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دهاتی بودن افتخاراست
 جامعه   پایتان که به روســتا می رســد، دلتان می خواهد سال ها گفت وگوی قدس با اقبال واحدی از »اصالحات ارضی« تا »مستقیم آبادی«

آنجا زندگی کنید و از هر آنچه آرامشتان را به تاراج برده است، رها 
شوید. دلتان می خواهد صدای طبیعت تنها الالیی شامگاهتان 

 ............ صفحه 7باشد و صبحگاه با صدای زنگوله دام هایی...

7 2 3
معاون وزیر بهداشت: اتمام حجت ایران با آمریکا در آستانه اجرای قانون هسته ای مجلس گفت وگو با معاون طرح و برنامه سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی

:jامام علی
نداشتن چشم، 

آسان تر از 
کوردلی است.

غررالحکم، ص 481
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۱۴ شرکت ایرانی متقاضی تولید 
واکسن کرونا هستند

روحانی: توپ برجام 
در زمین آمریکاست

زائرمحوری و مخاطب محوری؛ اصولی مهم 
درفعالیت های آستان قدس رضوی

 ............ صفحه 6

 رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی زنده تلویزیونی به مناسبت سالگرد قیام مردم تبریز عنوان کردند 

انتخابات پرشور و انتخاب درست، تضمین آینده کشور

آیا مجلس
 کوتاه آمده است؟

بازگشت 
مشروط ارز  
4200تومانی

 سیاست  رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیروز در ارتباط تصویری با شماری از مردم 
تبریز، قیام تاریخی و فراموش نشــدنی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ را فقط گوشــه ای از افتخارات فراوان 
مردم این خطه خواندند و با اشاره به استمرار دشمنی سلطه گران به علت مخالفت ملت 
ایران با هنجارهای نظام سلطه، افزودند: انقالب اسالمی دستاوردهای عظیمی داشته است 
که باید از آن ها برای رفع نقاط ضعف و غیر قابل قبول همچون مشکالت معیشتی و فاصله 
طبقاتی اســتفاده کنیم. به گزارش پایگاه اطالع رســانی دفتر رهبر انقالب اســالمی، ایشان 
حضور پُرشــور مردم را در انتخابات ســال آینده ریاســت جمهوری و در درجه بعد انتخاب 

 ............ صفحه 2صحیح و اصلح را موجب تضمین آینده کشور...

 اقتصاد  اعضای کمیســیون تلفیــق مجلس با 
پیشنهاد دولت برای بازگشت ارز  4هزارو۲00تومانی 
موافقــت کرده اســت تا بدین ترتیب ایــن ارز برای 
تأمین کاالهای اساسی در اختیار دولت قرار بگیرد. 

البته تخصیص ارز...

در یک روستا اتفاقی زیبا در 
حوزه کتاب خوانی و کارآفرینی 

در حال کامل شدن است

»سیدآباد« 
الگویی برای ایران

سید حسن نصراهلل: 
دولت جدید آمریکا 

دنبال احیای داعش است

صهیونیست ها با 
آتش بازی نکنند

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4

مرگ مبهم هزاران 
پرنده مهاجر

تراژدی  
»میانکاله«

 ............ صفحه 9

یـــادداشــت  روز
جعفر قنادباشی ، تحلیلگر سیاسی

هر ساله همزمان با نزدیک شدن به فصل انتخاباتی در کشور شاهد افزایش بحث 
و جدل های سیاسی میان گروه های مختلف با هدف بهره گیری از این فضای رقابتی، 
در جهت جلب آرای مردمی هستیم. منازعات انتخاباتی به خودی خود چیز بدی 

نیست، اما هنگامی که بحث ها از ریل...

42 سال، 37 انتخابات

 ............ صفحه 2

دهی��اری روس��تای رب��اط س��فید از 
تواب��ع بخ��ش احمدآباد شهرس��تان 
مشهد در نظر دارد کامیون کمپرسی 
نیم��ه س��نگین در تملک خ��ود را از 
طریق مزایده عمومی واگذار نماید ، 
متقاضیان م��ی توانند جهت دریافت 
اس��ناد ت��ا تاری��خ 1399/12/14 ب��ه 
آدرس مشهد ، روستای رباط سفید، 
دهیاری رباط سفید مراجعه نمایند . 
هزینه انتش��ار آگهی به عهده برنده 

مزایده می باشد .

دهیاری رباط سفید  ,ع
99

12
08

9

 آگهی مزایده عمومی 
»نوبت اول«

,ع
99

12
09

9
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»آگهی مزایده عمومی«
نام مزایده گذار : شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی موضوع مزایده : فروش ساختمان های اداری و مسکونی

www.abfakhorasan.ir : دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی -  شرکت آب و فاضالب استان خراسان رضوی - سایت اینترنتی

 دوم
نوبت ))صدای پای آب صدای پای زندگی است((

* واگذاری امالک مندرج در ردیف های 1 و 2 توامًا انجام شده و مزایده گران مکلفند پیشنهاد خود را برای 
هر دو پالک موضوع ردیف های 1 و 2 ارائه و مجموع نرخ پیشنهادی مالک تعیین برنده خواهد بود.

* واگذاری ملک مندرج در ردیف 3 به صورت مستقل از امالک ردیف های 1 و 2 انجام شده و مزایده گران 
مکلفند پیشنهاد خود را برای پالک موضوع ردیف 3 جداگانه ارائه نمایند.

زمان، مهلت و محل دریافت اسناد مزایده: 
الف - مهلت دریافت اسناد مزایده:1399/12/06

ب – مح�ل دریاف�ت اس�ناد مزای�ده: ش�رکت آب و فاضالب اس�تان خراس�ان رض�وی )طبقه همک�ف – دفتر 
قراردادها( واقع در مش�هد –بلوار وکیل آباد – ابتدای خیابان صدف – جنب دادگس�تری – مقابل ایس�تگاه مترو 

صدف– تلفن: 5-38678841-051 و 38663938 - 051
ج – مهلت تحویل پیشنهادها:1399/12/16

سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج شده است.
هزینه چاپ آگهی به نسبت بر عهده برنده / برندگان مزایده خواهد بود.

شماره پالک ثبتی ردیف
نوع کاربری

تأسیسات موجود 
عرصه  مساحت 

توضیحاتنشانی ملکبه متر مربع
میزان تضمین شرکت

 در مزایده 

1
 18215 فرعی از 182 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 2764 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 مشهد

اصلی  اداری  ساختمان 
1200حوزه ستادی )تجاری(

مشهد – حاشیه بلوار وکیل آباد – نرسیده به خیابان 
صدف – جنب دادگستری – مقابل ایستگاه مترو صدف

سند  دارای 
9800000000 ریال رسمی

هشتصد  و  میلیارد  )نه 
میلیون ریال( 2

18214 فرعی از 182 اصلی مفروز و مجزی شده 
از 2764 فرعی از اصلی مذکور بخش 10 مشهد

حوزه  اصلی  ساختمان 
300ستادی )تجاری(

مشهد – حاشیه بلوار وکیل آباد – نرسیده به خیابان 
صدف – جنب دادگستری – مقابل ایستگاه مترو صدف

سند  دارای 
رسمی 

3
مجزی  و  مفروز  اصلی   182 از  فرعی   11059

250ساختمان مسکونیشده از 6809 فرعی از اصلی مذکور 
مشهد – خیابان صدف – خیابان صدف یک 

 پالک 31
سند  دارای 

رسمی
)یک  ریال   1365000000
میلیارد و سیصد و شصت 

و پنج میلیون ریال(
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آستان قدس رضوی در نظر دارد از طریق مناقصه عمومی نسبت به 
انتخاب پیمانکاران بومی )اس�تان خراسان رضوی( دارای حداقل 
رتبه 5 در رش�ته  های س�اختمان و ابنیه و تاسیسات و تجهیزات جهت تکمیل سالن 
ورزشی رباط سمنگان شهرستان تربت جام به متراژ حدودی 1200 مترمربع اقدام 

نماید.
 لذا از کلیه ش�رکت های واجد ش�رایط که دارای رزومه مناس�ب در زمینه ساخت 

اینگونه مجموعه ها می باشند، دعوت می نماید.
 جهت دریافت اس�ناد مناقصه حداکثر تا تاری�خ 1399,12,05 به دبیرخانه معاونت 
فن�ی و عمرانی آس�تان قدس رضوی به نش�انی مش�هد، چهارراه ش�هدا، س�ازمان 
مرکزی آس�تان ق�دس رضوی، معاونت فن�ی و عمرانی مراجعه یا با ش�ماره تلفن

  32001126-051تماس حاصل نمایند. 
ضمنا هزینه چاپ آگهی در روزنامه ها بر عهده برنده مناقصه خواهد بود.

مناقصه عمومی عملیات تکمیل سالن ورزشی
 رباط سمنگان شهرستان تربت جام

س
/ 9
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تجدید آگهی مناقصه- نوبت دوم
»ارزیابی کیفی« شماره مجوز: 1399/6999

1( مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی
موضوع مناقصه: خدم��ات بهره برداری و امداد، وصول 
مطالبات، گازبانی، خدمات عمومی و تعویض کنتور و رفع 

نشتی ناحیه گازرسانی کاشمر
2( شرایط اولیه متقاضیان:

الف- دارا بودن رتبه 4 در رش��ته تأسیسات و تجهیزات از سازمان 
برنامه و بودجه

ب- دارا بودن ظرفیت خالی ارجاع کار
ج- دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی
د- ثبت نام در س��ایت www.setadiran.ir و دریافت گواهی امضای 

الکترونیکی
3( دریافت کاربرگهای اس��تعالم ارزیابی کیفی: از سایت مذکور از 
س��اعت 08/00 مورخ 99/11/27 تا س��اعت 14/30 م��ورخ 99/12/02 

اعالم شده در سامانه ستاد
4( بارگذاری اس��ناد اس��تعالم ارزیابی کیفی به همراه مس��تندات 
مربوطه مطابق مندرجات آن: در سایت مذکور تا ساعت 14/30 مورخ 

99/12/18 اعالم شده در سامانه ستاد
5( نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در فرآیند ارجاع کار: مطابق مصوبه 
شماره 123402/ت 50659 ه� هیئت محترم وزیران و اصالحیه های 

بعدی آن می باشد.
6( ی��ادآور می گ��ردد کلیه مراح��ل مناقصه از طریق درگاه س��امانه 
 www.setadiran.ir تدارکات الکترونیکی دولت )س��تاد( به آدرس

انجام خواهد شد.
7( رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و 
حمایت از کاالی ایرانی الزامی اس��ت و صرفًا مؤسسات و شرکت های 
ایران��ی ثبت ش��ده در فهرس��ت توانمندی های مندرج در س��امانه 

توانیران مجاز می باشد. 
ش��ایان ذک��ر اس��ت دسترس��ی ب��ه مت��ن ای��ن آگه��ی، در س��ایت
 WWW.nigc-khrz.ir امکان پذی��ر بوده و در صورت نیاز به کس��ب 

اطالعات بیشتر با تلفن: 051-37072532  
فاکس 37640036- 051 تماس حاصل شود.

روابط عمومی شرکت گاز استان خراسان رضوی

شرکت ملی گاز ایران 
شرکت گاز استان 

خراسان رضوی )سهامی خاص(

پرونده » قدس« برای سریال پرونده » قدس« برای سریال 
جنجالی » داِدستان« که این جنجالی » داِدستان« که این 
روزها از شبکه روزها از شبکه 33 پخش می شود پخش می شود

صریح با صریح با 
ده نمکیده نمکی

 ............ صفحه 12
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روزنامـه صبـح ایـران 2

قالیباف: پیش از هر مصوبه ای باید به زندگی مردم توجه کرد   رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه بودجه نه متعلق به مجلس است و نه دولت، گفت: این بودجه، بودجه مردم است و پیش 
از هر تصمیمی که می گیریم باید زندگی مردم را مقابل چشمانمان تصور کنیم. به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر قالیباف گفت: واضح است که اصالح ساختار بودجه در یک سال امکان پذیر نیست، اما این 

به آن معنا نیست که آن را به سال بعد یا سال های بعد موکول کنیم. این همان اشتباهی است که در گذشته انجام شده و در نتیجه گام جدی و اساسی برای اصالح ساختار بودجه برداشته نشده است.

رهبر معظم انقالب اسالمی صبح دیــروز در 
ارتباط تصویری با شماری از مردم تبریز، قیام 
تاریخی و فراموش نشدنی ۲۹ بهمن ۱۳۵۶ را 
فقط گوشه ای از افتخارات فــراوان مــردم این 
خطه خواندند و با اشاره به استمرار دشمنی 
سلطه گران به علت مخالفت ملت ایــران با 
انقالب  افــزودنــد:  سلطه،  نظام  هنجارهای 
اسالمی دستاوردهای عظیمی داشته است که 
باید از آن ها برای رفع نقاط ضعف و غیر قابل 
قبول همچون مشکالت معیشتی و فاصله 

طبقاتی استفاده کنیم.
رهبر  اطــالع رســانــی دفتر  پایگاه  گـــزارش  بــه 
انقالب اسالمی، ایشان حضور پُرشور مردم را 
در انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و در 
درجه بعد انتخاب صحیح و اصلح را موجب 
تضمین آینده کشور خواندند و درباره برجام 
نیز گفتند: جمهوری اسالمی این بار وعده 
وحــرف نمی پذیرد و مــالک، فقط عملِ طرف 
مقابل است. حضرت آیت هللا خامنه ای در 
تبیین افتخارات مردم آذربایجان، »نخبه پروری 
ــه  و »روحــی و ســیــاســت«  هــنــر  و  عــلــم  در 
جریان سازی در تحوالت تاریخی و سیاسی 
کشور« را دو ویژگی افتخارآمیز مردم این خطه 
برشمردند و تأکید کردند: آذربایجان همیشه 
دژ استوار ایــران در مقابل حمالت بیگانگان 
بوده است و اگر ایستادگی و جانفشانی مردم 
این دیار نبود، تعرض دشمنان به مناطق دیگر 

هم کشیده می شد.

دو ویژگی مهم هویتی مردم آذربایجان»
حــضــرت آیـــت هللا خــامــنــه ای »دلبستگی 
عمیق به اسالم« و »غیرت و حمیّت شدید 
در قبال ایران« را دو ویژگی مهم هویتی مردم 
آذربایجان دانستند و افــزودنــد: مــردم این 
تاریخ معاصر در همه مسائل  منطقه در 
برخوردار  نقش آفرین  چهره های  از  کشور 
بوده اند که این شخصیت ها همچون »میرزا 
جواد آقا مجتهد تبریزی در تحریم تنباکو«، 
»ستارخان و باقرخان در مشروطه«، »شیخ 
محمد خیابانی«، »شهیدان آیت هللا قاضی 
طباطبایی و آیت هللا مدنی در دوران انقالب« 
و »شهید باکری در دفاع مقدس« تأثیرگذار 

بوده اند.
از  بخش  ایــن  در جمع بندی  انــقــالب  رهبر 
سخنانشان گفتند: بــدون روایــت درســت از 
ایــران  تاریخ  از  روایتی  هر  آذربایجان،  تاریخ 

ناقص و نادرست است.
ایشان در تشریح ابعاد قیام تاریخی ۲۹بهمن 
۱۳۵۶ مردم تبریز به پیام امام خمینی پس از 
آن حادثه پرداختند و افزودند: امام بزرگوار 
»غیرت«  »شــجــاعــت«،  خصوصیت  ســه 
و »تدیّن« را ویژگی های ممتاز مردم تبریز 
خــوانــدنــد کــه هــر ســه ایـــن خصوصیات، 
شاخص های مهم ارزیابی و ارزش گذاری یک 

مجموعه انسانی است.
رهبر انقالب افــزودنــد: نکته مهم این است 
که مــردم تبریز وحشیگری رژیــم پهلوی در 
سرکوب قیام ۱۹ دی قم را دیده بودند، اما با 
همان خصوصیاتی که امام گفتند در چهلم 
ابتکار  با  و  وارد صحنه شدند  قم  شهیدان 
سلسله تعیین کننده چهلم ها، نگذاشتند قیام 

قم به فراموشی سپرده شود.
حضرت آیت هللا خامنه ای در تشریح دیگر 
رویـــدادهـــای متکی بــر شــجــاعــت، غــیــرت و 
تدیُن مــردم تبریز به مقابله جانانه آنــان در 
مقابل دست های تجزیه طلب اوایل انقالب، 

حـــمـــاســـه آفـــریـــنـــی لــشــکــر 
فرمانده  و  عــاشــورا  خط شکن 
دالور آن شهید باکری، مقابله 
بـــا فــتــنــه خــلــق مــســلــمــان در 
انــقــالب و نیز  ســال هــای اول 
ــردم تبریز  حــضــور آگــاهــانــه مـ
ســال  فتنه  کــــردن  خنثی  در 
۸۸ اشــاره کردند و گفتند: در 
از  حتی  تبریز  مـــردم  دی۸۸، 
تهران و دیگر شهرهای کشور 

زودتر به میدان آمدند.

درس قیام 29بهمن تبریز »
برای امروز

ــــت هللا خــامــنــه ای  حــضــرت آی
در جــســت وجــوی پــاســخ این 

بهمن ۵۶  قیام ۲۹  که »درس  مهم  پرسش 
مردم تبریز برای اوضاع امروز کشور چیست؟« 
با  ابرقدرت ها  عمیق  دشمنی  ریشه یابی  به 

انقالب اسالمی پرداختند.
ــیـــروزی انــقــالب،  ایــشــان گــفــتــنــد: هــنــگــام پـ
مستکبران، جهان را به دو قسمت سلطه گر 
و سلطه پذیر تقسیم کرده بودند اما انقالب 
نظام  حیات  رگ  که  را  جریان  ایــن  اسالمی 
استکبار بود، به صراحت رد کرد و سلطه گران 
ــا وجــود  ــه همین عــلــت و ب ــرق ب غـــرب و شـ
مقابل  در  گسترده ای  جبهه  اختالفاتشان، 

انقالب ملت ایران تشکیل دادند.

خامنه ای  ــت هللا  آیـ حــضــرت 
با تأکید بر اینکه هرگز نباید 
علت اصلی دشمنی استکبار 
با انقالب و جمهوری اسالمی 
ــرامـــوش کــــرد، افـــزودنـــد:  را فـ
الـــبـــتـــه آن هـــــــا تـــوطـــئـــه هـــا و 
ضدیت هایشان را به بهانه های 
مختلف از جمله حقوق بشر، 
مــقــررات اســالمــی، هسته ای، 
موشکی، منطقه ای و مسائل 
دیگر اعمال می کنند، اما باید 
ــن مسائل  ــود کــه ای متوجه ب

فقط بهانه است.

برای پیروزی بر دشمن به دو چیز نیاز داریم»
رهبر انقالب با اشاره به ادامه خصومت 
بــرای  ــران  ــ ای ملت  افـــزودنـــد:  مستکبران 
پیروزی در مقابل این هجمه ها به دو چیز 
و  هویتی«  عناصر  »استحکام  دارد:  نیاز 

»افزایش قدرت درونی«.
فکری  نظام  و  زیربنا  از  بــرخــورداری  ایــشــان 
عنصر  مــهــم تــریــن  را  منسجم  عقیدتی  و 
استحکام هویت ملی برشمردند و افزودند: 
اسالم  از  انقالب  فکری  مستحکم  زیربنای 
گرفته شده و در بیانات بسیار ارزشمند امام و 
درس های متفکرانی چون شهیدان مطهری و 
بهشتی تشریح شده؛ البته عناصر متفکر باید 
این نظام فکری را با پاسخ های جدید به مسائل 

جدید، نو به نو جلوه و رونق دهند.
ــد:  ــ ــردن ــ ــان ک ــشــ ــ ــر ن ــاطــ ــر انــــقــــالب خــ ــ ــب رهــ
می کنند،  تکرار  برخی ها  که  ایدئولوژی زدایی 
نتیجه اش انحراف از مسیر انقالب خواهد بود.
حضرت آیت هللا خامنه ای تأکید کردند: البته 
ِصرف زیربنای مستقل فکری، کافی نیست 
برخوردار  ویژگی هایی  از  باید  نیز  در عمل  و 
بود که مهم ترین آن ها عبارتند از: نترسیدن، 
تنبلی نکردن،  ناامیدنشدن،  خسته نشدن، 
ندانسته در نقشه دشمن ورود نــکــردن و در 

مواقع الزم آماده فداکاری بودن.
رهبر انقالب با اشاره به وجود این خصوصیات 
بارز در ملت ایــران و فداکاری شهدا گفتند: 
مــلــت ایــــران انــصــافــاً خسته نــشــده انــد که 
بی نظیر شهید  تشییع  در  را  آن  نمونه های 
سلیمانی و همچنین مراسم ابتکاری پر شور 

امسال در ۲۲بهمن دیدیم.
ایشان تأکید کردند: اگر همراه این مجاهدت، 
استقامت و منحرف نشدن از مسیر باشد، 

مشکالت هم حل خواهد شد.

در معرفی دستاوردهای »
انقالب کم کاری می شود

خامنه ای  آیــت هللا  حضرت 
ــای انـــقـــالب را  ــاوردهــ ــ ــت دســ
عظیم و شگفت آور خواندند 
و ضــمــن گــالیــه از کــم کــاری 
دستاوردها،  ایــن  معرفی  در 
ــقــالب اســالمــی  افـــزودنـــد: ان
از  را  کشور  چهره  توانست 
یک کشور عقب مانده  علمی 
قدرت ها  سیاسی  طُفیلیِ  و 
وابسته،  اقتصادی  نظر  از  و 
به یک کشور آزاد، مستقل، 
و  آبــرومــنــد  عــزیــز، سربلند، 
موفقیت های  از  ــوردار  ــرخـ بـ
بزرگ علمی تبدیل کند. ایشان یکی دیگر از 
ایران  ملت  دگرگونی  را  انقالب  دستاوردهای 
از حالت خمودگی، بی هدفی و دنباله روی به 
ملتی پرتحرک، بانشاط و هــدف دار دانستند 
و افــزودنــد: تشکیل هــزاران هسته علمی در 
کشور و فعالیت های گسترده اجتماعی جوانان 
همچون کمک های مؤمنانه در قضیه کرونا از 
نمونه های بارز تحرک و نشاط ملت ایران است.

امروز مردم ایران خودشان انتخاب می کنند»
حضرت آیــت هللا خامنه ای، تغییر مدیریت 
کشور از یک حکومت استبدادی، پادشاهی 

یـــک حکومت  بـــه  فــــردی  و 
ــوری و  ــ ــهـ ــ ــمـ ــ مـــــــردمـــــــی، جـ
ــاورد  ــ ــت دســ را  مـــــردم ســـــاالر 
ــگــر انـــقـــالب خــوانــدنــد و  دی
گفتند: امــروز مردم حاکم بر 
و  هستند  کشور  سرنوشت 
خود انتخاب می کنند. ممکن 
اســت خــوب یــا بــد انتخاب 
انتخاب  خودشان  اما  کنند، 
از  قبل  درحالی که  می کنند، 

انقالب هیچ کاره بودند.
ایشان، سازندگی کشور را از 
انقالب  دســتــاوردهــای  دیگر 
نادیده گرفتن  از  ــراز تعجب  اب با  و  برشمردند 
ایــن خــدمــات گسترده از ســوی برخی افــراد 
اساسی  زیرساخت های  کردند:  خاطرنشان 
کشور در بخش های ســدســازی، آب رســانــی، 
ــی، راه ســــــازی، توسعه  ــازرســان ــی، گ ــرق رســان ب
آور  اعــجــاب  صنعت، کــشــاورزی و گسترش 
دانشگاه ها، کارِ کارستان انقالب اسالمی است.
رهبر انقالب اسالمی تقویت بنیه نظامی و 
ایـــران به یک قدرت  دفاعی و تبدیل شــدن 
بزرگ منطقه ای را از دیگر دستاوردهای انقالب 
توطئه های  اصلی  علت  گفتند:  و  خواندند 
گوناگون آمریکا و رژیم صهیونیستی و برخی 
دولــت هــای اروپــایــی همین حرکت روبــه جلو 
انــقــالب اســت کــه ان شـــاء هللا قــدرت ملت و 

مــســئــوالن، ایـــن تــوطــئــه هــا را 
خنثی خواهد کرد.

خامنه ای  آیـــت هللا  حــضــرت 
تــأکــیــد کـــردنـــد: مـــا در کــنــار 
ــاه  ــچ گـ ــیـ دســـــــتـــــــاوردهـــــــا، هـ
برخی  در  عــقــب مــانــدگــی هــا 
و  نکردیم  پنهان  را  بخش ها 
معتقدیم این عقب ماندگی ها 
در شأن انقالب اسالمی و قابل 
بــایــد جبران  و  نیست  قــبــول 
مسئوالن  به عنوان  مــا  شــود. 
ایــن عقب ماندگی ها  ــروز  ب در 
مقصریم و البته ممکن است 
بــخــش هــایــی  ــم در  مـــــردم هـ

دخالت داشته باشند.

هرجا از انقالب کوتاه آمدیم »
عقب ماندگی داریم

ــن  ــی ایـ ــ ــل ــت اصــ ــلـ ــان افـــــــزودنـــــــد: عـ ــ ــشـ ــ ایـ
عقب ماندگی ها، انقالبی عمل نکردن است. 
عقب ماندگی  کــردیــم،  عمل  انقالبی  هرجا 
نداشتیم اما هرجا از انقالب کوتاه آمدیم و 
حرکتی ناشی از کسالت و بی توجهی، انجام 

دادیم، عقب ماندگی به وجود آمد.
زمینه  در  گفتند:  اســالمــی  ــقــالب  ان رهــبــر 
وضعیت  اول  درجـــه  در  عــقــب مــانــدگــی هــا، 
سپس  و  اســت  ضعیف  طبقات  معیشت 
این  باید  موضوع شکاف طبقاتی اســت که 
اقتصادی  عدالت  و  برطرف  عقب ماندگی ها 
خامنه ای  آیـــت هللا  حضرت  شـــود.  مستقر 
بــا همین  البته وضــع کشور  کــردنــد:  تأکید 
وضعیت  از  جلوتر  بسیار  عقب ماندگی ها 

کشور در قبل از انقالب است.
ایشان با اشاره به تمرکز دشمن روی ناکامی ها 
و نادیده گرفتن دستاوردها و عملیات روانی و 
دروغگویی برای ناامید و بدبین کردن مردم و 
جوانان، افزودند: متأسفانه برخی عناصر در 
داخــل از روی غفلت و برخی هم مغرضانه 

همان حرف  های دشمن را تکرار می کنند.

حساسیت مردم به نابسامانی ها نشانه »
گرایش به آرمان های انقالب است

رهبر انقالب اسالمی به حساسیت بیشتر 
قبال  در  ــالب،  ــقـ انـ اول  بـــه  نــســبــت  مــــردم 
و  فساد  مثل  مسائلی  بــه ویــژه  نابسامانی ها 
این  گفتند:  و  کردند  اشــاره  فاصله طبقاتی 
حساسیت بسیار خوب است و نشان دهنده 
گرایش مردم به آرمان های انقالب است و به 
همین علت هرجا مبارزه با فساد و حرکت به 

سمت کمک به قشر ضعیف و ایجاد عدالت 
باشد، دلگرم می شوند و حمایت می کنند.

حضرت آیــت هللا خامنه ای تأکید کردند: ما 
وظیفه داریم با استفاده از انبوه دستاوردهای 
انقالب، ناکامی ها را برطرف کنیم که از جمله 
ایــن دســتــاوردهــا، جــوانــان عالقه مند، مبتکر 
و آماده به کار هستند که باید از این ظرفیت 
تا  گرفت  بهره  مـــردم  انقالبی  شــور  کنار  در 

نابسامانی ها برطرف شود.

هم انتخابات پرشور، هم انتخاب اصلح و »
شخصیت مناسب

از  دیگری  در بخش  انقالب اسالمی  رهبر 
آینده  انتخابات  بــه  اشـــاره  بــا  سخنانشان 
ریاست جمهوری، انتخابات را فرصتی بسیار 
بزرگی برای کشور دانستند و گفتند: البته 
نمی خواهند  اسالمی  جمهوری  مخالفان 
برای  مهم  ظرفیت  و  فرصت  ایــن  از  نظام 
پیشرفت کشور استفاده کند، اما مشارکت 
پُرشور و انقالبی مردم در انتخابات، موجب 
امنیت کشور و پس زدن دشمنان و کاهش 
این  نباید  بنابراین  مــی شــود؛  آن هـــا  طمع 

فرصت را از دست داد.
حضرت آیت هللا خامنه ای افزودند: انتخابات 
هر چه پُرشورتر و با اقبال عمومی بیشتری 
همراه باشد، آثار و منافع بیشتری برای کشور 

خواهد داشت.
ایـــشـــان هــــدف دشــمــن از 
بـــیـــان ادعــــاهــــای تـــکـــراری 
دلسرد  را  انتخابات  ــاره  درب
کــــردن مــــردم دانــســتــنــد و 
ادعاها،  این  به رغم  گفتند: 
بــرای کشور یک  انتخابات 
امکان و ذخیره مهم است 
که باید با مشارکت پرشور 
مـــردم هــمــراه بــاشــد، البته 
ــور با  ــرُشـ اگـــر مــشــارکــت پـ
یک انتخاب درست یعنی 
انتخاب یک نیروی کارآمد، 
با ایمان، باانگیزه، عالقه مند 
و پرُکار همراه شود، نورٌ عَلی 
آینده  تضمین کننده  و  نور 

کشور است.
انــقــالب اســالمــی تأکید کــردنــد: عالج  رهبر 
دردهای مُزمن کشور در پر شور بودن انتخابات 
و حضور عمومی مردم، و بعد، انتخاب اصلح 
ریاست  انتخابات  در  و شخصیت مناسب 

جمهوری است.

در برجام دیگر با حرف و وعده قانع »
نمی شویم؛ فقط عمل!

حضرت آیت هللا خامنه ای در پایان با اشاره 
به سخنان اخیرشان دربــاره برجام و تبیین 
برجام،  دربـــاره  گفتند:  نــظــام،  سیاست های 
ولــی ما  و وعده هایی گفته می شود  حرف ها 
حرف و وعده  خوب که نقض و بر ضدّ آن عمل 
شــود، زیــاد شنیدیم؛ بنابراین حرف و وعده 

فایده ندارد و این بار فقط عمل، مهم است.
ایشان تأکید کردند: اگر عملِ طرف مقابل را 
ببینیم، ما هم عمل خواهیم کرد ولی این بار، 
جمهوری اســالمــی بــا حــرف و وعـــده قانع 

نخواهد شد.
حضرت آیت هللا خامنه ای همچنین با تبریک 
حلول مــاه پر برکت رجــب، افــزودنــد: اگرچه 
بــه علت شــرایــط خاص  اجتماعات عــبــادی 
کرونا موقتاً برگزار نمی شود، اما الزم است در 
خانه ها از ادعیه بسیار خوب و پرمعنای این 
ماه، و توسل و راز و نیاز با پروردگار بهره کافی 

گرفته شود.
ــقــالب اســالمــی،  پــیــش از ســخــنــان رهــبــر ان
حجت االسالم والمسلمین آل هاشم نماینده 
امام جمعه  و  شرقی  آذربایجان  در  ولی فقیه 
تبریز، گزارشی از تالش های گسترده قشرهای 
مختلف مردم و گروه های جهادیِ استان برای 
مقابله با کرونا و کمک به مجاهدانِ عرصه 

سالمت بیان کرد.

رهبر انقالب اسالمی در سخنرانی زنده تلویزیونی به مناسبت سالگرد قیام مردم تبریز عنوان کردند

انتخابات پرشور و انتخاب درست، تضمین آینده کشور

حقوق بگیر ثابت اعم از شاغل و بازنشسته کشورى لشکرى وتأمین اجتماعى س
کسانى حقوق  و  کمتربوده!  ــان  ــازاری ب بــه  نسبت  شــان   ماهانه  دریافتى  حقوق 
بگیرثابت اند که یا سرمایه پدرى و آبا و اجدادى ندارند! یا قابلیت ریسک پذیریشان 
کم است! ودنبال یک جوى آب باریک همیشگی اند! براى جبران این تفاوت حقوق، 
قانون گذاران براى حقوق بگیران ثابت درماه هاى پایانی هرسال حداقل معادل یک ماه 
حقوق به عنوان پاداش در نظروپرداخت می کردند، ولى متأسفانه چندین سال است 
پاداش آخرسال نسبت به حقوق دریافتى ماهانه رشد چندانى نداشته! وبا این مبلغ 
نمی توان نه لباس وکفش وآجیل شیرینى ومیوه اى خرید! با این گرانى کاال و مواد 
غذایى، نمایندگان محترم مردم درمجلس طرحى فورى ارائه که قانون دائمى شود 

ومعادل یک ماه حقوق پرداخت کنند. 9190000590
خواهشاً مانند بیمه سربازان درسنوات بازنشستگی ازبیمه فارغ التحصیالن س

دانشگاهی درسنوات بیمه استفاده شود چون دانشجو هم درخدمت کشور است 
مانند سرباز. 9190000526

جناب صادق خرازی فرمودند: هتاکی، پژواک سخنان و وعده های عمل نشده  س
استیضاح.  بــه  قـــادر  ومجلس  اســت  قــانــون  دارای  اســـت. کشور  رئیس جمهور 

  9150000032
چه خوبه که جــدول رده  بندی لیگ برتر را بعد بازی ها چاپ کنید. ممنونم. س

9380000868
اعمال مدرک دوم فرهنگیان چرا اجرا نمی شود. من لیسانس هنرهای تجسمی و س

فوق لیسانس هنرهای اسالمی هستم. می گویند مدرکتان مرتبط نیست. 9150000938 
التماس می کنیم هرجوری که می توانید کمیسیون اجتماعی مجلس را در طرح س

ساماندهی استخدام کارکنان دولت که شروع شده است حمایت کنید تا این طرح را  
یک بار برای همیشه تمام کند. شروع نکردن بهتر از تمام نکردن است.   از محبت 

شما بی نهایت سپاسگزاریم 9180000317
دستیابی تدریجی و فراگیر به واکسن کرونا که بحمدهللا با موفقیت نتیجه داد س

بی نهایت مایه افتخاراست. امیدواریم از این حرکت جهادی به نحو شایسته قدردانی 
و در تاریخ ماندگار شود. 9380000263

اختالف درمتناسب سازی حقوق بازنشستگان کشوری)که حداقل4میلیون و س
۸00هزار تومان است(وتأمین اجتماعی)که ۲میلیون و ۸00 هزار تومان است(آیا این 
عدالت است؟ مگرما هم خانواده وعروس و داماد نداریم و تا به کی باید سرمان پایین 

باشد وشرمنده 9920000341

اتمام حجت ایران با آمریکا در آستانه اجرای قانون هسته ای مجلس

روحانی: توپ برجام در زمین آمریکاست
امید ادیب: هر چند آذرماه امسال 
که قانون دوفوریتی مجلس با عنوان 
»اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها« 
از  زیــادی  انتقادهای  تصویب شد، 
جــریــان هــای سیاسی  برخی  ســوی 
بــه ایــن قــانــون شــد، امــا هــر چــه به 
اسفند  ســوم  در  آن  اجـــرای  موعد 
نزدیک می شویم، دست وپازدن های 
ــوقــف اجـــرای  ــرای ت ــ ــی ب طـــرف غــرب
به تهران آمده،  وزیــر خارجه قطر  این لحظه  تا  آن شدت گرفته اســت. 
رئیس جمهور سوئیس که کشورش حافظ منافع آمریکا در ایران است با 
روحانی گفت وگو کرده، شنبه نیز رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین المللی 
انرژی اتمی به تهران می آید. اما حرف برجامی ایران مشخص و منطقی 
است؛ همان طور که رئیس جمهور در گفت وگوی تلفنی نیم ساعته خود با 
رئیس جمهور سوئیس تأکید کرد: »اکنون توپ در زمین آمریکاست و هر 
موقع تحریم های غیرقانونی را به طور عملی کنار بگذارد، ایران هم بالفاصله 
به همه تعهدات خود پایبند خواهد بود«. مطابق قانون هسته ای مجلس، 
چنانچه طرف های غربی همچنان نسبت به رفع تحریم ها متعهد نباشند، 
ایران سطح بازرسی های آژانس را کاهش می دهد و اجرای پروتکل الحاقی 
را متوقف می کند. کاظم غریب آبادی نماینده ایران در آژانس بین المللی 
موارد  به  داد  انجام خواهد  ایــران  که  اقدام هایی  توضیح  اتمی در  انــرژی 
متعددی اشــاره کرده که توقف اجــرای مفاد پروتکل الحاقی، ممنوعیت 
اظهار زودهنگام تأسیسات هسته ای به آژانس و استفاده از فناوری های 
ــاره  مــدرن و حضور درازمـــدت آژانـــس در ایـــران و عــدم شفاف سازی درب
کیک زرد و غنی سازی و همچنین نظارت و راستی آزمایی اجرای اقدام های 

داوطلبانه از جمله مهم ترین این اقدام هاست. 

وزیر خارجه آمریکا: باید روی برجام طوالنی تر و قوی تر کار کنیم! »
رئیس جمهور هم در جلسه دیروز هیئت دولت ابعاد اقدام های ایران را 
تشریح کرد و با اشاره به اینکه پروتکل الحاقی مرحله ای فراتر از  پادمان 
است گفت: »دولت قانون مصوب مجلس را در چارچوب آیین نامه ای که 
تصویب کرده اجرا کرده؛ یکی از بندهای این قانون می گوید از ۵ اسفند 
از پروتکل الحاقی که داوطلبانه قبول کرده بودیم، خارج شویم و نظارت بر 
اساس پادمان خواهد بود.« روحانی خطاب به دولت آمریکا هم تصریح 
کرد: »به هیچ وجه به مفاد برجام، چیزی اضافه نمی شود«. موضع دیروز 
رهبر معظم انقالب و این عبارت روحانی پس از آن گفته شد که آنتونی 
بلینکن وزیر خارجه آمریکا باردیگر بر سیاست »برجام اضافه« تأکید کرد. 
وزیر خارجه دولت بایدن عیناً همان سیاست دولت ترامپ را تکرار کرد 
که برجام به تنهایی کافی نیست و حوزه های موشکی و منطقه ای نیز باید 
به توافق هسته ای اضافه شود. بلینکن دراین باره گفته است: »از سرگیری 
برجام دیگر کافی نیست و باید روی توافقی طوالنی تر و قوی تر کار کنیم«. 
او در عین حال با وقاحت تمام تأکید کرده که اول ایران باید به تعهدات 
خود بازگردد! دراین باره ظریف هم دیروز تصریح کرد: »متأسفانه برخی 
اعضای تیم بایدن با وجود  اینکه اذعان کرده اند سیاست فشار حداکثری 

شکست خورده است، فکر می کنند می توانند از آن استفاده کنند«.

ظریف: از نامه پیشنهاد اقتصادی ارمنستان 
اطالع ندارم 

در پی انتشار گــزارش روزنامه قدس 
ــوان »دیــپــلــمــاســی اقــتــصــادی  ــا عــن ب
بهانه  بــه  کــه  در خـــواب زمستانی« 
بر  مبنی  ایـــران  بــه  ارمنستان  نامه 
به  ایــرانــی  کــاالهــای  جایگزین کردن 
جای کاالهای ترکیه ای انتشار یافت، 
خارجه  وزیــر  با  کوتاهی  گفت وگوی 
درباره سرنوشت رایزنی های اقتصادی 

ایران و ارمنستان انجام دادیم. 
محمد جواد ظریف در پاسخ به این سؤال قدس که وضعیت مبادالت 
برای  ارمنستانی  طرف  درخواست  به  توجه  با  به ویژه  ارمنستان  و  ایــران 
افزایش همکاری ها چه بوده، از این نامه اظهار بی اطالعی کرد و گفت: 
»گفت وگوهای زیادی بین ایران و ارمنستان برای افزایش تبادالت تجاری 
ایــران صحبت کردیم  دو کشور انجام شــده، ما هم با بخش خصوصی 
که بتوانیم از این فرصت ]تحوالت اخیر منطقه قره باغ[ برای گسترش 
دیروز  در حاشیه نشست  که  وزیر خارجه  کنیم«.  استفاده  همکاری ها 
هیئت دولــت به ســؤال ما پاسخ مــی داد و بــرای رفتن نیز عجله داشت، 

کاهش مبادالت مرزی ایران با عراق را نیز معلول کرونا دانست. 

42 سال، 37 انتخابات
هــر ســالــه همزمان بــا نــزدیــک شــدن بــه فصل 
و  افــزایــش بحث  کــشــور شــاهــد  در  انتخاباتی 
با  گــروه هــای مختلف  جدل های سیاسی میان 
هدف بهره گیری از این فضای رقابتی، در جهت 
جلب آرای مردمی هستیم. منازعات انتخاباتی 
به خــودی خود چیز بدی نیست، اما هنگامی 
که بحث ها از ریل خارج شده و به تخریب طرف 
مقابل بینجامد، پذیرفتنی نیست. امسال هم 
در حالی که هنوز چهار ماه تا انتخابات ریاست 
جمهوری ۱400 باقی مانده، اظهارنظرها در این 
باره داغ شده است. بحث مشارکت حداقلی و 
حداکثری پس از انتخابات مجلس یازدهم شکل 
جدی تری به خود گرفته است. اصالح طلبان بر 
این گزاره تأکید می کنند که هر چه مشارکت مردم 
در پای صندوق های رأی کمتر باشد، اصول گرایان 
برنده می شوند؛ امــا ایــن گــزاره همواره از سوی 
اصول گرایان رد شده و آن را به عنوان اتهامی از 

سوی اصالح طلبان به خود تلقی می کنند.
همان گونه که گفته شد افزایش منازعات کالمی 
رقابت  ایــن  نمک  انتخابات  مــاراتــن  آستانه  در 
است، اما اگر همین نمک زیاد باشد، آش شور 
می شود و حضور مردمی تحت تأثیر حواشی 
قرار می گیرد و اصالً به نوعی در اصل انتخابات 
اثرگذار است. رهبر حکیم انقالب با درک این 
به  که  روز گذشته خــود  موضوع در سخنرانی 
تبریز در  مــردم  تاریخی  قیام  مناسبت سالروز 
۲۹بهمن ۱۳۵۶ انجام گرفت، رهنمودهایی دادند 
که باید چراغ راه همه طیف های سیاسی باشد. 
ایشان در باب مؤلفه حضور مردم در انتخابات 
آینده  ماه های  در  انتخابات  باب  »در  فرمودند: 
حرف های زیادی دارم که عرض خواهم کرد. فعالً 
همین یک جمله را می گویم؛ عالج دردهای مزمن 
کشور در پرشور بودن انتخابات و حضور عمومی 
مردم و بعد، انتخاب اصلح و شخصیت مناسب 

در انتخابات ریاست جمهوری است«.
انتخابات یکی از ارکان جمهوریت ایرانی اسالمی 
است. انتخابات در وهله اول نمایشی از مشارکت 
و  اســت  سیاسی  تصمیم گیری های  در  مـــردم 
شرایط را به گونه ای فراهم می کند تا جمهور در 
یک شیوه قانونی نظرات خود را نسبت به نحوه 
اداره کشور ارائه و اعمال کند. انقالب اسالمی 
در طول 4۲ سال اخیر خود ۳7 انتخابات برگزار 
کرده و در همان ابتدای این نهضت ماهیت خود 
را بر نمایش قدرت ملت و رأی مردم گذاشت. 
دومین مسئله در باب اهمیت انتخابات در ایران 
اسالمی هم به شرایط کشور باز می گردد. امروز 
ما با مانع تراشی گسترده غرب بر سر توسعه 
ایــن در حالی  ــوده و  ب ــه رو  اقتصادی کشور روبـ
است که همراهی مردم شاه کلید حل و عبور 
از مشکالت اســت. رهبری در اظــهــارات اخیر 
خود به صراحت فرمودند بهترین، مؤثرترین و 
نتیجه بخش ترین راه در رفع موانع مشارکت 
در انتخابات است آن هم به صورت حداکثری. 
این  باشد  باالتر  مــردم  میزان مشارکت  هرچه 
مسئله پشتوانه محکم تری برای حکومت ایجاد 
کرده و از سوی دیگر همدلی و همراهی بیشتر 
آحاد جامعه با سیاست های اجرایی را به همراه 
خواهد داشت. ضمن اینکه این حضور آبی بر 
آتش توطئه های دشمنان هم خواهد بود. پس 
خود  اظهارنظرهای  با  که  سیاسی  جریان های 
شایانی  کمک  انتخابات  تنور  شــدن  گرم تر  به 
می کنند، باید حواسشان باشد تا در پازل دشمن 
بازی نکرده و با اقدام ها و اظهارات نسنجیده خود 
مردم را ناامید نکنند. ناامیدی و مشارکت کم 
مردم در انتخابات دشمنان را جری تر می کند و در 
نهایت این مسئله به زیان منافع ملی و کشورمان 
تمام خواهد شد. این واقعیتی است که همواره 
باید مقابل چشم تمامی احزاب باشد تا با توجه 
به رهنمودهای رهبر انقالب و در همراهی هم، 

آینده ایران قوی را رقم بزنیم.

وزیــر خارجه کشورمان س  محمدجواد ظریف 
ــاره حضورش در  در حاشیه هیئت دولــت دربـ
انتخابات گفت: جدیت لیست کابینه منسوب به 
من به اندازه کابینه ای است که از شخصیت های 
بود!  شــده  منتشر  مجازی  فضای  در  کارتونی 
تصمیم من درباره کاندیداتوری »کماکان« همان 

است که اعالم کرده بودم. 
 حسین مرعشی سخنگوی کارگزاران با بیان س

اینکه ما درباره گزینه حزب به جمع بندی رسیده ایم 
و پیشنهاد خود را به ائتالف اصالح طلبان اعالم 
خواهیم کرد، گفت: ما از نامزد خود دفاع می کنیم 
اما در نهایت براساس نظر ائتالف عمل می کنیم 

چون عضوی از ائتالف هستیم.
 غالمرضا ظریفیان فعال اصالح طلب درباره س

نامزد  عــنــوان  بــه  حــضــور سیدحسن خمینی 
اصالح طلبان گفت: آقای سیدحسن خمینی به 
دلیل اینکه دارای یک جایگاه ملی هستند، برخی 
از افراد و احزاب اصالح طلب درخواست شرکت 
او در انتخابات را دارند، اما احتمال اینکه او چنین 

تصمیمی بگیرد، کم است.

شماره پیامک: 30004567صدای مردم   

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

گزارش خبـری

خبـر
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کوتاه از انتخابات 

annotation@qudsonline.ir

یادداشت روز

 جعفر قنادباشی، تحلیلگر سیاسی

امروز مردم حاکم 
بر سرنوشت کشور 

هستند و خود انتخاب 
می کنند. ممکن است 

خوب یا بد انتخاب 
کنند، اما خودشان 
انتخاب می کنند، 

درحالی که قبل از 
انقالب هیچ کاره بودند

بـــــــرش

انتخابات برای کشور 
یک امکان و ذخیره مهم 
است که باید با مشارکت 

پرشور مردم همراه 
باشد، البته اگر مشارکت 

پُرشور با یک انتخاب 
درست یعنی انتخاب 
یک نیروی کارآمد، 
با ایمان، با انگیزه، 

عالقه مند و پُرکار همراه 
شود، تضمین کننده 
آینده کشور است

بـــــــرش

ما وظیفه داریم با 
استفاده از انبوه 

دستاوردهای انقالب، 
ناکامی ها را برطرف 
کنیم که از جمله این 
دستاوردها، جوانان 

عالقه مند، مبتکر و آماده 
به کار هستند که باید 

از این ظرفیت در کنار 
شور انقالبی مردم بهره 
گرفت تا نابسامانی ها 

برطرف شود

بـــــــرش
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آغاز توزیع 20 هزار وعده غذای متبرک حضرت رضا)ع( در ماه رجب  همزمان با آغاز ماه رجب المرجب، مدیر امور مجاورین آستان قدس رضوی از آغاز مرحله دیگری از طرح حمایت از اقشار آسیب پذیر 
حاشیه شهر مشهد با توزیع غذای گرم بین نیازمندان خبر داد.  هادی غالمی گفت: در طول ماه رجب به خصوص مناسبت هایی نظیر میالد امام جواد)ع(، والدت حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( و وفات حضرت زینب)س( 

توزیع 20 هزار وعده غذای متبرک در حاشیه شهر مشهد در نظر گرفته شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قصه زیارت اولی ها در کانون خادمیاری شهرستان بهار استان همدان

ای که می پرسی نشان عشق چیست
طاهره فجر داودلی: درد است دوری 
و نداری، که پایت را ببندد تا به هوای 
منتظر  مِهربانی  و  مِهر  امـــام  ــدار  دیـ
بمانی. درمان این درد، نظر امام است 
که هوای دلت را می داند و بی هوا تو را 

به طریقی می طلبد.
این مطلب را اعضای کانون خادمیاری 
شــهــرســتــان بــهــار اســتــان هــمــدان با 
کانون  جمله  از  تخصصی  کــانــون   16

زیارت اولی ها در این چند سال، به خوبی درک کرده اند و با چشم دیده اند که اگر 
دلی به سمت امام رضا)ع( روانه شد، خود امام اسباب زیارت را فراهم می کند. 

بی خود نیست که می گویند: »دلت که برود، خودت هم می روی!«. 

گر ما خطا کنیم، عطای تو بی حد است»
از  همدان،  استان  بهار  خادمیاری شهرستان  کانون  مسئول  رجبی،  عبدهللا 
زیارت اولی ها روایت های خواندنی بسیاری دارد. »روزی یکی از خیران کانون با من 
تماس گرفت و گفت: اگر هزینه زیارت زن و شوهری را که تا به حال به مشهد 
مشرف نشدند و از نظر مالی ضعیف هستند را پرداخت کنم آن ها را می برید؟ آن 
لحظه کاروان اعزامی ما پر شده بود و در پاسخ گفتم: این سفر که کاروان تکمیل 
است، شما هزینه را پرداخت کنید، اگر کنسلی داشتیم که قسمت این دوستان 
است و می بریم وگرنه در سفر بعد با اولویت به زیارت خواهند رفت. چیزی 
نگذشت که سفر دو نفر در کاروان کنسل شد و این دو عزیز جایگزین شدند. زن 
و شوهر در مشهد همراه ما به زیارت می آمدند و مرد در هر زیارت مدام می گفت: 

امام رضا)ع( غلط کردم.
کنجکاو شدیم و علت را از خود مرد جویا شدیم. مرد تعریف کرد: شب میالد 
امام رضا)ع( تصاویر حرم از تلویزیون پخش می شد که همسرم گفت: مرد! این 
همه سال گذشته و تو یک شب والدت امام رضا)ع( من را مشهد به زیارت نبردی. 
وضع مالی من خوب نبود و برای پوشش گذاشتن روی این قضیه گفتم: ساکت 
شو زن، امام رضا)ع( مگر تولد ما آمده که ما تولدش برویم؟ آن شب گذشت. 
تا اینکه در شبی دیگر امام به خوابم آمد و گفت: دیدی من تولد تو آمــدم... 
از خواب بیدار شدم و گفتم: امام رضا)ع( غلط کردم، حاال من یک حرفی زدم. 
شما ببخشید و استغفار کردم. چیزی نگذشت که دعوت نامه زیارت امام رضا)ع( 
برایمان آمد و ما راهی سفر شدیم. حاال من چیزی جز خجالت محضر امام ندارم. 

هر چند می دانم این لطف ایشان است که شامل حال ما شده«. 

امام بطلبد، ما چه کاره ایم؟»
لیلی یمین اسماعیلی، مسئول کانون زیارت اولی هایِ بهار می گوید: »چند سال 
پیش، بعد از ماه رمضان قرار بود نخستین کاروان زیارت اولی ها را به مشهد ببریم. 
در فهرست نفرات، اسامی مادری با سه فرزندش بود. با توجه به محدودیت ها 
و قوانین برای شرایط زیارت اولی ها من این مادر و سه فرزندش را کنار گذاشتم. 
حتی یکی از همکاران هم پیگیری کرد و من با بیان دالیل، علت را توضیح دادم. 
خود خانم هم حضوری با کلی اشک و التماس از من درخواست سفر به مشهد 
و زیارت را داشت. من باز علت ها و محدودیت ها را گفتم و قول دادم اگر شرایط 

فراهم شد در سفرهای بعدی حتماً برای زیارت به مشهد بروند.
اسامی، دیگر در خاطرم نماند. گذشت تا روزی که قرار بود اسامی را ارسال کنیم. 
من در فهرست نفرات دیدم دو تا اسم خط خورده و دو تا اسم دیگر جایگزین 
شده است. فرصت بررسی نداشتم. اسامی ارسال شد تا روز حرکت کاروان. در 
کمال تعجب دیدم همان خانم که پیشتر اسمش را خط زده بودم با یک کودک 
در کــاروان ما هستند. وقتی پرسیدم چطور شد راهی سفر شدی به دخترش 
مرضیه اشاره کرد. دخترش بسیار زیبا بود اما تا زمانی که صحبت نمی کرد کسی 
متوجه معلولیتش نمی شد. مادر مرضیه گفت: همسرم چند وقتی است به 
خاطر مسائل مالی زندان است. ماه رمضان، تلویزیون، افطاری صحن هدایت 
حرم امام رضا)ع( را نشان می داد. مرضیه با زبان بی زبانی به من گفت برویم اینجا. 
همان لحظه به جواداالئمه)ع( توسل کردم که من و مرضیه را بطلبد. می دانستم 

امام حاجت من را بی پاسخ نمی گذارد«. 
یمین اسماعیلی در ادامه می گوید: »هنوز با این خانواده ارتباط دارم. پس از آن 
سفر، پدر مرضیه از زندان آزاد شد و با کاری که برای خود دست و پا کرد توانست 
بدهی هایش را پرداخت کند و خود مرضیه شرایط خیلی بهتری دارد که مطمئناً 
از برکات آن سفر بوده است. من فهمیدم وقتی امام بطلبد هیچ مانعی نمی تواند 

جلو آن را بگیرد و هنوز نمی دانم چه کسی آن اسامی را در فهرست نوشت«.

  محمدحسین مروج کاشانی   »تبیین و ترويج 
تعالیم وحیانی قرآن و حکمت ها و معارف مکتب 
ــرم)ص( و اهل  ــ نــورانــی اســـالم، سنن پیامبر اک
بيت عصمت و طهارت)ع( با محوريت سیره 
علمی و عملی حضرت امام رضا)ع( و تعامل و 
گفت وگو با گروه ها ، ادیان و اندیشه ها و خبرگان 
ــارت«،  زی آثــار  و تثبیت  فرهنگی«، »گسترش 
اثربخشی و گسترش کمی خدمات  »ارتــقــای 
نیازهای  با  متناسب  فرهنگی،  محصوالت  و 
مخاطبان« و... از جمله اصول و اهداف مندرج 
در سند سیاست های کالن آستان قدس رضوی، 
ابالغی از سوی تولیت این نهاد مقدس است که 
اجرا و دستیابی به نتایج مطلوب در زمینه موارد 
مزبور، بر عهده سازمان علمی و فرهنگی آستان 
قدس رضوی قرار داده شده است. برای دستیابی 
مطلوب به این اهداف و سیاست ها، چه راهکارها 
و زیرساخت هایی در این سازمان اندیشیده شده 
است؟ برای دریافت پاسخ این پرسش، در ادامه 
برش هایی از گفت وگوی خبرنگار قدس با »دکتر 
محمد سهیلی« معاون طرح و برنامه سازمان 
علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی را دنبال 
کنید. وی دارای مدرک دکترای رشته مدرسی 

معارف اسالمی است.

در ســنــد ســیــاســت هــای کـــان آســتــان   
اهــداف و سیاست هایی  قدس رضوی چه 
در حوزه فعالیت سازمان علمی و فرهنگی 

تدوین شده است؟
تولیت  دغــدغــه  مــورد  و  اصلی  سرفصل های 
در خصوص  ــوی  رضــ قـــدس  ــان  آســت معظم 
ارتقای  به  مربوط  فرهنگی  و  علمی  ســازمــان 
اثربخشی و تأثیر فرایند زیارت بر زائران است 
که البته یکسری اصول دیگر هم مطرح است. 
از طرف دیگر، بایستی خدمات و محصوالت 
علمی و فرهنگی برای ارائه به مخاطبان هم از 
کمیت قابل توجه و هم از اثرگذاری مناسب 
بر مخاطبان برخوردار باشد. در همین راستا از 
وجود ظرفیت های علمی، آموزشی و پژوهشی 
تحقق  جهت  در  ســازمــان  ایـــن  در  مناسب 
تمامی مأموریت های آستان قدس رضوی در 
حوزه های علمی، فرهنگی، زیارتی و... استفاده 
ایــن است  ایــن سازمان  می کنیم. یک ویژگی 
خود  به  منحصر  تنها  آن  مأموریت های  که 
نیست  فرهنگی  و  علمی  ســازمــان  مجموعه 
بلکه تمام یا بیشتر بخش های دیگر آستان 
قدس رضوی را زیر پوشش قرار می دهد که از 
آن جمله می توان به پشتیبانی های علمی و 
فرهنگی آستان قدس اشاره کرد. جنبه دیگر 
مأموریت های این سازمان، فراهم آوردن ظرفیت 
و محیط مناسب بــرای تأثیرگذاری در فضای 
بین الملل است. در همین سند سیاست های 

کالن آستان قدس، پنج اصل و 37 سیاست 
تــدویــن شده  فرهنگی  ــرای ســازمــان علمی  بـ
اســت که مهم ترین ایــن اصــول  عبارت اند از: 
ترویج معارف رضــوی، گسترش و تثبیت آثار 
زیارت، ارتقای اثربخشی محصوالت و خدمات 
فرهنگی، بسیج ظرفیت های علمی، آموزشی و 
پژوهشی در راستای مأموریت های آستان قدس 
و...، این اصــول، صورت مسئله هایی هستند 
باید در قالب سیاست های  ایــن ســازمــان  که 
ــرای اجـــرای صحیح و پاسخگویی به  مــدون ب
این  به نوعی  و  ایــن مسائل، چاره جویی کند 
سیاست ها، راهکارهای پرداختن به این مسائل 

به شمار می روند.

مهم ترین دغدغه های مسئوالن این سازمان   
مبتنی بر اجرای سند سیاست های کان آستان 

قدس در چه مواردی است؟
مهم ترین دغدغه ایــن اســت که ما در زمینه 
ــد گستره  ــای اجـــــرای مــأمــوریــت هــای خــــود، ب
و  خــدمــات  ــه  ــ ارائ بـــرای  مناسبی  جغرافیایی 
قدس  آســتــان  مجموعه  شــامــل:  محصوالت 
رضوی، حرم مطهر امام رضا)ع(، شهر مقدس 
مشهد، استان خراسان بزرگ، کشور جمهوری 

اسالمی ایران و در عرصه بین المللی و جهانی 
داشته باشیم.

ما باید ابتدا برای اثرگذاری مطلوب در جامعه 
برنامه ریزی  فرهنگی  لحاظ  از  کشور خودمان 
کنیم، به نحوی که حداقل بتوانیم حدود 5 تا 
و مجاوران  ــران  زائـ یعنی  10 درصــد مخاطبان 
قــرار  پــوشــش  زیــر  بــرنــامــه هــای فرهنگی  را در 
دهیم. نکته بعدی این است که به سازوکارها 
و فناوری های مناسب مجهز شویم تا بتوانیم 
تأثیر مطلوب را بر مخاطبان بگذاریم. یکی از این 
الزام ها، بهره گیری از فناوری های فرهنگی است. 
فناوری های فرهنگی، شیوه ها، روش ها، قالب ها 
بر  مطلوب  تأثیرگذاری  بــرای  مناسب  ابـــزار  و 

مخاطبان مشخص و مورد نظر را ارائه می کند.
دغدغه سوم، مربوط به تثبیت و پایدارسازی 
برنامه های فرهنگی است که مستلزم برخورداری 
رویکرد  و  اقتصادی  توجیه  از  برنامه ها  ایــن 
خودگردانی است، یعنی اجرای برنامه ها نباید 
مستلزم دریافت کمک، یارانه و... از سوی نهاد 
آستان قــدس رضــوی به صــورت همیشگی و 
دائمی باشد، بلکه این برنامه ها در آینده توسط 
تشکل های مردمی، مؤسسه های دانش بنیان و 
مجموعه های عمومی و دولتی انجام می شود 

که باید انجام آن توسط این گروه ها، نهادها و 
مؤسسه ها استمرار یابد. این موضوع مستلزم 
بهره گیری از صنایع فرهنگی و توجه مناسب به 

اقتصاد فرهنگ است.
ــه چــــهــــارم، مـــحـــدودیـــت مـــنـــابـــع و  ــدغــ دغــ
توانمندی های موجود است؛ به عبارت دیگر، 
باید با توجه به امکانات تخصیص یافته به این 
سازمان بتوانیم به بیشترین میزان قابل قبول 
در راستای اجرای هر چه بهتر و بیشتر اهداف 
و سیاست های تدوین شده در این سند دست 
یابیم. البته همین سیاست ها و اهــداف، خود 
بیش از 50 درصد از مأموریت ها، چشم انداز 
و اهـــداف کــالن آستان قــدس رضــوی اســت و 
دغدغه های دیگری هم مــورد نظر بــوده که از 

حوصله این مصاحبه و بحث ما خارج است.

خب چه موارد مهمی برای دستیابی مطلوب   
مــورد نظر مسئوالن  باید  ایــن سیاست ها  به 

سازمان علمی و فرهنگی قرار گیرد؟
ــارت  ــرای تحقق زیـ ــ مــحــور نــخــســت، تـــالش ب
به  اینجا  در  مطلوب  زیـــارت  اســـت.  مطلوب 
تأثیرگذاری مطلوب  که  اســت  زیــارتــی  معنای 
در حوزه های فردی، اجتماعی و تمدنی داشته 
باشد و این زیــارت می تواند منجر به تقویت 
سرمایه اجتماعی آستان قدس رضــوی شود. 
رضوی  معارف  و  فرهنگ  ترویج  بعدی،  نکته 
است به این معنی که ما بتوانیم الزام های این 
فرهنگ و معارف امام رضا)ع( را در سبک زندگی 
دینی، دستیابی به جامعه انقالبی و زمینه سازی 
تحقق حکومت مطلوب و تمدن نوین اسالمی 
فراهم سازیم. دستیابی به این الزام ها مستلزم 
فرایندهای پیچیده فرهنگی و اجتماعی است 

شامل:  برنامه ریزی  مختلف  الیــه هــای  در  که 
آموزش و توانمندسازی، بهبود فرایندها، توسعه 
سازمانی، توجه به مخاطبان )زائران و مجاوران( و 
شکل گیری تغییرات اجتماعی تعریف می شود.

سازمان علمی و فرهنگی چه ظرفیت هایی   
را برای دستیابی به سیاست ها در اختیار دارد؟

برخورداری  سازمان  این  ظرفیت های  مهم ترین 
مانند: دانشگاه  از مؤسسه های فرهنگی است 
علوم اسالمی رضوی، بنیاد پژوهش های اسالمی، 
دانشگاه بین المللی امام رضا)ع(، بنیاد  فرهنگی 
رضوی، مجموعه مدارس امام رضا)ع(، مرکز قرآن 
کریم، سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد، 
و  به نشر  انــتــشــارات، شرکت  و  مؤسسه چــاپ 
مؤسسه آفرینش های هنری. در واقع برای کارهای 
فرهنگی و علمی ما هم از ظرفیت های آموزشی 
انجام  بــرخــورداریــم و هم ظرفیت  قابل توجهی 
کارهای هنری را داریــم. همچنین ظرفیت قابل 
اسناد  مرکز  و  مــوزه هــا  کتابخانه ها،  در  توجهی 
آستان قدس وجود دارد که توانسته است یک 
مرکز استنادی را در سطح جهان اســالم مطرح 
کند. همین طور باید از مؤسسه فرهنگی و بقاع 
متبرکه آستان قدس رضــوی یاد کرد که هم به 
اجرای برنامه های گسترده فرهنگی می پردازد و هم 
ظرفیت اماکن مذهبی و بقاع متبرکه را به صورت 
منسجم و هماهنگ به کار می گیرد. مجموعه این 
مؤسسه های فرهنگی توسط ستاد سازمان علمی 
و فرهنگی آستان قدس رضوی مدیریت می شوند.

در ســیــاســت هــای ایـــن ســنــد، چــه نقشی   
برای عموم مردم، جامعه نخبگان، شرکت های 
و...  دانش بنیان، تشکل های مردمی)سمن ها( 

دیده شده است؟
اســـاســـاً تـــأثـــیـــرگـــذاری فــرهــنــگــی مــبــتــنــی بر 
ظرفیت های مردمی و نهاد های عمومی شکل 
می گیرد. به این معنی که نقش دولت و دستگاه 
رسمی و حکومتی حداکثر 30 درصد و در زمینه 
ایجاد زیرساخت ها و پشتیبانی از فعالیت های 
فعالیت های  تأثیرگذاری  امــا  اســت،  فرهنگی 
فرهنگی به معنای تغییر نگرش و رفتار در حوزه 
فعالیت های گروهی و متکی بر نقش آفرینی 
بنابراین  بــود.  مجموعه های غیردولتی خواهد 
شرکت های  نخبگانی،  جامعه  و  مــردم  عموم 
دانش بنیان، سمن ها )NGOهــا( نقش مهمی 
در رسیدن به اجــرای مطلوب این سیاست ها 
دارند که بروز و  ظهور عینی آن در زمینه های 
کادرسازی تخصصی، جلب مشارکت تشکل ها 
و سمن ها، شبکه سازی نخبگان و صاحبنظران، 
جریان سازی فرهنگی، تقویت اقتصاد فرهنگ 
و صنایع خالق متکی بر سرمایه های عمومی و 

مردمی و... خواهد بود.

در گفت وگوی قدس با معاون طرح و برنامه سازمان علمی و فرهنگی آستان قدس رضوی بیان شد

زائرمحوری و مخاطب محوری؛ اصولی مهم درفعالیت های آستان قدس رضوی

گـزارش
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اصل برگ سبز کامیون کشنده رنو مدل 2009 بشماره 
انتظام���ی : 52 ای���ران 339 ع 12 ، ش���ماره موت���ور: 
  VF625GPA000010560 : 176192  ، شماره شاسی
متعل���ق به جناب آقای امید محمدی مفقود گردیده 

و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

,ع
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12
07
6

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی  
س���ایپا131 مدل 1390 رنگ س���فید روغنی به ش���ماره 
انتظامی 312د96 ایران 74  شماره موتور 4296833 
و ش���ماره شاس���ی S3412290985405 ب���ه مالکیت 
مجی���د ش���برنگی خانرود مفق���ود گردی���ده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
12
06
9

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

مجوز س���اح ش���کاری نوع س���اح 1ل���ول گلوله زنی 
کالیبر7/92 س���اخت آلمان ش���ماره س���اح 25342 
بن���ام عبدالمل���ک برهانزئ���ی فرزن���د س���ید محمد به 
شماره ملی 3591682233 مفقود گردیده واز درجه 

اعتبار ساقط می باشد -ایرانشهر

,ع
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03
7

دی
قو
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ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  س���مند مدل 1389 رنگ س���فید 
روغن���ی ب���ه ش���ماره انتظام���ی 264ص92 ای���ران 20  
شاس���ی  ش���ماره  و   14789016042 موت���ور  ش���ماره 
NAACJ1JC7BF271884 به مالکیت آرزو س���توده 
ادیب���ی مفق���ود گردی���ده و از درج���ه اعتب���ار س���اقط 

می باشد.  ,ع
99
12
06
2

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

برگ س���بز خودروی  سواری MVM 530 مدل 1392 
رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظام���ی 282 د 75 
ایران 12  ش���ماره موتور MVM484FFFD021378 و 
شماره شاسی NATGCAVF0D1021480 به مالکیت  
رضا افش���انی طرقی مفقود گردی���ده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  ,ع
99
12
07
8

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

اص���ل ب���رگ س���بز خ���ودرو کامی���ون بنز م���دل 1974 
بش���ماره انتظام���ی : 23 ایران 753 ع 25 ، ش���ماره 
  10928771 شاس���ی:  ش���ماره   ،  10003610 موت���ور: 
متعلق به جناب آقای سید محمد طباطبایی مفقود 

گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
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س���ند اصل���ی ، کارت بیم���ه ، کارت طای���ی گارانت���ی 
خودرو س���واری س���مند مدل 99 به رنگس���فید روغنی 
به ش���ماره انتظامی ایران 79 / 116 ل 37 وبا ش���ماره 
شاس���ی NAACJ1JE1LF662447 وش���ماره موت���ور 
147H0513707مفق���ود گردی���ده واز درج���ه اعتب���ار 

ساقط می باشد . ,ع
99
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09
8
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برگ س���بز، س���ند کمپانی و س���ند محضری خودروی  
پرای���د م���دل 1376 رن���گ س���فید روغن���ی به ش���ماره 
موت���ور  ش���ماره    32 ای���ران  855ه19  انتظام���ی 
 S1442276139050 00045897 و ش���ماره شاس���ی
ب���ه مالکیت فریبرز تیموری مفقود گردیده و از درجه 

اعتبار ساقط می باشد.  ,ع
99
12
07
5

دی
قو

مف
ی 

گه
آ

موسسه عمران و توسعه رضوی وابسته به آستان قدس رضوی در نظر دارد چهل ونه باب مغازه در 
بازارهای هدایت ، مرکزی فاز 3 ، جم و امین به شرح ذیل را از طریق مزایده به مدت یک سال به 
متقاضیان واجد شرایط به صورت اجاره )بدون حق سرقفلی( واگذار نماید. متقاضیان می بایست جهت دریافت و 
تحویل اسناد مربوطه حداکثر یک هفته پس از درج آگهی نسبت به مراجعه به آدرس دفتر مرکزی سازمان واقع 

در تقاطع بلوار سجاد و خیام ، نبش بلوار شهید دستغیب ، واحد دبیرخانه اقدام نمایند.
  تلفن تماس:  37639280-051   و   051-32231256
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0

»  آگهی مزایده «

روابط عمومی موسسه عمران و توسعه رضوی

آدرسموقعیتردیف

خیابان نواب صفوی 2 ، جنب مقبره پیر پاالن دوز ، بازار هدایت37 باب مغازه1
چهارراه شهدا طبقه فوقانی بازار مرکزی فاز 1 ، واحدهای 301 )فاز 3(9 باب مغازه2

خیابان مصال ،میدان عدالت ، بازار جم2باب مغازه 3
خیابان نواب صفوی 2 ، بازار بزرگ امین طبقه 1-1 باب مغازه ) کافی شاپ(4

س
/ 9
91
19
67

اداره کل  راه و شهرس��ازی  خراس��ان جنوبی در نظر دارد مناقصه عمومی ذیل را از طریق س��امانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه 
پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت )ستاد( به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی 

مراحل ثبت نام در سامانه مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. 
آدرس و اطالعات تماس دفتر خدمات استان جهت راهنمایی و ثبت نام مناقصه گران محترم :خیابان شهید مطهری- سازمان صنعت و معدن و تجارت طبقه همکف اتاق 111 تلفن:05632221220

               

فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی)نوبت دوم(

 اداره ارتباطات و اطالع رسانی - اداره کل راه و شهرسازی خراسان جنوبی 

ف
شماره ردی

مدت مبلغ براورد)ریال(شرح مناقصهمناقصه
مهلت زمانی دریافت مبلغ تضمین)ریال(فهرست بهازمان اجرا

اسناد از سامانه

آخرین مهلت ارائه پاکت 
ارزیابی و پیشنهاد قیمت 

و بارگذاری اسناد در 
سامانه

تاریخ و زمان برگزاری 
جلسه

کمیسیون مناقصه

199/19

عملیات خاكی،آسفالت و ابنیه فنی 
باند دوم محور سه راهی راهداران-
بیرجند-)قطعه اول ( كیلومتر  
000+0 الی 536+10 هم زمان با 

ارزیابی كیفی 

20ماه168.000.000.000
تجمیع شده راه، 
باند فرودگاه و 

زیرسازی راه آهن 
سال 1399

6.060.000.000
ساعت12 روز دو شنبه
مورخ99/11/27 الی  

ساعت 13 روز پنج شنبه
مورخ 99/11/30

ساعت 14 روز
 شنبه 

مورخ 99/12/16

ساعت 9صبح روز
یك شنبه

مورخ 99/12/17

ب���رگ س���بز و کارت خ���ودروی پیرای���د ه���اچ بک مدل 
1376 رن���گ س���فید روغنی به ش���ماره انتظامی 399 
ق 21 ایران 74  ش���ماره موتور 00043604 و ش���ماره 
شاس���ی S1442276138113 ب���ه مالکی���ت ابراهی���م 
ناطق���ی مهدی آبادی مفقود گردیده و از درجه اعتبار 

ساقط می باشد.  س
, 9
91
21
01
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بـــــــرش

زیارت مطلوب به معنای زیارتی است که 
تأثیرگذاری مطلوب در حوزه های فردی، 

اجتماعی و تمدنی داشته باشد و این 
زیارت می تواند منجر به تقویت سرمایه 

اجتماعی آستان قدس رضوی شود
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ته سفر و گروه گوین  گروه گوین تجربه ای جدید است، تجربه تلفیق کار و فرهنگ. آن ها روزشماری می کنند که زودتر کتابخانه و کارگاهشان راه بیفتد. کتابخانه شان هم پر از ایده های تازه است. همین قدرش را به خاطر داشته باشید که قرار است 
جای ویژه ای برای کودکان داشته باشد، هم برای کتاب و هم برای بازی. باید منتظر بمانیم و در روز افتتاحیه آن ها را ببینیم و البته می توان امیدوار بود که حرکت هایی از این دست در نقاط مختلف کشورمان شکل بگیرد و ما شاهد چهره ای متفاوت از روستاها 

و شهرهای کوچک باشیم. 

عباسعلی سپاهی یونسی: اینکه در این سال های اخیر تعدادی از آدم های خوش فکر بدون 
چشمداشتی از نهادهای فرهنگی در روستاها و شهرهای کوچک کتابخانه راه اندازی کرده اند 
بسیار ارزشمند است اما در این میان کار برخی ها ارزشمندتر است؛ مثالً کار فرزاد میرشکاری 
در دهکهان کرمان که چند سال پس از راه اندازی کتابخانه فاطمه ها، سراغ احیای حصیربافی 
روستا و کارآفرینی در کنار کتابخانه رفت اما ماجرا در روستای سیدآباد سبزوار از این هم 

متفاوت تر است. در این روستا از همان ابتدا که قرار شد کتابخانه ای برای بچه ها ساخته شود 
به این فکر کردند که هزینه های اداره آن را چگونه تأمین کنند و حاصل این فکر شد شکل گیری 
گروه گوین تا هم پارچه بافی، ســوزن دوزی و... احیا شود و هم کارآفرینی هنرمندانه ای برای 
تعدادی از زنان روستا شکل بگیرد. این شد که در حال حاضر حدود 50 نفر در روستا و در 

قالب این گروه مشغول به کار شده اند که می تواند الگویی برای سایر نقاط کشورمان باشد.

در روستایی از توابع سبزوار اتفاقی زیبا 
در حوزه کتاب خوانی و کارآفرینی در حال کامل شدن است

»سیدآباد« الگویی برای ایران

در راه رفتن به روستای سیدآبادیم. از جاده قدیمی و 
باریک به جاده روستا می پیچیم. روبه رویمان کوه های 
بــاز که زمین های  گوین اســت و پشت سرمان دشتی 
به  تا  می رویم  سرباالیی  چند صد متری  کشاورزی اند. 
با حدود هزار و 500 نفر  سیدآباد می رسیم. روستایی 
جمعیت. دنبال گروه گوین و ساختمان در حال ساخت 
کتابخانه ای می گردیم که یک خانواده هزینه های ساخت 
آن را تأمین کرده اند، اما این کتابخانه شروع حرکتی است 
که هم اکنون در 50 روستای ایران آغاز شده و قرار است 
در این روستاها و ان شــاءهللا در همه روستاهای ایران 

خانه های کار و فرهنگ روستایی دایر شود.
هزینه های ساخت کتابخانه را خانواده ای تأمین کرده که 
زادگاهشان سیدآباد بوده و عالقه ای ندارند نامی از آن ها 
برده شود. از این خانواده که بگذریم، بقیه فعالیت های 
مرتبط در این روستا گروهی است و این اتفاقی است 
در  ریشه  که  روستاییان  همکاری  و  همیاری  در  زیبا 
گذشته دارد؛ همان زمانی که روستاییان در شیردوشی، 
درو، کاهگل کردن پشت بام ها و... با هم همراه و همکار 

می شدند. 
در این یکی دو سال اخیر و در قالب صفحه مردم، 
گزارش هایی از فعالیت های فرهنگی و کسب و کارهای 
روستایی تهیه کرده ام. حاال دوباره باز هم سراغ این 
تا  آمــده ام  کشورمان  از  دیگر  نقطه ای  در  فعالیت ها 
الگویی بدهیم به دیگرانی که دوست دارند فعالیتی 
در روستای خودشان داشته باشند و یا خواندن این 
مفید.  فعالیتی  انجام  بــرای  بشود  جــرقــه ای  گــزارش 
ــار فرهنگی و  ــن ک در ســیــدآبــاد هــم دنــبــال مــحــور ای
این  که  متوجه می شوم  امــا  مــی گــردم،  کــار  و  کسب 
برگرفته  و  است  »گوین«  گروه  نام  است.  گروهی  کار 
دارد. قــرار  آن  دامنه  در  روستا  که  گوین  کوه های  از 

سرانجام با چند نفری از اعضای گروه روبــه رو می شوم و 
دو  می گوید:  او  اســت.  نیک طلب  جعفر  نفر،  نخستین 
سال پیش بحث ساخت کتابخانه مطرح و زمینی برای 
آن تهیه شد و داشتیم برای تهیه نقشه آماده می شدیم 
که در مشورت هایمان به این نتیجه رسیدیم برای استمرار 
کتابخانه باید کنارش کسب و کاری راه اندازی کنیم که هم 
برای گروهی کار ایجاد کند و هم هزینه های اداره کتابخانه 
را تأمین کند، اما نمی دانستیم چه جور کسب و کاری. 
می خواستیم این کسب و کار به نوعی یک کار فرهنگی 
تا  انداختیم  عقب  کمی  را  کتابخانه  ساخت  کــار  باشد. 
بیشتر مشورت کنیم و به تصمیم جدیدی برسیم. مدتی 
که گذشت باالخره به ایده جدید رسیدیم. فکر کردیم به 
جای اینکه تصمیم بگیریم چه کاری انجام بدهیم، موضوع 
را در قالب برگزاری جلسه ای با مردم مطرح کنیم و آن ها 
را هم در این همفکری شریک کنیم. گفتیم ببینیم چه 
ظرفیت ها، عالیق و توانایی هایی در مردم وجود دارد. چون 
از قدیم گفته اند دو فکر بهتر از یک فکر است و ما در روستا 
می توانستیم از مجموعه ای از فکرها کمک بگیریم. خالصه 
بر اساس این ایده تصمیم گرفتیم با همکاری دهیاری و 

شورای روستا کارگاهی با حضور مردم برگزار کنیم.
پس از صحبت های جعفر نیک طلب، علی اکبر سیدآبادی؛ 
رئیس شــورای روستا برایم توضیح می دهد: اوایــل سال 
گذشته بود که تعدادی از دوستان از ما خواستند که مردم 
را برای کارگاهی به مدرسه روستا دعوت کنیم. ما هم از این 
فکر استقبال کردیم و در یکی از روزهای تعطیل این کار را 
انجام دادیم. یادم هست در آن روز بیشتر از ۴0 نفر از بانوان 
روستا در کارگاه شرکت کردند. برای اینکه از کارگاه نتیجه 
بهتری گرفته شود، یکی از استادان کارآفرینی اجتماعی و 
توسعه محلی از تهران آمدند و برای خانم ها صحبت کردند. 
در آن کارگاه بر اساس صحبت هایی که بانوان داشتند و 
توانایی ها و ظرفیت هایی که در روستا بود، تصمیم گرفتند 

که در زمینه پارچه و سوزن دوزی فعالیت کنند.
اوایــل سال گذشته و با حضور و همراهی  جلسه ای که 
ــان ســیــدآبــاد تشکیل شــد نقطه شــروع  زنـ از  ــعــدادی   ت
کسب و کاری  شد که این روزها در شبکه های اجتماعی 
شناخته شده است و کارهایشان در فروشگاه های معتبر 
و به  و... عرضه می شود  تبریز  صنایع دستی در تهران، 
نمایشگاه جشنواره مد و لباس سیپال هم راه یافته است. 

این  که  نمی کردیم  بــاور  هم  خــودمــان  ما  نیک طلب: 
کارگاه  بــرای  و  باشند  کار  پای  روستا  بانوان  از  تعداد 
و  کشید  طــول  ساعت  چهار  نــزدیــک  کــارگــاه  بیایند. 
است  ــرار  ق که  می دانستیم  تقریباً  شــد،  تمام  وقتی 
احیای  برای  را  برنامه ریزی  و  بدهیم  انجام  کاری   چه 

صنایع دستی شروع کردیم.  
هنوز مدت زیادی از آن کارگاه نگذشته بود که خانم های 
برگزاری  با  همزمان  و  کردند  شــروع  را  کار  عالقه مند 
کارگاه های آموزش آن دسته از صنایع دستی که در 
اسفندانه  جشنواره  نخستین  داشته،  سابقه  روستا 
را در سطح شهرستان خوشاب در روستای سیدآباد 
برگزار کردند و روز اختتامیه جشنواره نمایشگاهی از 

دست ساخته های اسپندانه ای برگزار شد. 
محمد سیدآبادی که معلم است و در این روستا کار 
ترویج کتاب خوانی را در تابستان سال گذشته شروع 
اما نداشتیم،  تجربه ای  ما  می گوید:  هم  است   کــرده 
رفتیم.  و پیش  نو شــروع کردیم  فکر  اســاس یک  بر 
من پارسال در مشهد در کارگاه های جام باشگاه های 
ترویج  کار  روستا هم  در  و  کردم  کتاب خوانی شرکت 
بــرای  کــه  کــردیــم. بچه هایی  را شـــروع  کــتــاب خــوانــی 
کتاب خوانی آمده بودند و مادران آن ها برای برگزاری 
اهل  از  بــرخــی  و  کشیدند  زحــمــت  خیلی  جــشــنــواره 
به  کــردنــد  کمکمان  هــم  نیشابور  و  ســبــزوار  فرهنگ 
ویژه استاد دانایی، خانم شیرازی و خانم امینی. تمام 
برای  و  کتاب خوانی  کارگاه های  بچه ها  برای  تابستان 
بانوان کارگاه های پارچه بافی و سوزن دوزی تشکیل شد 

و این کارگاه ها تجربه عجیبی بوده. 

نیک طلب می گوید: در روستای ما مثل خیلی از روستاهای 
دیگر در استان هم پارچه بافی هم رنگرزی و هم سوزن دوزی 
سابقه داشته است و شاید در ظاهر نیازی به این نبود که 
ما دوبــاره روی آموزش خانم ها کار کنیم اما ما این کار را 
انجام دادیــم چون فکر کردیم باید برای اینکه در سطح 
ملی کار کنیم، خانم ها دوباره آموزش ببینند و کارگاه های 
آموزشی با حضور استادان برجسته صنایع دستی استان 
برگزار کنیم و همین اتفاق هم افتاد. برگزاری این کارگاه ها 
خیلی خوب بود. در این کارگاه ها بانوان پیر هم که شنیده 
کمک  خیلی  تجربه هایشان  گاهی  و  می آمدند  بــودنــد، 
می کرد. مثالً ما کارگاه گلدوزی داشتیم، ولی آخر سر یکی 
از خانم ها به ما گفت که این گلدوزی با سوزن دوزی سنتی 
کرده  کارگاه شرکت  در  که  و خانم هایی  دارد  فرق  اینجا 

بودند، پیش ایشان رفتند و از او یاد گرفتند. 

خالصه با این اوصاف از اوایل پاییز کارگاهی در روستا راه 
افتاد و تولید را شروع کردند. در ابتدای راه، قصدمان این 
بود که همه کارها در روستا انجام شود، اما به این نتیجه 
رسیدیم که طراحی را باید استثنا کنیم و کارهای طراحی 
را به یک گروه از هنرمندان جوان در تهران بسپاریم. مدتی 
که از کار خانم ها گذشت و چیزهایی تولید شد، نخستین 
محصوالتشان بهمن ۱۳۹۸ در نمایشگاه صنایع دستی تهران 
عرضه شد و چون ویژگی های متفاوتی داشت، با استقبال 
روبه رو  شد.در حالی  که کار ساخت کتابخانه هم شروع شد، 
اما چند روز پس از آن نمایشگاه، کرونا در ایران فراگیر شد 
و مجبور شدیم مثل همه نقاط ایران، مدتی کار را تعطیل 
کنیم، تعطیلی موقت بود و خیلی زود به این نتیجه رسیدیم 
که باید شیوه کار را تغییر بدهیم تا کار ادامــه پیدا کند.

کتابخانه در دست ساخت، باالی روستا قرار دارد. وقتی که 
ما آنجا رسیدیم اسکلت بتنی آن باال رفته بود و ماشینی آجر 
تخلیه می کرد. آن ها از تأخیری که به خاطر کرونا در ساخت 
کتابخانه پیش آمــده، ناراحت بودند و دوســت دارنــد خیلی 
زود کار تکمیل کتابخانه را تمام کنند. نکته جالب درباره این 
کتابخانه این است که بر خالف بسیاری از کتابخانه ها فقط یک 
کتابخانه نیست، جایی است که کار و فرهنگ به هم رسیده و 

نقطه شروع یک کار بزرگ در کشور شده است. 
به  پیش  ماه  می گوید:  سیدآباد  دهیار  سیدآبادی،  علیرضا 
جلسه ای دعوت شدیم که در آن دهیاران و فعاالن فرهنگی 
بیش از 50 روستا از سراسر کشور به همراه برخی از فرمانداران، 
بخشداران و رؤسای ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شرکت 
داشتند. در آن جلسه طرح خانه های کار و فرهنگ روستایی 
ارائه شد و گزارشی از کاری که در روستای ما انجام شده بود 
داده و گفته شد که این طرح بر اساس این ایده و تجربه تهیه 
شده است و شنیدن این نکته برای ما خیلی خوشحال کننده 
بود و اگر بیشتر خواسته باشم درباره این طرح توضیح بدهم 
باید بگویم: اوایل امسال بر اساس کاری که در روستای سیدآباد 
انجام شده، طرحی برای راه اندازی خانه های کار و فرهنگ به 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی ارائه شده است. از خراسان 
رضوی روستاهای حضار نیشابور و ابویسان جغتای هم جزو 
روستاهای برگزیده این طرح هستند. سیدمحمد سیدآبادی 

نیز که یکی از اعضای گروه گوین است و در این نشست 
شرکت کرده، می گوید: من هم در جلسه ای که برای همه 
روستاها و دهیاران برگزار شده بود، شرکت کردم و هم 

در کارگاهی که جداگانه برای روستاهای خراسان برگزار شد. 
ما سال گذشته خودمان در روستا این کارگاه را حضوری برای 
و خیلی  کردیم  برگزار  روستایی  بانوان  از  نفر  به 50  نزدیک 
مفید بود و بدون حمایت دولتی کار خود را شروع کردیم. حاال 
خیلی خوشحالیم که این طرح قرار است در روستاهای دیگر با 

حمایت شروع شود. 
او درباره توسعه فعالیت هایشان می گوید: ما سال گذشته 
ارائـــه کــردیــم و  پــارچــه ای هــم تولید و  چند نمونه کــتــاب 
تولید کتاب  را شــروع کنیم ولی چون  تولید  می خواستیم 
پارچه ای یک کار گروهی است و باید گروه پیش هم باشند، 
برنامه  مجبور شدیم برای مدتی کار را عقب بیندازیم. ما 
تولید کتاب  آن هــا  از  یکی  داریـــم که  آینده  ــرای  ب مفصلی 
پارچه ای است. خدا را شکر که این کار گروهی خانم ها دارد 

جواب می دهد و تولیدات گوین خیلی خاص و ویژه 
داشتیم، است. در هر نمایشگاهی که حضور 

استقبال  آن  از  خیلی 
کـــرده انـــد. طــرح هــای 
مـــــــا بـــــــر اســـــــاس 
نـــقـــش مـــایـــه هـــای 

ســـــنـــــتـــــی اســـــــــت، 
ــا امــــــــروزی  ــ ــ امـ

است. ما اکنون مانتو، شال ، کیف، رومیزی، رانر و کوسن تولید 
می کنیم و نکته مهم این است که همه کارهایمان با پارچه 
دستباف، رنگرزی گیاهی و ســوزن دوزی دستی است و کامالً 

متناسب با زیست پایدار و ویژگی های محیط زیستی 
است. 

از  را  ســــوزن دوزی  مــا  مــی گــویــد:  حاج فاطمه 
مادرمان یاد گرفتیم و در کارگاه ها هم شرکت 
و وقتی که کارهای گوین شروع شد،  کردیم 
خیلی خوشحال شدیم که هنرمان در سراسر 
کشور دیده می شود. تا پیش از این کار، اگر 
چیزی تولید می کردیم برای استفاده خودمان 
بود و شاید از روستا خارج نمی شد اما حاال 
به جاهای دیگری  ما  کارهای  و  فرق می کند 
هم مــی رود بــرای همین باید در تولید کارها 
آمد  که  کرونا  باشیم.  داشته  بیشتری  دقت 
دیگر  بودیم  مجبور  خــورد  هم  به  چیز  همه 
دور هم کار نکنیم و رعایت کنیم. برای همین 
در  کرد،  تعطیل  را  کارگاهمان  کرونا  وقتی  از 
خانه های  گوشه  می کنیم.  کــار  خانه هایمان 
بسیاری از مــردم روســتــا کــارگــاه شــده است 
شال،  مانتو،  می شود؛  بافته  پارچه  آن  در  و 
رویشان  و  می شود  دوخته  رومــیــزی  و  کیف 

سوزن دوزی می شود.
گلشا یکی دیگر از اعضای گروه گوین است. 
او هم می گوید: من هم مثل خیلی های دیگر 
کــار را از مــادرم یــاد گرفتم و وقتی کــار گروه 

گوین شروع شد، مادرم که 
سر  حوصله اش  خانه  در 

می رفت هم به کمک ما آمد و 
خیلی روحیه اش خوب شده بود و از 
اینکه به ما جوان ترها کار یاد می داد 
خیلی خوشحال بود. حاال شکر خدا 
در این روستا خیلی از زنان سوزن دوزی 
می کنند، یک گروه خیاطی می کنند و 

چند نفر هم فرت بافی را شروع کرده اند. 
این  یعنی همان هنرهایی که در گذشته در 
روستا بوده اند و تا حدودی در سال های اخیر 
فراموش شده بودند دوباره با راه انــدازی گروه 
جان گرفتند و احیا شدند. این خیلی ارزش 
دارد که هم هنر گذشتگان را ادامه می دهیم و 
هم از لحاظ اقتصادی کمکی برای خانواده ها 

می شود.
سلیمه هم یکی دیگر از خانم هایی است که 
به فرت بافی عالقه دارد و شروع به کار کرده 
است. او می گوید: من این کار را دوست دارم. 
را دوست دارم که وقتی  پارچه بافی  این قدر 
روزشماری  من  داشتیم،  کارگاه   و  نبود  کرونا 

می کردم که استاد بیاید و یاد بگیرم. به نظرم 
این حس خوبی است که اعضای دیگر گروه 
هم دارند. خیلی خوشحالیم محصوالتی که 
ما تولید کرده ایم در معتبرترین فروشگاه های 
شناخته  کتاب فروشی های  و  دستی  صنایع 
شده تهران مثل شهر کتاب ها، نشر چشمه 

و نشر ثالث عرضه می شود. 
اینجا با هر کدام از خانم های گروه که روبه رو 
از جمله  دارنـــد،  گفتن  بــرای  می شوم حرفی 
از مدت ها پیش  خیرالنسا که می گوید: من 
کــانــال اســتــاد مــریــم ســمــاک را کــه دکــتــرای 

 درجــــــــــــــــــــه یــــک 
صنایع دستی دارد، دنبال می کردم. یک بار از 
گروه گوین گفتند که خانم سماک کارهایمان 
را دیده و خیلی خوشش آمده و گفته است 
که می توانیم در کارگاه آنالینش شرکت کنیم. 
اســتــادان شناخته شده  و  ایشان  بــار که  هر 
صنایع دستی کشور کارهای ما را می بینند و 
در شبکه های اجتماعی آن را معرفی و از آن ها 
می شویم  خوشحال  خیلی  می کنند،  تعریف 
کارهای  توانسته ایم  خودمان  روستای  از  که 

خوبی ارائه کنیم که استادان بپسندند. 

فکری که تبدیل به یک حرکت شددر مسیر سیدآباد

تابستانی پربرکت برای بچه ها و مادرها

کارهایی که به نمایشگاه تهران رفت

کتابخانه ای بیش از یک کتابخانه

محصوالتی که به همه جا می روند
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مالی  مدیریت  همایش  یازدهمین  در 
موفق  خوزستان  فوالد  شرکت  ایران، 
به دریافت تندیس سیمین جایزه ملی 

مدیریت مالی ایران شد.
عمومی،  روابط   خبرنگار  گزارش  به 
مدیریت  ملی  جایزه  دوره  یازدهمین 
مالی ایران ۲۸ بهمن ماه ۱۳۹۹ با حضور 
مدیران  کشوری،  مسئوالن  از  جمعی 
در سالن  دانشگاه  اساتید  و  ها  شرکت  
تهران  رازی  بین المللی  همایش های 

برگزار شد.
مجید  دکتر  همایش  این  ابتدای  در 
مالی  مدیریت  انجمن  رئیس  قاسمی 
به  پرداختن  اهمیت  به  اشاره  با  ایران 
خوشحالیم  گفت:  مقاومتی  اقتصاد 
شکل گیری انجمن مدیریت مالی ایران 
اقتصاد  کنیم.  اعالم  جاری  سال  در  را 
شکل  ملی  شعور  اساس  بر  مقاومتی 
عطف،  نقطه  به  رسیدن  برای  و  گرفته 

می بایست دست به دست هم دهیم.
اقتصاد  های  سیاست   افزود:  وی 
فرمـــایشات  اســاس  بر  مقــاومتی 
از سوی صاحب   و  رهبری  مقام معظم 
نظران تعیین شده است. اجرایی شدن 
اقتصاد مقاومتی در بستر تالش و همت 
مدیران عالی و اجرایی امکان  پذیر است.
ترین  مهم   مالی  مبحث  گفت:  قاسمی 
شکل  را  مقاومتی  اقتصاد  بخش 
می دهد. اصالح و تقویت نظام پولی و 
مالی کشور از مهم  ترین اهداف اقتصاد 
به  باید  ساختار  این  است.  مقاومتی 
سمت تقویت و حمایت بخش واقعی 

اقتصاد حرکت کند. 
در ادامه این مراسم دکتر محمدرضا انواری 
ایران، سال  دبیر انجمن مدیریت مالی 
جاری را یکی از سخت  ترین سال های
 اقتصاد کشور دانست و افزود: در سال 
تحریم  های  تشدید  واسطه   به   ۱۳۹۹

ویروس  همه گیری  کنار  در  ظالمانه، 
بخش های  به  بسیاری  صدمات  کرونا، 
مختلف کشور به ویژه بخش مالی وارد 

شد.
مدیران  داوطلبانه ی  حضور  گفت:  وی 
درک  از  نشان  همایش  این  در  مالی 
سازمان  مالی  شفافیت  و  فکری  باالی 

مربوطه است. 
گزارش خبرنگار ما حاکی است، همایش 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران که از سال 
برگزار می  شود، بسترساز  ۱۳۸۹ هرساله 
و  مالی  مدیریت  ارتقای سطح  و  بهبود 
و سازمان  های  در شرکت  ها  اقتصادی 
مدیریت  حمایت  است.  کننده  شرکت 
به  دستیابی  مسیر  در  حرفه ای  مالی 
جایگاه واقعی در شرکت  ها و سازمان  ها،
 تشویق و ترغیب شرکت ها برای انجام 
و  قوت  نقاط  شناخت  و  ارزیابی  خود 
ضعف و زمینه  های بهبود، ایجاد فضای 

و  شرکت ها  حرفه ای  و  مناسب  رقابتی 
سازمان های ایرانی، تعریف راهبردی از 
در  سازمان  اقتصادی  و  مالی  مدیریت 
استراتژیک،  اهداف  به  دستیابی  جهت 
و  ها  شرکت   از  قدردانی  و  معرفی 
اقتصادی،  و  مالی  برتر  سازمان های 
تجربیات  تبادل  امکان  کردن  فراهم 
اهداف  جمله  از  مالی  مدیران  موفق 
برگزاری این همایش به شمار می رود.
مراسم  این  پایان  در  است،  گفتنی 
دوره  یازدهمین  سیمین  تندیس 
ایران  مالی  مدیریت  ملی  جایزه 
مدیر  پور  هدایت  خانم  سرکار  به 
از  نمایندگی  به  داخلی  حسابرسی 
شد. اهدا  خوزستان  فوالد  شرکت 
همایش  دوره  دهمین  در  شرکت  این 
جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سال 
بلورین  تندیس  کسب  به  موفق   ۱۳۹۸

شده بود.

تندیس سیمین جایزه ملی مدیریت مالی 
ایران  به شرکت فوالد خوزستان رسید

و  برنامه ریزی  معاون  شهنیانی  میثم 
توسعه: تحقق چشم اندازهای ترسیم شده 
چالش های  با  کشور  فوالد  صنعت  برای 
متعددی روبه روست که حل این چالش ها 
نیاز  سنگینی  سرمایه گذاری های  به 
بزرگ ترین  خوزستان  فوالد  شرکت  دارد. 
عرضه کننده شمش فوالدی در کشور است 
و چشم انداز این شرکت تولید 6 میلیون 
توسعه   1404 افق  در  فوالد  شمش  تن 
است. در همین راستا، این شرکت اولویت 
سرمایه گذاری های بلندمدت خود را تکمیل 
زنجیره فوالد و شناسایی و رفع مشکالت و 
گلوگاه های ظرفیتی و زیرساختی، از جمله 
داده  قرار  لجستیک  و  اولیه  مواد  تامین 

است.
بلندمدت  هدف  که  پویایی  سازمان های 
و  طریق حفظ  از  پایدار  سودآوری  آن ها 
توسعه سهم در بازارهای رقابتی است و 
به خوبی  این موضوع حیاتی  اهمیت  بر 
واقف اند همواره بر اساس نتایج مطالعات 
جامع، در جهت تولید محصوالت متنوع 
و جدید مطابق نیاز بازار، به سرمایه گذاری 
ظرفیت  توسعه  پروژه های  و  طرح ها  در 
با توجه به  اقدام کرده اند و  و تکنولوژی 
بازدهی و توجیه پذیری اقتصادی مناسب 
اغلب این طرح ها و پروژه ها، منابع مالی 
منابع  جذب  طریق  از  آن ها  نیاز  مورد 

فاینانس و یا بخشی از درآمدهای داخلی 
این سازمان ها در زمان مناسب تامین شده 
است. از آنجایی که شرکت فوالد خوزستان 
موضوع  این  اهمیت  بر  به خوبی  نیز 
و  اقدامات  زمینه  این  در  است،  واقف 
سرمایه گذاری های مناسبی را در دستور کار 
قرار داده که در ادامه به آن پرداخته می شود.
توسعه ظرفیت ها در راستای چشم اندازها

خوزستان  فوالد  گروه  توسعه ای  راهبرد 
و  منابع  محوری،  قابلیت های  بر  مبتنی 
تکنولوژیکی سازمان  و  فرایندی  نیازهای 
در  همواره  مجموعه  این  و  شده  ترسیم 
این مسیر گام برداشته است، به طوری 
که بر اساس طرح جامع فوالد کشور که 
در آن دستیابی به ظرفیت تولید ساالنه 
55 میلیون تن فوالد خام در انتهای سال 
1404 مد نظر قرار گرفته است، شرکت فوالد 
خوزستان نیز نقش خود در این مسیر را 
راستا،  این  در  می داند.  تاثیرگذار  بسیار 
ظرفیت های  از  استفاده  با  شرکت  این 
کمک  با  و  خود  داخلی  کارشناسانه 
مشاوران خبره داخلی و خارجی در هریک 
از بخش های تولیدی، گلوگاه های تولید و 
کمبودهای ظرفیتی در طول زنجیره ارزش 
را شناسایی و به  تا نورد  از معدن  فوالد 
منظور رسیدن به ظرفیت پایدار 6 میلیون 
تدوین  به  اقدام  افق 1404،  در  فوالد  تن 

برنامه فاز چهارم توسعه خود کرده است.
چون  بزرگی  پروژه های  اساس،  این  بر 
لحاظ  به  که   3 زمزم  مگامدول  احداث 
ظرفیتی و مشخصات تکنولوژیکی آن در 
ایران منحصربه  فرد است، پروژه احداث 
ماشین ریخته گری اسلب جایگزین، پروژه 
پروژه  کیلوولت،  چهارصد  پست  و  خط 
همچنین  و   4 اکسیژن  کارخانه  احداث 
سایر پروژه ها در قالب طرح های پایداری 
بهینه سازی،  ظرفیت،  افزایش  تولید، 
پروژه های  شامل  پشتیبانی  عمومی 
زیست محیطی، مسئولیت های اجتماعی 
و  می شود  سرمایه گذاری  ساختمانی  و 
برنامه های  طبق  آن ها  اجرایی  پیشرفت 

عملیاتی مورد پایش قرار می گیرد.
استراتژی های سرمایه گذاری شرکت فوالد 

خوزستان
و  طرح ها  اجرای  در  سرمایه گذاری 
پروژه های مرتبط با تکمیل زنجیره ارزش 
و  باالدست  به  ورود  طریق  از  فوالد 
پایین دست آن مطابق طرح جامع توسعه 
گروه فوالد خوزستان و نیز انجام پشتیبانی 
و رفع مشکالت و گلوگاه های ظرفیتی و 
زیرساختی فرایندهای تولیدی، مهم ترین 
اولویت در شکل گیری شرکت های وابسته 
در  است.  بوده  خوزستان  فوالد  گروه 
سال های اخیر، سرمایه گذاری های مناسبی 

در این زمینه انجام شده است. از جمله 
سهام  خرید  به  می توان  اقدامات  این 
مدیریتی و تکمیل پروژه های شرکت فوالد 
شادگان، خرید سهام مدیریتی و تکمیل 
پروژه های شرکت توسعه صنعتی و معدنی 
شرکت های  سایر  تشکیل  نیز  و  سناباد 
پشتیبانی، خدماتی، تامین و لجستیکی 
فرایندهای تولیدی گروه فوالد خوزستان 
اشاره کرد. همچنین در ادامه این روند و 
و  ارزش فوالد  زنجیره  راستای تکمیل  در 
پایین دست  نوردی  شرکت های  به  ورود 
فوالد  گروه  نیز  فوالد  ارزش  زنجیره 
را  الزم  تفاهمات  و  پیگیری ها  خوزستان 
برای خرید سهام شرکت نورد ورق عریض 
آورده و همچنین  به عمل  اکسین  فوالد 
باالدست  در  را  سرمایه گذاری های خوبی 
اکتشاف  منظور  به  فوالد  ارزش  زنجیره 
سنگ آهن  معادن  امیدبخش  پهنه های 

انجام داده است.
به عالوه، توسعه سرمایه گذاری ها در عرصه 
همواره  علمی  و  پژوهشی  مهندسی، 
فوالد  شرکت  مهم  اولویت های  از  یکی 
خوزستان بوده است. در این زمینه شرکت 
مهندسین مشاور پیشگامان فوالد جنوب، 
به عنوان یکی از شرکت های تابعه گروه 
فوالد خوزستان، با هدف تقویت خدمات 
مشاوره ای طراحی و مهندسی و خدمات 

و  طرح ها  به  کارگاهی  نظارت  مشاوره 
تشکیل  خوزستان  فوالد  گروه  پروژه های 
از  بهره گیری  با  این شرکت،  است.  شده 
نیروهای متخصص و باتجربه در زمینه های 
مختلف و با سرمایه گذاری های انجام شده 
تکنولوژی های  بومی سازی  زمینه  آن،  در 
صنعت فوالد در سطح شرکت های گروه 
شرکت های  سایر  نیز  و  خوزستان  فوالد 

فوالدی را فراهم ساخته است.
برای  سنگ آهن  پایدار  تامین  زمینه  در 
ظرفیت 6 میلیون تن فوالد در افق 1404، 
چالش هایی  با  خوزستان  فوالد  گروه 
روبه روست و اتصال به معادن سنگ آهن 
یک  را  فوالد  ارزش  زنجیره  باالدست  در 
امر ضروری و حیاتی برای خود می داند. 
منظور  به  صورت گرفته  اقدامات  از  یکی 

انجام  نیاز،  مورد  سنگ آهن  تامین 
در  مشارکت  و  الزم  سرمایه گذاری های 
معادن  امیدبخش  پهنه های  اکتشاف 
سنگ آهن جدید است که از طریق شرکت 

ایساتیس در حال انجام است.
همچنین گروه فوالد خوزستان در زمینه 
زمینه  در  خود  موجود  چالش های  حل 
لجستیک و حمل ونقل محصوالت و مواد 
اولیه مورد نیاز، که از فرایندهای بسیار مهم 
پشتیبانی تولید است، سرمایه گذاری های 
از  دیگر  یکی  تشکیل  طریق  از  را  الزم 
»شرکت  نام  به  خود  تابعه  شرکت های 
چندوجهی فوالد لجستیک« به عمل آورده 
تا از بابت حمل مواد اولیه و محصوالت 
خود با مشکالت و ناپایداری های کمتری 

روبه رو باشد.

استراتژی هایی برای عبور از چالش ها

۲ دستگاه از ۴ ترانسفورماتور پست مقسم 400/230 
کیلو ولت آرنا وارد سایت پروژه فوالد خوزستان شد.

صادق طاهری مدیر پروژه های برق در گفتگو با خبرنگار 
روابط عمومی : یکی از گلوگاه های اصلی احداث پست 
برق مقسم ۴۰۰ آرنا، تهیه و حمل ترانس های بزرگ 
و  خداوند  یاری  با  که  بود  آن  آمپری  مگاولت   ۳۱۵
 ۲ نهایت،  در  پروژه  اندرکاران  دست  تمامی  پیگیری 
دستگاه از ۴ دستگاه ترانس آن ۱۷  دی ماه ۹۹ وارد 

سایت پروژه فوالد خوزستان شد.
وی افزود: با توجه به برنامه ریزی های پیشین و احداث 
زیربناهای  مربوط به ترانس های قدرت به زودی در محل 
نهایی خود نصب خواهند شد. همچنین در روزهای 
آینده دو دستگاه دیگر نیز وارد سایت خواهند شد.
به وسیله  یادشده  ترانس های  است،  گفتنی 
تولید کننده داخلی )شرکت ایران ترانسفو( خریداری 
و بعد از انجام تست های کارخانه ای و حمل تجهیزات 

جانبی آماده سازی تمامی تجهیزات پست و راه اندازی، 
سال ها تامین کننده اصلی برق شرکت فوالد خواهند بود.

سرمایه گذاری  با  پروژه  این  حاکی است،  گزارش  این 
برق  شبکه  ظرفیت  تومان،  میلیارد  هزار  از  بیش 
فوالدخوزستان را به میزان ۶۵۰ مگاوات خواهد رساند 
فصل های  در  شرکت  برق  محدودیت های  اعمال  و 
گرم که سال ها است باعث کاهش تولید می گردد را 
تا حد قابل توجهی برطرف خواهند ساخت. همچنین 

شبکه  به   ۲۳۰ شبکه  از  شرکت  برق  شبکه  انتقال  با 
۴۰۰ کیلو ولت سراسری باعث افزایش پایداری برق 
فوالد از یک سو و آزادسازی ظرفیت شبکه برق ۲۳۰ 
در پست های باالدستی، موجب افزایش ظرفیت آن 

شبکه برای مصارف دیگر استان و منطقه خواهد شد.
پایان خاطر  مدیر پروژه های برق فوالد خوزستان در 
نشان کرد: بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته در سال 

۱۴۰۰ این پست آماده بهره برداری خواهد شد.

ترانسفورماتور پست 400/230 کیلو ولت آرنا وارد سایت پروژه فوالد خوزستان شد

اجرای یکی از بزرگترین 
پروژه های زیست محیطی 
کشور با تکیه بر توان داخلی

تمدید گواهینامه های 
نظام مدیریت کیفیت
  و آموزش شـرکت
 فـوالد خـوزستان

محیطی  زیست  های  پروژه  بزرگترین  از  یکی 
کشور با تکیه بر توان داخلی در شرکت توسعه 

فراگیر سناباد اجرا می شود.
سناباد  فراگیر  توسعه  شرکت  مدیرعامل 
روابط  خبرنگار  با  گو  و  گفت  در  )سیمیدکو( 
و  کنسانتره  تولید  برای  داشت:  اظهار  عمومی 
گندله در این شرکت ساالنه ۳ میلیون مترمکعب 

آب نیاز است.
محدودیت  به  توجه  با  افزود:  فر  مدنی  محمد 
فراگیر سناباد  آبی منطقه، شرکت توسعه  منابع 
)سیمیدکو( در جهت رفع این مشکل و با توجه 
بر  تن   ۴۳۰ کارخانه  باطله  آب  میزان  اینکه  به 
ساعت می باشد و این میزان موجب هدررفت 
پروژه  و  بازیابی  جنبی  واحد  شود،  می  آب 

فیلتراسیون را اجرا می نماید. 
مدنی فر در ادامه افزود: ابتدا اجرای این پروژه را 
با شرکت های اروپایی )ایتالیا( مطرح کردیم که 
کار را بصورت ای پی سی )EPC( انجام دهند و 
شرکت مربوطه مبلغ اجرای پروژه در بخش ارزی 
را ۱۱,۵ میلیون یورو اعالم نمود، اما با توجه به 
اعمال تحریم های ظالمانه و شرایط پیش آمده، 

شرکت ایتالیایی از اجرای پروژه انصراف داد.
مدیرعامل شرکت سیمیدکو گفت: بعد از انصراف 
طرحی  پروژه،  این  اجرای  برای  اروپایی  شرکت 
را به هیات مدیره پیشنهاد دادیم که پروژه را از 
حالت ای پی سی )EPC( در بیاوریم و وابستگی 
خودمان را به کشورهای اروپایی و سایر کشورها 

به حداقل برسانیم.
در  را  پروژه  این  شد  مقرر  داد:  ادامه  فر  مدنی 
اجرا،  و  بازرگانی  و  خرید  مهندسی،  بخش  سه 
تیم  یک  با  کارگروهی  ابتدا  در  کنیم.  مدیریت 
همراه  به  ایرانی  مشاور  مهندسین  شرکت  از 
مهندسین دفتر فنی شرکت تشکیل داده تا کار 

مهندسی پروژه را جلو ببریم.
برای  شرکت  بازرگانی  تیم  همزمان  افزود:  وی 
پای  کارخانه  خرید تجهیزات و قطعات مختلف 
کار آمد و در اقدامی دیگر برای مشخص شدن 
پروژه  اجرای  و  نصب  برای  داخلی  پیمانکار 
برنده  ایرانی  شرکت  یک  و  شد  برگزار  مناقصه 

اجرای این پروژه شد و کار خود را آغاز کرد.
اروپایی  شرکت  کرد:  خاطرنشان  فر  مدنی 
مدت زمان پروژه فیلتراسیون را ۲۴ ماه و زمان                   

راه اندازی را ۶ ماه اعالم کرده بود که مجموعا ۳۰ 
ماه زمان می برد، اما شرکت ایرانی زمان اجرای 
 ۱۱,۵ از  نیز  را  پروژه  این  مبلغ  و  ماه   ۱۶ را  پروژه 
میلیون یورو به ۵,۵ میلیون یورو کاهش داد. در 
واقع ۶ میلیون یورو صرفه جویی هزینه نسبت 

به شرکت اروپایی داشتیم.
مدیرعامل شرکت توسعه فراگیر سناباد در پایان 
اظهار داشت: تاکنون پروژه ۹۷ درصد پیشرفت 
فیزیکی داشته و امیدواریم بتوانیم در اسفندماه 
بزرگترین  از  یکی  که  را  پروژه  این  جاری  سال 
به                           است  کشور  محیطی  زیست  های  پروژه 

بهره برداری برسانیم. 
پروژه                  این  است،  حاکی  ما  خبرنگار  گزارش 
می تواند روزانه حدود ۸۵ درصد آب باطله را به 
سیستم برگرداند که با این کار هم مسئله زیست 
محیطی را رعایت می کنیم و هم آب را که عنصر 

حیاتی است به چرخه تولید باز می گردانیم.
سناباد  فراگیر  توسعه  شرکت  است،  گفتنی 
تن  میلیون   ۲,۵ ساالنه  تولید  با  )سیمیدکو( 
فوالد  تابعه  های  شرکت  از  گندله  و  کنسانتره 

خوزستان به شمار می آید.

و  کیفیت  مدیریت  نظام  های  گواهینامه 
سوی  از  خوزستان  فوالد  شرکت  آموزش 
سرممیز شرکت توف نورد به مدت یک سال 

تمدید شد.
روابط  عمومی، در جلسه  به گزارش خبرنگار 
اختتامیه ممیزی شخص ثالث که به ریاست 
محمود لندی معاون بهره برداری برگزار شد، 
نتایج حاصل از یافته های ممیزی بر اساس 
گواهینامه های  استانداردهای مرجع کسب 
بین المللی ایزو ۹۰۰۱ و ایزو ۱۰۰۱۵ در روزهای 
۲۵ و ۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۹ بصورت مجازی و 
از    SKY ROOM ساخت  زیر  از  استفاده  با 
نورد  توف  شرکت  سرممیز  پور  موسی   سوی 

انجام شد.
نظام  در  مدیرعامل  نماینده  اکابر  محمود 
مدیریت یکپارچه اظهار داشت: در این دوره 
ممیزی مواردی همچون خط مشی سازمان، 
فرآیندها  کلی  عملکرد  استراتژیک،  اهداف 
محصول  توسعه  و  طراحی  فرآیندهای  و 
نگهداری  محصوالت،  کیفیت  کنترل  جدید، 
و  مصرفی  اولیه  مواد  تامین  تعمیرات،  و 

قطعات و تجهیزات، آموزش و ممیزی داخلی 
ممیزی  مورد  مدیریت،  بازنگری  مصوبات  و 

شخص ثالث قرار گرفت.
اکابر افزود: بر اساس نتایج حاصل از ممیزی 
های  گواهینامه  دوره،  این  ثالث  شخص 
شرکت فوالد خوزستان در این دوره ممیزی 
مراقبتی نوبت دوم از طرف شرکت توف نورد 

به مدت یک سال تمدید شد.
گزارش خبرنگار ما حاکی است، شرکت فوالد 
اجرای گواهینامه  های  خوزستان همواره در 
بیانگر  امر  این  است.  بوده  متعهد  دریافتی 
شرکت  ارشد  مدیریت  حمایت  و  تعهد 
با  مرتبط  اهداف  تحقق  در  خوزستان  فوالد 
ایفای ماموریت »نقش  و  ماموریت سازمان 
محوری در توسعه صنعتی و اقتصادی کشور 
نقاط  بودن  دارا  و  زندگی«  کیفیت  بهبود  و 
قوت در فرآیندهای آموزش و توسعه منابع 
انسانی، اجرای سیستم جامع sem و کنترل 
شمش،  ملی  استاندارد  تدوین  استراتژیک، 
نظام کایزن و برنامه ریزی و اجرای مناسب 

ممیزی داخلی است.
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مقاوم سازی اقتصاد به سبک چین
زهراطوسی: اقتصاد مقاومتی یک نظریه جهانی است. یک اقتصاد زمانی 
مقاومتی دانسته می شود که با وجود همه موانع، مشکالت، تهدیدات و 
دشمنی ها به اهدافش برسد. بدین ترتیب با وجود تنوع در اهداف اقتصادی، 
همه ملت های مستقل و همه مدیران مدبر آن ها به دنبال مقاوم سازی اقتصاد 
خود در مقابل موانع و مشکالت سخت مانند جنگ، کمبود منابع و بالیای 
طبیعی و موانع و مشکالت نرم مانند تحریم و بحران های اقتصادی جهانی 

خواهند بود.
بررسی عملکرد کشورهایی که هم اکنون در باالترین رده های اقتصادی جهان 
کشورهای  اقتصادی  پیشرفت  اصلی  عنصر  می دهد  نشان  قرارگرفته اند 
پیشرفته جهان آن چیزی است که در ادبیات انقالب اسالمی اقتصاد مقاومتی 
نامیده می شود. چین هم اکنون براساس معیاری اقتصاد اول جهان محسوب 
می شود.  این کشور از اصالحات اقتصادی 1979 به بعد نرخ رشدی حدود 
9درصد را به  طور متوسط تجربه کرده است. این نرخ گاهی به 16 درصد در 
سال نیز رسیده است. پیش بینی می شود این کشور در سال 2050 با حدود 60 
هزار میلیارد دالر تولید داخلی، اقتصاد اول جهان با فاصله زیاد از اقتصادهای 

بعدی )یک و نیم برابر اقتصاد آمریکا( باشد.
یکی از مهم ترین عوامل رشد اقتصادی باالی چین، صادرات چشمگیر و 
روبه افزایش آن بوده است. این کشور هم اکنون با وجود رکود جهانی حدود 

14درصد از کل صادرات جهان را به خود اختصاص داده است.
همان طور که گفتیم با اصالحات اقتصادی که اواخر دهه 1970 میالدی در چین 
اتفاق افتاد، فرایند توسعه اقتصادی چین مسیری جدید را تجربه کرد. در این 
مسیر، استفاده بهینه از ظرفیت های درونی مقدمه ای شد برای بهره برداری 
مناسب از فرصت های بین المللی و بدین ترتیب نظامی اقتصادی شکل گرفت 
که براساس ویژگی های بومی کشور چین ایجاد شده و سابقه مشابهی در 
جهان برای آن وجود نداشت. این نظام متضمن برنامه ها و اقداماتی در سطح 

حاکمیتی و مردمی بود که در نهایت منجر به تقویت تولیدات چینی شد.
چینی ها به  خوبی دریافتند پیشرفت در جهان کنونی بدون تسلط بر علم 
و فناوری ممکن نیست. آن ها ده ها منطقه ویژه فنون اقتصادی و علوم و 
فناوری های جدید ایجاد کردند. برنامه اصلی این شهرک ها، انتقال و بومی سازی 
فناوری های جدید بود. به همین جهت است که بیش از 60 درصد صادرات 
کشوری را که 50 درصد مردم آن کشاورز هستند، محصوالت با فناوری باال 

تشکیل می دهد.
در کنار سیاست های اقتصادی مناسب، نوع نگاه مردم چین به اقتصاد و 
عملکرد آن ها مهم ترین عامل پیشرفت اقتصادی این کشور بوده است. یکی 
از مشخصه های مردم چین، فرهنگ باالی کار و تالش است و براساس همین 
فرهنگ بود که چینی ها پذیرفتند سال ها با درآمد کم کار کنند و اجازه دهند 
ثروت های تولیدشده آن ها به سرمایه تبدیل شود. فرهنگ مصرف چینی ها 
هم همراستا با برنامه های تقویت تولید ملی عمل می کند. مردم چین اهل 
صرفه جویی هستند و اسراف نمی کنند. حتی در سال های اخیر که این مردم 
صاحب یکی از بزرگ ترین و پیشرفته ترین اقتصادهای جهان شده اند، بازهم 

فرهنگ مصرف را فراموش نکرده اند.
مردم چین از وسایل زائد اطراف و منزل خود، کاالهای مفیدی تولید می کنند 
که می تواند بخشی از نیازهای آن ها را تأمین کند. چینی ها در مصرف غذا هم 
بهینه عمل می کنند. نظام تغذیه چینی ها عمدتاً مبتنی بر سنت های این کشور 
است و با وجود تالش غربی ها، الگوی مصرف غذا در این کشور چندان تغییر 
نکرده است. درباره لوازم الکترونیکی مانند موبایل هم نوع مصرف مردم چین 
آن قدر ساده است که گویی از فناوری روز این دستگاه ها که خودشان آن را برای 

کل جهان تولید می کنند، بی خبر هستند.

 گرفتاری های اداری 
مانع جذب سرمایه ایرانیان خارج از کشور

رئیس  فـــیـــروزی،  علی 
مطالعات  مــلــی  مــركــز 
پایش و بهبود محیط 
نوشت:  كـــار  و  كسب 
بیش از4میلیون ایرانی 

مقیم خــارج داریـــم. اگــه می توانستیم فقط 
گرفتاری های  کنیم،  را جذب  یک درصدشان 
برداریم  راهشان  سر  از  را  عملیاتی  و  اداری 
بــا فرض  گــارانــتــی کنیم،  را  و ســرمــایــه شــان 
کدامشان،  سرمایه گذاری 25هــزار دالری هر 
بیش از یک میلیارد دالر سرمایه گذاری با منشأ 
خارجی داشتیم. تصورش هم قشنگه! حیف!

 تعطیلی اقدام های ضدتحریمی 
به امید برجام

مــحــمــد امــیــنــی رعــایــا، 
اقتصادی،  کــارشــنــاس 
ــه همایش  ــا اشــــاره ب ب
اقــتــصــاد مــقــاومــتــی  و 
ســـخـــنـــرانـــی یـــکـــی از 

میهمانان نوشت: خانم مینو کیانی راد، معاون 
امید  بــه  می گوید  بانک مرکزی  اسبق  ارزی 
را  بانکی ضدتحریم  اقــدام هــای  برجام همه 
معتقدم محاکمه مسئوالن  کردند!  تعطیل 
کرد؛  شــروع  بانک مرکزی  از  باید  را  ناکارآمد 
آن ها که به عشق سوئیفت و دالر، کشور را 
در دام انداختند و حاال دنبال FATF هستند!

 ضرورت حفظ ارزش پول ملی 
و نقش مجلس

ســـعـــیـــد قـــاضـــی پـــور، 
پژوهشگر اقتصادی در 
نوشته ای مدعی شد: با 
وجود عمر کوتاه مجلس 
انقالبی، دو بار از سوی 

رهبری برای حفظ ارزش پول ملی مورد خطاب 
قرار گرفته ، اما رئیس مجلس  سیاست های 
اقتصادی خود را با اتاق بازرگانی   تنظیم می کند 
که بیشترین رانت را از افزایش نرخ ارز می برد.

اقتصاد مقاومتی

اقتصاد در شبکه های اجتماعی

بازگشت چهار مسئولیت تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی محمد نهاوندیان، معاون اقتصادی رئیس جمهور در نامه ای  خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت و وزیر جهادکشاورزی، از انتقال 
مسئولیت های ثبت سفارش، تعیین اولویت و تخصیص ارز نهاده های دامی، تنظیم بازار زنجیره محصوالت مرغ و تخم مرغ و اتخاذ سیاست های حوزه صادرات نهاده های کشاورزی، دام، طیور و تخم مرغ به وزارت جهاد 

کشاورزی خبر داد. این نامه براساس تصمیمات جلسه یکصدونودویکم ستاد هماهنگی اقتصادی دولت  در تاریخ 7 دی ماه 1399 ارسال شده است.

ارزهای دیجیتال رمزگذاری شده یا رمزارزها و قاعده گذاری، 
برای  آزمونی مهم  به  آن،  با  تعامل  نحوه  و  تنظیم گری 
سپهر  است.  شده  تبدیل  جهان  سراسر  در  دولت ها 
محمدی، رئیس انجمن بالکچین ایران و کارشناس ارزهای 
دیجیتال در گفت وگو با قدس آنالین با اشاره به هجوم 
مردم به این بازار گفت: مردم باید اول صالحیت تیم 
رمزارز را بررسی کنند و از کارشناسان حتماً مشاوره بگیرند 

تا بتوانند از ظرفیت های مفید آن استفاده کنند. بسیار 
متأسفم که بیشتر پروژه هایی که در این فضا نامشان را 
می شنویم، کالهبرداری و دزدی است و احتمال از بین 
رفتن کل دارایی مردم وجود دارد. مردم حتماً حتماً باید 
در این زمینه مطالعه دقیق داشته باشند. تازه پس از این 
بررسی ها و مشورت گیری ها وارد عرصه ای می شوند که 
خطراتش به مراتب بیشتر از بورس است، چون باالخره در 

ایران سازمان بورس ناظر بر وضعیت معامالت است، اما 
بر معامالت رمزارزها نظارتی وجود ندارد و نوسان می تواند 
در یک روز از یک درصد تا 10هزاردرصد باشد! حتی ممکن 
است همدستی هایی برای دخالت در قیمت و باال و پایین 
آوردن آن صورت گرفته باشد. تأکید می کنم کسانی که از 
بورس گزیده شده اند باید بدانند خطرات معامالت رمزارز 

بسیار بیشتر از بورس است.

تحلیل بازار

رئیسانجمنبالکچینایراندرگفتوگوباقدسآنالین:

خطرات معامالت رمزارز بسیار بیشتر از بورس است

قیمت یخچال فریزر

پالدیوم
ظرفیت:352لیتر

قیمتبازار:۹,۶۶۰,۰۰۰تومان

میناافــرازه:اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با 
پیشنهاد دولت برای بازگشت ارز  4هزارو200تومانی 
موافقت کرده است تا بدین ترتیب این ارز برای 
تأمین کاالهای اساسی در اختیار دولت قرار بگیرد. 
البته تخصیص ارز  4هزارو200تومانی برای تأمین 
کاالهای اساسی، تنها زمانی امکان خواهد داشت 
بــا عضویت رئیس  کل  کــارگــروهــی  تأیید  بــه  کــه 
بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه وبودجه، وزیر امور 
اقتصادی و دارایی و رئیس دستگاه اجرایی مربوط 
 برسد و دولت باید گزارش تخصیص ارز ترجیحی به 
کاالهای اساسی را به کمیسیون تخصصی مربوط 

در مجلس ارائه کند.
این تصمیم در حالی است که پیش از این مجلس 
بر حذف یکباره و قطعی ارز 4هـــزارو200 تومانی 
در الیحه بودجه 1400 تأکید داشت و آن را راهی 
در راستای مبارزه با فساد و اقدام های اقتصادی 
ابهام برانگیز می دانست، اما دولتی ها معتقد بودند 
حذف این نوع ارز در شرایط کنونی به صالح نیست 
و موجب تحمیل آثــار تورمی وسیعی بر جامعه 

خواهد شد.
گرچه ارز  4هزارو200تومانی با هدف بهبود شرایط 
اقتصادی و حمایت از اقشار ضعیف و کم درآمد و 
از طریق اختصاص دادن آن به کاالهای اساسی 
خلق شد، اما نه تنها نتوانسته به هدف ابتدایی خود 

نزدیک شود بلکه از طریق این نوع ارز نیز شاهد 
ویژه خواری ها، فسادهای اقتصادی و مصرف منابع 
مالی آن در سایر حوزه های غیرمرتبط بوده ایم. در 
همین راستا در الیحه اصالحیه بنا شده دولت ظرف 
 ETS 6 ماه ارز  4هزارو200تومانی را به ارز نیمایی یا

تبدیل کند.
یعقوب رضازاده، نماینده مردم سلماس در گفت وگو 
با قدس درباره مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق بودجه 
تصریح کرد: تخصیص ارز  4هزارو200تومانی در 
تأمین کاالهای اساسی و موردنیاز مردم  راستای 
است، اما باید اختصاص آن با تمامی ابزارهای کنترلی 
و نظارتی دقیق صورت بگیرد. تشکیل کارگروه بر 
نحوه تخصیص ارز از آن  جهت است که  در وهله 
ورود  به  که می خواهند نسبت  افــرادی  نخست 
کاالهای اساسی مردم همچون دارو و محصوالت 
غذایی اقــدام کنند، جــزو افــراد دلسوز و متعهد 
باشند و تضمین های بانکی الزم را ارائــه بدهند. 
این اقدام موجب می شود برخی از واردکنندگان 
ارز  4هزارو200تومانی نتوانند از آن  سوءاستفاده 
کنند. اگر اختصاص ارز 4هزارو200تومانی به  صورت 
کنترل  شده و سازمان یافته باشد و ابزارهای نظارتی 
کافی و مناسبی برای آن تدارک دیده شود، اقدامی 
بهبود  بــرای  آن  از  و می توان  بود  سازنده خواهد 

معیشت مردم بهره برد.

آیامجلسکوتاهآمدهاست؟

بازگشت مشروط ارز  4200تومانی

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: برای هفته 
درختکاری امسال 120 هزار اصله نهال پیش بینی شده است و تمام 
گونه های ثبت شده در سیستم انبارداری مناطق موجود است.
 به گزارش پایگاه اطالع رسانی شهرداری مشهد؛ مهدی یعقوبی 
در آیین رونمایی و آغاز به کار سامانه درخواست تحویل و کاشت 
نهال رایگان به شهروندان ویژه هفته درختکاری، اظهار کرد: 
معاونت خدمات شهری سیاست گذاری و اجرای پروژه های 
مرتبط با محیط زیست را برعهده دارد تا به این وسیله به بهبود 

شرایط زندگی در شهر مشهد کمک کند.
وی افزود: در حال حاضر ما در زمینه پاکیزگی شهر، فضای سبز 
و زیبایی منظر شهری پیشرو و الگو هستیم. از جمله اقدامات 
صورت گرفته در این زمینه می توان به انتشار سیاهه آلودگی 
هوا اشاره کرد که بر این اساس سهم آالینده های شهر مشخص 
شده است و در شهرداری نیز الیحه کاهش آلودگی هوا مصوب 
و سهم حوزه های شهرداری و تکالیف برای سایر حوزه های خارج 

از شهرداری مشخص شد.
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کــرد: امسال 
 به جد پیگیر ادامه مطالعات مربوط به آلودگی هوا هستیم تا 
مدل شناسی پیش بینی هــوای مشهد تهیه شــود. از دیگر 
اقداماتی که در اواخر سال گذشته انجام شد، راه اندازی دستگاه 
سنجش ازن است که در طول سال سه دستگاه نیز راه اندازی و 

به طور کلی چهار دستگاه در حال فعالیت است.
یعقوبی خاطرنشان کرد: عالوه بر این هفت اکیپ سیار نیز برای 
شناسایی خودرو های آالینده فعال شده و در این زمینه با حوزه 

قضایی نیز هماهنگی هایی صورت گرفته است.

توسعه بالغ بر 900 هکتار فضای سبز در کمربند سبز »
مشهد طی سه سال گذشته 

وی اضافه کرد: یکی از برنامه های جامع ما در شهرداری، ایجاد 30 
تا 35 هکتار فضای سبز در سطح شهر و 260 هکتار فضای سبز 
در کمربند سبز است که با همت و تالش همکاران ما بالغ بر 900 
هکتار طی سه سال گذشته در کمربند سبز توسعه فضای سبز 
داشته ایم و بالغ بر 30 تا 35 هکتاری که برای فضای سبز شهری 
تعریف شده و این توسعه فضای سبز شهری بی سابقه است.
کــرد: کل  معاون خدمات شهری شهرداری مشهد تصریح 
مساحت فضای سبز شامل فضای سبز شهری و کمربند سبز 
پنج هزار و 700 هکتار است و سرانه هر فرد 17.3 دهم متر مربع 
است که سرانه خوبی است و امیدوارم در سال آینده نیز توسعه 

مناسبی را پیش بینی کنیم.
یعقوبی عنوان کرد: تصفیه خانه چهل بازه با ظرفیت 50 متر 
بر ثانیه با کیفیت مطلوب و قابلیت استفاده از پساب آماده 
بهره برداری است. بخش شیمیایی تصفیه خانه سپتاژ نیز با 
 قرارداد اجرایی 74 میلیارد تومان خرداد ماه سال آینده راه اندازی 

می شود این اقدام یک کار محیط زیستی بسیار بزرگ است.

وی ادامه داد: تصفیه خانه سیدی نیز در نیمه اول سال آینده به 
بهره برداری می رسد و خط انتقال تصفیه خین عرب نیز اجرا 
شده و در سال آبی آینده با ظرفیت بالغ بر 6 میلیون متر مکعب 
بر ثانیه به شبکه جداسازی آب شرب اضافه می شود. در مجموع 
امسال حوزه خدمات شهری شهرداری مشهد 100 میلیارد تومان 
در راستای توسعه شبکه جداسازی آب شرب، هزینه کرده است. 
همچنین با مرکز تحقیقات و دانشگاه فردوسی مشهد ارتباطات 
خوبی برقرار شده است تا گونه های گیاهی متناسب با اقلیم شهر 

مشهد کاشته شود تا منابع آبی مدیریت شود.

ایجاد بالغ بر دو هزار النه برای پرندگان»
معاون خدمات شهری شهرداری مشهد گفت: یکی از اقدامات 
معاونت که مورد استقبال خوب شهروندان قرار گرفته، ساخت 
النه برای پرندگان و ایجاد آب خوری است که به حفظ گونه 
پرندگان کمک می کند. در حال حاضر بالغ بر دو هزار النه برای 
پرندگان ساخته شده است و همچنان با همکاری مناطق در حال 
افزایش تعداد آن هستیم. همچنین ایجاد سایت پرنده نگری در 
باغ وکیل آباد نیز از دیگر اقداماتی است که عملیات اجرایی آن 

تا پایان سال انجام می شود.
یعقوبی در خصوص اقدامات معاونت خدمات شهری در هفته 
درختکاری، اظهار کرد: امسال به مناسبت هفته درختکاری 
برنامه هــای ویــژه تــری در قالب پویش اجرایی می شــود که 
شهرداری این اقدامات را محدود به هفته درختکاری نخواهد 
کرد. امسال با توجه شرایط ایجاد شده به دلیل شیوع ویروس 
کرونا و الزام در خانه ماندن شهروندان، از ابتدا تا ششم اسفند 
Gsms. ماه، ثبت نام نهال رایگان برای شهروندان در سایت

mashhad.ir انجام می شود.

پیش بینی 120 هزار اصله نهال برای هفته درختکاری»
وی افزود: برای هفته درختکاری امسال 120 هزار اصله نهال 
پیش بینی شده است و تمام گونه های ثبت شده در سیستم 
انبارداری مناطق موجود است و نظارت بر این فرآیند انجام 
خواهد شد همچنین چنانچه ظرفیت تکمیل شود بازهم امکان 
افزایش تعداد نهال وجود خواهد داشت. درخواست شهروندان 
تا تاریخ 6 اسفند ماه ثبت خواهد شد و سپس به وسیله 
اکیپ های درنظر گرفته شده به درب منازل شهروندان ارسال 
می شود. همچنین ادارات و دستگاه های دولتی می توانند بدون 
محدودیت نهال های مورد نیاز برای فضای سبز ادارات را ثبت 

سفارش کنند.

 هدف گذاری کاشت 1500 هکتار درخت»
 در کمربند سبز مشهد

معاون خدمات شهری شهرداری مشهد بیان کرد: از دیگر 
اقدامات برنامه ریزی شده توسعه درختکاری در کمربند سبز 

است؛ امسال کاشت هزار و 500 هکتار درختکاری در کمربند 
سبز مشهد هدف گذاری شده که 300 هکتار آن در محدوده 
کشف رود است. همچنین در یک سال گذشته 140 میلیارد 
قرارداد با پیمانکار برای ساماندهی رودخانه کشف رود منعقد 
شده است در صورتی که ساماندهی این رودخانه وظیفه آب 
منطقه ای است اما شهرداری به آن ورود پیدا کرده است. در 
کمربند سبز جنوبی نیز عرصه هایی تحویل داده شده است که 
امیدواریم به زودی سیستم آبیاری آماده سازی شود. در عرصه 
کمربند سبز نیز تامین منابع آبی از بسترهای موجود پیش بینی 
شده که حدود 15 چشمه و قنات در این محدوده شناسایی شده 

و تاکنون چند مورد آن احیا شده است.
یعقوبی گفت: باغ زندگی و باغ خاطره دو پروژه ای هستند که 
در کنار پویش بزرگ درختکاری اجرا خواهد شد براین اساس 
Gsms. شهروندان می توانند به صورت الکترونیک در سایت

mashhad.ir ثبت نام کنند.

رونمایی از رویداد باغ زندگی و باغ خاطره و سامانه »
درخواست تحویل و کاشت نهال رایگان توسط شهروندان

مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد 
گفت: اسفند ماه هرسال تحت عنوان هفته درختکاری اقداماتی 
در حوزه معاونت خدمات شهری مشهد انجام می شود و وجه 
تمایز برنامه امسال با سال های گذشته رونمایی از رویداد باغ 
زندگی و باغ خاطره و سامانه درخواست تحویل و کاشت نهال 

رایگان توسط شهروندان است.
سامانه  کــار  به  آغــاز  و  رونمایی  آیین  در  احمدرضا سالمی 
درخواست تحویل و کاشت نهال رایگان به شهروندان ویژه هفته 
درختکاری، اظهار کرد: اسفند ماه هرسال تحت عنوان هفته 
درختکاری اقداماتی در حوزه معاونت خدمات شهری مشهد 
انجام می شود و وجه تمایز برنامه امسال با سال های گذشته 
رونمایی از رویداد باغ زندگی و باغ خاطره و سامانه درخواست 

تحویل و کاشت نهال رایگان توسط شهروندان است.
وی افزود: باغ زندگی و باغ خاطره براساس نیازها و درخواست های 
شهروندان ایجاد شده است مبنی بر اینکه تولد فرزند یا شروع 
زندگی زوجین با کاشت درخت همراه شود یا کاشت درخت 

سبب یادبود درگذشتگان و افراد اهداکننده عضو شود.
 مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد بیان 
کرد: این طرح با این هدف برنامه ریزی شده و سامانه ثبت نام آن 
در روز اول اسفند ماه رونمایی می شود. براین اساس حدود پنج 
هکتار از اراضی بوستان بهار تحت عنوان باغ خاطره برای یادبود 
درگذشتگان و اهداکنندگان اعضا در نظر گرفته شده است که 
ظرفیت کاشت دو هزار درخت در آن وجود دارد همزمان در 
کمربند سبز جنوبی حدود 30 هکتار زمین با ظرفیت 10 هزار 

اصله درخت برای باغ زندگی پیش بینی شده است.
سالمی خاطرنشان کرد: کاشت درخت در باغ زندگی و باغ خاطره 
در روز 15 اسفند ماه با حضور ثبت نام کنندگان، متقاضیان، 
سمن ها و مسئولین انجام خواهد شد. وی اضافه کرد: همچنین 

فرایند ثبت نام برای تازه متولدین سال 99 به صورت رایگان انجام 
خواهد شد و در پالک های مذکور کیو آر کدی تعریف شده است 
که مشخصات و تصاویر صاحب درخت نمایش داده می شود.
مدیر عامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری مشهد گفت: 
همچنین فرآیند ثبت نام برای اهداکنندگان عضو نیز به صورت 
رایگان است و سایر افراد نیز باید مبلغ بسیار ناچیزی را برای 
تهیه پالک پرداخت کنند اما هزینه های تامین، کاشت و نگهداری 
سالیانه از درخت برعهده شهرداری مشهد است. هنگام ثبت نام 

شهروندان می توانند شرایط ثبت نام را مشاهده کنند.
سالمی اظهار کرد: امسال از اسفند ماه فرآیند ثبت نام درخت 
برای هفته درختکاری و باغ زندگی و باغ خاطره از طریق سایت 
انجام می شود.  الکترونیک  Gsms.mashhad.ir به صورت 
همچنین از روز هفتم تا پانزدهم اسفند به نام های مختلف 
نامگذاری شده است؛ روز هفت اسفند به نام پدران آسمانی، روز 
هشت اسفند به نام شهدا و ایثارگران، روز 9 اسفند به نام شهدای 
سالمت، روز 10 اسفند به نام درخت و اهدای عضو، 11 اسفند به 
نام ورزشکاران و هنرمندان، روز 12 اسفند ماه به نام اهدا کنندگان 
خون، روز 13 اسفند به نام سالمندان، روز 14 اسفند به نام خیرین 
و واقفین و روز 15 اسفند باغ زندگی و باغ خاطره اجرا می شود.
وی ادامه داد: شعار امسال » درخت دوستی بنشانیم« است 
که سال گذشته از مشهد به کل شهرداری های کشور از طریق 
سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور  ابالغ شد و امسال نیز 

این روند تکرار شده است.

معاونخدماتشهریشهرداریمشهد؛

هدف گذاری کاشت 1500هکتار 
درخت در کمربند سبز مشهد

فیلور
ظرفیت:375لیتر

قیمتبازار:۸,۴۰۰,۰۰۰تومان

RPN-COL-۰2۰

نیکسان
ظرفیت:37۰لیتر
قیمتبازار:۹,733,۰۰۰تومان

NC7۰۰DN

ظرفیت:37۰لیتر
قیمتبازار:۹,۹۹۹,۰۰۰تومان

RL۴۶۰ سام

 الکترواستیل
ظرفیت:352لیتر

قیمتبازار:۹,۸5۹,۰۰۰تومان
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 رابطه جنسی فرانسوی ها با محارم 
باالی ۱۸ سال قانونی می شود!

قانون جنگل در غرب وحشی
دولت فرانسه به دلیل اعتراض ها 
به  تجاوزجنسی  پــرونــده هــای  و 
اغلب  که  کشور  این  در  کودکان 
خانواده  )اعضای  محارم  توسط 
کــودکــان( انــجــام مــی شــود، قصد 

اصالح قوانین موجود را دارد.
مــنــظــور الیــحــه ای در  ــه همین  ب
این کشور تدوین شده است که 
براساس آن، سن رابطه جنسی با 

محارم )اعضای خانواده( 18 سال است و باید رضایت طرف مقابل را به 
همراه داشته باشد.

برخالف  نوشت  بــاره  این  در   »local« خبری  پایگاه  تسنیم،  گــزارش  به 
کشورهایی مانند انگلیس و آمریکا که جرایم جنسی غیرقانونی وجود 
محارم  و  کودکان  با  رابطه جنسی  دلیل  به  هیچ کس  فرانسه  در  دارد، 

محکوم نمی شود.
در کدهای حقوقی بسیاری از کشورها مشخص شده است که کودکان 
بنابراین  قانونی رضایت جنسی بدهند؛  از نظر  زیر 15 سال نمی توانند 
تجاوز محسوب  به طور خودکار،  آن سن  زیر  با شخص  رابطه جنسی 

می شود، بدون اینکه نیازی به اثبات زور و اجبار باشد.
بتوانند  دادستان ها  که  صورتی  در  تنها  و  نیست  اینچنین  فرانسه  در 
خشونت، اجبار، تهدید یا تعجب را اثبات کنند )همان معیارهایی که برای 
اثبات تجاوز به یک قربانی بزرگسال مورد نیاز است( می توانند شخصی را 

که با کودک رابطه جنسی برقرار کرده است، محکوم کنند.

باال گرفتن خشونت خانگی در مهد اروپا
در حــالــی کــه فــرانــســه بــه مهد 
فرهنگ در بین کشورهای اروپایی 
شهرت یافته است، هر روز هزاران 
نفر از زنان و کودکان در این کشور 
قربانی خشونت خانگی می شوند 
به قیمت  مــوارد  از  که در برخی 

جان قربانیان تمام می شود.
ــا، بــراســاس آمــار  ــزارش ایــرن بــه گـ
در   ۲۰1۹ ســال  در  فقط  رســمــی 

مجموع 1۴۶ زن در فرانسه به دلیل خشونت خانگی جان باختند که در 
مقایسه با سال قبل از آن افزایش را نشان می داد.

براساس این گــزارش، آمــار زنــان کشته شده در ســال  ۲۰۲۰ همزمان با 
سال   15 با  مقایسه  در  اعمال شده  محدودیت های  و  کرونا  همه گیری 
گذشته کاهش داشته، اما این شرایط بسیار استثنایی بوده است. باید 

دید آیا این روند در سال ۲۰۲1 نیز تأیید می شود یا خیر.
در آغاز شیوع کرونا، گروه های مدافع حقوق زنان درباره بدفتاری با زنان 
توسط همسرانشان در جهان هشدار دادند. همه گیری و محدودیت ها 
بر خشونت علیه زنان و کودکان در محیط خانه تأکید دارد و این موجب 

شده گزارش ها درباره چنین اتفاقاتی افزایش یابد.
می شوند.  خــود  همسران  ســوی  از  خشونت خانگی  قربانی  نیز  مــردان 
قربانی خشونت  از هر سه  ارائــه شــده،  بریتانیا  آمــاری که در  براساس 

خانگی، دو نفر زن و یک نفر مرد است.

»مسئوالن« به جای »مقامات«
همان  گونه که هر انسان سالمی برای پیشگیری از بیماری باید شاخص های 
سالمتی خود شامل فشار خون، میزان آب بدن، ضربان قلب و.... را مرتب 
مورد ارزیابی و سنجش قرار دهد، هر حرکت و انقالبی نیز باید همواره 
مسیر و جهت حرکت خود را با شاخص های اولیه و استانداردش مطابقت 
دهد. انقالب اسالمی نیز از این قاعده مستثنا نیست. اگر بخواهیم اهداف، 
ماهیت و دالیل رخداد این انقالب را در قالب یک واژه تعریف کنیم باید 

بگوییم »عدالت«.
عدالت یعنی قرار گرفتن هر چیز در جای خود. بر این اساس در گام دوم 
انقالب باید بررسی کنیم آیا از لحاظ »سبک زندگی«،  استقالل فرهنگی، 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی«، »رفاه مردم و مسائل دیگر از این دست« 
همه چیز در جای خودش قرار دارد یا خیر؟ آنچه مسلم است جمهوری 
و  دموکراتیزاسیون  نظریه  اســاس  بر  انقالبی،  ماهیتی  با  ــران  ای اسالمی 
سکوالریزاسیون قابل تبیین نیست و تحلیل و تبیین دیگری می طلبد. بر 
همین اساس اکنون که بیش از چهار دهه از این جنبش الهی و مردمی 
می گذرد باید نسبت به آسیب شناسی آن اقدامات مؤثری صورت پذیرد. 

برای تحقق این مهم به ابزارهایی نیاز داریم:
1: نوآوری باز: به عنوان یک پارادایم مطرح می شود که بر اساس آن باید از 
ایده ها و مسیرهای داخلی و خارجی در چارچوب ارزش های پذیرفته شده 
نظام، به عنوان وسیله ای برای تازه گردانی رویکردها، سرعت بخشیدن به 

فعالیت ها، بهبود عملکرد و پیشرفت کشور استفاده شود.
۲: نهضت علمی و جنبش نرم افزاری؛ همان مقوله ای است که رهبر انقالب 

بارها از آن به عنوان مهم ترین راه استقالل و پیشرفت کشور یاد کرده اند.
3: جوان گرایی و انتصاب جوانان در مناصب کلیدی و تصمیم گیری؛ یکی 
از رویکردهای اصلی نظام برای پیوند نسل های بعدی انقالب 57 مشارکت 
جوانان در تصمیم گیری ها و ایجاد دغدغه های اساسی ایدئولوژی نهضت 
از لحاظ مفاهیمی همچون آزادگی، عدالت طلبی، استکبارستیزی و... در 

ذهن آنان است. 
آن  مبنای  بر  که  اسالمی  انقالب  ــای  ارزش هـ به  ــاداری  وفـ و  بازگشت   :۴
مجاهدت هایی انجام دادیــم و اتفاقات ویــژه ای را رقم زدیــم از مهم ترین 
اقداماتی است که در گام دوم باید برای حفظ باورهای اصیل و آرمان های 

امام بدان توجه شود.
اساس  بر  را  خــود  زندگی  و شیوه  رفتار  باید  هــمــواره  و مسئوالن  مــردم 
ارزش هــای اصیل انقالب كه همان مقاصد قرآن و عترت است طراوت و 
تازگی بخشند و به ارزش هایی كه با خون جوانان خود بدست آورده انــد 
وفادار باشند. اگر این موارد در جامعه رعایت شود دیگر خبری از تبعیض، 
فساد، فقر، اختالس و... در جامعه نبوده و به رفاه مادی و معنوی بیشتری 
نائل خواهیم آمد. در گام دوم انقالب این نکته بیشتر از هر زمان دیگری 
باید مورد توجه قرار گیرد که در نظام مدیریت کشور »مسئوالن« به جای 
»مقامات« بنشینند و هر کسی در هر جایگاهی به جای طمع ورزی به مقام 
خود، به اهمیت و حساسیت رعایت حدود بیت المال و مسئولیتی که بر 

عهده می گیرد توجه کند.

 محمد مرادی  پایتان که به روستا می رسد، 
دلتان می خواهد سال ها آنجا زندگی کنید و از 
هر آنچه آرامشتان را به تاراج برده است، رها 
شوید. دلتان می خواهد صدای طبیعت تنها 
الالیی شامگاهتان باشد و صبحگاه با صدای 
زنگوله دام هایی که برای چرا به جنگل می روند 
از اتاقتان خارج شوید و هوای پاک کوهستان 
را استشمام کنید. با صدای ضربه های تبر بر 
چوب های خشکی که قرار است در سرمای 
زمستان بسوزد و به خانه تان گرما بخشد به 
استقبال ظهر بروید. عصرگاه بوی خوش شیر 
تازه به مشامتان برسد و با صدای قدم های 
مسیر  در  که  مشتی  سالخورده  و  آهسته 

بازگشت به منزل است به شب سالم کنید.
و  می خورند  خــود  تــالش  بــه قــدر  روستاییان 
و  رزق  به  نگاهشان  می کنند.  پیشه  قناعت 
روزی حاللی است که در نتیجه تالش خود 
از آب، خــاک و هــوای پــاک کوهستان هدیه 
می گیرند. میهمان را حبیب خدا می دانند و 
از  خالصانه  پذیرایی  در  را  سفره شان  برکت 

میهمانان می بینند. 
و حتی  باشد دهاتی، روستایی  یادمان  پس 
نیست؛  دیگری  تحقیر  نشانه  پشت کوهی 
و صداقت  پاکی  غیرت،  همت،  نشان  بلکه 
مــردان و زنانی اســت که به وجــودشــان باید 

غبطه خورد. 
ــدی« مــجــری نــام آشــنــای  ــ شــایــد »اقــبــال واحـ
ــامــه  ــرن ــال ب ــ ــه چــنــدیــن سـ ــه مــلــی کــ ــ ــان رســ
بیان  هــدف  با  را  تلویزیونی»مستقیم آبادی« 
و  کوچک  شهر های  در  کارآفرینان  موفقیت 
روستا ها  روی آنتن شبکه یک سیما برده است، 
بهتر بتواند جلوه هایی زیبا از نقش روستاییان 
کند. ترسیم  بــرایــمــان  کــشــور  توسعه  در  را 

نگاهم خارج از تهران بود»
واحدی می گوید: من حدود 3۰ سال است که 
مشغول کار رسانه ای هستم و از آن اول هم 
نگاه خارج تهرانی داشتم، یعنی حس می کردم 
وجود  ایــران  تلویزیون  مثل  رسانه ای  اگر  که 
دارد، این برای کل کشور است. به خاطر دارم 
»همسفر«؛ نخستین انیمیشنی بود که تولید 
کردم و جایزه هم برد. روایت بچه ای که ایران 
را می گشت. پس از آن سفرنامه صبا از دل 
این انیمیشنی که در سال 1371 تولید شده 

بود، ادامه پیدا کرد.
وی می افزاید: من معتقدم دهاتی بودن افتخار 
است به این علت که روستاییان، کشاورزان 
و دامداران قشر تولیدکننده غذای سفره های 
نـــدارد؟ واقعاً  مــردم هستند. آیــا ایــن افتخار 

افتخار دارد.
وی ادامه می دهد: در زمان کودکی خیلی ها از 
خوردن گوشت یخ زده اکراه داشتند، استفاده 
از مرغ یخ زده حس خوبی برایمان نداشت. 
شیر و پنیر و ماست را از لبنیاتی نمی خریدیم. 
یا خویشاوندی در روستا  بیشتر مردم آشنا 
برایشان سوغات  را  چیزها  ایــن  که  داشتند 

می آورد.
معاصر  تقویم  از  برگی  زدن  ورق  با  واحــدی 
کشورمان، از بالیی که آن روزها بر سر روستا 
و روستایی آمــده اســت، می گوید: متأسفانه 
در سال های 13۴۰ و 13۴1 با تقسیم اراضی 
و با هــدف وابسته کــردن تدریجی مــردم به 
را  روستاییان  غــذایــی،  ــی  ــ واردات محصوالت 
تکه پاره  را  و زمین هایشان  از روستاها خارج 
ماندن  شــد  کوچک  زمین ها  وقتی  کــردنــد. 
نبود؛ چون  به صرفه  بــرای کشاورز  روستا  در 
ــار را تأمین  ــل کـ تــمــام وســای نــمــی تــوانــســت 
کــنــد؛ بــنــابــرایــن  کــشــاورزی از رونـــق افــتــاد و 
حاشیه نشینی شهرها شروع شد. پس از آن 
ــزرگ شــدن کردند و  هم شهرها شــروع به ب

روستاها کوچک شدند.

تخریب چهره روستایی»
خانم،  شاباجی  آقـــا،  »صمد 
آقای هالو« این ها تنها تعدادی 
از فیلم هایی است که ساخته 
شده بود تا روستایی را فردی 
بی سواد و ساده نشان دهند. 
به قول واحــدی، آن ها با این 
بگویند  مــی خــواســتــنــد  کـــار 
همه چیز در شهر جریان دارد 
و برای پیشرفت و ترقی باید 
به شهر آمــد و آنجا کــار کرد 
می آمد،  او  شد.  استخدام  و 

سامسونت  کیف  یک  با  و  می گرفت  دیپلم 
کارمند یک اداره می شد. اداره ای که داخل یک 
اتاقش پنج نفر پشت پنج میز نشسته بودند 
و تنها کارشان این بود که یک کاغذ و پرونده را 
بین هم رد و بدل می کردند و همین موضوعات 
موجب شــد روســتــاهــای مــا از رونـــق بیفتد.
واحدی از روزی می گوید که برای تهیه گزارش 
از شخصی که کار تولیدی می کرد به روستایی 
کار  آنجا مشغول  اســت. مهندسی که  رفته 
را نشان ندهید چون بعد  بود می گفت من 

می گویند فالنی در دهات دارد کار می کند!
ببینید این تفکر چه تأثیر بدی در ذهن جوانان 
افتخار کنید که  او گفتم  به  اســت.  گذاشته 
اکنون در روستا در حال کارآفرینی هستید و در 

کنارتان۲۰ نفر در حال فعالیتند. در تمام دنیا به 
این موضوع افتخار می کنند، ولی متأسفانه در 

ذهن ما این گونه حک شده است. 

می توان در روستا پولدار شد»
وی می افزاید : اگر از پدر و مادری بپرسید که 
دوســت دارنــد فرزندشان چه کاره شود هیچ 
وقت نمی گویند دوست داریــم دامــدار شود، 
چون حس می کنند اگر این را بگویند خیلی 
بد است؛ فقط دکتر و مهندس، چرا؟  شاید 
به دلیل پول و درآمــدی که بعداً درمــی آورد. 
در برنامه هایی مثل »مستقیم آبــادی« اتفاقاً 
می خواهیم بگوییم می شود در روستا زندگی 
ــا وام،  ــــردی کــه ب کـــرد و پـــولـــدار هــم شـــد. ف
کــمــک هــای مــالــی و صــنــدوق هــای خــرد یک 
دامداری تأسیس می کند، درآمد و حقوقش از 
پنج نفر کارمند هم بیشتر خواهد بود، ضمن 
اینکه در کنارش چند نفر دیگر نیز مشغول به 

کار می شوند. 
واحدی با اشاره به اینکه وقتی فرد در روستا 
کار کند فاصله زمانی خانه تا محل کارش کم 
خواهد بود، می گوید: او به همین دلیل وقت 
بیشتری را می تواند با خانواده 
ــود ســپــری کــنــد. اکــنــون با  خـ
وجــود اینترنت و سیستم های 
ــردم روســتــا هم  ــواره ای مـ ــاهـ مـ
بعضی  حتی  و  نیستند  تنها 
طریق  از  نیز  را  بیماری ها  از 
ویزیت دکتر به صورت اینترنتی 

می توان برطرف کرد.
وی با اشــاره به نقش زنــان در 
ــه مــی دهــد: در  روســتــاهــا ادامــ
مــردان  پابه پای  زنــان  روستاها 
بیشتر  گفت  می شود  حتی  و 
از آن ها کار می کنند و در عین 
حال که نقش مــادری خود را ایفا می کنند، 
همسر، آشپز، مربی و مشاور هم هستند و در 

زمین نیز کار می کنند.
فرش های معروف ایران در جهان در روستاها 
و شهرهای کوچک بافته می شد؛ زن خانواده 
پس از تمام شدن کار کشاورزی اش، به خانه 
می آمد و پشت دار قالی می نشست. دختر 
کوچک خانواده هم از 5سالگی کار کردن با 
این دار قالی را یاد می گرفت و در ۲۰سالگی 

استادکار بود. 

رونق تولید در روستا »
از جمعیت  باالیی  اینکه درصــد  بیان  با  وی 
ــد،  ــان و دخــتــران تشکیل داده انـ کشور را زن

ادامــه می دهد: اگر زن با روستا آشتی کند، 
روستاها  به  می کند  رغبت  نیز  خانواده  مرد 
موضوع  همین  و  بیاید  کوچک  شهرهای  و 
و جهش تولید می شود؛  تولید  رونــق  موجب 
این موضوع وابستگی ما را کاهش می دهد. 
ما شعارمان استقالل، آزادی، جمهوری اسالمی 
بــر همین  تأکید  بــا  کــشــور  استقالل  اســـت. 

موضوعات بدست می آید.
زیبا  واحــدی معتقد است روستاها در حال 
آن خانه  مــا  روســتــای  دیگر  شــدن هستند، 
این ها  او  گفته  به  نیست.  کرسی  و  کاه گلی 
فقط حالت نوستالژی و قدیمی را ایفا می کنند 
تا دیگران لذت ببرند وگرنه خانه هایی که در 
روستاهاست از خانه های شهرهای بزرگ، بهتر 
بزرگی  از همه مهم تر حیاط  و  و شکیل ترند 
دارند که بچه ها می توانند در آن راحت بدوند، 
تفریح کنند و با مرغ و خروس و طبیعت از 

نزدیک آشنا شوند.

 سیاه نمایی روستاهای کشور »
برای گرفتن جایزه

وی می گوید: به تازگی در جشنواره عمار اغلب 
بودند،بچه های  فــرســتــاده  فیلم  کــه  کسانی 
شهرستان ها و روستاها بودند. این ها بهترین 
شهرستان ها  و  روستاها  معرفی  ویترین های 
روستای  اســم  بــه  باید نسبت  فــرد  هستند. 
خودش تعصب داشته باشد؛ سینه اش را سپر 

کند و مثالً بگوید من بچه روستای سنقر کلیایی 
استان کرمانشاه هستم. چه اشکالی دارد؟! 
رسانه ها باید با تولیدات خود، روستا را زیبا 
نشان بدهند. عــده ای با ساختن چند فیلم 
و سیاه نمایی، چهره روستاییان را نیازمندانی 
نشان می دادند که آب و نان هم برای خوردن 
نداشتند. از آن طرف هم عده ای برای نشان 
دادن این فیلم ها کف می زدند که چه خوب 
را  روستایی  بچه  یک  برهنه  پــای  که  اســت 
به  فیلمساز  نمی دانستند  می دهید.  نشان 
کودک روستایی گفته است کفشت را دربیار 
اینکه بی کفش بودن  به دلیل  بدو  پابرهنه  و 
این را نشان بدهد، چرا؟! چون چنین فیلمی 

فستیوال پسند بود. 
ان شاء هللا  شاهد روزی باشیم که تفکر درجه 
دو و سه دانستن روستا  و روستایی فراموش 

شود. 

دهاتی فحش نیست»
واحدی در انتها خاطرنشان می کند: فراموش 
نکنیم اغلب دانشمندان و افراد موفق دنیا در 
همین روستاها متولد شده و رشد کرده اند، 
را  دهاتی بودن  تحقیر  این  بتوانیم  امــیــدوارم 
بشود.  تشویق  ــودن  ب دهاتی  و  کنیم  حــذف 
یعنی اگر بخواهند من را تشویق و یا معرفی 
کنند بگویند: اقبال واحدی دهاتی درجه یک 

و این برای ما افتخار است.

گفت وگوی قدس با اقبال واحدی از »اصالحات ارضی« تا »مستقیم آبادی«

دهاتی بودن افتخار است
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سامانه پیامکی

                       صفحه جامعه                                   
انتقاد      ها، پیشنهاد      ها و اید      ه های خود       را 

از طریق این سامانه پیامکی به گروه اجتماعی ارسال فرمایید      

آموزش

معاون حقوقی وزارت علوم خبر داد

 تعطیلی ۱۰ مؤسسه 
جعل و پایان نامه فروشی

بــرای  گفت:  علوم  وزارت  حقوقی  مــعــاون 
فضای مجازی  در  علمی  تقلب  با  برخورد 
با پلیس فتا و دادستانی هماهنگی الزم را 

انجام داده ایم.
علی اسالمی پناه به مهر گفت: از سال۹۶ 
و  پیشگیری  قــانــون  تصویب  بــا  همزمان 
مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی، وزارت 
علوم کار خود را آغــاز کرد و به تدریج در 

حال انجام است.
از  کــه  هــر کسی  مـــدرک  ــرد:  کـ تأکید  وی 
کند،  دریافت  مــدرک  غیرمجاز  مؤسسات 
بــاطــل اســـت. حقوقی کــه بــه واســطــه آن 
مدرک دریافت کرده است نیز باید مسترد 
شود، چون وزارت علوم باید این مدرک ها 
را ارزشیابی کند و اعتبار دهد. اگر مؤسسه 
و  ــرده  کـ فعالیت  جامعه  در  غــیــرمــجــازی 
گواهی هایی فراتر از صالحیت خود صادر و 
به مردم ارائه داده است، این گواهی نامه ها 

و مدرک های جعلی ارزش و اعتبار ندارند.

آسیب های اجتماعی

یک مدیر ستاد مبارزه با موادمخدر:

 مصرف گل افزایش 
یافته است!

مدیرکل فرهنگی و پیشگیری ستاد مبارزه با 
موادمخدر به مهر گفت: با آمدن ماده گل 
که همان ماری جوآنا یا مشتقات حشیش 
است و تبلیغاتی که درباره این ماده انجام 
شــده کــه گــل اعــتــیــادآور نیست، موجب 
شده مصرف این مواد افزایش یابد. برخی 
تصور می کنند گل همانند سیگار است و 
حتی یک باور غلط می گوید گل از سیگار 

کم ضررتر است.
محمدمهدی اسماعیلی افــزود: آسیب زایی 
که گل ایجاد می کند چند برابر ماری جوآنا 
در کشورهای دیگر است، چون هم گیاه در 
ایران قوی تر است و هم با استفاده از برخی از 
موادی که استفاده می کنند این ماده را غلیظ 

می کنند و شدت اعتیاد باالتر می شود.
در  و  اســت  اعتیاد سخت  گفت:ترک  وی 
بهترین حالت 1۰درصد از افرادی که فرایند 
ترک  به  موفق  می کنند،  شــروع  را  ــان  درم

می شوند .

حقوقی

رئیس کانون وکالی دادگستری مرکز:

وکالت باید با پوشش بیمه ای، 
اجباری شود

جــلــیــل مـــالـــکـــی، رئـــیـــس کـــانـــون وکـــالی 
الزامی  دادگستری مرکز گفت: وکالت باید 
شود و برای این کار باید دعاوی تقسیم بندی 
و بیمه خدمات وکالتی و صندوق معاضدت 

با همه ارکان آن تأسیس شود.
افــزود:هــمــان طــور  وی  تسنیم؛  ــزارش  گــ بــه 
بیمه خدمات درمانی  دارای  بیمار  که یک 
مراجعه  بیمارستان  یا  و  پزشک  به  وقتی 
بیمه خــود درگیر  کـــارت  ارائـــه  بــا  می کند، 
بیمارستان  سنگین  هزینه های  پــرداخــت 
نمی شود  ایــن مسائل  و  یــا عمل جــراحــی 
را  درمــانــی  هزینه های  او  بیمه گر  و شرکت 
پرداخت می کند، برای خدمات وکالتی هم 
باید مکانیسمی طراحی شود که اگر کسی 
ارائـــه کارت  با  درگیر دعـــوای حقوقی شــد، 
بیمه خدمات وکالتی به وکیل دادگستری یا 
مؤسسه حقوقی، هزینه های مربوط توسط 
شرکت بیمه گر پرداخت شود و موکل دغدغه 

پرداخت حق الوکاله را نداشته باشد.

علم و فناوری

معاون پژوهش وزارت علوم اعالم کرد

ایران در رتبه دهم رشته های 
مهندسی جهان

کرد:  اظهار  علوم  وزارت  پژوهش  معاون 
در سال ۲۰۲۰ بیش از ۶هــزار سند علمی 
در پایگاه های معتبر علمی جهان به ثبت 
رتبه   ۲۰۲۰ سال  در  همچنین  رسانده ایم. 
تولید مقاالت علمی  نظر کمیت  از  ایــران 
در پایگاه آی اس آی  15و در اسکوپوس 1۴ 
را در  رتبه 1۴  نظر کیفیت هم  از  و  است 

جهان داریم.
به گزارش ایسنا، غالمحسین رحیمی افزود: 
ایران در رشته های مهندسی رتبه جهانی 1۰ 
و 11 را از آن خود کرده است و در برخی از 
رشته ها و شاخه های علمی، رتبه های زیر 1۰ 

هم داریم.
رحــیــمــی بـــا تــأکــیــد بـــر فـــرمـــایـــش مــقــام 
مقام  کسب  خــصــوص  در  معظم رهبری 
با  راســتــا  ــن  ای در  گــفــت:  علمی  مرجعیت 
گذشت هر سال، فاصله مان را از نظر کیفیت 
کشورهای  بــا  علمی  تــولــیــدات  و  مــقــاالت 

پیشرفته علمی کاهش می دهیم.

رفاه و خدمات اجتماعی

رئیس بنیاد مستضعفان  عنوان کرد

حمایت  هزارمیلیارد تومانی 
برای ساخت ۲۰هزار مسکن

سیدپرویز فتاح، رئیس بنیاد مستضعفان 
با  مشترک  تفاهم نامه  امضای  مراسم  در 
بنیاد مسکن گفت: در این تفاهم نامه بنیاد 
مستضعفان پرداخت یک هزارمیلیارد تومان 
بالعوض در ساخت ۲۰هزار واحد مسکونی 
برای اقشار ضعیفی که تحت پوشش هیچ 
نهاد حمایتی نیستند متقبل شد که سهم 
بنیاد مستضعفان برای هر واحد مسکونی، 

5۰میلیون تومان بالعوض است.
فتاح با بیان اینکه این واحدهای مسکونی 
در روستاها و شهرهای با جمعیت کمتر از 
گفت:بنیاد  می شود،  ساخته  نفر  ۲5هـــزار 
مستضعفان عالوه بر این یک هزار میلیارد 
و مصالح  امکان، زمین  تومان، در صــورت 
رایگان را عهده دار خواهد شد. به گفته او، 
۲هزارمیلیارد  امــروز  تا  مستضعفان  بنیاد 
زمینه ساخت مسکن  در  بالعوض  تومان 
محرومان متعهد شده که تا دو سال آینده 

به صورت کامل پرداخت می شود.

فراسو
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دستچین

مردها باید گریه کنند
کنگره  به  ویدئویی  پیام  در  بهداشت  وزیر  نمکی،  سعید 
ملی سالمت مردان گفت: متأسفانه از دوران کودکی به 
ما می آموزند که مردان نباید گریه کنند و باید غم را در 
افــزود: مسائل  گــزارش مهر، وی  به  ببرند.  فرو  خودشان 
بهداشت روان برای مردان در کشورهایی مانند ما، یکی از 

اصلی ترین معضالت نظام سالمت است.

2۵ استان کشور در ورطه خطر جمعیتی!
ــز تــحــقــیــقــات  ــرکـ ــیـــس مـ ــدزاده، رئـ ــمـ ــحـ ــی مـ ــلـ ــیــل عـ خــل
سیاست گذاری اقتصاد سالمت در یادداشتی که تسنیم 
منتشر کرده نوشت:از 31 استان 81درصد یعنی ۲5 استان 
در حد و زیر حد جانشینی جمعیت هستند؛ متوسط نرخ 
باروری کل در ایران 1.7 فرزند است یعنی با مرگ پدر و مادر، 
به جای آن ها در آینده فقط 1.7 نفر جایگزین خواهد شد.

چرا فقط چهره های خاص!
روان شناسی  نظام  سازمان  رئیس  حاتمی،  محمد  دکتر 
از  استفاده  دلیل  بــه  ملی  و سیمای  صــدا  از  مــشــاوره  و 
چهره هایی خاص برای مقابله با بحران کرونا انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، وی همچنین تأکید کرد: باید از تمامی 
ظرفیت های روان شناسی، جامعه شناسی و ... برای مقابله 

با این بحران استفاده کنیم.
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یادداشت

 مهدی یاراحمدی خراسانی

در سال های 1340 و 
1341 با تقسیم اراضی 

و با هدف وابسته 
کردن تدریجی مردم 
به محصوالت وارداتی 

غذایی، روستاییان 
را از روستاها خارج 
و زمین هایشان را 

تکه پاره کردند

بـــــــرش

 14 شرکت ایرانی متقاضی تولید واکسن کرونا هستند   محمدرضا شانه ساز، معاون وزیر بهداشت و رئیس سازمان غذا و دارو، گفت: در حوزه تولید داخل، 14شرکت متقاضی تولید واکسن 
)100درصد داخلی( هستند . به گزارش مهر، وی با تأکید بر اینکه تاکنون تنها یک درصد مردم دنیا در برابر ویروس کرونا واکسینه شده اند، خاطرنشان کرد: کشورهایی که واکسیناسیون خود را به نسبت زودتر آغاز 

کرده اند در فاز سه مطالعات بالینی مشارکت داشته اند، در حالی که تاکنون در ایران هیچ واکسن وارداتی پیش از تأیید واکسن در کشور سازنده و یا سایر کشورها اجازه مصرف دریافت نکرده است.
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اوقات شرعی به افق مشهد
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ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
 ال اله اال اهلل 

الملک الحق المبین

 آمریکا رسماً انصارهللا را 
از فهرست تحریم سازمان های تروریستی خارج کرد

مقاومتجوابمیدهد
 علوی  مقاومت باز هم جواب داد. جنبش 
با  ســال جنگ   6 از  پــس  یمن  انــصــارهللا 
ائتالف عربستان آن هم در شرایط محاصره 
همه جانبه، از آن جا که با مقاومت و تالش 
عملیاتی  تحوالت  بر  بــود  توانسته  بسیار 
و  باشد  داشته  تسلط  یمن  در  زمین  روی 
 بــه طــور هــمــزمــان، قـــدرت نظامی خــود را 
افزایش  علیه سعودی  متقابل  اقــدام  برای 
دهد، توانست مقامات دولت جدید ایاالت 
این  نــام  متحده را مجاب به خــارج کــردن 
تروریستی  اصــطــالح  بــه  فهرست  از  گــروه 
کنترل  دفتر  راســتــا،  همین  در  کند.  خــود 
خـــزانـــه داری  وزارت  خــارجــی  ــای  ــی هـ دارایـ
آمریکا اعالم کرد وزارت خارجه این کشور 
از فهرست  را  انــصــارهللا  گـــروه  ــام  ن رســمــاً 
سازمان های به اصطالح »تروریستی« خارج 
کرده است. به گزارش فارس، در بیانیه ای 
که روی وب سایت وزارت خزانه داری آمریکا 
قرار گرفته، آمده است: »در تاریخ ۱6 فوریه 
گرفتن  ــرار  ق آمریکا  خارجه  وزارت   ،۲۰۲۱
باطل  را  تروریسم  فهرست  در  انــصــارهللا 
انصارهللا  اقـــدام،  ایــن  نتیجه  در  که  کــرده 
جهانی  تحریم های  »مــقــررات  ذیــل  دیگر 
سازمان های  تحریم  »مقررات  تروریستی«، 
اجرایی  »فــرمــان  یــا  و  خــارجــی«  تروریست 

راستا  همین  در  نیست«.  تحریم   »۱۳۲۲۴
خارجه  ــر  وزی مــعــاون  لندرکینگ،  تیموثی 
یمن  امــور  در  واشنگتن  نماینده  و  آمریکا 
شامگاه سه شنبه در موضعی که نشان از 
شکست رویکرد نظامی گری علیه مقاومت 
دارد، از جنبش انصارهللا یمن خواست تا 
پیشروی به سوی مأرب را متوقف کرده و به 
گفت وگوها بازگردند. این مقام آمریکایی که 
در کنفرانس خبری صحبت می کرد، بدون 
متجاوز  ائتالف  ســال حمالت   6 به  اشــاره 
سعودی به فرودگاه صنعا و هدف قرار دادن 
خواست  انــصــارهللا  از  یمنی  غیرنظامیان 
عربستان  در  ابــهــاء  ــرودگــاه  ف بــه  تــا حمله 
افزود:  لندرکینگ  کند.  متوقف  را  سعودی 
نیت  اعــالم حسن  دنبال  به  اگــر  حوثی ها 
خود هستند باید از ایران فاصله بگیرند و 
تهران باید از تالش های صلح و پایان جنگ 
در یمن حمایت کند. ند پرایس، سخنگوی 
که  بیانیه ای  در  هم  آمریکا  خارجه  وزارت 
علیه  فــرایــنــد سیاسی  آغـــاز  نــشــان دهــنــده 
آمریکا  متحده  ــاالت  ای گفت:  اســت،  یمن 
به  خــود  پیشروی  می خواهد  حوثی ها  از 
عملیات های  همه  کــرده،  متوقف  را  مــأرب 
روی  مذاکره  به  و  کــرده  متوقف  را  نظامی 
سخنگوی  عــبــدالــســالم،  محمد  بــیــاورنــد. 

رئیس  و  یمن  ــصــارهللا  ان جنبش  رســمــی 
هیئت مذاکره  کننده صنعاء قبل از این روز 
یکشنبه ضمن تأکید بر اینکه عملیات های 
عملیات ها  این  گفت  است،  دفاعی  صنعا 
ــه تــجــاوزهــا و مــحــاصــره یمن  ــی ک ــان ــا زم ت
ادامه داشته باشند، متوقف نخواهد شد. 

گام های  برداشتن  بدون  افزود:  عبدالسالم 
شــود،  حقیقی  صلح  بــه  منجر  کــه   عملی 
ــونـــه اظـــهـــارنـــظـــر هـــر چــنــد مثبت  هـــر گـ
را  تجاوزها  کــرد:   تأکید  وی  بی معناست. 
یمن  مــردم  از  را  محاصره  و  کنید  متوقف 

بردارید تا صلح برای همه برقرار شود.

معاون وزیر خارجه روسیه:

جهان چند قطبی جایگزین 
دیکتاتوری آمریکاست

وزیـــر خارجه  مــعــاون 
ــه مـــی گـــویـــد  ــ ــیـ ــ روسـ
ــن  ــ ــت ــگــ ــ ــن اگـــــــــر واشــ
ــای  ــاســـت هـ ــیـ ــه سـ ــ بـ
ادامه  خود  خصمانه 

در  آمریکا  جانبه  همه  مهار  رویــکــرد  دهــد 
ریابکوف  سرگئی  بــود.  خواهد  کــار  دستور 
در مصاحبه با خبرگزاری ریانووستی تأکید 
و  نیست  انتزاعی  قطبی  چند  جهان  کــرد 
جایگزینی برای دیکتاتوری آمریکاست؛ که 
به معنای سیاست تلفیق نیروهای سالم در 
سیاست  با  مخالفت  بــرای  جهانی  جامعه 
و تهاجم اطالعاتی  ایــاالت متحده  خارجی 
این کشور است. وی افــزود: مسکو برنامه 
را کنار  با واشنگتن  سازنده خود در روابط 
به  نمی توانیم  مــا  امــا  گــذاشــت،  نــخــواهــد 
اگر  اجــرا کنیم،  را  کــار  ایــن دستور  تنهایی 
کشور  ایــن  فشار  اعمال  و  آمریکا  رویــکــرد 
بماند، روسیه  به عنوان یک عنصر اصلی 
آمریکا در همه  سیاست مهار همه جانبه 

زمینه ها را دنبال خواهد کرد. 

ارتــش س نظامی  متخصصان  از  شــمــاری 
از  بیش  عملیات  یــک  جــریــان  در  روســیــه 
58۰ بمب خوشه ای عمل نکرده آمریکا در 

الئوس را خنثی کردند.
ریاض منصور، نماینده دائم فلسطین در س

سازمان ملل در نامه به شورای امنیت این 
جهت  عملی  اقــدام هــای  خواستار  سازمان 
مقابله با افزایش تحرکات غیرقانونی رژیم 

صهیونیستی در اراضی اشغالی شد.
مقام های نیجریه خبر دادند افراد مسلح س

با حمله به منطقه »کاگارا« در ایالت نیجر 
این کشور، صدها پسر دانش آموز را ربودند.
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آیا ترکیه به سنجار حمله خواهد کرد؟
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه مدتی پیش اعالم کرده بود به 
دلیل وجود برخی تهدیدها در سنجار، ممکن است حتی شبانه به آن 
منطقه حمله کند. تهدیدهای اخیر دولت ترکیه برای اشغال این منطقه 
در شمال عراق نشان می دهد دولت اردوغان این روزها در صدد توسعه 
استان  از  از یک سو بخش های مهمی  اســت.  برآمده  طلبی در منطقه 
ادلب را به بهانه جلوگیری از نفوذ گروهک های تروریستی از سوریه به 
خاک ترکیه اشغال کرده و از سوی دیگر به بهانه ورود و حضور گروه های 
مخالف دولت ترکیه در سنجار قرار است ترکیه بخشی از این منطقه را 
اشغال کند. طبیعی است که دولت عراق هم واکنش های الزم را از خود 
نشان داده و به تازگی هم وزارت خارجه این کشور در  بیانیه ای مخالفت 
کامل خود را با هرگونه حمله احتمالی ارتش ترکیه به سنجار صادر کرده 
است. تمامی این موارد نشان می دهد منطقه آماده تحمل بحران جدیدی 
نیست. اگر این اتفاق رخ بدهد، قطعاً بیشتر کشورهای منطقه را درگیر 
خواهد کرد و این برای رشد و توسعه خاورمیانه خطرناک خواهد بود که 
طبعاً از نخستین پیامدهای آن، گسترش ناامنی هاست. از سوی دیگر، به 
نظر نمی رسد ترکیه از شرایطی برخوردار باشد که هم بتواند در لیبی نیرو 
داشته باشد و هم در سوریه و این بار نیز بخواهد بخشی از عراق را اشغال 
کند. بدیهی است که چنین ظرفیتی در ارتش آنکارا مشاهده نمی شود. 
اما اگر این اتفاق رخ دهد، درگیری بین کشورهای منطقه و ترکیه اجتناب 
ناپذیر خواهد بود. از همین رو ترک ها این روزها به شدت درباره انجام 
تردید شد ه اند. هنوز شرایط  این عملیات نظامی دچار  یا نشدن  شدن 
کامالً شفاف نشده و بعید به نظر می رسد آنکارا دست به ماجراجویی های 
جدیدی علیه تمامیت ارضی عراق بزند. در این میان، طبیعی است که 
ارتش عراق به دلیل درگیر شدن با گروهک های تروریستی این روزها در 
شرایطی نیست که بتواند جلو حمله احتمالی ارتش ترکیه را بگیرد؛ اما 
جامعه جهانی به هیچ وجه به دولت رجب طیب اردوغان و به ارتش ترکیه 
اجازه نخواهد داد علیه حاکمیت همسایه جنوبی اقدام نظامی کند. از 
همین رو، با توجه به حضور نیروهای آمریکایی در خاک عراق و اینکه 
ترکیه عضوی از پیمان سازمان آتالنتیک شمالی موسوم به ناتو است، قطعاً 
بدون هماهنگی با اعضای آن از جمله آمریکا نمی تواند و چنین اجازه ای 
ندارد که به کشوری مانند عراق حمله کند. اگرچه ارتش عراق ناتوان از 
جلوگیری حمله ترکیه است، اما نیروهای آمریکایی بی گمان واکنش نشان 
خواهند داد. به ویژه که دولت اقلیم کردستان نیز بی تفاوت باقی نخواهد 
ماند. در مجموع، احتمال وقوع این حمله بسیار پایین ارزیابی می شود و 
دولت ترکیه قصد دارد با این تهدیدها هم از اقلیم کردستان و هم از دولت 
مرکزی عراق باج گیری کند. در مجموع به نظر می رسد حمله ارتش ترکیه 
به این منطقه حساس بعید باشد و آنکارا در این زمینه با احتیاط قدم 
بر می دارد. این روزها ترکیه به شدت درگیر مسئله ادلب سوریه است و 

نمی تواند در چند جبهه بجنگد.
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 دکتر محمدحسن هانی زاده کارشناس مسائل منطقه

خبر

دبیر کل حزب هللا در سالروز شهادت فرماندهان مقاومت 
آتش  با  که  رژیم صهیونیستی  به  هشدار  لبنان ضمن 
برای  آمریکا  جدید  دولت  سیاست  نکند،  درباره  بازی 
احیای داعش هشدار داد. به گزارش فارس، سیدحسن 
مغنیه  عماد  شهادت  سالگرد  مناسبت  به  که  نصرهللا 
سخن می گفت، با اشاره به سالروز انقالب بحرین تأکید 
کرد انقالب مردم این کشور درحالی وارد دهمین سالگرد 
خود می شود که حکام این کشور، آن را به پایگاهی برای 
عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی تبدیل کرده اند. 
او گفت مردم بحرین تالش دارند کشورشان را به جایگاه 
حمایت  فلسطین  مسئله  از  و  بازگردانند  خود  طبیعی 

کنند.
دبیرکل حزب هللا لبنان به فعالیت دوباره داعش و عناصر 
آن در سوریه و عــراق اشــاره کــرد و گفت دولــت جدید 
آمریکا به ریاست جو بایدن درصــدد است از این گروه 

تروریستی برای توجیه حضور خود در این دو کشور عربی 
استفاده کند و این اقــدام آن هــا بعد از آن آغــاز شد که 
درخواست های رسمی و مردمی مبنی بر اخراج نیروهای 
آمریکایی از عراق بیشتر شد؛ بنابراین واشنگتن داعش را 
به حرکت درآورد. دبیرکل حزب هللا درباره انتقام شهید 

خود از رژیم صهیونیستی گفت: این جنبش هرگز اجازه 
پایمال شود و در صورتی  نیروهایش  نخواهد داد خون 
که جنگی بر این حزب تحمیل شود و شهرها و مناطق و 
روستاهای لبنان هدف قرار گیرد، مقاومت در این کشور 
شهرک  های صهیونیست نشین را هدف قرار خواهد داد. 
او به صهیونیست  ها هشدار داد با »دم شیر بازی نکنند«؛ 
چرا که شرایط داخلی فلسطین اشغالی در سایه شیوع 
کرونا و اوضاع اقتصادی مساعد نیست و مقاومت هرگز 
گذاشت.  نخواهد  کنار  کــرده،  ترسیم  که  را   معادله ای 
جبهه  آتــی،  جنگ  هــر  در  افـــزود:  نصرهللا  سید حسن 
از زمان تأسیس   این رژیم  آنچه که  با  داخلی اسرائیل، 
رئیس  مقاومت،  مواجه خواهد شد. سید  ندیده،  خود 
ستاد کل ارتــش ایــن رژیــم را که ایــن اواخــر مقاومت را 
تهدید کرده بود، خطاب قرار داد و گفت: اگر شهرهای ما 

را زدید ما مقابله به مثل خواهیم کرد.

دولت جدید آمریکا دنبال احیای داعش است

سید حسن نصراهلل: صهیونیست ها با آتش بازی نکنند

اَفِرز  فارِن  اندیشکده  امیرمحمد سلطانپور     مترجم:   
راهبردی  سیاست های  تغییر  ضرورت  از  ای  مقاله  در 
آمریکا در منطقه ایندو پاسیفیک می گوید تا بتواند اعتبار 
از دست رفته این کشور را در این منطقه برگرداند. جو 
بایدن در حالی دوران ریاست جمهوری خود را آغاز کرده 
که امیدوار است بتواند اعتماد جهان را نسبت به آمریکا 
زنده کند. در این زمینه منطقه اقیانوس هند و اقیانوس 
آرام برای این کشور از لحاظ راهبردی اهمیت باالیی دارد، 
برای  اروپا  قاره  دقیقاً همان طور که در زمان جنگ سرد 
ایاالت متحده اهمیت داشت. از چندین منظر می توان 
انتظار داشت آمریکا اعتبار خود را در این منطقه از آسیا 
دوباره زنده کند. نخستین آن اقتصاد است و آمریکا از 
این لحاظ از رقیب خود عقب افتاده است. ایاالت متحده 
دیگر نمی تواند مانند سابق روی توانمندی های اصلی خود 
یعنی جذب سرمایه اقتصادی یا پویایی بخش خصوصی 
خود، کشورهای دیگر را برای رابطه با خود مجاب کند. 
چین در زمینه سرمایه گذاری و صادرات جای آمریکا را 
دولت های  حتی  و  گرفته  آسیا  در  قوی ترین ها  در صدر 
آمریکا ترجیح می دهند.  به  را  نیز بیشتر چین  آسیایی 

در این زمینه آمریکا باید طبقه متوسط جوامع منطقه 
را هدف گرفته و دغدغه های اصلی آن ها مثل سالمت، 
عدم برابری در میزان درآمد و همین طور تغییرات اقلیمی 

را در نظر بگیرد.
اهمیت بسیار  از  روزهــا  این  نیز  اقتصادی  زیرسازی های 
ایندوپاسیفیک  منطقه  در  به خصوص  آسیا  در  زیــادی 
حلقه  ــردی  ــبـ راهـ سیستم  از  پــکــن  ــت.  اســ ــوردار  ــــرخــ  ب
عنوان  با  منطقه  ایــن  کشورهای  در  خــود  ساخت و ساز 
BRI استفاده می کند و تاکنون بیش از ۱۰۰ میلیارد دالر 
به دالیــل مختلف  آمریکا  کــرده اســت.  گــذاری  سرمایه 
مانند  تواند  نمی  را  منطقه  این  در  و حضور الزم  منابع 
چین داشته باشد اما می تواند از توانایی های خود مانند 
استانداردهای باالی طراحی و سیستم تکمیل پروژه های 

بزرگ، کمک های مالی و مدیریتی و نظارت بر قراردادها و 
پروژه ها استفاده کند.

استفاده از برگ برنده همپیمانان اروپایی نیز دیگر سالح 
آمریکا برای مقابله با نفوذ چین در منطقه اقتیانوس آرام و 
همین طور جذب اعتبار برای خود است. چند سال است 
که اروپا با چین اختالفات جدی دارد و آن ها را به عنوان 
رقیب سیستماتیک خود لقب داده انــد و آمریکا باید از 
این اختالفات میان این دو استفاده کند. البته قراردادی 
که حدود سه ماه پیش بین چین و اروپــا پس از هفت 
سال بی میلی چین بسته شد و پیروزی دیپلماتیکی برای 
نقشه  ایــن  به  سنگینی  ضربه  می رفت،  شمار  به  چین 
آمریکا زده است. هر چه باشد مدتی است که کشورهای 
میان  آرام  اقیانوس  و  هند  منطقه  به خصوص  آسیایی 
انتخاب بین واشنگتن و پکن به عنوان همپیمان اصلی 
کفه  ترامپ  زمامداری  و چهار سال  مــردد هستند  خود 
ترازو را به سمت چین سنگین کرده است. آمریکا باید 
اگر می خواهد اعتبار خود در این منطقه را بدست بیاورد، 
موقعیت خود و برنامه های راهبردی اش را تغییری اساسی 

بدهد.

اتاق فکر

اندیشکده فارِن اَفِرزمطرح کرد

آمریکا چگونه اعتبار از دست رفته اش در آسیا را برگرداند؟

دریـچـه

تایمز  ــیــویــورک  ن ــه  ــامـ روزنـ
مــطــلــب و عــکــس اصــلــی 
را  خـــود  نخست  صفحه 
مــوج کم سابقه سرما  به 
و یخبندان در بسیاری از 
مناطق ایــاالت متحده به 

داده  اختصاص  این کشور  تگزاس  ایالت  در  خصوص 
است. این روزنامه در گزارش خود از بی برقی نزدیک به 
4 میلیون نفر در این ایالت خبر می دهد. نیویورک تایمز 
همچنین گزارشی میدانی از پناهگاهی که تحت کنترل 
ترکیه در سوریه است به چاپ رسانده و با تیتر »منطقه 
امنی که شما را از بدبختی محافظت نمی کند« از سختی 

زندگی پناهجویان در اردوگاه ها می گوید.

هفته نامه اکونومیست چاپ 
انــگــلــیــس بـــا طــــرح جــلــدی 
برگرفته  کــه  تــوجــه  جــالــب 
است،  قدیمی  بازی های  از 
به  را  ــی اش  ــلـ اصـ ــده  ــرونـ پـ
از  استفاده  کارایی  بررسی 

واکسن های مختلف در راه مبارزه با همه گیری ویروس کرونا 
اختصاص داده است. این مجله همچنین مقاالت مختلفی 
را در این شماره خود منتشر کرده که موضوعات متنوعی 
مانند رکود اقتصادی احتمالی و عظیم جهان، پیش بینی 
آینده ای  در  در جهان  در بخش سفر  بــزرگ  تغییر شکل 
نزدیک و همین طور مرحله جدید جست وجو برای بیگانگان 

فضایی را شامل می شود.

نیویورک تایمز
روزنامه فایننشیال تایمز در 
گزارشی به ادامه اعتراض ها 
در میانمار و قطع دسترسی 
مردم این کشور به اینترنت 
توسط ارتــش مــی پـــردازد. 
همچنین  ــه  ــ ــام ــ روزن ــن  ــ ای

پــرونــده ای را به بررسی دالیــل رونــق دوبــاره ارز دیجیتال 
دربــاره  نیز  مقاالتی  و  داده  اختصاص  کــرونــا  دوران  در 
سخت گیری های جدید هند در زمینه استفاده مردم این 
کشور از شبکه های اجتماعی، و همین طور ضرورت تالش 
بیشتر 20 کشور توسعه یافته موسوم به گروه 20 در کمک 
با  مبارزه  و  همگانی  واکسیناسیون  در  جهان  تمامی  به 

کووید19 به چاپ رسانده است.

اکونومیستفایننشیال تایمز: 

ترجمه و تنظیم: امیر محمد سلطان پور

الحشد الشعبی:

 فرودگاه اربیل از مناطق پیش مرگه 
مورد هدف قرار گرفته است

سخنگوی سازمان حشد الشعبی در محور شمال عراق در پاسخ به اتهامات 
حزب دموکراتیک کردستان تأکید کرد، موشک هایی که فرودگاه اربیل را 
است.  پیشمرگه شلیک شــده  مناطق تحت سیطره  از  داد،  قــرار  هــدف 
علی الحسینی به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت: همه از کینه بارزانی و 
حزب او علیه الحشد اطالع دارند و می دانند که الحشد، گروهی بود که 
طرح های بارزانی برای تجزیه عراق را ناکام گذاشت. الحسینی تصریح کرد: 
حشد الشعبی یا هیچ گروه رسمی دیگری، در این مناطق حضور ندارد. به 
همین دلیل، اتهامات حزب بارزانی باطل و تالش برای سرپوش گذاشتن بر 

شکست امنیتی است.

تصویب قانون ضد اسالمی در پارلمان فرانسه

محدودیت ها علیه مسلمانان در مهد آزادی
پارلمان فرانسه روز سه شنبه قانونی را که ضد اسالم و علیه مسلمانان است 
با ۳۴7 رأی موافق در مقابل ۱5۱ رأی مخالف به تصویب رساند. به گزارش 
فــارس، بر اساس این قانون که 7۰ بند دارد، دولت فرانسه این امکان را 
خواهد داشت تا مدارس مذهبی و عبادتگاه ها را تعطیل کرده و مانع از 
انجام سخنرانی هایی که به باور دولت فرانسه افراط گرایانه است، شود. 
روز یکشنبه تظاهراتی در پاریس در اعتراض به این قانون برگزار شد که 
تظاهرات کنندگان هشدار دادند که با تصویب آن، برخی آزادی های مذهبی 
در این کشور محدود شده و تمامی مسلمانان به مظنونان بالقوه تبدیل 

خواهند شد.

نیوزیلند از افغانستان خارج می شود

پایان 20سال اشغالگری
پس از ۲۰ سال اشغالگری نیروهای ناتو در افغانستان، نیوزیلند اعالم کرده 
است آخرین نظامی باقیمانده خود را تا ماه می )اردیبهشت  ماه( از این کشور 
خارج می کند. به گزارش الجزیره، جسیندا آردرن، نخست وزیر نیوزیلند روز 
گذشته اعالم کرد فرایند صلح داخلی افغانستان بهترین چشم انداز برای 
یک راه حل سیاسی پایدار در این کشور است، به این مفهوم که دیگر نیازی 
به نیروهای دفاعی نیوزیلند نیست. وی در بیانیه ای اعالم کرد: نیوزیلند از 
سال ۲۰۰۱، بیش از ۳ هزار و 5۰۰ نیروی دفاعی و نظامی خود را در افغانستان 
مستقر کرده بود و شمار نیروهای نظامی این کشور به صورت تدریجی در 

سال های اخیر کاهش یافته بود.

21 نفر کشته شدند؛ 4 میلیون خانه بدون برق ماند

سرمای کشنده در آمریکا
سرمای شدید و بی سابقه زمستانی که بخش بزرگی از مرکز و جنوب ایاالت 
متحده را در برگرفته است، دمای هوای این مناطق را به اندازه ای پایین آورده 
که میلیون ها آمریکایی بدون برق مانده اند و دست کم ۲۱ نفر در چندین 
ایالت آمریکا قربانی سرما شدند. روزنامه انگلیسی گاردین در گزارشی اعالم 
کرد بدترین قطعی برق در تگزاس رخ داد که در آن بیش از ۴ میلیون خانه و 
مغازه روز سه شنبه در حالت یخبندان بدون برق ماندند. طبق گزارش شبکه 
 »بی بی سی«، سازمان ملی هواشناسی آمریکا اعالم کرده است بیش از 

۱5۰ میلیون نفر در معرض این طوفان زمستانی قرار دارند.

موافقت آمریکا با فروش 
۱۹7 میلیون دالر موشک 

به مصر
آمــریــکــا مــوافــقــت خــود را  وزارت خــارجــه 
ــــروش ۱۹7 مــیــلــیــون دالر  بــا ف بــه کــنــگــره 
موشک های تاکتیکی به مصر اعالم کرد. 
بــه گـــزارش فـــارس، ایــن وزارتــخــانــه مدعی 
و  از سیاست خــارجــی  قــــرارداد  ــن  ای شــد 
امــنــیــت مــلــی آمــریــکــا از طــریــق افــزایــش 
راهبردی  و  همپیمان  کشورهای  توانایی 
وزارت  کرد.  در خاورمیانه حمایت خواهد 
خارجه آمریکا اضافه کرد این قرارداد برای 
نیروی دریایی مصر توانایی دفاعی بزرگی 
در تأمین امنیت مناطق ساحلی و ورودی 
کانال سوئز فراهم خواهد کرد. قبل از این 
نیز مصر یک محموله تسلیحات به ارزش 
خریداری  آمریکا  از  را  دالر  میلیون   ۴۱7

کرده بود.

 عبداهلل: تنها راه رسیدن
 به صلح گفت وگو است

رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان 
رسیدن  راه  که  بدانند  باید  طالبان  گفت: 
جای  و  میسر  گفت وگو  طریق  از  صلح  بــه 
بحث های مهم و اساسی میز مذاکره است، 
نه میدان جنگ، خون ریزی و ایجاد وحشت. 
به گزارش فارس، عبدهللا عبدهللا روز گذشته 
در مراسم گشایش کمیسیون حقوق بشر 
این شورا تأکید کرد ترورهای هدفمند فعاالن 
حقوق بشری و رسانه ای و غیرنظامیان کسی 
را به قدرت نمی رساند و هدف گرفتن مردم 

بی گناه از هر نگاه مردود است.

چین و هند عقب نشستند
برای  و هند  توافق کشورهای چین  پی  در 
کــاهــش تــنــش هــا در مــنــاطــق مـــرزی مــورد 
نظامی  ــای  ــاه هــ ــ اردوگ طـــرف  دو  مــنــاقــشــه، 
در مــرز را تخلیه کــرده و نیروهای خــود را 
رویترز، تصاویر  به گزارش  عقب کشیدند. 
مــاهــواره ای از مناطق مــرزی مــورد مناقشه 
پکن  که  می دهد  نشان  هند  و  چین  بین 
عقب  و  نظامی  پایگاه های  تخلیه  حال  در 
است.  خود  نیروهای  و  تجهیزات  کشیدن 
و هند  بود که دولت های چین  قبل  هفته 
اعالم کردند به برنامه ای برای عقب کشیدن 
از  نظامی  نیروهای  و  تجهیزات  تانک ها، 
منطقه  در  پانگونگ«  »دریــاچــه  کرانه های 

لداخ رسیده اند.
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