
نفتی ترین  بودجه

بررسی آینده روابط ایران و آمریکا و راهبرد کالن واشنگتن در قبال تهران

پاسخ به پنج پرسش اصلی درباره بایدن و برجام

 اقتصاد  برای نخســتین بــار در تاریخ 
بودجه ریزی کشور، رئیس جمهور به دلیل 
شرایط کرونایی، خود برای تقدیم بودجه 
به مجلس نیامد و معــاون پارلمانی اش 
را بــرای ایــن کار به مجلس فرســتاد. 
بودجه از حیث منابــع و مصارف افزون 
بر ۲۴میلیون و ۳۵۷هــزار و ۷۸میلیارد 
و ۹۸۶میلیون ریال )حدود ۲/۴هزارهزار 
میلیــارد تومان( اســت. بودجه عمومی 

تومان شــامل  ۹۲۹هزارو۸۲1میلیــارد 
منابــع عمومــی ۸۴1هزارو۳۴۲میلیارد 
تومان )حدود ۴۷درصد رشــد نسبت به 
سال قبل( است. در حالی که نمایندگان 
مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند 
الیحــه بودجــه 1۴۰۰ از وابســته ترین 
بودجه هــا به نفت در ســال های پس از 
انقالب اســت، رئیس جمهور اعالم کرده 
بود هــدف اصلی بودجــه 1۴۰۰ ، قطع 

وابستگی مستقیم بودجه به نفت است. در 
ادامه برخی اعداد مهم بودجه را بررســی 
کردیم. ســال آینــده درآمدهای نفتی 
دولــت 1۹۹هزار و ۲۷۲میلیــارد تومان 
خواهــد بود، در حالی که ســقف بودجه 
سال جاری حدود ۵۷هزار میلیارد تومان 
اســت. درآمدهای نفتی نسبت به بودجه 
امســال با ۲۵۰درصد افزایش، ۳/۵برابر 
شده است. از آنجا که منابع عمومی حدود 

۸۴1هزار میلیارد تومان پیش بینی شده، 
می توان نتیجه گرفت وابســتگی بودجه 
به نفت حدود ۲۵درصد اســت و برآورد 
امسال  1۰درصد اســت. کسری بودجه 
غیرنفتی دولــت در بودجه 1۴۰۰ حدود 
۴۲۳هزارمیلیــارد تومان یعنی ۵۷درصد 
مخارج دولت است. به گفته علی چشمی، 
اقتصاددان، دولت گفته اســت ۴۷درصد 

این کسری را از فروش...

 ............ صفحه ۲

قوانین خلق الساعه 
مشکل ساز شد

عملکرد سلیقه ای 
بانک ها در اعطای 
تسهیالت ازدواج

نتیجه چرخه معیوب آموزش 
مربیان جوان فوتبال ایران

دور برداشتن
»دادزن«ها  
روی نیمکت ها

 با ارائه الیحه به مجلس، دخل و خرج 1400 دولت مشخص شد 

 ............ صفحه ۲ قدس خراسان ............ صفحه 1۰

 ............ صفحه ۶

 

»تار و پود عاشقی« کتاب شد
 آستان   شخص در آغاز تأهل، مانند دانش آموخته ای به همت انتشارات »زائر رضوی« و در بیان تعامل زوجین  با یکدیگر و خانواده ها

است که وارد مدرسه آشــنا و قدیمی خود می شود، اما 
نه در نقش دانش آموز، بلکه در نقش معلم. درست است 
که کالس همان کالس اســت و مدرسه همان مدرسه؛ 

اما نقش او دیگر همان نقش سابق نیست؛ بلکه صاحب 
نقش و جایگاهی شده اســت که برایش مسئولیت ها و 
انتظارات جدیدی به دنبال دارد. پسری که تا دیروز رفتن 

 ............ صفحه ۳به میهمانی های خانوادگی را...

10 12 6
امید عالیشاه در گفت و گو با قدس:  گفت وگو با صابراهلل دادیان فیلم نامه نویس»مدیترانه« قالیباف در نطق پیش از دستور مجلس:

:jامام صادق
همانا حکمت، 

شناخت و فقیه 
شدن در دین است، 

پس هر کس از 
شما )شیعیان( فقیه 

شود، به حکمت 
دست یافته است.  
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گوش به فرمان 
»آقا یحیی« هستم

مشکالت  فیلم سازی غیرآپارتمانی 
در شهرستان ها

بودجه کسری 
 ام المصائب اقتصاد است

یـــادداشــت  روز
مرصاد جمالی

با انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، بیش از پیش 
از کیفیت روابط پکن و واشــنگتن در آینده ســخن به میان آمده است. در زمان 
ریاست جمهوری ترامپ، چین به عنوان دشمن شماره یک آمریکا معرفی شده بود 

و جنگ تعرفه ها از جمله تنش های جدی دو کشور محسوب...

نگاه چینی 
به سیاست های آمریکا

 ............ صفحه ۸

 فارس  »عیلرضا میریوســفی« سخنگوی دفتر 
نمایندگــی جمهوری اســالمی ایــران در دفتر 
 ســازمان ملل در نیویورک در گفت وگو با شبکه 
»ان بی سی نیوز« تأکید کرد برنامه هسته ای ایران 
طبــق روال ادامه خواهد یافــت. او در مکاتبه ای 
ایمیلی با این شبکه با اشاره به ترور شهید »محسن 
فخری زاده« گفت هرچند که دانشمندی بزرگ و 
یک قهرمان ملی قربانی تروریسم دولتی شد، برنامه 
هسته  ای صلح آمیز ایران طبق برنامه ادامه خواهد 
یافت. وی با بیان اینکه همیشه گفته ایم که برنامه 
هسته ای ما اهداف صلح آمیز را دنبال می کند، 
افزود: ایران تاکنــون توطئه های زیادی را برهم 
زده و در برابر تهدیدهای خارجی هوشیار خواهد 
ماند؛ اما وقفه ای در کار هسته ای آن ایجاد نخواهد 
شد. میریوسفی همچنین به فتوایی از مقام معظم 
رهبری در خصوص ممنوع بودن تولید سالح های 
کشتار جمعی به دلیل مغایرت آن با دین اسالم 
اشاره کرد و در بخش دیگری از سخنانش درباره 
برنامه هسته ای ایران گفت: تهران بر اساس منافع 

ملی خود درباره برنامه هســته ای تصمیم گیری 
می کند. او در ادامه گفت: همان طور که می دانید، 
گام هایی کــه از زمان خروج آمریــکا از برجام 
برداشته شد، مرحله ای بوده و تا زمانی که سایر 
طرف ها توافق را نقض می کنند و یا به تعهداتشان 
عمل نمی کنند، اعمال خواهد شد. گفتنی است 
بعدازظهر جمعه هفتم آذر ماه محسن فخری زاده 
رئیس ســازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع و 
دانشمند برجسته هســته ای و دفاعی کشور در 
حمله عناصر تروریست مسلح به خودرو وی به 

شهادت رسید. 

 مهر  علــی ربیعی، ســخنگوی دولت روز 
گذشــته در گفت و گوی رســانه ای درباره 
اتفاقات اخیر و ترور شهید فخری زاده، گفت: 
وزارت اطالعــات با تالش هایی که داشــتند 
متوجه تحرکاتی شــده و موفق شــدند روی 
منطقه تســلط پیدا کننــد. وزارت اطالعات 
اشخاص مرتبط را شناسایی کرده و همه ابعاد 
در حال بررسی است و زمانی که قطعی شود، 

واکنش متقابل طراحی خواهد شد. 
وی افزود: نکته حائز اهمیت این است که همان 
طور که مقام معظم رهبری اشاره داشتند دانش 
هسته ای ما تحت تأثیر قرار نگرفت و نتوانستند 
آن را تــرور کنند. یکی از برنامه های ما تقویت 
دانش پدافندی پژوهشی است. جذب نخبگان 
و حتی اعتبار بیشتر برای پیشرفت های علمی، 
همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند ما در 
فناوری قطعاً هیچ کوتاهی نخواهیم کرد. وی در 
واکنش به تصویب طرح اقدام راهبردی برای لغو 
تحریم ها که ســه شنبه صورت گرفت، تصریح 

کرد: قانون گذاری حق مجلس است اما اساساً ما 
برخی مسائل و تصمیم گیری هایی داریم که به 
چند نحو تأثیر دارند، مانند جنگ و صلح. این 
انتخاب و عدم انتخاب سناریوها به نظر می رسد 
فرا قوه ای اســت و اصل ششــم قانون اساسی 
نیز به همین منظور پیش بینی شــده که این 
نوع تصمیمات مهم و تأثیر گذار در سیاســت 
خارجی، اقتصاد کشور و حتی مسائل اجتماعی 
باید در چارچوب کلی شورای عالی امنیت ملی 
تنظیم شود و در نهایت به تصویب و تأیید مقام 

معظم رهبری برسد. 

 باشگاه خبرنگاران  دبیر شورای نگهبان از 
خواست  کشور  امنیتی  و  اطالعاتی  نهادهای 
ترور  بروز  و زمینه های  با شناسایی رخنه ها  تا 
شهید فخری زاده از تکرار وقوع آن به طور جدی 
جلوگیری کنند. آیت اهلل احمد جنتی در جلسه 
روز گذشته این شورا با اشاره به شهادت محسن 
فخری زاده دانشمند هسته ای و دفاعی توسط 
ایادی استکبار، گفت: این ضایعه تلخ و ناگوار را به 
حضرت صاحب الزمان )عج(، مقام معظم رهبری، 
ملت ایران و خانواده محترم شهید تسلیت عرض 
می کنیم؛ اگرچه از این مصیبت عزا داریم، اما 
این دانشمند شهید موجب  یقین داریم خون 

برکت و پیشرفت دو چندان کشور می شود.
وی افزود: دشمن نادان، فکر می کند با ترور و به 
شهادت رساندن دانشمندان  ما ، مسیر پیشرفت 
علم در کشور متوقف می شود، در حالی که باید 
بداند این مسیر در همه حوزه های آن در ایران، 
نظام مند شده و سال هاست در حال حرکت است 
و حذف و ترور افراد در این مسیر نه تنها خللی 

ایجــاد نمی کند، بلکه بر ســرعت آن می افزاید. 
دبیر شــورای نگهبان با تأکید بر اینکه انبوهی 
از شاگردان شــهید فخری زاده مسیر او را ادامه 
می دهند، گفت: باید تربیت انسان های فاضل و 
متخصص ادامه پیدا کند و البته از جان آن ها نیز 
به شدت مراقبت و حفاظت شود. آیت اهلل جنتی 
ضمن درخواست از نهادهای اطالعاتی و امنیتی 
کشور و دستگاه قضایی برای شناسایی و برخورد 
با عوامل و آمران این ترور، از آنان خواســت تا با 
شناسایی رخنه ها و زمینه های بروز این حادثه، 

از تکرار وقوع آن به طور جدی جلوگیری کنند.

نهادهای امنیتی از تکرار وقوع ترورها جلوگیری کنندافراد مرتبط با ترور شهید فخری زاده شناسایی شده اندبرنامه هسته ای ایران بدون وقفه ادامه خواهد یافت
آیت اهلل جنتی:سخنگوی دولت:نمایندگی ایران در سازمان ملل: 
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مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی 
)فشرده( سازندگان اسکلت فلزی

تضمین  شرکت در فرآیند ارجاع کار )شرکت در مناقصه( به صورت: 
ضمانتنام��ه بانک��ی م��ورد قب��ول کارفرم��ا به مدت س��ه م��اه پس از 
تاری��خ افتتاح پیش��نهاد و قاب��ل تمدید برای س��ه ماه دیگ��ر .)برابر 
فرمه��ای هیئت دول��ت( و ی������ا   2 - واریز نقدی به حس��اب ش��ماره   
4060030607655863 نزد بانک مرکزی  در  وجه اداره کل نوس��ازی 

مدارس خراسان رضوی 
چک تضمینی قابل قبول نمی باشد. 

محل تحویل پاکت تضمین : دبیرخانه اداره کل
محل تحویل اسناد و پیشنهادها: سامانه تدارکات الکترونیک دولت

محل بازگشایی پیشنهادها: سالن جلسات  

  اعتبار پیشنهادات : سه ماه
کلی��ه مراح��ل مناقص��ه اع��م از دریاف��ت اس��ناد ، تحویل اس��ناد و 
بازگش��ایی در س��امانه ت��دارکات الکترونیک��ی دول��ت ب��ه آدرس                                                 

www.setadiran.ir  انجام می گردد.      

اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی در نظر دارد خرید ، حمل و نصب تعداد 8 دستگاه اسکلت فلزی را براساس 
قان��ون برگ��زاری مناقصات به مناقصه بگذارد .لذا از کلیه س��ازندگان اس��کلت فلزی دارای پروان��ه بهره برداری از 
وزارت صنعت ، معدن و تجارت در خواس��ت می گردد جهت دریافت اس��ناد مناقصه تا مورخ  18 /09/ 99 به س��امانه 

تدارکات الکترونیک دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه نمایند.        تلفن تماس:37681713 

      روابط عمومی اداره کل نوسازی مدارس خراسان رضوی

ف
مدت پیمان اعتبارموضوعمحل اجراپروژه /  شماره  فراخوان  در سامانه تدارکات الکترونیک دولتردي

)ماه(
مبلغ تضمین شرکت در فرآيند ارجاع کار  

برای هر پروژه )ريال(
تاريخ تحويل اسناد و پیشنهادها تا 

ساعت 12 مورخ
تاريخ بازگشايی ساعت 

9  صبح  مورخ

1
احداث 10 باب  سالن ورزشی در 8 شهر ) خاش، چابهار ، 

ايرانشهر ، هیرمند ، زابل ، زاهدان ، زهک ، هامون ، نیمروز (

و  سیستان 
بلوچستان

خريد و حمل و نصب 
31.250.000.0001399/09/291399/09/02عمرانیيک دستگاه اسکلت

نبود بودجه؛ بهانه همیشگی 
اجرا نشدن یک قانون

قانون »حمایت از 
حقوق معلوالن« 

در بُن بست
 ............ صفحه ۷

گفت وگو با دکتر سیدیحیی 
یثربی درنقد نگاه جبرگرایانه 

به عالم هستی 

قانونمندی 
آفرینش نشانه 
عدل الهی است 

 ............ صفحه ۵

چند نکته 
در حاشیه روز 
جهانی معلوالن 

 ............ صفحه ۲ قدس خراسان
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»رنگ خدا« درتوس 91
قصه دانش آموز نابینایی که می خواهد 

به هزار نابینا تایپ بریل یاد بدهد

 ............ صفحه 4
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تکذیب شایعات و اخبار نادرست مربوط به وضعیت حال آیت اهلل مصباح یزدی  سیاست: پایگاه اطالع رسانی و نشر آثار آیت اهلل مصباح یزدی تأکید کرد اخبار مربوط به وضعیت حال آیت اهلل مصباح 
یزدی فقط در این پایگاه صحت دارد. این پایگاه آورده است:  شایعات و اخبار نادرستی در این باره منتشر شده که موجب نگرانی دوستداران معظم له شده است. ضمن تأکید بر اینکه تنها منبع موثق اخبار صحیح، 
پایگاه اطالع رسانی آثار آیت اهلل مصباح به نشانی MESBAHYAZDI.IR است، به اطالع می رساندمشکل ایشان ضعف مفرط جسمانی به دلیل تشدید بیماری گوارشی است و در منزل تحت مراقبت پزشکی هستند.

 سیاســت/ علوی   با شکست ترامپ 
در انتخابات آمریــکا و پیروزی جو بایدن 
در آن، بعضــی نگاه هــا در ایران به دنبال 
مواضــع آینده نامزد حــزب دموکرات در 
قبال کشورمان است. برخی با خوش خیالی 
و امید به اقدام های آینده او در راســتای 
تنش زدایی با تهران نشســته اند و بعضی 
هم، تماماً معتقدند که از صف تا ســتاد، 
هیــچ تفاوتی میان جمهــوری خواهان و 
دموکرات هــا در نــوع و چگونگی رویکرد 
آن  هــا در قبــال ایران وجود نــدارد. این 
گزارش، پاسخ به پنج پرسش اصلی درباره 

رویکرد بایدن در قبال ایران است.

آیا جو بایدن پس از روی کار آمدن   
لزوماً سیاست های اوباما در قبال ایران 

را دنبال خواهد کرد؟
هرچند طبیعتاً هیچ دو دولتی نه در ایاالت 
متحده و نه در هیچ کشــور دیگری الزاماً 
سیاســت هایی تمام یکســان ندارند، اما 
ترکیب تیم امنیت ملی که از سوی بایدن 
معرفی شــده، نشان می دهد دولت بایدن 
دست کم در خطوط اصلی سیاست داخلی 
و خارجی پیرو سیاســتی خواهد بود که 
دولت باراک اوباما دنبال می کرد. به عنوان 
نمونه، جیک سالیوان که اکنون به عنوان 
مشاور امنیت ملی بایدن معرفی شده، نفر 
دوم تیم آمریــکا در مذاکرات عمان بوده 
اســت. تونی بلینکن وزیر خارجه جدید 
نیز در گفت وگوهای برجام نقشی اساسی 
داشته و از مدت ها پیش از مشاوران ارشد 
سیاست خارجی دولت اوباما و تیم بایدن 
به شمار می رفته اســت. جان کری، وزیر 
خارجه دولت اوباما نیز در دولت بایدن به 
عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور منصوب 
شده است. وندی شــرمن، سوزان رایس 
و بیل برنز از اعضای ارشــد تیم سیاست 
خارجی و امنیت ملــی اوباما هم احتماالً 
در دولت بایدن دست کم به عنوان مشاور 
مشغول به فعالیت خواهند بود. این ترکیب 
نشــان می دهد بافت اصلی تیم سیاست 
خارجی دولت بایدن را همان ترکیب تیم 
اوباما تشکیل خواهد داد و ایده های کالن 
دولت بایدن در سیاســت خارجی تا حد 

زیادی نزدیک به دولت اوباما خواهد بود. 
با وجود این شــباهت ترکیــب، دو عامل 
عمــده می تواند به بــروز تفاوت هایی در 
سیاست های آتی دولت بایدن در سیاست 
خارجی و همین طــور در ارتباط با ایران 

منجر شود:
ترقی خواه  جناح  نفوذ  افزایش  الف( 
در حــزب دموکرات: قــدرت گرفتن 
جناح ترقی خواه به رهبری برنی ســندرز 
و تــا حدی الیزابت وارن موجب شــده تا 
راست گرایان و میانه روهای این حزب برای 
در پیش گرفتن سیاست های چپ گرایانه تر 
چه در داخــل و چه در خارج از کشــور 
تحت فشار قرار گیرند. ضدیت با جنگ و 
هزینه کرد نظامی، سویه های ضدسعودی 
و ضدافراطی گری، تأکید بر حل منصفانه 
مناقشه فلسطین )با وجود تأکید بر اصل 
بقای اســرائیل( از جمله مواضعی اســت 
که از ســوی سندرز و حامیانش در حزب 

دموکرات مورد تأکید قرار گرفته است.
ب( تغییــر واقعیــات 
ســال  چهار  در  میدانی: 
گذشــته، دولــت ترامــپ 
بسیاری از واقعیات میدانی 
را چــه در قبال ایران و چه 
در دیگر موضوعات سیاست 
خارجی دســتخوش تغییر 
قــرار داده اســت. خروج از 
برجام، ترور ســردار شهید 
اعمال  ســلیمانی،  قاســم 
ده هــا دور از تحریم هــای 
تــازه و همچنیــن تبدیل 
بســیاری از فرامین اجرایی 

تحریمــی به قوانین کنگره از یک ســو و 
پیشرفت برنامه هسته ای و موشکی ایران، 
افزایش نفــوذ ایران در منطقــه، خروج 
بخش قابل توجهی از نیروهای آمریکایی 
از منطقه، ســازش دولت هــای عربی با 
رژیم صهیونیستی، انتقال سفارت آمریکا 
به قدس و به رسمیت شناســی حاکمیت 
اسرائیل بر جوالن و بخش بزرگی از کرانه 
باختری، همگی تغییراتی است که در میانه 
میــدان رخ داده و بایدن خواه ناخواه باید 
آن ها را در سیاست خود در قبال ایران در 
نظر بگیــرد. عالوه بر این، دولت بایدن در 
حالی روی کار می آید که تنها ســه سال 
از عمــر تحریم های موشــکی ایران باقی 
مانده و ضمناً عالوه بر رژیم صهیونیستی، 
اکنون بلوک عربی تحت رهبری عربستان 
به صراحــت از مخالفت با اجرای برجام و 

لزوم شــرکت کشورهای عربی در هرگونه 
گفت وگو با ایــران صحبت می کنند. این 
عوامل می تواند از یک ســو به دشــواری 
مذاکرات هســته ای منجر شده و از سوی 
دیگر کشــورهای عربی و رژیم اسرائیل را 
به دلیل احســاس خطــر از جانب ایران، 
بیش از پیش به سمت همگرایی و تقابل 
با ایران سوق دهد که مراقبت خاص خود 

را می طلبد.
در مجموع، در خطوط کالن دولت بایدن 
احتماالً بر اساس »دکترین اوباما«، سیاست 
ایجاد موازنــه میان ایران و عربســتان و 
اعطای »ســهم منصفانه از منطقه« به دو 
کشور را دنبال خواهد کرد. اما تحقق این 
سیاســت که در دوران اوباما دشــوار بود، 
اکنون دشوارتر هم شــده و ممکن است 
هم از جانب ایران و هم از جانب عربستان 
با واکنش منفی روبه رو شــود. در پیشبرد 
چنین سیاســتی، پرونده یمــن و برنامه 
موشــکی ایران از اهمیت باالیی برخوردار 

خواهند بود.

معتقدند    صاحبنظران  از  بسیاری 
که سیاست های کالن ایاالت متحده 
آمریکا در قبــال ایران با جابه جایی 
رؤسای جمهور تغییر چندانی نمی کند. 
این مطلب تا چه اندازه صحیح است و 
چه سیستم و ساختاری وجود دارد که 
این مشی کلی را حفظ و اجرا می کند؟

تردیدی وجود ندارد که دولت های آمریکا 
نظام سیاسی کنونی حاکم بر ایران، یا به 
عبارت دیگر رفتار کنونی نظام سیاســی 
حاکم بــر ایران را مطلــوب نمی دانند. از 
این منظر میــان دو حــزب دموکرات و 
جمهوری خواه اختالفی وجود ندارد. همان 
طور که احتماالً هیچ یک از دولت های عضو 
اتحادیه اروپا نیز به جمهوری اسالمی ایران 
و رفتار آن نگاه مثبتی ندارند. غرب به حکم 
راندن از سوی خود و اطاعت بی چون و چرا 
در کشورهای هدف عادت کرده و انقالب 
اســالمی، این عادت را برای اروپا و آمریکا 
به هم زده است. تهران به دنبال استقالل 
تام در تصمیم گیری های خود است.  این 
عبارت که »جمهوری خواهان و دموکرات ها 
تفاوتی ندارند«، ساده ســازی معادالت به 
نظر می رسد. مواضع علنی حزب دموکرات 
نشــان می دهد این حزب 
به دوگانه میانه رو - تندرو 
پوست اندازی  و  است  قائل 
اســالمی  جمهوری  نظام 
ایران به ســمت یک نظام 
غرب  به  نســبت  روادارتر 
را ممکــن می دانــد، امــا 
چنین  جمهوری خواهــان 
دیدگاهی را ســاده انگارانه 
ایــن  و  کــرده  تلقــی 
دوگانه ســازی را ســپری 
برای حفــظ نظام توصیف 
نخست،  دیدگاه  می کنند. 
تقویــت »جامعه مدنی« و جناح میانه رو را 
دنبال می کند، اما دیدگاه دوم امنیتی سازی 
هرچه  بیشتر و مشروعیت زدایی از کلیت 
نظام را پیگیری می کند. دیدگاه نخست، 
رســیدن به نقطه ایــده آل را پــروژه ای 
دست کم میان مدت و نیازمند ترکیب فشار 
هوشمندانه و تعامل موضوعی می داند، اما 
دیدگاه دوم به دنبال راهکارهای زودبازده 
نظیر فشار حداکثری و تقابل آشکار است. 
به طور خالصه، دیدگاه نخســت، توافقی 
چین وار با ایران را ممکن می داند و دیدگاه 
دوم شکستی شوروی وار را برای جمهوری 

اسالمی ایران مقدر می داند.

 سیاست جو بایدن برای بازگشت   
به برجام چیست و آیا توافقات برجام 
مبنی بر کاهش فعالیت های هسته ای 

ایران در ازای برداشته 
شدن تحریم ها اتفاق 

خواهد افتاد؟
امور  همان طور که وزیر 
خارجه نیــز اعالم کرده 
است، اگر اراده ای وجود 
داشــته باشد، دست کم 
روی کاغــذ ایــن امــر 
ممکن است. هم شخص 
بایدن و هم اعضای تیم 
امنیت ملــی او از افراد 
فعال در شــکل دهی به 
برجام بوده اند و پیش از 
این هم از میل خود برای 
بازگشــت به این توافق 

صحبت کرده اند. اما این به معنی از میان 
رفتن دالیل مبنایــی افول برجام نخواهد 
بود. نزدیک بــودن موعد لغو تحریم های 
موشــکی، ادامه اختالف هــا در منطقه و 
شــاید از همه مهم تر، تحرک فعال جبهه 
تازه علنی شده اسرائیل-اعراب بقای برجام 
را در معــرض تهدید قرار می دهند. عالوه 
بر این، این واقعیت که اکنون بســیاری از 
تحریم های ضدایرانی به قوانین کنگره بدل 
شــده اند، وضعیت را بیشتر از دوران اوباما 
با پیچیدگــی روبه رو می کند، به خصوص 
اگر دموکرات ها در دور دوم انتخابات سنا 
در جورجیا پیروز نشوند و در سنا اکثریت 

نداشته باشند.
تجربه چهار ســال گذشــته، چه از منظر 
آمریکا و چه از دید ایران، دیگر عاملی است 
که بر نااطمینانی می افزاید. دموکرات ها در 
این چهار ســال آموخته اند که تحریم های 
یک جانبه، حتی با وجود مخالفت حداکثری 
جامعه بین المللی، اثرگذاری قابل توجهی 
دارند و اهرمی قدرتمندتر از آنچه پیشــتر 
تصور می شد، هستند. در مقابل، بی اعتمادی 
ساختاری در ایران به آمریکا افزایش یافته 
و احتماالً ایران به ســادگی زیر بار صرف 
تعلیق تحریم ها بر اســاس فرامین اجرایی 
)که توســط رئیس جمهور بعدی قابل لغو 
است(، نرود. در مجموع، شانس باالیی برای 
بازگشت فوری طرفین به برجام وجود دارد، 
اما آینده این توافق همچنان با ابهام روبه رو 

خواهد بود.

آیا بــا روی کار آمدن جو بایدن،   
روابط میان آمریــکا با اروپا در قبال 
ایران به اجماع پیش از دوران ترامپ 
باز خواهد گشت یا اینکه اروپایی ها از 
تا  کرد  خواهند  استفاده  فرصت  این 
استقالل عمل بیشتری داشته باشند؟

اروپایی ها به خصوص فرانســه و آلمان به 
واسطه رفتارهای دولت ترامپ و همچنین 
ناکامی در ایســتادن در برابر تحریم های 
فرامــرزی آمریکا، از ضــرورت حرکت به 
سمت اروپای مستقل صحبت کرده اند. اما 
این موضوع بیشتر در خصوص پرونده هایی 
نظیر تعامل با چین و روســیه موضوعیت 
دارد و در پرونــده ایران، اروپایی ها تقریباً 
در تمــام موضوعات با آمریــکای تحت 
رهبری بایدن اتفاق نظر خواهند داشــت. 
البته ممکن اســت بار دیگر مثاًل فرانسه 
موضعی ســخت تر از آمریــکا اتخاذ کند، 
اما به نظر نمی رســد دیگر اختالف نظری 
در ســطح اختالفات کنونی میان دولت 
ترامپ و اروپایی ها در قبال ایران شــکل 
بگیــرد. احتمــاالً هرچه تاریــخ انقضای 
محدودیت های برجام نزدیک تر شود، این 

اتحاد هم بیشتر شود.
اما در بلندمدت، ممکن است اروپا به سمت 
کاهش اثرگذاری دالر در نظام مالی خود 
حرکت کند که این امر می تواند بروکسل 
را قادر سازد در صورت بروز اختالف دوباره 
میان واشــنگتن و اروپایی ها، سیاســتی 

مستقل تر در پیش بگیرد.

اعمال    بــه  توجــه  با 
موسوم  بیشتر  تحریم های 
کاتسا  و   )ISA( ایســا  به 
)CAATSA( در ماه های آخر 
دولت اوباما و ترامپ، امکان 
بیشتر  های  تحریم  اعمال 
و یــا ادامه کارزار فشــار 
دولت  توســط  حداکثری 
احتمالی بایدن وجود دارد؟

ابتدا باید اشاره کرد که سؤال 
دچــار ایراد اســت. به همین 
دلیــل توضیــح کوتاهی الزم 
 ISA تحریم های  سابقه  است. 
بــه ســال 1996 یعنی پیش 
از آغاز پرونده هســته ای ایران 
بازمی گردد. آنچه در اواخر دولت اوباما رخ 
داد، تمدید 10 ساله این تحریم ها با رأی 
99 به صفر سنا بود که عماًل امکان وتو یا 
عدم امضای مصوبه را از رئیس جمهور سلب 
می کرد. دولت اوباما دســت کم به ظاهر، 
تمدید این تحریم ها را ضروری نمی دانست 
)به این دلیل که بخــش اعظم مفاد این 
تحریــم در قوانین بعدی هم بازتاب یافته 
بود( اما با آن مخالفــت جدی هم نکرده 
بــود. از آنجا که در دوره برجام این الیحه 
تحریمی وجود داشت و در برجام هم از لغو 
آن صحبتی نشده بود، دولت اوباما تمدید 

قانون را نقض برجام نمی دانست.
تحریم های CAATSA نیز در سال 2017، 
یعنی در دوران ترامــپ تصویب و اجرایی 
شــد. هرچنــد در این طــرح تحریم های 
شــدیدی علیه ایران وجود دارد، اما هدف 
اصلی این طرح روسیه بود و به همین جهت 
نیز تقریبــاً تمام دموکرات ها از آن حمایت 
کردند و درج تحریم هــای ایران نیز عامل 
حمایت جمهوری خواهان از آن شد. شدت 
تحریم های ضدروسی کاتسا به قدری است 
که ترامپ با آن مخالف بود، اما به دلیل رأی 

باالی سناتورها امکان وتو آن را نداشت.
بنابراین صورت سؤال دست کم در مورد این 
دو قانون نیاز به اصــالح دارد. اما در مورد 
کلیت سؤال، می توان گفت که طبیعی است 
دولت آمریکا تالش خواهد کرد به روشــی 
بخشی از اهرم فشــار تحریمی خود علیه 
ایــران را حفظ کند، کما اینکه اختالف دو 
کشور تنها بر سر مسئله هسته ای نبوده و 
ایاالت متحده نیز تحریم های وضع شده به 
بهانه مســئله موشکی، منطقه ای و حقوق 
بشــری را رفع نخواهد کرد، همان طور که 
این تحریم ها پس از برجام نیز پابرجا بود. 
تفاوتی که اکنون بــا دوران حصول برجام 
ایجاد شــده اســت، به مصوبات کنگره و 
اقدام هــای خزانــه داری آمریــکا در دوره 
ترامپ باز می گردد. در این دوره، بســیاری 
از تحریم هایی که اساســاً ریشه هسته ای 
داشته اند، اکنون برچسب های دیگری نظیر 
موشکی و تروریســم هم خورده اند. عالوه 
بر این، بســیاری از تحریم های تازه نیز در 
قالب طرح »دیــوار تحریمی« به بهانه های 
غیرهسته ای وضع شــده اند. همین امر، از 
یک سو با ایجاد هزینه سیاسی برای بایدن 
رفع تحریم ها را پیچیده تر کرده و از سوی 
دیگر زمینه احیای فشار حداکثری در آینده 
را فراهم می کند. بــا وجود این، در صورت 
بازگشت بایدن به برجام و مادامی که دولت 
آمریکا خواهان حفظ برجام باشــد، ادامه 
سیاست فشار حداکثری و اعمال حداکثری 
تحریم هــای نفتی، مالــی و بانکی متصور 
نیست، هرچند که این اقدام از طریق صدور 
فرمان اجرایی و تعلیق تحریم ها انجام شود. 
با این حال تا زمــان رفع نااطمینانی های 
فوق الذکر و لغــو کامل قوانین تحریمی یا 
رســیدن به توافقی همه جانبه، سایه فشار 
حداکثری همچنان بر ســر اقتصاد ایران 
خواهد بود و برای سرمایه گذاری بلندمدت 

خارجی دافعه ایجاد می کند.

بررسی آینده روابط ایران و آمریکا و راهبرد کالن واشنگتن در قبال تهران

پاسخ به پنج پرسش اصلی درباره بایدن و برجام

امیدواریم طرحی که در مجلس شورای اسالمی می خواهد تصویب شود،  
توافق نامه برجام بدفرجام را از فردای روز بعدش ملغی کند و تمام کارهای 
هســته ای کشور را که قفل کرده بودند باز کند و هیچ مدت و زمانی قائل 
نشود. این حداقل کاری اســت که می توان در حوزه سیاست خارجی به 

دشمنان کینه توز نشان داد. 9110000339
از ترم بهمن 1۳99 آموزش در مدارس و دانشــگاه ها حضوری باشــد.  

کیفیت حضوری بیشتر اســت از غیرحضوری. تعطیلی کشور و آموزش 
غیرحضوری کافی است دیگر. 9150000660

صنف اکو و آمپلی فایر و صوت مشهد در خیابان بهجت مشهد، تعطیلی  
و پروتکل های ســتاد کرونــا را رعایت نمی کنند.کجــا باید اطالع بدم؟ 

   9150000169
پیگیری یک خبر را در بازار بگیرید. کارخانه های موتور سیکلت تعطیل  

شدند ولی از هند موتور تی وی اس می فروشند باالی ۵0 میلیون تومن. 
 9360000182

چــرا وزارت دفاع و دولت به ســرعت از طریق ســازمان ملل علیه  
تروریست ها و دولت های حامی تروریست ها که دانشمندان ایرانی مثل 
دکتر فخری زاده را ترور و به شــهادت می رسانند شکایت نمی کنند!؟  

9190000590

پس از تایید شوراي نگهبان
 قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها 

به دولت ابالغ شد
سیاســت: محمد باقر قالیباف 
نامه اي  رئیــس مجلــس طــي 
به رئیــس جمهور قانــون اقدام 
براي رفــع تحریم ها و  راهبردي 
صیانت از منافع ملت ایران را ابالغ 
کــرد. این اقدام پس از آن صورت 
گرفت کــه شــوراي نگهبان روز 
گذشته طرح اقدام راهبردي براي 
لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران را تأیید کرد. طرح اقدام راهبردي 
بــراي لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران با توجه به اصالحات انجام 
شــده در نشست روز گذشته شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون 

اساسي شناخته نشده است.
حجت االسالم حســن روحاني، رئیس جمهور صبح روز گذشته در جلسه 
هیئت دولت گفته بود که دولت با این مصوبه مخالف اســت و آن را براي 
فعالیت هــاي دیپلماتیک مضر مي داند. اســحاق جهانگیــري معاون اول 
رئیــس جمهوري هم ضمن اعالم مخالفت دولت با مصوبه مجلس که روز 
ســه شنبه به تصویب رســید گفته بود درباره آن به شوراي نگهبان نامه 
مي نویسد. در پي این اقدام، شوراي نگهبان نیز در نامه اي به رئیس مجلس 
با اشــاره به ایراد شوراي نگهبان به ماده 6 طرح مزبور از مجلس خواسته 
بود جهت روشن نبودن نسبت آن با مصوبه شوراي عالي امنیت ملي و رفع 

ابهام آن اقدام شود. 
بر این اساس نمایندگان مجلس شوراي اسالمي در نشست علني روز گذشته 
پارلمان ایراد شــوراي نگهبان درباره ماده 6 طرح اقــدام راهبردي براي لغو 
تحریم ها را به منظور تأمین نظر شــوراي نگهبان اصالح کردند. براین اساس 
عبارت »یک ماه« به »دو ماه« و همچنین عبــارت »تصویب« به »الزم االجراء« 
تغییر یافت. ماده 6 طرح مذکور این گونه اصالح شد: دولت جمهوري اسالمي 
ایران موظف اســت در صورت عدم اجراي کامل تعهدات کشورهاي متعهد 
طرف توافق هســته اي در قبال ایران و عادي نشدن روابط بانکي و رفع کامل 
موانع صادرات و فروش کامل نفت و فراورده هاي نفتي ایران و برگشت کامل 
و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از الزم االجرا شدن این قانون، 
در مجلس شوراي اسالمي نظارت هاي فراتر از پادمان از جمله اجراي داوطلبانه 
سند )پروتکل الحاقي( را متوقف کند. گفتني است؛ این اصالحیه با 179 رأي 
موافق، 22 رأي مخالف و بدون رأي ممتنع از مجموع 211 نماینده حاضر در 

جلسه انجام شد. 

روابط عمومی قرارگاه حمزه سیدالشهدا )ع( خبر داد
 دستگیری سه تن از عناصر تروریست ضد انقالب 

در شمال غرب کشور
تســنیم: روابط عمومی قرارگاه 
حمــزه سیدالشــهدا )ع( نیروی 
زمینــی ســپاه در اطالعیــه ای 
از دســتگیری ســه تن از عناصر 
انقالب و مزدوران  تروریست ضد 
اســتکبار جهانی که قصد انجام 
اقدام های تروریســتی را داشتند، 
خبر داد. روابــط عمومی قرارگاه 
حمزه سیدالشــهدا )ع( نیروی زمینی ســپاه در اطالعیــه ای اعالم کرد: با 
هوشیاری، اشراف اطالعاتی و اقدام های پیچیده عملیاتی رزمندگان قرارگاه 
حمزه سیدالشــهدا )ع( نیروی زمینی سپاه یک تیم سه نفره از عناصر ضد 
انقالب و مزدوران اســتکبار جهانی که قصد انجام اقدام های تروریســتی را 
داشــتند؛ در منطقه مأموریتی قرارگاه حمزه سیدالشــهدا )ع( در اســتان 
آذربایجان غربی مورد رصد و تعقیب قرار گرفته و به نحوی که امکان هیچ 
واکنشی را پیدا نکردند؛ دستگیر شدند. در این عملیات مقادیر قابل توجهی 
ســالح، مهمات و تجهیزات ارتباطی تروریست ها توسط رزمندگان قرارگاه 

حمزه سیدالشهدا )ع( کشف و ضبط شد.

به دنبال طوالنی ترکردن محدودیت های هسته ای ایران هستیم
 بایدن: گزینه بازگرداندن خودکار تحریم ها 

همیشه در اختیار آمریکاست 
منتخب  رئیس جمهور  سیاست: 
آمریکا در گفت وگویی به تشــریح 
مواضع اش درباره دیپلماســی آتی 
با ایــران و به ویژه در زمینه توافق 
هســته ای پرداخت. جو بایدن، در 
گفت وگو با روزنامه نیویورک تایمز 
در پاســخ به این پرسش که آیا به 
توافق هسته ای  درباره  دیدگاهش 
ایران که پیش از این در یادداشتی در پایگاه اینترنتی شبکه سی. ان. ان منتشر 
کرده بود، پایبند است یا نه، گفت: سخت خواهد بود اما بله. او در یادداشت خود 
نوشته بود: »اگر ایران به پایبندی جدی به توافق هسته ای بازگردد، آمریکا به 
عنوان نقطه آغاز مذاکرات بعدی به این توافق بازخواهد گشت« و تحریم هایی 

را که در دولت دونالد ترامپ علیه ایران اعمال شده بود، لغو می کند. 
بایدن در این گفت وگو افزود: ببینید، بحث زیادی درباره موشک های نقطه زن 
و طیف دیگری از چیزهایی وجود دارد که موجب ثبات زدایی منطقه می شوند، 
اما واقعیت این اســت که بهترین راه برای رسیدن به کمی ثبات در منطقه 
کنار آمدن با این برنامه هسته ای]ایران[ است. رئیس جمهور منتخب آمریکا 
ادامه داد: با رایزنی متحدانمان در مذاکرات و توافق های بعدی برای سخت تر و 
طوالنی تر کردن محدودیت های هسته ای ایران همچنین مطرح کردن برنامه 
موشکی اش، مشارکت خواهیم کرد. او افزود: آمریکا اگر ضرورت داشته باشد، 

همیشه گزینه بازگردانی سریع تحریم ها را دارد و ایران این را می داند. 

 بهانه تراشی درباره 
طرح هسته ای مجلس

اقدام اخیر مجلس در تصویب طرح اقدام 
راهبردی بــرای لغو تحریم ها نشــان داد 
نمایندگان خانه ملت درصدد هستند بخش 
ناچیزی از تحریم ها و فشارهایی که غرب 
در سال های گذشــته علیه کشور اعمال 
کرده اند و بر اثر آن خسارات زیادی به مردم 
و نظام وارد شــده است را جبران کنند. با 
اجرایی شدن این طرح، بخشی از فناوری 
هسته ای کشــور به حالت پیش از اجرای 
برجام برمی گردد، اما در حال حاضر دولت 
عدم صالحیت مجلس در راستای بررسی 
و تصویب این طرح را مطرح می کند و آن 
را در حیطه اختیارات شورای عالی امنیت 

ملی می داند.
گرچه از ابتدای بررسی پرونده هسته ای 
تا سال 92، شورای عالی امنیت مسئول 
پرونــده هســته ای بود، اما پــس از آن 
خواســت دولــت فعلی بود کــه پرونده 
هســته ای به وزارت خارجه سپرده شود 
و در اختیــار وزیر خارجه قرار بگیرد. در 
واقع تمام مذاکرات هســته ای در وزارت 
خارجه صورت گرفــت و پس از آن هم 
برای بررسی و تصویب به مجلس شورای 
اســالمی رفت. درنهایت این مصوبه که 
27 شــرط برای آن از ســوی مجلس، 
شــورای عالی امنیــت و رهبری درنظر 
گرفتــه بودنــد، تأیید نهایی شــد و به 
تصویب کل نظام رســید. این در حالی 
است که از سال 92 به بعد، دولت تمامی 
پیگیری ها، مذاکــرات و روند اقدام های 
مربوط به برجام را برعهده وزارت خارجه 
گذاشــت. باتوجه به این شــرایط، حال 
باید پرســید که چرا مجلس را از بررسی 
و ارائــه مصوبه ای درباره کاهش تعهدات 

هسته ای منع می کنند؟
مجلس این حق را دارد در تمامی مسائل 
و امــور کشــور اقدام بــه قانون گذاری و 
نظارت کند؛ بنابراین اقدام های آن درباره 
وضعیت برجام و تعهدات هسته ای دخالت 
اجرایی محسوب  در سایر دســتگاه های 
نمی شــود. این مطالبه عمومی از مجلس 
اســت که اقدامی مناســب در راســتای 
فناوری  فعال ســازی  جبران خســارات، 
هسته ای کشور و حرکت در مسیر توسعه 
و دســتاوردهای آن انجام دهد و در این 
مورد هم استثنایی وجود ندارد. در نتیجه 
هر کسی در جهت توقف یا تعلیق برنامه 
هسته ای کشور گام برمی دارد، پاسخگوی 

مردم و نسل های آینده خواهد بود.
 فناوری هســته ای بر اساس نظر سازمان 
ملل، نیاز واقعی ملت هــا در دوران حاضر 
است و هر کشوری که در دهه های آینده 
فناوری های نوین به ویژه فناوری هسته ای 
را نداشــته باشد، اساساً حرفی برای گفتن 
در دنیا ندارد و ناچار اســت تحت سیطره 
و دنباله رو قدرت های بزرگ باشــد. با این 
تفاسیر، تصویب قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها که به احیای صنعت هسته ای 
می پردازد، گرچه دیــر هنگام بود اما آغاز 
مسیر سازنده ای برای کشور است. از سویی 
هم، بازه های زمانی مشخص شده در قانون، 
فرصت مناســبی را در اختیار طرف های 
برجامی برای نشــان دادن حســن نیت و 
اثبات تالششان برای حفظ توافق هسته ای 
خواهد گذاشــت. اگر دولت می خواهد به 
نفع مردم کار کند، باید تعهدات هسته ای 
را کاهش بدهد و از برجامیزه کردن کشور 

منصرف شود.
مسئله دیگر درباره مکانیسم ماشه مطرح 
اســت. کلید خوردن مکانیســم ماشــه 
مراحلی دارد و به یکباره صورت نمی گیرد 
و براســاس برجام نیز بستر حقوقی و بازه 
زمانی مشــخصی برای آن درنظر گرفته 
شده اســت. بنابراین اینکه برخی عنوان 
می کنند تصویب و اجرایی شــدن قانون 
اقدام راهبردی بــرای لغو تحریم ها بهانه 
را برای فعال سازی مکانیسم ماشه فراهم 
می کند، غیر واقعی اســت. این در حالی 
است که با اقدام های تحریمی که غربی ها 
علیه کشــور اعمال کرده اند، مکانیســم 
ماشه نه به صورت رسمی، بلکه به صورت 
عملی اتفاق افتاده و دیگر تحریم چندانی 
برای اعمال علیه ایران باقی نمانده است. 
در نهایت اینکه توقف و کوتاه آمدن ها در 
برابر غرب موجب شده که اقدام تروریستی 
علیه دانشمندان هسته ای رقم بخورد و به 
شــهادت شــهید فخری زاده منجر شود. 
در شــرایطی که دشمنان آشکارا به ترور 
و حذف فیزیکی دانشــمندان هســته ای 
کشــور می پردازند، باید به جایگاه واقعی 
خودمان برگردیم و به مسیر احیا و توسعه 

دستاوردهای خودمان ادامه دهیم.
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بی اعتمادی 
ساختاری در ایران 
به آمریکا افزایش 
یافته و احتماالً 
ایران به سادگی 

زیر بار صرف 
تعلیق تحریم ها 
بر اساس فرامین 

اجرایی )که توسط 
رئیس جمهور بعدی 

قابل لغو است(، 
نرود

بـــــــرش

در چهار سال 
گذشته، دولت 

ترامپ بسیاری از 
واقعیات میدانی 
را در قبال ایران 
دستخوش تغییر 
قرار داده و این 

بازگشت بایدن به 
برجام را مشکل 

خواهد کرد

بـــــــرش



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

آستان قدس رضوی لوازم گرمایشی به حوزه های علمیه استان سیستان و بلوچستان اهدا کرد    آستان:  به همت آستان قدس رضوی 52 وسیله گرمایشی به حوزه های علمیه استان سیستان 
و بلوچستان اهدا شد.دبیر کانون های خدمت رضوی در استان سیستان و بلوچستان گفت: به همت کانون های خدمت رضوی این استان تعداد 40 بخاری برقی، 6 گازی و 6 نفتی، در مجموع 52 بخاری تهیه و به حوزه 

علمیه خواهران و برادران استان سیستان و بلوچستان اهدا شد.دکتر دادخدا خدایار افزود: این لوازم گرمایشی با کمک آستان قدس رضوی و مؤسسه رحما تأمین شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  گرامیداشت یاد دانشمند هسته ای 
در حرم مطهر رضوی

آســتان: در آیینی یاد و نام 
شهید  هســته ای  دانشــمند 
محســن فخری زاده با حضور 
مدیر عالی حرم مطهر رضوی 
در آستان ملکوتی حضرت علی 
بن موســی الرضــا)ع( گرامی 

داشته شد.
آیین گرامیداشت یاد دانشمند 

هسته ای شهید محســن فخری زاده، سه شنبه شب پس از نماز مغرب 
و عشــا با حضور محمدمهدی برادران؛ مدیر عالی حرم مطهر رضوی و 
حجت االسالم حجت گنابادی نژاد؛ معاون تبلیغات اسالمی آستان قدس 
رضوی و برخی از مدیران این آستان مقدس با رعایت دستورالعمل های 
بهداشتی و بدون حضور زائران در رواق دارالذکر حرم مطهر برگزار شد.

حجت االسالم و المسلمین محمدکاظم راشد یزدی در این آیین که به 
دلیل عدم حضور مردم از رسانه ملی و استانی به طور زنده پخش شد با 

محوریت جایگاه شهید و شهادت به ایراد سخنرانی پرداخت.
راشــد یزدی به آیه شــریفه »َوالَ تَُقولُواْ لَِمْن یُْقَتُل فِي َسبیِل اهللِ أَْمَواٌت 
بَْل أَْحَیاء َولَِکن الَّ تَْشُعُروَن« اشاره و شهادت را ارزنده ترین نوع مرگ در 
مکتب اسالم یعنی مرگ سرخ بیان کرد و گفت: شهادت معتبرترین و 

واالترین نوع مرگ بشر محسوب می شود.
وی ادامــه داد: خداوند تبارک و تعالی در قرآن کریم کســانی را که در 
مســیر الهی جانفشــانی کرده اند، زنده و جاویدان در بهشت می داند از 
همین رو انســان های فهمیده می توانند مقام واال و باعظمت شهادت و 
شهدا را درک کنند.استاد حوزه و دانشگاه با بیان اینکه مخلوقات الهی، 
کلمات رب االرباب هستند، افزود: کلمات رب االرباب به دو دسته کلمات 
طیبه و کلمات خبیثه تقســیم بندی می شوند که کلمات طیبه شامل 
حضرات عیســی)ع(، موســی)ع(، ابراهیم)ع( و شهداست بدین ترتیب 
شهدا یکی از کلمات طیبه هســتند که ریشه آن ها در حق و حقانیت 
مستحکم شده است.راشــد یزدی با تأکید بر اینکه مزار پاک شهدا در 
قلب و ســینه مؤمنان قرار دارد، افزود: بدون شک خون به زمین ریخته 
شده شهید واالمقام فخری زاده موجب تربیت و رشد نخبگان متعدد در 
حوزه علم و فناوری هســته ای کشور خواهد شد از همین رو دشمنان 
خبیث و احمق جمهوری اســالمی ایران بدانند که با ترور دانشمندان 
ایرانی نمی توانند موجب تضعیــف در عزم و اراده ملت ایران در تقویت 

حوزه نظامی و علمی شوند.
در پایان امیر عارف در وصف دانشمند هسته ای شهید محسن فخری زاده 

به شعرخوانی و سپس به ذکر مصیبت اهل بیت)ع( پرداخت.

 آستان  مدیر عامل بنیاد پژوهش های 
عرصه های  از  یکی  رضوی  قدس  آستان 
فعالیت این مجموعه علمی- پژوهشی را 
توجه به احیای تراث و احیای آثار عالمان 

و اندیشمندان شیعی دانست.
مرویــان  ســیدمحمود  حجت االســالم 
حســینی، مدیر عامل بنیاد پژوهش های 
اسالمی آســتان قدس رضوی در نشست 
خبری »کنگــره بین المللی بزرگداشــت 
هــزاره رحلت ســیدمرتضی علم الهدی« 
کــه دیــروز در قالب وبینار برگزار شــد، 
گفــت: هدف از همــکاری در تدوین آثار 
سیدمرتضی فراهم کردن زمینه های علمی 
برای محققان اســت.وی اضافــه کرد: در 
آثار تدوین شده، مجموعه گران سنگی از 
بازشناسی شخصیت سیدمرتضی از زمانه، 
اندیشــه ها و دیدگاه های ایشان در اختیار 
داریم. همچنین هشــت نشست با بیش 
از ۴۱ موضوع علمی توسط برجسته ترین 
علما و اندیشمندان در موضوعات فقهی، 
اصولی، کالمی، ادبــی، تاریخی و تحلیل 
دیدگاه های ســیدمرتضی و بررسی آن ها 
طراحی شده است که از ۱۵ آذرماه برگزار 

خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، آثار و اندیشه های 
قرآنی، حدیثی، ادبی، فرهنگی، اجتماعی، 
سیاسی و تمدنی، کالمی، فقهی و اصولی 
سیدمرتضی و حوزه علمیه شیعه در دوران 
معاصر از جمله نشســت های برنامه ریزی 

 شده خواهد بود.
حجت االســالم مرویان حسینی هدف از 
برگزاری این نشســت ها را ایجاد بستر و 
فضای گفت وگو درباره آثار و اندیشه های 
ســید، الگوی برتر دانشــمندان شیعی و 
اسالمی،  پرداختن به تمام ابعاد اندیشه ها و 
آثار، بررسی نقش برجسته سید در تقریب 
مذاهب اسالمی، الگوی شاخص عقالنیت 
تفاهم، تقریب و هم اندیشی فکری مذهبی 

جهان اسالم عنوان کرد.
وی همچنیــن خاطرنشــان کــرد: آیین 
رونمایی از آثار ســیدمرتضی علم الهدی با 

حضور تولیت های آســتان قدس رضوی و 
حضرت عبدالعظیم حســنی، سیدعباس 
صالحی؛ وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی و 
جمعی از عالمان و اندیشــمندان مشهد و 
قم با رعایت پروتکل های بهداشتی در جوار 
بارگاه ملکوتی حضرت رضا)ع( برگزار خواهد 
شد.گفتنی است، سیدمرتضی علم الهدی که 
نسب او با پنج واسطه به امام هفتم می رسد 
در سال ۳۵۵ هجری قمری در شهر بغداد 
دیده به جهان گشود. وی از شخصیت های 
پرنفوذ اجتماعی شیعه در دوره آل بویه بود 
که سرانجام پس از انجام کارهایی بزرگ و 
ارزنده، در ۲۵ ربیع االول ســال ۴۳۶ق، در 

شهر بغداد به دیار حق شتافت.

تدوین 61 اثر علمی با موضوع  »
اندیشمند بزرگ شیعی

دبیر علمی کنگره بین المللی بزرگداشت 
تدویــن  از  علم الهــدی  ســیدمرتضی 
۶۱ اثر با محتوای آثار، اندیشه و شخصیت 
سیدمرتضی علم الهدی توسط فرهیختگان 

حوزوی و دانشگاهی خبر داد.
حجت االســالم مهدی مقریــزی در این 
نشست خبری به ارائه گزارشی از پیشینه 
و نحوه شکل گیری این کنگره پرداخت و 
اظهار کرد: از این تعداد،  ۴۰ اثر درباره آثار 
سیدمرتضی علم الهدی و ۲۱ اثر نیز درباره 
شخصیت وی به نگارش درآمده است که 

از این تعداد چاپ ۵۲ اثر به اتمام رسیده و 
مابقی آثار نیز در مرحله پایانی و چاپ قرار 
دارد.وی ادامه داد: ۴۱ جلد مربوط به آثار 
علمی و ۲۰ جلد نیز شامل مقاالت فارسی 
و عربی در مورد شــخصیت، تفســیرها، 
شــناخت نامه به زبان فارســی و عربی و 
همچنیــن ۱۷۰ پایان نامه دانشــگاهی و 
رســاله های علمی حــوزوی در مورد این 

اندیشمند بزرگ شیعی است.
مقریــزی همچنیــن ثبت تمبــر یادبود 
به  عنــوان یــک شــخصیت جهانی در 
یونســکو و ثبت یــک روز در تقویم ملی 
به نام ســیدمرتضی علم الهدی را از جمله 

اقدام های فرهنگی ذکر کرد.
دبیر علمی کنگره بین المللی بزرگداشت 
سیدمرتضی علم الهدی با بیان اینکه کنگره 
علمی ســیدمرتضی علم الهدی اسفندماه 
امسال برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: 
در این کنگره که با همکاری مؤسسه علمی 
فرهنگی دارالحدیث و بنیاد پژوهش های 
آستان قدس رضوی برگزار می شود، ۶۱ اثر 
تدوین شده درباره سیدمرتضی علم الهدی 

رونمایی خواهد شد.
وی با اشــاره به اهمیــت و جایگاه واالی 
ســیدمرتضی علم الهدی، گفت: هدف از 
برگــزاری این کنگره، معرفــی اقدام های 
اندیشــه های  دربــاره  پژوهش   علمــی، 
سیدمرتضی و انجام اقدام های فرهنگی از 

جمله تولید نرم افزار و ویژه نامه است.
ســیدمرتضی  کــرد:  تصریح  مقریــزی 
علم الهــدی تعلق خاطر به مکتب عقالنی 
شــیعه دارد و نیاز امــروز جامعه جهانی 
اســت، یعنی بحث عقالنیت فکر و تفاهم 
مذهبی جزو مواردی اســت که در فکر و 

سیره سیدمرتضی بوده است.

سیدمرتضی شخصیتی اثرگذار در »
مذهب تشیع

حجت االسالم علی راد؛ مسئول نمایندگی 
بنیاد پژوهش های اســالمی آستان قدس 
رضــوی در قم نیز در ادامه این نشســت 
خبری به تبیین شــخصیت سیدمرتضی 
علم الهدی پرداخت و عنوان کرد: ابوالقاسم 
علی بن حســین بن موســی مشهور به 
سیدمرتضی علم الهدی شخصیتی بزرگ، 
جامع االبعاد و اثرگذار در مذهب تشــیع 
در قرن چهارم و پنجم هجری اســت که 
در روزگار خود مورد توجه عالمان مذاهب 

اسالمی اعم از شیعه و سنی بود.
حجت االســالم راد ادامــه داد: قصایدی 
که در رثــای این عالم بزرگوار از ســوی 
عالمان غیرشــیعه سروده شــده شاهد و 
گواهی بر منزلت اجتماعی این شخصیت 
بزرگوار اســت؛ همچنین پس از مرگ آرا 
و اندیشــه های وی در علوم اسالمی، فقه 
و اصول، تفســیر و قرآن کریم و رویکردها 
و رهیافت های اجتماعی و سیاسی ایشان 
همواره مورد توجه عالمان شــیعه و سنی 
بوده به ویژه در حوزه فقه و ادبیات همواره 
دیدگاه های ایشــان محل استناد عالمان 

بزرگ بوده است.
وی خاطرنشــان کرد: با توجه به اهمیت 
شــناخت شــخصیت واالی ایشان، مرکز 
دارالحدیث از سال های گذشته طرح کالن 
احیــا و تصحیح آثار ســیدمرتضی را در 
دستور کار خود قرار داده است و این آثار 
طبق تأکیدات تولیت آستان قدس رضوی 
از سوی بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 

قدس رضوی به چاپ خواهد رسید.

در نشست خبری»کنگره بین المللی هزاره رحلت سید مرتضی علم الهدی« عنوان شد  

 »محله های امام رضایی« احیای تراث  شیعی ، رسالت  بنیاد   پژوهش های اسالمی آستان قدس  رضوی
در بندرعباس آغاز شد

آستان: به همــت کانون های خدمت 
رضوی استان هرمزگان آیین افتتاحیه 
طــرح »محله هــای امــام رضایی« در 

بندرعباس برگزار شد.
بــه گــزارش خبرنگار آســتان نیوز از 
دبیر  تــذرو؛  اســماعیل  هرمــزگان، 
اســتان  رضوی  خدمت  کانون هــای 
هرمــزگان در ایــن مراســم گفــت: 
کانون هــای تخصصــی در گذشــته 
برنامه ای به صورت هدفمند نداشت و 
با اجــرای این طرح خدمات به صورت 
منســجم تر به نیازمندان ارائه خواهد 

شد.
وی شعار این طرح را »محله ما، صحنی 
از حرم امام رضاســت« اعــالم کرد و 
افزود: این خدمات در آینده به صورت 
یک الگو برای هر محله اجرا خواهد شد 
تا از ظرفیت افراد در هر محله استفاده 
شود و خدمات به صورت مستمر ادامه 

داشته باشد.
کاظم یحیایی؛ مسئول کانون خدمات 
عمومی استان هرمزگان نیز در حاشیه 
این مراسم گفت: طرح محله های امام  
رضایی با شناسایی نیازهای خانواده های 
محروم ویژه مناطق کمتر برخوردار در 
راســتای اهداف و سیاست های آستان 
قدس رضوی طراحی و تدوین شــده 

است.
وی هــدف از تدویــن و اجرای طرح 
مذکور را استفاده حداکثری از ظرفیت 
تخصصــی خادمیاران و ســاماندهی 
امور این ســتاد در قالب فعالیت های 
شبکه ای عنوان کرد و افزود: خدمات 
مدنظر بر اساس نیازهای اعالم شده به 
صورت فصلی در محالت محروم شهر 
بندرعباس به خانواده های محروم در 
حوزه های مختلف ارائه خواهد شد که 
با چهار  بندرعباس  منطقه کمربندی 

محله مورد هدف است.

آیین شعرخوانی به 
مناسبت شهادت دانشمند 

هسته ای
چندزبانه  شــعرخوانی  آیین  آستان: 
»ققنوس« به مناسبت شهادت دانشمند 
هسته ای پنجشــنبه ۱۳ آذر از سوی 
انجمن شــعر رضوی خوزستان برگزار 

می شود.
حجت االســالم دانیال اریکه؛ مسئول 
دبیرخانــه کانــون خدمــت رضوی 
خوزســتان با اشــاره به جزئیات این 
محفل ادبی اظهار کرد: به مناســبت 
شــهادت دانشمند هســته ای؛ دکتر 
محسن فخری زاده انجمن شعر رضوی 
با همکاری انجمن شــعر آفتاب آیین 

شعرخوانی قفنوس را برگزار می کند.
رعایــت  منظــور  بــه  گفــت:  وی 
مراسم  این  بهداشــتی  شیوه نامه های 
به صورت زنده از صفحه اینســتاگرام 
بــه آدرس hamedsafi@ ویــژه عموم 
عالقه منــدان به شــعر و ادب برگزار 
می شود.حجت االسالم اریکه خاطرنشان 
کرد: این مراسم روز پنجشنبه ۱۳ آذر 
از ســاعت ۱۹ و به زبان های فارســی، 

عربی و ترکی برپا خواهد شد.

توزیع ۱۴ هزار بسته 
معیشتی در استان کرمان

آستان: همزمان با هشتم ربیع الثانی، 
میالد امام حسن عسکری)ع( و هفته 
بســیج، توزیع ۱۴ هزار و ۳۰۰ بسته 
معیشتی توسط کانون خدمت رضوی 
اســتان کرمان با همکاری سپاه ثاراهلل 

آغاز شد.
ســعید کاظمی، دبیــر کانون خدمت 
رضــوی اســتان کرمان گفــت: این 
بســته ها در مجموع به ارزشی افزون 
بر ۵۰ میلیــارد ریال و شــامل برنج، 
حبوبات، چای، ماکارونی، رب گوجه به 

اضافه ۶۵۰ کیسه آرد است.
ارزش ریالی هر بسته ۳۵۰ تا ۳۷۰ هزار 
تومان برآورد شده و جامعه هدف توزیع 
آن بر اســاس طرح محله محور شهید 
حاج قاسم سلیمانی برای قطع زنجیره 
کرونا، شامل افرادی است که بیشترین 
فشــار از ناحیه مشــکالت معیشتی 
حاصــل از ویروس کرونا بــر آنان وارد 
شده است.به گفته کاظمی، کمک های 
معیشتی آستان قدس رضوی پیش از 
این نیز در راستای لبیک به فرمایشات 
امام خامنه ای توزیع شده و در آینده نیز 

این امر ادامه خواهد داشت.

سرزمین آفتاب  

خـــبر

جهش تولید

 پنجشنبه 13آذر 1399 17ربیع الثانی1442 3 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره 9407 

 آستان تولیت آستان قدس رضوی از روند اجرای عملیات 
بهسازی و بهینه سازی تأسیسات حرم مطهر بازدید کرد. در 
این بازدید رئیس سازمان فنی و نگهداری حرم مطهر رضوی 
به روزرسانی  راستای  در  سازمان  این  اقدام های  از  گزارشی 
تجهیزات و تأسیسات، ممیزی و بهینه سازی مصرف انرژی 
و  کرد  ارائه  رضا)ع(  امام  مطهر  حرم  ابنیه  مقاوم سازی  و 
روند  نزدیک در جریان  از  والمسلمین مروی  حجت االسالم 

انجام کارها قرار گرفت.

قاب رضوی

 قدس/ محمدحسین مروج کاشانی   شخص در آغاز 
تأهل، مانند دانش آموخته ای است که وارد مدرسه آشنا و 
قدیمی خود می شود، اما نه در نقش دانش آموز، بلکه در 
نقش معلم. درســت است که کالس همان کالس است 
و مدرسه همان مدرســه؛ اما نقش او دیگر همان نقش 
سابق نیست؛ بلکه صاحب نقش و جایگاهی شده است 
که برایش مسئولیت ها و انتظارات جدیدی به دنبال دارد.

... پســری که تا دیروز رفتن به میهمانی های خانوادگی 
را به راحتــی نمی پذیرفت، اکنون در جایگاه داماد، باید 
به گونه دیگری عمــل کند. یکی از فواید ازدواج همین 
است که شما بتوانید خواســته های خود را مهار کنید؛ 
مثاًل دختری که اکنون در جایگاه همسر قرار دارد، باید 
برخــالف دوران مجردی، زودتر از خواب بلند شــود و 
صبحانه را برای همســرش آماده کند. عروس و دامادها 
بایــد بدانند از این پس، نگاه به آن ها، نگاهی اســت که 

محور اصلی آن »مسئولیت« است.

 »تار و پود عاشقی« کتاب شد»
آنچه در باال بیان شــده برخی از قسمت های کتاب »تار 
و پود عاشــقی« است که به تازگی توسط انتشارات »زائر 

رضوی« وابسته به معاونت تبلیغات اسالمی حرم مطهر 
رضوی با موضوع چگونگی تعامل همســران با یکدیگر، 
خانواده ها، خویشــاوندان و دوستان چاپ و منتشر شده 
است.سرپرســت اداره تولیدات فرهنگــی این معاونت 
درباره این تألیف و چــاپ این کتاب به خبرنگار قدس 
می گویــد: یکی از پرتکرارترین پرســش های زائران در 
جلســات حلقه های معرفت در حرم مطهر امام رضا)ع(، 
پرســش هایی درباره مباحث مرتبط بــا خانواده، روابط 
زوجین و همسران با والدین و فرزندان و... است؛ ضمن 
اینکه یکی از پرچالش ترین و پرمراجعه ترین جلسات و 
دعاوی در محاکم قضایی، دعاوی خانوادگی به ویژه دعاوی 

مربوط به زوجین و همسران، آن هم در پنج سال آغازین 
زندگی است. »احسان یوسف پور« ادامه می دهد: به همین 
دلیل پس از بحث و بررســی و تحقیقات و پژوهش های 
الزم در معاونت تبلیغات اســالمی آستان قدس رضوی 
و در گروه اندیشــه  ورز اداره تولیــدات فرهنگی، به این 
نتیجه رسیدیم که سرفصل های عمده مرتبط با زوجین 
و همسران در حوزه خانواده ها و موضوعات مربوط به آن 

در قالب یک کتاب گردآوری شود. 
سرپرســت اداره تولیدات فرهنگی تصریح می کند: در 
انتهای این کتاب مسابقه ای فرهنگی پیش بینی شده و 
عالقه مندان و مخاطبان با مطالعه محتوای کتاب و پاسخ 
به پرسش های آن می توانند در قرعه کشی نفرات برگزیده 
این مســابقه شرکت و در صورت برنده شدن، از هدایای 

نفیس فرهنگی حرم مطهر رضوی بهره مند شوند.
وی خاطرنشان می کند: عالقه مندان برای تهیه این کتاب 
 haram.razavi.ir :می توانند به پرتال فرهنگی به نشــانی
بخش مسابقات فرهنگی مراجعه و با دانلود کردن کتاب 
در این مســابقه شــرکت کنند. همچنین این کتاب از 
طریق نرم افزار و ســایت »طاقچه« قســمت انتشــارات 

زائر رضوی هم قابل دریافت است.

خبر

به همت انتشارات »زائر رضوی« و در بیان تعامل زوجین  با یکدیگر و خانواده ها 

»تار و پود عاشقی« کتاب شد

بازدید تولیت آستان قدس رضوی از روند اجرای عملیات بهسازی تأسیسات حرم مطهر

مدیر عامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی:
جهش تولید، اکسیر نجات بخش اقتصاد کشور است

آستان: مدیر عامل شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی گفت: 
رویکرد جهش تولید، اکسیر نجات بخش اقتصاد کشور و حمایت از تولید 

داخلی است.
محمود عیدی بیان کرد: شرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی 
در راســتای وظایفی که در خصوص جهش تولید دارد، موفق شده در 
میزان تولید انواع مصالح طی هشــت ماه ابتدای ســال جاری، افزایش 

۶۰ درصدی را ثبت کند.
وی ادامه داد: شــرکت ساختمانی بتن و ماشین قدس رضوی طی این 
مدت بیش از ۱۱۵ هزار و ۳۰۰ تن از انواع مصالح شــامل ماسه بادی، 

اورسایز، نخودی، ماسه شسته، مخلوط و... تولید کرده است.
مدیر عامل شرکت ســاختمانی بتن و ماشین قدس رضوی با اشاره به 
مهم ترین برنامه های این مجموعه در خصوص تولید مصالح در ســال 
جاری تصریح کرد: از جمله این برنامه ها می توان افزایش تولید بیش از 
مقدار پیش بینی شده، ایجاد تنوع بیشتر در تولید محصوالت، افزایش 
کیفیــت محصوالت از طریق ارتقای خط تولید، باال بردن توان تولید با 
رویکرد تأمین مصالح مصرفی کل مجموعه عمرانی آستان قدس رضوی 

و... را نام برد.
وی ادامه داد: این شرکت در تالش است با تولید محصوالت باکیفیت و 
افزایش مقدار تولید، ضمن جذب مشتری بیشتر، نیاز بازار داخل را تأمین 
کند.عیدی با بیان اینکه در حدود 8۰ درصد مصالح تولیدی شرکت بتن 
و ماشــین قدس رضوی در پروژه های مربوط به آســتان قدس رضوی 
مورد اســتفاده قرار می گیرد، گفت: این امر با هدف کاهش هزینه ها و 
اشتغال زایی در مجموعه آستان قدس و همچنین تأمین مصالح مصرفی 
آســتان قدس در زمان هایی که تهیه مصالح در بازار با مشــکل مواجه 

می شود، صورت می گیرد.
وی ادامه داد: در واقع مصالح تولید شده، عالوه بر مصرف در واحد بتن 
و قطعات مجتمع، برای تأمین مصالح پروژه های شرکت، دیگر پروژه های 
مجموعه آســتان قدس همچون قطار شهری و حتی شهرهای همجوار 

مانند گلبهار، چناران و سرخس ارسال می شود.
عیدی، از اورهال کردن دســتگاه ها، اســتفاده از مــواد اولیه مرغوب و 
همچنین کنترل دقیق و مستمر کیفیت مواد اولیه و فرایند خط تولید 
به عنوان بخشی از برنامه های در دستور کار این مجموعه برای افزایش 

کیفیت مصالح یاد کرد.

توسط سازمان موقوفات ملک صورت گرفته است
 کشت تریتیکاله 

با رویکرد اجرای الگوی تولید تا مصرف
آستان: مدیر کشاورزی ســازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی 
از کشت محصول تریتیکاله با رویکرد اجرای الگوی تولید تا مصرف در 
مجموعه سازمان اقتصادی رضوی خبر داد.محمد  هاشم زاده در گفت وگو 
با آستان نیوز بیان کرد: تمامی محصول تریتیکاله تولید شده در سازمان 
موقوفــات ملک به صورت علوفه ای و یا بذری برداشــت شــده و برای 
مصرف، تحویل گاوداری سازمان می شود که بدین ترتیب بخشی از نیاز 
مجموعه تأمین خواهد شد.وی با اشاره به اختصاص ۶۵ هکتار از مزارع 
این سازمان به کشت تریتیکاله خاطرنشان کرد: کشت این محصول تا 

آبان ماه ادامه داشته است.
مدیر کشــاورزی سازمان موقوفات ملک آستان قدس رضوی ادامه داد: 
امسال از ارقامی استفاده شده که عالوه بر عملکرد باال، از مقاومت خوبی 

در برابر آفات، بیماری ها و تنش ها برخوردار باشد.
وی از تجهیز این اراضی به ســامانه های نوین آبیاری خبر داد و گفت: 
تمامی ۶۵ هکتار مربوط به تریتیکاله توسط سامانه تحت فشار قطره ای 
آبیاری می شود.هاشم زاده ادامه داد: اســتفاده از روش آبیاری قطره ای 
موجــب افزایش راندمان آبیاری، باال بردن عملکرد محصول، اســتفاده 
دقیق تر از کودهای مصرفی همراه آب آبیاری، افزایش ســطح کشــت 
محصول و... می شود.وی تأکید کرد: با توجه به بحران آب حاکم بر کشور 
و ضرورت مدیریت صحیح منابع آبی، سازمان موقوفات ملک سعی کرده تا 
سامانه های جدید آبیاری را بیش از پیش توسعه دهد.هاشم زاده، استفاده 
بــه موقع از انواع کودها را از جملــه برنامه های مورد نظر برای افزایش 
راندمــان تولید در این مزارع عنوان کــرد و افزود: عالوه بر این، از ارقام 
مناسب و با عملکرد باال و نیز روش های نوین آبیاری استفاده شده است.
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الگوی من پدر و مادرم هستند    خانواده من اگر از روستای زادگاهم در خواف به مشهد آمده اند و روستا را رها کرده اند به خاطر پیشرفت بچه هایشان است وگرنه زندگی در روستا با همه سختی هایی که دارد می تواند از زندگی در شهر با این وضعیت گرانی و اجاره های بسیار باال راحت تر باشد. پدرم 
سال هاست که کارگر است و با پول کارگری باید خانواده را اداره کند. گاهی صبح می رود و شب به خانه می آید. جاهایی هم قبالً کار می کرد اما به خاطر وضعیت بچه ها از کار بیکار شد و شد کارگر. مادرم که اداره خانواده را بر عهده دارد هم برای من و دیگر بچه ها زحمت بسیاری می کشد؛ فکرش را بکنید 

بزرگ کردن و نگهداری از سه بچه نابینا کار ساده ای نیست. بچه های کوچک شاید این زحمت ها را متوجه نشوند اما من که متوجه می شوم.

مردممردم
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از بیاس آباد خواف تا مشهد»

در روســتای بیاس آباد در ۳۵ کیلومتری شهر خواف به 
دنیا آمدم. متولد ۲۹ شهریور ۱۳۸۱ هستم. از کودکی 
همراه با خانواده به مشهد آمدیم و اینجا ماندگار شدیم. 
البته پس از آمدن به مشــهد یکی دو ســالی به روستا 
برگشتیم اما دوباره به مشهد آمدیم. االن کالس یازدهم 
انسانی هســتم. نابینایی من برمی گردد به همان زمان 
کودکی و مادرزادی اســت. تا سال پیش چیزی حدود 
۲۰ درصد از بینایی ام را داشتم اما همان هم کمتر شده 
است؛ االن از شما یک کلیت می بینم و اینکه می گویید 
این ها چند انگشت است را نمی توانم تشخیص بدهم با 

اینکه نزدیک شما نشسته ام. 
من دو سال دیرتر از بقیه بچه ها به مدرسه رفتم، چون 
نیاز بود سرویسی داشته باشم و این از عهده خانواده ام 
خارج بود. االن باید کنکور می دادم و دانشــگاه بودم اما 
به خاطر همان دو سال دیرتر رفتن به مدرسه، دو سال 

دیرتر وارد دانشگاه خواهم شد. 
وقتی سن و ســالم کم بود، خیلی دوست داشتم جراح 
قلب شوم اما به خاطر نابینایی به رشته تجربی نرفتم چون 
امکان تحصیل در این رشــته برایم وجود نداشت؛ برای 
همین از این عالقه ام دست کشیدم اما حاال دوست دارم 
روان شناســی بخوانم و یا حقوق. در کنار این دو عالقه، 
دوســت دارم خوانندگی را به طور جدی دنبال کنم و یا 
چیزی مثل گویندگی را؛ اما به خاطر شــرایط خاص و 
هزینه هایی که آموزش دیدن دارد، هنوز نتوانسته ام دنبال 
عالقه هایم بروم؛ هرچند مثالً درباره خوانندگی برنامه هایی 
با چند نفر از دوســتان نابینای خودم در مدرسه داریم و 
کارهایی انجام می دهیم اما می دانم این کافی نیســت و 
حتماً الزم است از کالس یک استاد خوب برای پرورش 

استعدادی که دارم استفاده کنم.

هم معلم بودم، هم دانش آموز»

از پیش دبستانی تا چهارم ابتدایی در مدرسه نابینایان 
مشهد درس خواندم. اما در مدتی که دانش آموز سال های 
ابتدایی بودم دو سال به روستا برگشتیم. کالس پنجم و 
ششم را در روستا درس خواندم. وقتی قرار شد به روستا 
برگردیم، من عالقه ای به برگشتن نداشتم و معلم های 
من هم همین نظر را داشــتند. نظــر آن ها این بود که 
در مشــهد بمانم و از خوابگاه اســتفاده کنم، اما نشد و 
به روستا رفتیم. دو ســالی که در روستا درس خواندم 
سال های سختی برایم بود، چون از محیطی مثل مشهد 
که ســطح آموزش در آن باال تر است و از مدرسه ای که 
مخصوص نابینایان بود به محیط روستا رفتم، آن هم به 
مدرسه ای که برای نابینایان چیزی پیش بینی نشده بود. 
من یک دانش آموز نابینا بین تعدادی دانش آموز بینا بودم 

برای همین در درس هایم عقب افتادم و نمی توانستم 
آن طور که باید و شاید درس بخوانم؛ هرچند آنجا 

باز هم نسبت به بقیه دانش آموزان کالس درسم 
بهتر بود اما هم معلم بــودم و هم دانش آموز.

خودم را جمع و جور کردم»

پــس از دو ســال دوباره به مشــهد 
برگشتیم. خیلی خوشــحال بودم که 
دوباره به مشهد برگشته ام و می توانم به 
مدرسه ای بروم که وضعیت دانش آموزان 
آن مثل خودم اســت. به کالس هفتم 

رســیده بودم امــا درس هایم به شــدت 
افت کرده بود. در روســتا کــه بودم جزو 
دانش آموزان خوب کالس بودم اما چیزی که 

آنجا یاد گرفتم برای محیط مدرسه جدیدم کم 
بود برای همین اینجا مشکل پیدا کردم. یکی 
دو سال که گذشــت کم کم خودم را جمع 
و جور کــردم. برای خودم دوباره دوســتانی 

پیدا کــردم، معلم ها هم کمک کردند تا خودم 
را به بقیه دانش آموزان برسانم. با تالش بیشتر خودم 

و کمک معلم هایم، از نیمه دوم ســال هفتم وضعیت 
درسی ام بهتر شــد و این خیلی برایم خوشحال کننده 
بود چون دوست داشتم وضعیت درس هایم خوب باشد.

نزدیک بود ماشین به من بزند»

تا پیش از کالس هشــتم، خانواده ام خیلی دوســت 
نداشــتند تنهایی رفت وآمد کنم چون می ترسیدند 
برایم مشــکلی پیش بیاید اما از کالس هشتم خودم 
رفت وآمد می کنم و کارهایــم را انجام می دهم. االن 
برای رفتن به مدرسه باید دو ماشین عوض کنم. برای 
اینکه هزینه ام کمتر شود، به جای استفاده از تاکسی 
از سرویس های حمل ونقل عمومی استفاده می کنم. 
از نزدیک خانه سوار ون های خطی و بعد دوباره سوار 
اتوبوس می شــوم تا به مدرســه برسم. همین عوض 
کردن ماشــین گاهی هم برایم مشــکالتی درست 
کرده اســت. یادم است زمســتان بود و صبح زود از 
خانه بیرون زده بودم تا به موقع به کالســم برســم. 
وقتی از اتوبوس پیاده شــدم تــا خیابان را رد کنم و 
به مدرســه بروم، به علت باران شب گذشته و مه آلود 
بودن هوای صبح نزدیک بود ماشینی به من بزند که 

به خیر گذشت و از این اتفاقات کم نداشته ام.

نخستین سفرم برای آموزش تایپ بریل»

نخستین باری که برای یاد دادن پرکینز از مشهد خارج 
شــدم برای آموزش به نابینایی بود در شهر خواف که 
از طریق یکی از انجمن های نابینایان با همدیگر آشنا 
شــدیم. سن آن فرد باال بود اما نه خط بریل را بلد بود 
و نــه تایپ کردن را. برای اینکه به آن شــخص تایپ 
بیاموزم به خانه پدربزرگم در روســتای زادگاهم رفتم 
و از روســتا هفته ای سه مرتبه به خواف می رفتم و به 
آن شخص ابتدا خط بریل را یاد دادم و تا حدودی هم 
پرکینــز را. آنجا هم هزینه رفت و آمد با خودم بود. از 
روســتا خارج می شدم کنار جاده منتظر می ماندم و با 

ماشین های گذری به خواف می رفتم.

روزی که سگی به من حمله کرد»

رفته بودم به روستای مادربزرگ مادری ام به نام مهرآباد 
که روستایی اســت از توابع بخش مرکزی شهرستان 
خواف تا به دختر خانمی که از من خواســته بود به او 
تایپ بریل آموزش دهم کمک کنم. در مدت یک ماه 
و ۱۰ روزی که آنجا ساکن بودم هر وقت ماشینی پیدا 
می کردم که مسیر روستای میرک بیرجند را می رفت با 
همان ماشین می رفتم و در این بین هم گاهی اتفاقاتی 
برایم پیش می آمد. مثاًل یادم هست یک بار که داشتم 
به روستا می رفتم وقتی توی مینی بوس نشستم خوابم 
برد، برای همین از روستای موردنظر رد شدیم و کسی 
حواسش نبود که به من یادآوری کند باید پیاده شوم. 
وقتی از خواب بیدار شدم که خیلی از روستا دور شده 
بودیم، برای همین با سختی فراوان توانستم نیمه شب 
خودم را به روســتا برســانم. یا گاهی پیش آمده که 
وســایلم را در سفرها گم کرده ام. یک بار هم در همان 
روستایی که برای آموزش به آن دختر خانم می رفتم 
نزدیک بود ســگی من را بگیــرد و اگر کمک یکی از 

روستاییان نبود شاید اتفاق بدی می افتاد.
 

تا حاال به 40 نفر آموزش داده ام»

در مدتی که دستگاه پرکینز را به من هدیه داده اند غیر 
از اینکه خودم یاد گرفته ام به حدود ۴۰ نفر هم آموزش 
داده ام. این یاد دادن به این صورت بوده که گاهی سخت 
بوده چون فرد نابینا اصالً چیزی بلد نبوده است. گاهی 
مقداری یاد داشته و گاهی دوست داشته است دستش 
در تایپ کردن تند شود و من کمک کرده ام تا آن اتفاق 
بیفتد، چون خودم می توانم با سرعت باال مطالب را تایپ 
کنم. برای من فرقی ندارد کجای کشور باید به نابینایی 
تایپ کردن را یاد بدهم. تا جایی که ممکن باشد با کمک 
خانواده ام مسیرها را می روم تا به آن هایی که به کمک 
من نیاز دارند برسم و کمکی بکنم. من برای اینکه تایپ 
کردن را به نابینایان یاد بدهم از آن ها پولی درخواست 
نکرده ام اما بین بچه هایی که در مدرســه به آن ها تایپ 
کردن یاد داده ام دانش آموزانی بوده اند که مدرسه برای 
آموزش آن ها به من مبلغی داده است. اما هدف خود من 
این اســت که این کار را به صورت مجانی انجام بدهم 
هر چند ســفر کردن برایم سخت باشد و هرچند وضع 

اقتصادی خودم هم روبه راه نباشد.

اگر خدا بخواهد همه چیز شدنی است»

مــن تا همین جا که کالس یازدهم هســتم و معدلم 
باالی ۱۹ بوده است، سختی های بسیار زیادی کشیده ام 
و می دانم خیلی ها هستند که مانند من این سختی ها 
را می کشــند و تجربه کسب می کنند اما دوست دارم 
پس از این ســختی ها آبرو و مایه افتخــار خانواده ام 
باشم. من می دانم اگر خدا بخواهد می توانیم هر کاری 
را انجام بدهیم برای همین با همه ســختی هایی که 
آمــوزش پرکینز به دیگــران دارد آن را ادامه می دهم 
تا بچه های نابینای بیشتری بتوانند تایپ کنند.خواندن 
کتاب را دوســت دارم اما با استفاده از نرم افزاری که 
روی گوشی ام دارم کتاب مطالعه می کنم. من چیزهای 

مختلفی مطالعه می کنم، از کتاب های رمان تا... .

این دســتگاه تایپ نابینایان یا همــان پرکینز از یک فرد 
خیر به بنده رسیده است. پرکینز دستگاه تایپی برای افراد 
نابیناست که ساخت آن به بیش از ۵۰ سال پیش می رسد. 
در حال حاضر فناوری های جدیــدی به کمک نابینایان 
آمده اند اما این دســتگاه همچنــان می تواند به نابینایان 
کمک بسیاری کند. این دستگاه قیمت باالیی دارند برای 
همین خرید آن برای همه بچه های نابینا ممکن نیست. اگر 
جست وجویی در اینترنت داشته باشید، متوجه می شوید از 
این دســتگاه مارک های مختلفی وجود دارد که کمی در 
شــکل و ظاهر با هم فرق می کنند اما این دستگاهی که 
من دارم آمریکایی و هنوز یکی از دستگاه های خوب بازار و 

بهترین مدل است که برای ما در بازار ایران پیدا می شود. 
شکل ظاهری این وسیله مانند ماشین تحریرعادی است اما 
تنها 6 دکمه یا کلید دارد. این کلیدها همان نقاط مربوط 
به خط بریل را تولید می کنند. بدین ترتیب که با فشــار 
دادن هر دکمه نقطه برجسته ای را روی کاغذ ثبت می کند. 
ما در مدرسه از این دستگاه های تایپ داریم و در طول روز 
می توانیم از آن ها استفاده کنیم. بچه های خوابگاهی هم 
می توانند دستگاه را شب ها با خودشان به خوابگاه ببرند و 
تکالیف خود را تایپ کنند. اما همان طور که گفتم به علت 
قیمت باالی دســتگاه شاید ۹۵ درصد دانش آموزان نابینا 

نتوانند این دستگاه را بخرند. 

روزی که این دســتگاه وارد خانه ما شد خیلی خوشحال 
بودم، اما آنجا با خودم فکر کردم  ای کاش این دســتگاه 
سال های ابتدایی به دســتم رسیده بود، چون آن سال ها 

برای نوشتن تکالیف خیلی اذیت می شدم.
 این مشــکل همه بچه های نابینا و کم بیناســت چون 
تکالیف ما زیاد و نوشــتن برایمان ســخت بود. مجبور 
بودیم تکالیفمان را با اســتفاده از لوح و قلم بنویســیم. 
وقتی با لوح و قلم تکالیف می نویسیم، هم زمان زیادی 

باید صرف  شود و هم شــب ها انگشت هایمان به خاطر 
فشــار دادن قلم که چیزی مثل ســوزن دسته دار است 
درد می گیرد اما، اینجا شــما می توانید دکمه ها را بزنید 
و مطلب را با ســرعت بیشــتری تایپ کنید. فکر کنید 
شــب هایی بوده اســت که تا ۲۰ صفحــه باید تکلیف 
می نوشــتیم آن هم با همان لوح و قلم. بارها شــده که 
دستگاه را به دوستانم داده ام و به خانه هایشان برده اند تا 

تکالیفشان را انجام دهند.

وقتی کالس هشتم بودم، در مدت یک ماه تایپ با پرکینز 
را یــاد گرفتم و از این نظر کارم ســخت نبود، چون من 
خط بریل را بلد بودم. البته تصویری از این دســتگاه هم 
در ذهن داشــتم چون زمانی که دانش آموز ابتدایی بودم، 
دســتگاه را در مدرسه داشتیم اما چون تعداد آن کم بود، 

همه دانش آموزان نمی توانستند از آن استفاده کنند. 
وقتی که این دســتگاه به دست من رسید، با خودم فکر 
کردم حاال که صاحب پرکینز شــده ام با آن به کسانی که 

تایپ بریل یاد ندارند تایپ کردن یاد بدهم. 
برای این کار، اول از بچه های مدرســه خودمان شــروع 
کردم. دستگاه را با خودم به مدرسه می بردم تا به آن هایی 
که امکان اســتفاده از دستگاه های مدرسه را ندارند تایپ 
کردن یاد بدهم، چون این نوع تایپ کردن یکی از نیازهای 
نابینایان است. بعضی از بچه هایی که به مدرسه ما می آیند 
چون از روســتاهای دور آمده اند، در ابتدا نه تایپ کردن 

بلد هستند و نه لوح و قلم؛ برای همین برای آن ها کالس 
می گذارم و به آن ها یاد می دهم. بعضی وقت ها همزمان به 

دو دانش آموز پرکینز یاد می دهم. 
برای اینکه نتیجه بهتری بگیــرم و زودتر راه بیفتند، بین 
آن ها مســابقه می گذارم. بعد یکی از روزها به ذهنم رسید 
در جاهای دیگر یعنی خارج از مدرســه ما و غیر از مشهد 
بچه های نابینایی هستند که دوست دارند تایپ کردن را یاد 
بگیرند، برای همین آمدم و متنی را آماده کردم با این عنوان 
که احتراماً اینجانب ابراهیم )فرزاد( یزدان پرست دانش آموز 
مدرسه نابینایان امید فرامرز، با هدف خدمت به همنوعان و 
شعار معلولیت محدودیت نیست، آمادگی دارم در هرمکانی 
از میهن عزیز فردی نابینا باشــد با افتخار و رایگان آموزش 
بریل بدهم. هیچ هزینه ای دریافت نخواهد شد. این آغازی 
بزرگ است و آرزو دارم بتوانم هزاران نابینا را آموزش دهم. 

لطفاً با شناسایی نابینایان آن ها را معرفی فرمایید. 

نیت کرده ام به هزار نفر یاد بدهم»

اینکه می خواســتم به دیگران تایــپ بریل یاد بدهم 
تصمیم خودم بوده است نه خواسته کس دیگری. هر 
جا فکر می کردم می توانم صدایم را به گوش دوستان 
نابینایم برسانم، متن خودم را منتشر کردم چون من 
نیت کرده ام به هزار نفر تایپ بریل یاد بدهم، اما پس 
از اینکه به تعدادی از دانش آموزان در مدرسه خودمان 
آموزش دادم تعداد کمی خارج از مشهد با من تماس 
گرفته اند تا پیش آن ها بروم و به آن ها هم یاد بدهم. 
نمی دانم شاید نوشته من را ندیده اند و یا فکر می کنند 
االن وضعیت کرونایی است و درست نیست کسی به 
خانه آن ها برود. اولین نفری که با من تماس گرفت تا 
به او تایپ بریل یاد بدهم، از یکی از روستاهای فریمان 
بود اما در مشهد زندگی می کرد. او نابینای کامل بود. 
خط بریل یاد داشت و از من خواست به او تایپ کردن 
بریل را یاد بدهم. یک ماه برای اینکه تایپ کردن را به 
او آموزش دهم زمان گذاشتم. آن هایی که خط بریل 
را می شناسند راحت تر می توانند تایپ یاد بگیرند اما 
اگر کسی خط بریل را یاد نداشته باشد ممکن است 
آموختن تایپ بریل برای او چند ماهی طول بکشــد. 
هرچند باز هم بســتگی به استعداد آن شخص دارد. 
نخســتین مشــتری من خانه اش در شهرک شهید 
رجایی مشهد بود و با خانه ما فاصله زیادی داشت، اما 
من با هزینه خودم یک ماه برای یاد دادن خط بریل 

هفته ای دو نوبت به خانه آن ها می رفتم.

برای تشکر از خدا»

دلیل اینکه من تصمیم گرفتم به بچه های نابینا تایپ 
بریل یاد بدهم این بود که یک انســان نوعدوست و 
مهربان دستگاه پرکینز را به من هدیه داده بود. من 
هم باید در مقابل هدیــه خوب این آدم کاری برای 
دیگران انجام مــی دادم و چه کاری بهتر از اینکه به 
یک فرد نابینا تایپ کردن با این دستگاه را آموزش 
بدهــم. از طرف دیگر من با خودم فکر می کنم افراد 
نابینا باید به این نتیجه برسند که آن ها چیزی از افراد 
بینا کم ندارند و نباید خودشان را دست کم بگیرند. 
یاد گرفتن، نوشــتن و تایپ کردن می تواند یکی از 

توانمندی های نابینایان باشد.
 فکرش را بکنید من خودم به عنوان یک نابینا بعضی 
وقت ها تا چند روز در خانه تنها زندگی می کنم و یا 
تنهایی سفر می روم، کار بانکی انجام می دهم و حتی 
گاهی الزم می شــود که کارهای پدرم را در خارج از 
خانه انجام بدهم. دوســت دارم دیگران من و امثال 
من را ببینند. خانواده هایی را دیده ام که فکر می کنند 
فرد نابینا همیشه باید وابسته به دیگران باشد و نگاه 
این گونه آدم ها این اســت که فــرد نابینا نمی تواند 
کارهای خودش را انجــام بدهد. یکی از این افراد را 
می شناســم و یک روز رفتم با خانواده اش صحبت 
کردم تا نشان بدهم من هم نابینا هستم اما روی پای 
خودم ایســتاده ام. می خواستم به فرزندشان سخت 

نگیرند و کمک کنند خودش را باور کند.

در مدتی که دستگاه 
پرکینز را به من هدیه 
داده اند غیر از اینکه 
خودم یاد گرفته ام 
به حدود ۴۰ نفر هم 
آموزش داده ام. برای 
من فرقی ندارد کجای 
کشور باید به نابینایی 
تایپ کردن را یاد بدهم. 
تا جایی که ممکن 
باشد با کمک خانواده ام 
مسیرها را می روم تا به 
آن هایی که به کمک 
من نیاز دارند برسم

بـــــــرش

پرکینز من»

پرکینز کارم را ساده کرد»

گفتم به دیگران هم یاد بدهم»

 مردم/ عباسعلی سپاهی یونسی  قرار بود یک ماه پیش با ابراهیم 
یزدان پرست، دانش آموز نابینایی که کاری بزرگ را دارد انجام می دهد 
گفت وگو بگیرم؛ اما شبی که شماره پدرش را پیدا کردم و با او تماس 
گرفتم، ابراهیم رفته بود به یکی از روستاهای خراسان جنوبی؛ جایی 
ابراهیم،  به سمت خانه  قاین. حاال دارم می روم  و  بیرجند  به  نزدیک 
در عصری که هوای مشهد به شدت سرد شده است. رکاب می زنم و 
سرما همه تالشش را می کند تا از لباس هایم عبور کرده و به پوست 
بدنم برسد. آدرسی که ابراهیم داده است، جایی در حاشیه شهر یعنی 
توس91 است. باید وارد توس 91 شوم که می شود شهید بصیر. ابراهیم 
می گوید: »وارد بصیر36 شدی تماس بگیر« و حاال من رسیدم به جایی 
که خیابان بصیر تمام شده است و رو به رو زمین های خالی است. تماس 

می گیرم و قرار می شود برادر ابراهیم دنبالم بیاید. 
چند دقیقه ای روبه روی مغازه سوپری منتظر می مانم تا به جای برادر 
ابراهیم، مادرش از راه برسد. این را از عجله ای که در راه رفتنش دارد 
و نگاهی که جست وجو می کند متوجه می شوم. عذرخواهی می کند که 

خانه آن ها پالک ندارد و باید منتظر می ماندم.درباره خانواده ابراهیم، 
یک برادر و خواهر نابینای دیگر او و برادر بینا اما دارای مشکل قلبی اش 
مطبوعات نوشته اند. دوستانم در صدا و سیمای خراسان از این خانواده 
گزارش تهیه کرده اند و حتی فرماندار مشهد هم به دیدن این خانواده 
رفته اســت تا آن ها را از خانه ۴۰-5۰ متری اجاره ای نجات بدهند و 
سرپناهی بهتر برای این خانواده هفت نفره با سه نابینا مهیا کنند. پس 
قاعدتاً من نیامده ام تا از غم های این خانواده بنویسم که نوشته اند و حاال 
آن هایی که باید بدانند می دانند و اگر کاری نکنند باید جواب کم کاری 
خودشــان را بدهند. من آمده ام تا بزرگی را از پسر بزرگ خانواده یاد 
بگیرم. آمده ام دست کم برای خودم این نکته را یادآوری کنم که گاهی 
آدم ها تا چه اندازه می توانند مؤثر باشند و حتماً یکی از آدم های بزرگ 
شهر ما ابراهیم یزدان پرست است که همت بلندی دارد و چرا این پسر 
جوان که نابیناست و در خانواده ای با مشکالت فراوان رشد کرده است 
نباید قهرمان این هفته این صفحه باشد که با خواندن حرف هایش دلمان 

کمی به زندگی گرم تر بشود و حالمان خوب.

قصه دانش آموز نابینایی که می خواهد به هزار نابینا تایپ بریل یاد بدهد
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نفس راه رستگاری را بر انسان سخت می کند شبستان: آیت اهلل محمد محمدی ری شهری پیش از آغاز درس خارج فقه خود اظهار کرد: نفس راه رستگاری را بر انسان سخت می کند. امام سجاد)ع(  در مناجات 
خمس عشر می فرماید: »خدایا من از دست خود به تو شکایت می کنم نفس دنبال کارهای خودش است« اگر به نفس انسان سختی برسد بی تابی  می کند و اگر خوبی برسد مغرور می شود. گناه را زود انجام می دهد و توبه 
را عقب می اندازد.نماینده مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: امام علی)ع( می فرمایند خواهش های نفس خود را در هم بشکنید و وقتی نفس سرکشی می کند مهار آن را محکم بگیرید که شما را به معصیت وادار نکند.

معارفمعارف
I n f o @ q u d s o n l i n e . i r 9407 ضرورت اتحاد اسالمى  در قرآن پنجشنبه 13 آذر 1399 17 ربیع الثانی1442 3 دسامبر 2020  سال سی و سوم  شماره

معارف: مســلمانان در پرتو ارزش های ایمانی و با عنصر عاطفه و 
پیوند قلبی باید با یکدیگر روابط صمیمی و دوستانه داشته باشند. 
قرآن کریم در آیه 10 ســوره حجرات با هــدف تبیین ضرورت 
وحدت مســلمانان، گاهی از این پیوند به عنــوان پیوند برادری 
تعبیر کرده اســت. گاهی از اتحاد به  صورت نعمتی بزرگ سخن 
به  میان آورده و از مؤمنان خواســته است تا تلخی و خطرآفرینی 
دوران تفرقــه را از یاد نبرند و به یاد داشــته باشــند که چگونه 

خداوند میان آنان انس و الفت برقرار ساخت )آل عمران/  103(.
در این آیه دو بار از نعمت اتحاد یاد  شده است که جایگاه و اهمیت 
آن را نشان می دهد. همچنین اتحاد در قرآن با مضامینی چون امت 
واحده)بقره/ 213(، چنگ زدن به ریسمان الهی )آل عمران/ 103(، 
به  صورت صراط مســتقیم )انعــام/ 153(، پیوند محبت آمیز میان 
دل ها )انفال/ 63(، بنیان مرصوص که بیانگر یکپارچگی مؤمنان در 
رویارویی با کافران اســت)صف/ 4(، کافه که بر اساس برخی تفاسیر 
به معنای صفت مؤمنان اســت و اشاره به همدلی و یکپارچگی آنان 
در پذیرش اسالم دارد )توبه/ 36(، راه مؤمنان )نساء/ 115(، یار بودن 
مؤمنان با یکدیگر )توبه/ 71(، ضرورت شرکت در امور اجتماعی )نور/ 
62( و ارتباط برقرار کردن مؤمنان با یکدیگر )آل عمران/ 200( آمده 
اســت. اگر به آیاتی که به نقطه مقابل اتحاد یعنی اختالف و تفرقه 
پرداخته نگریسته شــود، تصویری کاماًل شفاف از نگاه قرآن به این 

مسئله بدست می آید. 
اتحاد و همبســتگی همه انســان ها چنان مطلــوب و در مقابل، 
اختالف چنان نکوهیده اســت که قرآن در پنج آیه اعالم داشته 
اگر مصلحت ایجاب می کــرد، خداوند با اراده تکوینی خود، همه 
مــردم را یکپارچه و یک امت قرار می داد. )مائده/ 48، انعام/ 35، 
هود/ 118، نحل/ 93، شــوری/ 8(. از آیه »و  لَو شــاَء اهلُل لََجَمَعُهم 
َعلَــی الُهدی« )انعام/ 35(  و نیز 99 یونس برمی آید که مقصود از 
»امت واحده«، همان یکپارچگی در پذیرش دین الهی اســت. آیه 
شریفه 48 ســوره مائده، بیان می دارد: مصلحتی که مانع تحقق 
این اراده تکوینی الهی شــده، ابتال و آزمایش مردم با برخورداری 

از اصل اختیار است. 
دربــاره مقصود از امت واحده و یگانگی آن ها در میان مفســران 
این دیدگاه ها وجــود دارد: وحدت و یگانگی بر دین واحد که در 
راســتای ایمان حقیقی برگرفته از دین الهی است و برخی دیگر 
امت را در تمســک به شرایع عقالنی که اعتراف به وجود صانع و 
پرهیز از قبائح عقلی اســت، یگانه شمرده اند.  گروهی از مفسران 
نیــز معتقدند که آنان در اعتقاد و عمل بــه دین کفر، یگانگی و 
اتحاد داشــته اند. برخی نیز یگانگی را به  معنای فطرت های سالم 
و دســت نخورده، همزمان با زندگی ســاده و نخستین انسان ها 

دانسته اند.
آیات یاد شده می رساند که وحدت امت اسالمی، موضوعی است 
که قــرآن کریم آن را بنیان نهاده و به عنــوان یک ویژگی مهم 
پیروان قرآن، مورد اشــاره قرار داده است. »همانا این امت شما، 
امت واحده است...« )انبیاء/92( مسلمانان که باید از تعالیم قرآن 
کریم پیروی نمایند، موظف هســتند بــا وجود تفاوت های قومی 
و زبانــی، اختالف نظر در فروع فقهــی، برخی روش های عملی، 
تفاوت در فهم کتاب و سنت، گرایش های سیاسی و... این وحدت 
را حفــظ کنند و هیچ گاه این قبیل اختالف ها که وجودش امری 
طبیعی است، آنان را به فرقه  ها و دسته  های متخاصم تبدیل نکند 
و بــه درگیری و جنگ با یکدیگــر وادار ننماید. به همین جهت، 
در آیاتی که مســلمانان را به وحدت دعــوت کرده و از اختالف 
ُقوا(  بازمــی دارد، )آل عمران/ 103و شــوری/ 13( جمله )َوال تََفرَّ

محور اصلی به شمار آمده است. 
در آیه شــریفه 103 آل عمران اعتصام به حبل اهلل، به عنوان پایه 
و اســاس وحدت و انسجام اسالمي محســوب شده است که در 
شــکل ها و قالب هاي مختلفي ظاهر مي شــود. بزرگ ترین محور 
وحدت و انسجام اســالمي عقیده توحیدی است که سبب اصلي 
حیات و رشــد و تعالي فرهنگی، مبنا و اساس اعتصام به حبل اهلل 
و وحدت امت اســالمي، قرار گرفته است. در مورد شأن نزول آیه 
103 آل عمــران، چنین آمده که این آیه درباره دو طایفه اوس و 
خزرج نازل شــده که 100 سال در میان آن ها جنگ، اختالف و 
کشمکش بوده و نسل اندر نسل در میان آن ها جنگ و برادرکشي 
وجود داشــت تا اینکه خداوند پیامبر رحمت را مبعوث به رسالت 
کرد و آنان به دین اســالم گرویدند و مســلمان شدند و از برکت 
اســالم و قرآن، کینه ها و دشــمني طوالنــي از میان آنان رخت 

بربست و با هم برادر شدند.
دعوت به یگانه پرستی که در جای جای قرآن و تعالیم دین اسالم 
به چشــم می خورد، در واقع یک فراخوان برای زیرســاخت های 
اتحاد امت اسالمی است که امروز در نسل های جوان امت اسالم 

به سوی اسالم مشاهده می شود.

وجود  شیروان   احمدی  مریم  معارف/   
در  آالم  و  شرور  انواع  و  کاستی ها  کژی ها، 
کتاب تکوین الهی ذهن هر انسانی را درگیر 
متوجه  را  اشکال هایی  و  شبهه ها  و  کرده 
برای  می کند.  الهی  و حکمت  عدالت  صفت 
برخی سؤال است چرا خداوندی که خیرخواه 
محض است سبب شده بیماری هایی فراگیر 
یا معلولیت هایی مادرزادی در عالم ماده رسوخ 
کند و آیا این کار با عدل الهی سازگار است؟

به مناسبت روز جهانی معلولین و در گفت وگو 
با دکتر سیدیحیی یثربی، استاد فلسفه و کالم 
اسالمی این موضوع را مورد واکاوی قرار دادیم 

که در ادامه می خوانید.

نگاه فلسفی و قرآنی جبرگرایانه نیست»
دکتر یثربی با بیان اینکه تکلیف معلولیت، شر 
یا آفات و بیماری هایی مانند کرونا و... در نظام 
فکری ما روشن است؛ می گوید: در این موارد 
مدیریت علمی نشــده و اطالع رسانی دقیقی 
صورت نگرفته است. از دیرباز در جهان اسالم 
دو گرایش فکری داریم که یکی از آن ها گرایش 
جبرگرایانه اســت. یعنی اینکه تمام کارهای 
جهان مستقیماً در دست خداست. اگر بیمار 
یا ســالم هســتیم به فرمان اوست. حتی اگر 
ظرفی از دســت کسی افتاد و شکست باز هم 
به اراده اوست. در این نگاه ما غرق هستیم. اما 
نگاه علمی، فلسفی و قرآنی این نیست. او اضافه 
می کند: این نــگاه را به دلیل غفلت از تعالیم 
علمی و فلسفی برای عموم مردم پذیرفته ایم، 
زیرا هر چه داریم فقط در کتاب ها آمده است. 
ادبیات موجود هم ســبب شده است که نگاه 
جبرگرایانه را بپذیریم. از قرن هفتم و هشتم و 
ادامه آن که تحت تأثیر مولوی، سعدی، حافظ، 

نظامی و... است، طبق مرامی که از آن پیروی 
می  کردند همه جبرگرا بودند. البته مولوی 
و حافظ مذاق عرفانی مطرح می کردند اما 
عرفان هم در نهایت جبرگراســت. عرفان 
قدری دارد که از جبر باالتر اســت. به قول 
مولوی جبر نیست، بلکه جباری است. اگر 
فکر ما این باشد که همه چیز دست خداست 
دیگر در این مرام جای پرسش نیست و بشر 
نباید پرسش کند. در توضیح این نگرش هم 

به آیه 23 سوره انبیا اشاره می کنند که بیان 
کرده است او بر هر چه می کند بازخواست نشود 

ولی خلق از کردارشان بازخواست می شوند.

این مفســر قرآن اظهار می کنــد: در دیدگاه 
جبرگرایانه هــر کاری خداوند انجام می دهد 
صحیح اســت و چون ما فهــم اندکی داریم 
نمی دانیم بهترین کار کدام است. با این دیدگاه 
نباید پرسش کنیم و باید رضا به قضا و تسلیم 

امر الهی بود.

بر جهان نظام علت و معلولی حاکم است»
این استاد فلسفه و کالم اسالمی ادامه می دهد: 
در فلســفه و کالم عقالنی نظام علیت حاکم 
است. جهان تابع نظم فراگیر، سبب و مسبب 
یا علت و معلولی اســت که در این نظام این 
چارچوب تکلیف همه چیز را تعیین می کند. 
به طور نمونه اینکه فرزندی به طور مادرزادی 
معلول است زمینه طبیعی دارد. ممکن است 
پدر و مادر مشــکلی داشــته باشــند، تغذیه 
نامناسب، مشــکالت ژنتیکی، دوران جنینی 
بد، تزریق دارویی اشتباه و... دلیلی نیست که 

پدر و مادر شرمنده باشند 
شاید خطایی کرده اند 

چنین  خداوند  که 
آن ها  به  فرزندی 

داده اســت بلکه دلیل نظام 
علی و معلولی و قانون حاکم 
بر جهان اســت. این موارد را 
نباید گفت که خدا گفته بلکه 
خداوند آن را ایجاد کرده است.

استاد بازنشسته فلسفه دانشگاه 
عالمه طباطبایی در پاسخ به 
این پرســش که چرا خداوند 
فردی را دارای مشکل به طور 
ایجــاد می کند  مثال معلول 
می کنــد: خیلی  تصریح  نیز 
خوب بود که خداوند انســان 
را به گونه ای ایجاد می کرد که 
ارتفاع بسیار  از  حتی اگر 
باالی برجی هم می افتاد 
صدمــه نمی دید اما این 

مادی کشش این گونه آفرینش جهان 
را ندارد. خداوند در فلسفه ما 
این گونه است. او موجوداتی 
می آفرینــد که خیــر مطلق 
هســتند و موجوداتی که شر 
مطلق هستند را خلق نمی کند. 
حتی موجوداتی که شرشان زیاد 
است هم ایجاد نمی شوند. اما موجوداتی 
هستند که خیر هستند اما گاهی شر 
هم در آن ها پیدا می شــود. 

خداونــد آن ها را ایجاد می کند زیرا 
برای 99درصد خیر نمی شود از یک 
درصد شر هراســید. به طور نمونه 
در طول تاریخ، بشــر از آتش بهره 
زیادی برده است. اما گاهی همین 
آتش سبب شــده آتش سوزی های 
مهیبی ایجاد شود و دست افرادی 

را بسوزاند.
دکتر یثربــی اضافــه می کند: در 
بسیاری موارد خیر از شر بسیار بیشتر 
است و به خاطر شرهای کم نمی شود 
گفت خیر کثیر ایجاد نشود. در نظام 
عالم گاهی کودک با تأثیرهای پدر 
و مادر معلول می شــود. نمی شود 
گفت چرا خدا این کار را کرده زیرا 
اقتضای جریان طبیعی است. دیگر 
اینکه آن مقدار شــر هم قابل اجتناب اســت.

شر در عالم مادی اجتناب ناپذیر است»
این پژوهشگر دینی بیان می کند: در طبیعت 
همه زایا نیســتند. تمام بچه ها ســالم به دنیا 
نمی آیند. همه از آبله، ســیاه سرفه، سرخک 
و... جان ســالم به در نمی برند. اما پرسش این 
است که آیا خدا این شر را خواسته است؟ وقتی 
خدا باران می فرستد می خواست در بخشی از 
کشــور خانه ها به زیر آب فرو روند؟ باران خیر 

کامل اســت اما گاهــی در آن آفت هایی هم 
هست. خدا خیر خواســته اما شر ناشی از آن 
نتیجه کاستی های طبیعت است. خدا نخواسته 
که مــا منابع طبیعی را نابــود کنیم. خداوند 
نخواسته انســان ها گرفتار آبله و بیماری های 
دیگر باشند. خداوند خیر همه را خواسته اما شر 
اجتناب ناپذیر است و بشر باید با شر مبارزه کند. 
چنان که اکنون با یک واکســن دیگر فرزندان 
ما از سرخک، سیاه سرفه یا آبله نمی میرند یا 
دیگــر وبا و طاعون نداریم. همین کرونا نیز به 
زودی با دست بشــر مهار می شود و در آینده 
آن را نخواهیم داشت. این موارد جریان طبیعی 
است و همین طبیعتی که برای ما بچه به دنیا 
می آورد، میوه تولید می کند و... گاهی ویروس 
و میکروب هم تولید می کند. خداوند به خاطر 
اینکه ایــن طبیعت ویــروس و میکروب هم 
تولید می کند مانع از آفرینش آن نمی شــود.

او یادآور می شود: امت محمد)ص( باید امیدوار 
باشند زیرا دین خاتم، دینی ماندگار است و طبق 
روایت ها به بالی عمومی که از بین بروند گرفتار 
نمی شوند اما این امت باید پیشگام عقالنیت، 
فکر، فرهنگ، اطالع رسانی و مبارزه با شر باشند.

دکتر یثربی در پایان می گوید: خداوند به خاطر 
عدلــی که دارد این جهان را قانونمند و به دور 
از هرج و مرج ایجاد کرده اســت. به دنیا آمدن 
بچه ای بــا معلولیت مادرزادی بــا عدل الهی 
منافاتی ندارد. در این جهان بچه ناقص به دنیا 
می آید اما قابل مبارزه و پیشگیری است. اکنون 
در طول دوران جنینی بارها بررسی می کنند تا 
اگر سالمت او ایرادی دارد مطلع شوند یا به پدر 
و مادر پیش از ازدواج می گویند که اگر از نظر 
ژنتیکی مشکلی ندارند ازدواج کنند. برخی افراد 
مشکالت موجود را نادیده می گیرند و با این کار 
مشکالتی برای فرزندان خود ایجاد می کنند. 
این مشکالت ناشی از خطای پدر و مادر است 
اما خطای طبیعی و خداوند به جرم بی نمازی 
یا گناه های دیگر این کار را نکرده است. وجود 
شر در جهان ماده و خاکی خواست خدا نبوده و 
اجتناب ناپذیر است. بشر باید با این شرها مبارزه 
کند. والدین وظیفه خود را از یاد نبرند که بچه 
معلول بیش از بچه ســالم به محبت نیاز دارد. 
مواظبت و بارور کردن ذهن آن ها از مهم ترین 
وظایف است. البته مدیریت جامعه هم مسئول 
است و باید شرایطی ایجاد کند تا با اطالع رسانی 

مناسب به حل مشکالت کمک کند.

گفت وگو با دکتر سیدیحیى یثربى درنقد نگاه جبرگرایانه به عالم هستى 

قانونمندی آفرینش نشانه عدل الهی است 

یادداشت
 حجت االسالم دکتر حافظ نجفى
 عضو هیئت علمى پژوهشکده حج و زیارت

امت محمد)ص( 
باید امیدوار باشند 

زیرا دین خاتم، 
دینى ماندگار است 

و طبق روایت ها 
به بالی عمومى 
که از بین بروند 

گرفتار نمى شوند 
اما این امت باید 

پیشگام عقالنیت، 
فکر، فرهنگ، 
اطالع رسانى و 

مبارزه با شر باشند

بـــــــرش

  معارف  بسیاری از ما اهل نماز و عبادت هستیم، اما 
همیشه از خود می پرسیم که نقش این نماز و عبادت در 
لذت  عبادت هایمان  و  نماز  از  چرا  و  ما چیست  زندگی 

نمی بریم؟
پاســخ این اســت که عبادت تنها نمازها و اعمال خاص 
عبــادی نیســت، بلکه در فضــای روزمــره زندگی و در 
دوراهی هــا و تنگناها و جاهایی که دســتورهایی از او در 
مورد آن ها به ما رسیده اطاعت خداوند در این موقعیت ها 
از عبادات بزرگ اســت و اگر این ها نباشد عبادات رسمی 
ما رنگ و لعابی نخواهد داشــت و به عبارتی می شود یک 

دسته شعارهای توخالی.
امام صــادق)ع( می فرمایند: وقتی بنده در ابتدای نمازش 

اهلل اکبــر می گوید خداوند به قلب او نظــر می کند و اگر 
حقیقت این ذکر و این ادعا را در قلب او نیابد به او خطاب 
می کنــد: آیا مرا گول می زنی؟ به عزت و جاللم ســوگند 
که تو را از شیرینی ذکر و عبادتم محروم می کنم که این 
خود باالترین فقدان و عذاب است.پس لطف با خدا بودن 
را باید در اعمالمان جســت وجو کنیم، آنجایی که فرصت 
رسیدن به پول و قدرت و شهوت فراهم می شود و ما باید 
بتوانیــم در این دوراهی خدا و راه او را انتخاب کنیم.یکي 
از امتحان هاي ســخت که امــروز در فضاي جامعه پیش 
روي جوانان مؤمن و متدین اســت، حفظ نگاه از حرام و 
حفظ خود از دام هاي شهواني است که در احادیث اثرات 
عجیبی در رعایت این نکته بیان شــده، از چشیدن طعم 
ایمان و عبادت و اینکه چشم انسان به دیدن عجایب عالم 
و نادیدنی ها بازمی شــود.در قرآن که کتاب هدایت است 
داستان حضرت یوسف)ع( از این جهت ذکر شده است که 
درس ها و دستورالعمل های لطیفی در این جهت مهم به 
ما و زندگی ما بدهد. او به خداي خود به چشــم معشوقي 
مي نگریست که ترجیح مي داد با او در زندان باشد تا بی او 
در آغــوش زلیخا. آري، هیچ  چیز ارزش آن را ندارد که ما 

آن معشوق بي نقص را برنجانیم و از خود برانیم. نکته مهم 
دیگر این است که همه طور بهانه ای برای گناه یوسف)ع( 
وجود داشــت اما او تسلیم نشد و به محض اینکه تصمیم 
گرفت به سمت خدا فرار کند تمام درهای بسته به رویش 
باز شد و نام او پرآوازه گردید و عزیز شد.ما باید یک دوره 
در نمازها، عبادت هــا، راز و نیازها و کارها، خودمان را به 
او نشــان دهیم تا روزیمان کنــد در چنین موقعیتي که 
موقعیت درجه گرفتن و رها شدن و انتخاب شدن است، 
نام او را بر زبان بیاوریم تا آتش شــهوت دیگر در ما کارگر 

نباشد و چشممان باز شود.
در آیه 201 ســوره مبارکه اعراف آمده است: اهل تقوا در 
زمان مواجهه با شیطان به یاد خدا می افتند تا شهوتي که 
چشم انســان را کور مي کند، دیگر کارگر نباشد و چشم 
آن ها به نور الهی بینا شود. مي گویند در آن اوج که زلیخا 
در پي آماده  کردن یوســف با سخن هاي آنچناني بود، به 
او گفت: چه چشــم هاي زیبایي داري که او پاســخ داد: 
اولیــن جایي که از من در خانه قبر از بین مي رود، همین 

چشم هاي من است.
امیرالمؤمنین)ع( می فرمایــد: زیاد یاد کنید آنچه رنگ و 

لعاب لذت هاي حرام را از چشم شما مي اندازد و بین شما 
و آن، حائل مي شــود که آن یاد مرگ است. باید خداوند 
را همیشــه با خود ببینیم و بدانیم که او از رگ گردن به 
ما نزدیک تر است.امام صادق)ع( مي فرمایند: آن لحظه که 
زلیخا خود را براي یوســف آماده می کرد، تکه  پارچه اي 
روي بتش که در آن مکان بود انداخت. یوسف از او پرسید 
چه مي کني؟ گفت: از این بت حیا مي کنم. یوسف گفت: 
چگونه تو از بتي که نه مي بیند و نه مي شنود، شرم مي کني 
و من از پروردگارم، از خداي آسمان و زمین که قادر و قاهر 

است و ما و تمام موجودات را مي بیند، شرم نکنم؟
یوســف)ع( در آن لحظــه بــه آغــوش عصمت آفرین و 
ســالمت بخش خداي مهربان پناه برد و در قرآن آمده که 
گفت: معاذاهلل، ســپس گفت: او خداي من است که من 
عمري سر سفره محبت و احســان او بزرگ شده ام، من 
نمک خور و نمکدان شکن نیستم! سپس گفت: خداي من 
گناهکاران را رستگار نمي کند. براي کساني که مي خواهند 
توفیــق یاد کردن خداي تعالــي را در چنین مواقعي که 
وسوسه گناه به سراغ انسان می آید داشته باشند، خود این 
آیه شریفه قرآن که ذکر یوسف)ع( پاک در آن لحظه است، 

راه درک لذت عبادت

یادداشت شفاهی 

ذکري الهام بخش و بازکننده درهاي بسته است.

  حجت االسالم حسین ابراهیمى
کارشناس دینى

آگهی فقدان سند مالکیت
آق��ای حمید صادقی با ارائه یک برگ استش��هاد ش��هود مصدق تقاضای س��ند المثنی نموده  و اعالم داش��ته که 
س��ند مالیکیت شش��دانگ اعیان پ��الک10642/530/481 اصلی بخش یک قم که در صفح��ه و دفتر الکترونیک 
شماره139820330001011535 بنامش ثبت و صادر شده است مفقود گردیده است لذا مراتب باستناد تبصره یک 
اصالحی  ماده120آیین نامه قانون ثبت  در یک نوبت به تاریخ ذیل آگهی می گردد تا چنانچه کسی مدعی وجود 
سند مالکیت نزد خود ویا انجام معامله باشند مراتب را همراه با مدارک خود پس از اتشار آگهی ظرف مدت 10 روز 
کتبا به این اداره اعالم و ارسال و رسید اخذ تا مورد رسیدگی قرار گیرد بدیهی است پس از انقضای مهلت مقرر نسبت 

به صدور سند مالکیت المثنی  برابر مقررات اقدام خواهد شد. م الف:13366 آ-9909500
داود فهیمی نیک سرپرست ثبت منطقه یک قم رونوشت: به ستاد اجرایی فرمان امام)ره(

اگهی انحصاروراثت
نورخاتون جهانگیری فرزند نمرد به شماره ملی 3590821922 به شرح دادخواست به کالسه پرونده شماره 63/1/99 
از این شورا درخواست گواهی انحصاروراثت نموده و چنین توضیح داده است که شادروان امید جهانگیری  فرزند ملک 
محمد به ش��ماره ملی 3580407384 در تاریخ 97/12/24 در زادگاهش بزمان بعلت حوادث ترافیکی فوت نموده 

وورثه حین الفوت وی عبارتند از :1- متقاضی با مشخصات فوق مادر متوفی
اینک با انجام  تشریفات قانونی درخواست مزبور در یک نوبت اگهی نمائید تا هرکس اعتراضی و یا وصیتنامه ای از 
متوفی نزد اوست از تاریخ نشر اگهی ظرف مدت یکماه )30روز( به دادگاه عمومی بخش بزمان تقدیم دارد واال گواهی 

صادر خواهد شد .آ-9909499
اکبرگلشن – رئیس شورای حل اختالف شماره یک  بزمان

در اجرای آگهی موضوع ماده 3قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای 
فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وساختمانهای فاقد 

سند رسمی مصوب90/9/20- امالک واحدثبتی تربت جام  به شرح ذیل آگهی می گردد .
1-برابر راي ش��ماره139960306007002583-1399/08/11 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي براتعلي 
احمدي رحیم بیگي در قسمتی از ششدانگ منزل  به مساحت 290 مترمربع پالک 204 فرعي از 17- اصلي  واقع 

در بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي جمعه احمدی رحیم بیگی محرز گردیده است.
2-برابر راي شماره 139960306007002584-1399/08/11 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نورالدین 
عثماني در قسمتی از ششدانگ منزل نیمه اسکلت  به مساحت 220 مترمربع پالک 352 فرعي از 166- اصلي  واقع 

در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي خانم مرضیه گلی ارباب دین محمد  محرز گردیده است.
3-برابر راي ش��ماره139960306007002640-1399/08/14 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي جمشید 
تاجي حس��ن آباد آقابیک در قسمتی از شش��دانگ زمین زراعی  به مساحت 85725 مترمربع پالک فرعي از 313 
-اصلي  واقع در بخش 13 مش��هد  خریداري از مالک رس��مي آقاي یارمحمد ولد تاج محمد )حس��ن اباد اقا بیک ( 

محرز گردیده است.
4-براب��ر راي ش��ماره139960306007002629-1399/08/14 تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضي آقاي امید 
مرجاني در قسمتی از ششدانگ منزل  به مساحت 166.41 مترمربع پالک 10 فرعي از 950- اصلي  واقع در بخش 

13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي امید مرجانی  محرز گردیده است.
5-برابر راي ش��ماره -1399/08/14-139960306007002632 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي احمد 
احمدي نژاد در  شش��دانگ مغازه تجاری  به مس��احت 23 مترمربع پالک 10 فرعي از 950 -اصلي  واقع در بخش 

13مشهد خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
6-برابر راي ش��ماره 139960306007002630-1399/08/14 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم س��میه 
خدادادي جامي در  قس��متی از شش��دانگ مغازه  به مساحت 37 مترمربع پالک 10 فرعي از 950- اصلي واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش محرز گردیده است.
7-براب��ر راي ش��ماره 139960306007002636-1399/08/14 تصرفات مالکان��ه بالمعارض متقاضي آقاي امید 
مرجاني در قسمتی از ششدانگ منزل  به مساحت 189.30 مترمربع پالک  725- اصلي واقع دربخش 13 مشهد  

خریداري از مالک رسمي آقاي رجبعلی عزت احمدی  محرز گردیده است.
8-براب��ر راي ش��ماره 139960306007002635-1399/08/14 تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي امید 
مرجاني در قس��متی از شش��دانگ ساختمان  به مساحت 74.30 مترمربع پالک  از 725 -اصلي  واقع در بخش 13 

مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي رجبعلی عزت احمدی  محرز گردیده است.
9-برابر راي ش��ماره 139960306007002628-08/14/ 1399 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم سمیه 
خدادادي جامي در یک  قسمتی از ششدانگ منزل به مساحت 185 مترمربع پالک 725- اصلي  واقع در بخش 13 

مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي رجبعلی عزت احمدی  محرز گردیده است.
10-برابر راي شماره139960306007002631-1399/08/14 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زري عزت 
احمدي در قسمتی از ششدانگ منزل ساختمان  به مساحت 181 مترمربع پالک از 752 -اصلي  واقع در بخش 13 

مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي رجبعلی عزت احمدی  محرز گردیده است.
11-برابر راي ش��ماره 139960306007002868-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
ناصر صفري جامي درقسمتی از ششدانگ  یک باب ساختمان مسکونی به مساحت 153.26 مترمربع پالک شماره  

167- اصلي واقع در بخش 113 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي اسفندیار مقصود پور  محرز گردیده است.

12-برابر راي ش��ماره 139960306007002869-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم گلثوم 
دیانتي جامي در قسمتی از ششدانگ ساختمان  به مساحت 381.5 مترمربع پالک 7807 فرعي از 166- اصلي  واقع 

در بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
13-برابر راي شماره139960306007002871-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي اسماعیل 
سلیمي در قسمتی از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 132.15 مترمربع پالک 167 اصلي  واقع دربخش 13 

مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي محمود جامی االحمدی  محرز گردیده است.
14-برابر راي شماره 139960306007002872-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم خاطره 
دوستخواه احمدي در  قسمتی از ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 144 مترمربع پالک 6 فرعي از 759- اصلي  

واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی و مالکیت خانم درسا سعادتی  محرز گردیده است
15-برابر راي ش��ماره 139960306007002875-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي آرمین 
مومني کاکري در قسمتی از ششدانگ یک باب منزل مسکونی  به مساحت95.50مترمربع پالک 2785 فرعي از 166 
-اصلي واقع در خراسان رضوی بخش 13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي حنیفه رحیمی محرز گردیده است

16-برابر راي ش��ماره 139960306007002876-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
زنده فیلي در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 289 مترمربع پالک 29 فرعي از 1079- اصلي واقع در بخش 13 

مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است.
17-برابر راي ش��ماره 139960306007002877-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم گلنار 
احمدي تیموري حاجي آبادي در ششدانگ یک باب منزل  به مساحت 148 مترمربع پالک24- اصلي واقع دربخش 

13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمرسول پندی  محرز گردیده است
18-براب��ر راي ش��ماره 139960306007002874-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي مراد 
مرادلي در شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی  به مس��احت 356.50 مترمربع پالک 4 فرعي از 3 -اصلي  واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي امیر کریمی تیموری  محرز گردیده است
19-براب��ر راي ش��ماره139960306007002879-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم زهرا 
صوفي بسغانی در ششدانگ ساختمان  به مساحت 166.68 مترمربع پالک  693- اصلي  واقع دربخش 13 مشهد 

خریداري از مالک رسمي خانم صنوبر خدادادی محرز گردیده است
20-برابر راي شماره 139960306007002873-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي فریدون 
تیموري در ششدانگ گاراژ به مساحت 145.70 مترمربع پالک 6240 فرعي از 2799فرعي از 166- اصلي  واقع در 

بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی  محرز گردیده است
21-براب��ر راي ش��ماره 139960306007002867-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي نعیم 
پردلي در ششدانگ یک باب ساختمان  به مساحت 164.03 مترمربع پالک  167 - اصلي واقع  در خراسان رضوی 

بخش13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي اسفندیار مقصودپور  محرز گردیده است
22-برابر راي شماره 139960306007002866-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي غالمرسول 
صادقي تغزي درشش��دانگ زمین دارای س��اختمان  به مساحت 325 مترمربع پالک  و7167فرعی  از517فرعی از  

166 اصلي  واقع در بخش 13 مشهد  خریداري از مالکیت مشاعی خودش  محرز گردیده است
23-برابر راي شماره 139960306007002878-1399/08/22 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي آقاي محمد 
خیرخواه درششدانگ یک باب مغازه  به مساحت 32.51 مترمربع پالک 6428 فرعي از 166- اصلي  واقع در بخش 

13 مشهد خریداري از مالک رسمي آقاي حسین خیرخواه  محرز گردیده است.
24-برابر راي شماره 139960306007002870-1399/08/12 تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضي خانم فرشته 
حجي آبادي در ششدانگ یک باب منزل قدیمی  به مساحت 165.75 مترمربع پالک 59فرعي از 166- اصلي  واقع 

در بخش 13 مشهد  خریداري از مالک رسمي آقاي غالمحیدر امیری رودی  محرز گردیده است.
آگهی اصالحی

1--پیرو آگهی روزنامه های قدس و کار کارگر هردو  به   تاریخهای 1399/04/05و1399/04/21که تصرفات مالکانه 
وبالمعارض  س��ید مجید اقازاده نس��بت به  ششدانگ یک باب ساختمان مسکونی  به مساحت 311مترمربع  واقع 
درخراسان رضوی  بخش13مشهداشتباهامنتشرگردیده است ،که صحیح آن به مساحت 323.65 مترمربع می باشد.
2-پیرو آگهی روزنامه های قدس و کار کارگر هردو  به   تاریخهای 1399/06/27و1399/07/12 نام متقاضی محمد 
ساالرنژاد واقع درخراسان رضوی  بخش13مشهد اشتباهامنتشرگردیده است ،که صحیح آن احمد ساالرنژاد می باشد.
لذابه موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرسمی وماده 13آئین نامه 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی  واراضی وس��اختمانهای فاقدسندرس��می وماده 13ایین نامه مربوطه این آگهی  
در دونوبت به فاصله 15روزاز طریق روزنامه محلی وکثیراالنتشاردرشهرها منتشرتادرصورتی که اشخاص ذینفع به 
اراءاعالم شده  اعتراض داشته باشند بایدازتاریخ  انتشاراولین  آگهی درمحل تادوماه وهمچنین برای آگهی اصالحی 
ظرف مدت یکماه اعتراض خودرابه  اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم ورسید اخذنماید ومعترض باید ظرف یکماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواست  به دادگاه عمومی محل نماید وگواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثبت محل تحویل دهدکه دراین صورت اقدامات ثبت موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه است ودرصورتی که اعتراض 
درمهلت قانونی واصل نگردد یا معترض ، گواهی تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند اداره ثبت 
مبادرت بصدورسند مالکیت می نماید وصدور سند مالکیت مانع از  مراجعه متضرر به دادگاه  نیست . آ-9909003

تاریخ انتشار نوبت اول :99/08/27
تاریخ انتشار نوبت دوم :09/13/ 99

سیدمجتبی جوادزاده - رئیس ثبت اسناد وامالک تربت جام
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52
4

ب���رگ س���بز خودرو س���واری لوگان م���دل 1397 رنگ 
س���فید روغنی به ش���ماره موتور W195062 و شماره 
ش���ماره  ب���ه   NAPLSRALDJ1354986 شاس���ی 
انتظام���ی 215 م 27 ای���ران 74 بن���ام آرزو ناص���ری 

مفقود و فاقد اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

 GLX405 ب���رگ س���بز و کلی���ه اس���ناد پ���ژو س���واری
رن���گ خاکس���تری متالی���ک م���دل 1389 ب���ه ش���ماره 
شاس���ی  ش���ماره  و   12488344503 موت���ور 
NAAM11CA4AK994357  و شماره پالک 12 ایران 
456 ه 73 ب���ه مالکیت غالمعلی جلیل زاده س���رابی 

مفقود شده و از درجه اعتباری ساقط می باشد. ,ع
99
09
50
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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99
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برگ س���بز خودرو تاکس���ی پیکان مدل 1377 به 
ش���ماره موتور 11127757534 و ش���ماره شاسی 
77464250 ب���ه ش���ماره انتظام���ی 437 ت 31 
ایران 12 مفقود گردیده و از درجه اعتبار س���اقط 

می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مدرک فارغ التحصیلی اینجانب احمدرضا مقدس���ی 
فرزن���د غالمرضا به ش���ماره شناس���نامه 943 صادره 
از تربت حیدریه در مقطع کارشناس���ی ارش���د رشته 
حس���ابداری ص���ادره از واح���د دانش���گاهی عل���وم و 
تحقیق���ات با ش���ماره 4158 مفقود گردیده اس���ت و 
فاقد اعتبار اس���ت . از یابنده تقاضا می ش���ود اصل 
م���درک را به دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د علوم و 
تحقیقات دانش���گاه آزاد اس���المی به نش���انی تهران 
انته���ای س���تاری ، می���دان دانش���گاه بلوار ش���هدای 
حصارک – دانش���گاه آزاد اس���المی واح���د تحقیقات 

واقع در حصارک ارسال نماید .

,ع
99
09
16
4

لی
صی

تح
ک 

در
ن م

دا
فق

ی 
گه

آ

شناس���نامه)برگ سبز( نوع سواری سیستم پژو تیپ 
405 ج���ی ال ایک���س ای 8/1 رن���گ زرد روغن���ی مدل 
1386 ش���ماره موتور 12486158079 ش���ماره شاسی 
ای���ران 85  40389001  ش���ماره پ���الک 583 ع 25 
بنام مهران مه���دوی فرد فرزند یدا له مفقود گردیده 

وازدرجه اعتبار ساقط می باشد . ,ع
99
09
49
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ
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برگ س���بز موتورسیکلت آریانا مدل 1383 رنگ آبی 
به ش���ماره موت���ور AR1034598 و ش���ماره شاس���ی 
انتظام���ی  ش���ماره  ب���ه   125A8326447***NDP
44849 ای���ران 766 بنام جواد یاقوتی مفقود و فاقد 

اعتبار می باشد.  دی
قو

مف
ی 

گه
آ

پذیرش  غیر حضـــوری آگهـــی روزنامه قــدس
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دامپزشکی خواستار حذف گله های تخم گذار با سن باالی ۷۰ هفته شد  مهر: علیصفر ماکنعلی، رئیس سازمان دامپزشکی، در نامه ای به معاونت امور دام وزارت جهاد، خواستار حذف تمام گله های 
مرغ تخم گذار تجاری با سن باالی ۷۰هفته و باالتر به منظور کاهش تراکم واحدهای مرغداری برای جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شد. در این نامه آمده است برای اجرای این طرح هفت 

استان عمده تولیدکننده  در اولویت هستند.
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با ارائه الیحه به مجلس، دخل و خرج 1400 دولت مشخص شد 

نفتی ترین بودجه

اذعان وزیر صمت به فساد در خودرو و فوالد 
 ریشه بسیاری از فساد ها 
در دو نرخی بودن ارز است

رزم حســینی  علیرضا  اقتصاد: 
در برنامه تیتر امشــب از عزم 
جــدی وزارت صمــت بــرای 
تقویــت تولید، بــورس کاال و 
حذف دالل ها خبر داد و گفت: 
ما به دنبال کاهش بروکراســی 
نحس اداری، مبارزه با فســاد، 
شفاف ســازی و تقویــت تولید 
 و حذف دالل ها هســتیم. وی افزود: ریشــه بســیاری از فساد ها در 
دو نرخی بودن ارز اســت و من فســاد در خودروســازی و در عرضه 
فــوالد و ... را رد نمی کنــم، اما با همــکاری وزارتخانه های دیگر از 
جمله جهاد کشاورزی، با شفاف سازی و کنترل بیشتر به دنبال حذف 
دالل ها هستیم. وی با اشاره به اینکه وزارت صمت آنچه می توانسته 
در نظارت هــا انجام داده اســت، افزود: تمرکز ســتاد تنظیم بازار بر 
حوزه گران فروشــی و برخورد با گرانی های غیرمتعارف اســت. اگر 
مالحظــه کنید در حوزه فوالد با کاهش قیمت، در حوزه خودرو هم 
تا 30درصد کاهش قیمت داشــتیم و با این سیاست فراوانی کاال و 
افزایش تولید، قیمت ها کنترل و متعادل خواهد شــد. رزم حســینی 
گفت: ما به هیچ وجه موافق دســتوری بودن قیمت ها نیســتیم بلکه 

موافق و مدافع شفافیت و تولید هستیم.

پیش بینی آزادسازی واردات
چه خودروهایی وارد کشور می شوند؟

اقتصاد: روح اهلل ایزدخواه، عضو 
کمیســیون صنایــع و معادن 
مجلس شــورای اســالمی در 
گفت وگو با خانــه ملت درباره 
خــودرو  واردات  پیش بینــی 
در طــرح ســاماندهی عرضه و 
تولید خودرو، گفت: در واردات 
خودرو باید مؤلفه های مختلفی 
از جملــه تعرفه واردات، نوع خودرو وارداتی و... پیش بینی شــود و 
نمی تــوان درباره این موضوع به صورت کلــی صحبت کرد. نماینده 
مردم تهران، شمیرانات، ری، اسالمشهر و پردیس در مجلس شورای 
اسالمی افزود: قرار اســت در آینده خودروهایی وارد کشور شود که 
ارزان قیمت بوده و عموم مردم توانایی خرید آن را داشته باشند. وی 
اضافه کرد: واردات خودرو زمانی موجب رقابتی شــدن تولید خودرو 
می شــود که به ســمت خودروهایی که عموم مردم امکان خرید آن 
را داشته باشــند، برویم. واردات خودروهای الکچری و لوکس تأثیر 

چندانی ندارد.
وی ادامه داد: در حال حاضر طرح ســاماندهی عرضه و تولید خودرو 
در کمیته صنعت کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی 
اســت و از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواسته شد پیشنهادهای 
مربــوط را به کمیته ارائــه دهد. عضو کمیســیون صنایع و معادن 
مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه واردات خودرو موجب می شود 
خودروســازان درصدد ارتقای کیفیت برآیند، تصریح کرد: شــرایط 

واردات خودرو هنوز نهایی نشده و در حال چکش کاری است.

علل افزایش نرخ تورم در تابستان چیست؟
انتظارات تورمی باال ناشی از کسری بودجه

پژوهش های  مرکــز  اقتصاد: 
مجلــس طــی گزارشــی بــه 
تحلیل تورم در سه ماه تابستان 
1399 پرداخت. دفتر مطالعات 
اقتصادی ایــن مرکز در تبیین 
علــل افزایــش نرخ تــورم در 
از  نوشــت:   1399 تابســتان 
مهم ترین علل افزایش نرخ رشد 
شــاخص قیمت مصرف کننده در فصل تابســتان را می توان افزایش 
انتظارات تورمی دانست که خود را در رشد سهم پول )به  عنوان جزو 
ســیال و تورم زای نقدینگی( از نقدینگی نشــان می دهد و از ابتدای 
ســال 1399 شدت گرفته اســت. افزایش انتظارات تورمی به  علت 
رشــد پایه پولی و نقدینگی و...، موجب شــده تا تمایل به نگهداری 
پول )به  عنوان جزو ســیال و تورم زای نقدینگی( به  جای شــبه پول 
در تابســتان به  شــدت افزایش یافته و رشد پول نسبت به شبه پول 
فاصله زیادی بگیرد. در گــزارش مرکز پژوهش های مجلس تصریح 
شــده است؛  نحوه تأمین مالی کســری بودجه و تغییرات پایه پولی و 
نقدینگی، مهم ترین عامل بلندمدت و سیاستی و تغییرات نرخ ارز از 
مهم ترین عوامل کوتاه مدت اثرگذار بر نرخ تورم اســت. در کنار آن، 
انتظارات تورمی باال ناشی از کســری بودجه، مهم ترین کانالی است 
که هر یک ریال پایه پولی و نقدینگی جدید را با شــدت بیشتری به 

تورم تبدیل می کند.

 فاصله قیمت مرغ  
با اظهارات مسئوالن 

اقتصاد: قیمت مــرغ در یکــی دو روز 
گذشــته تا حــدودی کاهش یافتــه، اما 
هنوز کف بازار با آنچه مســئوالن و برخی 
رســانه ها می گویند فاصله زیــادی دارد؛ 
قیمت تنها در برخی فروشگاه ها  کیلویی 
18هزارو500تومان بوده که اکثر مردم به 

آن ها دسترسی ندارند.
خبرگــزاری فــارس بــه نقــل از برخی 
فروشــندگان، درباره دلیل نبودن مرغ در 
فروشــگاه ها گفت: »دو روز اســت از اول 
صبح به میــدان بهمن تهــران که محل 
است،  عرضه گوشت 18هزارو500تومانی 
می رویم، اما دســت خالی برمی گردیم، به 
برخی فروشگاه های سطح شهر می دهند 
و به همه خریداران نمی رســد. برای اینکه 
توسط بازرسان جریمه نشویم، مرغ گران تر 
نمی آوریم و به همین دلیل در فروشــگاه 

مرغ وجود ندارد«.

بورس منفی تمام کرد

اقتصاد: شــاخص کل بــورس دیروز 1۲ 
آذر 99معامــالت هفتگی خــود را با افت 
۲هزار واحدی به پایان رســاند. این ریزش 
تاالرشیشــه ای در حالی بــود که تا پیش 
از طی چند روز اخیر در مســیر صعودی 
بود. شــاخص کل با افت ۲هــزار واحدی 
به عــدد یک میلیون و ۴۷0هــزار واحد و 
شــاخص هموزن با رشــد 3هزار واحدی 
به عــدد ۴۲3هزار واحد رســید. رشــد 
شــاخص هموزن نشــان دهنده وضعیت 
خوب ســهم های کوچک بازارسهام است. 
ریزش شاخص کل بازار به دلیل عرضه در 
نمادهای شاخص ساز مانند شستا، خودرو 

و وبصادر بود.

پوشک همچنان گران است
اقتصاد: با گذشــت یک ماه از باال گرفتن 
اعتراض ها نســبت به قیمت های نجومی 
پوشــک، مســئوالن وزارت صنعــت در 
مدیریت قیمــت این کاال ناتــوان بوده و 
حاال پوشــک های قدیمی و احتکارشــده 
نیــز با نرخ هــای جدید به مــردم عرضه 
می شــوند. به گفته فارس، نابســامانی در 
با تحمیل  قیمت گذاری پوشــک کودک 
هزینه ماهانه یک میلیون تومانی بابت هر 
کودک به خانوارها، نقش مؤثری در کاهش 
نرخ باروری داشته و مانعی برای رشد نرخ 

جمعیت محسوب می شود.

خبر

بازار

شورای  مجلس  رئیس  اقتصاد    
گذشته  روز  علنی  جلسه  در  اسالمی 
مجلس شورای اسالمی و در نطق پیش 
از دستور خود تصریح کرد: نفت خیر و 
برکت است، ولی اتکا به نفت شر مطلق 
دولتی  و  مجلس  است.  باد  بر  تکیه  و 
که هماهنگ با یکدیگر بتوانند به طور 
عملی عدم اتکا به نفت را اجرایی کنند، 
آینده  نسل های  به  بی نظیر  خدمتی 
خواهند کرد و نفت را به جای مصرف 
به  بودجه ای  مایحتاج  رفع  و  عمومی 
می کنند.  منتقل  توسعه ای  بخش های 
بردن  پیش  برای  دولت  امیدوارم 
اراده  سرنوشت ساز  و  مهم  هدف  این 
به  پیش رو  مدت  در  را  کافی  و  الزم 
خاطرنشان  ادامه  در  وی  دهد.  خرج 
همین  در  کرد  خواهیم  تالش  کرد: 
عنوان  به  کسری بودجه  فشار  الیحه، 
ام المصائب اقتصادی، خلق نقدینگی و 
تورم را کاهش دهیم. این هدف با نقش 
موانع  برداشتن  مردم،  به  بیشتر  دادن 
تولید و کسب و کار و اصالح ساختار 

دور  و  شد  خواهد  ممکن  بودجه ریزی 
از ذهن نیست.

قالیبــاف در ادامه با اشــاره به اهداف 
مدنظر مجلس در بررسی الیحه بودجه 
ســال آینده، افزود: بودجه در مجلس 
با هدف رفع اشــکاالت ســاختاری در 
خصوص ســاختار بودجــه و مباحث 

مالیاتی بررسی خواهد شد. 
نظــارت دقیق بر  نظم مالی به ویژه در 
بخش مصارف بودجه و توجه به واقعی 
بودن و پایــداری منابع بودجه از دیگر 
موارد اصلی مدنظر مجلس خواهد بود تا 
برخی ریخت و پاش ها و بی نظمی های 

بودجه سر و سامان بگیرد.

کسری بودجه، ام المصائب اقتصاد است
قالیباف در نطق پیش از دستور مجلس:

 اقتصاد  محســن زنگنه، رئیس کمیته 
اصالح ساختار بودجه مجلس در گفت وگو 
با خانه ملت گفت: مجلس معتقد اســت 
دولــت در الیحه بودجــه 1۴00 باید به 
دنبــال تک نرخی کردن ارز باشــد، زیرا 
ارز نیمایی هم در برخی قسمت ها مانند 
بخش صادرات و واردات کاالهای اساسی 
موجب اختالل شده؛ بنابراین دولت باید به 
سمت تک نرخی کردن ارز برود. اگر قرار 
بر حمایت از تولید داخلی است، این کمک 
باید در قالب حمایت های ریالی انجام شود. 
نماینده مــردم تربت حیدریه در مجلس 
ادامه داد: هیچ اجباری نیست در کشوری 
با وجود مشکالت در حوزه صادرات ناشی 
از تحریم ها و حســاس نسبت به قیمت 
ارز، بر ارائه ارز ارزان تأکید شــود و بعد با 
شــعارهای عوام فریبانه و القای صیانت از 
مردم و تأمین کاالهای اساســی با قیمت 
ارزان، رانت را در کشــور گسترش دهیم. 
پس از حدود دو سال ونیم شعار مسئوالن 
دولتی کاماًل مشــهود است. این شعارها 
بیشتر کارکرد سیاسی داشته تا اقتصادی؛ 

بنابرایــن کمیســیون برنامــه، بودجه و 
محاسبات و کمیته اصالح ساختار بودجه 
با جدیت دنبال ایجاد ثبــات نرخ ارز در 

الیحه بودجه 1۴00 است.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ضمن تأکیــد براینکه مجلس با 
ادامه تخصیــص ارز  ۴هزارو۲00تومانی 
و یــا هر ارز جایگزین آن مخالفت خواهد 
کرد، گفت: حدود دو ســال پیش پس از 
اعالم تخصیــص ارز  ۴هزارو۲00تومانی 
به کاالهای اساســی توسط دولت، رئیس 
بانک مرکــزی وقت، وزرا و کارشناســان 
اقتصــادی دولــت هیچ کــدام حاضر به 

پذیرفتن بار مسئولیت این ارز نشدند.

دولت باید به سمت تک نرخی کردن ارز برود
رئیس کمیته اصالح ساختار بودجه مجلس:

۱۵
درصدافزایش 

وابستگی به
 درآمد نفت

طبق اعالم ســخنگوی ســتاد بودجه 
سازمان برنامه و بودجه »برای سال آینده 
فروش ۲/3میلیون بشــکه نفت در روز 
پیش بینی شده است. البته قسمتی از این 
میزان فروش نفت در سال 1۴00 برای 
فروش داخلی و قسمتی نیز برای فروش 
خارجی در نظر گرفته شده است. در این 
الیحــه، درآمد صــادرات نفت با قیمت 
۴0دالر در هر بشــکه و ارز محاسباتی 
شــده  پیش بینی  11هزارو 500تومان 

است«.

کسری بودجه غیرنفتی دولت در بودجه 
تومان  حــدود ۴۲3هزارمیلیارد   1۴00
یعنی 5۷درصد مخارج دولت اســت. به 
گفته علی چشــمی، اقتصاددان، دولت 
گفته اســت ۴۷درصد این کسری را از 
فروش  نفــت و 16درصد از پیش فروش 
اوراق نفتی و ۲۲درصد را از فروش سهام 
و 9درصد از خالص،  اســتقراض تأمین 
می کند. در هفت ماهه سال 99 نفت فقط 

۴ درصد کسری رو تأمین کرده است.

دولت در الیحه بودجه سال آینده معادل 
31۷هزار میلیارد تومان درآمد پیش بینی 
کرده که بیش از ۲۴۷هزار میلیارد تومان 
آن را درآمدهای مالیاتی تشکیل می دهند. 
این درآمدها شــامل مالیات اشــخاص 
حقوقی، مالیات بــر درآمدها، مالیات بر 
ثــروت، مالیات بــر واردات و مالیات بر 
کاالها و خدمات می شود. درآمد مالیاتی 
پیش بینی شــده برای سال 1۴00 در 
مقایســه با رقم مصوب ســال جاری 
5۲هزار میلیارد تومــان افزایش دارد.

در الیحــه بودجه 1۴00، 95هزار میلیارد 
تومان برای واگذاری شــرکت های دولتی 
پیش بینی شده که نسبت به امسال رشد 
8/۲ برابری دارد. یعنی تمام یا بخشــی از 
ســهام و دارایی های دولتی دستگاه های 
اجرایی و باقیمانده سهام متعلق به دولت 
و به شرکت های دولتی واگذار خواهد نمود. 
عالوه بر روش های فوق، واگذاری ســهام 
در قالب صندوق های سرمایه گذاری قابل 
معامله در بورس )ETF( به صورت مشروط 

مجاز است.

ســال آینــده درآمدهای نفتــی دولت 
199هــزار و ۲۷۲میلیــارد تومان خواهد 
بــود، در حالی که ســقف بودجه ســال 
جاری حدود 5۷هزار میلیارد تومان است. 
درآمدهای نفتی نسبت به بودجه امسال با 
۲50درصد افزایش، 3/5برابر شــده است. 
از آنجا که منابع عمومی حدود 8۴1هزار 
میلیارد تومان پیش بینی شــده، می توان 
نتیجــه گرفت وابســتگی بودجه به نفت 
حدود ۲5درصد اســت و برآورد امســال  

10درصد است.

2/3 
میلیون

  بشکه نفت 
در روز

 ۵7
درصد کسری بودجه

غیرنفتی 

2۴7
هزار میلیارد تومان 

درآمد مالیاتی

9۵ 
هزار میلیارد 
تومان فروش 

اموال دولت

اقتصاد: برای نخســتین بار در تاریخ بودجه ریزی کشــور، رئیس جمهور به دلیل 
شــرایط کرونایی، خود برای تقدیم بودجه به مجلــس نیامد و معاون پارلمانی اش 
را بــرای ایــن کار به مجلس فرســتاد. بودجه از حیث منابع و مصــارف افزون بر 
۲۴میلیون و 35۷هزار و ۷8میلیارد و 986میلیون ریال )حدود ۲/۴هزارهزار میلیارد 
تومان( اســت. بودجه عمومی 9۲9هزارو8۲1میلیارد تومان شــامل منابع عمومی 

8۴1هزارو3۴۲میلیارد تومان )حدود ۴۷درصد رشد نسبت به سال قبل( است. 
در حالی که نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی معتقدند الیحه بودجه 1۴00 
از وابسته ترین بودجه ها به نفت در سال های پس از انقالب است، رئیس جمهور اعالم 
کرده بود هدف اصلی بودجه 1۴00 ، قطع وابستگی مستقیم بودجه به نفت است. در 

ادامه برخی اعداد مهم بودجه را بررسی کردیم

آگهی دعوت مجمع 

 بدین وس��یله از کلیه ش��رکا شرکت ماسه کار 
با مس��ئولیت محدود به شماره ثبت2616 ) در 
حال تصفیه( دعوت می ش��ود که جهت ش��رکت 
در مجم��ع عمومی عادی به ط��ور فوق العاده در 
تاری��خ 99/9/25 س��اعت 16 در مح��ل تصفیه 
شرکت به نش��انی بلوار وکیل آباد وکیل آباد 

3۴ چراغچی 1 پالک 51 حضور به هم رسانند.
 دستور جلسه :

1- اس��تماع گ��زارش مدی��ر تصفی��ه در امور 
محوله و اقدامات انجام شده

2- تعیین تکلیف پرداخت بدهی های ش��رکت 
و هزینه ه��ای مرب��وط به ش��رکا و اعالم بودجه 
جهت هزینه های آگهی های دعوت و حسابرس 
رسمی دادگستری و ارزیابی چهاردانگ مشاع 
از ش��ش دانگ اعیان پالک 386 فرعی از 170 
اصلی مفروز و مجزا ش��ده از ۴ فرعی از اصلی 

مذکور واقع در بخش 10 طرقبه 
3-امعان نظر در مورد چگونگی انتش��ار آگهی 
مزای��ده مربوط  ب��ه فروش چهار دانگ مش��اع 
از ش��ش دانگ اعیان با ش��ماره اصلی و فرعی 

مذکور
۴- سایر موارد 

ع مدیر تصفیه شرکت علی اکبر نیزاری 9
90
95
21

 نظ��ر باینکه طب��ق صورتجلس��ه مجم��ع عمومی فوق 
العاده مورخ 1399/09/10  افزایش س��رمایه ش��رکت 
از مبلغ ۴،500،000،000 ریال منقس��م به ۴،500،000 
س��هم 1،000ریالی بانام به مبلغ 16،500،000،000ریال 
منقسم به  16،500،000  سهم 1،000 ریالی بانام از محل 
مطالبات صاحبان سهام مورد تصویب قرار گرفته است 
. لذا به سهامداران و بستانکاران مهلت داده می شود 
ظرف مدت ش��صت روز از تاریخ انتش��ار آگهی جهت 
پذیره نویسی به محل شرکت واقع در بلوار ملک آباد 
نبش فرهاد 25 شماره 171 مراجعه و به نسبت مطالبات 
خود سهام جدید را پذیره نویسی نمایند عدم مراجعه 
در مهلت مق��رر به منزله انصراف از پذیره نویس��ی 
بوده و حق تقدم در پذیره نویسی به سهامداران و یا 
کس��انی که در پذیره نویسی شرکت کرده اند واگذار 
خواهد گردید . برای سهام جدید امتیاز خاصی در نظر 
گرفته نشده است مبلغ اسمی سهام همان مبلغ اولیه 

یعنی 1،000 ریالی می باشد .
هیئت مدیره 

 آگهی پذیره نویسی سهام شركت 
فن آوری ساختمان میالد توس ) سهامی 

خاص ( بشماره ثبت      22012 شناسه ملی 
10380374959
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شركت صنایع غذایی رضوی در نظر دارد حمل و نقل محصوالت خود 
را ب�ه محل نمایندگان شهرس�تان، از طریق مناقصه عمومی به اش�خاص 

حقوقی واجد شرایط واگذار نماید.
 لذا شركت های واجد شرایط می توانند تا تاریخ 1399/09/19 جهت 
س�ایت  ب�ه  بیش�تر  اطالع�ات  كس�ب  و  مربوط�ه  ف�رم  دریاف�ت 
WWW.NANERAZAVI.COM و ی�ا به دبیرخانه ش�ركت واقع در ابتدای 

بزرگراه آسیایی -نبش میدان بزرگ قائم-آزادی 52 مراجعه فرمائید. 
تلفن تماس جهت كسب اطالعات بیشتر: 05136658011

»آگهي عمومي مناقصه
 واگذاري خدمات حمل و نقل محصوالت شركت

 صنايع غذايي رضوي  به نمايندگان شهرستان ها «
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
س��بزوار به اس��تنا در دیف ۴0207001 بودجه سال 99 
در نظر دارد پیاده رو س��ازی ش��هرک جهاد را به مبلغ 
۴/250/000/000 ری��ال ب��ه پیمان��کار واجدش��رایط 
واگذارنماید.متقاضی��ان م��ی توانند جه��ت دریافت 
اسناد مربوطه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه 
نمایند.جهت  کس��ب  اطالعات  بیش��تر با شماره تلفن 
051۴۴2۴1781 تم��اس حاص��ل فرمایند یا به س��ایت 
www.sabzevar.ir ب��ه آدرس  ش��هرداری س��بزوار 

مراجعه نمایند.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 
215/000/000 ری��ال به ص��ورت نق��د ی��ا ضمانت نامه 
بانکی می باشد. ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین  مهلت شرکت در 
مناقص��ه و تحویل پاکت های پیش��نهادی به دبیرخانه 
س��ازمان عم��ران پای��ان وق��ت اداری س��اعت 1۴روز 
یکش��نبه م��ورخ 99/09/30 می باش��د.مناقصه رأس 
س��اعت 10 صبح روز دوش��نبه مورخ 99/10/01در محل 

سازمان عمران برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان 

 »آگهی تجدید مناقصه« 
نوبت اول
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 سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری 
س��بزوار به اس��تناد در ردی��ف ۴0102010 بودجه س��ال 
99در نظ��ر دارد ج��دول گ��ذاری خیاب��ان ماه��ان را به 
مبل��غ 3/600/000/000 ریال به پیمانکار واجد ش��رایط 
واگذارنماید.متقاضی��ان م��ی توانن��د جه��ت دریاف��ت 
اس��ناد مربوطه به امور قراردادهای شهرداری مراجعه 
نمایند.جه��ت  کس��ب اطالعات  بیش��تر باش��ماره تلفن 
051۴۴2۴1781 تم��اس حاص��ل فرماین��د یا به س��ایت 
 www.sabzevar.ir آدرس  س��بزواربه  ش��هرداری 
مراجعه نمایند.مبلغ سپرده شرکت در مناقصه معادل 
180/000/000 ری��ال ب��ه  ص��ورت نق��د ی��ا ضمانت نامه 
بانکی می باش��د. ضمنًا س��ازمان در رد یا قبول هر یک 
از پیش��نهادها مختار اس��ت. آخرین مهلت ش��رکت در 
مناقص��ه و تحویل پاکت های پیش��نهادی ب��ه دبیرخانه 
سازمان عمران پایان وقت اداری ساعت 1۴ روز یکشنبه 
مورخ 99/09/30 می باشد.مناقصه رأس ساعت 10 صبح 
روز دوش��نبه مورخ 99/10/01در محل س��ازمان عمران 

برگزار می گردد.
حسین دولت آبادی رئیس سازمان

 

 »آگهی تجدید مناقصه«
 نوبت اول
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 تحقق نیافتن مطالبه رهبری در افزایش اعتبارات تحقیقاتی   مهر: سعید رضا عاملی، دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی گفت: بر اساس برنامه ششم باید سهم اعتبار تحقیقات کشور به ۴ درصد 
می رسید که این مهم مورد تأکید و مطالبه مقام معظم رهبری نیز بوده است، اما همچنان شاهد عدم تحقق آن هستیم و امسال این سهم به ۸۰ صدم یک درصد رسیده است. وی تصریح کرد: ما باید به نهادهای 

علمی یعنی آموزش و پرورش و آموزش عالی کشور اهمیت فراوان دهیم که آثار تقویت آن ها در بخش های مرتبط با سالمت و پیشرفت کشور مشهود خواهد بود.

توسط سرور یک شرکت آمریکایی؛
 اطالعات ۱۰۹ هزار بیمار

در فضای آنالین افشا شد
مهر: به گزارش انگجت، سوابق پزشکی هزاران بیمار آمریکایی که برخی از 

آن ها نیز کودک هستند، در فضای آنالین فاش شده است. 
شــرکتی به نام »ان تریتمنت«که سوابق بیماران بخش خدمات درمانی را 

نگهداری می کند، با کلمه رمز سرور ابر خود را محافظت نکرده است.
در یکی از سرورهای این شرکت حدود ۱۰۹ هزار فایل از جمله یادداشت های 
دکتر، نتایج آزمایش های طرف سوم، اسناد بیمه همراه اسناد داخلی شرکت 
ذخیره بوده است. تقریباً تمام این اطالعات حساس با استفاده از یک مرورگر 
وب قابل بررسی بود. مشخص نیست اطالعات مذکور از چه زمانی در فضای 
آنالین فاش شده است. شرکت »ان-تریتمنت« اعالم کرده نشت اطالعات را 
به قانونگذاران اطالع می دهد. سال گذشته یک شرکت آلمانی ۱۸۷ سرور 
را کشف کرد که اطالعات پزشکی بیماران آمریکایی در آن ذخیره شده بود.

دبیرکل سازمان ملل: 
 خشونت علیه زنان در دوران کرونا 

تشدید شده است
ایرنا: آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به افزایش تشدید 
خشونت علیه زنان در دوران همه گیری کرونا، خواستار یافتن راهی برای 
توقف آن شــد. گوترش در توئیتی نوشت: خشــونت علیه زنان و دختران 
چالش جهانی رایجی اســت کــه در دوران همه گیری ناشــی از بیماری 

کووید-۱۹ به شکل قابل توجهی وخیم تر شده است.
وی نوشت: بیایید به این خشونت در دوران کرونا و بعد از آن پایان دهیم.

گوترش همچنین در توئیت دیگری آورده اســت: ما به نقش رهبری زنان 
برای کمک به یافتن راه حل هایی برای خروج از این بحران نیاز داریم.

تأثیر رفتار مسافران بر عملکرد رانندگان
قاسم اسماعیلی - کارشناس 
مدیریت: امروزه موضوع ترافیک 
و آلودگی هوا در کالنشــهرها به 
چالشــی فراگیر تبدیل شــده و 
راهکارهــای متعــددی نیز برای 
کاهش اثرات آن ارائه شده است. 
یکی از راه حل ها درک رفتار افراد 
و تالش برای تغییر آن ها و تغییر 

الگوی سفر شهروندان اســت. در این میان قطعاً نحوه تعامل شهروندان با 
رانندگان وسایل نقلیه عمومی به ویژه اتوبوس بر نحوه عملکرد اتوبوسران و 

درنتیجه عملکرد حمل و نقل عمومی شهری تأثیر بسزایی دارد.
برای مثال حرکات تنش زا و الفاظ نامتعارف مســافران اتوبوس می تواند 
روند کارکرد اتوبوســران را تحت تأثیر قرار دهد و ضمن آنکه به صورت 
مســتقیم بر روح و روان وی تحمیل می شــود، موجب تأثیرات مخرب 
اجتماعی، مالی و جسمی و هدررفت هزینه های ملی و بیت المال گردد.

ایجاد تنش با یک رفتار غیرمتعارف موجب گسستگی ذهنی و فکری و 
خســتگی جسمی و روحی اتوبوسرانی می شود که باید در شهری شلوغ 
و پرترافیک خدمات ارائه دهد. حرفه ای که با توجه به ویژگی های خاص 
وســیله نقلیه چون اتوبوس که در معابر شهری کوچک در کنار هزاران 
خودرو شخصی گرانقیمت و رفتارهای ترافیکی و شرایط جوی در حال 

تردد است نیاز به ذهنی آرام و حواسی متمرکز دارد.
بــرای مثال صحبت کردن مســافران با تلفن همراه بــا صدای بلند و 
نارضایتی ســایر مسافران از این موضوع، مشــاجره با سایر مسافران و 
خود اتوبوســران به دالیلی همچون دیر رسیدن اتوبوس، نظافت داخل 
اتوبــوس، صدای موتور، دمای هوای داخل اتوبــوس و غیره که از نظر 
مســافر معقول و بحق است موجب اختالل در عملکرد ذهنی و تمرکز 
اتوبوسران می شود که امکان واکنش سریع و به موقع را در برابر خطرات 

احتمالی از وی سلب می کند.
اعتراض مسافران باید در زمان و مکانی مناسب با لحن آرام و احترام آمیز 
باشد تا تأثیرگذار باشد. خروج از اتوبوس همراه با تشکر و خسته نباشید 
و لبخند، مطمئناً می تواند روزی خوب و پرانرژی برای اتوبوسران و خود 
مسافر و سایر مسافران و حتی فراتر از آن برای سطح شهر و کل جامعه 
داشته باشــد و حلقه های به هم پیوسته لبخند، زنجیره شادی و نشاط 

را در جامعه تکمیل کند.
یک اتوبوسران همواره با رفتارهای پرخطر خودروهای سواری شخصی، 
تاکسی ها، موتورســواران و عابران پیاده تا حرکات غیرقابل پیش بینی 

جوانان پرجنب و جوش، خردساالن و سالمندان مواجه است.
عالوه بر ایــن موضوعاتی همچون ترافیک و آلودگی هوا، معابر کوچک 
شهری، مســافرانی که به دلیل نا آگاهی به مســیرهای شهر به یکباره 
تغییر مســیر می دهند و یا برای پرســیدن مسیر در محلی غیرمناسب 
توقف می کنند، موتورســیکلت  سوارانی که در مســیر ویژه اتوبوس ها 
حرکــت می کنند و جوانانی که حــرکات مخاطره آمیز در برابر اتوبوس 
انجام می دهند و توقعات برخی مســافران اتوبوس برای ســوار یا پیاده 
شدن خارج ایســتگاه یا ضرورت حفظ جان مســافران داخل اتوبوس 
به ویژه ســالمندان، کودکان، زنان بــاردار که با تکان های ناگهانی دچار 
مشکل می شوند و... همه نشان از آن دارد که اتوبوسران نباید مشکالت 
شخصی اش را وارد حرفه خود کند و باید سعه صدر داشته باشد که این 

موضوع همراه و همدلی همگان را می طلبد.
در یک مقایســه ســاده در بخش حمل و نقل شهری می توان به مترو و 
تاکســی اشاره کرد؛ مسافران در ایستگاه مترو پس از بسته شدن درهای 
قطار به هیچ عنوان نمی توانند اعتراض خود را به راهبر قطار برسانند چون 
راهبر در اتاقی و جدا از همه تنش ها و هنجارهای داخل واگن حضور دارد 
و همه مسافران مترو به این موضوع واقف هستند اما پس از بسته شدن 
در اتوبوس تا پشــت چراغ همچنان با اصرار برای سوار شدن در بعضی از 

مواقع نیز تا مرز درگیری و فحاشی با اتوبوسران پیش می روند.
تاکسی وسیله نقلیه ای است که تاکسیران مسافر خود را انتخاب می کند 
و در صورتی که تاکسیران مطلع شود مسافر وی معقول نبوده و برای او 
مشکل ایجاد می کند، سرویس دهی انجام نمی دهد ولی مسافر اتوبوس 
تحت اختیار اتوبوســران نیست؛ از همه اقشــار جامعه با انواع و اقسام 
تفکر و مذهب و با مشکالت جسمی و روانی حضور دارند به طوری که در 
بعضی مواقع حتی مســافران خواهان پیاده کردن یک مسافر می شوند 

چرا که موجب ایجاد تنش برای دیگران شده است.
بــه عنوان میراثداران فرهنگ چند هزار ســاله و پیروان مذهبی که بر 
پایه اخالق بنا شــده است باید نحوه صحیح رفتار با یکدیگر را بیاموزیم 
و بپذیریــم تأثیر رفتار نامناســبمان جنبه های فراوانــی دارد که از آن 
غافلیم. برای مثال شــاید شــما پس از رفتار نامناســبتان در نخستین 
ایســتگاه پیاده شــوید ولی اثرات این رفتار ممکن است زمینه ساز بروز 
یک حادثه جبران ناپذیر در طول مسیر برای اتوبوس و اتوبوسران شود. 
تصادفی که ممکن اســت موجب فوت عضو یک خانواده شود و خانواده 
متوفی و خانواده اتوبوســران را دچار مشکالت فراوان روحی، جسمی و 
یا مالی  کند، احتمال دیر رســیدن اورژانس بر بالین یک بیمار بدحال، 
نرســیدن یک دانشجو به محل آزمون، دیر رسیدن یک کارگر به محل 
کار و احتمال اخراج وی از محل کار و... که متأثر از رفتار من مســافر 

بوده است.

دسامبر  سوم  زارع    عفت  جامعه/   
عمومی  مجمع  سوی  از  آذر(  )دوازدهم 
سازمان ملل متحد »روز جهانی معلوالن« نام 
گرفته است؛ روزی برای بیش از 5۰۰میلیون 
نفر در جهان که به دلیل نقص در سیستم 
رنج  معلولیت  از  حسی  و  جسمی  مغزی، 
می برند. در کشور ما نیز تمهیدات مختلفی 
برای  نهادها و سازمان های حامی  از سوی 
حمایت از ۱۰ تا ۱2 میلیون معلول ایرانی 

اندیشیده شده است.
تدوین »قانون حمایــت از حقوق معلوالن« 
اقــدام قابــل تأملی اســت کــه مقدمات 
شکل گیری آن به ۱6 سال پیش برمی گردد.

طــرح این قانون در ســال ۱3۸3 توســط 
نمایندگان مجلس به تصویب رسید؛ اما به 
دلیل تأمین نشدن اعتبارات مالی به سرانجام 
نرسید. اواخر سال ۹۷ در شرایطی که هنوز 
جامعه معلــوالن، چشــم انتظار تخصیص 
اعتباری برای اجرای ایــن قانون در الیحه 
بودجه سال ۹۸ بود، باز هم این مهم تحقق 
نپذیرفــت تا آنکه پس از تجمع معلوالن در 
مقابل سازمان برنامه و بودجه کشور قرار شد 
مبلغ هــزار و ۱۰۰ میلیارد تومان به منظور 
اجرای آن در نظر گرفته شــود هرچند این 
مبلغ یک دهم مبلغ پیشنهادی برای اجرای 
آن بود. با این حال هنوز بســیاری از فعاالن 
حقوق معلوالن معتقدند اجرای بسیاری از 

مفاد این قانون معطل مانده است.

دغدغه دولت و مجلس »
مدیر کمپین پیگیری حقــوق افراد دارای 
معلولیت در گفت وگو بــا ما می گوید: بین 
۹6 تا ۹۷درصد قانون اجرا نشــده، چرا که 
از 2۰هزار میلیارد تومان بودجه ای که طبق 
پیش بینی سازمان بهزیستی برای سال۹۹ در 
نظر گرفته شده بود فقط هزار و 3۰۰میلیارد 
تومان آن پرداخت شــد؛ این در حالی است 
که طبق مــاده 2۷ این قانون، دولت مکلف 
اســت کمک هزینه معیشــت افراد دارای 
معلولیت بسیار شــدید فاقد شغل و درآمد 
را به میزان حداقل دســتمزد ساالنه تعیین 
و اعتبارات الزم را در قوانین بودجه سنواتی 

کشور منظور کند.
اما آن حداقل حقوق قانون کار نیز تقســیم 

و به رقم ۱2۰هــزار تومان برای هر خانواده 
دارای معلول رسید که حتی کفاف خرید آب 

و نان خالی را هم نمی کند.
بهروز مروتی اضافه می کند: طبق بررســی 
مرکز پژوهش های مجلس، در دوران کرونا 
۹6/65 درصــد از معلــوالن کــه وضعیت 
بغرنجــی دارند هیچ حمایت معیشــتی و 
بهداشــتی دریافت نکرده اند. این در حالی 
است که ۸۰درصد آنان نیازمند کمک فوری 
اقتصادی هستند؛ مجموع این موارد نشان 
می دهد متأســفانه هم این گروه از جامعه 
از نــگاه دولت مغفول مانده و هم از ســوی 
مجلــس و حوزه قضایی نظــارت و برخورد 

کمرنگ است.
مروتی ادامه می دهد: طبــق ماده 6 قانون 
حمایت از حقوق معلوالن، وزارت بهداشت 
مکلف اســت پوشش بیمه ســالمت افراد 
دارای معلولیت زیرپوشــش ســازمان را به 
گونه ای تأمیــن کند که عــالوه بر تأمین 
خدمات درمانی مورد نیاز این افراد، خدمات 
توانبخشــی جســمی و روانی افراد دارای 
معلولیت را پوشش دهد؛ حال آنکه افرادی 
هستند که نیاز به گفتار درمانی، فیزیوتراپی و 
سایر خدمات درمانی دارند و شرایط سخت و 
آشفته به وجود آمده در دوران کرونا مشکالت 
روانی در خانواده و معلولیت افراد را تشدید 

کرده است.

بــه گفته وی، ایــن قانون از 
طرف خود دولت پیشنهاد شد 
اما متولی نظارت که مجلس 
است به طور جدی به مسئله 
ورود نکرد و با وجود تشکیل 
مختلــف،  فراکســیون های 
فراکســیون معلوالن تشکیل 
نشــد و این نشان می دهد در 
دغدغه ای  مجلــس  و  دولت 
درباره این موضوع وجود ندارد.

نگاه ویژه تر به معلوالن»
یکی از مددجویــان و معلوالن در گفت وگو 
با ما ضمن اشــاره به اینکه قانون حمایت از 
جامعه معلوالن در راستای رفع نیازهای این 
قشر تصویب شده است، می گوید: اجرای این 
قانون از خواســته های مهم و بحق این قشر 

است که مورد بی توجهی قرار گرفته است.
عبدی اضافه می کند: بیشــتر افــراد دارای 
معلولیت در جامعه ما با مشکالتی اعم از نگاه 
متفاوت مردم، ازدواج، اســتفاده از خدمات 
شــهری و رفت و آمد مواجه انــد. هرچند 
مسئوالن ادعا می کنند همه را به یک چشم 
می بینند و چه بســا نگاه ویژه تر به معلوالن 
دارند؛ ولی در واقع این طور نیست و بیشتر 

آن ها ما را انسان های ضعیف می بینند. 
بــه نظــر وی برطرف شــدن مشــکالت 

جامعه معلــوالن به راه حل 
زیرســاختی در سطح کالن 

کشوری نیاز دارد. 

جای خالی ضمانت اجرایی»
شــبکه  مدیره  هیئت  عضو 
ملی تشــکل های غیردولتی 
معلوالن جسمی حرکتی نیز 
در گفت وگو با قدس می گوید: 
مشــکل مــا وجــود قانون 
نیست؛ مشکل اینجاست که 
ضمانت اجرا نداریم. برای مثال وقتی کسی 
از قانون راهنمایــی و رانندگی تخطی کند 
نظارت و جریمه ای وجــود دارد اما مرجعی 
بــرای نظارت بــر اجرای قانــون حمایت از 
حقوق معلوالن وجود ندارد و هیچ کس برای 
اجرا نشــدن مفاد آن جریمه و بازخواســت 
نمی شود. نسرین خوش نیت با اشاره به اینکه 
افراد دارای معلولیت با افراد به ظاهر ســالم 
زندگی می کننــد، می گوید: یکی از ابزارهای 
فرهنگ ســازی در هر جامعه وجود و اجرای 
قانون در کنار هم است. بنابراین بیشتر از اینکه 
به مناسب سازی فیزیکی و محیطی در جامعه 
نیاز داشته باشیم، به مناسب سازی نوع نگاه و 
فکر جامعه نیازمندیم. این حق مسلم ماست 
که جامعه، مــا را بپذیرد و برابر با دیگر افراد 

جامعه از امکانات مختلف خدمات بگیریم. 

مثنوی هفتاد من کاغذ»
مهدیه رســتگار، گوینده رادیو توان، فعال 
حــوزه معلوالن و دارای معلولیت شــدید 
جســمی حرکتی اســت که در پاسخ به 
پرســش ما درباره اینکه چقــدر از قانون 
حمایــت از حقوق معلــوالن آگاهی دارد، 
می گوید: گویندگی اخبــار قانون جامع و 
کنوانســیون بین المللی حقوق افراد دارای 
معلولیت برای من به منزله  توفیق اجباری 
بود تا بیشــتر با این قانون آشنا شوم، اما با 
تجربه ای که دارم یقین دارم تعداد بســیار 
زیادی از افراد دارای معلولیت متأسفانه از 

این قانون بی اطالعند. 
وی می افزایــد: افــراد دارای معلولیت اگر 
بخواهنــد از مشکالتشــان بگویند مثنوی 
هفتاد من کاغذ می شود، اما به طور خالصه 
تا پیش از کرونا مشکل رفت و آمد و کمبود 
تعداد ون های مناسب ســازی شده را یکی 
از بزرگ ترین مشــکالت معلــوالن عنوان 
می کردم اما در شــرایط کرونایی و سخت تر 
شدن رفت و آمد، نبود تسهیالتی همچون 
پزشــک در منزل را خیلی بیشتر از پیش 
حس کردم. البته مراکز خصوصی این امکان 
را دارند اما برای یک بار حضور پزشــک در 
منزل باید حداقل چهار مــاه اندک حقوق 
بهزیستی را پس انداز کنیم تا بتوانیم هزینه 

یک  بار ویزیت در منزل را بپردازیم. 
مهدیه رســتگار ادامه می دهــد: هر نهاد یا 
ســازمان و یا هر فرد در جایــگاه خودش 
می تواند در بهبود کیفیت زندگی افراد دارای 
معلولیت نقش مهمی داشته باشد. به طور 
مثال سازمان صدا و سیما با اشاعه فرهنگ 
صحیح و رساندن صدای معلوالن به گوش 
مردم و مسئوالن و انعکاس مشکالت خرد و 
کالنی که شاید تا به حال به اذهان عمومی 
خطور نکرده باشــد می تواند یکی از راه های 

حل مشکالت جامعه معلوالن باشد.
همین طور شــهرداری ها با رفع مشکالت 
حمل و نقل، مناسب ســازی های شهری و 
سازمان بهزیستی با درک صحیح مشکالت 
معلوالن و چاره اندیشــی و حتی شما که در 
جایگاه یک شهروند هستید گاه با یک نگاه 
مثبت می توانید به رفع بسیاری از مشکالت 

افراد دارای معلولیت کمک کنید. 

نبود بودجه؛ بهانه همیشگی اجرا نشدن یک قانون

قانون »حمایت از حقوق معلوالن« در بُن بست

J a m e e @ q u d s o n l i n e . i r

آموزش

وزارت آموزش و پرورش بیان کرد
تکذیب ادعای ادامه سال 

تحصیلی از ۱۵آذر 
 ایســنا   وزارت آموزش و پــرورش در 
اطالعیه ای تأکید کرد: به تازگی در فضای 
مجازی و شبکه های اجتماعی غیررسمی 
مطلبی درباره چگونگی روند ادامه ســال 
تحصیلی جاری از ۱5آذرماه منتشر شده 

که مستند نیست.
در ایــن اطالعیــه همچنیــن آمــده 
اســت:وزارت آموزش و پــرورش با در 
نظــر گرفتــن ایــن مهم که ســالمت 
اســت،  اولویت  معلمان  و  دانش آموزان 
درخصــوص ادامه به کار مدارس و روند 
آموزش حضوری تابع تصمیمات ســتاد 
ملــی مقابله بــا کروناســت و معلمان، 
دانش آموزان و اولیای آنان اخبار مربوط 
به مصوبات ســتاد را فقط از رسانه ملی 
و پورتال اطالع رســانی وزارت آموزش و 

پرورش پیگیری کنند.

فضای مجازی

یک مسئول خبر داد
راه اندازی کانال های نامناسب 

در »شاد«
 آنا   نیلوفر شرفی، دستیار ارشد مسئول 
شبکه شاد با تأکید بر اینکه دیگر کانال های 
غیراخالقی در ســامانه شــاد تشــکیل 
نمی شوند، خاطرنشان کرد: ایجاد کانال در 
سامانه شاد، به منظور حفظ امنیت، صرفاً 
براســاس نامه های معتبر بوده و تنها به 
برخی از کارکنان آموزش و پرورش امکان 
ایجاد کانال داده بودیم که تعداد انگشت 
شــماری از آن ها کانال های نامناســب را 
در سامانه شــاد راه اندازی کردند. در حال 
حاضر تا بررســی و تعیین سیاست برای 
این موضوع، امکان ایجــاد کانال را برای 
همه افراد بستیم و در کل کشور کمتر از 

3۰۰نفر امکان تشکیل کانال را دارند.
وی همچنیــن گفــت: امــکان اینکه دو 
دانش آموز بتوانند در فضای شاد یکدیگر 

را شناسایی کنند، وجود ندارد. 

بهداشت و درمان

عضو کمیسیون بهداشت مجلس بیان کرد
مجلس پیگیر حذف ارز 
دولتی برای واردات دارو

 تسنیم   عضــو کمیســیون بهداشت و 
درمان مجلس گفت: به دلیل واردات داروها 
با ارز دولتی 4هزار و 2۰۰ تومانی، قیمت 
دارو در ایران نسبت به کشورهای همجوار 
پایین  تــر اســت. به خاطر ایــن اختالف 
قیمتی، سودجویان، داروها را از کشور ما به 

کشورهای همسایه قاچاق می  کنند.
ســید جلیل میرمحمدی میبدی افزود: 
اعضای مجلس پیگیر حــذف ارز دولتی 
بــرای واردات داروهــا هســتند و بایــد 
مابه  التفاوت ارزی به بیمه  ها پرداخت شود 

تا حمایت بیمه  ای افزایش یابد.
وی گفت: اگر ســامانه تی  تــک به طور 
جامع اجرا شــود انتظار می  رود چیزی به 
نام قاچاق معکوس دارو در کشــور ایجاد 
نشود اما متأسفانه امروزه ما شاهد قاچاق 

معکوس داروها هستیم.

رفاه و خدمات اجتماعی

یک مسئول خبر داد
برگزاری کارگاه های آموزشی 

ازدواج در مناطق محروم 
 برنا   مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه 
اجتماعــی جوانان گفت: بیش از 63 هزار 
کارگاه آموزشی پیش از ازدواج به صورت 
رایگان در همه اســتان ها به ویژه مناطق 
محروم، روستایی و دور از مرکز با رعایت 

عدالت آموزشی برگزار شده است.
اعظم کریمی به صدور مجوز مراکز مشاوره 
تخصصــی ازدواج و تحکیم خانــواده برای 
نخستین بار در کشور توسط وزارت ورزش و 
جوانان اشاره کرد و افزود: با همکاری سازمان 
نظام روان شناسی و مشــاوره، این مراکز را 
توســعه دادیم به طوری که از ۱۹ مرکز در 
سال ۹2 به 35۰ مرکز فعال در حال حاضر 
رسیده ایم. وی گفت: 66۰ کارگاه آموزشی 
با بیش از ۱5۸ هزار نفر ســاعت برای افراد 
متقاضی طالق برگزار شد تا با حل تعارضات، 

از طالق آن ها پیشگیری شود. 

آسیب های اجتماعی

رئیس سازمان بهزیستی خبر داد
 ممانعت از تولد 

هزار و 444 نوزاد معلول 
 باشگاه خبرنگاران جوان   وحید قبادی 
دانا، رئیس سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه 
مشــاوره های ژنتیک در بیش از 2۹۰ مرکز 
مشاوره ژنتیک در سطح کشور انجام می شود 
که در ســال گذشته برای 3۸4 هزار خانوار 
انجام شده است، افزود: با انجام آزمایش های 
ژنتیک برای پیشگیری از معلولیت در افرادی 
که قرار است تازه متولد شوند، از تولد هزار 
و 444 مورد نــوزاد دارای معلولیت با انجام 
سقط درمانی با مجوز سازمان پزشکی قانونی 

پیشگیری شده است.
وی افزود: در ســطح کالن پروژه شناسایی 
اختــالالت ژنتیــک در خانوار هــای دارای 
معلولیت زیر پوشش سازمان بهزیستی نیز تا 
پایان سال ۱4۰۰، تمام خانواده هایی که دارای 
دو معلول هستند رایگان مورد مشاوره ژنتیک 

و آزمایش های الزم قرار خواهند گرفت.

فراسو
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دستچین

مهاجرت روزانه  ۲۰ دانش آموخته و نخبه علمی از کشور
تسنیم: محمد وحیدی، نایب رئیس کمیسیون آموزش 
مجلس گفت: در کشورمان برای حوزه ای مثل تحصیل یا 
ارتقای تحصیلی ساالنه ۱45 هزار نفر مهاجرت می کنند 
که ۱۰5 هزار نفر از آن ها تحصیالت دانشگاهی دارند؛ در 
واقع روزانه حدود 2۰ مهندس و نخبه از کارشناســی تا 

دکترا از کشور خارج می شوند. 

مهاجرت بی بازگشت دانشجویان ایرانی
تسنیم: حسن ساالریه، معاون آینده سازان بنیادملی 
نخبگان با بیان اینکــه موضوع مهاجرت یک موضوع 
ملی اســت،در خصوص آمار نخبگان و دانشجویان در 
حال تحصیِل خارج از کشور اظهار کرد: درصد بسیار 
کمی از دانشجویانی که برای تحصیل از کشور خارج 
می شــوند، به ایران باز می گردند و این نکته درستی 

است.

انتقاد به ساختار مدیریت بحران در کشور
فارس: کمال علیپور خنکــداری، نماینده مجلس با انتقاد 
نســبت به روند تخصیص بودجه به ساختار مدیریت بحران 
کشــور گفت: چرا باید بودجــه مدیریت بحــران با ردیف 
اختصاصی مصوب شود اما در اختیار رئیس سازمان برنامه و 
بودجه باشد.اکنون برای تامین کوچکترین ملزومات مدیریت 

بحران باید منتظر بازدید و تایید سازمان برنامه و بودجه بود.

می ترسند نسخه پیچ صاحب داروخانه شود
ایلنا: هادی ابــوی، رئیس کانــون انجمن های صنفی 
کارکنان داروخانه های کشــور می گوید:این واهمه وجود 
دارد که نســخه پیچان و کارکنان فنی داروخانه ها دنبال 
اخذ مجوز تاسیس داروخانه باشند. ما نه خواهان پروانه 
هســتیم و نه درآمد کافی برای اخــذ امتیاز داروخانه را 
داریم. این تصور وجود دارد اگر به نسخه پیچ بها دهند او 

صاحب داروخانه می شود.

تکذیب شایعات درباره استامینوفن ها
برنا: یداهلل ســهرابی، عضو شورای عالی نظام پزشکی 
در واکنش بــه خبر کیفیت اســتامیوفن های موجود 
در داروخانه هــا گفت: طی ســال های اخیر بارها این 
شایعه از ســوی فیک نیوزها منتشر شده است. مردم 
هیچ نگرانی درباره کیفیت داروهای مورد تایید وزارت 

بهداشت نداشته باشند.

بی اعتنایی دولت به سیاست های افزایش جمعیت
آنا: محمداســماعیل اکبری، مشاور عالی وزیر بهداشت 
در توضیح سیاست های مدنظر دولت برای افزایش سطح 
جانشینی گفت:راجع به باروری کلی، سیاست های کلی 
جمعیت مقام معظم رهبری در ســال ۹3 ابالغ شــده و 
دولت وقت هم تصویب کرده است اما تا امروز تقریباً هیچ 
اقدامی در راستای اجرایی کردن این سیاست ها صورت 

نگرفته است.

بیشتر از اینکه 
به مناسب سازی 

فیزیکی و محیطی 
در جامعه نیاز 

داشته باشیم، به 
مناسب سازی نوع 
نگاه و فکر جامعه 

نیازمندیم

بـــــــرش

جامعه حرفه ای
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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(  

ال اله اال اهلل الملک الحق 
المبین

ژست تحقیر آمیز مکرون نسبت به مقامات لبنانی

هیچکارینکردهاید!
 جهان  رئیس جمهور فرانسه در جریان کنفرانس 
پاریس برای کمک های بین المللی به لبنان به انتقاد 
از عملکرد مســئوالن لبنانــی پرداخت. به گزارش 
المیادیــن، امانوئل مکرون روز گذشــته در جریان 
کنفرانس مجــازی پاریس که برای ارائه کمک های 
بین المللی به لبنان برگزار شد اعالم کرد هیچ یک از 
تدابیر نقشه راه فرانسه برای لبنان اجرا نشده است. 
وی گفت: همچنین هیچ اقدامی در زمینه رسیدگی 
به حســاب های بانک مرکزی لبنــان نیز به انجام 
نرسیده اســت. مکرون در ادامه گفت: تحریم های 
آمریکا علیه طبقه سیاسی لبنان نتیجه ای نداشته 
و ما گمان نمی کنیم تحریم های آمریکا به تشکیل 

دولت در لبنان منجر شود. 
از ســوی دیگر هیئتی از بانک جهانی روز گذشته 
با میشــل عون دیدار و مسئوالن سیاسی لبنان را 
به اهمال کاری و ســهل انگاری عمــدی در انجام 

اصالحات متهم کرد.
نشست پاریس با نظارت امانوئل مکرون و آنتونیو 
گوترش بــرای فراهم کردن کمک های انســانی 
بیشــتر به لبنان برگزار شــد. در این کنفرانس 
دست کم 30 رئیس جمهور و نخست وزیر و تعدادی 
از وزرا و نهادهــای اقتصادی و مالی بین المللی از 
جمله صندوق بین المللی پول مشارکت داشتند. 
این نشســت از طریق ویدئوکنفرانس برگزار و از 

کاخ الیزه اداره شد.
مکــرون پیش از این گفته بــود تا زمانی که دولت 
لبنان تشــکیل نشــود و اصالحات مد نظر فرانسه 
)که در حقیقت اصالحات صندوق بین المللی پول 
است( در لبنان اتفاق نیفتد پولی را که در نخستین 
کنفرانس کمک به افغانســتان جمع شده است به 
حساب این کشور واریز نخواهد کرد. با گذشت بیش 
از ســه ماه از انفجار بیروت، لبنان هنوز نتوانســته 

دولتی تشکیل دهد. 
هرچند ســعد حریری روز گذشته از آمادگی برای 
معرفی کابینه اش به میشل عون خبر داد. به گزارش 
ایســنا، منابع آگاه سیاســی در لبنان اعالم کردند 
نخست وزیر مکلف قصد دارد به محض پایان نشست 
بین المللی، کابینه خود را که متشــکل از ۱۸ وزیر 
است به رئیس جمهور معرفی کند. گفته می شود این 
۱۸ وزیر پیشنهادی همگی همسو با طرح امانوئل 

مکرون، رئیس جمهور فرانسه هستند.
معرفی کابینه حریری به میشل عون، در را به روی 
تحرکات فرانسه باز خواهد کرد. حریری تأکید کرده 
مشکلی با اصالحات و تغییر برخی اسامی ندارد البته 
به شــرطی که بندهای طرح فرانسه زیرپا گذاشته 
نشود. حریری دلیل درنگ در معرفی کابینه را این 
اعالم کرده که نمی خواسته در صورت عدم موافقت 

عون، نشست پاریس تحت تأثیر قرار گیرد. 

شیخ عیسی قاسم:
 زبونی عادی سازی روابط 
 با صهیونیست هاآشکار 

شده است

العهد: رهبر انقالبیــون بحرین اعالم 
کرد حقارت رژیم هایی که روابط خود 
را با رژیم صهیونیســتی عادی کردند، 
پس از گذشت مدت کوتاهی از امضای 

چک خیانت آشکار شد. 
شــیخ عیســی قاســم در بیانیــه ای 
گفت: روشــن بود عادی سازی عواقب 
خطرنــاک و فاجعه بــاری را به همراه 
خواهد داشت. عادی ســازان روابط از 
ملت خود تبری جســته اند و معتقدند 
سرنوشت آن ها در گرو دولت آمریکا و 

رژیم صهیونیستی است .

ایســنا: ارتش روســیه اعالم کرد 
موشــک هایی را در جزایــر واقع در 
ژاپن  ادعــای  مورد  آرام  اقیانــوس 

مستقر کرده است.
روسیا الیوم: در ادامــه عادی سازی 
روابط، وزارت گردشــگری و جوامع 
دور از وطن رژیم صهیونیستی اعالم 
کرد نخســتین مدرســه یهودی در 
ســال آینده میالدی در دبی افتتاح 

خواهد شد.
تلگراف، کتاب  به گــزارش  جهان: 
بیوگرافــی رســمی و جدیــد کیم 
جونــگ اون، رهبر حــزب کارگران 
کره شــمالی به نام تاریــخ انقالبی 
رفیق کیم جونگ اون به مناســبت 
هفتادوپنجمین سالگرد تأسیس این 

حزب منتشر شده است.
تله سور: نیکــوالس مادورو، رئیس 
ســخنرانی  در  ونزوئــال  جمهــور 
تلویزیونی گفته است: اگر اپوزیسیون 
در انتخابات پارلمانی ششم دسامبر 
پیروز شــود، من آماده ام از پســت 
ریاست جمهوری کناره گیری کنم. 
آغاز  ایتالیا  وزیر  نخســت  آناتولی: 
رسمی ریاست کشورش بر گروه ۲0 
را که یک گــروه همکاری اقتصادی 

بین المللی است، اعالم کرد.

گروه های فلسطینی خطاب به 
تشکیالت خودگردان:

 همکاری های امنیتی 
با اسرائیل را قطع کنید

جهان: گروه های فلسطینی در نشستی 
در شهر غزه بر ضرورت ادامه تالش ها 
برای تحقق آشــتی ملی و قطع روابط 
و همکاری امنیتی بین جنبش فتح و 
رژیم صهیونیستی تأکید کردند. آن ها 
همچنین خواســتار برگزاری انتخابات 
مجلــس قانون گذاری و شــورای ملی 
فلسطین به طور همزمان شدند. خلیل 
الحیه، عضــو دفتر سیاســی حماس 
در ســخنانی در این نشســت تأکید 
کرد: مهم تریــن خطرات و چالش های 
در شرایط  فلسطین  پیش روی مسئله 
کنونی، معامله قرن، پروژه عادی سازی 
روابط با دشــمن صهیونیستی و طرح 

الحاق کرانه باختری است.
از ســوی دیگر، خالــد البطش، عضو 
دفتــر سیاســی جهاد اســالمی هم 
خاطرنشــان کرد جنبش متبوعش از 
تالش های حماس برای تحقق آشــتی 
ملی قدردانی می کند. البطش خواستار 
آزادی بخش  سازمان  بازسازی ساختار 
شد و تأکید کرد این بهترین راه مقابله 

با چالش های پیش رو است.
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نگاه چینی به سیاست های آمریکا
با انتخاب جو بایــدن به عنوان رئیس جمهور ایاالت متحده آمریکا، بیش از 
پیش از کیفیت روابط پکن و واشــنگتن در آینده سخن به میان آمده است. 
در زمان ریاســت جمهوری ترامپ، چین به عنوان دشمن شماره یک آمریکا 
معرفی شده بود و جنگ تعرفه ها از جمله تنش های جدی دو کشور محسوب 
می شد. در این میان اغلب، نگرش چین به سیاست های آمریکا نادیده انگاشته 
شده و بیشتر تحلیل ها بر اساس واکنش چین دربرابر سیاست های واشنگتن 

است نه کنش پکن.
در زمان ریاست جمهوری اوباما، راهبرد موازنه مجدد موجب تنش زدایی مؤثری 
میان آمریکا و چین شد. این راهبرد مبتنی بر حصول اطمینان امنیتی در قبال 
چهار منطقه اساســی حساس شامل شبه جزیره کره، تایوان، دریای جنوبی و 
شرق چین می شد. بر اســاس این راهبرد، یک تعامل نامحسوس بین این دو 
کشور در این مناطق وجود داشت تا برخوردها منجر به درگیری جدی نشود. 
به همین دلیل، درگیری های ســرد در اطراف جزایر سن کاکو/دیائو منجر به 
تنش نظامی نشد. سن کاکو یکی از مجمع الجزایر مورد ادعای چین است که 
یگان های آمریکا در نزدیکی آن مستقر شده اند. همچنین مسئله دریای شرق 
چین نیز ذیل ســتاد فرماندهی اقیانوس آرام باقی ماند تا چین به عنوان یک 
تهدید درجه اول در نظر گرفته نشــود. تمام ایــن رویکردها با روی کار آمدن 
ترامپ تغییر کرد و چین به عنوان یک تهدید جدی معرفی شــد که به تعبیر 
ترامپ، اقتصاد آمریکا را در اختیار خود گرفته و این ها تماماً نتیجه سیاست های 
سهل انگارانه اوباما بوده است. جنگ تعرفه ها، عینی ترین شکل این تنش است 
که روابط چین و آمریکا را به تاریک ترین شکل ممکن تبدیل کرده است. نکته 
مهم که اغلب نادیده انگاشته می شود، نگرش چین به سیاست های تنش زای 
ترامپ است. برای فهم الیه های زیرین این نگرش باید به اندیشه ای نظر افکند که 
سیاست های پکن را شکل می دهد. اندیشه ای که بدون فهم صحیح آن نمی توان 

دالیل صبر بسیار چینی ها در برابر اقدامات تنش زای ترامپ را درک کرد.
مفهومی که شــی جین پینگ، رئیس جمهور چین دائــم بر آن تأکید دارد، 
رؤیای چینی اســت. این ایده که در طرح یک کمربند یک جاده تجلی پیدا 
کرده، می تواند ساختار نظام بین الملل را دچار تحول کند، این تعریف بدیل از 
تحول ساختار و به تبع آن روابط بین الملل به مبنای شبکه ای شدن روابط در 
ســطوح کالن است که می تواند روابط کشورها را طی یک اتحادیه یا معاهده 
اقتصادی به  هم پیوند داده و منجر به ایجاد بلوک بندی های جدیدی شود. در 
نگاه پکن، این نظم با نظم پیش از آن متفاوت خواهد بود و به تعبیر آنان مفهوم 
»تیانشیا« تحقق پیدا خواهد کرد. تیانشیا یا همه چیز زیر آسمان، مفهومی است 
که در فلسفه ژائو تین جیانگ صورت بندی شده و پیشینه آن به سلسله ژو باز 
می گردد. تیانشیا تلقی نظم سنتی چینی است که مجدد با مفهوم سازی جدید 
به دســتگاه فکری چین امروزی وارد شــده است. در واقع، تیانشیا به جهانی 
اشاره دارد که در آن نظمی با محوریت چین مستقر شده و پیرامون آن شامل 

کشورهای وابسته به چین است.
فهم خوانش چینی از مفهوم شــبکه می تواند به درک سیاست خارجی چین 
کمک شایانی کند. خوانشی که مبتنی بر فلسفه سیاسی تیانشیا است و روابط 
را به دور و نزدیک تقســیم می کند. بر مبنای همین روابط سطح بندی شده، 
شــی جین پینگ طرح یک کمربند و یک جاده را ارائه داد و این طرح متعاقباً 
وارد مباحث نظری و علمی دانشگاه های چین شد. این طرح که تجلی نظریات 
ژائو تین جیانگ اســت به مفهوم جهان هماهنگ تیانشیا اشاره دارد و شی به 
خوبی به روند ایجاد آن آگاه بوده و سعی در تجلی بخشی به آن دارد. سیاست 
چین در مورد طرح های بلندپروازانه خود بر مبنای همان محافظه کاری سنتی 
فلسفه  سیاسی چینی است تا پیش از هرگونه اقدام جدی، مقدمات آن فراهم 
شــود. طرح جاده ابریشم دریایی که در ســال۲0۱4 معرفی شد نیز در ادامه 
همین سیاست مبتنی بر تیانشیا قرار می گیرد. ضرورت موفقیت در این دو طرح، 
اقناع همسایگان یا به تعبیر چینی ها پیرامون است تا گام های بعدی به شیوه 
مسالمت آمیز برداشته شود. توافق تجاری که به تازگی میان ۱5 کشور از جمله 
چین امضا شد، می تواند از گام های جدی برای حذف آمریکا از مناسبات ایندو 
پاسیفیک و به ویژه آسیای جنوب شرقی به عنوان بزرگ ترین مرکز انتقال انرژی 
بدون حتی شلیک یک گلوله مورد بررسی قرار گیرد. توافقی که در جهت ایجاد 
تیانشیای چینی باید در مرحله شکل گیری، صلح آمیز و بر مبنای پذیرش صورت 

گیرد تا منطقه پیرامونی به آن ملحق شود.
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کیسههایجنازهبرایسناتورهاکیسههایجنازهبرایسناتورها
 Shut Down DC و SPACEs In Action اعضــای گروه هــای فعــال
همزمــان با تداوم افزایــش مرگ ومیر مرتبط با کرونــا در آمریکا، 
ده ها جنازه جعلی جلو درِ منزل چندین سناتور جمهوری خواه رها 
کردند. بیشتر کیسه ها دارای یادداشتی بودند که روی آن ها عبارت 
»علــت مرگ: کووید به خاطر ترامپ« قرار داشــت. تاکنون بیش از 
۲70هزار نفر در آمریکا در نتیجه همه گیری کرونا مرده اند. یکی از 
این گروه های فعال در توییتی نوشت: دست های او ]ترامپ[ آغشته 
به خون اســت و امروز صبح ما به Shut Down DC ملحق شدیم تا 

جنازه ها را جلو در خانه هایشان بگذاریم.

چهره

بدون تیتر

خبر

  صاحب امتیاز: 
 مؤسسه فرهنگی قدس وابسته به آستان قدس رضوی
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  علی یعقوبی 
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  امیر جلیلی نژاد
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یادداشت روز

 مرصاد جمالی؛ کارشناس مسائل بین الملل

نشســت  چهارمین  علوی    جهان/ 
گفت وگوهــای کمیته قانون اساســی 
سوریه بدون دستیابی به پیشرفتی در 
این کشور  آوارگان  بازگشــت  موضوع 
در ژنو ســوئیس پایان یافت. شــبکه 
خبری ســوریه ای »االخباریه« گزارش 
دولت سوریه  مذاکره کننده  هیئت  داد 
در دومین روز نشست بر دو اصل ملی 
مهم که همان پرونده انسانی و موضوع 
رفع تحریم هــای غیرقانونی علیه ملت 
ســوریه بود، تأکید کرد. هیئت مذکور 
در نخســتین روز بــر اهمیت موضوع 
به کشورشان  آوارگان سوری  بازگشت 
به عنوان یــک اصل ملی فراگیر تأکید 
کرده بود. به گــزارش فارس، برخی از 
اعضای هیئــت مذاکره کننــده دولت 
ســوریه بر این مســئله کــه پرونده 
انســانی مجزا نبوده و بایــد به دور از 
اســتانداردهای دوگانه بررســی شود 
تأکید و از اقدام برخی از کشــورها در 
سوء استفاده از این پرونده در داخل و 
خارج از سوریه انتقاد کردند و از جامعه 
بین المللی  قوانین  به  جهانی خواستند 
ملزم بوده و از سوءاســتفاده کردن از 

این مسئله بپرهیزد.
در چهارمین  دولــت ســوریه  هیئت 
نشســت کمیته بررسی قانون اساسی 
این کشــور همچنیــن از تحریم های 
یکجانبــه آمریکا علیه ســوریه انتقاد 
کرد و گفــت: کشــورهای مخالف از 
ابتدای جنگ، از ســالح تروریســم و 
تحریــم بــرای شکســتن اراده مردم 
ســوریه اســتفاده کرده اند و به دنبال 
این هستند که نقشــه های خود را بر 
آن هــا تحمیل کنند و همچنان از این 
سیاست ها اســتفاده می کنند. سومین 

مرکزی  کمیتــه  گفت و گوهــای  دور 
تدوین قانون اساسی در سوم شهریور 
ماه و جلســه اول و دوم آن در چهارم 
تا هشــتم نوامبر ۲0۱9 برگزار شد و 
سه هیئت شــرکت کننده، هر کدام از 
میان خــود ۱5 نفر را در قالب هیئت 
کوچک تر برای بررســی قانون اساسی 
جدید یا اصالح قانون اساســی فعلی 
انتخــاب کردند. قانون اساســی فعلی 
سوریه متعلق به سال ۲0۱۲ است که 
دولت ســوریه پس از آغاز اعتراضات 
در واکنش بــه خواســت مخالفان و 

معترضان، اقدام به ارائه آن کرد.

سازوکارکمیتهقانوناساسی»
نخســتین بحث   ها دربــاره تدوین یک 
قانــون اساســی جدید برای ســوریه 
به مذاکــرات ژنو بازمی  گــردد. با این 
 حال، نخســتین جرقــه در این   باره در 
قطعنامه ۲۲54 شورای امنیت سازمان 
ملل )نوامبر ۲0۱5( با عنوان »نقشه راه 
عملیات انتقال سیاسی در سوریه« زده 
شد. این قطعنامه بر بازنویسی و تدوین 

مجدد قانون اساسی سوریه تأکید کرد؛ 
اما وجــود اختالفات میــان معارضان 
و دولت بر ســر ترکیب اعضای کمیته 
و همچنیــن ســاز و کار آن و توزیــع 
مانع عملیاتی  اعضا،  مسئولیت ها میان 
شــدن آن شــد. پس از ایــن اما طرح 
تشــکیل این کمیتــه زمانی به صورت 
جدی کلیــد خورد کــه در »مذاکرات 
آســتانه« به بحث و بررســی گذاشته 
شــد و »دی میســتورا« و »پدرســون« 
نماینــدگان ویژه وقت ســازمان ملل، 
فعالیت هــای خــود را بر اســاس آن 
تنظیم کردنــد. مذاکرات موســوم به 
 »کنگره گفت وگوی ملی« در ســوچی 
)ژانویه ۲0۱۸( نقطــه عطفی مهم در 
این   باره بود کــه در آن تصمیم گرفته 
شد کمیته قانون اساســی با توافق بر 
تعیین یــک کمیته    ۱50 نفــره برای 
ایجاد تغییرات در قانون اساســی فعلی 
تشکیل شود. ســرانجام در نامه  ای که 
دبیرکل سازمان ملل درباره اساس نامه 
و معیارهای کمیته به شــورای امنیت 
فرســتاد، از دو هیئت بزرگ و کوچک 

برای پیشبرد کار کمیته پرده برداشت. 
»هیئت بزرگ« شامل سه گروه می  شود 
که 50 نفر از نمایندگان دولت سوریه، 
50 نفر از مخالفان و 50 نفر از گروه های 
جامعه مدنی و مستقالن سوریه هستند 
که اعضای آن از ســوی ســازمان ملل 
معرفی    شده اســت. هیئت کوچک نیز 
متشــکل از 45 مرد و زن است که به 
اسلوب هیئت بزرگ شــامل سه گروه 
۱5 نفــره از طرف دولــت، معارضان و 
جامعه مدنی سوریه هستند که وظیفه 
دارد طرح های پیشنهادی قانون اساسی 
را تهیــه و تنظیم کند تا اعضای هیئت 

بزرگ آن ها را تصویب نمایند.

چالشهایتدوینقانوناساسی»
در مدتی که تالش می   شد این کمیته 
تشکیل شود، اختالفاتی جدی در میان 
طیف   های معارضان درباره تشکیل آن 
مطرح بود. همین مسئله پس از اعالن 
رسمی تشکیل کمیته نیز مشهود بوده 
اســت. در حالی که »نصــر الحریری« 
رئیــس هیئــت مذاکراتــی معارضان 
تشــکیل این کمیته را »فرصتی برای 
بنای ساختار سیاسی جدید« می  داند، 
برخی دیگر از جریان   ها و شخصیت   ها 
از اساس، تشــکیل این کمیته را یک 
»خیانــت« توصیف می   کننــد. آن طور 
کــه حریری تأکید کــرده، میان نظام 
و معارضــان در 90 درصد موارد اتفاق 
نظر وجود داشــته و تنها در ۱0 درصد 
اختــالف وجود دارد کــه به گفته وی 
بــا اندکی جدیــت قابل حل اســت. 
اختالفاتی که به طور عمده شــامل دو 
حوزه نــوع حکومت و هویت کشــور 

می شود.

گزارش

پایان بی حاصل نشست کمیته قانون اساسی سوریه در ژنو سوئیس

سوءاستفاده غرب از بازگشت آوارگان

 جهان   عبدالفتــاح البرهان، رئیس 
به وزیر  شــورای حاکمیتی ســودان 
خارجه آمریکا گفته است تا زمانی که 
کنگره، قانونی را در خصوص مصونیت 
ســودان از پرونده های قضایی تصویب 
نکنــد، خارطــوم به عادی ســازی با 

اسرائیل ادامه نخواهد داد. 
روزنامه آمریکایــی نیویورک تایمز به 
نقــل از یک منبع آگاه گــزارش داد: 
مایک پومپئو، وزیر خارجه آمریکا در 
تماس تلفنی اخیر بــا البرهان به وی 
اطمینــان داده در چنــد هفته آینده 
قانــون مصونیت ســودان از هرگونه 
دادخواست قربانیان تروریسم با عنوان 

»صلح قانونی« تصویب می شود.
این قانون در صــورت تصویب، مانع 
از آن می شــود که قربانیان حمالت 

غرامت های  بتوانند  سابق  تروریستی 
جدیــد از ســودان دریافــت کنند. 
دولــت ترامپ در حــال برنامه ریزی 
بــرای برگــزاری مراســم رســمی 
امضــای توافق نامه میان ســودان و 
اســرائیل در اواخر ایــن ماه در کاخ 
سفید اســت. اکتبر گذشته، خارطوم 
از عادی ســازی روابــط بــا رژیــم 

داد. خبر  صهیونیستی 

تا کنگره تصویب نکند عادی سازی محال است
ژنرال های زرنگ  سودانی

 بی بی ســی   مذاکره کنندگان دولت 
افغانستان و گروه طالبان در قطر اعالم 
کرده انــد روی »شــیوه کار مذاکــرات 
بین االفغانــی« بــه توافق رســیده اند و 
گفت وگــو روی آجندا آغاز می شــود. 
این خبــر را نادر نــادری، عضو هیئت 
مذاکره کننده دولت افغانستان و محمد 
نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در 

قطر اعالم کردند.
افــزود:  همچنیــن  وردک  نعیــم 
گفت وگوها بر سر لیست سرفصل های 
مذاکــرات آغاز شــده اســت. زلمی 
خلیلزاد، نماینــده ویژه آمریکا هم در 
توییتــرش نوشــت: مذاکره کنندگان 
دولــت افغانســتان و طالبــان برای 
گفت وگو روی نقشــه راه سیاســی و 
آتش بس همه جانبه روی یک سند سه 

صفحه  ای حاوی اصول مذاکرات توافق 
کرده اند.

مذاکــرات میــان 46 نماینــده دولت 
افغانستان و طالبان حدود سه ماه پیش 
در دوحه قطر آغاز شــد امــا دو طرف 
نتوانسته بودند روی شیوه کار مذاکرات 
به توافق برســند. پیش بینی می شــود 
از این پس کار کمــی راحت تر و البته 

جنجالی تر پیش رود.

شیوه کار مذاکرات بین االفغانی نهایی شد
پس از نخستین توافق حاصل شده بین دولت و جنبش طالبان

غرب آسیاآفریقا

دریچه

اندیشکده نشنال اینترست بررسی کرد
بایدن و ناتوانی در متحد کردن دوباره آمریکا

مترجم: امیرمحمد ســلطانپور- دونالد ترامپ در دوران ریاســت 
جمهوری خود مقابل رســانه هایی که دشــمنش بودند، اوضاع سختی 
داشــت، اما کار بزرگی که انجام داد این بــود که بر هرگونه ایدئولوژی 
متفاوتی که در حزبش یعنی جمهوری خواه وجود داشت فائق آمده بود. 
اتفاقی که ســبب شد این حزب که اکثریت مجلس نمایندگان و سنا را 
در اختیار داشــتند بتوانند کمک بزرگی به او برای پیشبرد اهدافش در 
دوران ریاست جمهوری اش باشند. او کاری در این حزب کرد که پیش 
از او هیچ کدام از شــخصیت هایی مانند بوش، روبیو و کروز نتوانســتند 
حتی به آن نزدیک شــوند. از طرف دیگر بایدن که ســناتوری میانه رو 
اســت به هیچ عنوان نمی تواند چنین حرکتی را در حزب خود به انجام 
برساند. شکل نامزد شدن او از طرف حزب دموکرات برای انتخابات این 
دوره ریاست جمهوری شاید یکی از غیرمقتدرانه ترین نامزدی ها در تاریخ 
سیاسی آمریکا باشــد. راهی که او با حمایت های دقیقه نودی از سوی 
چهره های تأثیرگذار طی کــرد؛ چهر ه هایی که از ترس روی کار آمدن 
شخصیتی سوسیالیست مثل برنی ســندرز به او رأی دادند. حزبی که 
بایدن را به عنوان نامزد خود برای این انتخابات برگزید بسیار چند پاره تر 
از حتــی حزبی اســت که ترامپ را به عنوان نامزد خود برای ریاســت 
جمهوری سال ۲0۱6 انتخاب کرده بود. پیش از این نئولیبرالیست ها و 
سوسیالیست های آمریکایی در یک قضیه تفاهم داشتند که ترامپ اتفاقی 
خاص را برای دموکراسی آمریکایی رقم زده است؛ اما حاال که او خواهد 
رفت، این افراد دیگر روی هیچ چیزی با یکدیگر تفاهم نخواهند داشت. 
بسیار بعید است بایدن بتواند کاری که بیل کلینتون در اوج کار خود در 

متحد کردن حزبش انجام داد را به انجام برساند.
خارج از حــزب و در جامعه آمریکا نیز هر تصمیمی که بایدن بخواهد 
بگیرد ابتدا از فیلتر دیدگاه نژادی مردم مورد قضاوت قرار خواهد گرفت. 
به عنوان مثال صد ها نفر از اعضای جنبش زندگی سیاهان مهم است در 
مقابل خانه شهردار لس آنجلس تحصن کردند تا نگذارند احتماالت در 
خصوص انتخاب او به عنوان یکی از اعضای کابینه به حقیقت بدل شود. 
با شرایطی که در آمریکا وجود دارد بایدن حتی بسیار بعید است حزب 

خود را متحد کند چه برسد به کشور ایاالت متحده.
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