
مسئوليت همه ناامنى ها 
برعهده رژيم صهيونيستى است

باالترين جهاد
در سيره نبوى

پيام تشكر رهبر انقالب از تيم ملى 
وزنه بردارى و پهلوان عليرضا كريمى

2 4 پيام تشكر رهبر انقالب از تيم ملى  7

 

برگزارى جشن بزرگ «وحدت، رمز مقاومت و پيروزي» 
 آستان  همزمان با هفدهم ربيع االول، سالروز والدت از برخى خانواده هاى معزز شهداى جهان اسالم در حرم مطهر رضوى تجليل شد

امام صادق(ع) مراسم  با سر سعادت رسول اهللا(ص) و 
و  مقاومت  رمز  وحدت،  «جشن  عنوان  تحت  جشنى 

پيروزي» در رواق امام خمينى(ره)...

روحانى در تماس تلفنى اردوغان: در گفت وگوى قدس با حجت االسالم فرحزاد مطرح شد در پى قهرمانى تيم ملى وزنه بردارى صورت گرفت

:امام على
نيك فرجام ترين 

دانش، آن است 
كه در دنياى 
زودگذر، بر 

علمت بيفزايد و 
در آخرت، تو را 
به خدا نزديك 

كند.
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قمار دارايى ها با «بيت كوين» 

بخشنامه جديد
بانك مركزى

افتتاح سپرده هاى 
كوتاه مدت تا پايان 

سال ممنوع شد

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
سيد ياسر جبرائيلى

15 آبان 96 بر اســاس تعهدى كه آقاى طيب نيا وزير ســابق اقتصاد در چارچوب 
برنامه اقدام(Action Plan) به كارگروه اقدام مالى(FATF) داده بود، اليحه الحاق 
جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى تروريسم(TF) با امضاى 
آقاى حســن روحانى تقديم مجلس شوراى اسالمى شد. به طور مشخص در بخش 

هفتم برنامه اقدام امضا شده از سوى آقاى طيب نيا و...

اين اليحه فاجعه است

در اين شماره ويژه نامه «روايت امروز» مى خوانيد

چراغ سبز داخلى براى افزايش فشار

 اقتصاد  تب سرمايه گذارى در ارزهاى 
ديجيتالى نظير بيت كوين ايران را مانند 
ديگر كشورها فرا گرفته است، حال آنكه 
هم بانك مركــزى و هم اقتصاددانان در 
خصوص تبعات ســوداگرى به صاحبان 
هشــدار  بشــدت  خرد،  ســرمايه هاى 

مى دهند. بانك مركزى ايران البته هنوز 
در اين خصوص سياســت روشنى اتخاذ 
نكرده و به گفتــه ناصر حكيمى معاون 
اين بانك، بيت كوين را نه تأييد و نه رد 
مى كند، اما به مردم هشدار مى دهد چه 
بسا اين معامالت سراب گونه، سرنوشتى 

گلدكوئيســتى را در پيش داشته باشد 
و يــا مثل مؤسســات مالــى غيرمجاز، 
ســرمايه هاى مردم را ببلعد! بر اســاس 
گزارش هاى جهانى، بيت كوين در سال 
جارى ميالدى باالى هزار درصد رشــد 
ارزشى داشته و امروز ارزش آن به نزديك 

11 هزار دالر ( حدودا 52 ميليون تومان) 
رســيده اســت، برخى حتى پيش بينى 
مى كنند، اين رشد قيمتى به 55 ميليون 
تومان برســد و بيت كوين، دالر را «له» 
كند و به سقوط بورس هاى جهانى، منجر 

شود. به زبان خودمانى...

قدس عرضه مواد غذايى 
ناسالم را پيگيرى مى كند

وعده وزير 
براى سالم سازى 

بوفه مدارس 

 كارشناسان هشدار مى دهند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 6 ............ صفحه 5

قهرمانى تاريخى تيم ملى وزنه بردارى در آمريكا

زور همه جهان
به وزنه هاى ايران نرسيد

واكنش  گروه هاى فلسطينى به تصميم ترامپ

آماده باش ارتش صهيونيستى
در قدس و كرانه باخترى

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 5

رهبر معظم انقالب
با اشاره به توطئه هاى آمريكا 

و رژيم صهيونيستى: 

فلسطين 
قطعاً آزاد 

خواهد شد
 اخبار  رهبر انقالب، ادعاى دشــمنان 
اســالم درباره اعالم قدس بــه عنوان 
پايتخت رژيم صهيونيســتى را ناشى از 
ناتوانى و عجز آن ها دانستند و افزودند: 
دنياى اســالم بدون شك در مقابل اين 
توطئه مى ايســتد و 
صهيونيست ها با اين 
كار ضربــه بزرگ ترى 
فلسطين  و  مى خورند 
عزيز بــدون ترديد 
آزاد  ســرانجام 

خواهد شد.
حضــرت 
اهللا  آيت 
خامنه اى 
با تجليل از «شجاعت، 
بصيرت و استقامت ملت ايران» در 
عبور از گردنه هاى بسيار دشوار چهار دهه 
اخير افزودند: دوستان جمهورى اسالمى 
در سراســر دنيا و دشــمنان ايران بدانند 
مشــكالت پيش رو، حتماً از مشــكالت 
چهار دهه گذشــته كوچك تر خواهد بود 
و ملت ايران با توانى بيشتر، همه آن ها را 
خنثى مى كند و پرچم عزت اسالمى را در 

قله هايى باالتر به اهتزاز در خواهد آورد.

مجلــه تحلیلــی روایــت امــروز - ضمیمــه هفتگــی روزنامــه             - پنجشنبـــــــــــه  16 آذر  1396 - 32 صفحــه

قیمت واقعی دالر
12 هزار تومان است

چراغ سبز داخلی 
برای افزایش فشار

گفت وگو با دکتر 
ابراهیم رزاقی، استاد 

بازنشسته  اقتصاد 
دانشگاه تهران
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۹

الیحه الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی مقابله با تروریسم
فاقد وجاهت حقوقی است

گزارش ویژه »روایت امروز« از 
شکست اقتصادی طرح تحول سالمت 

سالمت ورشکسته

واکاوی از  علت 
اصلی گرانی دالر

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

موافقت رهبر معظم انقالب با عفو يا تخفيف مجازات تعدادى از محكومان    Khamenei.ir: به  مناسبت فرارسيدن ميالد مسعود حضرت ختمى مرتبت محمد مصطفى صلى اهللا عليه وآله 
و حضرت امام جعفر صادق عليه السالم، رهبر معظم انقالب اسالمى با پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 1007 نفر از محكوماِن محاكم عمومى و انقالب، سازمان قضايى نيروهاى مسلح و سازمان 

تعزيرات حكومتى موافقت كردند. رئيس قوه  قضائيه در نامه اى به رهبر معظم انقالب اسالمى پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات اين محكومان را داده بود.

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

 اخبــار حضــرت آيــت اهللا خامنه اى 
رهبر معظم انقالب اســالمى در خجسته 
ميالد نبى مكرم اســالم حضرت محمد 
مصطفــى(ص) و حضــرت امــام جعفر 
صادق(ع) در ديدار سران سه قوه، جمعى از 
مسئوالن نظام، سفيران كشورهاى اسالمى 
و ميهمانــان كنفرانس وحدت اســالمى، 
پيروى از تعاليــم حضرت ختمى مرتبت 
را شــرط رهايى امت اسالمى از مشكالت 
داخلــى، منطقه اى و جهانى دانســتند و 
تأكيــد كردند: دنياى اســالم اگر عزت و 
قدرت مى خواهد، وحدت و اســتقامت را 

سرلوحه خود قرار دهد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظــم رهبرى، رهبر انقالب اســالمى با 
تبريك اين عيد سعيد به ملت ايران، امت 
اسالمى و همه آزادگان جهان خاطرنشان 
كردنــد: پيامبر عظيم الشــأن اســالم، 
رحمت پروردگار براى همه بشريت بود و 
پيروى از او ملت ها را از ظلم و اســتكبار 
قدرت ها، اختالفات طبقاتى، 
اشرافيت هاى ظالمانه و ديگر 
رنج هــا و اســارت ها نجات 

مى دهد.
ايشان با اشــاره به تأكيدات 
پروردگار به پيامبران الهى و 
پيروان آن ها درباره استقامت 
شــرط  به عنوان  پايدارى  و 
امروز  افزودنــد:  پيــروزى، 
هم اســتقامت در راه پيامبر 
عظيم الشأن اسالم مى تواند 
زورگويان  بزرگ  توطئه هاى 

جهانى را ناكام بگذارد.

 فرعون هاى امروز جهان
حضرت آيت اهللا خامنه اى «آمريكا، رژيم 
صهيونيســتى، مرتجعين و وابستگان به 
قدرت ها» را «فرعون هــاى امروز جهان» 
دانســتند و با اشــاره به تالش آن ها براى 
ايجاد اختالف و جنگ در امت اســالمى 
آمريكايى  سياســتمداران  برخى  گفتند: 

خواسته يا ناخواسته اذعان كرده اند كه بايد 
در منطقه غرب آسيا جنگ و درگيرى به 
وجود آيد تا رژيم صهيونيستى در حاشيه 
امن قرار گيرد و پيكر خونين دنياى اسالم، 

توان پيشرفت نداشته باشد.
رهبر انقالب اسالمى با ابراز تأسف شديد 
از پيــروى برخــى حاكمــان منطقه از 
افزودند: جمهورى  آمريكا  خواســته هاى 
اســالمى هيچ انگيزه اى براى اختالف با 
دولت هاى مسلمان ندارد و همان گونه كه 
در داخل ايران، وحدت و برادرى را حاكم 
كرده اســت، در دنياى اسالم نيز معتقد و 

عالقه مند و پيگيِر وحدت و اتحاد است.
ايشان تأكيد كردند: زبان ما در مقابل دنباله 
روهاى آمريــكا در منطقه، زبان نصيحت 
است و بنا نداريم به حرف هاى برخى جّهال 
پاسخ بدهيم اما آن ها را نصيحت مى كنيم 
كه خدمت به ظالمان جهانى به ضرر خود 
آن هاســت و به فرموده قرآن، همراهى با 

ظالمان سرانجامى جز نابودى ندارد.

 خداوند دشمنان ما را احمق آفريده
حضرت آيت اهللا خامنــه اى هدف نهايى 
دشــمنان را از ايجاد گروه هاى تكفيرى، 
ايجاد جنگ شــيعه و ســنى دانستند و 
افزودند: خداوند دشــمنان مــا را احمق 
آفريده و همين موجب شد هدف دشمنان 
اسالم يعنى جنگ مذهبى، محقق نشود و 
ان شاءاهللا در آينده نيز محقق نخواهد شد.

رهبر انقالب اســالمى «ايستادگى» را رمز 
پيــروزى در مقابل تكفيرى هاى وحشــى 
دانستند و افزودند: مقابله ما با آن ها، مقابله 
با ظلم و تحريف اســالم بــود و اكنون نيز 
دنباله هــاى آن ها هر جا كه باشــند، عامل 
آمريكا و صهيونيزم هســتند و ما در مقابل 
آن ها خواهيم ايســتاد. ايشان، وحدت امت 
اسالمى و ايســتادگى در مقابل صهيونيزم 
و ديگر دشــمنان اســالم را عالج دردهاى 
دنياى اسالم و راه رسيدن به قدرت و عزت 
برشمردند و تأكيد كردند: مسئله فلسطين 
امروز در رأس مســائل سياسى امت اسالم 

اســت و همه موظفند براى آزادى و نجات 
ملت فلسطين تالش و مجاهدت كنند. رهبر 
انقالب، ادعاى دشمنان اسالم درباره اعالم 
قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستى 
را ناشــى از ناتوانى و عجز آن ها دانستند و 
افزودند: دنياى اسالم بدون شك در مقابل 
اين توطئه مى ايستد و صهيونيست ها با اين 
كار ضربه بزرگ ترى مى خورند و فلسطين 

عزيز بدون ترديد سرانجام آزاد خواهد شد.

 عبور از گردنه هاى بسيار دشوار
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى بــا تجليل از 
«شجاعت، بصيرت و استقامت ملت ايران» در 
عبور از گردنه هاى بسيار دشوار چهار دهه اخير 
افزودند: دوستان جمهورى اسالمى در سراسر 
دنيا و دشمنان ايران بدانند مشكالت پيش رو، 
حتماً از مشكالت چهار دهه گذشته كوچك تر 
خواهد بود و ملت ايران با توانى بيشــتر، همه 
آن ها را خنثى مى كند و پرچم عزت اسالمى 
را در قله هايى باالتر به اهتزاز در خواهد آورد.

رهبر معظم انقالب با اشاره به توطئه هاى آمريكا و رژيم صهيونيستى:

فلسطين قطعًا آزاد خواهد شد

  نمى دانم چرا مسئوالن ما فكر مى كنند عقل كل هستند و بقيه مردم هيچى 
نمى فهمند؟ در حالى كه ما در جامعه افراد باسواد فراوانى داريم كه فهم و دركشان 
به مراتب از برخى مسئوالن باالتر است؛ ولى نامزد نمى شوند كه خودشان را خراب 
كنند. به قول قديمى ها هر كى خربزه مى خوره بايد پاى لرزش بشينه! من به جاى 
رئيس جمهور بودم تقاضاى انصراف مى دادم و بركنار مى شدم و خودم را از سيل 

انتقادها و ايرادها خالص مى كردم. 9350007054 
 گزارشــى كه هيچ كدام از بندها و آمار و ارقامش با واقعيت ها مطابقت ندارد، 
ارزش گفتن نداشــت جز اينكه دروغ ثابت مى شود و آدم به خجالتش مى ماند. 

9350007154
 جناب آقاى ربيعى در مورد وضيعت بيمه وحقوق بازنشستگى رانندگان نسبت 
به مشاغل سخت و زيان آور عاقالنه فكر كنيد، توان زنده ماندن نيست، شما فقط 
به فكر كارمندان و اضافه كردن مزاياى آن ها باشيد، به خدا ما هم ايرانى هستيم! 

9150002722
 قصه باالبردن قيمت تعرفه خودرو و گران شــدن آن را فهميديم. شركت هاى 
خودروسازى دولتى در حال بســتن قرارداد و واردات خودروهاى خارجى وسود 

سرشار در فروش آن به مردم هستند. 9150007855
 مســتضعفين از يك آسپرين هم محروم مى شــوند، افتخار وزارت بهداشت! 

 9150009278
 جهت اطالع آن هايى كه مى گويند موشك كار نمى كند، يك موشك به امارات 

باعث حذف عبداهللا صالح شد. 9390003589
  لطفاً فرياد كمك جمعى از فرهنگيان با سابقه حق التدريس را كه ناجوانمردانه 

و ناعادالنه جريمه شده اند، به گوش مسئوالن برسانيد. 9160000499
 لطفاً بنويســيد كه ما انقالب نكرديم تا برخى با به دست آوردن پست و مقام 
در هر ســال به اندازه خونبهاى خودشان از بيت المال حقوق بگيرند و جمعيت 
زيادى هم كمترين حقوق نصيب شان شود! اين بى عدالتى است. 9150000734

 تكيه گاه دولت و ملت در كشــورهاى پيش رفته احزاب هستند. حزب محل 
توانمند سازى مديران و تئوريسين هاست و تشخيص شهيد بهشتى اين بود. بايد 

احزاب در كشور فعال شوند. 9150001032
 در كشورهاى خارجى با اينكه چندين سال از جنگ مى گذرد ولى چه احترام 
ويژه اى براى رزمندگان و ســربازان خود دارند و از تمام مزاياى خود اســتفاده 
مى كنند، ولى متأســفانه در اين كشور از نظر قانونى رزمندگان زمان جنگ كه 
خودم يكى از هزاران رزمنده آن زمان هستم از هيچ امتياز دولتى برخوردار نيستم 
و مدافعان جنگ آن زمان در پيچ و خم روزگار پرســرعت امروز در فراموشى به 

سر مى برند. 9370000320
 أمل  حجازى  خواننده  لبنانى، خوانندگى و ثروت  و شهرت  و پول  را كنار گذاشت 
 و توبه  كرد و حجاب  را انتخاب  كرد، خوانندگان  زن  لس آنجلسى شيعه  ما نه تنها 
در پايان  عمر توبه نمى كنند، بلكه  به  مذهب  بهايى و زرتشــتى و يهودى  از دنيا 

مى روند كه جاى تأسف است! 9360006158

اين اليحه فاجعه است
15 آبان 96 بر اساس تعهدى كه آقاى طيب 
نيا وزير ســابق اقتصــاد در چارچوب برنامه 
اقــدام(Action Plan) به كارگــروه اقدام 
مالى(FATF) داده بود، اليحه الحاق جمهورى 
اســالمى ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين 
مالى تروريســم(TF) با امضاى آقاى حسن 

روحانى تقديم مجلس شوراى اسالمى شد.
به طور مشــخص در بخش هفتم برنامه اقدام 
امضا شده از سوى آقاى طيب نيا و با استناد به 
توصيه شماره FATF ،36 خواستار الحاق ايران 
به اين كنوانسيون تا دسامبر 2017 شده است.

هدف اعالم شــده كنوانســيون، قطع منابع 
و پشتوانه هاى مالى ســازمان ها و گروه هاى 
تروريستى اســت و اگر صرفاً بخواهيم خود 
را به ظواهر امر محدود كنيم، خواهيم گفت 
چــه اقدامى مى تواند نيكوتــر از يك اجماع 
و تعهد جهانى عليه تأمين مالى تروريســم 
باشــد؟ واقعيت اما اين اســت و تجربه هاى 
گذشــته نيز به وضوح نشان مى دهد كه اين 
قبيل كنوانسيون ها توســط بيشتر كشورها 
امضا مى شوند، اما معدودى از كشورهايى كه 
سازمان هاى بين المللى را تحت سلطه دارند، 
از يك سو از اجراى اين كنوانسيون ها سر باز 
مى زنند و از سوى ديگر، از ظرفيت آن ها عليه 

رقباى بين المللى خود سوءاستفاده مى كنند.
تاريخ سازمان ها و كنوانسيون هاى بين المللى، 
مشحون از شــواهد اين مدعاست. اين است 
كه اگر بناست جمهورى اسالمى ايران به هر 
دليلى به كنوانسيون ها و معاهدات بين المللى 
بپيوندد، بايد با نگاهى هوشــمندانه تمامى 
حفره هايى را كه ممكن اســت از ناحيه آن ها 
به منافع ملى آسيبى وارد شود، مسدود نمايد.

با وجود اين، اليحه تقديمى دولت به مجلس 
براى الحاق به كنوانسيون TF، فاقد مالحظات 
ضــرورى مرتبط با منافع ملى اســت كه در 
ادامه، ريشه ها و تبعات فقدان اين مالحظات 

ارائه مى شود.
نخستين و اساسى ترين مسئله درباره اليحه 
الحاق به كنوانســيون TF، مغايرت اليحه با 
قانون اساســى جمهورى اسالمى ايران است. 
بر اساس اصل 154 قانون اساسى، «جمهورى 
اسالمى ايران ســعادت انسان در كل جامعه 
بشرى را آرمان خود مى داند و استقالل و آزادى 
و حكومت حق و عدل را حق همه مردم جهان 
مى شناسد؛ بنابراين در عين خوددارى كامل 
از هر گونه دخالــت در امور داخلى ملت هاى 
ديگر، از مبارزه حق طلبانه مســتضعفين در 
برابر مستكبرين در هر نقطه از جهان حمايت 
مى كند». كنوانسيون TF اما نه فقط مبارزات 
حق طلبانه عليه استكبار، بلكه حتى اقداماتى را 
كه از سوى مردم يك كشور به منظور مقابله 
با استعمار يا اشغال خارجى انجام مى شود، از 

مصاديق تروريسم استثنا نكرده است.
يك ســؤال مهم در اينجا اين اســت كه چرا 
دولــت آقاى روحانى در تنظيم اليحه، از حق 
تحفظ (Reservation) براى استثنا كردن 
موارد مــورد نظر قانون اساســى از مصاديق 
تروريســم، استفاده نكرده اســت؟ در فرآيند 
امضا تصويب، پذيــرش يا الحاق به معاهدات 
كنوانسيون هاى بين المللى، اگر كشورى بعضى 
از مفاد معاهــده يا كنوانســيون را با قوانين 
داخلى خود مغاير ببيند، مى تواند از حق تحفظ 
اســتفاده كرده مفاد مغاير را نپذيرد. با وجود 
اين، متأسفانه در اليحه پيشنهادى دولت براى 
الحاق به كنوانسيون TF، هيچ حق تحفظى 
در زمينه اصل 154 قانون اساسى درج نشده 
است. نتيجه درج نشدن حق تحفظى درباره 
حمايت از مبارزات حق طلبانه مســتضعفين 
عليه مســتكبرين و خارج كردن اين مبارزات 
از دايره شــمول تروريسم، اين خواهد شد كه 
پيوستن به اين كنوانسيون، عمالً مانع حمايت 
جمهورى اسالمى از جبهه مقاومت خواهد شد.

ممكن اســت تنظيم كنندگان اليحه مدعى 
شــوند كه يك «اعالميه تفســيرى» با اين 
مضمــون در اليحه الحاق گنجانده شــده و 
برطرف كننده نگرانى ياد شده است: «دولت 
جمهورى اسالمى ايران اعالم مى دارد مبارزات 
مشــروع مردمى عليه سلطه اســتعمارى و 
اشغال خارجى در راستاى اعمال حق تعيين 
سرنوشــت كه به عنوان يك اصل حقوق بين 
الملل عمومى به رسميت شناخته مى شود، در 
چارچوب مصاديق اعمال تروريستى مندرج در 
جزء(ب) بند(1) ماده (2) كنوانسيون نخواهد 
بود». در اين زمينه بايد دقت داشــت كه اين 
پاراگراف، نه يك «حق تحفظ»، كه صرفاً يك 
«اعالميه تفسيرى» است و به اعالميه تفسيرى 
بودن آن تصريح شده است. تفاوت اين دو نيز 
بسيار مهم است. اعالميه تفسيرى صرفاً يك 
موضع گيرى سياسى است اما حق تحفظ يا 
حق شرط، الزام حقوقى به دنبال دارد. برداشت 
نويسنده اين سطور از اعالميه تفسيرى دولت 
اين است كه هدف از اين اعالميه سياسى بدون 
الزام حقوقى، دور زدن قانون اساسى و با عرض 
پوزش، فريب دادن نمايندگان محترم مجلس 
اســت، به گونه اى كه آقايان در جلسه دفاع از 
اليحه ادعا خواهند كرد مبارزه عليه اشغال و 
استعمار را جزو مصاديق تروريسم ندانسته اند، 
اما واقعيت اين اســت كه آنچه نوشته اند، يك 

شعار بدون پشتوانه است.
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يادداشت روز

سيد ياسر جبرائيلى 
كارشناس مسائل سياسى

صداى مردم   

خبر

روحانى در تماس تلفنى اردوغان:
مسئوليت همه ناامنى ها برعهده رژيم صهيونيستى است

مسئوليت  رئيس جمهور گفت:  تسنيم: 
همه بى ثباتــى و ناامنى هــا در منطقه 
مستقيماً برعهده رژيم صهيونيستى است.

رئيسان جمهورى اسالمى ايران و تركيه 
در تماسى تلفنى، قدس شريف را بخش 
جدانشدنى فلسطين دانستند و با نكوهش 
شديد تصميم آمريكا، از همه كشورهاى 
اســالمى و صلح دوســت جهان خواســتند متحد و يكصدا در برابر اين حركت 

بى ثبات كننده و غيرقانونى واشنگتن، بايستند.
روحانى در اين تماس تلفنى با اشاره به پيشنهاد رجب طيب اردوغان براى تشكيل 
نشست فوق العاده سران كشورهاى عضو سازمان همكارى اسالمى در استانبول و 
دعوت از وى براى شركت در اين نشست، گفت: معتقديم در شرايط كنونى همه 
كشورهاى اسالمى بايد متحد و يكصدا در برابر اين تصميم نادرست، غيرقانونى، 

تحريك آميز و بسيار خطرناك آمريكا، اقدامى جدى انجام دهند.
وى با بيان اينكه «منطقه ما نياز به ثبات و امنيت دارد و اين حركات نادرست و 
غيرقانونى مى تواند كشور فلسطين و كل منطقه را به سمت بى ثباتى بكشاند»، به 
بى توجهى رژيم صهيونيستى به تمامى قطعنامه هاى سازمان ملل و ايستادگى در 
برابر جامعه جهانى اشاره كرد و افزود: بى ترديد مسئوليت همه بى ثباتى و ناامنى ها، 

مستقيماً برعهده رژيم صهيونيستى است.
رئيس جمهور تركيه نيز در اين تماس تلفنى با ابراز تأســف از شــهادت يكى از 
مرزبانان ايرانى در حمله تروريست ها، گفت: اين حادثه به ما نشان داد كه گسترش 

همكارى دو كشور در مبارزه با تروريسم اهميت ويژه اى دارد.
رجــب طيب اردوغان در ادامه به تصميم رئيس جمهور آمريكا براى اعالم قدس 
به عنوان پايتخت رژيم اســرائيل اشــاره كرد و افزود: اين تصميم نگران كننده و 
جســارت ترامپ، ناشى از اختالفات داخلى در جهان اسالم است و اكنون جهان 

اسالم بايد يكصدا وحدت خود را نشان داده و با اين حركت، مخالفت كند.
وى تأكيد كرد: اين حركت آمريكا نقض حقوق بشر و همه تصميمات سازمان ملل 

متحد درباره قدس شريف است.

شمخانى: قدس شريف، بخش الينفك فلسطين است
تسنيم: دبيرشوراى عالى امنيت ملى كشورمان درباره هرگونه اقدام تنش زا عليه 

منافع جهان اسالم هشدار داد.
على شــمخانى نماينده رهبر معظم انقالب، افزود: كشورهاى اسالمى به صورت 
متحد و يك صدا اين توطئه را كه نقض حقوق مردم مظلوم فلســطين و تداوم 
مسير اشغالگرى رژيم صهيونيستى است را محكوم كرده و قاطعانه با بهره گيرى 

از مجموعه ظرفيت هاى سياسى خود مقابل آن خواهند ايستاد.
امير دريابان شــمخانى تأكيد كرد: باتوجه به تبعات امنيتى و سياسى هرگونه 
تصميم در مورد شــهر قدس، مســئوليت بى ثباتى و ناامنى حاصل از اين گونه 
اقدامات نابخردانه به طور مستقيم بر عهده رژيم صهيونيستى و آمريكا خواهد بود.
وى با بيان اينكه قدس شريف، بخش الينفك فلسطين است، خاطرنشان كرد: 
هر نوع تصميم گيرى در مورد آينده اين سرزمين در صالحيت ساكنان اصيل و 
غير مهاجر آن بوده و هيچ كشورى نمى تواند با ناديده گرفتن حقوق مسلم مردم 

فلسطين براى اين كشور اسالمى تصميم گيرى كند.
شــمخانى، اقدامات ترامپ و هيئت حاكمه بحران ساز آمريكا  را تسريع كننده 
فروپاشى رژيم غاصب صهيونيســتى عنوان كرد و افزود: قدس شريف پايتخت 

كشور اسالمى فلسطين است .

وزير خارجه آلمان:
نظم جديد جهانى شاهد ظهور قدرت هاى بزرگ

 ايران، روسيه و تركيه است
مهر: وزير خارجه آلمان در ســخنرانى 
خــود در «همايش سياســت خارجى 
برلين» اظهارداشت: «نظم جهانى جديد 
و در حال ظهور شاهد نفوذ فزاينده ايران، 
روسيه و تركيه به عنوان قدرت هاى بزرگ 

خواهد بود».
به گزارش ديلى صباح، «زيگمار گابريل» 
گفت: نظم جهانى جديد و در حال ظهور 

شاهد نفوذ فزاينده ايران، روسيه و تركيه خواهد بود.
وى در ســخنان خود درباره ســناريوهاى آينده در سياست جهانى، با انتقاد از 
سياست خارجى «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا گفت كه واشنگتن نقش 
رهبرى خود را واگذار كرد و ساير قدرت ها خأل قدرت در خاورميانه و آفريقا را به 

طور فزاينده اى پُر خواهند كرد.
وى با اشاره به افزايش چشمگير نفوذ چين در قاره آفريقا و همچنين تالش ايران، 
روسيه و تركيه براى ايفاى نقشى نيرومندتر در شكل دهى به تحوالت خاورميانه 

گفت: «ما مى بينيم كه رقبا در خواب به سر نمى برند».
گابريل نشست رؤساى جمهور ايران، روسيه و تركيه درباره بحران سوريه در شهر 

سوچى را «نشانه اى از ظهور دوباره امپراتورى هاى كهن» دانست.

زبان ما در مقابل 
دنباله روهاى 
آمريكا در منطقه، 
زبان نصيحت است 
و بنا نداريم به 
حرف هاى برخى 
جّهال پاسخ بدهيم 
اما آن ها را نصيحت 
مى كنيم

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

واكنش  گروه هاى فلسطينى به تصميم ترامپ

آماده باش ارتش صهيونيستى در قدس و كرانه باخترى

بين الملل

 فارس   گروه هاى سياسى فلسطينى تصميم آمريكا براى 
انتقال سفارت اين كشور به قدس را تجاوز از تمام خطوط قرمز 

توصيف و اعالم كردند، اجازه اجرايى شدن آن را نمى دهند؛ 
همزمان ارتش رژيم صهيونيستى به حالت آماده باش درآمده 

است.
دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در تماس هاى سه شنبه خود 
با برخى مقامات عربى از جمله محمود عباس، رئيس تشكيالت 
خودگردان فسلطين از قصد خود براى انتقال سفارت آمريكا از 
تل آويو به قدس خبر داد؛ در پى انتشار اين خبر موج واكنش ها 

از سه شنبه شب آغاز شد.
اســماعيل هنيه، رئيس دفتر سياســى حماس اعالم كرد به 
رسميت شــناختن قدس به عنوان پايتخت اسرائيل و انتقال 

ســفارت آمريكا از تل آويو به قدس، پشــت سر گذاشتن تمام 
خطوط قرمز است.

بر اســاس گزارش وبگاه «الرساله»، هنيه در پيامى به رهبران 
كشورهاى عربى و اسالمى، سازمان كنفرانس اسالمى، دبيركل 
اتحاديه عرب و ديگر ســازمان هاى بين المللى اعالم كرد: ملت 
فلســطين اجازه اجرايى شــدن اين توطئه را نمى دهد و تمام 

گزينه ها براى دفاع از سرزمين و مقدساتش را در اختيار دارد.
هنيه در ادامه گفت: دولت آمريكا در طول تاريخش ثابت كرده 
به شكلى آشكارا، طرفدار رژيم اشغالگربوده و حامى جنايت هاى 

اين رژيم عليه ملت فلسطين است.
وى هشدار داد: انتقال سفارت آمريكا به قدس اقدامى خطرناك 
و پوششــى براى دولت بنيامين نتانياهو، نخســت وزير رژيم 
صهيونيســتى اســت تا طرح خود براى يهودى كردن قدس را 

اجرا كند.
هنيه در پايان از امت عربى و اسالمى خواست به مسئوليت خود 

در قبال قدس عمل كنند.
احمد المدلل از اعضاى ارشــد جهاد اســالمى نيز اعالم كرد: 
تصميم رئيس جمهور آمريكا بر اقدامات خصمانه آمريكا و جنگى 
كه عليه ملت فلســطين و امت عربى و اسالمى به راه انداخته، 

تأكيد مى كند.
المدلل تأكيد كرد: اين اقدام تحريك آميز، وحدت ملت فلسطين 

و ايستادگى در برابر تصميم آمريكا را مى طلبد.
جهاد اســالمى در ادامه خواستار تظاهرات ميليون نفرى مردم 
فلسطين شــد؛ تظاهراتى كه در آن اعالم شود قدس، اورشليم 

نخواهد شد و قبله مسلمانان باقى خواهد ماند.
المدلل در ادامه از عباس خواست مذاكرات با ميانجيگرى آمريكا 

را پايان دهد و افزود: آمريكا نمى تواند صلح در جهان برقرار كند، 
بلكه علت عدم ثبات در منطقه است.

ابواحمد فواد، معاون دبيركل جبهه مردمى براى آزادى فلسطين 
هم به الميادين گفت: اگر سفارت آمريكا به قدس منتقل شود 
فلســطينى ها در برابر جنايت قرن قرار خواهند گرفت. وى در 
ادامه از فلسطينى ها و امت عربى و اسالمى خواست در برابر اين 

حمله جديد عليه قدس بايستند.
سخنگوى دولت تركيه نيز درباره پيامدهاى به رسميت شناختن 
قدس به عنوان پايتخت اسرائيل و انتقال سفارت آمريكا به اين 

كشور هشدار داد.
راديو رژيم صهيونيستى اعالم كرد در راستاى آمادگى براى اعالم 
تصميم ترامپ، در قــدس و كرانه باخترى حالت آماده باش در 

باالترين درجه درآمده است.
رسانه هاى آمريكايى نيز اعالم كردند نيروهاى ويژه اين كشور 
قبل از اعالم تصميم ترامپ، در برخى سفارتخانه هاى اين كشور 

مستقر شده اند.
اين در حالى اســت كه فلســطينى ها ديروز تظاهراتى را عليه 
تصميم دونالد ترامپ جهت انتقال سفارت آمريكا به قدس و به 
رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت اسرائيل برگزار كردند.

به گزارش روزنامه مســتقل رأى اليوم، به دنبال آغاز تظاهرات 
فلســطينى ها، درگيرى هايى ميان جوانان فلسطينى و ارتش 
صهيونيستى در ورودى اردوگاه العروب در شهر الخليل رخ داد.

نيروهاى رژيم صهيونيســتى با بمب هاى صوتــى به جوانان 
فلسطينى حمله كردند.

مناطق مختلف كرانه باخترى نيز شــاهد تظاهرات گســترده 
فلسطينى هاست.

خبرگــزارى حوزه: يكى 
از مراجع تقليد شــيعيان با 
بيان اينكه مردم از روحانيون 
دين را مى آموزند،  تأكيد كرد: 
لباس  حرمت  بايــد  طالب 

روحانيت را حفظ كنند.
آيت اهللا عبداهللا جوادى آملى در مراسم عمامه گذارى 
جمعى از طالب كه به مناســبت سالروز ميالد پيامبر 
اكرم(ص) و امام جعفر صادق(ع) در بنياد علوم وحيانى 
اسرا برگزار شد، در سخنانى اظهارداشت: هر كسى كه 
به دنيا مى آيد پدر و مادر براى او شناسنامه مى گيرند 
اما در ادامه مسير خودش بايد شناسنامه خود را انتخاب 
كند. وى افزود: كســانى كه امروز به لباس روحانيت 
ملبس شدند در حقيقت شناسنامه جديدى را انتخاب 

كردند.
وى تأكيد كرد: لباس روحانيت براى هميشــه اســت و 
خاتمه اى ندارد و طالب بايد حرمت آن را داشته باشند و 
وقتى روحانيون مى توانند آبرومند زندگى كنند چرا بايد 

دنبال اين و آن برويم.

مهر: سخنگوى وزارت خارجه، 
اظهــارات اخير وزيــر خارجه 
آمريــكا عليــه كشــورمان را 
ناشــى از عصبانيت آمريكا به 
دليل مبارزه بى امان جمهورى 
تروريســم  با  ايران  اســالمى 

توصيف كرد. بهرام قاسمى، سخنان اخير ركس تيلرسون 
وزيرخارجه ايــاالت متحده بعد از ديدار با نماينده عالى 
سياست خارجى اتحاديه اروپا را اصرار بى مورد و لجاجت 
بــى ثمر در تكــرار اتهامات واهى نســبت به جمهورى 
اسالمى ايران دانســت. وى همچنين اظهارداشت: بيان 
مكرر اتهامات بى اســاس و دروغ، هيچ كمكى به جبران 
خطاهاى راهبردى و بزرگ آمريكا در قبال ايران و منطقه 

طى دهه هاى اخير نخواهد كرد.
وى تصريح كرد: تا زمان باقى است آقاى تيلرسون بكوشد 
با واقعيات و تاريخ منطقه و سياست هاى آمريكا و آثار و 
عواقب آن كه به بحران هاى شديد و كشتار صدها هزار زن 
و كودك و انسان بيگناه منجر شده است، بيشتر آشنا شود 

و آنگاه به اظهارنظر و قضاوت اهتمام ورزد.

 فارس: دســتيار ارشد فرمانده 
معظــم كل قوا با بيــان اينكه 
ايــران، ســوريه و عــراق را به 
آرامش و امنيت رســاند، گفت: 
كشــورهايى مانند سعودى كه 
نوكر آمريكا هستند، به يكى از 

ريشــه هاى نا امنى در اين منطقه تبديل شده اند. سردار 
سرلشكر سيد يحيى صفوى، در سخنانى در نشست هاى 
تخصصى كه بــه همت مجتمع مذهبــى فرهنگى ائمه 
اطهار (ع) برگزار شــد، اظهارداشت: اين يك واقعيت است 
كه مفهوم قدرت در قرن حاضر از مفاهيم ســنتى قدرت 
خارج شــده و هم اكنون در تكوين، ساخت و بروز و ظهور 
ابعاد جديد قدرت، قدرت رسانه اى به عنوان بزرگ ترين و 
يا يكى از بزرگ ترين قدرت ها مطرح است؛ چرا كه رسانه 
بر افكار يكايك مردم جهان تأثير مى گذارد. وى با اشــاره 
به فريبكارى سلطه رسانه اى و خبرى قدرت هاى جهانى و 
تأثير آن بر امنيت، گفت: فريبكارى سلطه رسانه اى و خبرى 
قدرت هاى جهانى، چالش هاى جدى را در بعد امنيت بين 

المللى و امنيت ملى كشورها به وجود آورده است.

 سرلشكر صفوى: سخنگوى وزارت خارجه: آيت اهللا جوادى آملى:
طالب بايد حرمت لباس روحانيت را 

حفظ كنند
اظهارات تيلرسون به دليل عصبانيت 

ازمبارزه ايران باتروريسم است
عربستان يكى از ريشه هاى ناامنى 

در منطقه است
 يكى 
از مراجع تقليد شــيعيان با 
بيان اينكه مردم از روحانيون 
دين را مى آموزند،  تأكيد كرد: 
لباس  حرمت  بايــد  طالب 

 سخنگوى وزارت خارجه، 
اظهــارات اخير وزيــر خارجه 
آمريــكا عليــه كشــورمان را 
ناشــى از عصبانيت آمريكا به 
دليل مبارزه بى امان جمهورى 
تروريســم  با  ايران  اســالمى 

 دســتيار ارشد فرمانده 
معظــم كل قوا با بيــان اينكه 
ايــران، ســوريه و عــراق را به 
آرامش و امنيت رســاند، گفت: 
كشــورهايى مانند سعودى كه 
نوكر آمريكا هستند، به يكى از 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تأسيس آموزشگاه هاى زبان انگليسى امام رضا(ع) در مناطق محروم     آستان: مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى از تأسيس چهار آموزشگاه زبان انگليسى امام رضا(ع) در مناطق محروم شهر مشهد 
خبر داد.محمدتقى فخريان، در حاشيه برپايى نوزدهمين نمايشگاه كتاب جهان اسالم كه با حضور ساير مؤسسات آستان قدس رضوى در نمايشگاه بين المللى مشهد داير شده است، اظهار كرد: به منظور پيشبرد 

مهارت زبان خارجه دانش آموزان بويژه در مناطق غير برخوردار و محروم، تأسيس چهار آموزشگاه زبان انگليسى با مجوز اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان به صورت مستقل و تخصصى انجام گرفته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در پيام قدردانى توليت آستان قدس رضوى به مردم بهبهان:
پياده روى در قدمگاه امامان معصوم

 به يك سنت حسنه فراگير تبديل مى شود 
آستان: حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضــوى، در پيامى به مردم 
شريف شهرستان بهبهان، از حضور 
گسترده و خالصانه آنان در همايش 
عظيم رضوى آن شهرستان تجليل 

و قدردانى كرد.
در ايــن پيام آمده اســت: هجرت 

تاريخ ساز حضرت رضا(عليه الســالم) به ايران اسالمى مبدأ تمدن، دگرگونى و 
تحوالت بســيارى شده است، نه تنها در جهان اســالم آن روز، بلكه در هميشه 
تاريخ. آن حضرت با قدوم مبارك خود، ايران را به مركز تشــيع و آشيانه دائمى 
اهل بيت(عليهم السالم) تبديل كرده اند. نكته قابل تأمل مسير هجرت آن حضرت، 
جاده نورانى «واليت» است كه نه به عنوان يك جاده تاريخى- باستانى، بلكه امروزه 
با همت شــيعيان مخلص ايشان به جاده اى به سمت واليت آن حضرت تبديل 
شــده اســت و مناطقى كه روزى قدمگاه آن امام همام شده اند، همواره به خود 
مى بالند، از خرمشهر و آبادان و ابركوه و نيشابور گرفته تا ديار واليتمدار بهبهان. 
اين پيام مى افزايد: طبق نقل منابع تاريخى مأمون دستور داده بود كه حضرت رضا 
(عليه السالم) را از مسيرهاى داراى جمعيت كمتر شيعى عبور دهند، ولى همينك 
شاهد آن هستيم كه اين جاده، نه تنها جاده غربت اهل بيت (عليهم السالم) نيست، 
بلكه به جاده واليت و محل حضور دائمى مشتاقان اهل بيت (عليهم السالم) در 

طول قرن هاى پس از هجرت آن حضرت تبديل شده است.
ايــن پيام تأكيد مى كند: امروزه همه مى دانيم كه زيارت، يكى از شــاخصه هاى 
مهم شيعه شناسى شده است و امورى مانند پياده روى در قدمگاه امامان معصوم 
(عليهم السالم) به عنوان تعظيم شعائر دينى در حال تبديل شدن به يك سنت 
حسنه فراگير مى باشد، چه مسير نجف به كربال كه نويدبخش تحول عظيم جهان 
بشــريت است و چه مسير پياده روى مشهد مقدس كه همه ساله رو به افزايش 
اســت. در اين ميان گزارش پياده روى مردم مؤمن و انقالبى بهبهان به جلودارى 
علماء و روحانيت منطقه موجب افزايش اميد به يك تحول فرهنگى در سايه سار 
مهر رضوى در آن ديار شده اســت كه در اينجا الزم اســت به عنوان خادم امام 
مهربانى ها از كنار مضجع شريف آن حضرت، مراتب تقدير و تشكر خويش را به 

واليتمداران آن سامان ابراز نمايم.
در پايان اين پيام آمده است: اميدوارم اين سرمايه گرانقدر و خالص محبان اهل 
بيت (عليهم الســالم) به مانورى عظيم و مردمى با خون شــهداى عزيز انقالب 
اســالمى بويژه در خطه خوزستان در راستاى ترويج و تعميق فرهنگ امامت و 
واليت تبديل شود و اقدام مبارك شما عزيزان و خادمان فرهنگ واليت در اجراى 
فرامين رهبر بصيرت آفرين امت اسالمى ذخيره اى صالح نزد پروردگار قرار گيرد و 

زمينه ساز ظهور دولت يار گردد، ان شاءاهللا.

مرتضى بختيارى:
كميته مطالبات در آستان قدس رضوى تشكيل مى شود

مليكا درودى: قائــم مقام توليت 
آستان قدس رضوى در بازديدى از 
سازمان عمران و توسعه رضوى، بر 
ضرورت اعتمادســازى آحاد مردم، 

تأكيد كرد.
به گــزارش خبرنگار قدس، ســيد 
مرتضــى بختيــارى در بازديــد از 
ســازمان عمران و توســعه آستان 

قدس رضوى، افزود: انتساب اين سازمان به آستان قدس رضوى، مسئوليت افراد 
را دوچندان مى كند. از اين رو انتظار مى رود كه سيره حضرت رضا(ع) در مجموع 

فعاليت هاى اين سازمان تبلور يابد.

  فعاليت هاى كيفى مضاعف شود
وى خاطرنشــان كرد:  وابســتگى ما به آســتان مقدس حضرت رضا(ع)، انتظار 
فعاليت هاى كيفى را هم مضاعف مى كند. افرادى كه در مجموعه آســتان قدس 
رضوى خدمت مى كنند، نگاهشــان در مرحله اول، وصل به بارگاه حضرت بوده 

است. 
بختيارى با اشاره به رضايت عمومى از فعاليت هاى سازمان عمران و توسعه رضوى 
بيان كرد: جاى افتخار دارد كه عموم مردم، از فعاليت هاى اين ســازمان رضايت 
خاطر دارند. استحكام بناها و بنيان قوى پروژه هاى اجرا شده توسط اين سازمان 

توانسته در جلب رضايت مردمى نقش مؤثرى ايفا كند.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى تأكيد كرد: سازمان عمران و توسعه رضوى 
توانسته در اشتغال زايى گام هاى مؤثرى را بردارد. از اين رو، همواره سعى بر آن 
داشته ايم تا حقوق كارگران، پيمانكاران و مردم در اين مجموعه حفظ شود. رعايت 
حقــوق مردم در ابعاد مختلف مانند حق موقوفه و ديگر حقوق مبتنى بر فقه و 
قانون، از ديگر الزامات اين ســازمان و در سطحى كالن، آستان قدس رضوى به 

شمار مى رود.

  تشكيل كميته مطالبات
وى از تشكيل كميته مطالبات در آستان قدس رضوى خبر داد و افزود: با توجه به 
ضرورت پرداخت مطالبات، كميته رسيدگى به مطالبات در آستان قدس رضوى 

تشكيل شده و پرداخت برخى از آن ها نيز از هم اكنون آغاز شده است.
بختيارى، كاهش هزينه هاى سازمانى را از ديگر مأموريت هاى سازمان عمران و 
توسعه آستان قدس رضوى دانست و گفت: تمامي سازمانها و شركت هاي تابعه 
آستان قدس بايد در تحقق بودجه ساليانه خويش دقت الزم را به عمل آورند و در 
اين زمينه، كامالً پاسخگو باشند. برنامه و بودجه سال 97 نيز بايد به گونه اى تدوين 

گردد كه كاهش هزينه هاى سازمانى را به دنبال داشته باشد. 
وى، فرهنگ ســازى در حوزه وقف را حائز اهميت دانست و اظهار كرد:  عملكرد 
صحيح ســازمان هاى تابعه آستان قدس رضوى مى تواند در فرهنگ سازى وقف 
مؤثر واقع شود. ضمن آنكه برخى از وقفيات، شرايط ويژه ترى نسبت به بقيه دارند 

و تنها به بخش خاصى از خدمات آستان قدس رضوى اشاره مى كنند.

 110 مجتمع بين راهى
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى خاطرنشــان كرد: در راستاى صيانت از 
موقوفات، تصميم گيرى در خصوص موقوفات مطلقه، بر عهده توليت معزز آستان 
قدس رضوى اســت. با كمى درنگ مى توان دريافت كه چارچوب هاى عالمانه اى 

براى هزينه كردن درآمد موقوفات تعريف شده تا به نيت واقفان عمل شود.
بختيارى، پيرامون كيفيت خدمات مجتمع هاى خدماتى رفاهى بين راهى آستان 
قــدس رضوى تأكيد كرد:  اين مجتمع ها را بنا به تعابير مردمى مى توان يكى از 
فعاليت هاى ماندگار سازمان عمران و توسعه رضوى دانست. جانمايى، طراحى، 
ساخت و نگهدارى اين مجتمع ها، به الگويى براى سازه هاى مشابه خود تبديل 
شده اســت.در ادامه اين بازديد، مدير عامل سازمان عمران و توسعه رضوى نيز 
اظهار كرد:  طبق برنامه ريزى هاى انجام شــده و تأكيدات توليت آســتان قدس 
رضوى مصوب شــده تا 110 مجتمع خدماتى رفاهى بين راهى امام رضا(ع) در 
نقاط مختلف كشــور ساخته شود كه از اين تعداد، 20 مجتمع ساخته شده و 3 

مجتمع در حال ساخت است.
محســن اسماعيلى با اشــاره به مجتمع هاى در حال ساخت نيز عنوان كرد:  در 
حال حاضر، 3 مجتمع در حال ســاخت داريم كه نخستين آن ها در راور كرمان 
بوده كه 95 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد. دوميــن مجتمع بين راهى نيز در 
گلوگاه مازندران با 70 درصد پيشرفت فيزيكى و سومين مجتمع هم در ميرجاوه 
سيســتان و بلوچستان با 20 درصد پيشرفت فيزيكى در حال ساخت مى باشد. 
اين مجتمع بين راهى بخشى از خدمات خود را به زائرانى اختصاص خواهد داد 
كه از مرز پاكستان وارد ايران مى شوند.اسماعيلى، پيرامون رويكردهاى سازمان 
عمران و توسعه رضوى در بازارهاى تحت اختيار نيز گفت:  ايمن سازى، توجه به 
فعاليت هاى فرهنگى با تأكيد بر اقامه نماز جماعت و رونق بازارهايى كه در اختيار 
داريم، از ديگر مأموريت هاى اين سازمان به شمار مى روند. هم اكنون هفت بازار 
از بازارهاي تابعه ســازمان، اقامه نماز را به طور جدى در دستور كار قرار داده اند. 
همچنين زمينى به مســاحت بالغ بر 300متر مربع در نيمه بازار امام رضا (ع) 
مشهد خريداري شده تا نمازخانه و سرويس هاى بهداشتى در آن ساخته شود و 

اقامه نماز اصناف شكل منسجمى به خود بگيرد.

خـــبر

 آستان  همزمان با هفدهم ربيع االول، 
سالروز والدت با سر سعادت رسول اهللا(ص) 
و امام صادق(ع) مراسم جشنى تحت عنوان 
«وحدت، رمز مقاومت و پيروزي» در رواق 
امام خمينى(ره) حرم مطهر رضوى برگزار 

شد.
در اين مراســم كه آيــت اهللا علم الهدى 
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى و 
امام جمعه مشهد مقدس، حجت االسالم 
والمسلمين رئيســى توليت آستان قدس 
رضوى، مســئوالن نهادهاى كشــورى و 
لشكرى و بسيارى از زائران و مجاوران اهل 
تسنن و شــيعيان بارگاه منور رضوى نيز 
حضور داشتند، شاعران و ذاكران اهل بيت 
عصمت و طهــارت(ع) در وصف 
رســول امت حضرت محمد 
مصطفى(ص) و رئيس مكتب 
جعفرى، حضرت امام جعفر 
صادق(ع) و شكرانه مقاومت 
و پيروزى در برابر داعش به 
مديحه سرايى و شعرخوانى 

پرداختند.
اين مراســم ساعت 9 صبح 
ديروز با تــالوت آيات كالم 
اهللا مجيــد آغاز شــد و در 
ادامه ذاكران اهل بيت سعيد 
طاهرى  مرتضى  و  حداديان 
به مديحه سرايى و مولودى 

خوانى پرداختند.
همخوانى سرود توسط گروه 

وليعصر(عج) و قرائت اشعار آيينى در وصف 
رســول مهربانى و امام صادق(ع) توســط 
على زمانيان و مولوى محمود پرويزى نيا 
و دكلمه خوانى توسط دختر جانباز مدافع 
حــرم اهل بيت(ع) از ديگر برنامه هاى اين 
مراســم بود.در ادامه اين مراســم باشكوه 
با حضور توليت آســتان قدس رضوى از 
قرآن خوشنويسى شــده توسط هنرمند 
خوشنويس اهل پاكستان «قمر سلطان» كه 
به حرم رضوى اهدا شد، رونمايى گرديد و از 
تعدادى از خانواده هاى معزز شهداى جهان 

اسالم شــهيدان «محمودمكى» و «محمود 
عبداهللا» از كشور بحرين، «عباس الشريف» 
و «حسين الشريف» از ســوريه و «ابراهيم 
حميد محمد حميدالدين» از يمن، «رضوان 
محمد ارحمــه» از لبنان، «ســيد محمد 
حســين رضوى» از پاكســتان، «ابوحامد 
توسلى» از افغانستان، «عبدالخضراءپارسا» 
از عراق، «شــهيد زكزاكــى» از نيجريه و 
«حجت االسالم محمود تقى پور و محرابى» 

از ايران تجليل به عمل آمد.
در جشــن بزرگ «وحــدت، رمز مقاومت 

و پيروزي» حجت االســالم والمســلمين 
حائرى زاده درباره «وحدت، رمز مقاومت و 

پيروزي» به ايراد سخنرانى پرداخت.
در اين مراســم همچنين خادمان بارگاه 
منور رضوى با شــيرينى و شربت از زائران 

و مجاوران، پذيرايى كردند.
الزم به ذكر است، مراسم بزرگداشت هفته 
وحدت و ميالد رســول اكــرم(ص) و امام 
جعفر صادق(ع) ديشــب نيز پس از اقامه 
نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق بزرگ 

امام خمينى(ره) برگزار شد.

از برخى خانواده هاى معزز شهداى جهان اسالم در حرم مطهر رضوى تجليل شد

 ســالم حركت خوب آســتان قدس در برگزارى جشن بزرگ «وحدت، رمز مقاومت و پيروزي»  
راه اندازى كالس هــاى مهدالرضا(ع) بايد در 
مقاطع بعدى هم ادامه داشــته باشد تا اين 

حركت خوب به نتيجه بهترى ختم شود.
09150009448

قدس: مدارس امام رضــا(ع) در چارچوب 
بنياد فرهنگى رضوى، دانشگاه بين المللى امام 
رضا(ع) و نيز دانشگاه علوم اسالمى رضوى با 
همين نگاه، سال هاست كه مشغول فعاليت 

هستند.. 

 اگر در داخل صحن هاى حرم مطهرخاك 
تيمم براى زائرانى كه نمى توانند وضو بگيرند 

بگذارند، خوب است.
09350002386

 باسالم؛ چرا براى منازل اطراف حرم كارى 
نمى كنيد، كسانى كه آنجا زندگى مى كنند از 

ويرانى هاى اطراف خيلى اذيت هستند.
09150009860

 ســالم، لطفاً براى حركت ماشــين هاى 
زائر بــر و حتى خودروهاى مجاز به تردد در 
صحن هاى متبرك حرم، مســير خاصى را 

خط كشى كنند.
09150005537

 ســالم، همان طوركه آستان قدس براى 
زائران عرب صحــن غدير را اختصاص داده، 
لطفاً مذاكره كنند تا در عتبات هم براى زائران 

ايرانى شرايط اين چنينى فراهم شود.
09150009448

 لطفــاً در مورد تكريم زائــران در مبادى 
ورودى حــرم مطهر امام رضــا(ع) بويژه در 

قسمت بانوان بيشتر تذكر داده شود.
09330000500

 آستان قدس با همكارى شهردارى، نيروى 
انتظامى و وزارت مسكن و شهرسازى و... بايد 
در اطــراف حرم مطهر و چهار خيابان اصلى 
منتهى به آن يك زير گذر يا روگذر مرتبط 
بــه يكديگر براى رفت و آمــد و تردد زائران 
بسازد تا اين ميهمانان امام رضا(ع) در مشهد 
در هواى گرم تابستان و هواى سرد زمستان 
مجبور نباشــند كه حتماً از زيرگذر يا داخل 
حرم مطهر براى رفتن به ســاير خيابان هاى 

اطراف حرم استفاده كنند.
09020007739

 چرا حتماً بايد خدمه افتخارى حرم مطهر 
امام رضا(ع) (كفشــدار، خادم، دربان و...) به 
سن 75 سالگى برسند تا براى آنان شخصى 
را به عنوان نايب معرفى كنند؟! بســيارى از 
خدمه حرم آقا امام هشــتم(ع) هستند كه 
كمتر از 75 ســال ســن دارند، اما به علت 
كهولت ســن يا مريضى يا ضعــف بدنى و... 
نمى توانند در كشيك هاى حرم مطهر خدمت 

كنند، لطفاً آستان قدس فكرى بكند.
09150003669

 پيشنهاد مى شود موقع اقامه نماز جماعت 
در حرم مطهــر امام هشــتم(ع)، بعضى از 
درهاى حرم مطهر كه داراى آينه مى باشد و 
زائران تصويــر خود را در آن مى بينند موقع 
نماز با يك پارچه تيره و كدر شــود تا از نظر 
شرعى مشكلى براى نماز زائران پيش نيايد؛ 
مانند ورودى كفشــدارى 7 به رواق دارالذكر 

كه درهاى چوبى داراى آينه است.
09380002882

 اى كاش مى شــد تا آخر ســخنرانى ها و 
مداحى هــاى رواق امام خمينى(ره) در حرم 
مطهر نشســت و از اين برنامه ها اســتفاده 
كرد، اما افســوس وضعيت صداى نامناسب 
و بلندگوهاى نامرغــوب، نمى گذارد مطالب 
شــفاف و واضح به گــوش زائران برســد. 
ان شاءاهللا مسئوالن بخش صدا و صوت حرم 

مطهر رسيدگى كنند.
09380007217

 لطفاً تاريخ هجرى قمرى و مناسبت هاى 
دينــى و مذهبى را در ســاعت هاى ديوارى 
الكترونيكى و ديجيتال در حرم مطهر آقا امام 
رضا(ع) درج كنيد تا زائران از مناسبت هاى 

روز باخبر شوند. 
09150004026

 از نظر دســتورات شــرعى و دينى، كف 
دســت در هنگام ســجده نماز بايد به طور 
ثابت و ساكن بر روى زمين قرار گيرد، اما اين 
مسئله در اقامه نماز جماعت حرم مطهر در 
داخل رواق هايى كه ورودى آن ها داراى سطح 
شيب دار(رمپ) مى باشد، به طور كامل رعايت 
نمى شود، مســئوالن اين موضوع را در حرم 

مطهر امام هشتم(ع) پيگيرى كنند.
09150002738

 لطفاً به بيماران سرطانى(ســرطان خون، 
استخوان، سرطان معده و...) نيز جهت تبرك 
و اســتفاده از غذاى ميهمانســراى آقا امام 
رضا(ع) سهميه اى تعلق بگيرد. اين مريضان 

واقعاً چشم انتظار اين موضوع هستند.
09130007160

صداى مردم

با حضور توليت 
آستان قدس 
رضوى از قرآن 
خوشنويسى شده 
توسط هنرمند 
خوشنويس 
اهل پاكستان 
«قمرسلطان» كه 
به حرم رضوى 
اهدا شد، رونمايى 
گرديد

بــــــــرش

 حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضــوى، در پيامى به مردم 
شريف شهرستان بهبهان، از حضور 
گسترده و خالصانه آنان در همايش 
عظيم رضوى آن شهرستان تجليل 

در ايــن پيام آمده اســت: هجرت 
تاريخ ساز حضرت رضا(عليه الســالم) به ايران اسالمى مبدأ تمدن، دگرگونى و 

 قائــم مقام توليت 
آستان قدس رضوى در بازديدى از 
سازمان عمران و توسعه رضوى، بر 
ضرورت اعتمادســازى آحاد مردم، 

به گــزارش خبرنگار قدس، ســيد 
مرتضــى بختيــارى در بازديــد از 
ســازمان عمران و توســعه آستان 
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3/5 ميليون برگ سند مكتوب ديجيتال شده در اينجا نگهدارى مى شود

از صفويه تا روزگار معاصر در مخزن اسناد آستان قدس رضوى

گزارش

 قدس/ محمدحســين مروج كاشانى   هم اكنون بيش 
از 3/5 ميليون برگ ســند مكتوب ديجيتال شده(تهيه نسخه 
پشتيبان) در بخش مخزن اسناد مديريت امور اسناد و مطبوعات 

آستان قدس رضوى وجود دارد.
كارشــناس مسئول اين بخش در گفت وگو با خبرنگار قدس با 
اعــالم اين مطلب افزود: در اين بخش، انواع اســناد مكتوب و 
غيرمكتوب ثبت و نگهدارى شده و عالوه بر نگهدارى اسناد به 
شيوه هاى علمى، فهرست نويسى اين اسناد و ورود اطالعات در 
پايگاه رايانه اى اسناد(با استفاده از نرم افزار) همچنين پاسخگويى 
به مراجعه كنندگان در مورد اسناد مكتوب و غير مكتوب انجام 

مى شود. 
«مهدى حسامى» اظهار داشت: هويت بخشى به اسناد بر اساس 
شماره اموالى و صفحه شمارى اسناد مكتوب نيزدر اين بخش 
انجام مى شــود، به گونه اى كه هم اكنون حدود172هزارسند 
مكتوب(با شماره اموالى مجزا) در دفتر مربوط به اسناد مكتوب 

اين بخش به ثبت رسيده است.

مجموعه اسناد كهن ادارى آستان قدس رضوى  
اين مقام مسئول در ارتباط با مجموعه اسنادى موجود در آستان 
قدس رضوى گفت: 290 هزار برگ ســند كهن ادارى آستان 
قدس رضوى موجود دراين بخش، يكى ازگرانبهاترين اســناد 
ادارى ايران اســت، زيرا كه نظام تشكيالت سازمانى اين نهاد 
مقدس نمادى از نظام ادارى ايران در دوره هاى تاريخى صفويه، 

افشاريه و قاجاريه بوده است.
وى اضافه كرد: به علت از بين رفتن اسناد سلسله هاى حكومتى 
و نبود سيستم مشــخص براى نگهدارى آن، اسناد اشاره شده 
باال به عنوان تنها اسناد باقيمانده از دوره صفويه در اين زمينه 

به شمار مى آيد.
حســامى در زمينه اســناد دوره صفويه موجود در اين بخش 
خاطرنشــان كرد: بيــش از 70 هزار برگ ســند در اين مورد 
تخمين زده مى شود كه با ارزشترين و بيشترين اسناد باقيمانده 
از دوره صفويه در كشــور بوده و اطالعات مهمى در زمينه هاى 
مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى،نظامى و فرهنگى در آن ها 

وجود دارد.

مجموعه اسناد دوره معاصر
كارشناس مســئول اين بخش در ارتباط با اسنادى كه از دوره 
معاصر در بخش مخزن اسناد وجود دارد، بيان داشت: مجموعه 
اسناد كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى، اسناد بايگانى هاى 
راكد، اسناد مكاتبات آستان قدس رضوى بعد از انقالب اسالمى، 
اسناد اهدايى از بعضى افراد و... ازجمله مجموعه اسناد مربوط به 

دوره معاصر در اين بخش است.
وى ادامــه داد: در مــورد اســناد كتابخانــه مركزى آســتان 
قــدس رضوى حــدود 30 هزار برگ ســند مربــوط به امور 
كاركنان(پرسنل) كتابخانه، نحوه خريد كتاب، جمع آورى نسخ 
خطى، هزينه هاى صحافى و مرمت كتابخانه، صورت جلسات و 

آييــن نامه ها از دوره پهلوى اول تا حال حاضر، همچنين نحوه 
عضوگيرى و ميزان مراجعان، فعاليت و گزارش هاى كار ماهيانه، 
مكاتبات با نايب التوليه هاى وقت و هزينه هاى مربوط به كتابخانه 
و... وجود دارد كه مى توان به آن ها اشــاره كرد.حسامى درمورد 
مجموعه اسناد بايگانى هاى راكد موجود در اين بخش تصريح 
كرد: با تغيير رژيم قاجار به پهلوى، حفظ و نگهدارى از اســناد 
از روش ســنتى خارج و به شــيوه بايگانى هاى مدرن در آمد و 
بخش بايگانى آستان قدس رضوى نيز به صورت رسمى از سال 
1304شمســى تأسيس شد و بايگانى اسناد هم از آن تاريخ به 

بعد، سبك و سياق ادارى مدرنى به خود گرفت. 

 40 هزار قطعه عكس، 15 هزار حلقه فيلم و كاست
وى در مورد اســناد غيرمكتوب نيز گفت: در مخزن اسناد اين 
بخش انواع اسناد غيرمكتوب شامل: عكسهاى تاريخى رجال، 
اماكن و وقايع تاريخى، نوارهاى كاست، كاست ريلى، ويديويى، 

لوح هاى فشرده، نگاتيوها، اساليدها و... نگهدارى مى شود.
او اضافه كرد: تاكنون حدود  40 هزار قطعه عكس در اين مورد 
شناســايى كه از اين تعداد،حدود17 هزار عكس، نمايه سازى 
شده است.حسامى با اشــاره به اينكه ثبت، شناسايى و عنوان 
گذارى عكس هاى ديجيتــال و آنالوگ، تبديل، بازشــنوايى، 
عنوان گذارى و ثبت نوارهاى كاســت ويديويى و صوتى و... از 
ديگراقدامات صورت گرفته در واحد اسناد غيرمكتوب اين بخش 
است، تصريح كرد: در حال حاضر  حدود 15هزار حلقه فيلم و 
كاست به عنوان منابع ديدارى و شنيدارى در اين بخش وجود 
دارد كه در زمينه هايى همچون: تاريخ آســتان قدس رضوى، 
تاريخ مشهد، تاريخ انقالب اسالمى، شرح حال بزرگان معاصر، 
سخنرانى هاى مذهبى و سياسى، تاريخ هشت سال دفاع مقدس، 
تاريخ شهرستانهاى استان خراســان بزرگ و... مى تواند مورد 

استفاده محققان و كارشناسان مربوط، قرارگيرد.

 100 هزار قطعه عكس  تاريخى
وى در ارتباط با عكس هاى تاريخى نيز يادآور شد: عالوه بر اسناد 
مكتوب در حال حاضر بالغ بر 100هزار قطعه(كاغذى) آنالوگ  
و فايل ديجيتالى از انواع اسناد تصويرى با موضوعات مختلف در 

اين بخش وجود دارد.
حســامى اذعان داشــت: عكس هاى مربوط به حرم مطهرامام 
رضا(ع)، اماكن متبركه رضوى، تشريفات و غبارروبى حرم مطهر 
امام رضا(ع)، دوران انقالب اســالمى، تصاويرامام خمينى(ره)، 
علما و روحانيون، اماكن و محالت قديم شهر مشهد، دوران دفاع 
مقدس، تهران قديم، كتابخانه قديم وجديد آستان قدس رضوى، 
كتابخانه وزيرى يــزد و... ازجمله عكس هاى تاريخى گردآورى 

شده دراين بخش(از دوره قاجاريه تاكنون) به شمار مى آيد.

 فعاليت هاى اين بخش به روايت آمار و ارقام
كارشناس مسئول اين بخش در مورد اهم فعاليت هاى صورت 

گرفته دريك دهه اخير به آمار و ارقام ذيل اشاره كرد:
اسناد مكتوب ديجيتال شده: بيش از 3/5ميليون برگ

خريدارى اسناد مكتوب: 70هزار برگ
عكس هاى خريدارى شده: 5000 قطعه و فايل ديجيتالى

اسناد مكتوب اهدايى: 100 هزار برگ و فايل ديجيتالى
اسناد مكتوب مرمتى: 40هزار برگ

تعداد ســند مكتوب ثبت شده: 172هزار سند(با شماره اموالى 
مجزا)

تعداد عكس ثبت شده: بيش از43 هزار قطعه عكس
تعدادكل عكس ها: بالغ بر 100 هزار قطعه و فايل ديجيتال

توليد اسناد تصويرى از بافت قديم شهر مشهد: 15 هزار فايل 
ديجيتالى و نگاتيو

انتقال  و تهيه نسخه پشتيبان از 6000 نقشه  مربوط به اماكن 
متبركه رضوى

اعزام 150 مربى كودك و نوجوان به روستاهاى زلزله زده كرمانشاه
گزارش خبرى

آســتان: همزمان بــا والدت با ســعادت حضــرت محمد 
مصطفى(ص) و هفته وحــدت 150 مربى كودك و نوجوان به 

روستاهاى مناطق زلزله زده كرمانشاه اعزام شدند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى مؤسسه جوانان آستان قدس 
رضــوى، اين اقدام در قالب طرح «براى بچه هاى كرمانشــاه» از 
ابتداى هفته وحدت از ســوى مؤسســه جوانان آستان قدس 

رضوى برنامه ريزى شده بود.
در ايــن طرح كه با هدف تقويت روحيه كــودكان و نوجوانان 
آســيب ديده از حادثه اخير در غرب كشور و همچنين افزايش 
دوســتى و مودت بين برادران اهل تسنن و تشيع اين مناطق 

برنامه ريزى شده است، مؤسســه جوانان آستان قدس رضوى 
با فراخوان و پشــتيبانى از تشــكل  هاى مردمى حوزه كودك 
و نوجوان كشــور، 150 نفر از مربيــان اين حوزه در قالب چند 
گروه به روستاها و شهرستان هاى استان كرمانشاه اعزام شده تا 
با اجراى برنامه  هاى شاد و مفرح در اين ايام، التيام بخش درد  و 

رنج  كودكان و نوجوانان اين مناطق باشند.
در اين طرح، مربيان متخصص حوزه كودك كه از تشــكل  ها و 
گروه هاى مردمى مرتبط با مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى 
هســتند به 50 گروه تقســيم و با هداياى مختلف فرهنگى و 
جوايز مناسب رده سنى كودك و نوجوان به روستاهاى اطراف 

قصر شــيرين، ســرپل ذهاب، ازگله،ثالث و ... اعزام شده و در 
قالب جنگ  هاى شادمانه كه شامل بازى جمعى، قصه گويى و 

مسابقات بود به اجراى برنامه پرداختند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تأسيس آموزشگاه هاى زبان انگليسى امام رضا(ع) در مناطق محروم     آستان: مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى از تأسيس چهار آموزشگاه زبان انگليسى امام رضا(ع) در مناطق محروم شهر مشهد 
خبر داد.محمدتقى فخريان، در حاشيه برپايى نوزدهمين نمايشگاه كتاب جهان اسالم كه با حضور ساير مؤسسات آستان قدس رضوى در نمايشگاه بين المللى مشهد داير شده است، اظهار كرد: به منظور پيشبرد 

مهارت زبان خارجه دانش آموزان بويژه در مناطق غير برخوردار و محروم، تأسيس چهار آموزشگاه زبان انگليسى با مجوز اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان به صورت مستقل و تخصصى انجام گرفته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در پيام قدردانى توليت آستان قدس رضوى به مردم بهبهان:
پياده روى در قدمگاه امامان معصوم

 به يك سنت حسنه فراگير تبديل مى شود 
آستان: حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضــوى، در پيامى به مردم 
شريف شهرستان بهبهان، از حضور 
گسترده و خالصانه آنان در همايش 
عظيم رضوى آن شهرستان تجليل 

و قدردانى كرد.
در ايــن پيام آمده اســت: هجرت 

تاريخ ساز حضرت رضا(عليه الســالم) به ايران اسالمى مبدأ تمدن، دگرگونى و 
تحوالت بســيارى شده است، نه تنها در جهان اســالم آن روز، بلكه در هميشه 
تاريخ. آن حضرت با قدوم مبارك خود، ايران را به مركز تشــيع و آشيانه دائمى 
اهل بيت(عليهم السالم) تبديل كرده اند. نكته قابل تأمل مسير هجرت آن حضرت، 
جاده نورانى «واليت» است كه نه به عنوان يك جاده تاريخى- باستانى، بلكه امروزه 
با همت شــيعيان مخلص ايشان به جاده اى به سمت واليت آن حضرت تبديل 
شــده اســت و مناطقى كه روزى قدمگاه آن امام همام شده اند، همواره به خود 
مى بالند، از خرمشهر و آبادان و ابركوه و نيشابور گرفته تا ديار واليتمدار بهبهان. 
اين پيام مى افزايد: طبق نقل منابع تاريخى مأمون دستور داده بود كه حضرت رضا 
(عليه السالم) را از مسيرهاى داراى جمعيت كمتر شيعى عبور دهند، ولى همينك 
شاهد آن هستيم كه اين جاده، نه تنها جاده غربت اهل بيت (عليهم السالم) نيست، 
بلكه به جاده واليت و محل حضور دائمى مشتاقان اهل بيت (عليهم السالم) در 

طول قرن هاى پس از هجرت آن حضرت تبديل شده است.
ايــن پيام تأكيد مى كند: امروزه همه مى دانيم كه زيارت، يكى از شــاخصه هاى 
مهم شيعه شناسى شده است و امورى مانند پياده روى در قدمگاه امامان معصوم 
(عليهم السالم) به عنوان تعظيم شعائر دينى در حال تبديل شدن به يك سنت 
حسنه فراگير مى باشد، چه مسير نجف به كربال كه نويدبخش تحول عظيم جهان 
بشــريت است و چه مسير پياده روى مشهد مقدس كه همه ساله رو به افزايش 
اســت. در اين ميان گزارش پياده روى مردم مؤمن و انقالبى بهبهان به جلودارى 
علماء و روحانيت منطقه موجب افزايش اميد به يك تحول فرهنگى در سايه سار 
مهر رضوى در آن ديار شده اســت كه در اينجا الزم اســت به عنوان خادم امام 
مهربانى ها از كنار مضجع شريف آن حضرت، مراتب تقدير و تشكر خويش را به 

واليتمداران آن سامان ابراز نمايم.
در پايان اين پيام آمده است: اميدوارم اين سرمايه گرانقدر و خالص محبان اهل 
بيت (عليهم الســالم) به مانورى عظيم و مردمى با خون شــهداى عزيز انقالب 
اســالمى بويژه در خطه خوزستان در راستاى ترويج و تعميق فرهنگ امامت و 
واليت تبديل شود و اقدام مبارك شما عزيزان و خادمان فرهنگ واليت در اجراى 
فرامين رهبر بصيرت آفرين امت اسالمى ذخيره اى صالح نزد پروردگار قرار گيرد و 

زمينه ساز ظهور دولت يار گردد، ان شاءاهللا.

مرتضى بختيارى:
كميته مطالبات در آستان قدس رضوى تشكيل مى شود

مليكا درودى: قائــم مقام توليت 
آستان قدس رضوى در بازديدى از 
سازمان عمران و توسعه رضوى، بر 
ضرورت اعتمادســازى آحاد مردم، 

تأكيد كرد.
به گــزارش خبرنگار قدس، ســيد 
مرتضــى بختيــارى در بازديــد از 
ســازمان عمران و توســعه آستان 

قدس رضوى، افزود: انتساب اين سازمان به آستان قدس رضوى، مسئوليت افراد 
را دوچندان مى كند. از اين رو انتظار مى رود كه سيره حضرت رضا(ع) در مجموع 

فعاليت هاى اين سازمان تبلور يابد.

  فعاليت هاى كيفى مضاعف شود
وى خاطرنشــان كرد:  وابســتگى ما به آســتان مقدس حضرت رضا(ع)، انتظار 
فعاليت هاى كيفى را هم مضاعف مى كند. افرادى كه در مجموعه آســتان قدس 
رضوى خدمت مى كنند، نگاهشــان در مرحله اول، وصل به بارگاه حضرت بوده 

است. 
بختيارى با اشاره به رضايت عمومى از فعاليت هاى سازمان عمران و توسعه رضوى 
بيان كرد: جاى افتخار دارد كه عموم مردم، از فعاليت هاى اين ســازمان رضايت 
خاطر دارند. استحكام بناها و بنيان قوى پروژه هاى اجرا شده توسط اين سازمان 

توانسته در جلب رضايت مردمى نقش مؤثرى ايفا كند.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى تأكيد كرد: سازمان عمران و توسعه رضوى 
توانسته در اشتغال زايى گام هاى مؤثرى را بردارد. از اين رو، همواره سعى بر آن 
داشته ايم تا حقوق كارگران، پيمانكاران و مردم در اين مجموعه حفظ شود. رعايت 
حقــوق مردم در ابعاد مختلف مانند حق موقوفه و ديگر حقوق مبتنى بر فقه و 
قانون، از ديگر الزامات اين ســازمان و در سطحى كالن، آستان قدس رضوى به 

شمار مى رود.

  تشكيل كميته مطالبات
وى از تشكيل كميته مطالبات در آستان قدس رضوى خبر داد و افزود: با توجه به 
ضرورت پرداخت مطالبات، كميته رسيدگى به مطالبات در آستان قدس رضوى 

تشكيل شده و پرداخت برخى از آن ها نيز از هم اكنون آغاز شده است.
بختيارى، كاهش هزينه هاى سازمانى را از ديگر مأموريت هاى سازمان عمران و 
توسعه آستان قدس رضوى دانست و گفت: تمامي سازمانها و شركت هاي تابعه 
آستان قدس بايد در تحقق بودجه ساليانه خويش دقت الزم را به عمل آورند و در 
اين زمينه، كامالً پاسخگو باشند. برنامه و بودجه سال 97 نيز بايد به گونه اى تدوين 

گردد كه كاهش هزينه هاى سازمانى را به دنبال داشته باشد. 
وى، فرهنگ ســازى در حوزه وقف را حائز اهميت دانست و اظهار كرد:  عملكرد 
صحيح ســازمان هاى تابعه آستان قدس رضوى مى تواند در فرهنگ سازى وقف 
مؤثر واقع شود. ضمن آنكه برخى از وقفيات، شرايط ويژه ترى نسبت به بقيه دارند 

و تنها به بخش خاصى از خدمات آستان قدس رضوى اشاره مى كنند.

 110 مجتمع بين راهى
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى خاطرنشــان كرد: در راستاى صيانت از 
موقوفات، تصميم گيرى در خصوص موقوفات مطلقه، بر عهده توليت معزز آستان 
قدس رضوى اســت. با كمى درنگ مى توان دريافت كه چارچوب هاى عالمانه اى 

براى هزينه كردن درآمد موقوفات تعريف شده تا به نيت واقفان عمل شود.
بختيارى، پيرامون كيفيت خدمات مجتمع هاى خدماتى رفاهى بين راهى آستان 
قــدس رضوى تأكيد كرد:  اين مجتمع ها را بنا به تعابير مردمى مى توان يكى از 
فعاليت هاى ماندگار سازمان عمران و توسعه رضوى دانست. جانمايى، طراحى، 
ساخت و نگهدارى اين مجتمع ها، به الگويى براى سازه هاى مشابه خود تبديل 
شده اســت.در ادامه اين بازديد، مدير عامل سازمان عمران و توسعه رضوى نيز 
اظهار كرد:  طبق برنامه ريزى هاى انجام شــده و تأكيدات توليت آســتان قدس 
رضوى مصوب شــده تا 110 مجتمع خدماتى رفاهى بين راهى امام رضا(ع) در 
نقاط مختلف كشــور ساخته شود كه از اين تعداد، 20 مجتمع ساخته شده و 3 

مجتمع در حال ساخت است.
محســن اسماعيلى با اشــاره به مجتمع هاى در حال ساخت نيز عنوان كرد:  در 
حال حاضر، 3 مجتمع در حال ســاخت داريم كه نخستين آن ها در راور كرمان 
بوده كه 95 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد. دوميــن مجتمع بين راهى نيز در 
گلوگاه مازندران با 70 درصد پيشرفت فيزيكى و سومين مجتمع هم در ميرجاوه 
سيســتان و بلوچستان با 20 درصد پيشرفت فيزيكى در حال ساخت مى باشد. 
اين مجتمع بين راهى بخشى از خدمات خود را به زائرانى اختصاص خواهد داد 
كه از مرز پاكستان وارد ايران مى شوند.اسماعيلى، پيرامون رويكردهاى سازمان 
عمران و توسعه رضوى در بازارهاى تحت اختيار نيز گفت:  ايمن سازى، توجه به 
فعاليت هاى فرهنگى با تأكيد بر اقامه نماز جماعت و رونق بازارهايى كه در اختيار 
داريم، از ديگر مأموريت هاى اين سازمان به شمار مى روند. هم اكنون هفت بازار 
از بازارهاي تابعه ســازمان، اقامه نماز را به طور جدى در دستور كار قرار داده اند. 
همچنين زمينى به مســاحت بالغ بر 300متر مربع در نيمه بازار امام رضا (ع) 
مشهد خريداري شده تا نمازخانه و سرويس هاى بهداشتى در آن ساخته شود و 

اقامه نماز اصناف شكل منسجمى به خود بگيرد.

خـــبر

 آستان  همزمان با هفدهم ربيع االول، 
سالروز والدت با سر سعادت رسول اهللا(ص) 
و امام صادق(ع) مراسم جشنى تحت عنوان 
«وحدت، رمز مقاومت و پيروزي» در رواق 
امام خمينى(ره) حرم مطهر رضوى برگزار 

شد.
در اين مراســم كه آيــت اهللا علم الهدى 
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى و 
امام جمعه مشهد مقدس، حجت االسالم 
والمسلمين رئيســى توليت آستان قدس 
رضوى، مســئوالن نهادهاى كشــورى و 
لشكرى و بسيارى از زائران و مجاوران اهل 
تسنن و شــيعيان بارگاه منور رضوى نيز 
حضور داشتند، شاعران و ذاكران اهل بيت 
عصمت و طهــارت(ع) در وصف 
رســول امت حضرت محمد 
مصطفى(ص) و رئيس مكتب 
جعفرى، حضرت امام جعفر 
صادق(ع) و شكرانه مقاومت 
و پيروزى در برابر داعش به 
مديحه سرايى و شعرخوانى 

پرداختند.
اين مراســم ساعت 9 صبح 
ديروز با تــالوت آيات كالم 
اهللا مجيــد آغاز شــد و در 
ادامه ذاكران اهل بيت سعيد 
طاهرى  مرتضى  و  حداديان 
به مديحه سرايى و مولودى 

خوانى پرداختند.
همخوانى سرود توسط گروه 

وليعصر(عج) و قرائت اشعار آيينى در وصف 
رســول مهربانى و امام صادق(ع) توســط 
على زمانيان و مولوى محمود پرويزى نيا 
و دكلمه خوانى توسط دختر جانباز مدافع 
حــرم اهل بيت(ع) از ديگر برنامه هاى اين 
مراســم بود.در ادامه اين مراســم باشكوه 
با حضور توليت آســتان قدس رضوى از 
قرآن خوشنويسى شــده توسط هنرمند 
خوشنويس اهل پاكستان «قمر سلطان» كه 
به حرم رضوى اهدا شد، رونمايى گرديد و از 
تعدادى از خانواده هاى معزز شهداى جهان 

اسالم شــهيدان «محمودمكى» و «محمود 
عبداهللا» از كشور بحرين، «عباس الشريف» 
و «حسين الشريف» از ســوريه و «ابراهيم 
حميد محمد حميدالدين» از يمن، «رضوان 
محمد ارحمــه» از لبنان، «ســيد محمد 
حســين رضوى» از پاكســتان، «ابوحامد 
توسلى» از افغانستان، «عبدالخضراءپارسا» 
از عراق، «شــهيد زكزاكــى» از نيجريه و 
«حجت االسالم محمود تقى پور و محرابى» 

از ايران تجليل به عمل آمد.
در جشــن بزرگ «وحــدت، رمز مقاومت 

و پيروزي» حجت االســالم والمســلمين 
حائرى زاده درباره «وحدت، رمز مقاومت و 

پيروزي» به ايراد سخنرانى پرداخت.
در اين مراســم همچنين خادمان بارگاه 
منور رضوى با شــيرينى و شربت از زائران 

و مجاوران، پذيرايى كردند.
الزم به ذكر است، مراسم بزرگداشت هفته 
وحدت و ميالد رســول اكــرم(ص) و امام 
جعفر صادق(ع) ديشــب نيز پس از اقامه 
نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق بزرگ 

امام خمينى(ره) برگزار شد.

از برخى خانواده هاى معزز شهداى جهان اسالم در حرم مطهر رضوى تجليل شد

 ســالم حركت خوب آســتان قدس در برگزارى جشن بزرگ «وحدت، رمز مقاومت و پيروزي»  
راه اندازى كالس هــاى مهدالرضا(ع) بايد در 
مقاطع بعدى هم ادامه داشــته باشد تا اين 

حركت خوب به نتيجه بهترى ختم شود.
09150009448

قدس: مدارس امام رضــا(ع) در چارچوب 
بنياد فرهنگى رضوى، دانشگاه بين المللى امام 
رضا(ع) و نيز دانشگاه علوم اسالمى رضوى با 
همين نگاه، سال هاست كه مشغول فعاليت 

هستند.. 

 اگر در داخل صحن هاى حرم مطهرخاك 
تيمم براى زائرانى كه نمى توانند وضو بگيرند 

بگذارند، خوب است.
09350002386

 باسالم؛ چرا براى منازل اطراف حرم كارى 
نمى كنيد، كسانى كه آنجا زندگى مى كنند از 

ويرانى هاى اطراف خيلى اذيت هستند.
09150009860

 ســالم، لطفاً براى حركت ماشــين هاى 
زائر بــر و حتى خودروهاى مجاز به تردد در 
صحن هاى متبرك حرم، مســير خاصى را 

خط كشى كنند.
09150005537

 ســالم، همان طوركه آستان قدس براى 
زائران عرب صحــن غدير را اختصاص داده، 
لطفاً مذاكره كنند تا در عتبات هم براى زائران 

ايرانى شرايط اين چنينى فراهم شود.
09150009448

 لطفــاً در مورد تكريم زائــران در مبادى 
ورودى حــرم مطهر امام رضــا(ع) بويژه در 

قسمت بانوان بيشتر تذكر داده شود.
09330000500

 آستان قدس با همكارى شهردارى، نيروى 
انتظامى و وزارت مسكن و شهرسازى و... بايد 
در اطــراف حرم مطهر و چهار خيابان اصلى 
منتهى به آن يك زير گذر يا روگذر مرتبط 
بــه يكديگر براى رفت و آمــد و تردد زائران 
بسازد تا اين ميهمانان امام رضا(ع) در مشهد 
در هواى گرم تابستان و هواى سرد زمستان 
مجبور نباشــند كه حتماً از زيرگذر يا داخل 
حرم مطهر براى رفتن به ســاير خيابان هاى 

اطراف حرم استفاده كنند.
09020007739

 چرا حتماً بايد خدمه افتخارى حرم مطهر 
امام رضا(ع) (كفشــدار، خادم، دربان و...) به 
سن 75 سالگى برسند تا براى آنان شخصى 
را به عنوان نايب معرفى كنند؟! بســيارى از 
خدمه حرم آقا امام هشــتم(ع) هستند كه 
كمتر از 75 ســال ســن دارند، اما به علت 
كهولت ســن يا مريضى يا ضعــف بدنى و... 
نمى توانند در كشيك هاى حرم مطهر خدمت 

كنند، لطفاً آستان قدس فكرى بكند.
09150003669

 پيشنهاد مى شود موقع اقامه نماز جماعت 
در حرم مطهــر امام هشــتم(ع)، بعضى از 
درهاى حرم مطهر كه داراى آينه مى باشد و 
زائران تصويــر خود را در آن مى بينند موقع 
نماز با يك پارچه تيره و كدر شــود تا از نظر 
شرعى مشكلى براى نماز زائران پيش نيايد؛ 
مانند ورودى كفشــدارى 7 به رواق دارالذكر 

كه درهاى چوبى داراى آينه است.
09380002882

 اى كاش مى شــد تا آخر ســخنرانى ها و 
مداحى هــاى رواق امام خمينى(ره) در حرم 
مطهر نشســت و از اين برنامه ها اســتفاده 
كرد، اما افســوس وضعيت صداى نامناسب 
و بلندگوهاى نامرغــوب، نمى گذارد مطالب 
شــفاف و واضح به گــوش زائران برســد. 
ان شاءاهللا مسئوالن بخش صدا و صوت حرم 

مطهر رسيدگى كنند.
09380007217

 لطفاً تاريخ هجرى قمرى و مناسبت هاى 
دينــى و مذهبى را در ســاعت هاى ديوارى 
الكترونيكى و ديجيتال در حرم مطهر آقا امام 
رضا(ع) درج كنيد تا زائران از مناسبت هاى 

روز باخبر شوند. 
09150004026

 از نظر دســتورات شــرعى و دينى، كف 
دســت در هنگام ســجده نماز بايد به طور 
ثابت و ساكن بر روى زمين قرار گيرد، اما اين 
مسئله در اقامه نماز جماعت حرم مطهر در 
داخل رواق هايى كه ورودى آن ها داراى سطح 
شيب دار(رمپ) مى باشد، به طور كامل رعايت 
نمى شود، مســئوالن اين موضوع را در حرم 

مطهر امام هشتم(ع) پيگيرى كنند.
09150002738

 لطفاً به بيماران سرطانى(ســرطان خون، 
استخوان، سرطان معده و...) نيز جهت تبرك 
و اســتفاده از غذاى ميهمانســراى آقا امام 
رضا(ع) سهميه اى تعلق بگيرد. اين مريضان 

واقعاً چشم انتظار اين موضوع هستند.
09130007160

صداى مردم

با حضور توليت 
آستان قدس 
رضوى از قرآن 
خوشنويسى شده 
توسط هنرمند 
خوشنويس 
اهل پاكستان 
«قمرسلطان» كه 
به حرم رضوى 
اهدا شد، رونمايى 
گرديد

بــــــــرش

 حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضــوى، در پيامى به مردم 
شريف شهرستان بهبهان، از حضور 
گسترده و خالصانه آنان در همايش 
عظيم رضوى آن شهرستان تجليل 

در ايــن پيام آمده اســت: هجرت 
تاريخ ساز حضرت رضا(عليه الســالم) به ايران اسالمى مبدأ تمدن، دگرگونى و 

 قائــم مقام توليت 
آستان قدس رضوى در بازديدى از 
سازمان عمران و توسعه رضوى، بر 
ضرورت اعتمادســازى آحاد مردم، 

به گــزارش خبرنگار قدس، ســيد 
مرتضــى بختيــارى در بازديــد از 
ســازمان عمران و توســعه آستان 

aq
r.i
r :

س
عك

  

3/5 ميليون برگ سند مكتوب ديجيتال شده در اينجا نگهدارى مى شود

از صفويه تا روزگار معاصر در مخزن اسناد آستان قدس رضوى

گزارش

 قدس/ محمدحســين مروج كاشانى   هم اكنون بيش 
از 3/5 ميليون برگ ســند مكتوب ديجيتال شده(تهيه نسخه 
پشتيبان) در بخش مخزن اسناد مديريت امور اسناد و مطبوعات 

آستان قدس رضوى وجود دارد.
كارشــناس مسئول اين بخش در گفت وگو با خبرنگار قدس با 
اعــالم اين مطلب افزود: در اين بخش، انواع اســناد مكتوب و 
غيرمكتوب ثبت و نگهدارى شده و عالوه بر نگهدارى اسناد به 
شيوه هاى علمى، فهرست نويسى اين اسناد و ورود اطالعات در 
پايگاه رايانه اى اسناد(با استفاده از نرم افزار) همچنين پاسخگويى 
به مراجعه كنندگان در مورد اسناد مكتوب و غير مكتوب انجام 

مى شود. 
«مهدى حسامى» اظهار داشت: هويت بخشى به اسناد بر اساس 
شماره اموالى و صفحه شمارى اسناد مكتوب نيزدر اين بخش 
انجام مى شــود، به گونه اى كه هم اكنون حدود172هزارسند 
مكتوب(با شماره اموالى مجزا) در دفتر مربوط به اسناد مكتوب 

اين بخش به ثبت رسيده است.

مجموعه اسناد كهن ادارى آستان قدس رضوى  
اين مقام مسئول در ارتباط با مجموعه اسنادى موجود در آستان 
قدس رضوى گفت: 290 هزار برگ ســند كهن ادارى آستان 
قدس رضوى موجود دراين بخش، يكى ازگرانبهاترين اســناد 
ادارى ايران اســت، زيرا كه نظام تشكيالت سازمانى اين نهاد 
مقدس نمادى از نظام ادارى ايران در دوره هاى تاريخى صفويه، 

افشاريه و قاجاريه بوده است.
وى اضافه كرد: به علت از بين رفتن اسناد سلسله هاى حكومتى 
و نبود سيستم مشــخص براى نگهدارى آن، اسناد اشاره شده 
باال به عنوان تنها اسناد باقيمانده از دوره صفويه در اين زمينه 

به شمار مى آيد.
حســامى در زمينه اســناد دوره صفويه موجود در اين بخش 
خاطرنشــان كرد: بيــش از 70 هزار برگ ســند در اين مورد 
تخمين زده مى شود كه با ارزشترين و بيشترين اسناد باقيمانده 
از دوره صفويه در كشــور بوده و اطالعات مهمى در زمينه هاى 
مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى،نظامى و فرهنگى در آن ها 

وجود دارد.

مجموعه اسناد دوره معاصر
كارشناس مســئول اين بخش در ارتباط با اسنادى كه از دوره 
معاصر در بخش مخزن اسناد وجود دارد، بيان داشت: مجموعه 
اسناد كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى، اسناد بايگانى هاى 
راكد، اسناد مكاتبات آستان قدس رضوى بعد از انقالب اسالمى، 
اسناد اهدايى از بعضى افراد و... ازجمله مجموعه اسناد مربوط به 

دوره معاصر در اين بخش است.
وى ادامــه داد: در مــورد اســناد كتابخانــه مركزى آســتان 
قــدس رضوى حــدود 30 هزار برگ ســند مربــوط به امور 
كاركنان(پرسنل) كتابخانه، نحوه خريد كتاب، جمع آورى نسخ 
خطى، هزينه هاى صحافى و مرمت كتابخانه، صورت جلسات و 

آييــن نامه ها از دوره پهلوى اول تا حال حاضر، همچنين نحوه 
عضوگيرى و ميزان مراجعان، فعاليت و گزارش هاى كار ماهيانه، 
مكاتبات با نايب التوليه هاى وقت و هزينه هاى مربوط به كتابخانه 
و... وجود دارد كه مى توان به آن ها اشــاره كرد.حسامى درمورد 
مجموعه اسناد بايگانى هاى راكد موجود در اين بخش تصريح 
كرد: با تغيير رژيم قاجار به پهلوى، حفظ و نگهدارى از اســناد 
از روش ســنتى خارج و به شــيوه بايگانى هاى مدرن در آمد و 
بخش بايگانى آستان قدس رضوى نيز به صورت رسمى از سال 
1304شمســى تأسيس شد و بايگانى اسناد هم از آن تاريخ به 

بعد، سبك و سياق ادارى مدرنى به خود گرفت. 

 40 هزار قطعه عكس، 15 هزار حلقه فيلم و كاست
وى در مورد اســناد غيرمكتوب نيز گفت: در مخزن اسناد اين 
بخش انواع اسناد غيرمكتوب شامل: عكسهاى تاريخى رجال، 
اماكن و وقايع تاريخى، نوارهاى كاست، كاست ريلى، ويديويى، 

لوح هاى فشرده، نگاتيوها، اساليدها و... نگهدارى مى شود.
او اضافه كرد: تاكنون حدود  40 هزار قطعه عكس در اين مورد 
شناســايى كه از اين تعداد،حدود17 هزار عكس، نمايه سازى 
شده است.حسامى با اشــاره به اينكه ثبت، شناسايى و عنوان 
گذارى عكس هاى ديجيتــال و آنالوگ، تبديل، بازشــنوايى، 
عنوان گذارى و ثبت نوارهاى كاســت ويديويى و صوتى و... از 
ديگراقدامات صورت گرفته در واحد اسناد غيرمكتوب اين بخش 
است، تصريح كرد: در حال حاضر  حدود 15هزار حلقه فيلم و 
كاست به عنوان منابع ديدارى و شنيدارى در اين بخش وجود 
دارد كه در زمينه هايى همچون: تاريخ آســتان قدس رضوى، 
تاريخ مشهد، تاريخ انقالب اسالمى، شرح حال بزرگان معاصر، 
سخنرانى هاى مذهبى و سياسى، تاريخ هشت سال دفاع مقدس، 
تاريخ شهرستانهاى استان خراســان بزرگ و... مى تواند مورد 

استفاده محققان و كارشناسان مربوط، قرارگيرد.

 100 هزار قطعه عكس  تاريخى
وى در ارتباط با عكس هاى تاريخى نيز يادآور شد: عالوه بر اسناد 
مكتوب در حال حاضر بالغ بر 100هزار قطعه(كاغذى) آنالوگ  
و فايل ديجيتالى از انواع اسناد تصويرى با موضوعات مختلف در 

اين بخش وجود دارد.
حســامى اذعان داشــت: عكس هاى مربوط به حرم مطهرامام 
رضا(ع)، اماكن متبركه رضوى، تشريفات و غبارروبى حرم مطهر 
امام رضا(ع)، دوران انقالب اســالمى، تصاويرامام خمينى(ره)، 
علما و روحانيون، اماكن و محالت قديم شهر مشهد، دوران دفاع 
مقدس، تهران قديم، كتابخانه قديم وجديد آستان قدس رضوى، 
كتابخانه وزيرى يــزد و... ازجمله عكس هاى تاريخى گردآورى 

شده دراين بخش(از دوره قاجاريه تاكنون) به شمار مى آيد.

 فعاليت هاى اين بخش به روايت آمار و ارقام
كارشناس مسئول اين بخش در مورد اهم فعاليت هاى صورت 

گرفته دريك دهه اخير به آمار و ارقام ذيل اشاره كرد:
اسناد مكتوب ديجيتال شده: بيش از 3/5ميليون برگ

خريدارى اسناد مكتوب: 70هزار برگ
عكس هاى خريدارى شده: 5000 قطعه و فايل ديجيتالى

اسناد مكتوب اهدايى: 100 هزار برگ و فايل ديجيتالى
اسناد مكتوب مرمتى: 40هزار برگ

تعداد ســند مكتوب ثبت شده: 172هزار سند(با شماره اموالى 
مجزا)

تعداد عكس ثبت شده: بيش از43 هزار قطعه عكس
تعدادكل عكس ها: بالغ بر 100 هزار قطعه و فايل ديجيتال

توليد اسناد تصويرى از بافت قديم شهر مشهد: 15 هزار فايل 
ديجيتالى و نگاتيو

انتقال  و تهيه نسخه پشتيبان از 6000 نقشه  مربوط به اماكن 
متبركه رضوى

اعزام 150 مربى كودك و نوجوان به روستاهاى زلزله زده كرمانشاه
گزارش خبرى

آســتان: همزمان بــا والدت با ســعادت حضــرت محمد 
مصطفى(ص) و هفته وحــدت 150 مربى كودك و نوجوان به 

روستاهاى مناطق زلزله زده كرمانشاه اعزام شدند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى مؤسسه جوانان آستان قدس 
رضــوى، اين اقدام در قالب طرح «براى بچه هاى كرمانشــاه» از 
ابتداى هفته وحدت از ســوى مؤسســه جوانان آستان قدس 

رضوى برنامه ريزى شده بود.
در ايــن طرح كه با هدف تقويت روحيه كــودكان و نوجوانان 
آســيب ديده از حادثه اخير در غرب كشور و همچنين افزايش 
دوســتى و مودت بين برادران اهل تسنن و تشيع اين مناطق 

برنامه ريزى شده است، مؤسســه جوانان آستان قدس رضوى 
با فراخوان و پشــتيبانى از تشــكل  هاى مردمى حوزه كودك 
و نوجوان كشــور، 150 نفر از مربيــان اين حوزه در قالب چند 
گروه به روستاها و شهرستان هاى استان كرمانشاه اعزام شده تا 
با اجراى برنامه  هاى شاد و مفرح در اين ايام، التيام بخش درد  و 

رنج  كودكان و نوجوانان اين مناطق باشند.
در اين طرح، مربيان متخصص حوزه كودك كه از تشــكل  ها و 
گروه هاى مردمى مرتبط با مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى 
هســتند به 50 گروه تقســيم و با هداياى مختلف فرهنگى و 
جوايز مناسب رده سنى كودك و نوجوان به روستاهاى اطراف 

قصر شــيرين، ســرپل ذهاب، ازگله،ثالث و ... اعزام شده و در 
قالب جنگ  هاى شادمانه كه شامل بازى جمعى، قصه گويى و 

مسابقات بود به اجراى برنامه پرداختند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تأسيس آموزشگاه هاى زبان انگليسى امام رضا(ع) در مناطق محروم     آستان: مدير عامل بنياد فرهنگى رضوى از تأسيس چهار آموزشگاه زبان انگليسى امام رضا(ع) در مناطق محروم شهر مشهد 
خبر داد.محمدتقى فخريان، در حاشيه برپايى نوزدهمين نمايشگاه كتاب جهان اسالم كه با حضور ساير مؤسسات آستان قدس رضوى در نمايشگاه بين المللى مشهد داير شده است، اظهار كرد: به منظور پيشبرد 

مهارت زبان خارجه دانش آموزان بويژه در مناطق غير برخوردار و محروم، تأسيس چهار آموزشگاه زبان انگليسى با مجوز اداره كل آموزش و پرورش استان خراسان به صورت مستقل و تخصصى انجام گرفته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در پيام قدردانى توليت آستان قدس رضوى به مردم بهبهان:
پياده روى در قدمگاه امامان معصوم

 به يك سنت حسنه فراگير تبديل مى شود 
آستان: حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضــوى، در پيامى به مردم 
شريف شهرستان بهبهان، از حضور 
گسترده و خالصانه آنان در همايش 
عظيم رضوى آن شهرستان تجليل 

و قدردانى كرد.
در ايــن پيام آمده اســت: هجرت 

تاريخ ساز حضرت رضا(عليه الســالم) به ايران اسالمى مبدأ تمدن، دگرگونى و 
تحوالت بســيارى شده است، نه تنها در جهان اســالم آن روز، بلكه در هميشه 
تاريخ. آن حضرت با قدوم مبارك خود، ايران را به مركز تشــيع و آشيانه دائمى 
اهل بيت(عليهم السالم) تبديل كرده اند. نكته قابل تأمل مسير هجرت آن حضرت، 
جاده نورانى «واليت» است كه نه به عنوان يك جاده تاريخى- باستانى، بلكه امروزه 
با همت شــيعيان مخلص ايشان به جاده اى به سمت واليت آن حضرت تبديل 
شــده اســت و مناطقى كه روزى قدمگاه آن امام همام شده اند، همواره به خود 
مى بالند، از خرمشهر و آبادان و ابركوه و نيشابور گرفته تا ديار واليتمدار بهبهان 
اين پيام مى افزايد: طبق نقل منابع تاريخى مأمون دستور داده بود كه حضرت رضا 
(عليه السالم) را از مسيرهاى داراى جمعيت كمتر شيعى عبور دهند، ولى همينك 
شاهد آن هستيم كه اين جاده، نه تنها جاده غربت اهل بيت (عليهم السالم) نيست، 
بلكه به جاده واليت و محل حضور دائمى مشتاقان اهل بيت (عليهم السالم) در 

طول قرن هاى پس از هجرت آن حضرت تبديل شده است.
ايــن پيام تأكيد مى كند: امروزه همه مى دانيم كه زيارت، يكى از شــاخصه هاى 
مهم شيعه شناسى شده است و امورى مانند پياده روى در قدمگاه امامان معصوم 
(عليهم السالم) به عنوان تعظيم شعائر دينى در حال تبديل شدن به يك سنت 
حسنه فراگير مى باشد، چه مسير نجف به كربال كه نويدبخش تحول عظيم جهان 
بشــريت است و چه مسير پياده روى مشهد مقدس كه همه ساله رو به افزايش 
اســت. در اين ميان گزارش پياده روى مردم مؤمن و انقالبى بهبهان به جلودارى 
علماء و روحانيت منطقه موجب افزايش اميد به يك تحول فرهنگى در سايه سار 
مهر رضوى در آن ديار شده اســت كه در اينجا الزم اســت به عنوان خادم امام 
مهربانى ها از كنار مضجع شريف آن حضرت، مراتب تقدير و تشكر خويش را به 

واليتمداران آن سامان ابراز نمايم.
در پايان اين پيام آمده است: اميدوارم اين سرمايه گرانقدر و خالص محبان اهل 
بيت (عليهم الســالم) به مانورى عظيم و مردمى با خون شــهداى عزيز انقالب 
اســالمى بويژه در خطه خوزستان در راستاى ترويج و تعميق فرهنگ امامت و 
واليت تبديل شود و اقدام مبارك شما عزيزان و خادمان فرهنگ واليت در اجراى 
فرامين رهبر بصيرت آفرين امت اسالمى ذخيره اى صالح نزد پروردگار قرار گيرد و 

زمينه ساز ظهور دولت يار گردد، ان شاءاهللا.

مرتضى بختيارى:
كميته مطالبات در آستان قدس رضوى تشكيل مى شود

مليكا درودى: قائــم مقام توليت 
آستان قدس رضوى در بازديدى از 
سازمان عمران و توسعه رضوى، بر 
ضرورت اعتمادســازى آحاد مردم، 

تأكيد كرد.
به گــزارش خبرنگار قدس، ســيد 
مرتضــى بختيــارى در بازديــد از 
ســازمان عمران و توســعه آستان 

قدس رضوى، افزود: انتساب اين سازمان به آستان قدس رضوى، مسئوليت افراد 
را دوچندان مى كند. از اين رو انتظار مى رود كه سيره حضرت رضا(ع) در مجموع 

فعاليت هاى اين سازمان تبلور يابد.

  فعاليت هاى كيفى مضاعف شود
وى خاطرنشــان كرد:  وابســتگى ما به آســتان مقدس حضرت رضا(ع)، انتظار 
فعاليت هاى كيفى را هم مضاعف مى كند. افرادى كه در مجموعه آســتان قدس 
رضوى خدمت مى كنند، نگاهشــان در مرحله اول، وصل به بارگاه حضرت بوده 

است. 
بختيارى با اشاره به رضايت عمومى از فعاليت هاى سازمان عمران و توسعه رضوى 
بيان كرد: جاى افتخار دارد كه عموم مردم، از فعاليت هاى اين ســازمان رضايت 
خاطر دارند. استحكام بناها و بنيان قوى پروژه هاى اجرا شده توسط اين سازمان 

توانسته در جلب رضايت مردمى نقش مؤثرى ايفا كند.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى تأكيد كرد: سازمان عمران و توسعه رضوى 
توانسته در اشتغال زايى گام هاى مؤثرى را بردارد. از اين رو، همواره سعى بر آن 
داشته ايم تا حقوق كارگران، پيمانكاران و مردم در اين مجموعه حفظ شود. رعايت 
حقــوق مردم در ابعاد مختلف مانند حق موقوفه و ديگر حقوق مبتنى بر فقه و 
قانون، از ديگر الزامات اين ســازمان و در سطحى كالن، آستان قدس رضوى به 

شمار مى رود.

  تشكيل كميته مطالبات
وى از تشكيل كميته مطالبات در آستان قدس رضوى خبر داد و افزود: با توجه به 
ضرورت پرداخت مطالبات، كميته رسيدگى به مطالبات در آستان قدس رضوى 

تشكيل شده و پرداخت برخى از آن ها نيز از هم اكنون آغاز شده است.
بختيارى، كاهش هزينه هاى سازمانى را از ديگر مأموريت هاى سازمان عمران و 
توسعه آستان قدس رضوى دانست و گفت: تمامي سازمانها و شركت هاي تابعه 
آستان قدس بايد در تحقق بودجه ساليانه خويش دقت الزم را به عمل آورند و در 
اين زمينه، كامالً پاسخگو باشند. برنامه و بودجه سال 97 نيز بايد به گونه اى تدوين 

گردد كه كاهش هزينه هاى سازمانى را به دنبال داشته باشد. 
وى، فرهنگ ســازى در حوزه وقف را حائز اهميت دانست و اظهار كرد:  عملكرد 
صحيح ســازمان هاى تابعه آستان قدس رضوى مى تواند در فرهنگ سازى وقف 
مؤثر واقع شود. ضمن آنكه برخى از وقفيات، شرايط ويژه ترى نسبت به بقيه دارند 

و تنها به بخش خاصى از خدمات آستان قدس رضوى اشاره مى كنند.

 110 مجتمع بين راهى
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى خاطرنشــان كرد: در راستاى صيانت از 
موقوفات، تصميم گيرى در خصوص موقوفات مطلقه، بر عهده توليت معزز آستان 
قدس رضوى اســت. با كمى درنگ مى توان دريافت كه چارچوب هاى عالمانه اى 

براى هزينه كردن درآمد موقوفات تعريف شده تا به نيت واقفان عمل شود.
بختيارى، پيرامون كيفيت خدمات مجتمع هاى خدماتى رفاهى بين راهى آستان 
قــدس رضوى تأكيد كرد:  اين مجتمع ها را بنا به تعابير مردمى مى توان يكى از 
فعاليت هاى ماندگار سازمان عمران و توسعه رضوى دانست. جانمايى، طراحى، 
ساخت و نگهدارى اين مجتمع ها، به الگويى براى سازه هاى مشابه خود تبديل 
شده اســت.در ادامه اين بازديد، مدير عامل سازمان عمران و توسعه رضوى نيز 
اظهار كرد:  طبق برنامه ريزى هاى انجام شــده و تأكيدات توليت آســتان قدس 
رضوى مصوب شــده تا 110 مجتمع خدماتى رفاهى بين راهى امام رضا(ع) در 
نقاط مختلف كشــور ساخته شود كه از اين تعداد، 20 مجتمع ساخته شده و 3 

مجتمع در حال ساخت است.
محســن اسماعيلى با اشــاره به مجتمع هاى در حال ساخت نيز عنوان كرد:  در 
حال حاضر، 3 مجتمع در حال ســاخت داريم كه نخستين آن ها در راور كرمان 
بوده كه 95 درصد پيشــرفت فيزيكى دارد. دوميــن مجتمع بين راهى نيز در 
گلوگاه مازندران با 70 درصد پيشرفت فيزيكى و سومين مجتمع هم در ميرجاوه 
سيســتان و بلوچستان با 20 درصد پيشرفت فيزيكى در حال ساخت مى باشد. 
اين مجتمع بين راهى بخشى از خدمات خود را به زائرانى اختصاص خواهد داد 
كه از مرز پاكستان وارد ايران مى شوند.اسماعيلى، پيرامون رويكردهاى سازمان 
عمران و توسعه رضوى در بازارهاى تحت اختيار نيز گفت:  ايمن سازى، توجه به 
فعاليت هاى فرهنگى با تأكيد بر اقامه نماز جماعت و رونق بازارهايى كه در اختيار 
داريم، از ديگر مأموريت هاى اين سازمان به شمار مى روند. هم اكنون هفت بازار 
از بازارهاي تابعه ســازمان، اقامه نماز را به طور جدى در دستور كار قرار داده اند. 
همچنين زمينى به مســاحت بالغ بر 300متر مربع در نيمه بازار امام رضا (ع) 
مشهد خريداري شده تا نمازخانه و سرويس هاى بهداشتى در آن ساخته شود و 

اقامه نماز اصناف شكل منسجمى به خود بگيرد.

خـــبر

 آستان  همزمان با هفدهم ربيع االول، 
سالروز والدت با سر سعادت رسول اهللا(ص) 
و امام صادق(ع) مراسم جشنى تحت عنوان 
«وحدت، رمز مقاومت و پيروزي» در رواق 
امام خمينى(ره) حرم مطهر رضوى برگزار 

شد.
در اين مراســم كه آيــت اهللا علم الهدى 
نماينده ولى فقيه در خراســان رضوى و 
امام جمعه مشهد مقدس، حجت االسالم 
والمسلمين رئيســى توليت آستان قدس 
رضوى، مســئوالن نهادهاى كشــورى و 
لشكرى و بسيارى از زائران و مجاوران اهل 
تسنن و شــيعيان بارگاه منور رضوى نيز 
حضور داشتند، شاعران و ذاكران اهل بيت 
عصمت و طهــارت(ع) در وصف 
رســول امت حضرت محمد 
مصطفى(ص) و رئيس مكتب 
جعفرى، حضرت امام جعفر 
صادق(ع) و شكرانه مقاومت 
و پيروزى در برابر داعش به 
مديحه سرايى و شعرخوانى 

پرداختند.
اين مراســم ساعت 9 صبح 
ديروز با تــالوت آيات كالم 
اهللا مجيــد آغاز شــد و در 
ادامه ذاكران اهل بيت سعيد 
طاهرى  مرتضى  و  حداديان 
به مديحه سرايى و مولودى 

خوانى پرداختند.
همخوانى سرود توسط گروه 

وليعصر(عج) و قرائت اشعار آيينى در وصف 
رســول مهربانى و امام صادق(ع) توســط 
على زمانيان و مولوى محمود پرويزى نيا 
و دكلمه خوانى توسط دختر جانباز مدافع 
حــرم اهل بيت(ع) از ديگر برنامه هاى اين 
مراســم بود.در ادامه اين مراســم باشكوه 
با حضور توليت آســتان قدس رضوى از 
قرآن خوشنويسى شــده توسط هنرمند 
خوشنويس اهل پاكستان «قمر سلطان» كه 
به حرم رضوى اهدا شد، رونمايى گرديد و از 
تعدادى از خانواده هاى معزز شهداى جهان 

اسالم شــهيدان «محمودمكى» و «محمود 
عبداهللا» از كشور بحرين، «عباس الشريف» 
و «حسين الشريف» از ســوريه و «ابراهيم 
حميد محمد حميدالدين» از يمن، «رضوان 
محمد ارحمــه» از لبنان، «ســيد محمد 
حســين رضوى» از پاكســتان، «ابوحامد 
توسلى» از افغانستان، «عبدالخضراءپارسا» 
از عراق، «شــهيد زكزاكــى» از نيجريه و 
«حجت االسالم محمود تقى پور و محرابى» 

از ايران تجليل به عمل آمد.
در جشــن بزرگ «وحــدت، رمز مقاومت 

و پيروزي» حجت االســالم والمســلمين 
حائرى زاده درباره «وحدت، رمز مقاومت و 

پيروزي» به ايراد سخنرانى پرداخت.
در اين مراســم همچنين خادمان بارگاه 
منور رضوى با شــيرينى و شربت از زائران 

و مجاوران، پذيرايى كردند.
الزم به ذكر است، مراسم بزرگداشت هفته 
وحدت و ميالد رســول اكــرم(ص) و امام 
جعفر صادق(ع) ديشــب نيز پس از اقامه 
نماز جماعت مغرب و عشاء در رواق بزرگ 

امام خمينى(ره) برگزار شد.

همزمان با 17 ربيع االول در حرم مطهر رضوى برگزار شد 

 ســالم حركت خوب آســتان قدس در جشن بزرگ «وحدت، رمز مقاومت و پيروزي»
راه اندازى كالس هــاى مهدالرضا(ع) بايد در 
مقاطع بعدى هم ادامه داشــته باشد تا اين 

حركت خوب به نتيجه بهترى ختم شود.
09150009448

قدس: مدارس امام رضــا(ع) در چارچوب 
بنياد فرهنگى رضوى، دانشگاه بين المللى امام 
رضا(ع) و نيز دانشگاه علوم اسالمى رضوى با 
همين نگاه، سال هاست كه مشغول فعاليت 

هستند.. 

 اگر در داخل صحن هاى حرم مطهرخاك 
تيمم براى زائرانى كه نمى توانند وضو بگيرند 

بگذارند، خوب است.
09350002386

 باسالم؛ چرا براى منازل اطراف حرم كارى 
نمى كنيد، كسانى كه آنجا زندگى مى كنند از 

ويرانى هاى اطراف خيلى اذيت هستند.
09150009860

 ســالم، لطفاً براى حركت ماشــين هاى 
زائر بــر و حتى خودروهاى مجاز به تردد در 
صحن هاى متبرك حرم، مســير خاصى را 

خط كشى كنند.
09150005537

 ســالم، همان طوركه آستان قدس براى 
زائران عرب صحــن غدير را اختصاص داده، 
لطفاً مذاكره كنند تا در عتبات هم براى زائران 

ايرانى شرايط اين چنينى فراهم شود.
09150009448

 لطفــاً در مورد تكريم زائــران در مبادى 
ورودى حــرم مطهر امام رضــا(ع) بويژه در 

قسمت بانوان بيشتر تذكر داده شود.
09330000500

 آستان قدس با همكارى شهردارى، نيروى 
انتظامى و وزارت مسكن و شهرسازى و... بايد 
در اطــراف حرم مطهر و چهار خيابان اصلى 
منتهى به آن يك زير گذر يا روگذر مرتبط 
بــه يكديگر براى رفت و آمــد و تردد زائران 
بسازد تا اين ميهمانان امام رضا(ع) در مشهد 
در هواى گرم تابستان و هواى سرد زمستان 
مجبور نباشــند كه حتماً از زيرگذر يا داخل 
حرم مطهر براى رفتن به ســاير خيابان هاى 

اطراف حرم استفاده كنند.
09020007739

 چرا حتماً بايد خدمه افتخارى حرم مطهر 
امام رضا(ع) (كفشــدار، خادم، دربان و...) به 
سن 75 سالگى برسند تا براى آنان شخصى 
را به عنوان نايب معرفى كنند؟! بســيارى از 
خدمه حرم آقا امام هشــتم(ع) هستند كه 
كمتر از 75 ســال ســن دارند، اما به علت 
كهولت ســن يا مريضى يا ضعــف بدنى و... 
نمى توانند در كشيك هاى حرم مطهر خدمت 

كنند، لطفاً آستان قدس فكرى بكند.
09150003669

 پيشنهاد مى شود موقع اقامه نماز جماعت 
در حرم مطهــر امام هشــتم(ع)، بعضى از 
درهاى حرم مطهر كه داراى آينه مى باشد و 
زائران تصويــر خود را در آن مى بينند موقع 
نماز با يك پارچه تيره و كدر شــود تا از نظر 
شرعى مشكلى براى نماز زائران پيش نيايد؛ 
مانند ورودى كفشــدارى 7 به رواق دارالذكر 

كه درهاى چوبى داراى آينه است.
09380002882

 اى كاش مى شــد تا آخر ســخنرانى ها و 
مداحى هــاى رواق امام خمينى(ره) در حرم 
مطهر نشســت و از اين برنامه ها اســتفاده 
كرد، اما افســوس وضعيت صداى نامناسب 
و بلندگوهاى نامرغــوب، نمى گذارد مطالب 
شــفاف و واضح به گــوش زائران برســد. 
ان شاءاهللا مسئوالن بخش صدا و صوت حرم 

مطهر رسيدگى كنند.
09380007217

 لطفاً تاريخ هجرى قمرى و مناسبت هاى 
دينــى و مذهبى را در ســاعت هاى ديوارى 
الكترونيكى و ديجيتال در حرم مطهر آقا امام 
رضا(ع) درج كنيد تا زائران از مناسبت هاى 

روز باخبر شوند. 
09150004026

 از نظر دســتورات شــرعى و دينى، كف 
دســت در هنگام ســجده نماز بايد به طور 
ثابت و ساكن بر روى زمين قرار گيرد، اما اين 
مسئله در اقامه نماز جماعت حرم مطهر در 
داخل رواق هايى كه ورودى آن ها داراى سطح 
شيب دار(رمپ) مى باشد، به طور كامل رعايت 
نمى شود، مســئوالن اين موضوع را در حرم 

مطهر امام هشتم(ع) پيگيرى كنند.
09150002738

 لطفاً به بيماران سرطانى(ســرطان خون، 
استخوان، سرطان معده و...) نيز جهت تبرك 
و اســتفاده از غذاى ميهمانســراى آقا امام 
رضا(ع) سهميه اى تعلق بگيرد. اين مريضان 

واقعاً چشم انتظار اين موضوع هستند.
09130007160

صداى مردم

با حضور توليت 
آستان قدس 
رضوى از قرآن 
خوشنويسى شده 
توسط هنرمند 
خوشنويس 
اهل پاكستان 
«قمرسلطان» كه 
به حرم رضوى 
اهدا شد، رونمايى 
گرديد

بــــــــرش

 حجت االسالم والمسلمين 
سيد ابراهيم رئيسى توليت آستان 
قدس رضــوى، در پيامى به مردم 
شريف شهرستان بهبهان، از حضور 
گسترده و خالصانه آنان در همايش 
عظيم رضوى آن شهرستان تجليل 

در ايــن پيام آمده اســت: هجرت 
تاريخ ساز حضرت رضا(عليه الســالم) به ايران اسالمى مبدأ تمدن، دگرگونى و 

 قائــم مقام توليت 
آستان قدس رضوى در بازديدى از 
سازمان عمران و توسعه رضوى، بر 
ضرورت اعتمادســازى آحاد مردم، 

به گــزارش خبرنگار قدس، ســيد 
مرتضــى بختيــارى در بازديــد از 
ســازمان عمران و توســعه آستان 

aq
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3/5 ميليون برگ سند مكتوب ديجيتال شده در اينجا نگهدارى مى شود

از صفويه تا روزگار معاصر در مخزن اسناد آستان قدس رضوى

خبر

 قدس/ محمدحســين مروج كاشانى   هم اكنون بيش 
از 3/5 ميليون برگ ســند مكتوب ديجيتال شده(تهيه نسخه 
پشتيبان) در بخش مخزن اسناد مديريت امور اسناد و مطبوعات 

آستان قدس رضوى وجود دارد.
كارشــناس مسئول اين بخش در گفت وگو با خبرنگار قدس با 
اعــالم اين مطلب افزود: در اين بخش، انواع اســناد مكتوب و 
غيرمكتوب ثبت و نگهدارى شده و عالوه بر نگهدارى اسناد به 
شيوه هاى علمى، فهرست نويسى اين اسناد و ورود اطالعات در 
پايگاه رايانه اى اسناد(با استفاده از نرم افزار) همچنين پاسخگويى 
به مراجعه كنندگان در مورد اسناد مكتوب و غير مكتوب انجام 

مى شود. 
«مهدى حسامى» اظهار داشت: هويت بخشى به اسناد بر اساس 
شماره اموالى و صفحه شمارى اسناد مكتوب نيزدر اين بخش 
انجام مى شــود، به گونه اى كه هم اكنون حدود172هزارسند 
مكتوب(با شماره اموالى مجزا) در دفتر مربوط به اسناد مكتوب 

اين بخش به ثبت رسيده است.

مجموعه اسناد كهن ادارى آستان قدس رضوى  
اين مقام مسئول در ارتباط با مجموعه اسنادى موجود در آستان 
قدس رضوى گفت: 290 هزار برگ ســند كهن ادارى آستان 
قدس رضوى موجود دراين بخش، يكى ازگرانبهاترين اســناد 
ادارى ايران اســت، زيرا كه نظام تشكيالت سازمانى اين نهاد 
مقدس نمادى از نظام ادارى ايران در دوره هاى تاريخى صفويه، 

افشاريه و قاجاريه بوده است.
وى اضافه كرد: به علت از بين رفتن اسناد سلسله هاى حكومتى 
و نبود سيستم مشــخص براى نگهدارى آن، اسناد اشاره شده 
باال به عنوان تنها اسناد باقيمانده از دوره صفويه در اين زمينه 

به شمار مى آيد.
حســامى در زمينه اســناد دوره صفويه موجود در اين بخش 
خاطرنشــان كرد: بيــش از 70 هزار برگ ســند در اين مورد 
تخمين زده مى شود كه با ارزشترين و بيشترين اسناد باقيمانده 
از دوره صفويه در كشــور بوده و اطالعات مهمى در زمينه هاى 
مختلف سياسى، اجتماعى، اقتصادى،نظامى و فرهنگى در آن ها 

وجود دارد.

مجموعه اسناد دوره معاصر
كارشناس مســئول اين بخش در ارتباط با اسنادى كه از دوره 
معاصر در بخش مخزن اسناد وجود دارد، بيان داشت: مجموعه 
اسناد كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى، اسناد بايگانى هاى 
راكد، اسناد مكاتبات آستان قدس رضوى بعد از انقالب اسالمى، 
اسناد اهدايى از بعضى افراد و... ازجمله مجموعه اسناد مربوط به 

دوره معاصر در اين بخش است.
وى ادامــه داد: در مــورد اســناد كتابخانــه مركزى آســتان 
قــدس رضوى حــدود 30 هزار برگ ســند مربــوط به امور 
كاركنان(پرسنل) كتابخانه، نحوه خريد كتاب، جمع آورى نسخ 
خطى، هزينه هاى صحافى و مرمت كتابخانه، صورت جلسات و 

آييــن نامه ها از دوره پهلوى اول تا حال حاضر، همچنين نحوه 
عضوگيرى و ميزان مراجعان، فعاليت و گزارش هاى كار ماهيانه، 
مكاتبات با نايب التوليه هاى وقت و هزينه هاى مربوط به كتابخانه 
و... وجود دارد كه مى توان به آن ها اشــاره كرد.حسامى درمورد 
مجموعه اسناد بايگانى هاى راكد موجود در اين بخش تصريح 
كرد: با تغيير رژيم قاجار به پهلوى، حفظ و نگهدارى از اســناد 
از روش ســنتى خارج و به شــيوه بايگانى هاى مدرن در آمد و 
بخش بايگانى آستان قدس رضوى نيز به صورت رسمى از سال 
1304شمســى تأسيس شد و بايگانى اسناد هم از آن تاريخ به 

بعد، سبك و سياق ادارى مدرنى به خود گرفت. 

 40 هزار قطعه عكس، 15 هزار حلقه فيلم و كاست
وى در مورد اســناد غيرمكتوب نيز گفت: در مخزن اسناد اين 
بخش انواع اسناد غيرمكتوب شامل: عكسهاى تاريخى رجال، 
اماكن و وقايع تاريخى، نوارهاى كاست، كاست ريلى، ويديويى، 

لوح هاى فشرده، نگاتيوها، اساليدها و... نگهدارى مى شود.
او اضافه كرد: تاكنون حدود  40 هزار قطعه عكس در اين مورد 
شناســايى كه از اين تعداد،حدود17 هزار عكس، نمايه سازى 
شده است.حسامى با اشــاره به اينكه ثبت، شناسايى و عنوان 
گذارى عكس هاى ديجيتــال و آنالوگ، تبديل، بازشــنوايى، 
عنوان گذارى و ثبت نوارهاى كاســت ويديويى و صوتى و... از 
ديگراقدامات صورت گرفته در واحد اسناد غيرمكتوب اين بخش 
است، تصريح كرد: در حال حاضر  حدود 15هزار حلقه فيلم و 
كاست به عنوان منابع ديدارى و شنيدارى در اين بخش وجود 
دارد كه در زمينه هايى همچون: تاريخ آســتان قدس رضوى، 
تاريخ مشهد، تاريخ انقالب اسالمى، شرح حال بزرگان معاصر، 
سخنرانى هاى مذهبى و سياسى، تاريخ هشت سال دفاع مقدس، 
تاريخ شهرستانهاى استان خراســان بزرگ و... مى تواند مورد 

استفاده محققان و كارشناسان مربوط، قرارگيرد.

 100 هزار قطعه عكس  تاريخى
وى در ارتباط با عكس هاى تاريخى نيز يادآور شد: عالوه بر اسناد 
مكتوب در حال حاضر بالغ بر 100هزار قطعه(كاغذى) آنالوگ  
و فايل ديجيتالى از انواع اسناد تصويرى با موضوعات مختلف در 

اين بخش وجود دارد.
حســامى اذعان داشــت: عكس هاى مربوط به حرم مطهرامام 
رضا(ع)، اماكن متبركه رضوى، تشريفات و غبارروبى حرم مطهر 
امام رضا(ع)، دوران انقالب اســالمى، تصاويرامام خمينى(ره)، 
علما و روحانيون، اماكن و محالت قديم شهر مشهد، دوران دفاع 
مقدس، تهران قديم، كتابخانه قديم وجديد آستان قدس رضوى، 
كتابخانه وزيرى يــزد و... ازجمله عكس هاى تاريخى گردآورى 

شده دراين بخش(از دوره قاجاريه تاكنون) به شمار مى آيد.

 فعاليت هاى اين بخش به روايت آمار و ارقام
كارشناس مسئول اين بخش در مورد اهم فعاليت هاى صورت 

گرفته دريك دهه اخير به آمار و ارقام ذيل اشاره كرد:
اسناد مكتوب ديجيتال شده: بيش از 3/5ميليون برگ

خريدارى اسناد مكتوب: 70هزار برگ
عكس هاى خريدارى شده: 5000 قطعه و فايل ديجيتالى

اسناد مكتوب اهدايى: 100 هزار برگ و فايل ديجيتالى
اسناد مكتوب مرمتى: 40هزار برگ

تعداد ســند مكتوب ثبت شده: 172هزار سند(با شماره اموالى 
مجزا)

تعداد عكس ثبت شده: بيش از43 هزار قطعه عكس
تعدادكل عكس ها: بالغ بر 100 هزار قطعه و فايل ديجيتال

توليد اسناد تصويرى از بافت قديم شهر مشهد: 15 هزار فايل 
ديجيتالى و نگاتيو

انتقال  و تهيه نسخه پشتيبان از 6000 نقشه  مربوط به اماكن 
متبركه رضوى

اعزام 150 مربى كودك و نوجوان به روستاهاى زلزله زده
پشت ويترين

آســتان: همزمان بــا والدت با ســعادت حضــرت محمد 
مصطفى(ص) و هفته وحــدت 150 مربى كودك و نوجوان به 

روستاهاى مناطق زلزله زده كرمانشاه اعزام شدند.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى مؤسسه جوانان آستان قدس 
رضــوى، اين اقدام در قالب طرح «براى بچه هاى كرمانشــاه» از 
ابتداى هفته وحدت از ســوى مؤسســه جوانان آستان قدس 

رضوى برنامه ريزى شده بود.
در ايــن طرح كه با هدف تقويت روحيه كــودكان و نوجوانان 
آســيب ديده از حادثه اخير در غرب كشور و همچنين افزايش 
دوســتى و مودت بين برادران اهل تسنن و تشيع اين مناطق 

برنامه ريزى شده است، مؤسســه جوانان آستان قدس رضوى 
با فراخوان و پشــتيبانى از تشــكل  هاى مردمى حوزه كودك 
و نوجوان كشــور، 150 نفر از مربيــان اين حوزه در قالب چند 
گروه به روستاها و شهرستان هاى استان كرمانشاه اعزام شده تا 
با اجراى برنامه  هاى شاد و مفرح در اين ايام، التيام بخش درد  و 

رنج  كودكان و نوجوانان اين مناطق باشند.
در اين طرح، مربيان متخصص حوزه كودك كه از تشــكل  ها و 
گروه هاى مردمى مرتبط با مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى 
هســتند به 50 گروه تقســيم و با هداياى مختلف فرهنگى و 
جوايز مناسب رده سنى كودك و نوجوان به روستاهاى اطراف 

قصر شــيرين، ســرپل ذهاب، ازگله،ثالث و ... اعزام شده و در 
قالب جنگ  هاى شادمانه كه شامل بازى جمعى، قصه گويى و 

مسابقات بود به اجراى برنامه پرداختند.
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روزنامـه صبـح ايـران

پيشنهاد تشكيل صندوق مشترك موقوفات جهان اسالم   معارف: دبيركل مجمع جهانى تقريب مذاهب اسالمى گفت: در كشورهاى اسالمى هزاران موقوفه وجود دارد كه اگر صندوق مشتركى براى اين امر تشكيل 
شود مى توان بسيارى از دغدغه هاى معيشتى و فرهنگى جهان اسالم را برطرف كرد. آيت اهللا محسن اراكى در نشست تخصصى با ميهمانان سى و يكمين كنفرانس بين المللى وحدت افزود: سازمان اوقاف و امور خيريه جمهورى 
اسالمى ايران به دليل سيستماتيك كردن امور مديريتى خويش در اداره موقوفات، به موفقيت هاى بزرگى دست پيدا كرده است كه كشورهاى اسالمى مى توانند از اين دستاوردها و موفقيت هاى ايران در اين راستا بهره مند شوند.
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 معارف/ مليحه پژمان  پيامبر اكرم(ص) 
رسول مهربانى، رحمت و محبت هستند. 
ايشان در طول زندگى پر بركت خويش 
با  و همواره  نكردند  به كسى ظلم  هرگز 
افرادى كه به هر طريقى به ديگرى ظلمى 

روا مى داشتند، برخورد مى كردند.
همين مشى و روش در همه سطوح سيره 
زندگى حضــرت جارى بــود و حتى در 
زمان فتح مكه هم با وجود اينكه خاندان 
ابوسفيان از صدر اسالم تا زمان فتح مكه 
آزار و ظلم هاى بيشــمارى به حضرت روا 
داشته بودند، اما ايشان در بدو ورود به مكه 
فرمودند: همه در پناه رحمت و رأفت اسالم 

هستند.
حضرت در مسير توسعه مودت و رحمت 
همواره توصيه مى كردند، مراقب باشيد به 
ديگران ظلم نكنيد و حتى همين راهبرد 
را نيز مــوالى متقيان على(ع) هم توصيه 
مى كردنــد. از آنجايى كــه در ايام والدت 
رسول گرامى اسالم هستيم؛ مغتنم ديديم 
تا مهم ترين توصيه پيامبر اكرم(ص) مبنى 
بر ظلم نكردن به مظلوم را در گفت وگو با 
والمسلمين  االسالم  حجت 
حبيــب اهللا فرحزاد اســتاد 
اخــالق و معارف اســالمى 

واكاوى كنيم:

فرحزاد! رسول   جناب 
گرامى اسالم(ص) چرا در 
همه لحظات زندگى خود 
اين همه بر حفظ حرمت 
به  انسانى و ظلم نكردن 
مظلومــان توصيه مؤكد 

داشتند؟
براى ورود به اين بحث خوب 
اســت اشــاره اى هم به يكى از مهم ترين 
وصاياى حضــرت در اين زمينه به موالى 

متقيان على(ع) داشته باشيم.
رسول اكرم(ص) در يكى از جلسات مباحثه 
با موالى متقيان خطاب به ايشان فرمودند: 
يَــا َعلُِيّ أَْفَضُل الِْجَهاِد َمــْن أَْصَبَح َال يَُهُمّ 
بُِظلِْم أََحٍد؛ باالترين جهاد ها و كوشــش ها 
چيست؟ باالترين ايثار و فداكارى چيست؟ 
و در ادامــه فرمودنــد: يا علــى! باالترين 
كوشش ها و جهاد ها و مهم ترين رزمنده ها 
آن هايى هستند كه همتشان اين باشد كه 

آزار و اذيتشان به كسى نرسد.
يعنى صبح كــه از خانــه مى آيد بيرون 
مواظب باشــد آزارش به كسى نرسد؛ در 
خانه اســت مواظب باشد آزار و اذيتش به 
كسى نرسد، همواره حواسش به حق الناس 
باشــد، اگر كسى يك طورى زندگى بكند 
كه آزار و اذيتش به كسى نرسد، او باالترين 
مجاهد رزمنده و مؤمن و باالترين انســان 
كامل است، چنانكه حضرت على(ع) هم 

در تعبيرى به همين مضمون مى فرمايند: 
الُمسلُِم َمن َســلَِم الُمسلموَن ِمن لِسانِِه و 
يَِدهِ؛ مسلمان واقعى كسى است كه ديگران 

از دست و زبانش آسوده باشند.
 اگر كسى در اين دوره يك طورى زندگى 
كــرد كه ديگــران از دســت و زبانش در 
آســايش بودند و خانواده و همسرش هم 
از او راضى باشــند، در حقيقت او مجاهد 

راه خداست.

بــه ديگران   چرا مســئله ظلم 
و حق الناس اين همه اهميت دارد؟

حق الناس همان حفــظ حقوق مردم در 
تمامى وجوه است، يعنى نبايد تحت هيچ 
شــرايطى به ديگران ظلم كنيم. يكى از 

بزرگان ســى سال قبل 
كالمى بــه من فرمودند 
كه هنوز در گوش بنده 
فالنى  فرمودند  اســت. 
من تمام فكــر و هّم و 
غّمــم اين اســت كه آه 
مظلوم پشت سرم نباشد 
و يقيــن دارم خــداى 
مهربان سريع الرضاست،

 ارحم الراحمين اســت. اگــر حق الناس 
گردن من نباشد ظلم حق الناسى گردن 
من نباشد خدا خيلى باالتر از اين هاست و 

انسان را مى بخشد.
امــا همين خــدا به عــزت و جالل خود 
قسم ياد كرده كه در قيامت از ظلم ظالم 
نمى گذرد و اگر كســى اذيت و آزارى به 
كســى رسانده يا به شــخصى و حتى به 
يك حيوان ظلم كرده بايد پاسخگو باشد، 
مگر اينكه مظلوم يا حالل بكند يا قصاص 
بكند، ظالم قصاص شود يا مظلوم از حقش 

بگذرد.
در روايت داريم در قيامت اگر حق الناسى 
به گردن كسى باشد عذرخواهى فايده اى 
ندارد بلكه حســنات او را مى گيرند و اگر 
نداشته باشد گناهان طرف مقابل را به او 

مى دهند.
حق الناس آن قدر مهم اســت كه رسول 
خدا(ص) حتى در آخرين لحظات زندگى 
مبارك خويش باز هم باالى منبر رفتند و 

از مردم حالليت طلبيدند.
متأســفانه در اين دوران برخى به مسئله 
حق النــاس توجه ندارنــد، بخصوص در 
همين فضاى مجازى هر چه دوست دارند 
درباره ديگران مى گويند، تخريب شخصيت 
مى كنند، تهمت مى زنند، آبروى بندگان 
خدا را مى برند و حق الناس هاى بيشــمار 
به گردن آن ها مى ماند، آه ديگران پشــت 
سرشان و از ظلمى كه به بنده اى از بندگان 
خدا روا داشــته اند، زندگى شــان درگير 
مسائل و مشكالت گوناگون مى شود، اما باز 

هم عبرت نمى گيرند.
براســاس آيات و روايات در 
قيامت پنجاه موقف ايست 
و بازرسى داريم، موقف نماز، 
روزه، زكات، خمس و... كه 
شــلوغ ترين موقف قيامت 
كه خطرش از همه بيشتر 
اســت موقف ظلــم و حق 
الناس اســت كه مى گويند 
اگر به حق كسى تعدى نكردى بفرما برو، 
بدهى حق الناس ندارى بفرما برو و توصيه 
هميشــگى پيامبر رحمت براى ما همين 

است كه در چنين موقفى گير نيفتيم.

 اگر بخواهيد بــه اليه هاى درونى 
ظلم و حق الناس از منظر نبى مكرم 
اسالم(ص) در جامعه امروز اشاره كنيد 

چه مواردى قابل ذكر است؟
 مصداق ها بيشــمار اســت، امــا به يك 
نكتــه مهم باز هم به قول صريح رســول 
خدا(ص) اشــاره مى كنم. پيغمبر عظيم 
الشــأن فرمودند: اگر كسى حق اجيرى را 
در نخستين فرصت ادا نكند مزد كارگر را 

ندهد، ظالم است.
اجير در اينجا به معنى كارگر صرف نيست 

بلكه ممكن اســت كارگر باشد، مهندس 
است، معمار است، پيمانكار است هر كسى 
كه دارد كار مى كند بــا هر نوع قراردادى 
باشــد كه ما با او منعقد كرده ايم و وقتش 
رسيده توان پرداخت هم داريم، بينى و بين 
اهللا بايد سريع اجرت او را بپردازيم، اما اگر 
سهل انگارى و امروز و فردا  كنيم مصداق 

ظلم و حق الناس است.
با چنين رويه عملى در زندگى حاال دايم 
سجاده آب بكش بگو من به يتيم ها كمك 
كردم، بى خود به يتيم ها كمك كردى شما 
بايد اول دين شرعى و حق مردم را ادا كنى 
بعد دست ايتام را بگيرى. چنين ظلمى به 
معناى حقيقى مثل همان دزدى است كه 
دزدى مى كــرد و به عــده اى فقير مى داد 
و اين كار خالفى اســت كــه اصالً قبول 
نمى شود و بوى بهشت به مشام آن كسى 
كه حقوق ديگران را نمى دهد و بدهى اش 

را پرداخت نمى كند، نمى رسد.
حتــى در قرآن درباره ظلــم حيوانات به 
حيوانات هم هشــدار داده شــده اســت:
 َوإَِذا الُْوُحوُش ُحِشَرْت. آيه اى است كه همه 
حفظ هستيم؛ خدا حيوانات وحشى را روز 
قيامت محشور مى كند. ظاهر آيه اين است 
كه حيوانات را محشور مى كنند اگر حيوانى 
به يك بز ديگر شاخ زده تنه زده خدا اين 
دو را زنــده مى كند آن كه خورده قصاص 

مى كند بعد از بين مى روند.
فراموش نكنيم خدايى كه از شاخ يك بز 
هم نمى گذرد، آيا از ظلم يك انســان به 
يك مؤمن، پدر، مادر، همسر و حتى ولى 
خدا مى گذرد به همين راحتى؟ نمى گذرد 

تعارف نداريم.

 اشاره كرديد به اين نكته كه اگر در 
حق كسى ظلم كنيم بركت از زندگى 
ما مى رود، رســول خدا(ص) در اين 

زمينه چه مى فرمايند؟
به نكته خوبى اشــاره كرديد و اين روزها 
بارهــا به افــرادى برخــورد مى كنيم كه 
مى  پرســند چــرا دعاهاى ما مســتجاب 
نمى شود؟ رســول اكرم(ص) مى فرمايند: 
حق الناس مانع اجابت دعا مى شــود؛ بنا 
بر اين اگر دعاى شما مستجاب نمى شود 
بررســى كنيد ببينيد شايد خداى ناكرده 
شما ظلمى كرديد، دلى را شكستيد و آه 

مؤمنى مانع اجابت دعايتان مى شود.
 خداونــد مى فرمايد: تا وقتى كه به بندگان 
من ظلم مى كنيد من ضمانت ندارم دعايتان 
را مستجاب بكنم. طرف به مادرش، پدرش 
و دوســتش ظلم مى كند بعد مى گويد چرا 
مريض من خوب نمى شــود بايــد راه را باز 
كنيــم، جلوى آه مظلــوم را بگيريم و حق 
ديگران را ادا كنيم تا دعايمان مستجاب شود.

در گفت وگوى قدس با حجت االسالم فرحزاد مطرح شد

باالترين جهاد در سيره نبوى

ُمنجى، هنوز غريب است
رقيه توســلى: چه زيبا و طاهر 
خواهد گشــت جهــان، اگر جمعه 
ظهور بيايد...! اگر كابوس ها، قلع و 
قمع شوند و شيعه با مژگانى خيس 
و مشتاق َسر دهد: الّسالُم عليك يا 

ربيَع االَنام و نضره االيّام...!
اگر پاييز به زمســتان نرسد... بهار 
شود... اگر فرداى انتظار و واگويه به 

اتمام برسد و عالميان با عشق بيعت كنند... اگر پاييز، تقويم را درهم بريزد چه وجد 
و فخرى به پا گردد در قلِب منتظران! در سينه ُمحّبان و در جاِن سربازان!

آن قدر حاِل خوش در اين سّياره، جارى خواهد شد كه نگفتنى است... 
بانگ «يا صاحب الزمان» پُر از شــكر مى كند هستى را... دست ها بوى گل نرگس 

مى گيرند... 
آن قدر اشــك و گالب مى آيد كه نگفتنى است... آن قدر بى تابى و لبخند - كه 
كهنسال - جوان خواهد شد... آن وقت مالئك جمعه خالفت را آذين مى كنند نه 
ما، كه هنوز سيصد و سيزده نفر نشده ايم... نه ما كه هنوز از شرمسارى غيبت كبرى 

و از دعاى عهد و فرج، دوريم... دورِ دور... 
كاش هيچ ثانيه اى قرار نباشــد در دلمان از اين همه فاصله... از طول و عرض اين 

ِمحنت و ُحزن... از دوازدهمين ُمنجى كه هنوز غريب است... 
براى ظهورِ پشــت و پناهِ عالم، بايد بگريزم به عمه سادات... فرزند زهرا را واسطه 
كنيم... آن قدر مهدى آل طاها بخوانيم و انابه و اســتغاثه بگذاريم وسط، تا نور به 
زندگى مان برگردد... تا رســول عاشورا، دست مان را بگيرد... شفيع شود... كرامت 
كند... و با «اللهم عّجل لوليك الفرج» هاى بيكران، باز معجزه ُرخ دهد... و چه فلق و 
شفقى به پا شود اگر جمعه ديدار بيايد... اگر مغبون و مدهوش و دلداده، به صف 

شوند... اگر آخرين روز هفته، عاقبت بخيرترين روز گردون شود....
 

ماجراى ازدواج دختر عالمه مجلسى
با طلبه اى مستمند

حوزه: از سنت هاى ديرينه اسالمى 
كه در قــرآن و احاديث زيادى نيز 
واردشده است، سنت نيكوى ازدواج 
است و به ما ســفارش شده كه در 
اين امر سختگيرى نكنيم و نگران 
مباحث مادى آن نيز نباشــيم كه 
خداونــد متعــال خــودش حامى 

بندگان در اين امر است.
الِحيَن  خداوند در قرآن كريم در اين باره مى فرمايد: «َو أَنِْكُحوا األَْيامي  ِمْنُكْم َو الصَّ
ُ ِمْن َفْضلِِه/ مردان و زنان بى همسر  ِمْن ِعباِدُكْم َو إِمائُِكْم إِْن يَُكونُوا ُفَقراَء يُْغِنِهُم اهللاَّ
خود را همسر دهيد، همچنين غالمان و كنيزان صالح و درستكارتان را؛ اگر فقير و 

تنگدست باشند، خداوند از فضل خود آنان را بى نياز مى سازد».  نور/ 23
 ***

مال صالح مازندرانى در آغاز تحصيل بســيار تهيدست بود كه با وضعى رقت بار به 
تحصيل مى پرداخت. حتى قادر نبود چراغى براى مطالعه خويش بخرد. مال صالح 
به اصفهان آمد و در سايه كوشش و پشتكار وصف ناپذير خود، دروس مقدماتى را 
به پايان آورد. شور و شوق آن محصل جوان علوم دينى چنان او را به كمال رساند 
كه توانســت در حوزه درس مال محمدتقى مجلسى دانشمند بزرگ عهد صفوى 
حضور به هم رساند و در اندك زمانى مورد توجه خاص استاد نامور خود واقع شود 

و بر تمام شاگردان وى فائق آيد.
مالصالح ســنين جوانى را پشت سر مى گذاشــت و همچنان مجرد مى زيست. 
استادش عالمه مجلسى متوجه شد اين دانشمند نابغه كه از مفاخر شاگردان اوست، 
شايسته نيست مجرد باشد. روزى پس از پايان تدريس، عالمه مجلسى به وى گفت: 
اجازه مى دهى دخترى را براى شما عقد كنم كه با ازدواج با وى بتوانى تشكيل خانه 
و خانواده بدهى و از رنج تنها زيستن آسوده شوى؟ مال صالح سر به زير انداخت و 

با زبان حال آمادگى خود را اعالم داشت.
عالمه مجلسى رفت به اندرون خانه خود و دختر دانشمندش را كه در علوم دينى 
و ادبى به سرحد كمال رسيده بود، طلبيد و به وى گفت: دخترم! شوهرى برايت 
پيدا كرده ام كه در نهايت فقر و تنگدســتى و منتهاى فضل، صالح و كمال است؛ 

ولى منوط به اجازه توست، منتظرم نظر خود را اعالم كنى.
آن دختر دانشمند و پاك سرشت در پاسخ پدرش گفت: پدر! فقر و تنگدستى عيب 
مردان نيست و بدين گونه قبولى خود را براى ازدواج با داماد مستمند ولى دانشمند 

اعالم داشت و عقد آن دو در ساعتى بعد بسته شد. 
* با اقتباس و ويراست از كتاب داستان هاى ما

كتاب؛ تحفه درخشان الهى 
براى جامعه بشرى

در دنياى كنونى اگرچه اين روزها شبكه هاى 
اجتماعى، هوش و حواِس خيل مخاطبان را در 
ابعاد مثبت و منفى جذب خود ساخته اند، اما 
هنوز هم نمى توان از تأثير كتاب به عنوان يك 
رســانه ديرپا غافل شد؛ نشان به آن نشان كه 
در همين جامعه خودمان كه سرانه مطالعه اش 
در سال هاى اخير بشدت روند كاهشى داشته 
است، هر از گاهى كه كتاب جذاب و خواندنى 
به بازار مى آيد و البته درباره آن اطالع رسانى 
مناســبى صورت مى گيــرد، مى بينيم كه با 
اشتياق قابل توجه كتابخوانان همراه مى شود؛ 
هر چند اين شور و شوق مردم، قابل قياس با 
ديگر پديده هاى نوظهور رسانه اى عصر جديد 

نيست.
بــه هر حال، نبايد هيــچ گاه از ياد ببريم كه 
كتاب يكى از ارزشــمندترين و سودمندترين 
تحفــه هايى اســت كه پــروردگار متعال به 
انسان ارزانى داشته، همچنان كه قسم بر قلم 
و آنچه مى نويسند در آيه مباركه «والقلم و ما 
يسطرون» تأكيدى است بر اينكه از منظر دين 
و آيين ما، كتاب و نوشتن از جايگاه و منزلتى 

بس رفيع برخوردار است.
از ســويى نيز خداى متعال، وجود انسان را به 
قدرت فكر و دانايى از ســاير موجودات ممتاز 
ساخته و از اين جهت نيز بايد گفت، تالش در 
مسير ترويج كتاب و كتابخوانى، نسخه تعالى 
فرهنگى جامعه محســوب مى شود و بايد بر 
ادامه چنين تالش و مجاهدتى همواره تأكيد 

كرد.
در اين خصوص آنچه قابل توجه است، اينكه 
بدانيم اساساً تشــويق و ترغيب آحاد جامعه 
بخصوص نســل جوان به امر مطالعه و اُنس با 
كتاب، بيــش از هر چيز نيازمند برنامه ريزى 
دقيق و منسجمى است كه البته پيشتر از آن 
بايد احســاس نياز به اين يار ديرين و دوست 

داشتنى را در جامعه برانگيخت.
اينجاست كه اهميت كار رسانه اى تبلور خاصى 
پيدا مى كند و فعاالن رســانه اى، نويسندگان، 
صاحبــان تريبون و غيره بايد نقش مهم خود 
را در اين جهت ايفا كنند تا ان شاءاهللا بتدريج 
شــاهد گرايش مردم و نسل جديد به سمت 

كتاب و كتابخوانى باشيم.
از ســوى ديگر، نبايد از ياد بُرد كه به هر حال 
فرآيند كتابخوانى خودش يك تفريح پرسود 
اســت و مى تواند بهترين ابزار براى پركردن 
اوقات فراغت افراد باشــد؛ واقعاً حيف اســت 
انســان گاهى مى بيند برخــى از مردم بويژه 
جوان هــا و نوجوان ها، وقت گرانبهاى خود را 
بى جهت در برخى مجالس يا پاى برنامه هاى 
كم محتوا و بى محتواى تلويزيون يا ســرك 
كشيدن در ســايت ها و شبكه هاى اجتماعى 
نامناسب به بطالت مى گذرانند، اين در حالى 
است كه اگر فرهنگ مطالعه بخصوص مطالعه 
كتاب هاى ارزشــمند در جامعه نهادينه شود، 
ناخــودآگاه زمينه الزم براى رفع بســيارى از 
معضالت و آفات فرهنگى، اجتماعى و اخالقى 

مهيا مى گردد.
بنابراين فرهنگ يك جامعه بويژه در قاموس 
فرهنــگ عمومــى هنگامى مى تواند ســير 
صعودى داشــته باشــد كه پيش از هر چيز 
اعضاى آن جامعه، خود اهل انديشيدن باشند 
و الزمه انديشه و تفكر نيز بى گمان، مطالعه و 

عالقه مندى به كتاب و كتابخوانى است.

تعريف لباس شهرت

پرسش: منظور از لباس شهرت چيست؟
پاسخ: 

مقصود از لباس شهرت، لباسى است كه پارچه 
يا رنگ يا دوخت و يا شيوه پوشيدن آن بر اى 
شــخص، معمول و عادى نيست و بر خالف 
شأن اوست و يا به دليل داشتن خصوصيتى، 
در نظر عموم جلب توجه مى كند و انگشــت 

نماست.

نكته 1
 هر چيزى كه «پوشــيدن» بر آن صدق كند، 
مشمول اين حكم مى شــود؛ از اين رو اگر به 
كفــش، كاله، مانتو، روســرى و جوراب نيز 
«لباس شهرت» گفته شود، اين حكم در مورد 

آن جارى است.

نكته 2
لباس شهرت مى تواند به خاطر مدل آن، اين 

عنوان را گرفته باشد، مانند لباس رپر ها.

منبع: 
توضيح المسائل ده مرجع، م 1361؛ خامنه اى، 
اجوبه االستفتائات، س 1361؛ امام، العروه الوثقى 
مع تعليقات، (شــرايط لباس مصلى)، م 42 و 
توضيح المســائل، م 845؛ بهجــت، توضيح 
المسائل، م 711؛ سبحانى، توضيح المسائل، م 

853 و احكام جوانان، م 422.
برگرفته از كتاب «احكام مصور پوشش 
بانوان»، اطلس تاريخ شيعه، 1391، ص 104.

يك حديث / يك تصوير

تا طلوع

عكس روز

تلنگر

حق الناس آن قدر 
مهم است كه رسول 
خدا(ص) حتى در 
آخرين لحظات 
زندگى مبارك 
خويش باز هم باالى 
منبر رفتند و از مردم 
حالليت طلبيدند

بــــــــرش

علماى جهان اسالم در كنفرانس بين المللى «وحدت اسالمى» تأكيد كردند

وحدت، محبت اهل بيت و مبارزه با طاغوت سه راهبرد مهم پيروزى بر دشمنان

خبر

 معارف  در حالى كه اغلب كشــورهاى اسالمى در آتش فتنه 
اســتكبار و با پول هاى نفتى ايادى جاهــل و مرتجع منطقه 
مى ســوزند، اما علماى شيعه و ســنى طى سخنانى در سى و 
يكمين كنفرانس بين المللى وحدت اسالمى، راه چيره شدن بر 
اين دسيسه هاى كور را در وحدت امت اسالم و در زير لواى قرآن 
و محبت رســول اعظم و اهل بيت پاك ايشان دانستند و اراده 

جمهورى اسالمى ايران در مبارزه با طاغوت را ستودند.

 نمونه هاى اسالمى مقابله با استكبار
معاون دبيركل حــزب اهللا لبنان در اين كنفرانس گفت: تمدن 
اســالمى با حكومت مشخصى كه براســاس اسالم حكومت 

مى كند، ارتباط دارد. 
شــيخ نعيم قاســم با تأكيد بر اينكه بايد به بيان و ترميم يك 
نمونه اسالمى اهتمام ورزيم، افزود: اين نمونه بايد براى مسلمانان 
جذابيت داشته باشد. به عنوان مثال در دوران فعلى جمهورى 
اســالمى ايران نمونه خوبى اســت. آيت اهللا خامنه اى بارها در 
بحث هاى خود موضوع حاكميت دينى را مطرح كردند و گفتند 
اراده ملت، مافوق همه اراده هاست. حزب اهللا لبنان هم به عنوان 
يك جنبش كه توانسته نمونه اى از مقاومت و موفق باشد، نمونه 
خوبى براى اين موضوع است. آيا مى دانيد چرا جهان استكبارى 
با تجربه حزب اهللا مقابله مى كند؟ به خاطر اينكه اين نمونه هاى 

اسالمى، راه و روش يك زندگى سعادتمند را نشان مى دهد.

 وحدت اسالمى از نعمت هاى خداوند است 
بوعبداهللا غالم اهللا، وزير ســابق اوقاف و امور دينى الجزاير نيز 
گفت: اعتقاد راسخ به سنت و برهان، خودكفايى و اتكا به خود، 

دليل تعالى اسالم بوده است. 
وى گفت: وحدت اسالمى يكى از نعمت هاى خداوند است. ايمان 
و باور به محمد(ص)، اصول اساسى وحدت اسالمى است و اين 
ايمان از طريق محبت به پيامبر واصل خواهد شــد. عشــق به 
پيامبر يعنى به آموزه هاى آن عمل كنيم. انتشار اسالم به مثابه 
ايمان و دعوت به خداوند و پيروى اوامر اوســت. اسالم، عدل و 

داد را در جامعه ترويج مى دهد.

 هيچ امتى بدون وحدت بقا ندارد 
معاون مفتى نيجريه نيز با تبريك ايام والدت پيامبر(ص) و امام 
صادق(ع) گفت: وحدت يكى از الزامات هر امتى به شمار مى رود 
و هيــچ امتى بدون آن نمى تواند زندگى كند. امتى كه وحدت 

داشته باشد قوى خواهد بود.
عمر محمد تيجانى افزود: همواره معتقد هستيم كه توطئه وجود 
دارد و آن را انكار نمى كنيم اما بايد گفت آيا ما مسلمين بايد از 
اسرائيل و آمريكا انتظار كمك داشته باشيم يا از خودمان؟ پس 

ما نبايد تفرقه داشته باشيم.
وى در ادامه، ايران را چراغ راه و هدايتى دانســت كه بايد همه 

از آن الگو بگيرند.

 تأكيد اديان ابراهيمى بر وحدت
مفتى دارالسالم هم اظهار داشت: وحدت بايد به عنوان موضوع 
اساسى همه اديان و مذاهب مطرح شود، چون آموزه هاى اديان 

ابراهيمى درباره وحدت تأكيد دارند. 
شيخ موسى سالم الهادى با اشاره به آيات قرآن، وحدت را امانت 
الهى در دست مردم دانست و بيان داشت: وظيفه ما حفظ اين 

امانت است و نبايد در قبال آن خيانت كنيم.
وى افزود: امام خمينى(ره) بر وحدت ميان مسلمانان تأكيد كرده 
و از ديدگاه ايشــان در ايجاد اين وحدت تفاوتى ميان شيعه و 

سنى نيست.

 با اذن الهى به قدس خواهيم رسيد
مفتى سوريه هم در مراسم افتتاحيه سى و يكمين كنفرانس بين 
المللى وحدت اسالمى گفت: پس از تمام شدن نبرد نظامى در 
عراق و سوريه، نبرد فرهنگى و تمدنى خود را آغاز كنيد. امروز 
بحث هالل شيعى پايان يافته و بحث صراط مستقيم آغاز شده 
است. امروز پس از آزادى موصل و حلب راه هموار شده است و 

ما به اذن الهى به قدس هم خواهيم رسيد.
شــيخ بدرالدين حســون افزود: ما هميشــه از «اهدنا الصراط 
المستقيم» حرف مى زنيم و اين همان راهى است كه سوريه به 

وسيله آن پيروز شد. 

وى افزود: ما علماى بزرگ فلســطين را فراموش نكرديم و اين 
به خاطر ايمان جوامع اســالمى است. ما همگى در درجه اول 

مسلمان هستيم و بعد عرب، فارس، ترك و كرد هستيم.

 موانع اخالقى اتحاد را رفع كنيم
وزير فرهنگ، حج و اوقاف افغانستان هم با اشاره به اينكه بايد 
از وقايع و رخدادهاى تاريخى استفاده درست كنيم، گفت: ما به 
عنوان يك كشور اسالمى دو كانون شيعه و سنى را به رسميت 
شناخته ايم و امروز تمامى مذهب كنار هم مشغول عبادت كردن 
هستند. ما حتى براى اقليت هاى مذهبى مثل هندو هم امكانات 

و خدمات فراهم كرده ايم.
فيض محمد العثمانى افزود: همان طــور كه آيت اهللا اراكى از 
ما خواستند پيشنهادهاى خود را ارائه دهيم، پيشنهاد بنده به 
ايشان برداشته شدن موانع اخالقى اتحاد است، چرا كه رسيدن 
به تمدن اسالمى بدون برداشــتن موانع اخالقى اتحاد شدنى 

نيست.

 همه مشكالت ما از اسرائيل نشأت مى گيرد
رئيس مجلس اعالى اســالمى عراق گفت: همه مشكالت ما از 
اسرائيل نشأت مى گيرد كه نمونه آن به وجود آوردن داعش بود. 
برخى داعش را يك خالفت اسالمى معرفى مى كنند تا جوانان 
ديندار به عضويت آن دربيايند، در حالى كه داعش فقط ظاهر 
اسالمى دارد و باطناً يك خالفت اسالمى نيست. ماهيت اسالمى 
عدالت و كرامت اســالم اين است كه انسان را بسازد و صلح و 

آرامش به ارمغان بياورد.
همام حمودى تأكيد كرد: درســت است كه امروز داعش تمام 
شده اما ما بايد به اين فكر كنيم كه پس از داعش بايد چه كرد 

و چگونه افكار داعش را از ذهن جوانان بيرون كرد. 

 نماز وحدت و اداى احترام به امام خمينى(ره) 
يادآور مى شــود: ميهمانان سى و يكمين كنفرانس بين المللى 
وحدت اسالمى، با حضور در مرقد امام خمينى(ره)، ضمن نثار 
تاج گل و قرائت فاتحــه به بنيانگذار كبير انقالب اداى احترام 

كردند. 
همچنين در مراسم افتتاحيه سى و يكمين كنفرانس بين المللى 
وحدت اسالمى، نماز وحدت برپا شد و انديشمندان، بزرگان و 
علماى شيعه و ســنى حاضر در كنفرانس وحدت ضمن اقامه 

نماز، دعاى وحدت را قرائت كردند.

احكام پوشش

بزرگان ســى سال قبل 
كالمى بــه من فرمودند 
كه هنوز در گوش بنده 
فالنى  فرمودند  اســت. 
من تمام فكــر و هّم و 
غّمــم اين اســت كه آه 
مظلوم پشت سرم نباشد 
و يقيــن دارم خــداى 

 چه زيبا و طاهر 
خواهد گشــت جهــان، اگر جمعه 
ظهور بيايد...! اگر كابوس ها، قلع و 
قمع شوند و شيعه با مژگانى خيس 
و مشتاق َسر دهد: الّسالُم عليك يا 

اگر پاييز به زمســتان نرسد... بهار 
شود... اگر فرداى انتظار و واگويه به 

 از سنت هاى ديرينه اسالمى 
كه در قــرآن و احاديث زيادى نيز 
واردشده است، سنت نيكوى ازدواج 
است و به ما ســفارش شده كه در 
اين امر سختگيرى نكنيم و نگران 
مباحث مادى آن نيز نباشــيم كه 
خداونــد متعــال خــودش حامى 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

حجت االسالم اسداهللا محمدى نيا
نويسنده و استاد حوزه علميه قم

معارف

مراسم عمامه گذارى در بيوت مراجع عظام تقليد قم
عكس: حسين ياراحمدى
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

اديب:نرخ دالر نصف ارزش واقعى آن است   ايرنا : قيمت ارز به هفت عامل بستگى دارد و از تركيب آن هفت عامل نرخ ارز شكل مى گيرد؛ نخستين عامل اينكه نرخ ارز بايد معادل اختالف تورم داخل با 
تورم جهانى، ساالنه افزايش يابد. اگر تورم داخلى 10 درصد و تورم جهانى دو درصد باشد، نرخ ارز بايد هشت درصد افزايش يابد؛ اگر از مرداد 1386 تا مرداد 96 طى 10 سال از تورم داخلى، تورم جهانى كسر 

شود، دالر بايد 112 درصد گران تر از قيمت موجود بود، يعنى دالر بايد حدود 8500 تومان بود، در حالى كه 4200 تومان است. در آينده هيچ چيز به اندازه دالر گران نمى شود. 

بخشنامه جديد بانك مركزى

افتتاح سپرده هاى كوتاه مدت 
تا پايان سال ممنوع شد

اقتصاد: بانك مركزى براى كاهش 
ريســك بانك ها در پرداخت سود 
وهمچنين جلوگيــرى از پرداخت 
ســودهاى باال به سپرده هاى كوتاه 
مدت ويژه افتتاح سپرده كوتاه مدت 

را تاپايان سال ممنوع كرد.
بانك مركــزى در اطالعيه اى اعالم 
كرد: ســپرده هاى ســرمايه گذارى 

مدت دار، افتتاح و تمديد ســپرده هاى كوتاه مدت ويژه 3، 6 و 9  ماهه بانك ها و 
مؤسسات اعتبارى غيربانكى تا پايان سال 1396 ممنوع است.

براســاس اين گزارش كاهش هزينه تمام شده پول در نظام بانكى،افزايش دوره 
 ماندگارى سپرده هاى ســرمايه گذارى، همچنين ارتقاى ثبات و سالمت شبكه 
بانكى و پيشــگيرى از قرار گرفتن بانك ها در وضعيت زيان دهى و ورشكستگى، 
ومقابله با توســعه فضاى رقابت ناســالم ومخرب وكاهش هزينه پول پنج مورد 
از اهداف مصوبه بانك مركزى اســت. اطالعيه بانك مركزى درحالى اســت كه 
برخى از نمايندگان مجلس حتى نســبت به بازگشت نرخ سود باالى 15درصد 

نيز هشدارداده بودند.
براساس گزارش بانك مركزى، مقرر است تا پايان  سال جارى، صرفاً امكان افتتاح 
حســاب سپرده سرمايه گذارى مدت دار يكســاله و كوتاه مدت عادى با شرايط و 
نرخ هاى مصرح در بخشــنامه (حداكثر 15 درصد ســاالنه براى ســپرده هاى 
ســرمايه گذارى مدت دار يكساله و حداكثر10 درصد ســاالنه براى سپرده هاى 
كوتاه مدت عادى به صورت على الحســاب) فراهم باشــد. بر اين اساس، افتتاح و 

تمديد سپرده هاى كوتاه مدت ويژه 3، 6 و 9 ماهه تا پايان سال ممنوع است.
به گزارش بانك مركزى پيرو ابالغ بخشــنامه موضوع اعالم سياست هاى بانك 
مركزى در خصوص سپرده هاى ســرمايه گذارى مدت دار، استعالم هاى مختلف 
و متعــددى از جانب بانك ها و مؤسســات اعتبارى غيربانكى درباره نرخ ســود 
ســپرده هاى كوتاه مــدت ويــژه 3، 6 و 9  ماهه با توجه به مســكوت بودن اين 
بخشنامه در خصوص اين نوع سپرده ها انجام شده است. بنابراين همچنان كه در 
بخشنامه نيز تأكيد شد، بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى موظفند نرخ سود 
على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را بر اساس تحليل ها و براوردهاى 
جامع خويش از شــرايط اقتصادى و روندهاى آتــى آن و همچنين با توجه به 

وضعيت شبكه بانكى و ساير بازارهاى مالى، تعيين كنند.
 از اين رو انتظار بر اين اســت كه بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى، ابتدا 
ســود مورد انتظار ناشى از كل سپرده هاى ســرمايه گذارى مدت دار در پايان 
دوره را پيش بينى كرده و ســپس با توجه به ميزان هر يك از انواع سپرده هاى 
ســرمايه گذارى مدت دار، نرخ سود على الحساب آن ســپرده ها را  -به صورت 
محتاطانه - تعيين كنند. در واقع، بانك ها و مؤسســات اعتبارى غيربانكى بايد 
بخشى از ســود مورد انتظار ساليانه را به عنوان سود على الحساب سپرده هاى 
ســرمايه گذارى تعيين و اعالم كنند؛ به گونه اى كه در پايان ســال مالى، سود 
على الحساب پرداختى به سپرده گذاران، بخشى از سود قطعى پايان دوره باشد. 
اين در حالى است كه در حال حاضر، سود على الحساب پرداختى توسط برخى 
بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى - با اتخاذ رويكردى پرريسك - بيشتر از 
سود واقعى حاصله است، به نحوى كه حتى تكافوى حق الوكاله بانك را نمى كند. 
بديهى اســت كه اين امر، مغاير با اصول و قواعد حاكم بر قانون عمليات بانكى 

بدون ربا (بهره) مى باشد.
 رعايت نكردن اين مهم از سوى برخى بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى كه 
با هدف جذب سپرده بيشتر از طريق پرداخت نرخ هاى سود على الحساب باالتر 
صورت مى گيرد، سبب شــكل گيرى چرخه رقابت غيرسالم و مخرب در شبكه 
بانكى كشــور شده اســت. اين امر، ضمن آنكه موجب افزايش بهاى تمام شده 
پول در كل شــبكه بانكى و تضييع حقوق ســاير ذى نفعان بانك ها و مؤسسات 
اعتبارى غيربانكى مى شــود، مانعى براى كاهش نرخ سود تسهيالت بوده و در 

نهايت، تهديدى براى ثبات و سالمت شبكه بانكى است.

استان هاى ركورددار چك برگشتى اعالم شد
اقتصاد: بــا اينكه آمارها حكايت از 
آن دارد كه تعداد چك هاى برگشتى 
درحــال افزايش اســت، اما ضريب 
برگشــتى ها در اســتان ها متفاوت 

است. 
در سال جارى تا پايان مهرماه، 48 
هزار و 400 فقره چــك رمزدار به 
ارزش 526 هزار ميليارد ريال وصول 

نشده است.
 در مهر امســال حدود 651 هزار فقره چك رمزدار به ارزش 876 هزار ميليارد 
ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب هفت و 21/2 

درصد كاهش داشته است.
همچنين در مهر امســال در بين ساير استان هاى كشور بيشترين نسبت مبالغ 
چك هاى برگشــتى به كل مبالغ چك هاى مبادله شــده در استان به ترتيب به 
استان هاى هرمزگان (37/8 درصد)، لرستان (33/6 درصد) و ايالم (32/8 درصد) 

اختصاص يافته است.
اســتان هاى گيالن (17/2 درصد)، البرز و كرمانشــاه هر يــك (17/6 درصد) و 
خوزستان (19/1 درصد) كمترين نسبت مبالغ چك هاى برگشتى به كل مبالغ 

چك هاى مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. 
به گزارش تســنيم، در مهر 1396، در كل كشور حدود 1/6 ميليون فقره چك 
به مبلغى حدود 131 هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است كه نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 9/0 درصد و 1/8 درصد افزايش نشــان 

مى دهد.

ثبت قيمت هاى جديد در بازار ارز
فارس: در بازار تهران سكه طرح جديد با 19 هزار تومان افزايش يك ميليون و 

427 هزار تومان و دالر با 19 تومان رشد قيمت 4206 تومان معامله شد.

گزارش روز

تجارت

مظنه

 اقتصــاد/ فرزانــه غالمــى   تب 
سرمايه گذارى در ارزهاى ديجيتالى نظير 
بيت كوين ايران را مانند ديگر كشورها فرا 
گرفته اســت، حال آنكه هم بانك مركزى 
و هــم اقتصاددانان در خصــوص تبعات 
ســوداگرى به صاحبان سرمايه هاى خرد، 

بشدت هشدار مى دهند. 
بانك مركــزى ايران البته هنــوز در اين 
خصوص سياست روشنى اتخاذ نكرده و به 
گفته ناصر حكيمى معاون اين بانك، بيت 
كوين را نه تأييد و نــه رد مى كند، اما به 
مردم هشدار مى دهد چه بسا اين معامالت 
سراب گونه، سرنوشتى گلدكوئيستى را در 
پيش داشته باشد و يا مثل مؤسسات مالى 

غيرمجاز، سرمايه هاى مردم را ببلعد!
بــر اســاس گزارش هاى جهانــى، بيت 
كوين در سال جارى ميالدى باالى هزار 
درصد رشــد ارزشى داشته و امروز ارزش 
آن به نزديــك 12 هزار دالر ( حدودا 52 
ميليون تومان) رسيده است، برخى حتى 
پيش بينى مى كنند، اين رشد قيمتى به 
55 ميليون تومان برســد و بيت كوين، 
دالر را «له» كند و به ســقوط بورس هاى 

جهانى، منجر شود. 

 بيت كوين
به زبان خودمانى اگر بخواهيم اين ميهمان 
ناخوانده يعنى بيت كوين را معرفى كنيم 
بايد بگوييم اين «ارز رمزدار» و يا «رمزپايه» 
را نخســتين بار يك آقاى بســيار زبل و 
تيزهوش به نام «ساتوشى ناكاموتو» ايجاد 
كرد و اصــوالً در معامالتى كه طرفين آن 
را پذيرفته باشند، كاربرد دارد. بيت كوين 
البته مثل ارزهاى معمول حالت فيزيكى 
ندارد و صرفاً ديجيتالى اســت. سوداگران 
وطنى بيت كوين الزم اســت بدانند اين 
ارز، برخالف ديگر ارزهاى شــناخته شده 
در جهــان، اصوالً بانك مركــزى ندارد و 
سياستگذار و پشتوانه اى برايش ديده نشده 

است.
اين نكته را هم بد نيســت متذكر شويم 
كه معدود كشورهايى از جمله  آمريكا در 
هفته اخير آن را به رسميت شناخته است. 
بيت كوين را بايد ارزى خودمختار توصيف 
كرد چرا كه تحت نظر هيچ كشــورى در 
جهان نيســت و ناظرى ندارد. در واقع اين 
ارز، مكان نمى شناسد و معلوم نيست افراد 
با چه كســى در كدام نقطه جهان معامله 

مى كنند.

  ريسك باال
به باور صاحب نظران، اين معامالت، نوعى 
قمار است كه چه بسا در پى بردهاى متعدد 
و شيرين، شكست هاى سنگين و ويرانگر 
را براى صاحبان ســرمايه در پيش داشته 

باشد. كارشناســان اقتصادى رشد ارزش، 
بيــت كوين را حبابى مى دانند؛ حبابى كه 
احتماًال بزودى خواهــد تركيد. به عقيده 
آنــان ارزش اين ارز مجــازى، تابع ميزان 
تقاضاى مردم اســت و به نظرات شخصى 

افراد بستگى دارد!
برخى مانند رئيس شركت خدمات بانكى 
«جى پــى مورگان» حتى بيــت كوين را  
نوعى كالهبردارى و «افزايش بهاى نجومى 
اين ارز را با دوره «حباب اقتصادى گل الله 
هلند» قابل مقايســه مى داند كه در فاصله 
سال هاى 1634 تا 1637 قيمت پياز گل 
الله در اين كشور به 10 برابر حقوق ساالنه 
يك كارگر ماهر رسيد، سپس اين حباب 
شكسته شد و به سرعت تمام ارزش خود 

را از دست داد».
با اين تفاسير اقتصاددانان تأكيد مى كنند 
كسب درآمد از بيت كوين، قطعيت ندارد و 
اين كار بسيار پرريسك است مگر اينكه به 
پشتوانه بانك هاى مركزى، پاى اين ارزهاى 
رمزپايه براى داد و ســتد به زندگى مردم 
جهان باز شود آن گاه مى توان رشد ارزش 

آن را واقعى دانست.

  واكنش كارشناسان
آلبرت بغوزيان در اين خصوص به خبرنگار 
ما مى گويد: ممكن است در آينده نزديك، 
اين ارزهاى مجازى از ارزهايى غير از دالر 
هم براى خود پشــتوانه بسازند. رشد 40 
برابــرى ارزش آن در زمانــى اندك، فقط 
و فقط مى تواند نشــان دهنده سوداگرى 
حباب گونه باشد نه توليد؛ بنابراين نمى توان 
انتظار داشت اين حباب بيش از حد دوام 

بياورد.
وى بــا بيان اينكه در ايــران، نقدينگى از 
پايه هاى تورم است، ادامه مى دهد: افزايش 
معامالت بيت كوينى نمى تواند نشان دهنده 

افزايش توليد باشد؛ بنابراين بانك مركزى 
اگــر بخواهد به آن بها دهــد بايد ذخاير 
پشــتوانه داشــته باشــد. بغوزيان ادامه 
مى دهد: شــركت هاى هرمى هم در ابتدا 
سالم فعاليت مى كردند، اما بعدها محملى 
براى سوء استفاده شدند و بانك مركزى و 
ديگر مراجع به موقع هشدار دادند و ورود 

كردند.
وى معتقد است حتى با وجود اينكه بيت 
كوين فعالً در ايران دردســر ساز نشده، 
اما متأســفانه استعداد ســوء استفاده از 
چنين مواردى در كشور وجود دارد و در 
سطح جهانى هم ممكن است سوداگران 
حرفه اى و متخلفان، مردم را به دردســر 

بيندازند.
بغوزيان ادامه مى دهد: اين معامالت فقط 
جنبه ســوداگرى دارد وگرنه بايد پرسيد 
نقــش پول ملى خودمان چيســت؟ پس 
اميــدوارم بانك مركــزى، نابه جا و مانند 
مؤسســات غيرمجاز، از ارزهاى ديجيتالى 
حمايت نكند چــون اين كار يعنى «آتش 
بيــار معركــه شــدن» و به طــور قطع 

سرمايه هاى خرد مردم را بر باد مى دهد.

 خطر جدى 
  براى سرمايه هاى ايرانى 

اقتصــاددان ديگرى هم بــه خبرنگار ما 
مى گويد: اســتفاده از لفظ «پول» و يا «ارز» 
براى امثال بيت كوين غلط مصطلحى است 
چرا كه اين ها نوعى كاالى رمزگذارى شده 
و حاصل الگوريتم هاى رياضى و مجموعه اى 

رمز و كد هستند. 
وحيد شقاقى شهرى ادامه مى دهد: وقتى 
بيــت كوين پشــتوانه نــدارد يعنى پول 
نيست. شــايد در موارد اندكى آمريكا دالر 
بى پشــتوانه، ايران، ريال بى پشــتوانه و يا 
چين، يوان بى پشتوانه چاپ كند، اما اصل 

بر اين اســت كه براى چاپ پول، پشتوانه 
ديده شود. مثالً در ايران دارايى هاى بانك 
مركزى مانند سكه، دالر و بدهى هاى دولت 

و بانك هــا به بانك مركزى 
پشتوانه محسوب مى شوند، 
بر اين اساس بيت كوين را 
دانست  بايد خطرى جدى 
كه ســرمايه هاى مــردم را 

تهديد مى كند.
وى بــا بيان اينكــه بيت 
كوين، رديابى نمى شــود و 
رشد ارزشش، تابع تقاضاى 
بازار اســت، اضافه مى  كند: 
بخش هاى  شــك  بــدون 
ســياه و زيرزمينى اقتصاد 
ايــن  بــه  و قاچاقچيــان 
و  پول شــويى  براى  بخش 
فعاليت هاى غيرشفاف عالقه 

زيادى دارند؛ بنابراين به دنبال تبليغ بيت 
كوين و يا كاالهايى شــبيه به آن هستند 
كه اين تبليغات، قيمتش را ظرف چند ماه  

اخير بشدت باال برده است.
شــقاقى مى گويد: مردم بايد يقين داشته 
باشند وقتى حباب بشكند هيچ شخص و 
مرجعى پاسخگويشــان نيست چون بيت 
كوين در واقع نوعى قمار اســت و به هيچ 
چشمه اى متصل نيست!  وى بيت كوين 
را بــه خريدن يك برنامه رايانه اى و يا يك 
اثر هنرى تشبيه مى كند كه افراد بر اساس 
عاليق شــخصى برايش پول مى پردازند و 

قيمت واقعى ندارد.
وى ادامــه مى دهد: ايــن معامالت فقط 
بيــن دو طرف ارزش دارد و بدون شــك 
حباب خواهد تركيد آن گاه مانند داستان 
سودهاى  نفرها  نخســتين  گلدكوئيست 
افســانه اى مى برند و افــراد آخر زنجيره،  

بشدت متضرر مى شوند.

كارشناسان هشدار مى دهند

قمار دارايى ها با «بيت كوين» 

آغاز پرداخت تا سقف 
200 ميليون تومان به 

سپرده گذاران ثامن الحجج 

اقتصاد: پرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونى 
منحله ثامن الحجج تا ســقف 200 ميليون 
تومان از امروز در شــعب بانك پارسيان در 

سراسر كشور آغاز خواهد شد.
به گزارش تســنيم، روابــط عمومى بانك 
پارســيان دراين باره اعالم كــرد: در ادامه 
همراهى اين بانك با اجراى سياســت هاى 
ســاماندهى بانــك مركزى به مؤسســات 
مالى اعتبارى بــدون مجوز و عامليت بانك 
پارســيان به منظور پرداخت/تعيين تكليف 
وجوه سپرده هاى اين تعاونى، مرحله جديد 
پرداخت تا سقف مبلغ 200 ميليون تومان 
براى آن گروه از سپرده گذاران كه مدت زمان 
«14 ماه» از تاريخ تكميل «فرم درخواســت» 
ايشان سپرى شده است، از روز پنجشنبه به 

تاريخ 96/9/16 آغاز خواهد شد.

ارجاع اختالفات گازى 
ايران وتركمنستان به داورى 

بين المللى؟
تســنيم:خبرگزارى دولتــى تــى دى اچ 
تركمنستان نوشــت، اين كشــور قصد دارد 
اختــالف گازى خــود با ايــران را بــه داورى 
بين المللى ببرد و طرف ايرانى هم پيشنهاد كرده 
كه موضوع به داورى ارجاع شــود.  به گزارش 
رويترز، دو كشور سال هاست در خصوص عرضه 
گاز با يكديگر اختالف دارند. تركمنستان مدعى 
است كه بابت گاز صادراتى به ايران حدود 1/8 

ميليارد دالر از اين كشور طلبكار است.

مركز پژوهش هاى مجلس:
جهش نرخ ارز تا پايان سال 

نخواهيم داشت

مهر: مطالعات مركز پژوهش هاى مجلس نشان 
مى دهد، در صورت ثبات شــرايط اقتصادى و 
سياسى بعيد است تا انتهاى سال شوكى به بازار 
ارز وارد شود كه بتوان نام جهش را به آن اطالق 
كرد.  مطالعات مركز پژوهش هاى مجلس نشان 
مى دهد، در حال حاضــر نرخ ارز بازار اختالف 
چندانــى با نرخ ارز تعادلــى (كه با متغيرهاى 
بنيادين اقتصاد ايران مانند حجم تجارت، ورود و 
خروج سرمايه و... متناسب است) ندارد؛ بنابراين 
مى توان گفت در شرايط فعلى و در صورت ثبات 
شرايط اقتصادى و سياسى بعيد است تا انتهاى 
ســال شوكى به بازار ارز وارد شود كه بتوان نام 

جهش را به آن اطالق كرد.

سود 150 هزار تومانى 
سهام عدالت قطعى شد

اقتصاد: رييس ســازمان خصوصى سازى از 
قطعى شدن ســود 150 هزار تومانى سهام 
عدالت خبر داده اســت. به گزارش ايســنا، 
على اشــرف عبداهللا  پورى حسينى در پاسخ 
به اينكه آيا سود مشموالنى كه يك ميليون 
تومان سهام عدالت دارند همان حدود 150 
هزار تومان است؟ اظهار كرده كه بله ما قبال 
اين رقم را حدس مى زديم و االن خوشبختانه 

حدسمان محقق شده است.

وجود 300 هزار انشعاب 
غيرمجاز آب در كشور

اقتصاد: در حال حاضر نزديك به 300 هزار 
انشــعاب غيرمجاز آب در كشــور وجود دارد 
كــه البته صاحبان آن مى تواننــد با مراجعه 
به شــركت هاى آب و فاضالب بنابر ضوابطى 
نسبت به مجاز كردن انشعاب خود اقدام كنند.

خودروهاى بى كيفيت 
همچنان توليد مى شوند!

ايســنا:گزارش ارزيابى كيفى خودروهاى 
ســوارى توليدى در آبان ماه امسال منتشر 
شد. بررســى اين گزارش نشان مى دهد كه 
همچنــان خودروهاى بى كيفيت از ســوى 
خودروســازان داخلى توليد مى شــوند. اين 
خودروها شــامل ســايپا 131، سايپا 132، 
تيبا، تيبا هاچ بك، ســاينا، پژو 405 و ليفان 
ايكس 60 هستند كه همچنان تنها يك ستاره 

از پنج ستاره كيفى را كسب مى كنند.

خبر

ذره بين امروز

سوداگران وطنى 
بيت كوين الزم 

است بدانند اين 
ارز، برخالف ديگر 

ارزهاى شناخته 
شده در جهان، 

اصوالً بانك مركزى 
ندارد و سياستگذار 
و پشتوانه اى برايش 

ديده نشده است

بــــــــرش

بانك مركزى براى كاهش 
ريســك بانك ها در پرداخت سود 
وهمچنين جلوگيــرى از پرداخت 
ســودهاى باال به سپرده هاى كوتاه 
مدت ويژه افتتاح سپرده كوتاه مدت 

بانك مركــزى در اطالعيه اى اعالم 
كرد: ســپرده هاى ســرمايه گذارى 

بــا اينكه آمارها حكايت از 
آن دارد كه تعداد چك هاى برگشتى 
درحــال افزايش اســت، اما ضريب 
برگشــتى ها در اســتان ها متفاوت 

 فقره چــك رمزدار به 
 هزار ميليارد ريال وصول 

بررسى تعيين دستمزد كارگران بدون حضور دولت

مخالفت نمايندگان كارگرى با تعيين دستمزد منطقه اى

گزارش دو

اقتصاد/ مهدى شهرآبادى: در روزهاى پايانى سال گذشته وبا 
مصوبه شــوراى عالى كار حداقل دستمزد كارگران از 812هزار 
تومان به 930هزار تومان افزايش يافت. اين رقم در حالى اعالم 
شد كه قرار بود بر اساس توافق نمايندگان كارگران وكارفرمايان، 
رقم ســبد معيشــت خانوارهاى كارگرى كه مشــخص شده 
بود(2ميليون و 489هزار تومان) در تعيين دستمزد مالك اجرا 
و افزايش حقوق ها قرار بگيرد كه در عمل چنين اتفاقى رخ نداد. 
از سويى اكنون نمايندگان كارفرمايان معتقدند با توجه به برخى 
مشكالت حوزه توليد، براى تعيين حقوق ودستمزد سال 97بايد 
همان عدد 10درصد پيشــنهادى دولت كه در بودجه ســاالنه 
مى آيد در نظر گرفته شود در صورتى كه نماينده كارگران معتقد 
است 10درصد افزايش دستمزد با توجه به تأثير آشكار تورم در 
سبد معيشت خانوارهاى كارگرى(چند قلم كاالى ضرورى) گره 
گشاى مشكالت فعلى كارگران نيست و به طور قطع بايد رقم 
جديد هزينه ســبد معيشت در تعيين دستمزدها مالك عمل 
قرار بگيرد كه با اين ارزيابى ها، اعداد وارقام حقوق ودســتمزد 

باالتر خواهد بود.

  تعيين عدد جديد براى سبد معيشت
دراين زمينه نماينده كارگران در شــوراى عالى كار با بيان اين 
كه ما در ســال گذشته فرمول سبد معيشــت را با كارفرمايان 
توافق كرديم تا بر اين اســاس موضوع بند 2ماده 41قانون كار 
وعدد سبد معيشت احصا شود به خبرنگار ما گفت: هم اكنون 
نيز نمايندگان ما در كميته مزد وكميته هاى تخصصى در حال 
رايزنى با نمايندگان كارفرمايان هستند تا بر سر راه هاى افزايش 
قدرت خريد كارگران به نتيجه برســند كه اين جلسات ادامه 

خواهد يافت.
على خدايى با بيان اين كه ما به عنوان نماينده كارگران هدفمان  
تعيين رقم جديد سبد معيشت در دستمزدهاست در پاسخ به 
اين كه آيا عدد سبد معيشت خانوار كارگرى در سال 97همان 
عدد 2ميليون و 489هزار تومان سال 96است؟ خاطرنشان كرد: 
اين عدد مربوط به ســال گذشته است كه به دنبال اين برنامه 
هستيم تا امسال عدد جديدى را با توجه به شاخص هاى سبد 

معيشت خانوار در سال 97ودر بهمن ماه امسال اعالم كنيم.
وى اظهارداشت: اين اعداد و ارقام به طور قطع بر اساس تورمى 
كه در اقالم ضرورى خانوارهاى كارگرى وجود داشته مشخص 
خواهد شد چرا كه روند تورم نشانگر افزايش آن است وبر اساس 

روال هر ســال ما تورم را در نيمه دوم ســال وبهمن ماه اعالم 
مى كنيم.

وى با بيان اين كه با افزايش حقوق ها نيز دستمزد پايه كارگران 
از يك ميليون تومان نيز فراتر خواهد رفت اظهارداشت: البته ما 
رقم 10درصد افزايش حقوقى كه برمبناى  تورم از سوى دولت 
اعالم مى شــود را قبول نداريم وموافق آن نيستيم و معتقديم 
كه اين اعداد وارقام كم نمى تواند تأمين و برطرف كننده نيازها 
ومشكالت كارگران در سال جارى وسال 97 باشد. خدايى افزود: 
هدف نهايى ما رســيدن به عدد واقعى هزينه سبد معيشت با 
برنامه ريزى ونرخ هاى جديد در دستمزد براى سال 97است كه 

شايد اين احقاق حق كارگران نيز مدتى زمان ببرد.   

  «نه» به تعيين دستمزد به تفكيك هر منطقه
رئيس كانون عالى شوراهاى اسالمى كار هم با بيان اينكه حداقل 
دستمزد، بايد واقع بينانه و به استناد قانون بررسى شود، خواستار 
تشكيل نشست هاى دوجانبه نمايندگان كارگرى و كارفرمايى، 

براى بررسى دستمزد شد. 
اولياء على بيگى درباره انتظــارات گروه هاى كارگرى از تعيين 
حداقل دستمزد براى ســال 97 گفت: دستمزد، يك موضوع 
اقتصادى اســت و بايد فارغ از نگاه احساســى و سياسى به آن 
پرداخته شود؛ بلكه بايد بر مبناى واقعيت هاى اقتصادى كشور 

تعيين شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه در ماده 41 قانون كار، معيارهاى تعيين 
حداقل دستمزد ساالنه به صراحت مشخص شده است، افزود: 
شوراى عالى كار، متشكل از نمايندگان كارگرى، كارفرمايى و 
دولت بايد بر مبناى دو شاخص هزينه سبد معيشت و نرخ تورم 

در خصوص دستمزد ساالنه، تصميم گيرى كنند.
وى با بيان اينكه نرخ تورم اعالمى از مراجع رسمى، مبناى تأثير 
«شاخص تورم» در دستمزد ساالنه است، گفت: با توجه به اينكه 
به استناد بند 2 ماده 41 قانون كار، «هزينه معيشت» نيز يكى 
ديگر از شــاخص هاى دخيل در تعيين دستمزد عنوان شده، 
همگام با تشكيل جلســات مزد در وزارت كار، كميته هاى مزد 
شوراى اسالمى كار در استان هاى مختلف بررسى هاى ميدانى 
و علمى خود را آغاز كردند تا در نهايت، هزينه معيشــت در هر 

استان براى يك خانواده كارگرى 4 نفره مشخص شود.
وى در پاســخ به اين ســؤال كه آيا سياست تعيين دستمزد 
منطقــه اى، مورد نظر گروه هاى كارگرى اســت يا خير، گفت: 

تعيين دستمزد به تفكيك هر منطقه، در كشور قابليت اجرايى 
ندارد؛ چرا كه يكى از نخستين آثار مخرب آن، مهاجرت نيروى 
كار به مناطقى خواهد بود كه از دســتمزد باالترى برخوردارند؛ 
ضمن اينكه با اصل عــدم تبعيض در بين نيروى كار، مغايرت 

دارد.
اين فعــال كارگرى، گفت: به طور قطــع به عنوان نمايندگان 
گروه هاى كارگرى، معتقديم بايد حداقل دســتمزد به گونه اى 
تعيين شود كه حداقل هزينه معيشت يك خانواده كارگرى را 
پوشش دهد؛ اما اين افزايش نبايد به ميزانى باشد كه در پى آن، 
تورم در جامعه ايجاد شود؛ چراكه اين امر به ضرر قشر ضعيف 

جامعه است.
وى از ارائه پيشــنهادى به جامعه كارفرمايى خبر داد و گفت: 
انتظار ما اين است فعاالن كارگرى و كارفرمايى در نشست هاى 
دو جانبه و بدون دخالت دولت، با يكديگر در خصوص حداقل 
دستمزد تعامل كنند و با در نظر گرفتن واقعيت هاى اقتصادى 
كشــور، به عنوان دو شريك اجتماعى، توافقات اوليه را در اين 

خصوص داشته باشند.  
اوليا على بيگى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا طبق روال 
معمول، چانه زنى براى تعيين دستمزد ساالنه، راهكارى براى 
پايان دادن به كاهش فاصله شــكاف حداقل دستمزد تا هزينه 
معيشت در جلسات كارشناسى دستمزد  ارائه مى شود، گفت: 
اين موضوع امسال در دستور كار قرار دارد تا پس از بررسى هاى 
ميدانى، در خصوص هزينه معيشــت راهكارى در شوراى عالى 
كار ارائه شــود تا در چارچوب ضوابطى كه به تصويب اين شورا 
برسد، حداقل دستمزد ساالنه به گونه اى تعيين شود تا در يك 

بازه زمانى مشخص، اين شكاف به حداقل برسد.
در همين حال، فرامرز توفيقى، رئيس كميته دســتمزد كانون 
عالى شــوراهاى اسالمى كار، با اشــاره به محور و تكاليف اين 
جلسات، استخراج و تأثير تورم واقعى بر هزينه خانوار را، يكى از 

مهم ترين محورهاى مذاكرات مزدى امسال عنوان كرد.

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

مطالعات مركز پژوهش هاى مجلس نشان 

قيمت: تومان 

 ۱�۴۲۷�۰۰۰

۱�۳۷۶�۰۰۰

 ۷۲۶�۰۰۰

 ۴۲۰�۰۰۰

 ۲۶۸�۰۰۰

 ۱۳۱�۱۷۷

۶۰�۱۲۷۸ دالر

۴۲۰۶

۵۱۱۸

۵۸۶۶

ارز وسكه 

سكه طرح جديد

سكه طرح قديم

نيم سكه

ربع سكه

سكه گرمى

هر گرم طالى 18 عيار

اونس

دالر

يورو

پوند



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

اديب:نرخ دالر نصف ارزش واقعى آن است   ايرنا : قيمت ارز به هفت عامل بستگى دارد و از تركيب آن هفت عامل نرخ ارز شكل مى گيرد؛ نخستين عامل اينكه نرخ ارز بايد معادل اختالف تورم داخل با 
تورم جهانى، ساالنه افزايش يابد. اگر تورم داخلى 10 درصد و تورم جهانى دو درصد باشد، نرخ ارز بايد هشت درصد افزايش يابد؛ اگر از مرداد 1386 تا مرداد 96 طى 10 سال از تورم داخلى، تورم جهانى كسر 

شود، دالر بايد 112 درصد گران تر از قيمت موجود بود، يعنى دالر بايد حدود 8500 تومان بود، در حالى كه 4200 تومان است. در آينده هيچ چيز به اندازه دالر گران نمى شود. 

اهداف پنج گانه بانك مركزى ازبخشنامه جديد

افتتاح سپرده هاى كوتاه مدت 
تا پايان سال ممنوع شد

اقتصاد: بانك مركزى براى كاهش 
ريســك بانك ها در پرداخت سود 
وهمچنين جلوگيــرى از پرداخت 
ســودهاى باال به سپرده هاى كوتاه 
مدت ويژه افتتاح سپرده كوتاه مدت 

را تاپايان سال ممنوع كرد.
بانك مركــزى در اطالعيه اى اعالم 
كرد: ســپرده هاى ســرمايه گذارى 

مدت دار، افتتاح و تمديد ســپرده هاى كوتاه مدت ويژه 3، 6 و 9  ماهه بانك ها و 
مؤسسات اعتبارى غيربانكى تا پايان سال 1396 ممنوع است.

براســاس اين گزارش كاهش هزينه تمام شده پول در نظام بانكى،افزايش دوره 
 ماندگارى سپرده هاى ســرمايه گذارى، همچنين ارتقاى ثبات و سالمت شبكه 
بانكى و پيشــگيرى از قرار گرفتن بانك ها در وضعيت زيان دهى و ورشكستگى، 
ومقابله با توســعه فضاى رقابت ناســالم ومخرب وكاهش هزينه پول پنج مورد 
از اهداف مصوبه بانك مركزى اســت. اطالعيه بانك مركزى درحالى اســت كه 
برخى از نمايندگان مجلس حتى نســبت به بازگشت نرخ سود باالى 15درصد 

نيز هشدارداده بودند.
براساس گزارش بانك مركزى، مقرر است تا پايان  سال جارى، صرفاً امكان افتتاح 
حســاب سپرده سرمايه گذارى مدت دار يكســاله و كوتاه مدت عادى با شرايط و 
نرخ هاى مصرح در بخشــنامه (حداكثر 15 درصد ســاالنه براى ســپرده هاى 
ســرمايه گذارى مدت دار يكساله و حداكثر10 درصد ســاالنه براى سپرده هاى 
كوتاه مدت عادى به صورت على الحســاب) فراهم باشــد. بر اين اساس، افتتاح و 

تمديد سپرده هاى كوتاه مدت ويژه 3، 6 و 9 ماهه تا پايان سال ممنوع است.
به گزارش بانك مركزى پيرو ابالغ بخشــنامه موضوع اعالم سياست هاى بانك 
مركزى در خصوص سپرده هاى ســرمايه گذارى مدت دار، استعالم هاى مختلف 
و متعــددى از جانب بانك ها و مؤسســات اعتبارى غيربانكى درباره نرخ ســود 
ســپرده هاى كوتاه مــدت ويــژه 3، 6 و 9  ماهه با توجه به مســكوت بودن اين 
بخشنامه در خصوص اين نوع سپرده ها انجام شده است. بنابراين همچنان كه در 
بخشنامه نيز تأكيد شد، بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى موظفند نرخ سود 
على الحساب سپرده هاى سرمايه گذارى مدت دار را بر اساس تحليل ها و براوردهاى 
جامع خويش از شــرايط اقتصادى و روندهاى آتــى آن و همچنين با توجه به 

وضعيت شبكه بانكى و ساير بازارهاى مالى، تعيين كنند.
 از اين رو انتظار بر اين اســت كه بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى، ابتدا 
ســود مورد انتظار ناشى از كل سپرده هاى ســرمايه گذارى مدت دار در پايان 
دوره را پيش بينى كرده و ســپس با توجه به ميزان هر يك از انواع سپرده هاى 
ســرمايه گذارى مدت دار، نرخ سود على الحساب آن ســپرده ها را  -به صورت 
محتاطانه - تعيين كنند. در واقع، بانك ها و مؤسســات اعتبارى غيربانكى بايد 
بخشى از ســود مورد انتظار ساليانه را به عنوان سود على الحساب سپرده هاى 
ســرمايه گذارى تعيين و اعالم كنند؛ به گونه اى كه در پايان ســال مالى، سود 
على الحساب پرداختى به سپرده گذاران، بخشى از سود قطعى پايان دوره باشد. 
اين در حالى است كه در حال حاضر، سود على الحساب پرداختى توسط برخى 
بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى - با اتخاذ رويكردى پرريسك - بيشتر از 
سود واقعى حاصله است، به نحوى كه حتى تكافوى حق الوكاله بانك را نمى كند. 
بديهى اســت كه اين امر، مغاير با اصول و قواعد حاكم بر قانون عمليات بانكى 

بدون ربا (بهره) مى باشد.
 رعايت نكردن اين مهم از سوى برخى بانك ها و مؤسسات اعتبارى غيربانكى كه 
با هدف جذب سپرده بيشتر از طريق پرداخت نرخ هاى سود على الحساب باالتر 
صورت مى گيرد، سبب شــكل گيرى چرخه رقابت غيرسالم و مخرب در شبكه 
بانكى كشــور شده اســت. اين امر، ضمن آنكه موجب افزايش بهاى تمام شده 
پول در كل شــبكه بانكى و تضييع حقوق ســاير ذى نفعان بانك ها و مؤسسات 
اعتبارى غيربانكى مى شــود، مانعى براى كاهش نرخ سود تسهيالت بوده و در 

نهايت، تهديدى براى ثبات و سالمت شبكه بانكى است.

استان هاى ركورددار چك برگشتى اعالم شد
اقتصاد: بــا اينكه آمارها حكايت از 
آن دارد كه تعداد چك هاى برگشتى 
درحــال افزايش اســت، اما ضريب 
برگشــتى ها در اســتان ها متفاوت 

است. 
در سال جارى تا پايان مهرماه، 48 
هزار و 400 فقره چــك رمزدار به 
ارزش 526 هزار ميليارد ريال وصول 

نشده است.
 در مهر امســال حدود 651 هزار فقره چك رمزدار به ارزش 876 هزار ميليارد 
ريال وصول شد كه نسبت به ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب هفت و 21/2 

درصد كاهش داشته است.
همچنين در مهر امســال در بين ساير استان هاى كشور بيشترين نسبت مبالغ 
چك هاى برگشــتى به كل مبالغ چك هاى مبادله شــده در استان به ترتيب به 
استان هاى هرمزگان (37/8 درصد)، لرستان (33/6 درصد) و ايالم (32/8 درصد) 

اختصاص يافته است.
اســتان هاى گيالن (17/2 درصد)، البرز و كرمانشــاه هر يــك (17/6 درصد) و 
خوزستان (19/1 درصد) كمترين نسبت مبالغ چك هاى برگشتى به كل مبالغ 

چك هاى مبادله شده در استان را به خود اختصاص داده اند. 
به گزارش تســنيم، در مهر 1396، در كل كشور حدود 1/6 ميليون فقره چك 
به مبلغى حدود 131 هزار ميليارد ريال برگشت داده شده است كه نسبت به 
ماه قبل از نظر تعداد و مبلغ به ترتيب 9/0 درصد و 1/8 درصد افزايش نشــان 

مى دهد.

ثبت قيمت هاى جديد در بازار ارز
فارس: در بازار تهران سكه طرح جديد با 19 هزار تومان افزايش يك ميليون و 

427 هزار تومان و دالر با 19 تومان رشد قيمت 4206 تومان معامله شد.

گزارش روز

تجارت

مظنه

 اقتصــاد/ فرزانــه غالمــى   تب 
سرمايه گذارى در ارزهاى ديجيتالى نظير 
بيت كوين ايران را مانند ديگر كشورها فرا 
گرفته اســت، حال آنكه هم بانك مركزى 
و هــم اقتصاددانان در خصــوص تبعات 
ســوداگرى به صاحبان سرمايه هاى خرد، 

بشدت هشدار مى دهند. 
بانك مركــزى ايران البته هنــوز در اين 
خصوص سياست روشنى اتخاذ نكرده و به 
گفته ناصر حكيمى معاون اين بانك، بيت 
كوين را نه تأييد و نــه رد مى كند، اما به 
مردم هشدار مى دهد چه بسا اين معامالت 
سراب گونه، سرنوشتى گلدكوئيستى را در 
پيش داشته باشد و يا مثل مؤسسات مالى 

غيرمجاز، سرمايه هاى مردم را ببلعد!
بــر اســاس گزارش هاى جهانــى، بيت 
كوين در سال جارى ميالدى باالى هزار 
درصد رشــد ارزشى داشته و امروز ارزش 
آن به نزديــك 12 هزار دالر ( حدودا 52 
ميليون تومان) رسيده است، برخى حتى 
پيش بينى مى كنند، اين رشد قيمتى به 
55 ميليون تومان برســد و بيت كوين، 
دالر را «له» كند و به ســقوط بورس هاى 

جهانى، منجر شود. 

 بيت كوين
به زبان خودمانى اگر بخواهيم اين ميهمان 
ناخوانده يعنى بيت كوين را معرفى كنيم 
بايد بگوييم اين «ارز رمزدار» و يا «رمزپايه» 
را نخســتين بار يك آقاى بســيار زبل و 
تيزهوش به نام «ساتوشى ناكاموتو» ايجاد 
كرد و اصــوالً در معامالتى كه طرفين آن 
را پذيرفته باشند، كاربرد دارد. بيت كوين 
البته مثل ارزهاى معمول حالت فيزيكى 
ندارد و صرفاً ديجيتالى اســت. سوداگران 
وطنى بيت كوين الزم اســت بدانند اين 
ارز، برخالف ديگر ارزهاى شــناخته شده 
در جهــان، اصوالً بانك مركــزى ندارد و 
سياستگذار و پشتوانه اى برايش ديده نشده 

است.
اين نكته را هم بد نيســت متذكر شويم 
كه معدود كشورهايى از جمله  آمريكا در 
هفته اخير آن را به رسميت شناخته است. 
بيت كوين را بايد ارزى خودمختار توصيف 
كرد چرا كه تحت نظر هيچ كشــورى در 
جهان نيســت و ناظرى ندارد. در واقع اين 
ارز، مكان نمى شناسد و معلوم نيست افراد 
با چه كســى در كدام نقطه جهان معامله 

مى كنند.

  ريسك باال
به باور صاحب نظران، اين معامالت، نوعى 
قمار است كه چه بسا در پى بردهاى متعدد 
و شيرين، شكست هاى سنگين و ويرانگر 
را براى صاحبان ســرمايه در پيش داشته 

باشد. كارشناســان اقتصادى رشد ارزش، 
بيــت كوين را حبابى مى دانند؛ حبابى كه 
احتماًال بزودى خواهــد تركيد. به عقيده 
آنــان ارزش اين ارز مجــازى، تابع ميزان 
تقاضاى مردم اســت و به نظرات شخصى 

افراد بستگى دارد!
برخى مانند رئيس شركت خدمات بانكى 
«جى پــى مورگان» حتى بيــت كوين را  
نوعى كالهبردارى و «افزايش بهاى نجومى 
اين ارز را با دوره «حباب اقتصادى گل الله 
هلند» قابل مقايســه مى داند كه در فاصله 
سال هاى 1634 تا 1637 قيمت پياز گل 
الله در اين كشور به 10 برابر حقوق ساالنه 
يك كارگر ماهر رسيد، سپس اين حباب 
شكسته شد و به سرعت تمام ارزش خود 

را از دست داد».
با اين تفاسير اقتصاددانان تأكيد مى كنند 
كسب درآمد از بيت كوين، قطعيت ندارد و 
اين كار بسيار پرريسك است مگر اينكه به 
پشتوانه بانك هاى مركزى، پاى اين ارزهاى 
رمزپايه براى داد و ســتد به زندگى مردم 
جهان باز شود آن گاه مى توان رشد ارزش 

آن را واقعى دانست.

  واكنش كارشناسان
آلبرت بغوزيان در اين خصوص به خبرنگار 
ما مى گويد: ممكن است در آينده نزديك، 
اين ارزهاى مجازى از ارزهايى غير از دالر 
هم براى خود پشــتوانه بسازند. رشد 40 
برابــرى ارزش آن در زمانــى اندك، فقط 
و فقط مى تواند نشــان دهنده سوداگرى 
حباب گونه باشد نه توليد؛ بنابراين نمى توان 
انتظار داشت اين حباب بيش از حد دوام 

بياورد.
وى بــا بيان اينكه در ايــران، نقدينگى از 
پايه هاى تورم است، ادامه مى دهد: افزايش 
معامالت بيت كوينى نمى تواند نشان دهنده 

افزايش توليد باشد؛ بنابراين بانك مركزى 
اگــر بخواهد به آن بها دهــد بايد ذخاير 
پشــتوانه داشــته باشــد. بغوزيان ادامه 
مى دهد: شــركت هاى هرمى هم در ابتدا 
سالم فعاليت مى كردند، اما بعدها محملى 
براى سوء استفاده شدند و بانك مركزى و 
ديگر مراجع به موقع هشدار دادند و ورود 

كردند.
وى معتقد است حتى با وجود اينكه بيت 
كوين فعالً در ايران دردســر ساز نشده، 
اما متأســفانه استعداد ســوء استفاده از 
چنين مواردى در كشور وجود دارد و در 
سطح جهانى هم ممكن است سوداگران 
حرفه اى و متخلفان، مردم را به دردســر 

بيندازند.
بغوزيان ادامه مى دهد: اين معامالت فقط 
جنبه ســوداگرى دارد وگرنه بايد پرسيد 
نقــش پول ملى خودمان چيســت؟ پس 
اميــدوارم بانك مركــزى، نابه جا و مانند 
مؤسســات غيرمجاز، از ارزهاى ديجيتالى 
حمايت نكند چــون اين كار يعنى «آتش 
بيــار معركــه شــدن» و به طــور قطع 

سرمايه هاى خرد مردم را بر باد مى دهد.

 خطر جدى 
  براى سرمايه هاى ايرانى 

اقتصــاددان ديگرى هم بــه خبرنگار ما 
مى گويد: اســتفاده از لفظ «پول» و يا «ارز» 
براى امثال بيت كوين غلط مصطلحى است 
چرا كه اين ها نوعى كاالى رمزگذارى شده 
و حاصل الگوريتم هاى رياضى و مجموعه اى 

رمز و كد هستند. 
وحيد شقاقى شهرى ادامه مى دهد: وقتى 
بيــت كوين پشــتوانه نــدارد يعنى پول 
نيست. شــايد در موارد اندكى آمريكا دالر 
بى پشــتوانه، ايران، ريال بى پشــتوانه و يا 
چين، يوان بى پشتوانه چاپ كند، اما اصل 

بر اين اســت كه براى چاپ پول، پشتوانه 
ديده شود. مثالً در ايران دارايى هاى بانك 
مركزى مانند سكه، دالر و بدهى هاى دولت 

و بانك هــا به بانك مركزى 
پشتوانه محسوب مى شوند، 
بر اين اساس بيت كوين را 
دانست  بايد خطرى جدى 
كه ســرمايه هاى مــردم را 

تهديد مى كند.
وى بــا بيان اينكــه بيت 
كوين، رديابى نمى شــود و 
رشد ارزشش، تابع تقاضاى 
بازار اســت، اضافه مى  كند: 
بخش هاى  شــك  بــدون 
ســياه و زيرزمينى اقتصاد 
ايــن  بــه  و قاچاقچيــان 
و  پول شــويى  براى  بخش 
فعاليت هاى غيرشفاف عالقه 

زيادى دارند؛ بنابراين به دنبال تبليغ بيت 
كوين و يا كاالهايى شــبيه به آن هستند 
كه اين تبليغات، قيمتش را ظرف چند ماه  

اخير بشدت باال برده است.
شــقاقى مى گويد: مردم بايد يقين داشته 
باشند وقتى حباب بشكند هيچ شخص و 
مرجعى پاسخگويشــان نيست چون بيت 
كوين در واقع نوعى قمار اســت و به هيچ 
چشمه اى متصل نيست!  وى بيت كوين 
را بــه خريدن يك برنامه رايانه اى و يا يك 
اثر هنرى تشبيه مى كند كه افراد بر اساس 
عاليق شــخصى برايش پول مى پردازند و 

قيمت واقعى ندارد.
وى ادامــه مى دهد: ايــن معامالت فقط 
بيــن دو طرف ارزش دارد و بدون شــك 
حباب خواهد تركيد آن گاه مانند داستان 
سودهاى  نفرها  نخســتين  گلدكوئيست 
افســانه اى مى برند و افــراد آخر زنجيره،  

بشدت متضرر مى شوند.

كارشناسان هشدار مى دهند

قمار دارايى ها با «بيت كوين» 

آغاز پرداخت تا سقف 
200 ميليون تومان به 

سپرده گذاران ثامن الحجج 

اقتصاد: پرداخت وجوه سپرده گذاران تعاونى 
منحله ثامن الحجج تا ســقف 200 ميليون 
تومان از امروز در شــعب بانك پارسيان در 

سراسر كشور آغاز خواهد شد.
به گزارش تســنيم، روابــط عمومى بانك 
پارســيان دراين باره اعالم كــرد: در ادامه 
همراهى اين بانك با اجراى سياســت هاى 
ســاماندهى بانــك مركزى به مؤسســات 
مالى اعتبارى بــدون مجوز و عامليت بانك 
پارســيان به منظور پرداخت/تعيين تكليف 
وجوه سپرده هاى اين تعاونى، مرحله جديد 
پرداخت تا سقف مبلغ 200 ميليون تومان 
براى آن گروه از سپرده گذاران كه مدت زمان 
«14 ماه» از تاريخ تكميل «فرم درخواســت» 
ايشان سپرى شده است، از روز پنجشنبه به 

تاريخ 96/9/16 آغاز خواهد شد.

ارجاع اختالفات گازى 
ايران وتركمنستان به داورى 

بين المللى؟
تســنيم:خبرگزارى دولتــى تــى دى اچ 
تركمنستان نوشــت، اين كشــور قصد دارد 
اختــالف گازى خــود با ايــران را بــه داورى 
بين المللى ببرد و طرف ايرانى هم پيشنهاد كرده 
كه موضوع به داورى ارجاع شــود.  به گزارش 
رويترز، دو كشور سال هاست در خصوص عرضه 
گاز با يكديگر اختالف دارند. تركمنستان مدعى 
است كه بابت گاز صادراتى به ايران حدود 1/8 

ميليارد دالر از اين كشور طلبكار است.

مركز پژوهش هاى مجلس:
جهش نرخ ارز تا پايان سال 

نخواهيم داشت

مهر: مطالعات مركز پژوهش هاى مجلس نشان 
مى دهد، در صورت ثبات شــرايط اقتصادى و 
سياسى بعيد است تا انتهاى سال شوكى به بازار 
ارز وارد شود كه بتوان نام جهش را به آن اطالق 
كرد.  مطالعات مركز پژوهش هاى مجلس نشان 
مى دهد، در حال حاضــر نرخ ارز بازار اختالف 
چندانــى با نرخ ارز تعادلــى (كه با متغيرهاى 
بنيادين اقتصاد ايران مانند حجم تجارت، ورود و 
خروج سرمايه و... متناسب است) ندارد؛ بنابراين 
مى توان گفت در شرايط فعلى و در صورت ثبات 
شرايط اقتصادى و سياسى بعيد است تا انتهاى 
ســال شوكى به بازار ارز وارد شود كه بتوان نام 

جهش را به آن اطالق كرد.

سود 150 هزار تومانى 
سهام عدالت قطعى شد

اقتصاد: رييس ســازمان خصوصى سازى از 
قطعى شدن ســود 150 هزار تومانى سهام 
عدالت خبر داده اســت. به گزارش ايســنا، 
على اشــرف عبداهللا  پورى حسينى در پاسخ 
به اينكه آيا سود مشموالنى كه يك ميليون 
تومان سهام عدالت دارند همان حدود 150 
هزار تومان است؟ اظهار كرده كه بله ما قبال 
اين رقم را حدس مى زديم و االن خوشبختانه 

حدسمان محقق شده است.

وجود 300 هزار انشعاب 
غيرمجاز آب در كشور

اقتصاد: در حال حاضر نزديك به 300 هزار 
انشــعاب غيرمجاز آب در كشــور وجود دارد 
كــه البته صاحبان آن مى تواننــد با مراجعه 
به شــركت هاى آب و فاضالب بنابر ضوابطى 
نسبت به مجاز كردن انشعاب خود اقدام كنند.

خودروهاى بى كيفيت 
همچنان توليد مى شوند!

ايســنا:گزارش ارزيابى كيفى خودروهاى 
ســوارى توليدى در آبان ماه امسال منتشر 
شد. بررســى اين گزارش نشان مى دهد كه 
همچنــان خودروهاى بى كيفيت از ســوى 
خودروســازان داخلى توليد مى شــوند. اين 
خودروها شــامل ســايپا 131، سايپا 132، 
تيبا، تيبا هاچ بك، ســاينا، پژو 405 و ليفان 
ايكس 60 هستند كه همچنان تنها يك ستاره 

از پنج ستاره كيفى را كسب مى كنند.

خبر

ذره بين امروز

سوداگران وطنى 
بيت كوين الزم 

است بدانند اين 
ارز، برخالف ديگر 

ارزهاى شناخته 
شده در جهان، 

اصوالً بانك مركزى 
ندارد و سياستگذار 
و پشتوانه اى برايش 

ديده نشده است

بــــــــرش

بانك مركزى براى كاهش 
ريســك بانك ها در پرداخت سود 
وهمچنين جلوگيــرى از پرداخت 
ســودهاى باال به سپرده هاى كوتاه 
مدت ويژه افتتاح سپرده كوتاه مدت 

بانك مركــزى در اطالعيه اى اعالم 
كرد: ســپرده هاى ســرمايه گذارى 

بــا اينكه آمارها حكايت از 
آن دارد كه تعداد چك هاى برگشتى 
درحــال افزايش اســت، اما ضريب 
برگشــتى ها در اســتان ها متفاوت 

 فقره چــك رمزدار به 
 هزار ميليارد ريال وصول 

بررسى تعيين دستمزد كارگران بدون حضور دولت

مخالفت نمايندگان كارگرى با تعيين دستمزد منطقه اى

گزارش دو

اقتصاد/ مهدى شهرآبادى: در روزهاى پايانى سال گذشته وبا 
مصوبه شــوراى عالى كار حداقل دستمزد كارگران از 812هزار 
تومان به 930هزار تومان افزايش يافت. اين رقم در حالى اعالم 
شد كه قرار بود بر اساس توافق نمايندگان كارگران وكارفرمايان، 
رقم ســبد معيشــت خانوارهاى كارگرى كه مشــخص شده 
بود(2ميليون و 489هزار تومان) در تعيين دستمزد مالك اجرا 
و افزايش حقوق ها قرار بگيرد كه در عمل چنين اتفاقى رخ نداد. 
از سويى اكنون نمايندگان كارفرمايان معتقدند با توجه به برخى 
مشكالت حوزه توليد، براى تعيين حقوق ودستمزد سال 97بايد 
همان عدد 10درصد پيشــنهادى دولت كه در بودجه ســاالنه 
مى آيد در نظر گرفته شود در صورتى كه نماينده كارگران معتقد 
است 10درصد افزايش دستمزد با توجه به تأثير آشكار تورم در 
سبد معيشت خانوارهاى كارگرى(چند قلم كاالى ضرورى) گره 
گشاى مشكالت فعلى كارگران نيست و به طور قطع بايد رقم 
جديد هزينه ســبد معيشت در تعيين دستمزدها مالك عمل 
قرار بگيرد كه با اين ارزيابى ها، اعداد وارقام حقوق ودســتمزد 

باالتر خواهد بود.

  تعيين عدد جديد براى سبد معيشت
دراين زمينه نماينده كارگران در شــوراى عالى كار با بيان اين 
كه ما در ســال گذشته فرمول سبد معيشــت را با كارفرمايان 
توافق كرديم تا بر اين اســاس موضوع بند 2ماده 41قانون كار 
وعدد سبد معيشت احصا شود به خبرنگار ما گفت: هم اكنون 
نيز نمايندگان ما در كميته مزد وكميته هاى تخصصى در حال 
رايزنى با نمايندگان كارفرمايان هستند تا بر سر راه هاى افزايش 
قدرت خريد كارگران به نتيجه برســند كه اين جلسات ادامه 

خواهد يافت.
على خدايى با بيان اين كه ما به عنوان نماينده كارگران هدفمان  
تعيين رقم جديد سبد معيشت در دستمزدهاست در پاسخ به 
اين كه آيا عدد سبد معيشت خانوار كارگرى در سال 97همان 
عدد 2ميليون و 489هزار تومان سال 96است؟ خاطرنشان كرد: 
اين عدد مربوط به ســال گذشته است كه به دنبال اين برنامه 
هستيم تا امسال عدد جديدى را با توجه به شاخص هاى سبد 

معيشت خانوار در سال 97ودر بهمن ماه امسال اعالم كنيم.
وى اظهارداشت: اين اعداد و ارقام به طور قطع بر اساس تورمى 
كه در اقالم ضرورى خانوارهاى كارگرى وجود داشته مشخص 
خواهد شد چرا كه روند تورم نشانگر افزايش آن است وبر اساس 

روال هر ســال ما تورم را در نيمه دوم ســال وبهمن ماه اعالم 
مى كنيم.

وى با بيان اين كه با افزايش حقوق ها نيز دستمزد پايه كارگران 
از يك ميليون تومان نيز فراتر خواهد رفت اظهارداشت: البته ما 
رقم 10درصد افزايش حقوقى كه برمبناى  تورم از سوى دولت 
اعالم مى شــود را قبول نداريم وموافق آن نيستيم و معتقديم 
كه اين اعداد وارقام كم نمى تواند تأمين و برطرف كننده نيازها 
ومشكالت كارگران در سال جارى وسال 97 باشد. خدايى افزود: 
هدف نهايى ما رســيدن به عدد واقعى هزينه سبد معيشت با 
برنامه ريزى ونرخ هاى جديد در دستمزد براى سال 97است كه 

شايد اين احقاق حق كارگران نيز مدتى زمان ببرد.   

  «نه» به تعيين دستمزد به تفكيك هر منطقه
رئيس كانون عالى شوراهاى اسالمى كار هم با بيان اينكه حداقل 
دستمزد، بايد واقع بينانه و به استناد قانون بررسى شود، خواستار 
تشكيل نشست هاى دوجانبه نمايندگان كارگرى و كارفرمايى، 

براى بررسى دستمزد شد. 
اولياء على بيگى درباره انتظــارات گروه هاى كارگرى از تعيين 
حداقل دستمزد براى ســال 97 گفت: دستمزد، يك موضوع 
اقتصادى اســت و بايد فارغ از نگاه احساســى و سياسى به آن 
پرداخته شود؛ بلكه بايد بر مبناى واقعيت هاى اقتصادى كشور 

تعيين شود.
وى بــا تأكيد بر اينكه در ماده 41 قانون كار، معيارهاى تعيين 
حداقل دستمزد ساالنه به صراحت مشخص شده است، افزود: 
شوراى عالى كار، متشكل از نمايندگان كارگرى، كارفرمايى و 
دولت بايد بر مبناى دو شاخص هزينه سبد معيشت و نرخ تورم 

در خصوص دستمزد ساالنه، تصميم گيرى كنند.
وى با بيان اينكه نرخ تورم اعالمى از مراجع رسمى، مبناى تأثير 
«شاخص تورم» در دستمزد ساالنه است، گفت: با توجه به اينكه 
به استناد بند 2 ماده 41 قانون كار، «هزينه معيشت» نيز يكى 
ديگر از شــاخص هاى دخيل در تعيين دستمزد عنوان شده، 
همگام با تشكيل جلســات مزد در وزارت كار، كميته هاى مزد 
شوراى اسالمى كار در استان هاى مختلف بررسى هاى ميدانى 
و علمى خود را آغاز كردند تا در نهايت، هزينه معيشــت در هر 

استان براى يك خانواده كارگرى 4 نفره مشخص شود.
وى در پاســخ به اين ســؤال كه آيا سياست تعيين دستمزد 
منطقــه اى، مورد نظر گروه هاى كارگرى اســت يا خير، گفت: 

تعيين دستمزد به تفكيك هر منطقه، در كشور قابليت اجرايى 
ندارد؛ چرا كه يكى از نخستين آثار مخرب آن، مهاجرت نيروى 
كار به مناطقى خواهد بود كه از دســتمزد باالترى برخوردارند؛ 
ضمن اينكه با اصل عــدم تبعيض در بين نيروى كار، مغايرت 

دارد.
اين فعــال كارگرى، گفت: به طور قطــع به عنوان نمايندگان 
گروه هاى كارگرى، معتقديم بايد حداقل دســتمزد به گونه اى 
تعيين شود كه حداقل هزينه معيشت يك خانواده كارگرى را 
پوشش دهد؛ اما اين افزايش نبايد به ميزانى باشد كه در پى آن، 
تورم در جامعه ايجاد شود؛ چراكه اين امر به ضرر قشر ضعيف 

جامعه است.
وى از ارائه پيشــنهادى به جامعه كارفرمايى خبر داد و گفت: 
انتظار ما اين است فعاالن كارگرى و كارفرمايى در نشست هاى 
دو جانبه و بدون دخالت دولت، با يكديگر در خصوص حداقل 
دستمزد تعامل كنند و با در نظر گرفتن واقعيت هاى اقتصادى 
كشــور، به عنوان دو شريك اجتماعى، توافقات اوليه را در اين 

خصوص داشته باشند.  
اوليا على بيگى همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا طبق روال 
معمول، چانه زنى براى تعيين دستمزد ساالنه، راهكارى براى 
پايان دادن به كاهش فاصله شــكاف حداقل دستمزد تا هزينه 
معيشت در جلسات كارشناسى دستمزد  ارائه مى شود، گفت: 
اين موضوع امسال در دستور كار قرار دارد تا پس از بررسى هاى 
ميدانى، در خصوص هزينه معيشــت راهكارى در شوراى عالى 
كار ارائه شــود تا در چارچوب ضوابطى كه به تصويب اين شورا 
برسد، حداقل دستمزد ساالنه به گونه اى تعيين شود تا در يك 

بازه زمانى مشخص، اين شكاف به حداقل برسد.
در همين حال، فرامرز توفيقى، رئيس كميته دســتمزد كانون 
عالى شــوراهاى اسالمى كار، با اشــاره به محور و تكاليف اين 
جلسات، استخراج و تأثير تورم واقعى بر هزينه خانوار را، يكى از 

مهم ترين محورهاى مذاكرات مزدى امسال عنوان كرد.

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

مطالعات مركز پژوهش هاى مجلس نشان 

قيمت: تومان 
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روزنامـه صبـح ايـران

 «احياى فرهنگ وقف» يكى از «الزامات تمدن نوين اسالمى» است   تسنيم: رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه گفت: 6 هزار و 800 موقوفه فرهنگى در كشور وجود دارد. 
حجت االسالم والمسلمين على محمدى افزود:احياى فرهنگ وقف يكى از الزامات تمدن نوين اسالمى است. مساجد، مراكز علمى و فرهنگى موقوفاتى هستند كه در پيشرفت مسلمانان بسيار موثر 

بوده اند اگر بخواهيم براى نسل حاضر نشانى از تمدن و فرهنگ اسالمى را معرفى كنيم به جز همين مساجد و اماكن مذهبى و مراكز پژوهشى چه چيزى داريم.

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

 جامعه/ محمــود مصدق  برخالف اين 
ســال ها، تا اوايل دهــه 60 از بوفه يا همان 
پايگاه ســالم تغذيه در خيلــى از مدارس 
كشــور خبرى نبود و بيشــتر دانش آموزان 
صبح ها خوراكى هاى دست پخت مادرشان 
را همراه مى آوردند. البته بعضى ها به خاطر 
تحرك بســيار زياد با يك ميــان وعده غذا 
سير نمى شدند و احساس ضعف مى كردند. 
من يكــى از آن ها بودم؛ بــه همين خاطر 
وقتى زنگ تفريح ســوم نواخته مى شــد با 
اجازه مســتخدم مدرســه كه يكى از هم 
روســتايى هاى ما بــوده دو گام را يك گام 
مى كردم و با مراجعه به خانه كه در نزديكى 
مدرسه واقع بود يك قرص نان و چند گردو 
از آشپزخانه بر مى داشتم و با همان سرعت بر 
مى گشتم و قبل از نواخته شدن زنگ شروع 
كالس آن ها را مى خوردم تا به قول معروف 

جان تازه اى بگيرم.
اين ها را گفتم تا شــايد گوشه اى از اهميت 
مصرف ميان وعده غذايى از ســوى دانش 
آموزان را نشان داده باشم. حاال اما نه ميان 
وعده سالم و با كيفيت، بلكه خوراكى هايى 
مثل چيپــس، پفك و نظاير اين ها كه براى 
ســالمت افراد مضر هســتند در بوفه هاى 

مدارس سراسر كشور به فروش مى رسند. 

 كسب سود بيشتر براى بوفه داران
«طباطبايــى» مربــى پرورشــى يكــى از 
مدارس اســتان البرز درباره عرضه و فروش 
خوراكى هــاى مضر در بوفه هاى مدارس كه 
طبق بخشنامه ابالغى وزارتخانه هاى بهداشت 
و آموزش و پرورش  از سه سال قبل ممنوع 
اعالم شــده اند، به قدس مى گويد: در خيلى 
از مــدارس عرضــه و فروش 
خوراكى هاى آسيب رسان به 
سالمت دانش آموزان از قبيل 
اسنك، لواشك، ساندويچ هاى 
دست ســاز، چيپس و پفك 
همچنان ادامــه دارد.در واقع 
روند فعلــى چنــدان رو به 
بهبود نيســت؛ چرا كه بوفه 
داران براى كسب سود بيشتر 
ارزان ترين  و  بى كيفيت ترين 
خوراكى هاى ناســالم را تهيه  
و به دانش آموزان مى فروشند. 
وى كه تجربه كار در مدارس 
مختلف را دارد با بيان اينكه 
بعضى از بوفــه داران آن قدر 
كه حتى  شــده اند  جســور 
خوراكى هاى ممنوعه را جلوى 
چشــم دانش آمــوزان قرار 
مى دهنــد، مى افزايد: اگرچه يكى از وظايف 
مربيان بهداشت نظارت بر فعاليت بوفه هاى 
مدارس اســت، اما مشــكل اينجاست كه 
خيلى از مديران بيشــتر طرف بوفه داران را 
مى گيرند؛ چون با اجاره دادن بوفه ها، بخشى 
از هزينه هاى مدارس را تأمين مى كنند در 
نتيجه  توجه چندانى به گزارش هاى مربيان 

نمى كنند. 
وى با اشاره به اينكه بعضى از بوفه ها نيز زير 
نظر مستقيم مديران مدارس اداره مى شوند، 
مى افزايد: در چنين حالتى بوفه توسط مدير 
مدرسه به كسى اجاره داده نمى شود، بلكه 
مستخدم مدرســه كار فروش خوراكى ها را 
انجام مى دهد و ســود حاصله براى مدرسه 
اســت و صــرف هزينه هاى اداره مدرســه 

مى شود.

وى نظارت و بازرســى بر فعاليت بوفه هاى 
مــدارس را از ســوى آمــوزش و پرورش و 
وزارت بهداشت بســيار ضعيف مى خواند و 
مى گويد:براى نظارت بر هر موضوعى نياز به 
نيروى كافى است كه اين وزارتخانه ها  در اين 

زمينه مشكل دارند.

 خوراكى هاى ناسالم در بيرون از 
مدارس

فوزيه طهماسبى، مدير يكى از مدارس استان 
گلســتان نيز اگر چه معتقد اســت نظارت 
مناسبى از سوى آموزش و پرورش بر عرضه 
مواد غذايى و همچنين فضاى فيزيكى بوفه ها 
مى شود، اما مصرف خوراكى هاى مضر توسط 
دانش آموزان در مدارس را تأييد مى كند و 
مى گويد: خوراكى هاى ناســالم در بوفه هاى 
مدارس عرضه نمى شود، اما بعضى از دانش 
آمــوزان چنين خوراكى هايــى را از بيرون 
خريدارى و در مدرسه مصرف مى كنند كه 
در چنين شــرايطى مديــران مدارس فقط 

مى توانند تذكر بدهند. 
وى با اشاره به اينكه نظارت بر فعاليت بوفه ها 
هر سال بيشــتر از قبل مى شود، مى افزايد: 
مشــكل واقعى در توزيع خوراكى هاى مضر 
نيســت، بلكه در كيفيت محصوالتى است 
كه در دكه ها به فروش مى رســند. در واقع 

محصــوالت با كيفيــت گران هســتند و 
خيلى از دانش آمــوزان توان خريد آن ها را 
ندارند، بنابراين بوفه داران ســعى مى كنند 
ارزان ترين محصــوالت توليدى مورد تأييد 
وزارت بهداشت را كه كيفيت پايينى دارند، 

خريدارى و عرضه كنند. 

 نظارت كمرنگ است
دكتر محمد حســين قربانى،  نائب رئيس 
كميســيون بهداشــت و درمــان مجلس 
شــوراى اسالمى نيز با اشاره به نقش بسيار 
تأثيرگذار تغذيه ســالم در سالمت و فرايند 
يادگيــرى دانش آموزان، به قدس مى گويد: 
با اينكه تالش هايى براى جلوگيرى از فروش 
خوراكى هاى ناسالم شده است، اما همچنان 
در بعضى از بوفه هاى مدارس خوراكى هاى 

مضر توزيع مى شوند.
نماينده مردم آســتانه اشــرفيه در مجلس 
شــوراى اســالمى با ابراز تأسف از كمرنگ 
بودن نظــارت بر توزيع اقــالم خوراكى در 
بوفه هاى مــدارس، مى گويد: تأثيرات منفى 
عرضه خوراكى هاى ناســالم بر دانش آموزان 
ايرانى كامالً مشهود است كه براى اثبات اين 
موضوع مى توان به اضافه وزن بعضى از دانش 
آموزان به دليل مصرف زياد فست فودها در 

مدارس ياد كرد. 

قربانى بر ضرورت افزايش نظارت بر فعاليت 
بوفه ها از دستگاه هاى متولى سخن مى گويد 
و مى افزايد: اين كه مدارس كشــور نيازمند 
منابع مالى هستند، شــكى نيست، اما اين 
موضوع نبايد منجر به خطر افتادن سالمت 
دانش آموزان شــود. يعنى بــه هيچ وجه 
نمى توان پذيرفت كه مدير مدرسه اى براى 
تأمين هزينه هاى مدرســه بعضى از مسائل 
را ناديده بگيرد و اجــازه توزيع مواد غذايى 

ناسالم در بوفه را بدهد.

 نمى توانيم هر روز نظارت كنيم
قائم مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش 
پزشــكى نيز از افزايش نظارت بر بوفه هاى 
مدارس خبر مى دهــد و به قدس مى گويد: 
بازرســى هاى وزارت آمــوزش و پــرورش 
از بوفه هــاى مدارس به صــورت چند 10 
هزار نفرى اســت. از ســوى ديگر با اعالم 
اســامى خوراكى هاى ممنوعه كــه تعداد 
آن هــا با احتســاب سوســيس، كالباس و 
نوشابه هاى گازدار به 20 مورد رسيده است، 
تفاهمنامه اى با وزارت آموزش و پرورش براى 
نظارت بر فعاليت بوفه هــاى مدارس امضا 
كرده ايم، تا چنين خوراكى هايى در مدارس 

عرضه نشوند.
دكتر ايــرج حريرچــى، اقدامــات وزارت 
بهداشــت،درمان و آموزش پزشــكى براى 
مقابلــه با عرضــه خوراكى هــاى مضر در 
مدارس كشــور را مناسب ارزيابى مى كند و 
مى افزايد:نمى توان از  اين وزارتخانه انتظار 
داشــت كه هر روز از مدارس بازديد داشته 
باشد يا  يك نفر را در بوفه ها مستقر كند. به 
هرحال با اقداماتى كه انجام شده، وضعيت 
نسبت به گذشته تا حدى بهبود يافته است، 
اما همچنان مشــكالتى وجود دارد كه در 
صدد رفع آن ها هستيم.وى با اشاره به اينكه 
خوراكى هاى مضر غالباً در مدارسى كه دانش 
آموزان طبقه متوسط به باال در آن ها تحصيل 
مى كنند، عرضه و مصرف مى شوند، تصريح 
مى كنــد: براى جلوگيــرى از عرضه چنين 
خوراكى هايى عالوه بر شدت بازرسى ها هر 
جا الزم باشــد، تذكر مى دهيم. ضمن اينكه 
براى حل مشــكل ياد شده عالوه بر نظارت 
بايد با آگاهى بخشى به دانش آموزان  ميزان 

تقاضا را كاهش دهيم.

قدس عرضه مواد غذايى ناسالم در مدارس را پيگيرى مى كند 

وعده وزير براى سالم سازى بوفه مدارس رئيس انجمن علمى خاك: 
قانون خاك

در كشور خاك مى خورد

تسنيم: رئيس انجمن علمى خاك با اشاره به 
اينكه قانون خاك در كشــور خاك مى خورد، 
گفت: مى توان با توجه به اين قانون بســيارى 
از مشــكالت مانندريزگردها، گردوغبار، آب و... 

را حل كرد.
منوچهر گرجى گفت:در برخى كنگره ها بنده با 
صداى رســا گفته ام كه براى حل ريزگردها به 
خاك كشور برســيد و متأسفانه بسيارى افراد 
ســخن ديگرى را مى گويند و اين مسئله مهم 

را رها كرده اند.
 وى افزود:قانون خاك ما چند ســالى است كه 
خاك مى خورد و بايد گفت با اين وضع نمى شود 

مشكل را حل كرد.
افــراد نبايد تصور كنند اين ريزگردها محصول 
همين دو سه ساله اســت، بلكه ما 100 سال 
خرابكارى كرده ايم، 100 ســال ذره ذره جمع 
شــده، اكنون به حال انفجار رسيده است؛ اگر 
مسئله خاك حل و فصل شود تا حدود زيادى 
مسائلى نظير آب و گردو غبار و آلودگى هواى 

ناشى از آن نيز كاهش مى يابد.

رئيس كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس:

ترجمه جديد كتاب تعرفه ها 
كامالً «عاقالنه» انجام مى شود

ايرنا:رئيس كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
گفت: سهم هزينه درمان بيمار در بخش بسترى 

به 3 تا 6 درصد كاهش يافته است.
على نوبخت حقيقى اظهار كرد: يكى از مباحثى 
كه در اخالق پزشــكى مطرح مى شــود، حق 
سالمتى اســت كه مردم بر گردن مسئوالن و 
پزشــكان دارند و مجلس نيز بــا اين رويكرد و 
چارچوبى كه قانون اساسى بر آن تأكيد كرده، 

به دنبال قانونگذارى است.
وى در ادامــه به موضوع تعرفه ها اشــاره كرد 
و افزود: در ترجمه دوم و ســوم كتاب تعرفه ها 
اشــتباهاتى پيش آمد و عدالت در رشته هاى 
مختلف و ميان رشته اى رعايت نشد، اما اين نويد 
را مى دهم كه ترجمه چهارم اين كتاب علمى و 
كامالً عاقالنه انجام و عدالت بين رشته اى رعايت 

شود.
وى بــه اعتراض جامعه پزشــكى و پزشــكان 
بيهوشــى به تعرفه ها اشاره كرد و گفت: مسير 
اعتراض جامعه پزشكى از طريق سازمان نظام 
پزشكى است و بايد بر اساس قانون پيش رود؛ 
اينكه عده اى در مقابل مجلس دادخواهى كنند 

در شأن جامعه پزشكى كشور نيست.

يك مسئول وزارت بهداشت عنوان كرد
تالش براى به كارگيرى 60 تا 

70 هزار دانش آموخته پزشكى

خانه ملت: دبير ستاد امور كارآفرينى و اشتغال 
وزارت بهداشــت گفت: حدود 30 تا 40 درصد 
خدمــات حوزه پرســتارى از جنــس خدمات 
غيرحرفه اى و اوليه اســت كــه مى طلبد اين 
خدمات توســط نيروهاى غيردانشگاهى انجام 

شود.
محمد ميرزابيگى با تأكيد بر اينكه شرح وظايف 
كمك پرستاران يكساله و نحوه ارائه آموزش به 
آن ها كامالً مشــخص است، گفت: ماهانه 500 
تا 700 نيرو در حال دانش آموختگى هســتند؛ 
بنابراين روند به كارگيرى آن ها تا حدودى ُكند 
اســت كه اين موضوع نيز در حال اصالح است؛ 
البته طى يك سالى كه از دانش آموختگى اين 
افراد گذشته مسير به كارگيرى نزديك به 3000 
تا 4000 نفر طى شده و تعدادى از آن ها مشغول 
شــده و به كارگيرى 60 تا 70 هزار نفر از آن ها 

نيز در دستور كار است.
ميرزابيگى افزود: با توجه به رعايت اســتاندارد 
نيروهاى حرفه اى به غير حرفه اى كه به ازاى يك 
سوم تا يك چهارم نيروهاى پرستارى موجود به 
نيروهاى كمك پرستار يكساله نياز داريم، جاى 

هيچ نگرانى از لحاظ به كارگيرى نيست.

خبر

با وجود تفاهم نامه 
سه سال پيش 
وزارتخانه بهداشت 
و آموزش و پرورش 
مسئوالن موظف 
شدند از فروش 
موادغذايى ناسالم 
در بوفه هاى مدارس 
جلوگيرى كنند اما 
گويا كفه نياز مالى 
مدارس آنقدر سنگين 
بوده كه اين توافقنامه 
را بى اثر كرده است.

آنچه مـــــى خوانيد

افتتاح 160 پروژه بهداشتى - درمانى توسط وزير بهداشت در مشهد

سالمت خراسان رضوى چشم انتظار 27 ميليارد تومان

خبر

 جامعه/ پروين محمــدى  160 پروژه 
بهداشتى- درمانى از جمله دانشكده داروسازى 
بيمارستان امام رضا (ع) 2، مجتمع آموزشى 
پژوهشى بهداشتى درمانى فرهنگى و رفاهى 
برج سپيد و... در دانشگاه علوم پزشكى مشهد 
افتتاح شــد.دكتر قاضى زاده هاشــمى وزير 
بهداشت در آيين افتتاح اين پروژه ها در سالن 
آمفى تئاتر برج سپيد مشهد گفت: قيمت تمام 
شده پروژه ها در نهايت صرفه جويى مطابق با 
اســتاندارد هاى عمرانى و مهندسى و در عين 
ســرعت عمل در اتمام آن، چيزى نيست جز 
همت تيم توســعه دانشــگاه مشهد و تحقق 
اقتصاد مقاومتى در ارائه خدمتى در خور شأن 
و شايســته نظام جمهورى اسالمى كه جاى 

تشكر دارد.
وى قول حمايت از طرح هاى نيمه تمام حوزه 
سالمت اســتان را با تأمين اعتبار الزم داد و 
اظهار اميدوارى كرد: با مشــاركت و سرمايه 
گذارى بخش خصوصــى و خيرين در حوزه 
سالمت استان خراسان، خدمات حوزه سالمت 
در شهر زائر پذير و توريستى مشهد و استان 
افزايش يابد و مجــاوران و زائران بهره مندى 

بيشترى از خدمات سالمت داشته باشند.
در ادامه رشيديان استاندار خراسان رضوى نيز 
با بيان اينكه طى چهار سال گذشته به همت 
مســئوالن و كاركنان دانشگاه علوم پزشكى 

مشــهد 30 درصد به تخت هاى بيمارستانى 
استان اضافه شده اظهار داشت: بيش از هزار 
ميليارد هزينه راه اندازى 160 پروژه در استان 
نشــان از آن دارد كه خدمات حوزه سالمت 
مشهد محور نيست و به تمام نقاط محروم و 
نيازمند شهر و روستا خواهد رسيد، از اين رو 
همه سازمان ها و نهادهاى مرتبط با سالمت و 
خيرين در استان موظفند در كنار مسئوالن 
حوزه ســالمت براى ارتقاى وضعيت سالمت 

گام بردارند.

وى اضافه كرد : با وجود افزايش 30 درصدى 
تخت هاى بيمارستانى در حال ساخت 1200 
تخــت و پيگيرى 1000 تخت بيمارســتانى 
هســتيم تا بتوانيم خدمــات درمانى را براى 

زائران و مجاوران باال ببريم.
دكتر بحرينى معاون توسعه مديريت و منابع 
دانشگاه علوم پزشكى مشــهد نيز با تشريح 
برنامه توسعه در حوزه سالمت استان تصريح 
كرد: در صورت تأمين 270 ميليارد ريال اعتبار 
از سوى وزارت بهداشت تمام طرح هاى نيمه 

تمام بهداشتى درمانى و...را به پايان خواهيم 
رســاند تا مردم عزيز استان به بركت حضرت 
رضا (ع) از امكانات شايسته و در خور شأنشان 
بهره منــد شــوند.وى در خصــوص مجتمع 
آموزشى پژوهشى بهداشتى درمانى فرهنگى و 
رفاهى «برج سپيد» توضيح بيشترى داد و افزود: 
اين مجتمع با زير بناى 24 هزارمتر مربع در 9 
طبقه شامل سالن همايش 1000 نفرى، سالن 
سالن هاى  آموزشــى،  اجتماعات،كالس هاى 
پذيرايى و آمفى تئاتر نه تنها افتخار «مشــهد 
2017» است بلكه براى برگزارى همايش ها و 
كنگره هاى بين المللى كشور با امكانات مجهز 
صوتى تصويرى ترجمه سخنرانى ها و... افتخار 

بزرگى محسوب مى شود.
 دكتر دارابى رئيس دانشــگاه علوم پزشــكى 
مشهد در اين مراسم طى سخنانى به كمبود 
40 هزارمتــرى فضــاى آموزشــى و كمبود 
نيروهاى خدماتى و پشتيبانى در اين دانشگاه 
اشاره و اظهار اميدوارى كرد: با برطرف شدن 
كمبودها و بــا ظرفيت هاى علمى پژوهش و 
آموزشى بهداشتى درمانى و دانشجويى بااليى 
كه در اين دانشگاه وجود دارد و جذب نيروهاى 
جوان هيئت علمى و تــالش كاركنان حوزه 
سالمت روز به روز به شوكت و عزت جمهورى 
اســالمى افزوده شود و اهداف بلند جمهورى 

اسالمى در تمام عرصه ها تحقق يابد.

خبر

دبير ستاد امور كارآفرينى و اشتغال خانه ملت: دبير ستاد امور كارآفرينى و اشتغال خانه ملت: دبير ستاد امور كارآفرينى و اشتغال 
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خسرو معتضد اجتماعى

آرش خليل خانه: وزير آموزش و پرورش در گفت وگو با 
قدس به فروش اقالم غذايى ناســالم در برخى از بوفه هاى 
مدارس كشور اذعان مى كند و مى گويد:تأييد مى كنم كه در 
اين حوزه نظارت كافى نيست و ما هنوز مشكل عرضه اغذيه 

نا سالم در برخى بوفه هاى مدارس را داريم.
سيد محمد بطحايى مى افزايد: البته در اين زمينه به سمت 
نظارت بيشتر و كاهش عرضه خوراكى هاى ناسالم در حركت 
هســتيم و براى اين منظور نيز عالوه بر دادن مأموريت به 

ســازمان دانش آموزى براى ساماندهى بوفه هاى مدارس از معاونت پرورشى و معاونت 
سالمت و تندرستى خواستيم تا مجدانه توافقنامه اين وزارتخانه را با وزارت بهداشت در 

ارتباط با كيفيت و نوع اقالم غذايى قابل عرضه در بوفه هاى مدارس دنبال  كنند.
وى از كاهش تخلفات بوفه داران خبر مى دهد و مى گويد:در دوره آموزشــى كه بزودى 
براى مديران مدارس برگزار مى كنيم،  يكى از موضوعاتى كه روى آن تأكيد مى كنيم تا 

مديران  به آن توجه كنند و حساس باشند، بوفه مدارس است.

وزير آموزش و پرورش در گفت و گو با قدس:
فروش اقالم غذايى ناسالم در برخى از بوفه ها را تأييد مى كنم

شهرهاى كانكسى جاى خانه هاى چينه اى

در يكى از روستاهاى زلزله زده حوالى سرپل ذهاب ديدم دبستان روستايى را 
با چند كانكس بزرگ 18 مترى داير كرده اند،كانكس هايى داراى دو در و چند 
پنجره و بسيار زيبا. در فضاى مجازى ديدم در ژاپن هم كلبه هاى گنبدى شكل 
كارخانه ساز ساخته اند و به روستاهاى زلزله زده مى برند كه خيلى هم سريع 
ســاخته مى شود و فورى با پيچ و مهره به هم متصل مى كنند. آن ها را با پيچ 
و مهره و اهرم هاى مخصوص به كف زمين مى چسبانند و دهاتى هاى ژاپن در 
آن ها بيتوته مى كنند. معموالً هر كلبه دو تا سه نفرى است و يك خانواده پنج - 
شش نفرى مى تواند در دو كلبه زندگى كند.گويا آشپزخانه و حمام دستشويى 

هم در آن اختصاص مى دهند و چند خانواده از آن استفاده مى كنند.
 گرمابه اين جور ساختمان ها شامل 10 يا 20 ايستگاه دوش است. گرمازايى و 
سرمازايى نيز به سهولت انجام مى شود. زمانى كه افسر وظيفه بودم و با درجه 
ستوان دومى سپاه ترويج و آبادانى به روستاهاى قزوين و اطراف تهران از جمله 
ورامين مى رفتم از ديدن خانه هاى چينه اى و گلى روستاييان تعجب مى كردم.
واقعاً بيشتر خانه ها مانند منازل عصر باستان ايرانيان از خشت پخته شده در 
آفتاب سوخته شده و داخل آن را با گچ سفيد كرده بودند.زلزله هاى متعدد آن 

خانه ها و دهات را بارها ويران و تبديل به ِگل خشكيده كرد.
 در طــول ســال هاى 1340 تاكنون هر از چند گاه زلزله حادث مى شــود و 
جان هزاران تن را مى گيرد. زلزله اخير تلفات كمترى داشــت زيرا خانه ها در 
روستاهاى كرمانشاه و كرمان گلين و چينه اى نبود.متأسفانه دولت هيچ برنامه 
مشخصى براى خانه سازى در روستاها ندارد و حقوق مديران بقدرى هنگفت 

است كه ديگر پولى براى طرح هاى عمرانى نمى ماند.
 شهرها كه تجمع جمعيت در آن زياد است جايى براى رسيدگى به روستاها 
نمى گذارد. آقاى وزير راه و شهرسازى هم كه اخيراً مانند هميشه با اعتماد به 
نفس خود گفت: دولت قيم مردم براى خانه سازى در مناطق زلزله زده و غيره 
نيســت حرفى كه آخرش هم نفهميدم منظورش چيست. گفته است بعضى 
دايه هاى دلسوزتر از مادر براى زلزله زدگان شده اند.طرز فكر او مانند يك وزير 
مسئول كشور و عضو هيئت وزيران نيست، مانند يك مقاطعه كار است كه ابتدا 

به منافع مى انديشد.
 فكر نمى كند دولت نوكر و خدمتگزار مردم است و مى توان دولت را قيم مردم 
دانســت، اگر چنين طرز فكر قهقرايى امثال او مرجع باشد ايران بايد به قرون 
وسطى برگردد و دولت شود آقا و موال و همه كاره و ارباب مردم و مردم به قول 
لويى چهاردهم پادشاه فرانسه كه دارژان سون مورخ نقل مى كند قاطر دولت 
و گارى دولت!امروزه بســيارى و يا برخى از روستاهاى ايران همچنان گلين و 
چينه اى هستند به طورى كه اگر زمين لرزه اى بيايد همه را در يك لحظه از 

بين مى برد. 
رئيس يك شركت ماء الشعيرسازى - كه اجازه بدهيد براى قدردانى نامش را 
كه در جرايد آمده ببرم «ايستك» - مردانگى كرد و 250 كانكس 18 مترى و 
12 مترى براى مناطق زلزله زده فرســتاد تا مردم را از زير چادرنشينى نجات 
دهد. اين كار بزرگ و عام المنفعه را ادامه دهيد. چه ايرادى دارد شــركت هاى 
خودروسازى مثل ايران خودرو و سايپا نيز 200- 300 كانكس بسازند و هديه 

كنند.
ساير كارخانه هاى نوشابه غيرالكلى ساز و هر صاحب همتى نيز  اين كار را بكند. 
اكنون وقت به ميدان آمدن صاحب چسب هل است، چه ايرادى دارد براى اين 
منظور صد كانكس تهيه و ارسال دارد.بگذاريد دهات ايران از اين وضعيت قرون 
وسطايى به درآيند. از ارتش و سپاه كه تبحر خاصى در تشكيل اردوهاى نظامى 
دارند كمك بگيريد. يادم مى آيد در دوران خدمت وظيفه ما در آسايشگاه هايى 
زندگى مى كرديم كه آهنين يا فلزى بود و دستگاه هاى تهويه پنكه برقى سقفى 
داشت و در پادگان سلطنت آباد ما احساس گرما نمى كرديم در تختخواب هاى 
دو طبقه با كمدى در كنارش فعالً كه دولت مدعى اســت پولى ندارد و برجام 
كار دســتش دارد روستاها را با كانكس هاى اهدايى رو به راه و ضد خطر زلزله 
بكنيد. تا ان شاءاهللا در اواسط و اواخر قرن 21 و قرن بعد ساختمان سازى رونق 
گيرد و خيال مردم آسوده شود.عيب بزرگ دولت كنونى خودرأيى، استبداد و 
تصميم گيرى، اينكه تصميمات آنان وحى منزل است و بايد بدون چون و چرا 

پذيرفته شود و امتناع از شنيدن حرف حساب است.
 چند روزنامه راه انداخته اند كه من كه 52 ســال است روزنامه نگارم و پيوسته 
اصطالح زنجيره اى را محكوم مى كردم كه روزنامه ها فقط در دوران حزب توده 
زنجيره اى بودند و بخشنامه و او مطالبى را نشر مى دادند و روزى در تلويزيون 
بــا يكى از مقامات دولت دهم به بحث پرداختم كه روزنامه هاى مخالف دولت 
زنجيره اى نيستند، اكنون به اين نتيجه رسيده ام يك خط مشى واحد به جرايد 
طرفدار دولت دستورى دهد چه بنويسند و به كه حمله كنند و چگونه كارهاى 
ناكرده دولت كنونى را بزرگ كنند.من احســاس مى كنم نوعى قلب حقايق و 
دروغ ســازى به چشم مى خورد، مثالً تمامى اقدامات تهيه مسكن در گذشته 
به باد تمسخر گرفته مى شــود و هر كس را كه در مقام حقيقت گويى برآيد 
كاريكاتورش را مى كشند و مسخره اش مى كنند زيرا دولت مى ترسد كه دستش 

رو شود.

مشاور عالى سازمان سنجش كشور مطرح كرد
انحالل سازمان سنجش قطعى نيست

ميزان : مشــاور عالى ســازمان 
در خصوص  ســنجش كشــور 
حاشيه هاى مطرح شده پيرامون 
موضوع انحالل سازمان سنجش 

توضيحاتى را ارائه كرد.
 حسين توكلى خاطر نشان كرد: 
ســازمان ســنجش تنها برگزار 
كننده آزمون سراسرى نيست و 
اين تفكر كه مسئوليت اين سازمان تنها برگزار كردن آزمون سراسرى است به 

هيچ وجه درست نيست.
توكلى از برگزارى بيش از 150 آزمون از سوى سازمان سنجش كشور خبرداد 
و ادامه داد: اين آزمون ها وابسته به دستگاه هاى اجرايى است و سازمان سنجش 

به عنوان مجرى، اين آزمون ها را برگزار مى كند.
توكلى با تأكيد بر اينكه براى هر گونه تصميم گيرى در رابطه با وضعيت سازمان 
سنجش بايد مطالعات الزم صورت گيرد، اظهار كرد: وزارت علوم تصميم گيرنده 
اصلى در رابطه با وضعيت ســازمان سنجش كشور است و بدون شك قبل از 
هر تصميم گيرى بايد مطالعات الزم در رابطه با چرايى انحالل احتمالى صورت 

گيرد.
توكلى تأكيد كرد: وزير علوم بايد نظر نهايى در رابطه با انحالل و يا عدم انحالل 
را اعالم كند و درخواست ما اين است كه در اين زمينه كار كارشناسى صورت 

گيرد.

رئيس آموزش و پرورش استثنايى اعالم كرد
افزايش 66 ميليارد تومانى بودجه آموزش و پرورش 

استثنايى
آموزش  ســازمان  رئيس  ايلنا: 
وپــرورش اســتثنايى از افزايش 
بودجه اين سازمان از 24 ميليارد 
تومان بــه 90 ميلياردتومان در 

دولت يازدهم خبر داد.
قدمى خاطرنشــان كرد:  مجيد 
معلمان مدارس استثنايى بسيار 
شاداب تر از معلمان مدارس عادى 

هستند؛ زيرا انگيزه وتخصص مى تواند معجزه كند.
قدمى با اشــاره به اينكه 62 هزار دانش آموز با نيازهاى ويژه در مدارس عادى 
تحصيل مى كنند، افزود: اگر دنبال اجراى عدالت هســتيم، بايد متناســب با 

نيازهاى متفاوت مخاطبان نوع آموزش ها را تغيير دهيم.

3000737274
سامـانـه پيـامكـى
 صـفـحه اجـتماعى

انتقادها، پيشنهادها و ايده هاى خود را از 
طريق  اين پيامك 

به گروه اجتماعى ارسال فرماييد.
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روزنامـه صبـح ايـرانورزش

سجاد شهباززاده قهر كرد   
ورزش: سجاد شهباززاده مهاجم استقالل پيش از گرم كردن بازيكنان استقالل به اين دليل كه در تركيب اين تيم قرار نگرفته عصبانى شد و استاديوم را پيش از بازى با سپاهان ترك كرد. اخبار غيررسمى حكايت 

از جر و بحث تند او با شفر هم دارد!

شفر: به صعود استقالل خو ش بين هستم
ورزش: وينفرد شــفر بعد از قرعه 
كشى ليگ قهرمانان آسيا و مشخص 
شدن گروه استقالل در گفت وگويى 
كوتاه اظهار داشــت: فصل گذشته 
استقالل مقابل العين 6 بر يك بازنده 
شــد. آن يك نتيجه ضعيف بود و 
مى دانيد العين تيم سابقم است. اما 
امسال مى خواهد دوباره كارى خوب 

انجام دهد.الهالل نيز قدرتى مشابه دارد.تيمى كه برابرش پرسپوليس 4 بر صفر 
بازنده شد.مى خواهيم براى فوتبال ايران نماينده  خيلى خيلى خوبى باشيم.

شــفر درباره شانس صعود استقالل گفت:بله شانس صعود هست اما بايد خيلى  
چيزها بهتر شود.اما حاال نمى شــود هيچ بحثى كرد، من خوش بين هستم.مى 
خواهيم نسبت به پرســپوليس و استقالل سال قبل،نماينده بهترى براى ايران 
باشيم.پرســپوليس 4 بر صفر بازنده شد و استقالل 6 بر يك باخت.مى خواهيم 

بار ديگر نتايج خوبى بگيريم.اين نتايج براى فوتبال ايران خيلى خيلى بد بودند.
 

گل محمدى: مى توانيم در ليگ قهرمانان آسيا كارهاى 
بزرگى انجام دهيم

ورزش: يحيى گل محمدى، ســرمربى تيم فوتبال تراكتورسازى اعتقاد دارد كه 
تيمش در ليگ قهرمانان آسيا كار دشــوارى پيش رو دارد. يحيى گل محمدى 
درباره قرعه تراكتورسازى در ليگ قهرمانان آسيا و هم گروهى اين تيم با الجزيره 
امارات، االهلى عربســتان و برنده بازى الغرافه قطر - پاختاكور ازبكستان، اظهار 
داشت: گروه سختى است. هم گروهى با دو تيم االهلى و الجزيره مى تواند كارمان 
را سخت كند و گروه سختى خواهيم داشت، اما در نيم فصل دوم شرايط براى ما 
خوب خواهد شد. ما تيم را تقويت خواهيم كرد. هواداران تراكتورسازى مطمئن 
باشند كه حرف هاى زيادى براى گفتن خواهيم داشت. سرمربى تيم تراكتورسازى 
كه با «تراكتور تى وى» صحبت مى كرد، خاطرنشــان كرد: در اين يكى دو ســال 
اتفاقات عجيب و غريبى در اطراف تراكتورسازى بود. خروج از اين چالش سخت 
است، اما نشدنى نيست. در ليگ قهرمانان آسيا هم مى توانيم با بازى هاى خوب، 
حمايت باشــگاه و هواداران، كارهاى بزرگى انجام بدهيم و از شــأن و شخصيت 

تراكتورسازى دفاع كنيم.
 

تارتار: مسئوالن به وعده هايشان عمل نكردند
ورزش: سرمربى پارس جنوبى جم 
از مشكالت مالى تيمش ابراز گاليه 
كرد و عنوان نمود وعده هايى كه به 
آنها داده اند عملى نشده است. مهدى 
تارتار در نشست خبرى بعد از بازى 
با ســياه جامگان گفت: در رابطه با 
بازى فقط مى توانم بگويم ُمرديم تا 
برديم؛ به ويژه در نيمه دوم به دليل 

اينكه در 45 دقيقه اول موقعيت هاى زيادى از دست داديم.
او با بيان اينكه صحبت اصلى من درباره بحث مالى تيم ماست، عنوان كرد: همه 
از دور مى گوينــد تيم پارس جنوبى جم متمول و پُر هزينه اســت؛ اوال صادقانه 
بگويم يك ســوم يا يك چهارم تيم هاى مدعى جدول هزينه كرديم؛ ولى همان 
قول هايى كه باشگاه داده و پاداش هايى كه قرار بود بگيريم را نگرفتيم؛ براى 12 
مسابقه پاداش طلب داريم؛ تيم ما اسم پارس جنوبى را يدك مى كشد؛ ولى يك 

ريال پاداش نگرفته ايم.
 

معاوضه گردان با نصف سپاهان! 
ورزش: عملكرد ضعيف لى اوليويرا در خط دروازه باعث شده تا سپاهان در پنجره 
تابستانى به دنبال تقويت تيم خود باشد و از شهاب گردان و رحمان احمدى به 
عنوان دو گزينه باشگاه با توجه به سابقه اى كه در اصفهان دارند، نام برده مى شود، 
محمدرضا مهاجرى در كنفرانس خبرى پيش از ديدار برابر گسترش فوالد تبريز 
در پاسخ به سوالى در اين خصوص گفت: اگر دوستان در سپاهان اين بازيكن را 

مى خواهند براى خريد گردان بايد نصف سپاهان را به ما بدهند.
 

عنايتى: تغييرات گسترده داريم
ورزش: رضا عنايتى، سرمربى موقت 
تيم ســياه جامگان پس از شكست 
يك بر صفر مقابل جم اظهار داشت: 
بــراى اين بازى فقــط 13 بازيكن 
اميدوارم مشكل كمبود  داشــتيم. 
بازيكــن را در نيم فصــل برطرف 
كنيم. عنايتى درباره عملكرد داور نيز 
تصريح كرد: فكر مى كنم داور در اين 

بازى تحت تأثير اتفاقات بازى و جو ورزشگاه قرار گرفته بود و پنالتى  دقيقه آخرى 
هم كه گرفته شــد، تحت تأثير همين جو بود. اين اولين بار نيست كه تيم ما از 
داورى ضربه مى خورد.  وى ادامه داد: ما در اين بازى فقط سه بازيكن روى نيمكت 
داشتيم و فقط مى توانستيم دو بازيكن به زمين بفرستيم، اگر در جريان بازى يكى 
از بازيكنان مان مصدوم مى شد مجبور مى شديم كه دروازه بان مان را به داخل زمين 

ببريم. در نيم فصل دوم تغييرات گسترد ه اى خواهيم داشت. 
 

ويسى و نظر محمدى استعفا كردند
ورزش: عبداهللا ويســى سرمربى استقالل خوزستان از سمت خود استعفا كرد. 
ويسى معتقد است شرايط به گونه اى نيست كه بتواند به اين تيم كمك كند و در 

صورتيكه روند كنونى ادامه داشته باشد، به اين تيم بازنخواهد گشت.
استقالل خوزستان با مشكالت شديد مالى مواجه است و تنها 20 درصد از قرارداد 
اين فصل را پرداخت كرده اند و بازيكنان اين تيم از فصول قبل همچنان طلبكار 
هســتند و با اين روند جذب بازيكن در نيم فصل بسيار سخت خواهد شد. نظر 

محمدى، سرمربى سپيدرود هم ديروز استعفا داد.
 

كمالوند: بعضى بازيكنان 120 درصد طلب دارند
ورزش: فراز كمالوند بعد از پيروزى يك بر صفر صنعت نفت آبادان مقابل استقالل 
خوزستان گفت: بازيكنان به احتساب فصل قبل تقريباً 120 درصد از مبلغ قراردادشان 
را از باشگاه طلبكار هستند. اين طورى كه نمى شود كار را پيش برد. ديگر از امروز به 
بعد نمى دانم چه اتفاقى مى افتد، چون يك بار من ريش گرو گذاشتم. تيم هاى ديگر 

سر تمرينات خود نمى روند، اما بازيكنان ما اين كار را نكرده اند. 
 

مهاجرى: فكر كردم جادويمان كردند
ورزش: رضا مهاجرى، ســرمربى تيم پديده در خصوص از دست رفتن پنالتى و 
چند موقعيت از سوى بازيكنانش مقابل گسترش فوالد گفت: اين ها اتفاق است 
و اينكه توپ به زير تيرك مى خورد و پشت دروازه بان فرود مى آيد و در ريباند 
هم بازيكن ما توپ را به بيرون مى زند، از بدشانسى است. توپ هاى ديگرى هم به 
تير دروازه زديم و در مجموع موقعيت هاى زيادى هدر داديم. بايد براى برگشتن 
به كورس خيلى سخت تالش كنيم. به هر حال اين هم جزئى از فوتبال است كه 
با اين همه تالش توپ هاى ما وارد دروازه نشود. شايد اگر فيروز كريمى را نمى 

شناختم، مى گفتم تيم حريف جادو كرده است.
 

برانكو: با هر تيمى در آسيا بازى مى كنيم
ورزش: برانكو، ســرمربى پرســپوليس در ارتباط با گروه بندى مســابقات ليگ 
قهرمانان آسيا گفت: اول اينكه مسابقات ليگ قهرمانان آسيا سطح باالترى از ليگ 
داخلى دارد و همه تيم هايى كه در اين مســابقات شركت مى كنند، بهترين هاى 
ليگ شان هستند. ما پيش بينى قرار گرفتن در اين گروه سخت را مى كرديم، اما 
آمادگى بازى با هر تيمى را در آسيا داريم. برانكو در پايان راجع به آينده تيمش  
و همچنين تمديد قراردادش با پرسپوليس گفت: بايد در يكسرى مسائل جزئى 
توافق كنيم. به هرحال ما نتايج خيلى خوبى در نيم فصل اول كسب كرديم و بابت 

آن بايد خوشحال باشيم.

خـــبر

 ورزش  تيم ملى ايران موفق شد براى 
تيمى  بخش  در  تاريخ  در  بار  نخستين 
عنوان  به  بردارى   وزنه  مسابقات جهانى 
قهرمانى دست پيدا كند. 2 مدال نقره و 
برنز على حسينى و بهداد سليمى در دسته 
فوق سنگين به مدال هاى قبلى اضافه شد 
اولين  براى  كره جنوبى  از  باالتر  ايران  تا 
شود.   2017 سال  در  جهان  قهرمان  بار 
كيانوش رستمى يك نقره، سهراب مرادى 
3 مدال طال، ايوب موسوى 2 برنز، على 
كرده  كسب  برنز  يك  و  طال  هاشمى 2 
عنوان  مدال   14 مجموع  با  ايران  بودند. 
قهرمانى را در مجموع بخش مردان و زنان 

به دست آورد.

 سليمى در آستانه خداحافظى
بهداد ســليمى پس از اتفاقاتى كه هيئت 
ژورى دوباره برايش رقم زد و منجر شــد 
كه به مدال برنز اكتفا كند اظهارداشــت: 
وزنه بردارى خيلى كثيف اســت و حرفى 
براى گفتن نــدارم. اين بار دوم اســت و 

نمى دانم ديگر چه كارى بايد انجام دهم.
وى افزود: فعال تصميم من اين اســت كه 
ديگــر وزنه بردارى را با اين شــرايط كنار 
بگذارم. البته بايد به تهران بيايم و بيشتر 
در اين خصوص فكر و مشورت كنم اما در 
شرايط فعلى تصميم من اين است كه ديگر 

روى تخته نروم.

 على حسينى: اميدوارم در المپيك 
هم روى تخته بروم

سعيد على حسينى در مورد حضورش در 
مســابقات جهانى وزنه بردارى و كسب 3 
مدال اظهار داشت: حركت اول و دومم در 
يك ضرب خــوب نبود اما بعد از آن تالش 
كردم تا موفق شــوم و دل مردم را شــاد 

كنم. وى ادامه داد: بعد از 8 ســال خيلى 
سخت است كه به مسابقات جهانى بيايى و 
مدال بگيرى. در اين 8 سال خيلى زحمت 
كشيدم تا بتوانم مدال بگيرم. اميدوارم در 

المپيك 2020 هم روى تخته بروم. 

 مرادى: ناداورى عليه بهداد را 
پيگيرى مى كنيم

على مرادى بعداز قهرمانى شــيرين وزنه 
برداران ايرانى در مســابقات جهانى گفت: 
خوشــحاليم كه در مسابقات وزنه بردارى 
جهان بــراى اولين بــار در تاريخ قهرمان 
شديم. اين قهرمانى در روز تولد پيامبر رخ 
داد و ســال ها و ماه ها قهرمانان ما زحمت 
كشيده بودند. هر 8 وزنه بردار ايران در اين 
مسابقات جانانه و باغيرت جنگيدند و سعى 

خودشان را انجام دادند.
وى در مورد تكرار اتفاقات المپيك در مورد 
سليمى گفت:  درباره ناداورى كه در حق 
بهداد سليمى شــد، اعتراض خود را اعالم 
خواهيم كرد. ما مى خواهيم بدون هياهو 
كار را جلــو ببريم تا بــه نتايج خوبى هم 
برســيم. همه بچه ها عالى كار كردند. جا 
دارد از غيرت كيانوش رستمى مثال بزنيم 
كه با پاى آسيب ديده به عشق مردم حضور 

پيدا كرد و جنگ مردانه اى داشت.  

قهرمانى تاريخى تيم ملى وزنه بردارى در آمريكا

با برترى مقابل روسيهزورهمه جهان به وزنه هاى ايران نرسيد
ايران قهرمان جام جهانى 

تكواندو شد
ورزش: رقابــت هاى جام جهانــى تكواندو با 
حضور هشت تيم برتر دنيا به مدت دو روز به 
ميزبانى ساحل عاج در سالن «تريچويله» آبيجان 
برگزار شد كه در نهايت دانشگاه آزاد نماينده 
كشورمان قهرمان شــد و روسيه روى سكوى 
نايب قهرمانى ايســتاد.  ديدار نهايى را دو تيم 
دانشــگاه آزاد از ايران و نماينده روسيه برگزار 
كردند كه در نهايت اين تكواندوكاران دانشگاه 
آزاد بودند كه 36 بر 34 مبارزه را به سود خود 
خاتمه دادند و روى سكوى قهرمانى ايستادند. 

امروز آغاز رقابت هاى كشتى 
جام باشگاه هاى جهان 

ورزش: چهارمين دوره رقابت هاى كشــتى 
آزاد جام باشــگاه هاى جهــان از امروز و به 
مدت 2 روز در سالن 12 هزار نفرى مجموعه 
ورزشى آزادى تهران برگزار مى شود. مراسم 
قرعه كشى و گروه بندى اين رقابت ها برگزار 

شد كه نتايج آن به شرح زير است:
گروه A: تايتان مركورى (آمريكا) – مونترال 
(كانــادا) – هند – ان اســى اى آكادميك 

(بلغارستان)
گروه B: خيمورى (مغولســتان) – تاجيك 
اير (تاجيكســتان) – بوداپســت اس سى 

(مجارستان)
گروه C: بيمه رازى (ايران) – بى اس برادرز 

(قزاقستان)- ستارگان سارى (ايران)
گــروه D: كاشــان (ايــران) – راينــدى 

(گرجستان)- كليچيك (قرقيزستان)

ليگ ملى بسكتبال كشور
اولين ديدار دو تيم خراسانى!

على عبداحــد: هفتــه دوم از دور رفت 
مسابقات بســكتبال ليگ ملى باشگاه هاى 
كشــور در حالى از امروز بعدازظهر پيگيرى 
مى شود كه در سالن خانه بسكتبال مشهد، 
تيم پارســا ميزبان ديگر تيم خراسانى با نام 
آرسكاى قوچان است. در مسابقات ليگ ملى 
10 تيم در دو گروه شمال و جنوب به رقابت 
مى پردازند. از استان خراسان رضوى 3 تيم 
با نامهاى پارسا فرش مشهد، آرسكا قوچان 
و هيئت بســكتبال خراسان در گروه شمال 
حضور دارند. در شرايط بهم ريخته و نابسامان 
هيئت بسكتبال اســتان و بالتكليفى سالن 
خانه بســكتبال بعد از واگذارى در مزايده به 
بخش خصوصى و استعفاى معترضانه رئيس 
هيئت بسكتبال (مهندس عليرضا پوررضايى) 
معرفى يك تيم در ليگ ملى توسط هيئت 
اســتان مى تواند حركتى مثبت و رو به جلو 
براى هيئت اســتان و ادامه فعاليت عليرضا 
پوررضايى تلقى شود، به شرطى كه تا پايان 
فصل مسابقات از اين تيم حمايت كامل مالى 

شود.
برنامه هفته دوم 

گروه شمال: هيئت خراسان رضوى- سايرس 
تهران ساعت 16

گروه شــمال: پارسا فرش مشــهد- آرسكا 
قوچان ساعت 18

گروه جنوب: شكلى تهران- ساحل نشينان 
بوشهر ساعت 16

گروه جنوب: هيئت كرمانشاه- پاس بندرلنگه 
ساعت 18

تيمهــاى اميد تهــران و هيئت شــهركرد 
استراحت دارند.

ليگ قهرمانان اروپا
صعود شياطين و ايتاليايى ها 

امين غالم نژاد: هفته ششم مرحله گروهى 
ليگ قهرمانان با صعود تيم هاى بايرن مونيخ، 
رم و يوونتــوس و حــذف اتلتيكو مادريد به  
پايان رســيد. در مهم تريــن بازى ها از گروه 
سوم، اتلتيكومادريد در خانه چلسى به تساوى 
يك بريك رسيد و از دور رقابت ها حذف شد.
 رم با برترى يك بر صفــر مقابل قره باغ جواز 
صعود را دريافت كرد. به اين ترتيب از گروه سوم 
چلسى و رم به ترتيب اول و دوم شدند و به دور 

بعد رسيدند و اتلتيكو به ليگ اروپا راه يافت.
در گروه اول، منچستريونايتد با برترى 2 بريك 
خانگى مقابل زسكا مسكو جشن صعود گرفت. 
در ديگــر بازى اين گروه، بــازل 2 بر صفر در 
زمين بنفيكاى نگون بخت پيروز شــد. در اين 
گروه منچستريونايتد و بازل 12 امتيازى صعود 

كردند و زسكا 9 امتيازى به ليگ اروپا رسيد.
در گروه دوم، بايرن مونيــخ با وجود برترى 3 
بريك خانگى مقابل پارى سن ژرمن، سرگروهى 
را به رقيب واگذار كرد. در ديگر بازى گروه دوم، 
اندرلخت يك بر صفر در زمين سلتيك پيروز 
شــد. در جدول پارى سن ژرمن و بايرن  با 15  
امتياز صعود كردند و سلتيك به عنوان سوم 

راهى ليگ اروپا شد.
 در گــروه چهــارم، بارســلونا  در يك بازى 
بى اهميت 2  بر صفر اسپورتينگ ليسبون را برد 
و مانع صعود اين تيم شد. يوونتوس با پيروزى 
2 بر صفر در زمين المپياكوس جشــن صعود 
گرفت. بــه اين ترتيب در جدول گروه چهارم، 
بارسلونا  ويوونتوس به مرحله بعد راه يافتند و 

اسپورتينگ ليسبون به ليگ اروپا رسيد.

منهاى فوتبال

فوتبال اروپا

وينفرد شــفر بعد از قرعه 
كشى ليگ قهرمانان آسيا و مشخص 
شدن گروه استقالل در گفت وگويى 
كوتاه اظهار داشــت: فصل گذشته 
 بر يك بازنده 
شــد. آن يك نتيجه ضعيف بود و 
مى دانيد العين تيم سابقم است. اما 
امسال مى خواهد دوباره كارى خوب 

سرمربى پارس جنوبى جم 
از مشكالت مالى تيمش ابراز گاليه 
كرد و عنوان نمود وعده هايى كه به 
آنها داده اند عملى نشده است. مهدى 
تارتار در نشست خبرى بعد از بازى 
با ســياه جامگان گفت: در رابطه با 
بازى فقط مى توانم بگويم ُمرديم تا 
برديم؛ به ويژه در نيمه دوم به دليل 

رضا عنايتى، سرمربى موقت 
تيم ســياه جامگان پس از شكست 
يك بر صفر مقابل جم اظهار داشت: 
 بازيكن 
اميدوارم مشكل كمبود  داشــتيم. 
بازيكــن را در نيم فصــل برطرف 
كنيم. عنايتى درباره عملكرد داور نيز 
تصريح كرد: فكر مى كنم داور در اين 

پرسپوليس از بازى در كشور ثالث فرار كرد
استقالل اسير شيطنت سعودى ها و گروه مرگ

گزارش ويژه

 ورزش/ حميدرضاعرب  ليگ قهرمانان آســيا در منطقه 
غرب و شرق آسيا قرعه كشى شد و نماينده هاى فوتبال ايران 

حريفان خود را شناختند.

 گروه خوب براى تراكتور و ذوب آهن
 درگروه A اين رقابت ها تيم تراكتورسازى تبريز كه درليگ رتبه 
ســوم را به دست آورده بود، با تيم هاى الجزيره امارات، االهلى 
عربستان و برنده قطروازبكستان هم گروه شده است. تراكتورى ها 
بارها درمراحل مقدماتى با تيم هاى الجزيره و االهلى عربستان 
بازى كرده اند. آنچه تراكتور را از اين مرحله به مرحله بعد سوق 
خواهد داد خودباورى بيشتر درقياس با گذشته است. تبريزى ها 
درهيچ يك از ادوار ليگ قهرمانان آسيا نتوانستند از گروه خود 
صعود كنند و كارنامه ضعيفى دراين رقابت ها داشته اند. در گروه   
Bنيزذوب آهن در گروه نسبتا آسانى قرار گرفته است. شاگردان 
قلعه نويى كه به لطف مشكالت مالى باشگاه نفت تهران راهى 
ليگ قهرمانان آسيا شــده اند، با تيم هاى ادحيل قطر، الوحده 

امارات و برنده هند و ازبكستان روبه رو خواهند شد.
 

 گروه مرگ براى آبى ها
آبى ها در حالى بايد در گروه D با تيم هاى الهالل عربســتان، 
الريان قطــر و برنده العين امارات و المالكيه بحرين بازى كنند 
كه از لحاظ فنى شــرايط بسيار اسفبارى را تجربه مى كنند. به 
احتمال فراوان العين امارات از سد نماينده بحرين مى گذرد تا 
آبى ها با همان تيمى مواجه شوند كه چند ماه قبل توانست با 
شش گل استقالل را از امارات به سمت ايران بدرقه كند. گرچه 

ايــن تقابل فرصتى براى انتقام را هم پديد خواهد آورد اما عبور 
از سد تيمى كه عمرعبدالرحمان را در اختيار دارد دشوار است. 
خربين، مردسال فوتبال آسيا هم در تيم الهالل عربستان بازى 
مى كند.  بازيكنى كه يك تنه موجبات حذف پرســپوليس و 
شكســت سنگين  4بر صفر ســرخ ها را در مرحله يك چهارم 
نهايى فصل پيش فراهم آورد. گروه استقالل را گروه مرگ ناميده 
اند كه تعبير درستى هم هست چون همه تيم هاى حاضر در آن 

مى توانند مدعى صعود باشند.  

 شايد دربى آسيا
درباره گروهى كه پرســپوليس درآن قرار گرفته هم مى شــود 
از واژه آســان بهره گرفــت. آن ها درگروه C با تيم هاى الوصل 
امارات، السد قطر و برنده ازبك و اردن هم گروه هستند و بعيد 
است كه اين تيم آماده و ســرحالى كه برانكو ساخته نتواند از 
گروهش صعود كند. تنها مسئله پرسپوليس شايد رويارويى با 
ژاوى باشد. بازيكنى كه فرمانده خط ميانى قطرى ها محسوب 
مى شود با پاس هاى ميليمترى مى تواند هرتيمى را به دردسر 
بيندازد. نكته جالب و مهم اين است كه استقالل و پرسپوليس 
در صــورت صعود از اين مرحله به عنــوان تيم هاى اول و دوم 
گروه خود بايد به ديدار هم بروند و احتماال شــاهد دربى تهران 

در آسيا خواهيم بود.

 شيطنت سعودى ها
ويندســور جان، دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا پس از پايان 
مراسم قرعه كشى مسابقات فصل 2018 ليگ قهرمانان آسيا در 

مقر AFC تأييد كرد كه بازى  نمايندگان ايران و عربســتان فعال 
در دور رفت همانند دو سال اخير در زمين بى طرف برگزار خواهد 
شد. وى كه در جمع خبرنگاران صحبت مى كرد تأكيد كرد كه تنها 
نمايندگان اين دو كشور بايد در زمينى بى طرف بازى و نمايندگان 
كشورهاى ديگر در زمين خود بايد از حريف ميزبانى كنند كه اين 
بدين معناست كه نمايندگان امارات بايد به ايران و قطر سفر كنند.

 آصفى: به بازى در زمين بى طرف اعتراض خواهيم كرد
حميدرضــا آصفى، مشــاور امور بين الملل فدراســيون درباره 
اظهارات دبيركل كنفدراسيون فوتبال آسيا مبنى بر اينكه بازى  
نمايندگان ايران و عربســتان در زمين بى طرف برگزار مى شود، 
اظهار داشــت: در جلسه اى كه بين مسئوالن AFC برگزار شد، 
كليت راى به نفع ما بود. نمايندگان فدراســيون فوتبال و تاج 
تالش هــاى زيادى كرده بودند كه در AFC بر اســاس واقعيت 
تصميم گيرى شود. هيئت رئيسه AFC هم در جلسه اى كه داشت 
و خبرى كه از آن منعكس كرد، روشن بود كه راى و نظر در آن 
جلسه روى برگزارى ديدارهاى نمايندگان ايران و عربستان در 

كشورهاى دو طرف و به همان شيوه سابق است.
وى افزود: در خبرى كه از جلسه هيئت رئيسه AFC مخابره شد، 
فقط يكى از بندهاى آن مبهم بود كه من همان زمان هم اعالم 
كردم كه اين بند ابهام دارد، من گفتم كه بايد از AFC بخواهيم 
يك جواب روشــن بدهد و اسير سياســى بازى  و پول هايى كه 
سعودى ها خرج مى كنند، نشود. مشاور امور بين الملل فدراسيون 
 AFC فوتبال خاطرنشان كرد: تا زمانى كه اين اظهار نظر دبيركل

رسماً اعالم نشده، آن را قطعى تلقى نمى كنيم.
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خبر
پيام تشكر رهبر انقالب

از تيم ملى وزنه بردارى و پهلوان عليرضا كريمى
حضرت آيت اهللا خامنه اى در پيامى، از 
قهرمانى تيم ملى وزنه بردارى كشورمان 
در مسابقات جهانى آمريكا و همچنين 
اقدام آقاى عليرضا كريمى، كشتى گير 
كشورمان براى عدم مواجهه با نماينده  
رژيم صهيونيستى در مسابقات لهستان، 

قدردانى نمودند.
متن پيام رهبر انقالب بدين شرح است:

بسمه تعالى
از تيــم قهرمان در مســابقات جهانى 
وزنه بــردارى كــه موجب خرســندى 
ملت ايران شــدند تشــكر مــى كنم 
و از آقــاى عليرضــا كريمــى، پهلوان 
ســرافراز كشــورمان كه نمــاد عزت 
ايرانيان شــد از صميــم دل قدردانى 

مى نمايم.

منطقه غرب آسيا 
:A گروه

 الجزيره امارات، تراكتورسازى، االهلى عربستان، برنده نماينده قطر و ازبكستان
 :B گروه

الدحيل قطر - الوحده امارات- ذوب آهن و برنده نماينده هند-لوكوموتيو ازبكستان
 :C گروه

پرسپوليس - الوصل امارات-السد قطر- برنده نماينده ازبكستان و اردن
:D گروه

الهالل عربستان - استقالل -  برنده العين و المالكيه بحرين- الريان قطر

برنامه بازى هاى استقالل و پرسپوليس در مرحله رفت  
هفته اول: سه شنبه 24 بهمن/ الريان قطر - استقالل 

هفته دوم: سه شنبه يكم اسفند/ استقالل ايران – الهالل 
هفته سوم: سه شنبه 15 اسفند برنده پلى آف العين امارات و المالكيه بحرين – استقالل ايران

هفته اول: 24 بهمن ماه/ پرسپوليس با برنده نسف قارشى- الفيصلى در آزادى 
هفته دوم: يكم اسفند ماه /پرسپوليس- السد در دوحه 

 هفته سوم: 14 اسفند ماه/ پرسپوليس با الوصل در آزادى

ورزش: هفته پانزدهم ليگ برتر با پيشــتازى پرسپوليس در صدر، 
پيروزى مهم استقالل و ناكامى مشهدى ها پايان يافت.  پرسپوليس 

در رشــت و مقابل ســپيد رود به يك پيروزى سخت و 
شــيرين دســت يافت. نقش اول اين پيروزى را 

بيرانونــد بازى كرد و تنها گل بازى را عليپور 
دقيقه 81 به ثمر رســاند. با اين حال چه 

كسى هست كه بتواند نقش رهبرى سيد 
جالل را در كلين شيت هاى ادامه دار 
پرسپوليســى ها انكار كند؟ على نظر 
محمدى ،ســرمربى ســپيد رود پس 
از پنجمين شكســت متوالى تيمش 
با انتشــار پســتى از هواداران تيمش 

خداحافظى كرد. اين ســه امتياز از اين 
جهت براى سرخ هاى پايتخت شيرين بود 

، چون پارس جنوبى روز پنجشنبه در دقيقه 
96 موفق شد روى يك ضربه پنالتى سياه جامگان 

سختكوش را شكســت دهد و به صدر نزديك تر شود. 
در اين بازى مردان عنايتى فقط چند ثانيه كم آوردند تا دست خالى 

جم را تــرك كنند. دربى جنوب را هم صنعت نفــت آبادان يك بر 
صفر مقابل استقالل خوزستان  پيروز شد تا ويسى هم استعفا دهد، 
اما دربى خودروســازان را دايى برد. پيروزى يك بر صفر 
سايپا مقابل پيكان تيم جاللى را در سراشيبى قرار 
داد. اين اتفاق بــراى پديده هم در حال رقم 
خوردن اســت. مهاجرى ديروز در خانه دو 
بر صفر مقابل استادش، فيروزكريمى در 
مشهد زمينگير شــد. قاضى البته يك 
پنالتى را هم دقيقه 58 از دســت داد. 
گسترش فوالد با اين پيروزى نيم فصل 
را سرافرازانه به پايان رساند. تراكتور و 
فوالد به تساوى يك بر يك رسيدند و 
ذوب آهن هم دو بر صفر نفت نگون بخت 
را شكست داد. در آخرين بازى ديروز هم 
اســتقالل در بازى توفانى و در حالى كه شفر 
از تركيب جديدى رونمايى كرد موفق شد سپاهان 
را 3 بر صفر شكســت دهد. قربانــى و جبارف(2گل) با 

شوت هاى سنگين نصف جهان را فتح كردند.

شكست هاى ناجور پديده، سياه جامگان و سپاهان

صيد بزرگ برانكو از سپيد رود
در رشــت و مقابل ســپيد رود به يك پيروزى سخت و 

شــيرين دســت يافت. نقش اول اين پيروزى را 
بيرانونــد بازى كرد و تنها گل بازى را عليپور 

 به ثمر رســاند. با اين حال چه 
كسى هست كه بتواند نقش رهبرى سيد 
جالل را در كلين شيت هاى ادامه دار 
پرسپوليســى ها انكار كند؟ على نظر 
محمدى ،ســرمربى ســپيد رود پس 
از پنجمين شكســت متوالى تيمش 
با انتشــار پســتى از هواداران تيمش 

خداحافظى كرد. اين ســه امتياز از اين 
جهت براى سرخ هاى پايتخت شيرين بود 

، چون پارس جنوبى روز پنجشنبه در دقيقه 
 موفق شد روى يك ضربه پنالتى سياه جامگان 

سختكوش را شكســت دهد و به صدر نزديك تر شود. 

اما دربى خودروســازان را دايى برد. پيروزى يك بر صفر 
سايپا مقابل پيكان تيم جاللى را در سراشيبى قرار 
داد. اين اتفاق بــراى پديده هم در حال رقم 
خوردن اســت. مهاجرى ديروز در خانه دو 

را شكست داد. در آخرين بازى ديروز هم 
اســتقالل در بازى توفانى و در حالى كه شفر 
از تركيب جديدى رونمايى كرد موفق شد سپاهان 

3را 3را 3 بر صفر شكســت دهد. قربانــى و جبارف(
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

مقام معظم رهبرى:
همه برادران و خواهران را به رعايت تقواى الهى در فعل، 

در بيان و فكر، در شنيدن و در گفتن دعوت مى كنم.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

ال اله اال اهللا الملك الحق المبين

 پنجشنبه   16 آذر 1396 18 ربيع االول 1439 7 دسامبر 2017  سال سى ام    شماره 8564 

فوربز
مجله «فوربز» در شماره ويژه خود به مناسبت صدمين سالگرد انتشار 
اين نشــريه، در پرونده اى با عنوان «در ذهن ترامپ» ســراغ دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا رفته است. «فوربز» بجز يك مصاحبه 
اختصاصى با او، افكار و ايده هاى اقتصادى و سياسى چهل و پنجمين 
رئيس جمهور آمريكا را مورد بررســى قرار داده مى گويد در دنياى 
ترامپ هيچ شريك، سياست و يا حزبى وجود ندارد، تنها چيزى كه 

در نظر او اهميت دارد، پيروزى دونالد ترامپ است.

االخبار
روزنامه «االخبار» چاپ لبنان در چندين گزارش و مقاله، بازپس گيرى 
استعفاى سعد حريرى نخست وزير لبنان توسط وى را مورد بررسى 
قرار مى دهد. در اين گزارش ها تالش حريرى براى نشان دادن خود به 
عنوان يك شهيد سياسى، نقش خانواده و مشاوران سياسى، و نقش 
عربستان مورد بررسى قرار گرفته است. االخبار همچنين در گزارشى 
با عنوان «معامله قرن»، انگيزه هاى آمريكا براى انتقال سفارت خود 
در اسرائيل از تل آويو به قدس را كه نشان دهنده به رسميت شناختن 
آنجا به عنوان پايتخت است، تالش ترامپ براى به دست آوردن منافع 
ديگرى از اســرائيل قلمداد كرده و از اخطار رؤســاى جمهور اردن، 
مصر و فلسطين به ترامپ در خصوص پيامدهاى منفى اين كار خبر 

مى دهد.

نشنال جئوگرافى
ماهنامه «نشــنال جئوگرافى» در تازه ترين شــماره خود در فصل 
زمســتان و ســرما، در گزارشى با عنوان «ســرد مثل يخ» بهترين 
مسافرت ها و مناطق جالب را به ماجراجويانى كه مى خواهند تجربه 
متفاوتى از سرما و يخ داشته باشــند ارائه مى دهد. اين پيشنهادها 
شامل مســابقات اتومبيلرانى روى يخ در نروژ، خانه سازى با يخ در 
ژاپن، يخ نوردى در نيوزيلند، مســافرت 15روزه با قطار در مســير 
ســيبرى در روســيه و آموزش ديدن براى زنده ماندن در يخبندان 

در كشور سوئد است.

مجله «فوربز» در شماره ويژه خود به مناسبت صدمين سالگرد انتشار 
اين نشــريه، در پرونده اى با عنوان «در ذهن ترامپ» ســراغ دونالد 
ترامپ رئيس جمهور آمريكا رفته است. «فوربز» بجز يك مصاحبه 
اختصاصى با او، افكار و ايده هاى اقتصادى و سياسى چهل و پنجمين 
رئيس جمهور آمريكا را مورد بررســى قرار داده مى گويد در دنياى 
ترامپ هيچ شريك، سياست و يا حزبى وجود ندارد، تنها چيزى كه 

روزنامه «االخبار» چاپ لبنان در چندين گزارش و مقاله، بازپس گيرى 
استعفاى سعد حريرى نخست وزير لبنان توسط وى را مورد بررسى 
قرار مى دهد. در اين گزارش ها تالش حريرى براى نشان دادن خود به 
عنوان يك شهيد سياسى، نقش خانواده و مشاوران سياسى، و نقش 
عربستان مورد بررسى قرار گرفته است. االخبار همچنين در گزارشى 
با عنوان «معامله قرن»، انگيزه هاى آمريكا براى انتقال سفارت خود 
در اسرائيل از تل آويو به قدس را كه نشان دهنده به رسميت شناختن 
آنجا به عنوان پايتخت است، تالش ترامپ براى به دست آوردن منافع 
ديگرى از اســرائيل قلمداد كرده و از اخطار رؤســاى جمهور اردن، 
مصر و فلسطين به ترامپ در خصوص پيامدهاى منفى اين كار خبر 

روزنامه «االخبار» چاپ لبنان در چندين گزارش و مقاله، بازپس گيرى 

ماهنامه «نشــنال جئوگرافى» در تازه ترين شــماره خود در فصل 
زمســتان و ســرما، در گزارشى با عنوان «ســرد مثل يخ» بهترين 
مسافرت ها و مناطق جالب را به ماجراجويانى كه مى خواهند تجربه 
متفاوتى از سرما و يخ داشته باشــند ارائه مى دهد. اين پيشنهادها 
شامل مســابقات اتومبيلرانى روى يخ در نروژ، خانه سازى با يخ در 
روزه با قطار در مســير 
ســيبرى در روســيه و آموزش ديدن براى زنده ماندن در يخبندان 

گزارش از شخص

سه قطره خون
16 آذر و دانشجويانى كه در مخالفت با آمريكا به خون غلتيدند

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   اين كار فقط 
از يك خبرنگار مى تواند ســر بزند كه چند روز 
مانده به روز دانشجو، شال و كاله كند، خودش را 
برساند به «خيابان 16 آذر» تهران و عابران را با 
پرسش هايى از قبيل: چرا نام اين خيابان 16 آذر 
اســت ؟ اصالً در اين روز چه اتفاقى افتاده است 
؟ و... غافلگير كند. آذرماه ســال 1388 خبرنگار 
خبرگزارى «مهر» همين كار را مى كند و نتيجه 
كارش مى شود گزارش گونه اى كه البته مجبور 
اســت در پايان بندى آن، خودش زحمت شرح 
واقعــه 16 آذر ماه 1332 را بــراى خوانندگان 

بكشد! 
حاال و هشت سال پس از گزارش آقاى خبرنگار، 
حتى اگر حس كنجكاوى ما را وسوسه كرده باشد، 
شال و كاله نمى كنيم، راه بيفتيم توى خيابان ها، 
مردم را غافلگير كنيم و ببينيم اطالعاتشان در 
باره روز دانشــجو و دليل نامگذارى اش، نسبت 
به هشــت ســال قبل چقدر باال رفته اســت؟ 
به جايــش مثل پايان بندى گزارش ســال 88 
«مهر»، خودمــان زحمت پرداختن به 16 آذر و 

ماجراهايش را مى كشيم!

  آتش زير خاكستر
نزديــك به 3 ماه و نيم از كودتاى 28 مرداد 32 
گذشته است. سال تحصيلى دانشگاه ها از مهرماه 
در فضايى ملتهب آغاز شــده اســت. ماجراى 
محاكمه «دكتر مصدق، على شــايگان و احمد 
رضــوى» كه به آذر ماه كشــيده به اين التهاب 
دامن زده است.حركت اول دانشجويى تظاهرات 
روزهــاى 14 و 15 آذر ماه بود كه در اعتراض به 
محاكمــه مصدق و همچنين ورود كاردار جديد 
ســفارت انگليس - دنيس رايت - به ايران برپا 
شــد. از طرفى قرار بود «ريچارد نيكسون» چند 
روز بعد به ايران بيايد و رژيم شــاه مى دانســت 
كه دانشــجويان نسبت به ســفر معاون رئيس 
جمهور آمريكا به ايران نيز اعتراض دارند. بنابراين 
نظاميان را به دانشگاه تهران فرستاد تا پيشاپيش 

هر اعتراضى را در نطفه خفه كنند.

  64 سال پيش
روزنامه عصــر «اطالعات» در آن روز نوشــت: 
«مقارن ســاعت ده و ربع بامــداد امروز از طرف 
عده اى از دانشجويان تظاهراتى در دانشگاه علوم 
صورت گرفت كــه بالفاصله مأموران فرماندارى 
نظامــى متظاهرين را متفرق ســاختند... پس 
از آن در حوالــى دانشــكده فنى نيــز از طرف 
چند تن از دانشــجويان منتسب به احزاب چپ 
تظاهراتى انجام شــد... بر اثر تيراندازى مأموران 
ســه نفر مجروح و 17 نفر هم دستگير شدند.... 
يك مقام مســئول فرماندارى نظامى تهران به 
خبرنگار روزنامه اطالعات گفت: امروز عده اى از 
عناصر اخالل گر كه منتسب به حزب منحله توده 
بودند به دانشــگاه رفته و عده اى از دانشجويان 
را مجبــور به تظاهرات كردنــد... و مأموران نيز 
اقدام به تيراندازى كردند. ســه نفر از مجروحين 
حادثه دانشگاه مصطفى بزرگ نيا، احمد قندچى 
و شريعت رضوى در اثر اصابت گلوله به ناحيه ريه 

و سينه و خونريزى شديد فوت كردند.»

  همه مخالفان توده اى بودند!
اينكه رژيم پهلوى همه دانشــجويان معترض را 
وابســته به گروه هاى چپ و توده اى معرفى كند 
خيلى سؤال برانگيز نيســت؛ اما اينكه هويت و 
شخصيت دانشجويانى كه در اين روز به شهادت 
رسيدند پس از انقالب نيز محل پرسش و حرف و 
حديث هاى مختلف باشد جاى سؤال دارد. اصوالً 
در همه اين ســال ها آن قدر كــه به نام 16 آذر 
و مناســبت آن پرداخته شده به سه دانشجويى 
كه كشته شدنشــان ماجراى 16 آذر را ماندگار 
كرد، پرداخته نشده است. حاال و 64 سال پس از 
اين رويداد شايد بشود در همين مختصر از ديد 
شاهدان و حاضران آن زمان نگاهى منصفانه تر به 

16 آذر و قهرمانانش داشت.

  جلوى پاى نيكسون قربانى اش كردند
«آذر شريعت رضوى» شــايد از سه دانشجوى 
ديگر اين ماجرا شناخته شده تر باشد. نه به دليل 

« آذر» بودنــش و ماجراى 16 آذر. نام اصلى اش 
«مهدى شريعت رضوى» و برادرِ همسر مرحوم 
«دكتر على شريعتى» است. خواهرش - پوران - 
در باره او گفته است: «بعضى ها عنوان مى كنند 
كه آذر، توده اى يا كمونيســت بوده اســت...اوالً 
جوانان آن زمان معلم و الگوى سياسى نداشتند 
كه بگوييم تحت تأثير تفكرات و آموخته هايشان 
به اين گروه ها مى پيوستند و اين نبود كه بگوييم 
جوانان فعال و دانشــجويان آن زمان با شناخت 
كامــل از تفكرات و ايده هــاى احزاب و تفكرات 
مختلف به آن ها ملحق مى شدند و دوماً او هم نماز 
مى خواند و هم روزه مى گرفت». «خسرو معتضد» 
نيز توده اى بودن «شريعت رضوى» و «بزرگ نيا» 
را رد مى كند و معتقد است كمونيست ها آن ها را 

به نفع خودشان مصادره كرده اند. 
دكتر«على شريعتى» نيز در باره او مى نويسد: « 
اگر اجبارى كه به زنده ماندن دارم نبود، خود را در 
برابر دانشگاه آتش مى زدم، همان جايى كه بيست 
و دو سال پيش «آذر» مان در آتش بيداد سوخت، 

او را در پيش پاى نيكسون قربانى كردند».

  مذهبى و ملى
«احمد قندچى» 19 ســاله و دانشــجوى سال 
اول دانشكده فنى بود. هم در زمينه درس و هم 
فعاليت هاى سياسى هميشه نفر اول ماجرا بود. 
دكتر «بهادرى نژاد» از استادان بازنشسته دانشگاه 
صنعتى شريف كه همكالسى شهيد چمران و در 
ماجراى 16 آذر حاضر بوده، مى گويد: « درست 
يك روز پيش از ماجراى 16 آذر، من و شــهيد 
چمران در كتابخانه بوديم كه شهيد «قندچى» 
آمد و در باره تعيين رشته اش در سال بعد، با ما 

مشورت كرد».
برادرش در گفت وگويى با رســانه ها مى گويد: « 
احمد يك فرد مذهبى و در مبارزات ملى كردن 
صنعت نفت، بشدت فعال بود... روز حادثه پس 

از اينكه احمد زخمى مى شــود، لوله شوفاژ نيز 
مى تركد و آب جوش مى ريزد روى سر و صورتش 
و مى سوزد... در بيمارستان به علت نرساندن خون 

به بدنش و خونريزى شديد شهيد مى شود».

  همراه محرومان
«مصطفى بزرگ نيا» را «ويكى پديا» و خيلى هاى 
ديگر، از اعضاى كميته مركــزى جوانان حزب 
توده قلمداد كرده اند. «خســرو معتضد» اما او را 
رئيس حسابدارى بانك كشاورزى و بدون سابقه 
سياسى مى داند. سايت «شفاف» در مطلبى اين 
گفته «معتضد» را با اين دليل كه جوانى با سن 
و ســال او در حالى كه دانشجو است نمى تواند 
رئيس حسابدارى بانك باشد، رد مى كند. برادرش 
«فضل اهللا بزرگ نيا» نيز در ســال 59 و گفت 
گويى با «كيهان» از زندگى ساده برادر و همراهى 
و كمك هميشــگى او به محرومان سخن گفته 
است: « شــب هاى جمعه مواد غذايى مى خريد 
و به جنوب شــهر مى رفت. شب عيد كه مى شد 
برنج و ماهى در كيسه هاى كوچك تهيه مى كرد 
و با كمك دوستانش با دوچرخه به جنوب شهر 

مى بردند و تقسيم مى كردند».

  حرف آخر
درپايان گزارش، خواندن فرازهايى از ســخنان 
رهبر معظم انقالب در باره 16 آذر و قهرمانانش 
خالى از لطف نيست:«... مسئوالن و عالقه مندان 
به مسائل كشــور، مايل اند خاطره  اين روز زنده 
بماند، چرا؟ چون آن روز به خاطر سخن حقى، 
اتفاقى در دانشگاه افتاد كه جبهه دژخيمان، به 
خاطر همان هدفى كه جوانان داشــتند و هدف 
وااليى هم بود، با آن ها مقابله كردند و به كشته 
شدن ســه نفر انجاميد... 16آذر مال دانشجوى 
ضد نيكسون است، دانشجوى ضد آمريكاست، 

دانشجوى ضد سلطه است».
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ادامه از صفحه 2
اين اليحه فاجعه است

جالب اينكه در همين اعالميه تفســيرى نيز، 
هيچ اثرى از قانون اساسى جمهورى اسالمى 
ايران نيســت و اصل «حق تعيين سرنوشت» 
به عنوان يك اصل پذيرفته شــده در «حقوق 
بين الملل» مبناى اعالميه تفسيرى قرار گرفته 
است؛ بنابراين اگر كار به اختالف كشيد، اين 
حقوق بين الملل اســت كه بايد حل كننده 
اختالف باشد؛ كه البته نتيجه آن روشن است.

اينكه چرا دولت از حــق تحفظ در الحاق به 
كنوانسيون TF استفاده نكرده، دليل روشنى 
دارد. دولــت آقاى روحانى به اجبار FATF و 
بــراى اجراى برنامه اقدام توافق شــده با آن، 
در حال پيوســتن به TF است و اعضاى اين 
نهاد، تروريســتى نبودن مبارزه عليه اشغال 
و اســتعمار خارجى را قبول ندارند. سوريه و 
اردن هنگام الحاق به TF از حق تحفظ درباره 
 FATF اين موارد اســتفاده كردند اما اعضاى
در بيانيه اى، با ايــن ادعا كه حق تحفظ اين 
دو كشور حوزه شمول كنوانسيون را محدود 
مى كند، با آن مخالفت كردند. FATF در ماده 
8 از بخش دوم برنامه اقــدام براى ايران نيز، 
به صراحت خواهان اصــالح «قانون مبارزه با 
تأمين مالى تروريسم» و حذف معافيت جرم 
تأمين مالى تروريســم براى مقابله با «اشغال 
خارجى، اســتعمار و نژادپرستى» شده است. 
وقتى اين نهاد تا جايى پيش رفته كه خواهان 
اصالح يك قانون داخلى در ايران شده است، 
طبيعى است كه اگر تهران بخواهد براى اجراى 
همان قانون داخلى در كنوانســيون TF حق 
تحفــظ بگذارد، FATF چنيــن الحاقى را از 
ايران نخواهد پذيرفت. بايد اين مســئله براى 
ما روشــن و بى ابهام باشــد كه هدف نهايى 
FATF، قطع حمايت ايران از جبهه مقاومت 
است و اين سناريو، براى رسيدن به اين هدف 
طراحى شده است. متأسفانه بايد گفت دولت 
آقاى روحانى نيز در حال همراهى با سناريوى 

آمريكايى FATF است.
دولت آقاى روحانــى نه تنها در اليحه الحاق 
به TF، از حق قانونى تحفظ اســتفاده نكرده، 
بلكه در حال هماهنگ ســازى قوانين داخلى 
با خواسته هاى FATF نيز هست. دولت 29 
آن سال جارى به دستور FATF براى اصالح 
قانون مبارزه با تأمين مالى تروريسم نيز عمل 
كــرد و در اليحه اى با عنــوان «اصالح قانون 
مبارزه با تأمين مالى تروريســم»، اصالحاتى 
را در قانــون قبلى از جملــه در حوزه تعريف 
تروريسم اعمال كرد. در اليحه اصالحى، تبصره 
2 قانون قبلى كــه تصريح كرده بود «اعمالى 
كه افــراد، ملت ها يا گروه ها يا ســازمان هاى 
آزادى بخــش براى مقابله بــا امورى از قبيل 
سلطه، اشغال خارجى، استعمار و نژادپرستى 
انجام مى دهند، از مصاديق اقدامات تروريستى 
موضوع اين قانون نمى باشد»، كالً قلم خورده 

است.
نمايندگان محترم مجلس شوراى اسالمى و 
شــوراى محترم نگهبان، عنايت داشته باشند 
 ،TF كه اليحه كنونى الحاق به كنوانســيون
به صراحت در تضاد با قانون اساســى كشور 
اســت. اگر بناســت به هر دليلى جمهورى 
اسالمى ايران به اين كنوانسيون بپيوندد، بايد 
حق تحفظ روشــنى درباره تعريف و مصاديق 
تروريســم مطابق با اصل 154 قانون اساسى 
در اعالميه الحاق گنجانده شود، عالوه بر اين، 
كنوانسيون TF مفاد كنوانسيون هاى ديگرى 
را نيز در حوزه شمول خود قرار داده است كه 
جمهورى اســالمى بايد تصريح كند تا زمانى 
كه به اين كنوانسيون هاى ثانى ملحق نشده، 

الزامى در رابطه با مفاد آن ها نخواهد داشت.
نكته پايانى اينكه وزارت خارجه دولت دوازدهم 
اين اليحه الحاق را تنظيم كرد و قانون اساسى 
جمهورى اســالمى را در نظر نگرفت، چرا كه 
ساختار اين دســتگاه پس از انقالب اسالمى 
دســت نخورده اســت. وزارت خارجه اى كه 
اكنون مــا داريم براى تبديل ايــران به يك 
شهروند منضبط نظم آمريكايى طراحى شده 
اســت. اين اليحه از وزارت خارجه جمهورى 
اسالمى بيرون آمد چرا كه نه تنها معاونت، كه 
حتى يك اداره جزء نيز در اين دســتگاه براى 

اصل 154 قانون اساسى وجود ندارد.

  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» وابسته به آستان قدس  رضوى

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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اپوزيسيون، زنبيل ندارد!

ايسنا / على مطهرى در پاســخ به اين ســؤال كه آيــا احمدى نژاد در حد يك 
اپوزيسيون اســت، گفت: صاحبان فرقه زنبيليه در حدى نيستند كه آن ها را در 

كشور اپوزيسيون بدانيم.

تقسيم شود!
تسنيم / ترزا مى نخست وزير انگليس گفت كه وضعيت قدس بايد در راستاى حل 
و فصل بين فلسطينيان و اسرائيل مشخص شود. وى افزود: قدس بايد بين اسرائيل 

و دولت آينده فلسطين تقسيم شود!

شماره تلفن آمريكا
عصرايران / فدريكا موگرينى مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در پاسخ به 
سؤالى مبنى بر اينكه چطور مى توان با دولت آمريكا صحبت كرد در حالى كه گاه 
به ديپلماســى توييت كردن متوسل مى شود، گفت:«ياد طعنه هنرى كيسينجر 
مى افتم كه گفته بود «شماره تلفن اروپا را به ما بدهيد.» االن آمريكا شماره تلفن 

اروپا را دارد، اما حاال نوبت ماست كه بپرسيم شماره تلفن آمريكا كدام است»!

اصالً زمينى ندارد
فارس / اسماعيل هنيه، رئيس دفتر سياسى حماس در گفت  وگو با «الجزيره» اعالم 
كرد: از نظر ما اسرائيل اصالً زمينى ندارد كه قدس بخواهد پايتخت آن معرفى شود.

داعش به سينا رفت
عصرايران / اردوغان ادعا كرد:« داعشــى هايى كه اســتان رقه سوريه را پس از 
آزادســازى در اكتبر گذشته ترك كردند، به مصر فرســتاده شدند تا از آن ها در 

صحراى سينا استفاده شود».

منتقل نمى كنيم
تسنيم / «ادم اوستن» سخنگوى وزارت خارجه كانادا گفت كه اين كشور قدس 
را به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستى به رسميت نمى شناسد و سفارت خود در 

اسرائيل را به قدس منتقل نمى كند.

حتى وقتى ترامپ نباشد...
ايسنا / وزير امور خارجه آلمان گفت:«آمريكاجهان را معركه اى مى داند كه همه در 
آن به دنبال نفع خود هستند. آلمان ديگر نمى تواند به سياست آمريكا به سادگى 
واكنش نشان دهد بلكه بايد موضع خودش را داشته باشد حتى زمانى كه ترامپ از 

كاخ سفيد مى رود؛ چون روابط با آمريكا ديگر مانند سابق نخواهد بود»

ادامه اقدامات عليه ايران
ايسنا /  ركس تيلرسون، وزير امور خارجه آمريكا، ايران را به «تأثير منفى در ثبات 
خاورميانه» متهم كرد و گفت، آمريكا «اقدامات خود» عليه جمهورى اسالمى را 

ادامه خواهد داد و در اين خصوص حمايت شركاى اروپايى را خواستار شد.

تحوالت هولناك
فرارو / رئيس دفتر سياســى جنبش حماس گفت: تصميم دونالد ترامپ براى 
به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت اسرائيل آغازى براى زمان تحوالت 

هولناك در سطح منطقه است.

شبيه جنگ سرد
ايسنا / «سرگئى ريباكوف»، معاون وزير امور خارجه روسيه گفت: مسكو تالش 
خود را براى عادى سازى روابط با واشنگتن ادامه مى دهد، اما بدون احترام متقابل، 
حركت به سمت بهبود روابط دربحران عميق كنونى غيرممكن است و ما را وارد 

دوره اى همانند جنگ سرد مى كند.

رصدخانه / خبرهاى ويژه

محمد جواد ظريف - توييتر
ايستگاه/  در حاشيه نشست وزيران خارجه پنج كشور درياى خزر در مسكو، 
محمد جواد ظريف توييتى به همراه عكسى جالب كه روساى جمهور پنج كشور 
را به گونه اى نشان مى دهد كه دستان خود را بر پشت يكديگر گذاشته اند، منتشر 
كرده است. ظريف تأكيد مى كند همسايه ها اصلى ترين اولويت براى ايران هستند 
و اگر واقعاً پشت يكديگر باشند هرچيزى براى موفقيت اين كشورها ممكن است.

دولت پاكستان - توييتر 
ايستگاه/  حساب رسمى توييتــر دولت پاكستان عكســى از ديدار رانا تنوير 
حسين، وزير توليدات دفاعى پاكستان با مهدى هنردوست سفير ايران در كراچى 
منتشــر كرده و از نقش مؤثر ايران در كمك به پاكستان در دوران سخت اين 

كشور تشكر كرده است.
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حل جدول شماره قبل

1- مسئوليت سازماندهى طرفداران يك 
تيم ورزشى را برعهده دارد

2- مــاه پاييــزى- لباس شــنا- نامه 
سرگشاده

3- شاعر مسافر- خراج- مقدس ممنوعه
4- فيل عظيم الجثه ماقبل تاريخ- درخت 

زبان گنجشك- مادر باران- سوداى ناله
5- عزيز عرب- خاندان- دست آويز

6- مركب تندرو- يونانيان وى را يكى از 
حكماى سبعه مى دانند- سرشب

7- مهمانسراى مجلل- نوآور- نشانه ها
8- از درختــان جنگلى مورد اســتفاده 
در ســاخت خانه هاى روستايى – برادر 

حضرت موسى(ع)- آب بنيان كن
9- سالنامه- بى قرار- دلداده رامين

10- ضمير اشــاره به نزديك- نام پسرانه 
ايرانى- ضرر و خسارت

11- آســمان- كليپ كوتــاه تبليغاتى- 
حرص و طمع

12- دشنام دادن- رنگ آرامش بخش- 
نت منفى- تخت پادشاهى

13- خانه هاى ريز روى عكس- از جزاير 
مهم تانزانيا- پسوند شباهت

14- نــام دخترانه وطنــى- واحدى در 
شمارش حجم مايعات- افسار

15- ديكتاتور ايتاليايى ، بنيانگذار و رهبر 
حزب فاشيسم ايتاليا و از متحدان هيتلر 

در جنگ دوم جهانى

1- برابر پارســى انرژى- بخشى از خاك 
قزوين را دربر مى گيرد

2- انگشت شست– پيشرفت- پايتخت 
سوئيس

3- خوابيــده- آواز خــروس – حيوان 
نجيب

4- درخت زبان گنجشك- امتياز ظالمانه 
چند كشــور در حذف مصوبات سازمان 

ملل- جسم- دلداده ويس
5- خندان- خــالف مقعر- صوت نداى 

بى ادب
6- مــرغ ســعادت- ميــوه پرخاصيت 
گرمسيرى- شــهر و كانالى استراتژيك 

در مصر
7- چراغ نفتى خوراك پزى- درخشان- 

 منتظر نظرها، ديدگاه ها و انتقادهايتان در خصوص جدول هستيمنهى از گفتن
 با ما تماس بگيريد

iranpuzzle@gmail.com

جدول
محمدرضا على زاده
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 افقى

 عمودى

8- رسم و سنت- گراميداشت- دهنه
9- دارو- مــاده اوليه مهمات ســازى- بر 

سردر فروشگاه ببينيد
10- همسر اختياركردن- حزب نژادپرست 
آلمانى كــه هيتلر آخريــن رهبرش بود- 

خوگرفتن
11- گريختن- بلندمرتبه- متنفر

12- كارآموز پزشــكى- خاك كوزه گرى- 
يقه آهارى- خمير بتونه

13- قلمه گياه- خجسته- مسافر
14- بيمارى مسرى خطرناك- توگوشى- 

جايزالخطاست
15- از درجــه داران ارتشــى- موافقت و 

همدلى
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