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مطالبه گری اجتماعی با تیک زدن
در فضای مجازی محقق نمی شود

30 روایت 
از سی روز ابتدایی کرونا

جناِب مستطاِب 
از دست رفته
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 مهرتأیید251نمایندهمردمبهطرحاقدامراهبردیبرایلغوتحریمها 

رأی قاطع مجلس به احیای حقوق هسته ای

امروز با ارسال الیحه 
بودجه به مجلس، فصل 
بودجه ریزی آغاز می شود

پاشنهآشیل
دخلوخرج

دولت

 سیاست   در حالی که درخواست دو فوریتی شدن طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
روز یکشــنبه در مجلس از ســوی نمایندگان به تصویب رسید تا با سرعت بیشتری مورد 
بررسی قرار بگیرد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز همان روز به ادامه بررسی های 
کارشناســی خود درباره مواد و محتوای طرح پرداخت و کلیات آن در کمیسیون تصویب 
و نهایی شــد. در ادامه، دیروز نمایندگان مردم به بررســی و رأی گیری درباره کلیات طرح 
پرداختند که  با 251 رأی موافق این طرح به تصویب مجلس رسید. این در حالی است که 
علی ربیعی، سخنگوی دولت در نشست خبری دیروز خود در موضع گیری نسبت به این طرح 

 ............ صفحه 2اظهار کرد از نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت...

 اقتصاد   بر اساس گفته محمدمهدی مفتح، 
سخنگوی کمیسیون برنامه  و بودجه مجلس 
قرار است الیحه بودجه سال آینده امروز تقدیم 
مجلس شود اما بودجه سال 1400 را می توان 
از یک  جهت منحصر به  فرد دانست و آن ایجاد 
بحث های فراوان پیش از رســیدن بودجه به 
مجلس است. مجلس شروع بحث های بودجه 

1400 را از آبان ماه...

همزمان با 
تعطیلی بازار

 قیمت خودرو
 32 درصد 

اُفت کرد

نساجی و نفت آبادان برندگان 
روز دوم هفته چهارم

»استقالل« 
پشت ترافیک 

مدافعان »پیکان«
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اسلوونی و لتونی مقاومت لبنان را 
گروه تروریستی اعالم کردند

نوچه های شیطان 
علیه حزب  خدا
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آ﹎﹩ ﹝︤ا︡ه ﹋︐︊﹩
 ا﹝﹢ال ﹝︀زاد ︋︣ ﹡﹫︀ز 

( آ﹨﹟ آ﹐ت و ﹜﹢ازم ا︨﹆︀︵﹩)
۴﹤﹀︮ ︣داری ︑︣︋️ ︗︀م ︫︣ح در︫ 

,ع
۹۹
۰۹
۴۸
۹

  FILTER ELEMENTای ﹤﹚︣﹞ ︤اری ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ دو﹎︣  ︋️︗ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀︀ر︨﹫︀ن در ﹡︷︣ دارد ﹁︣ا︠﹢ان ارز ︀﹐︩ ﹎︀ز︎   ︎️﹋︫︣
︋﹥ ︫﹞︀ره ٢٠٩٩٠٩٢۴١۶٠٠٠٠٢٧ را از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ ︋︣﹎︤ار ﹡﹞︀︡. ﹋﹙﹫﹥ ﹝︣ا﹏ ︋︣﹎︤اری ﹁︣ا︠﹢ان 
 ﹅︣︵ از ، ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹏︣ا﹞ ︣︀︨ ️︗ ﹤﹞︀﹠︑﹢︻ار︨︀ل د ︀︑ ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨ــ﹠︀د ا︨ــ︐︺﹑م ارز ﹏﹢︑ و ️﹁︀از در ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز
﹢رت  ︡. ﹐زم ا︨️ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان در︮  ﹢ا﹨︫︡  ﹥ آدرس www.setadiran.ir ا﹡︖︀م︠  ــ︀﹝︀﹡﹥ ︑︡ار﹋︀ت ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ دو﹜️ )︨ــ︐︀د(︋  در﹎︀ه︨ 
︻︡م ︻︱﹢️ ﹇︊﹙﹩ ، ﹝︣ا﹏ ︔︊️ ﹡︀م در ︨ــ︀️ ﹝︢﹋﹢ر ودر︀﹁️ ﹎﹢ا﹨﹩ ا﹝︱︀ی ا﹜﹊︐︣و﹡﹫﹊﹩ را ︗️ ︫ــ︣﹋️ در ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹝﹆﹅ ︨ــ︀ز﹡︡. 
 ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ارز ︡﹠١٣٩٩/٠٩/٠٨ ﹝﹩ ︋︀︫︡. ا︵﹑︻︀ت و ا︨﹠︀د ﹝﹠︀﹇︭﹥ ︻﹞﹢﹝﹩ ︎︦ از ︋︣﹎︤اری ﹁︣آا﹡︐︪︀ر ﹁︣ا︠﹢ان در ︨︀﹝︀﹡﹥ ︑︀ر ︀ر︑

و ار︨︀ل د︻﹢︑﹠︀﹝﹥ از ︵︣﹅ ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︋﹥ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان ار︨︀ل ︠﹢ا﹨︡ ︫︡ .
١٣٩٩/٠٩/١٣ ١٨:٣٠ روز ︎﹠︕ ︫﹠︊﹥ ︑︀ر : ️︻︀︨ :﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨﹠︀د ا︨︐︺﹑م ارز ️﹁︀در ️﹚﹞

١٣٩٩/٠٩/٣٠ ︀ر︑ ﹤︊﹠︫ ﹉ ١٨:٣٠ روز : ️︻︀︨ : ﹩﹀﹫﹋ ﹩︋︀ا︨︐︺﹑م ارز ︨︀︎ ار︨︀ل ️﹚﹞
︨︣︐︀ن ﹝﹐︀︎ ️﹋︫︣ –︩︣ ﹎︀ز ︎︀ر︨﹫︀ن (﹋︡ ︎︧︐﹩:  ٧۴۴٩١٨۴٨٣١)  ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س د︨ــ︐﹍︀ه ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︤ار : آدرس ا︨︐︀ن ﹁︀رس–︫ 

و ︑﹙﹀﹟ ٣۶ ا﹜﹩ ۵٢٧٢۴١٣۴-٠٧١
ا︵﹑︻︀ت ︑﹞︀س ︨︀﹝︀﹡﹥ ︨︐︀د ︗️ ا﹡︖︀م ﹝︣ا﹢︱︻ ﹏️ در ︨︀﹝︀﹡﹥ :

﹝︣﹋︤ ︑﹞︀س  : ۴١٩٣۴- ٠٢١ د﹁︐︣ ︔︊️ ﹡︀م : ٨٨٩۶٩٧٣٧ و ٨۵١٩٣٧۶٨
﹡﹢︋️ اول: ٩٩/٩/١٢       ﹡﹢︋️ دوم:  ٩٩/٩/١۵          ︫﹞︀ره ﹝︖﹢ز وزارت ﹡﹀️: ١٣٩٩٫۵٠۴٩

روا︋︳ ︻﹞﹢﹝﹩ ︫︣﹋️ دو﹜︐﹩ ︎︀﹐︩ ﹎︀ز ︎︀ر︨﹫︀ن

,ع
۹۹
۰۹
۴۴
۶

آ﹎︡︖︑ ﹩︡ ﹁︣ا︠﹢ان ︻﹞﹢﹝﹩ ارز︀︋﹩ ﹋﹫﹀﹩ ﹝﹠︀﹇︭﹥ ﹎︣ان

︫︣﹋️ ﹝﹙﹪ ﹎︀ز ا︣ان
︫︣﹋️ دو﹜︐﹩ 

︎︀﹐︩ ﹎︀ز ︎︀ر︨﹫︀ن

 ︫ــ︣داری ﹎﹠︀︋ــ︀د در ﹡︷ــ︣ دارد در ر︻︀ــ️ 
﹝ــ︀ده ۵ آ﹫﹟ ﹡︀﹝﹥ ﹝︀﹜﹩ ︫ــ︣داری ﹨︀ ﹡︧ــ︊️ 
︋ــ﹥ وا﹎ــ︢اری ا︗ــ︣ای ︎ــ︣وژه ﹝︊﹙﹞︀ن ︫ــ︣ی 
﹎﹠︀︋ــ︀د ︋﹥ ︋ــ︩ ︭︠﹢︮ــ﹩ ا﹇ــ︡ام ﹡﹞︀︡ ﹜︢ا 
 ــ﹩ ︑﹢ا﹡﹠ــ︡ از ︑︀ر﹞ ︳ــ︀ن وا︗︫︡ــ︣ا﹫︲︀﹆︐﹞
درج آ﹎﹩ ﹡﹢︋️ دوم ︋﹥ ﹝︡ت ١٠روز ︋﹥ ︨︀﹝︀﹡﹥ 
︨︐︀د ﹝︣ا︗︺﹥ و﹡︧︊️ ︋﹥ ارا﹠︪﹫︎ ﹤︀د ا﹇︡ام 

.︡﹠︀﹝﹡
︧﹫﹟ زاده ︫︣دار ﹎﹠︀︋︀د  ,ع

۹۹
۰۹
۳۱
۰

﹩︊︐﹋ ﹤︭﹇︀﹠﹞ ﹩﹎آ ︡︡︖︑ 
︣ی  ﹝︊﹙﹞︀ن︫ 

سیاست: ســخنگوی وزارت امور خارجــه دیروز در نشست 
مجازی خود با رســانه های گروهی تأکید کرد: رژیم غاصب 
صهیونیستی در این ترور در مظان اول اتهام است و جمهوری 
اسالمی ایران پاسخ خود را با حداکثر درد به آمران و عامالن 

ترور شهید فخری زاده خواهد داد.
سعید خطیب زاده درباره این ادعا که برخی کشورها همچون 
روسیه و چین واکنش هایی در حد انتظار نداشته اند، اعالم کرد: 
اتفاقاً در شهادت دکتر فخری زاده حجم باالیی از محکومیت را 
از سوی کشورهای مختلف از حوزه های جغرافیایی گوناگون 
دریافت کردیم. در حوزه خلیج فارس هم به جز یک کشور بقیه 
محکوم کردند. در حوزه کشورهای همسایه و منطقه نیز حتی 
کســانی که متحد ایران نبودند، همه به طور جدی واکنش 

نشان دادند.
وی افزود: البته همان طور که وزیر امور خارجه هم اعالم کرد، 
از برخی کشــورها که داعیه دار حقوق بشر هستند، انتظار 
می رفت جدی تر واکنش نشــان دهند و این ترور را محکوم 
کنند. البته این به ماهیت آن ها بر می گردد که نتوانســتند 
واژگان درست را انتخاب کنند و به جای محکومیت ترور، ما را 
دعوت به خویشتنداری کردند. اما موج محکومیت وجود دارد 

و به سمت رژیم صهیونیستی است.
وی در تشریح اقدام های دیپلماتیک و پیگیری ها پس از ترور 

شــهید فخری زاده گفت: به محض این اتفاق بیانیه ای صادر 
و محکوم کردیم و ظریف هم یک ســاعت بعد از شــهادت 
شهید فخری زاده توییت کرد و مسئولیت این ترور را برعهده 
اسرائیل خواند. در نیویورک نامه ما به سازمان ملل تحویل شد 
و در بسیاری از پایتخت ها سفرای ما ماجرا و ابعاد آن و اقدام 

ددمنشانه رژیم صهیونیستی را به اطالع پایتخت ها رساندند.
سخنگوی دستگاه دیپلماسی در مورد ادعای برخی رسانه های 
عربی در مورد استفاده از فضای جمهوری آذربایجان در ترور 
شهید فخری زاده نیز تصریح کرد: مراجع امنیتی و نظامی باید 
در این باره اظهار نظر کنند، اما سناریوهای هالیوودی زیادی 
درباره این ترور مطرح شــده. کارزار مجازی شروع شده که 
ریشــه در آلبانی و اسرائیل دارد و نباید سبب جهت دهی ما 

شود و به این سناریوسازی ها توجه کرد.
خطیب زاده در پاســخ به پرســش خبرنگار قدس آنالین 
دربــاره واکنش ضعیف و دور از انتظار دبیرکل ســازمان 
ملل که تنها خواســتار خویشــتنداری ایران در برابر این 
ترور شد، گفت: یک وجه موضع سخنگوی آقای گوترش 
مجرمانه خواندن و جــرم  انگاری این ترور دولتی بود که 
در جــای خودش قابل توجه اســت، اما وجه دیگر همان 
ادبیات خنثی از سوی دبیرکل سازمان ملل بود که آقای 
ظریف به آن واکنش نشــان داد و در توییت خود دعوت 

به خویشتنداری ها در مقابل یک ترور را شرم آور خواند.
وی افزود: ما همچنان انتظار داریم که موضع درست و محکمی 

از سوی سازمان ملل و دیگر دولت ها و سازمان ها اتخاذ شود.
وی درباره اظهارات برخی از نمایندگان مجلس و مرتبط کردن 
شناسایی و ترور شــهید فخری زاده به برجام و بازرسی های 
آژانس نیز گفت: ما هیچ تردیدی نداریم که نمایندگان مجلس 
به دنبال احقاق حقوق ملت هستند و مسائل جناحی و سیاسی 
در این موضعشــان نیست. وی با اشــاره به طرح دوفوریتی 
مجلس بــرای کاهش تعهدات ایران، اظهار کرد: در خصوص 
این طرح دولت نظراتــش را گفته که موافق ارائه موضوع به 
این نحو نیست. ضمن اینکه همه به دنبال حفظ حقوق ملت 

هستیم، این طرح نه ضروری است و نه مفید.

وی با یادآوری اینکه وزارت امور خارجه هم به صورت دقیق 
نظر خــودش را در این مورد به مجلس اعــالم کرده، افزود: 
نظرات ما در مصوبه مجلس اعمال نشــده و مجلس مسیری 
را مســتقل طی کرده است، امیدواریم با جامعیت نظری که 
در دولت و دستگاه های نظامی و ملی وجود دارد، این نظرات 

را لحاظ کند.
خطیــب زاده تصریح کرد: ایشــان در موضــوع برجام جزو 
کمک کنندگان اصلی پشت صحنه بودند و تمام عزیزانی که در 
وزارت دفاع، نهادهای دیگر و ساختارهای حاکمیتی هستند، 

نقش بی بدیل ایشان در این عرصه را می دانند.
به گفته وی برخی از این شــایعات و ادعاهــا از منابع رژیم 
صهیونیستی منتشر می شود و در زبان برخی از خبرنگاران و 

مسئوالن ما تکرار می شود.
خطیب زاده تأکید کرد: همــکاری ما با آژانس در چارچوب 
»ان پی تی« بوده و دسترسی بیشتری ندادیم، رابطه ما محترمانه 
بود و البته گاهی برخی بی مسئولیتی ها از سوی آژانس وجود 

داشته که تذکر داده شده است.
خطیب زاده درپاسخ به پرسشی درباره پیگیری مطالبه ایران از 
دیگر کشورها از جمله انگلیس و کره جنوبی هم خاطرنشان 
کرد: موضوع مطالبات ما از کشــورهای مختلف مسیرهای 
مختلف را طی می کند. برخی مسیر حقوقی را طی می کنند 

و برخی مسیر بانک مرکزی را، بدهی انگلیس قطعی است که 
باید مدت ها قبل پرداخت می شــد. هر روز که می گذرد این 
بدهی سنگین تر می شود. اگر چه اقدام های ایران برای دریافت 
مطالبات خود آشکار نیست، اما مسیر حقوقی و فنی خود را 
طی می کند. برای کره جنوبی هم فقط یک بدهی تاریخی به 
ملت ایران باقی ماند؛ زیرا اقدام ها و مبادالت کوچک برای ما 
قابل قبول نیست. تحریم های غیر قانونی توجیهی نیست که 

کره جنوبی در طرف اشتباه بایستد.
ســخنگوی وزارت امور خارجه درباره آخرین وضعیت دادگاه 
اسداهلل اسدی دیپلمات کشورمان در بلژیک نیز گفت: از همان 
ابتدا گفتیم این دادگاه و پروســه قضایی، به دلیل مصونیت 
دیپلماتیک غیرقانونی است و ما آن را به رسمیت نمی شناسیم. 
ما به مسیری که وکیل ایشان طی می کند، احترام می گذاریم. 
گفتیم از نظر شکلی و ماهوی این مسیر کامالً غیر مشروع و 

غیرقانونی است.
سخنگوی وزارت امور خارجه در واکنش به ادعای رسانه های 
عربی در مورد حمله پهپادی و ترور یکی از ســرداران سپاه 
پاسداران انقالب اسالمی در سوریه توسط رژیم صهیونیستی 
گفت: گزارشی از این موضوع نشنیدیم و این گفته ها خبرسازی 
به نظر می آید و سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح در این 

باره اطالع رسانی خواهند کرد.

به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه

طرحراهبردینمایندگانمجلسنهضروریاستونهمفید!

»جالل« پایه گذار خودشناسی
در ادبیات معاصر

یادداشتی از محمدرضا شرفی خبوشان

 ............ صفحه 12

یـــادداشــت  روز
 سید مصطفی خوش چشم

مجلس شورای اسالمی روز دوشنبه در اقدامی که می توان آن را نخستین واکنش ایران 
به جنایت آمریکا و عمال منطقه ای اش در به شهادت رساندن شهید دکتر فخری زاده، 
دانشمند هسته ای کشورمان قلمداد کرد، کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

را به تصویب رساند. این طرح دو فوریتی ادامه...

»فخری زاده« هم شهید نمی شد 
طرح مجلس ضروری بود

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 5
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روزنامـه صبـح ایـران 2

قدردانی 170 نماینده مجلس از قاضی القضات فارس:  بیش از 170 نفر از نمایندگان با صدور بیانیه ای از رئیس قوه قضائیه برای مبارزه با فساد در ماجرای خصوصی سازی ها قدردانی کردند. در این بیانیه 
ضمن قدردانی از اهتمام مجدانه قوه قضائیه در برقراری عدالت، صیانت از حقوق عامه و حفاظت از بیت المال در برابر تعرض غارتگران در جریان واگذاری های خالف قانون سازمان خصوصی سازی به ویژه اقدام قاطع قوه 
در ابطال واگذاری شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری مغان، ابراز امیدواری شده همه اموال غارت شده از جمله شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، مهندسی بین المللی ایران ایرتور و... به بیت المال بازگردد.

 سیاســت/ مینا افرازه   در حالی که 
درخواســت دو فوریتی شــدن طرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها روز یکشــنبه 
در مجلس از ســوی نمایندگان به تصویب 
رسید تا با سرعت بیشــتری مورد بررسی 
قرار بگیرد، کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی نیز همان روز به ادامه بررســی های 
کارشناسی خود درباره مواد و محتوای طرح 
پرداخت و کلیات آن در کمیسیون تصویب 
و نهایی شد. در ادامه، دیروز نمایندگان مردم 
به بررســی و رأی گیری درباره کلیات طرح 
پرداختند که  با 251 رأی موافق این طرح 

به تصویب مجلس رسید.

واکنش سخنگوی دولت به طرح»
این در حالی است که علی ربیعی، سخنگوی 
دولت در نشســت خبری دیــروز خود در 
موضع گیری نسبت به این طرح اظهار کرد از 
نظر دولت موضوع از اختیارات شورای عالی 
امنیــت ملی اســت و مســئولیت برجام و 
تصمیم هایی که در حوزه مسائل کالن ملی 
و مصالح عمومی اســت، مطابق اصل 1۷۶ 
فراقوه  ای اســت و هیچ دستگاهی از جمله 
مجلس نمی تواند به تنهایی به آن ورود کند.

همین واکنش دولت به طرح موجب شد تا 
نمایندگان نیز در حین بررسی طرح نسبت 
به این موضع گیری ربیعــی انتقاد و این را 
مطرح کنند که اظهارات ســخنگوی دولت 
درباره مصوبات مجلس خالف اصل تفکیک 
قواست، ضمن اینکه این نوع اظهارنظرهای 

دولت به نوعی مجلس را زیر سؤال می برد.

رئیس جمهور مسئول اجرای صحیح و »
کامل این قانون شد

با وجود این مباحــث، فضای کلی مجلس 
نســبت به طرح مثبت بود و طرح به تأیید 
اکثریت قاطع نمایندگان رســید. براساس 
ماده ۶ این طرح، قرار شــد دولت جمهوری 
اســالمی ایــران، در صــورت اجرانشــدن 
کامل تعهدات کشــورهای متعهد از جمله 
کشــورهای 1+4 )آلمان، فرانسه، انگلیس، 
چین و روسیه( در قبال ایران و عادی نشدن 
روابط کامــل بانکی و عدم رفع کامل موانع 
صادرات و فروش کامل نفت و فراورده های 
نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع 
حاصل از فروش، یک ماه پس از تصویب این 
قانون در مجلس شورای اسالمی نظارت های 
فراتر از پارلمــان از جمله اجرای داوطلبانه 

سند )پروتکل( الحاقی را متوقف کند.
همچنین بــه موجــب بخشــی از طرح، 
رئیس جمهور و مقامات و مدیران مربوط و 
دستگاه های اجرایی مربوط، مسئول اجرای 

صحیح و کامل قانون شدند.
بدین ترتیب، با تصویب و اجرایی شدن طرح 
اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها، فرایند 
تکمیل و توسعه برنامه های پیشین هسته ای 
کشــورمان که به موجب برجام و تعهدات 
پذیرفته شده آن، تعلیق یا متوقف مانده بود، 

آغاز خواهد شد.

اهرم قدرتمند دولت برای تعیین »
معادالت آینده

در این باره، عضو کمیســیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس بر این باور است که 
ایران در قالب برجام، تعهداتی را پذیرفت و 

به آن عمل کرد در حالی که طرف آمریکایی 
و اروپایی به تعهدات خودشان عمل نکردند. 
جلیل رحیمی جهان آبــادی افزود: در واقع 
حرف مصوبه دیروز مجلس این بود که وقتی 
غربی ها به تعهدات خودشان عمل نمی کنند، 
دلیلــی ندارد ما هم یک طرفــه به تعهدات 
خودمان عمــل کنیم و به محدودســازی 
فعالیت های هسته ای خودمان بپردازیم. در 
واقع طرح هم فراینــد احیای فعالیت های 
صنعتــی را کلید می زنــد و هم مهلت یک 
تــا دو ماهه را به طرف هــای غربی و دولت 
می دهد تا برای برداشته شدن موانع فروش 
و صادرات نفت ایران اقدام کنند. اگر موانع 
تجارت نفتی کشــور برداشته شــود، ایران 
همچنان به تعهدات داوطلبانه ای که در قالب 
پروتــکل الحاقی داده، پایبنــد خواهد بود، 
اما اگر تــا مدت یک ماه هیچ تغییری روی 
ندهد، دلیلی ندارد ایران پروتکل را اجرایی 
کند یا به تعهدات خود درباره محدودسازی 

فعالیت هایش ادامه دهد. 
وی در گفت  وگــو با قدس ادامــه داد: ایران 
همــکاری الزم را بــا آژانس انــرژی اتمی 
در طول این ســال ها انجــام داده و به تمام 
تعهدات خودش عمل کرده است. بااین حال 
اگر قرار باشد ما حقوق هسته ای خودمان را 
محدود کنیم و جلو پیشرفت های کشور را 
بگیریم، اما طــرف غربی هیچ اقدامی انجام 

ندهد و آژانس نیز تنها به محدودســازی ما 
بپردازد، این نوع ارتباطــات و نحوه تعامل 
نیست. وقتی دانشمندان هسته ای  عادالنه 
کشــور ترور و حقوق هســته ای ما محدود 
می شــود، اما کماکان تحریم ها و تنگناهای 
اقتصادی ادامه دارد، چنین وضعیتی به هیچ 
وجه منصفانه نیست و بعید می دانم کسی در 

ایران این روند را قبول کند.
نماینــده مــردم تربــت جــام در مجلس 
خاطرنشان کرد: گرچه من خودم به لحاظ 
گرایش سیاسی اصالح طلب و حامی دولت 
هستم، با این حال معتقدم دولت کارهایی که 
باید انجام می داد را انجام داده و  اکنون وقت 
آن است که نظر مجلس و اکثریت نمایندگان 
شنیده شود. به هر حال نمایندگان مجلس 
نیز همانند دولت، منتخب مردم هستند و 
نظر خودشان را طبق قانون اعمال می کنند. 
ایــن موضوع کــه دولت در اجــرای طرح 
مشــکل دارد یا نمی توانــد آن را اجرا کند، 
باید در همان مذاکراتی که در کمیســیون 
امنیت ملی جریان داشت و اعضای دولت و 
وزارت خارجه حضور داشتند، مطرح می شد. 
همچنین بخش عمــده ای از محتوای طرح 

نیز مورد توافق دولت است.
وی تصریح کرد: ما در ساختار قانون اساسی، 
تصمیمات و اختیاراتی را که در مجلس باید 
پیگیری می شد، انجام دادیم با این حال اگر 

دولت نســبت به اجرای برخی مواد مشکل 
دارد یا توانایی اجرا ندارد، باید به دنبال یافتن 
راه حل آن باشد و نمی تواند از اجرای قانون 
سرباز بزند. اگر دولت به این اتفاقات منصفانه 
نگاه کند، با توجه به روی کار آمدن بایدن و 
زیاده خواهی غربی ها و اقدام هایی که اسرائیل 
انجام داده اســت، اجرایی شدن طرح کمک 
می کنــد تا از آن به عنوان اهرم قدرت خود 
استفاده کند و دستش در مذاکرات احتمالی 
بازتر باشــد. این طرح به نظرم نه تنها برای 
دولت مانع ایجاد نمی کند، بلکه به آن کمک 
می کند تا در مذاکــرات و تعیین معادالت 

آینده یک پشتوانه قوی داشته باشد.
رحیمی همچنین بیان کرد: ما با گنجاندن 
مهلت یک ماهه در طرح برای اجرای تعهدات 
توسط غربی ها، در واقع درصددیم آن ها در 
سیاست ها و اقدام های خودشان تجدیدنظر 
و حقوق ما را اجرایــی کنند؛ زیرا هدف ما 
ایجاد تنش نیست و بیشتر به دنبال برداشتن 
تنگناهای تحریم و محدودیت های فروش و 
صادرات نفت هســتیم. اما اگر غربی ها در 
مدت یک ماهه به تعهدات خود عمل نکنند، 
نباید انتظار داشته باشند ایران یک طرفه به 
تعهدات خود عمل کند. هیچ  جناح و طیفی 
در داخل حاضر به اجرای این ننگ نیســت 

و ما برای احقاق حقوق مردم اجماع داریم.

اجرای طرح مقدمه ای برای دفاع از »
حقوق هسته ای کشور

رئیس فراکسیون حقوق بشر مجلس نیز در 
گفت وگو با قدس اظهار کرد: هرجا که ما به 
بیگانگان اعتماد کردیم، کشــور از ناحیه آن 
آســیب های جدی دید. یکی از موارد همین 
بحث هســته ای اســت که در برجام تمامی 
دستاوردها و مسیر توسعه ای آن متوقف شد. 
بنابراین  نمایندگان دیروز در جلسه مجلس و 
در پی ماجرای ترور شهید دکتر فخری زاده به 
عنوان یکی از برجسته ترین دانشمندان کشور، 
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها را به 
تصویب رساندند که رویکرد آن دفاع از حقوق 

حقه مردم ایران در صنعت هسته ای است.
محمــد ســرگزی ادامــه داد: در حالی که 
بسیاری از کشورهای دنیا به خصوص غربی ها 
در حال اســتفاده از صنعت هســته ای در 
زمینه های مختلف هستند و کشوری مانند 
فرانسه حدود 80 درصد برق مصرفی خود را 
از طریق هسته ای تأمین می کند، اما به دلیل 
خوی استکباری و دشمنی های آنان نسبت 
به کشــورمان، شاهدیم که از بهره برداری از 
توان هسته ای خودمان ممانعت می کنند. به 
همین دلیل اجرایی شدن این طرح می تواند 

آن ها را از زیاده خواهی ها منصرف کند.
وی افزود: گرچه براساس توافق برجام قرار 
بــود اروپا و آمریکایی هــا برخی تعهدات را 
عملیاتی و اجرایی کنند، اما متأسفانه نه تنها 
آن تعهدات را عملیاتی نکردند، بلکه موانع 
متعددی را هم در ســر راه ملت ایران برای 
تحت فشار گذاشــتن آنان به کار بردند. با 
خــروج آمریکا از برجام درحالی که قرار بود 
تعهدات کشورهای اروپایی و دیگر طرف های 
برجامــی عملیاتی شــود، عماًل  تشــدید 
تحریم ها را پیش گرفتند؛ بنابراین این طرح 
به جهت دفاع از حقوق کشور و رشد صنعت 
هسته ای آن، تصویب شده تا مقدمه ای باشد 

برای پیشرفت و رفع تنگناهای کشور.

مهر تأیید 251 نماینده مردم به طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها

رأی قاطع مجلس به احیای حقوق هسته ای

خدا لعنت کند هرکســی را که یک بار دیگر حرف از مذاکره با آمریکا س
را بزند... آقای ظریف شــما که حرف از مذاکره دوباره با شــیطان بزرگ 
چون آمریکا می زنید مثل اینکه جنایاتش را فراموش کردید.جهت یادآوری 
بزرگ ترین جنایتش ترور سردار بزرگ حاج قاسم سلیمانی بود. شما با این 

حرف پا روی خون پاک سردار گذاشتید. 9350000073
درصفحه دوم قدس عزیز جناب رضایی فرمودند از سوراخ مذاکره گزیده س

نشــویم. مذاکره اگر نفعی برای ما نداشت ترامپ از میز گفت وگو خارج 
نمی شد و اســرائیل از آن به خشم نمی آمد. عناد با اصالح طلبان نباید 
سبب شود آنان را جریان نفاق بنامیم. اصولیون واصالحیون اگر دوحزب 
شناسنامه دار بودند وکارنامه شان گویای اهدافشان، قضاوت آسان تر بود. از 
همان جریان طبری درآمده. نفاق در همه لباس ها وجریانات فکری هست.

کاش طلبه پژوهشگر بیشتر مطالعه داشتند. 9150000032
دولت برای اعمال محدودیت های کرونا صبر کرد که عزیزان مرفه نشین س

بی درد تهرونی به ویالهای شمال برسند. 9150000855
واژه »َجنِگ اقتصادی« اَهرمی شده برای آقای رئیس جمهور که دولت س

را پُشت سِر آن پنهان و همه بی تدبیری ها و بی مباالتی ها و ندانم کاری ها 
را به اینکه ما در حال َجنگ هستیم ربط دهد. مردم در پُرسش های روزانه 
شــبکه خبر به این تَرفندها پاسخ داده اند. معلوم نیست مجلس که کاماًل 
می داند چه می گذرد چرا به وظیفه قانونی وشــرعی خود عمل نمی کند. 

9020000961

روحانی در ستاد اقتصادی دولت :
 با جرئت می گویم 

آثار تحریم های دشمن را خنثی کردیم
مهر: رئیس جمهور گفت: دشمنان 
از آرامــش و روند بهبــود اقتصاد 
ایران عصبانی  هستند و می خواهند 
در ایــن چند هفته امواج منفی به 

اقتصاد بفرستند.
حســن روحانی دیروز در جلسه 
ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت 
تحریم های دشــمن  داد:  توضیح 
اگرچه بدون آسیب و اخالل در اقتصاد کشور و زندگی و معیشت مردم نبوده، 
اما دشــمن به هدف اصلی ترسیم شــده برای تحریم و جنگ اقتصادی که 
فروپاشی اقتصاد ایران بوده، دست نیافت و با قدرت می توانیم اذعان کنیم که 

آثار تحریم ها خنثی شده است.
وی با تأکید بر اینکه این موفقیت بزرگ در سایه مقاومت و ایستادگی ملت 
ایران و سیاست ها و تدابیر اتخاذ شده بدست آمد، اظهار کرد: از جمله اهداف 
مهم دشمن در این جنگ اقتصادی بر هم زدن آرامش جامعه و امنیت خاطر 
مردم بود، اما دولت با همه سختی ها، تمامی تالش خود را به کار گرفت تا مانع 

ناامنی روانی و جلوگیری از بی ثباتی فضای اقتصادی کشور شود.
رئیس جمهور گفت: آن ها که در طول دو و نیم سال اجرای سیاست ضدایرانی 
فشار حداکثری، نتوانستند به هدف متوقف کردن اقتصاد ایران برسند، امروز 
از آرامش و روند بهبود در اقتصاد ایران عصبانی اند و می خواهند در این چند 
هفته امواج منفی به اقتصاد بفرستند. روحانی تأکید کرد: مردم اطمینان دارند 
که مقاومت اقتصادی نتیجه داده و تحریم کنندگان ناچارند از راه خود برگردند، 
به همین جهت پیش بینی ها نسبت به آینده مثبت شده و رفتارهای اقتصادی 

در بازارهای مختلف همین را نشان می دهد.
در این جلســه مباحث مربوط به نهایی کردن قانون بودجه مطرح شــد و 
رئیس جمهور با اشــاره به محورهای اصلی بودجه سال آینده کشور گفت: 
الیحه بودجه ســال 1400، راه را برای تحرک کشــور در مسیر پیشرفت و 

توسعه زیرساخت ها باز می کند.

سخنگوی دولت:
 تصمیم گیری درباره برنامه هسته ای 

از اختیارات مجلس نیست
گفت:  دولــت  ســخنگوی  مهر: 
درباره  تصمیم  هرگونه  مسئولیت 
برجام و برنامه  هسته ای فراقوه ای 
است و مجلس هم نمی تواند در این 

موضوعات وارد شود.
علی ربیعــی در نشســت خبری 
تصویــری دیروز با خبرنــگاران در 
پاســخ به پرسشــی درباره طرح 
نمایندگان مجلس شورای اسالمی مبنی بر اقدام فوری برای لغو تحریم ها گفت: 
به نظر دولت، موضوع از اختیارات شورای عالی امنیت ملی است و مسئولیت 
هر گونه تصمیم درباره برجام و برنامه های هسته ای براساس اصل 1۷۶ قانون 
اساســی فراقوه ای است و هیچ نهاد و قوه ای به تنهایی نمی تواند خارج از این 
چارچوب اقدام کند و به نظر می رسد مجلس هم نمی تواند در این موضوعات 
وارد شود و قطعاً شــورای نگهبان درباره این طرح به این موارد توجه خواهد 

کرد و به محدودیت های قانونی، مالحظات و مصالح ملی توجه خواهد داشت.
سخنگوی دولت تأکید کرد: آنچه در عنوان طرح نمایندگان آمده، برداشت 
تحریم هاست. انباشــت اورانیوم با غنای 20 درصد و همین طور عدم اجرای 
پروتکل الحاقی منجر به دائمی شدن تحریم ها می شود، در این صورت دیگر به 

مذاکرات هسته ای و برجام نیازی نبود.
وی ادامــه داد: ما پیش از برجام، پروتکل الحاقی را اجرا نمی کردیم و صدها 
کیلوگــرم اورانیوم با غنای 20 درصد در اختیار داشــتیم، اما همچنان ذیل 
سخت ترین تحریم های چندجانبه شورای امنیت سازمان ملل متحد بودیم. 
بنابراین اگر هدف از طرح آن طور که در عنوان آن آمده »اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها« باشــد، بر اساس تجربه های پیشین، این طرح شامل کیفیت 

غنی سازی و عدم اجرای پروتکل الحاقی، کمکی به لغو تحریم ها نمی کند.
به گفته ســخنگوی دولت، امروز بیش از ۳ تن اورانیوم غنی شده در اختیار 
داریم و ماهانه بین 250 تا ۳00 کیلوگرم اورانیوم غنی شده تولید می کنیم 
که این میزان تقریباً و حدوداً با ظرفیت تولید کشور پیش از برجام برابر است. 
بنابراین برجام تأثیری بر حجم و کمیت عددی اورانیوم غنی شده هم نداشته 
است. به این ترتیب، هیچ گونه جای نگرانی نیست. امیدواریم هر تصمیمی 

گرفته می شود، همه جوانب آن سنجیده شود.
وی درباره انتقادهای این روزهای برخی از نمایندگان مردم که دولت را متهم 
به »مخابره پیام ضعف به غرب و آمریکا« کردند نیز گفت: متأسفانه این روزها 
شاهد برخی الفاظ ناشایست نسبت به معتمدان مردم و رهبری هستیم. ارزش 
واالی افرادی همچون آقای ظریف با این سخنان خدشه دار نخواهد شد. البته 
خوشــحالیم که مردم به این نوع ادبیات اهمیت زیادی نمی دهند. به تجربه 
تاریخی خودم معتقدم سال هایی که در آن به سر می بریم از حساس ترین و 

مهم ترین سال های حیات ما در دهه های اخیر است.
ربیعی درباره شهادت دکتر محسن فخری زاده نیز ضمن تبریک و تسلیت این 
حادثه، گفت: قطعاً تروریست ها به اهداف خود نخواهند رسید. دانش هسته ای 
و دفاعی ما ترور شدنی و برگشت پذیر نیست. مردم ما هم نه تنها تحت تأثیر 
عملیات روانی این ترور قرار نگرفتند، بلکه هوشــمندتر و متحدتر نسبت به 
منافع ملی و در برابر دشمنان واقعی شده اند. سخنگوی دولت تصریح کرد: 
برخالف آنچه گاهی در رسانه های بیگانه شنیده می شود، در این مورد خاص، 
ســازمان های جاسوسی و تروریســتی با وجود همه ادعاهای زیاد خود، زیر 
پوشش ما قرار داشتند و محل وقوع و هدف ترور پیش بینی شده بود و با کمی 
دقت و رعایت پروتکل های حفاظتی می توانستیم این جنایت را ناکام بگذاریم.

»فخری زاده« هم شهید نمی شد 
طرح مجلس ضروری بود

مجلس شــورای اســالمی روز دوشنبه در 
اقدامی که می توان آن را نخســتین واکنش 
ایران به جنایت آمریکا و عمال منطقه ای اش 
در به شهادت رساندن شهید دکتر فخری زاده، 
دانشمند هسته ای کشــورمان قلمداد کرد، 
کلیات طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 
را به تصویب رساند. این طرح دو فوریتی ادامه 
اقدامی است که پیشتر و در پاسخ به بدعهدی 
طرف غربی در نظر خانه ملت بود، اما برکت 
خون شهید سبب شد این طرح ارتقا پیدا کند 
و به صورت ضربتی در مجلس تصویب شود.

درباره ابعــاد اهمیت تصویب طــرح اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها چند نکته حائز 
اهمیت به نظر می رسد. مسلماً اگر قرار است 
جلو زیادی خواهی های آمریکا بایستیم و زیر 
بار شرط و شروط آن ها نرویم، باید قوی شدن 
در همه ابعاد را در نظر داشــته باشیم. امروز 
جمهوری اســالمی در بعد نظامی به درجه 
ای از توانایی رســیده که هر دشمن عاقلی 
را از فکر تجاوز به خاک کشــورمان منصرف 
می ســازد. ولی در بعد توانایی های هســته 
ای، حقیقت آن اســت که از سال 1۳92 و 
پذیرش محدودیت های برجامی، رشد کشور 
دچار وقفه شده است. بر این اساس در حالی 
که دشــمنان هر روز ابعاد جدیدی از خصم 
خود را آشکار می ســازند، تقویت این حوزه 
بسیار حیاتی به نظر می رسد. به این منظور 
افزایــش ذخایر اورانیــوم 5 و 20 درصدی، 
توسعه نســل جدید سانتریفیوژها و افزایش 
عددی آن و همچنیــن نصب دوباره رآکتور 
آب سنگین اراک اقدامی مناسب است؛ همان 
خواسته هایی که در مصوبه اخیر مجلس مورد 
نظر قرار گرفته اســت. در عین حال محدود 
شدن میزان نظارت ها و بازرسی های آژانس 
بین المللی اتمی هم مطالبه ای است که به جد 
باید از سوی دولتمردان مورد توجه قرار گیرد. 
این پیامی به غرب است که بدانند اقدام های 
خصمانه آن ها بی هزینه نخواهد بود. این اقدام 
می تواند جریمه ای کوچک در موضوع ترور 
دانشمند هسته ای کشــورمان باشد، اگرچه 
تمام هزینه نیســت و در حوزه اقدام نظامی 
متقابل هم باید آمران و عامالن این جنایت 

تاوان این کار خود را پس بدهند.
اما در شــرایط کنونی آنچه درباره تصویب 
طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها مهم 
است، این اســت که حتی اگر جنایت اخیر 
رخ نــداده بود، باز هم بنا به شــرایط فعلی 
یک طرفه برجام و درخواست های حداکثری 
و غیر منطقی بایدن، ضرورت چنین اقدامی 
احســاس می شــد. این طرح نسبت به ایده 
قبلی تقویت شده و اهرم های فشار بیشتری 
در اختیار تصمیم سازان ما قرار می دهد. البته 
واقع گرایی باید پایه هرگونه اقدامی باشد؛ به 
این معنی که طرح ها بر اساس واقعیت های 
روی زمین و توانمندی و قابلیت های کلیت 
نظام تنظیم و فقط اعدادی نباشد که به لحاظ 
تهدیدی گنجانده شده باشد. در طرح مجلس 
ایــن نگاه واقع گرایانه وجود داشــته و قابل 
دسترســی است. تکمیل ظرفیت 190 هزار 
سو غنی ســازی و تولید اورانیوم غنی سازی 
شده جهت اســتفاده در مصارف صلح آمیز 
هسته ای کشــور به عنوان مطالبه رهبری 
به راحتی قابل دســتیابی است. همچنین 
گسترش سانتریفیوژهای نسل ۶ و 8 نیز جزو 
اهداف و گام های هسته ای ماست و الزم است 

که هرچه زودتر به این سمت حرکت کنیم.
مصوبه هسته ای مجلس از بعد دیگری هم 
قابل توجه و مهم اســت. دولت در شرایط 
بی عملــی محــض ظاهراً بــدش نمی آمد 
روز های پایانی دولت ترامپ را به هر شکل 
ممکن و به امید زنده نگه داشتن برجام نیمه 
جان پشت سر بگذارد و جلو بن بست کامل 
در این توافق را به امید مذاکره با دولت بعدی 
حاکم بر آمریکا بگیرد. این در حالی است که 
بایدن هم در سخنرانی های خود به صراحت 
اعالم کرده بــه دنبال تحمیل برجام پالس 
و اعمــال محدودیت در حوزه موشــکی و 
فعالیت های منطقه ای به ایران است. در این 
شرایط ادامه انفعال و بی عملی دولت ما را در 
موضع ضعف قرار خواهد داد. پس برخالف 
نگرانی چهره های دولتی، طرح هســته ای 
مجلس نه تنها اقدامی بر حســب ضرورت 
و مفید اســت، بلکه اهرم فشار مناسبی در 
اختیار ما قرار می دهد تا بتوانیم در مراحل 
بعدی از حوزه قدرت با طرف غربی برخورد 
کنیم و از آن ها امتیاز بگیریم. اقدام مجلس 
خط بطالنی بر این ایده برخی افراد است که 
معتقدند و  می گویند طرف های غربی نباید 
تحریک شــوند! آمریکای بایدن در رویکرد 
ضد ایرانــی با دولت ترامــپ هیچ تفاوتی 
نخواهد داشــت پس بهتر اســت به جای 
خوش خیالی، روی تقویت اهرم های داخلی 

تمرکز و بر توان داخلی تکیه کنیم.
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متن کامل مصوبه دیروز مجلس 
براســاس ماده یک این طرح، در راستای تأمین شروط 
نه گانه رهبر معظم انقالب درباره توافق هسته ای، سازمان 
انرژی اتمی ایران موظف است بالفاصله پس از تصویب 
این قانون، جهت مسائل صلح آمیز نسبت به تولید اورانیوم 
با غنای 20درصد اقدام و ســاالنه به میزان حداقل 120 
کیلوگرم آن را در داخل کشــور ذخیره کند و همچنین 
ســازمان مذکور موظف اســت نیاز کشور برای مصارف 
صلح آمیز بــه اورانیوم با غنای باالی 20 درصد را به طور 

کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
در ماده 2 این طرح مصوب شــد: در اجرای بند ۳ قانوِن 
اقدام متناســب و متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران 
مصــوب 1۳94 و در جهت تحقق ظرفیــت 190 هزار 
سو غنی سازی، ســازمان انرژی اتمی ایران، مکلف است 
بالفاصله پس از تصویب این قانون، ظرفیت غنی ســازی 
و تولید اورانیوم غنی سازی شده با سطح غنای متناسب 
هر یک از مصارف صلح آمیز کشــور را، به میزان ماهانه 
حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری 

و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.
بر مبنای ماده ۳ مقرر شد برای تحقق هدف مندرج در 
ماده 2، ســازمان انرژی اتمی موظف است در مدت سه 
ماه عملیات نصب، تزریق گاز، غنی سازی و ذخیره سازی 
مــواد را تا درجه غنای مناســب، با حداقــل هزار عدد 
ماشــین IR2m در بخش زیرزمینی تأسیســات شهید 
احمدی روشن نطنز آغاز کند. همچنین سازمان انرژی 
اتمی مکلف است در همین بازه زمانی، هرگونه عملیات 

غنی سازی و تحقیق و توســعه با ماشین های IR۶ را به 
تأسیسات شهید علی محمدی فردو منتقل کند و عملیات 
غنی سازی را با حداقل 1۶4 ماشین از این نوع آغاز کند و 
آن را تا انتهای سال 1۳99 به هزار ماشین توسعه بدهد.  
همچنین در تبصره این ماده ذکر شــده است: سازمان 
انرژی اتمی ایران مکلف است برای انتخاب و تعیین مکان 
نصب و اســتقرار ماشین های ذکرشــده، استانداردهای 

سازمان پدافند غیرعامل را اخذ و اجرا کند.
در ماده 4 این طرح ســازمان انرژی اتمی مکلف شد 
نسبت به بهره برداری از کارخانه تولید اورانیوم فلزی 
در اصفهان در مدت پنج ماه پس از تصویب این قانون 

اقدام کند.
ماده 5 مصوب این طرح، ســازمان انرژی اتمی ایران را 
مکلف کرد در راســتای بند 4 قانون اقدام متناســب و 
متقابل دولت جمهوری اسالمی ایران، همزمان با عملیات 
بهینه سازی و راه اندازی عامل واکنش )رآکتور( 40مگاواتی 
آب ســنگین اراک، نسبت به طراحی یک عامل واکنش 
)رآکتور( آب ســنگین 40مگاواتی جدید با هدف تولید 
همسان های پایدار )رادیو ایزوتوپ( بیمارستانی با جدول 
زمان بندی اقدام کند و جــدول زمان بندی این موضوع 
را در مــدت یک ماه پس از تصویب این قانون به اطالع 

مجلس شورای اسالمی برساند.
بر اســاس ماده ۶ مصوب این طــرح، دولت جمهوری 
اسالمی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل 
تعهدات کشــورهای متعاهد از جمله کشورهای 4+1 

)آلمان، فرانسه، انگلیس،چین و روسیه( در قبال ایران و 
عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع 
صادرات و فروش کامل نفت و فراورده های نفتی ایران 
و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، یک 
ماه پس از تصویب این قانون در مجلس شورای اسالمی 
نظارت های فراتــر از پارلمان از جمله اجرای داوطلبانه 

سند )پروتکل( الحاقی را متوقف کند.
نماینــدگان مجلس با تصویب مــاده ۷ این طرح مقرر 
کردنــد: چنانچه کشــورهای متعاهــد 1+4 )آلمان، 
انگلیس، فرانســه، چین و روســیه( ، نسبت به اجرای 
تعهدات خود و رفع کامل تحریم ها از جمله هسته ای، 
نظامی، حقوق بشری و امثال آن علیه جمهوری اسالمی 
ایــران اقدام کنند، دولت موظف اســت گزارش دقیق 
اقدام های انجام شده را به مجلس ارائه دهد. کمیسیون 
امنیت ملی و سیاســت خارجی و نیز کمیسیون انرژی 
مجلس ارزیابی خود را نسبت به این گزارش به استناد 
فصل ۷ ماده 45 آیین نامه داخلی، به مجلس شــورای 

اسالمی ارائه می کنند.
وکالی ملت با تصویب ماده 8 این طرح مســئول اجرای 
صحیح و کامل این قانــون را رئیس جمهور و مقامات و 
مدیران مربوط و دستگاه های اجرایی ذی ربط تعیین کردند. 
بر مبنای ماده 9 مصوب مستنکفین از اجرای این قانون 
به تناســب، امتناع یا ممانعت از اجرا به طبقات 4 تا ۷ 
مجازات تعزیری قانون مجازات اســالمی مصوب 1۳92 

محکوم می شوند.

 قالیباف: 
بازی یک طرفه عمل به تعهدات برجامی پایان یافت

مهر: رئیس مجلس شــورای اســالمی گفت: تعهدات ما در برجام پابرجا بوده، اما 
غربی ها تعهدات خود را اجرایی نکردند. دکتر محمدباقر قالیباف در جلســه علنی 
نوبت عصر دیروز مجلس شورای اسالمی و در جریان تصویب طرح دو فوریتی اقدام 
راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از ملت ایران از سوی نمایندگان، گفت: این 
طرح در دو جلســه به تصویب رسید که فرصت خوبی را برای مجموعه هسته ای 
کشــور در بعد تحقیقاتی و صنعتی ایجاد می کند. وی تصریح کرد: چند ســالی 
است که تعهدات یک طرفه براســاس برجام اجرا می شود ولی طرف های غربی به 
تعهداتشان پایبند نیستند و به آن عمل نمی کنند؛ در واقع تعهدات ما پابرجاست اما 

غربی ها تعهدات برجامی خود را اجرایی نکردند.
وی با بیان اینکه مجلس با این تصمیم به جاده یک طرفه پایان داد، اظهار کرد: البته 

در این طرح به غربی ها فرصت داده شده تا به تعهدات برجامی خود عمل کنند.
قالیبــاف تصریح کرد: غربی ها نه تنها به تعهداتشــان عمل نکردند بلکه شــاهد 
خرابکاری هایی در نطنز بودیم که به صنعت کشــورمان آســیب رســاند و حتی 

اقدام های تروریستی مانند ترور شهید فخری زاده را نیز محکوم نکردند.
وی اظهار کرد: نمایندگان امروز تالش کردند با این تصمیم شاهد رفع تحریم باشیم و 
غربی ها باید بدانند تا به تعهداتشان عمل نکنند این مسیر پیش خواهد رفت. البته اگر به 
تعهدات برجامی عمل کنند، براساس ماده ۷ این طرح، موضوع قابل مذاکره خواهد بود. 
پس از تصویب طرح دو فوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از ملت ایران 
شعارهای اهلل اکبر، خامنه ای رهبر، مرگ بر ضد والیت فقیه، مرگ بر اسرائیل، مرگ 

بر آمریکا و مرگ بر منافق از سوی منتخبان ملت در صحن مجلس طنین انداز شد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r 3روزنامـه صبـح ایـرانآستانآستان

اهدای 14 سری کمک جهیزیه به زوجین نیازمند مشهدی   آستان: مدیر امور مجاورین آستان قدس رضوی از تهیه 14 سری کمک جهیزیه برای زوجین جوان بی بضاعت مشهدی خبر داد.
هادی غالمی با اعالم جزئیات این طرح حمایتی اضافه کرد: مدیریت امور مجاورین آستان قدس با پیگیری اعالم نیاز شماری از خانوار های بی بضاعت، نسبت به خرید اقالم مورد نیاز جهیزیه 14 زوج جوان اقدام کرد. 

غالمی با برشمردن برخی از اقالم تهیه شده گفت: ارزش اقالم تهیه شده در هر کدام از جهیزیه ها 42 میلیون و 277 هزار تومان است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با نخستین مرکز فرهنگی، تربیتی و اجتماعی بانوان آشنا شویم

باغ خاتون؛ بستری برای نقش آفرینی بانوان
باغ اردوگاه خاتون،  آســتان: 
سوم آذر سال ۱۳۹۷ مصادف 
با والدت حضرت  رسول )ص( 
افتتاح شد. این اردوگاه بزرگ 
که بخشی از باغ ۱۱۴هکتاری 
امام  رضا)ع( است، در مساحتی 
20هکتــاری بــا طراحــی و 
اختیــار  در  ویــژه  خدمــات 

بانوان مشــهدی قرار گرفت. حوزه خدمات این اردوگاه به نوآورانه ها و 
خالقانه های بانوان می پردازد و به  عنوان نخستین مرکز فرهنگی، تربیتی 
و اجتماعی بانوان فعالیت می کند. به  طور کلی باغ اردوگاه خاتون نمونه 
کار جهادی است که در زمان بسیار کوتاه به عنوان یک محیط فرهنگی 
برای بانوان آماده شد. مأموریت باغ خاتون فراهم کردن بستر نقش آفرینی 
بانوان با رویکرد نوآوری است که در دو بستر فضای باغ و سطح محالت 
شهر مشهد و استان های مختلف از طریق طراحی برنامه های فرهنگی 
اجتماعی نوآورانه با کمک بانوان خالق و نوآور اجرا و در کشور با کمک 
خادمیاران حوزه بانوان و خانواده مثل پویش ها، جشنواره کارآفرینی و... 
صورت می گیرد.در گام نخست افتتاح باغ اردوگاه خاتون، دو تاالر، چهار 
رواق، 22 آالچیق، ســه زمین ورزشی، سالن همایش و سالن جلسات 
به بهره برداری رســیده است. ســالن همایش مجموعه حدود 2۵0 نفر 
ظرفیــت دارد که عالوه  بر اســتفاده در اردوها، به  صورت موردی هم از 
سوی مؤسسه ها و مدارس رزرو می شود. نخستین تاالر این باغ »نوآوری« 
نام دارد که در آن نمایشــگاه های متعدد و برنامه هــای ویژه اردو های 

بزرگساالن برگزار می شود.
»رضوانه« نام تاالر دوم این مجموعه ویژه کودکان زیر ۱2 سال با مواد و 
مصالح کاماًل کودکانه است که شامل کودکان مهدکودکی، پیش دبستانی 
و تا پایه ۶ ابتدایی می شــود و هنگامی که وارد تاالر می شوند، در قالب 
گروه هــای ۱۵ تــا 20 نفری همراه بــا مربی خود از ســناریو خاصی 
استفاده می کنند. این سناریو شامل بخش های مختلفی مانند ساخت 
کاردستی، آشپزی، قصه گویی، کاشت گیاه و... می شود. قسمتی از تاالر 
به فروشگاهی اختصاص داده می شود که بچه ها مواد اولیه آشپزی را از 
آنجا تهیه می کنند و وارد آشپزخانه می شوند، سپس با همکاری مربی 
دسر و یا غذای مورد نظر را تهیه و همان جا هم میل می کنند. در بخش 
دیگر کتابخانه کودک قرار دارد که در آن قصه گویی و بازی های حرکتی 
هم انجام می دهند.در گام دوم اردوگاه که تا آخر سال ۹۹ به بهره برداری 
می رســد، افتتاح برکه، کافی شاپ و رستوران اردوگاه است و در ابتدای 
سال ۹۹ نیز درب دوم اردوگاه برای تردد ماشین ها و اتوبوس ها بازگشایی 
شد.در باغ اردوگاه خاتون بخشی به کافه کتاب خاتون اختصاص داده شده 
است که بانوان از فضای کتابخانه آن هم استفاده می کنند. در رواق های 
اردوگاه که »وقار«، »توانمندی«، »ایمان« و »خالقیت« نام گذاری شده اند، 

بیشتر کارگاه ها و کالس های آموزشی برگزار می شود.
قصه گویی خالق، کارگاه ســاخت بازی، فوت  و فــن تولیدات خانگی، 
هنرهای خالقانه و... از جمله کارگاه های آموزشــی باغ اردوگاه خاتون 

است که در این رواق ها برگزار می شود. 
 
اردو های اختصاصی بانوان»

ایــن مجموعه، دوره هــای اردویی متفاوتی از جملــه اردوی کودکان، 
نوجوانان، بزرگســاالن، جشن های عبادت و تولد دارد که بنا به خواست 
مخاطب، خدمات مختلفی را ارائه می دهد و برنامه های متنوع و مرتبط 
با نوع اردو را اجرا می کند. ۱۱ منوی اردویی در حوزه های استعدادیابی، 
کارآفرینــی و ایده پردازی، مهارت افزایی کودکان و جشــن های تولد و 
تشرف، اخالق و معرفت، طبیعت گردی برنامه ریزی و طراحی شده که 

برای مخاطبان قابل اجراست.

خدمات ویژه نوآوری و کارآفرینی»
موضوع اصلی اردوگاه درباره نوآوری ها و خالقیت بانوان اســت و سعی 
شده که بانوان در حوزه های هنری، فرهنگی و تربیتی رصد و شناسایی 
و از نوآوری های آن ها حمایت شــود. در این راســتا استارت آپ، رویداد 
و جشنواره های مختلف کارآفرینی با هدف شناسایی ایده های نوآورانه 
بانوان برنامه ریزی و اجرا شده است که 200 ایده در حوزه های فرهنگی، 
تربیتی و اجتماعی به رویداد خاتون راه پیدا کردند. در ضمن ۶۴ بانوی 
نوآور شناســایی و حمایت شــده اند و حدود 200 بانوی کارآفرین در 
جشــنواره های ملی کارآفرینی و دیگر برنامه های مرتبط شناسایی و به 

ارائه فعالیت خود پرداختند.
 
ایجاد فضای امن برای عرضه محصوالت بانوان»

بــاغ اردوگاه خاتون مکانــی را در اختیار بانوان نــوآور و کارآفرین قرار 
می دهد تا محصوالت و خدمات آن ها در معرض دید عموم واقع شود و 
بتوانند هنر و خالقیت خود را به دیگر بانوان نیز منتقل کنند و از زمان 
تأسیس اردوگاه تاکنون چندین نمایشگاه مختلف و بازارچه فروش برگزار 
شده است. از آنجایی که خیلی از بانوان قدرت بازاریابی خوبی برای ارائه 
محصول خود ندارند، فضایی برایشــان مهیا شده است که بتوانند وارد 
بازار کار شوند و درآمدزایی کنند.عالوه  بر این، اردوگاه در مناسبت های 
ملی مذهبی گوناگون برنامه هایی ویژه نیز برگزار می کند؛ از جشنواره غذا 
و دارو گرفته تا نمایشــگاه صنایع خاتون که در آن، بانوان خالق و نوآور 
محصوالت خود را در معرض دید تمام بانوان مشهدی و زائران قرار داده اند.

برنامه های موضوعی و مناسبتی»
یکی دیگر از ســرفصل های برنامه ای باغ اردوگاه خاتون تکریم شــعائر 
اسالمی در مناســبت های ملی و مذهبی است که با هدف بسترسازی 
برای نقش آفرینی فرهنگی، تربیتی و اجتماعی بانوان؛ برنامه های مختلفی 
در قالب های اردو، پویش، فراخوان، جشن، مراسم عزاداری و... طراحی و 
اجرا شده است که از جمله این برنامه های مناسبتی می توان پویش نذر 
مادر، پویش جشــن میالد پدر امت، پویش خانه های مهدوی، فراخوان 

حصان، اردوهای روز شاد دختر ماه و هیئت نجمه خاتون اشاره کرد.

پنجشنبه های خاتونی»
این اردوگاه یک روز در هفته در پاییز و زمســتان ســال ۹8 با عنوان 
»پنجشنبه های خاتونی« در اختیار تمام بانوان قرار گرفته شد که بانوان 
به صورت گروهی و انفرادی و بدون پرداخت هزینه از ســاعت ۹ تا ۱۴ 
روزهای پنجشــنبه از برنامه های مختلف و فضای باغ اردوگاه استفاده 
کنند. این برنامه ها شامل باغ گردی، پیاده روی و ورزش های صبحگاهی، 
کارگاه های خالقیت، بازارچه فروش محصوالت بانوان کارآفرین، جلسات 
مشاوره و استفاده از بازی ها و وسایل تفریحی باغ )چهارچرخ ها( و... است.

 
برنامه های باغ اردوگاه خاتون در شرایط بیماری کرونا»

با توجه به محدودیت های بــاغ اردوگاه در اجرای برنامه های حضوری 
در زمــان بیماری کرونا )از اســفند ۹8 تاکنــون(، برنامه ها به صورت 
غیرحضوری و یــا با کاهش ظرفیت مخاطب و با رعایت کامل پروتکل 
بهداشــتی برگزار می شود.بخشــی از این برنامه ها در فضای مجازی با 
اجــرای برنامه های برخط، پویش ها و فراخوان های ملی و فراملی انجام 
می شــود که بستر برگزاری این برنامه ها در پیام رسان های مختلف ایتا، 

گپ، بله، واتس آپ و اینستاگرام است.

 آستان  از ابتدای امسال 2۴۱ برنامه از 
طریق فضای مجازی برای زائران غیرایرانی 

حرم مطهر رضوی پخش شده است.
هــر روز و هر شــب، رواق کوثر و صحن 
غدیر میزبانشان می شد و چه دلنشین بود 
تماشای شــور زیارتشان. زائران غیرایرانی 
حرم آقــا را می گویم، آن ها کــه خود را 
از جــای جای جهان به مشــهدالرضا)ع( 
می رســاندند تا همچون ایرانیان عاشــق 
برای ســاعاتی ســاکن  ثامن الحجج)ع(، 

قطعه ای از بهشت باشند.
افســوس که حدود ۱0 ماه است با شیوع 
کرونا در سراســر جهــان، فرصت زیارت 
حضوری برای خیل مشتاقان محدود شده 
و امکان ســفر دشوار. هر چند تدابیر ویژه 
پروتکل های  برای رعایت  آســتان قدس 
بهداشــتی، امکان حضور مدیریت شــده 
زائران در صحن های حرم مطهر را فراهم 
ساخته، با وجود این آن ها که همه ساله از 
دیگر کشورهای جهان به زیارت می آمدند، 
با این بیماری، دشــواری ســفر برایشان 

بیشتر شده و دلتنگی شان هم بیشتر.
اما آســتان قــدس رضوی بــر زخم این 
دلتنگی هــا مرهمی گذاشــته و با اجرای 
برنامه هــای متعدد در فضــای مجازی و 
شبکه های بین المللی، ارتباط معنوی این 
زائــران با حرم امام مهربانی را حفظ کرده 
است. ارتباطی که از همان روزهای ابتدایی 
ســال ۹۹ برقرار شد و تا به امروز با پخش 
بیش از 2۴۱ برنامه تخصصی و ۱۹ مسابقه 

فرهنگی همراه بوده است.
آن طور که مدیر امــور زائرین غیرایرانی 
آســتان قدس رضوی می گوید، از ابتدای 

فروردیــن مــاه و همزمان 
محدودیت های  ایجــاد  بــا 
کرونایی، برنامه های متعددی 
برای زائران غیرایرانی تولید و 

پخش شده است.
»سیدمحمدجواد هاشمی نژاد« 
بر پخش  عــالوه  می افزاید: 
برنامه های زیارت از راه دور، 
جمله  از  برنامه هایــی  ویژه 
برگزاری مسابقه، نشست های 
استادان  حضور  با  تخصصی 
بین المللــی، قرائــت دعای 

توسل و دعای کمیل و همچنین برگزاری 

وبینارهــای تخصصی به 
زبان های عربی، انگلیسی، 
اردو و آذری در فضــای 
مجازی پخش شده است. 
بــه گفته  هاشــمی نژاد، 
استقبال مخاطبان از این 
برنامه ها چشمگیر بوده و 
توانسته پاسخگوی بخشی 
از نیاز معنوی در شرایط 
محدودیت های  اعمــال 

کرونایی باشد.
الکوثر  شــبکه  مشارکت 
در پخش برنامه زیارتی آستان قدس در 

این روزها افزایش یافــت و عالوه بر آن، 
مؤسســه های بین المللی در کشــورهای 
عربی، اروپایی، هند و پاکستان در پخش 

این برنامه ها همکاری داشتند.
آن طــور کــه  هاشــمی نژاد می گویــد، 
از  یکی  برنامه های مشــارکتی  اجــرای 
برنامه های فرهنگی در  راه های توســعه 
فضای مجازی اســت و در همین راستا 
همکاری هــا با مؤسســه های بین  المللی 
همسو با سیاســت های کالن فرهنگی و 
تبلیغی آستان قدس گســترش یافته و 
طی ماه های اخیر خروجی این تعامالت 

قابل توجه بوده است.

همکاری کمیته امداد و کانون 
خدمت رضوی در اردبیل

آســتان: دبیر کانون خدمت رضوی 
استان اردبیل گفت: براساس تفاهم نامه 
همــکاری بین کمیته امــداد و کانون 
خدمت رضوی درصدد هستیم بخشی 
از مشکالت اقشار آسیب پذیر استان در 

شرایط خاص کنونی را برطرف کنیم.
حجت االسالم والمسلمین اکبر  قیامی، 
دبیر کانون خدمت رضوی استان اردبیل 
در گفت وگو با خبرنگار آســتان نیوز با 
بیان اینکه تفاهم نامه مذکور به  منظور 
گسترش همکاری های آموزشی، تربیتی، 
فرهنگی و حمایتی منعقد شده است، 
اظهار کرد: تــالش داریم با بهره گیری 
از ظرفیت های مشــترک کمیته امداد 
و دفتر نمایندگی آستان قدس رضوی 
بتوانیم یاریگر مستمندان و محرومان 

استان اردبیل باشیم.
وی با اشاره به اینکه هم افزایی و تعامل 
بیشتر دستگاه های اجرایی و سازمان های 
مردم نهاد با کمیته امــداد موجب ارائه 
خدمــات کیفی تری به مســتضعفان 
جامعــه می شــود، گفــت: از یکایک 
گروه های  حامیان،  نیکوکاران،  خیران، 
جهادی و دســتگاه های اجرایی همسو 
کمال قدردانی را داریم که می کوشــند 

مشکالت اقشار آسیب پذیر کاهش یابد.
حجت االســالم والمســلمین قیامی با 
بیان اینکه امید اســت در قالب پویش 
»ایران همدل« و با هدف دســت گیری 
از فقرا و نیازمندان، بیش از پیش شاهد 
کمک های مردمی در این زمینه باشیم، 
افزود: به دلیل شــیوع ویــروس کرونا، 
بسیاری از اقشار جامعه دچار مشکالت 
اقتصادی شــده اند که باید با همیاری 
و همکاری گســترده تر بــه یاری آن ها 
بشــتابیم. دبیر کانون خدمت رضوی 
استان اردبیل با اشاره به اینکه در قالب 
طرح »ســفره های مهربانــی۳« تالش 
گســترده ای به منظور دست گیری از 
محرومان به انجام رسیده است، گفت: 
در این زمینه با مشارکت کمیته امداد 
هزار کارت هدیه بین مددجویان تحت 

حمایت این نهاد توزیع شده است.
وی بیان کرد: یکی از اقدام های برجسته 
در قالب این تفاهم نامه، دســت گیری 
از مددجویــان و خانوارهای بی بضاعت 
آســیب دیده از کروناست که وضعیت 
اقتصادی آن ها نیز در شــرایط مطلوبی 
والمسلمین  ندارد.حجت االســالم  قرار 
قیامی ضمن قدردانی از اقدام های کمیته 
امداد اســتان اردبیل در خدمت رسانی 
به افــراد نیازمند جامعه، بیــان کرد: 
بــا توســعه همکاری ها تــالش داریم 
گام های مؤثرتری برای محرومیت زدایی 
و ریشــه کنی فقر از منطقــه برداریم.

حجت االسالم والمسلمین قیامی با اشاره 
به انعقاد تفاهم نامه بین کمیته امداد و 
دفتر نمایندگی آســتان قدس رضوی 
استان اردبیل، اعالم کرد: همکاری های 
چندجانبــه همچنــان ادامــه دارد تا 
بتوانیــم نقش مطلوب تــری را در رفع 
گرفتاری های مددجویان تحت حمایت 

کمیته امداد استان اردبیل ایفا کنیم.  

»معلمان همدل« در 
خراسان شمالی گرد آمدند

آستان: دبیر کانون های خدمت رضوی 
استان خراسان شمالی از اجرای طرح 
با حضور خادمیاران  »معلمان همدل« 
تعلیــم و تربیت کانون هــای خدمت 
رضوی و بــا همکاری کمیتــه امداد 
حضرت امام)ره( در این استان خبر داد.
محمد اکبرزاده در گفت وگو با خبرنگار 
آســتان نیوز در خراسان شمالی گفت: 
در این طــرح بیــش از ۵0 خادمیار 
رضوی که از فرهنگیان استان هستند 
در مساجد و کانون های خادمیاری به 
تدریس رایــگان دانش آموزان نیازمند 

استان می پردازند.
وی هدف از اجرای این طرح را حمایت 
علمــی و آموزشــی از دانش آمــوزان 
نیازمند عنــوان کرد و افزود: شــیوع 
بیماری کرونا در کنار مسائل اجتماعی، 
بهداشتی و اقتصادی، مسائل آموزشی 
را نیز تحت تأثیر قرار داده است، از این 
رو بایــد در این حــوزه نیز به فرزندان 
خانواده های نیازمند کمک شــود.دبیر 
کانون های خدمت رضوی در خراسان 
شــمالی تصریح کرد: معلمان در این 
طرح در کنار آموزش حضوری و فردی 
دانش آمــوزان، از طریق شــبکه های 
مجــازی نیز مســائل آموزشــی را با 
دانش آموزان نیازمند پیگیری می کنند.

سرزمین آفتاب 

گزارش
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 قدس/ محمدحســین مروج کاشانی   بسیاری از 
زائران در هنگام تشرف به بارگاه مطهر امام رضا)ع( پس 
از عبور از گیت بازرســی و ورود به بست ها و صحن های 
حرم، پس از ادای احترام و ســالم به محضر مبارک امام 
رئوف)ع( در حین عبور از مســیرهای زیارتی تا رسیدن 
به نزدیک ترین نقطــه ای که بتوانند ضریح مقدس امام 
هشتم)ع( و روضه منوره را ببینند، به تابلوها و تبلیغات 
محیطی و بنرهای نصب شده در طول این مسیر می نگرند 
و بعضی ها هم لحظاتی درنگ کرده و با دقت مفاهیم و 
مطالب نوشته شده روی این بنرها و تابلوهای محیطی را 

خوانده و تصاویر مربوط را نیز به خوبی تماشا می کنند.
در همین زمینه باید متذکر شد که بسیاری از مفاهیم را 
با یک متن و نوشتار می توان بیان کرد، اما کمک گرفتن 
از عکس و تصویر در بیان و انتقال بســیاری از پیام ها و 

مفاهیم چه بسا بهتر و بیشتر می تواند کمک کند.
البته تصویرســازی بحث بسیار گســترده ای دارد و به 
ویژگی ها و مؤلفه های فراوانی وابسته است. تصویرگر از 
رنگ به عنوان عنصری تعیین کننده در ارتباط با مخاطب 
استفاده می کند؛ چرا که رنگ برای بیان و انتقال یک پیام 
یــا مفهوم، قدرت فوق العاده ای دارد و آنچه در این میان 
مهم و ضروری به نظر می رســد این است که به منظور 
انتقال معانی خاص، یک تصویرگر باید از رنگ ها و تصاویر 
مناسب و جذاب برای درک بهتر پیام یا مفهوم مورد نظر 

و انتقال بهتر آن به مخاطب استفاده کند.

دیوارنگاره ای در مسیر بهشت»
اگر این روزها به قصد زیارت حرم مطهر امام هشتم)ع( از 
مسیر صحن جامع رضوی به طرف بست شیخ بهایی)ره( 
مشــرف شوید، دیوارنگاره ای در ابتدای این بست، توجه 

شما را به خود جلب می کند.
رئیس اداره ارتباطات و اطالع رســانی مدیریت فرهنگی 
حرم مطهــر رضوی درباره این دیوارنــگاره به خبرنگار 
قدس می گوید: این دیوارنگاره به مســاحت حدود ۳۶0 
مترمربع و به ابعاد ۴۵ متر طول و 8 متر عرض در ابتدای 
بست شــیخ بهایی)ره( در بارگاه مقدس امام هشتم)ع( 
نصب شده است.حجت االسالم والمسلمین جواد صدیقی 
ادامه می دهد: در این دیوارنگاره سعی شده با استفاده از 
تصاویر مناسب به حضور اجتماعی اقشار مختلف مردم 
در عرصه های گوناگون انقالب اسالمی ایران اشاره شود 
و این پیام در ذهن ها متبلور شــود که این حضور مردم، 

همیشه زنده و پویا و بالنده بوده و خواهد بود.
وی می افزایــد: در این دیوارنگاره به حضــور مردم در 
راهپیمایی ها و تظاهرات دوران پیروزی انقالب اسالمی، 
دوران هشت سال دفاع مقدس، تعظیم شعائر اسالمی، 
اعزام بسیجیان از شــهر مقدس مشهد و از حرم مطهر 
رضــوی به جبهه های نبــرد حق علیــه باطل، حضور 
بسیجیان در عرصه های سازندگی، پیشرفت های علمی، 
پیشرفت های اقتصادی و فناوری، سالمت و ایران همدل 

)به ویژه دوران مبارزه با کرونا( و... اشاره شده است.

تصاویر گویای همه چیز است»
این مقام مســئول در بخش دیگری از سخنانش اظهار 
می دارد: تصویری از گنبد و گلدســته حرم مطهر امام 
رضا)ع(، پرچم مقدس جمهوری اسالمی ایران، پرچم ها و 
بیرق های مزین به تصویر حضرت امام خمینی)ره( رهبر 
کبیر انقالب اســالمی و شعارهای ملت ایران در مبارزه 
با رژیم ستمشــاهی مربوط بــه دوران پیش از پیروزی 
انقالب اسالمی، تصویری از مقام معظم رهبری با لباس 

ســربازی مربوط به دوران دفاع مقدس و حضور ایشان 
در جبهه هــای نبرد حق علیه باطل، همچنین تصویری 
از موشک و نماد انرژی هسته ای در بیان پیشرفت ایران 
اســالمی و تصاویری از شهدایی همچون حجت االسالم 
ســیدعلی اندرزگو، عبدالحسین برونسی، محمود کاوه، 
مصطفی احمدی روشــن و حســن طهرانی مقدم که 
یادآور رشــادت ها، شــجاعت ها و تالش و جانفشــانی 
شهدای گرانقدر ایران اسالمی در عرصه ها و میدان های 
مختلف برای حفظ عزت، آزادگی، استقالل و تداوم مسیر 
پیشرفت میهن عزیزمان ایران اسالمی است، در این بنر 

طراحی شده است.
وی تصریــح می کند: جمله معروف مقام معظم رهبری 
با ایــن عنوان که »فتح الفتوح امــام)ره(، تربیت جوانان 
خداجوی بسیجی است« به همراه  تصویری از ابراز لطف، 
محبت و تفقد رهبر معظم انقالب به یکی از بزرگ ترین 
سرداران و بســیجیان ایران اسالمی، سردار دل ها، سید 
شهدای جبهه مقاومت، سپهبد پاسدار »شهید حاج قاسم 
سلیمانی« از دیگر موارد طراحی شده در این بنر بوده که 
جلوه خاصی به آن بخشیده است. حجت االسالم صدیقی 
یادآور می شود: هدف از طراحی و تهیه این بنر، بهره مندی 
زائران از پیام های انقالب اسالمی در زمینه حضور اقشار 
مختلف مردم در عرصه های گوناگون انقالب و مقاومت 
و پیشــرفت کشور، هنگام تشرف به حرم مطهرحضرت 
ثامن الحجج)ع( است.به گفته این مقام مسئول، این بنر 
به مدت یک ماه در محل بســت شیخ بهایی)ره( بارگاه 
مقدس امام هشتم)ع( نصب بوده و اقدام های الزم برای 
تولید این بنر، توسط کمیسیون تبلیغات محیطی حرم 
مطهر رضوی انجام و طراحی این بنر را هم رضا نبی زاده 
از طراحان و گرافیست های مشهدی برعهده داشته است.

گزارش خبری

دیواره نگار بست شیخ بهایی در حرم مطهر رضوی که چشم نواز زائران حرم امام هشتم)ع( است 

جلوه گری »فتح الفتوح« در بارگاه قدس

 آستان  شرکت شهاب خودرو- زیرمجموعه آستان قدس 
رضوی- نسبت به نوسازی ناوگان فرسوده درون شهری 
بازسازی  قرارداد  انعقاد  منظور  می کند.به  ورود  ساوه 
گذشته  روز  ساوه؛  شهری  درون  ناوگان  اتوبوس های 
جلسه ای میان مسئوالن مدیریت شهری شهرداری ساوه 

با مدیران شرکت شهاب خودرو برگزار شد.
در این بازدید رئیس و اعضای شورای اسالمی، مدیرعامل 

اتوبوسرانی و شهردار ساوه حضور داشتند.
اعالم آمادگی برای تأمین اتوبوس های جدید، بازسازی 

ناوگان فرسوده حمل و نقل عمومی، تأمین تجهیزات 
خدمات شهری نظیر آتش نشانی، حمل زباله، سیستم 
چندمنظوره بازوی غلتان، اســکیپ لودر، حامل های 
آب و مواد ســوختی و مخازن مکنده از جمله مواردی 
بود که در این جلســه میان مدیران شــهاب خودرو و 
مسئوالن شهری ســاوه مورد بحث و تبادل نظر قرار 

گرفت.
همچنین با توجه به ورود شرکت شهاب خودرو به حوزه 
ساخت و نصب ماشین آالت بازیافت و پسماند، پیشنهاد 

همکاری در این زمینه نیز مطرح و از طرف شــهرداری 
ساوه مورد استقبال قرار گرفت.

بازدید از نحوه و روند بازسازی انواع اتوبوس های شهری 
موجود در خطوط بازسازی و سایر توانمندی های شرکت 
شــهاب خودرو در ادامه این دیدار در دســتور کار قرار 
گرفت.هم اکنون با توجه به نیاز شهرداری ها، بازسازی 
انواع اتوبوس های شهری بدون در نظر گرفتن نوع برند، 

در خطوط شرکت شهاب خودرو در حال انجام است.

 خبر

ورود شرکت شهاب خودرو به نوسازی ناوگان فرسوده درون شهری ساوه

از ابتدای امسال از ابتدای امسال 241241 برنامه از طریق فضای مجازی برای  برنامه از طریق فضای مجازی برای 
زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی پخش شده است زائران غیرایرانی حرم مطهر رضوی پخش شده است 

    به تو از دور سالم...به تو از دور سالم...

استقبال مخاطبان 
از این برنامه ها 
چشمگیر بوده 

و توانسته 
پاسخگوی بخشی 
از نیاز معنوی در 

شرایط اعمال 
محدودیت های 
کرونایی باشد
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کتاب »میرزا کوچک خان و استعمارستیزی«  اندیشه: کتاب »میرزا کوچک خان و استعمارستیزی« به قلم دکتر محمد امیر شیخ نوری، پژوهشگر پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی با اتکا به اسناد 
و شواهد تاریخی، جلوه  هایی از مجاهدت میرزاکوچک خان را برای نسل امروز نمایان می کند. نویسنده در بخشی از کتاب می گوید: فقر و بیکاری و مهم  تر از همه فقدان امنیت و تجاوز قوی بر ضعیف که به جامعه 

ایرانی تحمیل شده بود، جنگلی  ها را بر آن داشت چنانچه کسب قدرت کنند خواهند توانست هموطنانشان را از مواجهه با ناراحتی ها نجات بخشند.
 

اندیشهاندیشه
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r  چهارشنبه 12آذر 1399 16 ربیع الثانی1442 2 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9406 

نهضت  نژاد   فاطمی  محسن  اندیشه/   
باوجود حیاتی 6  را  فراوانی  تأثیرهای  جنگل 
ساله در تاریخ ایران به جا گذشته است. مهم ترین  
سند نیز گمانه زنی ها و حرف هایی است که هر 
فضای  متفاوت،  تحلیل های  با  مدت  چند  از 
افکار عمومی و به خصوص رسانه ای را در مورد 
میرزا و نهضت جنگل تحت تأثیر قرار می دهد. 
قیام جنگل که نامش الهام گرفته از موقعیت و 
بوم میرزاکوچک خان بود، در جنگلی از هرج و 
مرج پدید آمده از اشغال بیگانگان و ظلم و ستم 
آنان بر مردم مستولی شده بود به وقوع پیوست. 
به مناسبت سالروز شهادت یونس استادسرایی  
مشهور به میرزاکوچک خان جنگلی با دکتر 
عباس سرافرازی، دانشیار گروه تاریخ دانشگاه 
فردوسی مشهد گفت و گویی داشته ایم که در 

ادامه می خوانید.

جناب سرافرازی! آیا میرزا به دنبال   
یک مدل توســعه همه جانبه با نهضت 
جنگل و بعد امتداد آن در کل ایران بود؟ 
درباره این پرسش نظرات متفاوتی وجود دارد. 
برخی منابع مثــل »تاریخ بیداری ایرانیان« 
ناظم االســام کرمانی، میرزا کوچک خان را 
در ردیف افراد غارتگر، شورشگر و عصیانگر 
قرار می دهد. ملک الشــعرای بهار نیز کتابی 
با عنــوان »احزاب سیاســی در ایران« دارد 
و میــرزا را همین طور معرفی می کند. البته 
این شــاید کمی عامدانه باشد چرا که این ها 
به نحوی در خدمت دولت پهلوی بودند و از 
آنجایی که میرزا کوچک خان را پهلوی ها و 
قزاق ها پس از کودتای 1299 از بین بردند، 
پهلوی ها بدشان نمی آمد ایشان را یک چهره 
غیرمیهنی نشان دهند. البته در همان زمان 
خیلی ها نیز مثل عبداهلل مســتوفی یا حتی 
چنــد نفر از نویســندگان اروپایی که اظهار 
نظر کرده اند، از میرزا به نیک نامی نام برده اند. 
میرزا کوچک خان روحانی بود و درس الهیات 
خوانده بود، هفته نامه اش نیز چاپ و مجلد 
شده و وجود دارد. تمام شماره های هفته نامه 
»جنگل« امروزه در اختیار ما هست که در آن 
مرام نامه سیاسی و اهداف خودشان را بارها و 
بارها بیان کرده اند. اینکه مثاً بگوییم ایشان بر 
»ایرانیت« تأکید نداشته است، درست نیست 
چرا که در همین هفته نامه جنگل بســیار 
تأکید شده بود مرامشــان را دفاع از ایران و 

سرزمین ایران قرار داده اند.
 در هفته نامه جنــگل می بینیم چند هدف 
از جمله اخراج بیگانــگان از ایران )روی واژه 
ایران دقت کنید( یا برقراری امنیت در ایران 
مورد تأکید قرار می گیرد. این موضوع نشان 
می دهد همه ایران، مدنظر آن هاست.  برخی 
عنوان می کنند این ها به دنبال یک حکومت 
مرکزگریز بوده  و قصد داشــته اند  فقط در 
گیان یک جمهوری مستقل به وجود بیاورند، 
اما این مسئله نیست یا مثاً رفع بی عدالتی 
در تمامی ایران که جنگلی ها روی آن تأکید 
دارند، خود نشان دهنده این است که آن ها به 
آزادی های سیاسی، دینی و اجتماعی به طور 
کلی در ایران فکر می کرده اند. باید اشاره کنم  
جمله معروفی از قول خود میرزاکوچک خان 
آمده اســت که ما پیش از هر چیز، طرفدار 
استقال مملکت ایرانیم. استقال به تمامی 
معنی کلمه و بدون اینکه هیچ دولت اجنبی 
اندک مداخله ای در آن داشته باشد. ما دنبال 

اصاحات اساسی در مملکت ایران هستیم. 
به دنبال رفع فســاد در ایران هســتیم. در 
همین بحث که طوالنی نیز هســت عنوان 
می کند ما طرفدار یگانگی کشور هستیم و 
عموم مسلمانان ایران را دعوت به همصدایی 
می کنیم و خواستار این هستیم که آن ها به ما 
مساعدت کنند. این بحث را فقط در نهضت 
جنگل نمی بینیم، چون ما فقط نهضت جنگل 
را نداریم بلکه عاوه بر این جنبش، شــیخ 
محمد خیابانی یا همزمان در خراسان کلنل 
محمدتقی خان پسیان یا در نواحی جنوبی 
دلیران تنگستان را داریم که در همه منابعی 
که بیشترشــان در دوره رضاخانی نوشــته 
شده است، این ها محکوم به این هستند که 
ضد ایران و به دنبال تجزیه ایران و مســائل 
اینچنینی بودند. به همین دلیل بر اســاس 
نوشته خود جنگلی ها و مهم ترین ارگان آن ها 

که همــان هفته نامه جنگل 
هست، این گزاره مورد تأیید 

قرار نمی گیرد.

جسته    نیز  بحث  این 
و گریخته مورد ســؤال 
نهضت  آیا  شــده  واقع 
و  سیاسی  صرفاً  جنگل 
نظامی بوده یا یک شکل 
از خدمت رسانی و توسعه 
درهمان مقیــاس در آن 
دیده می شود. مستندات 

تاریخی چه می گویند؟
البته می دانید نهضت جنگل 
یــک دوره تقریباً 6 ســاله 
است که به ســه دوره مجزا 
تقسیم می شــود؛ یکی دوره 
نهضت  نظامی  عملیات های 
است، دیگری زمانی است که 
جمهوری گیان و یکی نیز 

وقتی است که جمهوری سوسیالیستی ایران 
را به وجود آوردند. تأکید ما بیشــتر بر دوره 
دوم اســت که دوره جمهوری گیان است و 
همه کاره آن دوره تقریباً میرزا کوچک خان 
جنگلی و آن به اصطاح جریان مذهبی بود. 
در آن دوره خیلــی کارها مثاً برای برقراری 
امنیت در گیان، تاش برای رفع بی عدالتی 
و مبــارزه با خوانین محلی که مردم را غارت 
می کردند، انجام شد. این را نیز نباید فراموش 
کرد دوره ای کــه داریم در مورد آن صحبت 
می کنیم، دوره جنگ جهانی و هرج و مرج در 
ایران است، زمانی که دولت مرکزی آن طور 
که باید و شاید اقتداری ندارد و در نهایت نیز 
به کودتای رضاخانی منجر می شود. احمدشاه 
قاجار سه ســال بود که از کشور رفته بود و 
هرج و مرج های اینچنینی در کشــور وجود 

داشت. 
در چنین دوره ای ماحظه می کنیم جنگلی ها 
توانسته بودند نظمی خوب و الگویی را برای 
تشکیل حکومت به وجود آورند. جالب است 
منابع خارجی از ایشان به عنوان رابین هود 
ایران نام می برند. یعنی کســی که به دنبال 
رفع ظلم بود و واقعــاً نیز این کارها را انجام 
داده اســت.  البته با دشمن هایی نیز مواجه 
بود یعنی هم اســتبداد داخلی و آن نیروی 
نظامی قاجارها و هم با انگلیسی ها درگیر بود 
چون روس های تزاری از ایران خارج شــدند 

و این ها خواستند جای روس ها را پرکنند و 
جنگلی ها با هر دو این نیروها درگیر بودند. 
به هر حال در همان دوره کوتاهی که این ها 
در منطقه گیان استیا داشتند، یک نظم 
خوبی را به وجــود آورده و توانســته بودند 
دولت کوچکی را در گیان تشــکیل دهند. 
مبارزه با خودکامگی، مبارزه با استبداد و رفع 
بی عدالتی از نکات جالبی اســت که ما هم 
در میرزا کوچک خان و هم در شــیخ محمد 
خیابانی می بینیم. جالب است که این ها برای 
توزیع ارزاق عمومــی کمیته هایی به وجود 
آورده بودند تا مواد غذایی به صورت عادالنه 
بین مردم تقســیم شــود و حتی گروهی را 
برای مبارزه با احتکار تشکیل داده بودند. به 
عبارتی برخی از سودجویان که می خواستند 
مواد غذایی یا مایحتاج مردم را مخفی کنند، 
این تشــکیات مأموریت داشــت این طور 
انبارها و این ها را شناسایی کند. 

نهضت    ارکان  بعضــی 
جنگل را بر دو رکن استقالل 
با توجه  اعتقاد می دانند.  و 
به رویکرد اعتقادی ایشان، 
اوالً از چه کسانی متأثر بود 
تشکیل  برای  ایده ای  آیا  و 
منطقه ای  حکمرانــی  یا 

اسالمی داشته؟
فکر می کنم ایشــان مقداری 
از  برخــی  تأثیــر  تحــت 
مثًا  اسامی  مبارز  متفکران 
سیدجمال الدین اسدآبادی یا 
عبدالرحمان کواکبی بود که از 
بنیان گذاران حرکتی به اسم 
»کمیته اتحاد اسام« بودند. 
کمیته اتحاد اســام هدفش 
به وجود آوردن یک اتحاد بین 
تمامی مسلمین بود. می دانید 
که نه مذهب و نه ملیت ســید جمال الدین 
اسدآبادی هنوز برای ما دقیقاً مشخص نیست. 
 این را مخفی می کرد چرا که می خواســت 
به آن بحث اتحاد اســامی کمک کند. میرزا 
کوچک خان نیــز زمانی که نهضت جنگل را 
به راه انداخت درست مشابه آن ها که کمیته 
اتحاد اسام را درســت کرده بودند، »هیئت 
اتحاد اسام« را تشکیل داد. از نظر شخصیتی 
نیز به اجتهاد نرسید ولی به هر حال درس های 
مذهبی نیز خوانده و پدرش نیز مذهبی بود. 
پدرش بــه »میرزا بزرگ« مشــهور بود و به 
همین خاطر به ایشان میرزا کوچک می گفتند. 
به خاطر اینکه از ساله سادات و این ها بودند، 
به این نام نامیده می شد. ایشان دروس حوزوی 
نیز خوانده و در زّی روحانیت بود. نه برای من 
که برای هیچ کس مشخص نیست ایشان تا 
چه میزان دروس حوزوی را خوانده و در چه 
مرحله ای بود. فکر نمی کنم به درجه ای رسیده 

باشد که عالمی در حد آیت اهلل باشد. 

اعضای    در  که  متفاوتی  گرایش های 
نهضت جنگل اســت از کجا نشــأت 

می گیرد. روحیه میرزا این طور بوده؟
اوضاع زمانی و شــرایط اجتماعی و سیاسی 
آن دوره را بایــد در نظــر بگیریــم. منطقه 
گیان تحــت تأثیر تحــوالت مختلف و به 
خصوص تحت تأثیر منطقه قفقــاز بود. در 

قفقاز یک حکومت چپ مارکسیست با عنوان 
»شائومیان« وجود داشــت. در آنجا احزابی 
چون حزب عدالت و حزب همت وجود داشت 
که از لحاظ فکری چپ مارکسیســت بودند. 
افرادی مثل احســان اهلل خــان، خالو قربان 
کرد و آقای جوادزاده که همان پیشــه وری 
معروف اســت، در نهضت جنگل تحت تأثیر 
آن جریان قرار داشتند. این تشکیات پیش از 
اینکه حتی میرزا کوچک خان حرکتش را آغاز 
کند در آذربایجان فعال بودند -یعنی شاید از 
10 سال پیش و مسئله جدیدی نبود- و همه 
این هــا نیز تحت تأثیر حزب بزرگی با عنوان 
»سوسیال دموکرات روسیه« بودند. این ها از 
طریق باکو و قفقاز در آذربایجان و گیان نیز 
نفوذ کرده بودند. باید مدنظر داشت زمانی که 
میرزا کوچک خان حرکــت خود را آغاز کرد 
چون گیان یک منطقه کشاورزی و فئودالی 
بود طبیعی است تحت تأثیر شعارهای چپ 
مارکسیســتی قرار گیرد. ما باید این نکته را 
در نظر داشته باشیم که فضا به این سمت و 
سو بود. ضمن اینکه نیروهای قزاق و نیروهای 
دولتی نیز در این منطقه فعال بودند. نیروهای 
روس در گیان زیــاد بودند، روس هایی که 
مجبور شــده بودند ایران را تخلیه کنند. در 
جریــان جنگ جهانی، انقاب بولشــویکی 
در روســیه اتفاق افتاد. یک عده از نیروهای 
روس، ایــران را تخلیه کردنــد وعده ای نیز 
ماندند؛ این ها شروع به مبارزه علیه جمهوری 
سوسیالیستی در شوروی کردند که به این ها 
اصطاحــاً »روس های ســفید« می گفتند. 
اتفاقاً دستشان نیز در دست انگلیسی ها بود 
که این مسئله ســبب شد حکومت انقابی 
مارکسیستی در روســیه یا اصطاحاً ارتش 
سرخ چندین کشتی نیرو در بندر انزلی پیاده 
و انزلی و رشت را تصرف کردند و گیان زیر 
سیطره این ها در آمد. می خواهم بگویم چنین 
وضعیتی هست و در چنین اوضاع و احوالی 
بود که میرزاکوچک خان مجبور شد با این ها 
کنار بیاید. البته افراد چپی چون خالوقربان و 
احساس اهلل خان در نهضت جنگل فعال اند؛ 
بنابراین بله، این تمایل در این زمان به وجود 
آمد. البته این بدان معنا نیســت که نهضت 
جنگل گرایش های چپ مارکسیستی دارد. 

یک دوره کوتاهی نیز هست. 
چــون یکی دو واقعه در همیــن زمان کوتاه 
اتفــاق می افتد که اوالً کودتــای رضاخان در 

ایران است که مجبور می شوند نیرو به گیان 
بفرستند و دوم اینکه نهضت جنگل به خاطر 
خیانت شوروی ها وجه المصالحه قرار گرفت. 
یک توافق میان انگلیس و شــوروی به وقوع 
پیوســت و نیروهای شــوروی پشــت میرزا 
کوچک خــان را خالی کــرده، از ایران خارج 
شدند و دست انگلیســی ها و دولت مرکزی 
در منطقه گیان باز شــد و سرکوب نهضت 
جنگل را با قدرت نظامــی قوی انجام دادند. 
این مســئله هســت ولی به ایــن معنا که 
میرزاکوچک خان گرایش چپ مارکسیستی 
داشــته باشــد اصاً درست نیســت، چون 
دو جنــاح در نهضــت جنگل هســت یکی 
جنــاح مذهبــی و دیگری سوسیالیســتی.

 جناح سوسیالیسیت نیز خیلی ضعیف است و 
جز چند نفری که نام بردم بیشتر نبودند، ولی 
توده های اصلی مذهبی بودند که این ها نیز در 
نهایت از هم جدا شدند؛ وقتی نیز از هم جدا 
شدند می بینیم که نهضت جنگل ضربه خورد. 

به تازگی توسط برخی    دیدگاهی که 
مطرح شد همین مسئله بود. مهم ترین 

راه پاسخ به آن را چه می دانید؟
مهم ترین منبعی که داریم و می تواند به تمامی 
این مسائل حاشیه ای پاسخ بدهد هفته نامه 
جنگل است که همچون مرام نامه این هاست و 
نشان می دهد جنگلی ها چه اهداف و مسائلی 
را دنبال می کردند. در آنجا کاماً خاســتگاه 

مذهبی آن ها مشخص است.
 اهدافــی نیز که اعام می کنند، برای از بین 
بردن آن فضای غیرمذهبی است که در پایان 
دوران قاجاریه شــکل گرفته بود. باید به این 
مســئله نیز دقت کنیم که در ایران و در پایان 
دوران قاجار و از دوره مشــروطیت و فروکش 
کــردن آن هیجان مشــروطیت، مــا فضایی 
غیرمذهبی را می بینیم که رو به رشــد است. 
به همین خاطر است که میرزاکوچک خان در 
کسوت روحانیت علیه این فضا حرکت می کند 
و در حقیقت حرکت ایشان دارای دستمایه های 

به شدت فرهنگی مذهبی است. 
همان طور که این کار را شــیخ محمد خیابانی 
در آذربایجــان و تبریــز نیز انجــام می دهد. 
البته حرکت شــیخ محمد خیابانی جنبه های 
فرهنگی و اجتماعی اش خیلی بیشــتر بود و 
میرزاکوچک خان جنگلــی جنبه های نظامی 

نهضت و حرکتش بسیار پررنگ تر است.

گفت وگوی قدس با دکتر عباس سرافرازی، در سالروز شهادت میرزاکوچک خان

جنگل علیه جنگل!

 آیا »میرزا کوچک خان جنگلی«
 به  دنبال تجزیه ایران بود؟

اندیشه: »آیــا میرزا کوچک خان 
تجزیه طلب بود؟« این پرسشــی 
اســت که هربار با رســیدن ایام 
11 آذر و ســالروز شهادت میرزا 
کوچک خان جنگلی در رســانه ها 
و میــان عاقه مندان بــه تاریخ 
مطرح می شــود.به گزارش قدس 
و به نقل از تســنیم، در سال های 
اخیر سلطنت طلب ها در شبکه های ماهواره ای و فضای مجازی برای توجیه 
سر بریدن میرزا کوچک خان و سرکوب نهضت جنگل به دست رضاشاه، در 
تا ش اند از وی یک شخصیت ضدمیهنی بســازند و از او با عنوان یاغی و 

شورشی یاد کنند.
»یونس استادســرایی« معروف به میــرزا کوچک خان فرزنــد میرزا آقا 
بزرگ، طلبه ای بود که فعالیت سیاســی را در زمان استبداد صغیر و قیام 
مشــروطه خواهان آغاز کرد و در فتح قزوین شــرکت داشت. وی در اواخر 
ســال 1915م. با کمک میرزا علی خان دیوســاالر که در مازندران مستقر 
بود، هیئت اتحاد اســام را تشکیل داد. از نام این کمیته پیداست نهضت 
آن ها بیشتر از همه جنبه اسامی داشته، چراکه میرزا هم در مسجد جامع 
رشت و هم در مدرسه محمودیه سرچشمه تهران به تحصیل علوم حوزوی 
مشغول بود. با انعقاد قرارداد 1919 توسط وثوق الدوله، میرزا که مدتی در 
تهران شاهد مرارت های مردم و نفوذ قدرت های بزرگ در میان دولتمردان 
ایرانی بود، به تشکیل حزب جنگل مبادرت کرده و روزنامه جنگل را منتشر 
کرد.در آن زمان، روس ها در شمال ایران مستقر بودند و جنگلی ها به آن ها 
صدماتی وارد می ساختند و چندین مرتبه درصدد براندازی آنان برآمدند و 
برخوردهای شدید در جنگ های داوساو، کسا، مالکون و ماسوله بین آنان 

درگرفت.
پس از آنکه روس ها از شکست نهضت جنگل ناامید شدند، درصدد برآمدند با 
جنگلی ها مذاکره کنند. مذاکراتی میان میرزا کوچک خان و نظامیان روسی 
و همچنین انگلیسی ها که درصدد بودند نیروهایشان را به شمال بفرستند، 
برقرار شد. با وقوع انقاب شوروی در روسیه، انگلیسی ها نیروهای بیشتری را 
به شمال ایران می فرستند که همین موجب شدت درگیری میان جنگلی ها 
و انگلیسی ها شد تا اینکه در مرداد 1297 شمسی معاهده ای میان هیئت 
اتحاد اســام و انگلیسی ها منعقد می شود و انگلیسی ها تعهد می کنند در 
امور داخلی ایران مداخله نکنند و در عوض به طور آزاد قوای خودشان را از 

جنوب به شمال ایران برای حمایت از روس ها ببرند.
با توســعه کار جنگلی ها در شــمال ایران، دولت مرکزی اداره چندانی بر 
این مناطق نداشــت و شاید همین مســئله موجب شده باشد برخی فکر 
کنند میرزا کوچک خان دولتی مستقل تشکیل داده است. باید به این نکته 
توجه کرد که آن زمان عمًا در ایران شــاهد بی دولتی بودیم و باوجود بر 
سر کار بودن احمدشاه قاجار، نواحی مرکزی و به خصوص جنوب ایران در 
تصرف  قوای متفقین بود و قحطی بزرِگ ناشی از غارت انبار آذوقه ها توسط 
انگلیس ها و روس ها موجب شد یک چهارم جمعیت ایران قتل عام شود. در 
چنین شرایطی، خطه شمال به دلیل سرسبزی و حاصلخیزی و همچنین 
تســلط جنگلی ها، تنها مأمنی بود که برخی با پــای پیاده خود را به آنجا 

می رساندند تا در امان باشند.
دکتر محمدقلی مجد، بخشــی از کتاب »قحطی بزرگ« را به قحطی در 
گیــان اختصاص داده و در آن به نقش میــرزا کوچک خان در مقابله با 
قحطی در گیان و حتی کمک به قحطی زدگان تهران و همدان و ســایر 

شهرهای ایران برای جلوگیری از قحطی پرده برداشته است.
نگاهی به سازوکار موجود در حکومت جمهوری که میرزا در شمال تأسیس 
کرد نشان می دهد هدف وی نه جدا کردن آن خطه از حاکمیت ایران، بلکه 
تنها اعتراضی به ســازوکار دولت مرکزی بود که اهداف انقاب مشروطه را 

گم کرده بود. 
شــیخ محمد خیابانی نیز همان زمان در آذربایجــان قیام کرده و با میرزا 
کوچک خان ارتباط برقرار ساخت تا به طورمشترک قیام کنند. در واقع میان 
آنچه شــیخ محمد خیابانی و میرزا کوچک خــان دنبال می کردند با  آنچه 
سید جعفر پیشه وری سال ها بعد در آذربایجان دنبال می کرد تفاوت ماهوی 
وجود دارد. پیشه وری حکومتی نه با نام ایران بلکه با نام آذربایجان تأسیس 
کرده و به نام خود سکه ضرب کرد اما میرزا هیچ گاه نام ایران را از نهضت 
جنگل حذف نکرد.برای مثال، شعار روزنامه جنگل که از شماره اول در تمام 
شماره های این روزنامه در سرلوحه آن درج شده بود، این عبارت بود »این 
روزنامه فقط نگاهبان حقوق ایرانیان و منور افکار اسامیان است« و به جای 
تأکید بر گیان یا مازندران یا شمال ایران، تأکید میرزا و جنگلی های اصیل 

بر حفظ نام ایران بود. 
حتی در دورانی که نهضت جنگل به صورت رسمی حاکمیت مرکزی ایران 
را دیگر به رسمیت نشناخت و نظام جمهوری را تشکیل داد، شعار روزنامه 
جنگل هم تغییر کرد و این عبارت در باالی آن درج شده بود: »این روزنامه 
ناشر افکار کمیته انقاب ســرخ و ارگان حکومت جمهوری شورایی ایران 
است« و باز در این شعار هم هیچ رنگ و بویی از تجزیه طلبی در آن وجود 
ندارد و به جای جمهوری شورایی گیان عبارت جمهوری شورایی ایران درج 
شده بود. همچنین در دورانی که گیان تحت نفوذ قوای جنگل قرار داشت، 
از سوی دولت مرکزی هم حاکم برای گیان انتخاب می شد و سران نهضت 
جنگل این حاکمان را به رســمیت می شناختند و اگر الزم می شد با آن ها 
بــه عنوان نماینده دولت گفت وگو می کردند، مانند علی خان ظهیرالدوله، 
ابوالفتح خان حشمت الدوله، صالح خان آصف الدوله، مهدی فرخ )معتصم 
السلطنه( و عبدالحسین خان سردار معظم خراسانی )تیمورتاش( و دیگران.

گزارش

در پایان دوران قاجار 
وپس از فروکش 
کردن هیجان 

مشروطیت یک 
فضای غیرمذهبی 

را می بینیم که رو به 
رشد است. به همین 
خاطرکوچک خان 

در کسوت روحانیت 
علیه آن قیام می کند

بـــــــرش

صفحه 4   1399/09/12

شناس���نامه) برگ س���بز( نوع س���واری سیستم سایپا 
تیپ131SL مدل1390 شماره موتور4221795 شماره 
شاسی S1412290794017 رنگ سفید روغنی شماره 
پالک 248س61 ایران 95 بنام رحیمداد نورائی سرجو 

مفقود گردیده واز درجه اعتبار ساقط می باشد 

,ع
99
09
42
7

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اصل برگ تعرفه اراضی ش���هر س���بز به ش���ماره برگه 
110877 ب���ه تع���داد 40 س���هم ب���ه هم���راه صلحنامه 
پیوس���ت ش���رکت آبادانی و مس���کن الهیه خراس���ان 
بن���ام امیررض���ا صدیق���ی فرزند علی اکب���ر به ش ش 
0925082864 مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
09
46
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

کارت سبز خودروسواری پژو پارس نقره ای متالیک 
مدل 87 به ش���ماره انتظامی ایران 10/ 952/ ق 63 
وبه ش���ماره موتور 12487010667 وش���ماره شاس���ی 
NAAN01CA18E700722 مفقودگردی���ده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد.)قزوین(

,ع
99
09
48
3

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

س���ندوبرگ س���بزخودرو پراید مدل 75 به رنگ سفید 
به ش���ماره  پالک 377 ط 21 ایران 12 وشماره موتور 
  s1412275514357 شاس���ی  وش���ماره   00007835
ب���ه نام اینجانب زهره جوکار حصار س���رخ خراس���انی 

مفقود وازدرجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
09
48
4

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ سبز تراکتورکشاورزی تک دیفرانسیل 285 ام اف 
مدل1389به شماره انتظامی651ک11ایران84وشماره 
موتورLFW05856W و ش���ماره شاسیJ03417 بنام 
سعداله کریمی فرزند حسینعلی مفقود گردیده و از 

درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
99
09
48
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز و س���ند کمپانی موتور س���یکلت احس���ان 
مدل 1394 رنگ س���بز یش���می ب���ه ش���ماره انتظامی 
98688/773  ش���ماره موتور 0125N2N375654 و 
شماره شاس���ی N2N***125E9412736 به مالکیت 
مس���عود زنده مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط 

می باشد.  ,ع
99
09
49
1

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

/ع
99
09
48
6

الذکر  فوق  شرکت  سهامداران  کلیه  از  بدینوسیله 
عمومی  مجمع  جلسه  در  تا  آید  می  عمل  به  دعوت 
بطور  عادی  عمومی  مجمع  جلسه  و  العاده  فوق 
 99/9/24 مورخ  دوشنبه  روز  در  که  العاده  فوق 
نشانی  به   10 ساعت  و   8 ساعت  راس  ترتیب  به  که 
باربری حافظ قدیم  11 جنب  گاراژدارها میالن  خیابان 

برگزارمی گردد حضور بهم رسانند.
دستور جلسه مجمع عمومی فوق العاده : 

1- تغییر آدرس شرکت 2- تغییر ماده 44 اساسنامه
3- سایر موارد پیش بینی نشده

دستور جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده : 
1- انتخاب مدیران 2- انتخاب بازرسین

3- سایر موارد پیش بینی نشده
هیئت مدیره شرکت

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده و مجمع عمومی 
عادی بطور فوق العاده شرکت حمل و نقل جهان بار 
طوس )سهامی خاص( به شماره ثبت 9229 و شناسه 

ملی 10380249822
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شهرداری تربت جام در نظر دارد به استناد مصوبه شماره 322- 99/8/12 شورای محترم اسالمی شهر 
تربت جام نسبت به مزایده کتبی اموال مازاد بر نیاز ) آهن آالت و لوازم اسقاطی(  اقدام نماید.

ش��رکت کنندگان می توانند با توجه به شرایط ذیل پیشنهاد خود را به انضمام مدارک در پاکت در 
بسته و الک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

1-قیمت پایه کارشناسی برابر جدول پیوست فرم پیشنهادات در اسناد مزایده.
2-شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.

3-کلیه هزینه های مالی از قبیل آگهی، کارشناس��ی و غیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده 
برنده مزایده خواهد بود.

4-ب��ه پیش��نهاداتی که مخدوش و فاقد س��پرده واریز باش��د و یا بعد از مهلت مق��رر واصل گردد 
ترتیب اثر داده نخواهد شد.

5-سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط می گردد.
6-واریز مبلغ سپرده شرکت در مزایده برابر فرم شرایط اسناد مزایده به حساب 0204962788005 
نزد بانک ملی شعبه شهرداری تربت جام به کد 8753 یا ارائه ضمانت نامه بانکی ) شماره شبا ملی 

.) IR 920170000000204962788005
7-ش��رکت کنندگان می توانند جهت دریافت اس��ناد و شرایط مزایده و برگ پیشنهاد قیمت از روز 
پنجش��نبه مورخ 99/9/13 لغایت پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ 99/09/27 تا ساعت 13 به 

شهرداری تربت جام مستغالت مراجعه نمایند.
8-پیش��نهاد دهندگان بایس��تی پیش��نهادات کتبی خود را حداکثر تا س��اعت 14 روز ش��نبه مورخ 

99/9/29 در دو پاکت 
ال��ف و ب ) پاک��ت ال��ف فیش واریزی ی��ا ضمانت نامه بانکی و پاکت ب ش��امل پیش��نهاد قیمت( به 

دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.
9-تاریخ و زمان بازگشایی : ساعت 15 مورخ 99/9/29 . 125 � 9/10

مزایده کتبی اموال مازاد بر نیاز ) آهن آالت و لوازم اسقاطی(  

عباس محرمی-   سرپرست شهرداری تربت جام 

جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده )نوبت دوم( 
شرکت اعتبار کارکنان مرکز بهداری شمالشرق سپاه 
پاسداران جمهوری اسالمی ایران بشماره ثبت:11173 
درساعت 9 صبح روز دوشنبه مورخ99/9/24 در محل 
دفتر تعاونی واقع در مشهد قاسم آباد بلوار امامیه 
اعضای  کلیه  از  شود.  برگزارمی   15 امامیه  نبش 
اتخاذ تصمیم نسبت به  محترم تقاضا می شود جهت 

موضوعات زیر در این جلسه حضور بهم رسانند.
اعضای محترمی که امکان حضورآنها درجلسه مقدور 
موجب  به  را  خود  رأی  حق  توانند  می  باشد  نمی 
در  که  نمایند  محول  دیگری  فرد  به  کتبی  وکالتنامه 
حداکثر سه  هر عضو  وکالتی  آراء  تعداد  این صورت 
رأی و هر شخص غیر عضو تنها یک رأی خواهد بود.

اعضای متقاضی اعطاء نمایندگی به همراه وکیل مورد 
نظر خود باید از ساعت 10 تا 13 مورخ 99/9/20 درمحل 
تأیید وکالتنامه های  از  تا پس  دفتر شرکت مراجعه 
برای  مجمع  به  ورود  ورقه  مجاز،  مقام  توسط  مزبور 

فرد نماینده صادر گردد.
دستور جلسه : 

بازرس  گزارش  و  مدیره  هیئت  گزارش  1-استماع 
الی98  سالهای88  مالی  صورتهای  تصویب  و  2-طرح 
 99 سال  پیشنهادی  بودجه  تصویب  و  .3-طرح 
4-انتخاب سه نفر هیأت تصفیه و دو نفر ناظر هیأت 

تصفیه برای مدت 2 سال .
هیئت مدیره
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده
) نوبت دوم ( شرکت تعاونی اعتبار کارکنان

مرکز بهداری شمالشرق سپاه پاسداران جمهوری 
اسالمی ایران بشماره ثبت: 11173

 )تاریخ انتشار:99/9/12(
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5روزنامـه صبـح ایـران

 فراخوان پیشنهاد شعار مشترک فاطمیه ۹۹ معارف: جامعه ایمانی مشعر، همچون سال های گذشته به مناسبت ایام شهادت صدیقه طاهره)س(، قصد دارد تا با هم اندیشی جامعه بزرگ فعاالن هیئت 
و نخبگان فرهنگی، عبارتی را به عنوان شعار مشترک فاطمیه ۹۹ انتخاب کند.  محورهای محتوایی خاص فاطمیه ۹۹ عبارت اند از: »مکتب حاج قاسم سلیمانی«، »استغفار، دعا و مناجات«، »خانواده و سبک زندگی«، 

»مواسات با نیازمندان« و »محدودیت های کرونایی«. عالقه مندان می توانند پیشنهادهای خود را به سامانه ۳۰۰۰۱۵۴۲ ارسال کنند.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r ۹۴۰6 انسان بدون نماز، بی هویت می شود چهارشنبه ۱۲آذر ۱۳۹۹ ۱6 ربیع الثانی۱۴۴۲ ۲ دسامبر ۲۰۲۰  سال سی و سوم  شماره

شبســتان: خداوند فرموده نماز بخوانید تا پاک شــوید، پس یکی از 
الَه تَْنهی  َعِن الَْفْحشاءِ َو الُْمْنَکر« یعنی  فلسفه های نماز پاکی است؛ »إَِنّ الَصّ
نماز انسان را از فحشا و منکرات بازمی دارد. انسان به دلیل طبیعتی که دارد 
آلوده به خشم، شهوت، غضب و دروغ می شود بنابراین خداوند برای پاک 
شدن از این آلودگی های اخالقی، بندگان خود را دعوت به نماز و مناجات با 
خود کرده است. فلسفه دیگر نماز رشد انسان است؛ با توجه به اینکه انسان 
در مسیر کمال است بنابراین نماز مرکبی است که از آن تعبیر به نردبان و 

معراج شده است که برای نزدیکی به پروردگارش باید بخواند.
قرب پروردگار یکی دیگر از فلسفه های نماز است. قرآن کریم می فرماید 
سجده کن و به خداوند نزدیک شو. نزدیکی پروردگار هم نزدیکی از نوع 
فیزیکی نیســت. پیامبر اکرم)ص( فرمودند: اخالق و ویژگی های خداوند 
را در خودتان ایجاد کنید، بدین معنا که پروردگار مهربان است، مهربان 
باشید، خالق است، مبتکر باشید، غافر است، از خطاهای دیگران گذشت 
کنید؛ بنابراین به هر میزانی که صفات پروردگار را در خودمان ایجاد کنیم 
به همان اندازه هم به خداوند نزدیک می شویم؛ این معنای قرب خداوند 

متعال است که در نماز هم بعضی از این صفات پروردگار آمده است.
انسان منهای خداوند یعنی زباله! حدیثی داریم که می فرماید وقتی یک 
نفر در جمعی به یاد خداوند است همانند تک درختی در کویر است یعنی 
سرسبزی و خرمی انسان در سایه رشد و نمو و ارتباط با مبدأ است؛ مثاًل 
المپ سوخته دیگر قابلیت انتشار نور را ندارد. اینجا نیز مبدأ نور، پروردگار 
است؛ »اهلل نور الســموات واالرض« یعنی همه موجودات نورشان را از اهلل 
می گیرند. در واقع نماز همان اتصال به مبدأ نور که خداوند است، است و در 
صورتی که این ارتباط قطع شود، جایش زباله دان است. زباله دان پروردگار 
هم جهنم است. از جهنمی ها می پرسند چرا به جهنم آمدی؟ می گویند: 
ما اهل نماز نبودیم. اینکه چرا در اسالم تا این اندازه به نماز تأکید شده به 
این دلیل است که اگر انسان از خداوند جدا شود، بی هویت می شود و در 
بیابانی حیران و سرگردان است؛ بنابراین خداوند از روی مهر و محبت خود 

این مسیر را باز کرده که ما به سمت آن حرکت کنیم.
از هــزاران راه می توان با معبود خــود ارتباط برقرار کرد اما خداوند میان 
این هزاران راه فریضه ای به نام نماز را تعریف و پیشنهاد کرده است که از 
این طریق با وی ارتباط برقرار کنیم. ما در 24 ساعت، 23 و نیم ساعت با 
شیوه های مختلف با پروردگار خود در ارتباط هستیم؛ مثالً دست بینوایی را 
می گیریم، خوش اخالقی می کنیم و یا شاداب هستیم؛ همه این ها موجب 
جلب رضایت پروردگار متعال اســت ولی خداوند یک فریضه مهم به نام 
نماز را نه به خاطر نیاز خود بلکه برای رشد ما قرار داده است و می فرماید: 
این تأثیرات روحی، روانی و عاطفی زیادی برای انسان دارد؛ ضمن اینکه 
اختیار هم به بندگان خود داده و می فرماید می خواهی بخوان و می خواهی 
نخوان؛ اگر رضایت من را می خواهی بخوان. بعضی از این افراد می گویند 
من با خواندن و اشک ریختن شعر حافظ با خدای خود راز و نیاز می کنم؛ 
ایرادی ندارد بخوانید ولی ما در قرآن کلمه ای به نام مناسک داریم یعنی 
شکل عبادت؛ »ارنا مناسکنا«؛ حضرت ابراهیم)ع( از خداوند خواهش می کند 
که شکل عبادت را به ما یاد بده؛ تو پروردگار ما هستی، تو توانای بی انتها 
هستی به ما یاد بده چگونه تو را پرستش کنیم. خداوند هم یاد داده در این 
زمان ها به این شکل و با این زبان او را ستایش کنید؛ این شیوه نماز مورد 

پسند پروردگار است.
بی توجهی به نماز یعنی قهر کردن با خداوند. در واقع بی توجهی به نماز، زیر 
سؤال بردن آن و ترک و مسخره کردن نماز یعنی پشت کردن به خورشید؛ 
پس نماز یعنی روشنایی، شادابی، رشد و نمو و خوشبختی، به همین دلیل 

مبدأ تمام چیزهایی که ما دنبال آن در زندگی هستیم، خداوند است.

معــارف: آیــت اهلل العظمــی صافی 
گلپایگانی دام ظله الوارف در یادداشتی 
اختصاصی به تحریریــه قدس آنالین 
عــرض ارادات خود نســبت بــه امام 
مهربانی را ابراز داشــته  اند که در ادامه 

می خوانید.
بسم اهلل الرحمن الرحیم

َرهٍ َطیَِّبٍه أَْصُلها  قال اهلل تعالی: »َکَشــجَ
ماءِ تُْؤتِی أُُکلَها ُکلَّ  ثابٌِت َو َفْرُعها فِی السَّ

ِّها « ِحیٍن بِإِْذِن َرب
برای جوامع انسانی به خصوص جوامع 
دینــی، هیچ چیزی مانند آشــنایی با 
ســیره و مکتب حّجت هــای خداوند 
متعال و پیشــوایان الهــی، نمی تواند 
آموزنده تر و سازنده تر  باشد و باید آن را 
به عنوان یک علم بزرگ جهانی معّرفی 
نمــود که در حقیقت، راهنمای بشــر 
به ســوی تعالی آگاهی و اندیشه های 
تابناک و رفتارهــای پاک بوده و همه 
شــئون حیات ماّدی و معنوی بشر را 
پیشوایان  بزرگ ترین  فراگرفته است.از 
بشر که شــئون و عظمت  های وی، نه 
فقط سرتاسر عالم اسالم را، از شرق تا 
غرب فراگرفته، بلکه قلوب پیروان دیگر 
ادیان را به این شخصیت ممتاز متوجه 
نموده اســت، حضرت علی بن موسی 

الرضا )علیه السالم( است.
شخصیتی که از جهات مختلف، مورد 
توجه اندیشمندان و بزرگان قرار گرفته 
اســت و اگر بخواهیم درباره هر یک از 
ابعاد عظمت ایشــان، ســخن بگوییم، 
ســاعت ها و روزهــا باید بگــذرد تا به 
قطره ای از آن اقیانوس بی کران دست 
یابیــم. یکــی از ابعاد مهــم آن وجود 
مبارک، علم و دانش الهی ممتاز ایشان 
اســت؛ از آن روست که آن حضرت، به 
عالم آل محمــد )ص( ملقب گردیده 
اســت؛ علم و دانشــی که دانشمندان 
ادیان مختلف و فرقه های اسالمی را به 

اعجاب و تحسین واداشت.
به عنوان نمونه، چنانچه شرح مسافرت 
آن حضرت )ع( به خراســان را مطالعه 
فرمایید، خواهید دید که در این سفر، 
چگونه آن حجت خداوند، عقاید الهی 
و معارف وحیانــی را تجدید کرد و به 
واســطه همین مطلب اســت که آن 
حضرت را »مجــّدد رأس مــأه ثانیه« 

خوانده اند.
عصر مأمون، که عصر شــروع آشنایی 
مســلمانان با اصطالحات و مکتب های 
فلســفی بوده و به واسطه ترجمه کتب 
فلســفی به زبان عربــی و حمایت های 
شخِص مأمون، القای شبهات و اشکاالت، 
در عقاید دینی زیاد گردید و از ســوی 
دیگر، بحث و مناظره بین مسلمانان و 
علمای ادیان دیگر نیز توســعه یافت و 
مباحثات مذهبی رایج گردید، حضرت 
رضا )ع( بــرای حفظ معــارف الهی و 
وحیانــی، و رّد هر گونه شــبهه و ایراد 
و نیــز راهنمایی علمــا، مجاهدت های 
فراوانی فرمودند و شخصاً با دانشمندان 
بزرگ ادیان مختلــف، مباحثه کرده و 

آن ها را مجــاب می کردند؛ که صورِت 
آن جلســاِت مباحثــه و مناظــره، در 
کتب تاریخــی و حدیثی ثبت و ضبط 
گردیده اســت و امروزه یکی از ذخایر 
بســیار مهّم علمی در فــّن احتجاج و 
استدالل محسوب می شــود و همواره 
مورد استفاده دانشمندان بوده و خواهد 
بود.دانشمندان و مردم، هر گونه اشکال 
درباره مسائل فلسفی را به آن حضرت 
عرضه می داشتند، پاسخ شافی و کافی 

می شنیدند.
مشایخ علمای سنت نیز به آن حضرت، 
ارادت می ورزیدند و ایشــان را یکی از 
اولیای بزرگ می شمردند و در مدح آن 
حضرت، اشعار و قصاید بسیاری سروده 
اند.علمای دیگر ادیان نیز هنگامی که با 
آن حضرت روبه رو می شدند و ایشان را 
سرچشمه علوم الهی و معارف آسمانی 
می یافتند، در برابر ایشــان خاضع شده 
و زبان به تمجید و مدح می گشــودند 
و تا آنجــا که می توانســتند جان های 
تشنه شــان را از آن معــارف بی نظیر، 

سیراب می نمودند.

یادداشت اختصاصی و شعر »ثمن بهشت«  آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی  

بنيادهاي حقوقي در سيره  حضرت علی بن موسی الرضا j سرچشمه علم و دانایی
و تعاليم امام رضا)ع( 

بررسی می شود
آستان نيوز: چهارمین نشست علمي 
کنفرانــس ملي »امام رضــا)ع( و علوم 
روز« با عنوان »بررسی بنیادهاي حقوقي 
در ســیره و تعالیم امام رضا)ع(« برگزار 
مي شود. این نشست علمي با سخنراني 
»علي باقري کني؛ معاون امور بین الملل 
قوه قضائیه«، »حســین فرحي؛ اســتاد 
تحلیلگر حقوق بین الملل و اولین دبیر 
کمیسیون حقوق بشر اسالمي جمهوري 
اســالمي ایران«، »حجت االســالم رضا 
دانشور ثاني؛ معاون حقوقي آستان قدس 
رضوي«، »حجت االسالم سیدرضا مودب؛ 
رئیس دانشــکده الهیات دانشگاه قم و 
دبیر علمي کنفرانس«، »حجت االسالم 
سیدحسن وحدتي شــبیري؛ دانشیار 
دانشکده حقوق دانشــگاه قم و رئیس 
دانشگاه علوم اســالمي رضوي« برگزار 
مي شود.نشست علمي »بررسی بنیادهاي 
حقوقي در سیره و تعالیم امام رضا)ع(«، 
امروز چهارشــنبه 12 آذر ماه ســاعت 
9:30 الي 11 در قالــب وبینار تدارک 
دیده شده  و براي عموم قابل دسترسي 
است و عالوه بر بررسي بنیادهاي حقوقي 
در ســیره و تعالیم امام رضا)ع(، نگاهي 
اجمالي به موضوع شــهادت دانشمند 
هسته اي دکتر محســن فخري زاده از 

منظر حقوق بین الملل خواهد شد.
یادآور مي شود؛ دانشگاه بین المللي امام 
رضا)ع( مطابق با رسالت ها و رویکردهاي 
علمي خود مبتني بر اولویت گذاري نسبت 
به موضوعات مرتبــط با ترویج و تبیین 
معارف اهل بیت)ع( به ویژه اشاعه معارف 
عالم آل محمد)ص( و تبیین ارتباط مسائل 
علمي و اجرایي جامعه با معارف ایشان و 
ارائه راهبردهاي علمي - دیني به آن، اقدام 
به طراحــي کنفرانس ملي »معارف امام 
رضا )ع( و علوم روز« و پیش نشست هاي 
تخصصي آن در سال جاري کرده است.

خبر

یادداشت شفاهی 

 مشاور فرهنگی و علمی ستاد اقامه نماز کشور
 حجت االسالم سيدجواد بهشتی

      صفحه 5  1399/09/12

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9705138
ــعدآباد نام پدر: احمد تاريخ تولد:  ــه 9705138 خانم محبوبه ابراهيميان س به موجب پرونده اجرائى كالس
1366/03/28 شماره ملى: 0946123128 شماره شناسنامه: 12106 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 
ــند: 1391/08/12، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان  27153، تاريخ س
ــكه طالى تمام بهار آزادى عليه: حسين نكوئى نام  ــان رضوى جهت وصول مهريه تعداد چهارصد س خراس
پدر: صفرعلى محل صدور: مشهد تاريخ تولد: 1367/05/17 شماره ملى: 0945324227 شماره شناسنامه: 
ــب  ــه مديون در مورخه 1397/7/10 و صحت گواهى ابالغ حس ــه پس از ابالغ اجرائيه ب ــادر ك 19287 ص
درخواست بستانكار خودرو سوارى، وانت پيكان بشماره انتظامى 288 ط 92 ايران 99 متعلق به مديون در 
قبال مبلغ 12 عدد سكه به انضمام حقوق دولتى بازداشت كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى 
ــماره وارده 48336 مورخ 99/7/10 بدين شرح ميباشد: به پاركينگ  ــناس رسمى بش و طبق گزارش كارش
مهدى مراجعه و از خودرو سوارى وانت پيكان بشماره پالك 288 ط 92 ايران 99 مدل 1393 رنگ سفيد 
ــيرى بشماره موتور 0039807p118 و شماره شاسى EG640928 بازديد بعمل آمد 1- وضعيت اتاق:  ش
ــب با مدل خودرو 2- وضعيت موتور: سالم متناسب با مدل خودرو 3- الستيكها: 50 درصد فرسوده  متناس
ــالم 6- شيشه ها: سالم 7- سپرها: سالم  ــب با مدل خودرو 5- چراغ ها: س ــبورد و صندلى ها: متناس 4- داش

8- برف پاك كن: دارد 9- گيربكس: متناسب با مدل خودرو
ــخص ثالث مى باشد با  ــت مقدارى خوردگى دارد و فاقد بيمه نامه ش ــمت راس مالحظات: درب جلو و بدنه س
عنايات به مارد معنونه ميزان ارزش قيمت اتومبيل فوق در عرف بازار 720/000/000 ريال برآورد مى گردد

ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر  ــنبه مورخه 1399/9/23 از س با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز يك ش
جلسه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد- خ امام خمينى 28- اداره اجراى اسناد رسمى مشهد شعبه 
دوم اجراء از مبلغ پايه 720/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته باشد نقداً فروخته 
خواهد شد ضمناً مبلغ 36/000/000 ريال نيم عشر دولتى و مبلغ 43/200/000 ريال حق مزايده ميباشد 
ــد. همچنين در  و طبق ماده 12 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش
ــده برگزار ميگردد. همچنين  ــاعت تعيين ش ــمى در س صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس
شركت در مزايده منوط به پرداخت 10 درصد از مبلغ پايه مزايده به صندوق ثبت بوده و حضور خريدار يا 

نماينده قانونى آن در جلسه مزايده الزامى است. آ- 9909347 م.الف 424
تاريخ انتشار: 1399/9/12

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده اموال غيرمنقول كالسه 9901734
ــيرين  ــهد خانم ش ــعبه دوم اجراى ثبت مش ــه 9901734 مطروحه ش ــى كالس ــب پرونده اجراي ــه موج ب
ــماره ملى: 0931431344  ــين تاريخ تولد: 1345/03/02 ش ــنى كاريزنوئى نام پدر: محمدحس محمدحس
شماره شناسنامه: 55506 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 2252، تاريخ سند: 1364/07/28، دفترخانه 
صادركننده: دفترخانه ازدواج شماره 23 شهر مشهد استان خراسان رضوى جهت وصول چهار ميليون ريال 
ــه هزار و سيصد و بيست و پنج ريال  ــصت و س مقوم به مبلغ دو ميليارد و يكصد و چهل و چهار ميليون و ش
ــماره ملى: 0943879000 شماره  ــرورى نام پدر: غالمرضا تاريخ تولد: 1339/07/20 ش عليه آقاى احمد س
ــب  ــه فوق صادر كه پس از ابالغ اجراييه در مورخه 1399/4/21 بر حس ــنامه: 23 اجرائيه اى به كالس شناس
ــدانگ پالك ثبتى باقيمانده 756 فرعى از 5 اصلى بخش 9 مشهد ملكى  ــتانكار تمامى شش ــت بس درخواس
ــصت و سه هزار و سيصد  ــرورى در قبال مبلغ دو ميليارد و يكصد و چهل و چهار ميليون و ش آقاى احمد س
و بيست و پنج ريال به انضمام مبلغ پنجاه و سه ميليون و ششصد و يك هزار و پانصد و هشتاد و سه ريال 
ــت كه برابر گزارش كارشناس رسمى دادگسترى: از محل مورد تعرفه به آدرس مشهد:  حقوق دولتى بازداش
ميدان راهنمايى- بلوار صادقى- نبش صادقى 8- پالك 80 بازديد بعمل آمد عرصه ملك مورد تعرفه به متراژ 
ــند مطابقت دارد داراى بناى 3 سقف بصورت  ــد حدود اجمالى با س حدود 153/75 مترمربع موقوفه مى باش
ــكونى اما بصورت انبار و دفتر بيمه استفاده مى شود  زيرزمين و همكف و اول كه زيرزمين داراى پايانكار مس
ــه باب تجارى حاشيه بلوار به متراژ حدود 77  ــمت كه اول س به متراژ 154 مترمربع طبقه همكف در دو قس
ــمت يك باب مغازه بدون تجارى و يك  ــكونى كه خود در دو قس مترمربع و دوم به متراژ 75/5 مترمربع مس
ــكونى به متراژ 180/5 مترمربع كه همگى در تصرف  ــوئيت مسكونى مى باشد طبقه اول بصورت مس باب س
ــرقفلى در اختيار آقايان عالمى پور- اكبرى و  ــه باب مغازه تجارى حاشيه بصورت س ــد س مالك ثبتى مى باش
ــت بقيه قسمت ها در اختيار مالك است  ــد و زيرزمين توسط مالك به اجاره داده شده اس ــكرپور مى باش عس
قسمتى از زيرزمين در اجاره دفتر بيمه بمدت يكسال به ازاى ماهيانه 6/000/000 ريال مى باشد و قسمتى 
ــكرپور مى باشد و به اجاره ماهيانه 14/000/000  ــرقفلى مغازه دو نبش آقاى عس ديگر در اختيار صاحب س
ريال مدت اجاره ها تا سال 1401 تمديد شده است قدمت بنا حدود 40 سال و انشعابات برق مستقل آب و 
گاز مشترك است با امعان نظر به مساحت ابعاد موقعيت با قدمت بنا نوع استفاده شرايط خاص ملك شرايط 
فعلى بازار عرضه و تقاضا ارزش عرصه و اعيان (بدون سرقفلى تجارى هاى دائم) با كليه منضمات و متعلقات 
برابر 32/000/000/000 ريال معادل سه ميليارد و دويست ميليون تومان اعالم مى گردد حدود اربعه ملك 
حدود: شماالً بطول 8/5 متر درب و ديواريست به خيابان شرقاً اول بطول 3/20 متر كه پخى است بخيابان 
ــتراكى با پالك 9482  ــت بخيابان جنوباً بطول 14 متر ديوار به پى اش ــول 11 متر درب و ديواريس دوم بط
ــده از مورد ثبت  ــت به كوچه مجزى ش ــده از مورد ثبت غرباً بطول 13 متر درب و ديواريس فرعى مجزى ش

حقوق ارتفاقى شكافته سعدآباد از غرب به شرق مورد ثبت عبور مى نمايد.
ــاع از ششصد  ــهم مش ــتانكار برابر نامه مأمور اجراء تمامى چهل و چهار و نيم س كه با توجه به مطالبات بس
سهم ششدانگ در قبال مبلغ 2/373/333/333 ريال ارزيابى و برآورد گرديد لذا تمامى چهل و چهار و نيم 
ــهم مشاع از ششصد سهم ششدانگ پالك ثبتى فوق الذكر در قبال مبلغ 2/373/333/333 ريال مزايده  س
ــر به مبلغ 118/666/666 ريال ميباشد  ــد ضمناً مبلغ 94/933/333 ريال حق مزايده و نيم عش خواهد ش
ــد و مزايده تمامى چهل و چهار و نيم  كه طبق تبصره ماده 121 آئين نامه اجرا بعهده برنده مزايده ميباش
ــهم مشاع از ششصد سهم ششدانگ پالك ثبتى فوق الذكر در قبال مبلغ 2/373/333/333 ريال مزايده  س
ــعبه دوم اجرا شروع و به  ــنبه مورخه 1399/9/24 در محل ش ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر در روز دوش از س
ــد فروخته خواهد شد. ضمناً پرداخت بدهيهاى مربوطه اعم از آب و  ــته باش باالترين قيمت كه خريدار داش
برق و گاز حق انشعاب و يا حق اشتراك و نيز بدهيهاى مالياتى و عوارض شهردارى و غيره تا تاريخ مزايده 
اعم از اينكه رقم قطعى آنها معلوم شده يا نشده بعهده برنده مزايده است و هزينه هاى قانونى طبق مقررات 
ــمى در ساعت تعيين  ــد همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس وصول خواهد ش
ــناد رسمى مشهد  ــده برگزار ميگردد. مزايده در آدرس خيابان امام خمينى، خيابان ثبت اداره اجراى اس ش
شعبه دوم اجراى ثبت برگزار ميگردد. ضمناً واريز ده درصد مبلغ پايه مزايده در صندوق ثبت توسط خريدار 

و حضور خريدار در جلسه مزايده الزامى است. آ- 9909369 م.الف 425
تاريخ انتشار: 1399/9/12

رئيس اداره اجراى اسناد رسمى مشهد- محمدرضا اجتهادى عرب

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9901378
ــادى زاده نام پدر: محمدحسن تاريخ تولد:  ــه 9901378 خانم- عفت خراش به موجب پرونده اجرائى كالس
ــند ازدواج: شماره سند:  ــماره شناسنامه: 15 به استناد س ــماره ملى: 0944553567 ش 1346/11/06 ش
ــماره  ــماره 100 و طالق ش ــند: 1372/06/25، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش 6531، تاريخ س
ــان رضوى، اجرائيه اى جهت وصول مهريه خود به تعداد يكصد عدد سكه  ــتان خراس ــهد اس ــهر مش 20 ش
ــماره ملى:  ــن تاريخ تولد: 1346/01/01 ش بهار آزادى عليه: آقاى- غالمعلى نصرآبادى نام پدر: محمدحس
ــب درخواست بستانكار خودرو سوارى  ــنامه: 1 كه پس از ابالغ اجرائيه حس ــماره شناس 0652855644 ش
ــط  ــت كه توس ــكه طال تمام بهار آزادى بازداش 329 د 65 ايران- 36 متعلق به مديون بابت 100 عدد س
ــناس رسمى دادگسترى ارزيابى و طبق گزارش كارشناس رسمى بشماره وارده 29167- 99/5/2 به  كارش

شرح ذيل: مشخصات خودرو: 
1. نوع وسيله نقليه سوارى 2. سيستم ليفان 3. تيپ 620 (1800)- 4. مدل 1393- 5. نوع سوخت بنزين- 6. ظرفيت 
4 نفر- 7. تعداد سيلندر 4- 8. تعداد محور 2- 9. تعداد چرخ 4- 10 شماره موتورQ12090145811. شماره شاسى 
ــب با مدل خودرو وضعيت موتور متناسب با مدل خودرو- گيربكس  ــفيد- وضعيت اطاق متناس 112000 12. رنگ س
ــب با مدل خودرو- شيشه ها سالم- چراغ  ــالم- الستيك ها 50 درصد فرسوده- وضعيت صندلى ها و داشبورد متناس س
ــپر عقب خوردگى دارد- برف پاك كن سالم. ارزش پايه كارشناسى خودرو سوارى مذكور  ــالم- سپرها سالم- س س
موصوف مبلغ 900/000/000 ريال و در زمان بازديد در آدرس مشهد: پاركينگ پرتوى متوقف مى باشد و 
با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز يكشنبه مورخه 1399/9/23 از ساعت 9 صبح الى 12 ظهر جلسه 
مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مشهد: اداره اجراى اسناد رسمى مشهد از مبلغ پايه مبلغ 900/000/000 
ــد. ضمناً مبلغ نيم عشر  ــد نقداً فروخته خواهد ش ــته باش ــروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داش ريال ش
دولتى (45/000/000 ريال) و مبلغ حق مزايده (54/000/000 ريال) زائد بر مبلغ مزايده ميباشد و طبق 
ــد. همچنين در صورت  ماده 12 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق مقررات از خريدار وصول خواهد ش
ــده برگزار ميگردد. آ- 9909370  ــاعت تعيين ش ــمى در س تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رس

م.الف 427
تاريخ انتشار: 1399/9/12

آگهى مزايده اموال منقول پرونده 9901378
ــن تاريخ تولد:  ــادى زاده نام پدر: محمدحس ــه 9901378 خانم- عفت خراش به موجب پرونده اجرائى كالس
1346/11/06 شماره ملى: 0944553567 شماره شناسنامه: 15 به استناد سند ازدواج: شماره سند: 6531، 
ــماره 20 شهر  ــماره 100 و طالق ش ــند: 1372/06/25، دفترخانه صادركننده: دفترخانه ازدواج ش تاريخ س
مشهد استان خراسان رضوى، اجرائيه اى جهت وصول مهريه خود به تعداد يكصد عدد سكه بهار آزادى عليه: 
آقاى- غالمعلى نصرآبادى نام پدر: محمدحسن تاريخ تولد: 1346/01/01 شماره ملى: 0652855644 شماره 
ــب درخواست بستانكار خودرو سوارى 12- 617 ج 18 متعلق به  ــنامه: 1 كه پس از ابالغ اجرائيه حس شناس
ــت كه توسط كارشناس رسمى دادگسترى ارزيابى  ــكه طال تمام بهار آزادى بازداش مديون بابت 100 عدد س
ــماره وارده 29167- 99/5/2 به شرح ذيل: مشخصات خودرو: سيستم  ــناس رسمى بش و طبق گزارش كارش
پرايد- تيپ جى ال ايكس اى- مدل 89- رنگ نقره اى- ظرفيت 4 نفر- تعداد سيلندر 4- نوع سوخت بنزين و 

CNG – تعداد محور 2- تعداد چرخ 4- شماره موتور 3441922- شماره شاسى 141228946363628
ــب با مدل خودرو- گيربكس سالم- وضعيت  ــب با مدل خودرو- وضعيت موتور متناس وضعيت اطاق متناس
الستيك ها 50 درصد فرسوده- صندلى ها و داشبورد متناسب با مدل خودرو- سپر جلو شكسته- شيشه ها 

سالم- چراغ ها سالم- برف پاكن كن دارد.
ــال و در زمان بازديد در  ــور موصوف مبلغ 370/000/000 ري ــوارى مذك ــى خودرو س ارزش پايه كارشناس
آدرس مشهد: پاركينگ پرتوى متوقف مى باشد و با توجه به قطعيت ارزيابى مزايده در روز يكشنبه مورخه 
ــهد: اداره اجراى  ــه مزايده اتومبيل مذكور در آدرس مش ــاعت 9 صبح الى 12 ظهر جلس 1399/9/23 از س
ــناد رسمى مشهد از مبلغ پايه مبلغ 370/000/000 ريال شروع و به باالترين قيمتى كه خريدار داشته  اس
ــال) و مبلغ حق مزايده  ــى (18/500/000 ري ــر دولت ــد. ضمناً مبلغ نيم عش ــد نقداً فروخته خواهد ش باش
ــد و طبق ماده 12 آئين نامه اجرا هزينه هاى قانونى طبق  (22/200/000 ريال) زائد بر مبلغ مزايده ميباش
مقررات از خريدار وصول خواهد شد. همچنين در صورت تعطيلى روز مزايده در روز بعد از تعطيل رسمى 

در ساعت تعيين برگزار ميگردد. آ- 9909377 م.الف 428
تاريخ انتشار 1399/9/12

شماره : 2/9871                                                                               تاريخ :1399/9/05
آگهى تحديد حدود اختصاصى 

چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به پالك شماره 2442/97  اصلى 
واقع  در بخش دو ثبت قم (آدرس :قم-خيابان امامزاده ابراهيم –خيابان22 بهمن-خيابان هنديان – كوچه 
ــت درب دوم پالك3) كه بنام عليرضا خزائى فرزند قاسم ميباشد در  ــمت راس ــهيد انجام –فرعى اول س ش
ــت  كه به علت عدم حضور مالك  و يا نماينده قانونى  تحديد حدود بعمل نيامده از طرفى  جريان ثبت اس
مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمى توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعيين تكليف اراضى  و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بنا به تقاضاى مالك مذكور به شماره  وارده1399/09/05-2/9871
ــنبه مورخ 1399/10/07ساعت 8/30الى 12/30ظهر   تحديد حدود اختصاصى پالك مذكور در روز يك ش
ــيله به اطالع مالكين و مجاورين يا وكيل و يا نماينده قانونى  در محل وقوع ملك انجام مى گردد. بدينوس
ــاعت مقرر در آگهى در محل مذكور حضور بهم رسانند مهلت قانونى اعتراض از  ــاند كه در روز و س مى رس
ــخ تنظيم صورتمجلس تحديدى بمدت يك ماه خواهد بود. و اعتراضات مالكين و مجاورين طبق ماده  تاري
ــد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضين  ــيدگى خواهد ش 20قانون ثبت پذيرفته و رس
ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت مى بايست گواهى تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح 

قضائى را نيز به اين اداره ارائه نمايند./ن م الف: 13354//9909447
تاريخ انتشار آگهى :چهارشنبه 1399/09/12

عباس پورحسنى -رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

شماره : 2/9864                                                                                  تاريخ :1399/9/05
آگهى تحديد حدود اختصاصى 

چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به پالك شماره 1934/5/581  اصلى 
ــانى ،دوازده مترى چمران ، پالك10) كه بنام آقاى رضا  واقع  در بخش دو ثبت قم (آدرس :قم24 مترى كاش
قلى الياسى فرزند ولى ميباشد در جريان ثبت است  كه به علت عدم مراجعه مالك تحديد حدود بعمل نيامده 
از طرفى مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمى توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعيين تكليف اراضى  

و ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بنا به تقاضاى مالك مذكور به شماره  وارده1399/09/05-2/9864
ــاعت 8/30الى 12/30ظهر   ــنبه مورخ 1399/10/08س تحديد حدود اختصاصى پالك مذكور در روز دو ش
ــيله به اطالع مالكين و مجاورين يا وكيل و يا نماينده قانونى  در محل وقوع ملك انجام مى گردد. بدينوس
ــاعت مقرر در آگهى در محل مذكور حضور بهم رسانند مهلت قانونى اعتراض از  ــاند كه در روز و س مى رس
ــخ تنظيم صورتمجلس تحديدى بمدت يك ماه خواهد بود. و اعتراضات مالكين و مجاورين طبق ماده  تاري
ــد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضين  ــيدگى خواهد ش 20قانون ثبت پذيرفته و رس
ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت مى بايست گواهى تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح 

قضائى را نيز به اين اداره ارائه نمايند./ن م الف: 13353//9909458
تاريخ انتشار آگهى :چهارشنبه 1399/09/12

عباس پورحسنى -رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

شماره : 2/9890                                                                                   تاريخ :1399/9/05
آگهى تحديد حدود اختصاصى 

چون تحديد حدود ششدانگ يك قطعه زمين كه در آن احداث بنا شده به پالك شماره 2411/17  اصلى 
واقع  در بخش دو ثبت قم  به آدرس :قم-خيابان شاه  ابراهيم –خيابان22 بهمن-خيابان هنديان – كوچه 
10 كوچه4 پالك20 پالك بنام آقاى جواد سعادتى فرزند رحمان ميباشد در جريان ثبت است  كه به علت 
اشتباه در شماره پالك  و راى  و دستورالعمل صادره بايد تجديد شود  تحديد حدود بعمل نيامده از طرفى 
مطابق ماده 15 قانون ثبت نيز نمى توان عمل نمود لذا طبق تبصره ماده 13 قانون تعيين تكليف اراضى  و 

ساختمان هاى فاقد سند رسمى و بنا به تقاضاى مالك مذكور به شماره  وارده1399/09/05-2/9890
ــاعت 8/30الى 12/30ظهر   ــنبه مورخ 1399/10/08س تحديد حدود اختصاصى پالك مذكور در روز دوش
ــيله به اطالع مالكين و مجاورين يا وكيل و يا نماينده قانونى  در محل وقوع ملك انجام مى گردد. بدينوس
ــاعت مقرر در آگهى در محل مذكور حضور بهم رسانند مهلت قانونى اعتراض از  ــاند كه در روز و س مى رس
ــخ تنظيم صورتمجلس تحديدى بمدت يك ماه خواهد بود. و اعتراضات مالكين و مجاورين طبق ماده  تاري
ــد. ضمناً طبق تبصره ماده واحده مصوب73/2/25معترضين  ــيدگى خواهد ش 20قانون ثبت پذيرفته و رس
ظرف مدت يكماه پس از تسليم اعتراض به اداره ثبت مى بايست گواهى تقديم دادخواست بمرجع ذيصالح 

قضائى را نيز به اين اداره ارائه نمايند./ن م الف: 13359//9909465
تاريخ انتشار آگهى :چهارشنبه 1399/09/12

عباس پورحسنى -رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

شماره:1/17648                                                                                    تاريخ:1399/09/8
آگهى فقدان سند مالكيت 

ــينى  فرزند محمود با ارائه وكالت نامه 22192 مورخ 1389/02/22 دفترخانه 703  ــم حس آقاى ابوالقاس
ــالك  باقيمانده 186 فرعى از  ــك قطعه زمين با بناى احداثى به پ ــدانگ   ي ــته  كه شش تهران  اعالم داش
10598اصلى  واقع در بخش ثبت يك  قم  كه در صفحه 136 دفتر 279، به موجب  سند قطعى 61630 
ــند مالكيت  به شماره 079790 به  ــماره 42619  ثبت و س مورخ 1386/11/29 دفترخانه 21 قم ، طى ش
ــنامه 1957 صادر و تسليم شده است و به علت  ــماره شناس ــينى  فرزند محمود  به ش نام آقاى محمدحس
ــند مالكيت مزبور مفقود گرديده و تقاضاى  صدور سند مالكيت المثنى را نموده است، لذا به  جابجايى ، س
استناد تبصره 1 اصالحى ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در 1 نوبت به تاريخ ذيل آگهى تا چنانچه كسى 
ــند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتشار  ــند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله باش مدعى وجود س
آگهى ظرف مدت 10 روز كتباً به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.

ــند مالكيت المثنى برابر مقررات اقدام خواهد  ــبت به صدور س ــت پس از انقضاى مهلت مقرر نس بديهى اس
شد.الزم به ذكر است كه برابر بخشنامه  23511 مورخ 1391/01/29 رياست سازمان ثبت اسناد و امالك 

كشور پالك باقيمانده 186 فرعى به 1987 فرعى تغيير يافت./آ م الف:13361//9909466
داوود فهيمى نيك-رئيس  ثبت منطقه  يك قم

شماره:2/17636                                                                                   تاريخ:1399/09/08
آگهى فقدان سند مالكيت 

ــته است كه سند مالكيت  ــماره 1/11082-1399/07/02 اعالم داش ــت ش هادى وامق  به موجب درخواس
شش دانگ   پالك 62 فرعى از 50 از 10912- اصلى واقع در بخش 1 ثبت قم  ثبت  در دفترالكترونيكى 
ــماره 234181 ب 95 بنام ايشان( هادى وامق )  ــند مالكيت  ش ــماره  139620330001014503 س ش
ــده است .  سپس از ايشان اعالم گرديده است سند مالكيت مزبور به علت سهل  ــليم  ش ثبت و صادر  و تس
ــان مى  ــرف صدور المثنى به نام ايش ــت كه در حال حاضر در اين اداره  در ش انگارى  مفقود گرديده اس
ــك نوبت به تاريخ ذيل  ــى  ماده 120 آيين نامه قانون ثبت در ي ــذا مراتب  طبق  تبصره1اصالح ــد  ،ل باش
ــند مراتب را  ــند مالكيت نزد خود و يا انجام معامله باش ــى مدعى وجود س آگهى مى گردد تا چنانچه كس
همراه با مدارك خود پس از انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز كتباً به اين اداره اعالم و ارسال و رسيد اخذ 
ــت پس از انقضاى مهلت مقرر نسبت به صدور سند مالكيت  ــيدگى قرار گيرد.بديهى اس نمايند تا مورد رس
ــالت است./م الف:  ــنه رس ــد .ضمنا مورد ثبت در رهن بانك قرض الحس المثنى برابر مقررات اقدام خواهدش

9909467//13362
داود فهيمى نيك -رئيس ثبت اسناد منطقه يك قم

تاريخ:1399/06/03
آگهى فقدان سند مالكيت

ــته كه سند مالكيت دفترچه  ــهود مصدق اعالم داش ــهاد ش خانم خديجه مرادى وقار  با ارائه دو برگ استش
ــدانگ  پالك  ــهم   شش ــاع از 40 س ــهم مش ــهم كه اين مقدار برابر با  يك س ــهم از 2749 س اى 50 س
ــريال  ــماره س ــع در بخش ثبت 2 قم در  صفحه205 دفتر 163 ذيل ثبت27919 بش ــى واق 1939/68اصل
615356به نام  عبداالحد قراگوزلو صادره و تسليم شده است  كه طى سند قطعى 1367/02/07-58999 
دفتر6 قم  به بهرام شوندى انتقال  كه خانم خديجه مرادى وقار از طرف نامبرده اعالم داشته  سند مالكيت 

در اثر جابجايى مفقود گرديده  ، لذا مراتب باستناد  تبصره 1 اصالحى از ماده 120آئين نامه قانون ثبت در 
ــند مالكيت  نزد خود  و يا انجام   ــى مدعى وجود  س يك نوبت به تاريخ ذيل آگهى مى گردد تا چنانچه كس
معامله باشند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتشار آگهى ظرف مدت 10 روز كتبا به اين اداره اعالم 
و ارسال و رسيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.بديهى است پس از انقضاى  مهلت مقرر نسبت به 

صدور سند مالكيت المثنى  برابر مقررات اقدام خواهد شد./م الف:13357//9909471
عباس  پورحسنى حجت آبادى-رئيس ثبت اسناد منطقه دو قم

شماره:1/17582                                                                             تاريخ:1399/09/06
آگهى فقدان سند مالكيت

ــند  ــته كه س ــهود مصدق اعالم داش ــهاد ش خانم مريم جهانگيريان فرزند على آقا   با ارائه يك برگ استش
ــدانگ يك واحد آپارتمان  به  پالك72 فرعى  از 11مفروزى از 10816 اصلى واقع در بخش  مالكيت شش
ــى 10101972093 در صفحه دفتر  ــه مل ــامان  به شناس ــت يك قم قطعه 12 طبقه 4  به نام بانك س ثب
ــماره 118034 سرى ب  ــند مالكيت  تك برگى به ش الكترونيكى 139820330001001203 ثبت  و س
ــند قطعى 88747 مورخ  ــپس تمامى مورد ثبت  به موجب س ــده است  و س ــليم ش ــال 97 صادر و تس س
1398/09/03 دفترخانه 1 قم به نام خانم  مريم جهانگيريان فرزند على آقا به شماره ملى 0381626539 
ــند مالكيت مزبور مفقود گرديده  و تقاضاى صدور سند  ــپس به علت جابجايى س ــت  س منتقل گرديده اس
مالكيت المثنى  را نموده است. لذا باستناد تبصره 1 اصالحى ماده 120آئين نامه قانون ثبت در يك نوبت 
ــند مالكيت  نزد خود  و يا انجام  معامله  ــى مدعى وجود  س به تاريخ ذيل آگهى مى گردد تا چنانچه كس
ــار آگهى ظرف مدت 10 روز كتبا به اين اداره اعالم و  ــند مراتب را همراه با مدارك خود پس از انتش باش
ــيد اخذ نمايند تا مورد رسيدگى قرار گيرد.بديهى است پس از انقضاى  مهلت مقرر نسبت به  ــال و رس ارس

صدور سند مالكيت المثنى  برابر مقررات اقدام خواهد شد./م الف:13358//9909475
داود فهيمى نيك -رئيس ثبت اسناد  و امالك منطقه يك قم

هيئت موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــورخ  1399/07/28  هيئت اول/ ــماره  139960308001002798  م ــر راى ش ــمى براب ــند رس فاقد س
ــمى مستقر در واحد  ــند رس ــاختمانهاى فاقد س دوم موضوع قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و س
ــماره  ثبتى حوزه ثبت ملك بيرجندتصرفات مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى على زنگوئى فرزند خداداد بش
ــدانگ يكباب منزل به مساحت 112/71  ــنامه 1 صادره از بيرجند و كدملى 0652383270 در شش شناس
متر مربع قسمتى از پالك 1396ـ اصلى واقع در خراسان جنوبى بخش دو حوزه ثبت ملك بيرجند از محل 
مالكيت عيسى دستيگردى محرز گرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 
روز آگهى مى شود در صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى 
توانند از تاريخ انتشار اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تسليم و پس از اخذ رسيد،ظرف 
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در  ــليم اعتراض،دادخواس مدت يك ماه از تاريخ تس
صورت انقضاى مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9908991
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/26                           تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/12                          

على فضلى - رئيس اداره ثبت اسناد و امالك بيرجند
 
آگهى آراء هيات حل اختالف موضوع ماده يك قانون تعين تكليف وضعيت ثبتى 

اراضى و ساختمان هاى فاقد سند رسمى
در اجراى ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه اجرايى قانون ياد شده اسامى افرادى كه اسناد عادى يا رسمى 
ــناد و امالك بجنورد مورد رسيدگى و تائيد قرار گرفته جهت اطالع  ــتقر در اداره ثبت اس آنان در هيات مس
عموم در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نشريه آگهى هاى ثبتى (كثيراالنتشار و محلى) بشرح ذيل آگهى 

مى گردد:بخش دو بجنورد پالك 169-اصلى اراضى صدرآباد
ــر  ــاحت 190/29 مت ــه مس ــوق ب ــى ف ــى از 169 اصل ــالك 141 فرع ــه از پ ــاب خان ــدانگ يكب 1-شش
ــدانگ و محمود  ــاع از شش ــگ مش ــزان دو دان ــرى به مي ــا جهانگي ــى الرض ــان موس ــى آقاي ــع ابتياع مرب
ــاع از  ــزان دو دانگ مش ــو به مي ــاره ايزانل ــدانگ و خانم س ــاع از شش ــگ مش ــزان دو دان ــه مي ــو ب ايزانل
ــماعيل رزمى رضا برابر آراء شماره 99-2418  ــمى اس ــاعاً) از محل مالكيت رس ــويه و مش ششدانگ(بالس
ــاى 0179-99 و 0178-99 و 99-0180 ــه ه ــه 1399/08/20 كالس و 2420-99و 2419-99 مورخ
لذا بدينوسيله به فروشندگان ومالكين مشاعى و اشخاص ذينفع در آراى اعالم شده ابالغ مى گردد چناچه 
ــل تا دوماه اعتراض خود رابه  ــتاهااز تاريخ الصاق درمح ــار آگهى و در روس اعتراضى دارندبايداز تاريخ انتش
اداره ثبت محل وقوع ملك تسليم و رسيداخذ نمايندمعترضين بايد ظرف يك ماه از تاريخ تسليم اعتراض 
ــت به دادگاه عمومى محل نمايندوگواهى تقديم دادخواست به اداره ثبت محل  مبادرت به تقديم دادخواس
ــت به  ــه اعتراض در مهلت قانونى واصل نگردديامعترض گواهى تقديم دادخواس ــل دهنددرصورتى ك تحوي
ــند مالكيت  ــند خواهدنمود ضمنا صدورس دادگاه عمومى محل ارائه ننمايد اداره ثبت مبادرت به صدور س

مانع از مراجعه متضرربه دادگاه نخواهد بود. آ-9909070
تاريخ انتشارنوبت اول1399/08/27   تاريخ انتشار نوبت دوم 1399/09/12

عليخان نادرى- رئيس اداره ثبت اسناد و امالك منطقه يك بجنورد

هيات موضوع قانون تكليف وضعيت ثبتى اراضى وساختمانهاى فاقد سند رسمى
آگهى موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئين نامه قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى واراضى و ساختمانهاى 
ــند رسمى برابر راى شماره 1397603083080000034  ـ 1397/07/19 هيات اول/دوم موضوع  فاقد س
قانون تعيين تكليف وضعيت ثبتى اراضى و ساختمانهاى فاقد سند رسمى مستقر در واحد ثبتى حوزه ثبت 
ــه  مالكانه بالمعارض متقاضى آقاى محمد حسن مودى  فرزند محمد بشماره شناسنامه 146  ملك سربيش
ــاختمان به مساحت 2889/78 متر مربع پالك 1582  ــتمل برس صادره از بجنورد در يك باب  محوطه مش
فرعى از 1156 ـ اصلى بخش2سربيشه  واقع در شهر مود خريدارى از مالك رسمى آقاى اكبر مودى فرزند 
غالم محرزگرديده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهى مى شود در 
صورتى كه اشخاص نسبت به صدور سند مالكيت متقاضى اعتراضى داشته باشند مى توانند از تاريخ انتشار 
ــيد،ظرف مدت يك ماه از  ــليم و پس از اخذ رس اولين آگهى به مدت دوماه اعتراض خود رابه اين اداره تس
ــت خود را به مراجع قضايى تقديم نمايند. بديهى است در صورت انقضاى  ــليم اعتراض،دادخواس تاريخ تس

مدت مذكور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالكيت صادر خواهد شد. آ-9909064
تاريخ انتشار نوبت اول : 1399/08/27                          تاريخ انتشار نوبت دوم  : 1399/09/12                          

محمد حسين مصلحى -رئيس اداره ثبت اسناد و امالك سربيشه

 سروده آیت اهلل العظمی 
 صافی گلپایگانی 
jدر مدح امام رضا

ســروده آیت اهلل العظمی صافی گلپایگانی 
در مدح امام رضا علیه الســالم با نام »ثمن 
بهشــت« در اختیار تحریریه قدس آنالین 
قرار گرفته اســت که در ادامه می خوانید:

ثمِن بهشت»
شهی که درگه او سجده گاه مرد و زن است 

امان خلق، امین خدا ابوالحسن است 
امام ثامن و ضامن، جهان عّز و جالل 

که ملجأ همگان در نوائب و محن است 
سپهر علم و عمل، پاک از خطا و خطل 

سرشته از کرم و جود و حّجت زمن است 
ز نور طلعت او پرتوی بود خورشید
ز بوی تربت او ذّره نافه ختن است 
طواف مرقد او سیر در بهشت لقا

زیارت حرم او بهشت را ثمن است 
مرا بس است همین افتخار و عّزت و شأن 

که از ازل ز والیش به گردنم رسن است 
هزار سال سراید مدیحش ار »لطفی«

هنوز حرف نخستین و مطلع سخن است 
برای خویش گزیده است هر کسی وطنی 

مرا جوار ولی مرتضی علی وطن است 
هر آنکه رفت به زیر لوای احمد و آل 
رها ز غّصه دنیا و فکر ما و من است 
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توصیه جهانگیری برای تدوین برنامه  دقیق حمایتی از صادرات  ایسنا: جلسه کارگروه رفع موانع جهش تولید سه شنبه به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد. اسحاق جهانگیری در این جلسه 
از توسعه صادرات به عنوان موتور محرک بخش تولید یاد کرد. جهانگیری با تأکید بر ضرورت حمایت از صادرکنندگان از سوی بانک مرکزی و دیگر دستگاه های مرتبط، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی باید برنامه ای 

دقیق برای حمایت از صادرکنندگان بازارهای هدف داشته باشد تا امکان رقابت صادرکنندگان ایرانی با صادرکنندگان سایر کشورها در جذب بازارهای هدف فراهم شود.
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 اقتصاد/ ناصر باغســتانی   بر اساس 
مفتح، ســخنگوی  گفتــه محمدمهدی 
کمیســیون برنامه  و بودجه مجلس قرار 
اســت الیحه بودجه ســال آینــده امروز 
تقدیم مجلس شود اما بودجه سال 1400 
را می توان از یــک  جهت منحصر به  فرد 
دانست و آن ایجاد بحث های فراوان پیش 

از رسیدن بودجه به مجلس است.
مجلس شــروع بحث های بودجه 1400 
را از آبــان ماه با تصویــب کلیات طرح 
اصالح ساختار بودجه زد. بهارستان پایه  
طرحی را ریخت تــا اوالً بودجه 1400 
به سرنوشــت بودجه 1399 دچار نشده 
و اختیــار آن از دســت مجلس خارج و 
تصمیم نهایی در جلسه سران قوا اتخاذ 
نشود. دوماً چارچوب بودجه ریزی دولت 
را پیــش از ارســال الیحه بــه مجلس 
محدود کرده و تصویری از بودجه مورد 

انتظار مجلس را ارائه کند.
روحانی پیــش  از این هدف اصلی بودجه 
ســال 1400 را کاهش هزینه ها، افزایش 
درآمدها، کاهــش تصدیگری های دولت، 
توســعه دولت الکترونیک، قطع وابستگی 
مســتقیم بودجه به نفت، رونق و جهش 
تولید و اجرای سیاســت های کلی اقتصاد 

مقاومتی اعالم کرده بود.
رئیس جمهور افــزوده بود: الیحه بودجه 
ســال 1400 در چارچــوب برنامه کلی 
اصالح ســاختار بودجه و سیاســت  های 
کلی اقتصــاد مقاومتی بــا رویکردهای 
»رشــد بلندمــدت از طریــق تمرکز بر 
صــادرات غیرنفتــی«، »مقابلــه فعاالنه 
با شــیوع ویروس کرونــا و کاهش آثار 
منفی اقتصادی آن«، »تسریع در تکمیل 
طرح های تملــک دارایی هــای تولید«، 
»توجه  کســب وکار«،  فضای  »تســهیل 
به معیشــت مردم با اولویــت کاالهای 
اساســی« و »توســعه الگوی مشــارکت 
عمومی ـ خصوصی« تدوین خواهد شد.

اما پیش نویس الیحه بودجه سال 1400 
که از ســوی ســازمان برنامه  و بودجه 
کشــور به هیئــت دولت ارائه  شــده تا 
وزیران در مورد آن اظهارنظر و در نهایت 
به تصویب برسد، نشان می دهد احتماالً 
برخــی از اهداف مطرح  شــده توســط 
رئیس جمهور در حد شــعار باقی خواهد 

ماند و محقق نخواهد شــد. در ادامه به 
برخی از این موارد اشاره خواهیم کرد.

قطع وابستگی به نفت»
در الیحه بودجه که توسط سازمان برنامه 
 و بودجه تنظیم  شده قرار است ۶۵0 هزار 
بشــکه نفت خام در روز با قیمت نفت 40 
دالر صادر شود؛ در ظاهر وابستگی بودجه 
به درآمد نفت کاهش دارد اما مسئله اصلی 
اســتفاده از اوراق سلف نفتی برای جبران 
کمبود درآمد این بخش اســت. آن  طور 
که از گفته ها و اظهارنظرها قابل  برداشت 
اســت دولت قصد دارد 800 تا 900 هزار 
بشــکه نفت را در قالب اوراق سلف نفتی 
بفروشد. به  عبارت  دیگر دولت سعی دارد 
بشــکه های نفت را امروز بفروشــد و در 
زمان مقرر تحویل دهد. البته این طرح در 
مردادماه امســال مطرح شد و دولت قصد 
داشت اوراق سلف را در بورس عرضه کند 
که شورای سران قوا با آن مخالفت کرد و 

متوقف شد.
بنابرایــن به نظر می رســد گرچه ظاهراً 
عــدد بشــکه های نفت خامــی که در 
بودجه آمده کم می شــود اما درواقع با 
پیش فــروش نفت نه  تنها وابســتگی به 
نفت کاهش پیدا نمی کنــد بلکه دولت 
مجاز می شود از ســرمایه ملی آیندگان 
اتفاقاً  برای هزینه های جاری خــود که 
در ســال آخر دولت افزایش چشمگیری 

خواهد داشت، استفاده کند.
الزم به ذکر اســت اکونومیست در تحلیل 
الیحه بودجه سال 1400 ایران با هشدار 
نســبت به خوش بینی بعضی کارشناسان 

در خصوص افزایــش قابل  توجه صادرات 
نفت ایران در دولت بایدن نوشت که رشد 
درآمد نفتی ایران احتماالً محدود خواهد 
بود؛ چراکه انتظار می رود مذاکره با آمریکا 
طوالنی باشــد و فرایند برداشتن تحریم 

نفتی ایران کند پیش برود.

کسری بودجه»
روحانی یکی از اهداف بودجه سال 1400 
را کاهــش هزینه ها و افزایــش درآمدها 
عنوان کرده اســت که معنی آن کاهش 
کسری بودجه اســت؛ اما شواهد و قرائن 
نشان می دهند ســابقه دولت در کاهش 
کســری بودجه مثبت نبوده است. برای 
نمونه جزئیات دخل  و خرج هفت ماه سال 
99 نشان می دهد حدود 18 درصد منابع 
ارزی کــه به کاالهای اساســی و ضروری 
اختصاص  یافته، محقق شده و این کسری 
آثار خود را به شکل رسوب کاال در گمرک 

و تورم مواد غذایی نشان داده است.
جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون برنامه  
و بودجــه مجلس نیــز در همین زمینه 
می افزاید: »با توجه به کاهش شدید درآمد 
دولت و کســری باالی 200 هزار میلیارد 
تومانی بودجه ســال 99، دولت در سال 
1400 در بحــث بودجه بایــد با احتیاط 
بودجه را ببندد و در بسیاری از ردیف هایی 
که نیاز به اصالح دارد، سریع تر اصالحات 
را انجام دهد و بودجه تا حدی محدود را به 
مجلس ارائه دهد وگرنه بودجه ۵00 هزار 
میلیارد تومانی تحت هیچ شرایطی تحقق 

پیدا نمی کند«.
در پیش نویــس الیحه بودجه 1400 نیز 

رقم پیشــنهادی مصارف بودجه از ۵71 
هزار میلیارد تومان به 841 هزار میلیارد 
تومان افزایش پیدا کرده که نشان دهنده 
رشد 47 درصدی اســت و این در حالی 
اســت که بخشــی از منابــع بودجه از 
همیــن حاال محــل تردید اســت. برای 
مثال 20۵ هزار میلیــارد تومان از محل 
اوراق پیش فروش نفت پیشنهاد شده که 
به دالیل مذکــور مجلس با آن مخالفت 
می کند و اگر هم مخالفت صورت نگیرد 
هزینــه آن در امــور جاری خطاســت، 
همچنین در پیش نویــس الیحه بودجه 
۵0 هزار میلیــارد تومان از محل فروش 
اموال مازاد پیش بینی  شــده اســت که 
عملکرد دولت در سال 99 نشان می دهد 
از حدود ۵0 هــزار میلیارد تومان بودجه 
مصوب تنها 488 میلیــارد تومان یعنی 
1.7 درصد آن محقق شــده است. جالب 
اینجاســت که در پیش نویس الیحه قرار 
است بخشــی از منابع الزم برای افزایش 
حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان و 
پاداش پایان خدمت کارکنان نیز از همین 

منبع خیالی تأمین شود.

جمع بندی»
بنابراین می تــوان چنین پیش بینی کرد؛ 
بودجه  رئیس جمهور  پیش بینی  برخالف 
ســال آینده نه موفق به کاهش هزینه ها 
شود و نه موفق به قطع وابستگی به نفت 
زیرا نه  تنهــا از طریق فروش نفت و اوراق 
سلف نفتی به طالی سیاه وابستگی دارد 
بلکه دســت کردن در صندوق توســعه 
ملی نیز به  نوعی ارتزاق غیرمســتقیم از 

درآمدهای نفتی است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که 
راهکار اصالح بودجه از اصالح ســاختار 
مالیاتــی می گذرد زیرا درآمــد مالیاتی 
پایدارتریــن درآمد دولت ها محســوب 
افزایش سطح درآمدهای  البته  می شود. 
مالیاتی نه به معنای فشار بیشتر به مردم 
در دوران رکــود، بلکه به معنای اصالح 
خألهایی است که در نظام مالیاتی وجود 
دارد. در واقــع راه  حل، افزایش ســهم 
بیشــتر دهک های باال در مالیات، حذف 
معافیت های گسترده، شناسایی پایه های 
جدید و جلوگیری از فرار مالیاتی است.

امروز با ارسال الیحه بودجه به مجلس، فصل بودجه ریزی آغاز می شود 

پاشنه آشیل  دخل و خرج دولت

گزارشی از تابستان داغ مسکن در تهران
قیمت زمین در یک سال 86.5 درصد رشد کرد

اقتصاد: مرکز آمار ایران گزارشی از وضعیت همه معامالت خرید و فروش و 
اجاره مسکن بنگاه های معامالتی شهر تهران در تابستان گذشته منتشر کرد. 
بر اســاس این گزارش متوسط قیمت زمین معامله شده از طریق بنگاه های 
معامالتی در تابســتان امســال 34 میلیون و 792 هزار تومان با میانگین 
مســاحت 210 مترمربع بوده است که نسبت به فصل قبل )بهار 99( 3۶.4 
درصد رشد قیمت و 20 درصد رشد از لحاظ تعداد معامالت داشته است. بر 
پایه اعالم مرکز آمار قیمت زمین در تابســتان امسال نسبت به مدت مشابه 
سال گذشته 8۶.۵ درصد رشد داشت و متوسط قیمت آن در فصل تابستان 
برابر 34 میلیون و 793 هزار تومان بود. متوسط اجاره ماهیانه به عالوه 3درصد 
ودیعه پرداختی برای اجاره یک مترمربع زیربنای مسکونی در تابستان امسال 
برابر ۶4 هزار و 191 تومان بود که نسبت به فصل قبل 1۵.2 درصد و نسبت 

به فصل مشابه سال گذشته 47.4 درصد رشد داشت.

استان های کم برخوردار، کمترین تسهیالت را دریافت کردند
سهم ایالم از رونق تولید، 70 میلیون تومان!

اقتصاد: جدیدترین آمار منتشــر شده از ســوی وزارت صنعت، معدن و 
تجارت )صمت( نشان می دهد که در هفت ماه امسال استان های سیستان 
و بلوچستان، کرمانشاه و کهگیلویه و بویراحمد با وجود داشتن یک، سه و 
14 نام نویسی در بخش تسهیالت رونق تولید، هیچ مبلغی دریافت نکردند 
و استان ایالم نیز کمترین تسهیالت رونق تولید، معادل 70 میلیون تومان 
را به خود اختصاص داده است. به گزارش ایسنا، بر اساس این آمار در هفت 
ماه ابتدای امسال بیش از ۵هزار و 148 میلیارد تومان تسهیالت برای تأمین 
مالی بنگاه های تولیدی کوچک، متوسط و طرح های نیمه تمام با پیشرفت 
باالی ۶0 درصد، در راســتای اقتصاد مقاومتی به هزار و 907 واحد و بیش 
از 3هزار و 791 میلیارد تومان تسهیالت برنامه تولید و اشتغال )تبصره 18( 

به ۶81 واحد در استان های مختلف پرداخت شده است.

میانگین ساعت کار واقعی در ایران 
ایرانی ها 43.1 ساعت در هفته کار کردند

اطالعات  و  آمــار  مرکز  اقتصاد: 
راهبردی وزارت کار در گزارشــی 
به بررسی میزان ساعت کار واقعی 
در برخی کشورها پرداخته است. 
بر پایه این گزارش میانگین ساعت 
کاری واقعی در ایران در هفته در 
سال های 201۵ تا 2019، 43.1 
ساعت در هر هفته بوده است. به 
گفته ایســنا آخرین اطالعات از میانگین ساعت کار واقعی در کشورهای 
منتخب نشان می دهد که در سال 2017 کشور قطر با 49 ساعت بیشترین 
میانگین ساعت کار واقعی در شغل اصلی را در طول هفته به خود اختصاص 
داده است. طی این مدت میزان ساعت کار زنان بیشتر از مردان بوده است. 
به گفته ایسنا بر اساس این گزارش، در سال 2019 بیشترین میانگین ساعت 
کار واقعی در طول هفته به کشــور گرجستان و پس از آن ایران اختصاص 
داشته است. کشورهای مکزیک، تایلند، فیلیپین و کره در رده های بعدی و 
اندونزی، برزیل، اسپانیا، آمریکا، فرانسه و انگلیس به لحاظ میانگین ساعت 
کار واقعی در ســطوح پایین تر قرار دارند. آلمان طی این مدت پایین ترین 

میانگین ساعت کار واقعی در شغل اصلی را به خود اختصاص داده است.

بانک مرکزی:
 7.6 هزار میلیارد تومان به مشاغل آسیب دیده 

وام دادیم
اقتصاد: بر اســاس اعالم بانک مرکزی طبق مصوبات ستاد مقابله با کرونا 
مقرر شده است برای کمک به صاحبان کسب و کارهایی که به دلیل شرایط 
ناشی از شیوع بیماری کرونا در فعالیت خود دچار مشکل شده اند تسهیالت 
با نرخ 12 درصد پرداخت شــود. از مجموع ۵33 هزار و 7۵2 واحد معرفی 
شــده به بانک ها به منظور دریافت تســهیالت مربوط به کسب و کارهای 
آسیب دیده از شیوع بیماری کرونا، 3۶۵ هزار و 841 واحد تسهیالت مذکور 
را دریافت کرده و پرونده مابقی واحدها نیز در دســت بررســی و تکمیل 
مدارک و وثایق است. در مجموع تاکنون مبلغ 7هزار و ۶93 میلیارد تومان 

تسهیالت ارائه شده است.

 با تصمیم ستاد لجستیک 
مقابله با کرونا

 ماسک سه الیه 
هزار تومان می شود

اقتصاد: ستاد لجســتیک مقابله با کرونا 
مصوب کرد که قیمت ماســک ســه الیه 
پزشکی اســتاندارد مورد تأیید سازمان غذا 
و دارو هزار تومان شود. تمامی مراکز عرضه 
از جمله داروخانه ها، فروشگاه های زنجیره ای 
و اینترنتی و... مکلف به رعایت حداکثر نرخ 
مصوب تعیین شده هستند. مضافاً حداکثر 
نرخ فروش از ســوی واحدهای تولیدی به 
مراکز درمانی و شرکت های پخش نیز 8هزار 

ریال تعیین شد.

همزمان با تعطیلی بازار 
 قیمت خودرو

 32 درصد افت کرد
اقتصاد: ســعید مؤتمنی، رئیــس اتحادیه 
نمایشگاه داران خودرو به فارس گفت: ریزش 
قیمت دالر از 2۵ روز پیش تا حاال سبب افت 
قیمت خودرو در بازار شده به طوری که در این 
مدت شاهد کاهش 2۵ تا 32 درصدی قیمت 
خــودرو در بازار بوده ایم. به گزارش فارس، در 
حــال حاضر در بازار قیمت پراید به زیر 100 
میلیون تومان رســیده و با قیمت حدود 9۶ 
میلیون تومان به مشتریان عرضه می شود. در 
عین حال در مورد تیبا معمولی باید به قیمت 
109 میلیون تومان و تیبا هاچ بک به قیمت 
113 میلیون تومان اشــاره کنیم. همچنین 
قیمت پژو 20۶ تیپ 2 در بازار به حدود 171 
میلیون تومان رسیده و هر دستگاه پژو 20۶ 
تیپ ۵ حدود 23۵ میلیون تومان و پژو 20۶ 
صندوق دار 222 میلیون تومان به مشتریان 

عرضه می شوند.

نوبت گرانی به تخم مرغ رسید

اقتصاد: پس از آرام گرفتن قیمت مرغ در 
بازار این بار نوبت تخم مرغ رسید تا قیمت های 
جدیدی از خود در بازار ثبت کند. در حالی 
که قیمت مصوب هر کیلوگرم تخم مرغ فله 
14 هزار و ۵00 تومان تعیین شــده قیمت 
هر شانه تخم مرغ با این صورت حدود 27 تا 
28 می شود. قیمت این محصول در تهران بر 
اساس مشاهدات میدانی خبرنگار خبرگزاری 
تسنیم به 3۵ تا 38 هزار تومان رسیده است 
یعنی حدود 10 هزار تومان باالتر از قیمت 

مصوب به فروش می رسد.

 خداحافظی با
 گلکسی نوت گران قیمت

اقتصاد: شــرکت سامسونگ الکترونیکس 
توقف عرضه مدل های ســری گلسی نوت 
در ســال آینــده را بررســی می کند که 
منعکس کننــده کاهش تقاضا بــرای این 
گوشــی های گران قیمــت در بحبوحــه 
همه گیری ویروس کروناست. به گفته ایسنا، 
گلکسی نوت که برای صفحه نمایش بزرگ و 
قلمش معروف است یکی از دو سری گوشی 
گران قیمت سامســونگ بوده و سری دیگر 
گلکسی اس است که با امکانات قابل توجه 

مصرف کنندگان را جذب خود کرده است.

ســهام آســیا اقیانوســیه در معامالت س
سه شنبه تحت تأثیر واکنش سرمایه گذاران 
به انتشار گزارش قدرتمند از فعالیت های 

تولیدی چین جهش کردند.
 آمار نفتکش ها و گزارش های کشتیرانی س

که توسط بلومبرگ گردآوری شده است، 
نشــان می دهد، صادرات نفــت ونزوئال با 
وجود تشــدید تحریم هــای آمریکا علیه 
شــرکت هایی که بــا دولت این کشــور 
تقریباً  آمریکای جنوبی تجارت می کنند، 

سه برابر شده است.
 معامالت ماه نوامبر دوشــنبه شب به س

پایان رسید و بدترین ماه برای طال در چهار 
ســال اخیر به ثبت رســید. این در حالی 
اتفاق افتاد که خوش بینی به واکسن کرونا 
و ریکاوری اقتصادی میل به خرید طال را 

کاهش داده بود.
 میخائیل میشوســتین، نخســت وزیر س

روســیه اعالم کرد: جایگزین کردن دالر 
با ارزهای ملی در تجارت بین کشــورهای 
ســازمان همکاری شانگهای SCO یکی از 

محتمل ترین زمینه های همکاری است.

 اقتصاد   پورابراهیمی، نماینده مجلس و عضو شورای  
عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا در پاسخ به پرسشی 
در خصوص مطرح شدن استفاده از ظرفیت ها و منابع 
بنیادهــا و... با توجه به کمبود منابع دولت گفت: مقام 
معظم رهبری در جلسه ای که در خدمت ایشان بودیم 
به مســئوالن دولت فرمودند: »شما می توانید از طریق 
عرضه مالکیت ســهام شــرکت های دولتی برای حل 
مشکل کســری بودجه و برای ســرمایه گذاری مجدد 

منابع ایجاد کنید«.
وی در گفت وگو با تســنیم افزود: بنابراین این موضوع 
شامل آن دســته از دارایی های بالاســتفاده دولت یا 
سهامی است که می تواند تبدیل به احسن شود که این 
موضوع را باید از طریق عرضه دنبال کنیم و خروجی آن 
این باشد که ناترازی بودجه را جبران کند و یا منابعی 
را تأمین کند که در ســرمایه گذاری های جدید دولت 
بتواند اتفاق های مثبتی را رقم بزند. مقام معظم رهبری 
این موضوع را تعمیم دادند و فرمودند که »نه  تنها من 
از دولت چنین انتظاری دارم بلکه در بخش های دیگری 

که زیر نظر دفترم هستند )مانند ستاد و مجموعه های 
دیگر( نیز همین انتظار را دارم«.

رئیس کمیســیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی 
گفت: این بدین معناســت که از بنیاد مســتضعفان، 
ســتاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( و مجموعه های 
اقتصــادی که با دفتر مقــام معظم رهبری هماهنگی 
دارند، انتظار می رود در اقتصاد ســرمایه گذاری کنند 
و با واگذاری هایی که انجام می دهند کوچک ســازی 
کنند یعنی اگر در شــرکتی 80 درصد سهام را دارند 

ســهام خود را به ۵0 درصد برســانند و منابع خود را 
آزاد کنند و بیایند در بازار اولیه ســرمایه گذاری کنند 

و تشکیل پروژه دهند.
وی بــا تذکر اینکه »اقتصاد ما هیچ راه  حلی جز تعریف 
پروژه های جدید ندارد«، گفت: ما در زمان حاضر اقتصاد 
فعلی خود را هل می دهیم اما پرسش اینجاست؛ به  طور 
مثال در چند ســال اخیر چند پتروشیمی یا کارخانه 
فوالد جدید راه اندازی کرده ایــم؟ تمام پروژه هایی که 
دولت در حال افتتاح آن هاســت از پیش آغاز شــدند، 

جدید یعنی آنچه را نیست راه اندازی کنیم.
نماینده مردم کرمان با تأکید بر اینکه برخی می گفتند 
»پتروشیمی، صنعت کثیف است و ما در آن سرمایه گذاری 
نمی کنیم«، گفت: در زمان حاضر که دچار مشــکل در 
صادرات نفت هســتیم جالب است که در بحث بنزین و 
فراورده های دیگر نفت تحریم نیستیم. اینجا این بحث 
پیش می آید که چرا در چند ســال اخیر پاالیشگاه های 
جدید نساخته ایم که حتی در این وضعیت تحریم کاالی 

خود را با ارزش افزوده بیشتر بفروشیم.

چرتکه های اقتصاد

 اقتصاد مقاومتی

چهره

بازار

بدون تیتر از اقتصاد جهان

روایتی از توصیه رهبری برای حل مشکالت اقتصادی

اقتصاد ما هیچ راه حلی جز تعریف پروژه های جدید ندارد

مجلس

اقتصاد: احمد امیرآبادی  فراهانی، عضو 
هیئت رئیسه مجلس گفت: نمی شود با 
تعیین ارزهای چندنرخی منابع مردم را 
به جیب یکسری افراد خاص که معموالً 
در کنار دولــت، گروه ها و جناح ها بوده 
یا از اقوام و بســتگان برخی مسئوالن 
اجرایی کشور به شمار می روند، ریخت و 
تنها آن ها از این ارز بهره مند شوند. همان 
طور که شاهد بودیم، واردات گوشت در 
اختیار یکی از اقوام وزیر یا واردات نهاده 
دامی در اختیار یکــی از افراد فعال در 

ستاد انتخاباتی رئیس جمهور بود.
وی افــزود: مجلس باید تصمیم خود را 
درباره تک نرخی شــدن ارز بگیرد و به 

هیاهوهای دولت هم گوش نکند.

روایتی از تبعات ارز تک نرخی
واردات گوشت و نهاده های 
دامی در اختیار خواص بود

تجارت

اقتصاد: مجید زارعــی، تولیدکننده و 
واردکننده بذر علوفه در نشستی با اشاره 
به اینکه بخشــنامه ناگهانی و یک شبه 
بانک مرکزی مشکالت بسیار زیادی را 
برای واردکنندگان به وجود آورد، اظهار 
کرد: ما به همین دلیل نتوانستیم کاالی 
خود را ترخیص کنیم و در حال حاضر 

این کاال متروکه اعالم شده است. 
زارعــی اظهار کــرد: بذرهایــی که در 
گمرکات رســوب کرده، مــورد هجوم 
موش ها قرار گرفتــه و به جای آنکه در 
مزارع کشت شــود، خوراک موش شده 
است. حدود ۶ ماه است که هزار و 200 
تن بذر علوفه ای در گمرکات کشور مانده 
که ارزش آن معادل ۵ میلیون یورو است. 

تصمیم های یک شبه رقم زد
هزار و 200 تن بذر ذرت در 
گمرکات خوراک موش شد!

 انرژی

اقتصاد: بیژن زنگنه پس از نشست صد 
و هشتادم اوپک و اوپک پالس با بیان 
اینکه جلســه امروز چهار ساعت طول 
کشید اما تمام نشد، ادامه داد: مشکلی 
در خصوص تصمیم گیری برای تمدید 
در اوپک نبود البتــه برخی از اعضا از 
عدم مراعات ســهمیه از سوی برخی 
اعضا گالیه داشــتند اما مانع تصمیم 
نبود. وی افزود: بیشتر نگران همکاری 

اوپک پالس بودند.
 وزیر نفت با اشــاره به اینکه بازار نفت 
همچنان شــکننده است، گفت: تمدید 
توافق کاهش تولید احتیاطی است که 
اوپک می کنــد و البته احتیاط معقولی 

برای ایجاد توازن در بازار است.

جلسه فشرده اوپک و اوپک پالس
 بازار نفت 

همچنان شکننده است

مسکن و شهرسازی

اقتصاد: وزارت راه و شهرسازی پیشنهاد 
افزایش ســقف تسهیالت نوسازی بافت 
فرســوده در کالنشــهرها را به هیئت 
دولت ارائه کرده اســت. به گزارش مهر، 
در این پیشنهاد که ذیل اصالح ماده 17 
آیین نامه اجرایــی برنامه ملی بازآفرینی 
شهری مصوب 10 خرداد 1397 هیئت 
دولت به کمیسیون اقتصاد دولت تقدیم 
شده، افزایش سقف تسهیالت مشارکت 
مدنی نوسازی بافت فرسوده به ازای هر 
واحد مسکونی در کالنشــهرها و سایر 
شهرها به ترتیب تا 1۵0 و 120 میلیون 
تومان و تسهیالت ودیعه مسکن نیز به 
ترتیب در کالنشهرها و سایر شهرها، ۶0 و 
4۵ میلیون تومان درخواست شده است.

در صورت تصویب هیئت دولت
 سقف وام نوسازی

 150 میلیون تومان می شود

تحول در صنعت خودروسازی ضروری است
CIS قابلیت صادرات دناپالس به کشورهای

اقتصــاد: مازیار بیگلــو، دبیر 
قطعات  ســازندگان  انجمــن 
خودرو، با اشــاره بــه اینکه در 
دهه 80 صادرات بســیار خوبی 
در صنعت خودرو وجود داشت، 
تأکید کــرد: در حــال حاضر 
دناپالس خودرویی است که به 
راحتی می توانیــم آن را صادر 
کنیم، زیرا دارای استاندارد آالیندگی یورو۵ بوده و بازار بسیار خوبی در 
کشــورهای مشترک المنافع دارد. در این صورت خودروسازی نیز مانند 
صنعت فوالد می تواند از طریق کانال های مختلف، ارز حاصل از صادرات 

را به کشور بازگرداند.
به گفته فارس، دبیر انجمن سازندگان قطعات خودرو با بیان اینکه تمام 
نظام اقتصادی کشور بر خام فروشی بنیان گذاری شده است، اظهار کرد: 
این مســئله از عواملی به شــمار می رود که صادرات را عقب انداخته و 
قطعه ســاز نیز در راســتای رفع آن اقدام مؤثری انجام نداده و به دنبال 
قیمت گذاری مواد اولیه نرفته است. یکی از دغدغه ها و چالش های اصلی 
با مجلس قبلی و کنونی و وزیران دولت نیز موضوع قیمت گذاری ثروت 
ملی بر مبنای دالر است. در واقع نظام اقتصادی و حاکمیتی کشور ریال 

را قبول ندارد و نتیجه آن؛ مشکالت اقتصادی کنونی است.

»ایران« حلقه اتصال کریدورهای منطقه ای
اقتصاد: مدیرعامل مؤسسه آینده پژوهی جهان اسالم با اشاره به جایگاه 
ایران در ترانزیت منطقه ای و بین المللی گفت: ایران مهم ترین نقش را در 

حلقه اتصال کریدورهای شمال- جنوب و شمال- غرب داراست.
به گزارش ایرنا، »سیدحمزه صفوی« مدیرعامل مؤسسه آینده پژوهی جهان 
اسالم روز دوشنبه در این باره افزود: یکی از زیرساخت های کشورها اقتصاد 
اســت. تنوع بخشــیدن در اقتصادها می تواند یکی از نقاط قوت و قدرت 
کشورها باشد. وی خاطرنشان کرد: یکی از بهترین راه ها در جهت جغرافیای 
سیاســی در ایران، تنوع بخشیدن به درآمدهای نفتی، رهایی از اقتصاد و 
درآمد نفتی و اســتفاده از ظرفیت های کریدور شمال- جنوب است. این 
کارشناس بین المللی گفت: از دیگر سو تنیدگی اقتصاد کشورها با یکدیگر 
ضامن امنیت پایدار در منطقه اوراسیاست که کریدور شمال به جنوب از 
مسیر ایران این مهم را برآورده می کند. صفوی افزود: ایران سه مزیت در 
این مسیر دارد که نخستین و مهم ترین آن ها کاهش زمان ترانزیت، دیگری 

امنیت مسیر و سومین مسئله کاهش هزینه ترانزیت است.
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پایان جعل مدارک تحصیلی فارس: محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در مراسم رونمایی از سامانه الکترونیکی تأییدیه تحصیلی گفت: پایان جعل مدارک تحصیلی و صرفه جویی در زمان از مزایای 
سامانه الکترونیکی تأییدیه تحصیلی است.این تأییدیه برای افرادی که درخواست ادامه تحصیل در دانشگاه و یا اشتغال را کرده و یا دارالترجمه های قوه قضائیه یا سفارتخانه ها را داشته باشند، صادر خواهد 
شد.حاجی میرزایی افزود: افرادی که در مدارس داخل یا خارج از کشور در زمان های مختلف و در هر یک از دوره های تحصیلی و نظام های آموزشی تحصیل کرده باشند می توانند این تأییدیه تحصیلی را دریافت کنند.

۲.۳ میلیون آمریکایی در زندان!
آمریکا رکورددار بیشترین تعداد زندانی در جهان

تسنیم: بــر اســاس گزارش 
مرکــز prisonpolicy، آمریــکا 
در زندان هــای مختلــف خود 
تقریبــاً ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار 
نفر زندانــی دارد.این مرکز که 
بــرای اصالح عدالــت کیفری 
در زندان هــای آمریکا فعالیت 
می کند، در گزارشی به تجزیه 

و تحلیل سیستم های مختلف حبس این کشور پرداخته است.
 بر این اساس، سیستم عدالت کیفری آمریکا تقریباً ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار نفر
را در هــزار و 8۳۳ زندان ایالتی، 11۰ زندان فــدرال، یک هزار و 77۲ 
زندان نوجوانان، ۳ هزار و 1۳4 زندان محلی، ۲18 بازداشتگاه مهاجرتی 
و 8۰ زندان در کشــور هند و همچنیــن در زندان های نظامی و مراکز 
تعهدات مدنی ایالت ها نگهداری می کند.با این تعداد زندانی، آمریکا در 

صدر آمار بیشترین زندانی در جهان قرار می گیرد!

شرکت مدرنا:
 واکسن کرونا در موارد شدید بیماری

 کارایی ۱۰۰درصدی دارد
فــارس: کارایی مؤثــر 1۰۰ 
درصدی واکسن کرونای شرکت 
مدرنــا در برابر موارد شــدید 
بــه بیمــاری کووید 19   ابتال 
تأیید شــد.به گــزارش ان دی 
تی وی، واکسن ویروس کرونای 
مدرنــا ممکــن اســت میزان 
باالیی حفاظت در برابر ویروس 

کووید19 ایجاد کند و نتایــج اولیه تجزیه وتحلیل مرحله نهایی آزمایش 
فاز سوم نشان می دهد به نظر می رسد میزان کارایی این واکسن با تغییر 
گروه سنی کاهش نمی یابد.شرکت مدرنا اعالم کرد: تجزیه وتحلیل مرحله 
ســوم آزمایش های COVE در مورد واکســن منتخــب کووید19 به نام 
mRNA1۲7۳ شامل ۳۰ هزار شرکت کننده با 19۶ مورد کووید19 است 
که ۳۰ مورد آن شــدید بود.مدرنا انتظار دارد ۵۰۰ میلیون تا یک میلیارد 
دز از واکسن توسعه داده خود برای مبارزه با همه گیری را در سال ۲۰۲1 
تولید کند.شــرکت مدرنا پس از شــرکت فایزر، دومین شرکتی است که 

مجوز استفاده اضطراری واکسن کرونا را دریافت می کند.

تجربه سوگ؛ چاشنی تلخ کرونا
»فقدان« بخش جدانشــدنی زندگی هر یک از ما انسان هاست و همه 
ما به نوعــی در مراحلی از زندگی آن را تجربه می کنیم. رویدادهایی از 
قبیل مرگ عزیزان، طالق، جدایی، قطع رابطه با شریک عاطفی و حتی 
شکست های مالی همگی جنبه های مختلفی از فقدان به شمار می روند. 
معموالً افراد با توجه به نوع و شدت خسارات و فقدان هایی که بر آن ها 

وارد می شود واکنش های مختلفی از خود نشان می دهند. 
این روزها فقدان با تجربه ســوگ بیش از هر زمان دیگری، افراد جامعه 
را به دلیل شــیوع ویروس کرونا و اتفاقات غیرمنتظره پیرامون آن دچار 

آسیب کرده است. 
بر اســاس مطالعات متخصصان، افراد پس از تجربه فقدان، مراحلی را 
طی می کنند تا به ســازگاری برســند و مدت زمانی که طول می کشد 
تا یک فرد به حل و فصل کامل فقدان برســد، بســتگی به ویژگی های 

فردی او دارد.
مراحل سوگ عبارت اند از:

مرحله نخست شوک، ناباوری و انکار در فرد ایجاد می شود. برخی فقدان ها 
کاماًل غیرمنتظره اتفاق می افتند و اینکه یک فرد دچار بهت زدگی و عدم 

پذیرش فقدان شود کاماًل طبیعی است.
مرحله دوم آرزو و جســت وجو کردن است. پرسش هایی از قبیل اینکه 
»چــرا این اتفاق برای من افتاد؟« در ذهن فرد خطور می کند و ممکن 
است از اینکه نمی تواند فرد از دست رفته را بازگرداند خشمگین شود و 

به چانه زنی با حقیقت می پردازد.
مرحله سوم درماندگی و آشفتگی است. در این مرحله مواجهه با واقعیت 
فقدان، فرد را افســرده می کند و امید خود را برای بهتر شــدن امور و 

برگشت فرد از دست می دهد.
مرحله چهارم پذیرش و ســازمان یافتگی دوباره اســت. سرانجام فرد 
امیدهــای غیرواقعی را کنار می گذارد و فقدان را به عنوان یک واقعیت 
می پذیرد و زندگی عادی خود را با پذیرش فقدان رخ داده از سر می گیرد.

مرحله پنجم کسب هویت جدید است که در آن فرد خودش را با شیوه 
زندگی تازه با وجود فقدان تجربه کرده، تطبیق می دهد. 

از فرد خواســته می شود به انجام فعالیت های هدفمند بپردازد که به او 
کمک می کند برخی از آشفتگی هایی را که بر اثر فقدان در زندگی اش 
به وجود آمده اســت سر و سامان دهد و احساس امید و هدفمندی در 

زندگی را از نو در خود ایجاد کند.
همچنین توصیه می شود فرد داغدار با اشیا، مکان ها و سایر نشانه هایی 
که تداعی کننده فقدان است، روبه رو شود و زمان هایی را به گفت و شنود 
خاطرات و عواطف و احساسات خود در مورد فرد از دست رفته با کمک 
و اطمینان بخشــی دیگران به صورت تدریجی یا یکدفعه ای بپردازد تا 

پذیرش سوگ برای او آسان تر شود. 
اما مواجهه با افراد سوگوار می تواند تجربه ای سخت و گیج کننده باشد. 
افراد تمایل دارند در چنین شرایطی افراد سوگوار را آرام کرده و کمک 
کنند با این فقدان کنار بیایند. اما ممکن است برایتان سؤال باشد گفتن 
چه جمالتی مناسب یا نامناسب است و به همدلی بهتر با فرد می انجامد. 
*هیچ وقت به فردی که سوگوار است نگویید »حالت را می فهمم« ما در 

بهترین حالت فقط می توانیم سختی شرایط را تصور کنیم.
*جمله های با محتوای ارزشی استفاده نکنید. نگویید »خدا او را با خود 

برد«، یا »مصلحت و قسمت بود«.
*به فرد سوگوار نگویید باید چه احساسی داشته باشد. جمله هایی مانند 

اینکه »قوی باش« مناسب نیست.
*چیزی نگویید که به معنی کوچک شمردن اتفاق یا فقدان باشد، بلکه 
دلــداری اش دهید که دقیقاً هر که جای تو هم باشــد همین قدر به هم 

می ریزد.
*در مورد جنبه های مثبت فقدان صحبت نکنید. جمله هایی مانند اینکه 
»حداقل درد نکشید« یا »در عوض فرزندت سالم است« تسکین دهنده 

نیستند.
*به او بگویید به خاطر اتفاق پیش آمده ناراحت شدید و کنارش هستید 

و می تواند روی کمک شما حساب کند.
یک سوگ طبیعی پس از مدت دو ماه باید به شکل واضحی از شدتش 
کاســته شود و پس از ۶ ماه تحمل فقدان برای بازماندگان میسر باشد. 
ولی چنانچه سوگ، بیمارگونه و مزمن شده باشد به طوری که فرد عزادار 
برای مدتی طوالنی تر از آنچه به طور معمول وجود دارد عالئم افسردگی 
و بی قراری از خود نشان دهد، حتماً باید به متخصص مراجعه و کمک 

حرفه ای دریافت کند.

 جامعه/ اعظم طیرانی  اینستاگرام را که 
باز می کنید با گروهی رو به رو می شوید که 
دست به عصا هستند و چهره پیری خود 
را به اشتراک گذاشتند. روز دیگری عکسی 
از خود را که درصدی شبیه سلبریتی های 
خارجی هستند را پُست یا استوری کرده اند 
یا اینکه تازه ترین عکسشان را در کنار تصویر 
1۰ سال پیش خود آپلود می کنند. گاهی 
عکس هایی از خود می گذارند که نشان دهد 
اگر جنس مخالف بودند چه شکلی می شدند 
یا عکس کارت ملی خود را می گذارند. روزی 
زن و شوهرها می نشینند جلو دوربین و به 
را  بطری  در  می دهند،  پاسخ  هم  سؤاالت 
با پا باز می کنند، عکس های کودکی خود 
آرایش  بدون  عکس  می کنند،  بازسازی  را 
منتشر می کنند، سطل آب یخ روی سرشان 

خالی می کنند و... .
در کنــار ایــن چالش هــا که بــه ظاهر از 
روی ســرگرمی طراحــی می شــوند هر 
روزه کمپین هایــی هم توســط بالگرها و 
ســلبریتی ها راه اندازی می شود که ممکن 
است شما هم به آن کمپین ها بپیوندید. اگر 
از دور بــه ارتباطات فضای مجازی بنگریم 
متوجه می شــویم به جــای اینکه فضای 
مجازی ابزاری برای کاربران باشد، کاربران 
ابزار دست او شــده اند و هر روز آن ها را به 
گوشه ای سوق می دهد که قطعاً این موضوع 
خالی از مشــکالت هویتی، روحی و روانی 

برای آن ها نیست.

چالش های اینستاگرامی در راستای »
نوعی مطالبه گری اجتماعی طراحی و 

اجرا می شود
علــی اصغر محکی، کارشــناس رســانه و 
عضو هیئــت مدیره انجمن علمی مدیریت 
اطالعــات ایران معتقد اســت چالش های 
اینستاگرامی در راستای نوعی مطالبه گری 
اجتماعــی طراحی و اجرا می شــود. البته 
مطالبه گری بسیار خوب و پسندیده است، 
زیرا مطالبه گری ابزاری برای بیان و پیگیری 

درخواست های گروهی برای احقاق حقوق 
اجتماعی از طریق ســاز و کارهای نهادینه 
شــده اســت. بنابراین، چون مطالبه گری 
هم راستای آرمان گرایی، تفکر انتقادی، نگاه 
اخالقی به سرنوشــت جامعه و مشــارکت 
عمومی در سرنوشــت جامعه است رفتاری 
ارزشمند محســوب می شــود. اما باید در 
نظر داشته باشــیم این ظاهر ماجراست و 
مطالبه گری الزاماتــی دارد که اگر رعایت 
نشــود ابزاری نظیــر اینســتاگرام توانایی 

پیگیری مطالبات را نخواهد داشت. 
وی ادامــه می دهــد: بــا توجه بــه اینکه 
مطالبه گری موضوعی اجتماعی و نه فردی 
است، نخســتین الزام آن ســازماندهی و 
تشکل اســت که به واســطه تیک زدن در 
فضای مجازی و اینستاگرام بدست نمی آید؛ 
بلکه نتیجه خروج مطالبه از شــکل فردی 
و پیگیری آن به صورت گروهی منســجم، 
آگاهانــه و اثرگــذار خواهد بــود. دومین 
الــزام آن نیز تمرین انجام کار مشــارکتی 
اســت؛ پس ضرورت دارد ظرفیت و روحیه 
همکاری جمعی و احتــرام به نظر دیگران 
در مطالبه گــری اجتماعی وجود داشــته 
باشد. این مســئله نیازمند روحیه، آمادگی 
و تمرین عملی اســت و در واقع یک فرایند 
عقالنی است که از روی دغدغه و هوشیاری 

شــکل می گیــرد نــه متأثر از یــک موج 
هیجانی و احساســی فوری نظیر چالش ها 
و کمپین هایی که در اینستاگرام به سرعت 
شکل می گیرد و به همان سرعت فروکش 

کرده و فراموش می شود. 
وی ســومین الــزام مطالبه گــری را در 
هــم تنیدن مســئولیت پذیری بــا تعهد 
اجتماعی عنــوان می کند و می افزاید: اگر 
افراد، درخواســتی را مطالبه کنند، اما در 
قبال آن، تعهد و مســئولیتی را نپذیرند، 
نمی توان گفــت مطالبه گری اتفاق افتاده، 
چــرا کــه در واقع به جــای مطالبه گری 

طلبکاری رخ داده است.

مطالبه گری کنش محور است »
دکتر محکــی اضافه می کند: بــا توجه به 
اینکه در بیشتر چالش های اینستاگرامی به 
اغلب  الزامات مطالبه گری توجه نمی شود، 
از جنس طلبکاری است؛ زیرا مطالبه گری 
رفتاری کنش محور است که از مشارکت و 
فعالیت گروهی افراد نشأت می گیرد نه صرفاً 
از راه اعالم مخالفت بدون هیچ اقدام عملی. 
دوم اینکه مطالبه گری از خواست تک تک 
افراد فراتر می رود و همگان را دربرمی گیرد، 
درحالی که در طلبکاری، فرد طلبکار فقط 
خواســته های خود را در نظــر می گیرد و 

هنگامی که خواسته مورد نظر 
در مورد خــوِد او تحقق یابد، 
دست از مطالبه گری برمی دارد. 
مطالبه گــری  در  بنابرایــن 
ضرورت دارد اقدامی بلندمدت 
و هوشــیارانه صورت گیرد تا 
منجر به شــکل گیری تعامل 
و ارتباطی مســتمر و طوالنی 
بین افراد کنشگر شود که این 
مهم در ارتباطــات مجازی و 
اینستاگرام مشاهده نمی شود. 

وی ادامــه می دهد: ســومین 
تفــاوت بیــن مطالبه گــری 
با طلبــکاری این اســت که 
صرف  نیازمند  مطالبه گــری 
وقت و پرداخت هزینه است که 
این هزینه ممکن است زمانی، 
مالی و یا حتی جانی باشــد، 

در حالی که در طلبکاری، افراد می خواهند 
بــدون پرداخت هیچ هزینــه ای از حداکثر 
منافع برخوردار شــوند و در واقع کاری به 
بهبود اصولی شــرایط ندارند و همین که به 
هدف خودشــان برســند کار را تمام شده 

می دانند. 

مطالبه گری ریشه در حقوق و وظایف »
اجتماعی دارد

به گفته وی تفاوت چهــارم مطالبه گری 
با طلبکاری در این اســت که مطالبه گری 
ریشه در حقوق و وظایف اجتماعی دارد، 
یعنی فرد مطالبه گر تکالیف خود را انجام 
داده سپس حقوق خود را مطالبه می کند، 
در صورتی که در اینســتاگرام افراد بدون 
توجه به اینکه آیا تکلیف اجتماعی خود را 
انجام داده اند یا خیر، صرفاً حقی را مطالبه 
می کنند که هیچ احســاس مسئولیتی در 
برابــر آن نداشــته اند و توجهی به حق و 

تکلیف در کنار هم ندارند. 
دکتر محکــی ادامه می دهد: باید بررســی 
شــود آیا موضوع این چالش ها برخاسته از 

اولویت هــا و نیازهای فوری 
و مصالــح بلندمدت جامعه 
است یا موضوعاتی سردستی 
و فاقد اولویت است که اغلب 
از جنس ســبک و ُمد پدید 
آمده و هیچ خروجی مؤثری 
در جامعه نــدارد و به نظر 
می رســد وارداتی از ســایر 
کشــورها و فرهنگ ها باشد 
که از ســوی اتاق های فکر 
خارج از کشــور با اهداف و 
مقاصد سیاسی یا اقتصادی 
می شــود.  منتشــر  خاص 
افزایش  بــا  باید  بنابرایــن 
سواد رسانه ای خود هوشیار 
باشیم تا در دام چالش های 
اینستاگرامی مغایر با منافع 

جامعه نیفتیم. 

 5 پرسش کلیدی پیش از پیوستن»
 به چالش های اینستاگرامی 

وی با تأکید بر اینکه هوشیار بودن در حوزه 
فضای مجازی یک شعار نیست، ادامه می دهد: 
ضرورت دارد کاربران پیش از پیوستن به هر 
چالشی پنج پرســش را پاسخ دهند و پس 
از رسیدن به پاســخ این پرسش ها در مورد 
پیوستن به چالش مورد نظر تصمیم بگیرند. 
ابتدا اینکه »چه کسانی متقاضی برپایی این 
چالش شــده اند و آیا منابــع قابل اعتمادی 
هستند؟«، »چگونه و چه راهی را برای حضور 
در این کمپین پیشــنهاد کرده اند و چقدر با 
قوانین کشور مطابقت دارد؟«، »با چه هدف و 
وسیله درخواست شده به این چالش بپیوندیم 
و آیا این وسیله قانونی است؟«، »آیا منبع و 
مرجع برگزاری چالش داخل کشور است؟« 
و خالصه اینکه »ســود و منفعت نهایی این 
چالش شــامل چه افرادی می شــود و آیا با 
موازین اخالقی، اجتماعی و حقوقی کشور ما 
هماهنگ و به نفع آحاد جامعه است یا هیچ 

تأثیری در بهبود سرنوشت جامعه ندارد؟« 

دکتر علی اصغر محکی، عضو هیئت مدیره انجمن علمی مدیریت اطالعات ایران در گفت وگو با »قدس« پاسخ می دهد

مطالبه گری اجتماعی با تیک زدن در فضای مجازی محقق نمی شود
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دستچین

سر چه جور معاون تحقیقاتی نمی شود کاله گذاشت؟
ایسنا: دکتر میرداود عمرانی، عضو هیئت علمی دانشگاه 
علوم پزشکی شهید بهشــتی می گوید: اگر خود معاون 
پژوهشی در مجموعه حضور داشته باشد، متوجه می شود 
کدام هیئت علمی از صبح تا شــب در آزمایشگاه حضور 
دارد و در حال فعالیت است. سر چنین معاون تحقیقاتی 

نمی شود کاله گذاشت! خودش؛ کننده کار است.

تکذیب یک ادعای کرونایی
میزان: مینو محرز، عضو کمیته علمی ستاد ملی مبارزه 
با کرونا در خصوص شــایعه ارسال اعضای بدن بیماران 
مبتال به کرونا که در بیمارستان بستری هستند به سایر 
کشــور ها گفت: متأســفانه تعداد زیادی از مردم دچار 
اینفودمی شده اند و هر مطلب دروغ را در فضای مجازی 
باور می کنند. اعضای بــدن مبتالیان به کرونا اصاًل قابل 

اهدا نیست.

علم و فناوری

انجام ساالنه ۶ هزار پیوند قرنیه چشم در کشور
تنها بانک چشم فعال 

خاورمیانه متعلق به ایران است
ایرنا: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشــتی گفت: تنها بانک چشم فعال در 
 خاورمیانه متعلق به ایران اســت و ساالنه
۶ هزار پیوند قرنیه در کشور انجام می شود.

دکتر مــژگان رضایی افزود: کشــورهای 
خاورمیانه به جز ایــران واردکننده قرنیه 
چشــم از کشــورهای اروپایی هستند و 
خودشان امکان اهدا و فراوری آن را ندارند 
ولی بانک چشم مرکزی ایران در سه دهه 
فعالیت خود این اقدامات را به نحو مطلوب 
انجــام می دهد.رضایی گفــت: از جمله 
کشورهای فعال در زمینه بانک چشم در 
آسیا هند است که چند بانک چشم فعال 

به خصوص در شهر حیدرآباد دارد.
وی همچنین خاطرنشان کرد: ایران از نظر 
تعداد پیوند قرنیه در منطقه رتبه نخست 
را دارد و از نظر کیفیت در این زمینه هم 
یکــی از باالترین جایگاه هــای جهانی را 

داراست.

حقوقی

نایب رئیس کمیسیون حقوقی مجلس:
زندانی کردن محکومان مالی 
مهریه ممنوعیت شرعی دارد

 تسنیم:نایب رئیــس کمیسیون حقوقی 
و قضایی مجلس شــورای اسالمی گفت: 
طبق اصل 4 قانون اساسی، زندانی کردن 
محکومان مالی مهریه ممنوعیت شرعی 
دارد و مجلس با نظر علما و مراجع تقلید 
هم عقیده است.حجت االسالم والمسلمین 
حسن نوروزی افزود: دو ماده اصالح قانون 
مهریه در کمیســیون حقوقی و قضایی 
برای زندانی نشــدن محکومــان مهریه 
تصویب شده است.وی همچنین تصریح 
کرد: رســیدگی به پرونده های محکومان 
مالی مهریه با قید فوریت باید در دادگاه ها 
انجام شود و اگر زوج توان پرداخت مهریه 

را نداشته باشد از زندان آزاد خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: دو بند باقیمانده 
از اصالح قانون محکومان مالی و مهریه در 
کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و پس از 
تصویــب آن، اصالح قانون مهریه در صحن 

علنی مجلس به رأی گذاشته می شود.

بهداشت و درمان

رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت:
حدود ۶۰ هزار نفر با اچ آی وی 

در کشور زندگی می کنند
وزارت  ایــدز  اداره کنترل  رئیــس  برنا: 
بهداشــت گفت: در کشور ما تخمین زده 
می شــود حدود ۶۰ هزار نفر با اچ آی وی 

زندگی می کنند.
پروین افسرکازرونی افزود: در حال حاضر 
۲۲ هزار و 4۰۰ نفر تشــخیص داده شده 

و وضعیت ابتال به HIV خود را می دانند. 
وی گفت: فقط ۳7 درصد از مبتالیان به 
HIV از بیماری خود آگاهی دارند. تالش 
شده رسانه ها در راستای آگاه سازی ابتال و 

پیشگیری فعالیت کنند.
او گفت: از کل موارد تشخیص داده شده، 
 ۵9 درصــد از طریــق اعتیــاد تزریقی و 
۲۳ درصد انتقال از طریق روابط جنســی 
است. در ســال های اخیر موارد انتقال از 

طریق روابط جنسی افزایش یافته است.
وی همچنین گفت: برخــی از مبتالیان 
بیش از ۲۰ ســال است تحت درمان قرار 
دارند و ویروس در بدنشان مهار شده است.

محیط زیست

فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست:
 محیط  بان همدانی 

آزاد می شود
ایرنا: فرمانده یگان حفاظت محیط  زیست 
گفــت: »ســعید مومیونــد« محیط  بان 
همدانی که به علت درگیری با چند فرد 
مسلح در زندان بود، با قرار وثیقه تا دو روز 

آینده آزاد می شود.
سرهنگ جمشید محبت خانی افزود: در 
مهرماه امسال حکم اعدام این محیط بان 
نقض شــده بود و پرونده برای رسیدگی 
دوباره به همدان ارجاع داده شد که اکنون 
پس از بررسی دوباره قرار شد محیط بان 

با قرار وثیقه ۵ میلیارد تومانی آزاد شود.
وی گفت: خانواده این محیط بان توانستند 
مبلغ زیادی از این وثیقه را تهیه کنند و قرار 
است مبلغ ۲۶۰ میلیون تومان از کمبود 
 وثیقه نیز از صندوق ملی محیط زیســت

تأمین شود.
محبت خانی افــزود: محیط بان همدانی 
با قــرار وثیقه از زندان بیرون می آید تا به 

پرونده اش رسیدگی شود.

آموزش

با تصمیم دولت مشخص شد
افزایش ۵۰ درصدی قیمت 

کنکور ها
باشــگاه خبرنگاران جوان: با تصمیم 
دولت، هزینه خدمات ثبت نام دریافتی از 
داوطلبان شــرکت در آزمون های سازمان 
سنجش و مرکز سنجش آموزش پزشکی 
وزارت بهداشت برای سال 14۰۰ مشخص 
شــد.هزینه آزمون سراســری در ســال 
14۰۰، ۵4 هزار تومان تعیین شــده در 
حالی که این رقم در ســال 99، ۳7 هزار 
تومان بوده اســت. هزینه آزمون کاردانی 
پیوســته 14۰۰، مبلغ ۵4 هــزار تومان 
تعیین شــده در حالی که در ســال 99، 
۳7 هزار تومان بوده اســت. هزینه آزمون 
کاردانی به کارشناســی ناپیوسته 14۰۰، 
میزان ۶8 هزار تومان تعیین شده که در 

سال 99، 4۶ هزار تومان بوده است.
همچنین هزینه آزمون کارشناسی ارشد 
ناپیوســته 14۰۰، 9۰ هزار تومان تعیین 
شــد در حالی که هزینه آزمون سال 99، 

۶1 هزار تومان بود. 

فراسو
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تصمیم گیری  حوزه سالمت از برج های عاج 
آنا:سجاد جعفری، استادیار دانشکده مهندسی پزشکی 
دانشــگاه امیرکبیر می گوید: متأســفانه شرایط بخش 
قابل توجهی از پزشــکان و داروســازان ما از قشر مشابه 
در کشورهای پیشــرفته بسیار بهتر است و با زندگی در 
برج های عاج تصمیم گیری های حوزه سالمت را در اختیار 
و حتی مسئولیت هایی را که کاماًل در تخصص مهندسان 

پزشکی است در قبضه دارند. 

تأمین نیروی پزشکی به شیوه ای فاجعه بار
فارس: عباس کامیابی، رئیس انجمن پزشــکان عمومی 
ایران می گوید: در حال حاضر شاهد بدترین وضعیت در 
دانشگاه های علوم پزشکی هستیم که شرکت های طرف 
قرارداد دانشــگاه ها نســبت به تأمین نیروی پزشکی با 
حداقل حق الزحمه به شــیوه ای زننده و فاجعه بار اقدام 
و دانشگاه ها هم از کنار این قضیه به راحتی عبور می کنند.

وزیر علوم دنبال تعطیل کردن دانشگاه فرهنگیان است 
فارس: ابراهیم سحرخیز، کارشناس آموزشی می گوید: 
وزیر علوم دنبال تعطیل کردن دانشگاه فرهنگیان است؛ 
اگر آموزش و پــرورش با این روش بــه کار ادامه دهد، 
دانشگاه فرهنگیان به مرکز آموزش ضمن خدمت تبدیل 
می شود. متأســفانه عده ای معتقدند دانشگاه فرهنگیان 
هزینه اضافی است نه ســرمایه گذاری. تنها شخصی که 

از این دانشگاه دفاع می کند مقام معظم رهبری هستند.

وزارت بهداشت بی تقصیر نیست 
فارس: احمدحسین فالحی، سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس معتقد است: در ماجرای کاسبی برخی مدعیان طب 
سنتی در بحران کرونا وزارت بهداشت بی تقصیر نیست و 
می تواند این وضعیت را مدیریت کند. چطور وزارت بهداشت 
داروهای خارجی را وارد کشــور کرد و روی آن ها آزمایش 
انجام داد؟ پس می شد برخی از این ادعاها را بررسی کرد. 

چالش های 
اینستاگرامی در 
راستای نوعی 
مطالبه گری 

اجتماعی طراحی 
و اجرا می شود که 
نفس مطالبه گری 

بسیار خوب و 
پسندیده است

بـــــــرش

annotation@qudsonline.ir

سبک زندگی

 اکرم شاهد؛ کارشناس ارشد مشاوره خانواده
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا حی یا قیوم

اسلوونی و لتونی مقاومت لبنان را گروه تروریستی اعالم کردند

نوچه های شیطان علیه حزب خدا
 جهان  مقامات اسلوونی و لتونی از درج نام حزب اهلل 
لبنان به عنوان »گروه تروریستی« خبر دادند. دولت 
اسلوونی در بیانیه ای اعالم کرد این تصمیم را مطابق 
با گزارش گروه مسئول بررسی فعالیت های حزب اهلل 
اتخاذ کرده است! در این گزارش بدون ارائه مدارک 
معتبر ادعا شــده فعالیت های حــزب اهلل با جرایم 
سازمان یافته و تروریســم و فعالیت های نظامی در 

سطح جهانی مرتبط است.
همزمان رسانه های محلی در اسلوونی نیز گزارش 
دادند نخست وزیر این کشور 8 دسامبر برای بحث 
در مورد خرید اسلحه از رژیم صهیونیستی به اراضی 
اشغالی سفر خواهد کرد، در حالی که دولت در مورد 

سفر مذکور هیچ بیانیه ای صادر نکرده است.
در کنار اســلوونی، لتونی هم در اقدامی مشابه نام 
حزب اهلل لبنان را در فهرست گروه های تروریستی 
درج کرد.  اقدام این دو کشور با ذوق زدگی مقامات 
آمریکا و رژیم صهیونیســتی روبه رو شد. آمریکا از 
تصمیم دو کشور لتونی و اسلوونی درباره حزب اهلل 
لبنان استقبال کرد. به گزارش ایسنا، وزارت خارجه 
آمریــکا با اســتقبال از تصمیم این دو کشــور در 
تروریستی خواندن حزب اهلل لبنان، با انتشار بیانیه ای 
اعــالم کرد: اینکه کشــورهایی در اروپا و آمریکای 

التین حزب اهلل را ســازمانی تروریســتی بخوانند، 
پیــام جدی برای این حــزب دارد و ما همچنان از 
کشورها می خواهیم فعاالن حزب اهلل، حامیان مالی و 

نیروهایش را از فعالیت در خاکشان باز دارند.
وزارت امور خارجه رژیم صهیونیســتی هم بامداد 
روز گذشــته در بیانیه ای از دولت اســلوونی بابت 
این تصمیم قدردانی کرد. »گابی اشــکنازی« وزیر 
خارجه رژیم صهیونیســتی در ادامــه این بیانیه، 
افزود: »حزب اهلل یک سازمان تروریستی است که به 

شهروندان لبنانی لطمه و آسیب زده است«.
وزیر خارجه رژیم اشــغالگر قدس همچنین مدعی 
شد »دولت اســلوونی با این اقدام خود به صراحت 
اعالم کرده حزب اهلل نماینده تمام ویژگی های یک 
سازمان متخصص در جرایم ســازمان یافته است 
و اینکه به دلیل فعالیت های تروریســتی در سطح 
جهان، عامل تهدید صلح و امنیت بین المللی است«.

اشکنازی در ادامه این تصمیم دولت اسلوونی را یک 
گام رو به جلو در مسیر افزایش فشارهای بین المللی 
بر حزب اهلل لبنان دانســت. در پایان، اشــکنازی از 
»اتحادیه اروپا و تمام کشــورهای« جهان خواست 
حزب اهلل لبنان را در تمامیــت خود به عنوان یک 

سازمان تروریستی تعیین کنند.

دبیرکل ناتو جلوتر از الکترال ها
استولتنبرگ: از بایدن 
دعوت به جلسه کردم

دبیرکل  یورونیوز: 
ناتــو اعــالم کرد: 
به منظور  نشستی 
ســران  دیــدار 
۳۰کشور عضو ناتو 

در ژانویه ســال ۲۰۲۱ برگزار خواهد شد. 
یِنس اِستولتنبرگ افزود: »من جو بایدن، 
برنده انتخابات ریاســت جمهوری ایاالت 
متحده را به نشســت مــاه ژانویه دعوت 
کرده ام«. همزمان، یکی دیگر از مقامات ناتو 
گفت: بسته به برنامه سفرهای برون مرزی 
جو بایدن، ممکن است این نشست تا ماه 
می یا ژوئن به تعویق بیفتد. استولتنبرگ 
همچنین اعالم کرده در گفت وگوی تلفنی 
با جو بایدن درباره افغانستان نیز صحبت 
شــده اســت. وی افزود:  »بهای ماندن در 
افغانستان، البته درگیری نظامی است. اما 
بهای خروج، به خطر انداختن دستاوردهای 

ما در آنجاست«.

 پکن در واکنش به
تحریم های آمریکا:

از حقوق شرکت هایمان 
حمایت کامل می کنیم

رویترز: به دنبال تحریم یک شــرکت 
چینی در ارتباط با ونزوئال، دولت چین 
از آمریکا خواســت اشــتباه های خود 
را تصحیح کــرده و تمامــی تحریم ها 
را لغــو کند. هوا چونینگ، ســخنگوی 
وزارت خارجه چین گفت: پکن تمامی 
اقدامــات الزم را برای حفاظت از حقوق 
شرکت هایش انجام خواهد داد. وی تأکید 
کرد: پکن از تالش های ونزوئال برای دفاع 
از حق حاکمیت خود حمایت می کند. 
این سخنگو همچنین گفت: چین آماده 
است در مذاکره با ناتو شرکت کند و پکن 
امیدوار اســت ناتو رویکرد درستی را در 

قبال این کشور اتخاذ کند.

صدای معترضان به الیزه رسید
 »الیحه جامع امنیت« 
دوباره نوشته می شود

جهان: حزب حاکــم متعلق به امانوئل 
مکرون در فرانســه با بازنویســی کامل 
پیش نویس طرح محدود کردن آزادی به 
شناسایی کننده  تصاویر  اشتراک گذاری 
افســران پلیــس در پــی اعتراض های 
گســترده اخیر علیه خشــونت پلیس 
موافقت کرد. این اتفاق پس از تجمعات 
چندصد هــزار نفــری فرانســوی ها در 

هفته های گذشته رخ داد.
این تجمعات در پی انتشــار ویدئویی از 
یک مرد سیاهپوســت که در استودیوی 
موسیقی خودش هدف ضرب و شتم سه 
مأمور پلیس قرار گرفته بود، برپا شدند و 
امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه این 

اتفاق را برای کشورش »شرم آور« خواند.
در نتیجــه ایــن اتفاقات کریســتوف 
کاســتانر، رئیس حزب مکرون با عنوان 
حزب »جمهوری در حرکت« در مجلس 
ســفالی پارلمان در کنفرانسی خبری 
گفت: ما پیشــنهاد یک نســخه جدید 
بند ۲۴ را می دهیم و این نسخه جدید 
تحویل داده خواهد شــد. با این حال او 
تأکید کرد: »بازنویسی« کامل ماده ۲۴ به 
معنای »پس گرفتن« یا »تعلیق« این ماده 

از طرح پیشنهادی نیست.

ایسنا: یک منبع یمنی اعالم کرد معاون 
وزیر دفاع عربســتان در دیــدار اخیر با 
عبدربه منصور هادی به وی فشار آورده 

تا دولت جدید را اعالم کند.
جهان: در آستانه تصرف تیگرای توسط 
دولت مرکــزی در اتیوپی، وزیر خارجه 
آمریکا خواستار توقف درگیری ها در این 

ایالت شد.
فارس: دولت ســعودی بــه بهانه طرح 
توســعه بافت شهری، دســتور تخریب 
مسجد امام حسین)ع(، مکانی که شیخ 
نمر در آن خطبه می خواند را صادر کرد.

شــرکت  به  ســایبری  حمله  جهان: 
صهیونیستی بیمه »شــیربیت« به درز 
اطالعات شــخصی هزاران صهیونیست 
از جملــه برخی مقام های ارشــد رژیم 

اشغالگر قدس انجامید.
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لیبی و آینده  مطلوب آن
لیبی، کشــوری با حــدود 7 میلیون نفر جمعیت و ذخایر اثبات شــده 
۴7میلیارد بشکه ای نفت از سال ۲۰۱۴ درگیر جنگی داخلی است. جنگی 
که ابتدا علیه معمر قذافی در جریان بود و با مداخله ناتو در آن، شعله هایش 
در تمام شهرها گســترده  و دامنه های آن غیرقابل کنترل شد. در میانه 
تحوالت کنونی این کشــور که مدتی است از تب و تاب درگیری های آن 
کاسته شــده، این بار دوباره اخباری از خرید تسلیحات اسرائیلی توسط 
امارات و ارسال آن به نیروهای موسوم به ارتش ملی به رهبری ژنرال خلیفه 
حفتر حکایت دارد. مصری ها هم که از گذشــته از او حمایت می کردند و 
متقابالً هم خلیفه حفتر به نیابت از مصری ها اما به نام لیبی در این کشور 
فعالیت نظامی می کرد. ژنرال عبدالفتاح السیســی زمانی که دید خلیفه 
حفتر در حال شکســت و از دست دادن پایگاه های اصلی و میادین نفتی 
اســت، به این نتیجه رسید باید خود وارد عمل شود. ارتش مصر هم که 
از ارتش های قدرتمند منطقه است، اگر وارد عرصه لیبی شود پیامدهای 
بســیار منفی برای ترکیه به همراه خواهد داشت. اما جدا از این مسائل، 
معادله اصلی این است که تا زمانی که نفت در لیبی است و تا زمانی که 

سالح فروش برود، دو طرف عالقه مند هستند که جنگ ادامه یابد.
از سوی دیگر، در باب استعفای فایز السراج نیز یک تحلیل این است که 
برای تثبیت بیشتر موقعیت خود نزد گروه های زیرمجموعه دولت وفاق 
کــه پیش از این فرمانبری نمی کردند انجام گرفت. در مقطعی او به این 
نتیجه رسید زیردســتانش از او حرف شنوی نداشته و در نتیجه کارها 
جلو نمی رود، چرا که مجموعه ناهماهنگی زیر نظر فایز السراج فعالیت 
می کردند و دارای اصول و ایدئولوژی واحدی نبوده و نیستند. بنابراین برای 
اینکه نقش خودش را مورد تأکید قرار دهد، تهدید به استعفا کرد و دولت 
وفاق را تا مرز سرنگونی برد. اما معلوم بود در حقیقت، چندان تمایلی به 
ترک صحنه قدرت نداشــته و بیشتر درصدد خط و نشان کشیدن برای 
گروه های زیرمجموعه خود بود. در باب تحرک ترکیه در لیبی هم مسائل 
مختلفی وجود دارد. آن ها از یک طرف خواهان احیای عظمت گذشــته 
عثمانی هستند که زمانی در لیبی حضور داشتند. کوشش برای احیای 
عثمانی گری یک نوع قدرت طلبی را در ترک ها احیا کرده که بخشــی از 
آن در لیبی و بخشــی نیز در بحران قره باغ دیده شــد. این ذیل اهداف 
مشروعیت گرایی عثمانی است.همچنین چون ترکیه نفت ندارد، ناگزیر 
به حضور گسترده  است تا بتواند منافع خود را تأمین کند. ترکیه سعی 
می کند در کشورهای دارای انرژی فسیلی نفتی و گازی به نوعی حضور 
داشــته باشد تا بتواند منافع خود را تأمین کند و این ذیل برخی اهداف 
اقتصادی است. در این میان، گروه های شبه نظامی تکفیری، پیشقراولی 
حرکت های ترکیه در منطقه را عهده دار هستند که بعضی از آن ها ذیل 
شاخه ای افراطی از گروه اخوان المسلمین قرار می گیرند و این هم یکی از 

اهرم هایی است که از سوی آنکارا مورد استفاده قرار می گیرد. 
در مجموع، آینده مطلوب برای لیبی این است که هر چه زودتر انتخاباتی 
برای تشکیل کمیته تدوین قانون اساسی انجام شود. سپس قانون اساسی 
مد نظر برای مردم لیبی تدوین و بر اســاس آن، انتخابات برای ریاست 
جمهوری و مجلس برگزار شــود. راه حل دیگر نیز این اســت که ابتدا 
انتخاباتی برگزار شده و دولت موقت بر سر کار آید و این دولت هم متکفل 
تدوین قانون اساسی و برپایی دولتی دائمی باشد. این دو، مطلوب مردم 
لیبی است. اما در واقعیت میدان، حق مردم لیبی به کل در این مسئله 
نادیده گرفته شــده است. هر تالشی که از سوی هر طرفی برای حصول 
نتیجه صلح آمیز با حمایت مردمی انجام می شــود، بی نتیجه می ماند. 
جالب اســت بدانید درگیری ها از سوی ژنرال خلیفه حفتر از زمانی آغاز 
شد که بنا بود روزهای پس از آن، فایز السراج با گروه های لیبیایی درباره 
آینده لیبی و انتخابات و ترتیبات آن گفت وگو کنند. کوشــش این است 
که لیبی همچنان چند پاره باقی مانده و فروش سالح و غارت نفت تداوم 
یابد. به دیگر سخن، تشکیل یک دولت با پشتوانه مردمی و نقش آفرینی 
تمام آحاد جامعه در لیبی به معنای تشکیل یک دولت اسالمی با رویکرد 
ضد استعماری و ضد غرب است که قاعدتاً چندان باب میل صهیونیسم 
و غرب نیست. از همین رو است که آن ها تمایلی به برقراری اصل هر نفر 

یک رأی و تشکیل دولت با پایه های قوی ندارند.
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عکس نوشت

ناو هواپیمابر اسقاط می شودناو هواپیمابر اسقاط می شود
نیروی دریایی ایاالت متحده آمریکا اعالم کرد پس از آتش سوزی 
مشــکوک تابستان گذشته در ناوی که در سن دیه گو پهلو گرفته 
بود و خســارت زیادی که به آن وارد شد، این ناو را از رده خارج 
می کند، چراکه تعمیر آن بســیار گران تمام خواهد شد. دریادار 
اریک ورهاگ، از مرکز نگهداری منطقه ای نیروی دریایی آمریکا 
گفت: هزینه تعمیــر کامل ناو »یواس اس بونهــام ریچارد« برای 
توانایی هــای جنگی ۲.5 تا ۳ میلیارد دالر برآورد شــده اســت 
که پنج تا هفت ســال نیز طول می کشــد. این ناو به تازگی برای 

استفاده جنگنده اف۳5 بازسازی شده بود.
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یادداشت

 دکتر جعفر قنادباشی؛ کارشناس مسائل آفریقا

 جهان/ علوی  در حالی که وضعیت 
معنوی  رهبر  زکزاکی«  »شیخ  سالمتی 
شــیعیان نیجریه نامساعد عنوان شده، 
برگزاری جلســه دادگاه او بار دیگر به 
تعویق افتاده اســت. در همین زمینه، 
ایالت کادونــا محاکمه  دادگاه عالــی 
رهبر جنبــش اســالمی نیجریه را به 
ژانویه ســال آینده موکول کرد و منابع 
نیجریــه ای گفته انــد محاکمه شــیخ 
»ابراهیم زکزاکی« بــه تاریخ ۲5 و ۲6 
ژانویه سال آینده )6 و 7 بهمن( موکول 
شده اســت. منابع مذکور خاطرنشان 
کردند دادگاه تصمیم گرفت به استماع 

شاهدان ادامه دهد.

تعویق عمدی برگزاری جلسه »
دادگاه شیخ زکزاکی

دمی فاالنــا، وکیل شــیخ زکزاکی به 
شــدت از به تعویق افتادن مداوم این 
پرونده انتقاد کرده و گفته اســت این 
مســئله بر سالمت و آرامش موکالنش 
تأثیر می گذارد. برخی دیگر نیز گفته اند 
تعویق چندبــاره برگزاری دادگاه برای 
شــیخ زکزکی اقدامی تعمدی با هدف 
طوالنی کــردن فرایند ایــن پرونده و 
افزایش فشار به رهبر شیعیان نیجریه 
اســت. دفتر شــیخ زکزاکی نیز اعالم 
کــرد: با اینکــه دادگاه نیجریه صوری 
و غیرقانونی اســت و اتهامات نســبت 
داده شده علیه شیخ زکزاکی ساختگی 
هســتند، اما به طور مــداوم محاکمه 
وی بــه تأخیر می افتد. گفتنی اســت 

تاکنون جلسه محاکمه غیرقانونی شیخ 
ابراهیــم زکزاکی بارها به تعویق افتاده 
است. شیخ زکزاکی در حالی همچنان 
در بازداشــت به سر می برد که ۲۳ دی 
ســال گذشــته یک دادگاه در نیجریه 
حکمی مبنی بر آزادی و درمان ایشان 
به دلیل بیماری صــادر کرد. با وجود 
این، دولت نیجریه به این حکم قضایی 
تمکین نکرده و هنوز بــرای آزادی او 
و همســرش اقدامی نکرده است. شیخ 
ابراهیــم زکزاکی باوجود وخامت وضع 
جســمانی، از ســال ۲۰۱5 )۱۳9۴( 
به همراه همســرش در زندان به ســر 
می بــرد. از آن زمــان تا کنــون بارها 
رســیدگی نهایی به پرونده و ادعاهای 
مطرح شــده علیه وی به تعویق افتاده 
و وضعیت این پرونده در پنجمین سال 

همچنان بالتکلیف است.

 حمایت مسیحیان نیجریه»
از شیخ زکزاکی

نیجریه ای  راستا، شهروندان  در همین 
بارهــا دراعتراض به تداوم بازداشــت 
و زندانی کردن شــیخ زکزاکی دست 
بــه تظاهرات زدند. آخریــن مورد نیز 
تظاهرات شــماری از هــواداران رهبر 
روز  در  نیجریــه  اســالمی  جنبــش 
سه شــنبه در پایتخت این کشور بود. 
هفته گذشــته نیز رئیس مســیحیان 
ایالــت کادونای نیجریــه گفت: هرگز 
موفق بــه مالقــات و دیدار با شــیخ 
زکزاکی تحت رصد شــدید ســازمان 
امنیتی نیجریه )دی اس اس( در زندان 
نشدم و بهانه مسئوالن برای جلوگیری 
از مالقات ما هم کووید۱9 بوده اســت. 
ایشان بنده را به مالقات دعوت کردند 
اما مســئوالن زندان همچنان به بهانه 

کووید ۱9 ممانعت کردند. یوحنا بورو  
درباره اینکه به عنوان یک مســیحی و 
یکی از طرفداران شــیخ زکزاکی نگاه 
و دیدگاهــش در قبال این شــخصیت 
چیســت، گفت: بنده بــه عنوان یک 
مســیحی، از شــیخ زکزاکی و حرکت 
انقالبــی ایشــان در نیجریــه حمایت 
می کنــم. او افــزود: ابراهیم زکزاکی و 
مردم آنجا، بســیار اهل صلح و دوستی 
بــوده و همیشــه مســیحیان را مورد 

حمایت و محافظت قرار داده اند.
برای  نیجریــه  تهدید اصلی شــیعیان 
غرب و رژیم صهیونیســتی از آنجاست 
که دشــمنان شیخ ابراهیم زکزاکی، وی 
را »نصــراهلل نیجریه« می نامند؛ کســی 
که خــواب راحــت را بــر بوکوحرام و 
رژیم نیجریه حرام کرده اســت. برخی 
کارشناسان معتقدند ریاض در پی ایجاد 
شکاف در صفوف مسلمانان آفریقاست تا 
بازی درگیری های طایفه ای را به این قاره 
انتقال دهد، به ویژه آنکه ملک سلمان و 
رئیــس جمهور نیجریــه رابطه نزدیکی 
دارند و این موجب شــده برخی رئیس 
جمهور نیجریه را به داشتن اندیشه های 
ســلفی وهابی و مدارا با بوکوحرام متهم 
 کنند. به هر حال آنچه خواب را از چشم 
دشمنان شــیعیان نیجریه ربوده، رشد 
جمعیتی بســیار باالی آن هاست که با 
ســرعت رشد کنونی در چند دهه آینده 
بایــد درصد باالیی از جمعیت نیجریه را 
شیعه دانست و این امری نیست که مورد 

پسند صهیونیست ها  و سعودی ها باشد.

گزارش

ادامه فشارها بر شیعیان نیجریه با تعویق عمدی دادگاه شیخ زکزاکی

سالمت شیخ زکزاکی؛ مهم ترین اصل

 مترجــم: امیرمحمد ســلطانپور  
اندیشکده فارین پالیســی در مقاله تازه 
خود به نقش احتمالی جو بایدن در ادامه 
روند خروج از اتحادیه اروپا توسط بریتانیا 
پرداخته است. این مقاله معتقد است در 
برآورد اولیه نمی توان شک داشت رابطه 
بین لندن و واشنگتن با انتخاب جو بایدن 
به عنوان رئیس جمهــور جدید آمریکا 
متحمل ضربه ای جدی خواهد شــد. اما 
از طرف دیگر معتقد اســت از این ضربه 
می توان جلوگیری کرد. در تماس تلفنی 
جو بایدن با بوریس جانســون، نخست 
وزیر بریتانیا پس از اعالم نتایج انتخابات 
آمریــکا، دو طرف بر »میل شــدید خود 
برای قدرتمند کردن رابطه خاص میان 
دو کشــور« تأکید کردند. امــا با وجود 
اینکــه نباید فراموش کنیم جو بایدن به 
تالش بریتانیا برای خروج از اتحادیه اروپا 
بدبین است، می خواهد انگلیس به قرارداد 
بلفاست ۱998 تمام و کمال پایبند بماند 
و همین طور به دنبــال قدرتمند کردن 
رابطه ایاالت متحــده با اعضای اتحادیه 

اروپــا خواهد بود کــه همگی بر خالف 
سیاســت های بریتانیاســت، اما با همه 
این ها انتخــاب او می تواند ثمرات خاص 
خود را نیز برای انگلیس داشته باشد. با 
اینکه دونالد ترامپ تالش داشت شکل و 
سازوکار رابطه تجاری آمریکا با اتحادیه 
اروپا و بریتانیا را تغییر دهد، اما بایدن این 
فرصت را دارد تا با هر دو طرف از لحاظ 
سیاست خارجی بهتر کنار بیاید و بتواند 
خود را در میان مذاکرات اتحادیه اروپا و 

بریتانیا دوباره حاضر کند.
یک قــرارداد تجاری بــا اتحادیه اروپا 
پیش از پایان ســال جاری میالدی و 
خروج از بازار واحد، امری حیاتی برای 
بریتانیــا در راه تفاهــم جدید با دولت 
بایدن محســوب می شــود. این اتفاق 
برای واشــنگتن نیز حائز اهمیت است. 
در حالی که روسیه و چین تالش دارند 
فشــار خود بر اروپــا را افزایش دهند، 
دولت آمریکا به شــدت به دنبال ایجاد 
تفاهــم و اتحــاد میان خــود و دیگر 
خود  همپیمــان  اروپایی  کشــورهای 

می گردد. امــا حتی اگر قرارداد تجاری 
میــان بریتانیا و اتحادیه اروپا به زودی 
امضا شــود، چارچــوب دو طرف برای 
سیاســت های خارجــی و امنیتی باید 
شــکل خاص خود را پیدا کند. چیزی 
که تاکنون انگلیس از آن طفره رفته تا 
بتواند اهرم فشار خود در این زمینه را 

بر اتحادیه اروپا حفظ کند.
ترامپ در دوران ریاست جمهوری اش به 
شــدت موافق برگزیت بود، چون آن را 
همانند سیاســت »اول از همه آمریکا« 
خود می دید. دولــت او حتی گاهی به 
بریتانیا فشــار می آورد که الزم نیست 
قــراردادی بــا اتحادیه اروپــا به امضا 

برســاند و می توانــد کاًل از همکاری با 
آن ها کنار بکشد و یکطرفه خارج شود. 
امــا در مورد بایــدن تقریباً عکس این 
قضیه به وجود خواهد آمد. دولت او دید 
خوبی درباره برگزیت ندارد و به دنبال 
بازســازی رابطه خراب شده کشورش 
بــا اتحادیه اروپا می گــردد. همچنین 
برعکس ترامپ، به بروکســل به عنوان 
مرکزی که می توانــد منافع آمریکا را 
تأمین کند نــگاه خواهد کرد. اما نکته 
اینجاســت که بایدن آزمون سختی در 
راه این بازسازی دارد؛ در حالی که باید 
از کاهش رابطه کشــور خود با بریتانیا 
که بیشــتر بــه سیاســت های ترامپ 
می خورد، جلوگیری کــرده و در عین 
حال که با برگزیت که سیاست کنونی 
بریتانیاســت مخالف باشد، به حل این 
مشــکل بدون ضربه خــوردن رابطه با 
همپیمان خــود در آن طرف اقیانوس 
اهتمام بــورزد؛ آزمونی که باید منتظر 
بود و دید بایدن چگونه آن را پشت سر 

خواهد گذاشت.

اتاق فکر

فارن پالیسی پیش بینی کرد

نقش »بایدن« در التیام زخم های »برگزیت«

17هزار قربانی   در جنگ یمن نشان دهنده عمق جنایت  سعودی هاست
دست های آلوده» بن سلمان«

جهان: یک سازمان فعال حقوق 
بشــری در پایتخت یمــن، در 
گزارش سالیانه خود، جدیدترین 
آمار از جنایات ائتالف ســعودی 
طی 6 سال تجاوز به یمن را ارائه 
داد که بر اســاس آن نزدیک به 
۱7 هزار غیرنظامی کشته و بیش 
از ۲6 هزار نفر زخمی شــده اند. 
سازمان پیشگامان عدالت برای توسعه و حقوق در صنعا، در گزارش سالیانه 
خود، آماری از جنایات ائتالف سعودی و نقض های حقوق بشری علیه زنان 

یمن را منتشر کرد.
»هدی العماد« رئیس این سازمان در مقدمه این گزارش درباره محتوای آن 
می گوید: حمالت ائتالف ســعودی علیه زنان و کودکان یمنی طی 6 سال 

بیانگر یک جنایت جنگی تمام عیار است.
وی افزود: این گزارش همچنین شامل حمالت مستقیم و غیرمستقیم به 
حقوق زنان و رنج آن ها در ســایه تداوم حمالت و محاصره یمن است که 
به کشــتار، آوارگی و بحران در سطح خدمات بهداشتی، آموزشی و تغذیه 
این زنان عالوه بر پیامدها و آسیب های روحی و اجتماعی آن ها منجر شد.

العماد تأکید کرد: در شــرایطی که جهانیان روز جهانی زن را برای مبارزه با 
خشونت علیه زنان جشن می گیرد، زنان یمنی مملو از زخم و درد هستند؛ 
آن هم در سایه تداوم حمالت جنگی که عامدانه آن ها را از مهم ترین ملزومات 

زندگی محروم می کند و به آوارگی و محرومیت آن ها منجر می شود.
بر اساس این گزارش، شمار زنانی که در 6 سال حمالت ائتالف سعودی به 
یمن کشته شده اند، ۲ هزار و ۳8۱ نفر است. عالوه بر آن ۲ هزار و 78۰ زن 
زخمی شده اند. ۳ هزار و 79۰ کودک )پسر و دختر( جان خود را از دست 
داده  و ۴ هزار و 89 کودک زخمی شــده اند و برخی از آن ها برای همیشه 

معلول و ناقص هستند.
دو ماه پیش نیز، وزارت حقوق بشر دولت نجات ملی یمن آمار جنایت  های 
ائتالف سعودی علیه یمن از مارس ۲۰۱5 تا آگوست ۲۰۲۰ را منتشر کرد 
و از شــهادت ۱6هزار و 77۱ غیرنظامی و زخمی شدن ۲6هزار و ۳59 نفر 

دیگر خبر داد.
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