت که به زودی اقتصاد 
باز هم متورم خواهد شد، اما اگر پول و ارز در 
کشور زیاد باشد و توانایی مصرف باال برود با 
اجازه واردات می توان تورم را تا دوره خاصی 
به تعویق انداخت. در حال حاضر و با عرضه 
محدود خودرو، تورم سرنوشت محتوم بازار 
خودرو اســت. به باور این کارشناس خودرو، 
تورم بازار بیانگر عدم صحت ادعای وزیر صمت 
در خصوص افزایش تیراژ تولید خودروسازان 
در مدت هفت ماه اخیر است که این ادعای 

دروغین، اعتماد مردم را کاهش داده است.
زاوه ادامه می دهد: با اینکه شب عید در پیش 
است، اما مدت هاست قدرت خرید خودرو در 
طبقه متوسط به حداقل رسیده و با ادامه دار 
شــدن تورم، قدرت خرید بیــش از پیش 
تضعیف خواهد شد و رکود افزایش خواهد 
یافت.به باور وی تیراژ تولید خودروســازان 
از ابتدای ســال تاکنون حتــی به 1۴ هزار 
دستگاه نمی رسد و اگر خودروسازان تیراژ را 
به 700 هزار تا یک میلیون دستگاه افزایش 
دهند، با بحران در فــروش مواجه خواهند 
شد. زاوه معتقد است با تیراژ ناچیز فعلی و 

ناپایداری های سنگین سیاسی کشور، تالطم 
در بازار خودرو ادامه دارد.وی با اشاره به توقف 
تولید تیپ های مختلف پراید و تأثیر این توقف 
بــر بازار می گوید: مردمی کــه امروز قدرت 
خرید ندارند قطعاً فردا هم توان خرید پراید 
60 میلیونی را ندارند. تمدید پیش فروش های 
فعلی نشــان از عدم توفیق خودروسازان در 
فروش است. قطعاً توقف تولید خودروهای 
پرمصرف نظیر پراید بازار را متالطم تر می کند 
و منجر به افزایش قیمت پراید خواهد شد 
آن هم در حالی که بعید اســت ســایپا با 
محصوالت جدید بتواند بازار را اشباع کند. 

 هرچیزی نمی تواند جانشین پراید 
باشد 

حسن کریمی ســنجری هم به خبرنگار ما 
می گوید: گرانی خــودرو از عوامل عمومی 
و تورمی کشــور، گرانی ارز، کاهش شدید 
درآمــد دولــت و اقتصاد آشــفته، کمبود 
نقدینگی خودروسازان، تحریم ها و کاهش 
عرضه ناشی شده و  ممنوعیت واردات هم 
مزید بر علت شده و به دلیل کاهش تیراژ، 
تقاضاهای انباشته بازار ولو برای سوداگری 
بی پاسخ مانده اســت.به باور وی تورم بازار 

در حال حاضر روند کاهشی نخواهد داشت 
مگر اینکه تیراژ تولید خودروسازان به 1/5 
میلیون دستگاه در سال برسد، اما این امر 
محقق نمی شود، چرا که در شرایط مطلوب 
سال 96 هم تولید در نهایت به یک میلیون 
و 300 هزار دســتگاه رسید و با احتساب 
واردات، یک میلیــون و ۴00 هزار خودرو 
پالک شد.کریمی ســنجری نیاز فعلی بازار 
خودرو کشــور را بین 1/5 تــا 2 میلیون 
دستگاه می داند که خودروسازان توان تولید 
این تیراژ را ندارند مگر اینکه بهبود ناگهانی 

در سیاست و اقتصاد کشور رخ دهد.
وی معتقد است خروج پراید 132 از چرخه 
تولید به تنهایی نمی تواند بازار را متأثر کند، 
چرا که این تیپ خودرو سهم زیادی در بازار 
ندارد، اما با خــروج تدریجی دیگر تیپ ها 
باید دید ســایپا چه ظرفیتی از تولیدش با 
انواع پراید پر شده و جایگزینی مانند »رهام« 
که قطعاً به لحاظ قیمتی مناسب تر از پراید 
نیست، واقعاً به تولید انبوه خواهد رسید یا نه.
وی بر این باور اســت با توجه به پرطرفدار 
بودن پراید اگر جایگزین مناسب برای آن به 
موقع عرضه نشود، قطعاً پراید را با افزایش 

قیمت روبه رو خواهد ساخت.

تورم بازار بیانگر 
عدم صحت ادعای 
وزیر صمت در 
خصوص افزایش 
تیراژ تولید 
خودروسازان در 
مدت هفت ماه 
اخیر است

بــــــــرش

 برنامه های دولت دهک های پایین جامعه را خانه دار نمی  کند    تسنیم: رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت: در حال حاضر بهترین راهکار این است که تسهیالت بانکی ارزان قیمت 
شده و در مدت طوالنی تر بازپرداخت شود ولی وام های کنونی با توجه به رقم اقساط ماهانه باال بیشتر برای  طبقات باال مناسب است.وی با تأکید بر اینکه جامعه هدف تسهیالت بانکی باید دهک های پایین و افرادی 

باشند که به  دنبال واحدهای 100 متری هستند، افزود: قشر متوسط و روبه پایین با تسهیالت کنونی و برنامه های موجود دولت و وزارت راه نمی توانند خانه دار شوند.

خـــبر

 پنجشنبه 26 دی  1398 20 جمادی االول 1441 16 ژانویه 2020  سال سی و سوم  شماره 9162

 افزایش قیمت خودرو ناشی
 از مسائلی غیر از تولید است  

برای ماه های پایانی سال و 
افزایش تقاضا برنامه داریم

وزیر صنعت با بیان اینکه افزایش قیمت 
خــودرو در روزهــای اخیر ناشــی از 
خودروسازان نیست و از برخی اتفاقات ناشی 
می شود، گفت: برای ماه های پایانی سال که با 

افزایش تقاضا روبه رو هستیم، برنامه داریم.
رضــا رحمانی، وزیر صنعــت، معدن و تجارت 
دیروز در حاشــیه جلسه هیئت دولت در پاسخ 
به پرســش خبرنگار قدس آنالین درباره دالیل 
افزایــش قیمت خــودرو در هفته های اخیر با 
وجود ادعای برخی خودروســازان در شکستن 
رکورد تولید، گفت: خودروســازها بحث تولید 
داخل را جــدی گرفتند و برنامه های متنوعی 
اجــرا کردند و بخشــی از قطعاتی که از خارج 
می آوردنــد را در داخل تولید کردند که قیمت 
تمام شــده را پایین تر می آورد و یکی دیگر هم 
کمک محدودی بود که از نظام بانکی انجام شده 

و در جای خود مؤثر بوده است.
رحمانــی تأکیــد کــرد: از بهمن تــا امروز 
خودروســازها افزایش قیمتی از طرف کارخانه 
نداشته اند و نوسان های بازار بوده که بیشتر از 
برخی اتفاقات نشأت گرفته و با افزایش تولید 

این مشکل برطرف می شود.
وزیر صنعت، معدن و تجــارت تصریح کرد: ما 
نه فقط برای امسال بلکه برای تولیدات خودرو 
تا ســال آینده هم خواســته ایم که افزایش را 
شــاهد باشیم و حتماً عید و آخر سال نیز یکی 
از دوره هایی اســت که تقاضا بیشتر می شود و 
برای آن هم برنامه ریزی هایی داریم.رحمانی در 
خصوص حمایت از کارگاه های صنعتی هم گفت: 
رونق تولید وجوه مختلفی دارد و ما امســال در 
9 ماه گذشته از حیث تولید داخل بیش از حد 
برنامه ریزی شده پیشرفت داشتیم و مردم استقبال 
و مشــارکت کنندگان خوب همــکاری کردند.

وی افزود: برنامه ها خوب پیش رفته و از حیث 
تأمین نقدینگی آمار تقریباً مثل سال گذشته 
است، اما چون نوسان های ارزی وجود داشته 
در عمل کمتر از ســال پیــش تأمین صورت 

گرفته است. 
پیش از این کارشناسان مربوطه  درباره اثرات 
کاهش  عرضه خــودرو در بازار و نقش آن در 
کنترل قیمت اظهــارات وزیر صمت مبنی بر 

افزایش عرضه را رد کرده بودند. 
وزیر صمت درباره میزان خســارت های وارد 
شده به واحدهای صنعتی در سیل اخیر گفت: 
هنوز جمع بندی خســارت ها انجام نشده، اما 
خوشــبختانه در حال حاضر خسارت جدی 
نبوده و برخی ورودی های شهرک های صنعتی 
آســیب دیده که جبران می شود و برای خود 
ســیل زده ها هم در نظر داریــم که پتو، آب و 
اقالم ضروری را برای آنان ارسال کنیم که این 

کار در حال انجام است.
رحمانی تأکید کرد: ما به همه ســازمان های 
تابعه و شــرکت های بزرگ دستور مشارکت 
در رسیدگی به مشکالت سیل زدگان را ابالغ 
کرده ایم. ما دیروز از شرکت مس کرمان اقالم 

ضروری را ارسال  کردیم.

خبر

خلق پول بانک ها هفت برابر خلق اعتبار بانک مرکزی

 فارس  رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه موارد 
درنظر گرفته شده در طرح بانکداری در حوزه عقود و سپرده ها 
بدیع نیســت، گفت: در طراحی ســپرده عام و سپرده خاص و 
همچنین نحوه دریافت جریمه تأخیر از تجربیات خوب و موفق 

کشورهای اسالمی استفاده کردیم.
در نشست بررسی طرح بانکداری جمهوری اسالمی در سومین 
کنفرانس حکمرانی و سیاســت گذاری عمومی، محمدحسین 
حســین زاده بحرینــی، رئیس کمیته پولــی و بانکی مجلس 
شورای اســالمی با بیان اینکه یک اجماع بین همه وجود دارد 

که قوانین موجود دیگر کارآمد نیســت، اظهار کرد:با توجه به 
تغییــرات جدی در فناوری نظام بانکــی، قانون پولی و بانکی 
نمی تواند کارآمد باشد و دومین قانون مادر در حوزه بانکی پس 
از انقالب تصویب شد که عنوان آن قانون بانکداری بدون رباست. 
رئیس کمیته پولی و بانکی مجلس با بیان اینکه برخی معتقدند 
قانــون بانکداری بــدون ربا قانون خوبی اســت، گفت: ما هم 
می گوییم این قانون خوب اســت، اما از زمان تصویب آن قانون 
تاکنون اتفاقاتی افتاده که نبایــد از آن غفلت کنیم. قانون در 
ظرفی تصویب شده که پدیده ای به نام بانک خصوصی نداشتیم، 
در حالی که از اوایل دهه 80 با پدیده بانک های خصوصی مواجه 
هستیم و به محض ورود بانک خصوصی، قواعد باید عوض شود. 
وی ادامه داد: از ســال 57 تا 79 نقش بانک ها در خلق اعتبار 
حداکثر دو برابر بوده و حتی به دو برابر هم نرســیده است، اما 
به محض ورود بانک های خصوصی این نسبت جهش می کند 
به طوری که در ســال 80 به 2/3 برابر و هم اکنون به 6/8 برابر 
رســیده اســت؛ یعنی بانک ها هم اکنون 6/8 برابر خلق اعتبار 
بانک مرکزی، خلق پول می کنند و به همین منظور برای کنترل 
و هدایت خلق پول در سیستم بانکی، بانک توسعه ای را در نظر 

گرفته ایم. 
وی در خصــوص تغییــرات رخ داده در متن طــرح بانکداری 
جمهوری اسالمی گفت: آقای همتی نامه ای خدمت مقام معظم 
رهبری نوشــته و از ایشان سه ماه فرصت خواستند تا به جای 
طــرح مجلس، دولت الیحه بدهد که البته این درخواســت و 
وعده ها هم نرخ شاه عباســی شده است، به طوری که هر وقت 
مجلس طرحی آماده می کند، دولت می گوید اجازه بدهید ما تا 
سه ماه آینده الیحه بدهیم و هیچ وقت هم این اتفاق نمی افتد. 
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری با درخواســت توقف طرح 
مجلس مخالفــت کردند، اما از طراحان طرح می خواهند که با 
بانک مرکزی در این زمینه تفاهم کنند؛ تغییراتی که در متن 
طرح تا حدودی رخ داده به دلیل این اســت که دولت و بانک 

مرکزی در مسیر بررسی و تصویب طرح مانع تراشی نکنند. 
این نماینده مجلس با اشاره به نقدهای مطرح شده در خصوص 
نبود ضمانت اجرایی برای ضوابط تعارض منافع در طرح، گفت: 
قطعاً این مورد یکی از نقاط ضعف طرح است و اگر کسانی در 
این زمینه تخصصی دارند و صاحبنظر هســتند با ما همکاری 

کنند، چون باید ضمانت اجرایی به صورت منطقی دیده شود. 

چهره
پاسخ های »بحرینی« به انتقادات از طرح بانکداری

خ��ودروی  کمپان��ی  ب��رگ  و  س��بز  ب��رگ  اص��ل 
س��واری پرای��د م��دل 1381 ب��ه ش��ماره انتظام��ی
 75 ایران 253 ب 13 به شماره شاسی 00356748 
وش��ماره شاس��ی :S1412281822728  بن��ام آقای 
سید مالک  رکن الدینی عزت آبادی مفقود گردیده 
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DTON  برگ سبزوس��ند کمپانی خودرو سواری رنو
AR90A م��دل 1396 به ش��ماره انتظام��ی 79 – 587 
 NAALSRBYWHA534043 س56 و به شماره شاسی
100016216RR063020 مفق��ود  و ش��ماره موت��ور 

گردیده وازدرجه اعتبارساقط می باشد.)قزوین(
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گواهینامه پایان تحصیالت دانشگاه رضوی 
مشهد بنام یدا... عمارلو به شماره 264 به 
تاریخ 77/10/10 مفقود گردیده است و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد. 
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رن��گ                              ب��ه  پ��ژو206  س��واری  س��بزخودرو  ب��رگ 
نقره ای آبی متالیک مدل1383 به ش��ماره انتظامی

 FSS14754567 موت��ور  وش��ماره   14 992 ب   -79  
گردی��ده  مفق��ود   83639465 شاس��ی  وش��ماره 

وازدرجه اعتبارساقط می باشد. )قزوین(
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آگهی دع�وت مجم�ع عموم�ی ف�وق الع�اده 
)نوبت سوم( شرکت تعاونی مصرف کارکنان 

تامین اجتماعی مازندران  شماره ثبت 1851 - 
کد شناسه ملی 10760222280

بدینوس��یله به اطالع اعضاء محترم شرکت تعاونی 
مازن��دران  اجتماع��ی  تامی��ن  کارکن��ان  مص��رف 
م��ی رس��اند جلس��ه مجم��ع عموم��ی ف��وق الع��اده 
)نوبت س��وم( ش��رکت تعاونی راس ساعت 10 صبح 
م��ورخ1398/11/13 ب��ه آدرس: س��اری - بل��وار 
پاس��داران - نمازخان��ه اداره کل تامی��ن اجتماعی 
اس��تان مازندران با دس��تور جلس��ه به شرح ذیل 

برگزار می گردد.
آن دس��ته از اعضاء که به ه��ر دلیل فرصت حضور 
در مجمع فوق را نداش��ته باشند می توانند فردی 
را ب��ه عنوان نماینده خود جه��ت حضور در مجمع و 
ارائ��ه رای بصورت کتبی به هیئ��ت مدیره معرفی 

نمایند.
هر عض��و می تواند وکالت س��ه عضو ش��رکت و هر 
غیر عضو می تواند فقط وکالت یک نفر را داشته و 
مراتب را تا قبل از تش��کیل مجمع به صورت کتبی 

به هیئت مدیره شرکت اعالم نماید.
دستور جلسه: 1- تغییر آدرس شرکت

2- تصوی��ب اساس��نامه جدید ش��رکت بر اس��اس 
اصالح��ات انجام ش��ده مصوبه م��ورخ 1393/2/17 

مجلس شورای اسالمی
3- تفوی��ض اختی��ار ب��ه هیئت مدی��ره جهت ثبت 

تغییرات شرکت به مراجع ذیصالح
سید جواد موسوی نژاد رئیس هیئت مدیره

9ع
81
32
17

آگهی مزایده اموال منقول 
حس��ب درخواست خانم س��میرا الوندی  به طرفیت آقای 
رامی��ن بهداد در پرونده 981501 اجرایی مبنی بر فروش 
ام��وال توقیفی نظ��ر به اینکه از نامبرده خودرو س��اینا به 
شماره انتظامی  697 د 61 ایران 28 توقیف گردیده است 
وبرابر نظریه کارشناسی منتخب به مبلغ )210/000/000 
ریال( معادل بیس��ت میلیون تومان برآورد گردیده است 
که در تاریخ 98/11/16 روز چهارش��نبه راس س��اعت 9 
صبح در اجرای احکام ش��ورای حل اختالف تویسرکان به 
مزایده وفزوش گذاش��ته می شود لذا از کسانی که تمایل 
به شرکت درمزایده را دارند می تونند 5 روز قبل از انجام 
مزایده نس��بت به بازدید ام��وال مورد مزایده با هماهنگی 
این اجرا اقدام نمایند سپس درتاریخ فوق جهت  شرکت در 
مزایده در محل اجرای احکام حقوقی ش��ورای حل اختالف 
تویس��زکان حاضر شوند. ضمنا 10 درصد مبلغ مورد مزایده 
نقدا والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده از برنده اخذ 

خواهد شد.)م الف202(آ-9813143
قاضی اجرای احکام شورای حل اختالف تویسرکان 

 سید مهدی سیف

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی افضل شرق سهامی خاص به شماره ثبت 529708 و شناسه ملی 10360014734    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه هیئ��ت مدی��ره م��ورخ 1398,07,25 تصمیمات ذی��ل اتخاذ ش��د : - خانم فهیم��ه محمدی به ش��ماره ملی 
0793467764 به س��مت رئیس هیئت مدیره و آقای مس��عود قربانی به ش��ماره ملی 0930777727 به س��مت نایب رئیس هیئت 
مدی��ره و آق��ای محمد رضا محمدی به ش��ماره ملی 0793448621 به س��مت عضو هیئ��ت مدیره انتخاب ش��دند. - آقای محمدرضا 
اس��ماعیلی به ش��ماره ملی 0652105191 به عنوان مدیر عامل ش��رکت برای مدت دو س��ال انتخاب گردید. - کلیه اوراق و اس��ناد

 تعهد آور شرکت از قبیل چک و سفته و قراردادها و همچنین اوراق عادی و اداری با امضاء آقای محمد رضا اسماعیلی مدیر عامل 
شرکت به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. 

سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران )736150(

9ع
81
31
85

 آگهی تغییرات شرکت مهندسی افضل شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 529708 و 

شناسه ملی 10360014734    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجم��ع عموم��ی 
عادی بطور ف��وق العاده مورخ 1398,07,25 
تصمیم��ات ذیل اتخاذ ش��د : خان��م فهیمه 
محم��دی به ش��ماره مل��ی 0793467764، 
آق��ای مس��عود قربان��ی ب��ه ش��ماره مل��ی 
0930777727، آق��ای محمدرض��ا محمدی 
به شماره ملی 0793448621برای مدت دو 
سال به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب 

گردیدند .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)736152(

9ع
81
31
87

آگهی تغییرات شرکت مهندسی افضل شرق 
سهامی خاص به شماره ثبت 529708 و 

شناسه ملی 10360014734    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398,04,29 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخ��اذ ش��د : موسس��ه حسابرس��ی و خدم��ات 
مدیری��ت آبتی��ن محاس��ب پ��ارس به شناس��ه 
ملی10380623614ب��ه س��مت ب��ازرس اصل��ی 
و آقای محمد حس��ین مش��فقی به ش��ماره ملی 
0651822785 به سمت بازرس علی البدل برای 
مدت یکس��ال مالی انتخاب ش��دند. ترازنامه و 
حس��اب سود و زیان شرکت منتهی به سال مالی 

1397 تصویب گردید .
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)736153(

9ع
81
31
88

آگهی تغییرات شرکت مهندسان مشاور 
معماری و شهر سازی آستان قدس رضوی 
سهامی خاص به شماره ثبت 334814 و 

شناسه ملی 10103718203    
 ب��ه اس��تناد صورتجلس��ه مجمع عموم��ی عادی 
س��الیانه م��ورخ 1398,02,25 تصمیم��ات ذی��ل 
اتخاذ شد : - روزنامه کثیراالنتشار قدس جهت 
درج آگهی های ش��رکت تعیین ش��د. -موسسه 
مل��ی  شناس��ه  ب��ه  راهب��ر  مفی��د  حسابرس��ی 
10861836531 به عن��وان بازرس قانونی برای 
مدت یک س��ال مالی انتخاب گردید. - ترازنامه 
و حس��اب س��ود و زیان ش��رکت منتهی به سال 

مالی 97 به تصویب رسید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)736154(

9ع
81
31
89

 آگهی تغییرات شرکت پویا زرکان آق دره 
سهامی خاص به شماره ثبت 549736 و 

شناسه ملی 10100250643    
 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 
1398,09,02 تصمیم��ات ذی��ل اتخاذ ش��د : 
ش��عبه ش��رکت به نش��انی تهران- خیابان 
ش��هید دکتر بهشتی )عباس آباد( - بعد از 
خیابان پاکس��تان و نرسیده به پل بزرگراه 
م��درس - پالک 249- طبقه اول با ش��ماره 

پستی 1531616111 منحل اعالم گردید. 
سازمان ثبت اسنادوامالک کشور اداره ثبت 

شرکت ها و موسسات غیرتجاری تهران 
)736171(

9ع
81
31
90

برگ س��بز و برگه کمپانی س��واری سیستم پژو تیپ 
PARSXU7CNG  مدل 1394 شماره پالک 42ایران 
124K0645186ش��ماره  موت��ور  ش��ماره  ط61   597
شاس��ی NAAN21CA9FR570821 ن��ام مالک س��ید 
جمی��ل ابراهیم��ی مفق��ود گردیده از درج��ه اعتبار 

ساقط می باشد. /ع
98
13
23
0

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

ب��رگ س��بز وس��ند کمپان��ی پرای��د م��دل 1387 
رن��گ نق��ره ای متالیک  ش��ماره موت��ور 2316219 
ش��ماره شاس��ی S1412287708066  شماره پالک 
284ص62 ای��ران 74 ب��ه مالکی��ت عل��ی چوبدار 
نظ��ری  مفق��ود گردی��ده واز درج��ه اعتبار س��اقط 

میبا ش��د. /ع
98
13
23
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

نفتی بودن الیحه بودجه 99 کامالً مشهود است
فارس: محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی 
گفت: یکی از نکات جالب توجه درباره درآمدهای نفتی  سهم 1۴/5 درصدی شرکت 
ملی نفت است. یعنی فرقی نمی کند ما 2/5میلیون بشکه نفت بفروشیم یا یک 
میلیون بشکه، در هر دو صورت سهم شرکت ملی نفت 1۴/5 درصد است که این 
موضوع موجب شده شرکت ملی نفت رقم های کالنی بدهی داشته باشد. همچنین 
دلیل ضعف این شرکت در بخش سرمایه گذاری باالدست صنعت نفت نیز به این 
فرمول غلط برمی گــردد.وی اضافه کرد: ما در حال حاضر همین منابع صندوق 
توسعه ملی را نیز در اختیار بخش خصوصی قرار نمی دهیم که کارهای توسعه ای 
را انجام دهد. تازه اتفاقی که افتاده این است که سهم کل صندوق نیز از 36 درصد 
به 20 درصد کاهش پیدا کرده است. یعنی شما نگاه کنید همین امسال نیز کاهش 
وابستگی بودجه به نفت اتفاق نیفتاده و نفتی بودن این بودجه کامالً مشهود است.

گزارش



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

تولید 25 دارو در حوزه بیوتکنولوژی در کشور   فارس: سورنا ستاری، معاون علمی و فناوری ریاست جمهوری گفت: حدود 25 دارو در حوزه بیوتکنولوژی در کشور تولید می شود و حدود 4هزار نفر با 
میانگین سنی 32 سال و میانگین مدرک تحصیلی فوق لیسانس در بخش های مختلف این صنعت مشغول هستند. وی افزود: پیش بینی می کنیم حداکثر تا دو سال دیگر واردات انواع داروی بیوتکنولوژیک و شیمیایی 

را در کشور به 200 میلیون دالر در سال برسانیم و دارویی وجود نداشته باشد که در سال بیشتر از 3 میلیون دالر برای واردات آن هزینه شود.

تخلیه سوخت هواپیما بر سر دانش آموزان در آمریکا
ایسنا: رسانه های محلی در آمریکا اعالم 
کردند یک فروند هواپیمای مســافربری 
هنگام فــرود اضطــراری در فــرودگاه 
بین المللی لس آنجلس مجبور شد بخشی 
از ســوخت خود را روی چند مدرســه 
تخلیه کند. در این حادثه دســت کم ۶۰ 
نفر که بیشــتر آنان کودک بوده اند دچار 

مصدومیت های تنفسی و التهاب پوستی شده و تحت درمان قرار گرفتند.
طبق قوانین هواپیمایی، تخلیه سوخت هنگام فرود اضطراری امکان پذیر است، اما تنها 
در مناطق تعیین شده و ارتفاع باال انجام می شود. گفته شده این هواپیما به دلیل نقص 

در موتور مجبور به بازگشت به فرودگاه شده است.
به گزارش شــبکه خبری بی بی سی، هواپیمایی دلتا ایرالینز در اطالعیه ای اعالم کرده 
این هواپیمای مسافربری به خاطر کاهش وزن هنگام فرود اضطراری مجبور به تخلیه 

سوخت خود شده است.

یک شرکت روسی مدعی شد
فریز کردن مغز برای حیات دوباره در آینده

مهر: شــرکتی در روسیه ادعا می کند با 
دریافت ۱۱ هزار پوند مغز افراد را منجمد 
می کنــد تــا در آینده دوبــاره به حیات 
برگردند. به گزارش دیلی میل، شــرکت

KrioRus در روسیه ادعا می کند پس 
از مرگ افراد مغزهایشان را فریز می کنند 

تا در آینده دوباره به حیات برگردند.
تاکنون بیش از ۷۰ نفر برای استفاده از این فرایند نام نویسی کرده اند و برخی از آن ها نیز 

خواستار فریز و نگهداری کل بدنشان شده اند.
مغز یا بدن افراد در مخزن بزرگی از نیتروژن مایع شــناور و سپس در یک سازه فلزی 
خارج از مسکو نگهداری می شود. این شرکت اعالم کرده سرویس هایش بیش از ۱۱ هزار 
پوند هزینه دارد و به بازماندگان فرد درگذشته اطمینان می دهد در آینده می توانند با 

عزیز از دست رفته شان مالقات کنند.
 KrioRus نخستین شرکت خارج از آمریکاست که چنین سرویسی ارائه می کند و 
برای فریز مغز ۱۱ هزار و برای فریز کل بدن ۲۸ هزار پوند هزینه دریافت می کند. این 

شرکت مغز یا بدن افراد را در دمای ۳۲۰.۸- درجه فارنهایت ذخیره می کند. 
اوگنی الکساندروف، مدیر آکادمی فرضیات غیرواقعی علمی روسیه نیز روش های مختلف 
فریز کردن جسد را فقط یک شیوه تجاری می داند که هیچ مبنای علمی ندارد. وی در 
مصاحبه با یک روزنامه گفت: این یک تصور است که امیدوار باشیم افراد پس از مرگ 

زنده می شوند و تا ابد زنده می مانند.

نخستین نمونه از خاک مریخ چه زمان به زمین می رسد؟
ایسنا:دانشــمندان می گویند نخستین 
نمونه های خاک مریخ حداقل زودتر از ۱۰ 

سال دیگر به زمین نخواهد رسید .
به گزارش اسپیس، ناسا برنامه ریزی کرده 
کاوشــگر »مارس ۲۰۲۰« را در ماه ژوئیه 
ســال جاری به فضا ارســال کند تا این 
کاوشگر در ۴۸ کیلومتری دهانه برخوردی 

» Jezero« مریخ فرود آید. این کاوشگر رباتیک ۶ چرخ زمانی  که به مریخ برسد کارهای 
متعددی انجام خواهد داد که مهم ترین آن کســب اطالعاتی راجع به عالئم حیات در 
گذشته مریخ است.  قرار است این کاوشگر نمونه هایی را از سطح مریخ جمع آوری کرده 
و به زمین بازگرداند تا دانشمندان سراسر جهان در آزمایشگاه های مجهز خود بتوانند 

این نمونه ها را با جزئیات دقیق برای شواهد وجود حیات در سیاره سرخ بررسی کنند.
اگر این مأموریت ها طبق برنامه ریزی های از پیش تعیین شده پیش رود، نمونه ها در سال 
۲۰۳۱ میالدی به زمین خواهند رسید. محققان معتقدند مأموریت جمع آوری نمونه از 
مریخ یک دهه طول خواهد کشید ولی در حال حاضر مردم باید نسبت به اطالعاتی که 

از این نمونه ها به دست خواهد آمد، آماده باشند.

تقویم تعطیالت مدارس در کشورهای مختلف
تقویم تعطیلِی مدارس در کشــورهای 
مختلف سراســر جهان متفاوت است. 
ایســنا به بررســی تعداد  خبرگزاری 
تعطیالت مدارس در چند کشور مختلف 
پرداخته است که خالصه ای از آن را با 

هم مرور می کنیم.
  آرژانتین: ســال تحصیلی در این 

کشور اوایل یا اواسط دسامبر)آذر( به پایان می رسد و اواخر فوریه یا اوایل مارس 
)اســفند( آغاز می شــود و دانش آموزان دبستانی از تعطیالت تابستانه دوماهه و 

دانش آموزان دبیرستانی از تعطیالت تابستانه سه ماهه برخوردارند.
  استرالیا: تعطیالت تابستانی مدارس استرالیا از دسامبر)آذر( تا فوریه)اسفند( 

است و معموالً ۶هفته به طول می انجامد.
  کانادا: روز اول تعطیالت تابســتانی برای بیشتر مدارس کانادا آخرین شنبه 
ژوئن )اوایل تیر(اســت، در حالی که آخرین روز تعطیــالت »روز کارگر« در ماه 
سپتامبر)شهریور( است. دانش آموزان این کشور از تعطیالت تابستانه بین دو تا 

سه ماهه برخوردارند. 
  چین: تعطیالت تابستانی در این کشور از اوایل ماه جوالی)تیر( آغاز می شود و 

اغلب اوایل سپتامبر)اوایل شهریور( پایان می یابد و دو ماه طول می کشد.
  دانمارک: تعطیالت مدارس در دانمارک به طور معمول از پایان ماه ژوئن)تیر( 

تا اوایل یا اواسط اوت)مرداد( ادامه می یابد و به ۶هفته می رسد. 
  آلمان: تعطیالت تابستانی در آلمان ۶هفته و نیم است. تاریخ این تعطیالت 

در ایالت های مختلف و همچنین برای سال های تحصیلی مختلف فرق دارد .
  ایرلند: در جمهوری ایرلند بیشــتر دانش آموزان از یک تعطیالت ســه ماهه 
برخوردارنــد که در هفته آخر مــاه مه)اوایل خرداد( آغاز شــده و در هفته اول 

سپتامبر)اوایل شهریور( پایان می یابد.
  جامائیکا: تعطیالت تابستانی برای دانش آموزان ابتدایی و متوسطه در هفته 
اول ژوئیه )اواســط خرداد( آغاز می شود و در هفته اول سپتامبر)اوایل شهریور( 

پایان می یابد و حدود هشت هفته به طول می انجامد.
  مکزیک: از ســال ۲۰۰۰ میالدی، تعطیالت تابستانی در این کشور از اوایل 
ژوئن )اواسط خرداد( آغاز می شود و در اواسط ماه اوت )مرداد( به پایان می رسد.

  نیجریه: مدارس ابتدایی و متوســطه در نیجریه به طور معمول تعطیالت 
تابســتانی خود را در اواســط ماه جوالی)اواخر تیر( آغاز می کنند و در اوایل ماه 

سپتامبر )اوایل شهریور( مدارس را از سر می گیرند.
  پاکستان: یک تعطیالت معمولی تابستانی در پاکستان از اواخر ماه مه)اوایل 

خرداد( تا نیمه اوت)مرداد( ادامه دارد.
  لهستان: تعطیــالت تابســتانی در لهستان از نخستین شــنبه پس از ۲۰ 
ژوئن)اوایل تیر( آغاز می شــود و در نخستین روز هفته سپتامبر )اوایل شهریور( 

پایان می یابد.
  سنگاپور: تعطیالت مربوط به دانش آموزان دوره ابتدایی و متوسطه از اواسط 

نوامبر )اواخر آبان( تا اوایل ژانویه )اواسط دی( برقرار می شود .
  آفریقای جنوبی: تعطیالت تابستانی در آفریقای جنوبی به طور معمول از ماه 

دسامبر)آذر( آغاز می شود و از نیمه ژانویه)اواخر دی( به پایان می رسد.
  سوئد: تعطیالت تابستانی از اواســط ژوئن)اواخر خرداد( تا اواخر اوت)اوایل 

شهریور( بوده و حداقل ۹ تا ۱۰ هفته ادامه دارد.
  ایاالت متحده آمریکا: تعطیالت تابســتانی در ایاالت متحده دو یا سه ماه 
به طول می انجامد. در بیشــتر ایالت های شــمالی تعطیالت تابستانی از اواخر 
ژوئن)اوایل تیر( تا اوایل سپتامبر)اوایل شهریور( ادامه داشته و در بیشتر ایالت های 
جنوبی و غربی از اواخر ماه مه)اوایل خرداد( تا اواســط اوت)اواخرمرداد( به طول 

می انجامد. تعداد روزهای تحصیلی در این کشور حدود ۱۸۰ روز در سال است.
  اروگوئــه: تعطیالت تابســتانی در این کشــور بــه طور معمــول از اوایل 
دسامبر)اواسط  آذر( آغاز می شود و در اوایل ماه مارس)اواسط اسفند( و به مدت 

سه ماه به طول می انجامد.
  فنالند: دانش آمــوزان فنالندی از تعطیالت تابســتانی ۱۰ تا ۱۱ هفته ای 

برخوردارند.

فضــای  مصدق    محمود   / جامعه  گروه   
ویژگی های  و  گسـتـردگی  بــا  مجــازی 
منحصر به فــردش در کنار ایجاد فرصت های 
و  کشور  همه جانبه  پیشرفت  برای  بی نظیر 
ارائه خدمات گسترده به اقشار مختلف مردم، 
نیز به همراه داشته است.  تهدیدهای مخربی 
انتشار محتواهای نامناسب علیه اخالق عمومی، 
عمومی  آسایش  و  امنیت  مقدسات اسالمی، 
شاید  تهدیدهاست.  این  از  بخشی  تنها  و... 
و  کارشناسان  از  بعضی  است  دلیل  همین  به 
ناامن  و  آلوده  از  هرازگاهی  مسئول  مقام های 
ساماندهی  ضرورت  از  و  مجازی  فضای  بودن 

این فضا می گویند. 
عبدالرضــا رحمانی فضلی، وزیر کشــور اواخر 
ســال گذشــته در جلسه شــورای اجتماعی 
با اشــاره به اینکه برای مقابله با آســیب های 
اجتماعی در حــوزه فضای مجازی با خألهای 
قانونی مواجه هســتیم و به همین دلیل نوعی 
ولنــگاری در این فضا مشــاهده می شــود، از 
آمادگی شــورای اجتماعی این وزارتخانه برای 

ساماندهی فضای مجازی خبر داده بود.
حال پرسش اینجاســت دقیقاً این ساماندهی به 
چه معناســت؟ چه ارگان ها و یا نهادهایی در این 
خصوص مسئولیت دارند و اصالً با وجود اهمیت 

آن چرا تاکنون این مهم تحقق نیافته است؟

 نتیجه مثبت برخی از کشورها 
دکتــر ناصرمزینــی، عضو 
دانشــکده  هیئت علمــی 
علم  دانشــگاه  کامپیوتــر 
و صنعــت تهــران در این 
خصوص به قدس می گوید: 

اینکه چه چیزی را می خواهند ســاماندهی کنند 
پرسشی اســت که بنده هم از دســت اندرکاران و 
مســئوالن حوزه ارتباطات و فناوری اطالعات دارم. 
اما باید بپذیریــم محدودیت های نظارتی و کنترل 
فضای مجازی در کشــورهای مختلــف دنیا اعمال 
می شود. به هر حال یکسری از سایت ها و شبکه ها که 
محتواهای غیراخالقی و خالف عفت عمومی انتشار 
می دهند در همه کشورهای دنیا با محدودیت هایی 
حتی در حد فیلترشدن مواجه می شوند. البته اتخاذ 
چنین محدودیت هایی هم کامالً منطقی است مثاًل 
نرم افزارهای جســت وجوگر محتوا بــا امکان فعال 
کردن »قفل والدین« جلوگیری از دسترسی کودکان 
به تارنماهای غیراخالقی را در آمریکا ممکن ساخته 
یا الیحه محافظت کودکان از اینترنت »سیپا« مدارس 
و کتابخانه های عمومی این کشور را موظف می کند 
برای انجام فعالیت های اینترنتی، فیلترهای مربوط 
به تارنماهای غیراخالقی، گپ برخط، شــبکه های 
اجتماعی و اتاق های گفت وگو را در رایانه هایشــان 

نصب کنند. بنابراین ما هم که دارای فرهنگ اسالمی 
هستیم طبیعی اســت که انتظارات دیگری داشته 
باشیم، بنابراین بنده ســاماندهی این فضا را از این 

منظر دارای مشکل نمی بینم.
وی با اشــاره به اینکه بخشــی از بحث ساماندهی 
به ابزارهــای خدمــات فضــای الکترونیک مثل 
جست وجوگرها، پیام رســان ها و... مربوط می شود، 
می گوید: مثالً موتورهای جست وجوگر وظیفه دارند 
در ارائــه خدمات نرم افزاری عدالت را رعایت کند تا 
اقتصاد یک کشور بهم نریزد، اما مثالً گوگل این گونه 
عمل نمی کند به گونه ای که حتی اروپایی ها هم که 
از لحاظ فرهنگی به آمریکا نزدیک هســتند از این 
بابت از این شــرکت ناراضی انــد و بارها از آن اعالم 
شکایت کرده اند، بنابراین منطقی است هر کشور از 
اینترنت و دیگر ابزارهای بومی برای این فضا استفاده 
کند. مثالً در روســیه گوگل و یاهومسنجر مسدود 
شده و این کشور موتور جست وجوی خودش را دارد. 
یا دولتمردان چین بــا برپایی »دیوار آتش بزرگ« یا 
همان دیوار مجازی چین به هیچ وجه با یک اینترنت 
تمام غربی کنار نیامده اند و از اینترنت کامالً بومی به 
نام »هولیان ونگ« استفاده می کنند چون سیاستشان 
این است که برای مدیریت خدمات از ابزارهای بومی 
خود استفاده کنند و جالب اینکه خیلی خوب هم 
نتیجه گرفته اند و به مردم سرویس می دهند، بنابراین 
ما هم در این زمینه باید سعی کنیم ابزارهای بومی 

داشته باشیم. 
وی ادامه می دهد: هر یک از کشــورها ســازمانی 
برای ایفای نقش محــوری در این خصوص دارند، 
اما متأســفانه ایــن وظیفه در کشــور ما متمرکز 
نیست. یعنی شــورای عالی فضای مجازی یکسری 

سیاست گذاری می کند و وزارت 
ارتباطات و نهادهای دیگر مثل 
شــورای عالی انقالب هم در این 
ارتباط نقش دارنــد که همین 
موضوع مشــکل ســاز شــده، 
در حالــی که مثالً در روســیه 
یک مجموعه واحــد و متمرکز 
مســئولیت کامل این فضا را به 
عهده دارد و اگر کسی اعتراضی 
دارد می داند با کجا طرف است. 

وی با اشــاره به اینکه شــورای عالی فضای مجازی 
باالترین نهاد سیاست گذاری در حوزه فضای مجازی 
است، می گوید: این شورا به صورت جدی این نقش 
را ایفا نمی کند به همین دلیل است که با وجود همه 
تالش ها تاکنون ساماندهی فضای مجازی به نتیجه 
موردنظر نرسیده است. به هر حال شورای یاد شده 
باید به نحو شایسته نقش خود را ایفا کند و البته در 
عوض باید پاســخگوی کم و کاستی های این حوزه 

هم باشد .
 

 تضاد منافع گروه ها 
معــاون  زارعیــان،  داوود 
شــرکت مخابرات ایران نیز 
در گفت وگــو با ما می گوید: 
وقتی بحث ساماندهی فضای 
مجازی مطرح می شود چند 

محور مورد توجه قــرار می گیرد که اصلی ترین آن 
مدیریت این فضاست. به این معنی که باید یک فرد 
یا نهاد به عنوان متولی بتواند در این حوزه حرف اول 
و آخر را بزند که اکنون به نظر می رسد فضای مجازی 

در ایران دارای این ویژگی نیست.
نهادهای متعددی در این خصوص 
تصمیم گیری می کنند و از وزارت 
ارتباطــات و همچنین از برخی 
شاید  دارند.  انتظاراتی  شرکت ها 
نخستین مسئله ساماندهی این 
بخش است. باالخره اگر شورای 
عالی فضای مجــازی وجود دارد، 
پس شــورای عالی اطالع رسانی 
برای چیســت؟ اگر شورای عالی 
اطالع رسانی و همین طور شورای عالی فضای مجازی 
هســتند پس وزارت ارتباطات و کمیسیون تنظیم 
مقررات و سایر بخش هایی که در این حوزه فعالیت 
هستند چه نقشــی دارند؟ بنابراین به نظر می رسد 
کشور در زمینه مدیریت فضای مجازی باید فکری 

کند.
وی ابزارهایــی را که مــردم در فضای مجازی 
اســتفاده می کنند مثل ایمیل ها و پیام رسان ها 
را محور دوم ساماندهی این فضا عنوان می کند 
و می گویــد: این ابزارها هــم در حال حاضر به 
صورت یکپارچه مدیریت نمی شــوند. به عنوان 
نمونــه وقتی می بینیم حدود ۹۰ درصد کاربران 
ایرانی از پیام رسان خارجی استفاده می کنند ما 
باید یکی دو پیام رسان قوی داخلی داشته باشیم 
اما شاهد راه اندازی ده ها پیام رسان داخلی هستیم 
که هیچ کدام از آن ها قادر به پاسخگویی نیازهای 
همه کاربران نیســتند . در ســایر حوزه ها مثل 
جســت وجوگرها و ایمیل ملی هم از این دست 
ناهماهنگی ها زیاد است. پس این حوزه یکی دیگر 

از مواردی است که باید سازماندهی شود.

وی ادامه می دهد: حوزه ســوم به محدودیت ها 
و مســائلی برمی گردد کــه در چارچوب برخی 
از قوانین کشــور اســت. اصوالً بایدها و نبایدها 
براساس ســاختار فرهنگی، ایدئولوژی و قوانین 
حاکم بــر یک کشــور تعیین می شــوند. باید 
ببینیــم چگونه بــه قانون  مطبوعــات و آزادی 
انتشار اطالعات، محدودیت های فرهنگی داشته 
باشیم، چون در اینجا و عرصه های مختلف شاهد 
چندصدایی هســتیم. برخی معتقدند این کانال 
بسته شود و بعضی هم ۱۰۰درصد مخالف بسته 
شدن این فضا هستند. به نظر می رسد این حوزه 
بســیار پُرچالش و مهم است و نیاز به مطالعه و 
کار زیــادی در این بخش داریم. به عبارت دیگر 
باید پارامترهای متعــددی را در این حوزه مورد 
توجه قرار دهیم، بنابراین وقتی بحث ساماندهی 
را مطرح می کنیم این گونه نیســت که مثاًل یک 
پارکینــگ داریم که خودروهــا در آن بد پارک 
شــده اند و ما باید آن را ســامان بدهیم، بلکه از 
محتوایی صحبت می کنیم که بزرگ و بسیار حائز 
اهمیت است و با تأخیر دارد ساماندهی می شود. 
وی دربــاره راهــکارش برای اینکه ســاماندهی 
فضای مجازی از سوی کاربران به برخورد سلیقه ای 
تعبیر نشــود، هم می گوید: در حوزه آی تی دنیا 
شاخص های بسیار زیادی برای کار تعریف کرده 
اســت. دنیا به همه چیز این فضا از جمله موضوع 
فرهنگی، پیام رســان ها و... فکر کرده است. یعنی 
این طور نیست که فضای مجازی در دنیا رها شده 
باشد. این فضا از سوی کشورها مدیریت می شود. 
برخی از کشــورها مثل فرانســه، آمریکا، ترکیه، 
مالــزی و چین برای ســاماندهی فضای مجازی 
مدل هایــی در نظر گرفتند و یک نهاد رگالتوری 
بسیار قوی ایجاد کردند که تمام مسئولیت ها در 
آن متمرکز شده و براســاس قوانینی که در این 
خصوص تصویب کرده اند، به فعالیت در این فضا 
می پردازند و تقریباً هم موفق هستند. بنابراین ما 
می توانیم از آن شــاخص ها الگو بگیریم و آن ها را 
متناسب با فرهنگ خود بومی کنیم و سپس مورد 
استفاده قرار دهیم. البته در حوزه فضای مجازی 
اسناد باالدستی هم داریم که در آن ها تا حدودی 

تکلیف این مسائل روشن شده است. 
این عضو هیئت علمی دانشگاه مخابرات سپس به 
بحث چرایی ساماندهی نشدن فضای مجازی در 
ایــران می پردازد و می گوید: تضاد منافع گروه ها 
سبب شده تا تالش ها برای ساماندهی این فضا 
تاکنون به نتیجه نرسد. یعنی بازیگردان های این 
حوزه خیلی زیاد هســتند و هر یک از آن ها هم 
حرف هایی دارند که با دیگری ســازگار نیست. 
ضمن اینکه حساسیت باالی حوزه فضای مجازی 
سبب شده تا کسی به تنهایی جرئت نکند ساز و 

کاری برای این حوزه تعریف کند.

تضاد منافع 
گروه ها سبب 

شده تا تالش ها 
برای ساماندهی 

فضای مجازی 
تاکنون به نتیجه 

نرسد

بــــــرش
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دستچین

بی اخالقی دفاتر ثبت طالق
باشگاه خبرنگاران: مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و 
طالق گفت: برخی دفاتر طالق با زد و بند های ناسالم با کارمندان 
دادگاه بدون رعایت مسائل اخالقی ثبت طالق می کردند که با 
بخش نامه محدود شدن سقف ثبت طالق، راه فساد مسدود شد. 
هر دفتر ثبت طالق مجاز اســت در سال ۱۹۰ مورد طالق ثبت 
کند، اما برخی دفاتر متخلف ۴ هزار طالق در سال ثبت می کنند.

غیبت ممنوع
ایســنا: منصور غالمی، وزیر علوم با تأکید بــر اینکه به بهانه 
برگزاری یادبود جانباختگان نباید امتحانات دانشگاه ها لغو شود،  
گفت: مســئولیت غیبت دانشــجویان با خود آن هاست. اینکه 
جریانات سیاســی راه بیندازیم و درون آن از رفتارهای خشن و 
جمالت تند و رکیک اســتفاده کنیم کمکی به کاهش تألمات 

روحی این خانواده ها و جامعه نمی کند.

فقط صدای معلمان در نیاید!
تسنیم: عبدالحسین نفیسی، اســتاد حوزه تعلیم و تربیت در 
خصــوص تبعات اختصاص بودجه اندک بــه آموزش و پرورش 
می گوید:خانواده اگر توانایی مالی داشــته باشد به سراغ مدارس 
خصوصی می رود، اما دولت ســعی می کنــد همه را به گونه ای 
سرگرم کند تا سروصدایی بلند نشود و باقیمانده پول را در جایی 

هزینه می کنند که زودبازده است.

آموزش وپرورش رسمی و اجباری در تقابل با فطرت بچه ها
تسنیم: اســداهلل مرادی، عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان 
با بیان اینکه آموزش  وپرورش رســمی و اجبــاری در تقابل با 
فطرت بچه هاســت می گوید: ما به چه حقی می توانیم به اجبار 
دانش آموزان را در مدرسه بنشانیم و بگوییم موظفی هر روز پنج 
ساعت به اجبار در کالس بنشینی تا ما برای تو و براساس برنامه 

درسی که داریم، آموزش داشته باشیم؟ 

بی گوشی هراسی 
ایسنا: مهــرداد فالطونی، روانشناس اجتماعی از فوبیای جدید 
بی گوشی هراســی)نوموفوبیا( خبر می دهد و از افرادی می گوید 
که در صورت دوربودن از تلفن همراه شان دچار استرس زیادی 
می شــوند. به عقیده وی زنان در دنیا بیشتر از مردان مبتال به 
نوموفوبیا هســتند، اما مردان بیشتر از زنان تمایل به داشتن دو 
تلفن همراه دارند و ۶۵ درصد مردان با تلفن همراه خود می خوابند. 

انتقاد از به هم ریختگی گسترده دکل های مخابراتی
ایلنا:علی گورانی، مسئول پرتوهای وزارت بهداشت با بیان اینکه 
در اســتقرار دکل های مخابراتی به هم ریختگی گسترده داریم، 
گفت: تهدید مردم از آنتن ها و موبایل ها از نظر مقدار انرژی کمتر 
از اســتاندارد ملی است. همین را می دانیم که مردم آسیب پذیر 
هســتند، اما به لحاظ عددی نمی توانیم آمــار بدهیم، چرا که 

نیازمند مطالعات پیچیده فیزیکی هستند.

بهداشت و درمان

یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد
احتمال بروز موج دوم آنفلوانزا 

در کشور
 ایســنا   رئیس اداره  مراقبت مرکز مدیریت 
بیماری های واگیر وزارت بهداشت، گفت: طبق 
آخرین آمار تاکنون ۱۱۴ نفر جان خود را بر اثر 
ابتال به آنفلوانزای نوع H۱N۱ از دست داده اند.

دکتر حسین عرفانی گفت: در روزها و هفته های 
 B گذشته نسبت درصد ابتال به آنفلوانزای نوع
در کشــور افزایش یافته و این موضوع می تواند 
در شــرایطی مؤید بروز موج دوم آنفلوانزا باشد؛ 
ضمن آنکه با بررســی موج هــای آنفلوانزا در 
کشور طی ۱۰ سال گذشته درمی یابیم معموالً 
همه گیری های این چنینی بیماری، به صورت 
تــک موج بوده اســت. آنفلوانــزا در ۹۰ تا ۹۵ 
درصد قابل پیش بینی و در ۵ تا ۱۰ درصد موارد 
غیرقابل پیش بینی است. عرفانی با بیان اینکه 
 H۱N۱ مشابه عالئم نوع B عالئم ویروس نوع
اســت، گفت: معموالً همه گیری های بزرگ به 
 B است و آنفلوانزای نوع A دلیل آنفلوانزای نوع

معموالً فصلی و محدود است.

آموزش

یک مسئول آموزش و پرورش بیان کرد
هنوز ۱۴ استان کشور مدرسه 

اوتیسم ندارند 
 ایســنا   رئیس ســازمان آمــوزش و پرورش 
استثنایی گفت: به ۲۱۰ مدرسه استاندارد اوتیسم 
نیاز داریم. ســیدجواد حسینی افزود: طبق طرح 
آمایش سرزمینی ۴۶ مدرسه اوتیسم در مناطق 
مختلف داریم، هر چند هنوز ۱۴ استان ما مدرسه 
اوتیســم ندارند. وی در پاسخ به پرسشی درباره 
افزایش آمار دانش آموزان مبتال به اوتیسم گفت: 
شمار مبتالیان به اوتیسم  در حال افزایش نیست. 
یک دلیل افزایــش آمار دانش آموزان اوتیســم، 
بهبود روند و ابزارهای شناســایی است. در واقع 
طیف اوتیسم افزایش نیافته بلکه ابزارها مدرن تر 
و شناسایی بهبود پیدا کرده است. حسینی افزود: 
در حال حاضر تدوین و ابالغ سندجامع اوتیسم را 
هم در قالب رشد کمی و هم کیفی در دستور کار 
داریم تا همه دانش آموزان مبتال به اوتیسم بتوانند 
تحت پوشش آموزش های استاندارد قرار بگیرند و 
بتوانیم با متناسب سازی آموزش، محتوا و اجرا را 

انجام دهیم.

محیط زیست

یک فعال محیط زیست:
 احتمال انقراض گاندوها 

وجود دارد
 برنا   یک فعال محیط  زیســت در واکنش به 
حضور گاندوها در روستاهای مناطق سیل زده 
گفــت: حضور گاندوها قابــل پیش بینی بود و 
محیط زیســت اســتان باید تدابیر الزم برای 

حفاظت از این حیوانات را در نظر می گرفت.
بهروز بهزاد گفت: گاندوها معموالً به انسان حمله 
نمی کنند مگر در شرایط نادر و غیرعادی باشند.

بهــزاد در پاســخ به اینکه احتمــال انقراض 
این حیوانات وجــود دارد یا نه بیان کرد: بله 
احتمال انقــراض وجود دارد و در فهرســت 
حیوانات در خطر انقراض است. این حیوانات 
نباید از بین بروند، چرا که تنها بازماندگان نوع 

آسیایی خود هستند.
بهزاد گفت: متأســفانه سازمان محیط زیست 
اطالعاتی در خصوص چگونگی وضعیت آن ها 
اعالم نکرده، در صورتی که یکی از وظایف این 
سازمان همین است. کارشناسان نمی توانند با 

امکانات فردی آن ها را رصد کنند.

خانه و خانواده

سخنگوی سازمان ثبت احوال پاسخ داد
 هزینه دریافت شناسنامه 
در سال ۹۸ چقدر است؟ 

 میزان   سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی سازمان 
ثبت احــوال گفــت: مهلت قانونــی دریافت 
شناســنامه برای نوزادان تازه متولد شده فقط 
۱۵ روز است، ولی پس از آن هم می توانند برای 

دریافت شناسنامه مراجعه کنند.
ابوترابی افزود: اگر شناسنامه در مهلت قانونی 
دریافت شود هزینه مصوب که ۲۵ هزار تومان 
اســت دریافت می شــود و به عنوان مثال اگر 
پس از یک ماه تا ۴۵ روز مراجعه کنند هزینه 
دریافت شناسنامه ۴۵ هزار تومان می شود و به 
همین ترتیب هزینه دریافت شناسنامه هر چه 

دیرتر مراجعه کنند، باالتر می رود.
وی در پاســخ به این پرسش که والدین تا چه 
زمانــی مهلت دارند برای دریافت شناســنامه 
مراجعه کنند، گفت: هیــچ محدودیتی وجود 
ندارد و اگر تا دو ســال بعــد از تولد هم برای 
دریافت شناســنامه مراجعه کنند ســازمان 

ثبت احوال مکلف به صدور شناسنامه است.

رفاه و آسیب های اجتماعی

معاون سازمان بهزیستی خبر داد 
رایزنی با دولت برای افزایش 

اعتبارات حوزه اعتیاد
 پانا   معاون توسعه پیشگیری و درمان سازمان 
بهزیســتی با بیان اینکــه اختصاص بودجه به 
بخش پیشــگیری در حوزه اعتیاد اثربخش تر 
است، از رایزنی برای افزایش میزان بودجه برای 
حوزه اعتیاد با دولت و سازمان برنامه و بودجه 

خبر داد.
مجید رضازاده گفت: یکی از مواردی که باید در 
حوزه اعتیاد به آن توجه کرد، پیشگیری است و 
باید اعتبارات بر این بخش متمرکز باشد، اما از 
آنجا که بیشتر به حوزه درمان توجه می شود، در 
این بخش به مبالغی نیاز داریم که باید با توجه 

به افزایش هزینه ها در نظر گرفته شود.
معاون توســعه پیشــگیری و درمان سازمان 
بهزیستی گفت:در درمان اعتیاد به جای شاخه 
و برگ، باید به ریشه ها توجه کرد . بهتر است از 
عوامل سطحی و واسطه ای دور شده و به سمت 
مســائل ریشه ای حرکت کنیم تا نتایج بهتری 

حاصل شود.

فراسو

برداشت آزاد
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حرف اول و آخر را چه کسی می زند؟

متولی واحدی برای ساماندهی فضای مجازی نداریم
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 الملک الحق المبین

شاه اردن:
 بدون حل منازعه فلسطین، 
منطقه روی آرامش نمی بیند

تابناک: شــاه اردن در سخنانی تأکید کرد 
بدون تحقق صلح بین فلســطینیان و رژیم 
صهیونیســتی، منطقه روی ثبات و آرامش 
را نخواهــد دید. »عبداهلل دوم« که در پارلمان 
اروپا ســخن می گفت، تأکید کرد اسرائیل 
می خواهــد راه حلی را تحمیل کند که حتی 
نمی توان به آن فکر کرد و آن تشکیل دولت 
واحد است. او گفت ثبات در غرب آسیا بدون 
تحقق صلح بین فلســطینیان و اسرائیلی ها 

ممکن نیست.
عبداهلل دوم اظهار داشــت:»پنج سال پیش از 
همین تریبون درباره خطرات شکســت در 
تحقق صلح سخن گفتم و امروز به صراحت 
باید بگویم این خطرات تشدید شده اند؛ چرا 
که خشونت ادامه دارد، شهرک سازی ها و عدم 
احترام به قانون بین المللــی نیز ادامه دارد«. 
شــاه اردن همچنین تأکید کرد که استمرار 
تنش بین آمریکا و ایران می تواند به آشــوب 
گسترده ای تبدیل شود که ثبات کل منطقه 
را تهدید می کند. بر اســاس گزارش شبکه 
الجزیره، شــاه اردن درباره بحران سوریه نیز 
گفت: حل این بحران بعید به نظر می رســد 
و بیش از نیم میلیون سوری در9 ماه گذشته 

مجبور شدند به اردن پناهنده شوند.

رئیس شورای حاکمیتی سودان:
اجازه وقوع کودتا در سودان 

را نخواهیم داد

ایرنا: عبدالفتــاح البرهان، رئیس شــورای 
حاکمیتی سودان تأکید کرد نیروهای مسلح 
این کشور متحد بوده و ما هرگز اجازه وقوع 
کودتا در ســودان را نخواهیم داد. وی گفت: 
حرکــت هواپیماها در فــرودگاه خارطوم به 
حالت طبیعی برگشته و کنترل تمام مناطق 
در دســت نیروهای مســلح ســودان است. 
البرهــان تصریح کرد: ما تــاش برای ناکام 

گذاشتن انقاب در سودان را خنثی کردیم.
الزم بــه ذکر اســت که »محمــد حمدان 
حمیدتی« معاون رئیس شــورای حاکمیتی 
سودان اعام کرد »صاح دقوش« رئیس سابق 
ســازمان اطاعات این کشور، در حوادث روز 
سه شــنبه سودان دســت دارد. سودان سه 
شنبه شاهد شورش مجموعه ای از نظامیان 
یگان عملیات وابسته به دستگاه اطاعات، در 
اعتراض به عــدم دریافت کامل حقوق پایان 
خدمت شــد. یگان عملیات پس از اعتراض 
نیروهای آن به حقــوق دریافتی خود اقدام 
به تیرانــدازی کرده و خیابان های مجاور این 
ساختمان را بستند. نیروهای نظامی سودان 
شــامگاه سه شــنبه دفتر مرکزی سرویس 
اطاعاتی این کشــور در شــمال خارطوم را 
تحت کنترل خود درآوردند. یک منبع نظامی 
سودان اعام کرد نیروهای نظامی این کشور 
در ســاعات پایانی سه شــنبه دفتر مرکزی 
سرویس اطاعاتی سودان در شمال خارطوم 

را تحت کنترل خود درآوردند.

افزایش تلفات غیرنظامیان 
افغانستانی در حمالت آمریکا 
فارس: دیده بان حقوق بشر سازمان ملل در 
گزارش جدید خود اعام کرد برای نخستین 
بار غیرنظامیانی که در حمات هوایی آمریکا 
در افغانســتان کشته شــدند، بیش از آمار 
افرادی اســت که از ســوی طالبان یا سایر 
گروه های تروریســتی در این کشــور جان 
باخته اند. براساس این گزارش، صدها شهروند 
غیرنظامی نیز در ســال گذشته میادی در 
حمات طالبان جان باختند. پاتریشا گاسمن، 
رئیس حقوق بشر آســیای سازمان ملل در 
این باره گفت: با تشدید جنگ در افغانستان 
طرفین این درگیری توجه کمتری به قوانین 
جنگ داشــته و این عامل مهمی در افزایش 

صدمه به غیرنظامیان بوده است.
این نهاد وضعیت حقوق بشری بیش از 100 
کشــور دنیا را در گزارشــی 652 صفحه ای 
مورد بررسی قرار داده است. مقامات دیده بان 
حقوق بشــر همچنین گفتند که در ســال 
2019 فعاالن حقوق مدنی را از تمام احزاب 
و سیاسیون افغانستان برای مذاکره با طالبان 

دعوت کرده اند.

 آیا انتخابات افغانستان 
را به سر منزل مقصود خواهد رساند؟

این روزها در کابل و در کل افغانستان عاوه بر انفجارهای متعدد طالبان و داعش 
و نیروهای کوهســتانی آن ها، ســرما نیز پی در پی از مردم تلفات می گیرد. هر 
روز ده ها نفر کشــته می شوند که برخی کودکانی با سنین بسیار اندک  هستند و 
کودکانی که مرگشــان در هر نقطه دنیا می تواند سیلی از خبر و تأسف و تألم را 
در پی داشــته باشد. اما رسانه های دنیا در کابل خاموشند. یگانه خبری که شاید 
کمی برای خبرنگاران به ویژه خارجی مستقر در افغانستان اهمیت دنبال کردن 
داشته باشد، نتایج بررسی های کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات افغانستان 
اســت؛ انتخاباتی که بیش از سه ماه پیش انجام شده و با آنکه مجموع آرا کمتر 
از 2 میلیون بوده اســت، ولی هنوز بخش های مربوط نتوانسته اند نتایج قطعی را 

اعام کنند.
در حدود دو دهه اخیر از تاریخ معاصر افغانستان، هر انتخاباتی که برگزار شده، با 
تنش های مشابهی همراه بوده و نتایج آن پس از کشمکش های فراوان اعام شده 
و آن هم نتایجی که اغلب حتی پس از اعام، مورد پذیرش بسیاری از طرف های 

شرکت کننده قرار نگرفته است.
چگونگی اعام نتایج نشــان می داد که ایرادهایی در نحوه شمارش و اعام آن ها 
وجود دارد؛ برای مثال در انتخابات پیشین که مربوط به گزینش نمایندگان پارلمان 
بود، در برخی اســتان ها چهره های پیروزی داشــتیم که با حدود 200 رأی وارد 
مجلس شــدند و حتی گاه کمتر از آن و اما شمارش همین تعداد رأی مدت های 

مدیدی طول کشید.
 این رویه نشــان می دهد که مشکل تنها در شمارش نیست وگرنه در انتخابات 
فعلی نیز میزان مشارکت کنندگان یک میلیون و 800 هزار نفر و به عبارتی حدود 
19 درصد از کل واجدین شرایط بوده اند. شمارش و تفکیک این تعداد رأی نباید 
نزدیک به چهار ماه به طول انجامیده و باز هم در همین روند نیز قریب به اتفاق 
نامزدان اعتراض داشــته باشند. این همه نشان می دهد که مشکل جای دیگری 

بیرون از صندوق های رأی است.
آنچه اکنون مهم است رأی نهایی کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخابات است. 
نظر به نزدیک بودن آرا و پیروزی بسیار شکننده آقای غنی، حتی جابه جایی چند 
هــزار رأی می تواند کل نتایج را تغییر داده و انتخابات را به دور دوم ببرد. این در 
حالی اســت که رقیب آقای غنی، یعنی دکتر عبداهلل و چند فرد دیگر معتقدند 
حداقل 300 هزار رأی تقلبی به سود یک نامزد خاص به صندوق ریخته شده و این 
جزو انبوه تخلفات دیگر انتخاباتی است که آن ها شکایتشان را بابت آن ها تسلیم 
مرکز مربوط کرده اند. تمام پروسه انتخابات در این کشور نشان می دهد که با این 
تعداد رأی و این شــیوه پیروزی، هر دولتی که بر سرکار آید از پشتیبانی مردمی 
محکمی برخوردار نخواهد بــود. در بهترین حالت دولت پیروز از 10 درصد رأی 
دهندگان نمایندگی می کند و این برای کشوری که تحت آشوب قرار گرفته و در 
آستانه تحوالت غیرمنتظره است، اصاً خبر خوبی نیست. بی شک این انتخابات 

پیامدهای بی سابقه و غیرقابل پیش بینی را با خود خواهد داشت.

 پدافند هوایی سوریه حمله به فرودگاه »تیفور«
 را دفع کرد

العالم: خبرگزاری رسمی سوریه از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به فرودگاه 
نظامی »تیفور« در استان حمص و مقابله سامانه های پدافند هوایی سوریه با این 
حمله موشکی خبر داد. المیادین به نقل از یک منبع نظامی نوشت چهار موشک 

به اهداف خود برخورد کردند و موجب وارد شدن خسارت های محدود شدند.
گزارش های تأیید نشــده از برخورد هشت فروند موشک به این فرودگاه نظامی و 
وارد آمدن خسارت به سربازخانه ها و آشیانه های هواپیما حکایت می کند. گزارش ها 
حاکی از آن است که پدافند هوایی سوریه 6 پرتابه را رهگیری کرده است. گفتنی 
است که در ســال های اخیر، پایگاه هوایی »تیفور« یا »تییاس« بارها مورد حمله 

جنگنده های رژیم صهیونیستی قرار گرفته است.

آغاز دوباره درگیری در لیبی
ایســنا: همزمان با شکست مذاکرات 
دولت های شرق و غربی لیبی در مسکو، 
منابع لیبیایی از آغــاز مجدد درگیری 
نیروهــای دو طرف در جنــوب غربی 
طرابلس پایتخت این کشور خبر دادند. 
منابع لیبیایی گزارش دادند درگیری با 
استفاده از ساح های متوسط و سنگین 
بین نیروهای شرق و غرب لیبی از چهارشنبه آغاز شده است. نیروهای دولت وفاق 
ملی به ریاســت »فائز السراج« در غرب لیبی اعام کرده است با توپخانه سنگین 
به حمات توپخانه ای نیروهای حفتر پاســخ داده است. از سوی دیگر فرماندهان 
نیروهای دولت وفاق ملی درباره نقض آتش بس که اوایل هفته جاری آغاز شــده 
است، هشــدار دادند. بر پایه گزارش شبکه الجزیره، یک منبع نظامی وابسته به 
دولت وفاق ملی لیبی اعام کرد نیروهای حفتر در حال صف آرایی نیروهای خود 

در جنوب طرابلس به منظور ازسرگیری حمات خود هستند.

»الوفاق« بحرین خبر داد 
صدور ۴۰۰ سال حکم حبس برای زندانیان سیاسی

ابنا: جمعیت ملی-اسامی الوفاق به عنوان بزرگ ترین جمعیت معارض بحرینی از 
صدور احکام حبس بیش از ۴00 سال برای زندانیان سیاسی در یک ماه گذشته 
خبر داد.این نهاد در گزارش ماهیانه خود به 133 مورد نقض حقوق 105 زندانی 
بیان و عقیده )سیاســی( اشاره شده است که 103 مورد آن مربوط به محرومیت 
از درمان، 6 مورد ناپدید شــدن اجباری، 126 مــورد یورش به منازل و مناطق 
مسکونی و 25 مورد بازداشت و تحویل بازداشتی ها به دستگاه های قضایی است. 
بر پایه گزارش وبگاه »مرآه البحرین«، همچنین در این ماه احکام حبسی علیه ۴9 
زندانی صادر شده است که در مجموع به ۴03 سال و 6 ماه می رسد و 9 مورد آن 

نیز حبس ابد است.

بزرگ ترین پایگاه نظامی مصر افتتاح شد
مهر: عبدالفتاح السیسی، رئیس جمهور مصر روز گذشته بزرگ ترین پایگاه نظامی 
این کشــور را در منطقه دریای ســرخ افتتاح کرد. در مراسم افتتاح این پایگاه، 
محمد بن زائد، ولیعهد ابوظبی حضور پیدا کرد. این پایگاه نظامی با نام »برنیس« 
که مشــرف به دریای سرخ واقع شــده، یکی از بزرگ ترین پایگاه های نظامی در 
»خاورمیانه« محسوب می شود و در عرض یک سال ساخته شده است. منابع خبری 

چیزی درباره کمک مالی امارات برای ساخت این پایگاه نظامی ننوشته اند.
مهم ترین وظیفه این مرکز نظامی، پشتیبانی و تأمین امنیت سواحل جنوبی مصر 
و همچنین مقابله با تهدیدات امنیتی در دریای ســرخ و تأمین امنیت کشتیرانی 
خواهد بود. پایگاه نظامی »برنیس« همچنین دارای بیمارستان نظامی و اسکله، و 
دارای پایگاه دریایی و هوایی و نیز میدان تیر و آموزش همه تسلیحات است و بیش 
از 60 هزار هکتار مساحت دارد. هدف راهبردی از ساخت این پایگاه نظامی، حمایت 
از سواحل جنوبی مصر و سرمایه گذاری اقتصادی و منابع طبیعی این کشور و مقابله 
با چالش های امنیتی و تأمین کشتیرانی بین المللی در دریای سرخ تا کانال سوئز و 
مناطق اقتصادی مرتبط با آن در چارچوب چشم انداز 2020 مصر عنوان شده است.
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تداوم رایزنی های فشرده عبدالمهدی برای اخراج اشغالگران 

حمایت یکپارچه  عراق از تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی
جهان: درحالی که اشغالگران آمریکایی تمام 
توان خود را به کار بســته اند تا به هر شکل 
ممکن رد پای خود را در عراق حفظ کنند، 
به نظر می رسد در میان دسیسه های متعدد 
واشنگتن، مردم و سیاستمداران عراقی مصمم 
به اخراج نظامیان بیگانه از خاک کشورشان 
هستند. در این راســتا عادل عبدالمهدی، 
نخست وزیر دولت پیشــبرد امور در دیدار 
با محمد الحبوســی، رئیس پارلمان وجود 
اعتماد میان رهبران عراق را ضامن حل همه 
مسائل داخلی و خارجی این کشور دانستند. 
عبدالمهدی در پی ایــن دیدار نیز با صدور 
بیانیه ای تأکید کــرد: »عراق قوی و قادر به 
عبور از همه شرایط سخت و پیچیده است«. 
عبدالمهدی در گفت و گوی تلفنی با جاستین 
ترودو، نخســت وزیــر کانادا 
هم دربــاره تحوالت منطقه و 
موضوع عقب نشینی نیروهای 
خارجی رایزنی کرد. نخســت 
وزیر دولت پیشبرد امور عراق 
بر اهتمام بغداد به تقویت روابط 
خود با کانادا و ادامه همکاری 
دو طرف علیه تروریسم تأکید 
کــرد و گفــت: »در خصوص 
بحران منطقه هم عراق ضمن 
اعام موضع خود درباره اخراج نیروهای بیگانه 
تاش می کند تنش ها و درگیری های نظامی 
را از منطقــه دور کند و تاش ها را بر مبارزه 
با داعش متمرکز ســازد. عادل عبدالمهدی 
همچنین در دیدار بــا نماینده آلمان درباره 
ضــرورت خروج نیروهــای خارجی از عراق 

بحث و گفت وگو کرده است. 

 عراق یکپارچه علیه اشغالگران
همزمــان با تحرکات سیاســیون در جهت 
اجرای مصوبه پارلمان این کشور برای پایان 
دادن بــه حضور نظامی ائتاف آمریکایی در 
عراق، حمایت مردمی از درخواست مقتدی 
صدر بــرای برگزاری تظاهرات میلیونی ضد 
آمریکایی نیز همچنان ادامه دارد. رهبر جریان 
صدر عراق شامگاه سه شنبه مردم کشورش را 
به برگزاری تظاهرات میلیونی در محکومیت 
حضور نظامیان آمریکایی فراخواند و با بیان 
اینکه آمریکا، آسمان عراق و حاکمیت آن را 

نقض کرده ، خطاب به مردم عراق گفت: »عراق 
شما را به فریاد می خواند، سستی و کوتاهی 
نکنید و به فریادش برســید«. این تظاهرات 
روز جمعه2۴ ژانویه جاری )۴ بهمن( برگزار 
خواهد شد. در بیانیه صدر آمده است: در این 
تظاهرات می خواهیم کــه تنها پرچم عراق 
برافراشته شود و از هرگونه شعارهای حزبی 
و قومیتی خودداری شود و عکس هیچ کسی 
هم در دست نباشد و باید همه شعارها علیه 
اشغالگری باشد. همچنین تظاهرات کنندگان 
می توانند به نماد حب وطن و فداشدن برای 

آن، کفن بپوشند.
در پــی ایــن درخواســت دفتر سیاســی 
گردان های حزب اهلل عراق باصدور بیانیه ای 
از فراخوان برگزاری تظاهرات میلیونی علیه 
آمریکایی ها در این کشور استقبال کرد. در 
این بیانیه تأکید شده است ملت عراق با خلق 
حماســه تظاهرات میلیونی ضد آمریکایی 
نشان خواهند داد که استکبار قادر به درهم 
شکســتن اراده آن ها برای اخراج اشغالگران 

نیست. 
جنبش مقاومت اسامی »النجباء« نیز ضمن 
حمایت از فراخوان »مقتــدی صدر« گفت: 
این تظاهرات میلیونی آخرین ســناریوهای 
واشــنگتن در عراق را به شکســت خواهد 
کشاند.  شــیخ »خالد الما« رئیس جماعت 
علمای اهل سنت عراق هم ضمن دعوت از 
مردم عراق برای مشارکت در این تظاهرات 
گفت: همه مقابل امتحان میهن پرستی قرار 
گرفته ایم. ائتاف »دولَه القانون« هم مشارکت 

در ایــن راهپیمایی را بــه معنی رد هرگونه 
قیمومیت خارجی خواند. 

در همین حال منابع خبری از شــلیک پنج 
فروند »کاتیوشا«، به نزدیکی پایگاه »التاجی« 
واقع در شمال بغداد خبر دادند. منابع خبری 
عراق می گوینــد که این حمله راکتی، هیچ 
تلفاتی نداشت. روز دوشنبه نیز این پایگاه که 
محل نظامیان آمریکایی است، مورد اصابت 

هشت راکت قرار گرفته بود.

 تقالی یانکی ها برای حفظ رد پا 
از ســوی دیگر با افزایش نفرت مردم عراق 
از حضور مصیبت بــار آمریکایی ها در خاک 
کشورشــان و مطالبــه آن ها بــرای اخراج 
اشــغالگران، توطئه مقامات واشــنگتن نیز 
برای حفظ جای پایشــان در عراق افزایش 
یافته است. در حالی که پیش از این مقامات 
کاخ ســفید و از جمله شخص دونالد ترامپ 
در راستای فشار بر سیاسیون عراق با هدف 
تجدیــد نظر در تصمیم آن هــا برای اخراج 
نیروهــای آمریکایی بغداد را بــه پرداخت 
خسارت های 35 میلیارد دالری به واشنگتن 
و همچنین بلوکه کردن حســاب های نفتی 
آن تهدید کرده بودند، روز گذشته نیز منابع 
خبری گــزارش داده انــد، رئیس جمهوری 
آمریکا در حال بررسی قطع 250 میلیون دالر 
از کمک های نظامی این کشــور به عراق در 
صورت تصمیم بغداد به اخراج نظامیان آمریکا 
است. بنا بر اعام رســانه ها، وزارت خارجه 
و وزارت دفــاع آمریــکا رایزنی هایی درباره 

بودجه هــای مربوط به کمک های نظامی به 
عراق صورت داده اند. 

این البته تنها دسیســه آمریکا برای حفظ 
نظامیانشــان در عراق نیســت؛ چراکه روز 
گذشــته یکی از اعضای ائتاف النصر عراق 
زمزمه برخی گروه های سیاســی برای ایجاد 
اقلیم ســنی با هدف اعمال فشــار بر بغداد 
برای عقب نشینی از مسئله خروج نظامیان 
آمریکایی را تأیید کــرد. دار االفتاء عراق در 
کنار شیوخ و ســران قبایل و عشایر استان  
غربی یکصدا این توطئه جدید واشنگتن را رد 
کرده اند و گفته اند که حاضر نیستند حضور 
نیروهای نظامی را بپذیرند و مقوله تشکیل 

اقلیم نیز خیانت به تاریخ عراق است.

 حمله داعش به یک مرقد دینی
 در عراق

همراســتا با تاش آمریکا برای گســترش 
شــکاف و ناامنی در عراق، گروه تروریستی 
داعش که با سوء استفاده از آشفتگی عراق در 
صدد فعال کردن دوباره هسته های مخفی 
خود است، روز گذشته مرقد شیخ ابراهیم بن 
مالک اشتر را در شهر دجیل از توابع استان 
صاح الدین عراق هــدف قرار داد. به گفته 
منابع امنیتی در این حمله تروریستی هفت 
نفر کشته و زخمی شده اند. دجیل شهری 
کوچک در فاصله 60 کیلومتری شمال بغداد 

و از توابع استان صاح الدین است.
دقایقی پس از این حمله نیز عمار الجبوری، 
استاندار صاح الدین در گفت و گو با السومریه 
نیوز اعام کــرد عناصر داعش به یک نقطه 
اســتقرار امنیتی وابســته به هنگ چهارم 
پلیس این استان حمله کردند. روز سه شنبه 
نیــز منابع خبری از حمله تروریســت های 
داعش به یک هنگ مــرزی در مرز عراق و 
ســوریه خبر داده بودند. این در حالی است 
که پــس از حماقت دولت آمریــکا در ترور 
سپهبد شهید سلیمانی و همرزمانش برخی 
تحلیلگران در مورد احیای داعش هشــدار 
داده بودند. به نظر می رســد آمریکا که خود 
روزی داعــش را ایجاد کرد، بدش نمی آید با 
احیای دوباره این گروهک تروریست و ناامن 
سازی عراق، سیاسیون این کشور را به حفظ 
حضور نظامی اش در این کشور متقاعد کند.

صدرخطاب به مردم 
عراق گفت: »عراق 
شما را به فریاد 
می خواند، سستی و 
کوتاهی نکنید و به 
فریادش برسید

بــــــــرش

مدودف از نخست وزیری روسیه کناره گیری کرد

 جهان   »دیمیتری مدودف« نخســت وزیر 
روسیه و اعضای کابینه دولت او روز چهارشنبه 
از مقام خود اســتعفا کردند. به نوشته پایگاه 
اینترنتی شــبکه »راشــا تودی«، مــدودف و 
دولت او اســتعفای خود را تنها ساعاتی پس 
از سخنرانی ســاالنه »والدیمیر پوتین« رئیس 
جمهور روسیه در پارلمان اعام کردند. پوتین 
حین این ســخنرانی در کنار مدودف نشسته 
بود و از او قدردانی کرد. مدودف در ســخنانی 
که از تلویزیون روســیه پخش شــد، گفت: 

استعفای دولت به این منظور صورت می گیرد 
تا به والدیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه 
این امکان داده شــود تا تغییرات مد نظرش 
برای اصاح قانون اساسی را انجام دهد. گفته 
می شــود مدودف پس از اســتعفا قرار است 
به عنوان رئیس شورای امنیت روسیه به فعالیت 
خود ادامه دهــد. »مدودف« از ســال 2012 
تاکنون به عنوان نخست وزیر روسیه مشغول به 
کار بوده است.  برخی رسانه ها اتهامات مالی را 
دلیل این استعفا دانسته اند. پوتین روز گذشته 

معاون مدودف را متهم کرده است که فرامین 
کرملین را به طور کامل اجرا نمی کند. در پی 
انتشار این خبر رسانه ها از سقوط شدید ارزش 

روبل روسیه در برابر دالر خبر دادند.
والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه ضمن 
پذیرش این استعفا  از اعضای دولت به خاطر 
همکاری مشترک -گرچه همه چیز به نتیجه 
نرسیده است- تشکر کرد. اندکی پس از اعام 
این خبــر رئیس جمهور روســیه »میخائیل 
میشوستین« را به عنوان نخست وزیر جدید 
روســیه معرفی کرد. میشوســتین در حال 
حاضر رئیس نهاد مالیاتی فدرال روسیه است. 
رئیس جمهور روسیه از تمامی اعضای کابینه 
خواســت تا فعاً وظایف خود را به طور کامل 
انجام دهند. پوتین همچنین در ســخنرانی 
ساالنه خود در مجلس، پیشنهادهایی مبنی بر 
تغییر قانون اساسی داد. پیش از این، والدیمیر 
پوتین در سخنرانی ســاالنه خود در مجمع 
فدرال کشورش تأکید کرد زمان آن فرا رسیده 
است که اصاحات خاصی در قانون اساسی در 
نظر گرفته شــود تا اولویت آن تضمین شود. 

با این حال پوتین تأکیــد کرد نیازی به یک 
قانون اساســی جدید نیست.رئیس جمهوری 
روســیه همچنین گفت، شهروندان کشورش 
باید بتوانند به اصاحات پیشنهادی در قانون 
اساسی رأی دهند. به گفته پوتین، روسیه باید 
یک ریاســت جمهوری قدرتمند باقی بماند 
و رئیس جمهوری قادر باشــد نخست وزیر و 
معاون هــای او را اخراج کند. والدیمیر پوتین 
افزود، پارلمان روســیه بایــد اختیار انتصاب 
نخســت وزیران را داشته باشد، نه اینکه فقط 

گزینه رئیس جمهوری را تأیید کند.
پوتین در بخشــی از ســخنانش همچنین 
اشاره کرد: دوره ریاســت جمهوری در آینده 
باید محدود به دو دوره باشد. چهارمین دوره 
ریاســت جمهوی پوتین در ســال 2022 به 
پایان می رسد. رئیس جمهوری روسیه خواهان 
افزایش اختیارات شــورای دولتی شــده که 
ریاســتش با اوست و طرحی را پیشنهاد داده 
که بــه موجب آن مجلس، وزیــران دولت را 
منصوب می کنند. البته رئیس جمهوری اختیار 

اخراج آن ها را خواهد داشت.

گزارش
تغییرات جدید در تیم پوتین

»الیزابت  و  »برنی سندرز«   موسوی   در حالی که مواضع 
وارن« علیه میانه روی بوده و همه این دو نامزد دموکرات را در 
یک جبهه قرار می دادند، اما با داغ تر شدن رقابت ها و جدال 
برای کسب آرا در ایالت ایووآ، در روزهای اخیر شاهد حمات 
آن ها علیه یکدیگر هستیم. الیزابت وارن، سناتور از ماساچوست 
روز دوشنبه گفت که برنی سندرز، سناتور ایالت ورمونت در 
انتخابات  در  نمی کند  »فکر  است:  گفته  وی  به  سال 2018 
این  شود«.  انتخابات  پیروز  بتواند  زن  یک  ریاست جمهوری 
سخنان در شرایطی مطرح شده است که هر دو رقیب یکدیگر 

در انتخابات درون گروهی دموکرات ها هستند.

 شلیک سهمگین وارن به رقیب پیشتاز
به نوشــته روزنامــه نیویورک تایمز، توضیحــات وارن از یک 
نشســت خصوصی رو در رو، از یک شلیک سهمگین به رقیب 
پیشتاز لیبرال خود درست سه هفته پیش از انتخابات داخلی 
دموکرات ها برای ریاست جمهوری سال 2020 در آیووا حکایت 
دارد. سندرز در بیانیه ای تند چنین اظهاراتی را رد و کارکنان 
کارزار انتخاباتی وارن را به دروغگویی متهم کرده است. در حالی 

که دو نامزد دموکرات قرار است در مناظره تلویزیونی با یکدیگر 
رو در رو شوند، حاال این دو باید با تنش زیاد با یکدیگر بجنگند. 
با وجود اینکه برنی سندرز می گوید چنین سخنی نگفته است، 
وارن با قاطعیت می گوید که رقیب وی چنین چیزی گفته است. 
وارن در اظهاراتی تأکید کرد: وقتی در دسامبر سال 2018 این 
دو تنها بوده و در باب انتخابات ریاســت جمهوری سال 2020 
صحبت می کردند، برنی سندرز چنین درشت گویی کرده است؛ 
سندرز در حالی که ما با یکدیگر کار می کردیم و هدفمان نیز 

یکی  و آن هم شکست ترامپ بود، چنین سخنی گفت.
این نامزد انتخابات ریاست جمهوری دموکرات ها در ادامه تصریح 
کرد تمایلی ندارد بیشــتر از این درباره یک جلسه خصوصی 
صحبت کند؛ چراکه برنی ســندرز و وی بیشتر از اینکه دارای 
تفاوت فکری باشند، وجوه فکری مشترک دارند. وارن گفت: وی 
باور دارد او و برنی سندرز با یکدیگر دوست هستند و قصد دارند 
با همکاری یکدیگر ترامپ را شکست دهند. با اظهارات الیزابت 
وارن، در داخل کارزار انتخاباتی برنی سندرز چند نفر از کارکنان 
از ادامــه همکاری انصراف دادند.اظهــارات وارن نمایانگر یک 
شکاف شگفت انگیز در روابط وارن و برنی سندرز است؛ چراکه 

پیش از این روابط این دو تا حد زیادی برای دوطرف سودمند 
بود. در ماه مارس وقتی از الیزابت وارن پرســیده شد که برنی 
سندرز او را از رقابت در انتخابات ریاست جمهوری منصرف کرده 
است یا نه؟ او گفت: برنی و وی یک شام خصوصی داشتند و هر 
چیزی که در آنجا مطرح شد، پشت همان درها باقی می ماند. در 
حالی که برنی سندرز و الیزابت وارن تاکنون با یکدیگر ناخواسته 
یک تیم تشکیل داده و علیه میانه روها جبهه می گرفتند، حاال 
باید شاهد حمات این دو علیه یکدیگر باشیم. در این شرایط 
مشــخصاً تنش ها بین دو کارزار انتخاباتی در آستانه نخستین 
انتخابات مقدماتی در آیووا باال گرفته است. پولیتیکو به تازگی 
گزارش داده اســت که برخی از نیروهای داوطلب برنی سندرز 
گفته اند قصد دارند وارد جبهه وارن شوند و برای او فعالیت کنند.

الیزابت پیرمرد را به »ضد زن بودن« متهم کرد
رقابت های درون حزبی دموکرات ها در انتخابات آمریکا داغ تر می شود
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