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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

با قدرت پاسخ هر متجاوزى را مى دهيم  خبرگزارى صدا و سيما: دبير شوراى عالى امنيت ملى گفت: ما هيچ گاه قصد تجاوز نداشته ايم، اما پاسخ هر متجاوزى را با قدرت خواهيم داد؛ تبيين اين مهم در بخش فرهنگى 
و هنرى بر عهده هنرمندان است. على شمخانى در بازديد از نمايشگاه «هنر براى صلح» در خانه هنرمندان ايران، با بيان اينكه ما هميشه ملت صلح طلبى بوده و هستيم، تصريح كرد: اما اين به معناى ظلم پذيرى نيست و پاسخ هر 
متجاوزى را با قدرت خواهيم داد. وى افزود: بايد اهالى فرهنگ و هنر با استفاده از ابزارهاى مختلف و ظرفيت هاى اين حوزه موضوع مهم صلح پذير بودن و عدم ظلم پذيرى ملت ايران را در آثار خود مورد توجه و اهتمام قرار دهند.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

سياست: همزمــان با رژه نيروهاى مسلح 
در حــرم مطهر حضرت امام(ره) در تهران، 
رژه بزرگ نيروهاى مســلح بــا محوريت 
نيروهاى دريايى ارتش و سپاه و يگان هايى 
از نيروهاى هوايى، زمينى و پدافند همزمان 
با 31 شهريور سالروز هفته دفاع مقدس، در 
سواحل نيلگون خليج فارس و تنگه هرمز 

برگزار شد. 
رژه گسترده نيروهاى مســلح براى اولين 
بار در ســواحل جنوب كشور برگزار شد و 
پاســخى بود به ياوه گويى هايى كه از زبان 
كاخ سفيد نشــينان در راستاى جلوگيرى 
از برگــزارى رزمايش در خليج فارس بيان 
شــده بود.در رژه ديروز تهران، موشك هاى 
بالستيك دوربرد سپاه از جمله موشك هاى 
قدر اچ و اف، موشــك ســجيل و موشك 
عماد(دقيق ترين موشك دوربرد ايرانى) به 

نمايش گذاشته شد.
همچنيــن در رژه بزرگ نيروهاى مســلح 
در بندرعباس از ســامانه موشــكى خاتم 
5 و ســامانه موشــكى خاتــم 7 رونمايى 
شد. سامانه موشــكى خاتم 5 سامانه اى با 
تحرك پذيرى باال و داراى سامانه اى رهگير 
بوده و مى تواند اهداف را كشــف، رهگيرى 
و منهدم كند. سامانه موشكى خاتم 7 نيز 
سامانه اى خوداتكا و مجهز به سامانه  رهگير 
با قابليت مانور باال بوده كه محصول تالش 

متخصصان داخلى است.

 نادانى و بازى در زمين دشمن
رئيس ستادكل نيروهاى مسلح جمهورى 
اسالمى ايران در مراسم رژه نيروهاى مسلح 
در حرم امام خمينى(ره)، هفته دفاع مقدس 
را يادآور تالش ها، رشــادت ها، مجاهدت ها 
و شهادت دليرمردان و ايثارگران دانست و 
گفت: به گواهى تاريــخ ملت ايران آغازگر 
هيچ جنگ و تنشــى نبوده و اين نشــان 

مى دهد ملت ايران صلح جو هستند.
سرلشــكر محمد باقرى با بيان اينكه دفاع 
مقدس ملت ايران بايد عبرت كسانى باشد 
كه از صدام با پول و ســالح حمايت كردند 
و حق همســايگى را به جا نياوردند، افزود: 
هرچند مورد رأفت جمهورى اسالمى قرار 
گرفتند اما بايد اين توصيه را جدى بگيرند 
كه هيچ گاه چه خود و چه به نيابت از آمريكا 

وارد مجادله با ايران نشوند.
وى هشدار داد: ما براى كسانى كه زير چتر 
آمريكا و با پشتگرمى و همكارى رژيم جعلى 
و كودك كش صهيونيســتى در پى ايجاد 
ناامنى در ايران هســتند، آينده اى بهتر از 

صدام پيش بينى نمى كنيم. 
وى با بيــان اينكه در طول تاريخ ســابقه 
ندارد كشــورى وارد جنگى طوالنى شود و 
يك وجب از خاك خود را از دســت ندهد، 
يادآور شــد: تجربه 37 سال گذشته بويژه 
دفاع مقدس موجب شــده است كشور در 
عرصــه توانمندى هاى نظامــى مبتنى بر 
فناورى هــاى روز دفاعى نيروهاى مســلح 
بــه خالقيت و ابتكار دســت يابد و در اين 
جهت طراحى هاى ما در حوزه هاى نيروهاى 
مســلح، هوايى، دريايى، هوافضا و موشكى 

ادامه خواهد داشت.

 ادامه قدرتمند رزمايش ها
باقرى تصريــح كرد: آزمايش هاى نظامى و 
رزمايش ها براساس جدول زمان بندى شده 
ادامه خواهد داشت و تحت هيچ شرايطى 

مورد تعليق و تعويــق قرار نمى گيرد و هر 
وقت صالح بدانيم آن را رسانه اى خواهيم 
كرد و در برابر هيچ تهديدى غافل نمى شويم 
بنابراين آمادگى دفاعى نيروهاى مســلح 

امروز در سطح بااليى است.
سرلشــكر باقرى ادامه داد: نيروهاى مسلح 
بــا عبرت از گذشــته  تحــت فرماندهى 
فرمانده كل قــوا انقالبى فكــر مى كنند، 
انقالبــى مى مانند و انقالبى عمل مى كنند 
و اين را مشــى خود قرار مى دهند. تجربه 
دفاع مقدس به آنان آموخته اســت  كه با 
اشــراف اطالعاتى عميق همــواره مراقب 
غافلگيرى هاى دشمن باشيم و اين راهبرد 
نيروهاى مسلح است، به اين جهت تمامى 
تحركات دشــمن در منطقــه تحت رصد 
دقيق و موشــكافانه نيروهاى مســلح قرار 
دارد و به ضرس قاطع مى گوييم ما قادر به 
خنثى سازى اقدامات دشمنان منطقه اى و 
فرامنطقه اى به لطف پروردگار خواهيم بود.
رئيس ستادكل نيروهاى مسلح تصريح كرد: 
جمهورى اسالمى ايران به عنوان لنگرگاه 
ثبات امنيت در منطقه پرآشوب غرب آسيا 
هرگونه عامل بى ثباتى و ناامنى در منطقه 
را ارزيابى مى كند و چشمداشتى به خاك 
ديگران نــدارد و براى هيچ كشــورى در 

منطقه تهديد نيست.

 ايران را قتلگاه متجاوزان مى كنيم
سرلشــكر غالمعلى رشيد، فرمانده قرارگاه 
مركزى خاتم االنبيــا(ص) نيز صبح ديروز 
در رژه بزرگ نيروهاى مسلح در بندرعباس 
گفت: در جنگ به اين نتيجه رسيديم كه 
بايد روى پاى خود بايستيم و جنگ سبب 
شد تمام نظام سلطه در برابر اسالم احساس 
ذلت كنند. وى با اشــاره به اينكه امروز بر 
همه روشن است كه جنگ مطلوب نيست، 
گفت: ايران از جنگ استقبال نمى كند، اما 
هر اقدامى از سوى دشمن كه متوجه ارزش 
دينى و انقالبى و تماميت ارضى و استقالل 
و حقوق ملت شــود، سرسختانه و قاطعانه 
سرزمين ايران اسالمى را قتلگاه متجاوزان 

خواهد كرد.
اين فرمانده ارشــد نظامى اظهار داشت: 
برگزارى نخســتين رژه بزرگ نظامى در 
ســطح ملى در بندرعبــاس و هرمزگان 
و در منطقــه حســاس و حياتــى تنگه 
هرمــز و خليج فارس بيانگر هوشــمندى 
و هوشــيارى مدافعان شجاع و فهيم اين 
سرزمين در شناخت پاشنه آشيل قدرت 

دشمنان است.
وى افــزود: برگزارى اين رژه و ان شــاءاهللا 
تكرار آن در سال هاى آينده و رزمايش ها و 
حضور قوى نيروهاى مسلح در خليج فارس، 

تنگه هرمز، درياى عمان و سواحل مكران 
مهم ترين نشــانه قدرت دفاعى و تهاجمى 
مدبرانه و هوشــمندانه جمهورى اسالمى 

ايران است. 

خليج فارس خانه ماست
فرمانــده كل ســپاه پاســداران نيز در 
حاشــيه برگزارى رژه گسترده نيروهاى 
مســلح در بندرعباس با تأكيد بر اينكه با 
وجود رفتارهاى غيرحرفه اى آمريكايى ها، 
بحمداهللا با هوشمندى و هوشيارى نيروى 
دريايى سپاه امنيت خليج فارس و تنگه 
هرمز تأمين شده است، گفت: پيامدهاى 
حضور نيروى دريايى سپاه در خليج فارس 
و تنگه هرمز نشــان مى دهــد واگذارى 
مأموريــت برقرارى امنيت در اين منطقه 
به اين نيرو، دقيق، هوشمندانه و درست 

بوده است.
سردار سرلشكر جعفرى با اشاره به رفتارهاى 
غيرحرفه اى آمريكايى ها در منطقه گفت: 
ايــن آمريكايى ها هســتند كه بــه دليل 
رفتارهاى نامتعادل و عدم تسلط و اشراف 
اطالعاتى براى خود و برخى كشورها توليد 
هزينه كرده اند. وى ادامه داد: در واقع آن ها 
كه مدعى رفتار حرفه اى هســتند از خود 
سؤال كنند كه حضورشان در خليج فارس 
امنيت آفرين بوده است يا مخل يا خسارت 

آفرين منطقه؟
سرلشكر جعفرى با تأكيد بر اينكه خليج 
فارس خانه ماســت و ما نسبت به پرسه 
زدن دشــمن پيرامون خانه  خود بســيار 
حساس هستيم، گفت: با وجود ادعاهاى 
دشمن و تالش رسانه هاى صهيونيستى و 
نظام سلطه، وحدت، انسجام، هم افزايى، 
هــم پوشــانى، تعامــل و همكارى هاى 
دقيق در مجموعه  نيروهاى مســلح بويژه 
ارتش و ســپاه از جمله در خليج فارس، 
تنگه هرمز و درياى عمان ســكه رايج و 
واقعيتى انكار ناپذير بوده و نشان مى دهد 
ارتقاى  انديشــيدن پيرامون  از  لحظه اى 
دامنه هماهنگى ها و همكارى ها و افزايش 
قدرت دفاعى كشــور غافل نبــوده و به 
عنوان يد واحده مشت آهنين ملت ايران 

برابر دشمنان خواهيم بود.

توان نظامى كشور در رژه نيروهاى مسلح نمايش داده شد 

قدرت نمايى موشكى سپاه تا پرواز جنگنده هاى ارتش رئيس مجلس كنيا 
به تهران مى  آيد 

ايرنا: رئيــس مجلس نمايندگان كنيا فردا 
به دعوت رســمى على الريجانى به تهران 
ســفر مى كند. هيــأت پارلمانــى كنيا به 
رياست «جاستين مووترى» رئيس مجلس 
نمايندگان اين كشور در سفر خود به تهران 
در روز شنبه با ديدار با على الريجانى رئيس 
مجلس، در نشســت خبرى مشــترك با 
همتاى ايرانى خود شركت مى كند. رئيس 
مجلس نمايندگان كنيا در ســفر سه روزه 
خود به تهران با مقامات بلندپايه كشورمان  

ديدار و گفت وگو خواهد كرد.

تحقيق و تفحص از استعالم 
مديران دوتابعيتى در مجلس

تسنيم: عضو كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس از تصميم جمعى از نمايندگان 
براى تحقيق و تفحص از استعالمات در مورد 

مديران دوتابعيتى خبر داد. 
حجت االسالم مجتبى ذوالنور، از طرح برخى 
نمايندگان براى تحقيق و تفحص از وزارت 
اطالعات خبر داد و اظهارداشت: در خصوص 
به كارگيرى مسؤوالن و مديران دوتابعيتى 
بحث تحقيــق و تفحص از اطالعات مطرح 
اســت، چون وزارت اطالعات بايد در پاسخ 
اســتعالمات به اين نكته توجــه كند كه 
مديران و مسؤوالن تابعيت مضاعف نداشته 
باشــند. وى گفت: اگر در جذب مديران از 
وزارت اطالعات استعالم مى شود، پس اين 
وزارتخانه بايد پاسخگو باشد چرا افرادى مثل 
خاورى براحتى و خارج از چتر اطالعاتى ما، 

از دسترس خارج مى شوند.
وى تصريح كرد: قرار است در گام اول وزير 
اطالعات در كميسيون امنيت ملى حضور 
يابد تا به ابهامات نمايندگان در مورد بحث 
دوتابعيتى ها پاسخ دهد. اين جلسه قرار بود 
سه شــنبه آينده در كميسيون امنيت ملى 
برگزارشود اما اين نشست به داليلى از جمله 
مســافرت وزير، به بعد موكول شد؛ پس از 
اين جلسه اگر نمايندگان متقاضى تحقيق 
و تفحص از توضيحات وزير قانع نشــديم، 

تحقيق و تفحص به جريان مى افتد.

الريجانى در ديدار سفير ژاپن:
پسابرجام بسترى مناسب براى 

همكارى هاى خودروسازى 
ايران و ژاپن است

خانه ملت: رئيس مجلس شوراى اسالمى 
در ديدار با ســفير ژاپن گفت: بعد از برجام 
بستر مناســبى براى تقويت همكارى هاى 
خودروسازان دو كشور فراهم شده است كه 

بايد از آن به نفع دو ملت استفاده كرد. 
الريجانى در ديدار «هيروياسو كوباياشى» 
ســفير ژاپن در تهران گفــت: زمينه هاى 
توسعه همكارى هاى ايران و ژاپن مهياست و 
در مقطع كنونى هم مجلس شوراى اسالمى 
از توســعه و تقويت روابــط فيمابين بويژه 
در زمينه هاى تجارى، اقتصادى، سياســى، 

فرهنگى و علمى استقبال مى كند. 
سفير ژاپن در تهران نيز با بيان اين كه دولت 
متبوعش از توســعه روابط ايــران و ژاپن در 
زمينه هاى مختلف استقبال مى كند، گفت: 
بعد از امضاى برجام روابط سياسى و اقتصادى 
دو كشور بيش از پيش تقويت شد و ژاپن از 

تداوم اين روند رو به رشد استقبال مى كند.

سخنگوى كميسيون اصل 90:
نسبت به دريافت هاى 

نجومى بى اعتنا نبوده ايم
مهر: سخنگوى كميسيون اصل 90 مجلس، 
با بيان اينكه مجلس درباره پيگيرى حقوق 
نجومى بى اعتنا نبوده و نيست، از جمع بندى 
و نهايى شــدن گزارش اين مسأله در هفته 
آينده خبر داد. بهرام پارســايى درباره زمان 
نهايى شــدن گزارش كميسيون اصل 90 
درباره جزئيات حقــوق نجومى و ارايه اين 
گزارش به قوه قضاييه، اظهار داشت: با توجه 
به اينكه مجلس در سه هفته اخير تعطيل 
بوده اســت، هفته آينده و پس از بازگشايى 
مجلس، در كميسيون جمع بندى مى كنيم 
كــه اين گزارش چه زمانى در صحن قرائت 
شــود. وى افزود: در اين مدت بايد پاســخ 
ســازمان ها و نهادهايى را كــه تاكنون به 
استعالم كميسيون پاسخ نداده اند، دريافت 
و جمع بندى شود؛ در اين زمينه قرار شده 
است سازمان بازرســى كل كشور و ديوان 

محاسبات اين استعالم ها را انجام دهد.

دبير مجمع 
تشخيص مصلحت نظام:

اقتدار نيروهاى نظامى از بروز 
جنگ جلوگيرى مى كند

ايسنا: دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با بيان اينكه اقتدار ايران اسالمى بايد ادامه 
پيدا كند، گفت: هر چه بُرد موشك هاى ما 
بيشتر باشــد، جنگ كمتر اتفاق مى افتد و 
امنيت ما بيشتر مى شود. كسانى كه نگران 
قدرت نظامى ما هســتند، هراس دارند كه 
به ايران حمله كننــد و واى به آن روز كه 
كشورهاى اطراف ما احساس كنند كه اگر 

به ايران حمله كنند، اتفاقى نخواهد افتاد.
محســن رضايى در مراســم رژه نيروهاى 
مسلح در اهواز، با تأكيد بر لزوم تقويت اقتدار 
نظام در كشــور عنوان كرد: در كانون اين 
اقتدار،  نيروهاى مسلح هستند كه به خوبى 
وظيفه خود را مى دانند و مرتب در آمادگى 
و گوش به فرمان رهبر انقالب و فرمانده كل 
قوا هستند. نيروهاى مسلح از مرزها تا منازل 
وظيفه خــود را مى دانند و به خوبى مطلع 

هستند كه چگونه بايد عمل كنند.
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صداى مردم   

خبــــــر

گنده گويى وليعهد عربستان در سازمان ملل
الف: وليعهد عربســتان در سخنرانى مجمع عمومى در اظهاراتى وقيحانه براى 

رابطه با ايران پيش شرط گذاشت!
محمد بن نايف وليعهد سعودى، در سخنرانى مجمع عمومى سازمان ملل مدعى 
شد: سال گذشته ســفارت ما در تهران و كنسولگرى ما در مشهد در حالى كه 

حكومت ايران نظاره گر بود، مورد حمله قرار گرفت.
وى گفت: اين اقدام به دليل عدم حفاظت مناســب و بر خالف مســؤوليت هاى 

بين المللى ايران انجام گرفت.
وليعهد سعودى در ادامه اظهارات وقيحانه اش ادعا كرد: خواستار رابطه خوب با 
ايران بر اساس حسن همجوارى، عدم مداخله در امور داخلى و بازگرداندن جزاير 

اماراتى(!) هستيم.

ديدار علنى سفيران امارات و بحرين با مقام اسراييلى
ايسنا: كشورهاى عرب ديگر از نشست 
علنى با رژيم صهيونيستى و بحث درباره 
تهديد هسته اى ايران ابايى ندارند. پس 
از رزمايش هاى مشــترك نيروى هوايى 
اســراييل و امارات در آمريكا و سفر انور 
عشــقى، ژنرال بازنشسته عربستانى به 
تل آويو، ســفرا و نمايندگان كشورهاى 
شــوراى همــكارى خليــج فــارس و 
پژوهشگران لبنانى با شخصيت هاى معروف اسراييلى در همايشى درباره «برنامه 

هسته اى ايران» در نيويورك ديدار كردند.
به گزارش روزنامه لبنانى االخبار، در اين همايش كه از ســوى ســازمان «اتحاد 
عليه تهديد هسته اى ايران» برگزار شد، تزيپى ليونى، وزير سابق اسراييلى، يوسف 
العتيبه، سفير امارات در آمريكا، هيا راشد آل خليفه، سفير سابق بحرين در فرانسه، 
محمد خالد اليحى، پژوهشــگر غير مقيم در واشنگتن و تونى بدران، پژوهشگر 

لبنانى و سياستمداران و اروپايى هاى ديگر حضور داشتند.
اين اعراب «ميانه رو» در طول يك روز كامل با ليونى چگونگى مقابله با ايران را 
بررسى كردند. العتيبه در حلقه اول اين گفت وگوها تأكيد كرد: ايران كشورى است 
كه خواهان داشتن روابط طبيعى با كشورهاى منطقه نيست. اگر تهران عاقالنه و 

سنجيده رفتار كند مى تواند عامل ثبات در منطقه باشد.
در جلسه دوم كه با عنوان «نقش ايران در برهم زدن ثبات منطقه» برگزار شد، 
تونى بدران مدعى شد: روسيه بر حريم هوايى غرب سوريه سيطره يافته و ايران 

نيز خاك سوريه را در اختيار گرفته است.
بدران از سياســت باراك اوباما، رئيس جمهور آمريكا انتقاد كرد و گفت: مشكل 
اوباما اين اســت كه سياست ممانعت از سرنگونى حكومت در سوريه را در پيش 

گرفته است.
در جلسه بعد از ظهر نيز ليونى ادعا كرد: فرصتى براى تأسيس پيمان منطقه اى 
عليه ايران وجود دارد كه نبايد آن را از دست بدهيم. جاى تعجب دارد كه چگونه 

كشورهاى جهان معيارهايشان را در قبال ايران تغيير داده اند. 
وى مدعى شــد: ايران يك كشور تندرو و در رأس «تروريسم» است ما بايد مانع 

اقدامات اين كشور شويم. 
هيا نيز از سهل انگارى آمريكا در قبال ايران انتقاد كرد و مدعى شد: ايران براى 
تبديل بحرين به يك كشــور اســالمى تالش كرد و بحرين هر روز از اقدامات 

تروريستى ايران رنج مى برد.

موسويان: بزرگ ترين مشكل ايران و آمريكا 
بى اعتمادى تاريخى است

ايسنا: موسويان در سخنرانى كه چندى 
پيش در دانشگاهى در اوكالهاما سيتى 
داشــت به پيچيدگى روابط ميان ايران 
و آمريكا پرداخــت و گفت: بزرگ ترين 
مشكل دو كشــور بى اعتمادى تاريخى 
است.ســيد حسين موســويان در اين 
ســخنرانى بزرگ ترين مشكل ميان دو 
كشــور را بى اعتمادى تاريخى و تصور 
نادرست از ديگرى قلمداد كرد و گفت: اياالت متحده از زمان پيروزى انقالب ايران 
به اين سو همواره درصدد تغيير نظام سياسى در ايران بوده است. اياالت متحده 
در كودتا عليه دولت قانونى دكتر مصدق نخست وزير وقت ايران در سال 1953 نيز 
نقش داشت و از حمله عراق به ايران حمايت كرد و از صدام حسين پشتيبانى كرد. 

اين چيزى است كه ايرانيان براحتى نمى توانند آن را فراموش كنند.
وى با اشــاره به برخى از اظهارات مقام هاى آمريكايى از جمله هيالرى كلينتون 
نامزد حزب دموكرات در انتخابات رياست جمهورى آمريكا گفت: اياالت متحده 
ريشه مشكل تروريسم را شناخته اما در عمل كارى درباره آن انجام نداده است. 

موســويان اشاره كرد كه بهترين راه براى بهبود روابط ايران و آمريكا پياده سازى 
و اجراى مفاد توافق هســته اى از سوى تمام طرف هاست كه مورد تأييد سازمان 
ملل است. اياالت متحده بايد تحريم هاى وضع شده عليه ايران را لغو كند و بايد 
از حمايت ديكتاتورى هايى چون عربستان ســعودى و قطر كه مروج تروريسم 

هستند، خوددارى كند.
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رونمايى از موشك هاى ذوالفقار و عماد
سامانه موشكى ذوالفقار، جديدترين موشك 
ايرانى ديروز در مراسم رژه نيروهاى مسلح 
در بندرعباس رونمايى شــد. اين موشك، 
يكى از دقيق ترين موشــك هاى ســاخت 
كشــورمان اســت كه از اين پس به جمع 
موشك هاى بالستيك بردبلند ايران اضافه 
شده است. امســال براى اولين بار سامانه 
موشكى زمين به زمين دوربرد نقطه زن و 
هدايت پذير تا پايان مسير «عماد»، سامانه 
موشكى سوخت جامد نقطه زن «ذوالفقار» با 
برد 750 كيلومتر و نيز سامانه هاى پيشرفته 

بومى پدافند زمين به هواى «سوم خرداد»، 
«رعد»، «طبس» و ســامانه «صياد2» به 
نمايــش درآمدند. خط توليد نخســتين 
موشك سوخت جامد با برد 750 كيلومتر 
در هفته دفــاع مقدس و بــا حضور وزير 
دفاع افتتاح مى شــود.  همچنين همزمان 
با رژه تهــران، در بندرعباس جنگنده هاى 
سوخو22 نيروى هوافضاى سپاه براى اولين 
بار به نمايش توانمندى هــا و قابليت هاى 
رزمى پرداختند. اين اولين حضور رســمى 
اين جنگنده ها در يك مراسم عمومى است.

شماره پيامك: 30004567

رئيس جمهور در مالقات با سران اروپا بر لزوم رفع موانع اجراى برجام تأكيد كرد

همه ديدارهاى روحانى
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سياست: حجت االسالم والمســلمين روحانــى، رئيس جمهور 
كشــورمان در چهارمين ســفر خود به آمريكا در نشست سران 

كشورهاى جهان در سازمان ملل، شركت كرد.
ديدار و گفت وگو با نخســت وزير ايتاليا، نخســت وزير انگليس، 
رئيسان جمهور فرانسه و تركيه و رهبران مسلمان جامعه آمريكا از 

برنامه هاى سفر رئيس جمهور كشورمان به آمريكا بود.
حجت االسالم والمســلمين حســن روحانى روز سه شنبه، براى 
شركت در هفتادويكمين نشست مجمع عمومى سازمان ملل، وارد 
نيويورك شد و در فرودگاه جان اف كندى، مورد استقبال سفير و 

كاركنان دفتر نمايندگى ايران در سازمان ملل قرار گرفت.
روحانــى بامداد ديروز ابتدا با «متئو رنتزى» نخســت وزير ايتاليا 
ديدار كرد و پس از آن گفت وگوهايى با «ترزا مى» نخســت وزير 
انگليس، رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه و فرانسوا اوالند 
رئيس جمهور فرانسه داشــت. روحانى همچنين در جلسه اى با 

حضور رهبران مسلمان جامعه آمريكا شركت كرد.

  ايران و ايتاليا شريك تجارى مى شوند
رئيس جمهور در ديدار نخســت وزير ايتاليا اعالم كرد: ايتاليا اين 
فرصت را در دوره پسابرجام در اختيار دارد كه بار ديگر به نخستين 

شريك و همكار اقتصادى و تجارى ايران در اروپا تبديل شود.
وى با تأكيد بر ضرورت توسعه همكارى هاى مشترك در عرصه هاى 
اقتصادى، علمى و سياسى، نقش بخش هاى خصوصى دو كشور را 
در اين مســير ارزشمند دانست و اظهارداشت: عالقه شركت هاى 
خصوصى دوطرف به روابط تجارى بايد مورد حمايت و تشــويق 

دو دولت قرار گيرد. نخســت وزير ايتاليا نيز در اين ديدار با تأكيد 
بــر اينكه رم با هيجان به دنبال تقويت روابط همه جانبه با تهران 
است، گفت: ما براى هر اقدامى در جهت استحكام روابط اقتصادى 
آماده ايم.«متئو رنتزى» با اشاره به اعزام يك هيأت بلندپايه ايتاليا 
به تهران در ماه هاى آينده تأكيد كرد: در بحث روابط بانكى، بيمه 

دولتى ساچه ايتاليا آماده ارايه تضمين هاى الزم است.

 لندن حمايت خود را از برجام ادامه مى دهد
رئيس جمهور در ديدار نخســت وزير بريتانيــا، برنامه جامع اقدام 
مشــترك(برجام) را تحولى بزرگ، نمادى براى حل اختالفات و 
پايه اى براى همكارى ها دانســت و تأكيد كرد: همه طرف ها بايد 

به اجراى دقيق و بهنگام تعهدات خود در برجام، پايبند باشند.
وى، بهره مندى ايران از فضاى مثبت اقتصادى را جزو تعهدهاى 
برجام برشــمرد و اظهارداشت: تا برخى مشكالت فنى در زمينه 
بانك و بيمه حل نشود، تعهدهاى طرف مقابل به انجام نرسيده و 
دولت هاى اروپايى بايد به بانك هاى بزرگ براى همكارى با ايران 
اطمينان دهند و لندن مى تواند قدم اصلى را در اين زمينه بردارد.
در ادامه نخست وزير بريتانيا با ابراز خرسندى از توسعه روابط دو 
كشور در عرصه هاى سياسى و اقتصادى در سال هاى اخير گفت: 
از افزايش ســطح مناسبات دو كشــور در همه عرصه ها حمايت 
مى كنيم. لندن حمايت خود را از گام مهم برجام ادامه خواهد داد 

و معتقد است كه طرفين بايد به اصول توافق شده متعهد باشند.

 مانعى براى توسعه روابط تهران و پاريس وجود ندارد
دكتر روحانى در ديدار «فرانســوا اوالنــد»، گفت: نبايد اجازه داد 
دستاوردهاى برجام تضعيف شود و همه طرفين عالوه بر پايبندى، 

اعضا را به اجراى كامل تعهدات خود يادآور شوند.
وى در ادامه ايجاد تحرك در روابط تهران - پاريس را ضرورى 
دانســت و با تأكيد بر ضرورت اجرايى شــدن مفاد توافق هاى 
ميان دو كشــور اظهارداشــت: هيچ مانعى براى توسعه روابط 
اقتصادى، علمى، فنى و سياسى با فرانسه وجود ندارد. فرانسوا 
اوالنــد رئيس جمهور فرانســه نيــز در اين ديدار بر توســعه 
همكارى هاى تهــران - پاريس در همه عرصه ها تأكيد كرد و 
گفت: بايد از فرصت برجام براى توسعه هر چه بيشتر روابط به 
نفع دو ملت بهره گرفت و بر تعهداتى كه از ســوى اعضا توافق 

شده، به طور كامل پايبند بود.

 اراده تهران و آنكارا براى مبارزه عليه تروريسم
رئيس جمهور در ديدار رجب طيب اردوغان رئيس جمهور تركيه 
نيز با تأكيد بر اينكه ايران در همه مراحل دوست و برادر و كنار 
تركيه خواهــد بود، گفت: آماده ايم تا روابط خود را با آنكارا در 
همه بخش ها از حمل و نقل تا صنعت و انرژى توســعه دهيم. 
رئيس جمهور با بيان اينكه كودتا در تركيه را در ادامه سلســله 
حوادثى مى بينيم كه برخــى قدرت ها عليه منطقه ما طراحى 
كرده انــد، تأكيد كــرد: ترديدى نداريم كه با تالش مشــترك 
مى توانيم جلوى مســيرى را كه دشمن عليه ما طراحى كرده 
است، سد كنيم. نخست وزير تركيه هم در اين ديدار با قدردانى 
از حمايت دولت و ملت ايــران از تركيه در برابر كودتاى اخير 
در كشورش گفت: اطمينان داريم كه ايران در ادامه اين روند، 

حمايتش را از تركيه قطع نخواهد كرد.
رجب طيب اردوغان در ادامه برنده اختالف و ناامنى هاى منطقه 
را  دشمنان جهان اســالم دانست و با بيان اينكه ديگران قادر به 
حل مشكالت منطقه نيستند، اظهارداشت: ايران و تركيه دو كشور 
اســالمى و بزرگ منطقه هستند و با همكارى مى توانند در روند 
مبارزه با بحران ها و ايجاد ثبات در منطقه و از جمله سوريه و عراق 
نقش تعيين كننده اى داشــته باشند. رئيس جمهور همچنين با 
نخست وزير سوئد، نخست وزير نروژ، رئيس جمهور سوئد و رئيس 

جمهور اسلوونى ديدار و گفت وگو كرد.

 بايد روى اشتراك ها تمركز كرد
رئيس جمهور در ديدار رهبران مســلمان جامعه آمريكا، ضرورت 
تقويت وحدت و يكپارچگى در دنياى اسالم را مورد تأكيد قرار داد 
و گفت: امروز اصل اساسى براى همه دولت هاى اسالمى و متفكران 
مسلمان، حفظ و ارايه چهره واقعى اسالم است و براى حفظ منافع 
مسلمانان، بايد روى اشتراك هاى خود كه همانا قرآن، سيره پيامبر 

گرامى اسالم(ص) و اهل بيت(ع) است،  تمركز كرد.
روحانى در ادامه اظهارداشــت: اســالم با تجدد به معناى علم و 
فناورى هاى جديد هرگز مخالف نبوده و نيست، اما عده اى تقابل 
غيرواقعى بين اســالم، علم و تجدد به وجود آوردند در حالى كه 

اسالم دين فهم، عقل و فقه به معناى درك عميق مسايل است.
در اين ديدار شمارى از رهبران مسلمان جامعه آمريكا در سخنان 
جداگانه اى نظرها و ديدگاه هاى خود را با رئيس  جمهورى اسالمى 

ايران در ميان گذاشتند.

 يك مسابقه ورزشى آن هم از نوع فوتبال، آن هم زمانى كه تيم استان مان 
در حال رقابت با اســتان هاى ديگر اســت، زمانى مهيج و ديدنى خواهد بود 
كه گزارشــگر توانا و مسلطى داشته باشــد. لطفاً صداوسيماى مشهد ضعف 

گزارشگرى خود را رفع كند.9150003509
 آيا اين قانونى است كه نانوايى ها بابت دادن پالستيك 100 تومان مى گيرند كه 
حداكثر 10 تومان قيمت دارد؟ هر سوپر ماركتى برويد جنس بخريد، پالستيك 

مى دهند، ولى نانوايى ها جزو درآمدشان شده است. 9150008597 
 دقت كرديد پول چقدر در زندگى امروز كاربرد دارد؟ اصًال كسى نمى گويد 
پول چرك كف دست است، چون اين قدر ارزشش زياد شده كه آبروى بعضى 
آدم ها به آن اســت. روزگار پول را به مقامى رسانده كه مى تواند سبب خوارى 
يه آدم شود يا حتى براى يه نفر احترام بياورد. ديگر گذشت آن زمانى كه علم 
بهتر از هر چيزى بود، حاال ديگر پول و ثروت مقام اول را دارد. قدرت پول به 
قدرى شده كه بعضى ها را مى فرستد گوشه زندان، بعضى ها را سواحل قنارى! 

9150005484
 در حالــى كه در تهران و كالنشــهرها مينــى بوس ها به مــوزه رفتند و 
اتوبوس هاى غول پيكر دو و ســه واگنه جاى آن ها را گرفته اســت، شــوراى 

كالنشهر مشهد قصد خريد100 دستگاه مينى بوس را دارد! 936000615
 واليت آقا اميرالمؤمنين و عيد غدير را به شــما و تمامى دوســتداران انبيا 

تبريك مى گويم. 9150009236 
 براى مسؤوالن شهر الهيجان باعث تأسف است كه با سياست هاى دشمنان 
اســالم و انقالب در جهت عادى سازى مراســم خارج از عرف و علنى كردن 
مصاديق غيراخالقى در شــهر همراه هستند. اگر پيرو على(ع) هستيد با اين 

حرمت شكنان بى دين برخورد كنيد. 9150007855
 آقاى نوبخت، خودتان را جاى بازنشسته ها قرار دهيد، بس نيست، مى دانيد 
اقساط ما در چه حالى است، البته ما 640 هزار هستيم نه 570 ميليونى، عضو 

ذخيره ها هم نيستيم! 9160002614
 يك كارگر بيكارم. آقاى معتضد خدا پدر شما را بيامرزد با قلمت كليد آقاى 

روحانى را كه گم شده، برايشان پيدا كنيد. 9150005846
 رؤســا حتماً شــهيدان را فراموش كرده اند كه اين طور قراردادها را امضا 
مى كنند اين عمرها آن قدر ارزش ندارد بخواهيد خوش باشيد، ما مسلمان و 

شيعه على مرتضى(ع) هستيم، گول دنيا را نخوريد. 9150008698
 از مســؤوالن صدا و سيما ســؤالى داشــتم آيا واقعاً اين همه برنامه براى 
گفت وگو با بازيگران و خواننده ها بس نيســت؟ آيا واقعاً اين گروه بايد الگوى 
جوانان ما باشــند! آيا وقت آن نرسيده كه الگوهاى درست در جامعه اسالمى 
مثل حافظان قرآن يا مدافعان حرم معرفى و با آن ها گفت وگو شود؟ امروز كه 
هــر كانالى را مى زنيم در حال گفت وگــوى يك مجرى مرد با يك بازيگر زن 
هستيم! به عنوان يك شهروند خواستار احترام به عقايد همه مخاطبين هستم. 

9350008628
 چــرا بانك مركزى به طور واضح وظايف بانك صادرات را در قبال ســپرده 
گذاران مؤسســه ميزان روشــن نمى كند؟ اين بانك به هيچ عنوان پاسخگو 

نيست. تا كى قرار است با اعصاب و روان ملت بازى شود؟ 9150001416
 تمــام ارزش «روز غدير» به آن اســت كه كمال دين اســت يعنى تعيين 
«ضابطه امامت» براى حكومت حكيمانه در جهان، خود غدير هم كمالش در 
«روز ظهور» است و قهرمان هر دو روز على(ع) و فرزندانش هستند! عشق على 
و بچه هايش روزى ماست - اى عاشقان روز فرج پيروزى ماست. 9120003114

 به داد كارگران كارخانه هاى كاشى و دوچرخه سازى شهرستان قوچان استان 
خراسان رضوى برسيد، 18 ماه است كه حقوق نگرفته اند! 9150007072

 با هم انديشــى با نخبه هاى امور فنى - مهندسى، نصب دوربين مدار بسته 
در نقاط تالقــى در محالت البته با هميارى اهالى و مديريت نيروى انتظامى 
و شــهردارى ها، مى توان در كاهــش ميزان جرم و جنايــت، تأثيرگذار بود. 

9150008521
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روزنامـه صبـح ایـرانآستان

آستان:  مدیر عامل بنیاد فرهنگی رضوی گفت: زنگ مهر با حضور حجت االسالم والمسلمین  زنگ مهر با حضور تولیت آستان قدس رضوی در مدرسه امام رضا)ع( به صدا درمی آید
رئیسی؛ تولیت آستان قدس رضوی نواخته می شود. محمد تقی فخریان با تبریک فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و آغاز سال تحصیلی جدید عنوان کرد: مراسم شروع سال تحصیلی جدید ساعت 8 صبح سوم 

مهرماه در دبیرستان علوم و معارف رضوی برپا می شود و 7 هزار دانش آموز این مدارس در 233 کالس درس سال تحصیلی را آغاز می کنند.

زائران دانشجو،  میهمان دانشگاه امام رضا)ع(
دانشگاه  آموزشی  معاون  آستان: 
گفت:  رضا)ع(  امام  بین المللی 
دانشگاه های  دانشجوی  زائران 
غیرانتفاعی سراسر کشور می توانند 
مدت  به  جدید  تحصیلی  سال  از 
در  آموزشی  دوره  از  نیمسال،  یک 
دانشگاه امام رضا)ع( میهمان شوند.

این  به  اشاره  با  بهنام  مجتبی 
دستور  به  بنا  کرد:  عنوان  مطلب 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی؛ 

امر  به  دانشجویان  ترغیب  و  تشویق  هدف  با  رضوی  قدس  آستان  تولیت 
زیارت و بهره مندی هر چه بیشتر آنان از فیوضات معنوی بارگاه منور رضوی، 
دانشجویان دانشگاه های غیرانتفاعی خارج از مشهد می توانند یک نیمسال از 
دوران تحصیل خود را به عنوان مجاور حرم مطهر علی بن موسی الرضا)ع( در 

این شهر سپری کنند.
وی با تأکید بر اینکه برگزیدگان علمی و فرهنگی در اولویت پذیرش دانشجوی 
میهمان هستند، ادامه داد: از هر دانشگاه غیرانتفاعی پنج دانشجو می تواند در 
صورتی که در یکی از رشته های مشابه رشته های دانشگاه امام رضا)ع( در مقاطع 
مختلف مشغول تحصیل هستند، یک نیمسال تحصیلی را در شهر مقدس مشهد 
به تحصیل مشغول شوند. معاون دانشگاه بین المللی امام رضا)ع( با اشاره به 
امتیازات این طرح گفت: در این طرح دانشجویان می توانند از خوابگاه رایگان 

برخوردار شوند و تنها شهریه متغیر از آنان دریافت می شود.

اختتامیه گردهمایی حقوقدانان
 بسیجی در حرم مطهر رضوی 

آستان: همزمان با روز عید سعید غدیر آیین اختتامیه ششمین دوره گردهمایی 
حقوقدانان بسیجی سراسر کشور با عنوان »میثاق رهپویان عدالت« در حرم مطهر 

رضوی برگزار شد.
این مراسم به همت سازمان بسیج حقوقدانان کشور و با حضور دکتر بختیاری؛ 
بسیج  سازمان  عالی  شورای  عضو  و  رضوی  قدس  آستان  تولیت  مقام  قائم 
حقوقدانان کشور، دکتر اسماعیلی؛ عضو مجلس خبرگان رهبری و عضو شورای 
نگهبان و جمعی از وکال، قضات، استادان، حقوقدانان و مسؤوالن سازمان بسیج 

حقوقدانان کشور برگزار شد.
دکتر علی بهادری؛ رئیس سازمان بسیج حقوقدانان کشور و دکتر الهام امین زاده؛ 
مشاور ارشد رئیس جمهور در امور حقوق شهروندی، سخنرانان این مراسم بودند.
ششمین گردهمایی حقوقدان بسیجی سراسر کشور با عنوان »میثاق رهپویان 
عدالت« بعد از ظهر سه شنبه مصادف با روز عید غدیر در سالن قدس واقع در 

کتابخانه مرکزی آستان قدس رضوی برگزار شد.

رشد 10 درصدی تولید محصوالت شرکت لبنی رضوی
شـرکت  عامـل  مدیـر  آسـتان: 
فرآورده هـای لبنـی رضوی از رشـد 
10 درصـدی تولید محصوالت این 
شـرکت طـی چهـار مـاه نخسـت 
امسـال در مقایسـه با مدت مشـابه 

سـال گذشـته خبـر داد.
مهندس سیدمهدی طالبیان گفت: 
طی این مدت، 11 هزار و 53 تن 
انواع محصوالت لبنی رضوی تولید 

و به بازار عرضه شده است.
وی درباره برنامه های این شرکت برای افزایش کیفیت تولیدات گفت: با توجه 
به اینکه از ساخت سالن تولید و همچنین تجهیزات و دستگاه ها و مسیرهای 
تولیدی، حدود 20 سال می گذرد، بر این اساس طرح توسعه شرکت لبنی رضوی 
و بهینه سازی دستگاه ها و خطوط تولید از سال 1394 آغاز شد، به طوری که در 

خطوط استریل، به 90 درصد از اهداف دست پیدا کرده ایم.
مدیرعامل شرکت فرآورده های لبنی رضوی ادامه داد: عالوه بر این، افزایش تولید 
و فروش محصوالت در مقایسه با سال گذشته، باعث کاهش هزینه های سربار و 

ثابت شده است.

خـــبر

 آستان  بیشترین موقوفــات حرم مطهر 
مربوط به امور روشنایی است. اهمیت تأمین 
نور در اماکن مقدس، بویــژه در روزگاران 
گذشته باعث شده تا بیشــتر وقفیات در 
حرم مطهر رضوی مربوط به آن باشــد. در 
این میان نزدیک بــه 700 تن از خادمان 
بارگاه منور رضوی به صورت شبانه روزی در 
تالش هستند تا با تأمین نور، فضای مناسبی 
جهت زیارت آســوده زائران فراهم کنند.

 اداره ای برای تأمین روشنایی 
رئیس اداره روشنایی معاونت اماکن حرم 
مطهر رضوی می گوید: هزینه های این اداره 
از محل موقوفات 103 واقف و 235 رقبه 

وقفی تهیه می شود.
»مهدی حــق طلب« با اشــاره به اینکه 
بیــش از 670 نیروی افتخــاری در کنار 
نیروهای رسمی در این اداره خدمت رسانی 
می کنند، ادامه می دهد: مدیریت روشنایی 
حرم مطهر رضوی وظیفه طراحی و ساخت 
لوســترها، تعمیر، نگهــداری و تنظیف 
آیینه کاری ها، معرق کاری ها و درهای چوبی 

رواق های اماکن متبرکه را بر عهده دارد.
وی تنظیــف آینه کاری هــای داخل حرم 
رضوی را از دیگر وظایف اداره روشــنایی 
آســتان قــدس رضوی اعــالم می کند و 
می گوید: این فضای قدسی، دارای 57 هزار 
متر آینه کاری است که در فاصله زمانی 2 

تا 4 ماه مورد نظافت قرار می گیرد.
رئیس اداره روشــنایی بارگاه منور رضوی 
نظافــت و نگهــداری از 8 هزار متر معرق 
کاری و کاشــیکاری، 18 هزار متر سنگ 
کاری های و در ها، پنجرها و شیشــه های 
داخل رواق های بارگاه منور رضوی را هم از 

دیگر وظایف این بخش برمی شمرد.
حق طلب با تأکید بر اینکه در های طال و 
چوبی حرم رضوی روزانه نظافت می شود، 
می گوید: 17 در طال روزانه بین دو تا چهار 
دفعه و 370 در چوبی بارگاه منور حضرت 

ثامن الحجج)ع( نظافت می شود.
وی تأمین الله های مورد اســتفاده خدام 
بارگاه رضــوی در مناســبت های خاص 
مذهبی را از وظایف اداره روشــنایی حرم 
مطهر رضــوی معرفی می کند و می گوید: 
نزدیک به 120 الله برای مراســم خطبه 
خوانی، 14 الله برای مراسم صفه فراشان و 

14 الله برای مراسم صفه حفاظ در مراسم 
خاص استفاده می شود.

وی تنظیف روضه منــوره، دیوارها و آیینه 
کاری ها، آماده ســازی، تعمیــر، تعویض و 
تنظیف ساعت های حرم، سیاه پوش کردن 
دیوارها در ایام ســوگواری و آرایش و تزیین 
جایگاه ســخنرانی در صحن ها و رواق های 
حرم مطهر رضوی را از دیگر وظایف اداره امور 

روشنایی حرم مطهر رضوی اعالم می کند.

 5 هزار المپ تنها در یک رواق
رئیس اداره امور روشــنایی اماکن متبرکه 
رضــوی رواق دارالحجه بــا 5 هزار و 400 
شعله المپ را روشن ترین رواق حرم مطهر 

رضوی اعالم می کند.
مهدی حق طلب می گوید: یک هزار و 400 
لوستر در حرم مطهر  رضوی وجو دارد که بیش 
از 142 لوستر در رواق دارالمرحمه قرار دارد.

وی افزود: روشــنایی حرم مطهر و اماکن 
متبرکه به وســیله چهار منبــع نور، جار، 

لوستر، پروژکتور و المپ تأمین می شود. 
وی می گویــد: در حال حاضر بیش از 35 
هزار المپ در حرم مطهر رضوی وجود دارد.

وی لوســتر کریســتالی نفیــس واقع در 
رواق دارالســالم حرم مطهــر رضوی را از 
قدیمی ترین لوســتر های حاضــر در حرم 
مطهر اعالم می کند و می گوید: با ارزش ترین 
جار، در باالی ضریح مطهر علی بن موسی 

الرضا)ع( با 40 شاخه سبز قرار دارد.
وی بــا بیان اینکــه بزرگ ترین لوســتر 
بــا پنج و نیــم متر عرض و شــش و نیم 
متــر ارتفــاع در رواق امــام خمینی)ره( 
حــرم مطهر رضــوی خودنمایی می کند، 
می افزایــد: بیشــترین شــعله المپ در 
لوســتر دارالسیاده اســت و سنگین ترین 
جار با وزن 2 تــن و ارتفاع 4 متر در رواق 
دارالســالم حرم مطهر رضوی قــرار دارد.

 تنظیف دایمی تجهیزات تأمین نور 
رئیــس اداره امور روشــنایی حرم مطهر 
رضــوی می گوید: در ســال 94، 8 هزار و 
484 دستگاه جار، نورافشان و دیوار کوب 

در حرم مطهر رضوی تنظیف شده است.
مهدی حق طلب تنظیف و شست و شوی 
نورافشــان ، جار  و دیوارکوب هــا را یکی از 
مهم ترین وظایف اداره امور روشــنایی حرم 

مطهر رضــوی می داند و می گوید: کارکنان 
این اداره وظیفه شست و شوی دایمی 2 هزار و 
450 دستگاه جار و دیوارکوب را بر عهده دارند.
وی به  تعمیر و نگهداری نورافشان ها اشاره 
می کنــد و می گوید: در ســال 94، 219 
دستگاه جار، نورافشان و دیوارکوب توسط 
اداره امور روشــنایی حــرم مطهر رضوی 

تعمیر شده است.
وی با بیان اینکه برخی از نورافشــان های 
رواق های دارالحجه، داراالجابه، دارالمرحمه 
و.... مســتقیماً در کارگاه هــای اداره امور 
روشنایی حرم مطهر رضوی ساخته و نصب 
می شوند، می گوید: در سال گذشته 130 
دستگاه جار، نورافشان و دیوارکوب توسط 
این اداره در رواق های مختلف بارگاه منور 

رضوی نصب شده است.

 طراحی لوستر
منطبق بر فرهنگ ایرانی 

رئیس اداره روشــنایی حرم مطهر رضوی 
می گوید: این اداره در ســه واحد، طراحی 
و ســاخت، تعمیر و نگهــداری و تنظیف 
لوســترهای حرم مطهر رضــوی فعالیت 

می کند.
حق طلب با اشاره به اینکه تمامی  لوستر های 
حــرم مطهر توســط دو کارگاه اداره امور 
روشنایی حرم مطهر رضوی تولید می شود، 
افــزود: در کارگاه بافت آویــز حرم مطهر 
رضوی تمامی دانه های لوستر ها بررسی و 
ریسه های استیل بافته و چیدمان می شود.

وی ادامــه داد: در کارگاه منهای دو حرم 
مطهر رضوی نیز کار های ســخت افزاری، 
تراشکاری، جوشکاری قطعات و عملیات 

مونتاژ کردن آن ها انجام می شود.
حق طلب به بخــش طراحــی اداره امور 
روشنایی حرم مطهر اشــاره کرد و اظهار 
داشــت: در این بخش لوستر های خاص 
و منحصــر به فرد با معماری اســالمی و 
فرهنــگ ایرانی طراحی می شــود و مورد 

استفاده قرار می گیرد.
رئیس اداره امور روشــنایی اماکن متبرکه 

در  می افزایــد:  رضــوی 
ســال های گذشــته بیش 
لوســتر  دســتگاه   32 از 
گرانقیمت موجود در انبار ها 
اداره  کارشناســان  توسط 
روشنایی بازسازی شده که 
بــزودی در معرض نمایش 
خواهد  قــرار  عالقه مندان 

گرفت.
وی صرفه جویی در مصرف 
برق در حرم مطهر رضوی 
را راهبرد این اداره می داند 
و می گویــد: بــرای تبدیل 
المپ های کــم مصرف به 
طــرح   LED المپ هــای 
جامعی در نظر گرفته شده 

کــه در حال حاضر به صورت آزمایشــی 
نمونه هایی طراحی و در بخش هایی از حرم 

مطهر در حال اجراست.

اداره ای که بودجه اش از 235 رقبه وقفی تأمین می شود 

 جهت حفــظ حرمت بارگاه ملکوتی امام تالش شبانه روزی 700 خادم برای تأمین روشنایی حرم مطهر
رضا)ع( خدام و کارکنان حرم مطهر رضوی به 
افرادی که پوشش اسالمی را رعایت نمی کنند 
09300416451 تذکر جدی بدهند. 

 چرا آســتان قدس رضــوی با همکاری 
شهرداری مشهد در چهار طرف ورودی های 
حــرم مطهر پارکینگ هــای طبقاتی برای 
خودروهای شخصی زائران ایجاد نمی کند؟ 
فضــای پارکینگ های زیرین در قســمت 
زیرگذر حرم مطهر هم تبدیل به رواق شود.
09155188544

 لطفاً جلســات حلقه های معرفت ویژه 
برادران در صحن ها و رواق های حرم مطهر 
امام رضا)ع( به صورت گســترده تر برگزار 
09198278243 شود. 

 از تالش های مســؤوالن آستان قدس 
رضوی و خدمه افتخــاری حرم مطهر امام 
رضا)ع( که با ســعه صدر و خوش اخالقی 
بــه زائران خدمــت می کننــد، صمیمانه 
09134099067 سپاسگزاریم. 

 راه اندازی ستون صدای مردم در روزنامه 
قدس بسیار بجا و شایسته می باشد اما جای 
ســتون پاســخ به مردم از سوی مسؤوالن 
آستان قدس رضوی در روزنامه قدس خالی 
09153150118 است، لطفاً پیگیری نمایید. 

 لطفــاً هنگام برگــزاری نماز جماعت و 
مراسم سخنرانی در رواق امام خمینی)ره( 
حــرم مطهــر، فعالیت هــای عمرانــی و 
ســاختمانی در این رواق تعطیل شــود تا 
سر و صدای ناشی از این فعالیت ها مزاحم 
09193588472 برگزاری مراسم نشود. 

 مسؤوالن حرم امام رضا)ع( برای توزیع 
دعوتنامه مهمانســرای حضرت رضا)ع( و 
اســتفاده از غذای متبرک در بین زائران و 
مجاوران فکر اساسی کنند. 09128940927

صدای مردم

روشنایی حرم مطهر 
و اماکن متبرکه به 
وسیله چهار منبع 

نور، جار، لوستر، 
پروژکتور و المپ 

تأمین می شود. 
در حال حاضر بیش 
از 35 هزار المپ در 

حرم مطهر رضوی 
وجود دارد

بــــــــر ش

 3000737277
شماره پیامک صفحه »آستان«

انتقادها، پیشنهادها و ایده های شما از طریق  
این پیامک ضمن انعکاس در صفحه، به مسؤوالن 

آستان قدس رضوی منتقل خواهد شد.
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جامعه روزنامـه صبـح ایـران

از حل معضل اعتیاد جوانان عاجزیم     ایلنا: هاشمی، معاون توسعه منابع و پشتیبانی وزارت ورزش و جوانان گفت: کمک ها در حدی نیست که بتوانیم مشکل اعتیاد جوانان را حل کنیم. وی افزود: 
با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت ورزش و جوانان ما موضوعی را در مجلس دنبال کردیم، اما منابعی که از  فروش سیگار به دست می آید -در بحث مبارزه با مواد مخدر- در اختیار وزارت کشور 

است و ما نمی توانیم مشکل اعتیاد جوانان را حل کنیم.

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

 سالمت  

سالی ۱۵ هزار هکتار از جنگل ها می سوزد
ایسنا: افراســیابی، مدیــرکل حفاظت 
جنگل ها و مراتع کشــور گفت: ســاالنه 
۱۵هزار هکتار از اراضی جنگلی در کشور 
طعمه آتش می شــوند. وی افــزود: در 
عرصه های جنگلی کشور مانند زاگرس 
۴۲۷ کیلومتر، شمال ۱۷۹ کیلومتر و در 
ارسباران ۱۵ کیلومتر کمربند حفاظتی 
ایجاد می شــود و تصمیم گرفته شده با 
تأمین سوخت جایگزین برای پنج هزار 

خانوار جنگل نشــین و بهره برداران منابع طبیعی، حفاظت ۱۲ میلیون هکتار از 
عرصه های جنگلی و مرتعی به خود مردم واگذار شود.

استخدام ۱0 هزار کمک پرستار در مهرماه
ایرنا: میرزابیگی، معاون پرستاری وزیر بهداشت، گفت: بیش از ۱0 هزار نیروی 
کمک پرستار در یک سال گذشته تربیت شده اند و از مهرماه امسال بتدریج پس 

از طی آزمون کتبی و مهارتی در بیمارستان ها جذب و به کارگیری می شوند.

جرم بودن استفاده اداری از تلگرام
تســنیم: خرم آبادی، معاون قضایی دادستان کل کشــور درباره استفاده 
سازمان ها و دستگاه های دولتی از شبکه اجتماعی تلگرام گفت: برخی نهادها 
از شبکه اجتماعی تلگرام استفاده کرده بودند که تذکر داده شد و دفتر ریاست 
جمهوری بخشنامه ای صادر کرد و این موضوع را تخلف دانست، بنابراین  به 
طور قطــع این تخلف جنبه کیفری پیدا می کند و بــه طور جدی با آن ها 

برخورد می کنیم.

خبر

»بسیج« و گسترش فرهنگ اجتماعی اقتصاد مقاومتی
ابوطالب رضوی: در میــدان مبارزه با 
مشــکالت اجتماعی و اقتصادی، یکی از 
مطمئن ترین خاکریزهایی که توان دفاعی 
جامعــه را در مقابل هجمــه تمام عیار 
دشمنان افزایش می دهد، الگوی اقتصاد 
مقاومتی اســت. شالوده و اساس اجرایی 
این الگــو را هم اقدام و عمل تشــکیل 

می دهد.
دســتیابی به چنین راهبردی در کوتاه 

مــدت نیازمند همگرایی و هماهنگی تمامی ارکان جامعه و دســت اندرکاران 
اجرایی و اجتماعی نظام است. در این بین سازمان بسیج به عنوان نهادی مردمی 
که از عمق فعالیت های خودجوش اجتماعی تولد، رشد و انسجام یافته است و 
تداوم و تعالی خود را مدیون تعهد مردم به آرمان ها و ارزش های نظام اســت، 
می تواند با پرچمداری در حوزه خودکفایی اقتصاد داخلی، بسترهای الزم برای 

تحکیم و تحقق اقتصاد مقاومتی را فراهم نماید.
این نهاد مردمی همچون هشت ســال دفاع مقدس، که با بهره گیری از اقدام و 
عمل واقعی، فارغ از اندیشه ها و آمال سیاسی و با بهره گیری از روحیه جهادی و 
کارآفرینی اجتماعی، در تحقق اقتصاد مقاومتی و مبارزه میدانی با دشمن تالش 
کرد، اکنون نیز می تواند بسترهای این حرکت بزرگ را در جامعه تبیین و نهادینه 

کند.
نهاد بسیج از طریق انگیزه سازی برای تولید ملی و حمایت از آن، توسعه و ترویج 
فرهنگ قناعت و الگوی صحیح مصرف، تالش در جهت تحقق بیشــتر عدالت 
اجتماعی در جامعــه، ارتقای روحیه خود اتکایی و اعتماد به نفس اجتماعی در 
جامعه و برقراری ارتباط بین شرکای اجتماعی از جمله کارآفرینان، سرمایه گذاران 
و صنعتگــران می تواند به مســؤوالن اقتصادی و اجرایی  برای مهار فشــارهای 

اقتصادی و جهت دهی صحیح منابع یاری رساند.
بلند همتی و اراده قوی بســیج در نهادینه ســازی فرهنگ »ما می توانیم« و 
اعتالی روحیه کار آفرینی در جامعه به عنوان زیرساخت های اقتصاد مقاومتی 
و جهت دهی مناسب آنها، به عنوان قطب نمای حرکت به سمت خودکفایی و 
اتکا به داخل، در پیشبرد سیاست های اقتصاد مقاومتی، بسیار مفید و سازنده 

است.
از طرفی بســیج و بسیحیان باید به این نکته توجه داشته باشند که قبل از هر 
توصیه و رهنمودی به دیگران درباره کار و تالش، خود آنها باید نمونه واقعی اقدام 

و عمل در برهه حساس کنونی باشند.

نگاه

تأثیر مصرف همزمان دو ادویه در کاهش سرطان ریه
جامعــه/ ترجمه- مریم ســادات 
کاظمی: تحقیقات جدید نشان می دهد 
مصــرف زنجبیل همراه بــا فلفل قرمز 
می تواند خطر ابتال به ســرطان ریه را تا 

۲0درصد کاهش دهد. 
گرچه مطالعات پیشین حاکی از این بود 
که ترکیبی به نام کپسایســین در فلفل 
قرمز می تواند زمینه ساز ابتال به سرطان 

ریه شــود اما محققان چینی به تازگی دریافتنــد همزمانی مصرف این ماده در 
کنار ترکیب گینجــرول 6 موجود در زنجبیل تأثیر عکس دارد و احتمال خطر 
ایــن بیماری را تا ۲0 درصد کاهش می دهد.  در این تحقیق وضعیت موش های 
آزمایشــگاهی که از نظر ژنتیکی جهش یافته بودند بررسی شد. این موش ها از 

کپسایسین و گینجرول 6 به تنهایی یا در ترکیب با هم تغذیه کردند. 
محققان متوجه شــدند موش هایی که فقط کپسایسین مصرف کرده بودند در 
معرض خطر باالی سرطان ریه قرار داشتند. همچنین نیمی از موش هایی که از 
گینجرول 6 تغذیه شده بودند مبتال به این بیماری شدند. اما بر عکس احتمال 
سرطان ریه در گروه دیگر که از ترکیب هر دو ماده استفاده کرده بودند، ۲0 درصد 
کاهش یافته بود.  در واقع دو ترکیب زنجبیل و فلفل قرمز نقش محافظتی در برابر 

ابتال به سرطان ریه دارد و می تواند بر حفظ سالمتی تاثیر بگذارد. 
البته هنوز محققان نتوانســته اند فرآیند مولکولی ترکیب مؤثر در زنحبیل را در 

واکنش با فلفل قرمز توضیح دهند. 
  www.Top Santé.fr:منبع

کلینیک سالمت
 جامعه/ محبوبه علی پور  با وجود ده ها 
آمار متناقض در زمینه جمعیت زیر خط 
فقر کشور، در یکی از تازه ترین اظهارنظرها 
دراین زمینه این رقم ۱۱میلیون نفر بیان 
شده است. همچنین گفته ها حکایت از آن 
دارد که با آغاز طرح تحول سالمت توسط 
دولت، ۹6 درصد جمعیت کشور تاکنون 
تحت پوشــش خدمات بیمه سالمت قرار 
گرفته اند، اما این پرسش مطرح است که 
آیا ایــن خدمات کارآیی الزم را برای افراد 

تحت پوشش خود دارد؟

 ضرورت وجود بیمه هایی کارآمد
دکتــر عبدالجلیــل کالنتر هرمــزی، از 
شده  شــناخته  چهره های 
در عرصه درمان اقشــار کم 
گفت وگو  در  جامعــه  توان 
بــا خبرنگار ما بــر ضرورت 
از  بیمــه ای  حمایت هــای 
آحاد مــردم تأکید می کند 
و می گویــد: اجــرای بیمه 
همگانی گام ارزشمندی در 
نظام ســالمت کشور است، 
مردم،  نیــاز  مهم ترین  زیرا 
امنیت و ســالمت است. در 
واقع مردم نباید برای سالمت 
خود دغدغه داشته باشند و 
حتی ناگزیر شوند بین هزینه 
سیرکردن شــکم خود و یا 
درمان، یکی را انتخاب کنند. 
بنابرایــن بیمه هــا و دولت 
موظفند ایــن حمایت ها را 
بپذیرند، زیرا درد و بیماری، 
غیرمنتظــره  و  ناگهانــی 
می رسد وهمه افراد نیز آن را 

تجربه خواهند کرد.
ایــن فوق تخصص جراحی پالســتیک با 
اشاره به ده ها تجربه درمانی خود می افزاید: 

حمایت هــای بیمه ای در ســال های اخیر 
نسبت به سال های گذشته بهتر شده، اما 
هنوز از آن جامعیتی کــه انتظار می رود، 
برخوردار نیســت، زیرا بیمه ها براســاس 
تعهدات و وظایفــی که برای آن ها تعریف 
شــده عمل نمی کنند. چنانکه شــاهدیم 
کودکی که با ناهنجاری های چهره همانند 
شکاف کام و لب متولد می شود، برای بهبود 
خود نیاز به ۱0 تا ۱۵ نوبت عمل جراحی 
دارد که برخی سازمان های بیمه گر دفعات 
اول را پوشــش می دهند و بقیه موارد را به 
عنوان جراحی زیبایــی تلقی کرده، از زیر 
بــار حمایت های بیمه ای طفــره می روند. 
همچنین بیماران سوختگی شرایط مشابهی 
دارند، چنانکه بیماری که ۴0 تا۵0 درصد 
سوختگی دارد، برای بهبود شرایط خود نیاز 
دارد طی ۱0 سال حدود۵0 عمل جراحی 
انجام دهد که بیمه ها تعداد محدودی ازاین 
جراحی را می پذیرند. در واقع خدمات بیمه 
تنها از ســوختگی های حاد حمایت کرده 
و در مرحله سوختگی های مزمن توجهی 
به بیمار ندارند و از حمایت های کافی سر 
باز می زنند. حال آنکــه بیماری که دچار 
سوختگی شــده، باید درمان شــود و به 
زیبایی نسبی گذشته برگردد. در حوادث 
رانندگی هم که در کشــور ما کم نیست، 
بیمه ها در مرحلــه اورژانس و حاد خدمت 
می دهند و فرانشیزها را تأیید می کنند، ولی 
همین که به مرحله زیبایی می رسد، دیگر 
حمایتی وجود نــدارد. در واقع بیماری که 
دچار حادثه شده و چهره اش صدمه دیده 
یا سوخته، محکوم به تحمل شرایط موجود 

است.

 غفلت از تأمین اجتماعی 
  در سیاست های کالن

فاطمه دانشــور، رئیس کمیته اجتماعی 
دربــاره  نیــز  تهــران  شــهر  شــورای 

محدودیت های خدمات حمایت اجتماعی 
و بیمه ای از اقشار کم برخوردار به »قدس« 
می گوید: اصل ۲۹ قانون اساســی تأکید 
کــرده، »برخــورداري از تأمین اجتماعي 
از نظــر بازنشســتگي، بیــکاري، پیري، 
ازکارافتادگــي، بــي سرپرســتي، درراه 
ماندگي، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات 
بهداشتي و درماني و مراقبت هاي پزشکي 
به صورت بیمه و غیره حقي است همگاني 
و دولت مکلف است طبق قوانین از محل 
درآمدهاي عمومــي و درآمدهاي حاصل 
از مشارکت مردم، خدمات و حمایت هاي 
مالــي فوق را براي یک یک افراد کشــور 
تأمیــن کنــد«. مطابق این اصــل وجود 
خدمات حمایتی یک ضرورت است. از این 
رو پس از پیروزی انقالب، دولت ها موظف 
به توزیع عدالت شدند و البته در کنار آن ها 

دیگر نهادهای حمایتی شکل گرفت.
وی با اشاره به پیشینه بی توجهی به مقوله 
رفاه در جامعه ایرانی خاطرنشان می کند: به 
طورکلی چه قبل از انقالب و در پنج برنامه 
عمرانی کشور و چه پس از آن در 6 برنامه 
توسعه کشور به مسایل اجتماعی همانند 
رفاه اجتماعی توجهی نشده و بیشتر محور 
برنامه ها بر طرح های عمرانی و ســاخت و 
ســازها متکی بوده است. دانشــور ادامه 
می دهد: از مســایل دیگر نیز که بر مقوله 
رفاه اجتماعی اثرگذاربود، ادغام دو مجموعه 
و ساختار کودک و کهنسال در قالب ادغام 
وزارت رفاه و تأمین اجتماعی با وزارت کار 
و تعاون بود . بــه این ترتیب وزارتخانه ای 
شــکل گرفت که در واقع سه وزارتخانه را 
در دل خود جا داده بود و وزارتخانه نوبنیاد 
نتوانســت در مقوله تأمین اجتماعی مؤثر 
باشد، زیرا کل مسایل اجتماعی در معاونت 
اجتماعی خالصه شد. رویکرد وزیر فعلی 
بر »کار« اســت و از سویی رشته تحصیلی 
فردی که مسؤولیت معاونت اجتماعی این 

وزارتخانه را دارد، اقتصاد اســت و چندان 
موضوعات اجتماعی را نمی شناسد. بنابراین 
موضوعات اجتماعی سال های طوالنی در 
کشــور ما بدون متولی مانده است و این 
امر نیز باعث شده برنامه ریزی برای اقشار 

کم توان، تخصصی و علمی نباشد.

 طرح هایی که ناکام ماند
در سالهای اخیر دولتمردان سعی کرده اند 
در قالب طرح های مختلف بیش از گذشته 
حمایت هــای خود را از محرومان نشــان 
دهند، امــا گویا این برنامه ها چندان مؤثر 
نبوده اســت. فاطمه دانشــور در این باره 
می گوید: با وجــود ایرادهایی که به دولت 
نهم و دهم وارد است، اتفاقات مثبتی نیز 
در این دوره صورت گرفت که یکی از آن ها 

توجه به اقشار کم توان جامعه بود. 
البته برنامه های انجام شــده از مطالعات 
کافــی و علمی برخوردار نبــود، از این رو 
اگر بحــث پرداخت یارانه هــا هدفمندتر 
انجام می گرفت و تنها بــه گروه های کم 
توان اختصــاص می یافت، می توانســت 
برای این اقشــار مؤثرتر باشد. وی تأکید 
می کند: از موانــع اجرای مطلوب طرح ها 
و برنامه هــای اجتماعــی، بی توجهی به 
مطالعات و شتابزدگی در اجرای آن هاست. 
در حالی که به دلیل شــرایط جامعه باید 
محرومیت ها، تیپ شناســی و طبقه بندی 
می شد. زیرا امروزه شاهد گونه های مختلف 
محرومان از خانواده زندانیان، بیماران روانی 
مزمن، معتادان متجاهر و ده ها مورد دیگر 
هســتیم که شــرایط و نیازهای متفاوتی 
دارنــد، در حالــی که برای همــه این ها 
نســخه واحدی را نوشته ایم و البته تعداد 
بی شماری دیگر را نیز که دچار محرومیت 

هستند، نادیده گرفته ایم.

  نیاز مردم به بیمه هدفمند همگانی
رئیس کمیته اجتماعی شــورای شــهر 
تهران همچنین می گویــد: به دلیل نبود 
تیپ شناسی مناسب، بســیاری از گروه ها 
با مخاطــرات و تنگناهای مختلف روبه رو 
می شــوند همانند برخی مهاجران و اتباع 
که در واقع حاصل ازدواج ایرانیان با اتباع 
خارجی هستند که ماهیچ برنامه ای برای 
این هــا پیش بینی نکردیم. بــرای نمونه 
شاهدیم ارایه خدمات به نوزادی که برای 
ســم زدایی اعتیاد به بیمارستان مراجعه 
می کند بــا تابعیت ایرانی رایگان اســت، 
اما با قید اتباع خارجی دســت کم هزینه 

۱0میلیون است.
بنابر اظهارات مســؤوالن کشــور، »بیمه 
ســالمت« به عنوان بیمه پایه شــناخته 

می شود که در مراکز مختلف کارایی دارد.
دکتــر کالنترهرمــزی با تأییــد این امر 
می گوید: تمام مراکز تحت نظامات دولتی 
اعم از وزارت بهداشــت و تأمین اجتماعی 
اعتبار این دفترچه ها را می پذیرند. اما مراکز 
خصوصی نیز بــه اندازه تعرفه های خود از 

این افراد حمایت می کنند.

صاحب نظران در گفت وگو با قدس تأکید کردند

نیاز محرومان به بیمه های درمانی کارآمد

با وجود ایرادهایی که 
به دولت نهم و دهم 
وارد است، اتفاقات 
مثبتی نیز در این 
دوره صورت گرفت 
که یکی از آن ها توجه 
به اقشار کم توان 
جامعه بود

مطابق اصل 29 
قانون اساسی، 
برخورداري از 
تأمین اجتماعي از 
نظر بازنشستگي، 
بیکاري، پیري، 
ازکارافتادگي، 
بي سرپرستي، 
درراه ماندگي، 
حوادث و سوانح 
و نیاز به خدمات 
بهداشتي و درماني 
و مراقبت هاي 
پزشکي به صورت 
بیمه و غیره حقي 
است همگاني

بــــــــر ش

انتقاد از نهادینه شدن سیاست های کنترل جمعیت در ذهن مسؤوالن

زنان ایرانی بی اطالع عقیم شدند
 مهر   سیاست های کنترل جمعیت در ذهن 
مسؤوالن تداوم دارد و کارشناسان معتقدند با 
وجود اعتقاد به اشتباه بودن تداوم سیاست های 
کنتــرل جمعیت، ایــن برنامه هــا هنوز در 
تفکر مسؤوالن کشــور جریان دارد و اصالح 

سیاست ها فقط در گرو تغییر باورهاست.
دکتر طاهــره لباف، متخصــص ایمونولوژی 
و پزشــک زنان و زایمان با اشاره به افراط در 
اجرای سیاست های کنترل جمعیت گفت: در 
برخی از موارد مجریان طرح کنترل جمعیت 
از ناآگاهی خانواده ها سوءاستفاده می کردند و 

با ایجاد آسیب به لوله های زنان، آنان را بدون 
اطالع عقیم می کردنــد. همچنین در پاره ای 
از موارد به دلیل اینکه ممکن بود همســر وی 
اجازه چنین عملی را ندهد به صورت خودسر 
در لوله ها اشکاالتی را ایجاد می کردند تا مانع 
از بارداری بعدی شود. وی افزود: سیاست های 
کلی و مخرب کنترل جمعیــت در دهه ۷0 
اجرا شــد تا مانع از بارداری بعدی شــود و بر 
اثر این سیاســت ها، علما را توجیه کردند که 
بستن لوله، عقیم سازی نیست و خانواده ها کم 
جمعیت شدند. البته در این شرایط حتی اگر 

شــعار کاهش جمعیت داده نمی شد و برنامه 
کنترل جمعیت اجرا نمی شد، باز هم خود به 

 خود شاهد کاهش جمعیت بودیم.
دکتــر نادری، عضــو هیأت علمی دانشــگاه 
تهران نیز  بــا بیان اینکه ارزش های جامعه را 
به ضدارزش تبدیل کردند، گفت: کارشناسان 
و مســؤوالن در عالی تریــن رتبه بــه ادامه 
سیاست های کنترل جمعیت انتقاد دارند. وی 
افزود: سیاستگذاران ما هنوز به این بحران قایل 
نیســتند و نقد اول به دانشگاهیان وارد است، 
زیرا بیشتر جمعیت شناسان ما هنوز رویکرد 

نئومالتوسی را پیگیری می کنند که نتیجه آن 
سالمندی و کاهش جمعیت است.

وی با اشــاره به پایین آمدن نرخ جانشــینی 
در کشــور ادامه داد: یکی از مخاطرات کاهش 
جمعیت، مسایل امنیتی و ملی است. اطراف 
ما کشورهایی با جمعیت های ناهمگون زندگی 
می کنند که اگر مراقبت نکنیم، توازن جمعیتی 

ما هم بر هم می خورد.

بازگشــت الیحــه »اصالح 
قانون کار« به شورای عالی کار

مهر: علــوی، فعال صنفی گفــت: پس از 
درخواست مکتوب کانون انجمن های صنفی 
کارگران ایران، قرار است بازپس گیری الیحه 
»اصالح قانون کار« در اولین جلسه شورای 
عالی کار مورد بررسی قرار گیرد و اگر اعضا 
موافقت کنند، ایــن الیحه از مجلس پس 

گرفته می شود.

تشدید برخورد 
با مشموالن غایب از اول مهر

ایســنا: ســردار کریمی، جانشین رئیس 
سازمان وظیفه عمومی با اعالم آغاز تشدید 
برخورد با مشموالن غایب سربازی و ارسال 
پیامک تعییــن تکلیف برای بیــش از دو 
میلیون و ۲00 هزار مشــمول غایب، گفت: 
آغاز ثبت نام برای مرحله دوم جریمه ریالی 
سربازی ازسوم  مهرماه است. به گفته وی، 
تمامی افرادی که دارای هشت سال غیبت 
یا بیشــتر از آن بوده و سال های غیبتشان 
تا پایان امســال به دســت کم هشت سال 
می رسد و سربازان فراری و انصراف دهندگان 
از تحصیــل می توانند بــا مراجعه به دفاتر 
پلیس به عالوه ۱0 درخواست خود را ثبت 

کنند. 

ثبت گلزار شهدا 
در فهرست آثار ملی

جامعه: ۳۵ گلزار شــهدا در استان های قم، 
اردبیل، قزوین، آذربایجان غربی و کهگیلویه 
و بویراحمد واجد ارزش ثبت در فهرست آثار 
انقالب و دفاع مقدس شناخته شده و بزودی 
شــماره ثبت آن ها اعالم می شود. سازمان 
میراث فرهنگی اعالم کرد، ثبت گلزارهای 
شــهدا بنا به دســتور رهبر معظم انقالب 
اسالمی و در پی تفاهم نامه بین این سازمان 
با بنیاد شــهید برای انتقال فرهنگ ایثار و 
شهادت به نسل های بعد صورت گرفته است. 
از ۱۹ هــزار و 6۴۸ گلزار کــه ۲۲0 هزار و 
۸۷۱ مزار شــهید را شامل می شوند  هفت 
هزار و ۲۷۲ گلزار با ۳۳ هزار و ۴6 مزار هنوز 

ساماندهی نشده اند.

بالتکلیفی واگذاری کمپ های 
ترک اعتیاد به بهزیستی

ایسنا: مویــدی، قائم مقام ســتاد مبارزه 
با مواد مخــدر گفت: وضعیــت واگذاری 
مراکز ماده ۱6 به سازمان بهزیستی کشور 
مشخص نیســت و در حال حاضر مصوبه 
ستاد مبارزه با مواد مخدر در این خصوص 
در حال ابالغ اســت. وی افــزود: چنانچه 
این مصوبه از حوزه دولت خارج شــود، آن 
را عملیاتی خواهیم کــرد و در آن صورت 
واگذاری کمپ های ترک اعتیاد اجباری به 

بهزیستی آغاز خواهد شد.

غیرمجاز   سرعت  هزار   ۱۵0
در شهریور!

مهر: سرهنگ کرمی، رئیس مرکز اجراییات 
پلیــس راهور ناجا از ثبت ۱۵0 هزار تخلف 
توسط دوربین های ثبت تخلف معابر برون 
شــهری در شــهریورماه امســال خبر داد 
و گفــت: دوربین های معابر برون شــهری 
سرعت های غیرمجاز شامل ۳0 کیلومتر بر 
ســاعت، ۳0 کیلومتر بر ساعت به باال و نیز 
سرعت متوسطی که غیرمجاز بوده را ثبت 

می کنند.

خبر 
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چرا رسانه های ما مثل ایران نیستند؟  العالم: محمد العریفی مفتی مشهور سعودی باانتقاد از رسانه های عربستان گفت: رسانه های ایرانی اعراب و دنیا را به همه زبان ها خطاب قرار می دهند 
در حالی که ما با زبان محلی با مخاطبانمان صحبت می کنیم. چرا رســانه های ما مثل رســانه های ایرانی نیســتند؟ گفته های وی با انتقاد کاربران اینترنت مواجه شده و آنها رسانه های دولت سعودی را به 

ترویج فساد بین جوانان متهم کرده اند. یک کاربر هم با تمسخر شبکه های سعودی نوشته است: وقتی غمگین می شوم به شبکه های شما نگاه می کنم، تا کمی بخندم.
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 سیاست خارجی  
یادداشت

سخنگوی وزارت خارجه در گفت  وگو با قدس:

دولتعربستانمسؤولیتخوددرفاجعهمنارانمیپذیرد

دکتر محمدرضا ثمری

گستاخی عربستان سعودی نشانه ضعف یا اقتدار؟
در یــک صورت بندی کلی روابط ایران و عربســتان به ویژه پس از تحوالت 
۱۱ ســپتامبر ۲۰۰۱ دستخوش تحوالت بی سابقه ای گشته است. چشم انداز 
ژئوپولتیــک خلیج فــارس و تأثیر آن بر روابط ایران و عربســتان را می توان 
در هر دوره قبل از انقاب اســامی، بعد از انقاب اســامی تا پایان جنگ 
تحمیلی، از پایان جنگ تحمیلی تا ۱۱ ســپتامبر و از ۱۱ ســپتامبر تاکنون 

ترسیم کرد که مجال تشریح آن ها در این مقال نمی گنجد.
از ســوی دیگر ایران و عربســتان که تا قبل از انقاب اســامی با توجه به 
دکترین نیکسون نقش دو ستون سیاست های آمریکا را در منطقه خاورمیانه 
داشــتند، پس از انقاب اسامی با توجه به مؤلفه های مهم تأثیرگذار در این 
زمینه، به ســرعت به عنوان دو رقیب جدی در زمینه های سیاســی، مذهبی 
بــا یکدیگر به رقابت پرداختند و در مقاطعــی هم وارد عرصه تقابل و تنازع 
شدند. جدای از مؤلفه های اساسی رقابت و تقابل موجود در روابط دو کشور 
که دارا بودن ذخایر عظیم هیدرو کربنی، موقعیت اســتراتژیک در منطقه، 
تمرکز قدرت دو گروه اصلی مسلمان یعنی شیعیان و اهل سنت و تبدیل این 
دو کشور به دو قطب فرهنگی، فکری و مذهبی در جهان اسام و... را شامل 
می شــود، تحوالت گســترده منطقه ای به ویژه بعد از موج بیداری اسامی، 
تغییرات فرامنطقه ای به خصــوص تغییر رویکرد راهبردی آمریکا در منطقه 
که در مقایســه با دوران جنگ سرد تحت تأثیر عوامل متعدد دچار تحوالت 
بنیادین شــده و رویکرد ســلطه طلبی مطلق گرا و رویگردانــی از متحدان 
سنتی از جمله پیامدهای آن اســت. سیاست های غلط و تهاجمی حاکمان 
ناپخته عربســتان ســعودی بعد از مرگ ملک عبداهلل، بازیگری مقتدرانه و 
حکیمانه جمهوری اسامی ایران به عنوان رقیب سنتی و اصلی عربستان در 
سیاســت های منطقه ای و فرامنطقه ای و سایر عوامل تأثیرگذار موجب شده 
اســت تا روابط فیمابین به تنش آلوده ترین شکل خود در سابقه تاریخی دو 

کشور سوق پیدا نماید.
آنچه در این زمینه موجب گســتاخی حاکمان عربســتان سعودی در مقابل 
جمهوری اسامی ایران در برهه اخیر شده است، به گواه فکت های ارایه شده 
توســط بیشتر مراکز مطالعاتی سیاســت های منطقه ای، بیش از آنکه نشانه 
قدرت عربستان سعودی باشد، بیانگر مؤلفه های ضعف و سستی در ساختار 
سیاســی، اقتصادی و اجتماعی این کشور است که به صورت جدی موقعیت 

و بنیان ساختار قرون وسطایی آن را دچار بحران های جدی کرده است.
در یک جمع بندی کلی و جدای از سیاست های مقتدرانه جمهوری اسامی 
ایران در بســتری از تحوالت بین المللی و منطقه ای، عربســتان سعودی که 
سال هاســت حمایت مالی، تســلیحاتی و لجســتیکی گروه های تکفیری و 
تروریســتی را در رأس برنامه های خود برای تأثیرگذاری هرچه بیشــتر بر 
تحوالت منطقه ای قرار داده، اکنون به واســطه کاهش قیمت نفت با کسری 
بودجه بیش از ۸۸ میلیارد دالری مواجه اســت، و در ســوریه، یمن و عراق 
دچار سردرگمی و شکست های متعدد سیاسی و نظامی است که با مؤلفه های 
تأثیرگذاری مانند نزدیکی روســیه و ترکیه )به ویژه بعد از کودتای اخیر در 
ترکیه( برای حل بحران ســوریه، بروز نشانه های توافق آمریکا و روسیه برای 
پایان تروریســم و ابقای بشار اســد، نزدیکی احتمالی و قریب الوقوع آنکارا و 
دمشق و تغییر سیاســت های جدی حمایتی آمریکا از عربستان و عدم نیاز 
به نفت آن کشــور )مصوبه اخیر کنگره ملی آمریــکا مبنی بر پیگرد قضایی 

عربستان سعودی و دخالت آن در حادثه ۱۱ سپتامبر(  همراه شده است.
بر این اســاس به خوبی روشن اســت که جهت گیری تهاجمی و گستاخانه 
رژیم منحط عربســتان سعودی علیه جمهوری اسامی ایران بیشتر حکایت 
از ضعــف، بحــران و ناکارآمدی دارد تا اقتدار و قدرت، و ســهل اســت که 
موجودیت ســاختار سیاسی پوسیده، منحط و عقب افتاده آن هم در معرض 

فروپاشی و اضمحال جدی باشد.

خــبر

خشم آل سعود از یادداشت وزیر خارجه ایران 
در نیویورک تایمز

وزیر  الجبیــر«  »عادل  تســنیم: 
واکنشــی  با  عربســتان  خارجــه 
خشــمگینانه به یادداشت انتقادی 
وزیر خارجه کشــورمان در یکی از 
روزنامه هــای آمریکایی، عصبانیت 
اصیــل  شــعار  از  را  آل ســعود 
.. جبیر  انقاب اســامی بروز داد 
کــه کشــورش علنــاً از گروه های 
تروریســتی مسلح در سوریه و یمن حمایت می کند، سعی کرده با فرافکنی 
ادعاهای نخ نما علیه ایران را که معموالً از طرف غربی ها مطرح شــده است، 
تکرار کند. ظریف در یادداشــت خود آورده بود: وهابیت گرچه بخش بسیار 
ناچیزی از مسلمانان را جذب نموده، لیکن آثار بسیار ویران کننده ای برجای 
گذاشته است. تقریباً تمامی گروه های تروریستی که از نام اسام سوءاستفاده 
می کنند )از القاعده و انشــعابات آن در سوریه تا بوکوحرام در نیجریه( متأثر 
از این فرقه مرگبار بوده اند. وزیر خارجه جمهوری اســامی ایران همچنین 
تأکید کرده بود که از ۱۱ ســپتامبر وهابیت جنگ طلب چندبار تغییرچهره 

داده و هولناک ترین خونریزی ها توسط وهابی ها شکل گرفته است.
اما ظاهراً وزیر خارجه عربســتان از شعار »مرگ بر آمریکا« نیز ناراحت است 
و به همین دلیل در یادداشــت خود به این موضوع اشاره کرده است. وی با 
هدف انحراف افکار عمومی از حمایت تفکر وهابیت سعودی از افراطی گری و 
خشونت بی حد و مرز مدعی شده »شعار مرگ بر آمریکا« که حاصل انقاب 

اسامی ایران است، باعث برهم خوردن آرامش منطقه و جهان شده است.

رفاه طلبی و محاسبه اشتباه
دلیل مواضع غلط برخی جریان هاست

تسنیم: عباس سلیمی نمین تحلیل گر مســایل سیاسی در تبیین سخنان 
اخیــر مقام معظم رهبری درباره جریان سیاســی که نمی خواهد دشــمنی 
آمریکا با ما را بپذیرند، اظهار کرد: برخی از عناصر سیاســی داخل کشور به 

دو دلیل در برخی از آرمان ها کوتاهی و یا عدول کرده اند.
ســلیمی با بیان اینکه برخی از جریان های سیاسی از آرمان اسام و انقاب 
اســامی عدول کرده اند. ادامه داد: این عدول یا ریشه در رفاه طلبی دارد که 
تصور می کنند اعام برائت از دشــمنان بشــریت دارای هزینه است و آن ها 
نمی خواهند ایــن هزینه را بدهند، و یا اینکه این عدول ناشــی از یک نوع 
باورهای غلطی اســت که اگر ما در برابر قدرت های شیطانی به نوعی موضع 

خود را تغییر دهیم، آن ها دست از برنامه های خود علیه ما برمی دارند.

 سیاســت/ آرش خلیل خانه   فردا جمعه 
دوم مهر ماه سالگرد فاجعه دردناک منا است 
که بنابر شــواهد و اســناد موجود و علی رغم 
انکار مقامات عربســتان حــدود 7 هزار نفر از 
زائــران حریم امــن الهی اگر با مســامحه به 
ماجــرا نگاه کنیم در نتیجــه بی تدبیری و بی 
درایتی مدیران ســعودی حج در لباس احرام 
جان باختند. رژیم عربستان سعودی با گذشت 
یک ســاال از این فاجعه در سایه قطع روابط 
بــا جمهوری اســامی ایران و بــا تطمیع یا 
اعمال فشار بر کشــورهایی که در این فاجعه 
قربانی داشــتند، از زیر بار پذیرش مسؤولیت 
این حادثه و احقاق حقوق قربانیان آن شــانه 
خالی می کند. جمهوری اســامی ایران شاید 
تنها کشوری اســت که به طور جدی موضوع 
لزوم پذیرش مسؤولیت این حادثه را، اگر آن را 
با تسامح حادثه بنامیم، در مجامع بین المللی 
دنبــال می کنــد. درکنار ســتادهای مختلف 
پیگیــری این حادثــه، وزارت امــور خارجه 
به عنوان متولی امور دیپلماتیک کشــور نیز با 
ایجاد کمیته ای ویژه، پیگیری امور حقوقی این 
فاجعه را در مجامع بین المللی برای شــکایت 
از دولت عربســتان برعهــده دارد. اما به نظر 
می رسد به دالیل مختلف، به ویژه موضوع قطع 
روابط سیاسی دو کشــور، اقدامات حقوقی و 
سیاســی در این حوزه به کندی پیش می رود. 
گروه سیاسی قدس برای روشن شدن اقدامات 
این کمیته به ســراغ بهرام قاسمی، سخنگو و 
رئیس مرکز دیپلماســی عمومی و رســانه ای 
وزارت امــور خارجــه رفت. هرچنــد به نظر 
می رســد به دلیل برخی ماحظات سیاسی و 
حقوقی برای جلوگیری از بروز مانع و مشــکل 
در برابر اقدامات در حال انجام، مســؤولین امر 
در ارایــه گزارش کارهــای صورت گرفته و در 
دســت اقدام، تحفظ هایی دارنــد. حاصل این 

گفت وگو را در ادامه بخوانید:

 کشور ما یکی از بیشترین آمار شهدا را 
در فاجعه منا داشت. به نظر می رسد مقامات 
سعودی به جز در مورد ایران توانستند آمار 
کشته های این حادثه را مخفی نگه دارند و 

بسیار کمتر اعالم کنند.
فاجعه منــا مرگبارترین رویداد تاریخ حج بود 
که مسلمانانی از اتباع 43 کشور در آن قربانی 
شدند. اگرچه دولت عربستان، آمار قربانیان را 
769 کشته و کمتر از هزار مجروح اعام کرد، 
اما ســایت وزارت بهداشت عربستان به نقل از 
معاون وزیر بهداشــت این کشور در تاریخ ۲9 
ســپتامبر ۲۰۱5 مجموع آمار کشته شــدگان 
را 4 هزار و ۱73نفر ذکــر کرده بود که البته 
بعداً ســعودی ها آن را تکذیــب کردند و این 
خبر از سایت وزارت بهداشت عربستان حذف 
شــد، ولی تصویر خبر منتشره در سایت آن ها 

موجود اســت. درحالی که مجمــوع آمارهای 
اعام شــده ازســوی مراجع رسمی 43 کشور 
آســیب دیده هم به رقمی حدود 3۰۰۰ کشته 
و مفقود می رســد، مشــاهدات میدانی حتی 
حکایت از آمار حدود 7۰۰۰ کشــته داشــته 
اســت که سعودی ها با اعمال نفوذ و تطمیع و 
تهدیدهای خود مانع اعام و افشای آمارهای 

واقعی از سوی بسیاری از کشورها شده اند.
از همان ابتدا برای روشن شدن تعداد قربانیان 
ایرانی و بازگرداندن پیکرهای شهدا به کشور، 
تقریبــاً تمامی بخش هــای مربوطه در وزارت 
خارجه برای کمک به ســازمان حج و زیارت 

بسیج شدند.
اندکی بعد از وقوع فاجعه، یعنی تاریخ ششــم 
مهر ماه 94 به منظور بررســی آخرین وضعیت 
جان باختگان، مصدومان و مفقودین فاجعه از 
نزدیک، و انجام ماقات های متعدد با مقامات 
محلی برای سرعت بخشــیدن بــه انجام امور 
محوله، آقای قشقاوی معاون محترم کنسولی 
و امور مجلس وزارت امورخارجه به اتفاق وزیر 
محترم بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی، 
رئیس محتــرم هال احمــر و مدیرکل امور 

بین الملل وزارت بهداشت به عربستان سعودی 
عزیمت کردند و مــا اجازه ندادیم حتی وضع 
یک نفر از مفقــودان ایرانی با تکلیف بماند و 
با حساسیت تا شناسایی آخرین نفر از حجاج 
قربانی ایــن فاجعه، موضــوع را رها نکردیم. 
درحالی که مســؤولین عربســتانی بسیاری از 
قربانیــان دیگر کشــورها را حتی بدون اجازه 
آن ها در همــان روزهای اول دفــن کردند و 
سرنوشت بســیاری از قربانیان دیگر کشورها 

نامعلوم باقی ماند.
البته شــماری از شــهدای ما هم در آن ایام 
دفن شــده بودند. از این رو از جمله اقدامات 
اجرایی دیگــر وزارت امور خارجــه و کمیته 
تشکیل شده، تاش و مذاکره برای بازگرداندن 

اجســاد حجاجی بود که توســط عربســتان 
دفن شــده بودند. اخذ ویزا بــرای چند تن از 
خانواده هــای شــهدای منا جهت شناســایی 
و شناسایی گم شدگان  عزیزانشــان  بدن های 
 DNA و اصرار برای نبش قبر و جســتجوی
شهدا برای شناســایی و بازگرداندن آن ها هم 
اقدامات دیگــری بود که انجام شــد و نهایتاً 
این موضوع با همکاری نزدیک کلیه نهادهای 
کشورمان و از جمله وزارت بهداشت و سازمان 
حج و زیارت انجام، و منجر به بازگشــت کلیه 
شــهدا به کشور شد، البته به استثنای مواردی 
کــه خانواده های آن ها به دفن در مکه رضایت 

دادند.
توکیل سرکنســولگری کشورمان در جده در 
همان مقطــع برای اخذ دیــه و دیگر حقوق 
مادی شــهدا نیز صورت گرفت و ما همکاری 
نزدیک با سازمان حج و زیارت برای استیفای 
حقوق کشته شــدگان و بازمانــدگان آن ها در 

همه مراحل داشته ایم.

 پس از این مرحله و بازگشت همه شهدا 
پیگیری حقوقی  اصلی  به کشور، موضوع 
برای استیفای حقوق این شهدا و شکایت 
از دولت عربستان است. در این زمینه چه 

اقداماتی صورت گرفته است؟
متأســفانه دولت عربســتان به عنوان مسؤول 
برگزاری حج، تاکنون مســؤولیت و نقش خود 
را در بــروز این فاجعه و ضــرورت جبران آن 

نپذیرفته است. به دلیل مرتبط بودن سازمان ها 
و نهادهای گوناگون نظام در مسایل مربوط با 
امــور مختلف مربوط به این موضوع، بنا شــد 
پیگیــری ابعاد حقوقی و سیاســی فاجعه در 
وزارت امورخارجه متمرکــز گردد. در وزارت 
امورخارجه نیز معاونت کنســولی امور مجلس 
و ایرانیان مسؤولیت تمامی ابعاد آن را برعهده 

گرفت.
وزارت امورخارجه تمامی ابزارهای دیپلماتیک 
خود را بــرای محکومیت دولت عربســتان و 
متوجه ساختن مسؤولیت این فاجعه به دولت 
این کشــور به کار گرفته  است که از مهم ترین 
آن ها می توان به سخنرانی های متعدد مقامات 
از جمله وزیر و معاونان محترم اشــاره داشت. 
کاردار عربستان سعودی در زمان کوتاه حضور 
خــود در ایــران پس از فاجعه منــا، 4 مرتبه 
توســط مقامات مختلف به وزارت امور خارجه 
احضار، و مراتب نارضایتی و اعتراض جمهوری 
اسامی ایران به وی اباغ شد. همچنین اعام 
موضوع فاجعه منا به کمیســاریای حقوق بشر 

گزارش، و طرح شکایت شد.
ارســال پیــام مقامات جمهوری اســامی به 
همتایان خود در کشــورهای اســامی نیز از 
جمله ســایر اقدامــات وزارت خانه به شــمار 

می رود. 
البته پیگیری این موضوع با قطع رابطه ایران 
و عربســتان تا حدی دچار مشــکات عدیده 
شــد و با چالش های دیگــری مواجه گردید. 

حمله ای که به سفارت عربستان صورت گرفت 
و متعاقــب آن تحوالتــی در روابط رخ داد، تا 
حدی کار ما را دشــوار کرد، ولی این ســتاد 

کماکان با جدیت کارش را دنبال می کند.

 به نظر می رسد این روند به کندی پیش 
می رود و با موانعی روبروســت که ناشی از 
مسؤولیت ناپذیری سعودی ها و قطع روابط 
سیاسی است. برای عبور از این موانع در 
حوزه حقوقــی و بین المللی چه کارهایی 

انجام شده است؟
ما طی یکسال گذشته با وجود همه موانع، این 
موضوع را با  جدیت بررســی و دنبال کرده ایم 

و خواهیم کرد. 
خیلی از راهکارهایی که باید دنبال می شــد، 
مباحــث حقوقــی بود کــه در این حــوزه با 
حقوق دانــان و وکای بین المللــی و ایرانــی 
مشورت و مذاکره کرده ایم. در سطح منطقه ای 
هــم پیگیری های زیادی شــده کــه چگونه 
می شــود بــرای احقاق حقوق مــردم ایران و 
بازمانــدگان این قربانیان عزیــز، اقدام به جا و 

به موقع داشت.
تأکیــد می کنم کــه پیگیری حقــوق مادی 
و معنــوی جان باختــگان با مشــاوره وکای 
برجسته بین المللی و از طریق مجاری حقوقی 
و مجاری دیپلماتیک و سیاســی نیز با جدیت 
در حال اقدام اســت و ما هیچ زمانی پیگیری 

حقوق شهدای منا را رها نخواهیم کرد.

با گذشت یک سال از فاجعه منا رژیم عربستان نه تنها مسؤولیت این حادثه و جبران آن را بر عهده نگرفته که از تحقیق و پی گیری عامل این فاجعه خودداری می کند
عکس: خبرگزاری تسنیم

 حجت االسالم دکتر نصیری فرد  

مدیریت حج 
به عنوان یک حق 

باید به همه مسلمانان 
واگذار شود

گفت و گــو

 سیاســت/ آرش خلیل خانــه   ضعــف 
مدیریــت، حــوادث متعدد مرگبــار و رفتار 
سیاســی و قیم مآبانه رژیم سعودی با موضوع 
حج موجب شده موضوع لزوم مشارکت همه 
کشورهای اسامی در مدیریت و تصمیم سازی 
در مورد ایــن فریضه به عنوان حق شــرعی 
مســلمانان بیش از گذشته مطرح باشد. مقام 
معظم رهبری نیز در هفته های اخیر بار دیگر 
ضرورت پیگیری این موضوع را یادآور شدند. 
ســالروز وقوع فاجعه منا بستری شد تا گروه 
سیاســی قدس در این باره با حجت االســام 
دکتــر نصیری فرد معــاون بین الملل اتحادیه 
جهانی اساتید مســلمان و پژوهشگر مسایل 
اســامی در باره ضرورت تحقق این ایده به 

گفت وگو بنشیند. 

مقام معظم رهبری در هفته های اخیر   
بار دیگر موضوع ضرورت شورایی شــدن 
اداره امور حج و خلع انحصار رژیم سعودی 
در این حــوزه را مطرح کردند. چه ادله و 

نگرانی هایی در این زمینه وجود دارد؟
۲ نکته درباره فرمایــش مقام معظم رهبری 

بــرای ضــرورت جداکــردن موضــوع حج 
مســلمانان از حاکمیت سیاسی کشور وجود 
دارد. اگرچه به دلیل برخی اعتبارات و قوانین 
سیاســی و بین المللی در مورد مرزبندی های 
کشــورها، خانه کعبه در کشور عربستان واقع 
شــده و در حیطه حاکمیت این کشور است، 
اما این بدان معنا نیســت که سرزمین مکه، 
کعبــه و مســجد النبی متعلق به عربســتان 
هستند و آن ها می توانند درباره حق مسلمین 
در مورد حــج تصمیم گیری کنند، حال آنکه 
حکومت عربســتان نشــان داده این حق را 
رعایت نمی کند و حاکمیت سیاســی خود را 
به حق مســلمین تســری و غلبه داده است.  
نکته دوم مربوط به احساس خطری است که 
در میان مســلمانان درباره نوع سیاست ها و 
رفتار رژیم سعودی و روابط آن ها با دشمنان 
اسام و به ویژه صهیونیست ها شکل گرفته و 
علنی می شود و ردپایی از غلبه صهیونیست ها 
را بــر روابــط بین کشــورهای اســامی و 
مســلمانان نمایان می کند. جدای از ناتوانی 
و ناکارآمــدی مســؤوالن ســعودی در اداره 
امور حج، روابط آن ها با رژیم صهیونیســتی 

و عوامــل نفوذی آن ها در کشــورهای غربی 
از جملــه واگــذاری اداره و امنیت امور حج 
در ســال های اخیر به یک شــرکت انگلیسی 
صهیونیســتی به نام »G4S« که مســؤولیت 
امنیت زندان های اسرائیل را هم برعهده دارد 
و اخبــار زیادی در مورد نقش این شــرکت 
در بروز فاجعه منا مطرح شــده اســت، زنگ 
خطری برای کشورهای اســامی است. این 
دغدغه در کشــورهای اسامی به وجود آمده 
که صهیونیســت ها به کمــک آمریکا به دنبال 
به دست گرفتن مکه هســتند، مانند شرایطی 
که در بیت المقدس ایجاد کرده اند و حاکمان 
جــوان و بی تجربه عربســتان تحت تأثیر این 
تفکر صهیونیست ها به دنبال اعمال محدودیت 

برای برخی از کشورها و مذاهب اسامی اند.

 عربستان با ایجاد محدودیت برای برخی 
از کشورهای اسالمی و تبلیغات گسترده 
علیه شیعیان در حج رفتاری سیاسی دارد. 
خطر این موضوع برای کشورهای اسالمی 

چیست؟
مهم ترین خط رفتار ریــاض، دوقطبی کردن 

کشورهای اسامی اســت. آن ها تاش دارند 
کشــورهای اســامی را به دوضلع همسو با 
خود و به تبع آن آمریکا و رژیم صهیونیســتی 
و کشــورهای محور مقاومت و به تعبیر آ ن ها 
سرکش تقسیم کنند. آن ها این تقسیم بندی 
را در قالب کشــورهای افراط گرا یعنی محور 
مقاومت و کشــورهای واقع گــرا یعنی محور 

سازش تعریف می کنند.

 نقش فرقه وهابیت در این میان چیست؟
معتقــدم قضیه باالتر از فرقه وهابیت اســت. 
حــکام جدید عربســتان هیچ اعتقــادی به 
وهابیت ندارند و تحت تأثیر تفکرات ســکوالر 
غرب هســتند و قایــل به حضــور دین در 
حکومت نیســتند، اما امروزه به جهت اینکه 
می خواهند مردم عربســتان را با خود همراه 
کنند بــا وهابیت مــدارا می کننــد و از این 
بســتر برای تبلیــغ علیه محــور مقاومت و 
تکفیر آن اســتفاده می کننــد. امروز باالتر از 
مفتی های بزرگ وهابیت و حاکمان سعودی، 
آمریکایی ها و صهیونیســت ها هستند که این 

خط را هدایت می کنند.

 بهرام قاسمی:
پیگیــری حقــوق مــادی و معنــوی 
جان باختگان با مشاوره وکای برجسته 
بین المللی و از طریق مجاری حقوقی و 
مجاری دیپلماتیک و سیاسی با جدیت 

در حال اقدام است.
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فرهنگ روزنامـه صبـح ایـران

منزوی، موضوع »عصر شــعر و ترانه«   فرهنگ: نشســت پاییزی مشــترک شــاعران و ترانه سرایان با اهالی موســیقی تحت عنوان »عصر شعر و ترانه« امروز از ســاعت ۱۵ تا ۱۸ در تاالر هنر 
فرهنگسرای ارسباران با اجرای عبدالجبار کاکایی برگزار خواهد شد. سیدعبدالجواد موسوی، مهدی موسوی میرکالیی و صابر ساده به عنوان کارشناس در این نشست حضور خواهند داشت. محمدعلی 

بهمنی، غالمرضا طریقی و علیرضا بدیع نیز مهمان های ویژه بخش یادبود حسین منزوی خواهند بود. بخش هایی از مستند »حسین منزوی« نیز برای حاضران پخش خواهد شد.
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 کتاب  

ردپای داستان انقالب 
در موزه عبرت 

مــوزه عبرت در یــک اقدام کم ســابقه 
ادبیات  حوزه  در  جریان ســازی  درصدد 

داستانی انقالب اسالمی است.
موزه عبــرت که در زمــان رژیم پهلوی 
بعد  بود،  ســاواک  ضدخرابکاری  کمیته 
انقالب اســالمی  به موزه تبدیل شد.  از 
در شــرایط کنونــی رئیس مــوزه آقای 
حسن پور بر آن شده اســت تا به حوزه 
ادبیــات داســتانی ورود پیــدا کند و از 
نویسندگان توانمند و زبردست بخواهد تا 
مضامینی چون زندان، شکنجه و ساواک 
را در قالب داســتان به تصویر بکشــند. 
حضور نویسنده صاحب نام، یوسف قوجق 
در این سازمان می تواند نقش سازنده ای 
در جریان سازی گونه ای از ادبیات انقالب 

اسالمی داشته  باشد. 
درواقع راه اندازی دفتر ادبیات داســتانی 
در موزه عبرت و تصمیــم برای چاپ و 
نویســندگان کشور  داســتانی  آثار  نشر 
ذی ربط  مســؤوالن  که  می دهد  نشــان 
دغدغه انتقال درســت ریشه های انقالب 

اسالمی  به نسل جدید را دارند. 
ادبیات داســتانی سالح  در دنیای غرب 
عمیق  مفاهیم  انتقــال  در  قدرتمنــدی 
و تأثیرگــذار بر عموم مردم به حســاب 
می آید و دولت های غربی به خوبی از این 

ژانر تأثیرگذار و مهم بهره می برند. 
یوسف قوجق که مسؤولیت دفتر ادبیات 
داســتانی مــوزه را به تازگــی عهده دار 
شده بر این باور اســت که آثار داستانی 
منتشرشــده  باید از جنبه ســاختاری و 
محتوایی بســیار قوی باشــند. او بر این 
مســأله تأکید دارد که برخــوردار دفتر 
ادبیات داستانی به هیچ عنوان قصد ندارد 

آثار ضعیف و کم بنیه را چاپ کند. 
بی شــک موزه عبــرت در آرشــیو خود 
خاطرات و اسناد ارزشمند و کم نظیری 
دارد کــه تاکنون به دســت عموم مردم 

نرسیده است. 
طرح اســناد یادشــده در قالب رمان و 
زندگینامه داستانی به طور حتم می تواند 
در آگاه سازی اذهان عمومی  نقش آفرینی 

کند. 
قراردادهای  عقد  با  نویسندگان  این رو  از 
منصفانه و درخــور تعمق می توانند وارد 
تاریک  این وادی شــوند و گوشــه های 
و پنهــان تاریخ ایران معاصــر را نمایان 
سازند. باید به این مســأله توجه داشت 
که هیــچ ژانر ادبی چون شــعر، مقاله و 
حتی خاطــره نمی تواند به میزان ادبیات 
داستانی تصویرگر حقایق تلخ اتفاق افتاده 

در زندان های رژیم پهلوی باشد.
نکتــه قابــل تعمــق ایــن اســت که 
نویســندگان رمان در انتخــاب موضوع 
داســتانی خود آزادند و بــه هیچ عنوان 
اثر آن هــا رنگ و بوی سفارشی نویســی 
در  دفتر  ایــن  داســتان های  نمی گیرد. 
عین حال که به طرح حقایق تلخ رخ داده 
در زندان ها و ســاواک می پردازد، کاماًل 
می توانند رنگ و بوی خیــال و نوآوری 
را به خود بگیرند، منتها مضامینی چون 
ســاواک و زندان باید در بســتر داستان 
ایجاد  با  بی شــک  باشــند.  اصلی  محور 
مهمی   بخش های  تأثیرگذار،  جریان  این 
از تاریخ تاریک و سیاه پهلوی نمایان، و 
در پیشگاه ملت ایران و چه بسا جهانیان 
ماندگار می شــود. متأسفانه در سال های 
گذشته بی توجهی متولیان امور فرهنگی 
باعث  عماًل  داستان نویســان  وضعیت  به 
شد تا ادبیات داســتانی متحمل لطمات 

جبران ناپذیری بشود. 
درصورتی که پرداخت حق التألیف مناسب 
و درخواست مسؤوالن برای دریافت آثار 
مناسبی  راه  و قوی می تواند  مســتحکم 
برای ارتقای ادبیات انقالب اسالمی  باشد. 
نگاه حمایتــی به نویســندگان و جذب 
برای  صاحب نام  نویســندگان  حداکثری 
نگارش آثار خــوب و فاخر، در عمل رمز 

موفقیت موزه عبرت خواهد بود.

خردهروایتها
کامران پارسی نژاد

 فرهنگ/ خدیجه زمانیان  مهم ترین 
مشکل صنعت نشــر در سال های اخیر 
براســاس گفته های رئیس هیأت مدیره 
اتحادیه ناشــران و کتابفروشان تهران، 
به  ناشــران نســبت  تعداد چندبرابری 
کتابفروشان اســت. محمود آموزگار در 
گفت وگوی هفته گذشــته بــا روزنامه 
قدس تصریــح کرده بود کــه برخالف 
عــرف و اســتانداردهای بین المللی در 
حوزه کتاب، تعداد تولیدکننده بیشــتر 
از مصرف کننــده اســت و این مســأله 
مهم ترین مشکل نشــر است.  براساس 
آمار وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، کل 
ناشران فعال کشور از سال 
1392 تا آذرماه 1394 به 
5 هزار و  467 رســیده اند 
و از آذرمــاه 1392 تا 13 
هزار  نیــز،   1394 دی ماه 
و 1 ناشــر به ناشران کل 
کشــور اضافــه شــده اند. 
با ایــن وجود تعــداد کل 
فعــال  کتابفروشــی های 
کشــور تنها3 هزار و 300 

مرکز معرفی می شود.   
با توجه به قانونگذاری هایی که در حوزه 
کتاب صــورت گرفته  و طبــق آمار و 
گفته ها، فرآیند چاپ کتاب در کشــور 
مــا به راحتی انجام می شــود، اما جایی 
برای عرضه این کتاب هــا وجود ندارد. 
نسبت نابرابر بین ناشران و کتابفروشان 
باعث شــده کتاب هــا ویترینــی برای 
عرضه و فروش نداشــته باشند و نتیجه 
پایین آمدن  نامتــوازن،  قانونگذاری  این 
شمارگان کتاب و دیده نشدن آن است.   
همــه ناشــران از وضعیت فعلی نشــر 
ناراضی هستند. ناشران معتقدند اعطای 

مجوز و تأسیس نشــر تنها با ارایه یک 
مدرک لیســانس، ضربه زدن به صنعت 

نشر و ناشر حرفه ای است.

 مجوزهای فله ای به هوای تسهیالت
محمد عزیزی مدیر نشر روزگار و مدیر 
هفته نامــه فرهنگی و ادبــی رودکی از 
فرآیند ناشرشــدن با عنــوان »فله ای« 
یاد و تصریــح می کند که ناشرشــدن 
فلــه ای به خاطر امتیازات زیادی اســت 
که از سال های گذشته به ناشران تعلق 
می گرفت و البته هنوز هم بعضی از این 

امتیازات به قوت خود باقی است.  
وی می گوید: »ســال ها پیــش از این و 
زمانی کــه یارانه کاغذ به ناشــران تعلق 
می گرفــت، بعضــی ناشــران یارانه را 
دریافت می کردند و مابه التفاوت کاغذ را 
در بازار به قیمــت دیگری می فروختند 
و به این صورت سوءاســتفاده های مالی 
زیادی توسط ناشران صورت می گرفت. 
در حال حاضــر هم  ظاهــراً یارانه کاغذ 
قطع شده، اما می شنویم بعضی ناشران 
همچنان از یارانه کاغذ استفاده می کنند 
و به راحتی در حوزه نشر این تبعیض ها 

اعمال می شود.«  
عزیزی از آن دســته ناشــرانی است که 
معتقد اســت یک ناشر باید در رشته ای 
کــه می خواهد کتــاب منتشــر کند، 
متخصص باشد و شناخت داشته باشد؛ 
حال آنکه در بیشتر موارد مشاهده شده 
که ناشران نه تخصص الزم را دارند و نه 
مطالعــه.   در حال حاضر در نگاه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد بین ناشــر حرفه ای و 
فعال و ناشــر غیرفعال تفاوتی نیست و 
هردو از امتیازهای درنظر گرفته شده به 
یک اندازه بهره مند هســتند. مدیر نشر 

روزگار می گویــد: »بــرای اینکه تعداد 
ناشــران فعال در کشور بیشــتر باشد، 
وزارتخانه در اعطای مجوزهای تأسیس 
نشــر باید بیشتر دقت کند و با توجه به 
کارنامه کار هر ناشــر امکانات در اختیار 
آن ها قرار بدهــد.«   به هرحال به گفته 
بســیاری از ناشــران، فرآیند ناشرشدن 
در حال حاضر بســیار آسان است. »فعاًل 
شــرایط به گونه ای اســت که اگر کسی 
نتواند راننده تاکســی شــود، به راحتی 
ناشر می شــود. حرمت نشر از بین رفته 
اســت و تخصص هم اهمیــت چندانی 
ندارد. بسیاری از ناشران فعال در عرصه 
بلکه کتاب سازهایی  ناشر نیستند،  نشر، 
هستند که از روی دست دیگران کپی، 
و به عنــوان کتاب منتشــر می کنند.«  
این ها جمالت محمد عزیزی اســت که 
در پایان گفت وگویش با تأســف آن ها 

را بیان می کند. 

فقط یک مدرک کارشناسی و یک 
استعالم ساده

جواد محمدزاده؛ مدیر عامل »به نشــر« 
نظر دیگری دارد. این ناشر معتقد است 
معضل بــزرگ امروز نشــر فقط تعداد 
زیاد ناشران نیســت، بلکه نبود ویترین 
مناسب برای تولیدات این صنف و تعداد 
کم کتابفروشی ها هم دست کمی  از سایر 

مشکالت نشر ندارد. 
به اعتقــاد این ناشــر اگرچــه وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی فرآیند نشر را 
برای ناشران ساده کرده و در حال حاضر 
هرکس با داشتن یک مدرک لیسانس و 
با یک استعالم ساده می تواند ناشر شود، 
ولی مسأله این اســت که نشر ما عماًل 
دارای چارچوب و سیاستگذاری و برنامه 

راهبردی هدفمند نیست.  
بنابر آنچــه این ناشــر می گوید، آنچه 
صنعت نشــر را در حال حاضر مشکل دار 
کرده، توزیع کتاب است؛ چون کتاب ها 
به هر صورتی منتشــر می شــوند،  اما 

مکانی برای عرضه آن ها وجود ندارد. 
جواد محمــدزاده به معضل دیگر عرصه 
نشــر هم اشــاره می کند. وی می گوید: 
»تعامالت نادرســت بین ناشر و مؤلف 
از عواملی است که ســرعت نشر را باال 
برده است. بســیاری از مؤلفان برحسب 
دانشــگاهی  امتیازات  و کســب  عالقه 
به دنبال انتشار کتابی هستند و مجبورند 
برای انتشار کتاب پول به ناشر پرداخت 
کنند. این کتاب ها به هر روشی منتشر 
می شــود، اما بعد از انتشارشان، مسأله 

توزیع آن ها پیش می آید.« 
طبق گفته های این ناشــر، تصویر فعلی 
صنعت نشــر از هرلحاظ مخدوش است 
و مشــکالت آن از چند بُعد قابل بحث 
بنابراین آسان بودن  و بررســی اســت. 
روند نشــر مشکل خاصی نیست. مسأله 
مهم تر، نبود نظارت بر روند کار ناشران 
است. ناشران هر کتابی منتشر می کنند 
و نظارتی هم بر کار آنان نیســت. بارها 
دیده ایــم کتاب هایی کــه مخالف نظام 
بوده اند و یــا ترویج ولنگاری و فســاد 
کرده اند به راحتی مجوز گرفته، منتشــر 
شده و به راحتی وارد بازار کتاب شده اند.   

اعطای مجوزهــای زمان دار به 
ناشران

با توجه به شرایط فعلی نشر، نبود برنامه 
منســجم و راهبردی و عدم شــفافیت 
قوانین فعلی، پیشــنهاد ناشــران برای 

بهبود وضعیت موجود چیست؟
مدیر عامل »به نشــر« پاســخ می دهد: 
به نظر می رســد برای ناشران باید دوره 
آزمایشی گذاشته شود و بعد از گذشت 
این دوره اگر ناشری موفق بود، مدارک 
زمان دار 4، 8 و 16 ســاله به آن ها اعطا 
شــود. در هرحال من معتقــدم مجوز 
نشر باید آسان باشــد، اما رشد و اجازه 
ادامه کار با ناشــرانی باشد که متناسب 
بــا اهــداف و راهبردهای تعیین شــده 
حرکــت می کنند. باید مجوز ناشــرانی 
که آثــار خوبی منتشــر نمی کنند و یا 
فعال نیســتند لغو شــود. ضمن اینکه 
مقررات نشــر و مجوز باید شفاف باشد. 
در حال حاضر آنچه در حوزه ارشاد دیده 
می شود، عدم شفافیت قوانین و مقررات 
است که در بعضی مواقع باعث شده در 
دوره هایــی دچار ســلیقه  گرایی در این 
بحث ها بشــویم که این مســأله فرآیند 

نشر و ناشران را آزار می دهد.  

نبود نسبت منطقی 
بین شمار ناشران و 
کتابفروشان باعث 
شده بسیاری از 
کتاب های منتشر 
شده، به دست 
مردم نرسد
عکس: 
شایان محرابی

ادبیات

داستانی از زنان شاهنامه 

انتشــارات  فرهنــگ: 
مرواریــد کتاب »زنان در 
شــاهنامه« نوشته دکتر 
جــالل خالقی مطلــق و 
برگــردان پارســی دکتر 

احمــد بی نظیر را منتشــرکرد. این کتاب 
رساله دکترای پروفسور جالل خالقی مطلق، 
شاهنامه شناس برجســته ایرانی است. در 
پیش گفتار کتاب، نویســنده می کوشد که 
نقش زنان را در اسطوره شناســی  آسمانی 
ایران روشــن کند. زنان شاهنامه به عنوان 
مادر، زندگی را وقف فرزندان خود می کنند؛ 
مانند فرانک مادر فریدون یا تهمینه، مادر 
ســهراب و جریــره مادر فریــد. »زنان در 
شاهنامه« با 202 صفحه و قیمت 20 هزار 

تومان منتشر شده است. 

صنایعفرهنگی

کشورهای عربی درپی 
استخدام گیمرهای ایرانی

مهــر: معین عمــوزاده 
یکی از گیمرهای باسابقه 
ایرانی است که افتخارات 
بین المللی  و  ملی  متعدد 
در مســابقات مختلــف 

بازی های رایانه ای ایران و جهان به دســت 
آورده است که تنها یکی از آن ها، قهرمانی 
در مسابقات جهانی فوتبال رایانه ای در سال 
2013 و در رقابت بــا بیش از 500 گیمر 
حرفه ای بود. عموزاده می گوید: کشورهای 
زیادی  ســرمایه گذاری  خلیج فارس  حوزه 
در حــوزه گیم انجام می دهنــد و بهترین 
بازیکنانشان از گیمرهای رده چهارم ایران 
نیز پایین تر هستند و همین امر باعث شده 
کــه تمایل زیادی برای جــذب گیمرهای 

ایرانی داشته باشند.

رسانه

آگاهی بخشی 
رسالت رسانه هاست

ایســنا: بیژن نفیسی- 
پیشکسوت-  روزنامه نگار 
با اشاره به نقش آموزشی 
رســانه ها یادآور شد: ما 
به  رســانه  که  معتقدیم 

افراد یک جامعه آمــوزش می دهد و این 
رســانه می تواند تلویزیون، رادیو، روزنامه 
و خبرگزاری باشــد. یکــی از مهم ترین و 
اصلی ترین وظایف رســانه ها، اطالع رسانی 
به منظــور آگاهی بخشــی اســت، اما اگر 
بخواهند از رسانه اســتفاده ابزاری کنند، 
ممکن است خیلی از اصول زیر پا گذاشته 
شــود. وی معتقد اســت یکــی از دالیل 
عدم رعایــت اخــالق رســانه ای به بحث 
عدم شــکل گیری مناسب احزاب در داخل 

کشور برمی گردد.

کتاب

رد یک ادعا درباره شکل گیری 
جایزه »شهید غنی پور«

پیش  چنــدی  فارس: 
جوایز  تخصصی  نشست 
با حضور  ادبی خصوصی 
علیرضا زرگر دبیر جایزه 
ادب،  مهــرگان  ادبــی 

جهانگیر هدایت دبیــر جایزه ادبی صادق 
هدایــت،  ســعید طباطبایی دبیــر جایزه 
محمود اســتادمحمد و آیت دولتشاه دبیر 
جایزه ادبی هفت اقلیم برگزار شد. در این 
نشســت علیرضا زرگر مدعی شده بود که 
نطفــه ابتدایی جایزه شــهید غنی پور در 
دفتــر وی شــکل گرفته اســت. »محمد 
ناصری« دبیر جشــنواره شهید غنی پور با 
رد ایــن ادعا اظهار داشــت: اینکه افرادی 
مرتبط با جشــنواره رسمی به دفتر ایشان 

رفته باشند، خیر! این طور نبوده است. 

ناشران معتقدند 
اعطای مجوز و 
تأسیس نشر تنها 
با ارایه یک مدرک 
لیسانس، ضربه زدن 
به صنعت نشر و 
ناشر حرفه ای است

بــــــــرش

قدس از شمار زیاد مؤسسات نشر و آسیب های آن گزارش می دهد

فریاد ناشران از مجوزهای بی سامان

کافهکتاب

نگاهی به مجموعه »گل سرخی در زد« 
سروده سارا محمدی اردهالی

دورشدن از مخاطب، نزدیک شدن به خود
 فرهنگ/ لیال کردبچه   مجموعه »گل 
ســرخی در زد« چهارمین مجموعه شعر 
ســارا محمدی اردهالی اســت که توسط 
نشر چشــمه منتشر شــده؛ مجموعه ای 
که در طی روند طبیعی شــعر این شاعر، 
قدم های بلندتر و ســریع تری برداشــته، 
به گونه ای  کــه مخاطــب را وامی دارد تا 
یکبــار دیگــر مجموعه های قبلــی او را 
بازخوانــی کرده، و عقیــده اش را دربارۀ 

شعر و روند شاعری او بازبینی کند.
محمدی اردهالی در »روباهی که عاشــق 
موسیقی بود« شــاعری دیگر است و در 
»بــرای ســنگ ها« و »بیگانه می خندد« 
شاعری دیگر. پیگیری مجموعه های اخیر 
شاعر، مخاطب را به این نتیجه می رساند 

که باید منتظر یک تغییر مســیر جدی و بســیار محسوس در کار او باشد؛ 
تغییر مســیری که البته هیچ تمایلی به رعایت جانب مخاطب ندارد. 

حقیقت این اســت که اگر شــاعر پیشــتر در مواردی نگران حوزه درک و 
دریافــت مخاطب بود و خود را ملزم می کرد کــه گاهی توضیحی کوچک 
در شــعرش بدهد، اگر در مواردی برای آنکه مخاطب لذت موســیقایی از 
اثرش ببرد، دست به ایجاد توازن های آوایی و موسیقایی می زد که شعرش 
در ذات نیازی به آن ها نداشــت، و اگر گاهی از موضوعاتی می نوشــت که 
مخاطب بهتر بتواند با آن ها ارتباط برقرار کند و صرفاً شــخصِی خود شاعر 
نباشند، از »بیگانه می خندد« به بعد، به  هیچ عنوان دغدغه مخاطب را ندارد 
و این مســیر تازه ای است که با پیشــروی شاعر در آن به »گل سرخی در 

زد« می رسد.
سارا محمدی اردهالی در ســال های اخیر هرچه می نویسد، قدمی به سمت 
خودش حرکت می کند، و با هر قدمی که به سمت خود برمی دارد، دو قدم 
از مخاطب دور می شــود و همین مسأله اســت که باعث دورشدن بخش 
عمده مخاطبان عام از شــعر او می شــود، و درعوض مخاطبان خاص شعر 
او را ملــزم می کند که از این پس با هوشــیاری بیشــتری آثار او را دنبال 
کنند. ازسویی نزدیک شــدن بیش از پیش شاعر به خودش باعث می شود 
کــه بی تعارف تر از قبل حرف بزند و احساســاتش را با صداقتی مثال زدنی 

بیان کند.

حتی یک واو اضافه
ســارا محمدی اردهالی هرچه از نخستین مجموعه شعرش فاصله گرفت، به 
ایجاز نزدیک تر شد، تا جایی که در آخرین مجموعه اش »گل سرخی در زد« 

حتی یک واو اضافه پیدا نمی کنیم. 
شــاعر می خواهــد بگویــد کــوه روی انگشــت پایــش بلنــد شــد تــا 
ببینــد مــن امروز چیــزی نوشــته ام یا نــه؟ بعــد می بیند »پــا« اضافه 
 اســت و نبودنــش چیــزی از شــعر کــم نمی کنــد، پــس می گویــد: 
»روی انگشت بلند می شود...« و مخاطب خودش می فهمد که منظور شاعر، 
روی »انگشــت پا« بوده، یعنی شاعر تا این حد کمر همت به حذف اضافات 
بسته است و همین حذف اضافات، همین حذف توضیحات اضافی است که 
شــعر او را در آخرین مجموعه، از دسترس ذهنی مخاطب کم حوصله ای که 
به شعر راحت الحلقوم این سال ها عادت کرده دور می کند، تا جایی که دیگر 
 سخت شده ثابت کردن اینکه سارا دارد خوب می نویسد و حتی خیلی خوبتر 

از قبل. و سخت تر از آن، توضیح درباره چرایی این خوب نوشتن است.

دورشدن از انفعال
ســارا محمدی اردهالی در مجموعه های پیشین خود، شاعری بود با انفعالی 
خودخواســته و محســوس، اما در »گل ســرخی در زد« پیداست که شاعر 
دریافته که همین نوشــتن درباره اتفاقی خاص، نشــان دادن واکنش به آن 

است و درحقیقت فاصله گیری روشنفکرانه از انفعال. 
به عبارت بهتر، شاعری که در مجموعه های پیشین، مؤلفی بود که در انفعالی 
خودخواســته، کاری به کار جهان نداشت و مایل بود دیگران هم به او کاری 
نداشــته باشند )نمونه اش شــعری که در آن شاعر احساس رضایت می کند 
از اینکه خانه اش جایی اســت که موبایلش آنتن نمی دهد، یا شــعری که در 
آن شــاعر روی نیمکت تازه  رنگ شده نشسته(، پذیرفته که باید کاری به کار 
جهان داشته باشد، باید بنویسد، باید بنویسد، و باید بنویسد: )تکه  روشنی از 
کوه نگاهم می کند... عصر شــده و هنوز کلمه ای به زبان نیاورده ام(؛ یعنی که 
جهان خودش نمی خواهد دربرابرش ســکوت کنی، یعنی که کوه نمی خواهد 
پژواک سکوتت را به ســمتت برگرداند، یعنی که باید صدایی داشته باشی که 

بماند.
یــا در مــواردی، حتی اگر واکنش نشــان دادنش بی فایده باشــد، بازهم به 
پنجره پشــت می کوبد: )به پنجره مشت زدم/ چندین بار در تاریکی نالیدم// 
اهمیتی نداشــت/ از این پنجره های دوجداره بود(، درســت برخالف شعری 
در مجموعه های قبلی که در آن شــاعر به خاطر صدای کامیونی کنار پنجره 
می رود، ولی درنهایت می گوید چیزی نگفتم... »چقدر خسته بودم آن وقت 

شب«.

ناگهان لحظه می ایستد
در این مجموعه اتفاقی افتاده که نه تنها در شعرهای سابق سارا، بلکه اصوالً 
در شــعر این سال ها اثری از آن نیســت، و آن توجهی خاص به زمان است، 
به لحظه، به یک لحظه خاص، و در پی آن ایجاد تعامل انسانی با آن لحظه، 
آنجاکه شــاعر می گوید: )ناگهان لحظه می ایســتد/ مرا می شناســد/ نگاهم 
می کنــد// من آن لحظه/ که او عقلش را از دســت داد/ به خاطر می آورم(. 
همین طور ثبت یک لحظه خاص و جاودانگی بخشــیدن به موقعیت افرادی 
خاص در همان لحظه خاص: )روی تختی ســفری دراز کشــیده ام/ سه قدم 
آن طرف تر نشســته ای کمانچه می زنی/ پنج قدم آن طرف تر لیال در ســرمای 
اســفند/ پنجره را چارتاق بازکــرده/ ماه کامل اســت/ نمی دانم به چه نگاه 
می کند/ اگر یکی اندکی زاویه اش عوض شــود/ دوتای دیگر نابود می شوند// 
در ســه مدار آن قدر چرخیده ایم/ تــا در این فاصله، در ایــن اتاق، بی حرف 
شــده ایم// هیچ کس به دیگری نزدیک نمی شــود/ هیچ کس از دیگری دور 

نمی شود(.
همینطور باید به تصویرســازی های خاص شــاعر با مضمــون زمان توجه 
کرد. شاعری که شعرش اساســاً بر تصویرسازی متکی نیست، ناگهان برای 
عینی کردن و نشان دادن تهی بودن زمان می گوید: )ساعت ها عقربه  نداشتند/ 

لوله های آبی/ که آبی از آن ها نمی گذشت(.
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روزنامـه صبـح ایـرانرادیو و تلویزیون

 مشــورت فراســینمایی برای لطیفی  مهر: محمدحسین لطیفی کارگردان سینما و تلویزیون با اشاره به فیلم سینمایی »مادر مادر مادر« گفت: من عاشق فیلمنامه »مادر مادر مادر« هستم، اما با 
شــخصی که همیشــه با او مشــورت می کنم، در این رابطه صحبت کردم و او گفت چندسالی برای ساخت این اثر صبر کن. او به من مشــورت فراسینمایی می دهد. برای مثال هنگامی که قرار بود »روز 

سوم« را بسازم به من گفت خداوند خیری را در ساخت این فیلم برای تو قرار داده است. تأسیس خیریه روز سوم بهترین ِخیر فیلم »روز سوم« برای من بود.
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 ویژه هفته دفاع مقدس  

سینما

موضوع فیلم بعدی 
»میرباقری« لو رفت

هنر: بیژن میرباقـــری 
فیلــــم  کارگــــردان 
»ربوده شده« در نشست 
نقــد و بررســی ایــن 
فیلــم گفــت: به عنوان 

یک فیلمســاز و نویســنده که شبکه های 
اجتماعی جزو دغدغه شخصی خودم است 
و می خواهــم که مضمــون فیلم بعدی ام 
در همین حــوزه باشــد. وی تأکید کرد: 
همانطورکه فرهنگ دیوار مهربانی از ایران 
صادر شــد و به سایر کشــورها نیز رفته، 
اجتماعی  اجتماعی در شــبکه های  تعهد 
نیز می تواند از کشور ایران صادر شود. این 
موضوع یک راه حل کلی اســت. امیدوارم 
شــبکه های اجتماعی با تعهد اجتماعی را 

باهم همراه کنیم.

موسیقی

آلبومی از ساالر عقیلی 
منتشر شد

ایســنا: آلبوم » از جان 
و از دل« به آهنگســازی 
بــا  دهقــان«  »نویــد 
صدای »ســاالر عقیلی« 
تهیه کنندگــی  بــه  و 

»صدرالدین حســین خانی« از روز گذشته 
در سراســر کشور توزیع شــد. تعدادی از 
قطعات سی.دی لوح اول آلبوم »از جان و از 
دل« عبارتند از: »تا باز نیایی« شعر: علیرضا 
خیابانی، »دیوانه« شــعر: علیرضا خیابانی، 
تکنوازی تار، »صهبای بهار« شعر: علیرضا 
خیابانی و »از دورها«. همچنین تعدادی از 
قطعات سی.دی لوح دوم عبارتند از: »دل 
ستان« شعر: علیرضا خیابانی، »ساز و آواز« 
شعر: سعدی و اقبال الهوری و »از جان و از 

دل« شعر: علیرضا خیابانی.

رادیو و تلویزیون

شبکه 4 
از نقد پرهیز می کند؟

ایســنا: ایــن روزها با 
به پایان رســیدن سری 
دوم سلســله برنامه های 
»نقد« شــبکه 4 سیما، 
صحبت از این اســت که 

مسؤوالن شــبکه بر توقف آن نظر دارند؛ 
اتفاقی که شاید برای آن بتوان نگران بود. 
اکنون شنیده می شود که برخی مسؤوالن 
شبکه، بر تولید و پخش برنامه ای در قالب 
»دو قدم مانده به صبح« که در نوع خود، 
برنامه ای مفید و محترم بود، تأکید دارند. 
این پرســش پدید می آید که در شرایطی 
که برنامه های مشــابهی در سایر شبکه ها 
پخش شده است، نوعی بازگشت به عقب 
و تکرار مکرر، چه ُحســن و دســتاوردی 

می تواند داشته باشد؟!

تئاتر

پردیس تهران مزین 
به نام داوود رشیدی

محمدباقــر  تســنیم: 
قالیباف، شــهردار تهران 
جشــنواره  اختتامیه  در 
تئاتر شهر خبر داد یکی 
از ســالن های تئاتر شهر 

به نام داوود رشیدی مزین می شود. پیشتر 
جشنواره چهارم تئاتر شهر از داوود رشیدی 
برای خدماتش به هنر تئاتر کشور تقدیر به 
عمل آورده بود. همچنین محمود صالحی 
در این مراسم با یادآور شدن آنکه بهترین 
فضــای فرهنگی کشــور در جنوب تهران 
تأسیس شده اســت، از افتتاح رسمی این 
پردیس بزرگ به همراه پردیس صبا در ایام 
دهه فجر خبر داد. وی خاطرنشان کرد در 
حال برنامه ریزی برای برگزاری برنامه های 

ایام محرم و صفر در این پردیس است.

بودجه تلویزیون در اختیار فیلمهای هندی و کره ای

صداوسیما به دفاع مقدس که می رسد بودجه ندارد 

فصل مشترک 
توقف سریال های 
دفاع مقدسی در 

صداوسیما 
یک چیز است: 

پول!

بــــــــرش

جشنواره فیلم های جنگی 
در تعطیالت پایان هفته 

هنر: تقارن روزهــای هفته دفاع مقدس 
با تعطیالت پایان هفته باعث شــده است 
که در ایــن روزها فیلم های ســینمایی، 
تلویزیونــی و انیمیشــن هایی بــا حال و 
هوای دفاع مقدس از شــبکه های مختلف 
صداوســیما پخش شــود. یکــی از این 
فیلم ها که ساعت 22 امشب از شبکه یک 
پخش می شود، فیلم سینمایی »سرزمین 
خورشید« به کارگردانی احمدرضا درویش 
است که در آن زنده یاد خسرو شکیبایی، 
گلچهره ســجادیه، ســعید پورصمیمی  و 
محمود پاک نیت ایفای نقش کرده اند. این 
شبکه فردا هم ســاعت 16 »معراجی ها« 
را به کارگردانی مســعود ده نمکی، با بازی 
مهران رجبی، رضا رویگری، دانیال عبادی 

و بهاره افشاری پخش می کند.

 شبکه دو 
 شــبکه2 امروز ساعت 8 فیلم تلویزیونی 
»بهشت منتظر می ماند« را به  کارگردانی 
محمدرضــا آهنج، با بازی رحیم نوروزي، 
یکتا ناصر و عبدالرضا زهره کرماني پخش 
می کند و ســاعت 24 هم فیلم سینمایی 
»همــه خوب هســتند« بــه  کارگردانی 
کرگ جونز از این شبکه پخش می شود. 
در این فیلم روبــرت دنیرو و کیت بازی 
کرده اند. دیگر فیلمی که در جدول پخش 
این شــبکه قرارگرفته، »تا آمدن احمد« 
به کارگردانی صادق صادق دقیقی اســت 
که فــردا ســاعت 18:30 از شــبکه دو 
ســیما پخش خواهد شد. همچنین فیلم 
به  رودخانه«  »جنگجویــان  ســینمایی 
کارگردانی سین تونگ چینگ، ساعت 24 
فردا از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.

 شبکه سه 
 در میان فیلم های دفاع مقدســی شبکه 
3 از همه شــاخص تر فیلم »شــیدا« به 
کارگردانی کمال تبریزي است که ساعت 
پیروزفر،  پارسا  10جمعه پخش می شود. 
لیــال حاتمــی  و محمدرضا شــریفی نیا 
از جملــه بازیگــران این فیلم هســتند. 
تلویزیونی  فیلــم  این شــبکه  همچنین 
»ایســتگاه خاموش« را نیز به کارگردانی 
حمید طالقانی فردا ساعت14:30 نمایش 
می دهــد. البتــه دوســتداران فیلم های 
خارجی هم می توانند »گالدیاتور« ریدلی 
اســکات را امروز ســاعت 24 از شبکه3 

ببینند.

 شبکه چهار 
 فیلــم ســینمایی »مزرعه پــدری« به 
زنده یاد رســول مالقلی پور  کارگردانــی 
را ســاعت 11 از شــبکه چهار می توانید 
ببینید. همچنین دیگر فیلم دفاع مقدسی 
شــبکه 4، »تونل« به کارگردانی مجتبی 
راعی است که امشــب ساعت 20:30 از 

شبکه چهار روی آنتن می رود.
ایــن شــبکه »اتوبوس شــب« را نیز به 
کارگردانی کیومــرث پوراحمد و با بازی 
درخشان زنده یاد خســرو شکیبایی فردا 

ساعت 11 پخش می کند.

 شبکه پنج 
 انیمیشــن ســینمایی »آقــا معلم« به 
کارگردانی باربارا بریدورو، امروز ســاعت 

13:30 از این شبکه پخش می شود.
ایــن شــبکه همچنین فیلم ســینمایی 
»پنج کودک جســور« را بــه کارگردانی 
کیســاناپونگ راچاتــا ســاعت 9 پخش 
می کنــد. البته فیلم هندی هم در جدول 
برنامه های این شبکه هست و دوستداران 
بالیوود می توانند فیلم ســینمایی »انتقام 
خانوادگی« را به کارگردانی شاشانت شاه 

فردا ساعت 13:30 تماشا کنند.

 شبکه تماشا
 فیلم تلویزیونی »ناشناس« به کارگردانی 
حمید بهمنی امشب ســاعت 20 از این 

شبکـه پخش خواهد شد.

آخر هفته با تلویزیون

گــزارش خبری

در مراسم رونمایی از نماهنگ »حریم« عنوان شد
شهدای مدافع حرم از شهدای دفاع مقدس 

مظلوم ترند 
 محمدعلی میرزایی  نماهنگ »حریم« با موضوع شهدا و رزمندگان گرانقدر 
 مدافع حرم با صدای غالمعلی کویتی پور دیروز در خبرگزاری مهر رونمایی شد.

این نماهنگ که به تهیه کنندگی ســازمان فضای مجازی »سراج« و مؤسسه 
فرهنگی هنری »دلصدا« به عنوان مجری طرح تهیه و تولید شــده است، با 
حضور علیرضا آذر شــاعر، بهنام صبوحی آهنگســاز، محمود سراجی راوی، 
مهــران علوی کارگردان و غالمعلی کویتی پــور خواننده در تاالر اجتماعات 

خبرگزاری مهر رونمایی شد. 

در ابتــدای ایــن مراســم بهمن بابــازاده مدیــر روابط عمومی مؤسســه 
دلصــدا بــا بیان اینکه این مؤسســه از حدود ســه ســال پیــش فعالیت 
خود را آغاز کرده اســت، گفــت: اولین آلبوم با نام »دلصــدا 1« و دومین 
 آلبوم با نام »دلصدا 2« تا به حال از این مؤسســه منتشــر شــده اســت.

ســپس محمود ســراجی راوی اثر با بیان اینکه جوانان ما در خارج از وطن، 
جانشــان را فدا می کنند تا ما در ایران امنیت داشته اشیم، گفت: این اثر از 
مظلومیت دفاع می کند، مظلومیت شــهدایی که شــاید از رزمندگان هشت 
دفاع مقدس مظلوم تر باشــند. شــاید خیلی ها بر این باور باشند که جنگ 
را بایــد در خانــه خودمان انجام دهیــم، در حالی که اگر مــا جنگ را در 
داخل خانه خودمان انجام دهیم، به غیر از آنکه فرزندانمان شهید می شوند، 

خانواده هایمان هم درگیر جنگ می شوند.
بهنام صبوحی آهنگســاز این نماهنگ نیز گفت: ما نزدیک به 25 سال پیش 
قطعه »کربال« را با آقای کویتی پور کارکردیم و خوشــحالم با کســی در این 
چند ســال همکار و رفیق هســتم که همه کارهایی را که انجام می دهد دلی 
است. غالمعلی کویتی پور مداح و خواننده آثار انقالبی هم با اشاره به سالگرد 
آغاز جنگ تحمیلی گفت: در آن ایام چون زادگاه خودم شهر مرزی خرمشهر 
بود، درگیر جنگ شــدم و ســعی کردم در این عرصه کاری کنم. کار من از 
همان اول موســیقی بود و در آن زمان اشــعار حماسی می خواندم و همیشه 
می گفتم که نمک این اشعار، نام فرزندان حضرت زهرا)س( بوده است. وی با 
اشــاره به تأثیرگذاری ملودی هایی که در آن مقطع زمانی خوانده می شد، بر 
روحیه رزمندگان گفت: همیشــه بر این معتقد بودم که این ملودی ها متعلق 
به بنده نیســت، بلکه متعلق به خداوند است و من فقط آن ها را اجرا و پیاده 
کرده ام. کویتی پور اضافه کرد:بعد از جنگ دغدغه فکری بنده این بوده است 
که در کنار موســیقی برای باورهای مردمی و فرهنگ این آب و خاک بتوانیم 
کاری انجام دهیم. من بی نهایت از مسؤوالن فرهنگی کشوردلخور هستم چون 
متأسفانه هیچ مسؤولی در حد یک زنگ زدن پا پیش نگذاشته است تا کاری 
ملی انجام شــود. در حال حاضر قطعاتی تولید می شود که هیچ پیامی ندارند 
و در عین حال ماندگار نمی شوند به نظرم باید فکری به حال این اوضاع کرد 
و من هم به همین دلیل خودم آســتین بــاال زده ام. وی اضافه کرد:من هیچ 
وقــت خودم را بزرگ نمی دانم ولی این محبت و انــرژی مردم را در کوچه و 
خیابان می بینم. من بعد از 12 سال دوباره به عرصه هنر برگشتم و سعی کردم 
نوحه ها را در کنار موســیقی قرار دهم ولی متأسفانه حمایتی که درشأن این 
آثار باشد، نشده است. کویتی پور با بیان اینکه امیدوارم این نماهنگ شروعی 
برای فعالیتی تازه باشد، اضافه کرد: شهدای مدافع حرم را مظلوم تر از شهدای 
دفاع مقدس می دانم چرا که شهدای دفاع مقدس ما با یک برنامه ریزی خاص 
و تجمع مردم روبه رو بودند و پیکرهایشــان در مراســمی  باشکوه تشییع می 
شــد  ولی درحال حاضر این جوانان با هجمه هایی که کار دشمن است، روبه 
رو هستند از جمله عده ای می گویند که این شهدا به دنبال پول بوده اند و این 
برای من بســیار دردناک است، ان شــاءاهلل این کار شروعی باشد و خدا به ما 

عمری بدهد تا بتوانیم چند اثر هنری از خود به جا بگذاریم. 
 وی همچنین در پاسخ به این پرسش که در آینده چه برنامه هایی در پیش 
رو دارید، پاسخ داد: ان شــاءاهلل اگر خداوند عمری داد قصد دارم ترکیبی از 

موضوعات اجتماعی، حماسی و عرفانی ارایه دهم.

خــبر

تئاتر شهر با 4 نمایش 
به استقبال هفته دفاع مقدس رفت

روابط عمومی تئاتر شهر:  چهار اثر نمایشی ویژه، همزمان با فرارسیدن 
هفتــه دفاع مقــدس، در تاالرهــای مختلف مجموعه تئاتر شــهر با حضور 

هنرمندان صاحب نام و جوان تئاتر کشور به صحنه رفته است.
در تــاالر اصلی نمایش »ســردار« به نویســندگی و کارگردانی نادر برهانی 
مرند و بازی هدایت هاشــمی، نسیم ادبی، احمد کاوری، نداکوهی، سیدعلی 
صالحی، فریدون محرابی، حسین پاکدل، ناهید مسلمی، میرطاهر مظلومی 

از روز 4 مهرساعت 19:30 میزبان دوستداران تئاتر خواهد بود.
در پالتــو اجرا هــم نمایش »فصل بهار نارنج« از روز 6 مهر ســاعت 18 به 
صحنــه خواهد رفت. در ایــن نمایش که به نویســندگی محمود ناظری و 
کارگردانی غالمرضا عربی با حضور هشــت بازیگــر نابینا به صحنه خواهد 
رفت، ندا ســلیمانی، علی بلبلی، مریم دیهیم بخت، حجت اهلل سنگانه، بابک 
 محمدزاده، محســن رســتمی، حمیدرضا کیانی خواه و شیما شوری بازی 
می کنند. در محوطه مجموعه تئاتر شــهر نیز نمایش »سینا، سینا، دریا« به 
نویســندگی عباس عبداهلل زاده و کارگردانی علیرضا مهران از 4 مهر میزبان 
 عالقه مندان تئاتر خواهد بود. در تاالر ســایه نیز از ساعت 21 دیروز نمایش 
»کالرینت« نوشــته ســیروس همتی و کارگردانی فرید یوسف پور با بازی 
مجید آهنگران، فریبا خادمی، سجاد دیرمینا، لیال بوشهری، مرتضی کاظمی، 

امیر حسین ناصر، ستایش محمدآبادی به اجرا درآمده است.

چمران  مهدی  آرش شفاعی   هنر/   
رئیس شورای شهر تهران چندی پیش 
و در سالگرد شهادت برادرش دربرابر این 
پرســش تکراری خبرنگاران قرار گرفت 
که تکلیف ساخت سریالی درباره شهید 
چمران چه شــد؟ و او در پاســخ گفت: 
ساخت ســریال شــهید چمران منتفی 
نشده، بلکه مشــکل تأمین منابع مالی 
را دارد تا آماده ســاخت شود. کارهای 
پیش تولید شــروع شــده بــود، ولی به 
دوران رکــود برخورد کــرد و بالتکلیف 

ماند.
وی افزود: این ســریال ســرمایه زیادی 
بایــد صداوســیما  الزم دارد و قطعــاً 
ســرمایه گذاری کنــد و فعــاًل بــرای 
و  اســت  مشــکلی  کار  صداوســیما 
نتوانسته اند ســرمایه این فیلم را فراهم 

کنند. 
طبق اخباری که در گذشــته از ســوی 
صداوسیما اعالم شده بود، جلیل سامان 
کارگردانی و مسعود ردایی تهیه کنندگی 
سریال »شهید چمران« را برعهده دارند 
و این ســریال قرار است در 50 قسمت 
ســاخته شــود که کودکــی، نوجوانی، 
جوانــی، تحصیالت شــهید چمران در 
آمریکا، لبنــان و مصر و تا زمان انقالب 

اسالمی ایران را در برمی گیرد. 
ابتدا اعالم کرده بود ساخت  صداوسیما 
ایــن ســریال  از اولویت های ســازمان 
صداوسیماســت و قرار اســت آن را در 
شــمار ســریال های »الف ویژه« بسازد. 
چندی پیش هم مقدم فر معاون فرهنگی 
سپاه پاســداران از توقف ساخت سریال 
طراحی ها  علی رغم  طهرانی مقدم  شهید 
و اقدامــات اولیــه انتقاد کــرده بود و 
خواستار آن شده بود که صداوسیما در 

این زمینه همکاری الزم را انجام دهد.
درکنــار ایــن خبرهــای دیگــری هم 
حاکی از این اســت که ساخت مجموعه 
تلویزیونی »شهید بروجردی« در مرحله 
تحقیق و نــگارش مانده و هنوز اقدامی 
برای ساخت این ســریال به کارگردانی 
جمال شــورجه صورت نگرفته اســت. 
این مجموعه تلویزیونی هم قرار اســت  
زندگی این شــهید بزرگوار را از دوران 
کودکــی تا شــهادت وی در 28 تا 30 

قسمت 45 دقیقه ای به نمایش بگذارد.
جمال شورجه درباره طوالنی شدن روند 

ســاخت این ســریال می گوید: چند 
ســال اســت که قرار است این 

کار ســاخته شــود. همزمان 
بــا نــگارش فیلمنامه این 

سریال تحقیق و پژوهش 
نیــز ادامــه دارد و من 
امیدوارم که این کار به 

سامان برسد چون خود من حدود هفت 
تا هشت سال است که درگیر آن هستم. 
حــدود پنج نفــر در بخــش تحقیق و 
نگارش با مدیریت آقای غالمی مشغول 
به کار هســتند که فعالیتشــان از دوره 
عزت اهلل ضرغامی رئیس ســابق سازمان 

صداوسیما آغاز شده است.
در همین حال عماًل روند ساخت سریال 
»صیاد شیرازی« هم در مرحله تحقیق و 
نگارش باقی مانده است. ساخت سریالی 
با موضوع شهید صیادشیرازی از حدود 
سه ســال قبل مطرح بود و نخست قرار 
بود این ســریال با نام »صیاد دل ها« و 
بــه کارگردانی مجید مظفری ســاخته 
شــود، اما عدم توافق میان تیم اجرایی 
و ارتش باعث شد ساخت سریال توسط 
گروه یادشــده متوقف شــود و اکنون 
مدتی اســت فرهاد توحیدی براســاس 
تهیه کننده،  سفارش محمدرضا شفیعی 
نویسندگی سریال صیاد را برعهده دارد، 
اما این سریال هم فعاًل در حد طرح کلی 

مانده است.

 قول های فراموش شده
مقدمه نوشــته خیلی طوالنی شد و این 
قول های  فهرســت  نیســت.  ما  تقصیر 
صداوســیما برای ساخت مجموعه هایی 
براساس زندگی شــهدای شاخص دفاع 
مقدس آنقدر زیاد اســت که شــاید اگر 
بازهم این صفحه جا داشــت، می شــد 
بازهم نوشــت و یادآوری کرد که هنوز 
وعده ها برای ســاخت ســریال شــهید 
باکری، ســریال شــهید جهان آرا و... به 

سرانجام نرسیده است. 
فصل مشترک توقف ســریال های دفاع 

جمهوری  صداوســیمای  در  مقدســی 
اســالمی ایــران یک چیز اســت: پول! 
تلویزیونــی  هــای  ســریال  ســاخت 
به خصوص سریال های دفاع مقدسی به 
خاطر صحنه پــردازی، تعداد بازیگران و 
جلوه های ویژه اعتبار و بودجه باالیی را 

طلب می کند. 
سریال موفق »شوق پرواز« بنا به اعالم 
مسؤوالن در سال 89 بیش از 3 میلیارد 
تومان هزینه داشــت و قطعاً ســاخت 
ســریالی در ایــن زمان و بــا وضعیت 
اقتصادی فعلی هزینه ای به مراتب باالتر 
می طلبد. اما مسأله اصلی اینجاست که 
در همان زمانی هم که ســریال موفقی 
براســاس زندگی شــهید بابایی ساخته 
بودجه ای  شد، صداوســیما مشــکالت 

داشته است. 

 مقصر مدیران صداوسیما هستند
مقدسی  دفاع  تمامی سریال های  اینکه 
برخورد  بودجه  مشــکل  به  صداوسیما 
کنند، عجیب نیســت؟ سریال هایی که 
بیشتر آن ها در دوران مدیریت عزت اهلل 
ضرغامــی کلید خورده انــد و وارد فاز 

اجرایی شده اند. 
یعنی در دوران ســه مدیر صداوسیما 
بودجــه به اندازه ای که بتوان ســریال 
شــهید بروجردی را از فــاز تحقیق و 
پژوهــش به مرحلــه انتخــاب عوامل 
رساند، نبوده است؟ چطور است بودجه 
بــرای خرید ســخیف ترین محصوالت 
اما  ســینمای هند همیشــه هســت، 
نوبــت به شــهید بروجردی و شــهید 
صیادشیرازی که می رسد همه یادشان 

می افتد پول ندارند؟
تمام مســؤوالن ریز و درشــت کشور 
حاضرند برای ســالگرد شــهادت دکتر 
مصطفــی چمــران ســخنرانی کنند، 
مراسم یادبود بگیرند و کیف و کالسور 
با آرم سازمان هایشــان توزیع کنند، اما 
حاضر نیســتند در ســاخت سریالی با 
موضوع زندگی او سرمایه گذاری کنند. 
شــاید هم حاضر باشــند. مسأله اصلی 

مدیران  کــه  اینجاســت 
صداوسیما چقدر در جذب 
سرمایه گذاری  و  همکاری 
دیگر نهادها و ســازمان ها 
جــدی بوده انــد؟ مدیران 
دوره ای  در  صداوســیما 
منصوب کــردن  درگیــر 
نیروهــای کوتاه قد خود، و 
درگیر  دیگــر  دوره ای  در 
مدیــران  منصوب کــردن 

بوده اند و اصاًل فرصتی  بیکار پیشــین 
دفاع مقدس  برای  برای دل ســوزاندن 

نداشته اند. 
آیا حوزه هنــری، بنیاد حفــظ آثار و 
ارزش هــای دفــاع مقدس، ســازمان 
تبلیغات، سپاه، ارتش و دیگر نهادهای 
درگیــر حاضــر نبوده انــد بخشــی از 
بودجه ســریال های دفاع مقدســی را 
تقبل کننــد؟ آیا مدیران صداوســیما 
طرح موضوع کرده انــد و جواب منفی 
شــنیده اند؟ صداوســیمایی که از در و 
همراه  تلفن  اپراتورهای  تبلیغ  دیوارش 
و لوازم آشــپزخانه می بارد، چرا وقتی 
به شــهید و دفاع مقدس می رسد، یاد 
بی پولی هایش می افتد؟ این بهانه دیگر 

از صداوسیما پذیرفتنی نیست.

جنگی که بود

راهی که هست



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

روزنامـه صبـح ایـران

بیشترین موقوفات کشور با نیات اجتماعی است      مهر:  معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه گفت: بیشترین موقوفات در حوزه اجتماعی و به صورت خاص مربوط به وقف در 
زمینه اهل بیت)علیهم السالم( است. حجت االسالم و المسلمین احمد شرفخانی گفت: تاکنون مشخصات ۱۷۰ هزار موقوفه کشور در سامانه جامع موقوفات به ثبت رسیده که برخی از آن ها منفعتی و درآمدزا 

و بقیه انتفاعی و عام المنفعه است. وی گفت: اجرای نیت واقف تأثیر بسزایی در گرایش بیشتر مردم به وقف دارد و باید از ظرفیت مبلغان در این زمینه استفاده کنیم.

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r:آیت اهلل مکارم شیرازی
انحرافات اخالقی در جهان بیداد می کند 

 رسا    آیت اهلل مکارم شیرازی، وهابیت 
را مذهبــی جعلی و انحرافی دانســت و 
تأکید کرد، هر کجا قتل و ویرانی هست، 
پای ســعودی ها و وهابیت خبیث نیز در 
میان اســت. آیت اهلل مکارم شیرازی در 
جلسه درس خارج خود در مسجد اعظم 
قم با بیان روایت اخالقی از نهج الفصاحه 
تصریح کرد: خیانت، سرقت، شرب خمر و 
زنا چهار گناه کبیره ای است که اگر حتی یک کدام هم وارد خانه ای شود، آن خانه 

ویران و برکات از آن برچیده می شود.
وی بیان کرد: متأسفانه دنیای امروز به هر چهار گناه مبتالست، چه خیانت هایی 
در دنیا وجود دارد، بحث درآمدهای شبکه های هرمی و امثال آن، با شگردهای 

گوناگون چه کالهبرداری هایی می کنند.
آیت اهلل مکارم شیرازی افزود: دیگر مفاسد و انحرافات اخالقی و جنسی نیز در 
جهان بیداد می کند و متأسفانه در فضای مجازی و شبکه های مجازی نیز آن را 

تبلیغ می کنند که انسان حتی از بیان آن شرم می کند.
وی تأکید کرد: بیشترین ثروت های دنیا برای ساخت سالح های مخرب مصرف 
می شود، در دنیایی که این همه منابع وجود دارد، متأسفانه فقیران بسیاری وجود 
دارند و در سال شمار زیادی بر اثر گرسنگی در آفریقا می میرند، چقدر انسان در این 
دنیا به دلیل فقر از تحصیل باز می مانند. این مرجع تقلید اظهار داشت: وظیفه ما دعا 
برای تعجیل در ظهور فرج حضرت ولی عصر)عجل اهلل تعالی فرجه( است؛ امیدواریم 

همه ما بتوانیم با عمل به وظایف خود منتظران شایسته ای برای حضرت باشیم.

برای نخستین بار در جشنواره رضوی پیگیری می شود
نظام سالمت در فرهنگ رضوی 

 فرهنگ رضوی   رئیس اداره فعالیت های دینی و قرآنی وزارت علوم، تحقیقات 
و فناوری، با تشریح مهم ترین ویژگی های برنامه های جشنواره بین المللی امام 
رضا)علیه السالم( در بخش دانشگاهیان که امسال در 31 دانشگاه کشور برگزار 

می شود، به جزئیات فعالیت های برخی کمیته های جدید اشاره کرد.
دکتر رشید جعفرپور در بخشی از سخنان خود کمیته طب رضوی یا نظام سالمت 
را بخش جدید دانشگاهیان جشنواره امام رضا)علیه السالم( عنوان کرد و گفت: 
بحث طب رضوی یا نظام سالمت در فرهنگ رضوی با محوریت معاونت طب 
سنتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای نخستین بار در جشنواره 
رضوی پیگیری می شود؛ این در حالی است که سال های گذشته دانشگاه های 
علوم پزشکی متولی این بحث بودند. امسال جشنواره ها، همایش ها، نشست ها و 

مقاالت مرتبط با طب رضوی در سطح وزارتخانه پیگیری می شوند.
به گفته وی، افرادی که نگاه سنتی به طب اسالمی دارند و می خواهند نگاه علمی 

به این مبحث داشته باشند، در این جشنواره فعالند.

پیشگویی های آخرالزمانی در خطبه غدیر
 شبستان  حجت االسالم رضا ایمانی، مدیر مؤسسه فرهنگی هنری »عطر 
انتظار«: در خطبه غدیر در معرفی حضرت مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه( آمده 
است: »آگاه باشید که او بر همه ادیان غلبه می کند، او کسی است که از ظالمان و 
ستمگران انتقام می گیرد و کسی است که قلعه های کفر و ستم را در هم می کوبد. 
بدانید که او گروه های مشرکان را از میان می برد و بدانید که او خونخواه تمام 
اولیای الهی است.« رسول خدا)صلی اهلل علیه و آله( در فرازهای ابتدایی خطبه 
غدیر، حضرت مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه( را معرفی کرده و در فرازهای بعدی 
ویژگی های آن حضرت را بیان می کنند، از جمله می فرمایند: »وارث کل علم، 

بدانید که او وارث تمام علوم و به اخبار الهی آگاه است و آن ها را بیان می کند.«
حضرت در ادامه می فرمایند: »او تنها حجتی است که در میان مردم باقی خواهد 
ماند و پس از او حجتی وجود ندارد«؛ یعنی آخرین حجت خدا خواهد بود. سپس 
می فرمایند: »بدانید که هیچ کس بر او پیروز نمی شود و خدا کسی را در مخالفت 
با او یاری نمی کند؛ بدانید که او از طرف خدا و سرپرست و صاحب اختیار مردم 

است. تمام امانت های پنهان و آشکار پروردگار نزد مهدی است.«
به طور طبیعی اگر این اتفاق نمی افتاد و در آن روزگار به پیام غدیر به صورت 
جدی توجه می شد، امروز وضعیت جامعه به غیبت نمی کشید، اما جالب است که 
پیامبر گرامی اسالم)صلی اهلل علیه و آله( در همین خطبه به نوع عملکرد مردم 
نیز اشاراتی دارند.  رسول اهلل)صلی اهلل علیه و آله( گویا به این مسأله علم داشته اند 
که در متن خطبه به آن اشاراتی دارند و این سرپیچی و نافرمانی امت را در اوایل 

خطبه بیان می کنند.

چرا تضادها در موسیقی زیاد است؟
  عصر اندیشه /  دکتر سیدیحیی یثربی، چهره ماندگار فلسفه   تضادها 
و اختالف ها در موضوع موسیقی به سبب این است که ما هنوز تعریف درستی 
از هنر و جایگاه آن در نظام اسالمی نداریم و وقت کافی برای تعریف مسأله 
نگذاشته ایم. پس از حدود سه دهه هنوز نمی دانیم هنر چیست و چه جایگاهی 
دارد و کدام قسم آن باید ترویج شود و کدام نوع آن به کدام دلیل به صالح جامعه 
نمی باشد؟ ریشه این موضوع را باید در ادبیات و هنر جامعه دانست که از لحاظ 
نظریه و ایده های نظری فقیر است. دلیل دیگر آن نیز این است که علوم انسانی 
ما تحول نیافته و در اسارت جمود و تعصب است. امروزه، در جامعه ما همه دم از 
ضرورت تحول در علوم انسانی می زنند، اما هنوز هیچکس نمی داند چه چیزی را 

می خواهیم عوض کنیم.

رصد

پرسمان

 مهدویت  معارف

یادداشت

در غدیر قد کشیده ایم َمهدی جان...
تا طلوع

 معارف /  رقیه توســلی    »یاعلی« گویــان از غدیر 
می آییم... نفس هایمان عطر لبیک می دهد... مســروریم 

آقاجان!
با نُدبه و زیارِت امیر به عید اکبر رفتیم و حاِل پریشانمان 
در صحرا گم شد. آنجا آفتاِب امامت، روحمان را روشن 
کرد و پا بوس جدتان شدیم. دخیل بستیم به نام مطّهِر 

علی بن ابی طالب و روزگارمان پرشور شد... 
در غدیر، قد کشیده ایم آقاجان و با خود قلبی آورده ایم 
که حالش از زمزمه »یا امیرالمؤمنین« دگرگون است. 
از عهدی که با ولی دین گره زده است... از بیعت... از 
اظهار شرمساری... از غفلت های هزاران ساله... حاال به 
قدر سایه ای و درودی و گوشه چشمی، جان می دهیم.

َمهدی جان! از زخم دوری و پرده غیبت چه بگوییم! از 
بی وفایی! اجازه بدهید دوباره از بسم اهلل شروع کنیم. 

از کلماتی که زیر آفتاِب عالمتاِب غدیر با رسول اولین 
گفته ایم. از فصل پشیمانی و توبه. اجازه بدهید جدتان را 
شفیع کنیم. اجازه بدهید امام عشق را واسطه گشایش 

مردمان زمین بخوانیم. 
آخر ما به عید اکبر و وساطت امام کعبه سال هاست 
که دل بسته ایم. سال هاست که سر بر سجاده ظهور، 

دستگیری و هواخواهی شان را تمّنا کرده ایم.
ای غایب مظلوم! ما این فرسخ ها پشیمانی و انتظار را 
بردیم تا عید، تا غدیر. و با اشک و سالم، شما را صدا 

کردیم.

چرا امــام مهدی)عجل اهلل تعالی فرجــه( را بقیه اهلل 
می خوانند؟

 معارف  لقب شریف »بقیه اهلل« در قرآن کریم آمده و وجوه متعددی برای این 
نامگذاری قرآنی ذکر شده است. در فرهنگ قرآن کریم هیچ چیزی جز وجه خدا 
ماندنی نیســت و تنها چیزی ماناست که پیوند تنگاتنگ و ناگسستنی با خدای 

سبحان داشته باشد: )کل شئ هالک اال وجهه( »سوره قصص/ آیه 88«
ضمیر در »وجهه« در صورت بازگشت به قریب معنوی نه لفظی، به خدای سبحان 
باز می گردد که از همه چیز نزدیک تر است و آن گاه معنا چنین می شود: جز وجه 
خدا همه چیز نابودشدنی است. اما اگر ضمیر به مرجع ظاهری و قریب لفظی 
برگردد، باید آیه را چنین معنا کرد: هر چیزی نابود شدنی است، مگر وجه آن چیز.
هر چیزی دارای دو جهت یا وجه است: 1( وجه شخصی و خصوصی که به جز 

فقر، فقد، زوال و دگرگونی چیز دیگری نیست.
 2( وجه الهی و پیوند ربوبی و ارتباط به مبدأ غنی قوی که از این لحاظ آیت خدا 

شمرده شده و هیچ تغییر و تبدیلی در آن راه ندارد. 
وجه الهی هر شئ به هرگونه که درآید، هماره نشان آن بی نشان است و فانی 
نمی شود، به هر روی »وجه اهلل« یعنی آن چهره ای که خدای سبحان به سوی 
شیئی ویژه یا فردی خاص ارایه کرد و این چهره، ماندنی برپایه علم و عدل است؛ 
یعنی هر کس که از سویی موحد وظیفه شناس است و از سوی دیگر به وظیفه 
شناخته شده خویش عمل می کند، عالم عادلی است که از »وجه اهلل« سهمی 
دارد و به همان اندازه از بقا بهره مند و به تعبیر قرآن از زمره »اولوا بقیه« یعنی 
صاحبان بقاست. بر همین اساس، چون امام عصر)عجل اهلل تعالی فرجه( ذخیره 
خداوند برای اصالح تمام جوامع بشر است، او را بقیه اهلل می نامند. همه معصومان 
از نبی مکرم اسالم)صلی اهلل علیه و آله( تا خاتم اوصیاء امام زمان)عجل اهلل تعالی( 
باقی هستند و در عالم حقیقت همواره برای تربیت انسان ها پایدارند، از همین رو، 
مصداق بارز و کامل عالمان الهی هم آنان هستند که به تعبیر امیرالمومنین )علیه 
السالم( تا نظام هستی برقرار است، آنان نیز ماندگارند: »العلماء باقون مابقی الدهر، 

یموت من مات منا و لیس بمیت و یبلی من بلی منا و لیس ببال.«
بنابراین، آنان پس از مرگ ظاهری نیز زنده اند، اما در برابر کسانی هستند که پیش 
از مرگ هم مرده اند و صاحب همان کالم نورانی، درباره این گروه نیز می فرماید: »و 
ذلک میت االحیاء.«  خداوند دارای رحمت واسع و مطلق است که چنین رحمتی 
مقابل ندارد و نیز دارای رحمت خاص است که دارای مقابل است و آن غضب 
است. رحمتی که سابق بر غضب بوده و امامت آن را بر عهده دارد: »و انت الذی 
تسعی رحمته امام غضبه « )صحیفه سجادیه، دعای 16( نیز مقدم بر آن است: »یا 
من سبقت رحمته غضبه« همانا رحمت عالم است که منزه از مقابل است. انسان 
کامل معصوم مانند حضرت ختمی نبوت)صلی اهلل علیه و آله( مظهر هر سه اسم 
خداست؛ چون مظهر اسم اعظم است که جامع همه اسماست نخست آنکه مظهر 
رحمت مطلق الهی است: »اال رحمه للعالمین« دوم آنکه مظهر رحمت خاص 
خداست: »بالمؤمنین رئوف رحیم« و سوم آنکه مظهر غضب خداست: »محمد 

رسول اهلل و الذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم«.
حضرت ختمی امامت امام مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه( نیز همین ویژگی را 
داشته و در عصر حکومت جهانی خود، آن ها را پیاده خواهد کرد. بنابراین آن 

حضرت آیینه کامل مهر و قهر الهی در ابعاد سه گانه مزبور است.   
منبع: »امام مهدی)عجل اهلل تعالی فرجه(، موجود موعود« نوشته آیت اهلل جوادی آملی

 معارف /  آمنه مســتقیمی    بی تردید در 
کنار خانواده، گروه های هم ســال و رسانه ها، 
نظام آموزشــی که بخش عمده ای از سنین 
کودکی، نوجوانی و جوانی ما در آن ســپری 
می شــود، در جامعه پذیری و نهادینه کردن 
ارزش ها نقشی اساســی دارند، بنابراین اگر 
خروجی نظام آموزشی می تواند دکتر، مهندس، 
قاضی و... باشد، بی تردید می توان از آن انتظار 
تربیت مهدی باوران و مهدی یاورانی داشت 
که با انتظار پویای خود، مسیر ظهور را هموار 

می کنند.
از این رو به مناسبت فرا رسیدن سال جدید 
تحصیلی با کارشناسان درباره ضرورت توجه 
نظام آموزشی به مهدویت و ناکامی های این 
نظام در این پرداخت، گفت وگو کرده ایم که 

به حضورتان تقدیم می شود:
حجت االسالم والمسلمین خدامراد سلیمیان، 
عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
آموزش  نظام  کارکردهای  درباره  اسالمی، 
آینده  نسل  مهدوِی  تربیت  در  پرورش  و 
مورد  که  دینی  آموزه های  بنابر  می گوید: 
تأیید خرد انسانی نیز هست، بهترین سن 
است،  نوجوانی  و  کودکی  آموزش،  برای 
چنانکه در روایت تصریح شده: »العلم في 

صغره کالّنقش علی الحجر«. 
وی می افزاید: بنابر اعتقاد ما، دستورالعمل های 
الهی که توسط پیشوایان دین به ما رسیده، 
مایه سعادت است. البته میزان پایبندی به 
افراد  در  آموزه ها  این  به  عمل  و  فراگیری 
اما درباره مهدویت،  مختلف متفاوت است، 
تأثیر  آینده  در  بی تردید  که  آموزشی  نظام 
خود را در دیگر نظام ها نیز نشان می دهد، 
نظام  اگر  که  جایی  تا  دارد  مهم  رسالتی 
آموزش و پرورش یک کشور متعالی باشد، 
خروجی آن در آینده مشکل خاصی نخواهد 

داشت.

  کوتاهیکردهایم...
می کند:  تصریح  سلیمیان  حجت االسالم 
از جمله  انسانی  بر جامعه  امروز  آنچه  هر 
عارض  بزه ها  و  مشکالت  ناهنجاری ها، 
است؛  مقصر  نیز  آموزشی  نظام  می شود، 
سرمایه  با  می تواند  زیرا 
به  که  افرادی  روی  گذاری 
عنوان امانت در اختیار دارد، 
آینده نظام و کشور را تأمین 
کند. اینکه 13/5 میلیون نفر 
جمعیت در بهترین سن در 
اختیار نظام آموزشی ماست، 
چنان مسؤولیتی را به همراه 
چشم  با  را  خواب  که  دارد 
دغدغه مندان بیگانه می کند.

به  »بازگشت  کتاب  مؤلف 
تاریخ)تحلیل  پایان  در  دنیا 
رجعت(«  مسأله  بررسی  و 
خداوند  پرسش  به  اشاره  با 
دوران  گذران  چگونگی  از 
نوجوانی و جوانی در قیامت 
بیان می کند: به نظر می رسد، 
از مسؤوالنی که در این دوران 
عنوان  به  را  انسان ها  زندگی 
نیز  دارند  اختیار  در  امانت 
باید پرسیده شود که جوانی 
مسیر  کدام  به  را  انسان ها 

سوق داده اند؟!
کارشناس  این  گفته  بنابر 
رغم  به  متأسفانه  مهدوی، 
چهار  به  نزدیک  گذشت 
دهه از عمر انقالب اسالمی، 
معارف  از  بخشی  القای  در 
دین بویژه مهدویت کوتاهی 
کرده ایم، به گونه ای که طی 
12 سال مدرسه که بهترین 
و  آموزش  اختیار  در  دانش آموزان  سن 
پرورش است، مفاهیم و موضوعات مهدویت 
به  نکرده ایم،  عرضه  دروس  دیگر  کنار  در 
گونه ای که تحلیل محتوای کتاب ها، ما را 
شرمنده می کند و فقط به دروسی پرداخته 

شده که به اعتراف اغلب افراد، سودی برای 
دنیا و آخرت بچه های ما ندارد! پس تا کی و 
کجا باید منتظر بود که اصول و معارف دینی 

و اهل بیت)علیهم السالم( عرضه نشود؟ 

 جریانهایانحرافی
بهمهدویتآسیبمیزند

حجت االسالم سلیمیان تأکید کرد: بخش 
جریان های  بروز  دالیل  از  توجهی  قابل 
امروز بالی جان مهدویت  و... که  انحرافی 
بویژه  کشور  آموزشی  نظام  متوجه  شده، 
نتوانسته  که  است  پرورش  و  آموزش 
بنیان های معرفتِی امانت های دراختیارِ خود 
را تقویت کند، بنابراین نه تنها ذهن جوانان 
خالی از معارف مهدوی است، بلکه گاهی 
وقتی آنان جذب جریان های انحرافی شدند، 
درصدد چاره برمی آییم. از این رو، تا آموزش 
معارف دینی اولویت نباشد و باورهای دینی 
در اختیار نسل جوان قرار نگیرد، حتی اگر 
ظاهراً خود را عالقه مند به نشر این معارف 
هیچ 300 سال  که  دهیم،37 سال  نشان 
هم بگذرد، هدف اهل بیت)علیهم السالم( 

محقق نمی شود.
وی با بیان اینکه نظام آموزشی شرمنده امام 
زمان)عجل اهلل تعالی فرجه( و عالقه مندان به 
معرفت آن حضرت است، ابراز می کند: هرچند 
طرح این مسایل، ناقض خدمت زحمتکشان 
بیت)علیهم  اهل  و  دین  دغدغه مندان  و 
با  انقالبی  است  انتظار  اما  نیست،  السالم( 
به 40 سال خروجی مطلوب  نزدیک  عمر 
مهدویت«  »درسنامه  مؤلف  باشد.  داشته 
دانش آموزان  فکری  واکسیناسیون  درباره 
تعمیق  طریق  از  فرهنگی  تهاجم  مقابل 
باورهای مهدوی آنان، می گوید: دشمنی های 
دشمنان اهل بیت)علیهم السالم( بر تشنگی 
جهان به معارف ائمه)علیهم السالم( داللت 
به  رو  ایشان  مشتاقان سخنان  امروز  دارد، 
اخالل  آن  مقابل  بنابراین  افزایش هستند، 

گری می کنند.

 فرصتسوزیکردهایم
وی با اشاره به همخوانی مهدویت با فطرت 
انسانی و عدالت جهانی می افزاید: مهدویت، 
که  حالی  در  دارد،  سازی  جهانی  ظرفیت 
تأمین  پی  در  فقط  غربی  شدن  جهانی 
منافع طراحانش است؛ پس باید با فرصت 
را  آینده  نسل  آموزشی،  نظام  تکرارناپذیر 
آشنا  مهدوی  آموزه های  با  شایستگی  به 
مستضعفان  گوش  به  را  صدایمان  و  کرده 
شیفتگان  نیستند  کم  امروز  زیرا  برسانیم؛ 
کالم و مکتب اهل بیت)علیهم السالم( که 
می توان با فرایند جهانی سازی اسالم آن ها 
را سیراب کرد، به شرط آنکه با بی توجهی 
گناهی  این  که  نکنیم  سوزی  فرصت 

سلیمیان،  است. حجت االسالم  نابخشودنی 
مکتب اهل بیت)علیهم السالم( را تنها مدعی 
صادق در رساندن بشر به سعادت در میان 
مکاتب گوناگون معرفی و تأکید می کند: راه 
نجات اسالم و مکتب ائمه)علیهم السالم( از 
چالش های امروزی و جنایت هایی که اسالم 
را سرافکنده می کند، آموزش و تالش مضاعف 

و تحول اساسی در ارایه معارف دینی است.

  مشروعیتانقالبازمهدویتاست
حجت االسالم والمسلمین حسین الهی نژاد، 
مدیر پژوهشکده مهدویت و آینده پژوهی نیز 
در ادامه با اشاره به کارکرد و جایگاه مهم 
اندازه ای  به  مهدویت  می گوید:  مهدویت 

اهمیت دارد که انقالب اسالمی و حرکت 
امام خمینی)ره( در ایجاد حکومت اسالمی 
تأثیر  یعنی  این  آن مشروعیت می یابد؛  با 
مهدویت در جامعه منحصر و بی بدیل است.

به رغم  و  متأسفانه  اما  ادامه می دهد:  وی 
مهدویت  به  اثرگذاری،  عمق  و  دامنه  این 
در ساختار جامعه چه در آموزش و پرورش 
و چه آموزش عالی، آن طور که شایسته و 
بایسته است، پرداخته نشده تا جایی که با 
رصدی مختصر در می یابیم که در مقاطع 
تحصیلی مختلف، مهدویت با این ظرفیت 
هم  کمرنگ  صورت  به  حتی  اثرگذاری 
مورد توجه قرار نگرفته است. از این رو، باید 
متولیان امر آموزش و پرورش و نیز آموزش 
عالی برای مهدویت در مقاطع تحصیلی و نیز 
کتاب های درسی جایگاهی را در نظر بگیرند.
حجت االسالم والمسلمین الهی نژاد با ابراز 
تأسف از تصویرسازی غلط در ذهن کودکان 
تعالی  اهلل  مهدی)عجل  امام  از  نوجوانان  و 
فرجه( بیان می کند: با یک نظرسنجی از یک 
کالس سی چهل نفره به تعاریف گوناگونی 

تعالی فرجه( دست  امام عصر)عجل اهلل  از 
امام)عجل  به ظهور  متأسفانه  می یابیم که 
اهلل تعالی فرجه( با اسب و شمشیر خالصه 
از  خشن  تصویرسازی  یعنی  این  می شود؛ 
امامی که قرار است با ظهور خود جهان را 
پُر از عدل و داد و مودت و محبت کند. در 
جایگاه حضرت  کردن  نهادینه  در  ما  واقع 
حجت)عجل اهلل تعالی فرجه( به عنوان حاکم 
کننده دین رحمت قصور و کوتاهی کرده ایم.

اهلل عصر)عجل امام ما  کودکان
تعالیفرجه(راباشمشیرمیشناسند

عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ 
اسالمی تأکید می کند: این در حالی است 

که بنابر روایات، امام عصر)عجل اهلل تعالی 
که  هستند  مهربان  اندازه ای  به  فرجه( 
گویی با انگشتان خود در دهان مردم عسل 
می گذارند، اما به جای تصویرسازی از چنین 
امامی برای کودکان و نوجوانان با استفاده از 
نظام آموزشی، کودکان ما امام عصر)عجل 
اهلل تعالی فرجه( را با شمشیر می شناسند؛ 
به عبارت بهتر به جای تمرکز بر جاذبه های 
حضرت بر مسایل دافعه ای تمرکز کرده ایم.

وی در تشریح دالیل بروز این کاستی در 
کتاب،  ما  می کند:  ابراز  ما  آموزشی  نظام 
منبع درسی و نیروی انسانی متخصص در 
این زمینه نداریم تا چهره رأفت امام زمان 
)عجل اهلل تعالی فرجه( را برای نسل آینده 

ترسیم کنیم.
حجت االسالم والمسلمین الهی نژاد درباره 
چرایی تمایل والدین و جامعه به مشغولیت 
مادی  فواید  که  دروسی  به  آموزان  دانش 
و عینی دارد، در مقایسه با مباحثی مانند 
مهدویت می گوید: وقتی با نگاه پراگماتیسم 
و عمل گرایانه به موضوعی بنگریم، تنها به 
کارکردهای آن در جامعه توجه می کنیم و 
هر چه این نقش بیشتر باشد، ما نیز زمان و 
توان بیشتری را به آن ها اختصاص می دهیم؛ 
و  مهدویت  وقتی  که  است  حالی  در  این 
بررسی  را  انتظار  بخش  تعالی  آموزه های 
و حرکت  آفرین  تحول  ظرفیت  به  کنیم، 
زای آن پی می بریم؛ زیرا همه حرکت های 
جنبش خیز عصر غیبت بر اساس این باور 
در  هیچ خیزشی  و  توجیه می شود  اصلی 
جهان اسالم بدون این انگیزه و باور شکل 
نگرفته و نمی گیرد. از این رو، اگر کودکان 
امام زمان)عجل  بگیرند  یاد  ما  نوجوانان  و 
رفتار  و  اعمال  بر  ناظر  فرجه(  تعالی  اهلل 
به نوعی مصون  بوده و  آنان است، مراقب 
می شوند. وی در پایان خاطرنشان می کند: 
مهدویت به نوعی تعدیل کننده و بازدارنده از 
حرکت های مادی و شهوانی است. در جهان 
مادی و سکوالر که دام هایی مانند عرفان های 
دروغین و معنویت های غیرخدایی باب شده، 
این مهدویت است که می تواند نجاتبخش 
باشد، پس باید دغدغه اجرای آن را از طریق 
تمرکز نظام آموزشی داشته باشیم و منابع 
مناسب با مقاطع تحصیلی گوناگون را تدوین 

و عرضه کنیم.

متأسفانه به موضوع 
مهدویت در آموزش 
و پرورش و آموزش 
عالی، آن طور که 
شایسته و بایسته 
است، پرداخته نشده 
تا جایی که با رصدی 
مختصر در می یابیم 
در مقاطع تحصیلی 
گوناگون، مهدویت 
با این ظرفیت 
اثرگذاری حتی به 
صورت کمرنگ هم 
مورد توجه قرار 
نگرفته است. از این 
رو، باید متولیان امر 
آموزش و پرورش 
و نیز آموزش عالی 
برای مهدویت در 
مقاطع تحصیلی و 
نیز کتاب های درسی 
جایگاهی را در نظر 
بگیرند

بــــــــرش

اخالق جنگاوری 
 معارف /  مصطفی دلشــاد تهرانی     
اخالق مداری امیر مؤمنان علی )علیه السالم( 
در دشوار ترین اوضاع و احوال چنان بود که بنابر 
نقل شریف رضی از قول ُجندب اَزدی: هرگاه 
همراه علی)علیه الســالم( با دشمن روبه رو 
می شدیم، حضرت به ما چنین فرمان می داد: 
»چون ]به ناچار[ با دشمن وارد جنگ شدید 
و شکست شــان دادید، آن را که پشت کرده 
است، مکشــید، زخم خورده را از پا در نیارید؛ 
کشــته ای را ُمثله نکنید و چون به سراپرده 
دشمن رسیدید، پرده ای را ندرید و بی اجازه 
وارد خانه ای نشــوید و چیزی از اموال آنان را 
برندارید، جز آنچه را که در اردوگاه شان یافته اید 
و زنان را با آزار رســانیدن تحریک نکنید، هر 
چند آنان آبروی شما را بریزند یا امیران تان را 

دشنام گویند.«

مقاومت در برابر فرهنگ 
غربی؛ مصداق بارز جهاد کبیر 

 معارف /  آیت اهلل ســید احمد حسینی 
خراسانی، عضو خبرگان رهبری    از منظر 
فرهنگ اسالمی سه نوع جهاد وجود دارد، که 
در آن روایت معروف رســول اکرم)صلی اهلل 
علیه و آله( به دو نوع جهاد اصغر و جهاد اکبر 

اشاره شده است.
در آیه 52 سوره مبارکه فرقان نیز بر لزوم 
کبیر  جهاد  و  کافران  از  نکردن  پیروی 
اشاره شده که رهبر معظم انقالب در سال 
جاری دو بار به تشریح معنا و مفهوم آن 
پاسداران در  بار در جمع  پرداختند؛ یک 
بار  و  السالم(  حسین)علیه  امام  دانشگاه 
خبرگان  مجلس  اعضای  دیدار  در  دیگر 

رهبری با ایشان.
است  مشخص  کاماًل  اصغر  جهاد  معنای 
که منظور جهاد با دشمنان دین خداست 
جهانی،  سلطه  نظام  رأس  در  امروز  که 
صهیونیستی  رژیم  و  جنایتکار  آمریکای 
بویژه  غاصب و مزدوران منطقه ای آن ها 

داعش قرار دارند.
در نتیجه سالحی که در این جهاد مورد 
تسلیحات  همین  می گیرد،  قرار  استفاده 
تفنگ،  موشک،  مانند  جنگی  و  نظامی 

بمب، تانک و... است. 
جهاد اکبر نیز بنابر تصریح رسول اهلل)صلی 
اهلل علیه و آله( جهاد با هوای نفس است 
که البته مبارزه با خواسته های نفسانی و 
سرکوب شیطان خبیث درونی کاری بس 
جهاد، حفظ  این  از  و هدف  است  دشوار 
بُعد  تقویت  در حقیقت  و  عقاید  و  ایمان 

اخالص است.
توکل  خدا،  بندگی  نیز  جهاد  این  سالح 
همیشگی بر او و به کارگیری دستورهای 
پروردگار و عمل به قوانین و احکام الهی و 

قرآن کریم است.
که  است  کبیر«  »جهاد  سوم  نوع  جهاد 
 52 آیه  در  مفسران  مشهور  تفسیر  برابر 
سوره فرقان، همان جهاد علمی، فرهنگی 
جهاد،  این  میدان  و  است  اعتقادی  و 
و...  حوزوی  دانشگاهی،  علمی،  فضاهای 
است و هدف از آن نیز در نهایت صیانت 
از فرهنگ اسالم، دفاع از باورهای دینی و 
نیز ترویج سبک زندگی اسالمی می باشد.

افسران  که  است  توضیح مشخص  این  با 
و  اندیشمندان  فقها،  علما،  جبهه،  این 
دانشمندان متعهد اسالمی هستند و سالح 
آن ها در این عرصه تکیه بر قرآن، کالم و 
سیره و سنت پیامبر)صلی اهلل علیه و آله( 

و اهل بیت)علیهم السالم( است.
فرقان  آیه 52 سوره  به  توجه  با  واقع  در 
متوجه می شویم، منظور از جهاد کبیر امت 
بزرگ اسالمی در برابر کفار این است که 
از فرهنگ و روش و سبک زندگی آن ها 
مهاجم  فرهنگ  برابر  در  و  نکنیم  پیروی 

غربی و شرقی، مرعوب و منفعل نشویم.
در  خطرات  و  آفت ها  بزرگ ترین  از  یکی 
این جبهه جنگ، آن است که ما در برابر 
غرب و داشته های آن ها دچار خودباختگی 
اگر  آنکه  حال  و  شویم  بینی  کم  خود  و 
مسلمین خود را باور داشته و بر تالش و 
و  معنویت  تقویت  کوشش خود در سایه 
بی تردید  بیفزایند،  الهی  کمک  به  اعتقاد 
خواهد  آن ها  برای  نصرت  و  موفقیت 
بر  اگر  فرهنگی  عرصه  در  بخصوص  بود؛ 
عقالنی،  آسمانی،  عمیق،  غنی،  فرهنگ 
انسانی و اسالمی خود تکیه کنیم و پیش 
از هر چیز به آن باور راسخ داشته باشیم، 
همه  بر  نفسگیر  جدال  این  در  می توانیم 
فرهنگ ها غلبه یابیم و مفهوم جهاد کبیر 
این است که در برابر بیگانگان که مجد و 
عظمت اسالم و مسلمین را نمی خواهند، 
با  ثانیاً  و  نشده  خودباخته  و  منفعل  اوالً 
مجاهدت و فداکاری، زمینه اعتالی جبهه 

حق را فراهم کنیم.
حقیقت جهاد کبیر آن است که مسلمین 
توان  و  قدرت  به  و  کنند  باور  را  خود 
قدرت های  از  و  باشند  داشته  ایمان  خود 
پوشالی دشمنان بیم و ترس به خود راه 
ندهند، چه آنکه بر اساس آیه نورانی کالم 
وحی، همانا منزلگاه دشمن همچون خانه 
عنکبوت است که از سست ترین خانه ها و 

بنیادهاست.
پروردگار،  بر  اتکال  پرتو  در  آنکه  امید 
استعانت از ائمه اطهار)علیهم السالم( و نیز 
انقالب  معظم  رهبر  فرمایشات  از  پیروی 
جهاد  این  در  بتوانیم  بزرگوار  علمای  و 
در  و  بوده  موفق  کبیر،  جهاد  و  فرهنگی 
مسیر حل معضالت فرهنگی امروز جامعه 

گام های جدی تری برداریم.

درس هایی از نهج البالغه

کارشناسان در گفت وگو با قدس پاسخ دادند

جایگاه»مهدویت«درنظامآموزشیکجاست؟
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ایـرانمیهن

انجمن اولیا و مربیان برای رفع مشکالت مدرسه مداخله کند زنجان- خبرنگار قدس: استاندار زنجان مسؤولیت تعلیم و تربیت نسل آینده را بر عهده چهار رکن اساسی خانواده، رسانه های جمعی 
و شبکه های اجتماعی، مدرسه و جامعه دانست و اظهار داشت: در طول دوران تحصیل دانش آموزان، باید همه ارکان در کنار یکدیگر در نظام تعلیم و تربیت فعالیت کنند. مهندس درویش امیری در جلسه 

شورای آموزش و پرورش گفت: این انجمن باید در جلب حمایت اولیای دانش آموزان برای رفع مشکالت مدرسه و در راستای انجام بهتر فرایند تعلیم و تربیت دانش آموزان مداخله کند.

 زنجان  
مراسم اعالن عزا و پیشواز ماه محرم 

در تکیه حسینی اعظم ارمغانخانه زنجان برگزار می شود
 زنجان/ خبرنگار قدس   رئیس هیأت 
امنای تکیه حســینی اعظم ارمغانخانه 
زنجان از برگزاری مراســم طشت گذاری 
در تکیه تاریخی اعظم ارمغانخانه استان 

خبر داد.
سیروس رســتمی گفت: مراسم عزاداری 
برای ســرور و ساالر شهیدان کربال و 72 
تن از یاران باوفای آن حضرت، هر ســال 

به صورت باشکوهی در تکیه حسینی اعظم ارمغانخانه زنجان برگزار می شود.
وی با اشاره به اینکه مراسم تعزیه خوانی تکیه حسینی اعظم ارمغانخانه زنجان یکی 
از مشهورترین تعزیه خوانی هاست، تصریح کرد: این مراسم تعزیه همه ساله از اول 

تا 14 محرم برپا می شود.
رستمی با اشاره به اینکه تکیه حسینی تاریخی ارمغانخانه از قدیمی ترین تکیه های 
شمال غرب کشور است، افزود: قدمت این مراسم 400 ساله بوده و اجرای آن از 

سال 1389 در میراث معنوی ایران به ثبت ملی رسیده است.
این مســؤول با اشاره به اینکه هر ســال استقبال مردم از برگزاری مراسم تعزیه 
تکیه ارمغانخانه مطلوب است، افزود: هدف از اجرای این مراسم، احیای فرهنگ 

عاشورایی و همچنین بزرگداشت ایام شهادت امام حسین)ع( است.
رستمی با اشاره به برگزاری مراسم طشت گذاری و اعالن عزای حسینی در تکیه 
ارمغانخانه زنجان، تصریح کرد: امســال این مراسم روز دوشنبه 5مهرماه برگزار 

خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه با توجه به تجربیات سال های قبل پیش بینی می شود حدود 
سه هزار نفر از مردم استان در مراسم طشت گذاری حضور داشته باشند، افزود: 
افزون بر زنجان در طول ماه محرم، شیعیان و مسلمانان از سایر استان ها و شهرها 

نیز برای حضور در این مراسم در ارمغانخانه حاضر می شوند.
رئیس هیأت امنای تکیه حســینی ارمغانخانه زنجان تصریح کرد: این مراسم با 
سخنرانی حجت االسالم حاج محمد بیرقی و مداحی حاج حسین نقیلو و حاج 

سجاد جواد زاده مشکینی همراه خواهد بود که از ساعت 9 شروع خواهد شد.
 

صادرات مرغ قطعه بندی شده منجمد از استان زنجان
 زنجان/ خبرنگار قدس  معاون بهبود 
تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی 
استان زنجان، گفت: کیفیت گوشت مرغ 
منجمد به حفظ زنجیره ســرما در روند 
ذخیره سازی بستگی دارد به طوری که با 
حفظ این زنجیره سرما، کیفیت گوشت 
مرغ منجمــد با مرغ گرم برابری خواهد 

کرد.
رحمان رستمخانی افزود: در صورت حفظ زنجیره سرما در گوشت مرغ منجمد 
می توان به راحتی آن را از شش ماه تا یک سال نگهداری کرده و از نظر کیفیت 

هم تفاوتی با مرغ گرم نخواهد داشت.
این مســؤول با اشاره به اینکه انجماد مرغ قطعه بندی شده دارای مزیت نسبی 
نسبت به انجماد مرغ کامل است، بیان داشت: ممکن است امکان پخت مرغ کامل 
برای خانواده ها فراهم نباشــد و خانوارها در چنین شرایطی برای استفاده از مرغ 
منجمد برای جداکردن قسمت های مورد نیاز به ناچار انجماد مرغ کامل را از بین 
برده و بقیه آن را مجدد منجمد کنند که در این صورت ممکن است از کیفیت 
گوشت مرغ قدری کاسته شود. لذا با انجماد مرغ قطعه بندی شده این مشکل نیز 
قابل حل است. وی تصریح کرد: صادرات مرغ منجمد قطعه بندی شده هم اکنون 
در دستور کار قرار دارد. رستمخانی با بیان اینکه در حال حاضر فعالً بازار فروش 
مناسبی برای مرغ قطعه بندی شده منجمد در استان زنجان فراهم نشده است، 
افزود: تهران و اســتان های شمالی هم اکنون بازار مصرف مرغ قطعه بندی شده 
منجمد را تشــکیل می دهند و در زنجان نیز در صورت هماهنگی با صنف مرغ 

فروشان امکان عرضه این محصول وجود دارد.
 

تحویل یک قطعه »بوتیمار« به اداره کل حفاظت 
محیط زیست زنجان

 زنجان/ خبرنگار قدس   رئیس اداره 
نظارت بر امور حیــات وحش حفاظت 
محیط زیست استان زنجان گفت: یک 
قطعه بوتیمار توسط مأموران آتش نشانی 
تحویل اداره کل حفاظت محیط زیست 

زنجان شد.
 علی قرچه لو گفت: در پی تماس تلفنی 
یکی از دوســت داران محیط زیست در 
شــهر زنجان با آتش نشــانی مبنی بر حضور یک قطعه بوتیمار در حیاط منزل 
خود، مأموران آتش نشانی به محل اعزام و اقدام به زنده گیری این پرنده کردند و 

بالفاصله به اداره کل محیط زیست تحویل دادند .
رئیس اداره نظارت بر امور حیات وحش اداره کل ادامه داد : این پرنده شــرایط 
خوبی داشته و پس از تحویل بالفاصله در زیستگاه اصلی خود در حاشیه رودخانه 

قزل اوزن رها شد. 

تعویض 2هزار و 50 دستگاه کنتور برق معیوب
در سال گذشته

 زنجان/ خبرنگار قدس   رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت توزیع برق 
استان زنجان، عملکرد تست لوازم اندازه گیری عادی سال گذشته را تشریح کرد و 
گفت: میزان تست های انجام شده بر روی کنتورهای برق در سال گذشته یکصد 

هزارو 13 فقره بود. 
مهندس عادل کاظمی گفت: از این میزان تســت عادی با تالش همکاران حوزه 
معاونت فروش و خدمات مشترکین 2هزار و 50 کنتور برق معیوب و دچار نقصان 
مصرف کشف شد که با تعویض این تعداد کنتور و اصالح کابل سرویس، 3 هزار و 

229 مگاوات ساعت انرژی برق درسطح استان صرفه جویی شد.
وی افزود : طبق هدف گذاری های صورت گرفته از ســوی شرکت مادرتخصصی 
توانیر شرکت باید 20درصد از کل مشترکین عادی را تست می کرد، که با همت 
پرسنل امورهای اجرایی و دفتر نظارت بر لوازم اندازه گیری، این میزان به 25درصد 

رسید.
وی تصریح کرد: عملیات تست و بازرسی لوازم اندازه گیری مشترکان دیماندی و 
غیر دیماندی در سطح استان در طی سال در دستور کار این شرکت قرار داشته و 

به صورت منظم و در بازه های زمانی مشخص این مهم عملیاتی می شود.

 میز  خبر

حداقل سن رانندگان ناوگان 
حمل و نقل جاده ای زنجان 

2۳ سال است
 زنجــان/ خبرنگار قــدس   مدیرکل 
راهــداری و حمل و نقل جاده ای اســتان 
زنجان افزود: رانندگان این ناوگان در زمینه 
تردد وانت بارهای فاقد بارنامه، شــرایط و 
ضوابط حمل بار و در نهایت نحوه فعالیت، از 
آبان سال جاری در جاده های کشور کنترل 

و اعمال قانون خواهند شد.
ایرج دســت نشــان، صدور مجوز فعالیت 
این ناوگان را ضــروری خواند و بیان کرد: 
بــرای ورود بــه بخش حمل و نقــل بار در 
مســیرهای برون شــهری و صدور مجوز 
فعالیت، حداقل سن رانندگان وانت بار 23 

و حداکثر سن 55 سال اعالم شده است . 
مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای 
اســتان زنجان تصریح کرد : شرایط فعالیت 
رانندگان حمل و نقل کاالی ســبک )وانت 
بار( برون شهری مطابق با دستورعمل صدور، 
تمدید، تعویض و لغو برگ فعالیت رانندگان 
حمــل و نقل برون شــهری و روســتایی و 

اصالحیه های بعدی آن خواهد بود .
وی تأکید کرد: مدرک الزم برای متقاضیان 
رانندگــی وانت بار و صــدور مجوز فعالیت 
پنجم ابتدایی و برای متقاضیانی که ظرف 
یکسال از ابتدای شــروع طرح مبادرت به 
ثبت نام کنند، ارایه گواهی تحصیلی پایین تر 
از پنجم ابتدایی یا نهضت سوادآموزی است .
دست نشان افزود: در مورد رانندگان بخش 
حمل ونقل روستایی و همچنین رانندگانی 
که سابقه پرداخت حق بیمه دارند، تا سقف 
10 سال به حداکثر این سن اضافه خواهد 

شد.

مدیر عامل شرکت آبفای استان زنجان:
تکمیل تصفیه خانه فاضالب 

 شهر دندی  نیازمند 
80 میلیارد ریال اعتبار است

 زنجان/ خبرنــگار قدس   مدیر عامل 
شــرکت آب و فاضــالب شــهری زنجان 
در بازدیــد از تأسیســات آب و فاضــالب 
شهرستان های ماهنشــان و دندی گفت : 
برای تکمیل طرح تصفیه خانه فاضالب شهر 

دندی 80 میلیارد ریال اعتبار الزم است.
مهندس علیرضا جزء قاسمی گفت : عملیات 
اجرایی طرح فاضالب دندی به علت کمبود 
اعتبارات تخصیصی در حال حاضر به کندی 

پیش می رود.
وی افــزود : برای تکمیل طرح افزون بر 80 
میلیارد ریال اعتبار نیاز است که در صورت 
تأمین آن، طرح در ســال جــاری به اتمام 
خواهد رسید. در حال حاضر دیون طرح به 
پیمانکاران، شهرداری و مشاوران در حدود 

18میلیارد ریال می باشد.
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب شهری 
اســتان گفت: اجرای اتصال انشعابات شهر 
ماهنشان باید تسریع گردد تا از ظرفیت های 
ایجاد شــده بیشترین اســتفاده در بخش 
فاضــالب فراهم شــده و مــردم منطقه از 

تأسیسات فاضالب شهر بهره مند شوند.
وی افزود : تأسیسات فاضالب شهر ماهنشان 
با 20 کیلومتر شبکه، 750 متر خط انتقال 
و تصفیه خانه به روش SBR در اواسط سال 

94 به بهره برداری رسیده است. 
مدیر عامل شــرکت آب و فاضالب شهری 
اســتان تصریح کرد : در حال حاضر دیون 
طرح به پیمانکاران، شــهرداری و مشاوران 

حدود 32 میلیارد ریال می باشد. 

خبر

 زنجان/ رقیه الماسی  مدیر کل 
آموزش و پرورش اســتان زنجان در 
نشســت خبری که به مناسبت آغاز 
ســال تحصیلی برگزار شــد، گفت: 
اقدام ها و برنامه ریزی های مورد نیاز 
برای آغاز ســال تحصیلی 96 – 95 
برای دانش آموزان و معلمان در استان 
زنجان در قالب پروژه مهر انجام شد.

تمجیدی یادآورشد: تأکید بر شروع 
سال تحصیلی بر اساس شاخص های 
کمی و کیفی در سطح مدارس این 
اســتان به طور ویژه ای در این پروژه 

لحاظ شده است.
وی گفت: در ســال تحصیلی جدید 
15هــزار و 350 نیروی فرهنگی در 
بخش اداری، پشتیبانی و خدماتی در 
خدمت تعلیم و تربیت دانش آموزان 

این استان هستند.
وی اظهــار کــرد: 
از این شــمار نیرو 
هشت هزار و 500 
کالس های  در  نفر 
دار  عهــده  درس 
آمــوزش و پرورش 
جامعه  آینده سازان 

هستند.
تأکید  تمجیــدی 
کــرد: پــروژه مهر 
آغاز  منظــور  بــه 
آماده ســازی  و 
ظرفیت هــا بــرای 
تحصیلــی  ســال 
جدیــد در قالــب 
پنج کارگروه اصلی 

تابستان امسال  فعالیت می کند که 
کارگروه های تحصیلی و دفاع مقدس 
به ابتکار آموزش و پرورش اســتان 
زنجان به آن اضافه شــد. وی ادامه 
داد: نظارت و بازرســی های مستمر 
از مــدارس در قالب پروژه مهر انجام 
و نقــاط ضعــف و قوت بررســی و 

کاستی ها رفع شد.
مدیر کل آموزش و پرورش اســتان 
زنجان، از تعمیر و تجهیز فضای 336 
مدرسه در تابستان امسال خبرداد و 
گفت: این تعمیرات در قالب اردوهای 
جهــادی طرح هجرت 3 با همکاری 
ایــن اداره کل، ســپاه و اداره کل 
نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس این 

استان انجام شده است.
وی در ادامه به دســتاوردهای این 
اداره کل در ســال های اخیر اشاره 
و خاطر نشــان کرد: کسب بیش از 
33رتبه برتر تدریس خالق توســط 
معلمان اســتان، کسب عناوین برتر 
برتر  الگوهــای  در جشــنواره های 
تدریس کشور، کسب رتبه عالی به 
مدت سه ســال متوالی در برگزاری 
پروژه بازگشــایی مدارس توســط 
اســتان زنجان، پوشــش تحصیلی 
99/8 درصدی در پایه ابتدایی استان 
به منظور توســعه عدالت آموزشی 
و همچنیــن ارتقــای درصد قبولی 
امتحانات  در  اســتان  دانش آموزان 

نهایی نظری و آزمون کنکور از جمله 
اقدام های آموزش و پرورش اســتان 

زنجان می باشد.
تمجیدی بــا بیان اینکه طی هفته 
دولــت امســال 12پروژه توســط 
مجمع خیران مدرسه ســاز و اداره 
کل نوســازی، توســعه و تجهیــز 
مدارس استان زنجان به بهره برداری 
رسیده و تحویل آموزش و پرورش 
شده اســت، افزود: 12پروژه دیگر 
نیز همزمان با بازگشــایی مدارس 
به بهره بــرداری می رســد و یک 
پروژه 12کالســه خیرســاز نیز در 
کوی خــرداد برای ناحیه دو زنجان 

کلنگ زنی می شود.
وی به مراسم استانی جشن شکوفه ها 
برای دانش آمــوزان اول ابتدایی در 
آخرین روز شهریور اشاره کرد و افزود: 
این مراسم همچون 
گذشته  ســال های 
سراسر  در  همزمان 
استان زنجان به طور 
دبستان  در  متمرکز 
ابتدایی پسرانه غدیر 
اســالم  منطقه  در 
برگزار  زنجــان  آباد 

می شود.
تمجیدی از برگزاری 
بازگشایی  مراســم 
مدارس در سوم مهر 
با حضور معاون وزیر 
پرورش  و  آمــوزش 
در اســتان زنجــان 
خبــرداد و تأکیــد 
کرد: این مراسم نیز به طور متمرکز 
در هنرستان رضوان شهرک زیباشهر 
رأس ســاعت هشــت صبح برگزار 

می شود.
در سال تحصیلی 96 – 95، 17هزار 
و 998 دانــش آموز دختر و پســر 
کالس اولــی در 31 شــهریور وارد 

کالس های درس خواهند شد.

 مدارس توان پرداخت 
بدهی های گذشته به شرکت های 

خدمات رسان را ندارد
معاون پشــتیبانی اداره کل آموزش 
و پرورش استان زنجان نیز در ادامه 
از بدهی 23میلیــارد ریالی مدارس 
اســتان بابت هزینه های آب، برق و 
گاز به شــرکت های خدمات رسان 

خبر داد.
یعقوب علی عبادی افزود: سال 90، 
هیأت دولت مصوبه ای داشت که در 
بند ســه این مصوبه مقرر شده بود 
از محل پرداخت یارانه ها 50 درصد 
حامل های انرژی مراکز آموزشــی و 

پرورشی از تخفیف برخوردار شوند.
وی تأکید کرد: این مصوبه در قانون 
بودجه سال 91 گنجانده شده و در 
بودجه ســال92 به بعد این مصوبه 
لحاظ نشــده و آمــوزش و پرورش 
نتوانسته است تعهدی را که در قبل 

این مصوبه بوده، پرداخت کند.

معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش استان زنجان گفت: متأسفانه 
قطعی حامل های انرژی در کل کشور 
از ســوی شرکت های خدمات رسان 
وجود دارد و دستگاه ها و شرکت های 
خدمــات رســان موظــف و مکلف 
هســتند هزینه کارکردهای خود را 

دریافت کنند.
روزهای  طــی  اظهارکرد:  عبــادی 
گذشته این شــرکت ها مبادرت به 
قطع انشعاب های برخی از مدارس در 
این استان کرده اند که رایزنی هایی 

در این خصوص انجام شده است.
معاون پشتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان زنجان گفت: جلسه 
شورای آموزش و پرورش این استان 
به ریاســت اســتاندار زنجان برگزار 
و مقرر شد با شــرکت های خدمات 
رسان نشستی داشته باشیم و بدهی 
به عنوان دیون لحاظ و کارکردهای 
جــاری در قبض های آب، برق و گاز 

مدارس به روز اعالم شود.
عبادی تأکید کرد: یکی از مشکالت 
ما در قبض های ارســالی از ســوی 
شــرکت های خدمات رسان، لحاظ 
بدهی های گذشته است که مدارس 

توان پرداخت این مبالغ را ندارند.
وی خاطرنشــان کــرد: در جلســه 
شــورای آموزش و پرورش مقرر شد 
مکانیزمی تعریف و از اول مهر امسال 
همه کارکردهای جــاری آب، گاز و 
برق مدارس به روز ابالغ و بدهی های 
گذشــته که به صورت دیون است، 
بررســی، تأمین اعتبــار و بدهی به 

شرکت ها پرداخت شود.
معاون پشــتیبانی اداره کل آموزش و 
پرورش اســتان زنجان گفت: بر اساس 
تأکید و دســتور صریح اســتاندار این 
اســتان، هیــچ دســتگاهی حق قطع 
انشعابات آب، برق و گاز مدارس را ندارد.

عبادی افزود: در 23 مدرسه زنجان 
قطعی آب و برق وجود داشــت که 
هم اکنون برای اول مهر مشکلی در 

خصوص قطعی انشعاب ها نداریم.
وی تأکید کرد: با لحاظ کارکرد جاری 
مدارس و به شــرطی که در قبض ها 
بدهی گذشته لحاظ نشود، پرداخت 
انجام خواهد شد، در غیر این صورت 

قادر به پرداخت نخواهیم بود.

 مراکز پیش دبستانی بدون 
مجوز از آموزش و پرورش 

تعطیل می شوند
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل 
آموزش و پرورش اســتان زنجان نیز 
گفت: طی سال جاری مراجع قانونی، 
با شــکایت این دســتگاه، فعالیت 
مراکز بدون مجوز را بررســی و اقدام 
به تعطیلی مراکزی خواهد کرد که 
بــدون مجوز به نام پیش دبســتانی 

فعالیت می کنند.
بیات از اجرای طــرح جدید وزارت 
آموزش و پــرورش در خصوص ارائه 
گــزارش تحصیلــی در مراکز پیش 
دبستانی خبرداد و یادآورشد: اقدامی 
که امســال در حوزه پیش دبستانی 
انجام شــده، ارایه گزارش تحصیلی 
برای کودکانی اســت کــه در مراکز 
دارای مجوز از آموزش و پرورش ثبت 

نام کرده اند.
وی ادامه داد: به این ترتیب، کودکان 
مثــل دوره هــای بعــدی تحصیلی 
در قالــب کارنامه گزارش پیشــرفت 
تحصیلی خواهند داشت و این گزارش 
مبنــای ثبت نــام در دوره ابتدایی و 
مبنایی برای به رســمیت شناختن 
مراکز دارای شناسنامه است که از این 

دستگاه مجوز دریافت کرده اند.
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل 
آمــوزش و پرورش اســتان زنجان 
گفت : در ایــن خصوص باید اطالع 
رسانی برای والدین به درستی انجام 
شود، زیرا سایر مراکز پیش دبستانی 
صالحیت ارایــه گزارش تحصیلی را 
ندارند و از نظر این دستگاه تعلیم و 
تربیت، مرکز پیش دبستانی محسوب 

نمی شوند.
بیات با بیان اینکه شمار مراکز پیش 
دبستانی بدون مجوز در استان زنجان 
محدود اســت، افزود: شماری از این 
مراکز امسال اقدام به دریافت مجوز 
کرده انــد و با مراکز بدون مجوز نیز 

برخورد قانونی انجام خواهد شد.
وی خاطرنشــان کرد: برخی مواقع 
مهد کــودک به جــای مرکز پیش 
دبســتانی به کار می رود که این دو 

مقوله از هم جدا هستند.
معاون آمــوزش ابتدایــی اداره کل 
آموزش و پرورش استان زنجان گفت: 
فعالیــت در دو مقوله مهد کودک و 
پیش دبستانی نیازمند اخذ دو مجوز 

از دو ارگان مجزاست.
بیات اظهارکرد: متقاضیان باید مجوز 
فعالیت مهد کودک را از بهزیستی و 
پیش دبستانی را از آموزش و پرورش 

دریافت کنند.
وی یادآورشد: مرکز پیش دبستانی 
با تعریف کودکان چهار تا 6 ســال 
فعالیت می کند و بهزیستی نمی تواند 
بــرای مراکز پیش دبســتانی مجوز 

فعالیت صادر کند.
وی گفت: پیش دبســتانی دوره ای 
رسمی و غیر الزامی است و این مراکز 

در تأمین نیرو مشکلی ندارند.
بیات تأکید کرد: برای جذب نیروی 
توانمنــد در مراکز پیش دبســتانی 
دارای مجــوز از آمــوزش و پرورش، 
ضوابط، معیار و شاخص هایی تعریف 
شده اســت و از ســال گذشته این 
برنامه اجرایی می شود که نیروهای 
فعــال این مراکــز دارای صالحیت 

حرفه ای باشند.
وی یــاد آور شــد: 415مرکز پیش 
دبســتانی با مجوز رسمی از آموزش 
و پرورش در ســطح اســتان زنجان 
فعالیــت می کنند و 9هــزار و 250 
کودک چهار تا 6 سال در قالب 517 
کالس درس در این مراکز مشغول به 

یادگیری هستند.

مدیر کل آموزش و پرورش استان عنوان کرد

جشن دانِش 18هزار کالس اولی زنجان

امسال 12پروژه 
توسط مجمع خیران 
مدرسه ساز و اداره 
کل نوسازی، توسعه و 
تجهیز مدارس استان 
زنجان به بهره برداری 
رسیده و تحویل 
آموزش و پرورش 
شده است

بــــــــرش

پیش بینی برداشت 
470 هزار تن انواع 
محصوالت باغی

در استان زنجان 

پشت ویترین

 زنجان/ خبرنگارقدس  مدیر امور باغبانی 
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: در 
حال حاضر سطح کل باغ های استان زنجان به 
66هزار هکتار می رسد به طوری که 53 هزار 
هکتار از این سطح بارده بوده و 13هزار هکتار 

نابارور هستند.
بهنام اوجاقلو سیب، انگور، زیتون، زردآلو، انار، 
گــردو و بادام را از جمله مهم ترین محصوالت 

باغی استان زنجان برشمرد و تصریح کرد: این 
استان همه ســاله سهم مهمی در تولید انواع 

محصوالت باغی در کشور دارد.
وی از تولید بیش از 470هزار تن انواع محصول 
باغی طی سال جاری در استان زنجان خبر داد 
و خاطرنشان کرد: سال گذشته باغداران استان 
موفق به برداشت حدود 400هزار تن محصول 
باغی شــدند. اوجاقلــو ارزش کل محصوالت 

 باغی استان زنجان در سال جاری را افزون بر
830 میلیارد تومان اعالم کرد و بیان داشــت: 
در سال زراعی جاری 35هزار تن از محصوالت 
باغی استان در ســطح 11هزار و 800 هکتار 

دچار خسارت سرمازدگی شد.
این مسؤول مبلغ خسارت ناشی از سرمازدگی 
در محصوالت باغی استان زنجان را حدود 126 

میلیارد تومان اعالم کرد.
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حمله مسلحانه به سفارت رژیم صهیونیستی در ترکیه
فارس: رســـانه های محلی از وقوع حمله 
مســلحانه به ســفارت رژیم صهیونیستی در 
ترکیه خبر دادند. بر اساس گزارش رسـانه های 
صهیونیستی و ترکیه ای، دو فرد مسلح به چاقو 
و اسلحه دستی به ســفارت رژیم اسراییل در 
آنکارا، پایتخت ترکیه حمله کرده و قصد ورود 

به این ساختمان را داشتند. 
یکــی از مهاجمان که قصد داشــت با چاقو، 
نگهبان ورودی سفارت رژیم صهیونیستی را زخمی کند، با شلیک گلوله به پایش زخمی شد. 

گفته می شود مهاجمان دستگیر شده اند. 
وزارت خارجه رژیم صهیونیستی نیز طی بیانیه ای ضمن اعالم زخمی و دستگیر شدن مهاجم، 

گفت، هیچ یک از کارکنان این سفارتخانه آسیبی ندیدند. 
خبرنگار شــبکه »سی ان ان ترک« می گوید، نیروهای امنیتی یک بسته مشکوک در نزدیکی 
این ساختمان یافته و مشغول بررسی آن هستند. وضعیت هنوز به حالت عادی بازنگشته است. 
وبگاه روزنامه »هاآرتص« به نقل از پلیس ترکیه نوشت، یکی از مهاجمان هنگام حمله فریاد 

»اهلل اکبر« سر داده و گفته بود، »ما خونریزی در خاورمیانه را متوقف می کنیم«. 
نیروهای امنیتی ترکیه تمام خیابان های منتهی به ساختمان سفارت رژیم صهیونیستی را مسدود 

و محل حادثه را محاصره کرده است. 

پیام ۸۲ کشور به بارزانی؛
از جدایی کردستان حمایت نمی کنیم

فارس: عبدالســالم المالکی، از نمایندگان 
ائتــالف دولت قانــون در پارلمــان عراق در 
کنفرانس خبری دیروز خــود، اعالم کرد که 
28 کشــور دنیا در پیامی به مســعود بارزانی، 
رئیس منظقه کردســتان عراق، به او گفته اند 
که مخالف جدایی کردســتان از عراق هستند 
و ترجیح می دهند صحبــت در این باره را تا 

شکست کامل داعش به تأخیر بیندازند. 
المالکی افزود: 28 کشور از جمله آمریکا، فرانسه، ترکیه و روسیه به بارزانی گفته اند که پرونده 
منطقه کردستان باید از طریق قانون اساسی و مجراهای قانونی حل و فصل شود و نمی توان از 

ابزار خشونت و قوه قهریه استفاده کرد. 
این نماینده پارلمان عراق همچنین خبر داد که آنتونی بلینکن، معاون وزیر خارجه آمریکا در سفر 
اخیر خود به اربیل، مضمون همین پیام را به بارزانی اعالم کرده، پیامی که در سفر بارزانی به 

پاریس، از سوی مقام های فرانسوی نیز شنیده شده است. 
وی ادامه داد: این پیام ها حاکی از این است که جامعه بین المللی، مسعود بارزانی را دیگر نماینده 
قانونی کردها در عراق نمی دانند، بخصوص پس از اینکه صداهای قدرتمند مخالف با بارزانی 

ظهور کرده و مسیر میانه ای را می پیمایند. 

فرود بالگردهای آمریکایی در غرب کربال
السومریه نیوز: استانداری کربال در بیانیه 
ای فــرود بالگردهای آمریکایــی را تجاوز به 

مرزهای این استان دانست. 
نصیف الخطاب، رئیس شــورای این اســتان 
گفت: این دو بالگرد در منطقه الربیعی در غرب 

کربال به مدت یک ساعت فرود آمدند. 
وی از فرماندهی عملیات فرات میانه خواست 
کــه در این خصوص توضیح دهــد، زیرا این 

منطقه محل فرود این بالگردها نبوده و تجاوز به مرزهای کربال محسوب می شود. 
عراق و آمریکا در سال 2008 توافقنامه امنیتی در خصوص بیرون رفتن نیروهای آمریکایی از 

همه اراضی، آب ها و آسمان عراق تا 31 دسامبر )20 دی ماه( 2011 به امضا رساندند. 
نیروهای آمریکایی تا این تاریخ از عراق خارج شدند و از آن تاریخ به بعد حضور و فعالیت آن ها 

تنها باید بر فعالیت های مستشاری و آموزش ارتش عراق متمرکز باشد.

خبرهای ضد و نقیض از درگذشت ژاک شیراک
تسنیم: ژاک شیراک، رئیس جمهور پیشین فرانسه در سن 83 سالگی درگذشت. 

ژاک رنه شــیراک، متولد 29 نوامبر 1932 در پاریس، سیاستمدار فرانسوی است که از 17 مه 
1995 تا 16 مه 2007 عهده دار مقام ریاست جمهوری فرانسه بود. 

وی از ســال 1974 تا 1976 و از 1986 تا 1988 نخســت وزیر فرانسه بود )او تنها کسی است 
که در جمهوری پنجم فرانسه دو بار به پست نخست وزیری رسیده است( و از 1977 تا 1995 

شهردار پاریس بوده است. 
ژاک شیراک در روز 11 مارس 2007 اعالم کرد که در سومین دوره انتخابات ریاست جمهوری 

شرکت نخواهد کرد. 
شیراک طی سال های 1974 تا 1976 و 1986 تا 1988 نخست وزیر این کشور بود.

اخبار جهان
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بین الملل روزنامـه صبـح ایـران

تسنیم: تمیم بن حمد آل ثانی، امیر قطر، در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، از سیاست باراک اوباما، رئیس جمهوری آمریکا  امیر قطر از سیاست باراک اوباما درقبال سوریه انتقاد کرد
درباره سوریه انتقاد کرد. چنین انتقادی، افزایش ناامیدی و سرخوردگی میان همپیمانان ایاالت متحده درخصوص آنچه که آن را »تحرک ضعیف واشنگتن درقبال جنگ داخلی« می خوانند، برجسته کرده است. قطر 
که میزبان پایگاه آمریکایی است، از بارزترین منتقدان و دشمنان بشار اسد، رئیس جمهور سوریه به شمار می رود و مانند آمریکا از گروه های معارض مسلح که در پی سرنگونی نظام حاکم سوریه هستند، حمایت می کند.
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پشت ویترین

زندگي  تحلیلي،  در  مهر  دیجیتالي  مجله  مهر: 
شخصي خانم هما عابدین، مشاور نزدیک هیالري 
اقدام  است:  داده  قرار  بررسي  مورد  را  کلینتون 
از  نزدیکترین مشاور هیالري کلینتون در جدایي 
ترامـپ«  »دونالـد  واکنـش  نحـوه  و  همسـرش 
به  تبدیل  را  کلینتون  دیگر  بار  موضوع  ایـن  بـه 
هدف حمالت منتقدان کرده است. همـا عابدیـن 
کـه در مـاه هاي گذشـته دونالـد ترامـپ، نامـزد 
ریاست جمهوري  انتخابـات  در  جمهوري خواهـان 
آمریـکا، وي را جاسـوس عربسـتان خوانـده بـود، 
بـار دیگـر موجـب حمایت ایـن چهـره جنجالـي 

بـه هیالري کلینتـون شـده اسـت. 
هما عابدین که اصلیتي هندي- پاکستاني دارد و 
مدتي را نیـز در عربسـتان زندگـي کـرده جدایـي 
خـود از »آنتوني وینر«، نماینده سابق کنگره آمریکا 
از حرب دموکـرات را اعـالم کـرد و از رسـانه ها 
احترام  وي  خصوصي  حریـم  بـه  تـا  خواسـت 

بگذارند. 
گویـا دلیـل ایـن جدایـي، فسـاد اخالقـي وینـر 
بـوده و ایـن در حالـي اسـت کـه وینـر در سـال 

2011 بـه همیـن دلیل )فسـاد اخالقي( مجبـور 
بـه اسـتعفا از کنگـره آمریـکا شـده بـود. البته وینـر 
در آن زمـان اقـدام بـه معـذرت خواهـي کـرد و 
توانسـت زندگـي مشـترک خـود را حفـظ کنـد، 
امـا این بـار گویا مسأله با معـذرت خواهـي حـل 
نشـده است. همین امر موجب شده تا دونالد ترامپ 
بخشیده  شدت  را  کلینتون،  علیه  خود  حمـالت 
اصلـي ترین  کـه  کنـد  مطرح  را  موضوع  این  و 
مشـاور کلینتـون فـردي بـوده کـه بـا یک انسان 
غیر قابل اعتماد زندگي مـي کرده و این فـرد غیـر 
قابـل اعتمـاد بـه تمامـي اسـناد محرمانـه کلینتـون 

دسترسي داشته است. 
هما عابدين کيست؟

هیالري  فعالیـت  زمـان  در  عابدیـن  همـا 
آمریـکا،  خارجـه  وزیـر  عنـوان  بـه  کلینتـون 
جریـان  اودر  بـود.  وي  دفتـر  رئیـس  معـاون 
کمپیـن ریاست جمهوري 2008 کلینتـون، دسـتیار 
کمپیـن  رئیـس  نایـب  اکنـون  وهـم  بـود  او 

ریاست جمهوري 2016 اوست. 
پـدر وي، سـیدزیـن العابدین، هنـدي و مـادرش 

صالحه محمودعابدین، پاکستاني هستند. وي در 
کاالمزو، میشـیگان متولـد شـد و در دو سـالگي 
همـراه خانـواده اش به جـده در عربسـتان سـعودي 

رفـت. 
عابدیـن همـکاري خـود را بـاهیـالري کلینتـون 
از زمانـي که وي بانـوي اول آمریـکا محسـوب 
مـي شـد، در دفتـر اطـالع رساني کاخ سفید آغاز کرد. 
خارجـه  وزارت  مسـؤولیت  کلینتون  که  زماني 
آمریـکا راعهـده دار شـد نیـز ایـن همـکاري ادامـه 

یافـت وهمچنـان بـه قوت خـودباقي است. 
وي سـال 2010بـا آنتونـي وینـر، نماینـده سـابق 
دموکـرات ایالـت نیویـورک ازدواج کـرد. دربـاره 
روابـط همـاعابدیـن بـا جماعـت اخـوان المسـلمین 
آن  از  کلینتون  مخالفان  که  دارد  وجود  شبهاتي 
بهره برداري مـي کننـد؛ آنهـا وي را حلقـه اتصال 
و  مـي دانند  افراطي  گروه هاي  و  کلینتون  بین 
انتخابات  نامزد جمهوري خواه  حتي دونالد ترامپ، 
جاسوس  را  هماعابدین  آمریکا،  ریاست جمهوري 

سعودي در کنار تیم کلینتون توصیف کرد. 
در سـال 2012 اعضاي کنگره آمریکا، با ارسـال 

نامـهاي براي هارولـد دبلیـو جیـزل، بـازرس کل 
وزارت خارجه آمریـکا، از وي خواسـتند دربـاره تاثیـر 
افراد مرتبـط با اخـوان المسـلمین بر سیاست هاي 

وزارت خارجه آمریـکا تحقیق کند. 
 آنها در ادعاي خود به تحقیق مرکز سیاست هاي 
تأیید  کـه  کردنـد  اسـتناد  آمریـکا  امنیتـي 
پیرامـون  توطئـه  نظریه هاي  اصلـي  کننـده 
اخـوان المسـلمین بـوده و مـیگویـد سه عضو خانواده 
عابدین )پدر، مادر و برادر( با اخـوان المسـلمین یـا 

سـازمان هـاي آن مرتبـط هسـتند. 
مـادر همـا عابدیـن بـه نـام صالحـه عابدیـن، عضـو 
هیأت رئیسه شوراي اسالمي و بین المللي دعوت و 
کمک است. ریاست این گروه را یوسف القرضاوي، 
دارد.  عهده  به  اخـوان المسـلمین  طرفداران  از 
کلینتون،  هیـلـاري  حامي  خبري  پایگاه هاي 
کاري  و  خانوادگـي  نزدیـک  ارتباطـات  ادعاهاي 
همـا عابدیـن بـا جنبش اخـوان المسـلمین را رد 
کـه  را  ترامـپ  دونالد  حامي  پایگاه هاي  و  کرده 
چنیـن مطالبـي را منتشـرمـي کننـد، بـه »توهم 

توطئه« متهم کرده اند. 

از طـرف دیگـر، پـدر همـاعابدیـن، از بنیانگـذاران 
و  عربستان  در  اقلیت  مسلمانان  امور  »مؤسسـه 

اتحادیه جهاني مسلمانان« است. 
هیل از قول اندرو مک کارتي، یکي از دادستان هاي 
اسبق فدرال نوشته، اتحادیه جهاني مسلمانان یکي از 
مهمترین سـازمان هـاي اخـوان المسـلمین در جهان 
است. دبیر کل قبلي این سـازمان بـه نـام عمـر 
نصیـف، بنیانگـذار Rabita Trust اسـت کـه بـه 
القاعـده جـزو سـازمان هـاي  از  خاطـر حمایتـش 
تروریستي است.  نام هما عابدین پیشتر در جریان 
ایمیلهاي جنجالي هیالري کلینتـون شـنیده شـده بـود 
و حتـي وي بـراي اداي توضیحات در کنگره حاضر شد. 
بدیـن ترتیب همـا عابدیـن کـه سـابقه ارتبـاط 
وي بـا هیالري بـه زمـان ریاست جمهوري بیـل 
کلینتـون برمیگردد اکنـون تبدیـل بـه پاشـنه آشـیل 
نامـزد دموکـراتهـا در انتخابـات ریاست جمهوري 
و  ترامـپ  اگـر  نیسـت  بعیـد  و  اسـت  شـده 
رسـانه هاي آمریـکا بیـش از حـد معمـول در مـورد 
عابدیـن جنجـال سـازي کننـد، کلینتـون بـراي 
رهایـي خـود مجبـور بـه کنـار گذاشـتن وي شـود.

»هماعابدین«پاشنهآشیلدموکراتها

 مشاور هیالري کلینتون کیست
و چه نقشی در فعالیت های سیاسی وی دارد؟

 بین الملل/ احمد یوسفی صراف  موعد انتخابات همواره شور و هیجان مضاعفی به هر کشوری 
می بخشد، اما انتخابات ریاست جمهوری این بار ایاالت متحده آمریکا با وجود شخصیت عجیبی 
چون »دونالد ترامپ« نامزد حزب جمهوری خواهان، توانســته است گوی سبقت »جذابیت« را 
برای مردمش حتی از پربیننده ترین برنامه های تلویزیونی این کشور برباید! تنها گوشه ای از 
این حواشی برای کشوری که داعیه رهبری جهان را دارد، در برابرتان قرار گرفته است و البته 

می تواند در شناخت بهتر ما از این کشور کمک شایانی کند!

ترامپ و حاشيه هايش

یکا
آمر

خواه 
مروری بر اظهارات نامزد حزب جمهوری 

رویترز: ترامپ در سخنرانی خود در کارولینای شمالی گفت: پس از آنکه من 

درباره بررسی وضع مهاجران صحبت کردم، موضوع برای کلینتون هم مهم شد و 

او نیز شروع به صحبت کردن درباره مهاجران کرد. من موضوع بررسی مهاجرت را 

مطرح کردم و حاال کلینتون با کپی برداری از آن مشغول تبلیغات و سخنرانی در این 

باره است. کلینتون »میمون صفت« است و همواره از کارهای من تقلید می کند. 

ترامپ: کلينتون ميمون صفت است!

روزنامه گاردین: دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات آمریکا تهدید کرد 

از روزنامه »نیویورک تایمز« شکایت می کند. ترامپ در حساب توییتر خود نوشت: 

شاید وکالی من بخواهند به خاطر اهداف غیرمسؤوالنه نیویورک تایمز از این 

روزنامه شکایت کنند. من به آن ها گفتم فعاًل الزم نیست؛ اما آن ها همچنان این 

روزنامه را زیر نظر دارند. این روزنامه واقعاً منزجرکننده است. 

تهديد جديد ترامپ: از نيويورک تايمز شکايت می کنم

واشنگتن تایمز: ترامپ با بیان اینکه یک دلقک درباره او به سخن پراکنی پرداخته 

است، رابرت گیتس، وزیر دفاع سابق آمریکا را متهم کرد، در حالی که عمری را در عرصه 

سیاسی و نظامی آمریکا حضور داشته، جز یک دلقک تمام عیار چیز دیگری نبوده است. 

ترامپ وزير دفاع سابق آمريکا را دلقک خواند

رویترز: جیسون میلر، سخنگوی ترامپ در بیانیه ای اعالم کرد، کاخ سفید تهدید 

ناشی از گروه تروریستی داعش را کمتر از واقعیت جلوه می دهد. دولت اوباما با 

کوچک تر از واقعیت جلوه دادن تهدید داعش، مردم آمریکا را به خطر انداخته است. 
ترامپ: کاخ سفيد تهديد داعش را کمتر از واقعيت جلوه می دهد

واشنگتن پست: دونالد ترامپ، »رابرت گیتس«، وزیر دفاع سابق آمریکا را به 
خاطر انتشار یادداشتی انتقادآمیز از وی در نشریه وال استریت ژورنال مورد اشاره قرار 
داد و گفت: گیتس یک مرد زشت و کریه است. شاید مشکلی دارد که ما نمی دانیم. 

وی همچنین در حساب توییتر خود رابرت گیتس را یک احمق خطاب کرد. 

ترامپ: رابرت گيتس يک احمق است

وزه رفتارشناسی که سال ها 
هافینگتن پست: جین گودال، دانشمند انگلیسی ح

ت کرده است، در مصاحبه ای با مجله آتالنتیک 
عمر خود را صرف شناخت حیوانا

، نامزد جمهوری خواهان در انتخابات آمریکا، من را 
گفت: شوخی های دونالد ترامپ

فتار دونالد ترامپ از بسیاری جهات 
پانزه نر می اندازد. جین گودال گفت: ر

به یاد شام

زه نر و حس تسلط و غلبه گرایی آن است. 
رفتارشناس انگليسی: رفتار ترامپ شبيه يک شامپانزه نر است!شبیه شامپان

سی ان بی سی: دونالد ترامپ، اعالم کرد: بانک مرکزی با پایین نگه داشتن 

نرخ بهره می خواهد به خواسته باراک اوباما عمل کند. وی افزود: جنت یلن و 

سیاستگذاران بانک مرکزی بسیار با سیاست هستند و یلن باید از کاری که با این 

بازار سهامی ساختگی ایجاد کرده است.کشور می کند، خجالت بکشد. بانک مرکزی آمریکا با پایین نگه داشتن نرخ بهره 

ترامپ: رئيس بانک مرکزی آمريکا بايد خجالت بکشد!

صورت خود را شکست. این حادثه به نابینا شدن چشم راست وی نیز منجر شد. سال گذشته رهبر 77 ساله اقلیت سنا در پی تمرین با کش ورزشی بخشی از استخوان های از سر بگیرد. اظهارات ترامپ به حادثه ای که سال گذشته برای رید رخ داد، باز می گردد. خود گفت: هری رید؟ به عقیده من او باید به عقب برگردد و تمرینات خود را با کش ورزشی جمهوری آمریکا و سناتور هری رید، رهبر اقلیت سنا تمامی ندارد. ترامپ در آخرین واکنش ای بی سی نیوز: جنگ کالمی دونالد ترامپ، نامزد جمهوری خواه انتخابات ریاست 

ترامپ:بهتر است تمرينات با کش ورزشی را از سر بگيری!

نیویورک تایمز: بنیاد ترامپ به دلیل سوءاستفاده شخصی دونالد ترامپ از آن، 

مورد بررسی و تحقیق دقیق قرار گرفت. پس از مطرح شدن شبهاتی مبنی بر 

استفاده شخصی ترامپ از بنیاد خیریه اش، دستور تحقیقات بیشتر در این زمینه از 

سوی دادستان کل نیویورک صادر شد. گفته می شود، نامزد جمهوری خواهان بیش 

از 520 هزار دالر از کمک های خیران آمریکایی به بنیاد ترامپ را صرف حل و فصل 

موارد قضایی شخصی خود کرده است. 

سوءاستفاده شخصی نامزد جمهوری خواهان از بنياد خيريه اش

پولیتیکو: دونالد ترامپ اظهار کرد، کشورهای جنگ زده نسبت به شهرهای بزرگ 
آمریکا از امنیت بیشتری برخوردارند. وی گفت: بروید افغانستان را ببینید. می توانید 
کشورهای جنگ زده را ببینید تا متوجه شوید زندگی در آن مناطق از زندگی در 
شهرهای بزرگ آمریکا امن تر است. ما می خواهیم امنیت را به شهرهایمان بازگردانیم. 

ترامپ: افغانستان از شهرهای بزرگ آمريکا امن تر است
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روزنامـه صبـح ایـراناقتصاد

 عامل گرانی شکر شناسایی شد      تسنیم: معاون سازمان حمایت با اشاره به اینکه عمده شکر عرضه شده در بورس به صورت سلف انجام شده است، گفت: در کارگروه تنظیم بازار مصوب شد معامالت 
صورت گرفته در بورس حتی اگر از قبل به صورت سلف فروش رفته باشد، در اسرع وقت به فروش فوری تبدیل شود. سید داود موسوی، خرید و فروش شکر در بورس آن هم به صورت سلف را یکی از 

دالیل افزایش قیمت شکر دانست و اظهار داشت: از جمله چالش هایی که موجب افزایش قیمت شکر در بازار مصرف شده عرضه آن در بورس کاالست.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r

با افزایش 7درصدی  بازار مالی  
هزینه خانوار شهری ۲ میلیون و ۹۳۸هزار تومان شد

ایلنا: براساس گزارش بانک مرکزی، 
هزینه ماهانه یک خانوار چهار نفره 
شــهری در سال ۹۴ نسبت به سال 
۹۳ بیش از هفــت درصد افزایش 

داشته است.
در سال مورد بررسی متوسط شمار 
افراد خانوار ۳/۳8 نفر بود که نسبت 
به سال قبل کاهش داشته است. از 
کل شمار خانوارها، خانوارهای چهار 

نفری بیشترین و خانوارهای ۹ نفری و 10 نفر و بیشتر کمترین سهم را به خود 
اختصاص داده اند. متوسط درآمد ناخالص ساالنه یک خانوار در سال ۹۴ حدود 
۳52 میلیــون و 5۹5 هزار ریال ) ماهانه 2۹ میلیون و۳8۳ هزار ریال( بوده که 

نسبت به سال ۹۳ معادل 12/۳ درصد افزایش داشته است.
همچنین متوسط هزینه ناخالص ســاالنه یک خانوار حدود ۳52میلیون و651 
هزار ریال )ماهانه حدود 2۹میلیون و ۳88 هزار ریال( بوده اســت. هزینه مزبور 
که شــامل ارزش اجاری خانه شــخصی نیز می باشد، نسبت به سال ۹۳ معادل 

7/۳درصد افزایش داشته است. 
بر اســاس نتایج این بررسی، 26/۴درصد خانوارها بدون فرد شاغل، 55/7 درصد 
دارای یک نفر شاغل، 1۴/7درصد دارای دو نفر شاغل و ۳/2 درصد دارای سه نفر 

شاغل و بیشتر بوده اند.
در مقایسه با سال 1۳۹۳ درصد خانوارهای بدون شاغل و با سه نفر شاغل و بیشتر 
افزایش و درصد خانوارهای با یک نفر شاغل و با دو نفر شاغل کاهش داشته است.
بررسی نحوه تصرف محل ســکونت خانوارها در سال 1۳۹۴ نشان می دهد 65 
درصد از خانوارها در مسکن شخصی)مالک نشین( 25/2 درصد در مسکن اجاری، 
7/0 درصد در مســکن در برابر خدمت و ۹/1 درصد در مسکن رایگان سکونت 

داشته اند.

توزیع کارت های اعتباری ۱۰، ۳۰ و ۵۰ میلیونی از امروز
ایسنا:طبق وعده اخیر بانک مرکزی 
صــدور کارت های جدید اعتباری با 
کاربری متفاوت از گذشــته از امروز 
همزمان با اول مهرماه در دستور کار 
شبکه بانکی قرار گرفته و مشتریان 
بانک ها می توانند براســاس شرایط 
تعیین شده از این ابزار بانکی برای 

خرید کاال استفاده کنند.
کارت هــای جدید برخــاف طرح 
قبلی، با طرح »کارت اعتباری خرید 

کاالی ایرانی« متفاوت است؛ به طوری که کارت های قبلی فقط برای خرید کاالی 
ایرانی بود، اما کارت های جدید محدودیتی در خرید انواع کاال و خدمات نداشته و 

تا سقف 50میلیون تومان از سوی شبکه بانکی صادر می شود.
کارت های جدید در سه رنگ برنزی تا سقف 10 میلیون تومان، نقره ای ۳0میلیون 
تومان و طایی 50 میلیون تومان صادر و براســاس بازپرداخت اقساط از سوی 
مشتری به وی تحویل می شود. سود بازپرداخت تسهیات این کارت ها براساس 

عقود مبادله ای 18 درصد است.

جدیدترین توافق خارجی وزارت نیرو امضا شد
تسنیم: گروه بین المللی مسی سوئیس از امضای موافقت نامه ای با دولت ایران به 
منظور ساخت یک نیروگاه بادی 270 مگاواتی به ارزش 750 میلیون یورو )8۳۹ 
میلیون دالر( خبر داد. به گزارش بلومبرگ، بر اســاس بیانیه ای که از سوی این 
شرکت سوئیسی صادر شده، این پروژه که در کوه های شمال ایران واقع شده، با 
ظرفیت تولید 270 مگاوات برق احداث خواهد شد. به گفته جرمیا جوزی، رئیس 

شرکت مسی، عملیات تست توربین ها در این منطقه در حال انجام است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن خبر داد
ورود خودروهای خارجی زیر ۳۰ میلیون تومان به بازار

ایســنا: عضو کمیســیون صنایع و 
براســاس  گفت:  مجلــس  معادن 
مذاکرات بین خودروسازان داخلی و 
برخی خودروسازان خارجی در آینده 
نه چندان دور در رده قیمتی زیر ۳0 
تومان شــاهد خودروهای  میلیون 
به روز در بازار داخلی خواهیم بود، اما 
زمان، برند و خودروساز تولیدکننده 

داخلی آن هنوز مشخص نیست.
فوالدگر بابیان اینکه فناوری پراید و پژو از رده خارج است، افزود: کیفیت و فناوری 
پراید و پژو مربوط به ۳0 سال پیش است و قابل دفاع نیست و باید خودروهای 

به روز و در توان مالی طبقات متوسط در دسترس مردم قرار گیرد.
وی بــا یادآوری قــرارداد ال ۹0 و افزایش ۴0 میلیون تومانی قیمت این خودرو 
بــا وجود تکلیف خودروســاز به عرضه کمتــر از 10 میلیون تومــان آن افزود: 
قیمت گذاری خودروهای جدید خارجی در رده زیر ۳0 میلیون تومان تابع نظام 
عرضه و تقاضا و ضوابط قیمتی سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف کننده و 

شورای رقابت است.

آمریکا مجوز فروش ۱۷ ایرباس به ایران را صادر کرد
تسنیم: منابع آگاه به رویترز گفتند، 
دولت آمریکا صدور مجوزهایی برای 
فروش هواپیماهای مسافربری را از 
سوی شرکت های غربی به ایران آغاز 

کرده است.
منابع آگاه اعام کردند، خزانه داری 
آمریکا دو مجوز صادر کرده که اجازه 
صدور برخی هواپیماهای شــرکت 
ایرباس به ایران را می دهد و انتظار 

می رود در چند روز آینده مجوز فروش هواپیماهای شرکت بویینگ به ایران نیز 
صادر شود.

سخنگوی شرکت ایرباس تأیید کرده این شرکت دو مجوز از دولت آمریکا برای 
فروش 17 فروند هواپیما به ایران دریافت کرده است. 

میز خبر

ضرورت بهبود 
وضعیت معیشتی کارگران

بخشی از رشــد و بالندگی صنعت و تولید 
داخلی مرهون تاش و توانمندی کارگران 
و وقف نمودن عمر آنان در راستای توسعه و 

آبادانی کشور است.
از این رو توجه به نیازهای معیشتی و رفاهی 
آن ها بایــد در اولویت های اصلی نظام قرار 
بگیرد. تعیین حقوق و دســتمزد کارگران 
از ماده ۴1قانون کار تبعیت می کند. با همه 
تاش هایی که برای بهبود وضعیت معیشتی 
کارگران طی ســال های گذشــته صورت 
گرفته، اما تاکنون بهبود چندانی در وضعیت 
معیشــتی آن ها رخ نداده و سبد معیشتی 
آن ها همچنان دچار کســرهای مالی بین 
درآمد و هزینه آنان اســت، حتی گزارش ها 
نشان می دهد طی سال های اخیر این روند 
کسری تشدید شده است. دستمزد بسیاری 
از کارگران به طورمیانگین زیر یک میلیون 
و500 هزار تومان اســت، اما بررســی های 
آماری نشــان می دهد هزینه های خانوار به 
سه میلیون تومان درماه افزایش یافته است.

اگرچه در ایام پایانی هر سال، نماینده های 
کارگران برای تعیین مزد واقعی این قشر از 
جامعه چانه زنی های می کنند، اما به دلیل 
برخی مصلحت اندیشی ها مانند حمایت از 
اشــتغال این حمایت ها کافی نیست، البته 
خود دولــت نیز بزرگ ترین کارفرماســت 
و بخشــی از مســایل مربوط بــه افزایش 
هزینه های تولیــد، واردات بی رویه، فراهم 
شدن زمینه های اخراج نیروی کار و تضعیف 
فعالیت بخش های خصوصی و تعاونی ناشی 
از نگرش ها و تصمیــم گیری های مدیران 
دولتی بوده است، البته نه بدان معنا که آن ها 
در این تصمیم گیری عمدی داشته اند، بلکه 
شرایط اقتصادی کشور، آن ها را به گرفتن 
چنیــن تصمیماتی ســوق می دهد که در 
نهایت به تصمیمات ناخوشــایند برای غیر 

دولتی ها و کارگران منجر شده است.
کارگــران بخش اعظمی از جمعیت کشــور 
را تشــکیل می دهند، بنابرایــن اگر از قدرت 
خریــد مناســب و روحیه کافــی برخوردار 
نباشند پیامدهای اجتماعی آن به خود جامعه 
برمی گردد، زیرا وجود شــکاف و گسســت 
طبقاتی و معیشتی نقش بسیار تعیین کننده ای 
در همبستگی اجتماعی دارد. در شرایط کنونی 
بســیاری از کارگران به دلیل کسری درآمد 
و تأمین نشــدن نیازهای اولیه زندگی مانند 
مسکن که حداقل یک سوم از درآمد ماهیانه 
آن هــا را می بلعد، مواردی همچون ســفر و 
تفریحات را برای مدت طوالنی کنار گذاشته اند 
و حتی کارگرانی با موهای سفید و عمری برباد 
رفته هنوز نگــران و مضطرب درباره وضعیت 

معیشتی آینده شان هستند.
شــکاف معیشــتی کارگران در اثر برخی 
عوامل مانند دخالت های مستقیم دولتی ها 
در تصمیمات شــورای عالی کار و شــوک 
هزینــه ای ســال های اخیر در اثــر اجرای 
نادرســت هدفمنــدی یارانه هــا در حال 

گسترش و عمیق شدن است.
به طور کلی دریافتی هــای کارگران کفاف 
تأمین هزینه های زندگــی آن ها را ندارد و 
این موضوع سبب شــده است حتی آن ها 
به فعالیت در شــیفت های دوم و سوم نیز 
رغبت نشــان بدهند که این تصمیم ضمن 
آنکــه آرامش روحی و روانی آن ها را مختل 
می نماید کارایی آن ها را نیز از بین می برد و 
مهم تر از همه پیامد های نامطلوبی همچون 
کاهش بهره وری، افزایش حوادث شــغلی و 
محدود کردن فرصت های بــازار کار برای 
جوانان جامعه را نیز به دنبال خواهد داشت. 
بنابراین فعاالن کارگــری باید با بازتعریف 
حداقل های یک زندگی استاندارد و محاسبه 
نرخ تورم واقعی اقام پر مصرف سبد هزینه 
خانواده های کارگری به سمت واقعی شدن 
حقوق و دستمزد این قشــر از جامعه گام 
بردارند. بــدون تردید تنها راه برون رفت از 
چالش های حوزه کارگری حمایت منطقی، 
اصولــی و علمی در تقابــل با حمایت های 
احساسی و مقطعی از این قشر جامعه است.

یادداشت

 اقتصاد/ مســعود زینلی   با شروع روند 
کاهشی تورم در ســالهای گذشته، انتظارها 
برای کاهش سود بانکی افزایش یافت. در ابتدا 
بانک مرکزی با کاهش دستوری سود بانکی 
مخالف بود، اما پس از فشار رسانه ها و همین 
طور تمایل بانکها به کاهش سود بانکی  ابتدا در 
اسفند ماه سال گذشته نرخ سود سپرده ها با 2 
درصد کاهش به 18 درصد وسپس از ابتدای 
تیرماه سال جاری به 15 درصد کاهش یافت 
،البته نرخ سود تسهیات مسکن نیز پس از25 
سال تک رقمی و در اباغیه بانک مسکن ۹/5 
درصد اعام شد. بسیاری از کارشناسان حتی 
در این شرایط نیز سود بانکی را بسیار باالتر از 
تورم می پنداشتند؛ تا آنکه در اواخر خرداد ماه 
نامه برخی بانک های خصوصی برای کاهش 
بیشتر نرخ ســود بانکی به دست رئیس کل 
بانک مرکزی رســید و در تیر ماه سقف سود 
ســپرده گذاری بانک ها به 15 درصد و سود 
تسهیات به 18 درصد کاهش یافت. برخی 
کارشناســان اقتصادی این اتفاق را به دلیل 
تمایل کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک ها 
مثبت ارزیابی کردند و برخی دیگر همچنان 

دستوری بودن این نرخ را متذکر شدند.
پویا جبل عاملی از کارشناســان اقتصادی 
در گفت و گو بــا اقتصاد نیــوز بیان کرد؛ 
اگر بخواهیم به ســمت کاهش نرخ سود 
بانکی حرکت کنیم، باید ابتدا ترازنامه های 
بانکی اصاح شــود و هرگز نباید با تزریق 
نقدینگی از سمت بانک مرکزی نرخ سود 
را کاهش داد. حال نزدیک به ســه ماه از 
سود سپرده گذاری 15 درصدی می گذرد؛ 
در این بین برخــی بنگاه های اقتصادی از 
ارایه نشدن تسهیات 18 درصدی شکایت 
دارند و حتی جال پور رئیس ســابق اتاق 
ایران سود تسهیات بین بانکی را بیش از 

۳0 درصد می داند.
از ســوی دیگــر روند کاهش نرخ ســود 
درحالی ادامه داشت که گویا این کاهش ها 
چندان طبیعی به نظر نمی رســد، بویژه 
رئیس کانون بانک های خصوصی از رایزنی 
بانک هــا برای توقف موقتــی کاهش نرخ 
سود بانکی خبرداد وگفت: از دولت، بانک 
مرکزی و شورای پول و اعتبار خواسته ایم 
اجازه دهند کاهش نرخ، روند منطقی خود 

را طی کند.
رئیس کانــون عالی بانک های خصوصی و 
مؤسسات اعتباری با تأکید بر اینکه بانک ها 
برنامــه ای برای کاهش نرخ ســود ندارند، 
برای  بتازگی پیشــنهادی  بانک ها  گفت: 
کاهش نرخ سود نداشته اند و هیچ پیشنهاد 
جدیدی مطرح نبوده است. این در شرایطی 
اســت که در دوره قبل متأسفانه تعجیلی 
برای کاهش نرخ سود سپرده ها و تسهیات 
انجام شد که عمدتاً به دلیل فشارهایی بود 

که به بانک ها وارد آمده بود.
کوروش پرویزیان افزود: کاهش نرخ سود 
کاری است که باید به صورت طبیعی انجام 
می شد؛ بدان معنا که کاهش نرخ سود در 
ســپرده ها که اتفاق می افتاد، باید با یک 
فاصله زمانی چند ماهه اجازه داده می شد 
نرخ ســود تسهیات کاهش پیدا کند؛ اما 
متأســفانه با تعجیل، این اجازه را ندادند و 

به نظر می رسد بخشی از تاطم های بازار، 
پیامد همین عجله است.

کاهشسودبانکیبرایتقویتبنگاهها
درعین حال یکی از مهم ترین علل فشــار 
برای کاهش ســود بانکی تقویت بنگاه های 
اقتصادی اســت، زیــرا با پرداخت ســود 
تسهیات باالی 22 درصدی به طور عملی 
تولید معنا نخواهد داشت. به بیان دیگر، در 
شرایط موجود کدام فعالیت اقتصادی است 
که بتواند سود 22 درصدی بانکها را پرداخت 
کند؟ به همین علت بنگاه های اقتصادی در 
عمل در یک بازی از پیش بازنده پا به بانک ها 
می گذاشتند. البته ممکن است در این بین 
برخی فعالیت های اقتصادی پر بازده باشند، 
اما بیشتر شــرکت های بزرگ و متوسط به 
طور منطقی نمی توانند سود باالی تسهیات 
را پرداخت کنند. بر این اســاس بنگاه هایی 
تقاضای وام دارند که در آستانه ورشکستگی 
قرار گرفته اند و اگر نقدینگی فوری به آنها 
نرسد مجبور به تعطیلی بنگاهشان خواهند 
شد. بنابراین سرمایه گذاری جدید از سمت 
منابع بانکی با توجه به این نرخ ســود باال 
میســر نخواهد بود. به همین دلیل کاهش 
ســود بانکی به عنوان یکــی از راهکارهای 
افزایش تولید مد نظــر قرار گرفت و در دو 

مرحله حدود 5 درصد کاهش یافت.

روشتعیینسودحقیقی
یکی از شاخص های مهم برای تعیین سود 
حقیقی بازار، ســود بازار بین بانکی است. 
برخاف سود بانکی که به صورت دستوری 
تعیین می شــود؛ ســود بازار بین بانکی 
براساس توافق دو بانک شکل می گیرد و در 
طول یک ماه نوسان هایی با خود به همراه 
دارد. بانک ها در برابر شرایط مشتریانشان 
در برخی مواقــع نیازمند نقدینگی فوری 
هستند، اگر منابع کافی در اختیار نداشته 
باشند، از سایر بانک ها نقدینگی خودشان 
را به سرعت بر طرف می کنند و در اولین 
فرصت بدهی خود را به بانک تأمین کننده، 
پرداخت خواهند کرد؛ سود این بازار را سود 

بازار بین بانکی می گویند. براین اساس هر 
گاه نرخ این سود باال رود، به معنای کاهش 
نقدینگی بانک ها برای پرداخت تسهیات 
یا تعهدات بانکی خواهد بود. به بیان دیگر 
فشار برای دریافت تسهیات بسیار بیشتر از 
منابع بانکی می شود و این سود باال و باالتر 
می رود تا در نقطــه تعادلی آرام گیرد که 
منافع دو بانک تأمین گردد. دراین راستا، 
نرخ سود بین بانکی در فروردین ماه سال 
۹۴ حدود 2۹ درصد بود که طی ماه های 
بعــد روندی رو به کاهش به خود گرفت و 
در مردادماه امسال به حدود 17/8 درصد 
رسید. بانک مرکزی به دلیل روند کاهشی 
سود بین بانکی، کاهش دستوری نرخ سود 
سپرده گذاری را در اسفند ماه ۹۴ آغاز کرد، 
اما در چند روز اخیر برخی رسانه ها با اعام 
خبر بازگشــت نرخ سود بین بانکی به 22 
درصد، خبر افزایش این ســود را مخابره 
کردند، اما این خبر با واکنش بانک مرکزی 
روبه رو شــد و بانک مرکزی در اطاعیه ای 
نوسان های نرخ سود بین بانکی در شهریور 
ماه را در دامنــه 17 تا 22 اعام کرد، که 
بیشترین معامات به سمت حداقل مقدار 
یعنی 17 درصد بوده است و براین اساس 
میانگین موزون نرخ سود بین بانکی در 21 
شهریور 18/7 درصد بوده و نگرانی از بابت 

افزایش سود بین بانکی وجود ندارد.

کاهشسودبانکیازقانونتاعمل
با اینکه از دید مسؤوالن کاهش نرخ سود 
بانکی  درراستای تقویت بنگاه های داخلی 
بوده است، اما همزمان با کاهش نرخ سود 
تسهیات، فشــار تقاضا برای منابع بانکی 
نیزافزایش پیدا کرده اســت، زیرا بسیاری 
از بنگاه هایی که تاکنون به دلیل باال بودن 
نرخ سود تسهیات تمایلی برای استفاده 
از منابع بانکی نداشــتند، اکنون متقاضی 
تسهیات از منابع بانکی هستند. از سوی 
دیگر منابع بانکی محدود اســت و قدرت 
پاســخگویی به تمام تقاضای تســهیات 
بنگاه ها را ندارد؛ بنابرایــن برای حل این 
معضل اگــر تزریق نقدینگی از ســمت 

بانک مرکزی اتفاق بیفتــد؛ به طور قطع 
در بردارنده تورم و تکرار اشتباه گذشتگان 
خواهیم بود و اگر بانکها نتوانند منابع مالی 
مورد تقاضا را پاسخ دهند؛ بازار غیر متشکل 

و غیرقانونی دوباره سر برخواهد آورد.
محســن جال پــور، رئیس ســابق اتاق 
ایران در همین بــاره می گوید: نرخ واقعی 
تسهیات بسیار بیشتر از 18 درصد و حتی 
تا ۳0 درصد می رســد. براین اســاس دور 
از ذهن نخواهــد بود که با توجه به توقف 

روند کاهش تورم و افزایش 
جاری،  تابســتان  در  تورم 
ادامه کاهش سود بانکی با 
روبه رو  بسیاری  چالش های 
خواهد بود و در واقعیت نرخ 
سود تسهیات تمایل بسیار 

به افزایش خواهد داشت.

افزایش راهــکار؛ 
کفایتسرمایه

از  یکــی  کــه  درحالــی 
ارایه  بــرای  محدودیت هــا 
تسهیات، انجماد دارایی های 
بانکها طی ســالیان گذشته 
است، نبود مکانیزیم مشخص 
برای وصول مطالبات بانک ها 
نیز به بحرانی تر شــدن این 
موضوع دامن زده است. براین 
اســاس به جای تأمین مالی 

بانک ها از سوی منابع بانک مرکزی، راهکار 
افزایش سرمایه پیشنهاد می گردد، اگر سرمایه 
بانک ها افزایش یابد؛ قدرت تسهیات دهی 
بانک ها بدون افزایش تورم باال خواهد رفت 
و بانک ها می توانند تســهیات بیشتری را 
در اختیار متقاضیان وام قرار دهند. کفایت 
سرمایه یکی از شاخص های بانکی است که 
می تواند تا حدودی ســرمایه الزم بانک ها را 
برای فعالیت های مناسب بانکی ارزیابی کند؛ 
کفایت ســرمایه در بانکهای کشور حدود 8 
درصد برآورد می شود، در حالی که براساس 
اســتانداردهای بین المللی بانکی باید به 12 

درصد افزایش یابد.

قدس از ضرورت افزایش سرمایه بانک ها گزارش می دهد 

احتمالافزایشسودبانکیهمگامباتورمبازار
نرخ واقعی تسهیالت تا ۳۰ درصد هم می رسد

یکی از شاخص های 
مهم برای تعیین 

سود حقیقی 
بازار، سود بازار 

بین بانکی است. 
برخالف سود 

بانکی که به صورت 
دستوری تعیین 
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بسته خبری

وابستگی ۷۰درصدی بودجه به نفت
صداوسیما: محمد خوش چهره- اقتصاددان- معتقد است بیش 
از 70 درصد بودجه دولت به نفت خام و کمتر از ۳0 درصد آن 
به مالیات وابســته است، در حالی که بیش از ۹8 درصد اقتصاد 
آمریکا، اروپا و آلمان به مالیات وابسته است و در عین حال پویا 

و شکوفاست.

کاهش ۳۰۰ تومانی قیمت مرغ
مهر: مهدی یوسفخانی- رئیس اتحادیه پرنده و ماهی- از کاهش 
۳00 تومانی قیمت مرغ در بازار خبر داد و گفت: نرخ این کاال در 

مراکز خرده فروشی به 7۳00 تومان رسیده است.

اختالف ۱44 تومانی دالر با نرخ بودجه 
ایسنا: با تعیین نرخ 2۹۹7 تومان به عنوان مبنای تبدیل دالر 
به ریال در بودجــه 1۳۹5، اکنون دالر مبادله ای با عبور از نرخ 
۳1۴0 تومان حدود 1۴۴ تومان بیشتر از پیش بینی اولیه برای 

درآمدهای ارزی تبدیل به ریال می شود. 

مذاکرات جدید ایران و ترکمنستان برای سواپ گاز
مهر:مدیر عامل شــرکت ملی صادرات گاز با اشاره به مذاکرات 
جدید گازی ایران و ترکمنستان، اعام کرد: محور این گفت وگوها 
سواپ گاز ترکمنستان از مسیر ایران به ترکیه است. علیرضا کاملی 
با اشــاره به افزایش صادرات گاز طبیعی ایران، گفت: هم اکنون 

به طور متوسط روزانه حدود ۳2 میلیون مترمکعب گاز طبیعی 
توسط ایران صادر می شود. وی همچنین از بررسی و مذاکره در 
مورد گزینه های مختلف برای انجام ســواپ گاز خبر داد و یادآور 
شد: هم اکنون پیشــنهاداتی در مورد سواپ گاز ترکمنستان به 
ترکیه و کشــورهای دیگر در حال بررســی است و پیش بینی 

می شود از این گاز بتوان برای انتقال به جنوب استفاده کرد.

پرداخت وام مسکن منطقه ای شد
مهر: با اباغ دستورالعمل اجرایی تأسیس، فعالیت و نظارت بر 
مؤسسات پس انداز و تسهیات مسکن، پرداخت وام منطقه ای 

مسکن وارد فاز اجرایی شد.



یک هورت
از چای شیرین خاطره ...

 ایستگاه / رقیه توسلی   این روزها 
انار دانه شــده -با گلپر- مرا یاِد پاییز و 
مدرســه می اندازد و دیگر به قاشق سوم 

نرسیده، از کنار ده ها خاطره می گذرم.
چندان اهل سفر به زمان نیستم اما رژه 
کوچولوها در شــهریور، تابلــوی زنده و 
متفاوتی است؛ شاعرانه است و نمی شود 

از کنارش آسان گذشت.
این روزها به خــودم اجازه نمی دهم به 
کتابفروشــی پا بگذارم. می ایستم پشت 
ویترین ها تا شلوغی خندان و ناشناخته 
بچه هــا را ورانداز کنم. مداد و مدادرنگی 
برداشتن شان را. چشــم های شیرین و 
شادشان را. پشت بابا قایم شدن و ُغرزدن 

و لب ورچیدن شان را . 
به دانه های ســرخ ُزل می زنم و یاقوت ها 
را با قاشــق زیر و رو می کنم. مانند هم 
زدِن تصویرهایی که از سال ها پیش در 

تاریکخانه ذهنم جا مانده اند. 
چه قــدر مادرجان و آقاجــان در همه 

خاطراتم پُررنگ اند. 
چــه قدرهیچ کــس، کوله پشــتی و 
کفش هــای دخترانــه رنگی نداشــت. 
نمی دانســت مارک چیست و سرویس 
مدرسه...! چه قدر همه چیز ساده و سیاه 

و سفید بود.
همیشه از خاطره هایم یک ساعت زنگدار 

با صدای کرکننده می افتد بیرون. 
و نگرانی عزیز بــرای تعمیر چتر بچه 
شالگردن ها  برای  هایش.  مدرســه ای 
و دســتکش هایی که هنوز نیمه کاره 

بودند.
این روزهــا دوســت دارم صبحانه های 
دلچســب هفت سالگی به ساعت شش 
تا شش و نیم را بچینم روی میز. گرچه 
کلســترول نمی گذارد، کره بــا ُمربای 
بهارنارنج لقمه بگیرم و یک دل سیر به 
تخــم مرغ ها نگاه کنــم و یک هورت از 

چای شیرین خاطره بنوشم.

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

ایستگاه روزنامـه صبـح ایـران
i s t g a h @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

عکس روز

ماجرای تنها 
رئیس جمهور گربه دنیا

پای این زن
در میان است

بریز و بپاش پولداران عرب
در منچستر

ایستگاه/ عصر ایران/ رسانه های روسی: 
انتخابات پارلمانی 18 سپتامبر در روسیه تنها 
انتخابات این کشور نبود. دو روز پیش از آن، 
انتخابات »رئیس جمهوری گربه نشین جهان« 
در موزه هرمیتاژ در ســن پترزبورگ برگزار 
شد. امسال، »والین دال مو« -گربه سفید 16 
ساله- با 14 رأی رئیس شد. گردشگران برای 
رفتن به جمهوری گربه ها باید روادید بگیرند. 
آن ها باید هنگام ورود سه بار »میو میو« کنند!

ایســتگاه/ جام جم آنالین: وکیل خانواده 
جولی می گوید: آنجلینا جولی برای پایان دادن 
به زندگی مشترک دادخواست داده و می گوید: 
این تصمیم برای سالمت خانواده است. اما انگار 
پای یک زن در میان است. تصمیم جدایی پس 
از کشــف کارآگاه خصوصی گرفته شــد. خانم 
جولی یک کارآگاه استخدام کرد. او حس می کرد 
همســرش خیانت می کند. براد پیت و ماریون 

کوتیار بر سر فیلمبرداری صمیمی شده اند.

تایمز:  روزنامه  ایران/  ایستگاه/ عصر 
شهر منچستر قطب جذب گردشگران عرب 
حاشیه خلیج فارس شده است. این شهر با 
هوای بارانی، هتل های لوکس و مراکز خرید 
بزرگ، جاذبه ای برای پولدارهای عرب است. 
آمار ورود گردشگران عرب به این شهر چند 
برابر شــده است. هتل ها و مراکز خرید در 
منچستر تجمیع شــده اند که کار خرید را 

برای عرب ها آسان تر می کند.

خبر  سه خبر  دو خبر یک

اعزام نمادین رزمندگان اسالم به جبهه های نبرد  عکس/باشگاه خبرنگاران / میترا سماوکی 

امام خمینی)ره(:
اصل امر به معروف و نهی از منکر برای همین است که جامعه 

را اصالح کند.

رهنمود
اذان ظهر

11/24
نیمه شب شرعی
22/42

غروب خورشید
17/28

اذان صبح فردا
3/56

اذان مغرب
17/46

طلوع خورشید
5/20

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

11/57
نیمه شب شرعی
23/15

غروب خورشید
18/01

اذان صبح فردا
4/29

اذان مغرب
18/19

طلوع خورشید
5/53

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

ال اله اال اهلل الملک الحق المبین

روزمره نگاری

ذبیح اهلل/ مبادا خونش 
پایمال شود

چه کسی؟

 ایستگاه/ گوگل پالس/ شهاب اسفندیاری   
بازیگر زن، در حال مستی دو کارگر افغانستانی 
را در یک بزرگراه با خودرو خود زیر می گیرد، 
یک تن از آن ها به نام »ذبیح اهلل« را می کشــد 
و دیگری را -بشــدت- مجروح می کند.  گفته 
می شــود این بازیگر هنگام انتقال دو کارگر به 
بیمارستان حرف های نژادپرستانه ای هم علیه 
افغانســتانی ها بر زبان آورده! ماجرا یک تقابل 
کالسیک متن و حاشیه، شمول و طرد، خود و 
دیگری است.  یک طرف، آن قدر گمنام است 
که از او تنها یک نام می شناسیم؛ »ذبیح اهلل«، 

بدون هیچ اشاره به فامیل و نسب. دیگری اما 
مشهور اســت و نام خانوادگی اش »حشمت« 
اســت. البته من که پیشه و کارم سینماست، 
اسم تحفه ای به نام »غزل حشمت« را تاکنون 
نشــنیده بودم. گویا شــهرت اصلی او و مرد 
همراهش در صحنه تصادف، بیشــتر ناشی از 
برخــی برنامه های مزخرف تلویزیونی اســت. 
البته جرم و رفتار غیراخالقی -این به اصطالح 
بازیگر- نباید بهانه ای شود، برای پنجه کشیدن 
بر چهره هنرمندان سینما و تلویزیون که این 
روزها ... قربانی اسیدپاشی های مطبوعاتی به نام 

دین و مقدسات هستند.  ... در این میان، من اما 
در فکر »ذبیح اهلل« هستم. به پدر و مادرش که 
جوانی را از دست داده اند. آیا همسر و فرزندی 
داشته است که بی سرپرست شده اند؟ مدارک 
قانونی برای کار داشــته که بتوانند حقی برای 
او طلب کنند؟ ... گویا شــهرداری منطقه 6 - 
ذبیح اهلل در استخدام آن بوده- پیگیر ماجراست. 
ذبیح اهلل هنگام کار جانش را از دســت داده. ... 
امیــدوارم با قاطعیت از حــق »ذبیح اهلل« دفاع 
کنند. همه مــا که در تهران زندگی می کنیم، 
اولیای دم ذبیح اهلل هستیم.           * با تلخیص.
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اطالعات اینترنتی درباره کره شمالی
 ایستگاه /  ایسنا/

ردیت   کره شمالی 
با جهان بده بســتان 
نــدارد و از اینترنت 
عادات  نمی توان  هم 
فرهنگی آن کشــور 
را شــناخت. چندی 
سایت های  اما  است 
کشور  این   اینترنتی 

-تصادفی- دیده شده اند. پیشتر هیچ داده ای درباره رفتار وبگردی مردم این کشور 
در دست نبود اما مشخص شده، کره شمالی 28 سایت اینترنتی دارد.

اطالعات وقتی درز کرد که پیونگ یانگ، ســرور اطالعات اسامی دامین را باز 
کرد.

ایستگاه خبر

خوش بر احوالم که با من همدمی
 ایستگاه/ سیدمحمد سادات اخوی  

1ـ بست باال: خانه نشینی غرور
نقل »یاســر )خادم(«:  )ادامه ماجرای بازگشت 
مأمون به »مدینه«( مأمون دستور داده بود گروه 
»پیشرو« سپاهش از »َمرو« حرکت کرده و در راه 
بودند... فضِل ذوالّریاَسِتین که فکر می کرد مأمون 
با مشــورت  گرفتن از سه مشاور پدرش هارون، 
پشیمان بشــود؛ سپاه پیشرو را برگردانده بود... 
پس از کشته شــدن جلودی و مشاوران دیگر، 

فضل فهمید که تصمیم مأمون جدی شده بود... امام از مأمون پرسید: »سپاه پیشرو 
برگشته اند؟«... مأمون گفت: »شما که ولیعهد من اید، بروید و دستور حرکت دوباره 
سپاه پیشرو را بدهید!«... امام رفت و دستور حرکت را تکرار فرمود... سپاه نیز به  شوق 
آمد و حرکت کرد... فضل، دلگیر از پیشامدی که رخ داد، رفت و در خانه نشست... 
)ناتمام(«. / از ترجمه جلد »دوازدهم« کتاب شریف بحاراالنوار/ ترجمه موسی خسروی، 

چاپ 1377، صفحه 155 و 156ـ با تلخیص و بازنویسی. 
2ـ سقاخانه: سفرنامه یه عمر )138(

حال »مادر« و »بچه« وخیم شــده... خونواده هردو به بیمارستان اومدن و در راهروی 
ورودی بیمارستان، جمع شدن... دکترها و پرستارهای بیمارستان، به نوبت و به قدری 
که می دونن، درباره شرایط زن و نوزاد »متولدنشده«ش توضیح می دن... همسر زن، 
در محاصره باجناق هاش ایســتاده و با پدر همسرش کلنجار می ره... پدر همسرش 
دلداریش می ده و تأکید می کنه »نذر«ی که به اسم حضرت علی اصغر)ع( کرده، در 
کار دکترها کارساز می شه و بچه، سالم متولد خواهد شد... و اتفاقی هم برای مادرش 
نخواهد افتاد... اما همسر زن، به نذر اهانت می کنه و معتقده که محاله این جور کارها 
به اثر کار پزشــکی غلبه کنه! / برگرفته از ترجمه جلد »اول« کتاب شــریف عیون 
اخبارالرضا)ع(، ترجمه علی اکبر غفاری و حمیدرضا مستفید، چاپ 1380، صفحه 
613 و 614ـ  امام رضــا)ع( از پدرانش و آنان نیــز از پیامبراکرم)ص( نقل کرده اند 
که فرموده: » )ادامه( وقتی مردم، کوتاهی در حق و وصف شــأن ما را ببینند، اندازه 

شناخت شان از ما، ناچیز می شود... )ناتمام(.«ـ  با تلخیص و بازنویسی. 
3ـ پنجــره پوالد )15(: آیت اهلل محمدتقی آقانجفی شهرســتانیـ  مدفون در حرم 
مطهر / قدمِت »اَلِشــَتر« به قدری زیاده که بعضی فکر می کنن به دوره پادشــاهی 
»داریوش« می رسه... من که همون موقعش هم چیزی سردرنمی آوردم... فقط یادمه 
هربار کسی سؤالی می کرد، گوشه ای می نشست و برگ هام رو ورق می زد و حدیثی 
رو پیدا می کرد و پاســخ کسی رو می گفت... اغلب کسانی که به دیدارش می اومدن 
و »مسأله ای شرعی« می پرسیدن، رگ و ریشه شون به یکی از سه طایفه »حسن وند، 
کولی وند و یوســف وند« می رسید که بیشترشون هم از طایفه »لَک« بودن و به زبون 
»لَکی« حرف می زدن... این رو وقتی فهمیدم که آقامحمدتقی، بعد از تولد در نجف 
و هدیه  گرفتن من از پدرش، راهی مشهد و تهران و قم شد... و دوباره رفت به نجف 
و باز برگشت به قم... و بعد هم از طرف »آیت اهلل بروجردی« بزرگ، مأمور رسیدگی 
به مســایل مذهبی مردم خرم آباد و الشتر شد... بعد هم که با هم رفتیم به تهران، 
همه دلخوشیم تماشای عزاداری های ُمَحرَّم مسجد »آشتیانی« بود که آقامحمدتقی، 
پیشــنمازش بود... اما حیف که روز اول ُمَحرَّم مرحوم شــد و من، سهم »کتابخونه 
عمومی« شدم.ـ  درگذشته 1353 خورشیدی. / برگرفته از صفحه 47 در جلد »اول« 
کتاب مشاهیر مدفون در حرم رضوی، اثر گروهی، چاپ 1387، بنیاد پژوهش های 

آستان قدس رضوی.
4ـ بهشت ثامن االئمه)ع(: زیارت )82(

مرا از پیچ و خم روزها چنان بگذران... که خود گذشــتی... دل سوخته و لب  دوخته. 
/ در زیارتنامه امام رضا)ع( گفته شــده اســت: » )ادامه(... خدای من!... درود بفرست 
بر علی فرزند موســی... فرزند جعفر که به اوج مقام رضا رسید)ناتمام(«.ـ  دریافت، 
تلخیص و بازنویســی  از کتاب شریف َمفاتیح الَجنان، چاپ اول )بی تاریخ( از شرکت 

اسوه، صفحه 826.
5ـ بست پایین: مثنوی های ِشفا )3( 

ِشفای کربالیی غالم حسین »...« / جمعه دوم تیر 1306 )5(
به هدف، تیر سرسپاری خورد/ تا »ِشفاخانه«، روی دوشش برد

رایگان، بستری شد و پس از آن / شد سرآغاز دارو و درمان
در سه ماه، آیه َفَرج نرسید / راحت از سختی فلج، نرسید

رفت از سیل ناخوشی، در تاب/ ماند تنها سرش برون از آب
ســاقه ای شد میان پیرهنش / )جز سرش( شد فلج تمام تنش... )ناتمام(. / از کتاب 
کرامات رضویه، نوشــته حاج شیخ علی اکبر ُمَروِّج، نشر جعفری، چاپ سوم: 1363، 

صفحه 114.
ادامه دارد

صحن آزادی )139(

یواس ای تودی
یو اس ای تودی، روزنامه- چاپ آمریکا- عکس اصلی 
خود را به آخرین سخنرانی اوباما در مجمع ساالنه 
سازمان ملل اختصاص داده و سخنان او را درباره 
لزوم اصالح در مفاهیم جهانی سازی با انگیزه بهبود 
شــرایط نابرابری، تعصبات دینی و حقوق بشر را 
بااهمیت ترین بخش سخنانش می داند. یواس ای 
تودی همچنین می نویسد: عامل بمب گذاری اخیر 
در نیویورک و نیوجرسی از سال 2014 که پدرش 

او را تروریست خوانده بود، زیر نظر بوده است.

فایننشیال تایمز
فایننشــیال تایمز- چاپ انگلیس- در گزارشــی 
به نگرانی هــا درباره برنامه های صلح در ســوریه 
می پردازد، پس از آنکه کامیون های کمک سازمان 
ملل با موشک هدف قرار گرفت. این روزنامه در خبر 
دیگری می نویسد: مشکالت اقتصادی پدید آمده در 
بریتانیا در پی خروج از اتحادیه اروپا سبب پایان کار 
5500 گروه اقتصادی خارجی در این کشور شده 
است. این روزنامه، فلوریدای آمریکا را نیز مهم ترین 

ایالت برای مبارزه ترامپ و کلینتون می داند.

کویت تایمز
کویت تایمز در گزارشــی از اشتباه خلبان هواپیمای 
مســافربری ســعودی در فشــردن دکمــه اعالن 
هواپیماربایی خبر می دهد. این اشــتباه موجب شد، 
هواپیما پــس از فرود در فرودگاه مانیل، در محاصره 
ارتش فیلیپین قرار بگیرد. این روزنامه به حاشیه های 
افزایش قیمت سوخت در کویت نیز می پردازد. گزارش 
زخمی شدن هشــت کارگر سعودی در آتش سوزی 
سکوی نفتی آرامکوی عربستان و همچنین انتخابات 

پیش روی اردن بازتاب داده شده است.

روزنامه های جهان
برگردان به پارسی : ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

گزارش از شخص

کمانگیر
شهید خلبان جواد فکوری، عملیات شکوهمند »کمان 99« را طراحی کرد

 ایستگاه/ مجید تربت زاده  صدام، ترفند 
اسراییلی ها در جنگ با اعراب را کپی کرده بود 
تا همان روز اول نیروی هوایی ایران را زمینگیر 
کند. کپی کاری اما ناشیانه بود. پنج هواپیمای 
عراقی هدف قرار گرفتند و بمب ها نتوانستند به 
آشیانه های مستحکم آسیبی برسانند. دو ساعت 
بعد چند هواپیمــای ایرانی، حمله عراقی ها را 
پاسخ دادند و پایگاه هوایی »الرشید« و »شعیبه« 
را بمباران کردند... این عملیات اما همه ماجرا 
نبود. فرمانده نیروی هوایی نقشــه بزرگ تری 
در سر داشــت. قرار بود هجوم گسترده هوایی 
حکایت کمانی را داشته باشد که همزمان 140 
تیِربلند پرواز را تا دورترین مسافت ممکن پرتاب 
می کند. کار تا نیمه های شب به طول انجامید 
و تعــداد صفحات طرح عملیات به 99 صفحه 
رســید تا صبحگاه اول مهرماه، »کمان99« یا 
همان »سایه البرز« آسمان عراق را هدف بگیرد. 
طراح این عملیات، شــهید »جواد فکوری« بود 
که یک شــبه کمان را ساخته و شده بود آرش 
کمانگیر تا تیرها را تا دورترین نقطه ممکن در 

خاک دشمن پرتاب کند.

 پزشکی کجا، خلبانی کجا؟
از تبریزی هــای اصیل اما ســاکن تهران بود. 
ســال 1317 در محله »چرنداب« تبریز به دنیا 
آمد. پدرش خرده کاســب بــود و کار و بارش 
آن طور که می خواســت رونق نداشت. اندک 
ســرمایه و زندگی را جمع کرد، به تهران آمد 
و مغازه کوچکی در سبزه میدان برای خودش 
دســت و پا کرد. »جواد« در تهران بزرگ شد و 
به مدرســه رفت. درسخوان بود و برای همین 
وقتی دیپلمش را از دبیرستان »مروی« گرفت 
در کنکور سال 1338 شرکت کرد و در رشته 
پزشکی پذیرفته شــد. اما انگار سر به هوا بود 
و دلش بیشــتر در آسمان آرزوهایش می پرید.  
مهرماه همان سال انصراف داد و وارد دانشکده 
خلبانی شد. یک سال بعد توی آسمان دوشان 
تپه در نخستین پروازش داشت هواپیمای »تی 
33« نیروی هوایی را هدایت می کرد. مثل بقیه 
خلبان ها برای یک ســال و نیم به آمریکا اعزام 

شد تا دوره خلبانی شکاری بمب افکن های اف 
4 را بگذراند. 

 دین بهتر است یا درجه؟
کم نبودند خلبان هایی که با وجود تربیت شدن 
در دانشــگاه های رژیم شاهنشاهی و گذراندن 
دوره های آموزشــی در آمریــکا بازهم از نظر 
فکری و عقیدتی آنچه نیروی هوایی آن زمان 
می خواست از کار در نمی آمدند. یکی از آن ها 
»جواد فکوری« بود کــه زمینه های مذهبی و 
دینی الزم را داشت و با حضور در پایگاه هوایی 
شــیراز بدجوری افتاده بودند دنبال کتاب های 
دینی، نماز اول وقــت، روزه و... فرمانده پایگاه 
شــیراز مهارت، سوابق، شجاعت، دانش و همه 
چیز »فکوری« را دوست داشت ااّل همین نماز 
خواندن و روزه گرفتنش را. وســط ماه رمضان 
یک روز با »فکوری« چشــم در چشــم شد و 
ازخلبان دوســت داشــتنی اش خواســت به 
دفترش بیاید تا به اصطالح لبی تر کنند. فکوری 
می دانست این دعوت، یک دستور دوستانه هم 
هست. با این همه عذرخواهی کرد که: معذورم 

تیمسار...روزه دارم. 
تیمســار توی ذوقش خورد تا جایی که بعدها 
وقتی همســر »جــواد« را در پایــگاه دید این 
دلخوری را بروز داد. روز بعد وقتی همســرش 
گفت: جواد...امســال قراره درجــه ات بیاد با 
این تیمسار ناســازگاری نکن! »فکوری« توی 
چشم های همســرش نگاه کرده، با خنده اما 
محکم گفته بود: دینم را به درجه نمی فروشم.

 از تبریز تا کودتای نوژه
اســفند 57 از آمریکا به ایران بازگشــت و سه 
ماه بعد به عنوان فرمانده پایگاه هوایی به تبریز 
منتقل شــد. در این روزها هــواداران »حزب 
جمهوری خلق مسلمان« پایگاه هوایی را اشغال 
و »فکوری« را نیز بازداشت و زندانی کردند. 48 
ساعت بعد با کمک »شهید اردستانی« آزادش 
کردند . لبــاس پرواز خلبان کامــالً پاره بود، 
کبودی در بیشــتر نقاط بدنش دیده می شد و 
پاهایش زخم های عمیقی داشت. با همان حال 

برای ســه روز به تهران رفت و در بازگشت به 
شیراز به کمک گروه ضربت و دیگر افراد، پایگاه 
را آزاد و ضد انقالب را دســتگیر کرد. جدیت 
و تعهدش در کار ســبب شد پله های ترقی را 
بســرعت طی کند. کمی بعــد فرمانده پایگاه 
هوایی مهرآباد و سپس معاون عملیاتی نیروی 
هوایی شــد تا در خنثی سازی کودتای »نوژه« 
نیز تأثیر گذار باشد. خرداد سال 59 که رسید، 

فکوری فرمانده نیروی هوایی شده بود.

 مغز متفکر
نه نور چشمی بود و نه روابط خاص با دیگران 
داشــت. به سبب تجربه ها و توانایی هایش بود 
که توانست به فرماندهی برسد.پیش از انقالب 
با گذرانــدن دوره های هنر آمــوزگاری پرواز، 
تیراندازی هوایی در شــب و فرماندهی ستاد با 
ساعت پروازی باال روی هواپیمای اف 4 یکی از 
بهترین خلبانان این جنگنده بود. مسؤولیت های 
عملیات گــردان 102 شــکاری، گردان یکم 
شکاری، گردان پرواز کور و عملیات تیپ سوم 
شکاری را هم پشت سر گذاشته بود. این ها را 
گفتیم تا بدانید مغز متفکر نیروی هوایی، جوان 
خام و بی تجربه ای نبود که یک شــبه ره صد 
ساله را پیموده باشد. سه ماه از فرماندهی اش در 
نیروی هوایی می گذشت که شهید رجایی او را 
به عنوان وزیر دفاع با حفظ سمت به کابینه اش 
برد. آن هم در زمانی که آقای »فرمانده« بتازگی 
تغییر ساختار بنیادی در نیروی هوایی را آغاز 
کرده بود و داشت به اوضاع سروسامان می داد. 
حاال عمر وزارتش به 11 روز نرســیده بود که 

جنگ آغاز شد.

 وقتی کمان رها شد
حتی فکــر کردن به حمله همزمــان با 140 

هواپیمــا هم دل و جرأت می خواهد. »فکوری« 
اما حــدس زده بود »صــدام« حتی فکرش را 
نمی کند که نیروی هوایــی ایران توان چنین 
خطر کردنی را داشــته باشد. 200 هواپیما را 
تدارک دید که 140 تای آن ها با طلوع آفتاب از 
مرز گذشتند . پدافندهای عراقی و صدام وقتی 
به خودشان آمدند چیزی نزدیک به 60 درصد 
از نیروی هوایی عراق از دست رفته بود و داشت 
در آتش می سوخت. تا چند روز پس از حمله 
نیز هنوز کارشناسان و رسانه های خارجی گیج 
و منگ بودند جوری که فکر می کردند بخشی از 
هواپیماها از سوریه برخاسته و آن ها را بمباران 

کرده اند!

 پرواز آخر
چند ماه پیش فرماندهــی نیروی هوایی را به 
جانشینش تحویل داده بود و با حکم امام)ره( 
شده بود مشاور ستاد مشــترک ارتش... حاال 
داشــت از منطقه برمی گشــت... ناگهان یک 
طرف هواپیما چیزی برق زد و ترکید و بعد همه 
چیز از کار افتاد، صدای موتورها قطع شد و همه 
جا در تاریکی فرو رفت. »فکوری« خودش را به 

کابین رساند. 
خلبان چراغ قوه را انداخت روی دســتگاه ها و 
آمپرهــای کابین. همه عقربه ها روی صفر بود! 
هواپیما داشــت مثل یک تکه سنگ به طرف 
زمین می رفت. »فکوری« گفت: همه چیز تمام 
شــد...به هواپیما امیدی نیست...به خدا توکل 
کنید...تالشــتون رو بکنید... بعد آرام برگشت 
و در کنــار دیگــر فرماندهان نشســت. قرآن 
جیبی اش را در آورد و مثل شب هایی که برای 
فرزندانش علی، آیدا و انوش با صدای قشنگش 
قرآن می خواند، شروع به خواندن کرد. هواپیما 

به زمین نزدیک تر شده بود... .
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یک بار کانادایی ها و
یک بار استرالیایی ها

تسنیم/ جانشــین فرمانده نیروی دریایی 
ســپاه می گویــد: در خلیج فــارس دوبار  
آمریکایی هــا را، دوبــار انگلیســی ها، یک 
بــار کانادایی ها و یک بار اســترالیایی ها را 
بازداشت کرده ایم. دریادار علیرضا تنگسیری 
در حاشیه مراســم رژه نیروهای مسلح در 

بندرعباس سخن می گفت. 

ادعای فروش
سؤاالت گواهینامه خلبانی  

ایلنا/ »م.ت« یک معاون هواپیمایی کشوری 
دوشــنبه گذشــته به علت خرید و فروش 
سواالت آزمون گواهینامه خلبانی بازداشت 
شــد. او با ســپردن وثیقــه 500 میلیون 
تومانی آزاد و همان روز در جلســه معاونان 

شرکت های هواپیمایی حاضر شد. 

سخنگو یا مقام امنیتی؟ 
رجانیوز/ به گزارش العالم، سحر نوروززاده- 
سخنگوی فارسی زبان آمریکا- عضو شورای 

امنیت ملی آمریکاست. 

بازی نعمت زاده
با افکار عمومی 

نسیم آنالین/ مخالفت نعمت زاده با قرارداد 
واردات واگن از روســیه در حالی است که 
شرکت »اورال واگن زاود« روسیه یک نمونه 
از واگنی را که ایران ســفارش داده بود، با 

حضور وزیر صنعت رونمایی کرد. 

پرونده »رحم اجاره ای«
روی میز بهزیستی

ایسنا/ علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه 
اجتماعی می گوید: سازمان بهزیستی را برای 
بررسی ابعاد سیاستگذاری در موضوع »رحم 

اجاره ای« مامور کرده ام.

دختر بی حجاب
در حج امسال 

رجانیوز/ تصویرهایی از یک زن بی حجاب 
در مراســم حج امســال در فضای مجازی 
منتشر شده اســت. گویا او »لولوء حریری« 
-دختر ســعدالدین حریری- نخست وزیر 
سابق لبنان و همپیمان سعودی است. یک 
مفتــی مالزیایی  به روزنامه »مالزین تودی« 

گفته این کار خجالت آور است. 

سرنوشت خواهر و برادر 
ایرانی در استرالیا 

فارس/ گاردین می نویسد: »مژگان شمس 
علی پــور« زن ایرانــی کــه در کمپ های 
پناهجویان استرالیا زندانی بود پس از دو سال 
آزاد و موفق شد ویزای موقت استرالیا بگیرد. 
برادرش- شــمس علی پور- روز چهارشنبه 
توانست با وســاطت وزیر مهاجرت استرالیا 

ویزای موقت برای 3 ماه دریافت کند.

خبر موثق است
وقایــع اتفاقیه/ مهدی فضائلــی، فعال 
رســانه ای اصولگــرا  دربــاره چگونگــی 
اطالع یافتن از جزئیــات دیدار احمدی نژاد 
با رهبری می گوید: کسانی که در کار خبر 
و تحلیل هســتند از کانال هایی به خبرها 
دسترسی پیدا می کنند. وی می افزاید: من 
همیشه کوشش کرده ام اگر مطلبی را نقل 

کنم، موثق باشد.

آرایشگاه عروس و داماد 
از ۶بعدازظهر ممنوع!

در  فــارس  اســتان  پلیس  خبرجنوب/ 
اطالعیه ای اعالم کرده اســت:  آرایشگران 
زنانه و مردانه حداکثر تا ساعت 18 مجاز به 
ارایه خدمات به عروس و داماد هستند و در 
این ساعت عروس و داماد باید ترخیص و از 

آرایشگاه خارج شوند. 

  صاحب امتیاز: 
آستان قدس  رضوی )موسسه فرهنگی قدس(

  سرپرست مؤسسه و سردبیر:
 ایمان شمسایی
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