
 در نامه 60 نماینده به سران سه قوه اعالم شد 

نگرانی مجلس از تخریب بافت پیرامونی حرم رضوی
 جامعه   رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی از نامه نگاری 60 نماینده 
به ســران سه قوه با هدف ساماندهی بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا)ع( خبر داد. 
حجت االســالم والمسلمین پژمان فر در گفت وگو با »قدس« گفت: به نام توسعه و 
عمران بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا)ع( از ســوی شــهرداری و وزارت راه و 
شهرسازی و پیمانکاران پروژه، اقداماتی صورت می گیرد که بخش قابل توجهی از 
سازه های فرهنگی را از بین می برد. نماینده مردم مشهد و کالت تأکید کرد: به دلیل 
تداوم این نوع تخریب ها و نوسازی ها و غفلت از فرهنگ زیارت در بافت پیرامونی حرم 

امام رضا)ع( 60 نفر از نمایندگان مجلس به سران سه قوه...

annotation@qudsonline.ir

گزارش  روز

 جامعه  این روزها و در اولین ماه ســال تحصیلی، تنبیه شــدید دانش آموز 
بمپوری در سیستان و بلوچستان که با موج ناراحتی مردم روبه رو شد، موجب 
واکنش سریع آموزش و پرورش شده است. مدیر مدرسه تعلیق و معلم خاطی 
نیز به هیأت رســیدگی به تخلفات احضار شد. همچنین به دنبال این حادثه، 
رئیس آموزش و پرورش منطقه بمپور از سمت خود استعفا کرد. همزمان شاهد 

انتشار فیلمی از تنبیه دانش آموزان کرمانی در ...

تنبیه بدنی؛ زخم قدیمی بر چهره آموزش و پرورش

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 4

تحقیق و تفحص از 
صندوق ذخیره فرهنگیان تصویب شد

قدس خراسان/ همدستی دشمن خارجی 
و جریان ضد والیی تهدیدی برای انقالب

بدهی 3هزار و 900 میلیاردی
ابر بدهکار بانکی

2 2 11

 

قدرت نباید با پول کثیف به دست آید
 سیاســت  سیاســت های هجده گانه کلی روایت کارشناسان از چرایی تأکید  رهبر معظم انقالب بر ضرورت شفاف سازی مالی نامزدهای انتخاباتی

انتخابات از ســوی رهبر انقــالب در حالی به 
رؤسای قوای ســه گانه  ابالغ شد که کم تر از 
باقی  ریاســت جمهوری  انتخابات  به  هفت ماه 

مانده اســت؛ انتخاباتی که سرنوشــت مردم 
ایران را تا سال1400 به دست شخصی خواهد 
ســپرد که نامش از صندوق آرای مردم بیرون 

 ............ صفحه 5بیاید. آنچه دراین ابالغیه...

در جلسه علنی دیروز مجلس آیت اهلل علم الهدی تأکید کرد یک نماینده مجلس خبر داد

 انتقاد برخی نمایندگان
از مصوبه جنجالی پارلمان

تصمیم  مجلس 
تحدید نظارت 

شورای نگهبان 

گزارش قدس از رشدی که 
بوی نفت می داد

سهم مردم 
از رشد اقتصادی

تقریبا هیچ 
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 11

: j امام باقر
اگر مردم 

می دانستند 
در زیارت 

  jامام حسین
چه فضیلتی 

است از شوق آن 
می ُمردند. 
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پرواز مشهد-نجف
مجری تورهای داخلی و خارجی

هستی سیر توس
/ر09157094380 - 37345265

95
01
98
5

/ر
95
01
98
7

تهران - نجف
مشهد - نجف

اخذ ویزای عراق )انفرادی - گروهی( 
پیشگامان سفری دیگر

مجری برتر تورهای داخلی و خارجی
09153141856 و 6- 37137031

همه پرواز
روزه

آگهی تجدید مناقصه

ب
/9
51
40
82

آخرین مهلت تحویلمبلغ ضمانتنامه )ریال(مبلغ برآورد اولیه )ریال(برگزار کنندهموضوعشماره مناقصهردیف

تجدید مناقصه احداث سرویس بهداشتی و محوطه شریعتی 10 195.20
3.186.244.16416.058.7331395/08/06منطقه 10)پروژه مذکور به صورت 50% نقد و 50% غیر نقد می باشد(

 شهرداری منطقه 10

آگهي مناقصه
 شماره )95/5(

شهرداری منطقه 6 درنظر دارد 
پروژه احداث فضای سبز کال
 امیر آباد فاز دو را از طریق 
مناقصه عمومی واگذار نماید.
جهت اطالعات بیشتر به سایت
 www.ets.mashhad.ir  

مراجعه شود.
بامور قرارداد هاي شهرداري منطقه 6

/9
51
40
87

شماره 95/67/02
آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای به شماره 95/67/02

نام ونش��انی مناقصه گزار: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اس��تان زنجان به آدرس: 
زنجان- خیابان میالد- نبش میالد21

موضوع مناقصه: احداث راه دسترسی مجتمع خدماتی- رفاهی آقای بیگدلی )شهرستان خدابنده(
واجدین شرایط: کلیه پیمانکاران واجد شرایط در رشته راه و ترابری و رتبه الزم 

مدت انجام کار: 2 ماه
مبلغ برآورد: 2/661/000/000 ریال )دو میلیارد و ششصد و شصت و یک میلیون ریال(
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه: 134/000/000 ریال )یکصد و سی و چهار میلیون ریال(

آدرس و محل اجرای کار: کیلومتر 7 محور زرین رود به همدان در شهرستان خدابنده 
مهلت دریافت اسناد: از تاریخ 95/7/29 لغایت 95/8/7 می باشد.
مهلت تحویل پاکات: از تاریخ 95/8/8 لغایت 95/8/17 می باشد. 

نشانی و محل دریافت اسناد مناقصه: زنجان- اراضی پایین کوه نبش میالد21- اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان زنجان

س��اعت، روز و محل بازگش��ایی پاکات: ساعت 8/30 روز سه ش��نبه مورخ 95/8/18 اداره کل راهداری و حمل و 
نقل جاده ای استان زنجان

برای کس��ب اطالعات بیش��تر به س��ایت پای��گاه ملی اطالع رس��انی مناقصات و ت��دارکات الکترونیک��ی دولت به 
آدرس های http://iets.mporg.ir و www.setadiran.ir مراجعه شود.

اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان زنجان

ح
/9
51
41
00

اداره کل راهداری و حمل و نقل 
جاده ای استان زنجان

آگهی مناقصه - نوبت دوم 
)FO -10700-03/05(

مناقصه شماره 95/11
       ش��رک��ت مخاب���رات ای��ران - منطقه ی��زد درنظر دارد  نگهداری ش��بکه کابل و هوایی مرکز ش��هید 
ف��الح زاده ابرک��وه و توابع  به ش��رح و کیفیت من�درج در اس��ن�اد مربوطه را از ط�ری��ق  مناقص�ه عمومی 
واگذاری نماید ، لذا کلی�ه اش��خاص حقیقی و حق��وق�ی واج��د ش���رای���ط  و  تش��خی��ص صالحی�ت ش��ده توس��ط مراجع ذیرب�ط 
دع��وت می شود پس از واریز مبلغ 50،000 ریال به حساب جام شماره 1644444472 بانک ملت شعبه مرکزی یزد با شناسه 
3400080268129  بنام شرکت مخابرات ایران - منطقه یزد حداکثر تا تاریخ 95/8/3  در وقت اداری به واحد قرارداده��ای 
این شرک��ت واق��ع درمیدان امام حسین ) ع ( ساختمان مرکز امام حسین )ع( مراجعه و با ارائه فیش بانکی اسناد مناقصه 
را دریافت و پس از تکمیل ، آنها را مهر و امضاء نموده و به ضمیمه  پیشنهاد خود و سایر مدارک حداکثر تا تاریخ 95/8/15 

به دبیرخانه این شرکت واقع در ساختمان مذکور تحویل و رسید اخذ نمایند.
مدارک الزم :

1- تضمین ش��رکت در مناقصه  به مبلغ  -/89/540/000 ریال بصورت ضمانتنامه بانکی یا چک بانکی تضمینی یا واریز وجه 
نقد به حس��اب جام ش��ماره 1644444472بانک ملت ش��عبه مرکزی یزد با شناس��ه 3400080267181  بنام شرکت مخابرات 

ایران - منطقه یزد .
2- اسناد مناقصه

قابل توجه شرکت کنندگان :
* به پیش��نهادهای مبهم ، فاقد امضاء ، مش��روط ، فاقد س��پرده ، با س��پرده مخدوش ، با س��پرده کمتر از میزان مقرر، با چک 

شخصی ونظایر اینها وهمچنین پیشنهادهایی که بعد از زمان مقرر در آگهی واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
*  ه��ر گون��ه FOC در LOP ممنوع بوده ودرنرخ پیش��نهادی، باید ارزش قیمت تخفیف وموارد رای��گان در کل اجزاء مناقصه 

سرشکن شود .
* در صورت درج آگهی در روزنامه اس��تانی مالک زمان توزیع اس��ناد وتحویل آنها به دبیرخانه این ش��رکت تاریخ  چاپ در 

روزنامه کثیراالنتشار سراسری می باشد.
*   ای��ن مناقص��ه یک مرحله ای بوده وگش��ایش پاکت ها در تاریخ 95/8/16درمحل اداره پش��تیبانی و تدارکات ش��رکت به 

نشانی - یزد- میدان امام حسین)ع (  ساختمان مرکزی مخابرات منطقه یزد می باشد .

شرکت مخابرات استان یزد

ح
/9
51
40
03

منطقه یــزد

آیت اهلل رئیسی:
داعش عامل صهیونیسم برای تفرقه میان مسلمانان است

 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ایـران

آمریکا نگران ضعیف شدن گروه های تروریستی در سوریه است   ایسنا: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسالمی گفت: اصلی ترین نگرانی آمریکا در سوریه قوت گرفتن جریان مقاومت و ضعیف 
شدن جریان های تروریستی است.عالءالدین بروجردی با اشاره به برگزاری کنفرانس لوزان در خصوص سوریه، گفت: آمریکا همیشه در این مناسبات به دنبال پیشبرد اهداف خود بوده و پیش از اینکه دغدغه ای برای حل 
بحران سوریه داشته باشد اهداف و سیاست های خود را در منطقه دنبال کرده است.وی افزود: بدون نتیجه ماندن کنفرانس لوزان به واسطه نگرانی است که آمریکا نسبت به ضعف جریان برانداز حکومت مرکزی سوریه دارد.

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

 بجنورد/  نادیا یزدانی   تولیت آستان 
قدس رضــوی گفت: انقاب اســامی و 
مقاومت مردم یمن در مقابل آل ســعود 
امتداد جریان عاشــورای حســینی است 
و اعمال زشــت رژیم آل ســعود و رژیم 
صهیونیســتی امتداد جریان یزیدیان در 

جامعه امروزی است.
آیــت اهلل ســید ابراهیــم 
روز  دومیــن  در  رئیســی 
کنگــره  شــانزدهمین  از 
ملــی ســرداران و 3 هزار 
شــهید خراســان شمالی، 
اظهارداشــت: بــا توجه به 
اینکه دومین روز این کنگره 
به نام طاب، دانشجویان و 
استادان شــهید است، این 
روحانیت  پیوند  از  جلوه ای 
و دانشــجویان اســت. وی 
روحانیت  شــهدای  گفت: 
بیشترین آمار شهدا در بین 
سایر اقشار را داشته و این 
رمز موفقیت روحانیت بوده 

است.
وی، رمــز ماندگاری شــهدا و زنده نگاه 
داشــتن یاد و خاطر شهدا را در اخاص 
آن ها دانســت و افزود: تصور بر این بود 
که عاشورا، پایان عاشورا باشد اما عاشورا 
روز تولد عاشــوراییان بــود و در تاریخ 

جاودانه شد.

 جامعه سازان و چهره سازان مؤثر
آیت اهلل رئیســی، طاب و دانشجویان را 
جامعه سازان و چهره سازان مؤثر دانست 
و تصریح کرد: امروز جهل زدایی، فرهنگ 
سازی، تجلیل و ... به برکت خون شهداست 
و جامعه ای که تمام روابط آن براساس دین 

باشد، جامعه ای پیشرفته است.
تولیت آســتان قدس رضوی گفت: امروز 
جامعه غربی پیشرفت را در صنعت نشان 
می دهد و اگر بخواهیم برای جامعه تمدن 
و توســعه تعریف کنیم، بایــد اول بدانیم 
انسان در نظام اسام و فرهنگ قرآنی چه 
تعریفی دارد؛ زیرا می خواهیم برای انسان 

برنامه ریزی کنیم.
وی افزود: برای پیشــرفت باید بسته ای با 

پیشــرفت های اخاقی، فکری، صنعتی، 
پزشکی و ... تهیه کرد تا سکویی برای رشد 

تعالی انسان باشد.

 دست پرورده صهیونیست ها
عضو مجلس خبــرگان رهبری همچنین 
با اشــاره به جریان منهای اخاق »غرب« 
با وجود پیشــرفت های صنعتــی و فنی، 
اظهارداشــت: ما داعــش را جزیی از اهل 
ســنت و حتی یک جریان فکری مستقل 
نمی شناســیم بلکه داعش، دست پرورده 

صهیونیست هاست. 
وی، رژیــم آل ســعود را ادامــه جریان 
یزیدیان در جامعه امروز دانست و افزود: 
بــا این نــگاه، مقاومت مردم مســلمان 
نیجریه و دفاع از شیخ زکزاکی، مقاومت 
مــردم یمن، ســوریه و عــراق و دیگر 
کشــورها در مقابل متجاوزان نیز امتداد 
جریان استکبارســتیزی، عدالتخواهی و 

حقیقت طلبی عاشوراست. 

 خون شهدا جهل زدایی می کند
وي در ادامه بــا بیان اینکه معنا و مفهوم 
برگزاری کنگره شهدا، ادامه دادن راه شهدا 
و زنده کردن یاد آنان در دل هاست، گفت: 
خون شــهدا از ارکان جامعه، جهل زدایی 
می کند و نباید یاد شــهدا را به نامگذاری 

مراسم و کوچه و امثال این ها تقلیل داد.
آیت اهلل رئیســی، رمز توفیق بزرگان دین 
اســام را »عالم واصل بودن« دانســت و 
گفت: با توجه به همین خصیصه، روحانیت 
بیشترین آمار شهدای اقشار  را در دوران 

دفاع مقدس داشت.

 72 شهید روحانی
امام جمعه بجنورد نیز در این مراسم گفت: 
گسترش معروفات در جامعه نیازمند توجه 
به سبک زندگی شهدا و زنده نگاه داشتن 

یاد و خاطره آنان است.
حجت االسام والمسلمین یعقوبی، نماینده 
ولی فقیه در خراسان شمالی اظهارداشت: 

بایــد در جامعه در وهله اول خودســازی 
صورت گیرد تا جامعه سازی شکل گیرد.

وی افــزود: باید با تاش دانشــجویان و 
دانش آمــوزان جامعه ای دلپذیر داشــته 
باشیم تا دشمن به جامعه کنونی ما تسلط 
نداشــته باشــد. وی تأکید کرد: تنها راه 
قدردانی از شهدا درس خواندن دانشجویان 
و دانش آموزان اســت تا در ادامه راه شهدا 
راســت قامت تر باشــیم.وی با بیان اینکه 
نســل های  کنگره هایی،  چنین  برگزاری 
جدید را به نسل های گذشته پیوند می زند، 
خاطرنشان کرد: آرمان ها و سبک زندگی 
مطرح شده باید در جامعه بانشاط تر باقی 
بماند تا دشمنان به فکر و ذهن نسل های 
ما در جامعه نفوذ نکند.وی با اشاره به وجود 
٧٢ شــهید روحانی در خراســان شمالی 
اظهارداشــت: علما، روحانیون و طاب در 
دوران دفاع مقــدس وحدت بین حوزه و 
دانشگاه را نشان دادند و در حال حاضر نیز 

این موضوع همچنان ادامه دارد.

آیت اهلل رئیسی:

داعش عامل صهیونیسم برای تفرقه میان مسلمانان است

  بنده از کارمندان ســابق پدیده در همدان بودم هشــت ماه حقوق با مبلغ 
تعهدنامه ام از شرکت طلب دارم. من با وام ٢8 درصد در شرکت سرمایه گذاری 

کردم، لطفاً بدادم برسید. 9180006489
   می دانم این پیام هم خوانده نمی شود، ولی تو را به هر دینی که می پرستید، 
مشکل ما سهام داران پدیده را درست کنید، هزار تا مرض گرفتیم تا حاال چند نفر 

سکته کرده اند. 9150005691
   خواهش می کنم به مسؤوالن حج و اوقاف صدای ما پرسنل پادگان پشتیبانی 
منطقه 5 مشهد را برسانید تا تکلیف زمین های ناظریه را مشخص کنند. تعدادی 
از اعضای این تعاونی مسکن یا فوت کردند یا بازنشسته شدند. کی این ٢6 سال 

انتظار برای واگذاری زمین به پرسنل مظلوم پایان می یابد؟9150008360
   بعد از کلی پیگیری و پیام و درخواســت، صداوســیما قرار است یک شبکه 
رادیویی مذهبی با عنوان زائر اختصاص دهد؟ این در حالی است که هم اکنون٢۰ 
شــبکه رادیویی سراسری مخاطبی ندارد و حتی با موبایل هم نمی توان رادیو را 

براحتی شنید. 9360006158
   ای کاش به جای رنگ زدن دیوارهای مدرســه و کشــیدن عکس کودک و 
موشــک، جماتی زیبا از معصومان و استاد شهید مطهری، نوشته می شد. من 
یکی از بچه های انقاب هســتم که هنوز آن جمات در ذهنم نقش بسته است. 

9350003571
   لطفاً سریع تر مشکل سهامداران پدیده شاندیز و همچنین معضل بیکاری را از 

مسؤوالن مطالبه کنید. 9120006629
   جناب معتضد! در مقاله ٢5 مهر یک کلمه درباره اختاس های میلیارددالری 
که در تمام دنیای سرمایه داری نظیر ندارد و هزاران برابر حقوق ها که قانونی هم 
هستند! ننوشتی. با آن هایی صحبت می کنید علل مسایل را نمی دانند فقط وضع 
خود را می بینند. پس حق دارند شما را مخالف دولت جناب دکتر روحانی بدانند. 

9150004483
   می خواهم یک ســؤال از این دولت به اصطاح تدبیر و امید بپرسم؛ قبل از 
یارانه نقدی کوپن ارزاق بود و به همه مردم تعلق می گرفت: کوپن را باطل کردند 
و به صورت نقدی یارانه دادند اما حاال همین یارانه را هم دارند قطع می کنند و 
قیمت ها را روز به روز افزایش می دهند. من از شــما می پرسم آیا این اجحاف در 
حق مردم نیست؟ عاجزانه از مقام معظم رهبری تقاضا می کنم که به این مسأله 
ورود کنند و یا اگر می شــود به حالت قبل از یارانه که همان کوپن بود، وضعیت 

برگردانده شود. 9150007672
   براساس بخشنامه بانک مرکزی، بانک ها با یک ضامن کاسب معتبر می توانند 
1۰میلیون وام بدهند. پنجشــنبه جهت کارت خرید1۰تومان به بانک انصار در 
کوهســنگی مراجعه کردم و گفت چون رئیس بانک هســتم می گویم با ضامن 
کارمند با کســر حقوق کارت اعتباری می دهیم. لطفاً پیگیری کنید چرا ایشان 

کارشکنی می کنند و حرف بانک مرکزی را قبول ندارند. 9150006486
   لطفاً بپرســید از آقایان ظریف، عراقچــی و برادر آقای روحانی که در عوض 

کادوهایی که تقدیم کرده اند، چه گرفته اند؟ 9330007942
   کجاست عدالت وقتی که جوانان تحصیل کرده باید بیکار باشند ولی استادی 

که 1۰سال قبل بازنشسته شده است به کار گرفته می شود؟ 9150000825

سرلشکر فیروزآبادی عنوان کرد
ماجرای جدایی از ستادکل و 

درخواست 3 باره از رهبر انقالب

فارس: مشــاور عالی نظامــی فرمانده کل 
قوا گفــت: دولت اجازه ایجــاد تهدیدهای 
اصطکاک برانگیز میان نیروهای مســلح و 
سیاســیون تجدیدنظرطلــب را نمی دهد، 
امــا سیاســیون تجدیدنظرطلــب نیز در 
ایــن دولت در صحنه هســتند و رگه های 
تجدیدنظرطلبــی در ایــن دوره هم دیده 

می شود.
سرلشــکر بسیجی ســید حســن آقایی 
فیروزآبــادی درباره حضــور طوالنی مدت 
خود در ســتاد کل نیروهای مسلح، گفت: 
در ابتدا قرار بود من برای چند سال در این 
ســمت مشغول باشم اما بعد از 15 سال به 
خاطر بیماری قلبی و کلیوی به حضرت آقا 
عرض کردم، بدنم ضعیف است و 1۰ نفر را 
برای این مسؤولیت به ایشان معرفی کردم 
اما حضرت آقا فرمودند شــما هنوز جوانید 
و باید مقاومت کنید. پنج ســال گذشت و 
نامه ای دیگر تنظیم کــردم و 1۰ نفر را با 
کارنامه هایشان خدمت آقا معرفی کردم اما 

باز هم ایشان گفتند فعًا شما بمانید.
بار آخــر نیز با توجه به اینکه در شــرایط 
عادی مشــکلی در اداره این ستاد نداشتیم 
اما بنده جانشــین حضرت آقــا در قرارگاه 
خاتم)ص( بودم، محاســبه کــردم که اگر 
شــرایط بحرانــی پیش بیاید شــاید توان 
حضــور فعال در مناطــق عملیاتی و اداره 
قرارگاه های فرعی در جبهه ها را نداشــته 
باشم و بنابراین دوباره نامه ای به حضرت آقا 
نوشتم و گروهی را به ایشان معرفی کردم و 
گفتم در صورت صاحدید یکی از این افراد 
را در فرماندهی ستاد کل قرار دهید که باز 

هم ایشان موافقت نکردند.
وی ادامه داد: یک تغییر ســاختار موقت در 
ســتاد کل دادم و معاونــت ارکان را ایجاد 
کردم و ســردار باقری مسؤول این معاونت 
شد؛ ســپس به حضرت آقا اعام کردم که 
این معاونت، جانشین من و با اختیارات من، 
ستاد را اداره می کند و آقا این را پذیرفتند. 
به همیــن دلیل بنده چهار ســال در کنار 
آقــای باقری بودم و ایشــان کارها را انجام 
می دادند و جلســات را برگزار می کردند تا 
اینکه حضرت آقا تصمیم گرفتند در تیرماه 
این جابه جایی صورت گیرد. این یک جابه 
جایــی صددرصد آرام بود و آب از آب تکان 
نخورد و حاصل یک کار مدبرانه، برنامه ریزی 

شده، هوشمندانه و دینی بود.

انهدام بزرگ ترین شبکه  
مدلینگ و فساد در زاهدان

سپاه نیوز: شبکه سازمان یافته مدلینگ و 
ابتذال در زاهدان با تاش ســربازان گمنام 
امام زمان)عج( در اطاعات سپاه پاسداران 
بلوچستان  و  اســامی سیســتان  انقاب 
شناســایی شــد و 11 نفــر از عوامل آن 

دستگیر شدند.
ایــن افراد با تولید عکس های مســتهجن، 
رواج مدلینگ و ایجاد آتلیه های زیرزمینی 
و انتشــار عکس های آن در فضای مجازی، 
در پی رواج فحشــا و ابتذال در سیستان و 
بلوچستان به عنوان جوان ترین استان کشور 
بودند.بر اساس این گزارش، افراد دستگیر 
شــده عاوه بر سیســتان و بلوچستان در 
ســطح منطقه ای و بین المللی نیز فعالیت 

می کردند.
به گــزارش روابط عمومی اطاعات ســپاه 
سیستان و بلوچستان، عاوه بر دستگیری 
این مهره های کلیدی و پلمب سه باب آتلیه 
زیرزمینی، شماری از افرادی که ناخواسته 
در دام این شــبکه افتــاده بودند، احضار و 

ارشاد شدند.

تکذیب تحریم مجدد 
شرکت ملی نفتکش ایران

پایگاه اطالع رسانی دولت: شرکت ملی 
نفتکش ایران اخبار منتشــر شــده درباره 
تحریم دوباره این شرکت و سهامداران آن 
را توسط اتحادیه اروپا بشدت تکذیب کرد.

در روزهای اخیر خبری در رسانه های کشور 
تحت عناویــن مختلفــی از جمله تحریم 
ســنگین اتحادیه اروپا علیه شــرکت ملی 
نفتکش و ســهامداران این شرکت منتشر 
شد که نه تنها از نظر فنی با اشکال همراه 
است، بلکه بدون هیچ کارشناسی و بررسی 
تخصصی در ارتباط با صحت مطالب عنوان 

شده، منعکس شده است.
در حال حاضر نه تنها شرکت ملی نفتکش 
ایــران بلکــه ســهامداران آن نیز تحت 
تحریم های اروپا و آمریکا نیســتند و پس 
از اجرایی شــدن برجام تاکنون نیز هیچ 
گونه خبر رسمی درباره تحریم دوباره آنها 

وجود ندارد.

خبر

صدای مردم   

خبــــــر

امروز برگزار می شود
ششمین رزمایش اقتدار هوایی فداییان حریم والیت 

فارس: ششــمین رزمایش اقتدار هوایی 
فداییان حریم والیت نیروی هوایی ارتش 
جمهوری اسامی ایران در منطقه عمومی 

اصفهان برگزار می شود.
امیر خلبان روزخوش، سخنگوی ششمین 
رزمایــش فداییان حریــم والیت گفت: 
این رزمایش با شرکت انواع هواپیماهای 
شــکاری رهگیر، شــکاری بمب افکن، 
ترابری نیمه ســنگین و سبک، هواپیماهای ارتباطی و شناسایی، سوخت رسان 
و انواع پهپادها در منطقه عمومی اصفهان از امروز به مدت سه روز برگزار خواهد 
شد و در آن بخشی از توان نیروی هوایی ارتش در صیانت و دفاع از حریم هوایی 

میهن اسامی به نمایش گذاشته خواهد شد.

ادعای فرمانده سابق ناتو
پس از انتخابات آمریکا تقابل نظامی با ایران حتمی است

فارس: یکی از فرماندهان ارشد سابق ناتو در اظهارنظری گفت: »بعد از انتخابات 
ریاست جمهوری در آمریکا فارغ از اینکه چه شخصی انتخاب می شود، بین ایران 

و آمریکا در عرصه دریایی درگیری رخ می دهد.«
دریاساالر »جیمز استاوریدیس« فرمانده ارشد سابق ناتو در گفت  وگوی رادیویی 
با شبکه خبری »فاکس نیوز« از احتمال برخورد نظامی آمریکا با ایران در آینده 
سخن گفت. دریاساالر استاوریدیس در اظهارنظری گفت: »مرحله بعدی مورد نیاز 
استفاده از نیروی نظامی مرگبار علیه ایرانیان است. من فکر می کنم که این امر دیر 
یا زود به وقوع می پیوندد. این نبرد مواجهه دریایی خواهد بود. اگر چه ممکن است 
به فوریت رخ ندهد، اما با شــما شرط می بندم بعد از انتخابات ریاست جمهوری 

فارغ از اینکه چه شخصی انتخاب می شود، این اتفاق می افتد.«
وی در ادامــه با افترازنی به ایران گفت: »ایران رهبری قدرتمند شــیعیان را در 
خاورمیانه بر عهده دارد که نه تنها در یمن بلکه در سوریه، عراق و لبنان در حال 
پیشروی است و با سنی ها مواجه می شــود. احتمال وقوع درگیری بین ایران و 

عربستان نیز وجود دارد و وضعیت بسیار بغرنجی در آنجا حکمفرماست.«
وی در ادامه با اشاره به درگیری مختصر سه ماه قبل بین قایق های مسلح ایران در 
خلیج فارس با نیروهای آمریکایی مستقر در منطقه و دستگیری چند روزه آن ها، 
گفت: »این اقدام و گرفتن دو قایق نیروی دریایی آمریکا تحریک کننده بود. در 

آینده به کارگیری نیروی نظامی مرگبار علیه ایران الزم است.«

زاهدی تشریح کرد
3 ابهام در نامه وزیر علوم درباره »فریدون«

تسنیم: رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از سه ابهام در نامه وزیر 
علوم درباره تحصیل توصیه ای برادر و دستیار ویژه رئیس جمهور خبر داد.

محمدمهدی زاهدی درباره تحصیل توصیه ای حسین فریدون برادر و دستیار ویژه 
رئیس جمهور، اظهارداشت: هیأت رئیسه کمیسیون آموزش درباره تحصیل برادر 
رئیس جمهور نامه ای به وزیر علوم ارسال کرده است.وی ادامه داد: وزیر علوم در 
پاسخ به نامه هیأت رئیسه کمیسیون آموزش نامه ای به این کمیسیون ارسال کرد.
وی با بیان اینکه در نامه وزیر علوم سه ابهام وجود دارد، تصریح کرد: با توجه به 
ابهامات موجود در نامه وزیر علوم اعضای هیأت رئیسه کمیسیون مجدداً نامه ای 
به وزیر ارسال کردند.زاهدی تأکید کرد: البته تاکنون پس از سپری شدن دو هفته 

از ارسال نامه پاسخی از سوی وزیر به کمیسیون واصل نشده است.

ادعای وزیرخارجه آمریکا
در توافق هسته ای فراتر از تعهدمان عمل کرده ایم

ایســنا: وزیرخارجه آمریکا بار دیگر با 
ادعای اینکه کشورش در اجرای تعهدات 
خود در توافق هســته ای کوتاهی نکرده 
است، گفت: ما حتی از تعهدات مان فراتر 
رفته ایم تا اطمینــان یابیم که بانک ها با 

ایران تعامل می کنند.
جان کری در یک گفت وگوی تفصیلی با 
نشریه فارین افرز درباره مسایل مختلف 
بین المللی از جمله توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 و بحران سوریه صحبت کرد.
وی در پاسخ به ســؤالی درباره مذاکرات برای حل بحران سوریه و اینکه آیا وی 
می تواند توافقی را تصور کند که هم آمریکا، هم روسیه و هم ایران را در بر داشته 
باشد، گفت: من می توانم چنین توافقی را متصور باشم. هر چند هنوز کسی حرف 
آخر خود را در این مقطع زمانی نزده اســت اما بهتر است که بر سر میز مذاکره 
برای مذاکراتی درســت تاش شود تا اینکه بیشتر از این شاهد تخریب حلب و 

سوریه باشیم.
کری در ادامه به ســؤاالتی درباره توافق هسته ای ایران و گروه 1+5 که تابستان 

سال گذشته حاصل شد و در ژانویه ٢۰16 به اجرا درآمد پاسخ داد.
وی درباره اینکه آیا ممکن است توافق هسته ای منجر به تغییر رفتار ایران در دیگر 
زمینه ها شود، بیان کرد: در حال حاضر مهم ترین چیزی که می توانیم انجام دهیم 
این است که اطمینان حاصل کنیم ما به  سهم خود به این توافق پایبند بوده ایم. ما 
این کار را انجام داده و حتی فراتر از آن رفته ایم تا اطمینان کسب کنیم بانک هایی 
به دالیل متعدد که مایل به تعامل با ایران نیستند، با این کشور دادوستد می کنند. 
ما تمام تحریم هایی را که توافق کردیم لغو کنیم، برداشته ایم اما مشکات دیگری 
نیز وجود دارد. ما باید به ایران در درک این موضوع کمک کنیم که چالش هایی 
داخلی در ارتباط با نظام بانکداریش، رویه های تجاریش و شفاف سازی خود دارد 

که باید به آن ها رسیدگی کند.

 امروز 
جهل زدایی، 
فرهنگ سازی، 
تجلیل و ... به 
برکت خون 
شهداست و 
جامعه ای که 
تمام روابط آن 
براساس دین باشد، 
جامعه ای پیشرفته 
است

بــــــــرش

شماره پیامک: 30004567

نقوی حسینی:
 گزارش۶ماهه

 اجرای برجام نهایی شد
مهر: سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس، از نهایی شدن 
گزارش 6 ماهه اجــرای برجام خبر داد و 
گفــت: این گزارش تا آخــر این هفته به 

هیأت رئیسه مجلس ارایه می شود.
سید حسین نقوی حسینی، با اعام نهایی 
شــدن تهیه گزارش 6 ماهه اجرای برجام 
در کمیته هسته ای کمیسیون امنیت ملی، 
اظهارداشت: این گزارش دیروز در جلسه 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 

ارایه و قرائت شد.
وی افزود: پس از بررسی و تصویب گزارش 
در کمیسیون، این گزارش تا آخر هفته به 
هیأت رئیسه مجلس تحویل داده می شود 
تا برای قرائت در صحن علنی بهارستان در 

نوبت قرار گیرد.
وی با اشــاره به سرفصل های این گزارش 
گفت: گــزارش کمیته هســته ای درباره 
روند 6 ماهه اجرای برجام در هفت بخش 

تنظیم شده است.

تسنیم: سخنگوی فراکسیون مستقان 
والیی مجلس از برگزاری مجمع عمومی 

این فراکسیون در هفته آینده خبر داد.
مهرداد بائــوج الهوتی، از تهیه طرحهایی 
برای بررســی در فراکســیون مستقان 
والیی مجلس خبر داد و گفت: در جلسه 
اخیر این فراکســیون مقرر شد در زمینه 
تهیه طرح های فراکسیون والیی فعالیت  

بیشتری داشته باشد.
وی با بیــان اینکه هفتــه آینده مجمع 
عمومی فراکسیون مستقان والیی مجلس 
برگزار می شود، ادامه داد: در این نشست 
اعضای دائم هیأت رئیســه فراکســیون 
فراکسیون  می شوند.ســخنگوی  انتخاب 
مستقان والیی مجلس از برگزاری نشست 
با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه 
و بودجه خبر داد و تصریح کرد: یکشنبه 
هفته آینده در جلسه فراکسیون با حضور 
نوبخت به بررســی الیحه برنامه ششــم 

پرداخته می شود.

هوایی  پدافنــد  قــرارگاه  فرمانده   مهر: 
خاتم االنبیا)ص( گفت: پدافند هوایی در 
صورت نیاز می تواند با اهداف متنوع و در 
هر ارتفاعی درگیر شــود و اجازه نفوذ به 
آسمان کشور را به هواگردهای متخاصم 
ندهد. امیر اسماعیلی در جمع کارکنان این 
قرارگاه اظهارداشت: حضور نیروهای مسلح 
آماده در کشــور و استفاده از ظرفیت های 
بومی ســبب شده است تا کشور از سطح 
مطلوبی از امنیت پایدار برخوردار باشــد 
و دشــمنان اجازه تهدید کشــور ما را به 
خود ندهند. وی گفت: امروز شــاهدیم 
که کشــورهای ابرقدرت به خود اجازه 
می دهند تا براحتی به هر کشوری تجاوز 
هوایــی کنند یا زیرســاخت ها و اماکن 
نظامی کشورها را مورد تهاجم قرار دهند 
اما ایران از امنیت کافی برخوردار است 
و برای هرگونه نزدیکی به آسمان کشور 
می دانند که باید برابر مقررات هماهنگ 

کنند.

تسنیم: فرمانده ناوگان شمال نداجا گفت: 
ایران با تمام توان و اقتدار خود در راستای 
پایدارکــردن امنیت دریــای خزر تاش 

می کند.
امیر دریادار افشین رضایی حداد دیروز در 
جریان اعزام ناوگروه نیروی دریایی ارتش 
ایــران به بندر باکــو در جمع خبرنگاران 
اظهارداشــت: این ناوگروه شامل ناوشکن 

»دماوند« و ناو موشک انداز»جوشن« است.
وی هدف از اعزام این ناوگروه را اباغ پیام 
صلح و دوستی جمهوری اسامی ایران در 
دریاهــای آزاد عنوان کرد و گفت: در این 
راستا ســال های اخیر ناوهای متعددی را 
در شــمال و جنوب به دریاهای آزاد اعزام 

کردیم.
فرمانده ناوگان شمال نداجا با بیان اینکه 
در 6 ماه آینده ناوگروه های دیگری را نیز 
اعزام می کنیم، تصریح کرد: در آینده نیز 
ناوگروه های کشــورهای دیگر از کشور ما 

بازدید خواهند کرد.

هفته آینده برگزار می شودفرمانده ناوگان شمال نداجا:امیر فرزاد  اسماعیلی:
اجازه نفوذ به هواگردهای 

متخاصم را نمی دهیم
ایران برای پایدارکردن امنیت 

دریای خزر تالش می کند
مجمع عمومی فراکسیون 

مستقالن والیی مجلس

در جلسه علنی دیروز مجلس

تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان تصویب شد

خبر

مهر: عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات در دفاع از لزوم 
تحقیــق و تفحص از صندوق ذخیــره فرهنگیان، گفت: ۹۰ 
درصد تســهیات صنــدوق ذخیره فرهنگیان بــه 3۰ نفر 

پرداخت شده است.
در جلســه علنی دیروز مجلس، بررسی گزارش کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات در مورد تقاضــای تحقیق و تفحص از 
عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان در دستور کار صحن علنی 

مجلس قرار گرفت.
جبــار کوچکی نژاد بــه نمایندگی از متقاضیــان تحقیق و 
تفحــص در این خصــوص گفت: در مجلس نهم گزارشــی 

طبق ماده ٢36 آیین نامه داخلی مجلس از عملکرد صندوق 
ذخیره فرهنگیان تهیه شد و در همین زمینه برخی مدیران 

صندوق دستگیر شدند.
نماینده مردم رشت ادامه داد: از برنامه سوم توسعه، صندوق 
ذخیره فرهنگیان تأسیس شــد و مقرر شد ساالنه 5 درصد 
از درآمد فرهنگیان به این صندوق واریز شــود. دولت هم به 
همان میزان در صندوق ســرمایه گذاری کند تا به معیشت 

فرهنگیان کمک شود.
عضو کمیسیون آموزش گفت: قرار بود این صندوق به صورت 
هلدینگ عمل کند اما بــه صورت جزیره ای عمل می کند و 
ارتباطی میان شــرکت های صندوق وجود ندارد. فرهنگیان 

هیچ گونه مشارکتی در تصمیم گیری های شرکت ندارند.
کوچکی نژاد اظهارداشــت: بیش از ۹5 درصد کارکنان این 
شــرکت ها فرزندان فرهنگیان نیســتند. ســود و زیان این 
شــرکت مشخص نیست و گزارش شفافی به فرهنگیان داده 

نمی شود.
نماینده مردم رشــت ادامه داد: بیمه معلم که بیمه حمایتی 
فرهنگیان اســت، معلمان را تحت پوشــش قرار نمی دهد؛ 
بنابراین نمایندگان تحت پوشــش بیمه آتیه قرار گرفته اند 
کــه پول های کانی از نمایندگان می گیــرد اما خدماتی به 

آن ها ارایه نمی دهد.
کوچکی نژاد تصریح کرد: هیأت مدیره شرکت های صندوق 

ذخیره فرهنگیان به صورت باندی و فامیلی اداره می شــود و 
هیچ تخصصی ندارند. برای هر شــرکت بیش از ٢۰ مشــاور 

گرفته اند.
وی همچنین از عدم اســتعام از مراجع مربوط برای تأیید 
صاحیت هیــأت مدیره شــرکت های زیرمجموعه صندوق 
ذخیره فرهنگیان انتقاد کــرد و گفت: اعضای هیأت مدیره 

فرهنگیان هرکدام در چندین هیأت مدیره عضو هستند.
وی با بیان اینکه بســیاری از افراد شــرکت های وابسته به 
صندوق ذخیره فرهنگیان بازداشت و یا احضار شده اند، گفت: 
در بانک سرمایه در طول ٢ سال، 6 مدیرعامل تعویض شده 
اســت. وصول مطالبات بانک به تأخیر افتاده است. وی ادامه 
داد: در ســال ۹۴ بیش از 15۰۰ میلیارد تومان این صندوق 
زیــان دید که برای جبران آن امــوال منقول خود را ارزش 

گذاری غیر واقعی کرد.
وی افزود: ۹۰ درصد تســهیات این صندوق به 3۰ نفر داده 
شــده اســت و 1۰ درصد وام خرد به فرهنگیان اختصاص 
داده شده است. وی تصریح کرد: امروز بانک سرمایه ٧ هزار 
میلیارد معوقات غیر قابل وصول دارد. تنها یک نفر 3 هزار و 

۹۰۰ میلیارد تومان به این بانک بدهکار است.
نماینــدگان در پایان با ٢۰۰ رأی موافق، 6 رأی مخالف و ۴ 
رأی ممتنع از مجموع ٢56 نماینده حاضر در مجلس با این 

تحقیق و تفحص، موافقت کردند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

سرخس، ظرفيت بااليى براى ارتباط تجارى با قزاقستان دارد   استاندار قزاقستان جنوبى گفت: منطقه ويژه اقتصادى سرخس، ظرفيت بااليى براى برقرارى ارتباط تجارى با قزاقستان دارد.بيبوت 
آتامكلوف در حاشيه بازديد از غرفه منطقه ويژه اقتصادى سرخس در نمايشگاه فرصت هاى سرمايه گذارى و عرضه كاالهاى تجارى جمهورى اسالمى ايران در شهر چيمكنت قزاقستان افزود: از ظرفيت هاى فراوان اين 
منطقه شگفت زده شدم. وى گفت: منطقه ويژه اقتصادى سرخس با توجه به ظرفيت هاى حمل و نقل ريلى، هوايى و زمينى، مى تواند به مركز و باراندازى براى كاالهاى وارداتى و صادراتى به قزاقستان تبديل شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r با تالش اداره كل روابط عمومى و امور رسانه آستان قدس رضوى انجام شد
توليد بيش از20 اثر تبليغى اطالع رسانى 

در 6 ماهه نخست سال 95
به همــت اداره كل روابط عمومى و 
امور رسانه آستان قدس رضوى در 
نيمه نخست سال جارى بيش از 20 
اثر تبليغى و اطالع رسانى توليد شد.
طراحى و توليد پوسترهاى خادمان 
انديشه، نمايشــگاه قرآن و عترت و 
شــهادت حاج رجب محمدزاده و 
بروشورهاى «در مسير دانايى» ويژه 
نمايشــگاه كتاب تهران و «شميم 

رضوان» ويژه نمايشــگاه گل و گياه مشهد برخى از فعاليت هاى اين اداره كل در 
نيمه نخست سال جارى است.

طراحى ليبل و تكثير لوح فشرده طرح زيارتى «شمس الشموس»، توليد كارت 
پســتال هاى طرح كاشــى در چند طرح، طراحى و توليد انواع لوح و كارت هاى 
شناسايى و ويزيت از ديگر فعاليت هاى انجام شده اين اداره در سال جارى است.

توليد بسته بروشورهاى معرفى هلدينگ صنايع غذايى، پازل، گردن آويز كودكانه 
و تراكت ويژه نمايشگاه «مهر درخشان» از ديگر توليدات اداره كل روابط عمومى 

و امور رسانه آستان قدس رضوى در سال 95 بوده است.
از ديگر فعاليت هاى اين مجموعه مى تــوان به توليد محتوا و طراحى تابلوهاى 
نمايشــگاهى «گهر وقف»، طراحى و چاپ لوح تقدير ويژه برگزيدگان اجالس 
«جايزه جهانى گوهرشاد»، طراحى ويژه جشن روز مقاومت همزمان با روز ميالد 
حضرت رضا(ع) در حرم مطهر رضوى و توليد تابلوهاى نمايشگاهى ويژه نمايشگاه 

دفاع مقدس اشاره كرد.

توسعه سرويس هاى بهداشتى
در ورودى هاى حرم مطهر رضوى

بهداشتى  آستان:ســرويس هاى 
عاملى،  حــر  شــيخ  ورودى هاى 
طوســى و طبرســى حرم مطهر 

رضوى توسعه يافت.
مدير عامل سازمان عمران و توسعه 
حريم حرم حضرت رضا(ع) تصريح 
كرد: اين ســازمان براى رفاه زائران 
ســالمند، كم تــوان و معلوالن و 
افزايش سطح بهداشت عمومى در 

سطح صحن اماكن متبركه رضوى اقدام به استقرار 6 كانكس سرويس بهداشتى 
با 54 چشــمه و 6 كانكس ســرويس بهداشــتى ويژه معلولين با 6 چشمه در 

ورودى هاى شيخ حر عاملى، طوسى و طبرسى كرده است .
مهندس جمشيد ميرشاهى درباره جزئيات پروژه بازسازى سرويس  هاى بهداشتى 
بست شيخ بهايى، توضيح داد: سرويس  هاى بهداشتى قديم ويژه خواهران شامل 
29 چشمه سرويس شرقى و فاقد سرويس ويژه معلولين بود كه پس از بازسازى 
21 چشمه سرويس شرقى، چهار چشمه سرويس فرنگى و دو چشمه مخصوص 

معلولين قرار داده شد.
وى افــزود: همچنين پــس از بازســازى در فضايى ويژه خواهــران، 13 عدد 
روشــويى(وضوخانه) در فضاى سرويس  ها و همچنين در فضاى ورودى بست با 
جابه جايى تيغه ميانى، وضوخانه اى اضطرارى و مجزا با 6 عدد روشويى به همراه 
فضاى تعويض كودك با دو عدد دستگاه تعويض پوشك بچه قرار داده شده است.
مديرعامل سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع)، گفت: سرويس 
قديم در فضايى ويژه برادران شــامل 36 چشمه سرويس شرقى و فاقد سرويس 
ويژه معلولين بود كه پس از بازســازى 27 چشمه سرويس شرقى، چهار چشمه 
سرويس فرنگى و دو چشمه مخصوص معلولين قرار داده شد و عالوه بر اين در 

فضاى برادران 13 روشويى (وضوخانه) در نظر گرفته شد.
مهندس ميرشــاهى با بيان اين مطلب كه در هــر دو فضاى ورودى خواهران و 
برادران 16 عدد پاشــويه احداث شــد، افزود: همچنين در ورودى سرويس هاى 
بهداشــتى بست شيخ بهايى پله و رمپ به گونه اى ساخته شده كه شرايط ويژه 

معلوالن براى رفت و آمد بدون مشكل و آسان فراهم شود.

خـــبر

 آستان  مديرعامل مؤسسه تربيت بدنى 
آستان قدس رضوى معتقد است230 هزار 
متر فضاى ورزشى كه توسط آستان قدس 
رضوى ايجاد شــده، زير ساختى مناسب 
براى توســعه ورزش به ويــژه در مناطق 

محروم  است.
حسين يوسفى يكى از اهداف ورزش آستان 
قدس رضوى را تأمين اماكن ورزشــى براى 
گسترش و اشاعه ورزش همگانى مى داند و 
تأكيدمى كند:  تاكنون بيش از  230  هزار 
متر فضا و بناى ورزشى در سطح شهر مشهد 

ايجاد و به اين مهم اختصاص يافته است.
حســين يوســفى مى گويد: تربيت بدنى 
آستان قدس رضوى اولويت خود را، انتخاب 
مربيان زبده، بازشناسى گروه هاى مخاطب 
باظرفيت خاص اثرگــذارى و اثرپذيرى و 
توجه به اثرگــذارى اخالقى، فرهنگى در 
عرصه ورزش  به ويــژه در مناطق محروم 
مى داند. وى خاطرنشان مى كند: در بحث 
استعداديابى تالش داريم تا با توانايى موجود 
و امكانات مجموعه در تمامى رشــته هاى 
ورزشــى به كمك مربيان با سطوح باالى 
فنى بــه ورزش تخصصى كشــور كمك 
كنيم و در اين مســير توجه ويژه به جذب 
ورزش نوجوانان و جوانان را در تمامى برنامه 
ريزى هاى جارى ورزشى و نيز اوقات فراغت 

به صورت خاص موردنظر خواهيم داشت.
يوسفى با اشاره به حضور بيش از 3 هزار و 
500 دانش آموز و فعاليت 10 مدرســه در 
امر ورزش تخصصى با بهره مندى از امكانات 
مجموعه تربيت بدنى آستان قدس رضوى 
مى گويد: تربيت بدنى آستان قدس رضوى 
تالش داشــته است تا ضمن ارايه خدمات 
آموزشــى با بهره مندى از مربيان ملى اين 
بستر را براى ورزش دانش آموزان مدارس 
عالقه مند آماده كند و توفيق داشــته ايم 
در ايــن مهم ضمن انجام تخصصى ورزش 
با رعايت استانداردهاى الزم ياريگر سيستم 
تعليم و تربيت باشيم.وى مى گويد: اولويت 
بهره مندى از فعاليت  تربيت بدنى آســتان 

قدس رضوى استفاده همگانى است .

 عضويت 150 هزار نفر
 در مجتمع هاى آبى آستان قدس

مدير عامل مؤسســه تربيت بدنى آستان 
قــدس رضوى همچنين از عضويت حدود 

150 هزار نفر در مجتمع هاى آبى آستان 
قدس رضوى خبر داد.

حسين يوســفى مى گويد: در مجتمع آبى 
آقايان حدود 75 هزار نفر، در مجتمع آبى 
بانوان حدود 48 هزار نفر و در مجتمع آبى 
شماره 3 مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس 
رضوى كه در يكى از محالت كم برخوردار 
مشــهد احداث شده است، حدود 24 هزار 
نفر عضويت دارند.وى با بيان اينكه مجتمع 
آبى شــماره 3 در منطقه محروم شهرك 
شهيد رجايى مشهد واقع شده، مى افزايد: 
در ســاخت اين مجتمع از بهترين مصالح 
و امكانات اســتفاده شــده و به جهت كم 
برخوردار بودن آن منطقه تمامى خدمات 
اين مجتمع با تخفيفات ويژه ارايه مى شود.

يوســفى تصريح مى كند: يكــى ديگر از 
فعاليت هايى كه در راســتاى گســترش 
ورزش هــاى همگانى انجام مى گيرد، غنى 
ســازى ورزش نونهاالن و نوجوانان است، 
مــا هم اكنون در آســتان قــدس رضوى 
بزرگ ترين كمپ آموزشى ايران را در اختيار 
داريم كه هر ســاله بيش از 7 هزار و 500 
نفر را در كالس هاى مختلف ورزشى خود 

تربيت مى كنيم.
وى معتقد است ورود آستان قدس رضوى 
بــه ورزش تاثيرات عميــق فرهنگى را در 
ســاختار ورزش كشــور ايجاد كرده است.

يوســفى تأكيد مى كند كــه در نظر داريم 
در مجموعه استاديوم ورزشى امام رضا(ع) 
با ارايه برنامه هاى متنوع فرهنگى و استفاده 
از نظرهاى كارشناســان و فرهيختگان در 

حوزه فرهنگ تماشاگران در توسعه اخالق 
در ورزش تالش نماييم؛ همچنين با توجه به 
زيرساخت هاى فيزيكى و امكانات ايجاد شده 
تقاضاهايى از كشورهاى اسالمى داشته ايم 
براى برگزارى اردوها كه اين خود مى تواند 
فرصت اثرگذارى بــرون مرزى را به همراه 
داشته باشد و به طور مسلم پرداختن به آن 

هم از اولويت هاى مجموعه خواهد بود.

 مجهزترين استاديوم كشور را ما 
ساخته ايم 

مديرعامل مؤسســه تربيت بدنى آستان 
قدس رضوى در ادامه به استاديوم مجهزامام 
رضا(ع) اشــاره مى كند و وجه تمايز آن با 
ساير استاديوم هاى داخلى را در شكل گيرى 
سالن هاى ورزشى با عملكردهاى متنوع در 

فضاى زير سكوى تماشاچيان مى داند. 
يوسفى با بيان اينكه «14 سالن استاندارد 
ورزشــى مجزا در زير اســتاديوم طراحى، 
ســاخت و آماده بهره بردارى است» اضافه 
مى كند: تمامى سالن هاى ورزشى مجهز به 
پيشرفته ترين سيستم هاى تاسيساتى بوده و 
داراى تهويه مطبوع و گرمايش و سرمايش 

هوشمند مى باشد.
وى درباره اســتاديوم فوتبال ورزشگاه امام 
رضــا(ع) گفت: تمامــى مراحل طراحى و 
ساخت ورزشــگاه بر اساس استانداردهاى 
FIFA و زير نظر AFC بوده، و بر اساس 
گفته فدراسيون فوتبال ايران به احتمال باال 
اين استاديوم گريد A+ آسيا را اخذ خواهد 
كــرد و اين در حالى اســت كه مجموعه 

ورزشى آزادى تهران گريد A دارد.
مدير عامل مؤسســه تربيت بدنى آستان 
قدس رضوى با بيان اينكه اين اســتاديوم 
عنوان ســريع ترين ورزشــگاه در تخليه 
تماشاگران در كشور را دارد، مى گويد: اين 
استاديوم سه جايگاه ويژه براى مسؤوالن و 
خبرنگاران با ورودى مستقل دارد و سالن 
همايش هاى اين مجموعه با ظرفيت نزديك 
به هزار نفر تعبيه شده است؛ همچنين اين 
ورزشگاه اولين استاديوم سرپوشيده ايران 
بوده كه بــا دارا بــودن 10 خروجى براى 
تماشــاگران، در مدت زمان حدود 5 تا 6 

دقيقه كامالً تخليه مى شود.
يوســفى سالن هاى ژيمناســتيك پسران 
و دختران، بدنســازى خواهران و برادران، 
ورزش هــاى رزمــى، تنيــس روى ميز، 
بازى هاى پرورشــى، آمادگى جسمانى و 
همچنين ســالن همايش، موزه و گنجينه 
افتخارات ورزشى كشور، سالن كنفرانس، 
كلينيك پزشــكى، بوفــه و زمين چمن 

طبيعــى فوتبــال رو باز را 
از بخش هــاى مختلف اين 

استاديوم مى داند. 
يوسفى تصريح مى كند: هم 
اكنــون تمامى ســالن هاى 
استاديوم ورزشى امام رضا(ع) 
بــا باالترين اســتانداردها و 
مربيان و اســتادان برجسته 
بهره بــرداران  خدمــت  در 
اســت و توفيق داشته ايم در 
رشــته هاى مختلف ورزشى 
تعــداد قابــل توجهــى از 
نوجوانان و جوانان ورزشكار را 
در مسير راهيابى به مسابقات 
و عضويت تيم ملى رشته هاى 

مختلف يارى كنيم.
وى در خصــوص تعامــل 

تربيت بدنى آســتان قدس با متوليان امر 
ورزش در جامعه مى گويد: تعامل بســيار 
خوب، ســازنده و اثرگــذارى ميان تربيت 
بدنى آســتان قــدس و اداره كل ورزش و 
امور جوانان استان و فدراسيون هاى مختلف 
كشور برقرار شده اســت و در حال حاضر 
رؤســاى چهار هيأت ورزشى ما به عنوان 
رؤساى چهار هيأت ورزشى استان انتخاب 

شده و مشغول فعاليت هستند.

مجتمع هاى ورزشى آستان قدس رضوى، امكاناتى كه در اختيار همه است

 كجا مى توانيم تومار امضا شــده مشــهدى ها را الگوهايى براى توسعه اخالق در ورزش
ارايه دهيــم؟ آن ها مى خواهند عزادارى يكنواخت با 
مركزيت آستان قدس در چهار طرف حرم بدون طبل 
و سنج سينه زنى شــود؛ با بلندگوهايى در سرتاسر 
مسير و چند مداح خوب براى سينه زنى. اينجاست 

كه مشهد2017مشهد معنوى و اثرگذار است.
09150007530
 سالم! در جواب دوســت بزرگوارم كه گفته بود 
آگاهى بيرون از حرم باشد اتفاقاً من پيشنهاد مى كنم 
كه دفتر آگاهى داخل صحن انقالب باشــد تا  بهتر 

بتواند به زائران خدمات بدهد و بيشتر كنترل كند.
09300009015

 بهتر اســت دعوتنامه هاى غــذا هر هفته در 
يكى از مناطق مشهد هم تقسيم شود، بنده 32 
ساله همجوار آقا امام رضا(ع) هستم ولى تاكنون 

قسمتم نشده... .
09150003070
 مى خواهم با آيت اهللا رئيسى مالقاتى داشته باشم. 

بازنشسته ارتش هستم.
09150008360
از  ارتبــاط حضورى بايســتى   قدس: بــراى 
طريق دفتر توليت آســتان قــدس رضوى واقع در 
مشهدمقدس، چهارراه شهدا، روبه روى اداره مركزى 
آستان قدس، ورودى بازار مركزى اقدام شود.(شماره 

تماس 05132225030).
 در روزنامــه قدس شــنبه 95/7/24 در گزارش 
«بر سفره تكريم» آقاى نجفى گفته اند سهميه اى از 
دعوتنامه هاى ميهمانسراى حضرت ميان خانواده هاى 
معظم شهدا، جانبازان و آزادگان توزيع مى شود. بنده 
جانبازم و مراجعه كردم. خانم مسؤول آنجا گفت اين 
ســهميه براى جانبازان غير مشهدى است و كارت 

دعوت نداد.
09150001006
 جناب حاج آقاى رئيســى! خواهشــمندم براى 
جانبازان كه پالك اتومبيل شــان مخصوص است، 
همانند شــهردارى محترم كه رايگان اعالم كرده 
پاركينگ هاى زيرگذر حرم مطهر را رايگان كنيد و 
چنانچه امكان دارد دستور فرماييد جاى بخصوصى 

را برايشان در نظر بگيرند.
09150002536

صداى مردم

مجتمع آبى شماره 
3 آستان قدس 

در منطقه محروم 
شهرك شهيد 
رجايى مشهد 

واقع شده كه به 
جهت كم برخوردار 

بودن آن منطقه 
تمامى خدمات اين 
مجتمع با تخفيفات 

ويژه ارايه مى شود

بــــــــرش

به همــت اداره كل روابط عمومى و 
امور رسانه آستان قدس رضوى در 

طراحى و توليد پوسترهاى خادمان 
انديشه، نمايشــگاه قرآن و عترت و 
شــهادت حاج رجب محمدزاده و 
بروشورهاى «در مسير دانايى» ويژه 
نمايشــگاه كتاب تهران و «شميم 

بهداشتى  ســرويس هاى 
عاملى،  حــر  شــيخ  ورودى هاى 
طوســى و طبرســى حرم مطهر 

مدير عامل سازمان عمران و توسعه 
حريم حرم حضرت رضا(ع) تصريح 
كرد: اين ســازمان براى رفاه زائران 
ســالمند، كم تــوان و معلوالن و 
افزايش سطح بهداشت عمومى در 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

انتقادها، پيشنهادها و ايده هاى شما از طريق  
اين پيامك ضمن انعكاس در صفحه، به مسؤوالن 

آستان قدس رضوى منتقل خواهد شد.
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جامعه روزنامـه صبـح ایـران

نامنویسی ۱۷۷هزار نفر در آزمون آموزش و پرورش       مهر: توکلی، مشاور عالی سازمان سنجش با اشاره به آخرین آمار ثبت نام در آزمون استخدامی آموزش و پرورش گفت: تاکنون ۱۷۷ هزار و 
۳۴۲ نفر در این آزمون ثبت نام کرده اند. وی با بیان اینکه آزمون استخدامی آموزش و پرورش روز جمعه ۲۱ آبان ماه برگزار می شود، افزود: به دلیل اصالحاتی که در دفترچه ثبت نام در آزمون استخدامی این 

وزارتخانه صورت گرفته است مهلت ثبت نام تا ساعت ۲۴ دیشب تمدید شد.

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

 آموزش و پرورش  

استاد دانشگاه »آپ استیت« آمریکا در گفت وگو با قدس تشریح کرد
آخرین یافته های علمی درباره »بیماری چاقی«

جامعه/ محبوبه علی پور: »چاقی«، 
مسأله تازه ای در حوزه سالمت نیست 
و همه ما حرف ها و توصیه های زیادی 
در این باره شــنیده ایم، اما شــنیدن 
توصیه هــای تازه پروفســور منوچهر 
کارجو، عضــو انجمن چاقی در آمریکا 
که مبتنی بر آخرین یافته های پزشکی 
و پژوهشــی در این کشور است، برایم 
بســیار جالب بود. پروفسور کارجو می گوید، چاق ها هر روز باید »ویتامین د« 

مصرف کنند. 
او که در حاشیه نشست خبری سمینار چاقی و بیماری های مرتبط با کودکان 
در مشــهد، با خبرنگار ما گفت وگو می کرد، افزود: از آنجا که» ویتامین د« در 
چربی بدن تحلیل می رود، روند استخوان سازی در این افراد انجام نمی شود و 

آن ها بیش از دیگران در معرض پوکی استخوان قراردارند.
عضو انجمن چاقی آمریکا یادآور شد: افزایش وزن، خطر ابتال به سرطان سینه 
را در زنان و خطر ســکته ها را در مردان افزایش می دهد. همچنین براســاس 
تازه ترین بررســی ها مشــخص شــده اطفالی که دچار چاقی بودند، ولی در 
بزرگسالی به وزن مطلوب رسیده اند نیز از عوارض قلبی و عروقی این بیماری 

مصون نمانده اند.
پروفسور کارجو ادامه داد: به دلیل اهمیت پیامدهای افزایش »اضافه وزن« در 
بروز بیماری های متعدد جســمی، روحی و حتــی روانی و اجتماعی، در حال 
حاضر در آمریکا از چاقی به عنوان »بیماری« یاد می شــود  و بیمه ها در تهیه 
داروها و انجام اعمال جراحی مرتبط با این عارضه حمایت های جدی می کنند. 
اســتاد دانشگاه upstate درباره بهترین روغن های خوراکی نیز گفت: بیشتر 
آمریکایی ها از روغن آواکادو استفاده می کنند که قابلیت سوخت و ساز بیشتر 

دارد و جذب عضالت  بدن می شود. 
البته روغن زیتون نیز دارای همین خاصیت اســت، حال آنکه نامطلوب ترین 
روغن ها آن هایی هستند که قابلیت سوخت و ساز را نداشته و ذخیره می شوند. 
همچنین این روغن ها  طی  گردش در بدن باعث افزایش انسولین شده و منجر 

به ابتال به دیابت نوع دو هم می شوند. 
وی خاطر نشــان کرد: با افزایش وزن بر قســمت چپ قلب فشــار بیشتری 
وارد می شــود و به دنبال آن، قلب بزرگ تر می شــود. از این رو هر سانتی متر 
ذخیره چربی در بدن، زمینه تنگی چندین میلی متر از عروق را فراهم می کند.  
همچنین گاه رسوب چربی ها در عروق به صورت معلق در خون جاری می شود 
که می تواند سکته های ناگهانی را به وجود آورد. البته چاقی باعث فزونی فشار 
بر عروق مغز هم می شود و در ابتال به سردردهایی همانند میگرن اثرگذار است.
این فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد کودکان در پاسخ به این پرسش 
که آیا اطفال چاق نیز به ســوءتغذیه دچار می شوند، به »قدس« گفت: بدن ما 
عالوه بر درشت مغذی ها که شامل مواردی مانند پروتئین و چربی می شود، به 
ریزمغذی ها مانند ویتامین ها نیز نیازمند اســت، از این رو در تغذیه سالم باید 
توازنی میان دریافت این مواد وجود داشته باشد، اما گاه کودکان چاق با وجود 

وزن باال از کمبود ویتامین ها وریز مغذی ها رنج می برند.
وی با اشــاره به نقش ژنتیک در افزایــش وزن در جمع خبرنگاران گفت: اگر 
مادری با  اضافه  وزن باردار شود، شانس چاقی کودک در بزرگسالی 50درصد 
خواهــد بود، چنانچه پدر نیز به چاقی مبتال باشــد، این میزان به 80 درصد 
می رسد، در حالی که بررسی ها نشان می دهد، اگر مادر پیش از بارداری به وزن 

مطلوب برسد، شانس چاقی طفل به یک یا دو درصد خواهد رسید. 
کارجو با بیان اینکه در زمــان جنگ جهانی دوم میانگین مصرف روزانه قند 
در شهروندان آمریکایی 17 گرم بوده و حال به 75گرم رسیده، افزود: در یک 
تغذیه معمولی روزانه باید سهم مصرف چربی ها 30درصد، پروتئین 30درصد و  
کربوهیدرات ها نیز 40 درصد باشد که برهم خوردن این توازن منجر به چاقی 
می شــود. در مطالعات جدید اما برای رسیدن به وزن مطلوب، افراد چاق باید 
ســهم پروتئین را به 40 درصد و کربوهیدرات ها را به 20 درصد برسانند، زیرا 

سوخت وساز با پروتئین افزایش می یابد.
وی خاطر نشان کرد: در بدن یک فرد بالغ حدود یک کیلو میکروب سودمند 
وجود دارد، اما برخی میکروب ها مضر هســتند، چنانکه در قســمت کولون 
میکروب هایی وجود دارند که در سوخت و ساز بدن اختالل ایجاد کرده و باعث 

افزایش وزن می شوند.
پروفســور کارجو با تأکید بر بی اثر بودن درمان های کوتاه مدت برای رسیدن 
به وزن مطلوب گفت: بر اساس شاخص توده بدنی، راه هایی برای کاهش وزن 
پیشنهاد می شــود. به این ترتیب اگر در فردی این شاخص به زیر 30 برسد، 
می تواند با رژیم و ورزش از وزن خود بکاهد و افراد با توده بدنی باالی حدود 35 
نیز می توانند ضمن کنترل غذا، از داروهای مؤثر در جلوگیری از جذب چربی و 

یا کاهش دهنده اشتها استفاده کنند. 
چنانچه این شاخص به بیش از40 برسد و داروها نیز مؤثر نباشند، باید تحت 
عمل جراحی  قرار بگیرند. به این ترتیب معده به انتهای روده وصل می شود، 

اما فرد ناگزیر به رعایت رژیم غذایی خواهد بود.
وی اضافه کرد: به دلیل فشار تحرک بر قلب، یک ساعت ورزش به طور مستمر 
برای چاق ها توصیه نمی شود، پس افراد مبتال باید هر روز دو نوبت 20دقیقه ای 
ورزش کنند و سپس این میزان را به سه نوبت برسانند و چنانچه وزن کاسته 

شد، بر مدت زمان ورزش افزوده می شود.
اســتاد دانشگاه upstate، خواب مناسب را 6 تا هشت ساعت دانست و افزود: 
بررسی ها نشان داده پرستارانی که در دو نوبت روز و شب فعالیت داشته اند، در 
زمان شیفت کاری شب دچار اضافه وزن بودند، بنابراین کاهش زمان خواب به 
کمتر از هشــت ساعت و همچنین پرخوابی بیش از هشت ساعت می تواند در 

بروز چاقی مؤثر باشد.

در نامه 60 نماینده به سران سه قوه تأکید شد
نگرانی مجلس از تخریب بافت پیرامونی حرم رضوی

جامعــه/ محمد رضایی: 
فرهنگی  کمیسیون  رئیس 
مجلس شــورای اســالمی 
از نامه نــگاری 60 نماینده 
به ســران ســه قوه با هدف 
ســاماندهی بافت پیرامونی 
حــرم مطهر امــام رضا)ع( 

خبر داد.
حجت االسالم والمسلمین 
با  در گفت وگو  پژمان فــر 
»قدس« گفت: به نام توسعه و عمران بافت پیرامونی حرم مطهر امام رضا)ع( 
از سوی شــهرداری و وزارت راه و شهرسازی و پیمانکاران پروژه، اقداماتی 
صورت می گیرد که بخش قابل توجهی از ســازه هــای فرهنگی را از بین 

می برد.
نماینده مردم مشــهد و کالت تأکید کرد: به دلیل تداوم این نوع تخریب ها و 
نوسازی ها و غفلت از فرهنگ زیارت در بافت پیرامونی حرم امام رضا)ع( 60 نفر 

از نمایندگان مجلس به سران سه قوه نامه نوشته اند.
 پژمان فر با بیان اینکه بلندمرتبه ســازی بی رویه و ایجاد مجتمع های تجاری 
متعدد در بافت پیرامونی حرم مطهر در شــأن پایتخت معنوی ایران اسالمی 
نیست، خاطرنشان کرد: مجلس به عنوان بزرگترین نهاد نظارتی وارد عمل شده 
و امیدواریم با کمک رسانه ها این  پیگیری ها موجب برطرف شدن موانع و رفع 

هر چه سریع تر مشکالت این حوزه مهم ملی شود.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی با تأکید بر این که تا کنون 
60 تن از نمایندگان، این نامه را امضا کرده اند و قرار اســت تا پایان هفته، این 
نامه به هیأت رئیسه مجلس ارجاع شود، گفت: با توجه به آمادگی مجلس برای 
رســیدگی به این مشکل و رایزنی های انجام شده شمار نمایندگان امضاکننده 

نامه به بیش از 200 تن هم خواهد رسید.
حجت االســالم والمســلمین پژمان فر با بیان اینکه سازمان میراث فرهنگی و 
گردشگری از وظایف اصلی خود در بحث حفاظت از سازه های تاریخی و اماکن 
عمومی موجود در بافت پیرامونی حرم مطهر غفلت کرده، یادآور شد: این اماکن 
به دلیل نداشــتن متولی و وجود نگاه ســودجویانه برخی مسؤوالن، تبدیل به 
برج های تجاری و مجتمع های خشک و ناهمگون با بافت حرم مطهر شده که 

باید از این رویه جلوگیری کرد.
به گفته این عضو خانه ملت، وزارت راه و شهرسازی، شهرداری مشهد، سازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری به همراه آستان قدس رضوی باید با یک هم افزایی 
به دور از شــعارگرایی و در چارچوب قانون، در نقشه جامع مشهد تجدید نظر 
کننــد و روح زیارت و فرهنگ زندگی بر اســاس ســبک زندگی رضوی را در 
پایتخت معنوی کشــور جاری ســازند و این مهم فقط با تغییر نگاه مسؤوالن 

امکان پذیر خواهد بود.

شهری

 جامعه/ مسعود حیدری معینی  این 
روزها و در اولین ماه سال تحصیلی، تنبیه 
شدید دانش آموز بمپوری در سیستان و 
بلوچستان که با موج ناراحتی مردم روبه 
رو شــد، موجب واکنش سریع آموزش و 
پرورش شــده است. مدیر مدرسه تعلیق 
و معلم خاطی نیز به هیأت 
رسیدگی به تخلفات احضار 
شــد. همچنین بــه دنبال 
ایــن حادثه، رئیس آموزش 
و پــرورش منطقه بمپور از 

سمت خود استعفا کرد.
همزمان شاهد انتشار فیلمی 
آموزان  دانــش  تنبیــه  از 
کرمانــی در فضای مجازی 
بودیم کــه البته صحت آن 
همچنین  شــد.  تکذیــب 
به  مســتندی  گزارش های 
دســت خبرنگار ما رسیده 
که حاکی از تنبیه 25دانش 
آموز کالس اولی در اولین روزهای ســال 
نو تحصیلی اســت، دانش آموزانی که در 
اولین روزهای مدرســه، خاطره ای تلخ را 
در دفتر خاطرات ذهن کودکانه شان ثبت 
کردند و این مسأله تأثیر نامطلوبی بر رشد 

و تحصیل آنها خواهد داشت. 

 سهل انگاری در گزینش معلمان
بحث تنبیه بدنی و ریشه یابی بروز چنین 
رفتاری، یک بحث چند عاملی است و نیاز 
به شناســایی برخی پیش زمینه ها دارد. 
»چرا معلمی که خود را در آب می اندازد 
تــا دانش آموز را از ســیل نجــات دهد، 

دانش آموز را کتک می زند؟«
دکتر مجید فوالدیان، جامعه شــناس و 
مشــاور معاون وزیر علوم در گفت وگو با 
»قدس« به این پرســش پاســخ می دهد. 
فوالدیان معتقد اســت: چنین معلمانی 

جزو اکثریت جامعه معلمان نیستند. وی 
می افزاید: نهاد آموزش و پرورش یکی از 
مهم ترین نهادهایی است که نقش مهمی 
در تحوالت اجتماعــی دارد. اگر آموزش 
و پرورش به عنوان یک ســازمان درست 
عمل کند، در نهایت خطاهای خودش را 

هم اصالح می کند و بهبود می بخشد.
مشــاور معاون وزیر علوم می گوید: یکی 
از راه هایــی که می توانیــم خودمان را از 
وضعیــت بدی کــه درون آن هســتیم، 
خارج کنیم، رفع مشکالت نظام آموزش 
و پرورش اســت، چه بــه لحاظ اخالقی 
و اجتماعــی و چه فرهنگــی و معلم نیز 
جزیی از این نظام آموزشــی است. معلم  
نمی تواند بسیاری کارها را به تنهایی انجام 
دهد. باید دید این نظام آموزشــی به چه 
نحوه ای معلمان خود را انتخاب می کند. 
در گذشته مرکزی با عنوان »تربیت معلم« 
وجود داشــت کــه معلــم در آن تربیت 
می شــد و پس از گزینش بــا یک روند 
مشخص از تربیت معلم خارج می شد. اما 
حاال گزینش این افراد که قرار است معلم 

شوند، چگونه است؟ 
آیا دقت نظرهای الزم در خصوص افرادی 
که قرار اســت به حرفه معلمی ورود پیدا 

کنند، وجود دارد؟
وی با انتقاد از ورود افراد متفرقه به نظام 
آموزشــی در ســال های اخیر، می گوید: 
دادن امتیازات برای معلم شــدن باید با 
حساب و کتاب و ســنجیده باشد و باید 
کســی وارد نهاد آموزش و پرورش شود 
که عاشــق معلمی باشــد، اما متأسفانه 
گزینش معیوب بخصوص در هشت سال 
گذشته نهادینه شده و خود نظام آموزش 
مــا نمی داند که چــکار می خواهد بکند. 
نظام ما نه مدرن اســت و نه سنتی؛ نظام 
3،3،6 و تغییر کتاب ها و اجبار برای انجام 
دستورهای باالدستی مشکل دیگری است 

که باید به آن پرداخته شود.
وقتی که وظایف و نقش ها روشن و تعریف 
شده نیست، معلم هم سردرگم می شود؛ 
نقــش معلــم در کالس چیســت؟ آیا 
کالسداری است؟ معلم باید آموزش دهد؟ 
هدایت کند؟ تربیت کند؟ معلم نمی داند 
که باید چــه کار بکند. در صورتی که در 
نظام مدرن که در دنیا در حال اجراست، 
معلم در عمل راهبر است، دانش آموزان را 
هدایت می کند و آن ها را در موقعیت های 

مختلف برای کسب تجربه قرار می دهد.

 سنتی اما مدرن!
دکتــر فوالدیان می گویــد: اکنون نظام 
آموزشــی کشــور ما سنتی اســت، اما 
می خواهیم نقش مدرن را  به معلم بدهیم 
و به او می گوییم حق ندارد کسی را بزند، 
حق ندارد دعوا کند، اما تعارض بین سنت 
و مدرنیته موجب ناکارآمدی و سردرگمی 
معلم می شود. وقتی معلم در معرض تعدد 
و تعارض نقش ها قرار بگیرد، ممکن است 
نتواند بدرســتی تصمیم گیری کند. به 
عنــوان مثال وقتی در یک موقعیتی قرار 
می گیرد که دانش آموزی شلوغ می کند، 
از سویی چند دانش آموز دیگر کار دیگری 
انجام می دهند، سردرگمی نقش برای این 
معلم ایجاد می شــود واز سویی چون راه 
حل های نظام مند برای تشــویق و تنبیه 
دانش آموزان وجود ندارد، معلم به شکل 
سنتی وارد عمل می شود، چون در نهایت 
بایــد کالس را مدیریت کند. بنابراین در 
این شرایط، مسؤولیت بیشتر متوجه نظام 

آموزشی است تا معلم.

 مشکالت نظام آموزشی
یوسف سعادتی، کارشناس آموزش و علوم 
تربیتی که سال ها سابقه تدریس دارد نیز 
می گوید: متأسفانه هر از چند گاهی شاهد 

تنبیه دانش آموزان از سوی کادر اجرایی یا 
معلمان مدارس هستیم.

نظام آموزشی کشــور باید در این زمینه 
تحقیقات وسیع کاربردی و نه کتابخانه ای 
انجام دهد، یعنی باید به مدارس ورود پیدا 
کند و با کمک کارشناسان خبره و کسانی 
که خودشــان کار معلمی انجام داده اند، 
به مورد پژوهی بپــردازد و اقدام پژوهی 
کند. امــا اگر بخواهیم به طــور کلی به 
قضیه تنبیه بدنی در مدارس نگاه کنیم، 
این پدیده یک اتفاق چند وجهی اســت 
که بــر اثر ایجاد چند عامل پدید می آید. 
یکی از این عوامل شرایط و محیطی است 
که خود معلم در آن محیط رشد کرده و 
تربیت شــده است که بخش اعظم آن به 
نحوه جذب و تربیت معلمان برمی گردد؛ 
یعنی استادان و مربیان این معلمان باید 
افراد متخصص، مجرب و متعهدی باشند 
و از سویی باید دانشجویان را در بازه های 
زمانی مورد ارزشیابی کمی و کیفی قرار 
داد و بــا قرار دادن آن ها در موقعیت های 
شبیه سازی شده، این داده ها را در اختیار 
روان شناس معتمد قرار دهیم تا در مورد 
رفتار فرد اظهار نظر کند و در صورتی که 
مشکلی وجود داشــت، این مشکل رفع 
شود و حتی از ورود فرد به حرفه معلمی 

جلوگیری به عمل آید.
این کارشناس علوم تربیتی تأکید می کند: 
وجه دیگر مسأله در اختیار گذاشتن ابزار، 
امکانات، شرایط مساعد و حضور مشاور در 

مدارس است. 
همچنیــن باید به آمــوزش مهارت های 
زندگی و حقوق شــهروندی به معلمان، 
اولیــا و دانش آموزان توجــه و به نقش 
رسانه ها در آموزش واطالع  رسانی نظرات 
کارشناسی به آحاد مردم، به دور از دامن 
زدن به حوادث و حاشــیه ســازی اشاره 

کرد.

کارشناسان از ضرورت اصالح ساختارها در نظام آموزشی می گویند

»تنبیه بدنی« زخم قدیمی بر چهره آموزش و پرورش  1900مورد شکایت
از تنبیه بدنی 

ایلنا: شــاه ولد؛ مدیرکل ارزیابی عملکرد و 
پاسخگویی به شــکایات آموزش و پرورش 
گفت: در ســال های 13۹3 و 13۹4، از 80 
هزار شــکایت، 1۹00 شکایت درباره تنبیه 
بدنی دانش آموزان ثبت شده است. همچنین 
در ســال ۹3، 124۹ شــکایت در ارتباط با 
تنبیه بدنی بوده و بقیه شــکایت ها، مسایل 

آموزشی و مالی بوده است.

 عنوان »شهید خدمت« 
در نوبت تصویب دولت

فارس: چمران، رئیس شورای عالی استان ها 
از بررســی عنوان »شهید خدمت« در دولت 
برای آتش نشانان جانباخته در حوادث خبر 
داد و گفت: بــا توجه به تعریف های موجود 
امکان اختصاص نام شــهید بــه این افراد 

امکان پذیر نیست.
وی افزود: نام »شهید خدمت« پیشنهاد شده 
است که اگر به تصویب برسد جان باختگان 
حین خدمت آتش نشان و محیط زیست به 

عنوان »شهید خدمت« شناخته می شوند.

صدور مجوز برای مشموالن 
در راهپیمایی اربعین

جامعه: مشموالن غیرغایبی که قصد حضور 
در راهپیمایی اربعین حســینی)ع( را دارند 
باید طبق ضوابط، مجوز خروج را از سازمان 

وظیفه عمومی دریافت کنند.
این مشــموالن  باید با سپردن وثیقه برای 
سفرهای زیارتی سه میلیون تومان و سفرهای 
سیاحتی 15 میلیون تومان، در استان تهران 
به صورت اینترنتی مجوز بگیرند و مشموالن 
سایر استان ها نیز به معاونت وظیفه عمومی 

مرکز استان مراجعه کنند.

غربالگری 60 بیماری با یک 
قطره خون نوزاد

جامعه: فوق تخصص غدد کودکان گفت: با 
همکاری وزارت بهداشــت و درمان در چند 
ماه آینده آزمایش غربالگــری نوزادان برای  
شناســایی60 بیماری متابولیک و ارثی در 
مرکز طبی کودکان آغاز می شود. دکتر ربانی 
افزود: در گذشته بیماری  عفونی، علت بیشتر 
مرگ و میرها بوده، ولی اکنون بیماری های 
ژنتیــک در کودکان مشکل ســاز اســت و 
تشــخیص دیرهنگام این بیماری ها هزینه 
زیادی بر خانواده ها و کشور تحمیل می کند.

اضطراب؛ بزرگ ترین مشکل 
دانش آموزان

مهر: شــکوهی، مدیرکل مشــاوره وزارت 
آموزش و پــرورش با بیان اینکه بزرگ ترین 
مشــکالت حوزه سالمت روان دانش آموزان 
اضطراب، استرس و عزت نفس پایین است، 
گفت: کتاب »تفکر و سالمت زندگی« توسط 
مشــاوران مدرســه با همین هدف تدریس 
می شــود. وی با بیان اینکه از روز 24 تا 30 
مهرماه هر ساله به عنوان هفته بهداشت روان 
نامگذاری شده است، افزود: با توجه به اینکه 
هیچ کس از آسیب روانی مصون نیست این 
هفته فرصتی است که جامعه را به موضوع 

مهم بهداشت روان متوجه کنیم.

۷هزار خانوار کمیته امداد در 
نوبت کمک هزینه اجاره مسکن

مهر: معــاون حمایت کمیته امداد تهران، از 
پرداخت کمک هزینه اجاره مسکن به بیش از 
دو هزار و 600 خانوار مددجوی این نهاد در 
این استان خبر داد و گفت: 7 هزار خانوار نیز 
در نوبت هستند.  شاهجانی، افزود: بیشترین 
تمرکز این نهاد پرداخت کمک معیشــت به 
مددجویان تحت حمایت اســت، به طوری 
که ماهانه بیش از 63 هزار خانوار از این نهاد 

کمک معیشت بالعوض دریافت می کنند.

هتل های ایران بهتر از پاریس 
است

تسنیم: رئیس هیأت مدیره انجمن صنفی 
دفاتر خدمات مسافرتی هوایی و جهانگردی 
کشور با اشاره به نقاط ضعف گردشگری اروپا 
از بهتر شدن شرایط هتل های ایران نسبت 
به هتل های پاریس خبر داد و گفت: سفر به 
ایران 12 ماهه است و نباید سفر به ایران در 
چند ماه و فصل خالصه شود، زیرا ایران بسیار 
امن است. کرمانی، ادامه داد: ما باید به دنبال 
سرمایه گذاران خارجی در حوزه گردشگری 
کشور باشیم و برگزاری نمایشگاه ها در این 

زمینه بسیار تأثیرگذار خواهد بود.

 مصرف شکر ایران باالتر
از سرانه جهانی 

ایرنا: وزیر بهداشت گفت: آمار جهانی نشان 
می دهد سرانه مصرف شکر در ایران طی 10 
سال گذشته حدود 26/۹ کیلوگرم بوده، اما 
در 10 ســال گذشته رشد فزاینده ای داشته 
و حداقل 3 کیلوگرم بیشتر از سرانه جهانی 
است.  دکترهاشمی با اشاره به اخباری که در 
روزهای اخیر دربــاره روغن پالم از وی نقل 
شده اســت، افزود: برخی افراد هستند که 
وقتی این تریبون لعنتی به دستشان می افتد 
هر چه دلشان بخواهد می گویند، ولی قدرت 
طلبان باید پایشان را از حوزه سالمت بیرون 
بکشــند و قوه قضاییه نیز بایــد با این افراد 

برخورد کند.

خبر

اما و اگرهای ساماندهی قبور شهدا 

گلی گم کرده ام می جویم او را ...

گزارش روز

»همین  راحل،  امام  فرموده  به  رضایی   محمد  جامعه/   
تربت پاک شهیدان است که تا قیامت مزار عاشقان، عارفان و 

دلسوختگان و دارالشفای آزادگان خواهد بود...«. 
طرح ساماندهی گلزار شهدا برای نخستین بار در کشور، در سال 
1386 کلید خورد. هدف اولیه این اقدام حفظ قداست و معنویت 
مزار شــهدا و رفع موانع در جهت دستیابی مناسب خانواده های 
معظم به مزار فرزندان شهیدشــان بود، اما اجرای آزمایشی آن 
برخی اعتراض ها را به دنبال داشــت.  طی چند ســال گذشته 
کارگروه ساماندهی مزار شــهدا در بنیاد شهید کشور، تصمیم 
گرفت برای زیباسازی و مقاوم سازی مزار شهدا طرح ساماندهی 
بزرگی را در سطح کشور اجرا کند و این طرح با اعتبار ملی کلید 
خورد، ولی به اعتقاد کارشناسان، چون گلزار شهدا به عنوان سند 
ماندگار فرهنگی برای حفظ آثار فرهنگی شهدا یک ضرورت است، 

باید در بحث ساماندهی، همه جوانب امر مورد توجه قرارگیرد.

  ساماندهی قبور شهدا با رضایت خانواده ها
خانواده های شهدا می گویند، شــهدا به عنوان ولی نعمت های 
انقالب اســالمی باید مورد تکریم قرار بگیرند و یکی از راه های 

این تکریم و تعظیم آن ها، حفظ بنای مزار آنان به عنوان یادگار 
روزهای شهادت است که باید هم راستا با رضایت خانواده ها در 
طرح های عمرانی و توســعه ای مد نظر مسؤوالن شهری قرار 

گیرد.
حجت االسالم محمدعلی شــهیدی، رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران نیز در این باره گفته است: ساماندهی قبور شهدا یک 
طرح بزرگ بین بخشــی اســت، ولی تمام تالش ما بر گرفتن 
رضایت خانواده شــهدا برای ساماندهی مزار این عزیزان است و 

بدون رضایت آن ها هیچ کاری انجام نخواهیم داد.

 ساماندهی 19 هزار گلزار شهدا
مهدی ایزدی قهفرخی، معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید 
و امور ایثارگران به خبرنگار ما گفت: بیش از 220 هزار شهید در 
گلزارهای شهدای سراسر کشور، آرمیده اند و ساماندهی 1۹ هزار 

گلزار شهدا در دستور کار این نهاد قرار گرفته است.
وی تأکید کرد: از 1۹ هزار گلزار موجود، 13 هزار گلزار ساماندهی 
شــده و 6 هزار گلزار در دست اقدام و بررسی است و ساماندهی 
6 هزار گلزار شهید باقی مانده کشور با ۹0 هزار شهید، در دستور 

کار بنیاد شهید و امور ایثارگران کشور قرار دارد. البته برای مرمت 
این گلزارها تنها 200 میلیارد ریال اعتبار در سال جاری داریم.

 ساماندهی 6 هزار گلزار شهدا در گرو تأمین اعتبار
معــاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شــهید و امــور ایثارگران 
همچنین گفت: ساماندهی 6 هزار گلزار شهدا در دستور کار بنیاد 
قرار دارد که روند بازسازی آن ها با جذب اعتبارات مورد نیاز انجام 
می شــود. البته  گلزارهای باقی مانده به غیر از دو گلزار بزرگ، 
بقیه گلزارها با 10 شهید گلگون کفن یا کمتر از این تعداد است.
ایزدی با اشــاره به اجرای شــفاف طرح بهســازی قبور شهدا و 
فرافکنی برخی افراد در این باره گفت: هیچ تخلفی صورت نگرفته، 
زیرا زیباسازی زیر نظر مدیران بنیاد و با نظارت خود بنیاد اجرایی 
می شــود و ضرورت اخذ رضایت خانواده شهدا برای ساماندهی 
گلزار و قبور، مورد تأکید دولت بوده است. البته هنوز گلزار بهشت 
زهرا)س( باقی مانده و اگر خانواده شهدا با این کار موافق نباشند، 

به هیچ وجه اجرا نخواهد شد.

 حفظ هویت سنگ قبور شهدا
در همین حال دکتر آرشــام توحیدی، کارشناس ارشد زیباسازی 
سازمان بهشت زهرا)س( با اشاره به روند صعودی بهسازی قبور شهدا 
به خبرنگار ما گفت: حفظ سنگ قبور شهدا، اولویت اصلی ماست، 
مگر اینکه سنگ مزاری تخریب یا فرســوده شده باشد که امکان 
استفاده دوباره آن وجود نداشته باشد. وی با تأکید بر هماهنگی این 
سازمان با خانواده های شهدا افزود: همه بازسازی ها و زیباسازی های 
مزار شهیدان با رضایت خانواده های معظم شهدا بوده و در این طرح 
تالش فراوانی شده تا وضع موجود حفظ شود، به گونه ای که نمای 

اصلی و هویت سنگ قبور شهدا دست نخورده است.

 رعایت مسایل حقوقی در طرح بهسازی
این مسؤول در بهشت زهرا)س( فرآیند بهسازی را بر اساس تصمیم 
دولت و از مسیر قانون دانست و گفت: البته نگرانی هایی از سوی 
خانواده ها وجود داشت، به همین دلیل این موضوع طی سال های 
اخیر در دیوان عدالت اداری بررســی شد و پس از کسب تکلیف، 

نسبت به بهسازی و همسطح سازی این قبور اقدام شده است.
دکتر توحیدی جوسازی های برخی افراد در شبکه های اجتماعی 
را تحریک آمیز دانست و خاطرنشان کرد: تا کنون هیچ تخریبی 
انجام نشده و قرار هم نیست که انجام شود. البته این طرح با رأی 
دیوان عدالت اداری و با حضور نماینده مستقیم بنیاد شهید انجام 

شده و خروجی کار حتماً شایسته خانواده ها خواهد بود.

سالمت

تنبیه بدنی 
دانش آموز، شیوه ای 
منسوخ و ناکارآمد 
است که اگر همراه 
با شدت و آسیب 
باشد، جرم به شمار 
می آید و پیگرد 
قانونی دارد

بــــــــرش

استادان و مربیاِن 
معلمان، باید افراد 
متخصص، مجرب 
و متعهدی باشند 
و از سویی باید 
دانشجویان را در 
بازه های زمانی 
مشخص مورد 
ارزشیابی کمی و 
کیفی قرار داد
عکس: مسعود 
حیدری- قدس
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روزنامـه صبـح ایـرانسیاست

 برنامه ما اتحاد تمام جریان های انقالبی است  فارس: دبیرکل جامعه روحانیت مبارز با اشاره به ساز وکار ائتالف اصولگرایان، تصریح کرد: برنامه ما اتحاد و همدلی همه نیروها و جریان های 
انقالبی اســت و ما برای رســیدن به این امر موظفیم اختالفات را کنار بگذاریم و بر روی مبانی و اصول وحدت کنیم. آیت اهلل محمدعلی موحدی کرمانی از نشســت مشــترک جامعه روحانیت با احزاب 

اصولگرا و برنامه اش برای دیدار با آیت اهلل یزدی دبیرکل جامعه مدرسین خبر داد و اظهار داشت: هنوز زمان برگزاری این نشست ها مشخص نشده است.  

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

 ؟؟؟؟؟؟؟  

جوابیه نهاد ریاست جمهوری به گزارش قدس
در پی درج گزارشــی با عنوان»بمب ساعتی 
کلیــدی«  پســت های  در  تابعیتی هــا  دو 
 روابــط عمومــی نهــاد ریاســت جمهوری 
جوابیه ای را برای روزنامه قدس ارسال کرده 
و نوشــته اســت: در گزارش مشکوک فوق، 
در کنار ذکر اســامی برخی افــراد با تابعیت 
دوگانه و بعضــا دارای انواع محکومیت ها، نام 
 دکتــر محمدنهاوندیان رئیــس محترم دفتر 
رئیس جمهور نیز برده و ادعا شــده اســت 
 که ایشــان دو تابعیتی)دارای تابعیت آمریکا( 

می باشد.

ایــن مطلب نشــر اکاذیب، افترا و تشــویش 
اذهان عمومی است. به ویژه اینکه با استناد به 
اطالعات غیر رسمی، نقل قول های مجهول از 
برخی مسؤوالن و جلسات کمیسیون امنیت 
ملی مجلس تالش شــده اســت تا مخاطب 
 عمال به دو تابعیتی بودن رئیس محترم دفتر 
رئیس جمهور و مقایســه ایشــان با برخی از 

محکومین هدایت شود.
بدینوســیله ضمن تکذیب مجدد ادعای فوق 
به اطالع می رساند که پی گیری حقوقی الزم 

در این زمینه نیز در دستور کار خواهد بود.

 توضیحات روزنامه قدس:
1.  از توجــه و حساســیت روابــط عمومی 
 نهاد ریاســت جمهوری در خصوص مطالب 
رسانه ها سپاســگزاریم و این را نشانه خوبی 
در تعامل بیشتر میان رسانه ها و دستگاه های 

دولتی می دانیم.
2.  اینکه گزارش مذکور مشکوک عنوان شده 
جای تعجب دارد. الزم اســت تأکید کنیم که 
روزنامه قدس مشــی مســتقل خود در نقد 
منصفانه جریانات و افراد به ویژه مســؤوالن 
کشوری که باید پاســخگوی مردم باشند را 

تحت فشار انتخاب نکرده است.
3.  در جوابیه روابط عمومی دو تابعیتی بودن 
آقای نهاوندیان تکذیــب و روزنامه قدس به 
البته  پیگیری حقوقی تهدید شــده اســت. 
 گفتنی اســت آقای نهاوندیــان گرین کارت
)کارت اقامت و ویزای دائم( آمریکا را داشته 
اند که در جریان مذاکرات هسته ای در دوران 
دبیری علی الریجانی بر شورای عالی امنیت 

ملی دچار مناقشاتی شد.
روزنامــه قدس از درج عنوان دوتابعیتی برای 

ایشان پوزش می طلبد.

4.  عنوان شده اســت که در مطلب روزنامه 
قدس نقــل قول هایــی مجهــول از برخی 
مسؤوالن و جلســات کمیسیون امنیت ملی 
منتشره شــده اســت . اگر منظور اظهارات 
وزیر اطالعات در این جلسه است، باید یادآور 
شــویم که آنچه منتشــر شــده نقل از آقای 
محمد جواد جمالی دبیر کمیســیون امنیت 
ملی از اظهــارات وزیر اطالعات در جلســه 
مذکور اســت که در خبرگزاری های رسمی 
کشــور در زمان خود منتشــر شده و موجود 

می باشد.

خــبر

روایت کارشناسان از چرایی هشدار رهبر معظم انقالب بر ضرورت شفاف سازی مالی نامزدهای انتخاباتی

قدرت نباید با پول کثیف به دست آید

انتقاد برخی نمایندگان از مصوبه جنجالی پارلمان
تصمیم مجلس نظارت شورای نگهبان را تحدید می کند

 سیاست/ آرش خلیل خانه  مجلس 
دهم با استفســاریه ای که دیروز برای 
محدود کــردن اعمال نظر شــورای 
نگهبان در بــاره صالحیت نامزدها تا 
پیش از تأییــد نهایی انتخابات داد پا 
در محــدوده تعیین شــرایط نظارت 
گذاشت.  نگهبان  شوراسی  استصوابی 
نظارتــی کــه بنابر قانــون در حیطه 

وظایف شــورای نگهبان است و البته شــرایط آنرا نیز خود این شورا تعیین 
می کنــد نمایندگان مجلس با اصــالح طرح استفســاریه ای درباره نظارت 
استصوابی شورای نگهبان، مقرر کردند که این شورا پس از اعالم نظر قطعی 
و نهایی خود دربــاره صالحیت یک نامزد و اعالم صحت انتخابات نمی تواند 

اظهار نظر مجددی درباره صالحیت آن نامزد داشته باشد. 

 ریشه استفساریه مجلس دهم
تصویب این استفســاریه در مجلس دهم واکنشی از سوی نمایندگان اصالح 
طلــب به رد صالحیت مینو خالقی منتخب مردم اصفهان اســت که پس از 
اعالم نتایج و تأیید انتخابات از ســوی شورای نگهبان به دلیل دسترسی این 
شورا به اسنادی جدید صالحیتش پیش از تصویب اعتبارنامه نمایندگان در 

مجلس رد شد و از راهیابی که پارلمان جا ماند.
در آن مقطع مناقشــه ای میان وزارت کشــور و فراکسیون اصالح طلبان در 
مجلس از یک ســو و شورای نگهبان درباره اینکه می توان صالحیت نامزدی 
را پس از تأیید نهایی انتخابات رد کرد یا نه؟ بوجود آمد. وزارت کشور مصر 
بود که شــورای نگهبان نمی تواند صالحیــت نامزد منتخب را در این مقطع 
رد کند و تصمیمی درباره نامزدها پس از تأیید انتخابات با مجلس است که 
اعتبارنامه انها را تأیید کند یا نه اما شــورای نگهبان بر این نظر بود و هست 

که نظارت استصوابی در هر مرحله از انتخابات جاری است.

 تحدید نظارت شورای نگهبان
اکنون اما مجلس به دنبال محدود کردن نظارت اســتصوابی شورای نگهبان 
است و با وجود ایراد قانون اساسی این شورا به استفساریه مذکور به استناد 
اصل 99 در دور قبل مجلس مدعی اســت دو ایراد و ابهام این استفساریه را 

برطرف کرده است. 
در موضوع این استفســاریه که دیروز به تصویب مجلس رســید آمده است: 
»با توجه به مفاد تبصره 4 ماده 52 قانون انتخابات مجلس شــورای اسالمی 
مصــوب 78/9/7 و اصالحات بعدی آن مبنی بر اینکه پس از اعتراض نامزد 
انتخابات به رد صالحیت خود از سوی هیأت مرکزی نظارت، شورای نگهبان 
20 روز پــس از اظهار نظر هیــأت مرکزی نظارت »نظــر قطعی و نهایی« 
خــود را در خصوص تأیید یا رد صالحیت داوطلبان به وزارت کشــور اعالم 
خواهد نمود. آیا شورای نگهبان می تواند پس از اعالم صحت انتخابات حوزه 
انتخابــات مربوطه صالحیت منتخب را رد کند و به این وســیله آرای او را 

باطل نماید؟«.
نمایندگان مجلس در پاســخ به این استفساریه با 151 رأی موافق، 66 رأی 
مخالــف و 9 رأی ممتنع اعــالم کردند: پس از اعالم نظــر قطعی و نهایی 
شــورای نگهبان در مهلــت 20 روزه مذکور در تبصره 4 مــاده 52 قانون 
انتخابات مجلس شــورای اســالمی درباره صالحیت یک نامزد انتخابات و 
بعــد از اعالم صحت انتخابات حوزه انتخابیه مربوطــه با رعایت قانون لزوم 
رسیدگی دقیق به شکایات داوطلبین رد صالحیت شده در انتخابات مختلف 
)مصوب1378/8/22( مجمع تشــخیص مصلحت نظام(، این شورا نمی تواند 
اظهــار نظر مجددی درباره صالحیت آن نامزد یا منتخب داشــته باشــد و 
چنانچه مدارک جدیدی درباره او به شــورا رســیده باشد، این مدارک طبق 
ماده 30 قانون آیین نامه داخلی مجلس شــورای اســالمی در زمان بررسی 

اعتبارنامه های منتخبان مورد رسیدگی قرار می گیرد.
حاال اما از هم اکنون و پیش از آنکه شــورای نگهبان نظر خود را درباره این 
استفســاریه اعالم کند برخی نمایندگان مثل علی مطهری  آنرا زمینه ساز 

ورود مینو خالقی به مجلس عنوان کرده اند. 
امــا حســین مقصودی ســخنگوی 
کمیســیون شــوراها و امــور داخلی 
مجلــس می گوید: در زمان بررســی 
از قانون  استفســاریه اصالح بنــدی 
اســالمی  شــورای  مجلس  انتخابات 
در کمیسیون شــوراها و امور داخلی 
مجلس مصوب شــد کــه این اصالح 
پارلمان  انتخابات  آتی  برای دوره های 

اســت و عطف به ما ســبق نمی شــود بنابراین در صورت تأیید آن از سوی 
شورای نگهبان باز هم مینو خالقی به مجلس راه نمی یابد.

 انتقاد از مصوبه جنجالی
اما مهم  تر از موضوع حاشــیه ای مینو خالقی  پا گذاشتن مجلس در حدود 
اختیارات مصرح شــورای نگهبان و تحدید نظارت استصوابی این شورا در 
امر انتخابات است که مناقشه و چالش حقوقی سنگینی را بوجود می آورد.
محمــد علی پورمختار عضو کمیســیون حقوقی و قضایــی مجلس اما در 
گفت وگو با خبرنگار ما با اشــاره به ســابقه این استفساریه و ایراد شورای 
نگهبــان به آن  و اصالحاتی که کمیســیون امور داخلی و شــوراها مدعی 
اســت برای رفع نواقص آن انجام داده گفــت: هیچ تغییر محتوایی در این 
مصوبه صورت نگرفته و آنچه کمیســیون اعمال کرده فقط تغییرات شکلی 
است و آنچه تصویب شد تأکیدی است بر مصوبه قبلی برای محدود کردن 

صالحیت شورای نگهبان در نظارت بر انتخابات.
وی با اشــاره به ابالغ سیاســت های کلی انتخابات از ســوی رهبری نظام 
و تأکید این سیاســت ها بر نظارت جامع شــورای نگهبان بر کلیه مراحل  
انتخابات افزود: این مصوبه با این سیاســت ها نیز مغایرت دارد ضمن اینکه 
ایراد قانون اساسی آن هم بر طرف نشده است و شورای نگهبان این مصوبه 

را رد خواهد کرد. 
پورمختــار با یــادآوری اینکه شــرایط نظارت و مراحــل آن در برگزاری 
انتخابــات را شــورای نگهبان تعیین می کند و دســتگاه دیگری نمی تواند 
نظارت اســتصوابی این شورا را تفســیر و تحدید کند به خبرنگار ما گفت: 
مجلس اختیار محدود کردن و تفســیر نظارت اســتصوابی را ندارد و این 
مصوبه با مشــکل روبرو خواهد شــد و در صورتن بازکگشــت این مصوبه 
از ســوی شورای نگهبان این چالش بســتگی به رفتار مجلس و کمیسیون 
تخصصــی مربوطــه دارد که بر رأی خود بماند و ایــن مصوبه را به مجمع 

تشخیص بفرستد یا آنکه نظر خود را تغییر دهد.

سیاســت های  سیاســت/ طیبه مروت    
هجده گانه کلی انتخابات از سوی رهبر انقالب 
در حالی به رؤســای قوای سه گانه  ابالغ شد 
که کم تر از 7 ماه به انتخابات ریاست جمهوری 

باقی مانده است؛ 
انتخاباتی که سرنوشت مردم ایران را تا 1400 
به دست شخصی خواهد ســپرد که نامش از 

صندوق آرای مردم بیرون بیاید
آنچــه درایــن ابالغیــه بیــش از پیش مهم 
بــه نظر می رســد، اتمام حجــت رهبر معظم 
انقــالب با نامزدهای احتمالی انتخابات 96 در 
بهره مندی از منابع مالــی تبلیغات انتخاباتی 
و تأکید بر مســایلی مانند شفاف سازی منابع 
مالی، ممنوعیــت اســتفاده از حمایت مالی 
و تبلیغی و امکانات بیگانگان، اســتفاده برابر 
نامزدها از امکانات تبلیغی دولتی مانند رسانه 
ملی، ارتقای شایســته گزینی، تأکید بر جایگاه 
نظارتی شورای نگهبان و پاسداری از آزادی و 
ســالمت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد 

است. 
اگرچه سیاســت های ابالغ شــده بــرای اصل 
انتخابات است اما با توجه به نزدیکی انتخابات 
ریاســت جمهوری 96 ، به نظر می رســد که 
التزام قوای ســه گانه و دســتگاه های اجرایی 
انتخابات می تواند مردم را در به نمایش گذاردن 

بلوغ سیاسی خود یاری رساند. 

 خدمت به پول های کثیف! 
سیدحسین نقوی حســینی با اشاره به تأکید 
و تصریـــح رهبــر 
انقـــالب بر  معظم 
شـفافیت  ضـرورت 
نامزدهــــای  مالی 
انتخابـــــات، بــه 
خبرنــگار »قدس« 
از  یکی  می گویــد: 
زمینه های فســادآور در انتخابات، استفاده از 
منابع مالی غیرشــفاف و استفاده از پول های 
کثیف اســت. بنابراین برای جلوگیری از این 
فســاد باید هزینه کرد هر یــک از نامزدهای 

انتخاباتی مشخص باشد. 
این عضو کمیسیون سیاست خارجی و امنیت 
ملی مجلس به هزینه های میلیاردی تبلیغاتی 
برخــی نامزدهــای انتخابات اشــاره کرده و 
می افزایــد: هزینه کرد این مبالغ اگر شــفاف 
نباشــد و اهرم های ثروت جامعه در پشت آن 
پنهان باشند، زمینه ساز فسادهای بعدی است. 
زیــرا فردی که این کمک هــا را پذیرفته، اگر 
وارد سیاست شود، به جای نمایندگی مردم و 
خدمت، باید به تعهداتی که به صاحبان ثروت 
داده است پایبند باشد. بنابراین شفافیت مالی 
نامزدها به ســالمت انتخابات و سالمت قدرت 

کمک فراوانی می کند. 
نماینده مردم ورامین در مجلس با بیان اینکه 
بعضی مواقع، اســتفاده از اصطالح »پول های 
کثیف« تنهــا برای حذف رقیب سیاســی از 
انتخابات اســت، تصریح می کند: چندی پیش 
وزیر کشــور گفــت که برخــی از نمایندگان 
بــا پول های کثیــف به کرســی های مجلس 
رســیده اند و چون افراد خاصی مد نظر او بود، 
به مجلس فراخوانده شد تا این افراد را معرفی 

کند و چون دلیل متقنی نداشت، مورد انتقاد 
واقع شد. 

وی با بیان این مطلب که دستگاه های امنیتی 
بــه کلیه فعالیت هــای نامزدهــای انتخاباتی 
اشــراف کامل دارنــد، اظهار مــی دارد: همه 
فعالیت هــای مالی قابل کنترل اســت و این 
بهترین راه برای شفاف سازی مالی فعالیت های 
تبلیغی نامزدهای انتخاباتی است تا اگر افرادی 
از منابــع غیرقانونی بــرای تبلیغات انتخاباتی 
اســتفاده می کنند، به دســتگاه های مربوطه 
معرفی شــوند. زیرا انتخاب افــراد اگر بر پایه 

پول صورت بگیرد، باطل است. 

 مبارزه با فساد سیاسی نشود
نقوی حســینی در ادامه با طرح این موضوع 
که برخــی اتهامات به افراد، جنبه سیاســی 
و حــذف جناح هــای رقیــب دارد، می گوید: 
فســاد اقتصادی به ارکان نظام لطمه می زند 
و اعتماد مردم را تحت الشــعاع قرار می دهد. 
بنابراین مبارزه با فســاد نباید سیاســی شود. 
مبارزه با فساد تکلیف انقالبی و اسالمی است 
لذا جناحی کردن مبارزه با فســاد کار کسانی 
است که می خواهند در هیاهوی »دزد- دزد« 

فسادشان پوشیده بماند. 
ملی مجلس  امنیت  ســخنگوی کمیســیون 
با اشــاره به تأکید رهبر انقــالب بر ضرورت 
کنترل و نظارت دســتگاه های امنیتی بر عدم 
اســتفاده از امکانات مالی و تبلیغی بیگانگان، 
می افزاید: یکی از زمینه های نفوذ، تأمین منابع 
مالی و رسانه ای برخی از نامزدهای انتخاباتی 
توسط کشــورها و جریانات سلطه گر و معاند 
نظام اســت زیرا در این صــورت می توانند از 
مهره های درون نظام به نفع خواسته های خود 

بهره برداری کنند. 
وقتی فردی با تبلیغات و منابع مالی بیگانگان 
به مصــدر قدرت می رســد، ســعی می کند 
تــا منافع آنهــا را در نظر بگیرد کــه این امر 

موجب دخالت در امور کشور و 
جاسوسی می شود. 

امنیتی  دســتگاه های  بنابراین 
باید با هوشــیاری کامل نظارت 
کنند تا این پول ها وارد گردونه 

انتخابات کشور نشود. 

 تعریف ناقص از رجل سیاسی
ادامه  در  ورامین  مردم  نماینده 
ســخنانش به بنــد دیگری از 
ضرورت  درباره  رهبری  ابالغیه 
اشاره  نامزدها  شایســته گزینی 
از  کــرده و می گویــد: یکــی 

مشکالت ما در انتخابات این است که در زمان 
ثبت نام خیل عظیمــی از افراد برای انتخابات 
ریاســت جمهوری که »رجل سیاســی بودن« 
از مختصــات آن اســت، شــرکت می کنند و 
بر اســاس قوانین توسط شــورای نگهبان رد 
صالحیت می شــوند. این مسأله باعث می شود 
که هجمه های سیاسی سنگینی علیه شورای 
نگهبان صورت بگیرد و نظارت این شــورا زیر 
سؤال برود. برای حل این مشکل باید قانون را 
اصالح نموده و »رجل سیاسی« هم در قانون 
تعریف مشخصی پیدا کند تا هر شخصی نتواند 

برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کند. 

 بهای صنـدلی های رنگارنگ ریاست
دکتــر عمــاد آبشــناس نیــز در گفت وگو با 
»قدس« با بیان این مطلب که شفاف ســازی 
مالــی نامزدهای انتخاباتی یکــی از مهم ترین 
اجرایی  و  نظارتــی  برنامه های دســتگاه های 
می دارد:  اظهار  است،  انتخابات 
برخی افــراد بــرای انتخابات 
شورای شــهر یا مجلس ده ها 
میلیــارد هزینه کردنــد. باید 
مشــخص شــود که چــرا و 
چگونــه این همه پــول برای 
یک انتخابات هزینه می شــود 
و صندلی ســاختمان بهشت و 
اندازه برای  یا بهارســتان چه 
افــراد اهمیــت دارد که  این 
را  هزینه هایی  چنین  حاضرند 
متقبل شــوند؟  وی می افزاید: 
کاماًل مشخص است که هدف 
این افراد خدمت به مردم نیســت بلکه جبران 
چندبرابری هزینه هایی است که از جیب خود 

یا حامیانش هزینه کرده اند. 
این تحلیلگر مســایل سیاســی با بیان اینکه 
توقع جبران  انتخاباتــی  نامزدهــای  حامیان 
خدمات خود را دارند، اظهار می دارد: صاحبان 
ثروت بــرای دســت یافتن به قدرت، پشــت 
چهره های سیاسی پنهان می شوند تا از قدرت 
آنها برای افزودن بر ثــروت خود بهره گیرند. 
بنابراین شــفافیت مالــی نامزدهای انتخاباتی 
یکــی از مهم تریــن برنامه های نظام اســت. 

آبشناس تأکید می کند: فساد مالی انتخاباتی، 
پس از انتخابات موجب فسادهای اقتصادی در 

سطح کالن می شود. 

 نگذاریم پول»قدرت« بسازد
این فعال سیاســی بــه پول هــای کثیف در 
اشاره  نیز  انتخابات 
تصریــح  و  کــرده 
جانبداری  می کند: 
جنـاح های سیاسی 
نامزدهــــــای  از 
همســو  انتخاباتِی 
طبیعـــی  کامــاًل 
اســت. اما آنچه غیرقابل قبول است، حمایت 
صاحبان ثروت از نامزدهاست زیرا این پول ها 
کثیف اســت و فضــای انتخابات را ناســالم 

می کند. 
دکتر آبشناس به ضرورت پایبندی نامزدهای 
انتخاباتی به عدم توجه و اتکا به منابع مالی و 
تبلیغی بیگانگان اشاره کرده و تصریح می کند: 
تالش غرب و برخی کشورهای همسایه برای 
نفوذ در ســطوح قدرت از طریق حمایت مالی 
و تبلیغی قابل انکار نیست و این دستگاه های 
امنیتی هســتند که با نظارت خود می توانند 

مانع این اتفاق شوند. 
 ایــن اســتاد دانشــگاه در ادامه ســخنانش 
اســتفاده برابر نامزدهای انتخاباتی از امکانات 
تبلیغــی دولتی را یکی دیگر از راه های برپایی 
انتخابات ســالم دانســته، تأکید رهبر انقالب 
را دلیل اهمیــت برابری اجتماعــی در نظام 
اســالمی عنوان کرده و می افزاید: رسانه ملی 

باید شــرایطی را فراهم کند که همه نامزدها 
از حقوق مساوی برای تبلیغ برخوردار شوند. 

 سلفی با َردای ریاست جمهوری! 
وی همچنیــن بــه ورود بی منطــق برخی از 
افـــــراد به عرصـه انتخابات ریاست جمهوری 
اشاره کــرده و آن را بیشتر یک شوی سیاسـی 
دانسته و می گــویـــــــد: حضور افرادی که 
مطابق قانون رجل سیاسی محسوب نمی شوند 
و تنها برای ســلفی گرفتن و ساختن کلیپ در 
ساختمان وزارت کشور حاضر می شوند از این 
لحاظ که باعث زیر سؤال رفتن شورای نگهبان 
تنها بــه خاطر عمل به وظیفه اش می شــود، 
وهن نظام اســت. همچنین تبلیغات گسترده 
سیســتم های خبرپراکنی غربی وجهه دیگری 
از وهن نظــام به دلیل حضور بی منطق برخی 
افــراد در ثبت نام انتخابات ریاســت جمهوری 

است.  
زیــرا آنها رد صالحیت افــراد را دلیل بر نبود 
آزادی در ایــران عنوان می کننــد؛ در حالی 
که در کشــوری مانند آمریکا پس از انتخابات 
حزبی تنها 2 نفر برای ریاســت جمهوری باقی 
می ماننــد یــا در برخی کشــورهای اروپایی 
نامزد ریاست جمهوری  شخصی که می خواهد 
شــود، باید 50 هزار امضــا جمع کند که او را 

تأیید کنند.
آبشــناس در خاتمه تأکید می کند: شــورای 
نگهبان باید شــرایطی را برای ثبت نام هر یک 
از انتخابات تعیین کند که هر کســی به خود 
اجازه ندهد که نامزد پست های مهم و کلیدی 

نظام شود.

یکی از زمینه های 
نفوذ، تأمین منابع 

مالی و رسانه ای 
برخی از نامزدهای 

انتخاباتی توسط 
کشورها و جریانات 

سلطه گر و معاند 
نظام است 

بــــــــرش

ثبت نام در انتخابات باید ضابطه مند و بدون نمایش باشد
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فرهنگ روزنامـه صبـح ایـران

پاسخ وزیر ارشاد به شایعه رفتنش  ایسنا: وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره رفتن یا نرفتنش از وزارت ارشاد گفت: چند روز صبر کنید تا نتیجه مشخص شود. علی جنتی ادامه داد: چند 
روز دیگر نتیجه مشخص می شود و من درباره این موضوع صحبت نمی کنم. او همچنین درباره اولین انتخابات الکترونیکی هیأت نظارت بر مطبوعات کشور به بیان توضیحاتی پرداخت و گفت: خوشبختانه 

تا کنون استقبال خوبی از سوی مدیران مسؤول رسانه ها شده است و تعدادی از آنها در این انتخابات شرکت کردند. 

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

 دانشگاه  

گفت  وگو با معاون مرکز تحقیقات وقف 

وقفبرایدانشراجدینگرفتهایم

ایبنا: حســین کیانــی، مترجم آثار 
روانشناســی، درباره علت اســتقبال 
ایرانیــان از کتاب های روانشناســی 
عامه پسند اظهار کرد: عموم مردم به 
دنبال یافتن راه حل برای مشــکالت 
خــود هســتند و می خواهنــد کــه 
نسخه ای برای رفع آنها داشته باشند. 
اما متأسفانه این آثار که گاهی طیف 
را هم  کتاب های عرفان هــای کاذب 
به صورت فست فودی  شامل می شود، 
عمل کرده و به اصطالح مشــکالت را 
رفع می  کند. در حالی که مشکالت ما 

ریشه های عمیق تری دارد. 

کتاب

دلیل عالقه مردم به 
کتاب های روانشناسی 

مهر: آژانس ادبی »پل« ۵۰ جلســه 
کاری برای معرفی ۱۰۰ اثر ایرانی را 
در برنامه کاری خود برای نمایشــگاه 

کتاب فرانکفورت قرار داده است. 
مجیــد جعفری اقــدم، مدیر آژانس 
ادبی »پل«، اظهار کرد: به عنوان تنها 
آژانس ادبی ایرانی ۱۵ کاتالوگ ویژه 
برای معرفی ۱۵ نویسنده معتبر ایران 
فراهم آمده است و آثار نویسندگانی 
حســن بیگی،  ابراهیــم  همچــون 
مرجــان  شــاه آبادی،  حمیدرضــا 
فوالدوند، محمدرضــا بایرامی و... در 

این نمایشگاه معرفی خواهند شد. 

ادبیات

۱۰۰ اثر ایرانی به ناشران 
جهان معرفی می شود

مهر: سردبیر هفته نامه »صدا« ضمن 
عذرخواهی بابت انتشار مطلب طنزی 
در تازه ترین شماره این هفته نامه، از 
توقف انتشــار آن تا اطالع ثانوی خبر 
داد.  محمــد قوچانی گفت: قطعاً اگر 
شــایبه ای از توهین و عدم نزاکت در 
این مطلب وجود دارد ما از آن برائت 
جســته و ضمن عذرخواهی از مردم 
اعالم می کنیم که از ساحت نشریه ای 
مانند »صــدا« چنیــن موضعی دور 
اســت و ما از این وضــع ناراحتیم و 
با نویسنده مذکور نیز قطع همکاری 

خواهیم کرد. 

رسانه

انتشار هفته نامه »صدا« 
متوقف شد

مهر: نماینده مردم شاهین شــهر در 
مجلس شــورای اســالمی اعالم کرد: 
امضای طرح اســتیضاح وزیر علوم به 
حد نصاب رســیده و به هیأت رئیسه 

مجلس ارایه می شود.  
حسینعلی حاجی گفت: امضاکنندگان 
طرح استیضاح وزیر علوم دالیل خود 
را در 8 بند عنوان کرده اند که می توان 
به موارد زیر اشاره کرد: اجرایی نکردن 
سند دانشگاه اسالمی، عدم رشد علمی 
کشــور، عدم رســیدگی به وضعیت 
پرداخت نکردن  و  بورسیه  دانشجویان 

کمک هزینه تحصیلی.

دانشگاه 

امضای استیضاح وزیرعلوم 
به حد نصاب رسید

 فرهنگ/ زهره کهنــدل   تحقیق 
و پژوهش که بســتر آن در دانشــگاه ها 
شــکل می گیرد یکی از مواردی اســت 
که می تواند سنت وقف را بیش از پیش 
در کشــورمان احیا کنــد. چندی پیش 
معاون علمی  و فناوری ریاست جمهوری 
اعالم کرد که ایــن معاونت از ایده های 
واقفانی که عالقه مند هســتند در بحث 
تحقیقــات و پژوهش وقف های جدیدی 
را انجــام دهند، حمایت می کند. به باور 
سورنا ستاری، وقف می تواند به فعالیت 
شــرکت های دانش بنیــان در کشــور 
رونق ببخشــد و فرهنــگ کارآفرینی و 
ثروت آفرینــی از علم را نهادینه ســازد. 
اما بــرای ترویج وقــف در حوزه علمی 
 و آموزش عالــی چه باید کــرد؟ برای 
ورود خّیــران به حوزه آمــوزش عالی 
چه راهکارهــای اجرایی وجــود دارد؟ 
در ایــن باره بــا دکتر زهیــر صیامیان 
گرجــی، معاون پژوهشــی 
مرکــز تحقیقــات وقــف 
دانشــگاه شــهید بهشتی 
تهران، گفت و گو کردیم که 

مشروح آن را می خوانید. 

آیا به اهمیت وقف در 
آموزش عالی ایران توجه 

شده است؟ 
اهمیــت وقــف در نظــام 
آمــوزش عالــی موضوعی 
روشن اســت. یک دلیلش 
ایــن اســت کــه به صــورت تاریخی و 
فرهنگی، موقوفاتــی که در تاریخ ایران 
و اسالم وجود داشته، از مهم ترین ارکان 
تاریخ اجتماعی ما بوده اســت. وقف در 
مقایســه با دیگر حوزه های اجتماعی و 
فرهنگــی، اهمیت زیادی داشــته و به 
جــز وجه معنوی آن، بــرای تولید علم 
و مدرســه های علمیه، به عنوان سنتی 
ارزشــمندی تلقی می شــده اســت. ما 
از طریــق ایجاد رشــته ها و حوزه های 
پژوهشی که به وقف می پردازند، بخشی 
از هویــت تاریخــی و فرهنگــی ایرانی 
اسالمی  را مورد پژوهش قرار دادیم که 
اهمیت و تداوم این بحث را برای جامعه 

روشن می کند. 

آیا به رشــته ای دانشگاهی برای 
تربیت نیرو در این باره نیازمندیم؟ 

وقــف بخشــی از هویت تمــدن ایرانی 
اسالمی  ماست و می تواند به صورت یک 
رشــته مستقل در دانشــگاه ها تدریس 
شــود. متأثر از همین ریشه ای که دارد، 
خّیرین هم می توانند مصداق نیات خیر 
خود را در راستای تولید علم قرار دهند. 
چنانکه در گذشــته نیــز این گونه بوده 
و برای تولیــد علوم دینــی، موقوفاتی 
داشته ایم. به دلیل اهمیتی که نیت واقف 

دارد، مصداق آن را می توان 
علومی  تشخیص داد که در 
فرهنگ، عرف و نظام فقهی 
و حقوقی جامعه، به ارتقای 
کمک  جامعه  ایمانــی  بُعد 
کنند. این موقوفات می تواند 
در حوزه بهداشت، پزشکی، 
مهندسی و دانش های دیگر 

باشــد. اگرچــه محدودیت های عرفی و 
بیشــترین  دارد  تلقی هایی کــه وجود 
تمرکز وقــف را به ســمت علوم دینی 
می برد )چون در گذشته مرزبندی بین 
علــوم دینی و غیردینی وجود نداشــته 
اســت( اما امروز شاهدیم که بسیاری از 
کشورهای پیشرفته و توسعه یافته سعی 
کرده اند تا ســنت »وقف برای دانش« را 
حفــظ کنند. با تحــوالت جامعه جدید 
همچون توســعه نظام  دانشــگاهی در 

کشورمان، این پیوستگی همچنان حفظ 
شده اســت و بســیاری از دانشگاه ها و 
رشته های علمی موقوفاتی دارند که در 
برخی از حوزه هــای علمی، بهتر از این 

هم می تواند مورد توجه قرار بگیرد. 

بسیاری از دانشگاه های بزرگ دنیا 
وابسته به بودجه دولتی نیستند. آیا در 
کشور ما بودجه دانشگاه ها می تواند به 

جیب خّیران وصل شود؟ 
منطق قیاس باید مشخص باشد. اگر این 
ماجرا در جوامع توسعه یافته 
با موفقیت همراه بوده بدین 
علت اســت که آنها شرایط 
متفاوتــی داشــته و دارند. 
شــرایط کشــور مــا با آن 

کشورها متفاوت است. 
امــروز در حوزه های علمیه 
به شــکل  اینکه  به  توجه  با 
ســنتی خود عمل نمی کنند و بیشــتر 
شــبیه دانشــگاه های حوزوی شده اند، 
شــاهد ایــن هســتیم که بســیاری از 
هزینه هایشــان از محل موقوفات تأمین 
می شــود. الزم بــه یادآوری اســت که 
اســتقالل دانشــگاه ها در کشــورهای 
توسعه یافته، مطلق و کامل نیست بلکه 
روندی که آن دانشــگاه ها طی کرده اند 
به دلیل تفاوت هایی که نهاد علم در آن 
کشــورها با کشور ما دارد، متفاوت بوده 

اســت. استقالل در دانشگاه ها به معنای 
خروج از مســیر مشــخصی که جامعه 
برایش تعریف کرده، نیســت. دانشــگاه 
وظیفة یک رصدخانه در جامعه را دارد 
تا وضعیــت عمومی  و کلــی جامعه را 

بررسی و آسیب شناسی کند. 

پس چرا در عمل دانشــگاه های 
ما همچون دانشــگاه های کشورهای 
به  وابسته  همچنان  توســعه یافته، 

بودجه های دولتی هستند؟ 
تأســیس نهاد دانشگاه طی یک قرن در 
ایران به شــکلی بوده که وابستگی مالی 
بــه دولت در آن تعریف شــده اســت. 
البتــه در دهه های اخیر ضریب و میزان 
وابستگی دانشگاه به دولت از طریق نهاد 
واســطه ای همچون هیــأت امنا تغییر 

کرده است. 
بررسی وضعیت فعلی دانشگاه ها ترکیبی 
از وابســتگی و اســتقالل در نهادهای 

دانشگاهی را نشان می دهد. 
بــا نگاهــی بــه تجربه هــای تاریخی 
کشــورمان در دوران معاصــر، می توان 
گفت که حمایت از دانشــگاه از ســوی 
دانشگاه ها  انجام می شــده چون  دولت 
به ســفارش و با نظارت دولت تأسیس 

شده اند. 
البته این بدان معنا نیست که راه بسته 
اســت. مثاًل دانشــگاه های غیرانتفاعی 
تأمین  بــرای  مردمی   ظرفیت هــای  از 
بودجه اســتفاده می کنند. بهتر اســت 
که رابطــه بین نهاد وقــف و نهاد علم 
برای مردم و مســؤوالن بیشتر تشریح 
گــردد و تجربه های موفــق در این باره 

فرهنگ سازی شود. 
با توجه به فضای عمومی  و سیاست های 
دولتی، اســتفاده از ظرفیت تشکل های 
مردم نهاد بســیار مورد اســتقبال است. 
مــا انجمن های خیریــه بزرگی در امور 
مدرسه سازی و بهداشت داریم اما اینکه 
چرا نظام خّیر در حوزه علم ضعیف بوده 
و هســت، جای بررســی دارد. در گام 
نخســت باید دید که چه رابطه ای بین 
نهاد علم و نهاد وقف وجود دارد و اینکه 
این رابطه را چطور می توان به ســمت 

تولید دانش معطوف کرد.

بســیاری از دانشــگاه های بزرگ کشــور موقوفاتی دارند که از آنها در زمینه گســترش دانش 
استفاده می کنند

وقف بخشی از 
هویت تمدن ایرانی 
اسالمی  ماست و 
می تواند به صورت 
یک رشتة مستقل 
در دانشگاه ها 
تدریس شود

بــــــــرش

جای خالی نمایشگاه های 
کتاب عاشورایی

در ایام ماه محرم سال جاری گزارش هایی 
از مراسم ســوگواری حضرت اباعبداهلل)ع( 
در کشورهای پیشرفته جهان از تلویزیون 
پخش می شد که حاوی نکات بسیار جالب 

و جذاب و آموزنده ای بود.
یکی از نکات مهم در این گزارش ها برگزاری 
نمایشــگاههای کتاب بــا موضوع نهضت 
عاشــورا بود که تقریباً در تمام مساجد و 
مراکز فرهنگی خارج از کشــور عمومیت 
داشــت و دریغا که چنین صحنه هایی در 
جامعه ما با توجــه به ظرفیت های فراوان 
هنوز مصداق چشمگیری پیدا نکرده است.

به راستی در جامعه ای با این همه امکانات 
و تعداد قابل مالحظه ای عناوین کتابهای 
عاشــورایی، چرا در ایام دهه محرم، شاهد 
برگزاری هیچ نمایشــگاه کتاب موضوعی 
در سطح مساجد، تکیه ها و مراکز فرهنگی 
نیستیم؟! با نگاهی هوشمندانه به فرصت 
ارزشــمندی که ماه محرم بــه رایگان در 
اختیار جامعه ما برای حرکت به ســمت 
فراگیری و فهــم افزونتر آموزه های دینی 
قــرار می دهد، درمی یابیم که متأســفانه 
مدیــران فرهنگی مــا از پاســخگویی و 
درک نیازهــای اجتمــاع و بهره گیری از 
شــور و ارادت آحاد مختلــف جامعه، تا 
چه اندازه عقب هســتند. آیــا واقعاً مایه 
تأســف نیســت که افراد جامعه ما چنین 
غیبت های هولناک برایشــان جنبه عادی 
پیدا کرده اســت؟ بدون شــک برگزاری 
نمایشــگاههایی هزینــه چندانی  چنین 
ندارد، ناشــران چنین کتابهایی با روی باز 
از هــر دعوتی اســتقبال می کنند و حتی 
حاضرند به احترام ایام اهلل، کتابهایشان را با 
تخفیف های بیشتری به مردم عرضه کنند.

همچنیــن می توان از مردم تقاضا کرد که 
بخشــی از نذرهایشان را به خرید کتاب و 
اهدای آن بــه کتابخانه، مناطق محروم و 
یا ســایر مردم اختصاص دهند و در ثواب 
کثیرنشر فرهنگ و معارف دینی و اخالقی 
سهیم شــوند. دهه محرم امســال با این 
حسرت بزرگ از فرصتهای از دست رفته 
سپری شــد، اما تا محرم سال آینده، یک 

سال فرصت است.

یادداشت

کامران شرفشاهی
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روزنامـه صبـح ایـرانهنـــر

آثار گنجینه موزه هنرهای معاصر مرمت می خواهد ایسنا: یک کارشناس هنری معتقد است که آثار ایرانی و خارجی موجود در گنجینه  موزه  هنر معاصر تهران به مرمت و صرف هزینه نیاز 
دارند که این هزینه، بعد از گذشــت ســال ها تأمین نشــده اســت. غالمرضا نامی  گفت: مرمت  آثار خارجی باید توسط مرمتکار خارجی انجام شود و به هزینه کردن نیاز دارد. نامی به مشکالتی که در این 

سال ها گریبانگیر موزه بوده است، اشاره و اظهار کرد: سیستم روشنایی موزه خیلی قدیمی است و سقف آن نیز که آب می داد، هنوز به صورت اصولی تعمیر نشده است. 

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

 هنرهای تجسمی   

با  مجید مالنوروزی، مدیرکل مرکز هنرهای تجسمی

تابلوهایتقلبیمخصوصُمردههاست
هنر: بیســت و یکمیــن دوره حراج 
با 250  کریستیز خاورمیانه همزمان 
سالگی این حراج 27 مهرماه در دبی 
برگزار می شــود. در ایــن دوره 113 
اثر از هنرمنــدان ایران، عرب و ترك 
چکش می خورد که هنرمندان ایرانی 
در آن حایز موقعیت ممتازی هستند. 
این بار حراجی با ارایه 27 اثر شاخص 
ایرانــی از مجموعــه معنوی مذهبی 
سقاخانه ها آغاز می شود. این در حالی 
اســت که باالترین برآورد قیمت این 
دوره به »هیچ زردرنگ« پرویز تناولی 

اختصاص یافته است.

تجسمی

پیشگامان سقاخانه 
در 250 سالگی کریستیز 

با  »دایان«  ســینمایی  فیلم  فارس: 
موضوع آوارگان ســوری در مرزهای 
ترکیه و ســوریه اواخــر آبان جلوی 
نورانی پور  بهــروز  مــی رود.  دوربین 
گفت: هم اینک در مرز ترکیه و سوریه 
همچنین مرز عراق و سوریه در حال 
لوکیشن های  آماده سازی  و  بازسازی 
الزم برای فیلمبرداری هستم. ما نیاز 
داریم که در آن جغرافیا بازســازی و 
آماده سازی لوکیشن ها را انجام دهیم 
زیرا باید بــه اردوگاه آوارگان نزدیک 
باشــیم. همچنیــن آن جغرافیا را در 
جای دیگر نمی توانیم داشته باشیم. 

سینما

»دایان« 
جلوی دوربین می رود

مهر: محســن تهرانی، مدیر مؤسسه 
فرهنگی هنری کســاء، با اشــاره به 
سوگواره  نخستین  برگزاری  جزییات 
موســیقایی »چهلمین روز« گفت: ما 
در طول این چند سال ضمن تشکیل 
دفتر شــعر و ترانه همکاری خوبی با 
بیش از 100 شاعر داشتیم. همچنین 
در این مدت کارگردانان بسیاری در 
حــوزه نماهنــگ فعالیت های خوبی 
انجام دادند. در زمینه موســیقی نیز 
و کارگروه هایی  با تشــکیل بخش ها 
که راه اندازی کردیم در تالشــیم که 

بهترین خروجی ها منتشر شود.

موسیقی

اعالم جزییات سوگواره 
»چهلمین روز«

مدت هاســت  صباکریمی   هنــر/   
که حــراج آثار هنری در میــان مردم و 
هنردوستان بیش از پیش شناخته شده 
و از اســتقبال بسیار خوبی هم برخوردار 
اســت. حضور چهره های مطرح از دنیای 
هنــر، ورزش و حتی سیاســت در این 
حراجی ها و خرید آثار ارزشــمند هنری، 
کنجکاوی مــردم را بــرای دنبال کردن 
اخبار این رویداد بیش از پیش می کند و 
حتی وسوسه خرید آثار را در آنها هم به 
وجود می آورد. نمایشگاه و حراج »باران« 
تازه ترین حراجی برگزارشده می باشد که 
اوایل مهرماه امســال برپا شد. ضمناً این 
حراج را می توان اولین حراج مستقل خط 
و خوشنویسی قلمداد کرد که از استقبال 
خوبی در میان عالقه مندان برخوردار بود. 
اما شایبه هایی درباره این حراج مبنی بر 
اصل نبودن یک اثر هنری و اعتراض خالق 
آن اثر  ســؤاالتی را پیش آورد که در این 

گزارش بدان پرداخته ایم. 
در واقــع یکی از مهم تریــن چالش های 
پیش رو به اصالت آثار برمی گردد و اینکه 
خریداران آثار هنری چگونه می توانند به 
اصل بودن اثری که می خرند، اعتماد کنند 
و اساســاً اعتبار این آثار تا چه حد دارای 
ضمانت اســت و اگر مشکلی پیش آمد، 

خریدار به کجا می تواند رجوع کند. 
مجید مالنــوروزی، رئیس موزه هنرهای 
معاصــر و مدیــرکل مرکــز هنرهــای 
تجســمی،  در گفت و گو با خبرنگار ما با 
اشــاره به هویت یک اثر هنری می گوید: 
معمــوالً خود هنرمند اثــرش را معرفی 
می کند و آن اثر امضا دارد ولی این اتفاق 
هم افتاده که فــرد اثری را که متعلق به 
خودش اســت، قبول نــدارد. علتش هم 
می تواند این باشــد که نمی خواسته آن 
اثر به دلیل ضعیف بودن یا غیره به حراج 
برســد و مایل نیســت اثرش در معرض 
دید عموم قرار بگیرد و یا اینکه اصاًل آن 
اثر را قبول نــدارد. در برخی موارد حتی 
شــده که هنرمند یادش رفته که چنین 
اثری داشــته و آن را خودش خلق کرده 
اســت. موضوع اصل نبودن آثار بیشتر به 
هنرمندان فقید و درگذشته برمی گردد و 
این اتفاق خیلی شــامل حال هنرمندانی 
که در قید حیات هستند، نمی شود. زیرا 

اینها خودشان زنده و حاضرند و می شود 
به ایشــان اســتناد کرد. امــا اثری که 
متعلق به یک هنرمنِد درگذشــته است، 
توسط تیم کارشناسی مورد بررسی قرار 

می گیرد. 

 بررسیاصالتباتیمکارشناسی
وی در ادامه درباره شــیوه های تحلیل و 
بررســی یک اثر هنری عنوان می کند: 

مبانی کارشناسی هم به این 
صورت است که مثاًل خطی 
که منســوب بــه میرعماد 
است را به 2 کارشناس برای 
بررسی و نظردهی می دهیم 
و آنهــا نظرشــان را اعمال 
می کننــد و اگــر در نهایت 
باز هم شک و شبهه ای باقی 

ماند، اثر به آزمایشگاه فرستاده می شود. 
اما وقتی هنرمند زنده است کارشناسی 
با خودش اســت زیرا وی حّی و حاضر 
است و می تواند بگوید این اثر متعلق به 

کیست. 
مالنوروزی ادامه می دهد: در واقع در این 
شرایط هم مشکلی نیست. هنرمندی که 
اثرش در جایی فروخته می شــود و ادعا 
می کند که این اثر متعلق به وی نیست، 
می تواند یک درخواســت کتبی خطاب 
به ارشــاد بنویســد و موضوع به صورت 
نمی توان  بنابراین  پیگیری شود.  قانونی 
گفت این اتفاق خیلی رایج است و زیاد 

رخ می دهــد. اگر کار تقلبی باشــد که 
طی بررســی کارشناســان و آزمایشگاه 
مشخص می شــود و اگر هم اثر متعلق 
به هنرمندی نباشــد که خریدار به نام 
او اثر را خریداری کرده، خسارت به وی 

پرداخت می شود. 

 هنرمندانپیگیریکنند
رئیــس مــوزه هنرهای معاصــر یادآور 
می شــود: این بحث مرتبط 
با اتفاقی است که در حراج 
»بــاران« رخ داد و تابلویی 
بــه نام محمــد احصایی به 
ایشان  بعداً  فروش رفت که 
متعلق  تابلو  کردنــد  اظهار 
این هنرمند  نیســت.  او  به 
نیــز می تواند ایــن موضوع 
را پیگیــری کند. البتــه در مورد آقای 
احصایــی هم ما تا به حال درخواســت 
مکتوبی مبنی بر بررسی کارشناسی تابلو 
دریافت نکردیم و ایشان اگر اقدام کنند، 
حتماً بررســی خواهد شــد. درخواست 
ایشان هم بیشتر در مصاحبه با رسانه ها 
بوده و تا کنون پیگیری جدی نداشتند. 
وی در ادامــه افزود: واقعیت این اســت 
که اگر هنرمند زنده باشــد کســی کار 
تقلبی در حراج ها برای فروش نمی آورد 
چــون می توان به خــود هنرمند رجوع 
کرد. این اتفاق بیشــتر برای هنرمنداِن 
درگذشــته اتفاق می افتد کــه آن هم 

قابل پیگیری و بررســی است و چندان 
اتفاق و رویداد همیشــگی نیست. ضمن 
اینکه در حراجی ها کاتالوگ و بروشــور 
چاپ می شــود و اگر یک خریدار اثری 
را از یــک حراجی بخرد و 5 ســال بعد 
متوجه شود که اثر تقلبی بوده، می تواند 
آن را به حراجی پس بدهد و خسارتش 
را دریافــت کند. اما ایــن را هم متذکر 
شوم که تا کنون چنین اتفاقی رخ نداده 
است ولی در صورت رخ دادن کاماًل قابل 

پیگیری است و جای نگرانی ندارد. 

 وضعیتحراجیهاامیدوارکننده
است

مالنوروزی حراجی را یکــی از بهترین 
مکان ها برای فروش و عرضه آثار هنری 
دانســته و می گوید: در حراجی ها افراد 
خاصی سرمایه گذاری می کنند و همین 
باعث می شــود فضای کارکــردن برای 
هنرمند فراهم شــود و وقتــی اثر یک 
هنرمند به حراجی می رود باعث شهرت 
و اعتبار وی می شود. همین اتفاق سبب 
می شود که هنرمند شرایط کاری بهتری 
نســبت به گذشته داشته باشد و کارش 
رونق بگیــرد. ما از همــه حراجی هایی 

که کار حرفــه ای می کنند 
حمایــت می کنیــم زیــرا 
فروش آثار هنــری هم به 
معیشــت هنرمنــد کمک 
می کند و هم اینکه ســبب 
اقتصادی  چرخــه  رونــق 
بویژه در مورد  خواهد شد. 
هنرهای  همچون  ملی  آثار 
نگارگری  و  خوشنویســی 
حمایت بیشتری داریم زیرا 
اینها معرف فرهنگ و هنر 

ایرانی هستند. 
وی در پایــان می افزایــد: 
»باران«  حراج  خوشبختانه 
هم به خوبی برگزار شد. در 

کل، این حراج ارزشمند و پراهمیت بود 
و در آن آثار خوشنویسی کالسیکی بود 
که این حراج را ارزشمند کرد. امیدوارم 
دست اندرکاران »باران« بتوانند سابقه ای 
فراهم کنند و به فضای هنری و فرهنگ 
خرید آثار هنری در جامعه کمک نمایند. 

اگر یک خریدار 
اثری را از یک 

حراجی بخرد و 
چند سال بعد 

متوجه شود که 
اثر تقلبی بوده، 

می تواند آن را به 
حراجی پس بدهد 

و خسارتش را 
دریافت کند

بــــــــرش

فارس: تهیه کننده برنامه »ســنجد« 
گفت: به دلیل نبودن نگار اســتخر در 
ایران به عنوان صداپیشه سنجد، فعاًل 
نمی توانیــم درباره تولیــد آن اقدامی 
 انجام دهیم و منتظر هستیم که ایشان 
به ایــران بازگردند. سوســن کرامتی 
گفت: سال گذشته برنامه »سنجد« به 
همراه گروه »نیبا« تولید شــد و روی 
آنتن شبکه 2 رفت. با اینکه تا به حال 
تهیه کنندگی چندین برنامه از ســری 
مجموعه هــای »ســنجد« را به عهده 
داشــتم،  هنوز هم تولیــد این برنامه 

عروسکی و زنده را دوست دارم.

رادیو و تلویزیون

»سنجد« در انتظار 
بازگشت نگار استخر

سعید کشن فالح درگذشت
پایان رنج بیماری معلم تئاتر 

 هنر/ آی ســان نوروزی   خبر برای 
خانواده تئاتر ایران ناگهانی و تکان دهنده 
بود. سعید کشن فالح، کارگردان، مدرس 
و پژوهشــگر تئاتر و معلمــی  که حدود 
3 دهــه در تئاتر سراســر ایران آشــنا و 
شناخته شــده بود، بعدازظهر روز شــنبه 
در بیمارســتان شهید بهشــتی همدان 
درگذشت. او میهمان رویدادهای تئاتری 
سراسر ایران و آشنای تئاتری های سراسر 
کشــور بود. حال این کارگردان تئاتر در 
راه مســافرت از کرمانشــاه بــه همدان 
نامساعد شــد و پس از بستری شدن در 
بیمارســتان شهید بهشتی همدان از این 
دنیا رخت بربست. سعیدکشن فالح متولد 
ی  یگــر ز با خته  مو نش آ ا د  ،1 3 3 5
هنرهــای  دانشــکده  از  وکارگردانــی 
دراماتیک و کارشــناس ارشد کارگردانی 
تئاتــر از دانشــگاه تربیت مــدرس بود. 

وی در  ســال 1383 بــه مدیریت مرکز 
هنرهای نمایشــی حوزه هنری منصوب 
شــد و در زمــان مدیریــت او یک دوره 
جشــنواره تئاتــر کوتــاه جــوان )دوره 
چهــارم(، 7 دوره جشــنواره سراســری 
تئاتر ماه، یک دوره جشــنواره سراسری 
پانتومیم، یک دوره جشــنواره تک و یک 
دوره مســابقه نمایشنامه نویســی سیره 
پیامبر اعظم)ص( برگزار شد.  تدریس در 
دانشگاه های مختلف کشور؛ مدیریت مرکز 
هنرهای نمایشی حوزه هنری از سال 83 
تا 91؛ ریاســت دانشگاه هنر؛ عضویت در 
هیأت علمی  دانشکده سینما و تئاتر؛ دبیری 
جشنواره های بین المللی تئاتر فجر، تئاتر 
ماه، دانشجویی و دفاع مقدس؛ عضویت در 
شوراهای سیاست گذاری، هیأت بازخوانی، 
بازبینی و داوری جشــنواره های مختلف 
تئاتر کشور؛ مدیریت تاالر مولوی و تألیف 
چندین اثر پژوهشی از جمله فعالیت هایی 
است که این چهره ماندگار در طول 3 دهه 

فعالیت در تئاتر انجام داده بود. 

یاد

موضوع اصالت آثارهنری ارایه شده در حراجی ها همواره چالش برانگیز بوده است
عکس:سروش سیدجمالی



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

روزنامـه صبـح ایـران

  جهاد امروز ما  در عرصه فرهنگی است     رسا: آیت اهلل نوری همدانی در  جمع  بازنشستگان و رزمندگان سپاه، ارتش و نیروهای انتظامی کشور با بیان اینکه امروز جهاد در عرصه فضای مجازی 
ضروری است، گفت: مقابله با دشمنان در فضای مجازی چهار نوع آمادگی الزم دارد، نخست آمادگی فکری و اطالعی است؛ به این صورت که نقشه های آنها را بدانیم و در فضای مجازی پاسخگو باشیم؛ دوم 

آمادگی تجهیزاتی است؛ و سوم آمادگی تمرینی است که نسل هایی برای آینده تربیت شوند تا این جبهه همواره زنده و پویا بماند و در آخر آمادگی اقتصادی همه جانبه است.

m a a r e f @ q u d s o n l i n e . i r امانت های الهی چه هستند و چگونه از آن ها
محافظت کنیم؟ 

 معارف /  رضا وطن دوست/ پژوهشگر 
بنیاد پژوهش های اســامی آســتان 
قدس رضوی   موضوع امانتدارى مانند 
ديگــر مفاهيم اجتماعى از معنا و مفهومى 
فراگير برخوردار است كه نه ويژه شخص و 
گروه خاصى است، نه به نوع خاصى از انواع 
امانت ها محدود مى شــود، بلكه امانتدارى 
نسبت به هر كس و نسبت به هر امانتى، ضرورى و بايسته است. از جمله امانت ها 
كه انســان موظف به رعايت آن است، امانت هاى خداوند است. در فرهنگ قرآنى، 
ضرورت امانتدارى و پرهيز از امانت شكنى تنها به امانت هاى ديگران اختصاص ندارد، 
بلكه امانت هاى خداوند، پيامبر اكرم )صلى اهلل عليه و آله( و حتى امانت هاى خوِد 
انسان را نيز دربرمى گيرد. اين مطلب، مفاد اين آيه است كه مى فرمايد: »اى كسانى 
كه ايمان آورده ايد، به خدا و پيامبر)ص( خيانت مكنيد و در امانت هاى خود خيانت 
نورزيد و خود مى دانيد كه نبايد خيانت كرد.« در اينكه انسان بار امانت الهى را به 
دوش كشــيده و به پاسداشِت امانت هاى خداوند مأمور شده است، حرفى نيست، 
اما اينكه امانت هاى خداوند چيست، امانتدارى و امانت شكنى نسبت به امانت هاى 
خداوند چگونه است، پاداش امانتداران درستكار و كيفر امانت شكنان خيانتكار و نيز 
آثار و پيامدهاى امانتدارى و خيانت در امانت هاى خداوند چيست؟ بحثى است كه 
در اين نوشته كوتاه نمى گنجد. از اين رو، در ضرورت پاسداشت امانت هاى خداوند، 

يادآورى چند نكته بايسته است كه به اختصار يادآور مى شويم.
  همه اموال از خداست

 1. بر اين باوريم كه انسان هر آنچه از نعمت هاى مادى و معنوى دارد، حتى اموالى 
كه خود به دســت آورده، همه از آِن خداست كه به رسم امانت و براى بهره مندى 
ِ يََضُعُه ِعْنَد الرَُّجِل َودائَِع  از آن، نزد انسان به امانت سپرده شده است: اَلْماُل ماُل اهللَّ
ماله؛ مال مال خداست و خدا آن را نزد انسان به وديعت نهاده است. بنابراين، انسان 
وظيفه دارد تمام نعمت ها را هرچند با واسطه به دست آورده باشد، از خداوند بداند 

كه تنها نعمت دهنده راستين اوست. امام غزالى در اين باره مى گويد:
 اگر كسى در رسيدن نعمتى دخيل باشد، دخالت او از قبيل قلمى است كه َملِك 
و پادشــاه سندى را با آن تنظيم مى كند و براى كسى حواله مى كند؛ يعنى هرچه 

هست خداست و نقش ديگران نقش همان قلم و كاغذ است و بس. 
 ناسپاسی نوعی رذالت است

2. يكى از وظايف انسان در برابر خداوند رحمان، سپاس نهادن در برابر نعمت هاى 
بى شمار حضرت اوست؛ زيرا ناسپاسى نوعى رذالت  و شايسته هر نوع نكوهش است، 
امام على)عليه السالم( فرمود: كافُِر النِّْعَمِة َمْذُموٌم ِعْنَد الْخالِِق َو الَْخالئِِق؛  آنكه كفران 

نعمت مى كند، نزد آفريدگار و آفريدگان، نكوهش شده است.
 اما افسوس كه آدمى در اين وظيفه كوتاهى مى كند؛ خداوند در بياِن اين حقيقت 
تلخ مى گويد: هم سپاسگزارى بســيار اندك است: َقليالً ما تَْشُكُروَن.  و هم شمار 

ُكوُر.  سپاسگزاران بسيار كم هستند: َقليٌل ِمْن ِعباِدَى الشَّ
  نعمت خدا را یاد کنید

3. ابراز سپاس از خدا چيزى است و در هنگام استفاده از نعمت هاى خدا به ياد او بودن 
چيزى ديگر است. قرآن كريم در اشاره به اين نكته فرمود: »اى مردم! نعمت خدا بر خود 

ياد كنيد، آيا غير از خدا آفريدگارى است كه شما را از آسمان و زمين روزى  دهد؟«
بنابراين، بر همه الزم است در هر زمان و هر مكان، به ياد خدا و نعمت هاى بي كراِن 
او باشــند. طورى نباشد كه چون احساس خطر كنند، دست نياز به درگاه بى نياز 
خداوند دراز كنند و از سر ناتوانى، ناله و البه به سويش سر دهند؛ و همين كه خطر 
از ايشان دور شود، ياد او را در فراموشخانه تاريك دلشان به فراموشى سپارند. قرآن 
كريم در نكوهش چنين كســانى فرمود: »و هنگامى كه بر كشتى سوار مى شوند، 
خدا را پاكدالنه مى خوانند، ولى چون به سوى خشكى رسانْد و نجاتشان داد، بناگاه 

شرك مى ورزند.«
 نعمت ها تنها مادی نیستند

4. نعمت هاى خداوند تنها به ماديات محدود نمى شود، در عالم معنا و معنويت نيز 
امانت هايى وجود دارد كه بايد آن ها را شناخت و پاس داشت. يكى از اين امانت ها، 
پيمانى الهى است كه هر انسانى در ازل با خدا بسته است، و چون وفا به پيمان هاى 
الهى مانند هر پيمان ديگرى، امرى است الزم، بر همه فرض است پيمان هاى الهى 
را از جمله پيمان هاى تكوينى و تشــريعى پاس دارند.  قرآن فرمود:  »چون با خدا 

پيمان بستيد، به پيمان خود وفا كنيد.«
برسر كار آى چرا خفته اى                        كار چنان كن كه پذيرفته اى. 

  نعمت فرایض
 5. از جمله امانت هاى الهى فرايض است كه الزم است آن گونه كه خداوند خواسته 
و فرمان داده است، به جاى آَوْرد چنانكه امام محمد باقر)عليه السالم(فرمود: »ُكلُّ 
ُ تَعالى َعلَْيِه؛  هر انسانى نسبت به آنچه خدا بر او  إِنْساٍن َمأُْموٌن َعلى َما اْفَتَرَض اهللَّ
واجب كرده، امانتدار است.«  امانتدارى نسبت به فرايض را از امام على)عليه السالم( 
بياموزيم كه به هنگام نماز بر خود مى لرزيد و رنگ چهره اش دگرگون مى شــد. و 
ُ َعلَى  الةِ، َوْقُت أَمانٍَة َعَرَضَها اهللَّ چون از سبب آن پرســيدند، فرمود: »جاَء َوْقُت الصَّ
ــماواِت َو الْْرِض َو أَبَْيَن أَْن يَْحِملَْنها َو أَْشَفْقَن ِمْنها؛  گاه نماز رسيده است؛ گاه  السَّ
امانتى كه خدا بر آسمان ها و زمين عرضه داشت و آن ها از پذيرش آن سر باز زدند 

و از آن هراسناك شدند.«

یادداشت

حوزه

خبر

 اخالق  معارف

در سپهر کالم

فرماندهی قرارگاه فرهنگی باید در اختیار       
روحانیت باشد 

 حوزه /  حجت االســام و المســلمین محمد تقی سبحانی، عضو هیأت 
علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسامی    آنچه امروز مى بينيم، اين است كه 
نهادهاى فرهنگى گوناگون وجود دارند و هر كدام نيز بخشى از وظايف را برعهده             
گرفته اند، بنابراين بتدريج حوزه از صحنه مديريت فرهنگى كشــور خارج شده، 
اين در حالى اســت كه اساساً فرماندهى و مديريت قرارگاه راهبردى فرهنگى بايد 
در اختيار روحانيت و حوزه هاى علميه باشد. بخشى از ولنگارى فرهنگى كه مورد 
هشــدار و تذكر دلسوزانه رهبر معظم انقالب است، ريشــه در ولنگارى مديريت 
نهادهاى فرهنگى دارد، دشمن نيز به اين خاطر و همچنين نبود ساماندهى خوب 
و مديريت مطلوب فرهنگى، نهايت استفاده را در راستاى پيشبرد طرح نفوذ خود 
كرده و مى كند. متأسفانه گاه مشاهده مى شود، ميان مطالبات مردم و نسل جوان و 
نهاد روحانيت كه رهبرى فرهنگى جامعه را بر عهده دارد، يك فاصله و شكاف قابل 
توجهى اُفتاده است كه بايد كوشيد، ضمن شناسايى نيازها و اقتضائات روز و تالش 

هوشمندانه و هدفمند در برآورده كردن آن ها، اين خأل را پُر كرد.

استفاده از شیوه های نوین تبلیغ ضروری است
 شبســتان /  زهرا علمی فرد، استاد حوزه و دانشگاه   نخستين ركن در تبليغ، 
اخالص است. مبلغ بايد خالصانه گام در مسير تبليغ بردارد، در اين صورت نتيجه هرچه 
باشد، موفق است. تبليغ بايد عملى باشد، ابتدا بايد در زندگى خود مبلغ سارى و جارى 
باشد و سپس مردم را به سوى آن توصيه كند. حداقل مسير زندگى مبلغ بايد در مسير 
تبليغ و توصيه هايش باشد. انقالب ما مرهون خون شهداست. بايد آرمان ها و باورهاى آنان 
را در جامعه ترويج دهيم. بايد مردم را با سبك زندگى اسالمى آشنا كرد، به گونه اى كه 
به تغيير رفتار در مردم منجر شود. استفاده از شيوه هاى نوين از موارد الزم در تبليغ است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها:
کجای عاشورا درس مذاکره می دهد؟ 

 مهر    رئيس نهاد نمايندگى مقام معظم 
رهبرى در دانشــگاه ها با اشــاره به سخنان 
تحريف شده در خصوص مذاكره امام حسين 
)عليه السالم( با يزيد گفت: حضرت بصراحت 

بيان كرد مانند من با يزيد بيعت نمى كند. 
حجت االسالم محمد محمديان در سلسله 
نشست هاى هيأت هاى انقالبى كه در حوزه 
علوم اسالمى دانشــگاهيان برگزار مى شود، با بيان اينكه دوسالى است كه مطرح 
مى كنند كربال درس مذاكره است، گفت: مذاكره اى كه امروز در عرف سياسى مطرح 
مى شود، گفت و گوى صرف نيست، بلكه داد و ستد است و مى گويند امام در مذاكره 

با عمر سعد مى خواست به ازاى دادن چيزهايى، چيزهايى را بگيرد.
حجت االســالم والمسلمين محمديان گفت: اين همه نقل براى ما معتبر نيست 
كه نقل قاتل امام كه فاســق پست بوده، بپذيريم و بگوييم امام دنبال مذاكره بود، 
آيا مذاكره با آمريكا اينقدر بزرگ است كه امام حسين)عليه السالم( را به خاطرش 
كوچك كنيم؟ حجت االســالم والمسلمين محمديان تصريح كرد: كجاى عاشورا 
درس مذاكره مى دهد؟ اين ســخن تحريف عاشوراست، تاريخ عاشورا وجود دارد، 
اگر چه امام وظيفه هدايتى خود را در هر شرايطى انجام مى دهد، اين نگاه به واقعه 
عاشورا، جفا و ظلم به امام حسين)عليه السالم( است و افرادى كه اين مطالب را بيان 

مى كنند، براى جبران ضعف خويش است.

 معارف /  علیرضا  مکتبدار   انسانها در 
زندگى اجتماعى همواره نيازمند مساعدت 
يكديگرنــد و هيچ كس بــه تنهايى توان 
برآورده كردن نيازهاى فردى و اجتماعى 
خود را ندارد. اين نيازها گاه جنبه مادى و 
زمانى نيز جنبه غير مادى دارند. هر چند 
بروز و ظهور اين نياز در جنبه 
مادى بيشــتر است؛ اما اين 
نيازها فقط به نيازهاى مادى 
محــدود نمى شــود؛ بلكه 
انســان ها نيازهايى معنوى 
همچــون نياز بــه عدالت، 
همدلى، همدردى، دلسوزى، 
غمخــوارى و... نيز دارند كه 
بايد مــورد توجه قرار گيرد. 
بى توجهى به اين قبيل نيازها 
مانع از بهبود زندگى فردى و 

اجتماعى افراد مى شود. 
كاربردى  مفهومى  »مواسات« 
در اخالق اسالمى و پاسخگوى 
بسيارى از اين نيازهاست. اين 
صفت اخالقــى، جزو صفات 
نيكى است كه در اسالم بسيار 
مورد تأكيد و ســفارش قرار 
گرفته، تا جايى كه بى اعتنايى 
بدان ســبب خــروج از دين 
دانسته شــده است. چنانكه 
پيامبر اكــرم )صلى اهلل عليه 
و آله( فرمودند: »كسى كه به امور مسلمانان 

اهتمام نمى ورزد، مسلمان نيست.«

 مواسات چیست؟
»مواســات« عبــارت اســت از غمخوارى 
ديگران و همدردى با آنان و نيز شــريك 
كردن آنان در بهره گيرى از مواهب زندگى. 
اين نوع همراهى و همــدردى با ديگران 
از آن جهــت كه نوعى درمــان و اصالح 
اجتماعى است، »مواسات« ناميده مى شود. 
بنابراين ســخاوت و جــود، خيرخواهى و 
محبــت، تكريم ديگران و امــورى از اين 
دست، جنبه هاى باطنى مواسات را شكل 
مى دهند؛ بدين معنا كه انسان در صورتى 
كه محبــت ديگران در وجودش ريشــه 
دوانده و خيرخواهى آنان دغدغه هميشگى 
او باشد و نيز مال و نعمتى )اعم از مادى و 
معنوى( را كه در اختيار دارد، امانتى ببيند 
كــه آفريدگار جهان در اختيار او قرار داده 
است، و از سوى ديگر، ساير افراد انسانى را 
همچون عضوى از اعضاى خويش در نظر 
گيرد، مواسات و همدلى با آنان برايش نه 

تنها آسان كه دلپذير نيز خواهد شد. 
با توجه به آنچه تاكنون گفتيم شايد بتوان 
در تعريفى عام و كلى مواسات را به معناى 
برخوردار ساختن ديگران از مواهب مادى 
و معنوى اى كه در اختيار انسان قرار داده 

شده، دانست كه جلوه هاى گوناگونى چون 
بهره مند ســاختن مؤمنان از نعمت هاى 
مادى كه انسان از آن برخوردار است و نيز 
يارى رساندن به آنان در ساير ابعاد زندگى 
و برابر دانستن آنان )مساوات( با خود، دارد.

 شرط اصلی دستیابی به ویژگی 
مواسات

 نكته اى كه يادآورى آن مفيد است اينكه 
شرط دســتيابى به اين ويژگى ارزشمند 
اخالقى، دوســت داشــتن ديگران است. 
انسانى كه وجودش از محبت واقعى نسبت 
به ديگران سرشــار است و درد و رنج آنان 
را درد و رنج خويش مى بيند، مى تواند به 
آســانى با آنان همدردى كــرده و با تمام 
توان خود، به يارى آنان بشتابد؛ اما انسانى 
كه خودبين اســت و هيچ گونه احساس 
محبت آميزى نســبت به ديگــران ندارد، 

نمى تواند اهل مواسات با ديگران باشد.

 مواسات و ایثار در کربال
كربال تابلويى زيبا از مواســات و ايثار به ما 
هديه مى دهد. مى توان گفت مواســات و 
ايثار در روز دهم محرم بار ديگر معنا شد. 
زراندوزى حاكمان ســتمگر و دنياپرست 
و كاســه ليســان زرپرســت، اين مفهوم 
متعالى و ارزشــمند را به محاق برده بود 
و پايمردى قهرمانان صحنه عاشــورا اين 
مفهوم را حياتى دوباره بخشــيد. در قله 
مواســات و ايثار سرور و ســاالر شهيدان                                  
حسين بن على)عليه السالم( ايستاده و در 
دامنه آن، اهل بيت)عليهم السالم( گرامى 
آن حضرت و ياران و اصحاب باوفاى ايشان. 
در واقع، زالل جارى مواسات و ايثار از مقام 
عظماى امامت سرچشمه گرفته و در بستر 
وجود ياران آن حضــرت جريان مى يابد. 
نگاهى كوتاه به آنچه در آخرين شب حضور 
امام و يارانش در سرزمين عشق و دلدادگى 

گذشت، گوياى اين حقيقت است.
در يك ســو حســين)عليه الســالم( را 
مى بينيم كه براى احيــاى دين خدا و به 
پا داشتن سيره و سنت جد بزرگوار و پدر 
ارجمند خويش، از همه چيز خود دســت 
شســته و وجود و هستى خود را در طبق 
اخالص نهاده اســت؛ از ديگر سو خاندان 
گرامــى آن امام و نيز يــاران با وفايش را 
مى بينيم كه تابلوهاى زيباى مواســات و 
ايثار را به تصوير مى كشند و براى آيندگان 

به يادگار مى گذارند.

 مواسات سید الشهدا)علیه السالم(
اگر نيك بنگريم، حسين بن على با نثار جان 
خويش با تمام كسانى كه در زمان او حضور 
داشــتند و يا در آينده پا به عرصه وجود 

مى گذاردند، مواسات نمود. در آخرين شبى 
كه شمع فروزان وجود نازنين امام به محفل 
ياران نور مى پاشيد و گرماى وجد و شعفى 
وصف ناپذير را در اعماق جانشان مى نشاند، 
امام در خطبه اى كوتاه از فضيلت مواسات 
و ايثــار در درون خويش پرده برداشــت. 
ايشــان كه براى احياى دين خدا و سنت 
پيامبر)ص( و على)ع( قيام كرده بود، حاضر 
بود جــان خويــش را در راه هدف بزرگ 
خويش فدا كند و ديگران از معركه امتحان 
و ابتال جان به ســالمت برند؛ از اين رو به 
ياران خويش چنين فرمود: »من اصحاب 
و يارانــى بهتر از ياران خود نديده ام و اهل 
بيت)ع( و خاندانى باوفاتر و صديقتر از اهل 
بيت)ع( خود سراغ ندارم. خداوند به همه 
شما جزاى خير دهد.« سپس فرمود: »جدم 
رســول خدا صلّى اهلّل عليه و آله خبر داده 
بود كه من به عراق فرا خوانده مى شوم و در 
محلى به نام »عمورا« و يا »كربال« فرود آمده 
و در همانجا به شــهادت مى رسم، اينك 
وقت اين شــهادت رسيده است. به اعتقاد 
من همين فردا، دشمن جنگ خود را با ما 
آغاز خواهد نمود و حاال شما آزاد هستيد و 
من بيعت خود را از شما برداشتم و به همه 
شما اجازه مى دهم كه از اين سياهى شب 
استفاده كرده و هريك از شما دست يكى 
از افراد خانواده مرا بگيرد و به سوى آبادى 
و شهر خويش حركت كند و جان خود را 
از مرگ نجات بخشد؛ زيرا اين مردم فقط 
در تعقيب من هستند و اگر بر من دست 
بيابند، با ديگران كارى نخواهند داشــت، 
خداوند به همه شما جزاى خير و پاداش 

نيك عنايت كند.«

 مواسات عباس بن علی
عباس بن على پس از برادر بزرگوارشــان 
امام حسين)عليه السالم(، الگوى جاودانه 
مواســات و ايثار است. داســتان يادآورى 
تشــنگى امام و اهل حرم به هنگام ورود 
سقاى تشنه كام دشت كربال به نهر فرات، 
ضرب المثل شده است. آن هنگام كه قمر 
بنى هاشم در پى انجام ماموريتى كه برادر 
بزرگوارشان به ايشــان محول نمود روانه 
فرات شــد، تشنگى بر وى غلبه نمود. آب 
روان ديدگان پرفروغ ماه بنى هاشم را نورى 
تازه بخشــيد و خنكاى نسيمى كه از فراز 
رود بر مى خاســت، گونه هايش را نوازش 
مى داد. عباس بر كناره رود ايســتاد و رود 
همچنان جلوه گرى مى نمود. هر كس به 
جاى عبــاس مى بود، بى درنگ خود را در 
آب مى افكند و جرعه جرعه از آب گواراى 
آن مى نوشيد و ســپس مشك خود را پر 
كرده، به ســوى خيمه گاه باز مى گشت؛ 
امــا عباس درس مواســات و ايثــار را از 
مكتــب امام و موالى خويش به خوبى فرا 

گرفته بود. دســتان خود را از آب پر كرد 
و مقابل صورت آورد؛ اما تا خواســت از آن             
جرعه اى بنوشــد، از جگر ســوخته امام 
خويش و فرزندان خردسالش ياد كرد، آب 
را بر روى آب ريخت و مشــك خود را از 
آب پر كرد و با شتاب به سوى خيمه گاه 
بازگشت. عباس بن على به راستى تصويرى 
بس دلفريب از مواســات و ايثار بر صفحه 

سرخ كربال ترسيم نمود.

 مواسات اصحاب سید الشهداء
بنى هاشــم و ديگر ياران با وفاى حضرت 
نيز در امتحان و آزمايش مواسات و همدلى 
و ايثار ســربلند و پيروز ظاهر شــدند. در 
شب عاشورا، زينب كبرى)سالم اهلل عليها(        
در جمع بنى هاشم حاضر بود. عباس بن 
على از بنى هاشــم خواست كه فرداى آن 
شب، در مواسات و ايثار نسبت به امامشان 
از ديگر اصحاب پيشى گيرند. آنان همگى 
اعــالم آمادگى كــرده و بــراى تاكيد بر 
مواسات و ايثار خود شمشير از نيام كشيده 
و با عباس ابراز هــم رأيى نمودند. زينب 
كبرى)س( كه آرام و قرار از كف داده بود، 
با شنيدن اين سخنان آرام گرفت. به سوى 
خيمه امام حسين روانه شد. در راه از كنار 
خيمه حبيب بن مظاهر مى گذشــت كه 
صداى همهمه اى به گوشش رسيد. ياران 
امام حبيب را در ميان گرفته بودند. حبيب 
از آنان خواســت كه چون شب به سر آمد 
و روز پديدار گشت، با تمام وجود خويش 
از بنى هاشــم پاسدارى نمايند. آنان نيز با 
شمشيرهاى آخته، استوارى خويش را در 
راه مواســات با اهل بيت رسول خدا)ص( 

ابراز داشتند.
نه تنهــا مردان در ســپاه كوچــك امام 
حسين)عليه الســالم( همه چيز خود را 
در طبق اخــالص نهاده بودنــد كه زنان 
آنان نيز مواســات با زنان و دختران حرم 
امام را ســرلوحه عمل خويــش قرار داده 
بودند. آن هنگام كــه امام خبر قطعى به 
اسارت درآمدن خانواده خود را به ياران با 
وفايش اعالم نمود، از آنان خواست كه زنان 
خود را به ميان قبيله هايشان بازگردانند 
تا گرفتار اسارت نشــوند. يكى از اصحاب 
تصميم گرفت همسرش را از كاروان امام 
جدا كرده، به ميان قبيله اش باز گرداند اما 
همســر او اين گونه پاسخ داد: آيا دختران 
رسول خدا به اســارت روند و من در اين 
گرفتارى با آنان ســهيم نباشم؟ اگر شما 
نســبت به مردان مواسات داريد، ما هم با 

زنان حرم امام مواسات مى كنيم.
در روز عاشــورا نيــز صحنه هــاى زيباى 
بســيارى از مواســات و ايثار ترسيم و در 
قاب هايى زرين بــراى آيندگان به يادگار 

نهاده شد. 

عباس بن علی 
پس از برادر 
بزرگوارشان 
امام حسین                   
)علیه السالم(، 
الگوی جاودانه 
مواسات و ایثار 
است. داستان 
یادآوری تشنگی 
امام و اهل حرم به 
هنگام ورود سقای 
تشنه کام دشت 
کربال به نهر فرات، 
ضرب المثل
 شده است

بــــــــرش

این نذرهای عاشقانه...
عکس نوشت

 معارف /  رقیه توسلی   جز ذكر »ياحسين« 
و »صلوات« به گوش نمى رســد. همه، ســياه 

پوشيده اند و دِل محزون، خريدار دارد.
زيرعطر اسپند، دسته عزا سينه مى زنند و طبل 
كوبان و زنجيرزنان نزديك مى شوند. كسى هم 
در جمعيت، َمشــك بر دوش انداخته و آب 

تعارف مى كند.
دهه دوم محرم است... آشپزهاى عاشق، آتش 
در هيزم ها مى اندازنــد و قابلمه ها را زيرو رو 

مى كنند.
كم كــم برنج ها ُقل مى آيند. همان برنج هايى 
كه هرسال، خرج آقايشان مى كنند. و به نيت 
اباعبداهلل)ع( روى كيسه ها، سالم مى نويسند. و 
ذبح مى كنند، دام هايى را كه براى اين روزها 
چوپانى شدند. روضه  جانسوز محرم برپاست 
و اهل منزل و اقوام و همسايگان جمع هستند 

پاى نوكرى و ارادت به امام شان.
تند تند آبكش مى كننــد و دعا مى خوانند و 

پلوهــاى پُرزيره َدم مى دهنــد. چقدر در اين 
روزهاى پُرلكنــت و پُرجفا، بخار اين نذرى ها 
خوب اســت. حتى تماشــاى بيل هايى كه 

خاكستر بر در ديگ ها مى پاشند.
اذان ظهر را كه مؤذن مى گويد و نماز و زيارت 
عاشــورا با اهل دل كه خوانده مى شــود، زير 
شعله ها خاموش مى گردد و كم كم قابلمه هاى 

نذرى آماده مى شود.
الُم َعلَْيَك  ِ، اَلسَّ الُم َعلَْيَك يا اَباَعْبِداهللَّ نواى»َالسَّ
ِ« حياط را پُر مى كند. و عطر  يَابَْن َرُســوِل اهللَّ

زعفران و گالب. 
ديگر تفاوتــى نمى كند روســتاى »رودبار«و 
»اورطشت« باشد يا »ميرنا«؛ همه به دايره عشق 
پا گذاشته اند. آمده اند به پا بوسى اين خاندان. 

آمده اند براى عرض ادب و ارادت... 
دهــه دوم محــرم اســت... در مجمعه هــا، 
بشــقاب هاى نذرى چيــده مى شــود و در 
كوچه هاى روســتا پخش مى شود. بيشتر در 

خانه هايى را مى كوبند كه از همه نيازمندترند... 
اينجا محرم اســت و مردان و زنان در ماه عزا، 

عاشقانه ترين ديگ ها را - به نيت مظلوم كربال 
- بار مى گذارند.

ویروس بی تفاوتی و بی خیالی 
در برابر مظالم و مفاسد

 قم نیوز/ آیت اهلل علیرضا اعرافی، مدیر 
حوزه های علمیه    امام حسين)عليه السالم( 
نخبگان زمان خود را داراى ويروس بى تفاوتى 
و بى خيالى در برابر مظالم و مفاسد مى دانست 
كه دچار شدن به انواع مصيبت ها از آثار اين 
بى تفاوتى خواهد بود. يكى از عناصر و فلسفه 
اصلى عاشــورا امر به معروف و نهى از منكر 
اســت كه در جاى جاى حركت امام، شعار      
امر به معروف و نهــى از منكر و احياى اين 
فريضه مشاهده مى شود. امربه معروف و نهى 
از منكر داراى اليه هــاى گوناگونى همچون 
عمومى و همگانــى، خانواده، علما، صاحبان 

قدرت و حكومت و نخبگان است.

حجاب و عفاف غیرت دینی 
را افزایش می دهد

 رسا /  حجت االسام و المسلمین سید 
علیرضا تراشیون، استاد حوزه علمیه قم    

غيرت يكى از كاركردهاى 
عقل بوده و برخالف تصور 
عامــه كه فكــر مى كنند 
و  تعصبــات  از  غيــرت 
احساسات نشأت مى گيرد 
بلكه  اين طور نيست،  كه 
همان طور كه گفته شد، 
غيرت از كاركردهاى عقل 

است. براى اينكه در يك جامعه غيرت دينى 
افزايش يابد، زنان آن جامعه بايد حجاب، عفت 
و حيا را رعايت كننــد. عفت و حجاب تنها 
شامل پوشــش و رفتار نشده، بلكه زنان بايد 
در كالم خود نيز مقيد به حيا و حجاب بوده و 
با مردان نامحرم به هر شكلى كه مى خواهند، 

صحبت نكنند.

اگر از غیبت اجتناب کنیم، 
جامعه امنی خواهیم داشت 

 شبستان /  آیت اهلل علی اکبر رشاد، رئیس 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه   ترك غيبت 
در ارزيابى الهى ارزشمندتر و دوست داشتنى تر 
از 10 هزار ركعت نماز اســتحبابى است. اگر 
موقعيت، موقعيت غيبت است، شما مطلبى 
درباره كســى مى دانيد؛ محفلى هم هســت، 
نشسته ايد داريد با هم گپ مى زنيد، به ذهنتان 
مى رســد كه چيزى درباره كسى بگوييد كه 
غيبت به شــمار مى آيد، ولــى پرهيز كنيد، 

همين، معادل 10 هزار ركعت نماز است. 
از امام سجاد)عليه السالم( نقل شده است: » من 
كف نفسه عن اعراض الناس اقال اهلل نفسه يوم 
القيامه «اگر كسى در اين دنيا آبروى ديگران را 
حفظ كرد، از بــردن آبروى ديگران خوددارى 
كرد و سعى كرد آبروى آن ها را حفظ كند، خدا 
آبروى او را حفظ مى كند. به طور غيرمتعارف 
آبرويش حفظ مى شود. آثار ترك غيبت بسيار 
زياد است. اگر بتوانيم يك جامعه عارى از غيبت 
يا يك فرد حقيقتاً تارك غيبت را تصور كنيم، 
آن وقت شما خودتان بنشينيد محاسبه كنيد 
آن فــرد و جامعه چگونه اســت! اگر از غيبت 
اجتناب كنيم، جامعه امنى خواهيم داشــت، 

بسيارى از گناهان هم اتفاق نخواهد افتاد. 
  ترک مجلس غیبت

اگر در مجلســى هســتيم و غيبت مى شود يا 
برخيزيم و مجلس را تــرك كنيم و يا بهتر از 
آن، اين است كه همان جا تذكر بدهيم. اشكالى 
ندارد. معموال دلخور نمى شوند. اگر هم دلخور 
شــوند، ايرادى ندارد. ما انجام وظيفه كرده ايم. 
ولى معموال اين طور نيست. معموال يك ابهتى 
انسان پيدا مى كند، افراد مقّيد اين طور هستند. 
وقتى ديگران متوجه مى شــوند اين فرد مقّيد 
است، يك ابّهتى پيدا مى كند كه بازدارنده است. 
ديگران را بازمى دارد. اين را امتحان كنيم. اگر 
يــك فرد ملتزم به ترك غيبــت و ديگر آفات 
بشــويم يا چنين فردى را سراغ داشته باشيم، 
تصور كنيم كه اين شخص چقدر نورانى است. 

 ریشه نفاق
اگر در همين جامعه مــا )جامعه ايران امروز( 
مى شــد، اين 80 ميليون از ســران، رؤســا، 
دولتمردان به معنــا االعم نه فقط قوه مجريه، 
مديران، نخبگان، چهره ها تا اقشــار گوناگون 
جامعه، فقط همين يك گناه را ترك مى كرد، 
بســيارى از رذايل ديگر هم ترك خواهد شد؛ 
بســيارى از فضايل هم رشــد مى كند- تصور 
بفرماييد چقدر جامعه پاك و امنى داشــتيم. 
چقدر همه به هم خوشبين بودند. چقدر همه 
وجدانشــان راحت بود، خودشــان را بدهكار 
ديگرى نمى دانســتند. نفاق غالبا زمينه پيدا 
نمى كرد؛ چون يكى از ريشه هاى نفاق، غيبت 
است؛ پشت سر كســى او را تخريب مى كنيم 
و جلــوى او مى گوييم ذكر خير جنابعالى بود.  
برويد ببينيــد كه وجود يك جامعــه  با افراد 
تارك غيبت، چه پيامدهاى فردى، اجتماعى، 
اقتصادى، سياســى و فرهنگى دارد؟ مســلماً 
پيامدهاى فراوانى دارد كه اصالً شــايد نشود 
محاســبه كرد كه اگر اين طور شــد، در يك 

جامعه چه اتفاق شگرفى خواهد  افتاد!

درس های عاشورا

سبک زندگی دینی

مفهومی کاربردی در اخالق اسالمی

مواسات در کربال؛ قابی زرین برای آیندگان
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ایـرانمیهن

۱۲ پروژه اولویت دار مازندران پیگیری ملی می شود     مهر: نماینده مردم بابل در مجلس درباره محورهای نشست مجمع نمایندگان با استاندار مازندران گفت: مقرر شد استانداری ۱۲ پروژه اولویت دار 
استان را حداکثر تا یک ماه دیگر به مجمع نمایندگان اعالم کند تا در سطح ملی پیگیری شود. حسین نیاز آذری از نشست امروز)دوشنبه( مجمع نمایندگان و استاندار با وزیر جهاد کشاورزی برای بررسی مشکالت 

فراروی مرکبات استان خبر داد و افزود: مجمع نمایندگان به طور جدی بازار مرکبات و سایر محصوالت کشاورزی را باهدف حمایت از تولید رصد و پیگیری می کند.

 غرب  
فک خزری بیمار است

خطر در کمین تنها پستاندار خزر
مهر: ُفک خــزری یکی از پســتانداران 
کمیاب آبزی دنیا و تنها پستاندار دریای 
خزر اســت که در دهه های اخیر به دلیل 
صیــد بی رویه و به هم خوردن شــرایط 
زیستی و کاهش شدید جمعیت نیازمند 

حمایت بین المللی است.
شیرازی، مسؤول مرکز درمانی تحقیقاتی 
ُفک خزر »لنی هارت« در جزیره آشوراده 

در این خصوص گفت: تضعیف سیستم ایمنی فک های خزری و کم شدن مقاومت 
این حیــوان در برابر بیماری ها و آلودگی دریای خزر بزرگ ترین تهدید برای تنها 
پستاندار خزر است. وی همچنین از عقیم شدن و احتمال شیوع بیماری ویروسی 

دیستمپر برای این جانوران خبر داد.

شیوع سرطان در گیالن بیش از میانگین کشوری 
ایسنا: رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیالن با اشاره به شیوع سرطان در گیالن گفت: 

هم اکنون میزان شیوع سرطان در گیالن از میانگین کشوری بیشتر است.
دکتر شــاهرخ یوسف زاده چابک اظهار داشت: یافتن علت و عواملی که سبب این 
بیماری می شود، مشکل است، اما نباید در استانی با چنین شرایط آب و هوایی این 

قدر بیمار سرطانی وجود داشته باشد.

نماینده مردم کردکوی در مجلس:
مدیران »توریسم درمانی« در گلستان را دنبال کنند

فارس: نماینده مردم کردکوی، بندرترکمن، گمیشان و بندرگز در مجلس شورای 
اســالمی گفت: مدیران گلستان موضوع صنعت توریســم درمانی را با عنایت به 

هم مرزی با کشورهای استقالل یافته آسیای میانه با جدیت دنبال کنند.
رامین نورقلی پور در دیدار با مدیر درمان تأمین اجتماعی استان ایجاد درمانگاه در 
شهر گمیشان که عمده ساکنان آن صیادان و بیمه شدگان تأمین اجتماعی هستند، 
پیگیری و تسریع در آغاز ساخت درمانگاه بندرگز که سال گذشته کلنگ زنی شده 
و ارتقای ســطح خدمات درمانگاه های شهرســتان های کردکوی و بندرترکمن را 

خواستار شد.

توقف اجرای زیرساخت های اقامتی و گردشگری کرمان 
مهر: وجود پنج اثر ثبت جهانی در کرمان در حالی توجه گردشگران خارجی را به 
این شهر جلب کرده که طی سال های اخیر توسعه هتلینگ در این استان در رکود 
قابل توجهی فرو رفته است و زیرساخت های اقامتی در این استان ثابت مانده است.
مدیرکل میراث فرهنگی استان کرمان در این خصوص گفت: یکی از سیاست های 
ما حمایت از بوم گردی است و به همین دلیل تسهیالت مناسبی هم به متقاضیان 

می دهیم.
محمود وفایی افزود: در ســال جاری به صورت کامالً محسوس شاهد افزایش بوم 
گردی در استان کرمان هستیم، به طوری که بیش از نیمی از مجوزهای بوم گردی 

در استان کرمان در سال جاری داده شده است.

سفیر مجارستان: 
توانمندی یزد در گردشگری و معماری کم نظیر است

یزد / خبرنگار قدس: سفیر مجارستان 
در ایــران گفت: یزد یکی از اســتان های 
مهم ایران اســت که بخصوص در حوزه 
گردشگری و معماری سنتی توانمندی های 
کــم نظیری بــرای جذب گردشــگران 
خارجــی دارد. انوش کــواچ در دیدار با 
معاون هماهنگی امور عمرانی اســتاندار 
یزد با تأکید بر گســترش همکاری های 

مجارستان و ایران افزود: پس از برجام و رفع تحریم ها مقام های عالی رتبه زیادی 
از جمله نخست وزیر و شماری از وزیران دولت مجارستان به تهران سفر کرده اند.

در پایان این دیدار بر زمینه های همکاری و گســترش روابط مجارســتان و یزد و 
خواهرخواندگی شهرهای یزد و یاسبرین تأکید شد.

با توجه به بحران آب 
منابع آبی اصفهان میلیمتری مدیریت شود

ایسنا: مدیرعامل شرکت آب و فاضالب استان اصفهان با اشاره به کاهش بی سابقه 
حجم سد زاینده رود که به حدود 169میلیون مترمکعب رسیده است، گفت: این 

رقم در مدت مشابه سال قبل بیش از 450میلیون مترمکعب بوده است.
هاشم امینی اظهار داشت: با توجه به جاری نبودن زاینده رود که کاهش چشمگیر 
آبدهی چاه های آب شرب را در اصفهان به دنبال دارد و همچنین کاهش تخصیص 
آب شرب، باید مدیران، طرح آبرسانی اصفهان بزرگ را میلیمتری مدیریت کنند تا 

آب شرب مشترکان در فصول گرم و سرد سال به طور پایدار تأمین شود.

استاندار خواستار شد  
تأمین حقآبه های قم برای جلوگیری از بیابان زایی 

ایسنا: استاندار قم با بیان اینکه بحران دریاچه نمک قم، استان های همجوار را نیز با 
مشکل ریزگردها مواجه خواهد کرد، گفت: حل این بحران نیازمند عزم ملی است.

ســید مهدی صادقی بر ضرورت انجام اقدام های کارشناسانه برای مقابله با بحران 
دریاچه نمک قم تأکید کرد و افزود: آگاهی بخشــی به استانداران سایر استان ها 

درباره خطر ریزگردهای دریاچه نمک می تواند به حل این مسأله کمک کند.
وی گفت: تأمین این حقآبه ها می تواند از گسترش نقاط بحرانی استان قم جلوگیری 

کند.

تنها مسجد 60 ساله جلفا در حال تخریب است
فارس: رئیس اوقــاف و امورخیریه جلفا 
با بیان اینکه یک مســجد برای این شهر 
کفایت نمی کند، گفت: اداره کل اوقاف و 
امورخیریه استان آذربایجان شرقی هیچ 
گونه مشــکلی برای صــدور مجوز برای 
ساخت مسجد در منطقه آزاد ارس ندارد.

حجت االسالم ســیدتقی عمادی وحدی 
اظهار داشــت: از این رو اگر موقوفه ای با 

این نیت در منطقه آزاد ارس داشته باشیم، اقدام به ساخت مسجد خواهیم کرد.
وی ادامه داد: شهر جلفا یکی از مناطق پررفت و آمد در استان بوده و از این رو وجود 
یک مسجد برای این شهر کفایت نمی کند. وی گفت: از 28 اسفند سال گذشته تا 

15 فروردین سال جاری امامزادگان جلفا میزبان 23 هزار زائر و گردشگر بوده اند.
این گزارش حاکی است، مسجد امام زمان)عج( تنها مسجد شهر مرزی و شیعه نشین 
جلفا که با ارمنستان و جمهوری خودمختار نخجوان هم مرز است، با قدمت 60 سال 

متأسفانه در حال تخریب است.

حضور 55  اثر از همدان در جشنواره تئاتر کودک
فارس: رئیس بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان گفت: از 
مجموع 344 اثر ارسالی به بخش های گوناگون جشنواره تئاتر کودک، 55 اثر مربوط 
به هنرمندان استان همدان است. فاضل عبادی اظهارداشت: پس از انتشار فراخوان، 
344 اثر در مهلت تعیین شده به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که از این شمار 39 
اثر در بخش نمایشنامه نویســی، 129 اثر در بخش مسابقه تئاتر خیابانی و 54 اثر 

مربوط به بخش مسابقه تئاتر کودک است.
بیست و سومین جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان، آذرماه 95 و در شهر 

تاریخی همدان برگزار می شود.

نابودی 600هزار هکتار از جنگل های لرستان 
تســنیم: یک میلیون و 200هزار هکتار از جنگل های زاگرس متعلق به لرستان 
است که در حال حاضر 600هزار هکتار از این جنگل ها دچار زوال بلوط شده و این 

سرمایه ارزشمند در حال نابودی است. 
الهام برنا معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیســت لرســتان اظهار 
داشــت: خشک سالی، آتش ســوزی، بیماری ها و گرد وغبار از عوامل تأثیرگذار در 

زوال بلوط است.

 میز  خبر

 جهش 20 درصدی طالق 
در اردبیل!

فارس: مدیرکل ثبت احوال اســتان اردبیل 
گفت: در نیمه نخســت امسال میزان طالق 
رشد جهشی پیدا کرده، به طوری که بیش 
از 20 درصد افزایش را به نســبت آمار سال 

گذشته شاهد هستیم.
اسد حسن زاده در جلسه شورای هماهنگی 
ثبت وقایع حیاتی اردبیل اظهار کرد: در نیمه 
اول امسال ازدواج چهار درصد رشد کرده، در 
حالــی که در نقطه مقابل طالق بیش از 20 

درصد رشد و جهش نشان می دهد.
وی با بیان اینکــه در این مدت آمار والدت 
و فوت در اســتان اردبیل کاهش پیدا کرده، 
افزود: ایــن کاهش به طور میانگین تا چهار 

درصد به ثبت رسیده است.

  رئیس سازمان مدیریت استان :
 4 هزار نیرو در قزوین 

 تعدیل شدند 
ایسنا:  رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
استان قزوین گفت: رشد بیکاری در استان در 
حالی صورت می گیرد که رتبه استان در سه 
سال گذشته از میانگین کشوری پایین تر بود. 
ابوالفضل یاری افزود: نرخ بیکاری در کشــور 
11 درصد اســت کــه در اســتان قزوین با 
وجود ظرفیت های بسیار و بالقوه ای در همه 
عرصه ها، آمار بیکاری 11/7 درصد و باالتر از 

میانگین کشوری است.
یاری تصریح کرد: در اســتان قزوین با وجود 
بیش از 3 هــزار و 700 هزار واحد تولیدی، 
تاکنون 4 هزار و 306 نفر تعدیل نیرو انجام  

شده که باید برای آن چاره اندیشی شود.

50 درصد جوانان لرستان 
بیکارند

تسنیم: معاون استاندار لرستان گفت: این 
استان در سال های متمادی رتبه آخر بیکاری 
را داشــته و درد بسیار سنگین این است که 

50 درصد جوانان ما بیکار باشند.  
سید سعید شــاهرخی همچنین درباره طرح 
توســعه فرودگاه خرم آباد تصریــح کرد: برای 
توسعه و تبدیل فرودگاه خرم آباد به یک فرودگاه 
بین المللی 52 میلیارد تومان هزینه شده و تا 

پایان آبان ماه دوباره راه اندازی می شود.

خبر

ایالم/ ســعدیه کرمی  کارت   
شناســایی ملی یا شناسنامه، یکی 
از ابزارهــای مهم برای شناســایی 
انجام  افــراد،  و تشــخیص هویت 
معامــالت و مراودات اســت و در 
بیشتر برنامه ریزی های کالن کشور 
نیز مورد اســتناد برنامه ریزان قرار 

می گیرد.
در این راســتا یکــی از مهم ترین 
ابزارهــای هویتــی افــراد که در 
سال های گذشته به شکلی فراگیر و 
اثرگذار در جامعه نمود عینی یافت 
و مورد اســتقبال بیشــتر اشخاص 
حقیقــی و حقوقــی قــرار گرفت، 
»کارت ملــی« بود که اکنون هم در 

دسترس اقشار جامعه قرار دارد.

 این پیک خوش خبر کجاست؟
اما در سال های اخیر و پس از تعابیر 
و تفاسیر فراوان و نواختن در بوق و 
کرنا، صدور کارت هوشمند ملی بر 
سر زبان ها افتاد و ادارات ثبت احوال 
نیز مردم را برای دریافت این کارت 
فــرا خواندند و مردم نیــز به دفاتر 

پست  احوال،  ثبت 
پیشــخوان های  و 
و  خصوصــی 
پایگاه های اینترنتی 

مراجعه کردند. 
که  نپایید  دیــری 
انتظــارات مــردم 
که  متقاضیــان  و 
در حداکثــر زمان، 
تحویــل  وعــده 
کارت  ماهــه  یک 
ملــی  هوشــمند 

را دریافــت کرده بودنــد، به ماه ها 
کشــیده شــد و هراز گاهــی آنان 
برای اطالع از وضعیت و سرنوشت 
کارت ملــی خــود، بــه اینترنت و 
دفاتر پســتی مراجعــه می کنند و 
همچنان با جمله »متقاضی گرامی، 
کارت هوشمند ملی شما در مرحله 
صدور است« مواجه می شوند و هیچ 
کسی پاســخگوی این بالتکلیفی و 

سردرگمی آنان نیست.
بررســی ها نشــان می دهد که این 
وضعیــت در همــه نقاط کشــور 
سرنوشــت مشــابهی دارد، اما در 
اغلــب متقاضیان  ایــالم  اســتان 
می گویند که مراحــل ثبت نام در 
پایگاه هــا، دفاتر و پیشــخوان های 
پســتی با کمــی معطلــی انجام 
می پذیرد و متأســفانه صادر نشدن 
بهنگام این سند هویتی، مشکالتی 

را ایجاد کرده است.
یکی از این شهروندان با بیان اینکه 
اسفندماه سال گذشته برای دریافت 
کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده 
و متأســفانه تاکنون این سند مهم 
سجلی را دریافت نکرده ام، می گوید: 
بنا به گفته کارشناسان و کارکنان 
ثبت احوال ایالم، صدور این کارت 
به صورت متمرکــز از طریق مرکز 
صورت می گیرد و بــه علت حجم 
باالی متقاضیان در سراســر کشور، 
مراحل صــدور کارت به کندی در 

حال انجام است.
وی با اشاره به اینکه اگر ثبت احوال 
اســت  نتوانســته 
زیرســاخت ها  ابتدا 
الزم  تجهیــزات  و 
را بــرای ایــن امر 
تأمین  و  تهیه  مهم 
کند، چــرا فراخوان 
است،  داده  عمومی 
اظهار مــی دارد: در 
کسی  خصوص  این 
پاسخ قانع کننده ای 

به ما نمی دهد.
از  دیگــر  یکــی 
ملی در  متقاضیان کارت هوشمند 
ایالم می گوید: در اردیبهشــت ماه 
امسال ثبت نام کرده ام و همچنان 
منتظر پیــک خوش خبــر کارت 

هوشمند ملی هستم.
وی می پرسد: با توجه به حجم بی شمار 
متقاضیان، وجوه دریافتی بابت صدور 
این کارت بســیار باالســت، پس چرا 
مســؤوالن ثبت احوال از محل همین 

درآمد، امکانات و تجهیزات بیشــتری 
فراهــم نمی کنند تا مردم بیش از این 

بالتکلیف و ناراضی نشوند؟

 استان ها نقشی در صدور 
کارت ندارند

مدیرکل ثبت احوال اســتان ایالم 
نیــز در گفت و گو بــا خبرنگار ما 
بــا بیان اینکه یکــی از علل تأخیر 
در صــدور کارت هوشــمند ملی، 
محدودیت های مالی و تأمین نشدن 
بهنگام اعتبار مورد نیاز برای تکمیل 
بوده  فرآیند صدور کارت هوشمند 
اســت، می گوید: یکی دیگر از علل 
صادر نشدن بموقع کارت هوشمند 
ملی، حجم باالی متقاضیان و ثبت 

نام کنندگان است.
منوچهر تیموری با اشــاره به اینکه 
در اســتان ها صرفــاً فراینــد ثبت 
نــام از متقاضیان کارت هوشــمند 
ملی صورت می گیرد، خاطرنشــان 
می کند: صدور کارت هوشمند ملی 

در تهــران به صورت متمرکز انجام 
می گیرد و اســتان ها غیر از تکمیل 
مراحــل ثبت نام، هیچ نقشــی در 

صدور کارت ها ندارند.
وی با بیان اینکه تاکنون در سطح 
کشور بیش از 10میلیون نفر برای 
دریافت کارت هوشــمند ملی ثبت 
نام کرده اند، می افزاید: خوشبختانه 
بــا رایزنی ها و تالش هــای ارزنده 
مسؤوالن ثبت احوال کشور، موانع 
فــراروی کارت هوشــمند ملــی، 
برطرف شده و روند صدور، تسریع 

یافته است.

 وعده یک مسؤول
وی بــا اشــاره بــه اینکــه همه 
متقاضیانی که تا پایان شهریور ماه 
ســال جاری ثبت نــام کرده اند، تا 
کارت هوشمند  آذرماه حتماً  پایان 
ملی خــود را دریافت خواهند کرد، 
می گوید: تاکنــون 99 هزار و 198 
نفر در اســتان ایالم بــرای کارت 

هوشمند ملی ثبت نام کرده اند.
وی با بیان اینکه حدود 80 درصد 
از ثبت نام کنندگان در استان ایالم، 
کارت هوشمند ملی خود را دریافت 
کرده انــد، یادآور می شــود: کارت 
هوشــمند ملی برای کارت اولی ها، 
کســانی که تغییرات سجلی دارند، 
مدارک سجلی شان مفقود شده یا 
دارای شرایط صدور المثنی هستند، 

با اولویت صادر می شود.
وی با اشاره به اینکه همکاران ثبت 
احوال هم اکنون به صورت بی وقفه 
و ســه نوبته در تالش هستند تا در 
اسرع وقت، کارت های هوشمند ملی 
را صادر کنند و به متقاضیان تحویل 
ضمن  می سازد:  خاطرنشان  دهند، 
عذرخواهــی از متقاضیان به خاطر 
تأخیر در صــدور بموقع کارت های 
هوشمند ملی، امیدواریم مکانیزم و 
شرایطی فراهم شود که متقاضیان 
در ســریع ترین زمان ممکن کارت 

هوشمند خود را دریافت کنند. 

مدیرکل ثبت احوال استان عذرخواهی کرد

معطلی متقاضیان دریافت کارت هوشمند ملی در ایالم

بیش از 10میلیون 
نفر برای دریافت 
کارت هوشمند 
ملی ثبت نام 
کرده اند

بــــــــرش
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نماینده مردم اهواز خواستار شد

 

   مهــر  مدیــرکل امور شــهری و 
شوراهای استانداری خوزستان گفت: 
هم اکنون پارکینگ مرزهای شلمچه و 
چذابه برای خدمت به زائران حسینی 
در حال ساخت است و تا اربعین آماده 

می شود. 
اظهارداشــت:  نژاد  پیمان کاظمــی 
جلسات مربوطه در وزارت کشور هم 
تشکیل شــده و مسؤوالن کمیته های زیرســاخت و شخص وزیر کشور 
بازدیدهایی داشتند و وضعیت بسیار مناسب است و اکنون در شلمچه به 

جز پارکینگ ها که در حال ساخت است، مشکل دیگری نداریم.
وی تصریح کرد: در چذابه هم یک مقدار مشــکل مســیرهای ترددی را 
داشتیم که اکنون زیرساخت ها از سمت سوسنگرد به چذابه در حال انجام 

و با سرعت بسیار مناسبی مسیرهای ترددی در حال ساخت هستند.

   بوشهر/ خبرنگارقدس  معاون 
توانبخشی اداره کل بهزیستی استان 
بوشــهر گفت: با وجود ظرفیت های 
خوب ورزشــی در بخــش معلوالن، 
امکانات ورزشی، فرهنگی و اجتماعی 
مناســب معلوالن بویــژه نابینان در 

استان بوشهر وجود ندارد.
مسعود صیادی افزود: اشتغال، مسکن 
و مناسب سازی محیط برای دسترسی آسان به امکانات از جمله مهم ترین 

مشکالت معلوالن بویژه نابینایان است.
وی یادآور شــد: این اداره کل از آغاز امســال تاکنون 752میلیون ریال 
در بخش تأمین وســایل کمک توانبخشی برای معلوالن ضایعه نخاعی و 
نابینایان و کم بینایان هزینه کرده است. وی گفت: یکهزار و 855 نابینا و 

کم بینا از حمایت های بهزیستی بوشهر برخوردارند. 

   ایســنا   نماینده مــردم اهواز در 
مجلس با بیان اینکه اکنون از مسؤوالن 
وزارت جهاد کشاورزی و شخص وزیر 
جای پرســش اســت، چراکه منابع 
تخصیص یافته برای تثبیت کانون های 
گرد وغبار در خوزستان طی سال های 
اخیر در مناطق غیرکارشناسی هزینه 
شده که هیچ تأثیری روی کنترل گرد 
وغبار نداشته است، گفت: حتی اگر به صورت طرح تحقیق و تفحص هم 

شده، موظف هستیم هزینه کرد این منابع را بررسی کنیم.
همایون یوسفی افزود: در حال حاضر هفت کانون گرد وغبار در خوزستان 
با مساحتی حدود 350هزار هکتار وجود دارد. غالمرضا شریعتی استاندار 
خوزســتان هم گفت: با پیگیری های صورت گرفته، سقف قرارداد تثبیت 

شن های روان و بیابان زدایی 25 درصد افزایش یافت. 
غالمرضا شــریعتی افزود: به منظور حفاظت از منابع زیستی، اعتبار الزم 
برای اجرای طرح تثبیت شــن های روان، بیابــان زدایی و درختکاری در 
مناطق بحرانی حاشیه تأسیسات نفتی در سطح 200هزار هکتار، از محل 

وزارت نفت تأمین شد.

   ایسنا  بانوان شــهر بندرعباس از 
نبود یک بیمارستان تخصصی زنان و 
زایمان دولتی در این شهر گالیه مندند.
نماینده مردم بندرعباس در خانه ملت 
وضعیت خدمات درمانی در اســتان 
هرمزگان را نامطلوب دانست و گفت: 
امکانات بهداشت و درمان در هرمزگان 
به هیچ وجــه رضایت بخــش نبوده و 

نیست و کادر پزشکی به اندازه کافی در استان وجود ندارد.
حسین هاشمی تختی افزود: وجود یک بیمارستان زنان و زایمان یک نیاز 

ضروری برای استان است.

پارکینگ مرزهای 
شلمچه و چذابه تا 
اربعین آماده می شود

حمایت بهزیستی 
بوشهراز1800 نابینا و 
کم بینا

تحقیق و تفحص 
درباره هزینه کرد پول 
ریزگردهای خوزستان

امکانات درمانی 
هرمزگان رضایت بخش 
نیست

تاکنون 99هزار و ۱98 نفر در استان ایالم برای کارت هوشمند ملی ثبت نام کرده اند

شمال

شرق

مرکز

جنوب

غرب

15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1   
 1   م ی ن ا ی ش ه ر خ ا م و ش  
 2 ن ر و ی   ک ا م ی و ن   س ب د
 3 م ح ر ا ب   م ز ا ر   پ و ی ا
 4 ا ب ت ک ا ر   ا ل   س ر س ر ی
 5 د ا    ر م ا د   س ا و ه   م
 6 ی   م ن ه ا ج   م ع ر ف   ج ل
 7 ن ا ف   ن ل   ب ن ه   ی ا و ر
 8   خ ل ن گ   ش م ع   م ل غ ا  
 9 ن ا س ا   ت ن ب   خ ا   و ر ا
 10 خ ل   ت ا ه ل   ه و ت خ ش   س
 11 ا   ت و ر م   ک ر ا ر    ب ت
 12 ر ا ی ا ت   ق و   ر ی م ن ا ک
 13 ی ک ا ن   م و ر ن   س ا م ر ا
 14 ب ی ت   د ر ی ا ی ی   ل س ا ن
 15   پ ر و ی ز م ش ک ا ت ی ا ن  

 

حل جدول شماره قبل

1- پدر علم ژنتیک ایران- شکم خودرو
2- گیاه خورشتی- بعد از پرخوری باید 

انتظارش را کشید- دربند
3- جای- آبگینه- کمربند فرضی زمین

بزرگی  و  کوچک  نجیب-  حیوان   -4
ایرانی در خلیج همیشه فارس- طرفدار 

نظام مردم ساالری
5- بستانکار- آداب و رسوم- ساز مثنوی

6- مخفف اگر- طویله - برادر آذری
7- حر- خجالتی- دیدنی نظامی

8- حیوان بیمار- موی گردن شیر- شیار 
دراز و گود میان دوکوه- خالص و سره

9- واحدی برای نوشیدن- بیخ گیاهی- 
آنچه غیر ذات خداوندیست

10- به مراد دل نرسیدن- پشیمانی- قلب 
قرآن

11- عنصر شیمیایی – خوب و خوش- 
گیاه زینتی همیشه سبز با برگ های براق 
بیضی شکل سبز تیره وگل های سفید، 
بهار ظاهر  اوایل  در  که  و سرخ  صورتی 

می شود
12- توقیف – مفرد- پرنده آفت توت

13- قلعه حسن صباح- امیدوار- پیشوند 
یونانی برابر صد

نام ها-  دار-  ریشه  و  اصیل  مرد   -14
خودروی شخصی

15- آیین و شریعت- کتابخانه ای شامل 
در  که  میخی  به خط  گلی  لوح  هزاران 
سده 19 و20 میالدی به دست آمد و به 

»بریتانیا« انتقال یافت

1- از مراکزدرمانی ارایه خدمات سرپایی یا 
فوریت های پزشکی - واحدی در ورزش 

بسکتبال
از  رسان-  روزی  مجهول-  اشعه   -2
سیستم های پیشرفته دیجیتالی پخش 

صدای فیلم
3- پیوندها – از ظروف آزمایشگاهی – 

کره خاکی
آونگ تیپا-  بیهوده-  سخنان   -4 
5- »قوس« بی آغاز- نیست و نابود شدن- 

قلعه مستحکم باالی کوه
6-  از وسایل کار باغبان- نبودن سروصدا 

و هیاهو را گویند- غذای آبکی
حضرت  لقب  وطنی-  دخترانه  نام   -7

موسی)ع(- جبان
 منتظر نظرها، دیدگاه ها و انتقادهایتان در خصوص جدول هستیم

 با ما تماس بگیرید

qudspuzzle@yahoo.com
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 افقی

8- طریقه- عدد- لوکس و مجلل- حکم  عمودی
و دستور

9- شانه به سر- روغن کنجد- واجب شدن
10- آزاد و رها- شادمان- ملیح

خوشتر  زبانی  هم  ...از  گیاهی-  رگ   -11
است- صحنه نمایش

12- پول کاغذی- بی سواد- جواب »های«
کمیسیون  اقبال-  و  بخت  بالین-   -13
اقتصادی آسیا و خاوردور که در28 مارس 
و  اقتصادي  شوراي  وسیله  به   1947

اجتماعي سازمان ملل تأسیس شد
14- مخوفش را »شولوخف« نوشته- سرباز 

نیروی دریایی- شعله آتش
15- ماده اصلی تشکیل دهنده ناخن- معلم 
آمریکایی مدرسه آمریکاییان در تبریزکه به 
مشروطه خواهان پیوست و در جریان تالش 
برای شکست محاصره این شهر کشته شد
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بین الملل روزنامـه صبـح ایـران

انگلیس ۴۰ نظامی به تونس اعزام می کند  اسپوتنیک: مایکل فالون، وزیر دفاع انگلیس اعالم کرد، این کشور حدود ۴۰ نیروی نظامی برای آموزش نیروهای تونسی به منظور مقابله با 
گروه تروریستی داعش به این کشور اعزام می کند. وزارت دفاع انگلیس با انتشار بیانیه ای به نقل از مایکل فالون اعالم کرد، آموزش تیپ چهارم پیاده نظام انگلیس در تونس شامل تمرینات تئوری 
و عملی در زمینه گشت زنی، نظارت و برنامه ریزی عملیاتی و اطالعاتی است. در بیانیه وزارت دفاع انگلیس آمده است، لندن مصمم به حمایت از تونس در برابر تروریست های گروه داعش است.

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

 بین الملل/ احمد یوســفی صراف 
چرا ســعودی ها از دولــت کویت انتقاد 
می کنند؟ این پرسشی است که می توان 
از رفتــار دیپلماتیک کویــت به عنوان 
یکــی از اعضای مهم شــورای همکاری 
خلیــج فارس فهمید. لشکرکشــی های 
پیاپی ســعودی ها در دو ســال اخیر به 
کشــورهای مختلف منطقه حاکی ازآن 
است که این کشــور این روزها بیشتراز 
هر زمان دیگری بــه دنبال یار و همراه 
می گردد. ســعودی ها با ورود به میدان 
نبرد در یمن به دنبال آن هســتند که 
این تجاوز و گردنکشی تنها به پای آن ها 
ثبت نشــود و به عنــوان یک تصمیم از 
جانب شــورای همــکاری خلیج فارس 
بیان شــود. امــا واقعیت آن اســت که 
کشــورهای کویت و عمان تنها اعضای 
شــورای همکاری خلیج فارس هستند 
که از اعزام نیروی زمینی برای شــرکت 
در جنگ ائتالف اعراب به ســرکردگی 
عربستان علیه یمن، خودداری کرده اند.
پایگاه رأی الیوم به نقل از منابع کویتی 
کویت  دولت  می نویســد: 
جنگ  در  خواهــد  نمــی 
بگیرد،  موضع  یمن  زمینی 
زیرا از حمایت از عراق در 
جنــگ صدام علیــه ایران 
تحت فشار دولت عربستان، 
و  ضربه ســنگینی خورده 
هزینه ســنگینی را در این 

باره پرداخت کرده است.

 دولت کویت در پی 
اختالف نظر عمیق با 

پارلمان این کشور 
استعفا کرد

منابــع آگاه در مصاحبه با 
روزنامه کویتی االنباء اعالم 
کردنــد که پــس از اختالف های دولت 
کویت با پارلمان، دولت به طور رســمی 
استعفای خود را تقدیم امیر کشور کرد.
منابع گفته اند که دولت پیشــتر نیز از 
تصمیم خود برای استعفا خبر داده بود 
که علت این تصمیم اختالف های شدید 
با پارلمــان بوده و کابینه در نشســت 
فوق العاده خود کــه دیروز در کاخ بیان 

برگزار شــد تصمیم خود را برای تقدیم 
استعفا به امیر کشور گرفت.

این نشســت فوق العاده کابینه به ریاست 
شــیخ جابر مبارک برگزار شد. در همین 
حــال اخباری مبنی بر انحــالل پارلمان 
در آینده ای نزدیک مطرح اســت.فضای 
سیاسی کویت با تداوم اختالف نظر میان 
قوای مقننه و مجریه طی روزهای گذشته 
شرایط پر تنشــی را پشت سر گذاشت و 
اعضای دولت با اســتعفا از ســمت خود 
شــرایط را برای انحــالل مجلس امت از 

سوی امیر کویت فراهم کردند.
مجلس کویت بر اســاس قانون اساسی 
این کشــور در هــر دوره چهار ســال 
فعالیت می کند. پــس از تصویب قانون 
افزایــش قیمت بنزین از ســوی دولت، 
اختالف های شدیدی میان نمایندگان و 
دولــت روی داد و مصوبه اخیر مبنی بر 
اختصاص75 لیتــر بنزین رایگان به هر 
شهروند کویتی که با هدف پایان یافتن 
اعتراض های مردمی و نمایندگان انجام 
گرفــت نیز نتوانســت موجب همکاری 
نمایندگان شــود و ســه درخواســت 

جداگانه برای استیضاح وزیر دارایی این 
کشور ارایه شد.

بر اساس موعد قانونی، انتخابات مجلس 
امــت کویت بایــد در ماه ژوئیه ســال 
2017 برگزار می شــد، اما شدت یافتن 
اختالف های سیاسی موجب شد تا شیخ 
صباح االحمد امیر کویت شرایط را برای 

منحل کردن دولت فراهم کند.

 اخوان المسلمین کویت 
بزرگ ترین رقیب طرفداران دولت

بر اســاس عرف حاکم بر فضای سیاسی 
کویت٬ امیر این کشــور از دولت به طور 
کامــل حمایت می کنــد. نمایندگان در 
ماه های اخیر رویکردی منتقدانه از دولت 
را از خود نشان می دادند تا سوابق سیاسی 

مثبتی در کارنامه خود داشته باشند.
مجلس کنونی کویت در ســال 2012 در 
حالی روی کار آمد که مخالفان دولت پس 
از حوادث و کشمکش های سیاسی اقدام 
به تحریم انتخابــات کرده بودند .دولت با 
استعفای گروهی خود به نوعی اعالم کرده 
است که دیگر توانایی همکاری با مجلس 

را ندارد و شرایط برای برگزاری انتخابات 
پارلمانی فراهم خواهد شد.

با این شرایط مخالفان نیز اعالم کرده اند، 
در انتخابات آینده شرکت خواهند کرد و 
بدین ترتیب باید منتظر فضای سیاسی 
بشــدت رقابتی بود. مخالفان سرشناس 
دولــت کویت کــه گروه »حــدس« یا 
همــان »اخوان المســلمین« نام دارند 
اعــالم کرده اند که عالوه بر تمایل خود 
برای کنتــرل مجلس، برای به دســت 
گرفتن کنترل دولت نیز تمایل فراوانی 
دارند. شــیعیان نیــز در کویت با توجه 
به آرایش سیاســی حکمفرمــا در این 
کشور توانستند در مجلس فعلی وجهه 
ای خــوب با تعامل مثبــت با حاکمیت 
کســب کنند و از شــانس باالیی برای 
کسب کرسی در انتخابات بعد برخوردار 

خواهند بود .
همزمان چهره های لیبــرال نیزدر کویت 
تالش می کنند که با اســتفاده از فضای 
رسانه ای موجود تعامل نزدیکی را با دولت 
این کشــور داشته باشند و کرسی هایی را 

برای خود در انتخابات تصاحب کنند.

نگاهی به دالیل استعفای دولت کویت

استعفای دولت کویت در پی اختالف با پارلمان

افشای ۲ دیدار و یک تماس تلفنی 
»محمد بن سلمان« با »نتانیاهو«

المنار: رســانه های فلســطینی به نقل 
از منابــع آگاه اعــالم کردند که محمد 
بن ســلمان، وزیر دفاع عربستان هفته 
گذشته با بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی تماسی تلفنی داشته 
و در این تماس درباره مسایل مختلفی 
از جمله مسأله سوریه و لبنان صحبت 

شده است.
این پایگاه فلسطینی نوشت که بن سلمان همچنین دوبار با نتانیاهو دیدار داشته 
که یکی از این دیدارها در شهر »ایالت« برگزار شده است.گفته می شود، نتانیاهو 
و محمد بن ســلمان همچنیــن با فراهم کردن مقدمــات الزم برای یک دیدار 

عربستانی- اسراییلی در سطح عالی و در آینده نزدیک توافق کرده اند.
از ســوی دیگر، نیویورک تایمز گزارش داده اســت: بن سلمان تقریباً در تمامی 
عناصر سیاست دولت عربستان دست دارد و از جنگ یمن گرفته که میلیاردها 
دالر برای ریاض هزینه داشته و انتقادات بین المللی را به دلیل مرگ غیر نظامیان 
یمن روانه خاندان آل سعود کرده است، تا مهار عادات ولخرجی عربستان و از بین 

بردن اعتیاد به درآمدهای نفتی، در همه چیز دست دارد.
در ادامه گزارش این روزنامه آمده اســت: پیش از این در تاریخ عربســتان هرگز 

جانشین ولیعهد تا این اندازه قدرت و اختیار نداشته است.
نیویورک تایمز می افزاید: آمریکایی ها می گویند، به راه انداختن یک جنگ توسط 
شاهزاده ای که هیچ تجربه نظامی ندارد، موجب برانگیخته شدن تنش هایی بین 

وی و پسر عموهای مسن تر وی شده است.

شمار کشته شدگان عاشورای خونین 
در نیجریه به 18 نفر رسید

ایرنا: منابع بیمارستانی اعالم کرده اند که شدت جنایات وهابیون افراطی تحت 
حمایت نیروهای امنیتی نیجریه به حدی بوده که احتمال افزایش جان باختگان 

این واقعه همچنان وجود دارد.
بر اســاس این گزارش، نیروهای امنیتی نیجریه در شــهر »جوس« در اقدامی 
ضدحقوق بشری، دختربچه ای را به جرم عزاداری برای امام سوم شیعیان دستگیر 

و روانه زندان کرده اند.
گزارش های دریافتی حکایت از آن دارد که حســینیه شیعیان نیجریه در شهر 
جوس در شــمال این کشور، شامگاه عاشــورا با حمله ارتش و نیروهای امنیتی 
نیجریه در آتش سوخت.عزاداری شماری از شیعیان نیجریه درحالی در این کشور 
برگزار شد که مناطق زیادی از نیجریه به صحنه تظاهرات مسالمت آمیز شیعیان 
علیه دولت تبدیل شده اســت.بر اساس گزارش منابع محلی، عزاداری شیعیان 
نیجریه در شهر »سوکوتو« نیز به خشونت کشیده شد.ارتش و نیروهای امنیتی 
نیجریه، دوشنبه شب و در شب تاسوعای حسینی نیز با محاصره مسجد شیعیان 

در کادونا، دست کم 15 عضو »جنبش اسالمی نیجریه« را بازداشت کردند.

استقرار ارتش عراق در 15 کیلومتری موصل؛ 
در انتظار اعالم ساعت صفر

فارس: جدیدترین گزارش های میدانی 
رسیده از عراق تأکید می کند، نیروهای 
شرکت کننده در عملیات آزادسازی شهر 
»موصل« به حوالی 15 کیلومتر این شهر 
این  پیشروی  رسیده اند.بنابر گزارش ها، 
نیروها به ســمت موصل متوقف شده و 
همگی در انتظار اعالم ساعت صفر و آغاز 
عملیات آزادســازی این شهر از تصرف 

گروه تکفیری داعش هستند.
پایگاه خبری شبکه » رووداو« اعالم کرد: ساعت صفر برای آغاز عملیات آزادسازی 
موصل نزدیک شده و تخمین زده می شود در این عملیات بیش از 30 هزار نفر از 
نیروهای مختلف مسلح و نظامی مشارکت داشته باشند.احمد االسدی، سخنگوی 
نیروی »الحشد الشعبی« )بسیج مردمی( عراق روز  شنبه اعالم کرد که 9 هزار 
نفر از اهل تسنن در قالب نیروهای الحشد الشعبی برای آزادسازی موصل شرکت 
می کنند.سخنگوی نیروی »الحشد الشعبی« عراق افزود: عالوه بر 9 هزار نیروی 
اهل تســنن، حدود پنج هزار نفر از اقلیت های عراقی اعم از مسیحی، ترکمن و 

ایزدی نیز در این عملیات شرکت دارند.

کری: تهران، مسکو و 
واشنگتن می توانند درباره 

سوریه به توافق برسند
فارن افرز: این پایگاه خبری در گزارشی اعالم 
کرد، بتازگی با جان کری، وزیر خارجه آمریکا 
در آخرین ماه های تصدی سمت وزارت خارجه 
این کشــور مصاحبه ای ترتیب داده و درباره 
مسایل مختلف منطقه ای و بین المللی با وی 

گفت وگو کرده است.
 کری در بخشــی از این مصاحبه در پاسخ به 
پرسشی مبنی بر اینکه آیا وی چشم اندازی را 
پیش بینی می کند که در آن سه کشور ایران، 
روســیه و آمریکا بتوانند بر سر پایان دادن به 
بحران ســوریه به توافقی برســند گفت: بله 

می توان چنین دورنمایی را پیش بینی کرد. 

کلینتون با اختالف 4 درصد 
از ترامپ پیشی گرفت

فارس: در حالی که ســه هفتــه تا برگزاری 
انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا زمان 
باقی مانده اســت، نظرسنجی جدید روزنامه 
آمریکایی واشنگتن پست و شبکه ای بی سی 
نیوز نشان می دهد که هیالری کلینتون، نامزد 
دموکرات ها با اختــالف چهار درصد از رقیب 

جمهوری خواه خود دونالد ترامپ جلوتر است.
این نظرســنجی در بحبوحه یکی از پرسر و 
صداترین دوران نامزدی ترامپ یعنی پس از 
آن برگزار شــده است که یک نوار ویدیویی 
منتشــر شــد که به گوشــه ای از رسوایی 
اخالقی ترامپ اشــاره کرده بود و بعد از آن 
نوار ویدیویی زنان زیادی اتهامات اخالقی به 

ترامپ وارد کردند.
جدیدترین نظرسنجی نشان می دهد که تقریباً 
هفت نفر از هر 10 شرکت کننده، معتقدند که 
ترامپ احتماالً پیشنهادهای اغواگرانه جنسی 
نامطلوبی مطرح کرده اســت و ا کثریت نیز 
عذرخواهــی وی به دلیل این رســوایی های 
اخالقی را ریاکارانه می دانستند که البته به نظر 
می رســد تأثیر چندان زیادی بر حمایت کلی 

آن ها از ترامپ نداشت.

نیکال استرجن خبر داد
احتمال برگزاری همه پرسی 

استقالل اسکاتلند تا قبل از ۲۰۲۰
رویترز: نیکال اســترجن، وزیر اول اسکاتلند 
اعالم کرد که به احتمال بسیار زیاد این بخش 
از بریتانیا تا پیش از فرا رســیدن سال 2020 
میالدی همه پرســی جدیدی را در راستای 

حصول استقالل انجام خواهد داد.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی براینکه آیا همه 
پرسی جدایی اســکاتلند از انگلستان تا سال 
2020 میالدی انجام خواهد شــد، گفت: به 
گمان من با توجه به وضعیت موجود )خروج 
انگلستان از اتحادیه اروپا( برگزاری همه پرسی 
استقالل اســکاتلند نیز امری بسیار محتمل 
اســت.کنایه اســترجن از این بابت است که 
اســکاتلندی ها در مقایسه با سایر بخش های 
بریتانیا به طور عمده در قضیه برگزیت به تداوم 

حضور در اتحادیه رأی دادند.

وقوع انفجار انتحاری 
در شهر »غازی انتپ« ترکیه

مهر: شهر غازی انتپ در جنوب شرقی ترکیه 
دیروز شاهد وقوع انفجاری بود که در نتیجه آن 

تعدادی زخمی شدند.
این حادثه در جریان یورش نیروهای امنیتی به 
یکی از پناهگاه های محل اختفای تروریست ها 
در محله »بسیوز اولر« اتفاق افتاد که در نتیجه 

آن دو عامل انتحاری کشته شدند.

اخـبار جهان

اخـبار جهان اسالم

دولت کویت 
نمی خواهد در 
جنگ زمینی یمن 
موضع بگیرد، 
زیرا از حمایت از 
عراق در جنگ 
صدام علیه ایران 
تحت فشار دولت 
عربستان، ضربه 
سنگینی خورده

بــــــــرش

رویداد

حمله به منزل رهبر شیعیان نیجریه
نسیم: در جریــان حمله افرادی مسلح 
به منزل روحانی عالی رتبه شیعیان در 
نیجریه دست کم 10 تن زخمی شدند. 
این حمله روز شنبه در ایالت کادونا در 
شــمال غربی نیجریه صورت گرفت. به 
گفته یکی از شاهدان، این بحران زمانی 
آغاز شد که برخی از اعضای شیعه تالش 
کردند تا پرچمی را که بر فراز سکونتگاه 
شیخ مختار ســحابی بود، تعویض کنند. ظاهرا این پرچم سوخته بود، اما آن ها 
مورد حمله گروهی داس به دست قرار گرفتند.ابراهیم موسی، سخنگوی جنبش 
شیعیان نیجریه گفت: امروز به اعضای ما در یکی از مراکز اسالمی و منزل یکی 
از رهبرانمان که بتازگی سوزانده شده بود، حمله شد و در این حمله 10 تن دچار 

آسیب دیدگی جدی شدند.

انفجار در میان عزاداران حسینی در بغداد
فارس: یک عامل انتحاری که ســعی داشــت خود را در میان عزاداران در یک 
حسینیه منفجر کند، هر چند با هوشــیاری نیروهای امنیتی موفق به ورود به 
حسینیه نشد، اما با منفجر کردن خود باعث کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن 
هشت نفر شد.به نوشته خبرگزاری المعلومه عراق، یک عامل انتحاری خود را در 

یک حسینیه در منطقه الجادریه در مرکز بغداد منفجر کرد.

نیویورک تایمز بررسی کرد

جاه طلبی های بن سلمان تهدیدی برای پادشاهی بر سرزمین نفت

پشت ویترین

نیویــورک تایمز: کاهش بودجــه دولت، 
معلق گذاشتن قراردادهای دولتی و کاهش 
حقوق کارکنان دولتی همگی تنها بخشی از 
اقدام های محمد بن سلمان، جانشین ولیعهد 
عربســتان پس از کاهش قیمــت نفت بود. 
بن سلمان 31 ساله، مردی است که به دنبال 
زیر و رو کردن ســنت در جامعه عربستان، 
بازســازی اقتصاد و مصادره کردن قدرت به 

سود خود است. 
از جنگ یمن گرفته تا تالش برای وابســته 
نبودن به نفت و کاهش موانع اجتماعی پیش 
روی جوانان سعودی همگی مواردی است که 
رد پایی از محمد بن ســلمان در آن ها دیده 
می شود. جاه طلبی های بی پایان وی باعث 
شده مقام های دربارسعودی و حتی مقام های 
کشورهای خارجی احتمال تالش بن سلمان 
برای رســیدن به قدرت و کنار زدن محمد 
بن نایف، پســر عموی خود و وزیر کشــور 
عربستان را چندان دور از ذهن تصور نکنند. 
حتی بسیاری از این مقام ها معتقدند که بن 
سلمان درحال حاضر به سمت تضعیف وزیر 

کشــور گام بر می دارد. هرچند شاید جوانان 
عربستانی وی را به عنوان نماینده نسل خود 
بستایند اما بسیاری نیز او را یک تشنه قدرت 
تصور می کنند که بسرعت و به میزان بسیار 

زیاد به دنبال ایجاد تغییرات است.

 تنش در بدنه قدرت
بن نایف در اوایل ســال جــاری میالدی به 
ویالی خود در الجزایر سفر کرد که به اعتقاد 
بســیاری دلیل آن تنها گذراندن تعطیالت 
همیشــگی نبــود، زیرا در این ســفر حتی 
نزدیک ترین دوســتانش مانند جان برنان، 
مدیر سیا نیز براحتی قادر به برقراری تماس 
با وی نبودند. سفر در بازه زمانی جنگ یمن 
که عربســتان به طور مستقیم در آن درگیر 
اســت، باعث شــد بســیاری از مقام های 
آمریکایی این طــور نتیجه گیری کنند که  
تالش بــرای فرار از اختالف با پســرعموی 
جوان علت اصلی این ســفر بوده باشد. پس 
از به قدرت رسیدن ملک سلمان، محمد بن 
سلمان به قدرت و اختیار بی سابقه ای رسید. 

اعالم تشــکیل ائتالف برای مبارزه با داعش 
موضوعی بود که در حوزه اختیارات بن نایف 
بود، اما محمد بن سلمان نقشی برای وی یا 

وزارت کشور قایل نشد.
روابــط خصوصی این دو چندان مشــخص 
نیســت. هرچند بن نایف در ســایه حرکت 
می کند، امــا محمد بن ســلمان در تالش 
بــرای ارایه چهره ای پویا از خود اســت. وی 
با انتشــار تصویری از خــود در کنار مارک 
زاکربرگ، مؤسس فیس بوک، خود را چهره 
یک عربستان جدید معرفی کرد. با تمام این 
تفاسیر مداخله عربستان به دستور این وزیر 

دفاع جــوان در جنگ یمن بدون هماهنگی 
با نهادهای امنیتی تحت امر بن نایف نتیجه 
مناسبی برای این کشور به همراه نداشت و نه 
تنها حوثی ها را از پایتخت یمن به عقب نراند، 
بلکه باعث از بین رفتــن جان هزاران نفر از 

مردم بی گناه این کشور شد.  

 نگاهی به آینده
محمد بن سلمان درحال جنگ با زمان است 
و تالش می کند با توجه به وضعیت جسمانی 
پدر خود که به باور برخی حتی از فراموشی 
نیز رنــج می برد، هرچه ســریع تر وجهه ای 
مناســب برای خود خلق کنــد تا درصورت 
مرگ پــدر بدون دغدغه خاصی قدرت را در 

اختیار گیرد.
با وجــود آنکه وی در اجالس گــروه 20 از 
شکســت سیاســت آمریکا در خاورمیانه و 
خودداری دولت اوباما از اقدام جدی در سوریه 
تا بهبود روابط با ایران به عنوان دشمن بزرگ 
عربستان به اظهار نظر پرداخته بود، اما روابط 
کنونی وی با دولت آمریکا رو به بهبود است.
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روزنامـه صبـح ایـراناقتصاد

قراردادهای کار ساماندهی می شود    مهر:معاون وزیر کار از بررسی پیش نویس اصالح قراردادهای کار، تعیین تکلیف آن ها و حکم غیرموجه اخراج کارگران در شورای سه جانبه ملی در آینده نزدیک خبرداد.
محمدحسن هفده تن با اشاره به تعیین تکلیف مدت قراردادهای کار ادامه داد: اصالح تبصره های ۱ و ۲ ماده ۷ قانون کار، با هدف ساماندهی قراردادهای کار و تأمین امنیت شغلی نیروی کار صورت می گیرد. وی 

افزود: مواد ۷، ۲۷ و ۱۶۵ قانون کار از جمله مهم ترین مواد قانون کار هستند و تشکل های کارگری و کارفرمایی خواستار تعیین تکلیف آن ها هستند، 
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سونامیوامدهیمیلیاردیبهافرادصاحبنفوذکیپایانمییابد؟ اقتصاد کالن  
بدهی 3هزار و900 میلیاردی ابربدهکار بانکی  

اقتصاد: براســاس بررسی ها معوقات 
بانکی بیش از 90 هزارمیلیارد برآورد 
می شود که بخش قابل توجهی از این 
معوقات متعلق به معدود ابربدهکارانی 
اســت که بدهی خــود رابازپرداخت 
نمی کنند. البته این مقدار جدا از ارقام 
وام های قرض الحســنه ای است که با 
نرخ های بسیار پایین به افراد ذی نفوذ 
وبرخی مدیران دولتی پرداخت شــده 

است. اینکه برچه اساســی برخی بانک ها این ریسک را پذیرفته  اند و وام های چند 
هزارمیلیاردی پرداخت می کنند، اما در همان حال از  ارایه وام های خرد چند میلیونی 
بــه مردم خودداری می کنند، از عجایب نظام بانکی ایران اســت. برای نمونه عضو 
کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اظهار کرد: یک نفر به بانک سرمایه 3 هزار 
و 900 میلیارد بدهکار است و 90 درصد تسهیالت تنها به 30 نفر داده شده است.

به گزارش ایسنا، قاسم احمدی الشکی در جلسه علنی مجلس در تذکری شفاهی  
با اشــاره به مطالعه کتابی گفت: در این کتاب آماری درباره فســاد بانک ها شامل 
6 میلیــارد تومان اختالس بانک صادرات، 123 هزارمیلیارد تومان اختالس بانک 
صادرات شــعبه میدان تجریش، 400 هزار دالر اختــالس در بانک تجارت، 12 
میلیون دالر توســط رئیس بانک شعبه پاریس به نفع گروهک فداییان خلق، 28 
میلیون درهم اختالس در یک شرکت متعلق به بانک ملی ایران در دوبی، اختالس 
همزمان 500 میلیارد تومان در ســه بانک صادرات، سپه و ملت منتشر شده که 
امروز همین مســایل و برخورد نشدن با آن موجب شده است شهرام جزایری ها، 
خاوری ها و بابک زنجانی ها ســر برآورند. گذشته از معوقات بانکی، برخی اشخاص 
صاحب نفوذ وام های کالنی با سودهای بسیار پایین دریافت کرده  اند و بویژه مدیران 
نجومی بگیر که شمار  اندکی از آن ها از سمت خود برکنار شده اند، درحالی همچنان 
پای کار هستند که هنوز تکلیف وام های کالن با سودهای کم آن ها مشخص نیست 
و در گزارش دیوان محاسبات هم فقط بر پس گرفتن حقوق  نجومی تأکید شد نه 
وام های نجومی. با افشای حقوق  نجومی اسناد متعددی از سوی رسانه ها منتشر شد 
که نشــان می دهد برخی مدیران ارشد دولتی، وام های میلیاردی با سود 4 درصد 
دریافت کرده اند. بر اســاس گزارش دیوان محاسبات کشور، کل وام پرداخت شده 
مازاد بر 800 میلیون ریال به 104 نفر 240 میلیارد و 403 میلیون و 425 هزار و 
371 ریال با نرخ سود تا 5 درصد بوده است. از 93 هزار و 460 نفر مقامات و مدیران 
104 نفر از مقامات و مدیران مسؤول که تمام مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره 
شرکت ها، بانک ها و بیمه ها بوده اند وام بیش از 800 میلیون ریال عمدتاً با نرخ سود 

تا 5 درصد دریافت نموده اند.

اختالف یک درصدی  نرخ رشد اقتصادی مرکز آمار و 
بانک مرکزی 

اقتصاد: سرانجام پس از مدت ها، سکوت بانک مرکزی درباره نرخ رشد اقتصادی 
شکست. این بار ســیف در بین اظهارات خود از رشد اقتصادی 5/4 درصدی بهار 
امسال رونمایی کرد. این درحالی است که مرکز آمار ایران رشد اقتصادی این دوره 

را 4/4 درصدی اعالم کرده بود که از تفاوت یک درصدی حکایت دارد.
در هر حال رئیس کل بانک مرکزی از تحقق رشــد 5/4 درصدی اقتصاد ایران در 
فصل بهار خبر داد و گفت: با افزایش رشــد اقتصادی، زمینه برای کاهش نرخ ارز 
فراهم خواهد شــد. ولی اهلل سیف اظهار داشت: کاهش تورم از بیش از 40 درصد 
به 9/4 درصد نشــان می دهد آرامش اقتصادی که بستر حضور سرمایه گذار برای 
تحقق جسارت و جرأت تصمیم گیری در بخش خصوصی است، محقق شده است. 
درهمین حال رئیس اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگر چه امسال از رکود خارج 
می شویم، ولی رشد اقتصادی پایین اســت.  مسعود خوانساری تصریح کرد: این 
نگرانی وجود دارد که رشد اقتصادی پایین در سال های آینده نیز ادامه پیدا کند .به 

گفته وی، بیکاران و افزایش آن ها مشکل بزرگ اقتصاد ایران است.

بخشنامه۵بندیبانکمرکزیبهشبکهبانکی
تحریم های بانکی در داخل کشور اجرا نخواهد شد

خزانه  وزارت  ازاینکه  پس  اقتصاد: 
بودمعامالت  کرده  اعالم  آمریکا  داری 
ممنوع  قبالً  که  ایران  با  دالر  پایه  بر 
بود، تا زمانی که وارد نظام مالی آمریکا 
نشوند، آزاد خواهند شد، بانک مرکزی 
در بخشنامه 5 بندی تأکید کرد: افتتاح 
و نگهداری حساب های دالری و ارایه 
خدمات به دالر آمریکا توسط بانک های 
غیر آمریکایی برای اشخاص ایرانی از 

جمله اشخاصی که تحریم های هسته ای آن ها رفع شده، مجاز است. دراین بخشنامه 
پنجگانه بانک مرکزی تأکید شده است تمام تحریم های وضع شده علیه کشور، 
ظالمانه، غیر قانونی و نامشروع است و اجرای تحریم ها در داخل کشور و توسط 
اشخاص و نهادهای ایرانی، در هیچ سطح و توسط هیچ شخصی قابل پذیرش نیست.  
همچنین بانک مرکزی از بانک ها و مؤسسات اعتباری خواسته است در مراوده بانکی 
خویش با بانک های بین المللی بر اجرا و ایفای تعهدات برجامی طرف مقابل تأکید 
کنند. دراین بخشنامه تأکید شده است: افتتاح و نگهداری حساب های دالری و ارایه 
خدمات به دالر آمریکا توسط بانک های غیر آمریکایی برای اشخاص ایرانی از جمله 
اشخاصی که تحریم های هسته ای آن ها رفع شده، مجاز است و ارایه خدمات مزبور، 
مادامی که به ورود به بانک های آمریکایی و استفاده از نظام مالی آمریکا منجر نشود، 
متضمن ریسک تحریم نسبت به بانک های مزبور نمی باشد. از این رو، بانک های غیر 
آمریکایی نمی توانند وجود تحریم های ایاالت متحده آمریکا علیه ایران را به عنوان 
مستمسکی برای ارایه نکردن خدمات دالری به اشخاص و نهادهای ایرانی مورد 
استناد قرار دهند. همچنین  بانک ها و مؤسسات مالی غیر آمریکایی می توانند با 
کلیه اشخاص و نهادهای ایرانی خارج شده از فهرست تحریم های آمریکا روابط مالی 
و اقتصادی داشته باشند و بانک های آمریکایی به دلیل وجود روابط مزبور، مکلف به 
قطع روابط کارگزاری خود با بانک ها و موسسات مالی غیر آمریکایی یاد شده نخواهند 
شد. از این رو، برقراری و حفظ روابط با بانک های ایرانی، ریسک قطع روابط با نظام 
مالی آمریکا را برای بانک های غیر آمریکایی به همراه نخواهد داشت. شرکت های 
تابعه شرکت های آمریکایی در خارج از آمریکا می توانند بر اساس برجام روابط مالی 
و اقتصادی با اشخاص و نهادهای ایرانی داشته باشند. در این راستا، تغییر رویه ها و 
سیاست های شرکت های مزبور به منظور ایجاد امکان تعامل با اشخاص و نهادهای 
ایرانی، مجاز بوده و مشمول تحریم نخواهد شد. هیچ شخص یا نهاد غیر آمریکایی 
مکلف نیست که به دلیل مالکیت بخشی از سهام شرکت های ایرانی توسط اشخاص و 
نهادهای مشمول تحریم های غیر هسته ای آمریکا یا کنترل شرکت های ایرانی توسط 

اشخاص مزبور، از تعامل با شرکت های ایرانی به استناد تحریم ها خودداری کند. 

میز خبر

افزایش نرخ کارمزد بانکی سپری 
در برابر ورشکستگی بانک ها!

از گرانی  اقتصاد / محمود مصدق: پــس 
برخی کاالهای اساسی تعرفه خدمات بانکی نیز 
گران شد تا نظام بانکی کشور هم از قافله فشار 
به مردم محروم ایــران عقب نماند. در واقع در 
حالی که همه مسؤوالن وکارشناسان اقتصادی 
اذعان دارند که بسیاری از مردم کشور از لحاظ 
مالــی توان کافی ندارند و به دشــواری قادر به 
تأمین نیازهای اساســی شــان هستند، بانک 
مرکزی طی ابالغیه ای به بانک های کشور تعرفه 
جدید کارمزد خدمات بانکی مصوب ســال 95 
و نرخ هــای قابل وصول را اعالم کرده که طبق 
آن، نرخ برخی خدمات مانند صدور چک بانکی 
از 3700 تومــان به 5 هزار تومان افزایش یافته 
است. حتی در برخی موارد افزایش کارمزدها به 
50 هزار تومان نیز می رســد. حال این پرسش 
مطرح می شود که افزایش تعرفه خدمات بانکی 
از ســوی بانک مرکزی آن هم در شرایطی که 
دولت در تالش اســت نرخ تورم را کاهش دهد 
برای چیســت ؟ آیا کیفیــت خدمات بانکی از 
ســوی بانک ها افزایش یافته که بانک مرکزی 

چنین دستوری صادر کرده است ؟ 
 واکاوی افزایش نرخ کارمزد

دکتر عبدالمجید شیخی کارشناس اقتصادی 
نیزافزایــش تعرفــه خدمات بانکــی را پیامد 
ناکارآمدی شبکه بانکی کشور ارزیابی می کند و 
به قدس می گوید: گران شدن کارمزدها در واقع 
پوششی برای ناتوانی کاهش نرخ سود بانکی از 
سوی دولت اســت، زیرا بانک مرکزی در عمل 
نتوانســته بانک ها را به کاهش نرخ سود بانکی 
وادار کند و اگر کاهشی بوده در سود تسهیالت 
پرداختی نبوده، بلکه در ســود سپرده ها بوده 
اســت که این موضوع به زیان سپرده گذاران و 
به نفع بانک ها تمام شده است. این عضو هیأت 
علمی دانشــگاه اقتصاد با تأکید بر اینکه هیچ 
نیازی به افزایش نرخ کارمــزد بانکی در ایران 
نیســت، تصریح می کند: برخی نهادهای مالی 
را ســراغ داریم که با یک تــا دو درصد کارمزد 
سود الزم را کســب می کنند، زیرا هزینه های 
تشریفاتی خود را کاهش داده اند و بر اساس حق 
الوکاله عادالنه فعالیت می کنند. وی می افزاید: 
اگر مشتری مداری حاکم باشد، بانک ها با جذب 

مشتری بیشتر به سود مورد نظر می رسند .
 جلوگیری از ورشکستگی بانکها

وی با اشــاره به اینکه افزایش دستوری کارمزد 
خدمات بانکی با تالش برای ایجاد فضای رقابتی 
در بین بانک ها در تضاد است، تصریح می کند: 
اگر بانک ها هزینه هــای اضافی خود را کاهش 
بدهند، نرخ 2 درصد برای کارمزد خدماتی که 
به مــردم ارایه می کنند، کفایت می کند. وی با 
اشــاره به توســعه غیرعلمی بانک ها در ایران 
می افزاید: دولت به جای تعطیلی بانک هایی که 
سود آورنیســتند نرخ کارمزد خدمات بانکی را 
افزایش می دهد تا این بانک ها را سرپا نگه دارد. 
وی سیاست یاد شده را اجحاف در حق مصرف 
کننده یا مشتریان بانک ها می داند و می افزاید: 
دولت در بخش بانک ها خوب عمل نمی کند. وی 
در پاســخ به این پرسش که آیا افزایش کارمزد 
اقدامی قانونی است یا خیر، می افزاید: اگر مصوبه 
مجلس، هیأت وزیران یا شــورای پول و اعتبار 
را داشته باشــد قانونی اســت، اگر هم دارای 
مصوبه باشد افزایش کارمزد خدمات بانکی در 
کشــور مبنای علمی ندارد. در واقع ناکارآمدی 
نظام بانکی، توسعه غیر علمی بانک ها و افزایش 
هزینه های غیراقتصادی نظام بانکی را بر مصرف 
کننــدگان تحمیل می کنند. ایــن اقدام نوعی 
فرافکنی است . شیخی درباره وضعیت کیفیت 
خدمات ارایه شده از سوی بانک ها می گوید: در 
عمل ما شاهد افزایش کیفیت خدمات از سوی 
بانک ها نیستیم و اگر هم در بخش هایی هست 
به خاطر مکانیزه شــدن خدمات بانکی است 
که این امر باید سرانه هزینه بانک ها را کاهش 
بدهد، بنابراین نــه تنها کارمزد خدمات بانکی 
نبایــد افزایش یابد، بلکه باید کاهش پیدا کند. 
وی افزایــش کارمزد خدمات بانکی را با ادعای 
دولت مبنی بر کاهش نرخ تورم در تضاد می بیند 
و می گوید: افزایش نرخ خدمات بانکی در شرایط 
کاهش رونــد تورم، محلی از اعراب ندارد. البته 
شــاید بگویند تورم وجود دارد، اما شتاب تورم 

کاهش پیدا کرده است. 

گزارش خبری

 اقتصاد/فرزانه غالمی  پیش بینی های 
دولت و صنــدوق بین المللی پول رشــد 
اقتصادی 5 درصدی را برای ســال جاری 
متصّور است؛ رشــدی که سه سال پیش 
منفی گزارش شده بود.چند ماه پس از آنکه 
دولت یازدهم، اقتصاد کشور را در سال 92 
و با رشد منفی 6/8 درصد تحویل گرفت، 
مراجع آماری از جمله بانک مرکزی و مرکز 
آمار ایران- اگرچه با تأخیر- از مثبت شدن 
رشــد اقتصادی خبر دادند و البته خروج 
نســبی از رکود، بهبود اشتغال، بازگشت 
جانی تازه به صنعت، بهبود معیشت مردم و 

بزرگ تر شدن سفره خانوارها و... 
بر اساس اعالم مراجع دولتی آمار، اقتصاد 
کشــور پس از آنکه آرام آرام از رشد منفی 
فاصله گرفت، اکنون و در ســه ماهه اول 
سال جاری رشــد 4/4 درصدی را تجربه 
کرده اســت و همین روند رضایت بخش 
خــروج از رکود از زاویــه دید دولتمردان، 
خود مقدمه ای قابــل اعتماد برای تحقق 
رشــد 5 درصدی اقتصاد کشــور در سال 
جاری و رشــد 8 درصدی در برنامه ششم 

توسعه است.

 رشد ناپایدار
با وجود گزارش رشــد 4/4 درصدی مرکز 
آمار و 5/4 درصدی بانک مرکزی در ســه 
ماهه اول امسال اکنون و در ماه های پایانی 
عمر دولت یازدهم بسیاری از تحلیلگران با 
اشــاره به تالش دولت برای رونق اقتصاد، 
این رشــد را نفت زده، بی کیفیت و ناپایدار 
توصیف می کنند و معتقدند این جهش در 
سایه رفع تحریم ها و روند رو به رشد فروش 
نفت حاصل شده و در کاهش چند شاخص 
بیکاری، تقویت قدرت خرید مردم و کاهش 
تورم ازناحیه تولید و تقویت تولید، درآمد و 
صنعت کشور نقش معناداری نداشته است. 
تردید کارشناسان در کیفیت رشد اقتصادی 
مبتنی بر ناهمگونی و نامتوازنی این رشد 
اســت بدان معنا که دولت وقتی می تواند 
مدعی رشــدی پایدار و باکیفیت باشد که 
دیگر مزیت های اقتصاد غیرنفتی کشور هم 
در آن دخیل باشــند و به عبارتی صادرات 

غیرنفتی هم خودی نشان داده باشد. 
فعال ســازی ظرفیت های خالــی تولید و 
صنعــت، بازگشــت کارخانه های تعطیل 
شــده به چرخه تولید، تقویــت تقاضای 
داخلــی و خارجــی) به واســطه کاهش 
تــورم و رقابت پذیری( و... از نگاه منتقدان 
»بایدهایی« هســتند که در رشد اقتصادی 
سه ســال اخیر نقش چندانی نداشته اند و 
با اینکه نفت زدگی اقتصاد کشــور رخداد 
تازه ای نیست، اما دولت نباید مثبت شدن 
رشد اقتصاد و بخصوص رشد 4/4 درصدی 

امسال )در سه ماهه( را همیشگی بداند. 
واقعیت این است که کارشناسان افزون بر 
لزوم تقویت صادرات گاز در سایه بهره برداری 
از فازهای پارس جنوبی، از رونق بخشی به 
بازار مســکن و تقویت حوزه گردشگری به 
عنوان دیگر موتورهای محّرک اقتصاد و رشد 
مطلوب و باکیفیت آن نام می برند که دولت 

تدبیر و امید هنوز در این زمینه حرفی برای 
گفتن نداشته است.

ایســنا در گزارشی بر این نکته تأکید دارد 
که اگر قرار اســت سیاســت های دولت 
در این خصوص مؤثر واقــع و برای مردم 
ملموس باشــد هنوز باید صبر کرد و دید 
رایزنی های پســا برجامی تا چه میزان در 
جذب سرمایه گذاری خارجی )ساالنه 30 
هزار میلیارد تومان( و فاینانس موفق است.
این گــزارش به کاهش تقاضای خانوارها در 
10 سال گذشــته، بدهکاری بیش از 500 
هزار میلیارد تومانی دولت به بانک ها و سایر 
بخش های اقتصاد کشور و متعاقب آن کاهش 
شدید توان تسهیالت دهی به تولید به عنوان 
عواملی اشاره می کند که رشد اقتصادی را در 
این سال ها تحت تاثیر قرار داده و دولت برای 
تحقق رشدی قابل قبول و اشتغالزا با فرض 
تداوم روند افزایشی صادرات نفتی باید این 

موانع سخت را از سر راه بردارد. 

 واکنش سه صاحب نظر اقتصادی
سه صاحب نظر اقتصادی هم در گفت وگو 
با خبرنگار مــا ضمن اشــاره به ضرورت 
توســعه محوری، پایــداری و مطلوبیــت 
رشــد اقتصادی بر این باورنــد که نباید 
دســتاوردهای دولت را در زمینه جهش 
صادراتی در حوزه نفت نادیده گرفت و رشد 
اقتصادی سال های اخیر را کامالً بی کیفیت 
توصیف کرد، زیرا در کوتاه مدت مزیتی به 
نام »نفت« بهترین گزینه برای بهره گیری از 
ثمرات گشایش های بین المللی است بویژه 
آنکه اقتصاد کشور تحت تحریم های شدید 

بشدت شکننده شده است. 
به باور این کارشناســان شاید نتوان زمان 
مشخصی برای کیفی سازی رشد اقتصادی 
کشــور متصّور بود، زیرا این امر منوط به 
میزان تالش و اراده دولت در بهره گیری از 
ظرفیت های ایجاد شده است ضمن اینکه 
ترمیم اقتصاد کشور که از محل تحریم ها 
آزرده شــده و از ایرادهای ساختاری کهنه 

رنج می برد، اهمیت ویژه ای دارد.
مسعود دانشــمند، دبیر کل خانه اقتصاد 
ایــران می گویــد: زمانی که آمــار فروش 
نفــت و گاز را از دیگر بخش ها جدا کنیم 
می توانیم رشد اقتصادی را باکیفیت بدانیم، 
زیرا نشانه هایی از رشد قدرت خرید مردم، 
رشــد درآمد ملی، اشــتغالزایی و... در آن 
مشهود اســت. به باور این فعال اقتصادی، 
مردم و بخش خصوصی در سال های اخیر 
رشد اقتصادی مورد نظر دولت را احساس 
نکرده انــد و دولت هم خود اذعان دارد که 
کارخانجات هنوز در رکود و بعضا در آستانه 

تعطیلی یا ورشکستگی هستند.

 تردید دررقم رشد اقتصادی 
عضو ســابق کمیســیون برنامه، بودجه و 
محاســبات مجلس هم می گوید: رشد 2 
درصدی اقتصاد کشــور در سال گذشته 
مــورد تأیید مرکــز پژوهش های مجلس 
نیســت و این مرکز رشــد منفی 4 دهم 

درصدی برای اقتصاد تخمین زده است.
موسی الرضا ثروتی با انتقاد از اینکه مرکز 
مستقل غیردولتی برای ارایه آمار اینچنینی 
در کشور وجود ندارد، اضافه می کند: وقتی 
رکود بیشتر شده و مسؤوالن در خصوص 
آمار اشــتغالزایی دولت تردید دارند و آمار 
شــخص وزیر کار از 400 هــزار تا 700 
هزار شغل در سال نوسان دارد، آمار رشد 

اقتصادی هم محل تردید خواهد بود.
این اقتصاددان خاطر نشان می سازد: ساالنه 
یک تا دو میلیون نفــر به آمار افراد 15 تا 
24 ساله کشــور )افراد جویای کار( اضافه 
می شــود و در بهترین حالــت دولت اگر 
سالی یک میلیون شغل ایجاد کند، باز هم 
جامعه بیکاران پابرجاست و سهم بیکاران 

تحصیلکرده به 40 درصد رسیده است.
ثروتــی یکی دیگــر از دالیــل بی کیفیتی 
آمار رشــد اقتصادی را قرار گرفتن در سال 
انتخابات می داند و اضافه می کند: دولت در 
این ماه ها به دســتکاری شــاخص ها و ارایه 

آمــار غیرواقعی روی آورده و با کلمات بازی 
می کند، این در حالی است که همین مدیران 
از مدیران دولت قبل به خاطر آمار غیرواقعی 
انتقاد داشــتند، بنابراین ضمن اینکه نباید 
سیاســت های کاهش تورم دولــت را نادید 
گرفت، باید پذیرفت روند اشتغالزایی در این 
مدت کندتر از روند بیکار شدن مردم بوده و 

به همین دلیل رشد اقتصادی 
به نفــت و درآمدهای نفتی 

وابسته است.
رشــد  می کند:  تأکید  وی 
اقتصادی نوسان دارد و باید 
با لحاظ رشــد بخش هایی 
صنعت  کشــاورزی،  مانند 
و... برآورد شــود. در ســال 
94 بخــش صنعت منفی 
7 درصــد رشــد داشــت، 
کشــاورزی 6 درصد رشد 
مثبت و خدمات هم رشــد 
منفی داشــت که بــا این 
تفاسیر رشدی که دولت از 
آن دفاع می کند تک بعدی 
و وابســته به نفت است که 
این رشد نه اشتغال به همراه 

دارد و نه توسعه و رفاه. 
آلبــرت بغوزیان نیز معتقد 
اســت، بدون شــک برای 
نتیجه گیــری از تالش های 

اقتصادی دولــت و سیاســت های وضع 
شــده زمان بیشتری الزم است و در کوتاه 
مدت نفت را باید تا حدود زیادی در رشد 

اقتصادی دخیل دانست.
ادامه می دهد:  اقتصادی  این کارشــناس 
در رشــد اقتصادی ســال های اخیر، رشد 
صنعت خودرو هم دخیل بوده، چون این 
گروه در پســابرجام به روزهای مطلوبشان 
رسیده اند، اما واقعیت این است که صنعت 
برای شکوفایی و رشد به زمان بیشتری نیاز 
دارد که در این صورت هم اشتغالزایی و هم 
بهبود معیشت مردم ملموس تر خواهد بود.

گزارش قدس از رشدی که بوی نفت می داد

هیچ؛ سهم مردم از رشد اقتصادی

مردم و بخش 
خصوصی در 

سال های اخیر 
رشد اقتصادی 

مورد نظر دولت را 
احساس نکرده اند 

و دولت هم خود 
اذعان دارد که 

کارخانجات هنوز 
در رکود و بعضا 

در آستانه تعطیلی 
یا ورشکستگی 

هستند

بــــــــرش

بسته خبری

نفت ایران ۵ دالر گران شد
مهر: نفت سبک و سنگین ایران رکورد باالترین افزایش قیمت 
در بین کل شاخص های نفت جهان در معامالت 7 اکتبر را به 
خود اختصاص داد؛ به طوری  که بهای هر بشکه نفت ایران با 
ثبت افزایش 5 دالر و 79 سنت در محدوده 46 دالر و 55 سنت 
در بازار معامله شد که باالترین قیمت فروش نفت خام سنگین 

ایران از ابتدای سال 2016 میالدی تاکنون است.

تریلیون  به 1099  مردادماه  پایان  در  نقدینگی  حجم 
تومان رسید

فارس: حجم کل نقدینگی در پایان مرداد ماه سال جاری با 29/2 
درصد افزایش نســبت به ماه مشابه سال قبل و 8/1 درصد رشد 
در مقایسه با اسفند ماه سال قبل به یک هزار و 99 هزار و 200 

میلیارد تومان رسید. سهم شبه پول از مجموع نقدینگی 951 هزار 
و 710 میلیارد تومان و سهم پول 147 هزار و 490 میلیارد تومان 
است. رشد شبه پول در 12 ماه منتهی به مردادماه امسال 21/9 

درصد و در پنج ماهه اول امسال 8/1 درصد بوده است. 

بیانیه اتاق بازرگانی در شفافیت اقتصادی
فارس: اتاق بازرگانی ایران در بیانیه ای خواستار افزایش شفافیت 
اقتصادی و گردش آزاد و عادالنه اطالعات اقتصادی در کشور از 

طریق اجرای قوانین مربوط شد.

تهیه دستور کار ملی کسب و کار توسط اتاق بازرگانی
ایسنا: غالمحسین شــافعی، رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: 
یکی از اقدام های اساســی اتاق بازرگانی در فصل جدید فعالیت 

در دوران پساتحریم، تهیه دستور کار ملی کسب و کار است تا 
به وسیله آن دولت برای رسیدن به شکوفایی اقتصادی و توسعه 

بخش خصوصی متعهد شود.

مکالمه با تلفن ثابت اجباری شد! 
تسنیم:در راستای مصوبه دولت برای تعدیل تعرفه های ارتباطی، 

قبوض تلفن ثابت این دوره گران و مکالمه با تلفن اجباری شد.
درقبوض جدید حداقل مکالمه برای مشترکان شهری در بخش 
هزینه شهری 2970 تومان و مشترکان روستایی 1800 تومان 

درج شده است.
اما نکته قابل تأمل در این است که برخی قبوض با بند هزینه ای 
جدید »معوقه مبلغ ثبت نام تلفن« مواجه و رقم 10 هزار تومان 

برای آن درج شده که هنوز دلیل آن مشخص نیست.



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

رهبر فرزانه انقالب اسالمی:
اراده جمهوری اسالمی ایران، گسترش و پیشرفت 

ورزش است، چرا که این امر، سالمت جسمی و نشاط 
روحی جامعه را به دنبال دارد.

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 قاضی الحاجات
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سیامند رحمان / »افتخار آفرین« برایش کم است
 ایستگاه /  آرمین صمیمی  پارالمپیک، آوردگاه 
امید و معجزه است.  این را می توان از پاهایی که 
به جای دست های خالی، دویده اند فهمید.  این را 
می توان از دست هایی که با قدرت وزنه های چند 
صد کیلویی را بلند کرده اند، دید.  این را می توان 
در اراده های محکم دید که معلولیت جسمی و 
نقص مادرزادی، سد راه پیروزی شان نشده است.  

ورزشکاران پارالمپیک، مانند استاد تمام های دانشگاه امید و به زیستی هستند. آن ها 
می دانند با کمبودهایشان چه گونه زندگی آرمانی و زیبا برای خود و نزدیکان شان 
بسازند واین خواستن ها وقتی شکل آرمان به خود می گیرد که بشوی نماینده یک ملت 
و سبب افتخار و سربلندی مردمانت؛ همان کاری که »سیامند رحمان« کرد؛ همان کاری 
که »ساره جوانمردی« کرد؛ دو ورزشکار غیور ایرانی که هر یک دو طالی خوشرنگ برای 
کاروان ورزشی ایران دشت کردند.  حاال سیامند، جوان دوست داشتنی ایرانی که در 
پارالمپیک ریو قوی ترین مرد جهان شد و نشان طال را بر گردن یک ملت آویخت، در 
نظرسنجی بهترین ورزشکار ماه سپتامبر سال ۲۰۱۶ که کمیته بین المللی پارالمپیک 
برگزار کرده، بر جایگاه نخست دنیا نشست. این خبر را سایت فدراسیون جانبازان و 
معلولین اعالم کرد. همزمان، ساره جوانمردی نیز که مدال آور رشته تفنگ بادی ایران 

است به عنوان نامزد بهترین ورزشکار زن ماه سپتامبر معرفی شده است.

چه کسی؟

نیویورک تایمز
روزنامــه نیویورک تایمز چاپ آمریکا در پرونده ای 
اختصاصی آخرین وضعیت حاکم بر خاندان سعودی 
را بررسی می کند. این روزنامه مطرح شدن شاهزاده 
محمد بن ســلمان در میان دیگر سران سعودی و 
اندیشه های خاص او را باعث از بین رفتن ده ها سال 

سنت خاندان سعودی می داند. 

اشپیگل
هفته نامه اشــپیگل چاپ آلمان در پرونده ای ویژه 
خودکشــی جابر البکر را- فردی کــه چند وقت 
گذشته، قصد بمب گذاری در آلمان را داشت و در 
انجام عمل خود ناموفق بود - پوشــش داده و این 
خودکشی را مشکوک می داند. اشپیگل دستگیری 
او را یک عملیات قهرمانانه توصیف کرده اما اینکه او 
توانسته در زندان قبل از محاکمه، به امکاناتی دست 
پیدا و خود را حلق آویز کند، یک شکســت بزرگ 

برای سیستم قضایی آلمان می داند.

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

رصدخانه / خبرهای ویژه

  نمابر تحریریه:                     37۶۱۰۰87    )۰5۱(
  امور مشترکین:                37۶۱8۰44-5    )۰5۱(
  روزنامه گویا:                       37۶5۱888    )۰5۱(
  روابط عمومی:                    37۶۶۲587     )۰5۱(
  ارتباطات مردمی:                37۶۱۰۰8۶     )۰5۱(
  سازمان آگهی ها:                       37۰88    )۰5۱(
)۰5۱(   37۶۲8۲۰5                                              
                                      فاکس: 37۶۱۰۰85  )۰5۱(
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مرکزی:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد ۱
  صندوق پستی:                             577- 9۱735  
  تلفن:                           )9 خط(  37۶85۰۱۱ )۰5۱(

  دفترتهران:  
       بلوارکشاورز، حد فاصل کارگر و جمالزاده، شماره 33۶ 
 تلفن:                      ۶۱8۲   و   ۶۶9379۱9 )۰۲۱(
 نمابر:                                     ۶۶938۰۱3  )۰۲۱(
 پیامک:                                            30004567

 »محرم« وقت توزیع 
برنج آمریکایی نبود!

 تسنیم/ مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی 
ایران می گوید: قبــول دارم، ماه محرم زمان 
خوبی برای توزیع برنج آمریکایی در بازار نبود. 

 رتبه علمی ایران؛ 
یازدهم منطقه! 

رجانیوز/ گزارش رتبه علمی کشورها نشان 
می دهد، ایران نه تنها از ترکیه،عربستان، مصر 
و مالزی، بلکه از قطر،ارمنستان، عمان، امارات 
و کویت نیز عقب مانده است. به موجب این 

آمار، ایران دو پله از کنیا باالتر است.

چالش تازه برای دی کاپریو  
خبرآنالین/  هالیوودریپورتر می نویسد: بنیاد 
خیریه »مانســر« به دی کاپریو هشدار داد، از 
سیاستمداران فاسد در پرونده فساد صندوق 
توســعه مالزی تبری جوید یا از سمت سفیر 
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گزارش از شخص

آشناِی دور
حسام الدین آشنا یک گزینه جدی برای سکانداری وزارت فرهنگ و ارشاد است

 ایســتگاه/ مجید تربــت زاده  این که 
نخستین بار چه کسی عبارت» نه تأیید می کنم 
و نه تکذیب« را در پاسخ به خبرنگاران به کار برد، 
نمی دانم اما آخرین بار، همین دو ســه روز پیش، 
مشــاور فرهنگی رئیس جمهــور  در باره خبر یا 
شــایعه تغییر وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و در 
پاســخ به خبرنگاران از این ترفند استفاده کرد تا 
هم صد درصد خبر را تکذیب نکرده، هم در باره 
موضوعی که نباید حرف بزند، حرفی نزده باشد و 

هم خبرنگار سمجی را البد پیچانده باشد!
البته دکتر »حســام الدین آشــنا« بــرای اینکه 
خبرنگاران و من و شــما باور کنیم اجازه ندارد 
اســتعفای وزیر ارشــاد را تأیید یا تکذیب کند، 
افزود: رئیس جمهور بتازگی از سفر برگشته اند 
و اگر استعفایی در کار باشد با شروع هفته جدید 
رســیدگی به آن آغاز می شــود. آخر کار هم در 
پاسخ به اینکه آیا قرار است شما جایگزین وزیر 
ارشاد شــوید، برای محکم کاری بیشتر همان 
جمله معروف را تکرار کــرد که : »این را هم نه 
تأیید می کنم و نه تکذیب« تا مثالً خبرنگاران و 
من و شمای مخاطب را محکم تر از قبل پیچانده 

باشد!

 تهران – شهرکرد – اهواز
اگر دنبال زندگینامه درســت و درمان از » آشنا« 
بگردیــد چیز دندانگیری نصیب تان نمی شــود. 
به همین قدر قانع باشــید که ســال ۱343 در 
تهران به دنیا آمد، ســال 59 به ســپاه پاسداران 
شهرکرد پیوست و یک ســال بعد یعنی در ۱7 
ســالگی کارمند رادیو اهواز بود! حاال با آن ســن 
و ســال چطور توانســت در عرض دو سه سال 
شغل عوض کند را نمی دانیم اما همه سایت های 
زندگینامه نویس به جای این مسایل کم اهمیت از 
زندگی آشنا، به شما می گویند که او داماد آیت اهلل 
»دری نجف آبادی« است، کارشناسی ارشد معارف 
اسالمی و سپس دکترای فرهنگ و ارتباطات را از 
دانشگاه امام صادق)ع( گرفته، یک روحانی چراغ 
خاموش اســت که فعالً کسوت روحانیت را کنار 
گذاشــته و در دولت اصالحات معاون ویژه وزیر 
اطالعات بوده است. استاد و دانشیار دانشگاه امام 
صادق)ع(، پیش از این مدیر کل امورپژوهشــی 
دانشگاه هم بوده و از سال 9۲ نیز به رئیس جمهور 

مشاوره فرهنگی می دهد.

 آشنایی بیشتر با »آشنا«
بدیهی است چند ســطری را که به عنوان »مثاًل 
زندگینامه« در باالتر نوشــتیم، چیزی از گذشته، 
توانایی ها و تجربیات »آشــنا« را پیش روی شما 
نمی گذارد. واقعیت این اســت جدای از پیشینه 
اطالعاتی – امنیتی »آشــنا« -کــه البته خودش 
حضور در اطالعات شهرســتان قــم را تکذیب 
می کند- و سوابق سیاســی فرهنگی چهار سال 
اخیر، او بیشتر یک چهره دانشگاهی و پژوهشی 
به نظر می رسد تا یک دولتمرد. تدریس در مقاطع 
کارشناسی تا دکترای دانشــگاه، تألیف مقاالت 
مختلف و متفاوت علمــی، تألیف چند کتاب از 
جمله »ما روحانیون در مواجهه با ایدز چه می توانیم 
بکنیم؟« برای یونیسف، عضویت در هیأت رئیسه 
یا کمیتــه داوران کنفرانس های مختلف ملی و 
بین المللی، انجام پروژه های پژوهشــی مختلف، 
همکاری پژوهشــی با مراکز و دانشــگاه ها و... از 
مشاور فرهنگی رئیس جمهور تعریفی را به دست 
می دهد که کمتر کسی می تواند باور کند »آشنا« 
روزی این کســوت صد درصد فرهنگی را از تن 
خارج خواهد کرد و لباس یک سیاستمدار یا دست 
کم یک دولتمرد را خواهد پوشید، بخصوص اینکه 
از چند ســال پیش به این طرف همیشه نام او به 
عنوان نامزد یکی از پست های سیاسی مانند وزیر 
اطالعات، معاون سیاسی امنیتی رئیس جمهور، 
وزیر آموزش و پرورش، دبیر شورای عالی انقالب 
فرهنگی و ... مطرح بوده است؛ البته روحانی دیروز 
و مشــاور امروز پیش از این نشان داده با تعویض 
لباس و کنار گذاشتن موقتی کسوت ها مشکلی 

ندارد. 
همچنان که در پاســخ به برخی انتقادها از کنار 
گذاشــتن لباس روحانیت گفت: »کاری که من 
انجام می دهم تناســبی با لباس روحانیت ندارد 
نه پیشــنمازم نه منبری  پس چه ضرورتی دارد 
که این لباس خدمت را بپوشــم؟« البته ۱۰ سال 
بعد از آن در سال 84 تصمیم گرفت دوباره لباس 
روحانیت بر تن کند و البتــه چندی بعد دوباره 
لبــاس خدمت را از تنش خــارج کرد تا در جای 

دیگری به خدمت مشغول شود.

 دوگانه  »آشنا + روحانی«
حسام الدین آشــنا در جریان انتخابات سال 9۲ 
عضو هسته مرکزی ستاد انتخاباتی رئیس جمهور 
و همچنین مشــاور و تحلیلگر مناظره های وی 

بــود. گمانه زنی ها می گویند ماجــرای »کلید« و 
تصویر سازی از آن و همچنین به کار بردن عبارت: 
»ســرهنگ نیستم، حقوقدانم« و یا جمله معروف 
»حملــه گاز انبری« از جملــه ابتکارها و ابداعات 
»آشنا« بوده است. خود او در یک مصاحبه ماجرای 
آشنایی با » روحانی« را مربوط به سال 77 دانسته 
و گفته اســت: »ســال 77 در جریان مسأله رفع 
حصــر آیت اهلل منتظری با ایشــان از نزدیک کار 
کردم و فکر می کنم خاطــره خوبی از آن تجربه 
داشتم... آقای دری نجف آبادی از من خواستند به 
آقای روحانی که دبیر شــورای عالی امنیت ملی 
بودند، کمک کنم«. منتقدان به آشنا همان زمان 
اعالم کردند ماجرای »رفع حصر« مربوط به سال 
8۱ اســت که آقای آشنا مدیر کل امور پژوهشی 
دانشگاه بود و شاید او به خاطر ندارد که در سال 
77 برای حصر منتظری با روحانی همکاری کرده 

است، نه رفع حصر!

 از شیر مرغ تا جان آدمیزاد
»آشــنا« در ســال های اخیر از فعاالن جدی در 
عرصه فضــای مجازی بوده اســت و عادت دارد 
به جز مصاحبه هــا یا مناظره هــای تلویزیونی، 
بیشــتر ســخنان گاه جنجالی اش را در »گوگل 
پالس، توییتر، فیســبوک و...« بــه صورت کوتاه 
و گاه »بزن در رو« رونمایــی کند. اگر به صفحات 
شــخصی او ســر بزنید، متوجه می شــوید که 
موضع گیری هایش از شیر مرغ تا جان آدمیزاد را 
شامل می شود، یعنی از ماجرای خودکشی سعید 
امامی در زندان که »آشنا« معتقد است تنها 5 یا 
۶ نفر در نظــام می دانند حقیقت ماجرا چه بود، 
بگیرید تا مذاکرات هسته ای، دولت احمدی نژاد، 

پروژه نفوذ، فیش های نجومی و... !

 بدون شرح
برای اینکه مستند حرف زده باشیم اجازه بدهید 
در ایــن قســمت برخــی از موضعگیری ها و یا 
تحلیل های فضای مجازی » آشنا« را در رابطه با 

مسایل سیاسی و غیر سیاسی، بدون کوچک ترین 
توضیح و تفسیری بیاوریم: نگذاریم »حاج قاسم« 
را مانند محســن و باقر به کارزار گاز انبر و کلید 
بکشــانند) در واکنش به خبــر احتمال حضور 
سردار سلیمانی در انتخابات ریاست جمهوری(، 
دولت برای حل بحران فیش های حقوقی، کمیته 
شفافیت تشکیل دهد، آقای ضرغامی! به خاطر 
خودتان برای شــرکت در انتخابات چهار ســال 
دیگر صبر کنید، اثر بخشی طرح امنیت اخالقی 
در کجا آزموده شــده است؟ ... نفوذ یعنی اینکه 
باالترین مقام اجرایی کشــور به خاطر یک نفر از 
اداره امور قهر می کنــد و می گوید ما که رفتیم 
خودتان کشــور را اداره کنید...نگذارید عملیات 
تیر 94 لو برود)اشــاره به مذاکرات هســته ای( 
...آقای شریعتمداری  پس از اینکه ایران به دستور 
شما تنگه هرمز را بست، چه واکنشی را از طرف 
خریداران اروپایی و صادر کنندگان نفت در خلیج 

فارس پیش بینی می کنید... .

 آیا ... ؟
امروز دوشنبه و سومین روز از هفته جدیدی است 
که »آشنا« گفته بود اگر استعفای وزیر ارشاد روی 
میز رئیس جمهور باشــد، از ابتدای هفته بررسی 
آن آغاز می شود؛ البته مشاور رئیس جمهور اکنون 
نمی تواند چیزی را تأیید یا تکذیب کند، بنابراین 
من و شما مجبوریم به قدرت گمانه زنی خودمان 
متوســل شــویم و ببینیم آیا با توجه به شواهد 
موجود، مشــاور رئیس دولت یازدهم ســرانجام 
کسوت مشــاوره را با لباس وزارت عوض می کند 
یا خبر وزارت او مانند خبرهای چند سال اخیر از 
حد شایعه فراتر نمی رود؟ اگر در یکی دو روز آینده 
به جواب روشــنی دست پیدا کردیم باز هم یک 
پرســش دیگر پیش روی مان است که آیا دکتر 
»آشــنا« قرار است با عنوان »حجت االسالم آشنا« 
روی صندلی وزارت بنشــیند یا اینکه ما باید در 
گزارش از شخص بعدی بازهم وی را »دکتر آشنا« 

بنامیم؟

السالم علیک  روشنای دیده ثاراهلل ...
 ایستگاه /  رقیه توسلی  ُمهلت شوریدگی و دلتنگی است ... حکایت خرابه های 

شام و نازدانه است ... گفتن از سیلی است... نوشتن از حضرت سه ساله !
شــال عزا می اندازیم و دلبندانمان را پــا در رکاِب رقیه خاتون بار می آوریم و پی 
کارواِن اسارت می رویم.  می رویم تا غریبستان. تا جورِ تازیانه و غارت.  جایی که به 
جاِی بابا - در طبق برایمان- َسر می آورند.  جایی که فراِق عشق، دردانه دلشکسته 
را شهید می کند.  آآآآه ... این نام چه بزرگ است!  چقدر ابهت و اشک و کرشمه 
دارد!  چقدر تاول به یاد آدم می آورد و زبان به سالم می چرخاند ؛ »السالم علیک 

روشنای دیده ثاراهلل.«
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