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آیت اهلل آملی الریجانی: 

جای دولت بودم
وزیر اقتصاد آلمان را 

راه نمی دادم
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 کارشناسان در گفت و گو با قدس تأکید کردند 

اجرای قوانین داخلی به جای تن دادن به تعهدات خارجی

مروری بر انفجارها و
حمالت تروریستی در اروپا

12 سال ناامنی
در قاره سبز

 سیاســت   فعالیت های اقتصادی کشور یا اثبات شــفاف بودن این فعالیت ها به 
جهانیان در حالی به مناقشــه روز میان قوه مجریه و مجلس بدل شــده که هنوز 
ابهام هــای زیادی در مورد اینکه عملکرد دســتگاه های دولتی در داخل برای مردم 
تا چه حد شــفاف و قابل دسترســی اســت، وجود دارد، و بدون تعارف دولت هنوز 
نتوانســته بر مقاومت وزارتخانه ها، نهادها و شــرکت های دولتی برای شفاف سازی 
عملکردشــان و ارایه اطالعات گــردش مالی، قراردادها، بودجه و دیگر حســاب و 
کتاب هایی که طبق قانون باید برای عموم منتشــر شوند، غلبه کند. موضوع از این 

هم فراتر است و این مقاومت و خودداری از ارایه اطالعات...

annotation@qudsonline.ir

یـــادداشــت  روز
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس

 تمام دوســتداران خاندان گرامی پبامبر)صلی اهلل علیــه و آله( در دهه اول محرم 
شایســته است که حالشــان تغییر کرده و به خاطر مصیبت های بزرگ و رنج های 
عظیمی که به خاندان اهل بیت)علیهم السالم( در این ماه وارد شده است، آثار حزن 

و اندوه در دل و صورتشان پدیدار شود و با نیتی خالص و...

تمرکز دشمن
بر نقطه ضعف های مراسم مذهبی 
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جاسوس آمریکایی
 از ایران شکایت کرد

انقالب ایران و مقاومت 
برگرفته از بیدارسازی امام حسین )ع( 

برخی نوحه های عاشورایی
 500 سال قدمت دارد
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کربالیی که می گفتی همین جاست
 تکیه هشت   کاروان رسیده است کربال، بابا تکیه هشت

گفته همین جا بارها را زمین بگذارید و خیمه 
بزنید! رو به عمو می کنم و می پرسم: »عموجان 
اینجا کجاســت؟ « صورتش را نزدیک می کند 

و آرام می گوید: »مهم این اســت که رسیدیم 
عزیزکم « و چشــم می دوزد به چشم های بابا... 
آفتاب کمی می تابد و کمی پشت ابر کوچکی 
که توی آسمان انگار ما را تا اینجا دنبال کرده ...

 بین الملل  همه چیز از ورود ناعادالنه آمریکایی ها 
به خاورمیانه آغاز شد، واکنشی شتابزده و نادرست 
که به گفته جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، 
برای مبارزه با تروریســم در افغانســتان صورت 
گرفت. این واکنــش آمریکایی ها که تاکنون نیز 
به طور کامل تمام نشده است، قرار بود منجر به 
ایجاد امنیت در جهان و خاورمیانه شود، اما آنچه 
حاصل شــد سرایت ناامنی و صدور تروریست به 
سایر نقاط جهان بود. آنچه طی 12 سال گذشته 

در اروپا به عنوان ...

ادعای جدید جیسون رضائیان؛  سید حسن نصراهلل: رسول نجفیان درباره گنجینه نواهای محرم
هر

: م
س

عک

13 پرونده تفحص از خودروسازی 
در بایگانی خاک می خورد

سکوت دو ساله 
در برابر تخلف 

خودروسازان

کارشناسان در هفته بزرگداشت 
نیروی انتظامی تأکید کردند

»پلیس« 
یار مهربان 

و مقتدر مردم
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امام حسینg: به خدا سوگند، این گروه ستمکار مرا می کشند و خدا هم لباس خواری فراگیری را به آنان می پوشاند و شمشیری برنده را بر آنان حاکم می کند. خداوند کسی را بر آنان مسلط می کند که چنان خوارشان سازد که از قوم سبأ هم خوارتر شوند.   بحار- ج 44- ص 368
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  سه شنبه  13 مهر 1395  2 محرم 1438 4 اکتبر 2016  سال بیست و نهم  شماره 8232  

اخبار روزنامـه صبـح ایـران

دستگاه های اجرایی خود را بی نیاز از پدافند غیرعامل ندانند  مهر: قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه طرح های پدافند غیرعامل باید به موازات اجرای طرح های عمرانی و صنعتی کشور پیش 
برود، گفت: دستگاه های اجرایی خود را بی نیاز از پدافند غیر عامل ندانند.محمد حسین مقیمی در همایش ملی پدافند غیرعامل و توسعه پایدار، با بیان اینکه ما در جمهوری اسالمی از ابتدا پدافند غیرعامل 

نداشتیم، اظهارداشت: پدافند غیرعامل در سیستم های نظامی و ارتش و سپاه داشتیم اما کل کشور از چنین سازمانی برخوردار نبود؛ بنابراین خسارات زیادی را از این نظر متحمل شدیم.

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

میزان: رئیس قوه قضاییه با انتقاد شدید از 
اظهارات اخیر وزیر اقتصاد آلمان مبنی بر 
لزوم به رسمیت شناختن اسراییل و طرح 
برخی ادعاهای حقوق بشری علیه ایران، 
گفت: اگر به جای دولت و وزیرخارجه بودم 
به طور قطع اجازه نمی دادم چنین شخصی 

وارد ایران شود.
آیت اهلل آملی الریجانی در جلسه مسؤوالن 
عالی قضایی با انتقاد شدید از اظهارات اخیر 
وزیر اقتصاد آلمان، تصریح کرد: وزیر اقتصاد 
آلمان در سخنانی نادرست، غیرمنطقی و 
غیرصحیح گفته است اگر ایران می خواهد 
راه تعامالت تجاری باز شود باید اسراییل را 
به رسمیت بشناسد. بظاهر ایشان در خواب 
گرانی به ســر می برد و نمی داند که ایران 
سی و چند سال است که برای مقاومت در 
برابر چنین خواسته هایی فشارهای زیادی 
را در مسیر اعتقاد خود تحمل کرده است.

  ادعاهای حقوق بشری اروپا
آیت اهلل آملی الریجانی با اشاره به ادعاهای 
حقوق بشــری وزیر آلمانــی و همچنین 
اتحادیــه اروپا علیه جمهوری اســالمی 
ایران، گفت: این شخص و اتحادیه اروپا آیا 
کشته شــدن مردم بی گناه یمن به دست 
عربستان و پشتیبانی آمریکا 
را نمی بینند؟ آیا این کودکان 
چنــد روزه و چند ماهه که 
خود سازمان ملل کشتارشان 
را تأییــد کرد اما با فشــار 
دالرهای سعودی مجبور به 
عقب نشینی شــد، حقوق 
بشر ندارند؟ آیا پناهجویانی 
که به اروپــا رفته اند و علت 
آوارگــی شــان نیــز دقیقاً 
اروپا  طلبانه  جنگ  اقدامات 
و آمریکا بوده اســت و امروز 
نیــز تــالش می شــود که 
علیه  سختگیرانه ای  قوانین 
آنان تصویب شود، حقوق بشر ندارند؟ آیا 
سیاه پوســتان آمریکا که همواره از سوی 
پلیس این کشور هدف تهدید و کشتار قرار 

می گیرند، حقوق بشر ندارند؟
رئیس دســتگاه قضا همچنین با اشــاره 
به تجهیز صدام به بمب های شــیمیایی 

توسط آلمان در طول جنگ عراق با ایران 
اظهارداشــت: اینکه وزیر اقتصاد آلمان و 
امثال او پیش از رسیدگی به موارد متعدد 
نقض حقوق بشــر از ســوی خودشان و 
متحدانشان بر اساس اطالعات کامالً خالف 
واقع و ساختگی، کشــوری مانند ایران را 
متهم به نقض حقوق بشر می کنند، سخنی 

نامربوط و ناسنجیده است.

  از اعدام خوشمان نمی آید
آیــت اهلل آملــی الریجانی با اشــاره به 
اظهارات این قبیل افراد در مورد اعدام ها 
در ایران نیز خاطرنشــان کرد: هیچ کس 
در کشــور، از اعدام خوشــش نمی آید و 
از آن دفــاع نمی کند امــا در مقابل این 
مجازات باید دیــد که موادمخدر چگونه 
 بــه جــان جوان های مــا افتــاده و اگر 
سهل انگاری در این زمینه صورت گیرد 
تخریب نیروی جوان کشور و خانواده های 
آنان شــدت خواهد گرفــت. یک معتاد 
چندین خانواده را درگیر و قربانی می کند، 

بنابراین ما باید با اتخاذ سیاست های الزم 
مقابل این موضوع بایستیم و این نکته را 
نیز باید در نظر داشت که قوه قضاییه در 
این امور مجری قوانین مربوط به مجازات 
اعــدام )در باب مواد مخــدر یا غیر آن( 
اســت و خود نمی تواند تصرفی در آن ها 
داشته باشد. برخی از این قوانین مصوب 
مجمع تشــخیص مصلحت نظام است و 
برخی هم مجلــس. انتظار تخلف قانونی 
از دستگاه قضا نیز انتظار نابحق دیگری 
است.رئیس قوه قضاییه افزود: برخورد با 
مقوله موادمخدر در بسیاری از کشورهای 
دیگر از جمله کشــورهای شرق آسیا به 
مراتب ســخت تر از برخــورد جمهوری 

اسالمی است.

  اجازه دخالت نمی دهیم
آیــت اهلل آملــی الریجانی تأکیــد کرد: 
مقام های جمهوری اسالمی به امثال وزیر 
آلمان اجازه دخالت در امور داخلی خود را 
نخواهند داد و بنده به دولت و وزیرخارجه 

پیشنهاد می کنم که اجازه ندهند چنین 
افرادی وارد کشــور شــوند؛ افــرادی که 
کشورهایشــان در طول چندین سال به 
بهانه های واهی از جمله موضوع سالح های 
هســته ای که رهبر معظــم انقالب بارها 
فرمودند »آن را حرام می دانیم«، کشــور ما 
را مورد تحریم قرار دادند و در حال حاضر 
برای حضــور در بازارهای ما به جای آنکه 
عذرخواهی کنند با لحن طلبکارانه سخن 

می گویند.
رئیس قوه قضاییــه تأکید کرد: بنده بنا 
نــدارم در کار دولــت و وزارت خارجه 
دخالت کنــم. طبیعتاً هر قوه ای وظایف 
مختص به خود دارد اما اگر به جای آن ها 
بودم اجازه نمی دادم این وزیر وارد کشور 
شود. به هرحال دولت و وزیرخارجه باید 
عزتمندی مــردم را حفظ کنند و راه را 
بر این قبیــل افراد ببندنــد تا بفهمند 
که باید در بیان خــود ادب دیپلماتیک 
را رعایت کننــد و با عذرخواهی قدم به 

پیش بگذارند.

آیت اهلل آملی الریجانی:

جای دولت بودم وزیر اقتصاد آلمان را راه نمی دادم

 چرا دادستان و ستاد تدبیر چشمشان را بر تعهدات شرکت پدیده بسته اند 
و مدیــران پدیده با فروش ثروت و دارایی مردم پاســخگوی نیاز مردم پس 

از۲۳ ماه نیستند؟ 9130009585
 بعداز هشت سال جنگ تحمیلی و چه سختی و رنج ها که مردم مهران در 
طول این سال ها کشیدند و با جان و دل مردم این دیار در زیر بمباران های 
وحشــتناک با دست خالی جانانه مقاومت کردند و اینک خدمت به زوار امام 
حســین)ع( نصیب مردم مهران گشــته به پاس این همه فداکاری و نجابت 
مــردم مهران، مردم این شــهر از نمایندگان خــود را مجلس، مردم مهران 
انتظــار دارند با رأی مثبت به منطقــه آزاد مهران با قدردانی از زحمات این 
دیار، مردم این دیار بیشتر تشویق به خدمت رسانی به زوار سیدالشهدا )ع( 

و مردم ایران اسالمی شوند.  9180000774
 آقایان در دولت تدبیر و امید، اگر وقت کردید، یک نگاه به حقوق کســی 
که دو ســال سر کار است، بیندازید و آن را با حقوق یک بازنشسته مقایسه 
کنیــد، چرا ماده 68 را بــرای کارکنان اجرا کردید، اما مــاده ۱۲۵ را برای 

بازنشسته اجرا نمی کنید، هر دو قانون هستند. 9160002614
 ممنون که هشــت تکیه شده. عالیه. خیلی ممنون که هشت عزادار شده. 
خالقیت های شــما ستودنی است. فقط با دیدن هشــت اشکم در میاد چه 

برسه به خواندنش! 9150005484
 باز این جهادکشــاورزی در امور گوشت، مرغ، شکر و غیره ورود کرد! این 
مردم باید شــاهد گرانی کاالهای اعالم شــده باشــند. ما را به خیر تو امید 

نیست، شر مرسان! 9150007621
 چرا ما که توان پرداخت پاداش بازنشســتگان و گنــدم کاران را نداریم، 
رفتیم گران ترین مربی را آوردیم؟ آن وقت برای تیمی که رده ۵6 در جهان 

است، همردیف جیبوتی، با این فوتبال درپیتی ما! 9160002614
 یک عزاداری تنهایی، روز اول محرم برای من در تکیه هشــت. ان شاءاهلل 

امام حسین)ع( همه شما هشتی ها را حفظ کند. 9150005004

سخنگوی سپاه:
شهید همدانی نقش محوری 

در تشکیل نیروهای دفاع 
وطنی سوریه داشت 

ایسنا: سخنگوی سپاه گفت: سردار همدانی 
همراه با سردار سلیمانی، سوریه را برای مقابله 
با تروریست های تکفیری در دوران نظام سلطه 
و استکبار یاری بخشــید و نقش محوری در 
تشــکیل بســیج و نیروهای دفاع وطنی این 

کشور داشت. 
سردار رمضان شریف، مسؤول روابط عمومی 
کل و ســخنگوی سپاه پاســداران با اشاره به 
خدمات و نقش آفرینی های ســردار سرلشکر 
شــهید حاج حســین همدانی در سه دوران 
انقالب، دفــاع مقدس و ســپس عرصه های 
پاســداری از انقالب پــس از جنگ تحمیلی 
هشت ســاله گفت: مطالعه زندگی و خدمات 
ارزنده ســردار همدانی بویــژه می تواند برای 
نسل های امروز و فردای کشور بسیار آموزنده و 

الهام بخش باشد.
وی افــزود: ســردار همدانــی در قامت یک 
مستشار تمام عیار همراه با سردار حاج قاسم 
ســلیمانی دولت، ملت و ارتش سوریه را برای 
مقابله با تروریست های تکفیری در دوران نظام 
سلطه و استکبار یاری بخشید و نقش محوری 
را در تشکیل بســیج و نیروهای دفاع وطنی 
این کشور رقم زد. خاطرنشان می شود، مراسم 
اولین سالگرد شهادت سرلشکر حاج حسین 
همدانی و آیین تجلیل از دیگر شــهدای حرم 
فردا بعد از نماز مغرب و عشا در مسجد پیامبر 
اعظم)ص( شــهرک شهید محالتی تهران در 

اقدسیه، بلوار ارتش برگزار خواهد شد.

حجت االسالم انصاری:
 باید چهره حقیقی اسالم را 

به دنیا نشان بدهیم
جمهوری:  ریاست  اطالع رسانی  پایگاه 
معــاون حقوقی رئیس جمهور بــا بیان اینکه 
متأسفانه تروریست ها چهره ای خشن، وحشی 
و درنده خو از اســالم ترسیم می کنند، گفت: 
غبارزدایی از چهره اسالم حقیقی کاری است 
که امــروز رهبر فرزانه انقالب ما با ســخنان 

روشنگرانه خودشان انجام می دهند.
حجت االســالم مجید انصاری بــا حضور در 
اجتماع عزاداران حسینی روستای کریم آباد 
پاکدشــت، اظهارداشــت: هیچ دفاعی از امام 
حســین)ع( و نظام والیی ما مؤثرتــر از ارایه 
یک چهره موفق از مدیریت دینی و اسالمی، 
آبادانی کشــور و تقویت پایه هــای اخوت و 
برادری در جامعه نیست. وی گفت: نهضت امام 
حســین)ع( و حادثه عاشورا فقط یک حادثه 
تاریخی مربوط به گذشــته نیســت. اگر این 
حادثه زنده است و دامنه آن نه تنها شیعیان، 
بلکه همه مسلمانان و نه تنها جهان اسالم، بلکه 
همه انسان های آزادیخواه را فرا می گیرد به این 
جهت است که نهضت کربال درس انسانیت و 
ماجرای تقابل نــور و ظلمت و ظلم و عدالت 
در همیشه تاریخ است. انصاری افزود: با کمال 
تأســف امروز چهره ای که از اســالم توسط 
تروریســت ها ترسیم شــده، چهره ای خشن، 
وحشــی و درنده خو است. امروز وظیفه همه 
شیعیان و همه مجالس سیدالشهدا )ع( و همه 
گویندگان، مداحان و سخنوران این است که از 
چهره مظلوم و غبار گرفته اسالم دفاع کنند و 

چهره حقیقی اسالم را به دنیا نشان بدهند.

درخواست از دیوان عدالت 
برای ابطال قراردادهای نفتی 

تســنیم: نماینده مردم شاهین شــهر در 
مجلس در نامه ای بــه دیوان عدالت اداری، 
خواســتار ابطال الگوی جدیــد قراردادهای 
از  نفتی شــد. حســینعلی حاجی دلیگانی 
شــکایت خود به دیوان عدالت اداری برای 
ابطــال قراردادهای جدید نفتــی خبر داد 
و گفت: دیروز در نامــه ای به دیوان عدالت 
اداری کشور درخواست ابطال الگوی جدید 
قراردادهــای نفتی را مطرح کــردم.وی در 
توضیح تقاضای خود به دیوان عدالت اداری 
گفت: بنده در این تقاضانامه خواهان ابطال 
مصوبات دولــت در تاریخ هــای ۱۳ مرداد 
و 7 شهریور ســال جاری مربوط به الگوی 

قراردادهای نفتی جدید هستم.

الریجانی اعالم کرد
 کاهش قاچاق کاال 

به 15 میلیارد دالر در سال
مهر: رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت: 
رقم بودجه جاری کشور نزدیک به ۲۰۰ هزار 
میلیارد تومان است که این شرایط، موجب 

کاهش بودجه در بخش عمرانی می شود. 
علی الریجانی در نشســت مشترک شورای 
اداری قم و نیروی انتظامی این استان که قبل 
از ظهر دوشنبه در سالن جلسات مرکز عمار 
نیروی انتظامی قم برگزار شد، به مسأله قاچاق 
اشــاره کرد و با تأکید اینکه این عارضه بسیار 
بدی برای کشور است، گفت: حجم قاچاق زیاد 
است و در یک ســال اخیر اقدامات خوبی در 
این زمینه صــورت گرفته و رقم قاچاق از ۲۰ 
میلیارد دالر به ۱۵ میلیارد دالر رسیده است. 
وی تصریح کرد: نیروی انتظامی در این زمینه 
نقش مؤثری داشته باشــد و اگر ما به دنبال 
اقتصاد مقاومتی هســتیم باید جلوی قاچاق 
گرفته شود.الریجانی با اشاره به اینکه کشور از 
شرایط سخت عبور کرده است، عنوان کرد: با 
وجود این، کشور از لحاظ آبادانی با چالش هایی 
مواجه است و بودجه عمرانی کم است و بعید 
اســت که امســال نیز بدون کمک از اوراق و 
اســناد خزانه بتوان اقدامــی جدی در بخش 
عمرانی صورت داد زیرا بودجه جاری کشــور 

زیاد و رقم ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

سفر پر حاشیه مردی که برای ایران شرط گذاشت
»زیگمــار گابریل« معــاون صدر اعظم 
و وزیــر اقتصــاد و انرژی آلمــان روز 
دوشــنبه با علی طیب نیــا وزیر امور 
اقتصــادی و دارایی دیدار و گفت و گو 
کرد. این دیدار در شــرایطی انجام شد 
که پیش از ایــن آلمانی ها برای ایجاد 
روابط اقتصادی با ایران شــرط بزرگی 
گذاشــته بودند. به گفته رویترز زیگما 
گابریل در نشســتی با بازرگانان آلمانی و ایرانی گفته بود: اگر ایران خواهان 
برقراری روابط اقتصادی نزدیک تر با آلمان و کشــورهای غربی دیگر است، 

باید روابطش را با رژیم صهیونیستی بهبود ببخشد! 
این درحالی اســت که عدم به رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی از جانب 
نظام جمهوری اسالمی ایران از ابتدای انقالب تاکنون به عنوان یکی از اصلی 

ترین استراتژی های کشورمان شناخته شده است. 
ایــن موضع گیری وزیر آلمانی واکنش های گوناگونی نیز به همراه داشــت. 
علی اکبر والیتی، مشــاور امــور بین الملل رهبری پــس از دیدار با رئیس 
کمیسیون روابط خارجي مجلس نمایندگان بلژیک در پاسخ به سؤالي درباره 
شرط وزیر اقتصاد آلمان براي کشورمان مبني بر به رسمیت شناختن رژیم 
صهیونیســتي با رد این شرط تصریح کرد: این آرزو را هر کسي که بخواهد 
از کشــورمان داشته باشد به گور خواهد برد، زیرا جمهوري اسالمي ایران به 

هیچ عنوان این رژیم غاصب را به رسمیت نخواهد شناخت. 
همچنین آیت اهلل آملی الریجانی، رئیس دســتگاه قضا در جلسه مسؤوالن 
عالی قضایی با انتقاد شــدید از اظهارات اخیر وزیــر اقتصاد آلمان مبنی بر 
لزوم به رســمیت شناختن اسراییل، گفت: اگر به جای دولت محترم و وزیر 
امور خارجه بودم قطعاً اجازه نمی دادم چنین شخصی وارد کشور شود. وزیر 
اقتصاد آلمان در ســخنانی نادرست، غیرمنطقی و غیرصحیح گفته است اگر 
ایران می خواهد راه تعامالت تجاری باز شــود باید اســراییل را به رسمیت 
بشناسد. ظاهراً ایشان در خواب گرانی به سر می برد و نمی داند که ایران سی 
و چند سال اســت که برای مقاومت در برابر چنین خواسته هایی فشارهای 

زیادی را در مسیر اعتقاد خود تحمل کرده است.
این درحالی اســت که با همه این حواشی ظهر دیروز زیگمار گابریل، وزیر 
اقتصاد آلمان وارد تهران شــد و دیدارهای رســمی خــود را با وزیر اقتصاد 

کشورمان و سایر مسؤوالن اقتصادی کشور انجام داد.

در دیدار با رئیس دفتر حافظ منافع مصر 
امیرعبداللهیان: آمریکایی ها در مبارزه با 

تروریسم فقط شعار می دهند 
مجلس  رئیــس  ویژه  دســتیار  ایرنا: 
در امور بین الملل بــا تأکید بر راه حل 
سیاســی برای خاتمه بحران ســوریه، 
گفت: ایران از هرگونه اقدامی در جهت 

حل این بحران حمایت می کند. 
امیرعبداللهیان در دیدار »یاسر عثمان« 
رئیس جدید دفتــر حافظ منافع مصر 
با اشاره به مناســبات دیرینه تهران و 
قاهــره، گفت: با وجود فراز و نشــیب هایی که در این ســال ها با آن مواجه 
بودیم، روابط جمهوری اسالمی ایران و مصر همواره روابط متینی بوده است.
وی همچنین مواضع مصر در قبال بحران سوریه و مبارزه با داعش را سازنده 
و مفید دانســت. وی تصریح کرد: ایران و مصر دو کشــور بزرگ و تأثیرگذار 
هستند که می توانند با همکاری های مشترک منطقه ای در کمک به کاهش 
تنش ها در منطقه، نقش سازنده ای ایفا کنند.وی افزود: همکاری های تهران 
و قاهره می تواند به حل مشکالت جهان اسالم و از جمله حمایت از موضوع 
فلســطین کمک کند. وی  افزود: آمریکایی ها در مبارزه با تروریســم جدی 
نیســتند و فقط شعار سر می دهند.»یاســرعثمان« رئیس جدید دفتر حافظ 
منافــع مصر در تهران نیز با اشــاره به جایگاه ایــران در منطقه، ضمن ابراز 
نگرانی از جنایات گســترده گروه های تروریســتی و تداوم اوضاع بحرانی در 
ســوریه، یمن و لیبی ابرازامیدواری کرد: کشــورهای اسالمی با همکاری و 
همبستگی یکدیگر بتوانند در حل بحران منطقه نقش سازنده ای ایفا کنند.

ادعای جدید جیسون رضاییان
جاسوس آمریکایی از ایران شکایت کرد

جیسون  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
واشــنگتن  روزنامه  خبرنگار  رضائیان، 
 پســت، با طرح ادعایی بی اســاس از 

دولت ایران شکایت کرد.
»جیســون رضائیان«، خبرنگار روزنامه 
واشنگتن  پست که چند ماه در ایران به 
اتهام جاسوسی بازداشت بود، با استناد 
به یــک قانون در آمریکا شــکوائیه ای 

علیه دولت ایران تنظیم کرد.
رضائیان در این دعوی که روز دوشــنبه در دادگاه منطقه ای کلمبیا تنظیم 
شــده، در ادعایی بی اساس عنوان کرده در مدت ۱8 ماه بازداشت در ایران، 
برای اثرگذاری بر روند مذاکرات هســته ای ایران و گــروه ۱+۵ به گروگان 
گرفته شــده و تحت شکنجه روانی قرار گرفته اســت. در این شکایت  نامه 
همچنین ادعایی مضحک مطرح شــده که مقام های ایران مکرراً به جیسون 
رضائیان و همسرش »یگانه صالحی« که او هم دو ماه در ایران بازداشت بوده، 
گفته انــد که آنها به عنوان برگ چانه  زنی جهت تبادل زندانی »ارزشــمند« 

هستند.
رضائیان همچنین مدعی شــده که روند رســیدگی قضایی به پرونده اش با 
لحظات حســاس در مذاکرات هسته ای منطبق بوده و در نهایت آزادی وی 

نیز در روز اجرایی شدن توافق هسته ای صورت گرفته است.
در این شــکایت  نامه این ادعای بی اساس مطرح شده: برای تقریباً ۱8 ماه، 
ایران رضائیان را با هدف به دســت آوردن اهرم فشار در مذاکرات هسته ای 
و در نهایت تبادل وی با چیزی ارزشمند بازداشت و وحشت زده کرده است.
»جیســون رضائیان«، برادرش »علی رضائیان« و مــادر آنها »مری رضائیان« 
با استناد به بند »اســتثنائات تروریسم« در قانون »مصونیت های حاکمیتی 

خارجی « مدعی دریافت مبلغ نامشخصی غرامت از ایران شده اند.  
قانون مذکور، شــهروندان آمریکا را از پیگرد قضایی دولت های خارجی در 
دادگاه های این کشور منع می کند. »بند استثنائات تروریسم« شهروندانی را 
که در کشــورهای قرار گرفته در فهرست »حامیان تروریسم دولتی«، قربانی 
اقدامات تروریســتی، شکنجه یا گروگان گیری شده اند، از این قانون معاف 

می کند.

برخورد با مقوله 
موادمخدر در 
بسیاری از کشورهای 
دیگر از جمله 
کشورهای شرق آسیا 
به مراتب سخت تر 
از برخورد جمهوری 
اسالمی است

بــــــــرش

شماره پیامک: 30004567

چمران در جمع خبرنگاران:
منتظر نظر دادستان درباره 
امالک واگذار شده هستیم

فارس: رئیس شورای شــهر تهران گفت: 
منتظر نظر دادســتان درباره امالک واگذار 
شده شهرداری هســتیم.مهدی چمران در 
حاشیه نشست مشترک مجمع  نمایندگان 
استان تهران با اعضای شورای اسالمی شهر 
تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به سؤالی 
درباره زمان ورود شــورای شهر به موضوع 
امالک واگذار شده از سوی شهرداری گفت: 
فعالً منتظریم دادستان رسیدگی های خود 
را انجام دهد.رئیس شورای شهر تهران گفت: 
سازمان بازرســی کل کشور هم به موضوع 
ورود کرده و ما هم سازوکاری گذاشته ایم و 
پس از اعالم نتیجه بررسی های این سازمان 
که به احتمال زیاد ۱۰ تا ۱۵ روز بعد اعالم 

می شود، ما هم ورود می کنیم.

ایسنا: »کاظم پالیزدار« از نامه شهردارتهران 
به این ستاد برای توضیح عملکرد شهرداری 
در مسأله واگذاری امالک نجومی خبر داد.

دبیر ســتاد هماهنگی مبارزه با مفاســد 
اقتصادی در نشست خبری با خبرنگاران 
گفت: ما از  شهرداری خواسته ایم گزارشی 
در ایــن زمینه به ما ارایه دهد و شــهردار 
تهران نامــه ای داده که در آن تمام بندها 
و مجوزهایی را که می توانسته با آن استناد 
کند، گزارش کرده اســت و ما هم در حال 
بررســی آن هستیم تا ببنیم این مصوبات 
با ایــن نحوه اقدام چقدر شــمولیت پیدا 
می کند.وی ادامه داد:  بررســی می کنیم 
که شهرداری با چه مجوزی این امالک را 

واگذار کرده است.

فارس: عضو مجلس خبــرگان رهبری با 
تأکیــد بر اینکه دولــت در برخورد با 4۰۰ 
مدیر نجومی نباید تعلــل کند، گفت: قوه 
قضاییه باید به این موضوع که مطالبه مردم 
و رهبری اســت ورود و با آن برخورد کند.
آیت اهلل محسن مجتهد شبستری، با اشاره به 
گزارش رئیس دیوان محاسبات درباره تخلف 
4۰۰ مدیر نجومی اظهارداشــت: باتوجه به 
تأکیدهای رهبر معظم انقالب و باتوجه به 
اقتضای عقل و شرع باید هرچه زودتر جلوی 
مفاسد اقتصادی گرفته شود و رویکرد نظام 
ایجاب می کند که هرچه زودتر در این زمینه 
اقدام صــورت گیرد.وی تأکیــد کرد: همه 
پول  ها باید بازگردانده شود و مدیران نجومی 

نیز باید از خدمت منفصل و مجازات شوند.

مهر: وزیر دفاع اتکای اقتصاد کشــور به 
ظرفیت های داخلی را از دیگر نتایج اجرای 
اقتصاد مقاومتی اعالم کرد و گفت: این نوع 

اقتصاد ما را بی نیاز می کند.
سردار حســین دهقان دیروز در سفر به 
اســتان زنجان در جمع خبرنگاران افزود: 
در این ســفر به همراه مسؤوالن استان از 
پروژه هایی که در راســتای سیاست های 
اقتصاد مقاومتی و همچنین ذیل ســتاد 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی فعال هستند، 
بازدید می شود. وی با تأکید بر تأثیرگذاری 
اجرای سیاســت های اقتصاد مقاومتی بر 
شکوفایی اقتصاد کشــور در آینده، افزود: 
این تأثیرگــذاری منجر به قوام اقتصاد ما 

می شود.

دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی:وزیر دفاع: آیت اهلل مجتهد شبستری:
 دولت در برخورد 

با 400 مدیر نجومی تعلل نکند
 اقتصاد مقاومتی 

کشور را بی نیاز می کند
قالیباف درباره امالک نجومی 

نامه نوشت

فرمانده کل سپاه پاسداران:

غفلت از نیروهای مردمی و انقالبی اشتباه است 

خبر

 سپاه نیوز  فرمانده کل سپاه اقتدار و عظمت امروز ملت ایران 
را مرهون مقاومت انقالبی در دفاع مقدس دانست و گفت: غفلت 

از نیروهای مردمی و انقالبی اشتباه است. 
سردار سرلشکر محمد علی جعفری در اولین همایش سراسری 
فرماندهان قرارگاه امام حســین)ع( با تسلیت فرارسیدن ایام 
ســوگواری سید و ساالر شــهیدان و گرامیداشت یاد و خاطره 
امام راحل و شهدای هشت سال دفاع مقدس و شهدای مدافع 
حرم، برگزاری این همایش را اقدامی مثبت برای ارتقای توان و 

آمادگی رزم یگان های مردم پایه دانست.
فرمانده کل ســپاه با یادآوری رشادت ها و ایثارگری های دوران 
دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: دوران هشت ساله دفاع مقدس 
آثار بزرگی بر تاریخ انقالب اسالمی، ایران، منطقه و جهان داشته 

است.
سرلشــکر جعفری عظمت، استقالل، شــکوه و صالبت امروز 
ملت ایران را مرهون ایستادگی و مقاومت انقالبی بخصوص در 
دوران طالیی دفاع مقدس دانست و تأکید کرد: اگر مجاهدت ها 

و ایســتادگی و ایثار دوران جنگ نبود، سرنوشت ملت ایران و 
کشور نامعلوم بود.

 جنبه های ایجابی انقالب
وی در ادامه بــا تأکید بر جنبه های ایجابی و ســلبی انقالب 
اســالمی، جامعه سازی، دولت سازی، اســتقرار اخالق و دین 
در حاکمیــت و جامعه را از جمله جنبه هــای ایجابی انقالب 
معرفی کرد. سرلشکر جعفری افزود: مؤلفه اصلی که انقالب و 
نظام جمهوری اسالمی در دنیا به واسطه آن شناخته می شود، 
جنبه استکبار ستیزی، ظلم ستیزی و ایستادگی علیه طاغوت 
و نه گفتن به نظام ســلطه اســت که البته از جنبه های سلبی 
انقالب اسالمی است.فرمانده کل سپاه با تأکید بر اینکه استکبار 
و ظلم ســتیزی ملت ایران در دوران دفاع مقدس تجلی یافت، 
اظهارداشت: دفاع مقدس بر اساس انگیزه های اعتقادی و حضور 

داوطلبانه مردمی شکل گرفت.

 حضور نیروی مردمی
وی بــا بیان اینکه برای مقابله بــا تهدیدهای بیرونی و جنگ 
تحمیلی پس از پیروزی انقالب نیروهای مسلح به دلیل شرایط 
ناشــی از تغییرات و تحوالت بزرگ در کشــور بویژه در عرصه 
نظامی از آمادگی های الزم برخوردار نبودند، گفت: دشمن روی 
این آمادگی نداشتن و ضعف، برنامه ریزی کرده بود و با عجله در 
آن شرایط حمله همه جانبه خود را آغاز کرد، اما آنچه معادالت 
دشمن را به هم زد، حضور نیروی مردمی معتقد و داوطلب بود 

که روند و نتیجه جنگ را تغییرداد.
سرلشکر جعفری، فتح خرمشهر را پیروزی کامل نظامی ایران بر 
عراق دانست و گفت: فتح خرمشهر پس از یک سال و هشت ماه 

از آغاز جنگ، یک معجزه بود و بعد از آن هم 6 سال و نیم برای 
استیفای حق و شناساندن متجاوز به دنیا، ایستادگی کردیم.

فرمانده کل ســپاه افزود: صدام پس از شکســت در خرمشهر، 
اعالم آتش بس و عقب نشینی یک طرفه کرد اما اراده جمهوری 
اســالمی در تعقیب متجاوز و معرفــی تجاوزگر بود که پس از 
جنگ امروز این امنیت بی نظیر را برای ایران اســالمی ایجاد 
کرده است به گونه ای که هیچ کشوری اجازه نگاه چپ به ایران 
را ندارد.وی ادامه داد: درس مهمی که ملت ایران در دوران دفاع 
مقدس به ابرقدرت ها و مســتکبران جهان داد این بود که اگر 
کســی به سرزمین آن ها تجاوز کند، براحتی او را رها نخواهند 
کرد و تا تنبیه کامل متجاوز آرام نخواهند نشست و البته امنیت 

امروز کشور مرهون همین ایستادگی و مقاومت است.

 دفاع مقدس، الگوی رزمندگان
فرمانده کل ســپاه، دوران دفاع مقــدس را الگوی رزمندگان 
سوریه، لبنان، عراق، فلسطین و یمن در مقابله با جنگ های 
نیابتی و تروریست های تکفیری دانست و تصریح کرد: جهاد 
کبیر که به معنای اطاعت نکردن و همراه نشدن با طاغوت و 
ظلم است امروز فراتر از میهن اسالمی در جغرافیای مقاومت 
اســالمی و صحنه های مقابله با نظام ســلطه و اســتکبار و 
تروریســت های اجاره ای خودنمایی می کند.وی، مؤلفه اصلی 
قــدرت ملت ایران را که بــر نیروی ایمان، اعتقاد راســخ و 
انگیزه نیروهای مردمی استوار است، دلیل پیروزی و غلبه بر 
دشمنان دانســت و گفت: اگر انقالب زنده است و با عظمت 
در حال پیشروی است به واسطه دفاع مقدس ملت ایران در 
جنگ هشــت ساله اســت، در واقع امنیت، اقتدار و عظمت 

امروز ما حاصل همین دفاع مقدس است.



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

اقامه عزای حسینی در »ایوان روضه«   آستان: همزمان با دهه اول ماه محرم الحرام، ویژه برنامه های عزاداری با عنوان »ایوان روضه« در ایوان مقصوره مسجد گوهرشاد برگزار می شود. حجت االسالم 
والمسلمین سید جعفر طباطبایی هر روز صبح از ساعت 4:45، حجت االسالم والمسلمین حمیدی ساعت 10:30، حجت االسالم والمسلمین گرایلی بعد از نماز ظهر و عصر، حجت االسالم والمسلمین فاتحی ساعت16:50 

و حجت االسالم والمسلمین شریعتی تبار ساعت 18:30 دراین ایوان، سخنرانی می کنند. در ادامه مداحان و ذاکران خاندان عصمت و طهارت)ع( به مرثیه و روضه خوانی می پردازند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با حضور قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی
دو اثر جدید استاد فرشچیان

در موزه آستان قدس رضوی رونمایی شد
آستان: قائــم مقام تولیت آستان 
قدس رضــوی از دو اثــر جدید 
اهدایی استاد محمود فرشچیان به 

حرم مطهر رضوی رونمایی کرد.
همزمان با آغاز ماه محرم الحرام، 
ســید مرتضــی بختیــاری از دو 
اثر نگارگری اهدا شــده به موزه 
آســتان قدس رضــوی از طرف 
 اســتاد فرشــچیان بــه نام های 

»شام غریبان« و »آسمان چهارم« رونمایی کرد.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی در این مراســم که در گنجینه قرآن و 
نفایس حرم مطهر امام رضا)علیه الســام( برگزار شــد، با تجلیل از شخصیت 
استاد محمود فرشچیان اظهار داشت: استاد فرشچیان از فرهیختگان و نوادر 
هنر این ســرزمین و مایه افتخار ایران اسامی هستند که هنر متعهد در آثار 

ایشان متبلور شده است.
وی تصریح کرد: در دوران مسؤولیت استانداری اصفهان چندین نوبت با ایشان 
دیدار کردم و گفتم که خداوند بر شما عنایت بزرگی کرده که نبوغ و خاقیت 

سرشارتان بر قلم جاری گشته است.
وی گفــت: وقتی به تابلوی زیبای عصر عاشــورا می نگریم، در واقع با یک 
مقتل روبه رو می شــویم که به زیبایــی تمام، مظلومیت و مصایبی را که بر 
خاندان عصمت و طهارت)علیهم الســام( در واقعه عاشورا گذشته، تصویر 

کرده است.
قائم مقام تولیت آســتان قدس رضوی بیان داشت: زبان هنر یکی از بهترین 
روش های انتقال معارف اســامی و فرهنگ غنی اهل بیت)ع( است و گاهی 
تأثیــری را که یک اثر هنری در مخاطب می گــذارد با مطالعه ده جلد کتاب 

نمی توان قیاس کرد.
وی گفت: اســتاد محمود فرشــچیان کار طراحی ضریح های مطهر حضرت 
سیدالشــهدا)ع( و حضرت ثامن الحجج)ع( و دیگر آثارش را با درد، سوز دل و 
قطرات اشــک انجام داده اند و رمز تأثیرگذاری و ماندگاری هنر متعهد ایشان 

همین است.
وی در ادامه با قدردانی از تاش های رئیس و کارکنان ســازمان کتابخانه ها، 
موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی اظهار داشت: با توجه به سیاستگذاری 
و برنامه ریزی هایی که تولیت محترم بدان تأکید داشــته اند، بایســتی حفظ، 

نگهداری و صیانت از این گنجینه های ارزشمند را با دقت دنبال کنیم.
بختیاری در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره آیت اهلل واعظ طبسی)ره( اظهار 
داشــت: امیدواریم با همکاری همه خدمتگزاران با اخاص مجموعه سازمان 
کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آســتان قدس رضوی همان گونه که رهبر 
معظم انقاب نیز در منشور هفتگانه تأکید فرمودند، به وظیفه اعتای فرهنگ 

اصیل اسامی اهتمام ویژه داشته باشیم.

اجرای طرح »نذر خون« برای نخستین بار در مشهد 
آستان: رئیس شورای هیأت های 
مقــدس گفت:  مذهبی مشــهد 
برای نخستین بار در کشور طرح 
نذر خون با هــدف جلوگیری از 
 قمه زنــی در هیأت های مذهبی 

اجرا می شود.
سید مهدی طباطبایی در حاشیه 
ماه محرم  از  اســتقبال  مراســم 
الحــرام در حســینیه امــام رضا 

)علیه الســام( گفت: امروز قمه زنی در هیأت هــای مذهبی جایگاهی ندارد؛ 
در همین راســتا شورای هیأت های مذهبی مشهد با همکاری سازمان انتقال 
خون طرح نذر خون را راه اندازی کرده است که امیدواریم با اجرای این طرح 

بتوانیم فرهنگ نذر خون را در سراسر کشور نهادینه کنیم.

خـــبر

 از مســؤوالن حرم مطهر رضــوی بویژه 
مدیریــت امور انتظامات خواهشــمندیم با 
افرادی کــه به عنوان رابــط خرید از طرف 
مســؤوالن کشــیک های خدمــت خدمه 
افتخاری در بخش های خدام، کفشدار، دربان 
و فراش معرفی می شوند، برای ورود اقام و 
موارد مربوط به پذیرایی در آسایشــگاه های 
مدیریــت امور خدمه، هنــگام ورود به حرم 

مطهر بیشتر همکاری نمایند.
09150009236

 سخنرانان و اساتید خوبی در صدا و سیما 
مشغول فعالیت هستند، لطفاً آستان قدس 
رضوی از این افراد جدید هم در سطح حرم 

مطهر امام رضا)ع( بیشتر استفاده کند.
09130000441

 بــا توجه به اینکه تصاویر حرم مطهر امام 
رضا)ع( بــه صورت آناین از اینترنت پخش 
می شود، لطفاً شیوه زیارت را از حالت ازدحام 
به حالت طواف تغییر دهید تا دشمنان اسام 

فرصت تبلیغ منفی پیدا نکنند.
09140000381

 ضمن عرض تســلیت به مناســبت ماه 
محرم، از مســؤوالن آســتان قدس رضوی 
عاجزانه خواهشــمندم بن غذای حضرت را 
بین نیازمندان توزیــع کنند نه بین اغنیا و 
مسؤوالن کشوری و آن هایی که پارتی دارند؛ 
من افرادی را در روستاهای خراسان جنوبی 
می شناسم که تاکنون از نداری نتوانسته اند 
بــه زیارت آقا بیایند تا چه برســد به غذای 

حضرت.
09150006643

 لطفاً در ایوان طــا صندلی برای نماز ما 
معلوالن هم بگذارید. صندلی های تاشو به درد 

همه معلوالن نمی خورد.
09100008501

صدای مردم

 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.

 آستان/مسعود بصیری تولیت آستان 
 قدس رضوی با تأکید بر اینکه اما م حسین
احکام  کردن  اجرایی  برای  )علیه السام( 
اسام در میان مردم قیام کرد، گفت: اگر 
می خواهیم راه امام حسین)علیه السام( را 
دنبال کنیم باید در کنار اشک و اندوه انگیزه 
قیام حسینی را هم بشناسیم و مثل ایشان 
برای عینیت بخشیدن به احکام اسامی و 

اجرایی کردن آن ها در تاش باشیم.
آیت اهلل رئیســی که در مراســم عزاداری 
سیدالشهدا)علیه السام( در جمع کارکنان 
آســتان قدس رضوی در تهران ســخن 
می گفت، حرکت امام حسین)علیه السام( 
از مدینه تــا کربا را یــک برنامه مدون 
و تنظیــم شــده دانســت و ادامــه داد: 
عمل  دلیل  به  سیدالشهدا)علیه الســام( 
نشدن به احکام اسام و با هدف ممانعت 
از باطل، حرکت خود را آغاز کرد و بر این 
نکته تأکید داشت که حکومت زمان عمًا 
خودخواهی، استکبار، خودمحوری و فساد 
را جایگزین خداخواهی و اصاح امت اسام 

کرده است.
عضو هیأت رئیسه مجلس خبرگان رهبری 
با بیان اینکه واقعه عاشورا، اتفاق و حادثه 
نبود گفت: نیت امام حسین)علیه السام( 
احیای دین رسول اهلل بود و این حرکت آن 
قدر دقیق انجام شد که حتی رخداد های 
بعد از شهادت ایشان مشمول همین دقت 
نظرها شد و اثر بزرگی در تاریخ گذاشت که 

تا امروز امتداد دارد.
آیت اهلل رئیســی انقاب اسامی را امتداد 
قیام عاشورا دانست و گفت: تمام زندگی ما 
باید جلوه عاشورا شود و با آن پیوند بخورد، 
چرا که بهترین حاالت بندگی هم با عاشورا 
قرین شده و نگاه انسان ساز آن در زندگی 

بشر جاری شده است.

 سبک زندگی ما باید عاشورایی بشود 
عضــو هیأت رئیســه مجلــس خبرگان 
رهبری با تأکید بر اینکه ســبک زندگی 
ما باید عاشــورایی بشود تصریح کرد: امام 
حسین)علیه الســام( را نبایــد فقط در 
روضه، پیراهن سیاه و غذای نذری خاصه 
کــرد بلکه عمل، اخاق و اندیشــه ما هم 
باید حســینی بشــود. باید سبک زندگی 
ما الگویی از تابلوی زیبای عاشــورا باشد؛ 

تابلویی که در آن تمام زیبایی ها مانند ایثار، 
شهادت، عاطفه، جهاد، بصیرت، فداکاری 
و... پیداست و می تواند بشر را از انحرافات 

نجات دهد. 
تولیت آستان قدس رضوی گفت: امروز 
کار و زندگی ما باید برگرفته از ســبک 
زندگی حســینی باشــد و کســی که 
حسینی است با امثال یزیدیان نمی تواند 
یکجا جمع شود. عاشوراییان با یزیدیان 
همســفره و همراه نمی شــوند. آن ها با 
یزیدیان ســر یک میز نمی نشینند و این 
همان راهی است که حسین)علیه السام( 
رفت و با اشــاره به یزید فرمود»مثلی ال 
یبایــع مثله« یعنی مثل من با مثل یزید 

بیعت نمی کند. 
وی گفت: همان طور که نهضت عاشــورا 
بعد از هزار و چند صد ســال امتداد یافته 
است، جریان یزیدی هم امتداد پیدا کرده 
و نمونه آن ها آل سعود است که باید آن ها 
را امتــداد بنی امیه و یزید در عصر حاضر 
دانست. همین االن هم فریاد »هل من ناصر 
ینصرنی« امام حسین)علیه السام( شنیده 
می شود و مردم حق خواه را به سوی خود 

می خواند. 
آیت اهلل رئیسی ادامه داد: اگر می خواهیم 

حسینی باشیم و جزو امتداد دهندگان راه 
عاشورا محسوب شویم باید اندوه خود را با 
معرفت حسین)علیه السام( همراه کنیم. 
باید در محل کار، در خانه و در هر وظیفه ای 
که برعهده گرفته ایم واقعاً حســینی عمل 
کنیم و سید الشهدا)علیه السام( را در متن 

زندگی خود ببینیم. 
وی گفــت: معنــای انقابــی بــودن، 
انقابی اندیشــیدن و انقابی عمل کردن 
که رهبــر معظم انقاب هــم فرمودند 
همین اســت که حسین)علیه الســام( 
الگوی ما باشــد که اگر این گونه شــد 
اهل مقاومت هستیم و احساس خستگی 

نخواهیم کرد. 
وی تأکیــد کرد: اگر پیام نهضت عاشــورا 
منتشر بشود، بشریت الگوی زندگی خود 

را دوباره بازخواهد یافت.

 رسیدگی به محرومان وجه همت 
آستان قدس 

آیت اهلل رئیســی کارکنان آستان قدس را 
هم به پیروی از ســبک زندگی عاشورایی 
فراخوانــد و تأکید کرد: بــدی برای همه 
مردم بد است اما برای ما به عنوان کارکنان 
آســتان قدس به دلیل وابســتگی به نام 

امام هشتم)علیه السام( بدتر است و البته 
خوبی هم برای همه مردم خوب است اما 
برای ما خوب تر اســت؛ لذا باید سبک کار 
و زندگی ما با دیگران متفاوت باشــد و در 
امور شــخصی و اداری دقت های بیشتری 

داشته باشیم.
وی گفت: ممکن اســت بــرای یک نفر 
در جایــی غیر از آســتان قدس هم کار 
و شــغل وجود داشته باشد اما کسی که 
می پذیرد در این دستگاه مقدس خدمت 
کند باید راه و روش خود را عاشــورایی 
قرار دهد و با دیگران متفاوت باشد. کار 
برای آســتان قدس رضوی با شغل های 
دیگر متفاوت اســت و همه ما باید این 
را ســرلوحه خدمت خود در عرصه های 
مختلف از جملــه تعامل با ارباب رجوع، 
با مردم  فعالیت های اقتصادی، معاشرت 

و ... قرار دهیم.
آیت اهلل رئیسی با گرامیداشت خاطره و 
خدمات ارزشمند آیت اهلل واعظ طبسی 
ادامه داد: آســتان قدس رضوی تصمیم 
دارد به طور جدی سخنان هفت ماده ای 
رهبر معظم انقاب را درخصوص فعالیت 

خــود پیگیــری کنــد و 
موضــوع  در  بخصــوص 
رســیدگی به محرومان و 
مســتضعفان باید گام های 

بلندی برداریم. 
ادامه داد: تأکید داریم  وی 
بخصوص  و  موقوفــات  که 
باغ های وقف شــده با دقت 
زیــاد حفاظــت و از قطع 
شــود؛  جلوگیری  درختان 
ضمن اینکه باید اختافات 
مستاجران  ســاله  چندین 
با آســتان قدس  موقوفات 
رضوی حل شــود چرا که 
برخی از آن ها بسیار طوالنی 
شــده و بعضاً تا سی ســال 

ادامه پیدا کرده انــد. وی افزود: البته این 
کار باید بــا رعایت حقــوق موقوفات و 
آستان قدس انجام شــود اما به هرحال 
باید به ســرانجام برســد و کارگروه های 
تشکیل شــده در این خصوص اقدامات 
جدی را بــا رعایت حال مســتاجران و 

حقوق موقوفات آغاز کرده اند.

آیت اهلل رئیسی:

حسینیان با یزیدیان بر سر یک میز نمی نشینند

 تمام زندگی ما 
باید جلوه عاشورا 
شود و با آن پیوند 

بخورد، چرا که 
بهترین حاالت 

بندگی هم با 
عاشورا قرین شده 
و نگاه انسان ساز 

آن در زندگی بشر 
جاری شده است

بــــــــرش
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جامعه روزنامـه صبـح ایـران

وقوع 42/5 درصدی جرایم فضای مجازی در تلگرام      مهر: سردار هادیانفر، رئیس پلیس فتا گفت: سرورهای اینستاگرام در آمریکاست و دسترسی های پلیسی ما به آن محدود است. وی افزود: در 
کمیسیون تعیین مصادیق چندین بار تصمیم بر این بود که اینستاگرام فیلتر شود، اما دولت با فیلتر شدن آن مخالف است. وی در ادامه با بیان اینکه 75 هزار نیروی داعشی در فضای مجازی فعالیت می کنند، افزود: 

ما همه ساله شاهد رشد جرایم در فضای مجازی هستیم و در 6 ماهه امسال این جرایم در کشور 63/5 درصد افزایش یافته است که نزدیک به 42/5 درصد جرایم در تلگرام رخ می دهد.

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

ورود 70درصد کاالهای قاچاق از مبادی رسمی رفاه و آسیب اجتماعی  
ایسنا: سردار مؤمنی، جانشین فرمانده نیروی انتظامی با اشاره به تغییر نکردن 
شــرایط برگزاری کنسرت ها گفت: نیروی انتظامی به وظیفه قانونی خود در این 
حوزه عمل می کند. وی با اشاره به اقدام های ناجا در حوزه مبارزه با قاچاق گفت: 
تمرکز ما باید بیشتر بر مبادی رسمی باشد. تخمین ما این است که بیش از 70 
درصد از حجم باالی واردات قاچاق کاال از مبادی رســمی صورت بگیرد که باید 

برای رفع آن بکوشیم.

2 هزار و 900 امامزاده میزبان عزاداران حسینی
جامعه: حجت االســام شرفخانی، معاون فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف با 
تأکیــد بر اجرای نیات واقفان خیراندیش گفت: اوقاف برای اجرای نیات 47هزار 
موقوفه عاشورایی در کشــوربرنامه ریزی کرده و سوگواره بصیرت عاشورایی در 

2956 امامزاده و بقعه متبرک کشور آغاز شده است.

20درصد نیروی کار معتادند!
ایلنا: حیدریــان، معاون امور اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: 
اعتیاد یکی از آسیب های مهم اجتماعی است که به نیروی کار ضربه می زند. وی 
افزود: در حال حاضر بیش از 20 درصد نیروی کار گرفتار اعتیاد هستند و با ایجاد 
خانه های فرهنگ، کار و تاش در حوزه فرهنگ و استفاده از فضای مجازی برای 

جلوگیری از آسیب های اجتماعی تاش می کنیم.

14 میلیون نفر در معرض توفان های نمکی ارومیه
فارس: پورمهدی، معاون استاندار آذربایجان شرقی گفت: خشکی دریاچه ارومیه، 
توفان نمکی و پراکندگی نمک های دریاچه، زندگی 14 میلیون نفر را تحت تأثیر 
قرار خواهد داد و این اثرگذاری تا اســتان قزوین و تهران ادامه خواهد داشــت. 
وی با بیان اینکه توفان های نمکی به قزوین و تهران رســیده، افزود: برای احیای 
دریاچــه ارومیه فعالیت های عمرانی فقــط 30 درصد نقش دارد و 70 درصد به 

زیرساخت های فرهنگی نیاز دارد.

احتمال درمان قطعی ایدز
ایسنا: یک مرد 44 ساله انگلیسی احتماال نخســتین فــرد در جهان است که 
ویروس اچ .آی .وی در بدن وی درمان شده و پژوهش تیم دانشمندان موجب شده 
ویــروس به طور کامل در خون ایــن مرد از بین برود. با این درمان دو مرحله ای 
شــامل یک واکسن برای  شناسایی همه سلول های آلوده به اچ .آی .وی و داروی 
»وورینوستات« )Vorinostat( سلول های خفته را فعال می کنند، البته بیمار باید 
چندین ماه آینده را مورد نظارت و مراقبت قرار داشــته باشد تا از درمان قطعی 

بیماری اطمینان حاصل شود.

انجام یک میلیون و 250هزار مأموریت جهادی
ایرنا: ســردار نعمانی، رئیس ســازمان 
بسیج ســازندگی گفت: این نهاد در دو 
ســال گذشــته بیش از 99 هزار واحد 
کوچک در کشور ایجاد کرده که حجم 
اشــتغال در این کارگاه ها بیش از 150 
هزار نفر اســت. وی با بیــان اینکه هم 
اکنون بیــش از3500 گروه جهادی در 
کشور وجود دارد، افزود: طی امسال یک 

میلیون و 250هزار نفر برای کارهای جهادی به مناطق محروم اعزام  شده اند.

2برابر شدن اعتبار بازسازی مسکن مددجویان
جامعه: بازیان، مدیر کل دفتر تأمین مسکن و امور مهندسی کمیته امداد گفت: 
اعتبارات در حوزه تأمین و بازسازی مسکن مددجویان نسبت به سال گذشته صد 
درصد افزایش یافته است. وی با بیان اینکه 26 درصد از خانواده های تحت پوشش 
امداد، بدون مســکن هســتند، افزود: از یک میلیون و 800 هزار خانواده امداد، 
بین150 تا200 هزار خانوار بدون مســکن و بین300 تا 350 هزار مورد نیازمند 

بهسازی و مقاوم سازی مسکن هستند.

 جامعه/ محمد رضایی  وقتی باال رفتن از دیوار 
خانــه مردم به معنی باال رفتن از دیوار کانتری 
باشد و دســت به یقه شدن و ناســزا گفتن در 
خیابان به معنی درگیری با پلیس باشــد، یعنی 
کــه هزینه ارتکاب جرم بــاال رفته و پلیس نیز 
همیشــه و همه جا در صحنه حاضر است. شعار 
امســال هفته گرامیداشت نیروي انتظامي، » یار 
مهربان و مقتدر« است که انتظار می رود در این 
هفته در رســانه ها، نمایشــگاه ها و نشست های 
مختلف، بر صمیمیت مردم و پلیس و رسیدن به 
رضایتبخشی و اعتمادسازی بین پلیس و مردم و 

تعامل دو سویه تأکید بیشتری شود.

 افزایش رضایت مردم
ســرهنگ ســهیل میرزاده، عضو ســتاد هفته 
گرامیداشــت ناجــا در این باره بــه خبرنگار ما 
می گویــد: این شــعار بر اســاس رویکرد نوین 
نیروی انتظامی در برخورد با مشکات اجتماعی 
و معضات ایجاد شــده از سوی بر هم زنندگان 
نظم عمومی طرح شده و می تواند به عنوان یک 
شــعار راهبردی برای بقیه ایام سال مد نظر قرار 
گیرد. وی با اشــاره به آمارهای نظرســنجی از 
تکریم ارباب رجوع در کانتری های سراسر کشور 
می گوید: گرچــه رضایت مردم به صورت مطلق 
و 100درصدی از پلیس در هیچ کشوری وجود 
ندارد اما آمارها نشان می دهد، خشنودی مردم از 
جدیت پلیس در کاهش جرایم - در مقایســه با 

سال های قبل- بیشتر شده است.

 تماس آسان با پلیس
سرهنگ میرزاده تأکید می کند: سامانه روزآمدی 
با عنوان مرکز نظارت همگانی بازرسی کل ناجا 
ایجاد شــده که با شماره تلفن 197 و با ظرفیت 
355 خط در سراسر کشور به صورت 24 ساعته 

آماده دریافت نظرات مردم است.
ســردار دکتر ســعید منتظرالمهــدي، معاون 
اجتماعــي نیروي انتظامي نیز بــا بیان اینکه از 
شکایات و انتقادات مردم استقبال می کنیم، در 
گفت وگو با »قدس« می گوید: بر اســاس نتایج 
یک پژوهش میدانی مشــخص شده 76 درصد 
مردم کانشهرها خواستار استمرار طرح امنیت 

اجتماعی و اخاقی پلیس هستند.
وی می افزاید: پژوهش جامعی توسط کارشناسان 
معاونت اجتماعــی ناجا برای بررســی راه های 

کاهش دغدغه هــای اجتماعــی امنیتی مردم 
ایران انجام شــده که  16 هزار 
و 450 نفــر به عنوان نمونه در 
این پژوهش مشارکت داشتند 
و با آنالیز دغدغه های اجتماعی 
امنیتی مردم در پنج کانشهر 
جرم خیز، مشــخص شد 82 
خواهان  شــهروندان  درصــد 
برخورد جدی پلیس با مجرمان 
آســیب های  آفریننــدگان  و 

اجتماعی هستند.

 رفتار پلیس همراه با 
مهربانی باشد

بــه گفتــه معــاون اجتماعي 
نیروي انتظامــي، بیش از 98 

درصد شــرکت کنندگان در این نظرســنجی 
میدانــی، برخورد قاطع با این کجروی ها را یکی 
از دغدغه های اصلی خود بیان کرده و با این حال 
تأکید کرده اند؛ به موازات اســتمرار طرح امنیت 

اجتماعی- اخاقــی پلیس باید رفتاری پراقتدار 
همراه با مهربانی داشــته باشد. 
وی همچنین بــا بیان اینکه 88 
درصد شهروندان از اقدام های به 
موقــع و قاطع پلیس در موضوع 
برخورد با اراذل و اوباش و سارقان 
رضایت دارنــد، تاکید می کند: با 
این  آماری  داده های  اســتخراج 
میزان رضایت  میانگین  پژوهش 
جامعه آماری از عملکرد پلیس در 
برخــورد با مردم  نیز 69 از 100 

اعام شده است.

 پلیس باید قاطع باشد
اســتاد   ســردار وهاب جوکار، 
عضــو  و  پلیــس  دانشــکده 
شــورای تأمیــن اســتان های مــرزی نیــز به 
خبرنگار مــا می گوید: برخورد »پیشــگیرانه« و 
»مداخله هوشــمندانه« در پدیده هــای مختلف 
کجروانه، ضرورتی انکارناپذیر اســت و قاطعیت 

قانونی باید حرف اول و آخر پلیس باشــد. وی با 
بیان اینکه مشاوران ناجا نقش مهمی در کاهش 
تنش ها و درگیری های شــهروندان داشــته اند، 
خاطرنشــان می کند: بیش از 70 درصد دعاوی 
در کانتری ها منجر به صلح می شــود و این امر 
می توانــد در دیگر مراجع حل اختاف به عنوان 

نمونه و الگوی آرامش بخش مطرح شود.
وی همچنین یادآور می شود: اگر پلیس امنیت 
اخاقی و تذکرهای لســانی نبود و مأموران ناجا 
در مراکز عمومی نســبت به عفــاف و حجاب 
نوامیس مردم بی تفاوت بودند، اکنون وضع ما از 
کشورهای جنوب آسیا بدتر بود، بنابراین با تداوم 
گشت ارشــاد باید ضمن پرداختن به ریشه ها و 
فرهنگسازی، از برخورد های انتظامی نیز حمایت 

شود.

 مرزها امن و امان هستند
وی با اشاره به جانفشانی های مرزبانان ناجا برای 
تأمین امنیت روســتاها، جاده هــای مواصاتی 
وشهرهای داخل کشــور می افزاید: اگر هر یک 

از هموطنانمان شــبی را در کنار مرزبانان عزیز 
و ســربازانی که مراقب مرزها هستند، بگذرانند، 
می بینند که این عزیزان با جانفشانی برای امنیت 

آن ها تاش می کنند.
به گفته عضو شــورای تأمین استان های مرزی، 
عاوه بر مرزها، این آرامش در شهرها و در اقصی 

نقاط کشور احساس می شود.

 پیشتازی پلیس در حوزه عفاف و حجاب
ســردار وهاب جوکار تأکیــد می کند: پلیس، 
آخرین ایســتگاه در بین 26 دستگاه مسؤول 
و بودجــه بگیر در امر عفاف و حجاب اســت 
که اغلب از قبول بار مسؤولیتشــان شانه خالی 
کرده اند و پلیــس باید بار آن ها را هم به دوش 

بکشد. 
وی مهم ترین دلیل بدحجابی و تبرج در جامعه 
از منظر روان شناســی را کاهش اعتماد به نفس 
می داند و می گوید: بیشتر بانوان ما دینمدارند و 
اگــر در برخی از نقاط، تجری و بدحجابی وجود 
دارد، به دلیل نبود فرهنگسازی و تبیین فلسفه 
حجاب است، زیرا بر اساس قانون عفاف و حجاب 
با 300 مصوبه، 26 دستگاه مسؤول ترویج عفاف 
و حجاب هستند و ناجا با حدود 21وظیفه، یکی 

از این دستگاه هاست.  

 رفتار شایسته
دکتر سید محمد شــاهمرادی، استاد دانشکده 
علوم تربیتی و جامعه شــناس نیــز در این باره 
به خبرنگار ما می گوید: گرچه بر اســاس وظیفه 
حرفه ای ناجــا، مداخله به موقــع و ضربتی در 
پدیده های مخل امنیت عمومی مأموریت ذاتی 
پلیس اســت، اما در صورت مقابله کارشناسانه 
همــراه با برخــورد کریمانه با اربــاب رجوع در 
زمان رویارویی با کجروی ها و هنجارشکنی های 
اجتماعی شــاخص های اعتمــاد عمومی و تراز 

امنیت اجتماعی شهروندان افزایش می یابد.
به اعتقاد دکتر شاهمرادی، پلیس باید در برخورد 
با پدیده هــای مختلف بویژه روبه رو شــدن با 
آسیب های اجتماعی، دو عنصر اقتدار و مهربانی 
را هنرمندانــه در کنار هم بــه کار گرفته، هرگز 
اقتــدار را فدای مهرورزی یــا مهربانی را قربانی 
اقتدار نکند و البته برای رســیدن به این مرحله 
آرمانی، رسانه ها نیز باید به کمک امنیت عمومی 

و پلیس بشتابند.

کارشناسان در هفته بزرگداشت نیروی انتظامی تأکید کردند

»پلیس« یار مهربان و مقتدر مردم

خبر

مداخله به موقع 
و ضربتی در 
پدیده های مخل 
امنیت، مأموریت 
ذاتی پلیس است 
اما برخورد کریمانه 
با ارباب رجوع نیز 
اعتماد عمومی را 
افزایش می دهد 

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

 ســه پرونده ترور بیولوژیکی در کمیســیون امنیت ملی مجلس بسته شد فارس: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه ترور بیولوژیکی نادر طالب زاده، 
بیژن نوباوه وطن و مرحوم علی دادمان تأیید نشــده اســت، گفت: در صورت ارایه شــواهد جدید، تحقیقات ادامه پیدا می کند. عالءالدین اظهار داشت: بعد از ارایه گزارش کمیته پدافند غیرعامل در 

کمیسیون امنیت ملی، تصور ما بر این است که پرونده ترور بیولوژیکی بسته شده است. وی افزود: به هیچ نقطه روشنی در زمینه ترور بیولوژیکی دست پیدا نکردیم. 

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

 دولت  
خــبر

کارشناسان در گفت و گو با قدس تأکید کردند

اجرای قوانین داخلی به جای تن دادن به تعهدات خارجی

انتقاد از گزارش دیوان محاسبات از حقوق های نجومی 
مهر: عضـــو کمیســــیون حقـوقی 
و قضایــی مجلــس، گــزارش دیوان 
نجومی  محاسبات درباره حقوق های 
را گزارشــی دولتی خوانــد و از مبنا 
قراردادن مصوبه اخیر شورای حقوق و 
دستمزد برای تهیه این گزارش انتقاد 
کرد.  محمد دهقان درخصوص علت 
اصل  کمیســیون  گزارش  عدم قرائت 

90 در جلســه علنی روز یکشــنبه مجلس شورای اســامی گفت: گزارش 
کمیســیون اصل 90 قوی تر از گزارش دیوان محاســبات نوشته شده بود، 
به همین دلیل در جلســه علنی روز یکشــنبه قرائت نشد. وی با بیان اینکه 
گزارش دیوان محاسبات برمبنای یک اشتباه تهیه شده است، افزود: گزارش 
دیوان محاســبات برمبنای مصوبه شــورای حقوق و دســتمزد تنظیم شده 
بود؛ درحالی که گزارش باید بر اســاس قانون مدیریت خدمات کشوری تهیه 
می شد. عضو کمیســیون حقوقی و قضایی مجلس با اشــاره به تفاوت های 
قانون مدیریت خدمات کشــوری با مصوبه شورای حقوق و دستمزد گفت: 
مصوبه شــورای حقوق و دستمزد اخیراً در دولت یازدهم به تصویب رسیده 
است. دهقان حقوق های نجومی را دریافت هایی نامشروع از بیت المال خواند 
و اظهار داشــت: اگر قانون خدمات کشــوری ماک تنظیــم گزارش دیوان 
محاســبات قرار می گرفت، این گزارش بسیار متفاوت با گزارشی بود که در 

صحن علنی مجلس خوانده شد.
وی خاطرنشــان کرد: شــورای حقوق و دســتمزد برخــاف قانون، مبنای 
دیگری را برای حقوق مدیران گذاشــته است که نباید مبنای گزارش دیوان 
محاســبات قرار می گرفت. این گزارش به یک گزارش دولتی شــبیه بود تا 

گزارش دیوان محاسبات مجلس.

برای انتخابات۹۶ به استحکام داخلی نیاز داریم
گفت:  خبــرگان  مجلس  عضو  مهر: 
امروز شــرایطی بحرانــی در منطقه 
حاکم اســت و مقابله با این شــرایط، 
اســتحکام داخلی می طلبد؛ لذا برای 
انتخابــات ســال آینده بیــش از هر 
زمانــی به این اســتحکام درونی نیاز 
داریم. آیت اهلل ایمانی با بیان اینکه هر 
رویدادی که در جامعه اتفاق می افتد، 

عده ای تاش می کنند از آن پدیده به نفع خود بهره برداری کنند، اظهار کرد: 
نتیجه بهره برداری از این مسأله، خروج رقیب مجموعه ای از فعاالن سیاسی 
از عرصه انتخابات خواهد بــود. وی افزود: فتنه ۸۸ حادثه ای با ابعاد خاص، 
نتایــج، آثار و گرفتاری های خودش بود. اگر در جریان این فتنه احمدی نژاد 
یا فرد دیگری محکوم بشود یا نشود، ماهیت فتنه از بین نمی رود و فراموش 
نخواهد شــد. عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: ماهیت فتنه این بود 
که برخی به قانون تمکین نکردند و باعث سوءاســتفاده دشــمنان شدند و 
دشــمنان هم با تحریک عده ای در داخل، کشور را در انجام امور اساسی اش 
معطل کردند. نماینده ولی فقیه در اســتان فــارس ادامه داد: امروز با توجه 
به حجم عظیم دشــمنان و شــرایطی که بر منطقه غرب آسیا حاکم است، 
اگر از اســتحکام داخلی الزم برخوردار نباشیم، مطمئناً دشمن سوءاستفاده 
می کند. وی افزود: رهبر معظم انقاب سال هاســت کــه می فرمایند باید از 
دوقطبی سازی در جامعه پرهیز شــود؛ زیرا دشمن از آن بهره  برداری منفی 

خواهد کرد.

 توضیحات نماینده خراسان درخصوص دستگیری
 ۶ سرشاخه »شبکه مدلینگ« مشهد

 میزان: سیداحسان قاضی زاده هاشمی گفت: همان گونه که مردم مشهدالرضا 
مطالبه دارند، با ناهنجاری های فرهنگی استان خراسان رضوی و به ویژه شهر 
مقدس مشــهد، باید با یک قدرت و صابت ایده آل از سوی نیروی انتظامی و 
دستگاه قضایی برخورد شود. عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با اشاره به لزوم 
برخورد با سرشــبکه های گروه های ترویج دهنده مظاهر ناهنجاری در مشهد 
مقدس اظهار داشــت: در استان خراسان رضوی باید به نوعی حرکت کنیم که 
ساحت حضرت علی بن موسی الرضا)ع( تحت شعاع قرار نگیرد. قاضی زاده هاشمی 
با اشــاره به انتشار خبرهایی مبنی بر گســترش افراد و فعالیت های برخی از 
فرقه های ضاله در مشــهد مقدس و مناطق حاشیه ای این شهر اظهار کرد: در 
ســالیان اخیر، ما بعضاً مهاجرت هایی در حاشیه مشهد از سایر نقاط داریم که 
دســتگاه های نظارتی می توانند در زمینه کنترل این مهاجرت ها اقدام کنند. 
گفتنی اســت روز گذشته جانشین سرپرســت دادسرای مشهد از دستگیری 

6 نفر از گردانندگان اصلی شبکه های سازمان یافته مدلینگ خبر داده بود. 

فاز 1 امن سازی گوشی های هوشمند 
در وزارت دفاع کلید خورد

 میزان: ســردار جالــی در رابطه با 
اظهارات اخیر وزارت اطاعات مبنی بر 
اینکه تلفــن همراه به عنــوان یکی از 
ابزارهــای جاسوســی در عرصه فعلی 
کشــور تلقی می شــود، گفت: از نظر 
ما هر گوشی هوشــمند دوازده مورد 
از اطاعــات طبقه بندی شــده افراد را 
می تواند منتقل کند، لذا این دسته از 

اطاعات برای مســؤولین قابل اهمیت اســت و می تواند تهدیدزا باشد. رئیس 
ســازمان پدافند غیرعامل افزود: تأکید شــده اســت در جاهایی که اطاعات 
جابه جا می شــود، از گوشی همراه استفاده نشــود. این موضوع در حال حاضر 
در دســتور کار دولت قرار دارد و قرار است دولت آیین نامه ای را در این راستا 
تدوین و اباغ کند. وی تصریح کرد: ما در باب موضوع آموزش مســؤولین در 
حوزه استفاده از گوشی های همراه نیز تعیین تکلیف های اولیه را انجام داده ایم 
و همچنین درصدد هستیم تا گوشی های جایگزینی تولید کنیم تا مسؤولین از 
آن ها استفاده کنند. از این رو مأموریتی را در این راستا به وزارت صنعت و دفاع 
اباغ کرده ایم تا در این راســتا وارد عمل شوند. جالی تصریح کرد: در وزارت 
دفاع هم اکنون فاز یک امن سازی گوشی های هوشمند آغاز شده است.  رئیس 
سازمان پدافند پیرامون دستورالعمل این سازمان درباره عدم استفاده از گوشی 
از سوی مسؤولین اظهار کرد: در باب این موضوع دستورالعملی پیرامون نحوه 
اســتفاده از گوشی همراه تدوین شده و اشاره ای به اینکه مسؤولین از گوشی 
همراه اســتفاده کنند یا نکنند، مدنظر قرار نگرفته، بلکه نحوه استفاده از آن 

موضوع بحث است.

 سیاست/ آرش خلیل خانه   دولت در حالی 
مصرانه بر ضرورت عضویت ایران در کارگروه 
اقدام مالی یا همان سازمان »FATF« تأکید 
دارد و شــفافیت مالی از مسیر این عضویت را 
بهترین راهکار برای گرفتن بهانه از کشــورها 

برای  بین المللی  سازمان های  و 
و محدودیت ها  تحریــم  اعمال 
علیه مــراودات بانکــی و مالی 
کشور با جهان معرفی می کند، 
که به نظر می رسد یک پای مهم 
این شفاف ســازی کــه مربوط 
به رویکــرد و نگــرش داخلی 
دســتگاه های دولتــی اســت، 

می لنگد.
برای  دولــت  عــزم  واقــع  در 
مناســبات  بــه  تــن دادن 
بین المللــی و تعهدات خارجی 
به اصطاح  شفاف ســازی  برای 

اثبات  یــا  اقتصــادی کشــور  فعالیت هــای 
شفاف بودن این فعالیت ها به جهانیان در حالی 
به مناقشه روز میان قوه مجریه و مجلس بدل 
شــده که هنوز ابهامات زیادی در مورد اینکه 
عملکرد دســتگاه های دولتی در داخل برای 
مردم تا چه حد شفاف و قابل دسترسی است، 
وجود دارد، و بدون تعارف دولت هنوز نتوانسته 
بر مقاومت وزارتخانه ها، نهادها و شــرکت های 
دولتی برای شفاف ســازی عملکردشان و ارایه 
اطاعــات گردش مالــی، قراردادها، بودجه و 
دیگر حساب و کتاب هایی که طبق قانون باید 

برای عموم منتشر شوند، غلبه کند.
موضوع از این هم فراتر اســت و این مقاومت 
و خودداری از ارایــه اطاعات حتی در مورد 
دستگاه های نظارتی هم وجود دارد، تا آنجاکه 
مثًا هنــوز وزارت نفت حاضر نیســت متن 
قراردادهای نفتی را که با شرکت های خارجی 

امضا می کند در اختیار مجلس بگذارد.

 قوانین بر زمین مانده
این در حالی اســت که حداقل 2 قانون مهم 
و مصرح یعنی انتشــار و دسترســی آزاد به 
اطاعات مصوب سال 13۸۸ و قانون انتشار 
قراردادهــای دولتی در کشــور وجود دارد 
که دســتگاه های دولتی را موظف به ارایه 
این اطاعــات به عموم مــردم می کند، 
اما هیچ کدام تاکنــون در حداقل ها هم 

اجرایی نشده اند.
۸ سال از اباغ قانون اول می گذرد و در 
عمل هیچ تحول و تغییری در تحفظ 

دســتگاه های دولتی بــرای گردش 
آزاد اطاعــات و حتی دسترســی 
آســان رســانه ها به ایــن اطاعات 

به وجود نیامده و این قانون تنها کاربرد 
مهر های محرمانــه را در دوایر دولتی حتی 

برای عادی ترین اســناد افزایش داده اســت. 
این رویه موجب شــده تا امروز دســتگاه های 
دولتی حتی فیش های حقوقی پرســنل خود 
را هم بعضاً ذیل اسناد محرمانه قرار دهند که 
این موضــوع نظارت عمومی را مختل می کند 
و درنهایت بــه ماجراهایی همچون افشــای 
فیش های نجومی و ایجاد هزینه های سنگین 

بــرای نظام مقدس جمهوری اســامی منجر 
می شــود. در مراجعه به تارنمای وزارتخانه ها 
و شــرکت های دولتی هم به جز انتشار اخبار 
عملکردها که بیشتر جنبه تبلیغاتی دارد چیز 
چندانی عایــد کاربران نمی شــود و محتوای 
قابل اعتنایــی کــه بتوانــد به 
ارزیابی عملکرد آن ها بینجامد 

را ارایه نمی دهد.
این موضــوع از منظر بیرونی 
هم شاید برای کشــور آثار و 
تبعات منفی داشته باشد؛ زیرا 
وزارتخانه ها،  اطاعــات  وقتی 
بانک هــا و نهادهــای مالی و 
تجاری شــفاف و در دسترس 
شــرکت ها،  بالطبع  نباشــد، 
و  بانک هــا  ســرمایه گذاران، 
بنگاه هــای مالــی و تجــاری 
به  نمی توانند  هــم  خارجــی 
امنیــت اقتصــادی و مقررات در یک کشــور 
اعتماد کنند. این موضوع درمورد بازگشــت 

بانک هــای خارجی به همــکاری با بانک های 
ایرانــی پس از رفــع تحریم ها نیــز  به اذعان 

دولتمردان صادق بوده است.
حتی در بســیاری از گزارش های سازمان های 
بین المللی نظیر گزارش های حقوق بشــری و 

امثالهم هم موضوع نبود شــفافیت و اطاعات 
دقیق و جامع در مراجع رسمی اطاعات کشور 
و دستگاه ها یکی از عوامل طرح اتهامات واهی 
و رجوع این سازمان ها به اطاعات کانال های 
غیر رســمی و خود اکتشافی ها بوده است که 

نتیجه آن نیاز به توضیح ندارد.
هم اکنــون بیــش از یک مــاه از ابــاغ الزام 
دستگاه های دولتی به انتشار قراردادهای خود 
در تارنمایی که توســط ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی معرفی شده می گذرد، اما مراجعه 
به سایت قراردادهای دولتی نشان می دهد که 
تعداد قراردادهای بارگذاری شــده در آن کسر 
کوچکی از قراردادهای جاری دولتی نیســت، 
حال آنکه به گفته مســؤوالن ســازمان برنامه 
و بودجه، فقــط در حوزه عمرانــی ۸0 هزار 
پروژه در کشــور وجود دارد که باید اطاعات 

قراردادهای آن ها در سیستم ثبت شود. 
سیدهادی نادمی مسؤول پایگاه اطاعات 

قراردادهای کشور 

چندی پیش گفــت که دســتگاه ها اهمیت 
موضــوع را آنچنان که بایــد درک نکرده اند؛ 
به رغم مکاتبــه ما و بخشــنامه ای که رئیس 
ســازمان برنامــه و بودجه صادر کــرده بود، 

دستگاه ها تأخیر داشتند.
بنابراین به نظر می رســد دولت به جای تمرکز 
بر قراردادن کشــور ذیل تعهــدات و مقررات 
بین المللی شــفافیت، اگر واقعــاً این مقررات 
چنیــن اهدافی را دنبــال کننــد و به دنبال 
دسترســی به اطاعات کشــور برای اهداف 
دیگر نباشــند، اول باید قوانین نسبتاً کامل و 
مهمی را که در داخل برای شفاف ســازی در 
اختیار دارد اجرا کند؛ زیرا این امر می تواند با 
از بین بردن رانت، نفوذ و قدرت، آشکار کردن 
کارآمدی یا کم کاری دستگاه ها و امکان اصاح 
آن و ایجاد عدالت اجتماعی، بســتر مناسب را 
برای رشد اقتصادی فراهم آورد، وگرنه با وضع 
موجود معلوم نیست تعهدات بین المللی برای 
شفافیت چه شرایطی را برای کشور در عرصه 

بین المللی به وجود خواهد آورد. 

 توازن بین وجه خارجی 
و داخلی شفافیت

این  در  کوهکن  محســن 
زمینــه با بیــان اینکه ما 
برای  قانــون  کشــور  در 
شفاف ســازی و مبارزه با 
بعضاً  اما  نداریم،  فساد کم 
آیین نامه اجرایی آن نوشته 
نشــده یا راکــد مانده اند و 
به درســتی اجرا نمی شــوند، 
می گوید: رابطه  مســتقیمی میان 
اعمال قوانین حاکمیتی در داخل 
و قوانین بین المللی و پیوستن به 
کنوانسیون ها و مجامع بین المللی 
وجود دارد که آن ها را معنادار  و 

توجیه می کند.
وقتــی  مثــًا  می افزایــد:  وی 
در کشــور  اقتصادی  فعالیت های 
به صورت شــفاف انجــام گیرد، 
این  نتیجه اش  طبیعی  به صورت 
اســت که رتبه ما را در مبارزه با 
فســاد در جهان باال می برد، اما 
این قوانین درســت اجرا  اگر 
آن جسارت  نتیجه  نشــود، 
خواهد  کســانی  پیداکردن 
تخلف  بــه  که دســت  بود 
می زننــد و البته جســارت 
ما  متهم کردن  در  بیگانــگان 
به فساد. پس اگر قوانین داخلی 
نتواند از مفاسد جلوگیری کند، 
رتبه جهانی ما عقب تر می رود. 
است  این  معقوالنه  بنابراین 
که دولت نخســت قوانین 
زمینــه  در  را  داخلــی 
شفاف ســازی و مبــارزه 
با فســاد اجرا کند تا این 
مسأله خود به خود وضعیت ما 
را در جهان ارتقا دهد و پیوستن ما 
به کنوانسیون های بین المللی را نیز تسهیل و 

توجیه کند.
نماینده مردم لنجان خاطرنشــان می کند: در 
موضــوع FATF بحث منتقدان این اســت 
که مــا در داخل قوانینی داریم که مشــابه و 

همسو با مقررات بین المللی است و اهداف آن 
با اهدافـــی که این 
قـرارداد بیـن المللی 
دنبـال کردن  مدعی 
آن هاست همســان 
باید  پــــس  است، 
قوانیــن خودمان را 

اجرا کنیم.
عضــو کمیســیون صنایع و معــادن مجلس 
می گوید: نمی شــود کشــوری در داخل رتبه 
و  عملکرد خوبی داشــته باشــد، اما در سطح 
بین المللی آن را کشــوری بشناســند که در 
زمینه پولشــویی و فســاد عقب تر باشد؛ پس 

اولویت باید عملکرد در داخل باشد.
کوهکــن تأکید می کند: مســأله سیاســی و 
جناحی نیســت و به نفع همه گروه هاست که 
ما متحد و متفق، قوانین داخلی را که تصویب 
کردیم اجرا کنیــم. اگر هم ایراد و اشــکالی 
هست، دست دولت برای رفع نواقص باز است.
وی با اشــاره به مقاومت دســتگاه ها دربرابر 
شفاف ســازی و ارایه اطاعات و ضرورت توجه 
دولت به این حوزه اظهار داشــت: دولت باید 
میان گرایش و تاش خود برای شفاف ســازی 
در عرصه بین المللی و عملکرد روشن و شفاف 
در داخل تعادل ایجاد کند و اگر بتواند قوانین 
داخلی بر زمین مانده موجود را به نحو احسن 
اجرا کند، تا حد زیادی اهداف بیرونی اش هم 

تأمین خواهد شد.

 تعهدات  بیرونی نباید بر قوانین داخلی 
ما غلبه کند

دکتر احمد شوهانی هم در گفت وگو با خبرنگار 
مــا در این بــاره با 
اینکه  بــر  تأکیــد 
آنچــه مهم اســت 
باید  دولتــی  هر  و 
آن عمــل کند،  به 
قوانین  به  پایبندی 
اظهار  است،  داخلی 
داشــت: این نکته مهم و درستی بود که آقای 
الریجانی در جلسه توضیح آقای طیب نیا وزیر 
اقتصاد به مجلس دربارهFATF  تأکید کرد که 
دولت باید در چهارچوب قوانین موجود داخلی 
با جهان تعامل کنــد.  وی افزود: موضوع دوم 
اینکه برجام تأثیرات اقتصادی ملموس نداشته 
و بانک های بزرگ بین المللی با ما کار نمی کنند؛ 
یا به ایــن دلیل که رغبت و اعتمادی ندارند، و 
یا  به دلیل محدودیت ها و تهدیدهای آمریکا از 

کار با ما می ترسند. 
عضو سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: 
شــواهد هم نشــان می دهد ایراداتی هست و 
دولت باید تاش کند بعد از یک فاصله خودش 
را با قوانیــن بین المللی هماهنگ کند. اما پایه 
این هماهنگــی و اصاح باید مقررات و قوانین 
داخلی باشــد، نــه اینکه مقــررات بین المللی 
و تعهــدات بیرونی بر قوانیــن داخلی ما غلبه 
کند و تســلط بیابد و ما قوانین خود را مطابق 
با معاهدات بیرونــی تغییر دهیم. دولت از این 
مسیر می تواند هزینه های پیوستن به مقررات 

بین المللی را به حداقل برساند.

دولت باید تالش 
کند بعد از یک 

فاصله خودش را با 
قوانین بین المللی 
هماهنگ کند، اما 

پایه این هماهنگی و 
اصالح باید مقررات 

داخلی باشد

بــــــــرش

 نگاهی به دیپلماسی تهاجمی ظریف

خشم در بهارستان 
لبخند 

در آمریکا  

نــگاه

فارس: محمدجــواد ظریــف در حالی روز 
یکشــنبه نطق جنجالی خود را در مجلس و 
در دفاع از برجاِم روحانی و انتقاد از منتقدین 
بر زبان راند که کسی نظیر این رفتار او را در 

خارج از کشور سراغ ندارد!
نطق جنجالی »محمدجــواد ظریف« که در 
پاســخ به انتقــادات جواد کریمی قدوســی، 
نماینده مردم مشــهد در مجلس ایراد شــد، 
مورد اســتقبال گســترده جریانات دولتی و 
اصاح طلب قرارگرفته اســت؛ اســتقبالی که 
البته گویــا نمی خواهد به روی دیگر ســّکه 

رفتارهای ظریف اشاره کند...!
اینکــه نطــق ظریــف از ســوی  منهــای 
انگاشــته  مجلســیان، توهین به نمایندگان 

شــد و محمدجواد ظریف هم در توضیحاتی 
مکتــوب پس از نطقش این طور گفت که اگر 
توهینــی کرده، عذر می خواهد، اما رفتارهای 
محمدجــواد ظریف، در قامــت وزیر خارجه 
دولــت یازدهــم، روی دیگر و البتــه رویه 
سؤال برانگیزی هم دارد که در حجم هیاهوی 
رســانه های دولتی و اصاح طلب کتمان شده 

است.
آن رویــه دیگر نیــز رفتار سراســر لبخند و 
پیاده روی و زانوزدن ظریف در خارج از ایران 
و البته رفتار ســرد و گاه همراه با پرخاش و 

توهین و عصیان او در داخل ایران است.
رسانه های جهان و ایران، تقریباً هیچ سندی 
از »خشم انقابی« و یا »دیپلماسی تهاجمی« 

ظریف در خارج از کشور به یاد ندارند و فقط 
آنچه در این زمینه موجود اســت، گفته هایی 
از چنــد مقام و یک زن آمریکایی اســت که 
مدعی شــده اند صدای فریادهــای ظریف را 

گاهی از درون یک اتاق شنیده اند.
امــا به جــای آن اســناد ناموجــود، حافظه 
رســانه های جهانــی و ایرانــی پر اســت از 
و  پیاده روی ها  مصافحه  ها،  لبخندها،  اســناد 
دســت هایی که انگار از سوی ظریف به سمت 
مقامات این کشــور و آن کشــور دراز شده 
اســت؛ رفتارهایی که گاه حتــی به زانوزدن 
ظریــف در مقابل یکــی از مقامات عربی نیز 
کشیده شــده و کسی پاســخ قانع کننده ای 
درباره آن به افکار عمومی ایران نداده است.

نطق یکشــنبه گذشــته البته اولین برخورد 
هیجانــی ظریف نبود. او یک بــار دیگر و در 
پاســخ به یک نماینده دیگر نیــز اعتراضات 
تندی را مطرح کرده بود که منهای درست یا 
غلط بودن آن ها، نظیرشان را هرگز نمی توان 
در رفتارهــای خارجی »آقای دیپلمات« پیدا 

کرد. 
برای مردم و افکار عمومی این مسأله به شدت 
جای ســؤال دارد که چرا باید اســناد تبلور 
دیپلماسی تهاجمی و خشم وزیر خارجه یک 
دولت را فقط در پشــت تریبون مجلس شورا 
ببینند و بــرای دیدن لبخند آقای وزیر فقط 
باید منتظر باشــند که هواپیمای حامل او از 

مرز ایران خارج شود.
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فرهنگ روزنامـه صبـح ایـران

نمایشــگاه کتاب عاشــورا همراهی با نهضت سیدالشهدا)ع( است  ایبنا: حجت االسالم والمسلمین محمدرضا زائری در آیین اختتامیه نخستین نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا گفت: این 
نمایشگاه حلقه ای از زنجیره ای از فعالیت هاست که توسط نهادهای عاشورایی برای ترویج و عمق بخشی به فرهنگ حسینی در دست اجراست.  وی گفت: اتفاقاتی نظیر نمایشگاه تخصصی کتاب عاشورا، 
نوعی همراهی با نهضت عظیم سیدالشهدا)ع( است. همه افرادی که در برپایی و برگزاری این نمایشگاه سهیم بودند، این  کار را نوعی کربالیی شدن و به مثابه برپایی مجلس امام حسین)ع( می دیدند.

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

 عشقستان  

با همسر شهید مرتضی عطایی)ابوعلی( شهید مدافع حرم

دعا کنید من هم مثل او شهید شوم 

مهــر: جیمز پترســون نویســنده 
آمریکایی اعالم کــرد کتابی را که با 
نوشته  استیون کینگ«  عنوان »قتل 
است، منتشــر نخواهد کرد. داستان 
این رمــان درباره یکــی از هواداران 
روانی رمان های کینگ است که سعی 
می کند قتل هایی را که در رمان های 
او توصیف می شوند، در دنیای واقعی 
اجرا کند و هدف نهایی اش این است 
که خود کینگ را بکشد. اما پترسون 
نمی خواهد  کــه  کرده  اعالم  بتازگی 
برای اســتیون کینگ یا خانواده اش 

ناراحتی ایجاد کند.

کتاب

جیمز پترسون 
کتابش را منتشر نمی کند

ایسنا: حسین اسرافیلی شاعر انقالب 
و دفاع مقدس با بیــان اینکه خیلی 
از مداحــان، شــعر و همچنین تاریخ 
نمی داننــد، اظهار کــرد: نوحه خوان 
و جلســات نوحه خوانی زیاد داریم و 
تنها جایی کــه نمی توانید برروی آن 
انگشــت بگذارید این جلسات است. 
کسانی که فقط صدای خوبی دارند با 
استفاده از ترانه های غربی و ترانه های 
خوانندگان ضدانقالب شعری بر روی 
آهنــگ آن هــا می گذارنــد و از این 
مسأله آگاهی ندارند که این ترانه های 

ضدانقالب است.

ادبیات

انتقاد از مداحانی که 
شعر و تاریخ نمی دانند

فرهنگ: معــاون حمایت بنیاد ملی 
بازی های رایانــه ای از تدریس برنامه 
درســی رشــته مهندســی نرم افزار 
کامپیوتــر بــا تمرکز بــر بازی های 
رایانه ای در دانشــگاه آزاد اســالمی 
خبر داد. هادی جعفری منفرد با بیان 
اینکه این اتفاق برای نخستین بار در 
کشــور افتاده، گفت: پس از تصویب 
سند »برنامه ملی بازی های رایانه ای« 
در پاییز پارســال، بستر مناسب تری 
نسبت به گذشــته برای ترویج رشته 
عالی  آموزش  در ســطح  بازی سازی 

کشور فراهم شده است.

صنایع فرهنگی

»بازی های رایانه ای« 
در دانشگاه تدریس می شود

 فرهنگ/ ساحل عباســی  مریم جرجانی 
همســر مرتضی عطایی در مصاحبه پیش رو از 
زندگی هفده ســاله ای می گوید که به نظرش از 

زیباترین زندگی های دنیا بوده است.
زندگــی توأم بــا احترام، عشــق و محبت که 
ماحصــل آن دو فرزند اســت. نفیســه اولین 
هدیه ای اســت کــه خداوند به ایــن زوج عطا 
می کند؛ هدیه ای که به پدر و مادری جوان داده 

می شود، آن هم در اولین سالگرد ازدواجشان.
 علی دومیــن فرزند این خانواده خوشــبخت 
است. علی فرزند 13ساله شهید مرتضی عطایی 
اینــک به خود می بالد که دوســت و دشــمن 
پــدرش او را به نــام »ابوعلی« می شناســند.  
زندگی مشــترک این خانواده از سال 78 آغاز 
می شــود. یک خواستگاری ســاده که هدفی 
جز تشــکیل یک زندگی پاک و مقدس ندارد 
با چند شــرط مختصر و مفید از سوی عروس 
خانم آغاز می شود. خانم مریم جرجانی درباره 
توقعاتــش از دامــاد می گوید: خانــواده داماد 
مرا در یک مولودی پســندیدند و بعد از چند 
هفته به خواستگاری آمدند. مهم ترین موضوع 
موردنظر بنده که درس حوزه می خواندم، تدین، 
خوش اخالقی و تعهدبه کار بود که کســانی که 
آقا مرتضــی را معرفی کردند این مســایل را 
مورد تأیید قرار می دادند که آقا مرتضی مردی 
متدین، خوش اخالق و اهل کار اســت. شهید 
مرتضی عالوه بر تمامی  صفات خوبی که داشت، 
فردی بســیار مردمی  بود. با اینکــه در اولین 
سال های زندگی از مال دنیا چیزی نداشت، اما 

دلی به بزرگی دریا داشت.
زندگی مشترکشــان را با یک آپارتمان کوچک 
اجاره ای آغــاز کردند، درحالی کــه داماد یک 
موتور خریده بود. همسر شهید عطایی می گوید: 
مرتضی شــاگرد پــدرش بود، خانــه و خودرو 
نداشــت، اما اهل کار بــود و از کار کردن ابایی 
نداشــت. با موتوری که خریــده بودیم همه جا 
می رفتیم و جز لبخند بــر لب و رضایت قلبی 

چیزی نداشتیم.
 

اتاقش را با عکس شهدا تزئین کرده بود
همســر شــهید عطایی ناگهان به یاد یکی از 
خاطراتش با شــهید می افتد و این خاطره را 
با لبخند و ســرور می گوید، گویی که همین 
االن پشــت در اتاق آقا مرتضی ایستاده است: 
به یاد دارم بعد از عقد اولین باری که به عنوان 
همسر آقا مرتضی به منزل پدر شوهرم رفتم، 

مرتضی اتاقش را سروسامانی داده بود، آن هم 
چه سروســامانی! با شعر »یاد امام وشهدا/ دل 
رو می بره کرب و بال«. وقتی عکس شــهدا را 
بر در و دیوار اتــاق آقا مرتضی دیدم فهمیدم 

نکرده ام،  اشتباه  انتخابم  در  که 
بنابراین آنگونه که او با شوق و 
ذوق از شهدا می گفت، من هم 
به حرف هایش  او دل  پابه پای 
از هــر تصویر  تــا  مــی دادم 
شهیدی نکته ای بیاموزیم. این 
روزها که فکر می کنم می بینم 
مرتضی همواره با شهدا بود و 
در آخر هم به آرزویش رسید 

و با شهدا محشور شد.
از بارزتریــن صفاتی که  یکی 
همســر شــهید عطایی برای 
می کند،  بیــان  مرتضــی  آقا 
عشــق و دلدادگی او به والیت 
است. وی در این باره می گوید: 
همیشــه از آقا می گفت و پای 
بیانات معظم له می نشســت و 

بچه ها را تشــویق می کرد که به حرف های آقا 
توجه و در آن تأمل کنند. به شــدت والیتمدار 
بــود، ما گاه که دلمان برایش تنگ می شــود 
فیلم دیدار بسیجیان را با مقام معظم رهبری 
می بینیم که مرتضی در ردیف اول با سربندی 

که عکس آقا روی آن اســت بــه مقام معظم 
رهبری می نگرد. خــدا می داند که تا آخرین 
لحظه عمر، عشــق به امامت، والیت و رهبری 

اصلی ترین دغدغه او بوده است.
همسر شــهید عطایی در ادامه 
بــا بیان ویژگی هــای اخالقی 
شهید مرتضی می گوید: شهید 
مرتضی بســیار خوش اخالق و 
خوش رو بود. همیشــه لبخند 
به نحوی که  داشــت؛  لــب  بر 
شــهادت  از  بعــد  حتــی 
هنگامی  که بــه خوابم می آید، 
همچنــان می خنــدد و به ما 
انــرژی و روحیه می دهد. اهل 
بود.  خانــواده  به  کمک کردن 
فصــل پاییــز که می شــد در 
کارهــای خریــد ترشــی و... 
همیشه  می کرد.  کمک  بسیار 
می گفت ســهم من از ترشی، 
است،  آن  سیرهای  پاک کردن 

پس ســیرها را بــا خود به 
مغازه می برد و پاک می کرد. حتی در 

پاک کردن ســبزی درحد یکی دو 
دسته کمک می کرد تا باألخره 

کمکی کرده باشد. 
وی در ادامــه می گوید: با 
آنکه شغل سختی داشت 
تأسیســات  بخش  در  و 
ســاختمان مشغول بود، 
امــا زمانی کــه بچه هــا 

کوچــک بودند، اغلــب غروب ها آن هــا را با 
خود به پارک می برد. هرگز از خســتگی کار 
گلــه نمی کرد. بچه ها که کمی  بزرگتر شــده 
بودند، وقتی بابا از ســرکار برمی گشــت از او 
می خواستند که با آن ها بیرون برود و او هرگز 
غر نمی زد که خســته ام، به ســرعت از جایش 

برمی خاست و با بچه ها راهی می شد.

به هر دری زد تا عازم سوریه شد
وی در ادامــه اضافه می کند: مرتضی می گفت 
کاش زمــان جبهه و جنگ می بــودم و برای 
دفاع از وطن عازم جبهه ها می شــدم. تا اینکه 
مسایل حمله تروریست ها به سوریه پیش آمد 
و آقا مرتضی که توفیــق بودن در جبهه های 
حق علیــه باطل در ایران را نداشــت، به هر 
دری زد تا بتواند خود را به ســوریه برســاند. 
او آنقدر تالش کرد تا باألخره همراه با برادران 
افغانســتانی عازم سوریه شــد؛ درحالی که ما 
اصاًل اطالع نداشتیم که به سوریه رفته است. 
 ســه هفته از رفتنــش بــه بهانــه راه اندازی 
تأسیســات بیمارستان امام ســجاد)ع( کربال 
گذشــته بود. او حتی یک تلفــن هم نزد. در 

طی این سه هفته از شدت نگرانی ده کیلو وزن 
کم کردم، به نحوی که لقمــه ای غذا از گلویم 
پایین نمی رفت. بعد از گذشــت ســه هفته با 
یکی از اعضای خانواده تماس گرفت و ماجرای 
آموزشــی اعزام به ســوریه را گفت و عازم آن 
کشــور شد. 109 روز طول کشید که به ایران 

برگشت.

 خدمتگزار خانواده شهدا بود
همسر شهید عطایی افزود: وی با نام جهادی 
»ابوعلــی« به آغــوش خطر رفت. به عشــق 
حضرت علــی)ع( و خاندان مطهرش، خانواده 
و فرزندانــش را گذاشــت و دل به جاده های 
بی پایانــی داد کــه البته پایان خوشــی برای 
او داشــت.  شــهید مرتضی عطایــی به گفته 
همســرش در طی چندین بار اعزام به سوریه، 
هنگام بازگشــت با کمک چندین خیر ایرانی 
به شدت مراقب خانواده های شهدا بوده است. 
سرکشی و دســتگیری از آن ها و رفع حوایج 
مادی خانواده های شهدا از جمله کارهایی بود 
که همســر شــهید نیز در آن ها با او همکاری 
می کرد.  خانم شــهید عطایی گریه می کند و 
با گریــه لبخند می زند و می گوید: نمی دانم از 
کدام یک از محاســنش حرفی بزنم. خوب بود 
دیگر. اگر خوب نبود که پریدنی نمی شد. اصاًل 
خدا این ها را انتخاب کرده است. انگار بعضی ها 
آفریده شده اند که دست باغبان گیتی آن ها را 
بچیند. آقــا مرتضی هم گلی بود که خدا او را 
انتخاب کرد تا در الذقیه ســوریه به شهادت 
برســد. افتخــار می کنم که همســرم و پدر 
فرزندانم مدافع حرم شــد. اینک او آبروی دو 
دنیای ماست.  همسر شــهید عطایی با گریه 
درحالی که لبخند هــم می زند، می گوید: دعا 
کنید من هم مثل او شهید شوم. مثل همسرم 
مرتضی عطایی که 21 شــهریور سال جاری 
در ظهر عرفه به مقام واالی شــهادت رســید 
تا محرم امسال میهمان سفره پربرکت خاندان 

عصمت و طهارت باشد.

گاه که دلمان 
برایش تنگ 
می شود فیلم دیدار 
بسیجیان را با 
مقام معظم رهبری 
می بینیم که 
مرتضی در ردیف 
اول با سربندی که 
عکس آقا روی آن 
است به مقام معظم 
رهبری می نگرد

بــــــــرش

فرهنــگ: رئیــس ســازمان امور 
دانشــجویان کشور از توســعه دفاتر 
خوابگاه هــای  ســطح  در  مشــاوره 
دانشجویی خبر داد.  مجتبی صدیقی 
افــزود: اکنــون بیش از هــزار مرکز 
مشاوره دانشــجویی در دانشگاه های 
دولتــی و غیردولتی فعال هســتند 
که باید در ســطح خوابگاه ها توسعه 
او، هر هزار دانشــجو،  یابند. به گفته 
بین یک و یک ونیم کارشناس مشاوره 
تمام وقت دارنــد که امید می رود این 
رقم در ســال جاری به دو کارشناس 

مشاوره تمام وقت برسد.

دانشگاه 

دفاتر مشاوره دانشجویی 
به خوابگاه ها می رود



w w w . q u d s o n l i n e . i r
سه شنبه 13 مهر 1395  2 محرم 1438 4  اکتبر2016  سال بیست و نهم  شماره 8232    

روزنامـه صبـح ایـرانهنـــر

وزارت ارشــاد مســیر خود را اصالح کند ایســنا: به دنبال اجرای کنسرت در قم، آیت اهلل مکارم شیرازی، مدیرکل ارشاد قم را احضار و ضمن اعتراض به این جریان از وی توضیح خواست که 
پاســخ ها قانع کننده نبود. هرچند وی ضمن عذرخواهی تصریح کرد که هرگز این گونه برنامه ها تکرار نخواهد شــد. آیت اهلل مکارم شــیرازی در این باره گفت: متأسفانه وزارت ارشاد نه تنها در اینجا به 

بیراهه می رود، در موارد مختلف دیگری نیز نشانه های آن دیده می شود، امیدواریم بیدار شوند و به راه برگردند. 

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

 موسیقی  

با رسول نجفیان درباره گنجینه نواهای محرم 

برخی نوحه های عاشورایی 500 سال قدمت دارند
آثار  حــراج  برپایــی  از  بعــد  مهر: 
خوشنویسی »باران«، محمد احصایی 
از تقلبی بــودن اثــرش در این حراج 
ســخن گفت، ولی مدیر حراج تأکید 
دارد همه آثار این رویداد هنری اصل 
بوده اند. محبوبه کاظمی مدیر نگارخانه 
»ترانه باران« و مدیــر حراج »باران« 
گفت: اثری را که از آقای احصایی در 
حراج »باران« ارایه شد، مجموعه داری 
به حراج ارایه داد که ۱۶ ســال پیش 
از یکــی از نمایشــگاه هایی که از آثار 
آقای احصایی برپا شده بود، مستقیم 

خریده بود.

تجسمی

اثر محمد احصایی 
تقلبی نبود

به همـراه  بابک حمیدیـان کـه  هنر: 
دانشگاه  در  مینا ســاداتی  همسرش 
فنی تهــران به بهانه  اکران »هیهات« 
تقدیــر شــدند، در ســخنانی گفت: 
کیفیت فیلم بــرای من از کمیت آن 
مهم تر اســت، به همیــن دلیل زمان 
بسیاری است که نقش اول فیلمی را 
بازی  نکرده ام. در این فیلم ما ســفر 
جالب و پرتالشــی به کربال داشتیم، 
اتفاقاتی کــه در آن  کربال به دلیــل 
افتاده، وضعیت پرتنشی داشت، اما ما 
در امنیت کامل بودیم و با جســارت 

فیلم را ساختیم.

سینما

»هیهات« 
را با جسارت ساختیم

مهر: مدیرکل دفتر موســیقی وزارت 
ارشاد از بررســی چند اثر موسیقایی 
ویژه ایــام محرم و صفر بــرای اخذ 

مجوز انتشار خبر داد. 
فرزاد طالبی گفــت: در دهه اول ماه 
محــرم در برگــزاری کنســرت های 
اعمال  محدودیت هایــی  موســیقی 
می شود، اما در حوزه تولید آلبوم ها و 
یا قطعه های موسیقایی ویژه عزاداری 
حضرت سیدالشهدا)ع( باید گفت که 
هم اکنون دفتر موســیقی مشــغول 
بررســی تعــدادی آثار بــا مضامین 

عاشورایی است.

موسیقی

بررسی آثار عاشورایی 
در دستور کار است

 هنر/ صباکریمی   رســول نجفیان از جمله 
هنرمندانی اســت که مردم او را  تنها به واسطه 
حضور در عرصه بازیگری و کارگردانی تلویزیون 
و تئاتر نمی شناسند، بلکه وی آثار ارزشمندی 

و  موســیقی  زمینــه  در  هــم 
آهنگسازی داشته و در بین مردم 
شناخته شــده است. وی تاکنون 
محوریت  با  متنوعــی  آلبوم های 
نواها و آیین هایی سنتی و مذهبی 
روانــه بازار کرده کــه آلبوم های 
»نیایش خوانی«  و  زمونه«  »رسم 
بخشــی از آن هاســت که مورد 

توجه بسیاری قرار گرفته است. عالقه شخصی 
نجفیــان به جمع آوری نوحه هــای قدیمی  در 
آلبوم های »ذوالجناح می آید بی ســوار« و »با 
عاشــورا می گریم« هویداست. به همین دلیل 
با وی پیرامون وضعیت موســیقی عاشــورایی 
و آســیب های این حوزه از موسیقی گفت وگو 

کردیم که در ادامه می خوانید.

 آیین های عاشورایی در موسیقی مذهبی 
دارند، وضعیت  ویــژه ای  ایران جایگاه 
نواهای عاشــورایی در  از  این گونه 

فضای موسیقی چگونه است؟  
در همــه زمینه هــای هنــری 
ارزش هایی وجــود دارد که 

اگر به آن ها اهمیت داده نشــود از بین می رود. 
در موســیقی هم همین است، متأسفانه گاهی 
اتفاقاتی می افتد که بســیار تعجب آور اســت، 
یکی از همین مســایل نگاه سلیقه ای است که 
آفــت بزرگی در فضای موســیقی 
محســوب می شــود. من کارهای 
عاشورایی زیادی انجام داده ام که با 
غرض ورزی هایی همراه شد و باعث 
شــد علی رغم اینکه این آثار مجوز 
دارنــد، اما اجازه پخش از تلویزیون 

را نداشته باشند.
این نگاه ســلیقه ای خودش شروع 
یک آفت در دامان موســیقی اســت که باعث 
می شــود زحمت بســیاری از کســانی که در 
عرصه های این چنینی فعالیت می کنند، نادیده 
گرفته شــده و درواقع گرفتار نگاه ســلیقه ای 
شود. در آلبوم نوحه های عاشورایی »ذوالجناح 
می آید بی ســوار« حدود 500 تــا ۶00 نوحه، 
مثنوی خوانی، شاهنامه خوانی و... را جمع آوری 
کردم، اما به آن اهمیتی داده نشد، درحالی که 
این ها گنجینه های هنر موســیقی ما هستند و 
باید موردتوجه قرار گیرنــد. این ها ثروت هایی 
است که در سینه آخرین نسل ها باقی مانده و 
آن را با خودشــان می برند. درنتیجه با گنجینه 
بسیار ارزشــمندی روبه رو هستیم و باید آن را 

حفظ کنیم.

از سویی دیگر با میزان عشقی که مردم به ائمه 
اطهار)ع( و ســاحت امام حسین)ع( و عاشورا 
دارنــد باید از طرف مســؤوالن هم وســواس 
بیشــتری نشان داده شود و بعد گله و شکایت 

نکنیــم که چرا جوانان ســراغ 
موســیقی های غربی می روند و 
این قــدر با موســیقی خودمان 
غریبه هستند. ســؤال من این 
اســت که این همه خساست از 
کجا نشأت می گیرد؟ من آلبومی 
 دارم که مجــوز پخش دارد، اما 
بــه من می گویند کــه تو فقط 
مجــوز پخش از رادیو را داری و 
نمی توانی آن را در تلویزیون هم 
پخش کنی. مسایل این چنینی 
ما را دلسرد می کند و این سؤال 
به وجود می آید که آیا واقعاً من 
کار ناشایستی کردم که مستحق 

چنین برخوردی هستم؟! از این نظر من بسیار 
گالیه مندم و تقاضا دارم که موسیقی و نواهای 
عاشورایی که برای تولیدش تالش وافری شده 
از تلویزیون هم پخش شود و اجازه بدهیم که 

مردم از آن استفاده کنند.

دارید چه کســی مسؤول  اطالعی  آیا   
چنین اتفاقی اســت و چرا آثارتان اجازه 
پخش از سیما را ندارد؟ ضمن اینکه کدام 
نهاد یا ارگانی حمایت های الزم برای پخش 
چنین آثاری انجام می دهند؟

این  منشأ  نمی دانم  درحقیقت 
متولیان  اما  کجاست،  داستان 
فرهنگی بایــد متوجه موضوع 
باشــند و با نگاه دلسوزانه تری 

تصمیم گیری کنند. 
حمایت هــا همیشــه از طرف 
اســت.  بوده  خصوصی  بخش 
به عنوان مثال مهدی مظاهری 
می آید  »ذوالجناح  آلبوم  روی 
بی سوار« سرمایه گذاری کرد و 
یک بار هم مؤسسه سروش این 
هزینه را روی آلبوم »با عاشورا 
می گریــم« انجــام داد. آن ها 
بدون هیچ چشمداشــتی هزاران نسخه از آن 
را در شــهرهای مختلف پخش کردند، سودی 
هم از ایــن کار نبردند و فقط خالصانه حمایت 
کردنــد. آقای مظاهری هم یــک ریال از این 
کار ســود مالی نداشت و باید از این ها تجلیل 
کرد. همچنین آقــای کریمیان و آقای محمد 
پیشــگاهی فر با آلبوم »با عاشــورا می گریم« 

همکاری های بسیاری داشتند.

آهنگ ها  این  بازخورد   
در  نواهای عاشورایی  و 
میان مــردم چگونه 

بود؟
خوشبختانه بازخوردها 
بین مردم بســیار عالی 
بوده و در برخی روســتاها به من 
می گفتند اجازه بدهید گلوی شما 

را ببوسیم. 
آفت شــدند  نوحه هایی که دچار 
را زنــده کردیم و ایــن برای مردم 
بــا ارزش بود، ضمن اینکه نباید از 
حق گذشــت که این حرکت کار 
کوچکــی نبود. ایــل بختیاری، 
لرستان، خراســان، آذربایجان، 
خاســتگاه  و...  خوزســتان 
 ایــن نوحه هــا هســتند که 
500 ـ 400 ســال قدمــت 
دارند و برای همین اســت 

که روی مردم تأثیر بسیاری دارند. یادم هست 
در اجرایی که در اریکه ایرانیان داشتیم مردم 
بســیار متعجب بودند و از ما سؤال می کردند 
کــه این نواها و نوحه ها از کجــا آمده اند و ما 
هیچ وقــت نمی دانســتیم چنیــن نوحه های 
ســوزناکی هم وجود دارد و بسیار از شنیدن 
آن تحت تأثیــر قرار گرفتند، اما از طرفی دیگر 
این نگاه در بین مسؤوالن نیست و در بسیاری 

موارد به آن توجهی نمی شود.

 برخی مداحی هایی که طی این سال های 
اخیر شنیده می شوند، سطحی و عاری از 
ارزش های هنری و مذهبی هســتند. این 
مداحی ها از کجا شکل گرفتند و به نظر شما 
چرا این فضا در مداحی امروز باب شــد و 

برای بیرون رفت از آن چه باید کرد؟ 
این حجم مداحی ها با نوحه های لس آنجلسی 
که می بینیم جای تأمل و بدتر آن جای تأسف 
دارد. مــردم در برخی از این مداحی ها به جای 
گریه می خندند. من فکر می کنم یکی از دالیل 
این وضعیت عدم توجه به نواهای ارزشــمندی 
است که امروز در حال فراموش شدن هستند. 
ارزشــمند حمایت  نوحه های  اگر  متأســفانه 
نشــوند از بیــن می روند و فضای موســیقی 
عاشــورایی هم به ابتذال کشــیده می شــود؛ 
مشخص اســت وقتی کار سخیف به مخاطب 
ارایه می دهیــم، تأثیری رویــش نمی گذارد. 
چطــور وقتی یک کاســه و کــوزه گلی پیدا 
می کنیم آن را در موزه می گذاریم و در فضای 
گردشگری و توریستی روی آن مانور می دهیم 
و معرفی اش می کنیــم، اما وقتی بحث هنر و 
فرهنگ شــفاهی است که سینه به سینه نقل 
شده و به ما رسیده، توجهی به آن نمی شود؟ 
مــا نوحه هــا، ســوگواره ها و اشــعار مذهبی 
ارزشــمندی از قربان تا غدیر، ســوگواره های 

کربال و... داریم. 
بایــد آن ها را پیــدا و حفظ کنیــم. فراموش 
نکنیــم خــود شــنونده فرق کار ســخیف و 
مبتذل را خوب می فهمــد.  به همین دلیل و 
برای ارتقای فرهنگی باید از گســترش ابتذال 
جلوگیــری کنیم و اگر متولیــان فرهنگی از 
سواد الزم برخوردار باشند، قطعاً جلوی ابتذال 
گرفته می شــود و همین مسأله باعث ترویج و 
ترغیب به آثار اصیل می شــود، به خصوص در 
صداوسیما به عنوان رســانه ملی که به عنوان 

مرجعی است که همه آن را می بینند.

من آلبومی  دارم 
که مجوز پخش 
دارد، اما به من 

می گویند که تو 
فقط مجوز پخش 
از رادیو را داری 

و نمی توانی آن را 
در تلویزیون هم 

پخش کنی

بــــــــرش

ایســنا: کمــال تبریــزی دربــاره 
حساســیت ها و اصالحاتــی کــه در 
کهن«  »ســرزمین  سریال  فیلمنامه 
صورت گرفت، گفت: آنقدر فیلمنامه 
را دســتکاری کردنــد و فشــارهای 
بی منطــق به ســریال وارد شــد که 
دســتکاری ها باعــث شــد چنیــن 
ســوءتفاهمی به وجود آید. وی تأکید 
اکنون می خواهند همان نسخه  کرد: 
اولیــه را بدون هیچگونــه حذفیاتی 
نمایــش دهند، بنابرایــن پخش این 
ســریال بــدون حذفیاتــی کــه در 
دوره های قبل داشتیم شروع می شود.

رادیو و تلویزیون

پخش »سرزمین کهن« 
بدون حذفیات

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای ادریس جهان آرا دارای کد ملی شماره 2890051870 به شرح دادخواست به کالسه 341 / 95 
/ 4 ش از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم 
محمود جهان آرا به ش��ماره کد مل��ی 2899721399 در تاریخ 11 / 9 / 1394 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1 – بایزید جهان آرا فرزند محمود به کدملی شماره 2899093746 صادره پیرانشهر متولد 1355 )  
پسر متوفی  ( 2 – ادریس جهان آرا فرزند محمود به کدملی شماره 2890051870 صادره پیرانشهر 
متولد 1369 )  پس��ر متوفی  ( 3 – گالله جهان آرا فرزند محمود به کدملی ش��ماره 2899765485 
صادره پیرانشهر متولد 1360 ) دختر متوفی  ( 4 – نشمیل جهان آرا فرزند محمود به کدملی شماره 
2899862642 صادره پیرانش��هر متولد 1365 )  دختر متوفی  ( 5 – گالویژ جهان آرا فرزند محمود 
ب��ه کدملی ش��ماره 2899778171 صادره پیرانش��هر متولد 1362 )  دختر متوف��ی  ( 6 – حمزه جهان 
آرا فرزند محمود به کدملی ش��ماره 2899093754 صادره پیرانش��هر متولد 1354 )  پسر متوفی  
( 7 – مصطف��ی جه��ان آرا فرزن��د محمود به کدملی ش��ماره 2899093762 صادره پیرانش��هر متولد 
1357 )  پس��ر متوفی  ( 8 – صبری جهان آرا فرزند محمود به کدملی ش��ماره 2899883976 صادره 
پیرانش��هر متولد 1366 )  پس��ر متوفی  ( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 قانون امور حسبی در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد .  9513261
  ابراهیم خضری – رئیس شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان پیرانشهر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محمد عباسی دارای کد ملی شماره 2899857819 به شرح دادخواست به کالسه 346 / 95 / 
4 ش از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم 
احمد عباس��ی ذلیالنی به ش��ماره کد ملی 2899410709 در تاریخ 3 / 7 / 1395 در اقامتگاه دائمی 

خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1 – محمدعباسی فرزند احمد به کدملی شماره 2899857819 صادره پیرانشهر متولد 1364 )  پسر 
متوفی  ( اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 قانون امور 
حس��بی در ی��ک نوبت و یک مرتب��ه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و ی��ا وصیت نامه از 
متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد 

شد .  9513262
  ابراهیم خضری – رئیس شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان پیرانشهر

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی ش��ماره 139560315002000443 هی��أت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مهران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره ملکش��اهی فرزند عبدالجبار بش��ماره شناسنامه 210 صادره 
از مهران در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی )آبی( به مساحت 41821/12 مترمربع پالک 6  فرعی 
از 17 اصلی زیرکت مهران واقع در شهرستان مهران منطقه زراعی زیرکت خریداری از وراث مالک 
رسمی آقای عبدالجبار ملکشاهی محرز گردیده است . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خود را به 
این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9513327
تاریخ انتشار نوبت اول :     1395/07/13              تاریخ انتشار نوبت دوم :   1395/07/28          

رئیس ثبت اسناد و امالک مهران- نصرا...رادپور 

آگهی موضوع  ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رأی ش��ماره 139560315002000444 هیأت اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مهران تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم طاهره ملکش��اهی فرزند عبدالجبار بش��ماره شناسنامه 210 صادره 
از مهران در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی )آبی( به مس��احت 116423/32 مترمربع پالک 5  
فرعی از 17 اصلی زیر کت مهران واقع در شهرستان مهران منطقه زراعی زیرکت خریداری از وراث 
مالک رس��می آقای عبدالجبار ملکش��اهی محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع عموم مراتب در 
دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور س��ند مالکیت 
متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دوماه اعتراض 
خ��ود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. 9513329
تاریخ انتشار نوبت اول :     1395/07/13              تاریخ انتشار نوبت دوم :   1395/07/28          

رئیس ثبت اسناد و امالک مهران- نصرا...رادپور

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بوکان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد 
سند رسمی 

آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قان��ون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی اراضی و 
ساختمان های فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 139460313010009275 هیأت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بوکان تصرفات 
مالکان��ه بالمع��ارض متقاضی آقای بیژن کدخدا رس��ولی فرزند محمود به ش��ماره شناس��نامه 659 
صادره از بوکان در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 84/63 مترمربع پالک 4689 فرعی از 114 
اصلی مفروز و مجزی شده از پالک باقیمانده 114 اصلی واقع در بخش 17 شهرستان بوکان خریداری 
از مالک رس��می آقای محمد صوفی عباس��ی مع الواس��طه محرز گردیده اس��ت . لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 2 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9513274
تاریخ انتشار نوبت اول :  13/  07 /1395

تاریخ انتشار نوبت دوم :  28 / 07 /1395
محمود خضرزاده – رئیس ثبت اسناد و امالک بوکان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای نجات نصیریانحاجی بهزاد دارای شناس��نامه ش��ماره 1071 به شرح دادخواست به کالسه 1099 
/ 95 / 1 ش از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحوم میثم نصیریان حاجی بهزاد به ش��ماره شناس��نامه یک در تاریخ 17 / 6 / 1395 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1 – حس��ین نصیریان حاج��ی بهزاد فرزند میثم به کدملی ش��ماره 2961080290 صادره از میاندوآب 
متول��د 1390 )  پس��ر متوف��ی  ( 2 – حس��ن نصیری��ان حاج��ی بهزاد فرزن��د میثم به کدملی ش��ماره 
2961080282 صادره از میاندوآب متولد 1390 )  پسر متوفی  ( 3 – فرح ناز جودت فرزند مهدی به 
شناس��نامه ش��ماره 1175 صادره از میاندوآب متولد 1346 )  مادر متوفی  ( 4 – فاطمه نصرت حاجی 
بهزاد فرزند ایوب به کدملی شماره 2960176072 صادره از میاندوآب متولد 1371 )  همسر متوفی  
( 5 – نجات نصیریان حاجی بهزاد فرزند غیب علی به شناس��نامه ش��ماره 1071 صادره از میاندوآب 
متولد 1341 )  پس��ر متوفی  ( اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد 
ماده 362 قانون امور حس��بی در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد .   9513277
نقی پور– رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان میاندوآب

رونوشت آگهی حصروراثت
خانم فاطمه ثروتمند دارای شناس��نامه ش��ماره 181 به شرح دادخواست به کالسه 646 / 95 / 1 ش 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحومه بانو 
زهرا مافی به شماره شناسنامه 47 در تاریخ 12 / 6 / 1394 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی 

گفته ، ورثه آن مرحومه منحصر است به :
1 – آنابگ��م محم��دی فرزند طاهر به شناس��نامه ش��ماره 30 متول��د 1304 )  مادر متوف��ی  ( 2 – میر 
هدای��ت ثروت مند فرزند میرعلی نقی به شناس��نامه ش��ماره 65 متولد 1314 )  همس��ر متوفی  ( 
3 – فاطم��ه ثروتمن��د فرزند میرهدایت به شناس��نامه ش��ماره 181 متول��د 1347 )  دختر متوفی  ( 
4 – میریوس��ف ثروتمند فرزند میرهدایت به شناسنامه ش��ماره 9489 متولد 1341 )  پسر متوفی  
( 5 – میر س��جاد ثروتمند فرزند میرهدایت به شناس��نامه شماره 499 متولد 1342 )  پسر متوفی  
( 6 – می��ر اس��ماعیل ثروتمند فرزند میرهدایت به شناس��نامه ش��ماره 208 متولد 1345 )  پس��ر 

متوفی  (
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 قانون امور حس��بی 
در ی��ک نوب��ت و یک مرتب��ه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصی��ت نامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 

9513296 .
   فقیری – رئیس شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان سلماس

آگهی ابالغ وقت رسیدگی به خوانده مجهول المکان «
خواهان : عبداله احمدزاده

خوانده : خانم سحر مؤمنی فرزند محمد
خواس��ته : الزام به تنظیم و تحویل س��ند رس��می خودرو سواری پژو RD به ش��ماره انتظامی ایران 

17 – 277 ق 19
پرونده کالسه 950547 موعد رسیدگی : 09 / 8 / 1395 ساعت 16 بعدازظهر

محل حضور : شعبه ششم شورای حل اختالف پیرانشهر
در خصوص دعوی خواهان آقای عبداله احمدزاده به طرفیت خوانده خانم سحر مؤمنی به خواسته : 
الزام به تنظیم و تحویل سند رسمی خودرو سواری پژو RD به شماره انتظامی ایران 17 – 277 ق 19 
نظر به مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آئین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی 
می ش��ود تا خوانده جهت رس��یدگی در ش��عبه 6 شورای حل اختالف شهرس��تان پیرانشهر در وقت 
مقرر فوق الذکر جهت رس��یدگی حاضر ش��ود درغیر اینصورت برابر مقررات اتخاذ تصمیم خواهد 

نمود . 9513318
رئیس شعبه 6 شورای حل اختالف شهرستان پیرانشهر

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای پنجعلی بخش��ی خادم دارای شناس��نامه شماره 396 به شرح دادخواست به کالسه 700723 / 
95 / 67 ش از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مهدیا بخشی خادم به کد ملی شماره 2743019360 در تاریخ 10 / 6 / 1395 در اقامتگاه دائمی خود 

بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است :
1 – پنجعلی بخش��ی خادم فرزند صفر به ش��ماره شناس��نامه 396 ) پدر متوفی  ( 2 – س��هیال حیدری 

فرزند بیرامعلی به شماره شناسنامه 1825 ) مادر متوفی  ( 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 قانون امور حس��بی 
در ی��ک نوب��ت و یک مرتب��ه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصی��ت نامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 

9513319 .
   تاج الدین شاه مرادی - رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف شهرستان اورمیه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای خیام حس��ین زاده دارای شناس��نامه ش��ماره 533 به شرح دادخواس��ت به کالسه 700726 / 
95 / 67 ش از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحوم آقا علی حسین زاده به شماره شناسنامه 2 در تاریخ 21 / 1 / 1365 در اقامتگاه دائمی خود 
ب��درود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر اس��ت به یک زوجه دائم��ی ، یک فرزند اناث و چهار 

فرزند ذکور به نام های :
1 – لیالن مختاری تبت فرزند بهار علی ) زوجه متوفی  ( 2 – کبری حسین زاده  فرزند آقاعلی ) دختر 
متوفی  ( 3 – شمس��علی حس��ین زاده  فرزند آقاعلی ) پسر متوفی  ( 4 – بیرام حسین زاده  فرزند 
آقاعلی ) پسر متوفی  ( 5 – خیام حسین زاده  فرزند آقاعلی ) پسر متوفی  ( 6 – مالک حسین زاده  
فرزند آقاعلی ) پس��ر متوفی  ( اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد 
ماده 362 قانون امور حس��بی در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد 
و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال 

گواهی صادر خواهد شد . 9513320
   تاج الدین شاه مرادی - رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف شهرستان اورمیه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای منیجه غالمزاده گلمرز دارای شناسنامه شماره 517 به شرح دادخواست به کالسه 700731 / 
95 / 67 ش از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان 
مرحوم محمود ش��یرماهی تیل به شماره شناسنامه یک در تاریخ 3 / 5 / 1395 در اقامتگاه دائمی 
خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به یک زوجه دائمی ، دو فرزند اناث و یک 

فرزند ذکور به نام های :

1 – منیجه غالمزاده گلمرز فرزند غالمحسین ) زوجه متوفی  ( 2 – فریبا شیرماهی تیل فرزند محمود 
) دختر متوفی  ( 3 – فریده ش��یرماهی تیل فرزند محمود ) دختر متوفی  ( 4 – جهانگیر ش��یرماهی 

تیل فرزند محمود ) پسر متوفی  (
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 قانون امور حس��بی 
در ی��ک نوب��ت و یک مرتب��ه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصی��ت نامه از متوفی 
نزد او باش��د از تاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه به ش��ورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد 

9513321 .
   تاج الدین شاه مرادی - رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف شهرستان اورمیه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای مراد رس��ولی عظیم دهگرجی دارای کد ملی ش��ماره 2890044742 به ش��رح دادخواس��ت به 
کالسه 343 / 95 / 4 ش از این شورا درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که 
شادروان مرحومه فاطمه تالج به شماره کد ملی 2899173413 در تاریخ 19 / 3 / 1385 در اقامتگاه 

دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحوم منحصر است به :
1 – مرادرس��ول عظیم دهگرجی به کدملی ش��ماره 2890044742 صادره پیرانش��هر متولد 1346 )  
پس��ر متوف��ی  ( 2 – علی عظی��م دهگرجی به کدملی ش��ماره 2899923021 صادره پیرانش��هر متولد 
1354 )  پس��ر متوف��ی  ( 3 – حلیم��ه عظی��م دهگرج��ی به کدمل��ی ش��ماره 2890368343 صادره 
پیرانشهر متولد 1345 )  دختر متوفی  ( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را به 
استناد ماده 362 قانون امور حسبی در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی 
دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد 

و اال گواهی صادر خواهد شد .   9513322
 ابراهیم خضری – رئیس شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان پیرانشهر

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اسدا...بش��ارنیاء دارای شناس��نامه به شماره 1851 به استناد ش��هادت نامه ، گواهی فوت و 
رو گرفت شناس��نامه ورثه دادخواستی به کالسه 392/95 این شورا و چنین توضیح داده است که 
شادروان پروین ملکی فرزند علی خان به شناسنامه شماره 27 و ت ت 1365 ه.ش، صادره از حوزه 
یک ش��یروان چرداول در تاریخ 1391/03/13 در اقامتگاه دائم��ی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 
حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-علی خان ملکی  فرزند مهدی به ش ش 789 و ت ت 1310 
ه.ش  صادره از حوزه دو اس��الم آباد پدر متوفی2- ش��یرین آذر گون  فرزند محمد علی به ش ش 

130 و ت ت 1329 ه.ش صادره از حوزه یک شیروان چرداول مادر متوفیه متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی که 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم 

دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.513330
 رئیس شورای حل اختالف مرکزی مهران- عبدالستارکرمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای اسدا...بشارنیاء دارای شناسنامه به شماره 1851 به استناد شهادت نامه ، گواهی فوت و رو 
گرفت شناس��نامه ورثه دادخواس��تی به کالسه 393/95 این ش��ورا و چنین توضیح داده است که 
شادروان حمیده مهری فرزند سبز علی به شناسنامه شماره 162 و ت ت 1306 ه.ش، صادره از حوزه 
یک روستایی ارکواز ملکشاهی در تاریخ 1379/08/30 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته 
و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:1-فیض ا...بشارنیاء  فرزند خیرا...به ش ش 730 و 
ت ت 1332 ه.ش  صادره از حوزه یک شهری مهران پسر متوفیه2- اسدا...بشارنیاء فرزند خیرا...

به ش ش 1851 و ت ت 1345 ه.ش صادره از حوزه یک مهران متوفیه3- قدریه بش��ارنیاء فرزند 
خیراله به ش ش 1416 و ت ت 1336 ه.ش صادر از حوزه یک مهران دختر متوفیه 

4-نارنج بشارنیاء فرزند خیراله به ش ش 731 و ت ت 1334 ه.ش صادره از حوزه یک مهران دختر 
متوفیه وال غیر.اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید 
تا هرکسی که اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفیه نزد او باشد از تاریخ نشر این آگهی ظرف 

مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي حصر وراثت صادر خواهد شد.9513331
 رئیس شورای حل اختالف مرکزی مهران- عبدالستارکرمی

رونوشت آگهی حصر وراثت
آقای س��لمان کرد دارای شناس��نامه ش��ماره 77 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه 395/95 از این 
دادگاه درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عبدالرحمن کرد  به 
شناس��نامه ش��ماره  11  درتاریخ 1387/12/13 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1-آقای حجت کرد  فرزند رحیم ش ش 30 صادره از مهران برادرزاده متوفی

2-آقای رحمان نظری مقدم فرزند رحیم ش ش 188 صادر از مهران برادرزاده متوفی
3-آقای حسین کرد فرزند رحیم ش ش 104 صادر از مهران برادرزاده متوفی

4-آقای سلمان کرد فرزند رحیم ش ش 77 صادره از مهران برادرزاده متوفی
5-خانم فاطمه کرد فرزند رحیم ش ش 12 صادره از مهران برادرزاده متوفی 

6-خانم صبریه کرد فرزند رحیم ش ش 193 صادره از مهران برادرزاده متوفی 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی که 
اعتراضی دارد یا وصیت نامه ای از متوفی نزد وی می باش��د از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یک 

ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهي صادر خواهد شد.9513332
دفتر شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان ایالم

رونوشت اگهی حصروراثت
 اق��ای عبدالرحی��م نصرت زهی فرزند دین محمد  دارای شناس��نامه ش��ماره 3700767889 متولد 
1347صادره س��راوان   بش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  914-95   از این ش��ورا درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان نادر نصرت زهی  بشناس��نامه 3690292115  
درتاری��خ 95/3/5 اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ورثه حی��ن الفوت ان مرحوم منحصر 
است به 1- متقاضی با مشخصات فوق  پدر  متوفی 2-نور بی بی سپاهی  فرزند علی اکبر به ش ملی 

3700881622متولد 1346 صادره سراوان مادر متوفی  که ان مرحوم ورثه دیگری ندارد 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی در خواس��ت مزب��ور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکس��ی 
اعتراضی  و یا وصیتنامه ای از متوفی نزد او با ش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظرف یک ماه به 

دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهدشد 9513325
رئیس شعبه یکم شورای حل اختالف  سراوان – سید عبدالصمد ساداتی

اگهی ابالغ وقت رسیدگی
خواهان / شاکی الل محمد ناروئی دادخواستی به طرفیت خوانده / متهم محمد حسامی به خواسته 
الزام به تنظیم سند رسمی ملک تقدیم  دادگاه های عمومی شهرستان  شهرستان ایرانشهر نموده 
که جهت رس��یدگی به شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگس��تری شهرستان ایرانشهر واقع  در 
ایرانشهر ارجاع و به کالسه 9409985470200045 ثبت گردیده که وقت رسیدگی ان 1395/11/4  
و ساعت 11:00 تعیین شده  است  به علت مجهول المکان بودن خوانده / متهم  و در خواست خواهان 

/ ش��اکی  و ب��ه تجویز ماده 73قانون ایین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انق��الب در امور مدنی و 
دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار اگهی می ش��ود تا خوانده / متهم 
پس از نش��ر اگهی  و اطالع از مفاد ان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود نسخه دوم 

دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد 9513326
منشی شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی دادگستری شهرستان ایرانشهر – محمد علی جعفری

آگهی
ش��ماره ابالغیه 9510102401103543 ش��ماره پرونده 9509982401100008 ش��ماره بایگانی ش��عبه 
950062 تاریخ تنظیم95/7/10 متن آگهی  شاکی یحیی زارعی قرقانی دادخواستی به طرفیت متهم 
محمد حیدری به اتهام مزاحمت تلفنی تقدیم دادگاههای عمومی ش��هر ستان زنجان نموده که جهت 
رسیدگی به شعبه 101 دادگاه کیفری دو شهر ستان زنجان واقع در زنجان بزرگراه 22 بهمن مجتمع 
ادارات ساختمان شماره 1 دادگستری کل استان زنجان ارجاع و به کالسه 9509982401100008 ثبت 
گردیده که وقت رس��یدگی آن 95/9/6 و ساعت 12 تعیین شده است به علت مجهول المکان بودن 
متهم و در خواس��ت ش��اکی و به تجویز ماده 73 قانون ایین دادرس��ی دادگاههای عمومی و انقالب 
در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیر االنتش��ار آگهی می شود تا 
متهم پس از نشر اگهی و اطالع از مفادان به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود در وقت 

مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد9513324
  منشی دادگاه کیفری  شعبه101 دادگاه کیفری دو شهر ستان زنجان -زهرا جوادی 

آگهی
خواهان/ش��اکی محمد حس��ین صفرزائی دادخواس��تی به طرفیت خوانده/مته��م امیرحمزه درخواه 
ب��ه خواس��ته مطالبه وجه س��فته ب��ه انضمام کلی��ه خس��ارات قانونی تقدیم ش��ورای ح��ل اختالف 
شهرس��تان زاه��دان واقع  در زاهدان-خیاب��ان مصطفی خمینی -جنب س��ازمان تعزیرات حکومتی 
-مجتمع ش��ورای حل اختالف استان سیس��تان و بلوچستان ارجاع و به کالسه9509985501600289 
ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1395/08/18 س��اعت 09:00تعیین ش��ده است.به علت مجهول 
المکان بودن خوانده/متهم و درخواست خواهان / شاکی و به تجویز ماده 73قانون آیین دادرسی 
دادگاه ه��ای عموم��ی و انقالب در امور مدنی و دس��تور دادگاه مراتب یک نوب��ت در یکی از جراید 
کثیراالنتشار آگهی میشود تا خوانده/متهم پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه 
وضمن اعالم نش��انی کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی حاضر گردد.9513323 
شورای حل اختالف شماره 16 مجتمع مرکزی  شهرستان زاهدان

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قان��ون وماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی 

وساختمانهای فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139560309008000039- 95/6/10 هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی وس��اختمانه های فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد آوج تصرفات مالکانه وبال معارض 
متقاضی آقای علیرضا قاس��می فرزند ابراهم علی نس��بت به ششدانگ اعیانی یکقطعه باغ بانضمام 
93 شعیرمش��اع از96 ش��عیر شش��دانگ عرصه ی��ک قطعه ب��اغ بمس��احت 143169039 مترمربع که 
مقدارس��ه شعیر مش��اع از96 ش��عیر عرصه آن موقوفه میباش��د واقع درپالک 7 اصلی موسوم به 
آوج که نامبرده برابر اسناد عادی اصالتا یا مع الواسطه ازمالکان خریداری نموده است لذا بمنظور 
اطالع عموم مراتب دردو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود درصورتی که اش��خاص نس��بت به 
صدور سند متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند ازتاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه 
اعتراض خود را به این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض 
دادخواس��ت خ��ود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی اس��ت درص��ورت انقضای مدت مذکور 

وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد./9512299
تاریخ انتشارنوبت اول:95/6/28   تاریخ انتشارنوبت دوم:95/7/13

رئیس ثبت اسناد وامالک شهرستان آوج-قدیم آبادی

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
شماره: 139560308001002291  تاریخ : 95/06/21

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون تعیین تکلیف وضعی��ت ثبتی واراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139560308001001433  هیات اول/دوم موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی 
حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای میثم س��لطانی زاده فرزند محمد 
بشناسنامه 10 صادره از بیرجند کد ملی 0652757650 دریک سهم مشاع از 12 سهم ششدانگ یک 
قطعه زمین مزروعی  به مس��احت 1946مترمربع پالک 1 فرع��ی از353 اصلی واقع در مزرعه کاظمو 

مجاورت سرچاه تازیان بخش8 بیرجند از محل مالکیت حسین علی پور محرز گردیده است. 
 ل��ذا ب��ه منظور اطالع عم��وم مرات��ب در دو نوبت به فاصل��ه 15 روز آگهی می ش��ود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار 
اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است 
درص��ورت انقضای مدت مذک��ور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکی��ت صادر خواهد 

شد.9512332
تاریخ انتشار نوبت اول :95/6/29  
تاریخ انتشار نوبت دوم:95/7/13

عباس مباشری-رئیس ثبت اسناد وامالک

آگهي موضوع ماده3 قانون وماده13آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتي واراضي 
وساختمانهاي فاقدسندرسمي

براب��ررای ش��ماره 139560306003006753 هی��ات اول موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت 
ثبتي اراضي وس��اختمانهاي فاقدسندرسمي مس��تقردرواحدثبتي حوزه  ثبت ملك مشهد ناحیه یک 
تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی کانون کارگران بازنشسته استان خراسان رضوی فرزندبشماره 
شناس��نامه ص��ادره ازدریک باب خانه به مس��احت 159/07مترمربع پالک74فرع��ی از2اصلی واقع 
دربخش9مش��هدناحیه یک مشهدواقع درابوطالب 13پالک67خریداری ازمالک رسمی  خانم ماشاا...
رحیمزاده عس��گری محرز گردیده اس��ت. ل��ذا به منظوراطالع عم��وم مراتب دردونوب��ت به فاصله 
15روزآگهي میش��وددرصورتي که اش��خاص نسبت بصدورس��ندمالکیت متقاضي اعتراضي داشته 
باشندمیتوانندازتاریخ انتشاراولین آگهي به مدت دوماه اعتراض خودرابه این اداره تسلم وپس 
ازاخذرس��یدظرف مدت یکماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواس��ت خودرابه مراجع قضایي تقدیم 
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w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ایـران

سکوالر شدن فرهنگ عاشورا بزرگ ترین انحراف در جامعه     رسا: عضو هیأت علمی جامعه المصطفی، سکوالر شدن فرهنگ عاشورا را بزرگترین خطر و انحراف در کشور توصیف کرد و گفت: در 
این زمان نمی توانیم مصایب امام حسین)علیه السالم( را بازگو کنیم، اما از جریان حق و باطل زمان خویش غافل شویم. حجت االسالم و المسلمین ناصر رفیعی، در هیأت رزمندگان اسالم قم،  افزود: امروز جبهه حق 

مردم مظلوم فلسطین، یمن و لبنان هستند و اسرائیل و آمریکا از مصادیق یزیدیان زمان ما به شمار می روند.

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r »جبار رحمانی از نویسندگان دانشنامه »فرهنگ سوگ شیعی
در گفت و گو با قدس:

فرهنگ سوگ با فقر پژوهشی مواجه است
 معارف /  فاطمه شمسی    دانشنامه »فرهنگ سوگ شیعی« 
کوششــی میان رشــته ای و گروهی در راستای شناخت 
و معرفی روشــمند و علمِی آیین ها و رســوم عزاداری و 
مقوله های مرتبط با آن هاســت کــه تدوین و نگارش آن 
از پاییز ســال ۱۳۸۹ آغاز شده و تا زمستان ۱۳۹۴ ادامه 
داشته است. ویراست یکم این دانشنامه شامل ۲۳۷ مقاله 
)۲۸ مقاله ارجاعی( است که آن را ۴۳ نویسنده نگاشته اند. 
تمرکز اصلی این دانشــنامه، بر شــناخت مقوله  عزاداری 
مذهبی شــیعیان در کشورهای گوناگون )با تأکید ویژه بر 

ایران( است و موضوعاتی که مستقیم یا با واسطه به این مقوله مرتبط می شوند.
گفت وگوی قدس با جبار رحمانی، یکی از نویسندگان این اثر را در ادامه می خوانید:

 با توجه به اینکه کتاب »فرهنگ ســوگ شیعی« در فرم دانشنامه ای 
)encyclopedia( تألیف و گردآوری شده و در مقدمه اشاره شده است 
که مخاطب خاص آن، دانشــجویان، طالب و پژوهشگران هستند و بنا 
بر تحدید موضوعی و جنبۀ تخصصی در نظر گرفته شــده، این اثر یک 
دانشــنامۀ موضوعی )subject-specific encyclopedia( و نه یک 
دانشنامۀ عمومی )General encyclopedia( به شمار می آید. بنابراین 
انتظار می رود مقاالت آن عمیق تر، با جزئیات بیشتر و مفصل باشد. این نوع 
دایره  المعارف ها باید شامل کتاب شناسی نسبتاً مفصل و فهرست مآخذ و 

منابع باشد. با توجه به این نکات، کتاب را چگونه ارزیابی می کنید؟
به اهمیــت این کتاب باید از چند وجه توجه کرد. وجه نخســت ویژگی جمعی 
و گروهی بودن آن اســت. تاکنون آثاری که در این زمینه وجود داشــته اند، فقط 
با کوشــش های فردی برخی محققان تألیف شــده اند و بیشــتر مبتنی بر ذوق 
شخصی و منابع در دســترس آن محقق بوده اند. بنابراین محدودیت های خاصی 
در نوشتن، تنظیم و انتشار اثر داشته اند. وجه دوم این اثر اصل جامعیت آن است 
که در حوزه های گوناگون هنری، مردم شــناختی، تاریخی و ادبی و... سعی کرده، 
این موضوع کلیدی فرهنگ شیعی را مورد مداقه قرار بدهد. بنابراین تالش شده، 
این موضوع از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار گیرد. هرچند این جامع االطراف بودن 
به واسطۀ محدودیت های منابع مالی و محققانی که فرصت همکاری داشته باشند، 
محدودیت هایی هم ایجاد کرده،  اما در نهایت توانسته است نگاه نسبتاً جامعی برای 
این کار و این حوزۀ مطالعاتی فراهم کند. نکتۀ کلیدی تر و مهم تر در وجه سوم این 
اثر، آن است که به دلیل تأکید بر ابعاد گوناگون،  رویکردی میان رشته ای در تدوین و 
تألیف این اثر شکل گرفته است. این امر در تیم ویراستاری و همچنین در مداخل 
مشترک که توسط دو یا سه مؤلف تألیف و تدوین شده اند،  خود را نشان داده است. 
نگاه میان رشته ای و ارزیابی های انتقادی از منظرهای گوناگون به مسأله، در نهایت 
ســبب نوعی غنای تحلیلی و تألیفی در این اثر شده است. البته نمی توان ادعای 
جامعیت تام داشت، اما شروع یک رویکرد میان رشته ای در تألیف این فرهنگنامه، 

 حرکتی بسیار مطلوب و ضروری برای مطالعات دینی در ایران است. 
وجه چهارم این مجموعه، جوان بودن محققان است. افزون بر حضور محققان باسابقه 
تالش شــد، از محققان جوان صاحب قلم برای نوشتن در این مجموعه فرهنگنامه 
نیز دعوت به عمل آید. بنابراین در تألیف »فرهنگ ســوگ شیعی« افزون بر آنکه از 
محققان مختلفی در تمامی سنین استفاده گردیده،  تالش شده شبکه ای از محققان 
حوزۀ عاشوراپژوهی و فرهنگ سوگ شیعی را نیز ایجاد کند. مخاطبان با نگاهی به 
مداخل می توانند به این اطالعات اولیه دست یابند که در زمینه های دیگر مطالعات 
فرهنگ شیعی و عاشورایی، چه کسانی صاحب قلم و در حال تألیف هستند. به همین 
سبب، شبکه ای از محققان که به واسطۀ این اثر شکل گرفته اند،  قابل قدردانی است و 
همت و تالش سرویراستار برای انجام این مهم و ایجاد این شبکه از محققان، بسیار 
ستودنی و قابل احترام است. آنچه البته در موفقیت این اثر هم اهمیت بسیاری داشت، 
دغدغه ها و عالقه ها و پشتکار سرویراستار برای این کار بود 

که در نهایت در این اثر وزین به بار نشست.

 با توجه به خط  مشی ذکرشدۀ سرویراستار مبنی 
بر رعایت اختصار، به نظر می رســد در استفاده از 
منابع دست اول و مرجع نیز کمال اختصار و ایجاز به 
کار گرفته شده و حتی در برخی از مدخل ها تنها از 

یک منبع برای کل مقاله استفاده شده است. 
هدف اصلی این دایره المعارف تدوین مجموعه  ای از تعاریف 
و توضیحات قابل اجماع در میان پژوهشگران و تالش برای 
ایجاد نوعی انسجام محتوایی در پژوهش های این زمینه 
است. به همین دلیل، تالش شده از منابع اصلی در همۀ 
موارد استفاده شود. صرف کمیت، منابع اصلی بیانگر اصالت اثر نیست، بلکه هدف 
اصلی، آشــنا کردن مخاطب با تعاریف و توضیحات قابل اجماع است که البته در 
بخش »منابع بیشتر« هم سایر منابعی که می توانند به مخاطب کمک کنند، معرفی 
شــده اند. بنابراین قاعده برمبنای کفایت منابع است. گاه این منابع بسیار مفصل 
هستند و گاه مختصر. مسألۀ اصلی آن است که منبع مورد ارجاع،  کفایت الزم برای 

توضیح آن مدخل را داشته است. 

 چرا منابع به کارگرفته شده و منابع ذکرشده برای مطالعات بیشتر در 
بیشتر مداخل، منابع دست چندم هستند، درصورتی که یکی از کاربردهای 
دانشنامۀ تخصصی، آشنایی پژوهشگر با منابع دست اول در این زمینه و 

همچنین معرفی منابع به روز و در دسترس است؟
نمی تــوان چنین ادعایــی را پذیرفت. در این اثر، هم از منابع دســت اول و هم از 
منابع دســت دوم استفاده شده است. ضمن اینکه منبع دست دوم بودن،  مبنی بر 
بی اعتباری نیســت. در تمام مداخل سعی شده اســت، منابع دست اول نیز مورد 
مالحظه قرار گیرد. آنچه این اثر به دنبال آن بوده، ارایۀ تصویر روشن و دقیق و البته 
مختصر از مطالعات و موضوعات مورد نظر در این زمینه اســت. الزم است، مدنظر 
داشته باشیم که این کتاب، یک پژوهش دست اول تاریخی نیست، بلکه فرهنگنامه 
و دایره المعارفی اســت که محققان صاحب نام در این زمینه، برای ســاماندهی به 
پژوهش های مرتبط با فرهنگ سوگ شیعی، آن را تدوین کرده اند. بنابراین نوعی 
جمع بندی از تحقیقات موجود و نظرات صاحب نظران گوناگون در این عرصه است.

 از آنجا که دانشنامه جزو آثار مرجع به شمار می آید و با توجه به تأکید 
سرویراستار بر دقت و رویکرد علمی در نوشتن دانشنامه، چرا از ارجاع 

درون متنی خودداری شده است؟
 گستردگی فرهنگ سوگ در جامعۀ اسالمی و شیعی بسیار زیاد است. در مقابل، 
پژوهش های تخصصی در این زمینه،  بویژه در داخل این جوامع شــیعی، بســیار 
معدود و محدود است. بنابراین در برخی موارد که هنوز پژوهش آکادمیک خاصی 
در دســترس نیســت، نمی توان از طرح موضوع و ارایۀ توضیح اولیه در آن زمینه 
امتناع کرد. به همین دلیل، در این اثر بزرگ، تالش شــده اســت افزون بر منابع 
مکتوب، از پژوهش های میدانی و گزارش های توصیفی هم اســتفاده شود. ضمن 
اینکه همان طور که سرویراستار در مقدمه گفته اند، این اثر بی تردید در دوره های 
زمانی خاصی، مورد بازبینی قرار خواهد گرفت. این روند بازبینی دوره ای، فرصتی 
خواهد بود برای تکمیل و توسعۀ مباحث در حوزه مطالعات فرهنگ سوگ. طرح 
موضوعاتی که منبعی جز مشاهدات محققانه ندارند،  خود می تواند دریچه ای برای 
ایجاد روندهای جدید مطالعاتی در این زمینه ها باشــد و در مراحل بعدی، موجب 
بســط و توسعۀ آن مداخل شود. بنابراین باید دقت کرد، منبع یک پژوهش صرفاً 
منابع مکتوب قبلی نیســتند،  بلکه منابع حاصل از مشاهدات شخصی و میدانی 
نیز جزئی از کار هســتند؛  بویژه زمانی که درباره موضوع مورد نظر هنوز پژوهش 
آکادمیکی صورت نگرفته است. این موضوع از یک سو مبنی بر گستردگی فرهنگ 
سوگ شیعی است و از سوی دیگر، مبنی بر غفلت محققان دانشگاهی در پرداختن 
به این مسأله. بنابراین الزم است در حد امکان و حتی با منابع بسیار محدود اولیه، 

موضوعات مهم مغفول نیز مطرح و معرفی شوند. 

 و نکتۀ پایانی؟
آنچه مسلم است، اینکه فرهنگ سوگ شیعی که نقشی حیاتی و محوری در فرهنگ 
جامعۀ شیعی دارد،  بسیار کمتر از  حد و اندازۀ خودش، مورد توجه محققان بوده است. 
بخشی از این کاستی و فقر پژوهشی در این زمینه، به دلیل واکنش های تند برخی 
از دینداران به پژوهش های علوم اجتماعی اســت و بخشــی هم به دلیل بی توجهی 
محققان به این موضوعات. این تفکر غلط وجود داشته است که این موضوعات مردمی 
چندان ارزش پژوهش حرفه ای آکادمیک ندارند. تعصب خشک برخی از افراد به همراه 
خودشیفتگی برخی محققان در دو سوی مختلف، همزمان سبب تعلیق و بی توجهی 
گسترده به ابعاد و داللت های جامعه شناختی و انسان شناختی فرهنگ سوگ شیعی 
شده اســت. در نتیجه، این اثر توانسته اســت، با در کنار هم قرار دادن این نگاه ها، 
 رویکردی میان رشته ای و چندرشته ای در مطالعۀ فرهنگ سوگ شیعی را نشان دهد 
تا مانع از آن شود که متون کالمی صرفاً با یک کلمه در عنوان، به عنوان جامعه شناسی 
فرهنگ عاشورا شناخته شوند یا برعکس.  در واقع این اثر کمک می کند که محققان 
جامعه شناســی از حریم گفتمان علمی خود خارج نشوند و بحث کالمی نکنند. این 
روشــنگری و توضیح گفتمان های علمی در این زمینه،  هرچند به طور کامل و بدون 
نقص انجام نشده است، اما یک ضرورت و فوریت در جامعۀ دانشگاهی و پژوهشگران ما 
هست و خواهد بود. تفکیک منظر تاریخی،  دینی، جامعه شناختی و... یکی از ضروریات 
بسیار حیاتی در سنت پژوهشی عاشوراپژوهی است. این اثر گامی است در این راستا.

گفت و گو

 اندیشه  معارف

یادداشت روز

 وجوه مشترک روزگار ما و دوران امام حسین )علیه السالم( 

عاشورا و غفلت ها 

درس هایی از مکتب عاشورا

 مجله زائر /  حسین امیری   وجه مشترک روزگار ما که به 
آن آخر الزمان می گوییم با روزگار امام حســین )علیه السالم( 
غفلت عظیمی است که جامعه دینی را فرا گرفته است؛ غفلتی 
که بر اثر اشتغال به مادیات، ظواهر دین در دوره پس از حضرت 
رسول حاکم شــد و کم کم منافع مادی سبب شد، بخشی از 
مســلمین در رکاب طلحه و زبیر بر امام علی )علیه الســالم( 
شورش کنند و به جنگ نهروان و پیدایش خوارج انجامید، امروز 
نیز به واسطه اقتضائات دنیای مدرن و استغراق در مادی گرایی 
و ماده باوری، بخش بزرگی از امت اســالم فقط نام مسلمان را 
یدک می کشــند، حتی اگر امام مسلمین منافع مادیشان را به 
خطر بیندازد بر او شــورش خواهند کرد؛ وجه دیگر این غفلت 
اســالم آمریکایی و اسالم سکوالر است که نمود تام و تمام آن 
یزید است، خلیفه مسلمین که هم امام جماعت است هم شراب 

می خورد هم حکم فقهی می دهد و عیاشی می کند .

 رسانه
وجه اشتراک دیگر روزگار ما با سال های منتهی به واقعه عاشورا 
رسانه است، اینکه رسانه ها و اصحاب قدرت می توانند باطل را به 
جای حق جا بزنند، در عصر حاضر شباهت زیادی با آن روزگار 
دارد، رســانه همواره هست، اما شــکل و قالبش در زمان های 
مختلف متفاوت اســت. وقتــی مفهوم عام رســانه را در نظر 
بگیریم، متوجه می شویم که رسانه همواره در خدمت و سیطره 
 اهل قدرت و ثروت و اصحاب زر و زور اســت.  امروز ســیطره 
رســانه ای غرب و  صهیونیســم با تکیه بر ناآگاهی مردم دنیا 
توانسته واقعیت های تلخ دنیا را وارونه جلوه دهد. در آن زمان 
نیز دستگاه حکومت جور منبر ها و منبری ها را در اختیار داشت، 

افرادی مانند عبیداهلل ابن زیاد که با یک خطبه در مسجد کوفه 
می توانست جریان سیاسی شهر را به نفع خودش تغییر دهد؛ 
همچنین با استفاده از شــایعه توانستند چنان اذهان مردم را 
فریب بدهند که پاک ترین و نزدیک ترین فرد به اندیشه دین را 
خارجی قلمداد کنند و تا جایی موفق باشند که هنده- زنی که 
در خانه امیرالمؤمنین بزرگ شده است- وقتی با واقعه عاشورا 
مواجه می شود، مانند عوام، خارجی بودن یاران امام حسین را 
می پذیرد، در چنین جامعه ای براحتی به واسطه رسانه می تواند 

افکار مردم را تحت سیطره جهل و نادانی در آورد.

 تکفیری گری
تکفیری گری که ریشه در حکومت معاویه و یزید دارد، امروزه 
به یکی از معضالت اصلی جوامع دینی بخصوص جهان اسالم 
تبدیل شــده است، تکفیر به معنی عام آن در قرآن هست، اما 
معنی کافر در قرآن مشــخص است و مصداق جهاد با کفار در 
زمان حیات حضرت رســول مشخص و روشن بوده و هیچ گاه 
به معنی قتل و کشتار بی گناهان نبوده است، اما پس از رحلت 
ایشان کافر دانســتن پیروان امام علی ریشه در زمان معاویه و 
یزید، بخصوص در واقعه عاشورا دارد. وقتی بخشی از مسلمین 
بخشی دیگر را بدون اینکه علیه اصول مسلم دین خروج کرده 
باشند کافر و خارجی می نامند و بدترین جنایات را در حق آنان 
مرتکب می شوند، تکفیری گری آغاز می شود و این علف هرز در 
میان جامعه مســلمین ریشه می دواند؛ در زمان اخالف یزید و 
سایر خلفای اموی بیشترین شیعه کشی و نسل کشی در میان 
مسلمین به این بهانه رخ می دهد و این نسل کشی و دشمنی 

بین فرقه های اسالمی تا به امروز ادامه پیدا می کند .

 حزب گرایی 
پس از رحلت آن بزرگوار به تحریک منافقین و فرصت طلبانی که 
هنوز اندیشه و احساسات جاهلی خود را زنده نگه داشته بودند، 
تعصبات قومی طغیان کرد آل سفیان بر تنور سرد این تعصبات 
دمید، نتیجه آن غفلت از آموزه های قرآنی و شنیده نشدن حرف 
حق امام مسلمین در روز عاشوراست؛ چرا که دیگر این حرف حق 
نیست که طرفدار دارد بلکه حرف قبایل و بزرگان قبایل است و 
لشــگر ظلم با تطمیع و تهدید رؤسای قبایل تجهیز شد.امروزه 
حزب گرایی و جناح گرایی که سوغات تمدن مادی غرب است و 
در تمام دنیا چه میان مسلمین و چه در نزد اهل کتاب به اصل 
تبدیل شــده است، همان جاهلیت مدرن است؛ منظور از حزب 
گرایی معنی منفی آن اســت، یعنی اندیشیدن حزبی و تعصب 
کورکورانه حزبــی؛ از این رو اصل وجود حزب و گروه های فعال 

سیاسی مورد نظر نگارنده نیست و جای بحث جداگانه دارد.

گاهی از شــهرهای مشهد 
و قم صداهایــی به گوش 
کــه خواهــان  می رســد 
برگزاری کنســرت در این 

شهرها هستند. 
ماجرای اعتراض آیــت اهلل علم الهدی به 
برگزاری کنســرت در مشــهد و مقاومت 
دولــت و درنهایت عقب کشــیدن وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی را همه شنیده اند، 
اما به نظر می رســد، برخــی همچنان بر 
برگزاری کنســرت در شــهرهای مقدس 
و مذهبی تأکید دارنــد و آن را به عنوان 
دغدغه و مطالبه مردم این شهرها عنوان 
می کنند، در حالی که بسیاری از مردم از 
رفتارهای ناهنجاری که در این کنسرت ها 
به وقوع می پیوندد، آگاه نیستند، در گفت و 
گوی پیش رو با حجت االسالم والمسلمین 
دکتر احمد رهدار به بررسی چرایی تأکید 
دولت بر برگزاری کنســرت در شهرهای 

مذهبی پرداخته ایم. 

 موضــوع برگزاری کنســرت در 
از  شــهرهای مذهبی هر 
و  می شود  مطرح  گاهی 
خود  به  را  عمومی  افکار 
تحلیل  می کند،  مشغول 
ایجاد  هیاهوهای  از  شما 
شده در برگزاری کنسرت 
چیست؟ آیا مسأله فقط 
عمومی  مطالبه  پیگیری 
کنســرت  درباره  مردم 
از  فراتر  یا موضوع  است 

این است؟
برداشــت بنده این اســت 
که اصالً موضوع کنســرت 
مســأله اصلــی برخــی از 
آقایان نیست؛ زیرا در اصل، 
ماجرای برگزاری کنســرت 
در شــهرهای مذهبی تنها 
یک هیاهوی سیاسی است، 
در حالــی که از ایــن زاویه 
 کمتر مــورد تحلیــل قرار 

می گیرد.
چند هفته پیش بنده برای 
تحلیــل موضــوع برگزاری 
کنسرت در شهرهای مذهبی 
زاویه  تلویزیونی  برنامــه  به 
که از شــبکه چهارم سیما 
دعوت می شــود،   پخــش 

 شدم.
 موضوع تعجــب آمیزی که در این برنامه 
پیش از پخش از بنده خواســته شد، این 
بود که بــه هیچ وجه موضــوع برگزاری 
کنسرت ها را از پایگاه فقه و سیاسی تحلیل 
نکنم! بعد از طرح این درخواست، به آنان 
گفتم، اگر تمایلی به بررســی موضوع از 
حوزه فقه و سیاســت ندارید، چرا بنده را 
که فقه و علوم سیاســی خوانده ام، به این 
برنامه دعوت کرده اید؟ مسأله کنسرت ها 
بویژه در شهرهای مذهبی چنان وقاحت 
اجتماعــی دارد که تردیدی ندارم، افرادی 
که از برگزاری کنســرت ها در شــهرهای 
مذهبی دفاع می کنند، حتــی یک بار با 
اعضای خانواده در چنین کنســرت هایی 
حضور نیافته اند و چون از وضعیت اخالقی 
نامناســب کنســرت ها مطلع نیستند، از 

برگزاری آن حمایت می کنند.
 بنده برای حضور در آن برنامه تلویزیونی 
چنــد فیلم از کنســرت هایــی را که در 
جمهوری اســالمی ایران برگزار شده بود، 
دانلود کردم، متأســفانه رفتارها به قدری 
وقیح اســت که برگزاری چنیــن برنامه 
هایی نه تنها در شــهرهای مذهبی، بلکه 
 در شــهرهای غیرمذهبــی هم توجیهی 

ندارد.
  اگر بخواهیم موضوع مطرح شده را 
از نظر فقه بررسی کنیم، آیا فقه و دین 
اسالم برگزاری کنسرت را رد می کند؟

یقیناً فقه و دین اسالم نه با موسیقی، بلکه 
با هیچ هنری، حتی هنرهای جدید و روز 
دنیا مشکلی ندارد و مانعی برای برگزاری 
آن نمی بینــد. همچنین دین اســالم از 
چنان ظرفیتی برخوردار اســت که قدرت 
تصــرف در هر پدیده هنری را دارد و قادر 
به اســتفاده از آن هســت، اما در مسأله 
برگزاری کنسرت هایی که نوعی ناهنجاری 
اجتماعی و فرهنگی به شمار می روند، بیش 
از اینکه موضوعی فقهی باشد، یک معضل 
اجتماعی اســت که دربردارنده رفتارهای 
خالف اخالق اســت؛ چون مردم متدین و 
مسلمان تاکنون در این کنسرت ها شرکت 

نکرده اند، از چگونگی آن بی خبرند. 
به نظر می رسد، اگر صدا و سیما به دنبال 
نظرسنجی مردمی است، بهتر است بنا به 
پیشنهاد مردم چند صحنه از ناهنجاری های 
اخالقی درون کنسرت ها را به معرض دید 
عموم قــرار دهد و آن زمان نتیجه نظرات 

مردمی را به اطالع عموم برساند.

  اصلی ترین مشــکل کنسرت ها 
چیســت؟ آیا هیچ ساز و کاری برای 
برپایی ســالم این کنسرت ها وجود 

ندارد؟ 
برخی می گویند، باید به قدری محدودیت ها 
را افزایــش داد و فیلترهای قانونی را زیاد 
کرد که سالمت کنســرت ها تأمین شود. 
جالب اســت بدانیم وزیر فرهنگ و ارشاد 
اسالمی دولت یازدهم در مصاحبه ای اعالم 
کرد، کنســرت هایی که مجوز می گیرند، 
مشــکلی ندارند و به صورت قانونی برگزار 
می شــوند، اما مسایلی که در حاشیه های 

کنسرت ها اتفاق می افتد، مسأله دار است.
 متأسفانه تجربه نشان می دهد، حاشیه های 
مشکل دار جزو جدایی ناپذیر کنسرت ها 
شــده اســت. همواره برخی که بشــدت 
در اقلیت هســتند، در فضــای فرهنگی 
ناهنجاری های گوناگونی را ایجاد می کنند 
که افراد مؤمن و معتقد را هم زیر ســؤال 

می برند. 

  برخی برای حمایــت از برگزاری 
این  مذهبی  در شهرهای  کنسرت ها 
این  از  بعضی  می کننــد،  ادعا  گونه 
کنســرت ها آنقدر روحانی و معنوی 
است که اشک مخاطب را در می آورد، 
تحلیل شما از این موضوع چیست؟ آیا 

به این بهانه می توان گفت، کنسرت ها 
مسایل خالف اخالق و شرع ندارند؟

آیا آن ها تاکنون جایی نشنیده و یا نخوانده 
اند که در آمریکا و اروپا خوانندگان مبتذل 
نیز به یاد یار و وطن ترانه سرایی می کنند و 
بسیاری از مخاطبان هم در آن فضای حرام 
و سرشــار از معصیت گریه سر می دهند؟ 
آیا می توان گفت، اگر در کنسرتی اشکی 
ریخته شود، به مثابه حالل و طیب برگزار 

شدن آن کنسرت است؟
به فرض اینکه این کنسرت ها واقعاً فضایی 
روحانی و معنوی دارد، حال از این عزیزان 
می پرسم، چند درصد کنسرت هایی که در 
ایران برگزار می شود، چنین فضایی دارد؟ 
هنگامی که دختر خانمی در کنسرت بلند 
می شــود و با صدای بلند می گوید، حاال 
که کنســرت برگزار می کنید، باید اجازه 
دهید ما حجابمان را برداریم! آیا می توان 
گفت، این کنســرت به صورت اسالمی و 
صحیح برگزار می شــود؟ آیا برای روشن 
شــدن صورت قضیه نباید این مســایل 
را برای مردم بازگــو کرد؟ حاال که راضی 
به تعطیلی کنسرت نیستید و آن را جزو 
دغدغه و مطالبــات عمومی مردم مطرح 
می کنید، حداقل حرمت حریم شهرهای 
مذهبی کشــور را نگه دارید و کنسرتی را 
در این شــهرها برگزار نکنید یا مطابق با 
اصولی برگزار کنیــد که حرامی در آن به 

وقوع نپیوندد. 

  مسأله ای که اینک برخی عنوان 
می کنند، این است که مردم شهرهای 
مذهبی مشــهد و قم چــرا باید از 
این  برگزاری کنسرت محروم شوند، 

موضوع را چگونه تحلیل می کنید؟
متأسفانه این مباحث شنیده می شود. به هر 
حال همه شهرها از همه امتیازات برخوردار 

نیستند.
 مردم قم و مشهد نیز امتیاز زیارت راحت 
را دارند، در حالی که مردم ســایر شهرها 
برای زیارت باید رنج سفر را متحمل شوند. 
به رغم همه این مسایل این پرسش عنوان 
می شود، واقعاً چند درصد مردم مشهد اهل 

رفتن به کنسرت هستند که برخی چنین 
ادبیاتــی دارند که مگر مردم مشــهد چه 

گناهی کرده اند که کنسرت نروند. 

  اشکال دیگری که بر این موضوع 
وارد می شــود، اجــرای قانونی این 
کنسرت هاست، اگر برگزاری کنسرت 
ایرادی دارد، چــرا وزارت فرهنگ و 
ارشاد اسالمی آن را تأیید می کند و به 

آن مجوز می دهد؟
اتفاقاً به رغم اینکــه از قوانین خوبی هم 
برخورداریم، بــی قانونی های زیادی انجام 
می شود. مثالً بیش از سه دهه پیش قانون 
حجاب اسالمی تصویب شد، آیا اینک این 
قانون توانســته زنــان را به حفظ حجاب 
اســالمی حداقل در ادارات دولتی موظف 
کند؟ بنابراین آن هایی که دلشــان برای 
قانونمداری می سوزد و داعیه اجرای قانون 
را دارند، اول قانون هــای گوناگونی را که 
همچنان روی زمین مانده، اجرایی کنند تا 

برسیم به قانون برگزاری کنسرت ها. 

 به نظر شــما هیچ راهکاری برای 
برگزاری کنسرت در شهرهای مذهبی 

وجود ندارد؟ 
بنده معتقدم، می شود در شهرهای مذهبی 
هم کنسرت برگزار کرد، بحثی که اکنون 
مطرح اســت و شبکه های ماهواره ای هم 
بدان دامن می زنند، طرح آمارهایی از برخی 
مجامع بین المللی است که بیشتر ایرانی ها 
افســرده هســتند، از این رو، این موضوع 
برای برخی مستمســک خوبی در دفاع از 
برگزاری کنسرت هایی شده که ناهنجاری 

اخالقی در آن پررنگ است. 
کنسرت هم می تواند شادی آفرین باشد، به 
شرطی که با مصادیق درست اسالمی اجرا 
شود. اینکه کشورهای خارجی و معاند نظام 
اعالم می کنند، مردم ایران افسرده هستند، 
در راستای ضدیت با نظام چنین آماری را 

منتشر می کنند.
حال اگر یک ســویه و صددرصد نخواهیم 
این مســأله را رد کنیم و بگوییم، بخشی 
از مردم افســرده هســتند، آیا می توان به 
این بهانه که باید به جامعه نشــاط تزریق 
کرد، مســایلی را در جامعه اشاعه داد که 
با هنجارهــای بنیادین آن جامعه در تضاد 
باشد؟ آیا در کشــوری اسالمی می توان به 
بهانه رفع افسردگی، نشاطی را به جامعه داد 

که خالف فقه، دین، اخالق و عقل است.
 گفت وگوی تفصیلی

با حجت االسالم رهدار را می توانید در  
    بخوانید.

در مسأله برگزاری 
کنسرت هایی که 
نوعی ناهنجاری 
اجتماعی و 
فرهنگی به 
شمار می روند، 
بیش از اینکه 
موضوعی فقهی 
باشد، یک معضل 
اجتماعی است 
که دربردارنده 
رفتارهای خالف 
اخالق است؛ چون 
مردم متدین و 
مسلمان تاکنون 
در این کنسرت ها 
شرکت نکرده اند، از 
چگونگی آن 
بی خبرند

بــــــــرش

سرزمین نینوا

 معارف /  جواد رستمی     بنابر نقل مشهور، 
السالم( روز  الحســین)علیه  اباعبداهلل  کاروان 
پنج شنبه دوم محرم 6۱ وارد سرزمین نینوا شد.

نینوا جایی است که حّربن یزید ریاحی دستور 
داشــت، حضرت را در بیابانی بی آب و علف 
و بی دژ و قلعه فــرود آورد. امام برای اقامت 
در مکانی مناسب به حرکت خود ادامه داد تا 
به سرزمینی رسید که در آنجا اسب حضرت 
حرکت نکرد، امام نام آن سرزمین را پرسید، 
گفتند »غاضریه«، پرســید نام دیگری دارد؟ 
گفتند »شــاطئ الفرات« امام پرسش خود را 
تکرار کرد، گفتند »کرب و بال« هم می گویند. 
در این هنگام حضرت آهی کشــید و گریه 
شدیدی کرد و فرمود »اللهم انی أعوذ بک من 

الکرب و البالء« 
در ادامــه فرمود: »به خدا قســم زمین کربال 
همین اســت. به خدا قسم اینجا مردان ما را 
می کشند. به خدا قسم اینجا زنان و کودکان 
ما را به اســیری می برند. به خدا قسم اینجا 
حرمت ما شکسته می شــود. ای جوانمردان! 
فرود آیید که محل قبرهای ما اینجاســت. 
پیاده شــوید، اینجا محل ریختن خون ما و 
محل قبور ماســت. همین جا قبور ما زیارت 
خواهد شد. جّدم رسول خدا چنین وعده داد.«
اصحاب امام حسین)علیه السالم( پیاده شدند 
و بار انداخته و اثاثیه را بر زمین گذاشــتند. 
سپاه حّر نیز در ناحیه دیگری در مقابل امام 
اردو زد. امام حسین )علیه السالم( اهل بیت 
خــود را جمع کرده، نگاهی بــه آنان کرد و 
گریســت و بعد فرمود: » خدایا! ما را از حرم 
جّدمان راندند، بنی امیه در حّق ما ســتم روا 
داشت. خدایا! حق ما را از ستمگران بستان و 

بر دشمنان پیروز گردان«.
منابع: بحاراالنوار/ منتهی االمال / وقایع 

االیام شیخ عباس قمی

دشمن بر نقطه ضعف های مراسم 
مذهبی متمرکز شده است

 معــارف /  نصــر اهلل پژمانفــر، رئیس 
کمیسیون فرهنگی مجلس   تمام دوستداران 
خاندان گرامی پبامبر)صلــی اهلل علیه و آله( 
در دهه اول محرم شایســته است که حالشان 
تغییر کرده و بــه خاطر مصیبت های بزرگ و 
رنج های عظیمی که به خاندان اهل بیت)علیهم 
الســالم( در این ماه وارد شده است، آثار حزن 
و اندوه در دل و صورتشــان پدیدار شــود و با 
نیتی خالص و قلبی پاک مراســم سوگواری 
آن حضــرت را اقامه کنند. نهضت و قیام امام 
حسین)علیه السالم( در راه تحقق ارزش های 
دینی و دفاع از آن ها بوده اســت، اما متأسفانه 
گاهی برخی از عــزاداران به صورت عمدی یا 
ســهوی حرکت ها و بدعت هایی را در مجالس 
عزاداری آن امام انجام می دهند که اگر امام در 
آن جمع حضور داشــتند، بی تردید نسبت به 
آن ها اعتراض می کردند. حضرت حتی در اوج 
جنگ نیز از پاسخ دادن به پرسش های دینی 
یاران خود، طفره نمی رفتند، هدف نهایی امام 
حسین)علیه السالم( از قیام، استقرار و نهادینه 
کردن دین و مســایل مذهبی در جامعه بود، 
از این رو باید در مراســم و مناسبت هایی که 
در پاسداشــت و نگهداری از ارزش های قیام 
آن حضرت در ســطح جامعه برگزار می شود، 
مراقبت و مواظبت بشود تا شیوه های نادرست 
و مورد پسند دشــمن تبلیغ و اجرایی نشود، 
بخصوص در شــرایط کنونی که دشمنان بر 
کوچک ترین نقطه ضعف ها و بدعت ها در اجرای 
مراســم مذهبی تمرکز می کنند و با استفاده 
رسانه ای و ابزاری از آن ها علیه جامعه اسالمی 
فعالیت های گسترده ای را با بهانه های گوناگون 
انجام می دهند. مراسم ماه محرم فرصت بزرگ 
و البته مسؤولیت خطیری را در اختیار مداحان 
و خطیبــان قرار می دهد که می توانند با مردم 
و مخاطبشــان که بیشتر نسل جوان هستند، 
حــرف بزنند و با بیان کردن صحیح، اصولی و 
درســت قیام امام حسین)علیه السالم( تحول 
معنوی بزرگی را در ســطح جامعه اســالمی 
ایجاد کنند که قابلیت تعمیم به مسایل عمومی 
جامعه را نیز داشــته باشد، البته از سویی اگر 
در این مســیر مداحان و ذاکــران اهل بیت، 
سمت و سوی اشتباه و نادرستی را نیز از طرف 
متولیان برگزاری مراسم در پیش بگیرند و به 
دور از عقالنیت، احساس را مدنظر قرار دهند، 
هزینه های ســنگینی را به مردم و نسل جوان 
و نظام تحمیل خواهند کــرد. در دوران دفاع 
مقدس، جوان ها وارد جنگ شدند و با فرهنگ و 
منش برگرفته از اندیشه حسینی، در برابر ظلم 
و ستم ایســتادگی و جانفشانی کردند و عمال 
مفهوم »یا لیتنی کنا معک« را تحقق بخشیدند، 
از این رو نسل جوان نیز باید در مراسم عزاداری 
و سوگواری های سید الشهدا)علیه السالم(، به 
دور از ترویج شیوه های نادرست و مورد پسند 
دشمنان، با تعهد به باورهای دینی و اعتقاد و 
التزام عملی به فرهنگ و قیام امام حسین)علیه 
السالم(، مفاهیم واقعی و حقیقی نهضت عاشورا 
را در سطح جامعه عینیت ببخشند و مواظب 
باشند که عزاداری آن ها رنگ و بوی ریا به خود 
نگیرد و کامالً خالص و به دور از هرگونه شائبه 

و افراط باشد.

روزشمار محرم

حجت االسالم رهدار از عدم مخالفت اسالم با موسیقی می گوید 

غلبه ناهنجاری های اخالقی بر کنسرت ها
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روزنامـه صبـح ایـرانرپرتاژ آگهی

ضرورت مصرف بهينه گاز با نزديك شدن به فصل سرما   زنجان-خبرنگار قدس: رئيس روابط عمومي شركت گاز استان زنجان گفت: با شروع فصل سرما و روشن شدن بخاري ها افزايش مصرف گاز 
در بخش خانگی را بيشتر شاهد خواهيم بود.نادر رابطي با اشاره به تغيير تعرفه  گاز بهاي مصرفي استان در پنج ماه سرد سال )از 16 آبان تا 15 فروردين سال بعد( افزود: بخش خانگي با داشتن سهمی افزون بر 36 درصد 

از كل مصرف گاز به عنوان بزرگ ترين مصرف كننده به شمار می آيد. بنابراين تالش برای رعايت الگوی مصرف گاز در بخش خانگی از اولويت باالتری برخوردار است.

 ويژه استان زنجان  
سوگواره بصیرت عاشورایی در زنجان اجرا می شود 

زنجان - خبرنگار قدس: مدیر کل اوقاف 
و امور خیریه استان زنجان گفت: برنامه های 
سوگواره بصیرت عاشــورایی از اول محرم 
الحرام در بقاع امامزاده ها و مساجد شاخص 

استان زنجان آغاز شد.
حجت االســام احمد نیک نــام الله، با 
بیان اینکــه روز دوم تجمع بزرگ »لبیک 
یا حســین« توســط عــزاداران اباعبداهلل 
الحسین)ع( برگزار می شود، افزود: به برکت 

ورود ساالر شهیدان به کربا ندای »لبیک یا حسین)ع(« سر داده می شود.
وی از برگزاری همایش »شیرخوارگان« و »احلی من العسل« به یاد حرکت انقابی 
حضرت قاسم)ع( خبرداد و اظهار کرد: این همایش به ترتیب 16 و 17مهر برگزار 

خواهد شد.
حجت االســام نیک نام الله اظهارکرد: همایش »احلی من العســل« با همکاری 
آموزش و پرورش اســتان زنجان در بقاع امامزاده های شاخص با حضور یک هزار 
و 600 نوجوان برگزار و به یاد حضرت قاسم)ع( مداحی و روضه خوانی خواهد شد.
وی به برگزاری دسته عزاداری مردم ایران در تاسوعای حسینی در دسته عزاداری 
حسینیه اعظم زنجان اشاره کرد و یادآورشد: هر سال این مراسم با حضور انبوهی 
از مردم عزادار برگزار می شود و عده زیادی از عزاداران از کشورها و استان های دیگر 

در این آیین حضور می یابند.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان زنجان با بیان اینکه سال گذشته نذورات مردم 
عزادار به حسینیه اعظم زنجان 30میلیارد ریال بود، ادامه داد: این مبلغ برای آزاد 
سازی منازل مسکونی اطراف حسینیه و مبلغی نیز برای بسته بندی و ذبح نذورات 

قربانی مردم هزینه می شود.
حجت االسام نیک نام الله تأکید کرد: برای هر الشه نذری در این حسینیه تا بسته 

بندی نهایی برای نیازمندان 500هزار ریال هزینه می شود.
به گفته وی شمار گوسفندهای نذری مردم زنجان و ذبح آن ها در روز تاسوعا این 

شهر را به دومین قربانگاه پس از منا تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: اداره کل اوقاف نظارت مســتقیمی بر نذورات جمع آوری شــده از 
مردم برای حســینیه اعظم زنجان دارد و ریالی از این مبالغ بدون رعایت مقررات 

جابه جا نمی شود.
مدیرکل اوقاف و امور خیریه اســتان زنجان گفت: برگزاری خیمه های معرفت و 
پاسخگویی به پرسش های شرعی، شبهات دینی و مشاوره خانواده با حضور مبلغان 
خانم و آقا، برگزاری همایش رهروان زینبی در 12محرم و همایش نهضت بیداری 

با خطبه خوانی از دیگر برنامه های این ماه گرانقدر است.
حجت االسام نیک نام الله اظهارکرد: 28 صفر نیز همایش»لبیک یا رسول اهلل« از 

دیگر برنامه های »سوگواره بصیرت عاشورایی« خواهد بود.

پیش بینی تولید 11هزار تن برنج در استان زنجان 
زنجــان – خبرنگار قدس: سرپرســت 
مدیریت زراعت ســازمان جهاد کشاورزی 
زنجان اظهار کرد: در حال حاضر  این استان 
یکی از استان های مهم تولید کننده برنج 
کشور محسوب می شود که از نظر کیفیت و 

عطر و طعم زبانزد است.
حسین عامری در جمع خبرنگاران با اشاره 
به تولید برنج در ســه شهرستان زنجان، 
طارم و ماهنشان در استان زنجان تصریح 

کرد: شهرســتان زنجان با سطح زیر کشت 2هزار و 50 هکتار عمده تولید کننده 
محصول برنج در استان محسوب می شود. 

وی مجموع ســطح زیر کشــت برنج در اســتان زنجان را 3هــزار هکتار اعام و 
خاطرنشــان کرد: حدود 200هکتار از این سطح مربوط به شهرستان ماهنشان و 

حدود 700هکتار بقیه نیز مربوط به شهرستان طارم است.
عامری با اشــاره به میزان برداشت برنج طی ســال جاری در استان زنجان گفت: 
پیش بینی می شود، امسال در مجموع 11هزار تن برنج در استان زنجان برداشت 

و روانه بازار شود.
وی »صدری«، »علی کاظمی«، »هاشمی« و ارقام محلی را عمده ارقام برنج کشت شده 
در استان زنجان برشمرد و بیان داشت: برداشت محصول برنج در این استان امسال 
از اواســط مهر ماه در شهرستان زنجان آغاز شده و تا اواخر مهر ماه در شهرستان 

طارم ادامه می یابد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان: 
تلفات سرنشینان در جاده های زنجان 11 درصد کاهش یافت

زنجان- خبرنگارقدس: مدیرکل راهداری و حمل ونقل جاده ای استان زنجان در 
همایش راهوران محله و سفیران ایمنی گفت: افزایش میزان آگاهی مردم و توجه 
آن ها به موضوع رعایت مقررات عبور و مرور درجاده ها ارتباط مستقیمی با کاهش 
تصادفات و سوانح جاده ای دارد و درونی کردن فرهنگ ایمنی و الزام به رعایت آن 

یکی از مهم ترین عوامل ارتقای ایمنی در تردد است.
ایرج دست نشان افزود: با وجود کاهش 11 درصدی تلفات سرنشینان درجاده های 
اســتان، طی پنج ماه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل، شاهد 

تصادفاتی هستیم که دراکثر موارد به دلیل خطای انسانی اتفاق می افتد. 
وی ضمن قدردانی از همکاری نیروهای انتظامی و بویژه پلیس راه اســتان زنجان 
در تعامل و همکاری با این اداره کل تصریح کرد: بی شک برای رسیدن به ایمنی 
که جزو پایه های اصلی توسعه پایدار درهر منطقه ای است، نیروی انتظامی یکی 
از نهادهای مهم وتأثیرگذار در بخش های گوناگون اجتماعی و امنیتی است که در 

فرایند تأمین امنیت پایدار از هیچ کوششی فروگذار نمی کند.
مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای اســتان زنجان با اشاره به نقش دهیاران 
به عنوان راهوران محله وســفیران ایمنی اظهارداشت: راهوران محله خود سرمایه 
اجتماعی هســتند که در موضوع ترافیک و کاهش حــوادث جاده ای به ما کمک 
شایانی کرده اند. آمارصفر در شمار تلفات دانش آموزان مدارس واقع در روستاهای 
استان زنجان در وضعیت عابر در پنج ماه نخست سال جاری اتفاق بسیارخوبی است 

که در راستای همین تعامات سازنده صورت گرفته است. 
دست نشان افزود: تلفات عابرین پیاده درجاده های استان طی پنج ماه نخست سال 

کاهشی معادل 73 درصد داشته است.

بیش از یک هزار برنامه 
در هفته نیروی انتظامی زنجان برگزار می شود

فرماندهی  خبرنگارقــدس:   - زنجان 
انتظامــی زنجان، گفت: یک هــزار و 92 
برنامه به مناسبت گرامیداشت هفته نیروی 

انتظامی در این استان برگزار می شود.
سردار علیرضا صالحی  افزود: اقتدار پلیس 
در ســایه مردم مداری محقق می شــود 
و نیروی انتظامی زنجان همــواره ارتباط 
تنگاتنگی با مردم اســتان داشته و خواهد 

داشت. 
صالحی همایش پیاده روی و کوهپیمایی کارکنــان، پیاده روی خانوادگی، دیدار 
با نماینده ولی فقیه در اســتان و امام جمعه زنجان، مسابقات فرهنگی و ورزشی، 
رزمایش اقتدار و آمادگی، دیدار و تجلیل از خانواده های شهدا، ایثارگران و جانبازان، 
همایــش طایه داران فرهنگ ترافیک، همایش اصناف، پلیس و امنیت، برگزاری 

مانور شهری موتورسیکلت سواران قانونمند را ازجمله این برنامه ها ذکر کرد. 

انتقال روزانه 30 میلیون لیتر فرآورده نفتی
 از منطقه شمالغرب 

زنجان- خبرنگار قدس: مدیر شــرکت خطوط لولــه و مخابرات نفت منطقه 
شمالغرب کشور گفت: روزانه 19میلیون لیتر نفت خام و 30میلیون لیتر فرآورده 

نفتی از طریق خطوط لوله این منطقه انتقال می یابد.
الماس پور زاهدی  افزود: طی سال گذشته 5میلیارد و 900 میلیون لیتر فرآورده 
نفتــی و 5 میلیارد و 672 میلیون لیتر نفت خــام از طریق خطوط نفت منطقه 

شمالغرب انتقال یافت.
وی اظهار کرد: طی نیمه اول امسال نیز 2میلیارد و 884 میلیون لیتر نفت خام و 

2میلیارد و 896 میلیون لیتر فرآورده نفتی از این منطقه انتقال یافته است.
پور زاهدی افزود: این شــرکت همه ساله بویژه با آغاز فصل سرما اقدام ها و تدابیر 
الزم را برای تأمین و ذخیره فراورده های نفتی اتخاذ می کند تا از قطعی احتمالی در 

این بخش جلوگیری کند.
وی بیان کرد: تأمین نفت خام پاالیشــگاه تبریز و بخشــی از خوراک پتروشیمی 
تبریز و تأمین فرآورده نفتی )سوخت( استان های زنجان، آذربایجان شرقی و غربی، 
اردبیل، تأمین ســوخت هواپیماها، سوخت نیروگاه های اردبیل، ارومیه و زنجان از 

جمله وظایف این شرکت است.

 میز  خبر

با حضور وزیر دفاع
سه سیلوی ذخیره گندم در 
زنجان به بهره برداری رسید

زنجان-خبرنگار قدس: ســیلوی ذخیره 
گندم بــا ظرفیت 25هزار تن در شــهرک 
صنعتــی شــماره یــک و دو ســیلوی در 
شهرستان های خدابنده و زنجان در مجموع 
بــه ظرفیت 78 هزار تن با حضور حســین 
دهقان وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح 
و جانشین رئیس ســتاد فرماندهی اقتصاد 
مقاومتی کشــور در زنجان به بهره برداری 

رسید.
با انجام فازهای توســعه ای ســیلوی زرین 
پیمان خدابنده در سال 95 ظرفیت سیلوی 
فلــزی به 110هــزار تن و فضــای روباز به 

25هزار تن رسید.
کارخانــه آرد ماهدشــت زنجــان از دیگر 

طرح های افتتاح شده در این سفر بود.
این کارخانه در سال 1384 دارای ظرفیت 
11هــزار تن انبــار بتنی بوده و در ســال 
1388 به احداث سیلوی نخست به میزان 
13هزار تن اقدام کرد و در سال جاری فاز 
دوم توسعه خود را به ظرفیت 25هزار تن 
به بهره برداری رســاند.  شایان ذکر است: 
ظرفیت سیلوی گندمک ولیعصر زنجان نیز 
با اجرای فاز توسعه ای در سال های 94 و 

95 به 28هزار تن رسیده است.

کشاورزان زنجانی، آماده 
کشت سفارشی 

زنجان-خبرنگار قدس: مدیر تنظیم بازار 
سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: 
تنوع اقیلم و شــرایط آب و هوایی حاکم بر 
استان زنجان از یکســو و تولید محصوالت 
سالم و با کیفیت از سوی دیگر سبب شده هم 
اکنون بستر برای تأمین و صادرات محصوالت 

گوناگون تولیدی در این استان فراهم شود. 
عبــداهلل جعفری »کشــت سفارشــی« را 
یک راهکار اساســی در توســعه صادرات 
محصوالت کشاورزی دانست و تصریح کرد: 
در حال حاضر با ابراز عاقه مندی توســط 
تولیدکنندگان برای قبول سفارش و کشت 
و تولید براســاس نیاز بازارهــای جهانی، 
زمینه بسیار خوبی برای تأمین محصوالت 
صادراتی و توسعه صادرات در استان زنجان 

فراهم شده است.
وی خاطرنشــان کرد: شرایط مناسب آب و 
هوایــی و اقدام های ترویجــی انجام گرفته، 
ســبب شــده تا هم اکنون مقــدار مصرف 
سموم و کودهای شــیمیایی در روند تولید 
انواع محصوالت کشاورزی در استان زنجان 
از متوسط مصرف کشوری و جهانی پایین تر 
باشــد و این خود مؤید تولید محصول سالم 

در استان است.
جعفری عنوان کرد: در حال حاضر اطاعات 
مرتبط بــا تولید کنندگان عمــده و بزرگ 
استان، تاریخ عرضه محصوالت، مقدار عرضه 
و قیمت محصوالت در پورتال سازمان جهاد 
کشاورزی اســتان زنجان بخش تنظیم بازار 

برای عموم قابل دسترسی است.

خبر

 زنجان/خبرنگار قدس  شــهردار 
زنجان گفت: حداکثــر زمان اجرای 
پــروژه در فاز یک ســبزه میدان دو 
ســال خواهد بود و پس از اینکه فاز 
یک را به مرحله شناسایی پیمانکار و 
عقد قرار داد برسانیم، بافاصله سراغ 
فاز 2 پروژه خواهیم رفت و نسبت به 
تعیین تکلیف فازهــای بعدی اقدام 

خواهیم کرد.
دکتــر یگانه در نشســت خبری به 
تشــریح تاریخچــه اجــرای پروژه 
ســبزه میــدان و روند اجــرای این 
طرح پرداخــت و ادامه داد: پروژه به 
صورت مستقل از هم تعریف شده و 
همزمان با هم کارها را پیش خواهیم 
بــرد و در فازهــای 1و 2 پروژه را به 
صورت سرمایه گذاری انجام خواهیم 
داد و با ســاماندهی فضای مرکزی 
ســبزه میدان میل و رغبت سرمایه 
گــذاران را برای ورود به فازهای بعد 

بیشترخواهیم کرد.
وی با اشــاره به اینکه طرح ســبزه 
میدان در طرح تفصیلی سال 1364 
مصوب طرح جامع شــهر بود و در 
ســال 1367 به تصویب کمیسیون 
ماده 5 رســید و بــا ابهاماتی مواجه 
بود، افزود: با اجرای طرح، 9 هکتاراز 
بافت فرسوده مورد مداخله و تملک 

قرار گرفت. 
دکتر یگانه با اذعان به اینکه در دهه 
70 و80 شــهرداران وقت نسبت به 
تملک پروژه دست به کار شدند، یاد 
آور شد: در برخی از مقاطع به پروژه 

کمتر توجه شده است.
 وی گفت: تا زمان مدیریت شهردار 
یوسفیان فقط کار تملک انجام شد 
و احداث بنــا صورت نگرفت و زمان 
تجاری  واحدهای  ایشــان  مدیریت 
جنوب غربی پــروژه در عرصه یک 
هزار متر مربع در سه طبقه به صورت 
زیرزمیــن، همکف و طبقــه اول به 

صورت مجزا طراحی شده است.
شهردار زنجان وجود برخی مشکات 
و نیز عدم طراحــی کامل در برخی 
دوره ها را عامل اصلی مسکوت ماندن 
پروژه سبزه میدان ذکر کرد و گفت: 
در دوره قبلی که بنده شهردار بودم، 
نسبت به تکمیل بنا که در عرصه یک 
هزار متر طراحی شده بود، اقدام شد.

 350 میلیارد تومان
 در توان شهرداری نبود

یگانه ادامه داد: بنا شــد تا فاز 1 و2 
این پروژه توسط گروه مشاور »ایجاد« 
طراحی شود و به مرحله اجرا درآید 
که بــا توجه به محدودیت های مالی 
و تأمین 350 میلیارد تومان سرمایه 
اولیه برای ساخت مستحدثات طرح 
مورد نیــاز، حدود 120 تا 130 هزار 
مترمربع زیربنا بــرای این پروژه در 
نظر گرفته شد که این مبلغ در توان 
اجرایی شــهرداری نبود و در صورت 
اجرا باید منابع عمرانی خود را به این 
پروژه اختصاص می داد که اجرای آن  

10 تا 15 سال زمان نیاز داشت.
افزود: حدود دوسال  شهردار زنجان 
قبل آگهی جذب فراخوان داده شد 
و شــرکت کهندژ میــاد به عنوان 
شریک پروژه انتخاب شد و در همان 
ماه های ابتدایی این شرکت نتوانست 
به تعهداتش عمل کنــد وبه غیر از 
مراحل رونمایی طرح که در یک سال 
و دوماه قبل انجام شد، بقیه مراحل 
قانونی تملک و تعهدات سرمایه گذار 
که باید به آن متعهد می شد، صورت 

نگرفت.
وی گفت: همچنین تهیه نقشه های 
فاز 1و2 که جزو تعهدات سرمایه گذار 
به شمار می آمد و تملک 85میلیارد 
تومان از اراضی و اماکی که واقع در 
طرح اجرای پروژه بود نیز میسر نشد.
شهردار زنجان ادامه داد: بنا بود که 
شهرداری پس از ارزیابی پاک های 
واقــع در طرح، نامه را به ســرمایه 
گــذار اباغ کنــد و ســرمایه گذار 
موظف بود، ظرف ســه ماه نسبت 
به پرداخت حق وجه ملک در حق 
مالکین اقدام کند که متأسفانه این 

کار هم صورت نگرفت.
صــدور اخطاریه به ســرمایه گذار 
طبق مفاد قــرار داد قدم بعدی بود 
که شــهردار زنجان به آن اشاره کرد 
و گفت: با توجه به اینکه کار کلنگزنی 
پروژه بــا دعوت از وزیر و نمایندگان 
مجلس و مســؤوالن رسانه ای شده 
بود، حساسیت هایی را می طلبید. لذا 
مکاتباتی با استاندار و معاون عمرانی 

و شورای شهر انجام گرفت.

  فسخ قرار داد، راهکار نهایی
وی اضافه کرد: تحقق خواسته مردم، 
اجرای پروژه ســبزه میدان بود، ولی 
با وجود برگزاری جلســات مختلف 
سرمایه گذار پروژه به دلیل مشکاتی 
که در اجرای پروژه هایی که قباً در 
تهران انجــام داده بود و اتفاقاتی که 
به شــرکت های تابعه بنیاد ناجا در 
خصوص مسایل حقوقی بوجود آمد 
حل و فصل آن از اختیار شــهرداری 
ساقط شد، نتوانســتیم از توان این 
ســرمایه گذار در اجرای پروژه سبزه 

میدان برخوردار شویم.
فســخ قرار داد با طی مراحل قانونی 
راهکار نهایی بود که شهردار زنجان 
در قبال ســرمایه گذار عنوان کرد و 
گفت: با توجه به اطاع رســانی های 
انجام شــده به صاحبــان اماک و 
تعیین محدوده پروژه ســاکنین این 
محدوده، حــدود 70 درصد مالکین 

پاک هــای واقع در طرح نســبت 
بــه انتخاب کارشناســان رســمی 
دادگســتری برای ارزیابی اماکشان 

اقدام کرده بودند.
دکتر یگانه افزود: متأسفانه در جریان 
کارشناسی قیمتگذاری اماک واقع 
در محدوده ســبزه میدان با تفاوت 
قیمت فاحشی از طرف کارشناسان 
مواجه شدیم و بین نظر کارشناسان 
اختــاف دو تــا 2/5 برابــر بود که 

پیش بینی هــای مــا را در خصوص 
تأمیــن هزینــه الزم و باقی مانــده 

تملکات با مشکل مواجه کرد.
وی گفت: 30درصــد مالکین واقع 
در طــرح علــی رغــم اباغیه های 
صادره از معرفی کارشناسان رسمی 
پاک های  ارزیابی  برای  دادگستری 

خود خودداری کردند.
دکتر یگانه با بیان اینکه پس از فسخ 
قرارداد شهرداری در صدد ادامه کار 
پروژه برآمد، گفت: برای اینکه اجازه 
اتاف بیشتر از این به پروژه را ندهیم، 
تکالیفی را که بر عهده سرمایه گذار 

بود، آغاز کردیم.
وی افزود: با مجوز شــورای اسامی 
شهر نســبت به تهیه نقشه های فاز 
1 اقدام کردیم و با مهندسین گروه 
»ایجاد« که در مســابقه برنده شده 
بود، عقد قرارداد کردیم و یک و نیم 
ماه قبل اباغ شــد وهم اکنون تهیه 

نقشه های فاز 1 در حال انجام است.
شهردارزنجان ابرازکرد: مشاور مکلف 
است نسبت به تهیه اسناد فراخوان 

برای فاز 1 اقدام کند.

 اجرای پروژه در 4 فاز 
یگانه بــا تأکید براینکه اجرای پروژه 
سبزه میدان بسیار بزرگ تعریف شده 
و سرمایه گذاران و پیمانکاران کمتری 
می توانند وارد عرصه شــوند، گفت: 

پروژه را در 4 فاز تعریف کردیم.
وی اظهار داشت: با توجه به اینکه 
قســمتی از ضلــع جنوبــی پروژه 
گودبرداری شده بود در حد فاصل 
سبزه میدان قبلی تا خیابان زینبیه 
شرقی و محدوده خیابان طالقانی تا 
خیابان جدید االحداث که در غرب 
پروژه واقع شده به عنوان فاز یک به 
مساحت دوهکتار طراحی و تعیین 

شد.

 وی گفت: بر اســاس طراحی صورت 
گرفته، در فــاز 1 بین 55 تا 60 هزار 
مترمربع مساحت مستحدثات خواهد 
شد و در روزهای آینده از طرف مشاور 
پروژه )مهندســین ایجاد( نسبت به 
تهیه اسناد فراخوان اقدام خواهد شد.

یگانه برآورد اولیه هزینه این پروژه را 
حدود 150 تــا 120 میلیارد تومان 
عنوان کرد و گفت: بر اســاس مجوز 

شورا حداقل 75 درصد از مبلغ اجرای 
این پروژه از طریق تهاتر زمین، اماک 
و مجوزهایی که از ســوی شهرداری 
زنجان صادر می شود، انجام می گیرد 
و 25 درصــد نیز به صــورت نقدی 
پیش بینی شــده که از منابع مالی 
شــهرداری یا از طریق تأمین منابع 
مالی و تسهیات یا از طریق فروش 

اوراق میسر خواهد شد.
وی اظهار امیــدواری کرد: با تهیه و 
ارایه اسناد از سوی مشاور، بافاصله 
طبق آیین نامه شهرداری ها و رعایت 
مقررات قانونی نسبت به صدور آگهی 
مناقصه ظرف 20 روز برای انتخاب 

پیمانکار اقدام خواهیم کرد. 
شــهردار گفت: با توجه به اینکه این 
طرح در میدان اصلی شهر واقع شده، 
از کارشناســان ترافیک هم دعوت 
کردیم تا نظرات خود را در خصوص 
پروژه و در زیرگــذری که در محل 
اتصال خیابان هــای زینبیه غربی و 

شرقی خواهد بود، اعام کنند.
یگانه از عقــد قرارداد با متخصصین 
خاک و پی در خصوص آزمایشــات 
ژئوتکنیکی در این پــروژه خبر داد 
و افــزود: با توجه به اینکه 12 تا 13 
متر خاکبرداری صورت می گیرد ونیز 
محل آب های ســطحی و سفره های 
آب های زیرســطحی اســت، برای 
بارگذاری این پروژه نیاز به آزمایشات 

است.
وی اظهار امیدواری کرد، حداکثر تا دو 
ماه آینده نسبت به انتخاب پیمانکار 

برای فاز یک پروژه اقدام شود.

 25 درصد پالک های 
طرح سبزه میدان تملک نشده بود

مهندس حدادی مشاور و مدیر پروژه 
سبزه میدان نیز با اشاره به اینکه در 
طرح تفصیلی مصوب ســال 1367 
کلیات طرح سبزه میدان پیش بینی 
شــده بود، گفت: مدیران شهری در 
خصوص آزاد سازی بستر این طرح 
تملکاتی انجام دادند. مســاحت این 
طرح 86 هکتار اســت که نزدیک به 
6/4 هکتار از آن در گذشته تملک و 

آزاد سازی شده است.
وی با بیان اینکه افزون بر دوهکتار، 
در مجموع شــامل 190پاک باقی 
مانده است، افزود: از این تعداد 145 
پاک به صورت سرقفلی و 45 پاک 

سند مالکیت است.
 حدادی با اذعان به اینکه در سال 92 
حدود 25درصد از تملک پاک های 
واقع در طرح باقی مانده بود، گفت: 
تصمیم مدیریت شهری بر این شد 
که طی برگــزاری فراخوان عمومی 
نسبت به جذب سرمایه گذار به روش 

مشارکت اقدام شود.
 وی بــا اشــاره به اینکــه این طرح 
درجهت احیای بافت فرسوده، تقویت 
دوبنای تاریخی عمارت ذوالفقاری و 
ساختمان اداری دارایی سابق، تقویت 
محور بازار، ایجاد یک فضای شهری 
سیال که از بین بناهای تاریخی عبور 
می کند، ساخته می شود، افزود: ایجاد 
عملکردهای متنوع فرهنگی، تجاری 

تفریحی و فضایی از جمله اهداف این 
پروژه است.

وی با بیــان اینکه مدت زمان پیش 
بینی شده برای تهیه طرح اولیه چهار 
ماه بود، گفت: ســرمایه گذار متعهد 
شده بود ظرف چهار ماه پس ازتهیه 
طرح اولیه نسبت به تهیه نقشه طرح 

نیز اقدام کند که عملی نشد.
مهندس حدادی بــا تأکید براینکه 

عدم اجرای تعهدات شریک، با توجه 
به حجم وســعت و حساسیت پروژه 
عامل اصلی در فســخ قرار داد بود، 
اظهار داشت: با پیگیری ها و تشکیل 
با حضور مقام های  جلسات مستمر 
استانی و نمایندگان مردم در شورای 
اســامی شــهر و با در نظر گرفتن 
شرایط اقتصادی کشور فرصت زیادی 
به سرمایه گذار داده شد و علی رغم 
فرجه اعطایــی و اخطارهای صادره 
توسط شــهرداری شریک نسبت به 

انجام تعهدات اقدام نکرد. 
 وی ادامه داد: در نهایت اواسط خرداد 
95/3/22 نسبت به فسخ قرارداد فی 

مابین اقدام شد.
 

  خروج پروژه از رکود 
 مدیر پروژه سبزه میدان یادآور شد: 
مجوزهای الزم برای اجرای فازهای 
بعدی و تملک پاک هــای واقع در 
طرح اتخاذ و مجوز اجرای پروژه در 
فاز اول به صورت پیمانکاری براساس 
فراخــوان و آییــن نامــه معاماتی 

شهرداری صادر شد.
مهندس حدادی بــا اظهار به اینکه 
پرداخــت مبالغ کارکــرد پیمانکار، 
حداکثــر 25 درصد نقــدی و 75 
درصد غیر نقدی و تهاتری با اماک 
شــهرداری خواهد بود، افزود: انعقاد 
قرارداد فاز یک طرح ســبزه میدان 
با شرکت مهندسین مشاور »ایجاد« 
انجام شد و برابر شرح خدمات مندرج 
در قرارداد مشاور مربوطه باید نسبت 
به تهیه اســناد مناقصــه به صورت 
طراحی فاز یک اقدام کند که در حال 
حاضر مشاور مربوطه مشغول تکمیل 

نقشه های فاز یک است.

  تملک پالک های ضلع غربی 
پروژه سبزه میدان 

 وی نظــر کارشناســان مختلف در 
عملیاتی شــدن پــروژه را ضروری 
دانســت و افزود: با مشاور ترافیک و 
ژئوتکنیک نیز قرارداد منعقد شده و 
با توجه بــه موقعیت پروژه، ترافیک 
محل و جلوگیری از خســارت های 
احتمالی و احیــای بافت مرکزی و 
تاریخی، حفظ ابنیه با ارزش، تقویت 
با  گردشــگری، احیای فضای سبز 
الگوی ایرانی، تمرکز فضای تجاری، 
ازجمله  و...  پارکینــگ  فرهنگــی، 

کارکردهای پروژه خواهد بود. 
حدادی توجه جدی به تأسیســات 
زیرزمینی و جابه جایــی آن ها را در 
پروژه های شــهری مهم دانســت و 
اظهار داشت: جلسات مستمر برای 
جابه جایی تأسیسات شریانی موجود 
با مدیران دستگاه های مربوطه برگزار 
شده و همه تأسیسات در طرح سبزه 
میدان شناسایی و محل جابه جایی 
موقت و دایم این تأسیســات نیز با 
دستگاه های  کارشناسان  هماهنگی 

ذی ربط انجام شده است.
وی در خاتمه اولویت فعلی شهرداری 
را در این پروژه تملک های مورد نیاز 
اماک ضلع غربی عنوان کرد و گفت: 
توافق اولیه با مالکان پاک ها در حال 

پیگیری و انجام است.

شهردار زنجان:

فاز نخست پروژه سبزه میدان تا 2 سال آینده به بهره برداری می رسد
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 اجرای پروژه 
سبزه میدان بسیار 

بزرگ تعریف 
شده و چون 

سرمایه گذاران و 
پیمانکاران کمتری 

می توانند وارد 
عرصه شوند، پروژه 

در 4 فاز تعریف 
شده است

بــــــــرش
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بینالملل روزنامـهصبـحایـران

پوتین توافق اتمی با آمریکا را تعلیق کرد  نسیم : والدیمیر پوتین توافق اتمی با آمریکا را به حالت تعلیق درآورد. در این دستور آمده است: با توجه به تغییر وضعیت و تهدیدی که به واسطه 
اقدام های، غیر دوستانه آمریکا علیه ثبات راهبردی روسیه به وجود آمده، توافق انهدام پلوتونیوم لغو می شود.بر همین اساس قرار شده تا وزارت خارجه روسیه توضیحاتی را در این خصوص به طرف 

آمریکایی ارایه کند.این توافق و قرارداد در حالی لغو می شود که در روزهای گذشته خبرهایی در مورد احتمال اعمال تحریم های جدیدی از سوی آمریکا علیه روسیه به واسطه سوریه منتشر شده بود.

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

 بینالملل/ احمدیوسفیصراف  همه 
چیز از ورود ناعادالنه آمریکایی ها به خاورمیانه 
آغاز شد، واکنشی شتابزده و نادرست که به 
گفته جرج بوش، رئیس جمهور وقت آمریکا، 
برای مبارزه با تروریست در افغانستان صورت 
گرفت. این واکنش آمریکایی ها که تاکنون نیز 
به طور کامل تمام نشده است، قرار بود منجر 
به ایجاد امنیت در جهان و خاورمیانه شود، 
اما آنچه حاصل شــد سرایت ناامنی و صدور 
تروریســت به ســایر نقاط جهان بود. آنچه 
طی 12 سال گذشته در اروپا به عنوان مهد 
کشــورهای جهان اولی اتفاق افتاده، حاکی 
از آن اســت که امنیت و رفاه روز به روز در 
قاره اروپا رو به کاهش اســت. این در حالی 
اســت که به رغم وجود کشور ایران در قلب 
نا امنی های خاورمیانه، خوشبختانه طی 12 
سال گذشــته هیچ گاه هدف حمله جدی 
تروریست های منطقه از کشورهای همسایه 
قرار نگرفته اســت. هرچند که گروهک های 
تروریســتی کوچکی در غرب و شرق کشور 
هرازچندگاهی دست به عملیات منطقه ای 
می زنند، اما خیلــی زود با عملکرد به موقع 
نظام امنیتی کشورمان دفع شده و تا کنون 
نتوانسته اند به امنیت کالن شهرهای کشور 
آسیبی برسانند. حال در این گزارش برآنیم 
با نگاهی به جزئیات حمالت تروریستی در 
اروپا، به بررســی عوامل ناشی ازاین حمالت 

بپردازیم.

 مروری بر حمالت تروریستی 12 سال 
اخیر در اروپا

11مارس2004:در مادرید اســپانیا به سه 
قطار مسافربری جداگانه حمله تروریستی 
شــد. در این حمــالت که گــروه القاعده 
مســؤولیت آن ها را بر عهده 
گرفت، 191 نفر جان باختند 

و دو هزار نفر زخمی شدند.
7ژوئــن2005: در لندن، 
چهــار  بریتانیــا  پایتخــت 
تروریســت حامل کیف های 
بمب، در نقاط مهم این شهر 
حمله انتحاری انجام دادند. در 
این حمالت، 56 نفر کشته و 

700 نفر مجروح شدند.
اســلو،  در  :2011 ژوئن 22
راستگرای  مرد  نروژ  پایتخت 
افراطــی بــه نــام »آندرس 
بریویک« بمبی را منفجر کرد. 
آندرس پس از دو ساعت از انجام این حمله، 
یونیفورم پلیس پوشــید و به جزیرٔه اوتوئیا 
رفت و دانشجویان را مورد هدف تیراندازی 
خود قــرار داد. در نتیجــه این حمالت در 
مجموع 77 نفر کشــته و بیش از 200 نفر 

زخمی شدند.
7ژانویــه2015:در پاریــس، پایتخــت 
فرانسه، در دفتر مجله طنز شارلی ابدو حمله 
مسلحانه ای روی داد. در این حمله 12 نفر 

قدسانفجارهاوحمالتتروریستیاروپارامرورمیکند

12 سال نا امنی در قاره سبز 

6نفردرهندبهاتهامتالش
برایحملهتروریستیدستگیرشدند

ایرنا:این افراد سومین گروهی هستند 
که درچند ماه گذشــته به اتهام ارتباط 
با گروه تروریستی داعش در این کشور 
دســتگیر می شــوند.به گفته مقام های 
سازمان امنیت ملی هند، افراد دستگیر 
شــده درحال تهیه مواد منفجره برای 
حمله تروریستی در مناطق مختلف هند 

بودند.
تیم های سازمان تحقیقات ملی هند با همکاری پلیس کرال، تامیل نادو و دهلی نو 
در عملیاتی این افراد را دستگیر کردند.پلیس از این افراد چند دستگاه الکترونیکی 
از جمله تلفن های ماهواره ای کشــف و ضبط کرده است .سازمان تحقیقات ملی 
هند دو ماه پیش نیز 11 نفر را در جنوب هند به اتهام ارتباط با گروه تروریستی 
داعش و تالش برای حمله به مکان های مذهبی حیدرآباد دستگیر کرده بود.پیش 
از این 21 نفر ازجمله 6 زن از ایالت کراال با سفر به افغانستان به گروه تروریستی 
داعش پیوســته بودند.در ماه ژانویه سال جاری نیز سازمان تحقیقات ملی هند 
توانست در یک عملیاتی گسترده ، 25 نفر را به اتهام ارتباط با گروه تروریستی 

داعش دستگیر کند.

نتایج تازه ترین نظرسنجی در فرانسه
اوالندوسارکوزیدرجایگاهریاستجمهوری
یکیازیکیبدترند

فرانس24:نتایج تازه ترین نظرسنجی 
مؤسسه اودوکسا برای شبکه دو تلویزیون 
فرانســه نشــان می دهد که دو ســوم 
فرانســویان، یعنی چیزی در حدود 62 
درصد آن ها بر این عقیده اند که فرانسوا 
اوالند و نیکال سارکوزی، رئیسان جمهور 
کنونی و سابق فرانسه در مجموع یکی از 
یکی بدتر هستند.براساس این نظرسنجی، 62 درصد فرانسویان اوالند و سارکوزی 
را همتراز و همسطح یکدیگر می دانند و معتقدند که هر دوی آن ها در کاخ الیزه 
عملکرد بدی داشته اند.این در حالی است که طبق نتایج همین نظرسنجی، 25 

درصد فرانسویان سارکوزی را بهتر از اوالند ارزیابی کرده اند.
از ســوی دیگر طبق همین نظرســنجی، به ترتیب 33 و 27 درصد فرانسویان 
مخالف هرگونه ایفای نقش نیکال ســارکوزی و فرانســوا اوالند در آینده فرانسه 
هستند.در بخش دیگری از این نظرسنجی، 72 درصد فرانسویان تمایل خود برای 
کناره گیری اوالند از زندگی سیاسی را اعالم کردند، حال آنکه این رقم برای نیکال 
سارکوزی، مارین لوپن )رهبر جبهه ملی( و آلن ژوپه )وزیر خارجه سابق( به ترتیب 
66 و 49 و 31 درصد است.این نظرسنجی در روزهای 29 و 30 سپتامبر گذشته 

طی پرسشی بر روی 1053 فرانسوی باالی 18 سال انجام شد.

چالشدولتوحدتملیبا
طالبانپسازصلحباحکمتیار

همه ســاله همزمان با شروع فصل سرما، 
از شــدت حمــالت طالبان در سراســر 
افغانســتان کاســته می شــود و برعکس 
بــا آغــاز فصل بهــار و گرم شــدن هوا، 
یورش های آنان بویژه در نبردهای میدانی 
و بیرون از کابل، شــدت می گیرد. امسال 
هم پیش بینی می شــود در اســتان های 
ســخت گذر کوهســتانی نظیر بدخشان 
که در ســال جاری طالبان پیروزی های 
قابــل توجهــی در آن ها داشــته اند، کم 
کــم هر دو طرف خطــوط نبرد به حفظ 
و تثبیت همه آنچه دارند، بســنده کنند 
تا آغــاز فصل گرم و آب شــدن برف ها، 
بویژه آنکه در مناطق کوهستانی، همیشه 
زمســتان زودرس کار جابه جایی نیروها 
و فراهــم کردن تمهیــدات عملیات های 
بزرگ را سخت تر می کند و این به معنای 
فروکش کــردن کلیت حمــالت طالبان 
نیست. آن ها هر سال با رسیدن به فصول 
ســرد و کاهش فعالیت هــا در نبردهای 
رودررو، بــر تعداد عملیات های شــهری 
خود می افزایند. در ســال جاری و بویژه 
ماه های اخیر، دولت وحدت ملی و بویژه 
»اشــرف غنی« تبلیغات مفصلی در مورد 
پیوســتن »گلبدین حکمتیار« و حزب او 
به جریان صلح به راه انداخته و به دنبال 
بهره برداری از این موج رسانه ای هستند. 
در سمت دیگر طالبان تالش خواهد کرد 
با افزایش حمــالت انتحاری، این نمایش 
را بی اعتبار کند و نشــان دهد پیوســتن 
حکمتیــار به دولت، نه تنهــا تأثیری در 
کاهش درگیری هــا ندارد، بلکه اگر آن ها 
اراده کننــد، قادرند بر شــدت ناامنی ها 
افزوده و در عمل دولت وحدت ملی را در 
این حرکت رســانه ای نیز ناکام گذاشته و 

نزد افکار عمومی بی اعتبار سازند.
در چنیــن وضعیتــی این پرســش پیش 
می آیــد که آیا بــا افزایــش انتحاری ها و 
حمالت کورشهری، ســران دولت وحدت 
ملی در رســیدن به اهداف خود از صلح با 
حزب اسالمی ناکام خواهند ماند؟ حقیقت 
آن اســت کــه در دولت فعلــی، نیمی از 
قدرت اصوالً با تردید و بســیار محتاطانه 
به این پروژه می نگریســت، به طوری که 
دست کم چهره های سرشناس منسوب به 
جریان دکتر عبداهلل یا در جلسات رسانه ای 
مربوط به این رویداد حاضر نشــده و یا در 
مقابل آن مواضعی بسیار محتاطانه اختیار 
کردند و در مواردی هم برخی آشــکارا به 
مخالفت با آن برخاستند. اما چرا؟ آیا آن ها 
از دســتیابی به صلح مأیوســند یا در این 
مورد خاص پشــت پرده هایی هســت که 

افکار عمومی از آن بی خبرند؟
پس از تشــکیل دولت وحدت ملی، دکتر 
عبداهلل در عمل بــه نماینده بخش عمده 
احزاب جهادی در حکومت و دکتر اشرف 
غنی به نماینده تکنوکرات های سکوالری 
که بــا حمایت مســتقیم غــرب درصدد 
گســترش حوزه نفوذ و قدرت خود بودند، 
تبدیل شدند. بســیاری برآنند که اشرف 
غنــی، هوشــمندانه با افــزودن گلبدین 
حکمتیــار و حزب اســالمی )که ســابقه 
جهادی بســیار مهمی دارد( به تیم خود، 
دکتــر عبداهلل و جناح منتســب به وی را 
در جبهــه انفعال قــرار داده و برگ برنده 
دیگــری در بــازی با رقیــب خویش رو 
کرد. حاال او فقط نماینده فن ســاالران یا 
از پایان  تکنوکرات هایی نیســت که پس 
جهاد و روزهای ســخت نبرد به کشــور 
بازگشته و ســهمی از قدرت می خواهند، 
بلکه جریان قدرتمندی از مجاهدان سابق 
را نیز با خود دارد. اکنون می توان دریافت 
که صلح با حکمتیار نه فقط برای کاستن 
از درگیری هــا که بــرای نیل به مقاصدی 
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اخبار جهان

اخبار جهان اسالم

قندوزافغانستانبهدستطالبانافتاد
فارس:نماینده مردم قندوز در پارلمان افغانســتان اعالم کرد: اکثر مناطق شهر 
قندوز، روز گذشــته به دست طالبان ســقوط کرده و تنها فرودگاه تحت کنترل 
نیروهای دولتی باقی مانده است. وی افزود: پیش از حمله تهاجمی طالبان، وضعیت 
امنیتی در سراسر والیت قندوز بســیار وخیم گزارش می شد اما مقام های ارشد 
امنیتی نسبت به این مســئله بی توجه بوده و به صدای نمایندگان مردم گوش 
نمی دادند.این عضو پارلمان افغانستان گفت: پس از تشدید درگیری ها با گذشت هر 
ساعت طالبان پیشروی هایی داشتند تا اینکه حوالی ساعت 4 بعد از ظهر در 100 

متری دفاتر والی و فرمانده پلیس رسیدند.
وی تصریح کرد: بر اساس گزارش های مردمی جنگ شدیدی در 100 متری دفاتر 
والی و فرمانده پلیس درگرفت اما زیاد ادامه نیافت و این منطقه نیز به دست طالبان 
افتاد.احمدی با تأکید بر اینکه اکثریت مناطق حومه شهر را طالبان تصرف کرده 
بود، خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش های مردمی دفاتر والی و فرمانده پلیس نیز 

به دست طالبان افتاده است.

صهیونیستهابهمسجداالقصییورشبردند
معا:شبکه تلویزیونی فلسطین گزارش 
داد،45 شهرک نشین صهیونیست دیروز 
از باب المغاربه وارد مسجد االقصی شده 
و بــا عبور از صحن مســجد از ســمت 
باب السلســله خارج شدند.شاهدان در 
ایــن باره گفتند که جمعی از شــهرک 
نشینان صهیونیستی با حمایت پلیس 
اشغالگر صهیونیستی اقدام به برگزاری 
مراسم مذهبی در مســجد االقصی کردند. دادگاه مرکزی رژیم صهیونیستی به 
صهیونیست ها اجازه داده تا مراسم نماز یهودی را در مناطق متعلق به مسلمانان در 
شهرک القدیمه در شرق قدس و مسجداالقصی برگزار کنند.همچنین گروه حمایت 

از هیکل از یهودیان خواسته در طول ماه جاری به مسجد االقصی یورش ببرند.

منابع محلی مدعی شدند
ابوبکرالبغدادیمسمومشد

نسیم:یک منبع محلی در استان نینوا اعالم کرد که ابوبکر البغدادی و سه تن از 
مسؤوالن داعش پس از خوردن غذا در مرز عراق و سوریه بشدت مسموم شده اند و 
برای مداوا به مکان نامعلومی منتقل شده اند.این فرد در گفت و گو با شبکه السومریه 
نیوز گفت: طبق اطالعات امنیتی دقیقی که به دست ما رسیده، ابوبکر البغدادی و 
سه تن از افراد عضو در شورای مشورتی داعش در منطقه »البعاج« در مرز عراق و 

سوریه به علت ریخته شدن سم در غذایشان بشدت مسموم شده اند.
بــه گفته وی، پس از این اتفاق، عناصر داعش دســت به تحقیق گســترده و 
بازداشــت های وسیع در منطقه زدند.این منبع محلی، ادامه داد: داعش بشدت 
از ابوبکر البغدادی مراقبت می کند و جز افراد خاصی از بین شــورای مشورتی و 

شورای مجاهدان، کسی از تحرکات وی با خبر نیست.

هنگامیکهمیزان
شهرنشینیبین
60تا80درصدو
میزانجوانانبیکار
بین10تا30درصد
است،پیوستن
بهجنبشافراط
گراییافزایش
مییابد

بــــــــرش

سیدحسننصراهلل:

انقالب اسالمی ایران و مقاومت نشأت گرفته از بیدارسازی امام حسین )ع( است

پشت ویترین

شــبکهالمنار: دبیرکل حــزب اهلل لبنان 
در نخســتین شــب ماه محرم در مجتمع 
سیدالشــهدا)ع( در بیروت تأکید کرد، امام 
حســین )ع( همچنان قدرت بیدارسازی را 
دارد و این چیزی است که در انقالب اسالمی 
ایــران و مقاومت اســالمی و در رویارویی با 
تمامــی گروه های تکفیری حاصل شــده و 
این منطق، روحیه و عزم همچنان کارســاز 

و عملی است.
سید حسن نصراهلل، دبیرکل حزب اهلل لبنان با 
بیان اینکه بقای تمامی مذاهب اسالمی نشأت 
گرفته از خون و فداکاری های امام حسین )ع( 

اســت وگرنه اسالمی در کار نبود، تأکید کرد: 
چیــزی که ما امروز بــا آن زندگی می کنیم، 
تأکیدی بر این است که خون بر شمشیر پیروز 
شد و در اکثر رخدادهای عصر حاضر نیز شاهد 

پیروزی خون بر شمشیر هستیم. 
ســید حســن نصرااهلل تصریح کرد: داعش و 
همقطارانش با قتل و سر بریدن ها » خود را به 
خدا نزدیک می دانند« اما آن ها نوادگان »مسلم 

بن عقبه« هستند.
دبیرکل حزب اهلل لبنان افزود: پیروزی احتماال 
به معنای تعطیلی اهداف سیاسی دشمن است، 
زمانی که مقاومت مانع شود دشمن به اهدافش 

برسد، به باالترین سطح پیروزی رسیده، همان 
طور که در سال های 1985 تا 2000 رخ داد.

دبیرکل حزب اهلل لبنان ادامه داد: در کربال دو 
جبهه با هم می جنگیدنــد، اما هر یک هدف 
خاص خود را داشــتند، اما اگر ما مشــخص 

کنیم در حساب دنیا چه کسی غالب است و 
در حساب آخرت چه کسی پیروز، می توانیم از 

پیروزی وشکست صحبت کنیم.
دبیرکل حزب اهلل لبنــان در توصیه هایی در 
پایان ســخنرانی اش بر حضــور در مجالس و 
ننشستن پای تلویزیون و اینترنت تأکید کرد 
و گفــت: امیدوارم با توجــه به تدابیر امنیتی 
که برای شرکت کنندگان در مجالس در نظر 
گرفته شــده و حزب اهلل لبنان، جنبش امل، 
ارتش و نیروهــای امنیتی این تدابیر را اتخاذ 
کرده اند، همــه در مجالس عزاداری حضوری 

پرشور داشته باشند.

یکیازخونینترینآنهادرمادریدپایتختاسپانیا
رخدادکهدرنتیجهحملهبهسهقطارمسافربری

191نفرجانخودراازدستدادند.

درحمالتتروریستیدرکشورهایمختلفاروپا
ازسال2004تاکنونصدهانفرجانباختند.

کشته و 11 نفر دیگر زخمی شدند.
9ژانویــه2015: یکــی از عامالن حمله 
تروریستی به مجله شارلی ابدو در پاریس پس 
از کشتن یک پلیس، در منطقه ونسن واقع در 
شرق پاریس به یک سوپرمارکت یورش برد و 
9 مشتری آن را گروگان گرفت و چهار نفر از 
آن ها را کشــت. این فرد خود به دنبال انجام 

یک عملیات کشته شد.
همچنین دو برادر که عوامل حمله به شارلی 
ابدو بودند، به یک چاپخانــه در دمارتن، در 
نزدیکــی پاریس یورش بــرده و یک زن را 
گروگان گرفتند که این دو برادر درعملیاتی 

کشته شدند.
13نوامبر2015:در حمالت تروریســتی 
همزمان در پاریس، 130 نفر کشــته و 368 
نفر مجروح شدند. مسؤولیت این حمالت را 

نیز گروه تروریستی داعش برعهده گرفت.
22مــارس2016:در حملــه انتحاری در 
فرودگاه بروکسل، پایتخت بلژیک و در یک 
ایســتگاه مترو 32 نفر جان باختند. در این 
حمالت که مسؤولیت آن را داعش بر عهده 

گرفت، 270 نفر مجروح شدند.

 عوامل در معرض حمالت تروریستی 
بودن اروپا

دو ماه پیش، یک تحقیق انجام شده در آمریکا 
به بررسی عواملی پرداخت که فرانسه و بلژیک 
را در معرض حمالت تروریســتی گروه های 

افراطی قرار می داد. 
ویلیام مک کانتس و کریســتورفر میزرول، 
محققان اندیشکده بروکینگز در این تحقیق 
عنوان کردند که عالوه بر شــبکه های گروه 
تروریستی داعش در اروپا و ضعیف بودن نظام 
امنیتی در فرانسه و بلژیک، یک عامل دیگر 
هم موجب می شــود که این کشورها بیشتر 

در معرض خطر باشــند: فرهنگ سیاســی 
فرانســوی. محققان اســتدالل کرده اند که 
شدت اعمال رویکرد سکوالریسم فرانسوی 
در مقایسه با رویکرد انگلیسی بیشتر است. 
به عنوان مثال، دو کشــور بلژیک و فرانسه 
تنها کشورهایی هستند که حجاب کامل را 
در مدارس ممنوع اعالم کرده اند. شاید این، 
عاملی باشــد که این کشــورها را بیشتر در 
معرض خطر قرار می دهــد. مک کانتس و 
میزرول در این مطالعه همچنین نقش یک 
عامل فرعی مهم دیگر را هم مورد تأکید قرار 
داده اند: تعامل بین شهرنشــینی و بیکاری 
جوانان. هنگامی که میزان شهرنشینی بین 
60 تــا 80 درصد و میزان جوانان بیکار بین 
10 تا 30 درصد اســت، پیوستن به جنبش 
افراط گرایی افزایــش می یابد که البته این 
شرایط بخصوص در کشورهای فرانسه زبان 
قابل مشاهده اســت.عالوه بر این، نگاهی به 
ملیت و برخی ویژگی های جمعیت شناختی 
عامالن حمالت اخیر تروریستی نیز می تواند 
آشکارکننده الگوی دیگری برای تبیین دالیل 
آسیب پذیر بودن این کشورها در برابر حمالت 
تروریستی باشــد. به عنوان مثال در سوابق 
ارتکاب جرم، دامنه ســنی و ملیت برخی از 
عامالن این حمالت می توان الگوهای مشابهی 

مشاهده کرد.

 آیا این نا امنی به آمریکا نیز سرایت 
می کند؟ 

جان برنان، رئیس سازمان سیا در مصاحبه با 
سی ان ان خطر بروز حمالت تروریستی را در 

آمریکا، محتمل توصیف کرد. 
وی گفــت: باوجود تالش های دولت آمریکا، 
احتمال فعالیت های تروریستی در این کشور 
زیاد است، ازاین رو باید بی وقفه به دنبال یافتن 

آن ها ]تروریست ها[ باشیم. 
برنان کــه اندکی پیــش از آغــاز دور دوم 
ریاســت جمهوری باراک اوباما به ســمت 
ریاســت سازمان ســیا منصوب شد، بابیان 
اینکه غیرممکن است بگوییم آیا داعش در 
آمریکا نیرو یا هسته عملیاتی دارد یا نه، تأکید 
کرد، پیشرفت های گسترده درزمینه تبادل 
اطالعات و تعامل بین مقام های فدرال، انجام 
دادن عملیات در آمریکا را برای تروریست ها 

بسیار دشوار کرده است. 
وی با اطمینان گفت؛ آمریــکا قادر خواهد 
بود دیگر ســران ارشد داعش ازجمله ابوبکر 

البغدادی، سرکرده آن، را از میان بردارد.
برنان با تأکید بر اینکه البغدادی دیگر فرصت 
چندانی نــدارد، پیش بینی کــرد، وی ]در 
نهایت[ این هفته، این ماه، ماه دیگر یا ماه های 

دیگر سرنگون خواهد شد. 
وی با اشاره به حمالت سایبری مسکو گفت، 
در خارج از مرزهای آمریکا، روسیه یکی از 
دشمنان واشــنگتن درزمینه های مختلف 
محســوب می شــود. مقام های جاسوسی 
آمریــکا اذعان داشــته اند که روســیه در 
عملیات هک کردن رایانه های کمیته ملی 
حزب دموکرات دست داشت، اما والدیمیر 
پوتین، رئیس جمهور روسیه مداخله دولت 
خــود را در این ماجرا انکار می کند.   درباره 
کره شــمالی هم برنان به منظور جلوگیری 
از تالش هــای کیم جونــگ اون، رهبر این 
کشور درزمینه توسعه توانایی های هسته ای، 
خواستار تشدید تحریم های پیونگ یانگ شد. 
وی رهبر کره شــمالی را فردی خود بزرگ 
بین و حسابگر توصیف کرد. رئیس سازمان 
جاسوسی سیا، برنامه تسلیحاتی کره شمالی 
را موضوعی مهم دررونــد انتقال قدرت به 

دولت جدید توصیف کرد.
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روزنامـه صبـح ایـراناقتصاد

 ذخیره آب سدهای ایران نصف شد  مهر: وزارت نیرو اعالم کرد: هم اکنون حدود 24/6میلیارد مترمکعب آب در مخزن سدهای کشور ذخیره شده و حدود ۵۱ درصد حجم ذخایر سدها خالی است.وزارت 
نیرو با انتشار گزارشی درباره آخرین وضعیت موجودی آب سدهای کشور، اعالم کرد: این حجم در مقایسه با زمان مشابه پارسال که رقم ۱8/۱ میلیارد مترمکعب بوده است، حدود ۳۳ درصد افزایش نشان می دهد.

از سوی دیگر ورودی آب به مخازن سدها امسال و در طول هفته اول سال آبی 2۱۰ میلیون مترمکعب بوده که در مقایسه با مدت مشابه پارسال ۹ درصد افزایش داشته است.

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

 خودرو  
وزیر راه و شهرسازی:

 طرح مسکن اجتماعی پس از پایان مسکن مهر 
اجرا می شود

اقتصاد- فرزانــه غالمی: وزیر راه 
و شهرســازی گفت: با وجود احیای 
و نوســازی بافت اطراف حرم رضوی 
و تــاش برای فراهم کردن شــرایط 
مناسب زندگی برای مجاوران و زائران، 
حرم  اطراف  ســاختمان های  بیشتر 
بلندمرتبه و بدقواره هستند که این امر 
با ظاهر معنوی حرم و نیازهای زائران 

متناقض است.
عباس آخوندی در »شانزدهمین همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران«  با 
انتقاد از وضعیت مدیریت شهری افزود: امروزه بازار نهادی مسکن، بمباران و مختل 
شده است ضمن اینکه شهرداری ها از نهاد مدیریت شهری به نهاد تجارت شهری 

تبدیل شده اند و ضوابط و قوانین را می خرند و می فروشند. 
به گفته وی، این امر مشکات زیادی برای شهرها ایجاد کرده و تمایل به سوداگری 

و واسطه گری در بازار مسکن را افزایش داده است.
آخوندی همچنین از ساخت و سازهای بی رویه در برخی مناطق تهران انتقاد کرد 
و افزود: ساختمان های لوکس منطقه ۱ و ۲۲ تهران یا مسکن های مهر به هیچ وجه  

زندگی »ایران شهری« را تداعی نمی کنند.
وزیر راه وشهرسازی ادامه داد: دولت می خواهد با تبدیل بانک مسکن به یک بانک 

توسعه ای، نقش ضدتورمی و ضدرکودی این نهاد مالی را افزایش دهد. 
آخوندی اظهار داشت: در دولت گذشته مفهوم پس انداز از بین رفت و در حالی که 
تا سال 83 حدود 3 میلیون نفر در بخش مسکن پس انداز کرده بودند با برنامه ها 
و سیاســت های دولت قبل، مشکات متعددی برای پس انداز و برنامه ریزی مردم 

ایجاد شد. 
وی خاطر نشان کرد: تقاضا برای خرید مسکن در شهرهای کشور رو به رشد بود، 
اما دولت گذشته عرضه مسکن در خارج شهرها را در پیش گرفت و بازار خصوصی 
مسکن در اختیار دولت قرار گرفت که این خود مداخله بزرگی محسوب می شود. 

به گفته وزیر راه و شهرسازی هم اکنون بازار مسکن به برنامه ریزی نهادی نیاز دارد 
و مفاهیمی مانند بانک، تســهیلگر، انبوه ساز و پس انداز کننده هم باید بازتعریف 
شــوند و اصاح رفتارهای نامناســب عرضه کنندگان و متقاضیان باید در دستور 
کار باشد. آخوندی گفت: برای حل مشکات بخش مسکن اول باید صورت مسأله 
بخوبی فهمیده شود و چنانچه صورت مساله بافت ناکارامد شهری و بافت حاشیه ای 

است، آیا تراکم فروشی در منطقه ۲۲ و ۱ تهران می تواند این درد را درمان کند؟
وزیر راه و شهرسازی همچنین در حاشیه »شانزدهمین همایش سیاست های توسعه 
مسکن در ایران« دخالت های دولتی در بازار مسکن را عامل ایجاد بی انضباطی در 
درازمدت دانســت و گفت: مخالف این دخالت ها هســتم و معتقدم مکانیزم بازار، 

پایداری و اطمینان را برای متقاضیان به همراه دارد.
وی در پاســخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی در راستای کاهش نرخ 
سود اوراق با بانک مرکزی رایزنی خواهد کرد یا نه؟ گفت: با وجود تک نرخی شدن 
نرخ سود تسهیات مسکن، در حوزه اوراق همچنان به دنبال افزایش عرضه هستیم، 
زیرا افزایش عرضه کاهش قیمت اوراق را در پی دارد. به گفته وی، تصمیمات فردی 
بازار مسکن را دستخوش تغییر می سازد، اما نهادسازی در بازار می تواند در درازمدت 

منشأ  اقدام های بهتری باشد.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به پرسشی افزایش سقف تسهیات فردی مسکن مهر 
را رد کرد و افزود: مسکن مهر پردیس مشکاتی دارد که باید برایش تدبیری اندیشید، 
اما این تدبیر به معنای افزایش سقف تسهیات فردی مسکن مهر نیست، زیرا انتظار 

افزایش سقف تسهیات در جامعه شکل می گیرد. 
آخوندی تأکید کرد: به جای افزایش ســقف تســهیات فــردی تاش می کنیم 

مشکات زیرساختی را که پرهزینه هستند، مرتفع کنیم. 
به گفته وی، اجرای طرح مســکن اجتماعی به پس از اتمام مســکن مهر موکول 

خواهد شد، اما با توسعه ای شدن بانک مسکن مقدمات آن در حال انجام است. 
وزیر راه و شهرسازی از وجود تنگنای اعتباری سخن گفت که مشکات متعددی 
برای تأمین مالی مسکن اجتماعی ایجاد کرده که به گفته وی تاش ها برای رفع این 

مشکات از طریق سازمان مدیریت و دیگر نهادهای تصمیم گیر در جریان است.
آخوندی همچنین خاطرنشان کرد: روزانه هزار نفر برای سپرده گذاری در صندوق 
مسکن یکم به بانک مسکن مراجعه می کنند که به محض سپرده گذاری، تسهیات 

بانکی خرید به آن ها پرداخت می شود . 
به گفته وزیر راه و شهرسازی این سیاست »درست« است زیرا هم خروج غیر تورمی 

از رکود را به همراه دارد و هم تقاضای یکباره در بازار ایجاد نمی کند.
وی اظهار داشت: رژیم پس انداز، گردش پول را در جامعه تسهیل و از چاپ اسکناس 
از ســوی بانک مرکزی جلوگیری می کند و این سیاســتگذاری بتدریج به سمت 
بافت های میانی شهر که محیط های بسیار ارزشمند و اقتصادی هستند نیز گسترش 
می یابد. به باور وزیر راه و شهرســازی مدت هاست محیط های ارزشمند و تاریخی 
مورد بی مهری واقع و ساخت و سازها به سمت بیابان ها سوق داده شده که این امر 

به بافت های میانی شهرها آسیب زده است.

امضای اولین قرارداد جدید نفتی به ارزش 2/5میلیارد دالر 
تسنیم: نخستین قرارداد نفتی با مدل جدید، امروز به منظور توسعه میدان یاران با 
یک شرکت ایرانی در مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام به امضا خواهد رسید. ارزش 

این قرارداد در حدود ۲/5 میلیارد دالر خواهد بود.

امضای ۱۰ سند همکاری بین ایران و آلمان
مهر:۱۰ سند و تفاهمنامه همکاری مشترک بین ایران و آلمان امضا شد.

بر اساس اعام وزارت امور اقتصادی و دارایی، ۱۰ سند و تفاهمنامه همکاری بین 
ایران و آلمان به امضا رسید.

این اسناد همکاری و تفاهمنامه ها در جریان پنجمین اجاس کمیسیون مشترک 
همکاری های اقتصادی جمهوری اسامی ایران و جمهوری فدرال آلمان بین وزیر 

اقتصاد کشورمان و معاون صدراعظم و وزیر اقتصاد و انرژی آلمان امضا شد.
تفاهمنامه های مذکور، حیطه بسیار گسترده ای از همکاری های مشترک در زمینه 
تامین مالی پروژه ها، سرمایه گذاری متقابل، سرمایه گذاری مشترک، همکاری های 
بانکی و بیمه ای، تامین زیرساخت در زمینه انرژی نفت، گاز و پتروشیمی، انرژی های 
تجدیدپذیر، راه آهن، محیط  زیســت، راه و شهرسازی، خودروسازی، هواپیمایی و 

انتقال فناوری را شامل می شود.

خبر روز

بسته خبری

 اقتصاد/ فرزانه غالمی   حدود دو سال 
از ارســال گزارش هیأت تحقیق و تفحص 
از صنعت خودروی کشــور به قوه قضاییه 
می گذرد، اما تا این لحظه هیچ شخص یا 
گروهی از سرنوشت این گزارش خبر ندارد.
این را علی علیلــو، رئیس هیأت تحقیق 
و تفحص در مجلس نهــم به خبرنگار ما 

می گوید. 
سخنان این عضو سابق کمیسیون صنایع 
و معــادن مجلس بدان معناســت که در 
ایــن لحظه غباری دو ســاله بــر پرونده 
نشســته و یافته های پارلمان نشــینان در 
بایگانــی قــوه قضاییه خــاک می خورد، 
آن هــم در حالی که مطابــق قانون باید 
ظــرف 6 ماه بــه این گزارش رســیدگی 
می کــرد تا افکار عمومی صحت و ســقم 
 یافته های نمایندگانشــان را در خانه ملت 

دریابند. 
بر اســاس گفته های علیلو گزارشــی که 
دو سال پیش رهســپار قوه قضاییه شده 
و امروز سرنوشــتی نامعلــوم دارد حاوی 
۱3 پرونــده و موارد مهمــی از تخلفات 
خودروســازان اســت. زیان های وارده به 
 مــردم و کشــور از محل انعقاد قــرارداد 
ال 9۰ از دید رئیس هیأت تحقیق و تفحص 
از آن دست مواردی است که به طور واضح 
در فهرست تخلفات خودروسازان درج شده 

است. 
به باور علیلو مایه تأسف این است که این 
تخلف نه تنها از هیچ مجرایی پیگیری نشد، 

بلکه دوباره با رنو قراردادی تازه بسته شد!

 تخلفات خودروسازان
به گفته علیلو، سفته بازی در سهام سایپا 
و رســاندن این شرکت به نقطه بحرانی به 
خاطر اینکه منافع گروهی خاص در خطر 
بود، از دیگر موارد ذکر شده در گزارش بی 
سرانجام تحقیق و تفحص از خودروسازان 

است. 
وی خاطر نشــان می سازد: هیأت مدیره و 
مدیرعامل ســایپا در این زمینه پاسخی از 
قوه قضاییه نخواستند، ضمن اینکه برخی 
انحصارطلبان و رانت خــواران به صورت 
غیرقانونی برخی قطعــات را در برهه های 
حســاس به ایران خودرو ندادند و موجب 
شــدند 7۰ هزار تا 3۲۰ هــزار خودرو در 
پارکینگ های این شــرکت به دلیل نقص 

قطعه انبار شود!
وی همچنین به حضور غیرقانونی شرکت 

کروز در هیأت مدیره ایران خودرو اشــاره 
می کند، در حالی کــه عضو هیأت مدیره 
نباید تأمین کننده قطعه باشد و قصور این 
شرکت در تحویل بهنگام ECU ضربات 

سنگینی به ایران خودرو وارد آورد.
بی ســرانجامی گزارش تحقیق و تفحص 
از خودرو ســازان واقعیت تلخی است که 
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس 
دهم هم بر آن صحه می گذارند. خبرنگار 
ما در تماس با اغلب اعضای کمیسیون از 
جمله نادر قاضــی پور، فوالدگر و اکبریان 
به این نتیجه رسید که در پی بی توجهی 
قوه قضاییه به گزارش ارسالی، کمیسیون 
صنایع با جدیت پیگیر به سرانجام رساندن 

تاش همکاران مجلس قبلی است.
به گفته اعضای کمیسیون صنایع و معادن 
مجلــس دهم، این کمیســیون به دنبال 
مطالعــه جزئیات گزارش ارســالی به قوه 
قضاییه است، ضمن اینکه اگر شرایط مهیا 
باشــد قوه قضاییه را به تشکیل »مجتمع 
قضایی ویژه برای رسیدگی به گزارش های 
تخلفات ارسالی از مجلس« ملزم سازد که 

البته خواسته ای زمانبر است.
بازگشــتی به گذشــته نشــان می دهد 
درخواســت تحقیق و تفحص از عملکرد 

صنایع خودروســازی کشور ششم اسفند 
سال 9۱ در مجلس نهم مطرح و با استقبال 
قابل توجهی از ســوی نمایندگان روبه رو 
شــد و پس از فراز و فرودهای بی شــمار، 
سرانجام ۲9 تیر 93 این گزارش در صحن 

علنی قرائت و به قوه قضاییه ارسال شد.

 بایگانی پرونده
صرف نظر از بی توجهــی قوه قضاییه به 
یافته های نماینــدگان مردم در مجلس و 
بایگانی شــدن گزارش تحقیق و تفحص 
از خودروســازی کشــور از دو سال پیش 
تاکنون، باید بــه هزینه بر بودن این گونه 
اقدام ها اشــاره کرد. بر اســاس ســخنان 
نمایندگان خانــه ملت برای هر تحقیق و 
تفحص حدود ۲5۰ میلیون تومان هزینه 
صرف می شــود آن هــم در حالی که هر 
تحقیق باید بین 6 ماه تا یک ســال زمان 
ببرد و البته ایــن یافته ها ضمانت اجرایی 

ندارد.
واقعیت آن است که در مجلس نهم بیش از 
8۰ درخواست برای تفحص از سازمان ها و 
مجموعه های مختلف ارایه شد که در نهایت 
نیمی از این درخواست ها اجرایی شد، اما 
تحقیق از عملکرد خودروســازان به دلیل 

حساســیت موضوع و تخلفات بی شماری 
که این شرکت ها در سال های اخیر مرتکب 
شــدند و هر بار حقوق مصرف کننده را به 
راحتی زیر پا گذاشــتند یکی از مهم ترین 

تفحص های مجلس قبل به 
شمار می آید.

اخیــر  ســال های  در 
افت  دلیل  به  خودروسازان 
شــدید کیفیت محصوالت 
افکار  انتقاد  مورد  بشــدت 
عمومی واقع شــدند، اما به 
جای اصــاح رویه و جلب 
نظر مشتریان مطابق قانون 
محصوالت  کیفیت  ارتقای 
مصــوب مجلس هشــتم، 
راهــکار افزایــش قیمت را 

انتخاب کردند.
 افــزون بــر ایــن نقــش 
در  نمایندگی ها  انکارناپذیر 
خودروهای  قیمت  افزایش 

داخلــی در ســایه تشــدید تحریم ها و 
نوســان های نرخ ارز بر هیچ کس پوشیده 
نیســت که ایــن مورد هــم بصراحت در 
گزارش ارســالی به قوه قضاییه درج شده 

است.

۱3 پرونده تفحص از خودروسازی در بایگانی خاک می خورد

سکوت دو ساله در برابر تخلف خودروسازان

عکس: 
تزئینی است

بی سرانجامی 
گزارش تحقیق و 
تفحص از خودرو 

سازان واقعیت 
تلخی است که 

اعضای کمیسیون 
صنایع و معادن 

مجلس دهم هم بر 
آن صحه می گذارند

بــــــــرش

 هواپیما نیست 
که سر وقت بپره!

ســالیان نه چنــدان دور در ایــران زمین 
جمله معروفی ســر زبان ها بــود که مانند 

ضرب المثل ها بسیار شنیده می شد.
آن جمله معــروف این بود »آقــا هواپیما 
نیســت که سر وقت بپره«، آری آن سال ها 
اگر مســافر اتوبوس و تاکســی به راننده 
اعتراض می کــرد که بیش از اندازه معطل 

نکند، بی تردید این جمله را می شنید.
یا اگر صبــح زود برای گرفتن نان مراجعه 
می کردید و به تأخیر نیم ساعته پخت نان 
اعتراض داشــتید، شــاطر خوش صحبت 
خواب آلود داد می زد »هواپیما نیســت که 
رأس ســاعت باید بیاییم، چند دقیقه دیر 

شده«.
خاصه اینکه از قدیــم هواپیما به  عنوان 
خوش قول ترین بی جان شــناخته شــده 
در بیــن ایرانیان مطرح بــوده، به گونه ای 
کــه گاهی موجبات ناراحتــی جماعتی را 
فراهم می کرد که به جرم چند دقیقه دیر 
رسیدن از ســفر خود جا می ماندند، چون 
هواپیمای خوش قول رأس ســاعت پریده 
بود. اما وقتی متولیان این حوزه هم از این 
همه سروقت بودن هواپیماها کافه شدند 
و از آنجا کــه هواپیما زبان برنامه ریزان را 
نمی فهمید و کار خودش را می کرد تصمیم 
بر آن شــد در اقدامی نرم و آرام ســاعت 
هواپیماهــا را ثانیــه ای و دقیقه ای عقب 
بکشند. هر چند در همان روزها وماه های 
اول تأخیرهای دقیقه ای به چشم می آمد و 
وقتی چندین بار تکرار شد مدیر مربوط که 
نامش وزیر بود تهدید به استیضاح و حتی 

استیضاح شد.
اما افســوس و صدافسوس که مزه شیرین 
تنبلی برای هواپیماها هم دلنشــین بود و 
با تمارض یــا خرابی واقعی مدام از زیر بار 
مسؤولیت پریدن های بی وقفه شانه خالی 
می کردند و آرام آرام این قانون نانوشــته و 
باورها را تغییر دادند که هواپیماها سروقت 

می پرند.
با این حال و در حالی که طی ســال های 
اخیر مســافران به تأخیرهــای ۱۰ تا ۱5 
دقیقــه ای عادت کرده بودنــد، هواپیماها 
بــاز به روند تنبلی خود ادامه دادند و حاال 
دیگر )در یک سال اخیر( کمتر پروازی در 
کشور صورت می گیرد که تأخیر ۱۰ یا ۲۰ 

دقیقه ای نداشته باشد.
متأســفانه اشــتهای تأخیر پروازها سیری 
ناپذیر اســت و طی ماه های اخیر شــاهد 
پروازهایی هستیم که با تأخیر چند ساعته 
انجام می شــود و دردآور اینکه نه کســی 
عذرخواهی می کند و نه حقوق مســافران 
رعایت می شــود. و صد افســوس که تنها 
متضرران این نابسامانی مردمی هستند که 
برای ســریع تر انجام دادن کارهای خود یا 
ضرورت کارشــان مجبورند از شبکه حمل 
و نقل هوایی اســتفاده کنند و تنها یادگار 
آن ها از ســفرهای هوایــی بغضی بزرگ 
 اســت که هیچ گوشــی برای شنیدن آن 

نیست.
کام آخر اینکه به نظر می رسد اگر پروازی 
بدون تأخیر انجام شــود جریمه می شود و 
دیگر در باد ایــران زمین باید این جمله 
را فرامــوش کرد که »هواپیما نیســت که 
ســروقت بپرد«! و البته ایــن باور هم باید 
از خاطره ها پاک شــود کــه چیزی به نام 

استیضاح وزیر وجود داشته است.!

یادداشت
annotation@qudsonline.ir
علی محمدزاده

خبر
با ابالغ  بخشنامه بودجه۹۶  از سوی رئیس جمهور

افزایش حقوق کارمندان ۱۰ درصد اعالم شد
با  رئیس جمهور  روحانــی،  حســن  مهر: 
صدور بخشنامه بودجه سال 96 کل کشور 
به دســتگاه های اجرایی، ســازمان برنامه 
و بودجــه را مکلف کــرد در صورت عدم 
دریافت بودجه هر یک از وزارتخانه ها، رأساً 

نسبت به تنظیم بودجه اقدام کند.
درمتن کامــل اباغیه رئیس جمهور توجه 
به رویکردهای رشد »درون زا«، »برون نگر«، 
»دانش بنیان«، »عدالت محور« و »مردمی« در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی به طور ویژه 

ضروری و مورد تأکید قرار گرفته است.
ســازمان برنامــه و بودجه نیز بخشــنامه 
بودجه ســال 96 را به دستگاه های اجرایی 

اباغ کرد.
براساس ضوابط مالی ناظر بر تهیه و تنظیم 
بودجه سال 96 در بخش بودجه هزینه ای 
پیش بینی شده دستگاه های اجرایی و ملی، 
رشد ضریب حقوق کارمندان را ۱۰ درصد 
پیش بینی نمایند و مبلغ قطعی به تصویب 

هیأت وزیران خواهد رســید.مبلغ پاداش 
پایان ســال )عیدی( در بودجه ســال 96 
معادل 847 هزار و 5۰۰تومان پیش بینی 
شده که مبلغ قطعی باید به تصویب هیأت 

وزیران برسد. 
در سیاســت های بودجــه ســال 96 کل 
کشــور دولت مکلف شده تدوین بودجه را 
بر اساس نرخ ارز واحد تدوین کند؛ ضمن 
اینکه حفظ ثبات اقتصادی کشور و تثبیت 
دستاوردهای کاهش تورم، رسالت های این 

بودجه است.

خبر

تسنیم:نماینده سابق مجلس با بیان اینکه 
کارنامــه عملکردی دولت امیــد در حوزه 
اقتصاد نقطه درخشــانی نــدارد، گفت: با 
وجــود افت قیمت نفت، این دولت دو برابر 
آخریــن رقم درآمدی دولــت قبل از پول 
نفت اســتفاده کرده و رکورددار برداشت از 
صندوق توسعه ملی برای هزینه های جاری 

بوده است.
در  افزود:صددرصد  ثروتــی  موســی الرضا 
تحقق بحــث حقوق های نجومــی دولت 
کنونی مســؤول اســت. در دولت کنونی 
حقوق کارمندان حدود ۱۲ درصد افزایش 
یافت، در صورتی که حقوق مدیران افزایش 

صددرصدی داشت .
وی تأکید کرد: وزیر بهداشــت هندوستان 
6 برابر، فرانســه 7/5، انگلســتان 9 برابر، 
آمریکا ۱3/5 برابر حداقل دستمزد دریافت 
می کنند، در صورتی که وزیر بهداشــت ما 
۲4/5 برابر حداقل دستمزد دریافت می کند، 

در حالــی کــه قانون آن بــرای جمهوری 
اسامی ایران 7 برابر است. متأسفانه اکنون 
یک وزیر وجود ندارد که زیر بیست میلیون 
حقوق دریافت کنــد و این اتفاق در دولت 
فعلی صورت گرفته اســت. وی همچنین 
خاطرنشان کرد: در بحث اقتصاد مقاومتی 
هم اقدام عملی از سوی دولت برای اجرایی 
کردن آن یافت نمی شود. اقدامات دولت در 
این زمینه محدود به اباغ چند دستور است 
در صورتی که در عرصه عمل هنوز واردات 

بی رویه ادامه دارد.

نماینده سابق مجلس:
وزیری که کمتر از 2۰میلیون حقوق بگیرد، نداریم



دو َسربنِد سبز ...

 ایستگاه / رقیه توسلی   قند 
توی دلم آب می شود امروز، وقتی 
گلی پشت تلفن  می گوید: سالم 
خاله جون! خوبی؟ »لعنت خدا بر 

یزید«.
قند توی دلــم آب می شــود، وقتی 
می گوید: بابایی من امسال می خواهد 

به باجناقش پرچم »یاحسین« بدهد. 
قند توی دلــم آب می شــود، وقتی 

می گوید: خاله ای! 
باجناق یعنی چی؟ 

و جــواب نگرفتــه با جیــغ و فریاد، 
می گوید: تــازه ... برای من و کوچولو، 

مامانی دوتا سربند خریده. 
کــودک عزیز پنج و نیم ســاله، همه 
خبرهای چنــد روز اخیر را بی کم و 
کاســت می گذارد کِف دســِت خاله 

جانش 
... دختری کــه می خواهد- پا به پای 
ما- این محرم عزیز را ســینه بزند و 
اماِم جانانش را بشناسد و درِگوشی به 

برادر نُه ماهه اش بگوید: 
بگو »یاعلی اصغر«. 

پس از اذان مغــرب، زنگ خانه بلند 
خانــواده  آسانســور،  از  و  می شــود 

خواهرجان بیرون می آیند. 
یک پرچم سیاه، دست گلی است.  

گلی، لنگه ماه شده است. کوچولو هم 
لنگه ماه شــده ... چه قدر سربندهای 
سبز روی پیشانی شان، باشکوه شان 

کرده. 
وقت رفتن به هیــأت، پرچم »لبیک 
یا حســین« را که بر ورودی آپارتمان 
می بینم، حال غریبی پیدا می کنم ... .

زیرلب می گویم: محرم، چه ســرخ و 
توفنده و عاشــقانه اســت. ... که گلی 
جان ُمچم را می گیرد و می گوید: خاله 

دارد گریه می کند. 
باز هم دلش تنگ شده ... !

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

پیرترین گوریل نوه دار شد عکاس نابینا »قاچاقچی اسباب بازی حلب«!

ایستگاه/ فارس: کلرادو - پیرترین گوریل 
جهان- 59 سال پیش در باغ وحش کلمبوس 
زاده شــد و همچنان آنجــا زندگی می کند. 
از میــان گوریل هــای جهان، تنهــا کلرادو 
توانســته 59 ســال زندگی کند و پیرترین 
گوریل دنیاست. نهایت عمر یک گوریل 40 
سال اســت. کلرادو اما تازگی ها نوه دار شده 
و دوربین خبرگزاری ها برای رسانه ای کردن 

این خبر به زیستگاهش سرازیر شده اند.

ایســتگاه/ میــزان/ کمیتــه ملی 
ســالگی   ۲۸ در  داســیلوا  پارالمپیک: 
بینایــی اش را کامل از دســت داد.  او اما 
رویای عکاسی در پارالمپیک ریو را محقق 
کرد. او می گوید: بینایی ندارد اما دنیا را با 
لنز دوربین می بیند.  روساریو- یک عکاس 
بینــا- فضا را برایش تشــریح می کند و او 
عکس می اندازد. داســیلوا از هر پنج حس 

خودش کمک می گیرد، خاصه شنوایی. 

ایســتگاه/ فرارو: رمی ادهم، ســوری تبعه 
فنالند اســت. نامش را گذاشــته اند: »قاچاقچی 
اســباب بازی حلب«! او از اسباب بازی رساندن به 
بچه ها در کشــاکش جنگ، حس »وصف ناپذیر« 
دارد. می گوید: لبخندشان، قدرشناسی شان، فکر 
می کنی کمک کرده ای تا فراموش کنند خانه و 
مدرسه و اسباب بازی شان را که از دست داده اند. 
او با کمک سوری های فنالند، غذا و نیازمندی های 

دیگر را نیز به جنگ زده ها می رساند.

خبر  سه خبر  دو خبر یک

اهتزاز پرچم عزا بر گنبد حضرت اباعبداهلل الحسین)ع(  عکس/خبرگزاری فارس 

فرمانده کل قوا:
نیروی انتظامی در مسؤولیت خود که ایجاد امنیت است 

مظهر حاکمیت جمهوری اسالمی است.

رهنمود
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

یا ارحم الراحمین

روزمره نگاری

شهرداری زنجان

دم شما گرم

 ایســتگاه/ آرمان   چنــد روز پس 
 از عزاداری های ســرور و ســاالر شــهیدان

بــرای  )علیه الســالم(-  اباعبــداهلل  -آقــا 
پاکبان های شهر، روزهای پرکاری است. 

روزهایی که چهره شــهر، لبریز می شود از 
ظروف یک بار مصرف رها شده در خیابان ها 

و کوچه ها. 
ایــن روزها، روزهــای نذر و نیاز اســت اما 
چه شایسته اســت، در کنار باورهای دینی 
خودمــان، به حقــوق یکدیگر نیــز احترام 

بگذاریم.  تمیز نگه داشــتن شهر از حقوق 
شهروندی یک یک ماست؛ همان حقی که 
ما بر گردن دیگران داریم و دیگران بر گردن 

ما؛ همان حق الناس است. 
افزون بر این، ظروف یک بار مصرف، آسیب 
جدی برای محیط زیست هستند. این روزها 
شــهرداری زنجان کار قشنگی انجام داده و 
آمده است، یک »پارچه نوشته« تبلیغاتی را 
در شهر نصب کرده که در آن مردم به هنجار 

اجتماعی تشویق شده اند. 

روی ایــن پــالکارد تبلیغاتــی که عکس 
قابلمــه ای در میــان آن،  نگاه هــا را جلب 
می کند، نوشته شده: برای غذای نذری خود 
ظــرف ببریم، ظرف یک  بــار مصرف عامل 
تخریب محیط زیســت اســت. ... دم آن ها 
که در شــهرداری زنجان یــا هر جای دیگر 
از سرزمین ما دغدغه انسانی دارند، گرم. ... 
و مگر نه این اســت که تشویق به پاکیزگی 
و ســالمت زمین، ارج نهادن به ارزش های 

انسانی و باورهای ناب شریعت است؟
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او می تواند زیرا یک مادر است
 ایســتگاه /  آرمیــن 
صمیمی   وقتی نام طباخی 
بــه گوش شــما می خورد، 
شــاید مردی را تصور کنید 
که در حــال قیچی کردن 
سیراب و شــیردان یا برهم 
زدن آبگوشت کله یا پاکیزه 
نازنین  گوسفند  کله  کردن 
می خواهم  اکنون  اما  است، 
درباره یک طباخ زن بنویسم. 
باشگاه  نکته سنج  خبرنگار 

خبرنگاران به سروقت بانویی رفته که درپی جدایی از همسرش، سال هاست برای 
بچه هایــش هم مادری می کند، هم پــدری.  بانو »فاطمه عمرانی« پیش از اینکه 
صاحب و اداره کننده دکان طباخی باشد، یک مادر است و - به گمانم- مادر بودن، 
برای جنگنده و مبارز شدن یک زن بس است.  مادرها زن های توانمندی هستند 

و فاطمه خانم این توانمندی را جامه عمل پوشانده است. 
دور تا دور مغازه اجاره ای او را تعمیرگاه ها و فروشگاه های ابزار فروش و تراشکاری ها 
گرفته اند و کمتر زنی را می شود در این فضای مردانه دید. فاطمه خانم اما مانند 
یک مرد، پای کار ایستاده و چراغ مغازه اش را روشن نگه داشته است. او سرصبح، 
چشم و بناگوش و مغز و پاچه را جلو مشتریان سحرخیزش می گذارد و عصرها به 

فکر تکه تکه کردن سیرابی و بار گذاشتن آن برای مشتریان است. 
شیرزن 50 ساله قصه ما پس از کارگری کردن در خانه های مردم، چندی در یک 

طباخی کار کرد. 
پس از پنج روز کارکردن در طباخی، ناگهان تصمیم می گیرد خودش یک طباخی 
راه بیندازد. پسرش با اینکه هشت سال پیش، نوجوان بود اما مادرش را همراهی 
کرد و این روزها هم پا به پای مادر، کار می کند.  فاطمه خانم، تصویر فعل خواستن 
و توانستن است. تصویِر به بار نشستن خواسته ها. تصویر بانویی نجیب که برای رفاه 

و سربلندی فرزندانش با سختی ها می جنگد. 

چه کسی؟

عصر خونین هویت )1(
یا رب یا رحیم یا محمود

 ایستگاه/ سینا واحد  
داستان پرشکوه گوهرشــاد، در نیمه دوم حکومت ضد بشری 

رضاشاه، بی گمان، یک دفاع ملی، به منظور حفاظت از لطیف ترین جنبه های هویت 
تاریخی یک ملت بود.

هویت تاریخی ای  که در مقابل و در برابر یک سیاست بولدوزری ویران گرانه قرار 
گرفته بود و چاره ای جز یک مقاومت خونین و پرهیجان در پیش رو نداشت!

با وجود اینکه تمامی روزنامه های آن دوره- که تنها رسانه های ارتباطی جامعه بود 
و هیچ رسانه دیگری در میدان نبود- دربست در خدمت اندیشه های تولیدی ضد 
دین و احساســات ملی جامعه ایرانی بود و تمامی این اندیشه ها... از اتاق جنگ با 
اسالم وابسته به دربار پهلوی، ساطع و منتشر می گشت، اما در دل جامعه نتوانسته 
بود نگرانی از آینده و فردا و فرداها را نقاشی کند و اندوه و ناراحتی از آینده ای تاریک 

و پر از اما و اگر را به جریان بیندازد.
اشتباه بزرگ همه مغزهایی که حکومت پهلوی را سامان می بخشیدند، این بود که 
جامعه در پروژه نخستین ضد فرهنگ ملی، زانوی تسلیم بغل کرد و در برابر »کاله 
پهلوی« حاضر شد سرش را خم کند و »کاله پهلوی« را ظاهراً با رغبت و بدون چرا، 

بر سر خویش بگذارد.
این مغزهای اداره کننده خشــن ترین حکومت دیکتاتــوری در خاورمیانه، تصور 
می کردنــد با قدرت هجومی روزنامه های خدمتگزار، می توان با هر »ارزشــی« و با 
هر »لطافتی« و با هر »رغبت دیرینه و تاریخی شده« ای درافتاد و آن را در ذهنیت 
جامعه منکوب ســاخت و بر جایگاه آن، »رغبت« و »میــل« و یا »ارزش« دیگری 
را ساخت و ســاز کرد که سازمان حکومت پهلوی را خوشحال کند و پشتیبانان 

خارجی و غربی و بویژه »انگلیس« را خوشحال تر!
به همین خاطر، چهار، پنج سال بعد از اجرای پروژه اجباری شدن »کاله پهلوی«، 
پروژه دوم هجومی سرتاسری علیه احساسات و »دوست داشتنی های عمقی« جامعه 
ایرانی، کلید خورد و مشعل بازی خطرناک با »هویت ملی« و »هویت تاریخی« مردم 

این سرزمین، روشن شد.
شاید برای برخی ها! و بعضی ها! شگفت آور باشد اگر بدانند که این مشعل ستیزه 
جویانه علیه ارزش ها و احساســات و هویت تاریخی جامعه ایرانی توسط کدامین 

دست خائنی، روشن شده است.
این دست سیاه و خشونت طلب و خشونت گرا علیه ملت همانا، جناب نویسنده و 
محقق تاریخ دین، آقای علی اصغر حکمت است که به عنوان وزیر »هنر و فرهنگ« 
حکومت رضاشاه، اعالم کرد که از جامعه ایرانی، باید چادر برود و حجاب برود و... 
و زنان باید آن گونه که ما می خواهیم در کوچه و خیابان ظاهر شوند و... ایران باید 

پیشرفت کند و در صف کشورهای »راقیه« و متمدن درآید!
آری، این گونه بود که در میدان اســب دوانی جاللیه تهران- که هم اکنون پارک 
انتهای بلوار کشاورز است- آقای علی اصغر حکمت حضور پیدا می کند و در جایگاه 
رسمی سخنرانی، سخنان جنگ طلبانه علیه دین و هویت و تاریخ این مردم را بر 
زبان جاری می سازد و مشعل این جنگ فرهنگی گسترده را با آتش خشونت بار 
کلمات اندوه آفرین و ویران ســاز سازه های اصلی فرهنگ و هویت ملی، شعله ور 
می ســازد و فراتر از آن شعله، عصر »سوزان فرهنگ« و عصر »سوزان هویت ملی« 

را آغاز می کند.
ادامه دارد

نامه فرهنگ

لیبراسیون
روزنامه لیبراســیون- چاپ فرانسه- در پرونده 
ویژه ای به ارزیابی میدانی از روش برخورد مردم 
این کشــور با مهاجران و پناهجویان پرداخته 
است. نویسنده گزارش که تیتر »پناهجویان و دو 
فرانسه« را برگزیده، به شهرهای گوناگون خاصه 
شهرهایی که درگیر ماجرای پناهجویان هستند، 
رفته و گزارش میدانی تهیه کرده است. چنان که 
در عکس صفحه اول نیز آشکار است، برخی ها 
با پالکارد به پناهجویان »خوشامد« می گویند، اما 
برخی دیگر روی پالکاردها نوشته اند؛ ما شهرمان 

را بدون مهاجر می خواهیم.

یواس ای تودی
یواس ای تودی - روزنامه چاپ آمریکا - در گزارشی 
به نقل از منابع تحقیقاتی به این نتیجه رســیده 
که شمار فراوانی از مردم آمریکا که پیشترها در 
انتخابات شرکت می کردند، در چند ماه اخیر به 
این فکر کرده اند که اگــر در انتخابات پیش رو 
شرکت نکنند، کار نامســؤوالنه انجام داده اند یا 
خیر؟ یواس ای تودی می نویسد: دو نامزد انتخابات 
۲016 از نظر محبوبیت در پایین ترین رتبه ها در 
تاریخ هستند. این روزنامه در مقاله های دیگرش، 
درباره نابرابری سفیدپوســت ها و ســیاهان در 
آمریکا درآمد مردم این کشور را واکاوی کرده که 
مشخص شده، میانگین حقوق سفیدها ۲5/۲۲ و 

سیاهپوستان 1۸/49 دالر در ساعت است.

روزنامه های جهان

در چشمان َشهر، ِسنج می کوبند
 ایســتگاه /  رقیه توسلی    ســیاه جامگان، بیرق و زنجیر و َمشِک آب از زیر 

بازارچه می برند و در چشمان به گود نشسته َشهر، ِسنج می کوبند. 
خیمه های کربال َعلَم شده است.  ...  واژه ها دارند سر به بیابان می گذارند. ... بی قرارتر 

و عریان تر از همیشه. 
بانگ »یاحسین« و »السالم علیک یا اباعبداهلل« عروج می کند. ... تا هفتمین آسمان...

نذِر ارباب

برگردان به پارسی : ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور

گزارش از شخص

از مستطیل سبز تا خطبه های آتشین
دادگاه آل خلیفه، درخواست لغو محکومیت »شیخ علی سلمان« را رد کرد

 ایســتگاه/ مجید تربت زاده  دی سال 
93، بازهم برای بازجویی فراخوانده و چند روز 
بعد بازداشت شــد . دبیرکل تا اندازه ای جوان 
جمعیت »الوفاق« حدس می زد این بازداشــت 
مانند سال پیش و ســال های دورتر، موقتی و 
کوتــاه نخواهد بود. آل خلیفــه این بار با اتهام 
تالش برای سرنگونی رژیم سراغش آمده بود و 
حاال چنان که بویش می آمد، ماجرا با بازداشت 
ســاده و چند بازجویی و یا تبعید کوتاه مدت 
تمام نمی شد. واکنش نخست را همان روزهای 
اول بازداشــت،زندانیان سیاسی از خود نشان 
دادند و در اعتراض به بازداشت او اعتصاب غذا 

کردند. 
انقالبیــون بحرین نیز با نزدیک شــدن به هر 
جلســه دادگاه تظاهرات راه می انداختند. حاال 
ماجرای »شــیخ علــی ســلمان«، در دور دوم 
رویارویی با آل خلیفه دارد سومین سال خودش 
را هم به پایان می برد. دادگاه اســتیناف، دیروز 
تشــکیل جلســه داد و قاضی که انگار حالش 
خوب نبود یا برای کاری عجله داشت، اعتراض 
»شیخ ســلمان« به محکومیت 9 سال زندان را 
وارد ندانست؛ البته وعده داد در روز ۲6 مهر 95 
دادگاه، با حوصله بیشتر، این اعتراض را دو باره 

بررسی خواهد کرد!

 شمالی یا شرقی؟
ســال 1965 که به دنیا آمد روستای » البالد 
القدیم«  و باغ و بوســتان هایش به چهار بخش 
شمالی، جنوبی، شرقی و غربی تقسیم می شد. 
خانه کوچک و محقر»علی سلمان« نه کامالً در 
بخش شرقی بود و نه در بخش شمالی، یعنی 
هم جزو بخش شمالی به حساب می آمد و هم 
شرقی. کسی نمی دانست »علی « و خانواده اش با 

شرقی ها هستند یا شمالی ها؟ 
باغ ها و مرزهای فرضی اگرچه همه چیز روستا 
را بظاهر تقســیم بندی و جدا کرده بودند اما 
مدرسه و صندوق خیریه، بهانه هایی بودند که 
همه اهالی روســتا را دورهم جمع می کردند و 
البته فوتبال! هر منطقه دو تیم فوتبال داشت 
و تیم ها همه به نوبت با هم مســابقه می دادند. 

»علی ســلمان« که عشــق فوتبال بود فرصت 
داشت برای تیم های هر دو منطقه و گاه مناطق 
دیگر روستا بازی کند.  فضای خانه کوچکشان 
از »دین« و »سیاســت« پُر بود. »علی ســلمان« 
اگرچه پای ثابت نمازهای جماعت و مراســم 
دینی بود اما به نظر نمی رســید به سیاســت 
چندان عالقه ای داشته باشد ! کودک کم حرف 
و ساکت دهه 70 میالدی، دنیای سیاست را در 
کنار برادرانش شناخت که همیشه سرشان توی 
روزنامه های »الخلیــج و الوطن « بود و رادیو را 
کمتر خاموش می کردند . »علی« اگرچه شور و 
حرارتی از خود در مسایل سیاسی نشان نمی داد 
و بیشتر سرش گرم فوتبال و درس و مشقش 
بود اما عادت داشــت در سکوت و بی حرفی، 

همه چیز را بشنود، ببیند و به خاطر بسپارد.

 کاپیتان و مربی فوتبال
توی درس و مشــق اگرچه نخبــه نبود اما در 
فوتبال بــه کاپیتانی و بعد ها هــم مربیگری 
تیم های روســتا رســیده و انــگار همان جا 
»رهبر« بودن را هم یــاد گرفته بود. مربیگری 
یادش داده بود در هیچ شــرایطی دوراندیشی 
و عقل و حکمــت را فراموش نکند. با دیگران 
بر اســاس خصوصیات اخالقی و شخصیتی و 
روان شناختی اش برخورد کند و در برابر انتقاد، 
توبیخ و ســرزنش های احتمالی، متانت و وقار 
خود را از دست ندهد. فوتبال آن قدر شیفته اش 
کرده بود که بر خالف جوان های روستا داوطلب 
فعالیت در هیچ کدام از گروه ها و دســته های 
مختلف سیاســی نشد. وقتی برای تحصیل در 
رشته ریاضیات به دانشــگاه ریاض رفت هنوز 
همه دلمشغولی اش فوتبال بود و برای همین 

مربیگری تیم دانشگاه را به عهده گرفت.

 آقای مربی، متحول شد
 اگر ماجــرای ُمحــّرم و عزاداری هایش نبود، 
دانشجوی ریاضیات و مربی کم حرف هرگز این 
قدر جدی از دنیای سیاســت سر در نمی آورد. 
ســال های پایانی دهه ۸0 میالدی به روستای 
»الدراز« رفته بود تا برای عزاداری ُمحّرم در کنار 

فوتبالیست های روستا باشــد. نیروهای رژیم 
ریختند و عزاداری ممنوع شــد. در بیابان های 
اطراف روستا، »علی سلمان« نخستین بار پای 
سخنرانی »شیخ عیسی قاسم« نشست. موضوع 
سخنرانی و سؤال شیخ عیسی قاسم که : »هدف 

انسان مؤمن در زندگی چیست؟ 
خدا از انسان چه می خواهد؟« خواب و خوراک 
را  از او گرفت. به خودش آمد و فرصت پیدا کرد 
بجز فوتبــال و ریاضیات به چیزهای دیگر هم 
فکر کند. سرانجام قید دانشگاه و رشته ریاضیات 
را زد و جذابیت های فوتبــال و مربیگری هم 

یکباره پیش چشمش رنگ باخت . 
خودش در این باره گفته اســت: »برای اینکه 
بدانم خدا از من چه می خواهد، تصمیم گرفتم 
بروم دنبال درســی که مرا به اراده خدا نزدیک 

کند... 
با علما و فقهایی ارتباط پیدا کنم که بتوانند 
بگویند خــدا از من چه توقعی دارد...«. مدت 
کمی که گذشــت آقای مربــی کم حرف و 
فکور داشت در مدرسه علوم دینی، درس های 
حــوزوی را می خواند و البتــه هنوز همان 
طور آرام، فکور و به قول امروزی ها همیشــه 

سایلنت!

 دین و سیاست
برای شــیعیان بحرین، دین و سیاست هرگز از 
هم جدا نبود و همین شــد که »علی« از وقتی 
»شیخ علی سلمان« شــد، آموخته های دینی و 
اجتماعی اش را گره زد به مبارزات سیاســی و 
مذهبی مردم کشورش. جوان آرام دیروز، حاال 
بــه روحانی ناآرامی تبدیل شــده بود که جز با 
تالش و مبارزه روح عطشناکش سیراب نمی شد؛ 
البته کم حرفی و سکوت های عمیقش را هنوز 
با خود داشت. روحیاتش هنوز با سخنرانی و یا 

فریاد زدن جور در نمی آمد. وقتی برای تحصیل 
به »قم« رفت، همه، با ســکوت و کم حرفی اش 
او را می شــناختند: همان طلبه ای که یا حرف 
نمی زند یا اگر می زند صدایش شنیده نمی شود! 
»شیخ علی سلمان« حتی امروز هم که با سخنان 
آتشــین و محکمش پشــت رژیم آل خلیفه را 
می لرزانــد، فراموش نکرده اســت وقتی در قم 
مجبور شد برای نخستین بار سخنرانی کند، در 

پایان کار از شدت استرس بی هوش شد!

 جانشین »شیخ عیسی«
ســال 199۲ به بحرین برگشــت اما نه برای 
ماندن. قرار بود به قم برگردد و درسش را دنبال 
کند؛ اما قسمت چیز دیگری بود. آن سال »شیخ 
عیسی قاســم« می خواست به قم برود و »علی 
سلمان« جانشین او شد، برای امامت جماعت 
شیعیان و سخنرانی های پس از نماز. جایگاه و 
سن و سالشان قابل مقایسه نبود. »شیخ عیسی 
قاسم« مسن، مجتهد، مبارز، سخنران توانا و با 

سابقه سیاست ورزی طوالنی. 
»شیخ علی سلمان« اما جوان، طلبه، سابقه کم 
سیاسی، نماینده تازه کار مجلس و هنوز کمی 

هراسان از سخنرانی . 
آن روزها وقتی شــیخ جوان خودش داشــت 
تمرین می کرد تا بر هراســش از سخن گفتن 
غلبه کند، کمتر کسی فکر می کرد چند سال 
بعد آوازه ســخنرانی هایش از بحرین هم فراتر 
برود و در سال ۲001 رهبری جمعیت سیاسی 
– مذهبی »الوفــاق« را  به عهده بگیرد. همان 
روحانی جوانی که در سال 1995 وقتی همراه 
دو مبارزه دیگر بحرینی - شیخ حمزه الدیری 
و حیدر الستری - عازم تبعید بود، الدیری به او 
گفــت: پناه بر خدا ... ما فکر هم نمی کردیم تو 

زبان هم داشته باشی!

رصدخانه / خبرهای ویژه

  نمابر تحریریه:                     376100۸7    )051(
  امور مشترکین:                3761۸044-5    )051(
  روزنامه گویا:                       37651۸۸۸    )051(
  روابط عمومی:                    3766۲5۸7     )051(
  ارتباطات مردمی:                376100۸6     )051(
  سازمان آگهی ها:                       370۸۸    )051(
)051(   376۲۸۲05                                              
                                      فاکس: 376100۸5  )051(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستی:                             577- 91735  
  تلفن:                           )9 خط(  376۸5011 )051(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      61۸۲   و   66937919 )0۲1(
 نمابر:                                     6693۸013  )0۲1(
 پیامک:                                            30004567

»تفکر انقالبی« بتن ریزی شده!
رجانیوز/ سعید قاسمی، فرمانده دوران دفاع 
مقدس در یادواره شهدای هشتگرد گفت: در 
برجام آموزش و پرورشــی هم تفکر انقالبی 
و شــهادت طلبی از کتاب های درسی حذف 
می شود و باید مانند داستان اراک و فردو  بتن 

ریزی شود!

نامه دبیران اقتصادی
نســیم آنالین/ شــماری از دبیــران و 
خبرنگاران اقتصادی رســانه های خبری در 
نامه ای به رئیس صدا و ســیما نســبت به 
آنتن دهی یکجانبه برخی برنامه های تلویزیون 
به اکبر ترکان، دبیر شورای مناطق آزاد، انتقاد 

کردند.

 »نه« پوتین 
به نرم افزارهای آمریکایی 

میزان/ بــه گــزارش زومیت، مســکو به 
دنبال جایگزین مناســبی برای محصوالت 
مایکروسافت اســت. او قصد دارد وابستگی 
مسکو به مایکروســافت، سیسکو سیستمز 
و دیگر شــرکت های تولیدکننــده نرم افزار 

آمریکایی را کاهش دهد.

 ایران از نگاه 
گردشگر نیوزیلندی 

عصرایران/ »جان هرن شــاو« اســتاد نجوم 
دانشــگاه کانتربــری نیوزیلنــد در اوایل ماه 
سپتامبر سال جاری میالدی سفر دو هفته ای 
به ایران داشت. او تجربه سفر به ایران را در وب 
سایت »استاف« نیوزیلند منتشر کرده است.   در 
بخشی از نوشته های این گردشگر غربی آمده 
است: ایران کشور بسیار امن برای گردشگران 
خارجــی اســت و امکان حــوادث و حمالت 

تروریستی در این کشور بسیار پایین است.

ریاضت اقتصادی در عربستان
ایسنا/ به نوشته روزنامه مستقل رای الیوم، 
ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان در 
راستای مقابله با کســری بودجه شدید که 
نتیجه هزینه های جنگ یمن، حمایت مالی 
ریاض از تروریســت های تندرو در سوریه و 
کاهــش قیمت نفت اســت، تصمیم گرفت 
حقوق وزیران و کارمندان بلندپایه را کاهش 
دهد و پروژه های سرمایه گذاری را متوقف و 

کارگران خارجی را بیرون کند.

هزینه هنگفت پنتاگون 
مهر/ ســاخت فیلم های جعلی تروریستی 
یکی از شــیوه های پنتاگون در مدت حضور 
در عراق بوده است. تحقیقات دفتر تحقیقات 
روزنامه نگاری نشان می دهد پنتاگون حدود 
540 میلیــون دالر پول پرداخت کرده تا در 
سال های ۲007 تا ۲011 صحنه های جنگ 

را به نمایش درآورند.

 نگرانی از محور 
بغداد - دمشق- تهران

تسنیم/ سرلشکر »یحیی سلیمان« کارشناس 
نظامی ســوریه، هدف آمریــکا را از بمباران 
شرق سوریه تشریح کرد و گفت: آمریکایی ها 
می خواهند از برقراری ارتباط ارتش سوریه با 
ارتش عراق جلوگیری کنند زیرا تماس آن ها 
با یکدیگر به معنای ایجاد یک خط تماس از 

ایران تا سوریه است.

 شوکه شدن پرز 
از تشییع جنازه اش!

العالم/ رافی فریدمن، در مقاله ای که در پایگاه 
عبری »نیوز1« منتشر شد، نوشت: اگر پرز در 
تشییع جنازه خودش حاضر بود، از بی اعتنایی 
رهبران عرب نسبت به مرگش شوکه می شد. 

 شرکت های غربی 
فناوری نمی دهند

رجانیوز/ رســتم قاســمی، وزیر پیشین نفت 
می گوید:  راز حیات شرکت های غربی و تنها بخت 
ورود آن ها به کشورهای نفت خیز همین فناوری 
آن هاســت که بدون شک برای انتقال آن به یک 

کشور دیگر کمترین عالقه ای نشان نمی دهند.

  صاحب امتیاز: 
آستان قدس  رضوی )موسسه فرهنگی قدس(

  سرپرست مؤسسه و سردبیر:
 ایمان شمسایی
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