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شــانزدهم دى ماه 1396، كميسيون تلفيق بودجه ســال 97، به پيشنهاد آقاى 
غالمرضا كاتب نماينده گرمسار در مجلس، مصوب كرد كه «10 هزار ميليارد تومان 
منابــع حاصل از فروش اموال و كاالهايى كه در انبارهاى ســازمان جمع آورى و 
فروش اموال تمليكى وجود دارد، براى ايجاد اشــتغال، هزينه شود». هرچند ظاهر 

اين مصوبه، اختصاص مبلغ قابل توجهى به امر اشتغال از...

10 هزار ميليارد تومان براى بيكارسازى؟

با فراخواندن مسئوالن

مجلس به حساب قبوض آب و گاز مى رسد

 سياست  اگرچه ترامپ ديشب تعليق 
تحريم هاى ايران را تمديد كرد اما نگرانى 
گسترده  بين المللى در مورد به خطر افتادن 

توافق هســته اى 1+5 با ايران سبب شد 
تا موگرينى روز پنج شنبه وزراى خارجه 
انگليس، فرانســه و آلمان را به بروكسل 

فرابخوانــد و از محمدجــواد ظريف نيز 
دعوت كند تــا آخرين رايزنى ها را پيش 
از اتفاقى كه جمعه شب در واشنگتن رقم 

خواهد خورد، انجام دهند. در حاشيه اين 
رايزنى ها فشرده ديپلماتيك، رسانه هاى 

اروپايى و آمريكايى از...

 ............ صفحه 2

كارشناسان پيشنهاد دادند

راه هاى درمان 
زخم هاى 
معيشتى
و بيكارى

 نتيجه توافق نيم بند با غرب 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2 قدس خراسان

 

شميم عطر ايرانى در حرم مطهر رضوى پيچيد
 آســتان  بارگاه منور امام هشتم(ع) با عطر ازروز گذشته و با استفاده از فناورى بومى

توليدى متخصصان ايرانى خوشبو شد. رئيس 
اداره خدمات عمومى حرم مطهر امام رضا(ع) 
در گفت وگو با خبرنگار قدس با اعالم اين خبر 

اظهار داشت: پيرو خبر منتشر شده در تاريخ 
شــانزدهم دى ماه جــارى در روزنامه قدس، 
مبنى بر اســتفاده از عطر ساخت متخصصان 

 ............ صفحه 3ايرانى براى معطرسازى...

ركورد شكنى حسينى در روز توقف استقالل 
مشكى پوشان را 

توپ مرده پرسپوليس كشت

دومين كالنشهر ايران ركورد زد 
آلودگى هوا مدارس مشهد را

به تعطيلى كشاند
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 10

 ............ صفحه 4

با هدف كاهش فاصله طبقاتى حقوق 
مسئوالن ارشد كاهش مى يابد

جبهه فرهنگى انقالب بايد در رسانه هاى 
غير رسمى حضور داشته باشد

پيام تسليت رهبر انقالب به مناسبت 
درگذشِت حجت االسالم مظاهرى

7 12 پيام تسليت رهبر انقالب به مناسبت  رسانه هاى 2 پيام تسليت رهبر انقالب به مناسبت 
درگذشِت حجت االسالم مظاهرى

عضو هيئت رئيسه مجلس: معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى : چهره ماندگار تبليغ درگذشت

:امام رضا
اى مردم! تقوا را 

درباره نعمت هاى 
الهى رعايت كنيد، 

و نعمت ها را با 
گناه و معصيت از 

خود مرانيد... . 
عيون اخبار الرضا(ع) 

ج2- ص169
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 ترامپ تمديد تعليق تحريم ها را امضا كرد اما از تحريم هاى جديد سخن گفت

سرنوشت 31 خدمه نفتكش 
ايرانى نامعلوم است

سانچى 
همچنان 
مى سوزد
عمليات اطفاى حريق

اين كشتى مجدد از 
ساعت 7:30 صبح ديروز 

آغاز شد
على ربيعى ديشب 

به همراه يك تيم 
كارشناسى، براى بررسى 

و پيگيرى آخرين وضعيت 
نفتكش حادثه ديده 

ايرانى به چين سفر كرد
قرار است 12 نفر از 

تكاوران ايرانى و يك تيم 
امداد و نجات چينى وارد 

كشتى شوند
اميد است تا ظهر شنبه به 
وقت چين آتش كشتى به 

طور كامل مهار شود
جسد يكى از خدمه اين 

كشتى پيدا شده كه البته 
هويت او نامشخص است
 ............ صفحه 9



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  شنبه  23 دى 1396  25 ربيع الثانى 1439 13 ژانويه 2018  سال سى ويكم  شماره 8595 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

پيام تسليت رهبر انقالب به مناسبت درگذشِت حجت االسالم مظاهرى  Khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اي با صدور پيامي درگذشت واعظ شهير حجت االسالم مظاهري را تسليت گفتند. در پيام رهبر 
انقالب آمده است: درگذشت روحانى خدمتگزار و واعظ شهير حجت االسالم آقاى حاج مهدى مظاهرى رحمه اهللا عليه را به همه  دوستداران و ارادتمندان و تربيت شدگان منابر مؤثر آن مرحوم و باالخص به خاندان مكرّم و بازماندگان 
محترم ايشان تسليت عرض مى كنم. زمزمه  معنوِى دعا و نيايش آن مرحوم در شب هاى جمعه و سحر هاى ماه مبارك رمضان در سال هاى طوالنى در شمار يادگار هاى معنوى شهر عزيز اصفهان است و اميد است همواره برقرار باشد.

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

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   با توجه 
به اينكه هنوز مواد مندرج در قبوض گاز 
داراى ابهاماتى است و اختالف نظر ميان 
ديوان عدالت ادارى و شــركت ملى گاز 
درباره آبونمان و هزينه خدمات مستمر 
وجود دارد، شهروندان از ابهامات موجود 

در قبوض آب هم گاليه دارند.
يكــى از شــهروندان در گفــت وگو با 
قــدس با بيــان اينكه برخــى از موارد 
صورتحساب ها نامشــخص وغير شفاف 
اســت، گفت: به عنوان مثال در قبوض 
كنونــى آب، آبونمان ايــن دوره ما 19 
هــزار و 666 ريــال، تبصره هاى قانونى 
بودجه 3600ريال  قانون  ريال،  46هزار 
و... درج شده است و اين موارد در حالى 
هر ماه براى شهروندان در قبوض اعمال 
مى شــود كه دقيقاً موارد آن مشــخص 

نيست.
وى خاطرنشــان كرد: به عنوان مثال در 
قانونى  تبصره هــاى  فصل 
شايد 5 يا 10 مورد قانونى 
در تعييــن اين نرخ دخيل 
هســتند، اما بايد هر كدام 
از آن هــا به وضــوح براى 

مشتركان مشخص شود. 
يكى ديگر از شهروندان هم 
در گاليه اى از نامشــخص 
بودن درآمدها و هزينه هاى 
جمله  از  مختلــف  قبوض 
آب و گاز سخن گفت و تصريح كرد: به 
عنوان مثال در قبوض گاز هزينه خدمات 
مســتمر و در قبض هاى آب تبصره هاى 
قانونى و آبونمان درج مى شــود، اما بايد 
علت ايــن دريافت هــا و محل مصارف 
آن نيــز براى مردم مشــخص شــود؛ 
زيــرا مردم در قبال پولــى كه پرداخت 
چــه خدمتى  بدانند  بايــد  مى كننــد 

دريافت مى كنند. 

 پيگيرى درمجلس 
در ايــن زمينه، امير حســنخانى يكى 
اعضاى كميســيون اصل 90مجلس  از 
عنوان كرده كه برخى از اين شــركت ها 
مانند آب، بــرق و گاز كار خود را انجام 
مى دهند و اين ارقام را در هيئت مديره 
و به عنوان يك نهــاد قانونى و حقوقى 
مســتقل تعيين مى كنند، در حالى كه 
تعيين اين تعرفه ها براى مردم مشخص 
نيســت كه در نهايت چنين مواردى در 

مجلس قطعاً پيگيرى خواهد شد.
بــه گفته اميــر حســنخانى، برخى از 
دســتگاه ها براى جبران كسرى بودجه 
يا تأمين منابــع خود چنين اقداماتى را 
انجــام مى دهند كه بايــد علت دريافت 
هزينه مــوارد منــدرج در اين قبض ها 

براى مردم مشخص شود.

 حامى حقوق مردم
بهرام نيــا، يكى از اعضاى كميســيون 
انــرژى مجلس هم با بيــان اينكه قطعاً 
اين مــوارد مربوط به مردم اســت كه 
مجلــس به عنوان حامــى حقوق مردم 
به اين مســئله ورود پيــدا خواهد كرد 
بــه خبرنگار مــا گفت: به طــور قطع 
پيگيــرى علت اعمــال اين مــوارد در 
قبض هــا در هفتــه جــارى در مجلس 

پيگيرى مى شود.
بهرام نيا، با اشــاره بــه اينكه هنوز اين 
اختالف نظرها ميان شركت گاز و ديوان 
عدالت ادارى دربــاره آبونمان و هزينه 
خدمات مســتمر وجود دارد، كه مردم 
نيز در خصوص اعمال اين گونه تعرفه ها 
و جابه جايــى آن در قبوض انتقادهايى 
دارند، تصريح كــرد: قطعاً پيگيرى اين 

مسائل و ســاماندهى قبوض آب، برق و 
گاز و... در دستور كار اين هفته مجلس 
قرار خواهد گرفت و ما از مسئوالن اين 
شركت ها بخصوص شــركت هاى آب و 
فاضالب شهرى و روستايى و شركت گاز 
خواستار شفاف ســازى ابهامات در اين 

قبوض خواهيم بود.
وى خاطرنشــان كرد: بــه عبارتى بايد 
اين درآمدهــا و هزينه و مصارف آن در 
قبوض براى مردم مشخص و شفاف و به 
مردم اطالع رســانى شود كه اين منابع 
درآمدى در چه ســرفصل هايى هزينه 

خواهد شد.
وى گفت: حتى مجلــس، قانونى بودن 
يــا غيرقانونى بــودن تعرفه هاى مندرج 
در قبــوض را در هفته جارى بررســى 

خواهدكرد.

با فراخواندن مسئوالن

مجلس به حساب قبوض آب و گاز مى رسد

 جناب آقاى روحانى! با يك حســاب سرانگشتى عايدات دولت شما ناشى 
از طــرح هدفمندى يارانه ها، بيش از كل مبلغ يارانه توزيع شــده بين مردم 
مى باشد؛ لطفاً شــفاف بفرماييد مابقى عايدات هدفمندى يارانه ها كجا هزينه 

مى شود. 9350003156
 چند ماهه براى سود سهام بى عدالت! مردم را سر كار گذاشتن حاال با اين همه 
بگير و ببند و وعده هاى سرخرمن 26 هزار و پانصد تومان واريز كردن. 9150004721

 آقاى روحانى! شما نه تنها نشان داديد كه به فكر معيشت معلمان نيستيد، بلكه 
دقيقاً نابودى اين قشر زحمتكش را با انتخاب فردى نااليق اثبات كرديد. خدا نگهدار 

آقاى حاجى بابايى باشد. 9390005632
 نااليق ترين وزرا بيشترين حقوق را مى گيرند آقاى روحانى، آقاى حاجى بابايى، 
وزير دوره احمدى نژاد اصالً قابل مقايسه با وزير وقت آموزش و پرورش نيست، شما 
با انتخاب وزيرى ناكارآمد و نجومى بگير چهره واقعى خود را كه فقط شعار مى دهيد، 

به فرهنگيان نمايانديد. 9390005632
 آقاى رئيس جمهور! افتخار هميشــگى شــما تورم زير10درصد طى چهار 
ســال گذشته بوده است، اگر سال پايه هزينه كرد دولت بخصوص هزينه هاى 
حوزه رياســت جمهورى را ســال 94 بدانيم، قاعدتاً طى پنج ســال بعد بايد 
هزينه هاى سال 97، 50  درصد افزايش بيابد نه باالى 300 درصد؛ چه خوب 
اســت ابتدا يك ســوزن به خودتان بزنيد، بعد يك جوال دوز به مردم داراى 

حقوق شهروندى. 9350003156
 چرا دولت سود سهام عدالت را مثل يارانه به حساب سرپرست خانوار واريز 
نمى كند كه مجبور نباشــند براى تك تك اعضاى خانواده حساب باز كنند؟ 

9150007797
 با عرض ســالم و خسته نباشيد. به آقاى رئيس جمهور بگوييد نگو بودجه 
نداريم، خزانه خالى هســت، بگو حقوق هاى نجومى را اصالح كنيد، من يك 
بازنشســته نظامى با ســابقه هشت ســال جبهه، يك ميليون و 600 حقوق 
مى گيــرم هفتصد اجاره مى دهم، ديابت دارم، فشــار خون دارم؛ چكار كنم؟ 

9150002729
 بعضى بازنشستگان براى اينكه بيش از 100 سال بعد بازنشستگى به خانواده شان 
حقوق بدهند، در سال هاى پايانى عمر بعد مرگ همسر دوباره همسر جوان گرفته تا 
حقوقشان برقرار باشد! و همسر جوان هم تا آخر عمر حقوق بگيرد! يا دختر متوفى 
صورى از شوهرش طالق مى گيرد تا حقوق پدر را مادام العمر بگيرد! اين گونه است 
كه بودجه مملكت هميشه كسرى دارد و مردم بايد تاوان بدهند، مجلس كجاست؟ 

9150000396
 آقاى رئيس جمهور! اگر قيمت ها گران شود، مردم بيچاره چگونه زندگى كنند 
جلوى حقوق هاى نجومى و اختالس ها را بگيريد، مردم چه گناهى كردند كه يارانه ها 
را كه حق ملت هست قطع نموده ايد و سامانه قطع است تا نتوانيم اعتراض نماييم. 

9150005932
  حس ششــم مى گه بعضى طرفداران دولت در آشــوب ها دســت داشتند تا 

خواسته هاى مردم شنيده نشود! 9150001382
 هرچه مطبوعات و رسانه ملى در تشويق مردم به استفاده از پيام رسان هاى داخلى 
بكوشــند، اجر اخروى نيز به سبب جدايى مردم از كانال هاى ناسالم، نصيب شان 

خواهد شد. 9350009655

10 هزار ميليارد تومان براى بيكارسازى؟
شانزدهم دى ماه 1396، كميسيون تلفيق بودجه سال 
97، به پيشنهاد آقاى غالمرضا كاتب نماينده گرمسار 
در مجلس، مصوب كرد كــه «10 هزار ميليارد تومان 
منابع حاصل از فروش اموال و كاالهايى كه در انبارهاى 
سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى وجود دارد، 

براى ايجاد اشتغال، هزينه شود».
هرچند ظاهر اين مصوبه، اختصاص مبلغ قابل توجهى 
به امر اشتغال از محل فروش كاالهايى است كه در انبار 
مانده اند، اما واقعيت اين است كه با توجه به منبع مالى 
در نظر گرفته شده، اين 10 هزار ميليارد تومان صرف 

بيكارسازى شاغالن خواهد شد. چگونه؟
وظيفه عمده سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى 
در رابطه با كاالهاى قاچاق اســت. يعنى كاالى قاچاق 
پس از كشــف، تحويل اين سازمان مى شود و در واقع 
مصوبه كميسيون تلفيق، به دولت مجوز داده است كه 

كاالهاى قاچاق كشف شده را به فروش برساند.
صدور مجوز فروش كاالى قاچاق، نشــان دهنده اين 
است كه پيشنهاددهنده و رأى دهندگان محترم، اساساً 
با فلسفه مبارزه با قاچاق كاال آشنايى كافى ندارند. گويا 
در نگاه اين دوستان، قاچاق صرفاً به اين دليل كه امرى 
غيراخالقى است، مذموم اســت و جرم قاچاقچى اين 
اســت كه عوارض ورود كاال به كشور را پرداخت نكرده 
اســت. در چارچوب چنين نگاهى، قاچاقچى را بايد با 
ضبط و تمليك كاالى قاچاق مجازات كرد و در سوى 
ديگر، با مقررات زدايــى و كاهش تعرفه هاى گمركى، 
قاچاقچى را تشويق كرد كه كااليش را به صورت رسمى 

وارد كشور كرده و در بازار عرضه كند.
اما مسئله كشــور با قاچاق، اين ها نيســت. مبارزه با 
قاچاق، بخشى از مبارزه با واردات و تالش براى صيانت 
از بازار ايران براى كاالى ايرانى است. واردات كاالهايى 
كــه توليد داخلى دارند، بازار فــروش كاالى داخلى را 
محدود مى كند. هنگامى كه توليد كننده داخلى دچار 
محدوديت دسترسى به بازار يا محروميت از بازار شد، 
بــا كاهش فروش كاال و در نهايت ركود روبه رو خواهد 
شــد. در نتيجه ركود، درآمد توليدكننده متوقف شده 
و او منابــع مالى كافى براى تهيه نهاده هاى توليد و در 
نتيجه پرداخت دســتمزد كارگران را نخواهد داشت. 
ورشكستگى و تعطيلى بنگاه توليدى، اخراج نيروى كار، 
توقف توليد ثروت و كاهش ارزش پول ملى، توقف روند 
ارتقاى فنــاورى، نتيجه قطعى محروميت توليدكننده 
داخلى از بازار اســت. آســيب مهم ديگر واردات، كه با 
ضربه اى كه به توليد مى زند رابطه مستقيم دارد، كاهش 
ارزش پول ملى اســت. ارزش پول يك كشــور از يك 
سو وابســته به قدرت توليدى آن است و هرچه توليد 
ضعيف تر شود، ارزش پول نيز كاهش مى يابد. از سوى 
ديگر، واردات و قاچاق به سبب افزايش تقاضا براى ارز، 
قيمــت ارز را افزايش داده و موجب كاهش ارزش پول 
ملى مى شود.  مرزهاى تجارى به اين دليل وجود دارند و 
گمرك به اين دليل شكل گرفته است كه از بازار داخلى 
براى توليد داخلى صيانت شود و هر كااليى اجازه ورود 
به كشــور را نيابد. بنابراين، مسئله اصلى براى اقتصاد، 
نــه نحوه ورود كاال، كه نفــس ورود كاال به بازار داخل 
اســت كه همچون سرطان، سلول هاى توليد داخلى را 
نابود مى كند و قدرت و مقاومت اقتصاد را تحليل مى برد. 
با وجود اين بايد گفت، مصوبه كميسيون تلفيق، پيامد 
اين است كه آقايان اساساً با واردات مشكلى ندارند. به 
همين دليل اســت كه برايشان توزيع كاالى قاچاق در 
بازار داخل نيز قباحتى ندارد. اما طنز ماجرا اينجاست كه 
مى خواهند از محل درآمد فروش كاالى قاچاق، شغل 
ايجاد كنند! غافل از اينكه با توزيع 10 هزار ميليارد تومان 
كاالى قاچاق در داخل و محروم كردن توليد داخلى از 
ظرفيت بازار، در حال نابود كردن مشاغل هستند. بايد 
اضافه كرد، اين نوع مصوبات، فارغ از تناقضات درونى، 
پيامد نگاه غلط به مســئله اشــتغال نيز هست. تصور 
آقايان از اشتغال، يك پديده سرمايه بر است. بدان معنا 
كه هرگاه سخن از ايجاد شغل مى شود، به دنبال منابع 
مالى آن مى گردند. در صورتى كه شــغل، بيش از آنكه 
سرمايه بر باشد، ثروت آفرين است. شاغل، كسى است 
كه با ايجــاد ارزش افزوده، ثــروت توليد مى كند. اين 
است كه به جاى وحشت از نيروى بيكار، بايد به چشم 
سرمايه هايى به اين نيروها نگريست كه مى توانند براى 
كشور توليد ثروت كنند. اگر اين نگاه را داشته باشيم، 
در پى اين نخواهيم بود كه منابع مالى حاصل از فروش 

كاالى قاچاق را به ايجاد شغل تخصيص دهيم.
مصوبه كميسيون تلفيق اما با يك اصالح مى تواند يك 
مصوبه مطلوب باشد. گفتيم كه مسئله ما با قاچاق ناشى 
از مشكلى است كه با واردات داريم. از سوى ديگر، كاالى 
قاچاق كشف شده، كاالهاى داراى ارزش است. مى توان 
با مشروط كردن فروش كاالى قاچاق به قيد «صادرات»، 
هم از آســيب هاى ناشى از توزيع كاالى قاچاق در بازار 
داخلى در امان بود و هم، اين اختيار را به دولت داد كه 
از محل فروش كاالهاى قاچاق كشف شده، درآمد ارزى 
كســب كند. بدان معنا كه مجوز فروش كاالى قاچاق 

صرفاً براى عرضه در خارج از مرزها صادر شود.
مصوبه كميسيون تلفيق قاعدتاً بايد با رأى نمايندگان 
محترم در صحن علنى اصالح شــود. پيشنهاد نگارنده 
اين اســت كه متن به اين شــكل اصالح شــود: «10 
هزار ميليارد تومان منابع حاصل از بازصادرات اموال و 
كاالهايى كه در انبار سازمان اموال تمليكى در انبارهاى 
سازمان جمع آورى و فروش اموال تمليكى وجود دارد، 
براى حمايت از توليد هزينه شــود. در صورت ناممكن 
بودن بازصادرات كاالى مكشوفه قاچاق، اين كاالها اجازه 

توزيع در بازار داخلى را ندارند و بايد معدوم شوند».
اگــر اين اصالح انجام شــد، اين مصوبه در راســتاى 
سياست هاى كلى اقتصاد مقاومتى است و طبيعتاً مورد 
تأييد مجمع تشــخيص مصلحت نظام به عنوان ناظر 
حســن اجراى اين سياســت ها قرار خواهد گرفت. اما 
چنانچه مصوبه كميسيون تلفيق به صورت كنونى باقى 
بماند، نقض صريح سياست هاى كلى نظام است و بايد با 
ورود جدى مجمع تشخيص، جلوى تبديل اين مصوبه 

به قانون گرفته شود.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سيد ياسر جبرائيلى

صداى مردم   

خبــــــر

در مدرسه عالى شهيد مطهرى
مراسم نخستين سالگرد درگذشت 

آيت اهللا هاشمى رفسنجانى برگزار شد

قدس: مراسم نخستين سالگرد درگذشت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در مدرسه عالى 
شهيد مطهرى برگزار شد.

نخستين سالگرد درگذشت مرحوم آيت اهللا هاشمى رفسنجانى صبح پنجشنبه با حضور 
شخصيت هاى سياسى كشور و اقشار مختلف مردم برگزار شد.

حجت االســالم حســن روحانى رئيس جمهور، شــخصيت هاى سياسى، فرهنگى و 
فرماندهان نظامى و انتظامى و نيز خانواده  ايشان در اين مراسم حضور داشتند.

در اين مراسم، حجت االسالم جوادى آملى استاد حوزه علميه با بيان اينكه دنيا در چشم 
هاشمى رفسنجانى كوچك بود، گفت: اين مراسم به جهت مجاهدت هاى سربازى برگزار 
شده كه از يك روستاى گمنام، خالصانه به ميدان آمد و در عالى ترين جايگاه هاى نظام 
اسالمى قرار گرفت، خادمانه براى اسالم و انقالب جانفشانى كرد و به تعبير امام تا نزديك 

شهادت پيش رفت و همه خطرها را بدون كمترين شائبه اى براى خود خريد.
وى ادامه داد: هميشــه افراط و تفريط اســت كه نظام را به چالش مى كشاند و جلوى 
موفقيت آن ها را مى گيرد. مرحوم هاشمى مى دانست كه سلوك اخالقى و مرام انسانى 
راه پيشرفت جامعه اسالمى است. امروز همه از عقالنيت و اعتدال هاشمى مى گويند و 
چه زيباســت كه وقتى در زندان در خلوت با خود بود و چه آن زمان كه در اوج قدرت 
قرار داشت، روشى دوستانه و اخالقى با همه مردم داشت. آيت اهللا هاشمى رفسنجانى 
رئيس فقيد مجمع تشخيص مصلحت نظام 19 دى ماه سال گذشته در سن 82 سالگى 
درگذشــت. خاطرنشان مى شود، كنگره بزرگداشت مرحوم هاشمى رفسنجانى نيز سه 

شنبه 19 دى در سالن اجالس سران برگزار شد.

دومين كالنشهر ايران ركورد زد 
آلودگى هوا مدارس مشهد را به تعطيلى كشاند

قدس: آلودگى هوا تمامى مقاطع تحصيلى مشهد را تعطيل كرد.
بر اساس اعالم كارگروه كاهش آلودگى هواى استان خراسان رضوى، امروز در مشهد 
مقدس و منطقه تبادكان ادارات با دو ساعت تأخير آغاز به كار خواهند كرد و تمامى 

مقاطع تحصيلى، تعطيل شد.
هواى آلوده چند روزى اســت ميهمان ناخوانده اين شــهر شده به طورى كه ديروز 
مشــهد شاهد يكى از آلوده ترين روزها در ســال جارى بود؛ روزى كه همه شهر در 
تعطيالت به سر مى برد و انتظار مى رفت اين كالنشهر روز تقريباً سالمى را به واسطه 
حضور كمرنگ خودروها در سطح شهر تجربه كند، اما اعدادى كه روى ايستگاه هاى 
سنجش آالينده ها در سطح شهر ثبت شد، خيره كننده و البته نگران كننده بود كه 
ميانگين آن به 153 رسيد. ديروز در ايستگاه سرافرازان عدد دور از انتظار 171 ثبت 
شد كه باالترين نماد آلودگى در مجموع ايستگاه هاى سطح شهر مشهد بود. نكته قابل 
توجه اما ثبت عدد 125 در ايستگاه حرم مطهر رضوى بود كه اين نقطه را پاك ترين 
ايستگاه شهر مشهد نشان مى داد. اين اعداد و ارقام وقتى براى شهروندان مشهدى 
تأسف بار تر مى شود كه آن ها را با شاخص آاليندگى ساير كالنشهرها مقايسه مى كنيم 
و در نهايت تعجب در مى يابيم كه مشهدى ها ديروز آلوده ترين هواى كشور را تنفس 
كردند! شاخص آاليندگى ديروز در تهران 132، در اصفهان 142، در كرج 117، در 

آبادان 124، در تبريز 85 و در اراك 79 بود. 

دادستان كل كشور:
عمده بازداشت شدگان اخير آزاد شدند

مهر: دادســتان كل كشور گفت: كسانى كه در اغتشاش هاى اخير نقش مهمى در 
تخريب ها نداشتند، آزاد شدند؛ مالك بازداشت عمل افراد است، فرقى بين دانشجو 

و غيردانشجو نيست.
حجــت االســالم جعفر منتظــرى در جمع خبرنــگاران درباره آخريــن اخبار از 
بازداشــتى هاى حوادث اخير كشور گفت: كســانى كه در اغتشاش هاى اخير نقش 
مهمى در تخريب ها نداشتند آزاد شــدند و در حال حاضر شمار اندكى از آن ها در 
بازداشت هستند كه در بين آن ها فرقى بين دانشجو و غيردانشجو نيست، بلكه مالك 

بازداشت، عمل آن هاست. 
منتظرى درباره خبر خودكشى يكى از بازداشتى ها در زندان اوين گفت: اين فرد معتاد 

بوده و فيلم وى نيز وجود دارد كه پزشكى قانونى درباره آن در حال تحقيق است.
دادســتان كل كشور گفت: درباره خبر خودكشــى يكى از بازداشتى ها در اراك نيز 
همچنان در حال انجام تحقيقات هستيم، همچنين خبر خودكشى يك زندانى ديگر 

در دزفول كذب و از اساس جعلى بود.

مجلس، قانونى 
بودن يا غيرقانونى 
بودن تعرفه هاى 
مندرج در قبوض 
را در هفته جارى 
بررسى خواهدكرد

بــــــــرش

مراسم نخستين سالگرد درگذشت آيت اهللا هاشمى رفسنجانى در مدرسه عالى 

شماره پيامك: 30004567

حجت االسالم والمسلمين صديقى:
بودجه كشور بايد در جهت حمايت از 

اقشار ضعيف جامعه باشد

خبر

 فارس   خطيب موقت نماز جمعه تهران 
با بيان اينكه بودجه بايد در جهت حمايت از 
اقشار ضعيف جامعه باشد، گفت: بايد مديريت 
كارآمد براى اشتغال زايى جوانان داشته باشيم 
و در اين راستا حرف و شعار ديگر كافى است.

حجت االسالم والمسلمين كاظم صديقى افزود: 
مسئله امروز، حادثه اغتشاشات اخير است كه 
يــك فتنه و يك توطئه خارجى به حســاب 
مى آيد، فتنه چهره هاى منافق را آشكار مى كند 
و دوســت و دشمن در بحران ها خود را نشان 
مى دهند و در اين فراز و نشيب هاست كه گوهر 

افراد جامعه نمود پيدا مى كند.
وى ادامــه داد: اين اغتشاشــات بــه فرموده 
رهبرى، عوامل بيرونى دارد، سازمان يافته است 
و توطئه اى اســت كه توسط شيطان بزرگ و 
رژيم صهيونيستى، ماه ها برنامه ريزى و مطالعه 
شده و با كمك قارون منطقه يعنى عربستان در 

كشور ما پياده سازى شد.
خطيــب نماز جمعه تهران افزود: متأســفانه 
برخى در داخل به دنبال منزوى كردن شعارها 
و گفتمان هاى انقالبى هستند و ما بايد هميشه 
بيدار و هوشــيار زندگى كنيم، زيرا دشــمن 
قسم خورده اى كه چشــم ديدن دين خدا را 
ندارد و 40 ســال از اين نظام و انقالب سيلى 

خورده است، قطعاً آرام نخواهد نشست.
امام جمعــه موقت تهران با اشــاره به اينكه 
دولت نيروهــاى انقالبى را از دســتگاه هاى 
مختلف بيــرون نكند، زيرا خود و كشــور را 
دچار آسيب و ضرر خواهد كرد، گفت: ما بايد 
روحيه انقالبى گرى را در جامعه ترويج دهيم 

و نمى توان با روحيه اشرافى، خألهاى مملكت 
را پر كرد.

وى با اشاره به اينكه مجلس بايد كم كارى ها را 
رصد كند و دائماً آيينه  وضعيت مردم باشد و 
نشان دهد كه نماينده واقعى ملت است، گفت: 
مجلس بايد نشان دهد كه نمى گذارد گرانى ها 
و مشكالت اقتصادى، كمر مردم را خم كرده 

و زمينه نارضايتى ها را در جامعه فراهم آورد.
صديقى افزود: قانونگذارى يعنى تسهيل امور، 
نه اينكه قانونى درست كنيم كه كارها بيش از 
پيش پيچيده تر شود. روان سازى امور جارى و 
ادارى از وظايف مجلس است و مجلس نبايد 
اين قدر دچار انفعال، نرمش و عقب نشينى شود.

خطيب موقت نماز جمعه تهران گفت: بايد در 
بودجه كشور، جهت حمايتى خود را از اقشار 
ضعيف، پابرهنه و مســتضعف در كشور قرار 
دهيم و بايد كارى كنيــم كه اين ها به نوايى 

برسند و نه اشراف مرفه بى درد.
صديقى خاطرنشان كرد: بايد مديريت كارآمد 
براى اشــتغال زايى جوانان داشته باشيم و در 
اين راستا حرف و شعار ديگر كافى است، چرا 

كه مردم منتظر اقدام و عمل هستند.

روابط عمومى مجمع تشخيص مصلحت نظام منتشر كرد

خبر

 تســنيم  روابط عمومى مجمع تشخيص 
مصلحت نظام درباره مطالب و شــايعات اخير 

بيانيه اى منتشر كرد. 
در اين بيانيه آمده اســت: 1. بسترى شدن آيت 
اهللا هاشمى شاهرودى رياست مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در يكى از بيمارستان هاى آلمان 
بنا بر توصيه اكيد تيم پزشكى و بر خالف تمايل 
ايشان بوده اســت و پس از بهبودى و طى روند 
درمانى در آلمان به ايران مراجعت كرده اند و در 
مجمع تشخيص مصلحت نظام و جايگاه هاى ديگر 

در خدمت مردم و انقالب اسالمى خواهند بود.
2. بتازگى در يكى از ســايت هاى خبرى ادعا 
شده «اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام 
درباره اغتشاشات اخير اختالف نظر داشته اند» 
و يا اينكه «دبير مجمع گزارش شوراى امنيت 
ملى را قرائت كرده اســت» كه روابط عمومى 
مجمع تشــخيص مصلحت نظــام با تكذيب 
مدعاى فوق، متذكر مى شــود در جلسه اخير 
مجمع تشخيص مصلحت نظام تمام اعضا روى 
خاستگاه ها و ريشه هاى اغتشاشات اخير اتفاق 
نظر داشته و پيروى از فرامين و منويات رهبر 
معظم انقالب و وحدت نيروهاى سياسى را تنها 
راه مقابله با توطئه هاى دشمنان و حل مشكالت 

كشور اعالم كرده اند.
3. پــس از مصاحبه دبير مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام و پرده بردارى از عوامل پشــت 
صحنه آشــوب و اغتشــاش در روزهاى اخير؛ 
رســانه هاى ضدانقالبى كه از نفرت ملت ايران 
نسبت به عوامل واقعى اغتشاشات اخير آگاهى 
داشتند كوشيدند با هجو و وارونه انگارى بيانات 

دكتر محسن رضايى افكار عمومى را نسبت به 
دخالت عوامل پشت صحنه اغتشاشات اخير به 
ترديد بكشــانند! روابط عمومى مجمع، اضالع 
ميز برنامه ريزى آشــوب را به اين شرح اعالم 
كرد: مايكل اندريا: مدير بخش جاسوســى و 
عمليات هاى ضد ايران در ســازمان ســيا كه 
طبق افشــاگرى روزنامه آمريكايى نيويورك 
تايمز براى ايجاد بى ثباتى و آشوب در ايران به 
اين سمت منصوب شده است.- نماينده كشور 
عربستان سعودى- يكى از بارزانى ها كه نماينده 
اسرائيل بوده است - نماينده گروهك منحط 
و شكســت خورده منافقين و طفالح برادر زن 
صدام ديكتاتور معدوم عراق (كه چند ماه پيش 

توسط آمريكا از زندان عراق آزاد شده است)
 - آمريكا، اسرائيل و ملك سلمان به بازسازى حزب 
بعث عراق پرداخته انــد و قصد دارند در انتخابات 
چند ماه آينده عراق نقش منفى ايفا كنند، بنابراين 
عناصرى از جمله برخى نزديكان خانواده صدام را 
تشويق به فعاليت سياسى در عراق كرده اند. اين 
طيف به عنوان ضلع سوم اغتشاشات اخير با كمك 
منافقين و سلطنت طلب ها در كنار آمريكا، اسرائيل 

و عربستان در اغتشاشات اخير دست داشته اند.

هشتگ

#   حق مردم است

#   نقش آمريكايى ها

#  نفتكش سانچى

#   راه اشتغال

#   تحريم هاى جديد

#   ورود به لندن ممنوع

علــى ربيعــى وزيــر كار در صفحــه 
شــخصى اش در توييتر گزارش كارى 

پيرامون اتفاقى كه براى نفتكش ايرانى افتاد ارائه داد و از عملكرد 
وزارتش نوشــت: «جان هر ايرانى براى ما مهم است . شبانه روزى 
تالش مى كنيم. بيم واميد داريم. 1. تاكيد به سفير چين براى 24 
ساعته شدن عمليات اطفاى حريق/2. اجاره آتش خوار ژاپنى واعزام 
آن به محل/3. اعزام تيم خبره نجات و امداد ايران به محل حادثه/4. 

هماهنگى ورود 6 كشور ديگر به عمليات اطفاى حريق»

سيد امير سياح فعال رسانه اى در حوزه 
مسائل اقتصادى در توييتى خواسته اى 

از دولت و كابينه دارد كه هم منطقى است و هم قابل اجرا. سياح 
در توييتى اينگونه نوشت: «دولت محترم، براى ايجاد  اشتغال الزم 
نيست هزاران ميليارد پول خرج كنيد كه طبق معمول به جيب 
 رانت جويان برود.اگر واقعاً قصد ايجاد اشتغال داريد، اوالً دستور 
دهيد همه  مجوزهاى كسب و كار يك روزه صادرشود، ثانياً شر 

مأموران تلكه بگير را از سر توليدكنندگان ايرانى كم كنيد»

نصرت اهللا تاجيك اســتاندار هرمزگان و 
ســفير ايران در اردن درباره تحريم هاى 

جديدى كه از ســوى آمريكا قرار است براى ايران اعمال شود در 
توييتى عنوان كرد: «گويا افرادى در كاخ ســفيد گفته اند ترامپ از 
برجام خارج نمى شود و براى بار سوم در طول رياست جمهورى اش، 
تعليــق تحريم ها را تمديد خواهد كرد، اما پايبندى ايران را هم به 
برجام تأييد نخواهد كرد. در عوض تحريم هاى جديد غير اقتصادى 
عليه برنامه موشكى و نقض حقوق بشر در ايران وضع خواهد كرد.»

على عليزاده كارشناس و تحليلگر بى 
بى سى با توجه به اعتراض اهالى لندن 

نســبت به ورود ترامپ به كشورشان، به اين موضوع اشاره كرد 
و اينگونه نوشت: «اهميت لغو ســفر ترامپ به لندن دو چندان 
است وقتى به ياد مى آوريم در چند دهه گذشته بريتانيا مهم ترين 
متحد سياسى و نظامى آمريكا در جهان و لندن، خانه دوم روساى 
جمهور آمريكا بوده است. تا جايى كه جورج بوش در سال هاى اوج 

جنبش ضدجنگ (عراق) سفر خود به لندن را هرگز لغو نكرد.»

كاربران شبكه هاى اجتماعى چند روزى 
هســت كه از مزاياى داشتن يك پيام 

رســان داخلى قوى مى گويند و مى نويسند.مهدى محمدى فعال 
رسانه اى و تحليلگر سياســى در همين رابطه با اشاره به يك پيام 
رسان داخلى مطمئن و كارآمد كه اين روزها خواسته همه مردم ايران 
است در توييتى نوشت: «حق مردم است از پيام رساني سالمت، امن، 
پايدار، مسئوليت پذير و خدمت رسان استفاده كنند.  تلگرام كامًال 

خالف اين است و دولت از اين حيث بدهي بزرگي به مردم دارد.»

فرشاد مهدى پور از فعاالن رسانه اى و 
مطبوعات به مشكوك بودن حادثه اى 

كه براى نفتكش ايرانى رخ داد، گفت و در رابطه با نقش مرموز 
آمريكايى ها در اين حادثه اين موضوع را مطرح كرد: «يه كشتى 
هنگ كنگــى حاوى غله از  آمريكا بــه چين به نفتكش ايرانى 
برخورد مى كند؛ كشتى مذكور كه از كمر به كشتى ايرانى زده، 
آسيب جدى اى نخورده است و نفتكش ايرانى براى چندمين 

روز هنوز مى سوزد.» 

علــى ربيعــى وزيــر كار در صفحــه 
شــخصى اش در توييتر گزارش كارى 

پيرامون اتفاقى كه براى نفتكش ايرانى افتاد ارائه داد و از عملكرد 

سيد امير سياح فعال رسانه اى در حوزه 
مسائل اقتصادى در توييتى خواسته اى 

از دولت و كابينه دارد كه هم منطقى است و هم قابل اجرا. سياح 

نصرت اهللا تاجيك اســتاندار هرمزگان و 
ســفير ايران در اردن درباره تحريم هاى 

جديدى كه از ســوى آمريكا قرار است براى ايران اعمال شود در 

عليه برنامه موشكى و نقض حقوق بشر در ايران وضع خواهد كرد.»

على عليزاده كارشناس و تحليلگر بى 
بى سى با توجه به اعتراض اهالى لندن 

نســبت به ورود ترامپ به كشورشان، به اين موضوع اشاره كرد 

كاربران شبكه هاى اجتماعى چند روزى 
هســت كه از مزاياى داشتن يك پيام 

رســان داخلى قوى مى گويند و مى نويسند.مهدى محمدى فعال 

خالف اين است و دولت از اين حيث بدهي بزرگي به مردم دارد.»

فرشاد مهدى پور از فعاالن رسانه اى و 
مطبوعات به مشكوك بودن حادثه اى 

كه براى نفتكش ايرانى رخ داد، گفت و در رابطه با نقش مرموز 

جزئيات  معالجه آيت اهللا هاشمى شاهرودى
و نشست مشترك حاميان آشوب هاى ايران
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تشرف مديران بنياد وحدت اعتقادى علويون تركيه به حرم مطهر رضوى  آستان: گروهى از مديران و اعضاى هيئت مؤسس بنياد وحدت اعتقادى علويون و محبان اهل البيت(ع) از تركيه به ايران 
سفر كرده و به حرم مطهر على بن موسى الرضا(ع) مشرف شدند. اين گروه 20 نفره ضمن توفيق زيارت بارگاه منور رضوى، از گنجينه نفايس قرآن آستان قدس رضوى بازديد كردند و از نزديك با بخش هاى مختلف 

اين مجموعه همچون گنجينه هداياى مقام معظم رهبرى، تاالر استاد فرشچيان، قرآن و نفايس و... آشنا شدند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r امكان شارژ تلفن همراه در حرم مطهر رضوى فراهم شد
قدس: همه دفاتر امانات نقدى در 
مبادى ورودى صحن ها و رواق هاى 
اماكن متبركه به تجهيزات الزم براى 

شارژ تلفن همراه مجهز شد. 
با ارائه اين خدمت، زائران براى شارژ 
تلفن همراه خــود مى توانند به اين 

دفاتر مراجعه كنند. 
ايــن اقدام با هدف خدمت رســانى 

مطلوب به زائران بارگاه منور رضوى انجام شــده اســت. شارژ تلفن همراه، يكى 
از دغدغه هاى زائران در اماكن متبركه بود و بارها در ستون صداى مردم صفحه 

آستان نيز منعكس شده بود. 

بازديد مديران افغانستانى از پيش دبستانى امام رضا
آستان: هيئتى متشكل از مديران و نمايندگان مراكز پيش دبستانى افغانستان از 

مركز پيش دبستانى و آموزش هاى قرآنى امام رضا(ع) بازديد كردند. 
در اين بازديد، نورآموزان ضمن خوشامدگويى به ميهمانان به اجراى برنامه هاى 
تربيتى-آموزشى اين مركز پرداختند و سپس كارگاه آشنايى با مفاهيم و فعاليت ها 
و اهداف دوره پيش دبستانى برگزار شد و ميهمانان با متدها و روش هاى آموزشى 

و كاربردى در امر تدريس به نورآموزان آشنا شدند.

به همت معاونت اماكن متبركه و امور زائران برگزار شد 
تجليل از خدام فعال دهه آخر ماه صفر

خدام  از  تجليل  آيين  آســتان: 
بــارگاه منور رضوى كــه در دهه 
پايانى ماه صفر در ايســتگاه هاى 
اســتقبال از زائران به زائران پياده 
رســانى  خدمت  رضا(ع)  حضرت 
مى كردند، به همت معاونت اماكن 
متبركه و امور زائران آستان قدس 

رضوى برگزار شد.
در ايــن برنامه كه بيش از 600 نفــر از خدمه و خدام خواهر و برادر حضور 
داشــتند، 18 خادم به نيابت از همه خادمان فعال در دهه پايانى صفر لوح 

سپاس دريافت كردند.
در ايام دهه پايانى صفر، خدام حرم حضرت رضا(ع) با برپايى بيش از 60 ايستگاه 
استقبال از زائران در داخل و خارج از شهر مشهد به خدمت رسانى به زائران پياده 

حضرت رضا(ع) پرداختند.

نيم ميليون كودك و نوجوان ميهمان شهربازى معارفى
آستان: از ابتداى برپايى شهربازى 
معارفى تا كنون بيش از 525 هزار 
كودك و نوجــوان زائر و مجاور از 
تفريحات شهربازى معارفى آستان 

قدس رضوى بهره مند شده اند.
قدس  آستان  معارفى  شــهربازى 
رضوى كه از شــهريور ماه ســال 
جــارى و با تــالش جوانان خالق 

مؤسسه فرهنگى تبيان قم در جوار بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) راه اندازى 
شــده است، مورد اســتقبال فراوان زائران و مجاوران و بخصوص كودكان و 
نوجوانان قرار گرفته اســت، به گونه اى كه اين شهربازى به درخواست مكرر 

مخاطبان پس از اتمام مدت زمان برگزارى آن در نوبت ديگر تمديد شد.
اين نمايشگاه همه روزه صبح ها از ساعت 8:30 تا 12:30 و بعد از ظهرها از ساعت 

14:30 تا 19:30 پذيراى عالقه مندان است.

خـــبر

 آستان/  محمدحسين مروج كاشانى  
بارگاه منور امام هشتم(ع) با عطر توليدى 

متخصصان ايرانى خوشبو شد.
رئيس اداره خدمــات عمومى حرم مطهر 
امام رضا(ع) در گفت وگو با خبرنگار قدس 
با اعالم اين خبر اظهار داشــت: پيرو خبر 
منتشر شده در تاريخ شــانزدهم دى ماه 
جارى در روزنامه قدس، مبنى بر استفاده 
از عطر ســاخت متخصصــان ايرانى براى 
معطرسازى رواق هاى بارگاه مطهر حضرت 
ثامن الحجج(ع) از روز گذشته عطرافشانى 
برخــى رواق هاى پيرامونــى روضه منوره 

حضرت رضا(ع) با اين عطر آغاز شد.
مهندس محمدرضا سبزعلى، ادامه داد: اين 
عطر تحت عنوان «عطر رضوى» از رايحه هاى 
مختلف طبيعــى و توســط متخصصان و 
كارشناســان علمى و صنعتى كشــور و با 
همكارى دانشــكده و پژوهشكده داروهاى 
گياهى دانشگاه شهيد بهشتى تهران، معاونت 
علمى و فناورى آستان قدس رضوى، سازمان 
اقتصادى رضــوى و با پيگيرى هاى معاونت 
اماكن متبركه و امور زائران آســتان قدس 

رضوى تهيه شده است.
وى افــزود: از روز گذشــته و پس از تحويل 

حدود 100 ليتر از اين نوع عطر، قســمتى 
از رواق هــاى پيرامونى روضه منــوره امام 
هشــتم(ع) با رايحه گل محمدى معطر و 

خوشبو شد.
رئيس ايــن اداره تصريح كرد: بدين منظور 
«عطر رضوى» با رايحه گل محمدى از طريق 
دستگاه هاى هواساز و دستگاه هاى عطرافشان 
مستقر روى اين هواســازها و با فرايندهاى 
مشخص همراه با جريان هواى تازه در فضاى 
داخلى رواق هاى پيرامونى مضجع شــريف 

حضرت رضا(ع) پخش و منتشر گرديد.
مهندس ســبزعلى تأكيد كــرد: با برنامه 
ريزى هاى انجام شــده قرار است تا اواخر 
سال جارى و در آستانه نوروز 97، رواق هاى 
بيشترى در حرم مطهر امام رضا(ع) تحت 
پوشــش و معطرسازى توســط اين عطر 
توليد شــده با فناورى و توانمندى داخلى 

قرار گيرد.
وى با اشــاره به اينكه اين عطر با استفاده از 
رايحه هاى متنوع طبيعى بومى ايرانى توليد 

شده است، متذكر شد: عطر رضوى سازگارى 
بيشتر و بهترى با شرايط جوى و آب و هوايى 
ايران داشــته و از اين نظر بسيار مقرون به 

صرفه است. 
رئيــس اداره خدمــات عمومى حرم مطهر 
رضوى بيان داشــت: استفاده از عطر رضوى 
در راســتاى ترويج ســنت حســنه به كار 

بــردن عطر و بــوى خوش 
اماكن  خوشبوســازى  براى 
و فضاهــاى زيارتى و توجه 
به توانمندى هــاى نيروهاى 
متخصص ايرانــى در داخل 
كشور صورت پذيرفته است. 

به  توجه  مهندس سبزعلى، 
سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
و رفع وابســتگى به خارج از 
كشــور در تهيه رايحه ها و 
اسانس هاى خوشبو كننده و 
توجه به رهنمودهاى توليت 
معزز آســتان قدس رضوى 
مبنى بر اعتماد و اطمينان به 
فناورى و توانمندى نيروهاى 

متخصــص داخلــى و... را از ديگــر اهداف 
استفاده از اين عطر عنوان كرد.

از روز گذشته و با استفاده از فناورى بومى

 بنده چندين بار از دكــه نان رضوى ميدان شميم عطر ايرانى در حرم مطهر رضوى پيچيد
بسيج، دونات و ساير كيك ها را خريدارى كرده ام، 

اما هميشه كهنه بوده اند.
09300000740
 تقاضا مى شود به يادغربت چهار  امام  عزيزمان  
در قبرستان  بقيع، چهار باب ورودى  حرم  يا چهار 

ايوان يا چهار صحن را به نامشان  تغيير بدهيد.
09360006158
 از توليت آســتان قدس تقاضا دارم برنامه اى 
را در حــرم مطهر رضــوى مخصوص حضرت 
مهدى(عج) داشــته باشــند. حداقل يك شب 
جمعــه را درهفته با نام لبيــك يامهدى(عج) 
بگذرانيم و يا بعد از هر نماز ذكر شريف ياصاحب 

الزمان را زمزمه كنيم. 
09330000941
 از مسئوالن حرم مطهر امام رضا(ع)درخواست 
دارم وضعيت سنگ قبر 21 دانشجوى دانشگاه 
خيام مشهد را كه 9 سال پيش در راه بازگشت 
از اردوى راهيان نور دچار سانحه شدند و از آن 
زمان ســنگ قبر آن ها بدون نوشته باقى مانده 

است، روشن نمايند.
09150008587
پاسخ معاونت اماكن متبركه و امور زائرين

دوشــنبه 27 اســفند 1386 اتوبــوس حامل 
دانشــجويان گرامى مؤسسه غيرانتفاعى خيام 
مشهد در محور انديمشــك-خرم آباد، با تانكر 
سوخت برخورد كرد كه در اين سانحه دلخراش 
متأســفانه 22 نفــر از دانشــجويان نخبه اين 
ســرزمين مقدس جان باختند. به علت شدت 
حادثه آتش ســوزى و سوختگى شديد اجساد، 
پيكر ايشان در زمان دفن در بلوك 368 صحن 
جمهورى اسالمى قابل تشخيص نبود، لذا براى 
اين افراد صرفــاً يك صورت قبر در نظر گرفته 
شده و دقيقاً مشخص نمى باشد كه چه شخصى 

در كدام قبر دفن گرديده است. 
در حــال حاضر فقط امــكان درج نــام و نام 
خانوادگى، تاريخ فوت و همچنين ســال تولد 
و نام پدر ايشــان بر روى سنگ قبر افراد ميسر 
است؛ مشروط بر آنكه اطالعات آن در پرونده اين 

عزيزان موجود باشد.

صداى مردم

از روز گذشته و 
پس از تحويل 
حدود 100 ليتر 

از اين نوع عطر، 
قسمتى از 

رواق هاى پيرامونى 
روضه منوره امام 

هشتم(ع) با رايحه 
گل محمدى معطر 

و خوشبو شد

بــــــــرش

همه دفاتر امانات نقدى در 
مبادى ورودى صحن ها و رواق هاى 
اماكن متبركه به تجهيزات الزم براى 

با ارائه اين خدمت، زائران براى شارژ 
تلفن همراه خــود مى توانند به اين 

ايــن اقدام با هدف خدمت رســانى 

خدام  از  تجليل  آيين 
بــارگاه منور رضوى كــه در دهه 
هاى 
اســتقبال از زائران به زائران پياده 
رســانى  خدمت  رضا(ع)  حضرت 
مى كردند، به همت معاونت اماكن 
متبركه و امور زائران آستان قدس 

از ابتداى برپايى شهربازى 
 هزار 
كودك و نوجــوان زائر و مجاور از 
تفريحات شهربازى معارفى آستان 

قدس  آستان  معارفى  شــهربازى 
رضوى كه از شــهريور ماه ســال 
جــارى و با تــالش جوانان خالق 
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آستان: مديــر مركز قرآن كريم ســازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى از آغاز نمايش طرح قرآنى «شمس الشموس االمام الرئوف» 

در مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى خبر داد.
حجت االسالم والمســلمين سيد مســعود ميريان گفت: هدف از 
نمايش طرح قرآنى«شمس الشموس االمام الرئوف» كه هم اكنون 
در حوزه هاى علميه در حال اجراســت، اين است كه قرآن محور 

تمام دروس قرار بگيرد. 
وى افزود: مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى 
در راستاى گســترش فرهنگ حفظ قرآن كريم در بين مدارس، 
حوزه هــاى علميه و عموم فراگيران معــارف قرآن و همچنين در 

راستاى شناسايى و معرفى طرح هاى برتر حفظ قرآن كريم، اقدام به 
برگزارى و نمايش اين طرح كرده است.

به گفته مدير مركز قرآن كريم ســازمان فرهنگى آســتان قدس 
رضــوى، طبق برنامه ريزى هاى اين مركز، براى اين طرح هشــت 
مرحله در نظر گرفته  شده اســت كه به ترتيب شامل روخوانى و 
روان خوانــى، تجويد، ترتيل، حفظ قــرآن و مراحل لغت، ترجمه، 

تفسير و موضوع مى شود.
حجت االسالم ميريان با اشــاره به اينكه اين طرح براى يك دوره 
تحصيلى طراحى  شده است، بيان كرد: پنج جزء آخر قرآن در سه 

بخش تقسيم بندى شده تا با برنامه ريزى آموزشى اجرا شود.

حجت االسالم حســينى كارشناس اين طرح در مركز قرآن كريم 
نيز گفت: آموزش طرح قرآنى«شــمس الشموس االمام الرئوف» به 
صورتى است كه روزى سه سطر خوانده شود تا در يك هفته يك 

صفحه از قرآن در هشت محور آموزش داده شود.
وى خاطرنشــان كرد: اين طرح در بخــش روخوانى و روان خوانى 

انجام شده و هم اكنون دوره حفظ قرآن در حال برگزارى است.
حجت االســالم حســينى گفت: هم اكنون300 نفر در اين طرح 
شــركت دارند و مدارس علميه امام محمدباقر(ع)، شهيد صدوقى 
و منتظر القائم(عج) سال اول و مدرسه علميه امام حسين(ع) سال 

سوم اجراى اين طرح را پشت سر مى گذارند.
وى عنوان كرد: مدت حفظ دوره كنونى سه سال تحصيلى آموزشى 
اســت و در پايان دوره كسانى كه 70 سوره را حفظ شوند مدرك 
معتبرى را با تأييد مركز حوزه علميه خراسان، آستان قدس رضوى 
و اداره كل اوقاف و امور خيريه خراسان رضوى دريافت خواهند كرد.

مدير مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى خبر داد

نمايش طرح قرآنى«شمس الشموس االمام الرئوف»
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سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

وضعيت برجام، قدرت چانه زنى ما را كاهش داده است فارس: منوچهر متكى گفت: آمريكايى ها در ادامه سياست تهاجمى خود، رايزنى با اروپايى ها براى پروتكل هاى الحاقى برجام را آغاز 
كرده اند. وزير خارجه پيشــين كشــورمان اضافه كرد: به اعتقاد من، جمهورى اســالمى رويكرد جديدى رابراى برون رفت از شــرايط كنونى كه حقوق و منافع ايران را هدف قرار داده است بايد طراحى 

كند زيرا ادامه وضعيت كنونى قدرت چانه زنى 1+5 را در برابر جمهورى اسالمى افزايش داده و باعث تحميل تنگناهاى بيشتر عليه ما مى شود. 
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جنبش معارض «الكرامه» 
براى اصالحات در عربستان

فارس: «معن الجربا» معارض عربســتانى 
و رئيس گروهى موســوم به «اتحاد القبائل 
واألعيان فى البالد العربيه» (اتحاديه قبايل و 
بزرگان كشورهاى عربى) از تأسيس جنبشى 
بــراى پيگيــرى اصالحات در عربســتان 

سعودى خبر داد. 
الجربا نام اين جنبش را «الكرامه» اعالم كرد 
و گفت كه «خواستار تدوين قانون اساسى 
و تحقق حقوق شــهروندان در شبه جزيره 
عربستان است» و «همه اصول شيخ شهيد 
نمر النمر و مواضع مقاومتى اش را سرلوحه 

خود قرار مى دهد».

درگيرى بين فلسطينيان 
و نظاميان صهيونيست

فلسطين  اليوم: به دنبال اقامه نماز جمعه 
در كرانــه باخترى، درگيرى هايى در برخى 
نقاط اين منطقه از جمله رام اهللا، بيت ايل و 
بيت لحم به وقوع پيوست.همچنين ساكنان 
نوار غزه براى ششــمين جمعه متوالى به 
نشــانه يارى قدس در شهر رفح تظاهرات 

كردند.
«أحمــد المدلــل» از رهبــران جنبــش 
جهاد اســالمى طــى ســخنان در جمع 
تظاهرات كننــدگان تأكيد كــرد كه قدس 
هرگز پايتخت رژيم صهيونيســتى نخواهد 
شد بلكه قدس متعلق به فلسطينيان، اعراب 
و مسلمانان است و چشم پوشى از يك ذره از 

خاك آن ممكن نيست.

روابط با ايران بايد 
در بهترين شكل باشد

فارس: «سعد الحريرى» نخست وزير لبنان 
كه اســتعفاى ســوال برانگيز او تحت فشار 
عربســتان، در ماه گذشــته، جنجالى شد، 
اكنــون مى گويد، روابط كشــورش با ايران 
بايد به بهترين شــكل اما در جهت منافع 
لبنان باشد.ســعد بر خالف سياســت هاى 
حزب «المســتقبل» كه برخى آن را تابعى 
از سياست هاى عربستان در لبنان مى دانند، 
حضــور حــزب اهللا و ديگر احــزاب بزرگ 
در دولت كشــورش را مايه ثبات سياســى 
دانست. سعد الحريرى از متحدان سياسى 
عربستان در كشورش به شمار مى رود و تا 
پيش از اين معموال مواضعى عليه حزب اهللا 
اتخاذ مى كرد. او گفتــه كه تالش مى كند 
كشــورش را از اختالفات عربستان با ايران 

دور نگاه دارد. 

جهان اسالم

 سياســت/ آرش خليل خانه   اگرچه 
ترامپ ديشــب تعليق تحريم هاى ايران را 
تمديد كرد اما نگرانى گسترده  بين المللى 
در مورد به خطر افتادن توافق هسته اى 5+1 
با ايران سبب شد تا موگرينى روز پنج شنبه 
وزراى خارجه انگليس، فرانسه و آلمان را به 
بروكسل فرابخواند و از محمدجواد ظريف 
نيز دعوت كند تا آخرين رايزنى ها را پيش 
از اتفاقى كه جمعه شب در واشنگتن رقم 

خواهد خورد، انجام دهند. 

  پيش بينى ها درست از آب درآمد 
در حاشيه اين رايزنى ها فشرده ديپلماتيك، 
رسانه هاى اروپايى و آمريكايى از گزينه هاى 
محتمل در مــورد تصميم رئيس جمهور 
آمريكا سخن گفتند و به تحليل و تفسير 
اظهــارات مقامات آمريكايــى پرداختند. 
محور اصلى تمامى تحليل هاى رسانه هاى 
غربى در روزهاى پنج شنبه و جمعه بر اين 
موضوع تكيه داشــت كه دونالد ترامپ به 
دنبال تضعيف برجام و فشار 
بــر متحــدان اروپايى خود 
براى اقنــاع و ترغيب تهران 
به پذيــرش بازبينى در اين 

توافق است. 
اما بسيارى از رسانه  ها بنابر 
تحليل هــا و برخــى هم به 
استناد خبرهاى موثق پيش 
ترامپ  بودندكه  كرده  بينى 
تعليق تحريم هــا را تمديد خواهد كرد به 
عنوان مثال «رويترز» در گزارشى به نقل از 
منابع خود در واشنگتن، نوشت كه احتماالً 
ترامپ توافق هسته اى را حفظ خواهد كرد 
و تعليق تحريم هاى ايران را يك بار ديگر 
امضا مى كند اما به كنگره آمريكا و متحدان 
اروپايى اش يك مهلت زمانى مى دهد كه 
برجــام را اصالح كنند. منابــع «رويترز» 
همچنين گفتند كــه ترامپ تحريم هاى 
جديــدى را درباره توافق هســته اى عليه 
برخى افراد و شــركت هاى ايرانى تصويب 

خواهد كرد. 
در  هم  «آسوشــيتدپرس»  خبرگــزارى 
گزارشى مشابه به نقل از 6 منبع مرتبط با 
دولت آمريكا، ديدگاه مشابهى را مطرح كرد 

و نوشت: ترامپ تمديد تعليق تحريم هاى 
ايران را امضا مى كند و از اين توافق خارج 
نخواهد شد. توجيه رئيس جمهور آمريكا 
نيز ايــن خواهد بود كــه رايزنى هايش با 
كنگره درباره طــرح بازبينى در برجام در 
حال پيشــرفت اســت و او به نوعى يك 
دوره 3 ماهه ديگر را براى رايزنى و فشار بر 
متحدان اروپايى خود براى واداشتن تهران 

به مذاكرات جديد ايجاد خواهد كرد. 
اين خبرگزارى آمريكايى اما از اين احتمال 
هم سخن گفت كه ترامپ برخى شركت ها 
و افرادى كه تحريم ها عليه آن ها در توافق 
هسته اى برجام معلق شده است را هدف 
بگيرد و به اين ترتيب، توافق هســته اى را 
بيش از پيش تضعيف كرده و تهران را به 
واكنــش وادارد. اين پيش بينى ها درواقع 
همان اتفاقــى بود كه ديشــب رخ داد و 
ترامپ ضمن معلق نگه داشتن تحريم هاى 
برجام اما تحريم هاى جديدى را عليه برخى 
شخصيت هاى حقيقى و حقوقى كشورمان 
از جمله رئيس قــوه قضاييه و همچنين 
شــوراى عالى فضاى مجازى و مركز ملى 

فضاى مجازى وضع كرد.

 يكى به نعل
و يكى به ميخ اروپايى ها 

كشــورهاى اروپايى عضو برجــام اما در 
بروكســل باز هــم تــالش كردند ضمن 
كشــيدن خط و نشــان الزم درخصوص 
برخى مسايل حاشيه اى، تهران را به ماندن 
در برجام، حتى در صورت خروج آمريكا، 

ترغيب كنند و البته دراين خصوص گويا 
قول هايى هم به طرف ايرانى داده شــده 
است. آن گونه كه محمدجواد ظريف پس 
از نشست بروكســل گفت: آن ها متعهد 
شــده اند كه اقدامات خود را براى تضمين 
بهره مندى مردم ايران از منافع اقتصادى 
برجام دوچندان كنند و در اين جلسه در 
مورد برخى از روش هــا بويژه روش هايى 
براى فائق آمــدن بر محدوديت هاى بانكى 

بحث و گفت وگو شده  است.  
با اين حال وزير امور خارجه كشورمان در 
بروكسل خطاب به همتايان اروپايى خود 
و جامعه جهانى تأكيد كرد كه ايران تنها 
در صورتــى به پايبندى بــه برجام ادامه 
مى دهد كه آمريكا بــه طور كامل به اين 
توافق پايبند باشد. اين موضوع بيانگر آن 
اســت كه دولت و دستگاه ديپلماسى اين 
بار با نگاه بــه واقعيت هاى ميدانى موضع 
سخت  ترى را اتخاذ كرده اند. 3 ماه پيش و 
در موقعيتى مشابه على اكبر صالحى، رئيس 
سازمان انرژى اتمى ايران، در گفت وگو با 
نشريه آلمانى «اشپيگل» تأكيد كرده بود 
كه حتى اگر آمريكا هم از توافق هسته اى 
عقب نشــينى كند اما اروپايى هــا در آن 
بمانند، باز هم تهران به آن پايبند خواهد 

بود. 
اما ظريــف اين بار گفت كه پيام محكم و 
روشنى از بروكسل براى كاخ سفيد ارسال 
شده اســت. ولى او باز هم قاطعانه درباره 
نتيجه آن سخن نگفت و اظهار داشت كه 
بايد ديد نتيجه اين پيام چه خواهد شد و 

ظاهراً كه پيام به گوش اهالى كاخ ســفيد 
رسيد و اگر بعدها خبرهاى جديدى درباره 
متن رايزنى ها منتشر نشود كه نگرانى ما 
را بيشــتر كند فعالً ترامپ به حرف طرف 
اروپايى گوش كرده يا اينكه طرف اروپايى 

توانسته نقش خود را خوب بازى كند.

   16 گزينه تهران 
در برابر تعرض به برجام 

البته وزير خارجه كشــورمان تأكيد كرده 
است كه تهران گزينه هاى مختلفى را در 
مقابل آمريكا در اختيار دارد. اشاره ظريف 
احتماالً به تصميمات 16 گانه هيئت عالى 
نظارت بر برجام اســت كه بنا بر اظهارات 
منابع آگاه، در صــورت تخطى آمريكا از 
توافق هسته اى بالفاصله به اجرا گذاشته 

خواهند شد. 
اما آنچه بيش از همــه اهميت دارد، نوع 
واكنــش دولت به پروژه اعــالم پايبندى 
آمريــكا بــه برجــام و همزمــان، اعمال 
تحريم هاى جديد بويژه در حوزه هايى است 
كه برخى از تعليق هاى برجامى را مخدوش 
كند. چرا كه يكى از اهداف آمريكا اين است 
تــا در صورت باقى مانــدن در اين توافق، 
به صورت تدريجى بخش هايى از آن را نقض 
كند؛ به نحوى كه طرف هاى ديگر را براى 
حفظ كليت اين توافق وادار به چشم پوشى 

از تعرضات پلكانى خود نمايد.
 بنابراين انتظار مــى رود كه دولتمردان و 
تصميم ســازان اين حوزه از جمله هيئت 
نظارت بر برجام ضمن آنكه متوجه حمايت 
مــردم از تصميمات خــود در برابر زياده 
خواهى آمريكايى ها هستند به اين مسئله 
حساســيت كافى داشته باشند و واكنش 

الزم را انجام دهند. 
اما مدافعان سرســخت برجام و اميدواران 
به چيدن گالبى هاى باغ توافق،اين درس 
تاريخى را هم نبايد فراموش كنند كه اين 
اتفاقــات و بازى تحريــم و تهديد و ادامه 
تعليــق، نتيجه آن برجامى اســت كه به 
صورت نيم بند و سســت و همراه با عجله 
و هيجان امضا شــد. آنها بايد يكبار ديگر 
نگرانى هــاى آن زمان منتقــدان را مرور 

كنند.

ظريف: ايران تنها در 
صورتى به پايبندى 
به برجام ادامه 
مى دهد كه آمريكا 
به طور كامل به اين 
توافق پايبند باشد

بــــــــرش

 عبادى برگزارى انتخابات پارلمانى 
در موعد قانونى را به دادگاه فدرال مى برد

توطئه عربستان براى مهندسى انتخابات عراق
سياســت: جدال ميان احزاب سنى 
و كرد عراق بــا دولت حيدر العبادى  و 
احزاب شــيعى برسر به تعويق انداختن 
انتخابــات پارلمانــى در اين كشــور با 
تحريك عربستان ســعودى ادامه دارد، 
اما نخست وزير عراق در ديدار با اعضاى 
كميسارياى عالى مستقل انتخابات عراق 
از آن ها خواست تا  مقدمات برگزارى انتخابات پارلمانى را فراهم كرده و انتخابات 
را در موعد مقرر برگزار كنند. بر همين  اساس روزنامه الحيات نوشت: نخست وزير 
عــراق در روزهاى آتى از دادگاه عالى فدرال عراق خواهد خواســت كه با صدور 

حكمى تعويق انتخابات پارلمانى را ممنوع كند.

مخالفت احزاب سنى و كرد  
احزاب و جريان هاى سنى عمدتاً نزديك به عربستان سعودى و بخشى از احزاب 
كرد مشخصاً خواستار به تعويق افتادن انتخابات پارلمانى هستند و اينگونه ادعا 
مى كنند كه آوارگان مناطق درگير با داعش در استان نينوا و منطقه موصل ، امكان 
دريافت كارت شركت در انتخابات را ندارند. آن ها همچنين نبود امنيت كافى را 
عامل تهديدكننده انتخابات عنوان كرده و خواستار خلع سالح حشد الشعبى پيش 
از برگزارى انتخابات هستند. احزاب كرد منطقه اقليم نيز پس از مخالفت دولت 
مركزى با همه پرســى جدايى اين منطقه و حمايت ايران از دولت مركزى عراق 
در اين موضوع از ايده تعويق انتخابات پارلمانى عراق حمايت مى كنند تا انتخابات 

پارلمانى اقليم پيش از آن برگزار شود. 

حمايت مشروط بارزانى از برگزارى انتخابات
با اين حال «نيچروان بارزانى» نخست وزير منطقه كردستان دركنفرانس خبرى 
اعالم كرد: مشــاركت تمامى طرف هاى كردى در انتخابــات آتى عراق را تأييد 

مى كنيم و ساير مسائل مطرح نيز بايد براساس قانون اساسى حل وفصل شوند.

پروژه سعودى ها براى مديريت انتخابات عراق
جداى از اســتدالل هايى كه مخالفان و رقباى دولت حيدرالعبادى براى تعويق 
انتخابات پارلمانى مطرح مى كنند، در پشــت پرده اهداف و بازيگران ديگرى نيز 
در اين حوزه وجــود دارند. «نهله الهبابى» نماينده ائتالف دولت قانون در عراق 
مى گويد عربســتان و ديگر كشورهاى حوزه خليج فارس هزينه زيادى خواهند 
كرد و رســانه هاى خود را به نفع افرادى كه منافع اين كشــور را برآورده سازد، 
بسيج كرده اند و 50 تا 60 درصد از ائتالفات آتى با حمايت خارجى براى اجراى 
خواسته هاى اين كشورها و منافع آن ها خواهد بود. احزاب جديدى ايجاد مى شوند 

كه پايگاه مردمى ندارند.
حســن هانى زاده تحليل گر ارشد مسايل جهان عرب در گفت وگو با خبرنگار ما 
با اشــاره به اين كه به دليل شــكافى كه در مجلس اعال به وجود آمد از يك سو و 
اختالفات در ميان طيف هاى شــيعه، ســنى و كرد از سوى ديگر، شرايط بسيار 
پيچيده اى در عراق ايجاد شده است مى گويد:گزارش ها نشان مى دهد عربستان 
با تخصيص بودجه اى كالن و يك ميليارد دالرى و بازگشــايى سفارت خودش 
قصد دارد انتخابات پارلمانى را به نفع طيف هاى خاصى مديريت كند تا فراكسيون 
اكثريت در دست گروه هاى نزديك به خودش  قرار گيرد و نقش شيعيان كمتر 
شــود.  هانى زاده متذكر مى شود: شيعيان نگران هستند كه سعودى ها مديريت 
انتخابات را به دســت گيرند و شــرايطى مانند تونس بعد از سقوط زين العابدين 
بن على را ايجاد كنند كه دولت اسالم گراى حزب النهضه به وسيله كارشكنى ها و 
پول هايى كه عربستان خرج كرد، به حاشيه رانده شد و احزاب و چهره هاى قبل از 

انقالب  و نزديك به عربستان دوباره به قدرت بازگشتند.
وى تصريح مى كند: گزارش هاى پراكنده مى گويد برخى طيف هاى اهل ســنت 
در قبرس مالقات هايى هم با مقامات اســرائيل داشــتند تا براى انتخابات عراق 
برنامه ريزى كنند. حزب بعث، وابستگان عربستان و كويت و اردن هم به همين 
منظور ورود پيدا كرده اند.   اين كارشــناس مسائل منطقه خاطرنشان مى كند 
دولت حيدرالعبادى و احزاب شيعه مى خواهند قبل از اين كه عربستان مهره هاى 
خودش را مســتقر و برنامه هايش را اجرا كند، بتوانند از فضاى موجود استفاده 
كرده و انتخابات را در موعد قانونى برگزار كنند. وى مى افزايد: آقاى عبادى سعى 
مى كند اهل ســنت را در مناطق خودشــان مثل موصل و نينوا مستقر كند تا 
ديگران از آوارگان سوءاستفاده نكنند، چون اگر اهل سنت نينوا به بغداد نزديك 
شوند در انتخابات تأثير دارند، زيرا بيشترين كرسى ها متعلق به استان بغداد است. 
ولى احزاب سنى مخالف دولت تالش دارند سطح مطالبات آوارگان استان نينوا و 

موصل افزايش يابد و به مناطق خودشان نروند.

مجلس و دولت انفعالى عمل مى كنند
تسنيم: على مطهرى گفت: نبايد بعد از 
چند اعتراض، عقب نشينى شود و قيمت 
بنزين را افزايش ندهيم، همين چند روز 
پيش قيمت بنزين در عربستان 2 برابر و 
تسهيالتى  هم ايجاد شد، ما هم امروز اگر 
احســاس مى كنيم كه مصلحت جامعه 
اقتضا مى كند كه قيمت بنزين افزايش 
يابد، بايد قيمت را افزايش دهيم، لذا فضاى خوبى بر مجلس و دولت حاكم نيست 
و انفعالى عمل مى كنند. نماينده مردم تهران در مجلس در پايان خاطرنشان كرد: 
امروز وحدت براى ما ضرورى است و بايد از سرنوشت عثمانى ها درس بگيريم و 

بايد متحد در تحقق آرمان هاى انقالب اسالمى باشيم.

گزارش خبرى

از آن ها خواست تا  مقدمات برگزارى انتخابات پارلمانى را فراهم كرده و انتخابات 

يابد، بايد قيمت را افزايش دهيم، لذا فضاى خوبى بر مجلس و دولت حاكم نيست 

خبر

نتيجه توافق نيم بند با غرب

بازى تحريم و تهديد

 در پى روى گردانى اردن و قطر از سياست هاى عربستان

بحران هاى منطقه اى «سعودى ها» را فرا گرفته است

جهان زير ذره بين

بين الملل: عربستان سعودى اين روزها بر خودى و غير خودى 
خشم مى گيرد و همان طور كه قطر را به گوشه اى پرتاب كرد، 
روزديگر به مصر حمله مى كند و ســپس به طريق واسطه اى، 
آشــتى مى كند و اكنون هم به اردن تاخته اســت. عربستان و 
مصر البته با ماموريت آمريكا از پادشاه اردن و همچنين رئيس 
تشــكيالت خودگردان فلسطين خواسته بودند كه در اجالس 

استانبول كه حدود بيست روز پيش برگزار شد، شركت نكنند 
كه البته موفق نشدند. 

چرا اردن مورد غضب سعودى ها قرار گرفته است؟
پس از اعالم قدس به عنوان پايتخت رژيم اشغالگر صهيونيستى 
توســط آمريكا، بسيارى از متحدين غربى آمريكا، واكنش هاى 
منفى گسترده اى نشــان دادند اما در ميان كشورهاى اسالمى 
و البته عربى، كم فروغ ترين مخالفت دراختيار عربستان است. 
سعودى ها نه تنها خودشــان واكنش پرقدرتى در مورد قدس 
نشان ندادند بلكه از احتمال پذيرش طرح هاى سازش صحبت 
كردند و متحدان وابسته عربى شان را نيز ملزم به پذيرش آرام 

شرايط رژيم اشغالگر قدس در ميان خود كردند.
اردن اما به اين اعالم پايتختى واكنشى متفاوت از عربستان نشان 
داد.پادشــاه اردن به عنوان رئيس دوره اى اتحاديه عرب تالش 
مى كند ائتالف و همگرايى منطقــه اى را در جهت مخالفت با 

اقدام آمريكا شكل دهد.

داليل عميق تر شدن اختالفات قطر و عربستان
با گذشــت بيش از هفت ماه از آغاز تنــش ميان قطر و گروه 
عربى 1+3 ، نه تنها نشانه  اى دال بر كاهش تنش ديده نمى شود 
بلكه همه نشانه ها حاكى از روند صعودى اين تنش است. همسو 
نبودن قطر با سياســت منطقه اى عربســتان سعودى و تأكيد 
دوحه بر مستقل بودن، عامل اصلى اين تنش بود كه در ادامه با 
اتهام هايى نظير حمايت قطر از تروريسم نيز همراه شد.اما در اين 
ميان چرخش هاى شديد سياست هاى عربستان نيز بعد از روى 
كار آمدن وليعهد جوان بى تاثير نبوده است. محمد بن سلمان، 
وليعهد سعودى تفاوتى ميان سياست داخلى و خارجى نمى بيند. 
وى همان گونه كه در داخل عربســتان با رفتارهاى قلدرمآبانه 
رقبــاى درون خاندانى خود را دســتگير يا بازداشــت كرده، 
در صدد است در سياست خارجى نيز با رفتارهاى «تحكم گرايانه» 
كشورهاى كوچكى نظير قطر را با سياست منطقه اى خود همسو 
كنــد، اما اين رفتار تا كنون يك شكســت ديگر را در كارنامه 

سياست خارجى وليعهد سعودى ثبت كرده است.
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

  تمام و كمال بودجه 97 آموزش و پرورش صرف امور جارى مى شــود      خانه ملت:  عضوكميســيون آموزش و تحقيقات مجلس با بيان اينكه بودجه 97 آموزش و پرورش تمام و كمال صرف 
امور جارى مى شود، از بى توجهى دولت به ساير شاخصه هاى آموزش و پرورش انتقاد كرد. محمد باسط درازهى، افزود: بودجه ارائه شده به مجلس در بخش آموزش و پرورش فقط صرف امور جارى و پرداخت 

حقوق و مزاياى فرهنگيان خواهد شد و اعتبارى براى مسائل عمرانى، تربيتى و آموزشى باقى نمى ماند، در حالى كه آموزش و پرورش فقط پرداخت حقوق و مزاياى فرهنگيان نيست.

منفي بافي ممنوع!

مونا حيد  رى
كرد ي  جاري  را  كالمي  وقتي 
تو  ارتعاش  و  مي سازي  ارتعاشي 

موجي مي سازد د ر د ل مخاطب!
گاهي اين موج مي تواند كسي را به 

زير برد...
و... گاه به اوج !

اولين كسي كه به همراه اين موج به 
باال يا به پايين مى رود خود تو هستي !

مگذار موج كالمت تو را به نزول سوق دهد...
چون بد  ون آگاهى هيچ نيستى.

اگر نمي د اني نگو !
اگر مي د اني به بهترين شيوه بگو !

بايد همواره با آگاهى زيباترين كالم و افكارت را بر زبان آوري.
حتي به هنگامه خشم !

آنچه را كه كالم تو جاري مى سازد  .
همه آنچيزي است كه تو د ر آن لحظه هستي !

پس سعى كن كالمى بگويى تا به زشتى نشانت ند  هد  !
بگذار تا فقط خوبى هايت جاري شود...

از انعكاس تيرگى ها بر آينه د ل مخاطبت واهمه د اشته باش.
چرا كه اين تيرگى ها گسترش مي يابد و تو را به مرور د  ر ذهن ها تار مى كند  ...

پس تو به نوبه خود ت مگذار كه جهان تيره و تار شود !
هميشه زيباترين هايت را جاري كن !

جهنم حالتي از روح ناراضي است و ما از خود   د  ر هر حالتى ناراضى باشيم جهنم 
خود   را ساخته ايم.

رضايت د رون از حال و كرد  ارمان يعني بهشت.
«آرامش» هنر نپرد اختن به مسائلي است كه آگاهى آن را ند  اريم و تنها حل كرد ن 

آن ها سهم خداست.
لحظه هايتان لبريز از آرامش.

عضو كميسيون بهد اشت و د رمان مجلس:
قوانين نظام پزشكى بايد  اصالح شود 

بهد اشت  كميسيون  عضو  جامعه: 
و د رمان مجلس، با تأكيد  براصالح 
قوانين حوزه نظام پزشــكى، گفت: 
نمى توان براى پزشكى كه بيمارش 
د رطول د رمان فوت شــد ه مجازات 

حبس د رنظرگرفت.
حيد ر على عابد ى با اشــاره به نامه 
رئيس ســازمان نظام پزشــكى به 

رئيس قوه قضائيه مبنى برحذف مجازات حبس براى پزشكان، گفت: براى پزشكى 
كه تمام تالش خود  را براى نجات يك فرد  د رنظر مى گيرد ، چطورمى توان به د ليل 
فوت يك بيمار نيت قتل د ر نظرگرفت و پزشك را زند انى كرد ؛ بنابراين استفاد ه 
از مجازات حبس براى پزشكى كه بيمارش د رطول روند  د رمان د چارمرگ شد ه 
انصاف نخواهد  بود . عابد ى د ر گفت و گو با خانه ملت با تأكيد  براينكه اقد ام رئيس 
ســازمان نظام پزشكى د راين راستا قابل قبول است، گفت: اما اصالح اين رويه و 
قانون ارتباطى به قوه قضائيه ند ارد  و مجلس بايد  قوانين حوزه نظام پزشــكى را 
اصالح كند ، زيرا قوه قضائيه مســئول تصويب قوانين نبود ه و اين مسئله مصوبه 
مجلس است؛ بنابراين رئيس نظام پزشكى بايد  اين موارد  را با كميسيون بهد اشت 

مجلس مطرح كند  تا مسائل توسط نمايند گان پيگيرى شود .
ايرج فاضل رئيس نظام پزشكى د ر نامه اى به آيت اهللا صاد ق آملى الريجانى رئيس 
قوه قضائيه د ر خصوص تعيين مجازات حبس براى پزشكان نوشته بود ، صد ور اين 
احكام حتى ممكن است سبب شود  تا پزشكان به علت پرهيز از عواقب احتمالى، 
از معاينه و مد اواى بيماران د اراى خطر باال خود د ارى نمايند  كه اين خود  مى تواند  

حاوى پيامد هاى زيانبارى براى جامعه باشد . 

مشاور رئيس د انشگاه فرهنگيان تأكيد  كرد 
د انش آموزان د ر حوزه فضاى مجازى از معلم ها 

جلوتر هستند
ايسنا: حجــت اهللا بنياد ى، مشاور 
رئيس د انشگاه فرهنگيان گفت:سند  
تحول به عنوان مبنايى ترين برنامه 
حركــت آمــوزش و پــرورش، د ر 
مواجهه با مسائل و تحوالت روز به 
شــكل مطلوب و شايسته پاسخگو 
نبود ه اســت. وى افزود : آموزش و 

پرورش د ر اين پنج سالى كه از اجراى سند  مى گذرد  به چه ميزان به موضوع منابع 
انســانى و مهم تر از آن معلم اهميت د اد ه است؟ قطعاً د ر اين بخش، ضعف هاى 
زياد ى د اريــم، زيرا اگر وضعيت مطلوب بود ، رضايتمند ى معلم ها را د اشــتيم. 
توانمند ى كه آموزش و پرورش د ر تأمين جايگاه اجتماعى و معيشت معلمان بايد  
ايجاد  مى كرد ، نتوانست لحاظ كند  و اين د ر حالى است كه د ر د ستگاه هاى د يگر 
اين تحول رخ د اد ه اســت. بنياد ى با اشاره به فناورى اطالعات و فضاى مجازى 
اظهار كرد : متأسفانه معلم هاى كشور د ر اين زمينه خيلى توانمند  نشد ه اند  و اين 
كار بايد  توســط آموزش و پرورش و با كمك نهاد هاى د يگر انجام شود . د ر حال 
حاضر د انش آموزان د ر اين زمينه از معلم ها جلوتر هستند . امروز از حضور د انش 
آموزان د ر فضاى مجازى بايد  نگران باشــيم، زيرا معلم ها توانمند ى الزم را براى 

حضور د ر فضاى مجازى و هد ايت د انش آموزان ند ارند .

عضو كميسيون بهد اشت و د رمان مجلس:
بهيار جايگزين پرستار د ر بيمارستان ها نيست

جامعه: چنــد ى پيش تفاهمنامه 
تبد يل وضعيت كمــك بهياران به 
كمك پرســتاران يك ساله ميان 
ســازمان نظام پرستارى و معاونت 
پرستارى وزارت بهد اشت امضا شد .

بر اســاس اين تفاهمنامه معاونت 
پرســتارى وزارت بهد اشــت طرح 
تربيت نيروهاى كمك پرستار يك 

ســاله را به منظور ايجاد  توازن بين نيروهاى د انشگاهى و غير د انشگاهى، براى به 
كارگيرى آن ها به صورت خريد  خد مت د ر مراكز بالينى و غير بالينى سراسر كشور 
د ر سال 94 آغاز كرد . اين طرح كه ابتد اى كار به نام بهيارى يك ساله ناميد ه مى شد ، 
مورد  نقد  سازمان نظام پرستارى به عنوان سازمان صنفى پرستاران قرار گرفت، اما 
د ر حال حاضر پس از تغيير نام طرح و برخى جزئيات آن، سازمان نظام پرستارى 
پذيرفته است د ر آموزش نيروهاى كمك بهيارى كه چهار ماه د وره آموزشى آن را 
پشت سرگذاشته اند ، براى تبد يل وضعيت به كمك پرستار يك ساله مشاركت كند . 
با اين حال يك عضو كميســيون بهد اشت و د رمان مجلس معتقد  است:  آموزش 

پرستارى به بهياران د رمراكزد رمانى جايگاه پرستارى را تنزل مى د هد .
محســن عليجانى زمانى د رخصوص به كارگيرى بهياران و آموزش پرستارى به 
آن ها د رمراكز د رمانى، مى گويد :  جذب به صورت بيمارســتانى به عنوان پرستار 
حتى د ر كنار آموزش هاى تئوريك د ربيمارســتان تحت نام پرستار قابل قبول 
نيســت، زيرا ازنظرعلمى جايگاه رشته پرستارى را تنزل ميد هد  و اين آموزش از 

استاند ارد  هاى علمى برخورد ارنيست.
وى بــه خبرنگار خانه ملت گفته اســت:  آموزش د ربيمارســتان به هيچ عنوان 
جايگزين آموزش آكاد ميك د انشگاهى نيست، بنابراين جذب به اسم بهيارمشكلى 
ند اشته و معاد ل سازى و جايگزين اين افراد  به عنوان پرستارقانونى نيست؛ البته 
د ر كميسيون بهد اشت هم اين موضوع مورد  مخالفت نمايند گان قرارگرفته است، 

به طورحتم با اين روش نمى توان خأل كمبود  پرستار را رفع كرد .

سرمشق هاى زندگى

خـــبر

پــور                                                 على  محبوبــه  جامعــه/   
سى ام ارد يبهشــت 1393 «رهبر معظم 
انقالب سياســت هاى كلــى جمعيت» را 
ابالغ كرد ند . د ر اين سياست ها بر موارد ى 
همچون ترويج تشــكيل خانواد ه، كاهش 
ســن ازد واج، افزايش نرخ بارورى، حمايت 
از زوج هــاى جوان، تحكيم بنيان خانواد ه، 
تربيت نسل صالح و كارآمد ، ايجاد  اشتغال 
مؤثر و مولد  و توســعه روســتايى تأكيد  
شــد ه است. اين د رحالى است كه با وجود  
تالش هاى چشــمگير متوليان، همچنان 
بحث ســيماى جمعيتى كشور د غد غه اى 
جد ى د ر حوزه توسعه و برنامه ريزى جامعه 

محسوب مى شود .

 د ر انتظار سطح جانشينى جمعيت
حســين  د كتــر 
جمعيت  ضرغامى، 
به  اشاره  با  شناس 
جمعيتى  وضعيت 
كشور مى گويد : د ر 
نرخ  حاضــر  حال 
رشــد  جمعيت ما 

به حد ود  1/3 مى رســد  كه اين رشد  فعلى 
جمعيت رشــد  كمى به شــمار نمى آيد ؛ 
همچنين بر اساس سرشــمارى سال95 
سطح بارورى ما نسبت به سال هاى گذشته 
رشد  محسوســى د اشــته و به حد ود  د و 
فرزند  رسيد ه است؛ البته ما هنوز به سطح 
جانشينى نرسيد يم و اين رقم بايد  به 2/1 
فرزند  برســد . به هر حال اگر روند  رشــد  
بارورى به همين منــوال اد امه پيد ا كند ، 

مى توان به سطح جانشينى رسيد .
وى اد امــه مى د هد : برخى تصور مى كنند  
زمانى كه سطح بارورى كاهش پيد ا مى كند  
به طورحتم و به سرعت جمعيت كشور نيز 
كاهش خواهد  يافت كــه د ر واقع چنين 
نيست، چراكه تأثير بارورى د ر د راز مد ت 
د ر جامعه ظاهر مى شود . چنان كه ممكن 
اين مسئله تأثير خود  را به طور مستقيم بر 
نرخ رشد  جمعيت د ر حد ود 60-50 سال 

آيند ه نشان د هد .

 غفلت از پنجره طاليى جمعيت
وجــود  آســيب هاى اجتماعــى همانند  
مشــكالت اشــتغال سبب شــد ه برنامه 
ريزى هاى عرصه جمعيتى همچنان براى 
تصميم ســازان با ترس هــا و ترد يد هايى 

همراه باشد . 
د كتر ضرغامى د ر اين زمينه خاطر نشان 
مى كند : د رحــال حاضر جمعيت فعال ما 
كه ســنين بين 15تا 65 ســال را شامل 
مى شــود ،رقم قابــل توجهــى را به خود  
اختصاص مى د هد  كه اين مسئله به ذات 
مزيت به شــمار مى آيد ، چرا كه اين افراد  
مى توانند  مولد  بود ه و بار جمعيت وابسته 
را كه خرد ساالن زير15 سال و سالمند ان 
محسوب مى شوند  كاهش د هند ، همچنين 
فرصت ياد شد ه براســاس سرعت كاهش 
بــارورى حد ود  50 ســال تــد اوم خواهد  
د اشــت.به اين ترتيب از اوايــل د هه 80 
كه ما به پنجره جمعيتى وارد  شــد يم تا 
حــد ود 1430 د ر اين شــرايط قرار د اريم؛ 
بنابراين بايد  از اين فرصت طاليى به د ليل 
وجود  جمعيت جوان و فعال استفاد ه بهينه 
كرد . اين د ر حالى اســت كه امروز معضل 
بيكارى مى تواند  پيامد هــاى منفى روى 

رشــد  جمعيت د ر آيند ه د اشته و توسعه 
كشور را با تنگناهايى مواجه كند ، چراكه 
د ر ســال هاى بعد  از1430 به د ليل رشد  
جمعيت ســالمند  مشــكالت افزون ترى 

د رجامعه خود نمايى خواهد  كرد .

 سياست هاى جمعيتى قربانى موازى كارى
د كتراحمد  بيگد لى، 
كميســيون  عضو 
مجلس  اجتماعى 
اسالمى  شــوراى 
مى كند :  اظهار  نيز 
بــا ايــن روند  كه 
پيش برويم د ر د و 

د هه د يگر به طور قطع افراد  خانه نشــين 
و سالمند  ما بيش از نيروى فعال ما خواهد  
بود ، به اين ترتيب يك نفربار مسئوليت امرار 
معاش چند  نفر را بر د وش خواهد  گرفت. 
اين د رحالى اســت كه بــا وجود  معضلى 
همانند  بيكارى كه د ربروز د يگر آسيب ها 
نيز نقش آفرين است، رشد  جمعيت ما د ر 
آيند ه روند  معكوس و منفى خواهد  د اشت، 
بخصوص امروز كه غالب جمعيت جوياى 
كار كشور را جوانان تحصيلكرد ه تشكيل 
مى د هند ؛ بنابراين حال كه نيازمند  جامعه 
پويايى هستيم بايد  به اين گونه چالش ها 

جد ى تر وعميق تر توجه كنيم. 
وى د ر اد امــه مى افزايد : د رحالى كه تمام 
صاحبنظــران و برنامــه ريــزان همواره 
تأكيد  مى كنند  كه خانــواد ه بنياد ى ترين 
و اصلى تريــن نهاد  اجتماعى اســت، اما 
همچنان ما متولى خاص و مشخصى براى 
خانواد ه و مســائل آن ند اريم؛ د ر حالى كه 
اغلب تنگناهاى اجتماعى ريشه د رخانواد ه 
د ارد . ناگفته نماند  كه امروزه هر د ستگاه و 
سازمانى گوشه اى از امور مرتبط برخانواد ه 
را بارى به هر جهت بر د وش گرفته است؛ 
البته بســيارى از مسائل جامعه ما چنين 
وضعيتى د ارد ، چنــان كه مقوله مد يريت 
آســيب هاى اجتماعى نيز بــا اين چالش 
مواجه است. از همين رو با تمام تالش هايى 
كه صورت مى گيرد  هنوز نتوانسته ايم قد م 
چشمگيرى د ر ســاماند هى امور خانواد ه 
برد اريم، بنابراين براى اصالح اين وضعيت 
بايد  متولى مشخصى براى مسائل خانواد ه 

تعريف شــود ، زيرا با تد اوم اين رويه ضمن 
گســترش فعاليت هاى مــوازى، منابع و 
اعتبارات بســيارى توسط د ســتگاه ها و 

نهاد هاى گوناگون بى ثمر هزينه مى شود .
 مشاركت كمرنگ اند يشمند ان 

د رسياستگذارى ها
به اذعان د انشــمند ان از مسائل جد ى د ر 
كاهش رشد  جمعيت تحوالت فرهنگى و 

اجتماعى د ر د هه هاى اخير است.
بيگد لــى، نمايند ه خانه ملــت نيز خاطر 
نشان مى كند : به منظور افزايش اثربخشى 
برنامه هــاى توســعه اى و كالن د رحوزه 
جمعيت كشور توصيه نمى كنم وضعيت 
خود  را با كشــورهاى پيشــرفته مقايسه 
كنيــم و از تجربيــات و راهكارهاى آنان 
بهره مند  شــويم، بلكه معتقد م بايد  براى 
رفع تنگناهاى جمعيتى كه امروز به عنوان 
د غد غه اجتماعى مطرح مى شــود ، نگاهى 
به تجربيات گذشته خود  بيند ازيم. چنان 
كه با د قت بررســى كنيم سى سال پيش 
د ليل رشد  مثبت جمعيت چه مقد ار بود ه 
است؟ د ليل اينكه جوانان بى هيچ نگرانى 
سروســامان مى گرفتند  چه بود ه اســت؟ 
همچنيــن نــگاه غالب مرد م به مســائل 
فرهنگى و ارزش هــاى خانواد گى چگونه 

بود ه است؟
وى همچنيــن مى گويد : به واقع نمى توان 
ناد يد ه گرفت كه امــروزه يك زوج ايرانى 
بــراى د اشــتن فرزنــد  د وم د غد غه هاى 
متعد د ى د ارند  كــه مهم ترين د غد غه نيز 
مســائل اقتصاد ى خانواد ه هاســت. اين 
د رحالى اســت كــه گرچــه خانواد ه ها با 
اما  اقتصاد ى مواجه هســتند ،  تنگناهاى 
د ر كنارايــن قضيه نگرش هــا، تفكرات و 
سطح توقعات مرد م نيز نسبت به گذشته 
فرق كرد ه اســت؛ چنان كه د ر چند  د هه 
گذشــته چند  خانواد ه به خوشى زير يك 
سقف زند گى مى كرد ند ، اما امروزه شاهد يم 
ســه عضو يك خانواد ه به سختى كنار هم 
هســتند ، پس جا د ارد  بررسى كنيم چرا 
فرهنگ و نگرش ها چنين تغيير كرد ه است.

احمد  بيگد لى با اشاره به آثار بى توجهى 
به نظرهاى كارشناسانه بر سياستگذارى ها 
تأكيد  مى كند : من نمايند ه مجلس هستم 
اما قرارنيســت د رهمه امــور صاحب نظر 

باشم. د ر واقع اينكه نظرم را 
بيان كنم ايراد ى ند ارد ، اما 
د رهمه  آل  ايد ه  كارشناس 
امور نيســتم؛ بنابراين بايد  
از نظرهــاى د انشــمند ان 
متعد د   حوزه هــاى  د ر  كه 
حرفى بــراى گفتن د ارند ، 
اســتفاد ه كنم. د رحالى كه 
غفلت از نقش كارگشــاى 
برنامــه  صاحبنظــران د ر 
ريزى ها سبب شد ه جوانان 
مــا كــه د انــش آموخته 
د انشــگاه ها هســتند  و به 
لحاظ تحصيلى و اجتماعى 

شرايط مطلوبى د ارند  نيز نگران وضعيت 
خود  وخانواد ه باشــند ؛ از همين رو سعى 
مى كند  با اكتفا به يــك فرزند  به نحوى 
زند گى را پيش ببرد  و د يگر به فكر فرزند  
آورى نيســت، چرا كه احســاس امنيت 
اقتصــاد ى نمى كند . به ايــن ترتيب بايد  
نگران د هه هاى آيند ه بود ، چرا كه با كثرت 
جمعيت سالمند ان به طورحتم مشكالت 
ما چند ين برابر خواهد  شــد . زيرا بايد  از 
يك سو د غد غه بازنشستگان و سالمند ان 
را د رعرصه متعد د  سالمت و شرايط رفاهى 
د اشت و از سوى د يگر مشكالت جوانانى را 
كه ناگزيرند  بار مضاعف گروه هاى وابسته 

جمعيتى را برد وش بكشند ، رفع كرد . 
اين عضو خانه ملت با اشــاره به ضرورت 
ســاماند هى اصولى و زيربنايى مشكالت، 
تصريــح مى كند : برخى سياســتگذاران 
جامعه مــا نه تنها توجهــى به وضعيت 
20 سال آيند ه ند ارند  كه براساس برنامه 
ريزى هــاى كوتاه مــد ت تصميم گيرى 
مى كننــد . چنان كه امــروزه 70 د رصد  
جمعيت بيكار كشــور را افــراد  زير 30 
سال تشكيل مى د هند  كه اين حكايت از 
آن د ارد  كه ما نتوانســتم از فرصت هايى 
كه براى برنامه ريزى و تصميم گيرى د ر 
زمان تولد ، آمــوزش و بالند گى اين گروه 
د راختيار د اشــتيم  به د رســتى استفاد ه 
كنيم؛ همچنيــن د ر حال حاضر هم اگر 
نتوانيم براى 20 ســال آيند ه برنامه ريزى 
كنيم به طور قطع با مشــكالتى روبه رو 
 مى شويم كه شايد  ســاماند هى آن ها به 

ساد گى مقد ور نباشد .

سيماى جمعيتى كشور اميدوار كننده نيست 

مد يركل فرهنگى و پيشگيرى سال1430 تولد دوباره بحران سالمندى!
ستاد  مبارزه با مواد مخد ر هشدار د اد 

افزايش مصرف «گل» بين نوجوانان

جامعه: مد يركل فرهنگى و پيشگيرى ستاد  
مبارزه با مواد مخد ر گفت: بر خالف شــيوع 
باالى شيشه د ر سال هاى قبل، اكنون مصرف 

گل د ر جوانان و نوجوانان باال رفته است.
عارف وهاب زاد ه با اشاره به اينكه د ر شيوع شناسى 
ســال 90، «شيشــه» د ر رتبه د وم قرار د اشت، 
عنوان كرد : اما اكنون شيشه پايين تر آمد ه است 
و گل و حشيش كه خطراتش به مراتب كمتر از 
شيشه است، جايگزين شد ه است؛ هرچند  ابعاد  
آسيب اجتماعى و روانى گل هم غيرقابل اجتناب 

است و بايد  از شيوع آن پيشگيرى كرد .
ســعيد  صفاتيان، رئيس كارگــروه كاهش 
تقاضاى مواد مخد ر و الكل د ر مجمع تشخيص 
مصلحــت نظام با اعالم اينكــه گل د ر رتبه 
د وم مواد مخد ر پرمصرف كشــور قرار د ارد ، از 
حساسيت ند اشتن خانواد ه ها د ر برابر استعمال 
ماد ه مخد ر گل توســط فرزند انشــان انتقاد  
مى كند  و مى گويد : اين موضوع شايد  خيلى 
د رد ناك و قابل تأمل باشــد  كه يك خانواد ه 
مصرف گل توسط فرزند ش را با عد م مصرف 
هروئين و ســاير مواد  خطرناك مخد ر قياس 

مى كند  و مصرف گل را جد ى نمى گيرد !

سرپرست مركز پرورش استعد اد هاى 
د رخشان و د انش پژوهان جوان:
مد ارس سمپاد  به اصرار 

والد ين آزمون هاى متعد د  
برگزار مى كند 

جامعه: سرپرست مركز پرورش استعد اد هاى 
د رخشان و د انش پژوهان جوان گفت: والد ين 
د انش آموزان مد ارس سمپاد  برگزارى آزمون ها 
د ر اين مد ارس را انتظار د ارند  و اگر اين اتفاق 

نيفتد  سراغ بنگاه هاى خصوصى مى روند .
فاطمه مهاجرانى د رباره گاليه خانواد ه هاى د انش 
آموزان مد ارس سمپاد  د رباره استرس زا بود ن 
ميزان آزمون ها و حجم مطالب د ر اين مد ارس 
نيــز اظهار كرد : نكته اى كه د ر اين ميان وجود  
د ارد ، اين است كه بسيارى از اوقات اين والد ين 
هستند  كه تقاضاى برگزارى آزمون ها را د ارند  و 
مى گويند  اگر مد رسه اين آزمون ها را نگيرد  به 
سراغ بنگاه هاى خصوصى بيرون مى روند ، براى 
همين مد ارس سمپاد  تا حد ود ى آزمون محور 
شد ه اســت. به نظرم اين از ضعف د ر فرهنگ 
ما نشــأت مى گيرد  كه همه چيز را د ر كنكور 
مى بينيــم. د ر واقع همــه مالك ها را د ر بحث 
كميت معطوف به كنكور خالصه كرد ه ايم. پيش 
از اين مهاجرانى گفته بود : آمارها نشان مى د هد  
بيــن 1/5 تا 2 د رصد  افــراد  جامعه تيزهوش 
هستند ؛ پس بايد  به همين تعد اد  بسند ه كنيم. 
اين د ر حالى اســت كه گاه آزمون هاى ما 200 
هزار د اوطلب براى جذب 15 هزار ورود ى د ارد .

معاون امور ساماند هى جوانان خبر د اد
تسهيالت جد يد  براى سربازى 
نخبگان اجتماعى و تشكل ها

از  جوانان  ســاماند هى  امــور  معاون  مهر: 
تفاهم با ســتاد كل نيروهاى مسلح خبر د اد  
وگفت:تسهيالتى چون كسرى خد مت، امريه 
سربازى وكسب مهارت د رد وره خد مت براى 
نخبگان اجتماعى و تشكل هاى اجتماعى د ر 
نظر گرفته شد ه است. محمد  مهد ى تند گويان 
با اشاره به اينكه مشكل اصلى كشور اشتغال 
است، تأكيد  كرد : وزارت كار 5000 ميليارد  
تومان به منظور اشتغال آفرينى به سمن ها 
پرد اخت مى كند ؛ همچنيــن وزارت ورزش 
و جوانان هــم تفاهمنامــه اى را با صند وق 
كارآفرينى اميد  انجام د اد ه كه بر اســاس آن 
210 ميليار تومان اعتبــار براى حمايت از 
تشكل هاى كار آفرين پيش بينى شد ه است.

تند گويان بــا بيان اينكه د ر ســال هاى اخير 
پايگاه هــاى اصلى هويت جوانان را از د ســت 
د اد ه ايــم، اد امه د اد : نقش خانواد ه و موضوعات 
مذهبى و د ينى د ر ميان جوانان د ر سايه مسائل 
سياسى رنگ باخته است، بايد  اعتقاد  جوانان را 
با سياست هاى اصولى و نه با اجبار برگرد انيم. 
معاون ساماند هى امور جوانان د ر خاتمه گفت: 
خانه جوان پايگاه حضور جوانانى است كه د ر 
طول سال ها از آن ها غافل بود ه ايم و اين رويه 
بايد  اصالح شود . وى د ر خصوص فعاليت مراكز 
مشــاوره و ازد واج تحت نظــارت اين معاونت، 
اظهار د اشــت: 200 مركز مشاوره ازد واج طى 
سال هاى گذشته فعال  شد ه اند  كه بر اساس آمار 

باعث كاهش 10 د رصد ى طالق بود ه اند .

خبر

بايد نگران دهه هاى 
آينده بود چرا كه 
با كثرت جمعيت 
سالمندان به طور 

حتم مشكالت 
ما چندين برابر 

خواهد شد

بــــــــرش

كرد ي  جاري  را  كالمي  وقتي 
تو  ارتعاش  و  مي سازي  ارتعاشي 

گاهي اين موج مي تواند كسي را به 

اولين كسي كه به همراه اين موج به 

بهد اشت  كميسيون  عضو 
و د رمان مجلس، با تأكيد  براصالح 
قوانين حوزه نظام پزشــكى، گفت: 
نمى توان براى پزشكى كه بيمارش 
د رطول د رمان فوت شــد ه مجازات 

حيد ر على عابد ى با اشــاره به نامه 
رئيس ســازمان نظام پزشــكى به 

 حجــت اهللا بنياد ى، مشاور 
رئيس د انشگاه فرهنگيان گفت:سند  
تحول به عنوان مبنايى ترين برنامه 
حركــت آمــوزش و پــرورش، د ر 
مواجهه با مسائل و تحوالت روز به 
شــكل مطلوب و شايسته پاسخگو 
نبود ه اســت. وى افزود : آموزش و 

چنــد ى پيش تفاهمنامه 
تبد يل وضعيت كمــك بهياران به 
كمك پرســتاران يك ساله ميان 
ســازمان نظام پرستارى و معاونت 

بر اســاس اين تفاهمنامه معاونت 
پرســتارى وزارت بهد اشــت طرح 
تربيت نيروهاى كمك پرستار يك 

 سخنگوى كميسيون قضائى و حقوقى مجلس شوراى اسالمى:    

بجاى كاهش آسيب هاى اجتماعى شاهد رشد آن ها هستيم

پس از خبر 

گروه جامعه- محمود  مصد ق: سخنگوى كميسيون قضائى 
و حقوقى مجلس شوراى اســالمى اقد اماتى كه د ر راستاى 
پيشــگيرى از آسيب هاى اجتماعى انجام مى شود  را ناكافى 
د انســت و گفت: بجاى كاهش آسيب هاى اجتماعى شاهد  

رشد  آن ها د ر جامعه هستيم.
حجت االسالم حسن نوروزى د ر گفت و گو با «قد س» فقر، 
توسعه كانال ها و شبكه هاى مجازى، بيكارى، بى توجهى به 
سبك زند گى اسالمى – ايرانى ، وضعيت نامناسب اقتصاد ى را 
مهمترين ريشه هاى رشد  آسيب هاى اجتماعى مثل اعتياد ، 
طالق، ســرقت و... عنوان كرد  و گفت: قطعاً د ر ايجاد  چنين 

وضعيتى همه ما مقصر هستيم .  
وى با اشــاره به اين كه رشد  آســيب هاى اجتماعى زيبند ه 
كشــور ما نيســت، د ر پاسخ به اين پرســش كه چرا نهاد  و 
د ســتگاه هاى مسئول اقد امات مناســبى براى پيشگيرى و 
كاهش آسيب هاى اجتماعى انجام نمى د هند ؟ گفت: تاكنون 
اقد امات و برنامه هايى انجام شــد ه اســت اما اين اقد امات و 
طرح ها يا كافى نبود ه  يا اشــتباه بود ه كه نتيجه مورد  نظر 

حاصل نشد ه است. 
نمايند ه مرد م بهارســتان و رباط كريم د ر مجلس شــوراى 
اســالمى مصرف مواد  مخــد ر د ر  ميد ان هرند ى از ســوى 
معتاد ان متجاهر را يك نــوع تبليغات منفى خواند  و گفت:  
بايد  از تمام توان و ظرفيت ها براى جلوگيرى از بحران هاى 

اجتماعى احتمالى جلوگيرى كنيم.

نوروزى با اشــاره به اين كه د ر حــوزه فضاى مجازى نياز به 
كار فرهنگى بيشترى د اريم، تصريح كرد :اگر چه همه د ر اين 
زمينــه كار مى كنند  اما بايد  د قت كرد  كه از مســير اصلى 

خارج نشوند .
وى با تاكيد  بر اين كه مد يريت هاى غير كارشناســانه بويژه 
د ر بخــش فرهنگى   تاكنون به كشــور ضربه زد ه اســت، 
افزود : مســئوالن، امامان جمعه كشــور و كارشناسان  بايد  
ســخنرانى هاى خــود  را به صورت متوازن بســوى فرهنگ 

اسالمى و انقالبى سوق بد هند.
وى انتخاب افراد  بومى براى سمت هاى مد يريتى د ر شهرها 
و اســتان ها  را ضرورى  د انســت و گفت: اگر مسئوالن ما 
بومى منطقه باشند  بخشى از مشكالت جامعه حل مى شود  
بنابراين سياســت گذارى بايد  به اين سمت پيش رود  كه از 
كارشناسان ومد يران اليق بومى براى مناطق استفاد ه كنند .
نبايد  كســى مثًال د ر جنوب تهران ســاكن بود ه را بالفاصله 
براى مسئوليت شمال تهران انتخاب كنيم چون اين شخص 
حد اقل بايد  5 سال د ر شمال پايتخت باشد  تا خصوصيات و 
ويژگى هاى مرد م اين منطقه  را د ريابد  د ر حالى كه زمانش 

براى تصد ى اين مقام  سه سال است .
نوروزى روى آورد ن به سمت فرهنگ غربى براى ايجاد  توازن 
ارتباط بين ايران با د نياى غرب را اقد امى شــكنند ه توصيف 
كرد  و گفت: بايد  همزمان با اشــتغالزايى بيشتر و جلوگيرى 
از باند هــاى مواد  مخد ر بايد  فرهنگ  اســالمى- ايرانى را به  

خانواد ه ها و جوانان بشناسانيم .
وى با اشاره به اين كه وقتى هر د ستگاهى مسئوليت كارش 
را نمــى پذيرد  و آنرا به گرد ن د ســتگاه د يگــرى مى اند ازد  
اين خود  يك نــوع بحران ايجاد  مى كند ، افزود : اين موضوع 
سبب رخوت د ر مراكز فرهنگى اجتماعى و از جمله سازمان 

تبليغات ، حوزه هاى علميه مى شود . 
ســخنگوى كميســيون قضايى و حقوقى مجلس شــوراى 
اسالمى د ر خاتمه گفت: بايد  يكبار د يگر وصيت نامه حضرت 
امــام را مطالعه كنيم تا وظيفه اى كه انقالب و حضرت امام 
براى مرد م ما ترسيم كرد ه است را پياد ه كنيم د ر اين صورت 

همه چيز د رست مى شود .

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

ويژگى هاى شخصيت مرحوم حجت االسالم مظاهرى     رسا: رئيس حوزه علميه اصفهان با تسليت به مناسبت رحلت حجت االسالم محسن(مهدى) مظاهرى به تبيين شخصيت وى پرداخت و به برخى از فعاليت هاى 
فرهنگى او اشاره كرد.آيت اهللا حسين مظاهرى گفت: اين مرد عظيم الشأن با خواندن دعا در شب هاى جمعه همراه خودش دل هاى مردم را به محضر خداوند مى برد؛ حال بسيار خوبى در دعا خوانى داشت كه فقط 

مخصوص خودش بود و خداوند او را در شب جمعه نزد خود بُرد.وى خاطرنشان كرد: مرحوم مظاهرى مؤسسات قرآنى زيادى كه عام المنفعه بود را تأسيس كرد و به فقرا و مستمندان رسيدگى مى كرد.

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

مدير و مؤسس «طرح دانش و بينش» در گفت وگو با قدس  از آموزش علوم حوزوى به عموم مردم مى گويد

افزايش ارتباط علمى مردم با روحانيون

در ديدار امير سرتيپ حاتمى
مراجع عظام تقليد بر ضرورت تقويت بنيه دفاعى و 

موشكى نيروهاى مسلح تأكيد كردند

معارف: وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با حضور در بيوت حضرات آيات جوادى 
آملى، مكارم شيرازى، علوى گرگانى، نورى همدانى و توليت آستان مقدس حضرت 
معصومه(س)، گزارشى از فعاليت هاى وزارت دفاع در حوزه هاى فرهنگى و صنعتى ارائه 
كرد.به گزارش روابط عمومى وزارت دفاع، امير سرتيپ حاتمى همچنين در نشستى 
با مديران ارشد وزارت دفاع در استان قم در جريان اقدام ها و فعاليت هاى آنان در اين 
استان قرار گرفت.آيات عظام هم در اين ديدارها بر ضرورت حفظ روحيه واليتمدارى 
و ايمان و هوشيارى و تقويت بنيه دفاعى و موشكى براى آمادگى در برابر تهديدهاى 

دشمنان تأكيد كردند.

چهره ماندگار تبليغ درگذشت
 تسنيم: حجت االسالم والمسلمين مهدى 
مظاهرى چهره ماندگار تبليغ پس از تحمل 
مدتى درد و رنج بيمارى درگذشت.وى مدتى 
به دليل عفونت ريوى و گرفتگى عروق قلبى 
و كهولت ســن در يكى از بيمارستان هاى 
بود.حجت االســالم  بســترى  اصفهــان 
و المســلمين مظاهرى در ســال 1310 در 
اصفهــان متولد و از ســال 1320 در حوزه 
علميه مشغول تحصيل شــد و در سال 1389 به عنوان چهره ماندگار تبليغ استان 
اصفهــان معرفى و مورد تجليل قرار گرفت.برگــزارى دعاى ابوحمزه ثمالى در طول 
بيش از 60سال، تأســيس دانشگاه قرآن و معارف اسالمى، تأسيس ستاد اقامه نماز 
استان اصفهان، رئيس و مؤسس دارالقرآن الكريم استان اصفهان، تالش براى تأسيس 
انجمن خيريه مددكارى امام زمان(عج) و مؤسسه خيريه ابابصير اصفهان، فعاليت هاى 
گوناگون در زمينه نشر و ترويج معارف دينى و مبارزه با رژيم طاغوت و تحمل زندان 
براى پيروزى انقالب اســالمى از جمله فعاليت هاى اين چهره ماندگار تبليغ به شمار 
مى رود.مراسم تشييع پيكر مرحوم مظاهرى ساعت 8/30 امروز از مقابل مسجد سيد 
اصفهان آغاز مى شود. قرار است پيكر حجت االسالم و المسلمين مهدى مظاهرى در 

مقبره عالمه مجلسى به خاك سپرده شود.

پند دختر به پدر
معارف : پسرى با اخالق و نيك سيرت، اما فقير به خواستگارى دخترى مى رود...

پــدر دختر گفت: تو فقيرى و دخترم طاقت رنج و ســختى ندارد، پس من به تو 
دختر نمى دهم!

پسرى پولدار، اما بدكردار به خواستگارى همان دختر مى رود، پدر دختر با ازدواج 
موافقت مى كند و در مورد اخالق پسر مى گويد: ان شاءاهللا خدا او را هدايت مى كند!
دختر گفت: پدر جان؛ مگر خدايى كه هدايت مى كند، با خدايى كه روزى مى دهد 

فرق دارد؟
امام صادق (ع): هر كه از ترس تهيدســتى ازدواج نكند، به خداى متعال گمان بد 
برده اســت. خداى متعال مى فرمايد: « اگر تهيدســت باشد خداوند از فضل خود 

توانگرشان مى سازد». (نور الثقلين. ج3. ص597)

تأملى در سخنان اخير رئيس جمهور
معصوميتى كه مظلوم واقع شد

گاهى برخى ســخنان از برخى افراد بخصوص 
زمانى كه منصب اجرايى مهم داشته و همزمان 
لبــاس دين را هم پوشــيده باشــند، مى تواند 
مشكل ساز و حتى منشــأ انحراف باشد. نمونه 
اين ماجرا ســخنان گاه بــه گاه رئيس محترم 
جمهور است كه برداشــت هاى كامالً شخصى 
و استحســانى خود از يك مســئله دينى را در 
جمع مردم يا مسئوالن بيان مى كند، در حالى 
كه محل بيان چنين ســخنانى در بين صاحب 
نظران و مجامع علمى است تا افراد صاحب نظر 
پاسخ آن را بدهند و خداى نكرده روزنه اى براى 
ايجاد شبهه و مشكالت بعدى باز نشود.استنباط 
و استحسان آقاى روحانى از ماجراى گفت و گوى 
امام حســين(ع) با عمر سعد و مذاكره خواندن 
آن يكى از نمونه هاســت. چنــد روز پيش نيز 
آقــاى روحانى در ديدار وزيــر و معاونان وزارت 
اقتصاد در مورد فضاى بازِ انتقاد، حتى در زمان 
حضور معصــوم و در برابر معصوم صحبت كرد. 
وى مى گويد: «تمام مسئوالن در كشور قابل نقد 
هســتند، ما در كشور معصوم نداريم؛ حاال يك 
وقتى اگر امام دوازدهم ظهور كرد آن وقت هم 
مى شود نقد كرد. پيغمبر هم اجازه نقد مى داد و 
ما باالتر از پيغمبر كه نداريم. وقتى پيغمبر يك 
صحبتى مى كــرد، طرف در مقابل پيغمبر بلند 
مى شد و مى گفت: «أ ِمَن اهللا ام ِمنَك» اين حرفى 
كه زدى از خودت بود يا خدا گفته است؟ ما در 

زمان حكومت معصوم هم نقد را داريم...»
نكته اول اينكه لحن و بيان رئيس جمهورِ تنها 
نظام رسمِى شيعى جهان وقتى مى گويد: «حاال 
يك وقتى اگر امام دوازدهم ظهور كرد...» بسيار 
مايه تعجب است. لطفاً به فايل تصويرى و جمله 
ايشــان و زبان بدن و لحــن كالم دقت كنيد! 
گويا وى دارد از يك امر مشــكوك الوقوع سخن 
مى گويد، در حالى كــه وقتى از امام عصر(عج) 
و ظهور ايشان سخن به ميان مى آيد، بزرگان ما 
با لحن قاطعانه و همراه با احترام شديد از ظهور 
ايشان سخن مى گويند و از الفاظى مانند «ارواحنا 

لتراب مقدمه الفدا» استفاده مى كنند.
نكته دوم اين است كه بر اساس آيات و احاديث و 
استنباط عالمان بزرگ شيعه كه بحث ها كرده اند 
و كتاب ها نوشــته اند و آقاى رئيس جمهور هم 
خود به بحث «عصمت» اشــاره مى كند، پيامبر 
گرامى اسالم(ص) و امامان شيعه(ع) داراى مقام 
عصمت هســتند و از فرد معصوم، به هيچ وجه 
عملى سر نمى زند كه بوى اشتباه يا خطا بدهد و 
در چنين شرايطى چگونه مى توان پيامبر يا اماِم 
معصوم را نقد كرد؟ بله؛ بحث مشــورت كه هم 
در قرآن و هم در ســيره پيامبر اكرم(ص) ديده 
مى شود از باب تعليم امر به مسلمانان و شكوفا 
ساختن استعدادهاى ايشان است نه اينكه خداى 
ناكرده آن بزرگواران در انديشه و عمل الهى خود 
دچار كاستى و نيازمند به مشورت ديگران باشند.
قرآن كريم نيز آشــكارا در سوره احزاب آيه36 
مى فرمايد: مــا كاَن لُِمْؤِمن َو ال ُمْؤِمَنة إِذا َقَضى 
اهللاُّ َو َرُسولُُه أَْمراً أَْن يَُكوَن لَُهُم الِْخَيَرُة ِمْن أَْمِرِهْم 
َو َمْن يَْعِص اهللاَّ َو َرُســولَُه َفَقْد َضلَّ َضالالً ُمِبيناً. 
«هيچ مرد و زن با ايمانى حق ندارد هنگامى كه 
خدا و پيامبــرش امرى را الزم بدانند، اختيارى 
(در برابر فرمان خدا) داشــته باشــد و هر كس 
نافرمانى خدا و رســولش را كنــد، به گمراهى 

آشكارى گرفتار شده است».
در اينكــه امام معصوم يا پيامبر به مردم «اجازه» 
نقد را مى دهند بحثى نيســت، اما خلط آگاهانه 
يا ناآگاهانه مبحث و بيان اينكه رفتار پيامبر(ص) 
يا امام معصوم(ع) قابل نقد است، آن هم از سوى 
كسى كه بايد به چنين ظرايف و دقايقى كامًال 
واقف باشد، جاى ســؤال است. به راستى طرح 
چنين مســائلى با چه هدفى انجام مى شود؟ پُز 
روشنفكرى دادن در داخل و خارج كشور يا چيز 
ديگرى؟  يا شــايد هم از سر ســهو و تسامح و 
ناآگاهى است؟ در هر فرض، چنين بيانى از رئيس 

جمهورى اسالمى ايران اصالً شايسته نيست.

يك حديث / يك تصوير

با علما 

 معارف/  امين تنها   آموختن علوم دينى، 
احكام و معارف اهل بيت(ع) آرزوى بسيارى 
از مشتاقان به تحصيل در حوزه علميه است 
كه به خاطر قوانين داخلى حوزه از اين مهم 
جا مانده اند؛ مثل بازنشستگان، كارمندان و 
هر كسى كه مى تواند مقدارى از وقت خود 

را صرف تحصيل و فراگيرى علم دين كند.
ايــن آرزو چندى اســت با اجرايى شــدن 
طرح «دانش و بينش» در مشــهد دســت 
يافتنى شده اســت، براى تبيين و شناخت 
اين طــرح گفت وگــو كرده ايــم با حجت 
االسالم والمسلمين جعفر اسالمى فر، مدير 
مدرسه علميه فاضليه مشهد و مؤسس طرح 
«دانش و بينــش» كه از 

نظر مى گذرد:

فر!  اسالمى  جناب   
بيشتر  معرفى  ضمن 
طرح «دانش و بينش» 
از  طرح  اين  بفرماييد 
چه زمانــى در ذهن 

شما جرقه زد؟
چهــار  حــدود  بلــه! 
شــمارى  پيش  ســال 
بــه  بازنشســتگان  از 
كردند  مراجعــه  بنــده 
برپايــى  درخواســت  و 
كالس هاى عقايد و احكام داشتند و ما هم 
توســط طلبه هاى مدرســه علميه فاضليه 
مشهد مقدس براى آن ها كالس هايى داير 
كرديم، اين كالس ها به مدت يك ســال به 
طول انجاميد و ما فكر مى كرديم پس از اتمام 
يك سال، آن ها مى روند پى كار خود، اما بر 
خالف تصورمان آن ها درخواست كالس هاى 
بيشترى كردند همين جا بود كه جرقه ايجاد 

چنين طرحى در ذهن ما زده شد.

 چه سرفصل هايى براى دروس طرح 
«دانش و بينــش» در نظر گرفته ايد و 
ارزيابى  را چگونه  از طرح  اســتقبال 

مى كنيد؟
در همــان زمــان، كارگروهى 
تشكيل شد براى برنامه ريزى 
و ترميــم نقاط ضعف اين ايده، 
در نهايت تصويب شــد كه در 
طول ســه ســال، 6 ترم برگزار 
و دروس ادبيــات عرب، عقايد، 

احكام و اخالق با سرفصل و كتابى مشخص 
تدريس شود. 

و در نخســتين تبليغــات محدود، شــمار 
دانش پژوهان به 60 نفر رســيد كه مدرسه 
علميه فاضليه با فضاى محدودى كه داشت 
نمى توانســت براى طلبه هاى خود و دانش 
پژوهان اين طرح در يك فضا كالس برگزار 
كند، از اين رو با توجه به رهنمودهاى رهبر 
معظم انقــالب و علماى مشــهد از جمله 
آيت اهللا شيخ مهدى مرواريد، آيت اهللا شيخ 
محمد مرواريد، آيــت اهللا مرتضوى و آيت 
اهللا رضا زاده اين طرح را به مســاجد سطح 
شــهر برديم و هر مسجدى را به يك حوزه 
علميه تبديل كرديم و با همين رويكرد، در 
سال هاى بعد شمار دانش پژوهان به 120نفر 
رســيد و هم اكنون اين افراد در 12 مسجد 

سطح شهر مشهد در حال تحصيل هستند.

 اين طــرح با چه اهدافــى دنبال 
مى شود؟

يكى از مطالبى كه در قرآن و روايات بسيار 
تأكيد شده و عموم عاقالن هم بر آن صحه 
مى گذارند، ارزش علم و فراگيرى آن است، 
زيــرا فراگيرى علم موجب رشــد دنيوى و 
اخروى انسان مى شود و همچنان كه بزرگان 
فرموده اند بين انســان ها، آن هايى كه علم 
دارند ارزش بيشــترى دارند و حال اگر اين 
علم در جوانب گوناگون زندگى، خودش را 
نشــان دهد و زندگى را رو به رشد ببرد، باز 

ارزش آن انسان بيشتر خواهد شد. 
اينجاســت كه براى علم، كسى حد و زمان 
نمى شناســد، يعنى همان طور كه پيغمبر 
مكرم اســالم مى فرمايند: «اطلبوا العلم من 

المهد الى اللحد. زگهواره تا گور 
دانش بجوى».

البتــه در بيــن علــوم، علمى 
كه مرتبــط با اخالق انســان 
باشــد و به دنيا محدود نباشد 
و ســعادتمندى دنيا و آخرت 
انسان را بسازد از ارزش باالترى 
برخوردار است، همان طور كه در روايتى از 
امام صــادق(ع) مى خوانيم كه مى فرمايند:   
َُّه  ِ َو َال تَُكونُوا أَْعَراباً َفإِن ُهوا فِي ِديــِن اهللاَّ «تََفقَّ
ُ إِلَْيِه  ِ لَْم يَْنُظِر اهللاَّ ْه فِي ِديِن اهللاَّ َمــْن لَْم يََتَفقَّ
يَْوَم الِْقَياَمِة َو لَْم يَُزكِّ لَُه َعَمًال. در دين خدا 
تفقــه كنيد و مثل عرب هاى باديه نشــين 
نباشــيد. همانا هر كس در دين خدا تفقه 
نكند، خداوند در روز قيامت به او نظر نخواهد 
انداخت و براى او عملــى را تزكيه نخواهد 

كرد.»
جامعــه امروز ما با توجه بــه گرفتارى هاى 
فراوان و مشــغله هاى فكرى كه وجود دارد، 
گاهــى از اينكه چطور بايــد زندگى كنند 
و هــدف از زندگــى آن ها چيســت، غافل 
مى مانند؛ يعنــى توجه به معرفت و عبادت 
خداوند در زندگى آن ها كمرنگ مى شــود. 
بر اين اســاس، باز علم دين اهميت ويژه و 

بيشترى پيدا مى كند.
براى مردم و بخصوص جوان ها پرسش هاى 
زيادى وجــود دارد؛ بويژه پــس از انقالب 
اسالمى كه پرسش هاى فراوان درباره اصل 

و شيوه زندگى انسان ها فراوان شده است.
نكته مهم اين است كه مراجعه به متخصص 
فن خيلى مهم اســت، همان طورى كه در 
علوم ديگر رجوع به دانشمندان و متخصصان 
مى شــود، زيرا پرســش از غير اهلش ما را 
به مقصود نمى رســاند، در مسئله دين هم 
اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايند:  است.  چنين 
«من استرشــد من غير اهله يضله. هر كس 
از غير اهلش طلب رشد كند گمراه مى شود.» 
از اين رو اوالً علم ارزش دارد، ثانياً علم دين 
در بين علوم داراى ارزش فراوانى است، ثالثاً 
سؤال از اهلش خيلى مهم است. بنابراين، ما 

بر آن شــديم طرحى را راه اندازى كنيم به 
نام «دانش و بينش» تا هر شخص مشتاق به 
علوم دينى را كه به هر دليلى از تحصيل در 
حوزه علميه بازمانده است را پذيرا باشيم و او 

را از لحاظ علم دينى غناء ببخشيم.

مهم ترين كاركردهاى اجراى اين طرح 
را در چه مى دانيد؟

 پرسش خوبى است؛ مهم ترين هدف ايجاد 
ارتباطى صميمى در قالب كالس درس بين 
روحانيون و عموم مردم اســت تا بسيارى از 
مردم سؤاالتى را كه درباره اعتقادات و احكام 
و لغت هــاى قرآنى دارنــد را از غير اهلش 
نگيرند. گاهى ممكن است مردم سؤال دينى 
را از يك اســتاد دانشگاه بپرسند كه در علم 
دين كم ســواد اســت، اما به جهت جايگاه 
علمى اش مورد سؤال قرار مى گيرد كه اين 

نادرست است.
و هدف بعدى اين اســت كــه فاصله هاى 
بين مردم و طالب شكســته شود و حوزه ها 
و طــالب از حالت جزيره اى بيرون بيايند و 
مردم هم بتوانند به راحتى با يك مدرســه 
علميه در ارتباط باشند. هدف بعدى؛ پرورش 
بيشتر نيروهاى عالقه مند است و ديگر اينكه 
در بيــن خانواده ها افراد مطلع به آموزه هاى 
دينى، احكام و معارف اهــل بيت(ع) براى 
حل اختالفات درون خانوادگى وجود داشته 
باشند. همان طور كه قرآن گفته است «َو إِْن 
ِخْفُتْم ِشقاَق بَْيِنِهما َفابَْعُثوا َحَكماً ِمْن أَْهلِِه 
َو َحَكماً ِمــْن أَْهلِها إِْن يُريــدا إِْصالحاً. اگر 
مى ترسيد بين زن و شوهر فاصله اى بيفتد 
يــك بزرگ تر از خانواده مــرد و يك بزرگ 
از خانــواده زن را برگزينيــد و اصالح زن و 
شوهر را از آن ها بخواهيد. و اين بزرگ تر بايد 
درست نصيحت و درست راهنمايى و طبق 
موازين شرعى نصيحت كند. امروزه مى بينيم 
بين بزرگ ترها و جوان ها به علت فاصله اى 
كه افتاده اســت اين مسئله كمرنگ شده و 
بزرگ ترها آن مايه علمى كه بتواند تشنگى 
نسل جوان را سيراب كند، ندارند، بنابراين 
بســيارى از اختالفات بين زن و شوهرها در 
حالى كه بــا راهنمايى هاى دينى و اخالقى 
مى توانست حل و فصل شود به طالق منجر 
مى شود و بزرگ ترها هيچ كارى از دستشان 
بــر نمى آيد، بنابراين طرح بر آن اســت كه 
بزرگ ترى آگاه را براساس آموزه هاى دينى 

تربيت كند.
هــدف ديگر ، كار فرهنگى اســت، زيرا كار 
فرهنگى با شعار نمى شود. كار فرهنگى بايد با 
زير ساختى عميق و درست و گسترده باشد. 
كار فرهنگى اين است كه داخل خانه ها نفوذ 
كند، همان طور كه دشمن اين را فهميده و 

به داخل خانه ها رفته است.
 به هر حال، طرح «دانش و بينش» جوابگوى 
عشــق و عالقه كسانى اســت كه دوست 
دارند احكام، آموزه هاى دينى و معارف اهل 

بيت(ع) را فرا گيرند.

 هر شخص مشتاق به 
علوم دينى كه به هر 
دليلى از تحصيل در 
حوزه علميه بازمانده 
است  مى تواندبا 
شركت در كالس 
هاى «دانش و بينش»   
علوم حوزوى را 
فراگيرد

بــــــــرش

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

سيدمصطفى حسينى راد 

معارف

در سالروز درگذشت آيت اهللا مجتهدى تهرانى

واعظ شيرين سخن
معارف: سخنان نغز و مواعظ دلنشين مرحوم آيت اهللا مجتهدى 
از او چهره اى دوست داشتنى و محبوب در نزد مردم ساخته است 
و اكنون نيز ميراث ماندگار او يعنى سخنرانى ها و جمالت نغزش 
همچنان مورد استفاده همگان است.آيت اهللا مجتهدى تهرانى در 
بيانى زيبا درباره «غيبت» مى گويد: انسان گاهى با اشاره غيبت 
مى كند، گاهى به كنايه و گاهى هم صريح پشت سر كسى غيبت 
مى كند. گاهى گفتن يك «الحمدهللا» آدم را جهّنمى مى كند و با 

يك الحمُدهللا به جهّنم مى رويم.

 مثالً مى گوييم: الحمدهللا كه ما رباخوار نيستيم يا الحمدهللا كه ما 
رياست طلب نيستيم [ و به كسى هم اشاره مى كنيم].

 آدم بايد خيلى حواسش جمع باشد؛ چكار به كار كسى داريد؟
آيــت اهللا احمــد مجتهــدى تهرانى، اســتاد اخــالق و واعظ 
شيرين ســخن، مهرماه ســال 1302 در تهران چشم به جهان 
گشــود و در 23 دى ماه 1386 در همين شــهر چشم از جهان 

فروبست.
 او در ســال 1375 با كمك تجار و مردم، توانســت مدرســه 

علميه اى را در تهران خيابان 15 خرداد، تأسيس كند كه بعدها 
به نام خودش مدرســه علميه مجتهدى تهرانى نام گرفت. اين 

مدرسه از بزرگ ترين مدارس علميه شهر تهران است.

ياد فرهيختگان

خبر

پندانه

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان     اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره   139660322002006896-96/9/1   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای احمدعلی بزی فرزند حسین بشماره 
شناس��نامه 166 صادره از ادیمی در شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت20105 متر مربع پالک 63 فرعی از 29- اصلی  واقع 
در بخش چهار حوزه ثبت ملک زهک روس��تای محمدجان خریداری از مالک رس��می آقای عباس بزی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9618010
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1396/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1396/11/09

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل   م الف: 2352

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره   139660322002006845-96/08/30   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم فاطمه پور میر فرزند غالمحسین 
بش��ماره شناس��نامه 846 صادره از زابل در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 44021.50 متر مربع پالک 130 فرعی از 
24- اصلی  واقع در بخش س��ه سیس��تان روستای ناصر خریداری از مالک رسمی آقای محمد میر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9618013
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1396/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1396/11/09

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل   م الف:2360 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره     139660322002006209-1396/08/03 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حجت اله بزی فرزند حسین 
بش��ماره شناس��نامه 3660091987 صادره ازمرکزی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت1020متر مربع پالک 90 فرعی از 
29- اصلی  واقع در بخش چهار سیس��تان زهک روس��تای محمدجان بزی خریداری از مالک رسمی آقای عباس بزی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9618014
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1396/10/23

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1396/11/09
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل   م الف:2350 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره   139660322002006712-96/8/27   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمعلی میر فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 1007 صادره ازمحمد اباد  در ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 98980متر مربع پالک 130 فرعی از24 اصلی  واقع در 
بخش س��ه سیس��تان قطعه 41 نقشه حوزه ثبت ملک زابل روس��تای ناصرآباد خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9618015
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1396/10/23

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1396/11/09
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل   م الف: 2362

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 139660306004004776 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رجبعلی جهانبخش دودانلو فرزند 
نوروز بش��ماره شناس��نامه 324 صادره از نوخندان در 3دانگ از 6دانگ یک باب منزل به مس��احت 110/7 مترمربع پالک 365 فرعی از 

1- اصلی بحرآباد بخش 10 مشهد از محل مالکیت مظفر توکلیان جاغرق محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/9

توضیحات: محل صدور شناسنامه درگز صحیح میباشد.     آ-9617910       م.الف4558
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمداسماعیل ذاکری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 13966306004004777 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شیرین نیک خواه فرزند بابامحمد 
بشماره شناسنامه 309 صادره از نوخندان در سه دانگ مشاع از 6دانگ یک باب منزل به مساحت 110/7 مترمربع قسمتی از پالک 365 

فرعی از 1- اصلی بحرآباد بخش 10 مشهد از محل مالکیت مظفر توکلیان جاغرق محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/9   آ-9617951       م.الف4560

توضیحات: محل صدور شناسنامه درگز صحیح میباشد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمداسماعیل ذاکری

آگهی فقدان سند مالکیت
نظ��ر به اینکه آقای مس��عود جعف��ری برابر وکالت 204829 مورخ 96/8/25 دفتر 71 مش��هد از طرف علی فرحناکی به اس��تناد دو برگ 
استشهادیه گواهی امضاء شده منضم به تقاضای کتبی جهت دریافت سند مالکیت المثنی نوبت اول به این اداره مراجعه و مدعی است که 
س��ند مالکیت 28739 فرعی از 183- اصلی بخش 10 مش��هد متعلق به وی میباش��د به علت سهل انگاری مفقود گردیده است با بررسی 
سیستم جامع امالک معلوم شد ششدانگ سند مالکیت اولیه ذیل ثبت 402010 صفحه 310 دفتر 2674 به نام صفیه قنبری ثبت و سند 
مالکیت برگی بشماره 756920 صادر و تسلیم شده است سپس برابر سند 65925 مورخ 95/2/22 دفتر 86 مشهد به نام علی فرحناکی 
ثبت و سند 756920 صادر گردید. دفتر امالک بیش از این حکایتی ندارد. لذا به استناد تبصره یک ماده 120 آیین نامه قانون ثبت مراتب 
یک نوبت آگهی و متذکر میگردد هر کس نسبت به ملک مورد آگهی معامله انجام داده یا مدعی وجود سند مالکیت نزد خود باشد بایستی 
ظرف ده روز از تاریخ انتش��ار این آگهی اعتراض کتبی خود را به پیوس��ت اصل س��ند مالکیت یا س��ند معاملهای به این اداره تسلیم نماید 
بدیهی است در صورت عدم اعتراض در مهلت مقرر و یا وصول اعتراض بدون ارائه سند مالکیت یا سند معامله رسمی نسبت به صدور سند 

مالکیت المثنی و تسلیم آن به متقاضی اقدام خواهد شد. آ-9617952       م.الف4562
رئیس ثبت اسناد و امالک ناحیه دو مشهد- محمداسماعیل ذاکری

آگهی دعوت افراز
چ��ون آق��ای ه��ادی اکبری فرزند محمد احدی از مالکین مش��اعی پالک یک - اصلی واقع   در بخش2 سیس��تان شهرس��تان زابل طبق 
درخواس��ت ش��ماره 13396- ز  مورخ //1396 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع 
مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و آدرس 
آنها مش��خص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع 
و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز مورخ 1396/11/16 
دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می 

گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9618016 تاریخ انتشار :شنبه  1396/10/23 
ابراهیم شاهبازی اول- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل   م الف:2354

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین 208 فرعی از 24-اصلی واقع در بخش سه سیستان روستای ناصرآباد مورد تقاضای غالمعلی 
میر که تاکنون به عمل نیامده است لذا بر حسب تقاضای کتبی نامبرده تحدید حدود در روز دوشنبه 96/11/30 درساعت 8 صبح در محل 
شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق می رساند تا در روز تعیین شده در محل حضور بهم 
رسانند در صورتیکه مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده 
15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت سی 
روز پذیرفته خواهد ش��د ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب س��ال 1373- اعتراض به 
تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع 
ثبتی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت 

دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.9618017  تاریخ انتشار:شنبه 96/10/23 م الف:2361
ابراهیم شاهبازی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی 1656 فرعی از 2-اصلی واقع در بخش دو سیس��تان روس��تای میرزنگ از توابع 
بنجار مورد تقاضای عبدالصمد س��ارانی که تاکنون به عمل نیامده اس��ت لذا بر حسب تقاضای کتبی نامبرده تحدید حدود در روز دوشنبه 
96/11/30 درساعت 8 صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق می رساند تا 
در روز تعیین شده در محل حضور بهم رسانند در صورتیکه مستدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید 
حدود بر طبق اظهار مجاورین برابر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آمد و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 قانون ثبت از تاریخ تنظیم 
صورت مجلس تحدیدی ظرف مدت سی روز پذیرفته خواهد شد ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترضی 

ثبتی مصوب سال 1373- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت 
یکماه از تاریخ تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به 

اداره ثبت محل تسلیم و رسید دریافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.9618018
تاریخ انتشار:شنبه 96/10/23  م الف:2353

ابراهیم شاهبازی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی تحدید حدود اختصاصی
چون تحدید حدود ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی 207 فرعی از 24-اصلی واقع در بخش سه سیستان روستای ناصرآباد مورد تقاضای 
فاطمه پورمیر که تاکنون به عمل نیامده اس��ت لذا بر حس��ب تقاضای کتبی نامبرده تحدید حدود در روزدوش��نبه 96/11/30 در س��اعت 
8صبح در محل شروع و به عمل خواهد آمد بدینوسیله به اطالع مجاورین و مستدعی ثبت پالک فوق می رساند تا در روز تعیین شده در 
محل حضور بهم رس��انند در صورتیکه مس��تدعی ثبت پالک فوق و یا نماینده قانونی وی حضور نداشته باشد تحدید حدود بر طبق اظهار 
مجاوری��ن براب��ر ماده 15 قانون ثبت بعمل خواهد آم��د و اعتراض مجاورین نیز برابر ماده 20 قانون ثب��ت از تاریخ تنظیم صورت مجلس 
تحدیدی ظرف مدت س��ی روز پذیرفته خواهد ش��د ضمنا برابر تبصره ماده واحده قانونی تعیین تکلیف پرونده های معترضی ثبتی مصوب 
سال 1373- اعتراض به تقاضای ثبت و تحدید حدود موضوع ماده 16 و 20 قانون ثبت می باید توسط معترض ظرف مدت یکماه از تاریخ 
تنظیم اعتراض بمرجع ثبتی با تقدیم دادخواست بمرجع ذیصالح قضایی صورت پذیرد گواهی الزم از دادگاه زابل اخذ و به اداره ثبت محل 

تسلیم و رسید دریافت دارد و اال حق او ساقط خواهد شد.9618019
تاریخ انتشار:96/10/23  م الف:2359

ابراهیم شاهبازی- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی دعوت افراز
چون آقای ش��یرعلی دالرامی فرزند جعفر احدی از مالکین مش��اعی پالک 808- اصلی واقع   در بخش2 سیس��تان شهرس��تان زابل طبق 
درخواس��ت ش��ماره 13384- ز  مورخ 1396/10/12 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک 
مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مشاعی دسترسی ندارد و 
آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین 
مشاع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح روز یکشنبه مورخ 
1396/11/1 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، 

یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9618020  تاریخ انتشار :شنبه  1396/10/23 
ابراهیم شاهبازی اول -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل   م الف:2357

آگهی دعوت افراز
چون آقای محمد جواد عودی اول با وکالت حسینعلی جهانی فرزند احدی از مالکین مشاعی پالک 364- اصلی واقع   در بخش2 سیستان 
شهرستان زابل طبق درخواست شماره 13395- ز  مورخ 1396/10/12 تقاضای افراز سهمی خود را از پالک مرقوم باستناد به قانون افراز 
و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی 
دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد 
و از س��ایر مالکین مش��اع و کس��انی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در ساعت 8 صبح 
روز مورخ 1396/11/10 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات 

صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9618021

تاریخ انتشار :شنبه  1396/10/23 
ابراهیم شاهبازی اول

 رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل
م الف:2358



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه   23 دى 1396  25 ربيع الثانى 1439 13 ژانويه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8595   

روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

ارسال اليحه سهام عدالت از سوى دولت به مجلس   اقتصاد: رئيس كميسيون اقتصادى مجلس بتازگى از ارسال اليحه سهام عدالت از سوى دولت به مجلس خبر داده است. محمدرضا پورابراهيمى داورانى 
از جمله نمايندگانى است كه با پرداخت سود سهام از سود دولت مخالف بود و تأكيد داشت بايد قبل ازپرداخت سود،مالكيت اين سهام شفاف سازى شود. وى ادامه داد: پس از ماه ها پيگيرى درخصوص آزادسازى سهام 
عدالت از طريق ارائه اليحه توسط دولت، در نشست مشترك رؤساى كميسيون هاى تخصصى مجلس شوراى اسالمى با رئيس جمهور نيز از سوى بنده اين موضوع مطرح شد و رئيس جمهور در اين زمينه نظر موافق داشت.

با هدف كاهش فاصله طبقاتى
حقوق مسئوالن ارشد كاهش مى يابد

اقتصاد: با اينكه پيشــتر از سوى 
مقام هاى دولتى اعالم شده بود كه 
دســتمزد حقوق بگيران  در سال 
آينــده 10 درصد افزايش مى يابد و 
بودجه جارى كشــور توان پرداخت 
بيش از آن  را نــدارد، عضو هيئت 
رئيسه مجلس گفت: حقوق كاركنان 
دولت نســبت به دريافتى شان بين 

يــك تا 18 درصد افزايش مى يابد و البته حقــوق برخى با دريافتى باال كاهش 
مى يابد. اين شيوه پرداخت نشان مى دهد كه درصورت تصويب مجلس پرداخت 

پلكانى در دستوركارقرار خواهد گرفت.
البته به نظر مى رسد مجلسى ها براى برقرار كردن توازن دريافتى وكاهش شكاف 
طبقاتى بين كاركنان  دولت و مسئوالن اين طرح ها را دنبال مى كنند، اين درحالى 
است كه درسال گذشته دريافتى نجومى بگيران كه گاه تابيش از60 ميليون تومان 
در ماه مى رسيد، مورد انتقاد مردم وكارشناسان قرار گرفته بود. با اين حال به نظر 

مى رسد اين طرح هاى بى نظيرچندان فرصت عملياتى شدن نداشته باشد!
دراين باره احمد اميرآبادى  با اشاره به طرح هاى مجلس در تنظيم حقوق  دريافتى 
كارمندان، افزود: در نظر است حقوق وزيران، وكيالن، استانداران و مسئوالن ارشد 

كشور نسبت به حقوق امسال 10 درصد كم شود. 
به گزارش ايرنا وى با اشــاره به اينكه اين طرح ها از هفته جارى  به مجلس ارائه 
مى شود، ادامه داد: اضافه شدن 10 درصد حقوق براى تمام كارمندان قابل قبول 

نيست و فاصله طبقاتى را افزايش مى دهد. 
وى گفت: بخش عمده اى از بودجه كشــور صرف حقــوق و مزاياى كارمندان و 
بازنشستگان مى شود، به طورى كه 101 هزار ميليارد تومان براى حقوق كارمندان 
دولت و 98 هزار ميليارد تومان براى بازنشســته ها در بودجه سال آينده در نظر 

گرفته شده است. 
نماينده قم در مجلس اضافه كرد: هر چه كشور از محل ماليات و نفت درآمد دارد 
صرف حقوق كارمندان و بازنشستگان مى شود كه اين رويه بايد در بودجه اصالح 
شود؛ البته امسال پيشنهادهايى داديم تا براى جامعه از نظر برقرارى عدالت التيام 

بخش باشد. 
در همين حال على خدايى، عضو كانون عالى شــوراهاى اسالمى كار با تأكيد بر 
لزوم متعادل سازى دستمزدها گفت: مزد كارگران كم است و بايد به شكل پلكانى 
افزايش يابد. او معتقد است اگر افزايش قيمت حامل هاى انرژى صرف طرح هاى 

عمرانى شود مى توان به ايجاد اشتغال اميدوار بود.

پرداخت تسهيالت از 
خط اعتبارى 5 ميليارد يورويى قرارداد ايران و ايتاليا

صداوســيما: معاون اداره تأمين 
اعتبارات ارزى بانك مركزى، درباره 
قرارداد تأمين مالى 5 ميليارد يورويى 
ايران و ايتاليا گفت: شرايط دريافت 
تسهيالت از اين خط اعتبارى، بهتر 

از صندوق توسعه ملى است.
حميد قنبرى افزود: بخش دولتى، 
خصوصى و عمومى مى توانند از اين 

خط اعتبارى استفاده كنند و به صنعت خاصى نيز تعلق ندارد؛متقاضيان مى توانند 
به بانك هاى عامل صنعت و معدن وخاورميانه براى اســتفاده از اين تسهيالت 
مراجعه كنند. وى اضافه كرد: بانك هاى ديگر نيز بزودى وارد چرخه پرداخت اين 

تسهيالت مى شوند.

گزارش روز

واكنش

معظم  رهبر  غالمى   فرزانه  اقتصاد/   
انقالب در روزهاى اخير بار ديگر مسئوالن 
كليدى  مشكالت  بر حل  تمركز  به  را  قوا 
جنس  از  مشكالتى  خواندند؛  فرا  كشور 

واردات، بيكارى، فقر و سختى معيشت.
ايشــان بيكارى را ريشــه اصلى بسيارى از 
مفاسد دانستند و تأكيد كردند: پول پاشيدن 
بى حساب و كتاب مشكل را حل نمى كند. 
به تعبير ايشــان، دشــمنان مانند مگس 
روى زخم ناشــى از مشــكالت و ضعف ها 
مى نشينند، بنابراين بايد زخم را درمان كرد 
تا تبليغات و فضاســازى بيگانه بر كشور اثر 
منفى نگذارد. ايشــان افزودند: قشرهايى از 
مردم بخصوص «طبقات ضعيف» تحت فشار 
هســتند و بايد همه همت مسئوالن صرف 

حل مشكالت موجود شود.
صاحب نظران اقتصادى در واكنش به سخنان 
رهبر معظم انقــالب مبنى بر ضرورت حل 
مشكالت مردم بخصوص مشكالت معيشتى 
معتقدنــد، از طريق حمايت و تقويت توليد 
داخلى، عمل به اقتصــاد مقاومتى، خروج 
از ركود، كنتــرل واردات و قاچاق مى توان 
اشتغال بيشترى ايجاد كرد و درآمد سرانه 
مردم را باال برد، در نتيجه فقر و فشــارهاى 
معيشــتى را كم كرد. به باور كارشناسان، 
عمل به قانون اساسى، مبارزه با فساد ادارى 
و كاهش بروكراســى دست و پا گير هم در 
جذب سرمايه ها به سمت بخش هاى مولّد 
و در نتيجه اشتغال زايى و رفاه بيشتر مؤثر 

است.  
نائب رئيس كميسيون 
اقتصــادى مجلس به 
خبرنــگار ما مى گويد: 
بارهــا رهبــرى بحث 
و  مــردم  معيشــت 

مشكالت اقتصادى را مطرح و سه قوه را به 
حل اين مشــكالت مكلف كرده اند. از چند 
سال پيش هم ايشان شــعارهاى سال را از 

جنس اقتصاد برگزيده اند. 
ناصر موسوى الرگانى ادامه مى دهد: اصالح 
الگوى مصــرف، اقتصــاد مقاومتى، همت 
مضاعف و كار مضاعف و حمايت از توليد و 

اشتغال از سوى ايشان بصراحت اعالم شده 
كه عمل به اين شعارها مى توانست بسيارى 

از مشكالت ما را حل كند.
بــه گفته وى، در برخــى ادارات، كار مفيد 
كمتر از يك ســاعت اســت، بنابراين بايد 
نيروى كار جامعــه، «دزديدن از كار» را كم 

كند تا پيشرفت اقتصادى داشته باشيم. 
مى سازد:  خاطرنشــان  الرگانى  موســوى 
متأسفانه هر سال براى شعارهاى اقتصادى 
فقــط همايش برگزار و تراكت، بروشــور و 
كتاب منتشــر مى كنيم، حــال آنكه بايد 
مصلحت مردم را لحــاظ كرد، مانع واردات 
بى رويــه و كاالى قاچاق شــد و از نگرانى 
فالن شخص بابت كم شدن سودش از اين 
محل نترسيد، در اين صورت رونق اقتصادى 
حاصل مى شود. البته الزم است مسئوالن، 
پشتيبان توليد باشند و براى ارتقاى كيفيت 
محصوالت داخلى تالش كنند، نه اينكه با 
اين استدالل كه توليد ملى كم كيفيت است 
و فقط 6 مــاه كار مى كند! زمينه واردات را 

تقويت كنند!
نايب رئيس كميســيون اقتصادى مجلس 
ادامه مى دهد: فالن مســئول ما مى گويد، 
گندم وارداتى براى ما ارزان تر از توليد داخل 
تمام مى شود. اين يعنى مسئوالن ما هنوز 
چشم به خارج دارند نه توليد ملى، بنابراين 
با اين نگاه، حمايت از توليد داخلى و ايجاد 

اشتغال محقق نمى شود.

وى با اشــاره به ديدگاه رهبــرى مبنى بر 
اينكه واردات كاالى مشــابه داخلى، حرام 
شرعى است، اضافه مى كند: كشور امروز به 
رونق اقتصادى ولو با رشد دو- سه درصدى 
تورم نيــاز دارد، زيرا تورم تــك رقمى در 
شرايط ركودى دردى از مردم دوا نمى كند 
و معيشت شــان را به دليل افزايش بيكارى 
و محروم ماندن از درآمد حداقلى با مشكل 

روبه رو كرده است.
موســوى الرگانى معتقد اســت، تورم تك 
رقمى در شــرايطى كه بيشتر شركت ها به 
دليل ركود، ناگزير از تعديل نيرو هستند و 
قدرت خريد نسبت به زمانى كه تورم باالى 

40 درصد بود، كمتر شده، بى فايده است.

 اجراى قانون اساسى
اقتصاددان هم به  يك 
براى  تسنيم مى گويد: 
حل مشــكالت، كافى 
اســت، قانون اساسى، 
اين  اجرا شــود و اگر 

دولت و دولت هاى قبل، سياست هاى موّكد 
قانون اساســى را تاكنون اجرا كرده بودند، 

مشكالت اقتصادى حل شده بود.
ابراهيم رزاقى ادامه مى دهد: آن دســته از 
افــرادى كه درآمدهاى بااليــى دارند، بايد 
ماليات پرداخت كنند، اما متأسفانه دولت، 
سياســت ســرمايه دارى ليبــرال را دنبال 

مى كند تا عده اى ثروتمند شوند و مردم هم 
ثروتمندان را نشناسند. 

به باور وى، اين سياست در تمام زمينه هاى 
اقتصادى رسوخ كرده و خالف قانون اساسى 
است، زيرا بانك اطالعاتى دقيقى وجود ندارد 
كه دولت بخواهــد ثروتمندان را از دريافت 
يارانه نقدى حذف كند و گاهى در اين حذف 

كردن ها مردم فقير نيز حذف مى شوند.
رزاقــى ادامه مى دهد: هر فــرد براى اينكه 
بتواند نيازهاى اساســى مانند مســكن و 
خوراك و پوشــاك را تأمين كند بايد شغل 

بيكارى  ميزان  باشد.  داشته 
افزايش يافته اســت. دولت 
اعتقــادى به اجــراى قانون 
اساسى ندارد. در اين دولت، 
با قشــر ضعيف به گونه اى 
رفتار مى شــود كــه هر روز 
ضعيف تر مى شوند و نگاهى 
بازنشســتگان  زندگــى  به 
و كارگــران در جامعــه از 
نــگاه ســرمايه دارى دولت 
مى گويد:  وى  دارد.  حكايت 
اهرم هاى  بزرگ ترين  دولت 
اقتصادى را در دســت دارد، 
اما براى ايجاد اشتغال پايدار 
با تقويت مراكــز توليدى و 
اقتصادى تالشى نشده است. 

هر كااليى كه از خــارج وارد مى كنيم و به 
دليل نبود رقابت پذيرى، امكان توليد نداريم. 
ضمن اينكه توليدكنندگان هم با دالر ارزان،  
مواد اوليه و ماشين آالت وارد مى كنند كه آن 

هم به نام توليد داخل تمام مى شود.
اين اقتصــاددان، با بيان اينكه بانك ها هيچ 
وقــت در خدمــت توليد نبوده انــد، اضافه 
مى كنــد:66 ميليون در ايران در ســن كار 
هستند، اما تنها 22 ميليون نفر كار مى كنند. 
از زمان دولــت ســازندگى تاكنون1500 
ميليارد دالر واردات كاال و خدمات داشته ايم. 
طبق ضوابط بين المللى، بايد 75 ميليون تا 
150 ميليون شــغل ايجــاد مى كرديم، اما 
تاكنون 11 ميليون شغل ايجاد كرده ايم كه 

نيمى از آن داللى است.

كارشناسان پيشنهاد دادند

كارمند ساده اى كه 100 ميليارد راه هاى درمان زخم هاى معيشتى و بيكارى
تومان به جيب زد و گريخت

با 30 ســال خدمت  اقتصاد: كارمنــدى 
درشــركت ملى نفت خيانت كــرد و 100 

ميليارد تومان به جيب زد وگريخت. 
يك كارمند ســاده در مديريت اكتشــاف 
شــركت ملى نفت با سوءاستفاده از امكانات 
شغلى، 100 ميليارد تومان را طى 9 سال به 

جيب زد و از كشور فرار كرد.
فرد اختالس كننده، گرين كارت كانادا داشته 

و از طريق تركيه راهى اين كشور شد.
به گزارش فارس، اين فرد كه 30 ســال در 
مديريت اكتشاف شركت ملى نفت مشغول 
كار بوده اســت با ورود بــه بخش مالى اين 
شركت فرعى زيرمجموعه شركت ملى نفت 
ايران، توانست سوء استفاده هاى مالى خود را 
از سال 87 آغاز و تا همين اواخر رقمى حدود 

100 ميليارد تومان را به جيب بزند.
همچنين فعاليت اين فرد تا همين اواخر نيز 
ادامه داشته، اما به محض آگاه شدن از بررسى 
سوءاستفاده مالى توسط يك نهاد نظارتى از 

كشور فرار كرده و به تركيه گريخته است.
وى كه مدارك اقامت در كشور كانادا داشته 
اســت قصد داشت در آخر هفته تركيه را به 
مقصد كانادا ترك كند كه تا لحظه انتشار خبر 
مشخص نيست اين كار را انجام داده يا اينكه 
نهادهاى امنيتى كشور موفق شده اند وى را 

دستگير كرده و به كشور بازگردانند.

واريز يارانه نقدى، سه شنبه 
اقتصاد: براســاس شنيده ها هشتاد و سومين 
مرحله يارانه نقدى، ساعت 24 سه شنبه 26 دى 

ماه به حساب سرپرستان خانوار واريز مى شود.

ادامه توزيع سود سهام عدالت
فارس: سيدجعفر ســبحانى، مشاور رئيس 
سازمان خصوصى ســازى گفت: سود سهام 
عدالت براى همه در حال توزيع است و سود 
آن نيز مشــمول ماليات،  بيمــه و نظاير آن 
نيست.اين سود به حساب تمامى مشموالن 

واريز خواهد شد. 

خبر

ذره بين

بارها رهبرى بحث 
معيشت مردم و 

مشكالت اقتصادى 
را مطرح و سه 

قوه را به حل اين 
مشكالت مكلف 
كرده اند. از چند 

سال پيش هم 
ايشان شعارهاى 
سال را از جنس 

اقتصاد برگزيده اند

بــــــــرش

 با اينكه پيشــتر از سوى 
مقام هاى دولتى اعالم شده بود كه 
دســتمزد حقوق بگيران  در سال 
 درصد افزايش مى يابد و 
بودجه جارى كشــور توان پرداخت 
بيش از آن  را نــدارد، عضو هيئت 
رئيسه مجلس گفت: حقوق كاركنان 
دولت نســبت به دريافتى شان بين 

 معاون اداره تأمين 
اعتبارات ارزى بانك مركزى، درباره 
 ميليارد يورويى 
ايران و ايتاليا گفت: شرايط دريافت 
تسهيالت از اين خط اعتبارى، بهتر 

حميد قنبرى افزود: بخش دولتى، 
خصوصى و عمومى مى توانند از اين 
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هزار خورشيد تابان...
 ايستگاه / رقيه توسلى  

دقيق مى شوم و حّظ مى برم...!
وقتى روى بَنِر بيرون مسجد مى خوانم 
«هزينه دســته گل به انجمن كودكان 

سرطانى تقديم شد».
نوشــته  عروســى مى بينم،  كارت  در 
«ميهمانان عزيــز! از آوردن هديه لطفاً 
خــوددارى بفرماييد. در صورت تمايل، 
رقم مــادى مهرتان را به آسايشــگاه 

سالمندان واريز كنيد».
در سيســمونى فروشى اطالعيه زده اند 

«سرويس سه نوزاد كم بضاعت با ما».
پشــت شيشــه نانوايــى مى خوانــم 
«هموطن! اگر پــول با خود نياورده اى، 

نان را ميهمان مايى»
و روى ميــز خانوم منشــى جمله قاب 
گرفته را ســير مى كنم: «امروز ويزيت 
رايگان است... السالم عليك يا ثاراهللا». 

مــى خوانم و حالم، خوش مى شــود... 
مى خوانــم و نجوا مى كنــم: اين آيين 
خوبــان اســت... رســم مردمانى كه 
دســتى بر آتش دارند... مى بخشــند... 
ســخاوتمندند... و دلشــان براى خوب 

بودن مى تپد...
چقدر زيبا مى توانيم دوست هم باشيم 
بى آنكــه آدم هاى فراوانــى را مالقات 
كنيم! چقدر ســاده مى توانيم آموزگار 

باشيم! كم يا زيادش توفير نمى كند! 
از ميــوه فروشــى دو كارتن مى خرم و 
مى آيم خانه. روبه روى كتابخانه جانم 
مى ايستم؛ روبه روى جهانى كه نوشتن 

از لذتش، در ديوان ها نگنجد!
دانه به دانه دلبندانم را در آغوش مى كشم 
و ورق مى زنم و مى چينم روى هم. عنوان 
كتاب هاى آخر اين است: «هزار خورشيد 
تابان / خالد حسينى»، «اينجا همه آدم ها 
اينجورى انــد / لورى مــور»، « روزى از 
روزهاى زندگــى / مانليو آرگه تا» و «من 

او را دوست دارم / آنا گاوالدا».
به گمانــم نذرى من هــم ديگر آماده 
اســت. نذر كتاب بــراى دانش آموزان 

محروم.

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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

 عكس نوشت: ترمه تاالرپشتى اينجا درنگ جايز است

امام خمينى(ره):

ملت با تمام قوا بايد در مقابل دسيسه ها، 
مقاومت كند.
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اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
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روزمره نگارى

 شنبه 23 دى 1396  25 ربيع الثانى 1439 13 ژانويه 2018  سال سى و يكم  شماره 8595 

گزارش از شخص

آقاى «نخستين» ها
 «مسعود  عليمحمدى» اولين شهيد هسته اى كشور است

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   تلفن هاى 
مشــكوك، خودروهاى مشــكوك، تعقيب هاى 
مشــكوك... همه اين ها براى نگران كردن آدم 
كافى بود. «دكتر» اما براى آرام كردن همسرش 
به شوخى گفته بود: «نگران نباش خانم... جنگ 
كه تمام شده، راه شهادت هم بسته است فعالً...»! 
خواسته بود دلواپســى هاى زنانه همسرش را با 
همين يك جمله بشويد، اما هر دو مى دانستند 
اين راه بســته شدنى نيست. مثل جاده طوالنى 
تالش هاى علمى اش، اين راه بسته شدنى نبود. 
دكتر «مسعود عليمحمدى» كه عنوان نخستين 
دانش آموخته دكتراى فيزيك در داخل كشور را 
از آن خود كرده بود، مى دانســت هنوز يكى- دو 

عنوان «نخستين» ديگر انتظارش را مى كشد.

يك «نخستين» ديگر
مثل هر روز، نماز را كه خواندند «منصوره» رفت 
دنبــال آماده كردن صبحانــه. «دكتر» هم توى 
اتاقش داشت كارهاى روزانه را يادداشت مى كرد. 
يا كارهاى روزانه زياد بود و يا دكتر خيلى طولش 
داد، جــورى كه «منصوره» خوابــش برد... خانم 
ناهار مارو نميدين ببريم؟... كارش تمام شده بود. 
منصوره، بسته بندى غذا را توى حياط به دستش 
رساند... دكتر باغچه را دور زد، سوار شد و ماشين 
را روشن كرد و از خانه برد بيرون... منصوره براى 
بدرقه و بستن در رفت... دكتر سرش را از شيشه 
بيرون آورد... منصوره ديد كه لبخند زد و گفت 
خداحافظ... احساس كرد توفان شديدى او را با 
خودش برد و بعد آن صداى مهيب را شــنيد... 
گيج و بهت زده خودش را به ماشين رساند...دكتر 
همان طور پشت فرمان نشسته بود...انگار از حال 
رفته بود...صدايش زد... جوابى نيامد...صورتش را 
برگرداند...سمت چپ ســرش كامالً خالى بود... 

نخستين شهيد هسته اى كشور متولد شده بود!

  پروژه مشكوك سازى
در حالى كه رسانه ها، همان ساعت هاى نخست 
انتشار خبر در 22 دى ماه سال 88، از ترور يكى 
از دانشمندان هسته اى كشور سخن گفته بودند، 
سخنان سخنگوى ســازمان انرژى اتمى ايران، 

كمى ماجرا را پيچيده كرد. «على شــيرزاديان» 
اعالم كرد: « ســازمان انرژى اتمــى ايران در پى 
حادثه تأســف برانگيز ترور كور استاد دانشگاه 
تهران دكتر مســعود عليمحمدى ضمن عرض 
تسليت به خانواده محترم ايشان و جامعه علمى 
كشــور به نوبه خود از مقامات امنيتى و قضايى 
تقاضا دارد در اســرع وقت عوامل اين حادثه را 
شناسايى نمايند. همچنين برخى شايعات مربوط 
به رابطه استخدامى ايشان با سازمان انرژى اتمى 

ايران قويا تكذيب مى گردد».
اين تكذيب راه را بــراى برخى خبرگزارى هاى 
بيگانه باز كرد تا با خبرســازى در باره  پيشينه 
سياسى شهيد « عليمحمدى»، ترور او را مشكوك 
جلوه بدهند و ذهن ها را از كشورها و گروه هايى 
كــه عامالن اصلى ترور بودند، منحرف كنند. آيا 
فيزيكدان ايرانى قربانى اختالف هاى سياســى 

داخلى شده بود؟

  روز بعد
روز بعد برخى شــخصيت ها و مقام هاى سياسى 
ايران، از شهيد «عليمحمدى» به عنوان دانشمند 
هسته اى ياد كرده و ترور او را به عوامل كشورهاى 
بيگانه نســبت دادند. روزنامه ها نوشتند: «رامين 
مهمانپرست،ســخنگوى وقــت وزارت خارجه، از 
مرحوم عليمحمدي با عنوان «انديشمند هسته اى» 
ياد كرده و آن را به عوامل صهيونيستي و مزدوران 

آمريكا نسبت داد».
برخى روزنامه ها نيز در معرفى شــهيد نوشتند: 
«سوابق علمي وي نيز از توانايي هاي او در برخي 
حوزه هاي با اهميت فيزيك گواهي مي دهد. او 
اســتاد تمام دانشكده فيزيك دانشگاه تهران و از 
اعضاي هيئت امناي دانشكده فيزيك اين دانشگاه 
بــوده... در ســال 86 در جشــنواره بين المللي 
خوارزمي رتبه دوم پژوهش هاي بنيادي را كسب 
كرده و در حوزه مطالعات ذرات بنيادي به عنوان 
يك پژوهشگر شــناخته مي شود... وي اخيراً در 
زمينه مدل هاي كيهان شناســي براي توصيف 
انرژي تاريك نيز فعال شده بود. آخرين مقاله او 
در ژورنال فيزيكال ريويو دي چاپ شــده... او در 

حوزه فيزيك هسته اى فاقد مقاله است...»!

  تروِر كور نبود
اگرچــه رژيم صهيونيســتى و آمريكا ســعى 
مى كردند از اتهام ترور، جا خالى بدهند و از سوى 
ديگر در برخى سايت ها، سازمان اپوزيسيونى به 
نام «انجمن پادشاهى» مسئوليت ترور را به عهده 
گرفته بود، اما نحوه ترور و برخى اطالعات اوليه 
نشان مى داد ادعاى مقام هاى امنيتى و اطالعاتى 
ايران، در باره  دخالت رژيم صهيونيستى در اين 
ماجرا دور از واقعيت نيست. سخنان سخنگوى 
سازمان انرژى اتمى نيز فقط وجود رابطه رسمى 
استخدامى ميان اين سازمان و فعاليت هاى شهيد 
را تكذيب كرده بود. اگر تا پيش از شهادت دكتر 
«عليمحمدى» مى شــد ادعا كرد او دانشــمند 
هسته اى نيســت، اما همين كه صهيونيست ها 
وارد ماجــرا شــده و از ماه ها پيش بــراى ترور 
برنامه ريزى كرده بودند، نشــان مى داد برخالف 
اظهارات نســنجيده سخنگوى ســازمان انرژى 

اتمى، اين ترور، ترور كور نبوده است.

  از «بلوطك» تا « سزامى»
سال 1340 در روستاى «بلوطك» از توابع «ايذه» 
به دنيا آمد. اهالى روستا در سال هاى 1346 تا 51، 
«مسعود» كوچك را مى ديدند كه هر روزه مسافت 
3 كيلومترى تا شــهر را براى رسيدن به مدرسه 
پياده طى مى كند. مســئوالن مدرسه راهنمايى 
«جالل آل احمد» و دبيرستان «طالقانى» ايذه نيز 
دانش آموز زبر و زرنگ و باهوش آن ســال ها را 
هنوز فراموش نكرده اند. دانش آموزى كه بعدها 
دانشجوى فيزيك دانشگاه شيراز مى شود و پس 
از آن تحصيالت را در دانشگاه صنعتى شريف تا 
مرحله دكترا دنبال مى كند. از او مقاالت ارزشمند 
زيادى در نشــريات بين المللى به چاپ رسيده 
اســت و خرداد ماه سال 87  نيز به عنوان يكى 
از دو نماينده ايران در پروژه سزامى (مركز تابش 

سينكروترون براى تحقيقات و علوم كاربردى در 
خاورميانه) منصوب شده بود.

  ُمهر محرمانه
«من از همان شــروع فعاليت مسعود با سازمان 
انرژى هسته اى از حساسيت كارش خبر داشتم، 
او نيز من را نسبت به اين موضوع آگاه كرده بود 
منتها اين اجازه را به ما نمى داد تا در كارهايى كه 
انجام مى دهد سرك بكشيم... دليل كامالً منطقى 
داشت، مى گفت هرچقدر از ريزكارهاى من كمتر 
اطالع داشــته باشــى در صورت قرار گرفتن در 
موقعيت تهديد آسيب كمترى مى بينى...... زمانى 
كه پاكت هاى حاوى مطالب تحقيقاتى هسته اى 
را براى بررســى و پژوهش بــه خانه مى آورد به 
شوخى مى گفت: آن جايى كه كار مى كنيم، ُمهر 
محرمانه زياد توليد شده است و پشت و روى اين 
بسته ها را ُمهر مى زنند...»!(برگرفته از گفت و گوى 

همسرش با افكار نيوز - فروردين 94)

  اعتراف يك تروريست
عامــل ترور- مجيد جمالى فش - اهل همين آب 
و خاك بود. همه چيــزش ايرانى بود، جز افكار و 
آرزوهايى كه انگيزه شــده بودند براى غلتيدن به 
آغوش تروريســت ها و به جز آموزش هاى دقيقى 
كه در اســرائيل ديــده بود. خدا مى دانــد در باره 
خودش، پشيمانى اش، اينكه فريب خورده، اينكه 
اسرائيلى ها،«عليمحمدى» را سازنده بمب خطرناكى 
معرفى كرده اند كه با كشــتنش مى شــود دنيا را 
نجــات داد. اينكه با انگيزه هاى مالى پناه برده بود 
به تل آويو و اينكه... چقدر راست مى گفت ؟ اما در 
آخرين حرف هايش پيش از اعدام به واقعيت خوبى 
اشــاره كرد: « اسرائيلى ها از بمب نداشته هسته اى 
ايران نمى ترسند... آن ها از پيشرفت ايران، از ايراِن 

پيشرفته در دانش هسته اى وحشت دارند».  

رصدخانه / خبرهاى ويژه
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هزينه ساز است!
كانال  انتخاب / «عزت اهللا ضرغامــى» در 
تلگرامى خود نوشــت: «تعبير كلى «آشغال» 
در مورد معترضين، مشابه «خس و خاشاك» 
هزينه ساز است. كالم غيردقيق، زمينه ساز 

فهم نادرست و بروز فتنه است.

ادلب را آزاد نكنيد
فارس / «بينالى ايلديريم» نخست وزير تركيه 
ضمن محكــوم كردن عمليات آزادســازى 
جنوب «ادلب» گفت:« عمليات ارتش سوريه 
در ادلب موجــب هجوم مــوج جديدى از 
پناهندگان به تركيه مى شود، ايران و روسيه 
مانع حمالت بيشــتر دولت ســوريه به اين 

منطقه شوند»!

مصادره اموال «بن الدن»
ايلنا / در حالى كه رئيس شــوراى مديريتى 
«گروه بن الدن» و برخــى از اعضاى خانواده 
«بــن الدن» توســط مقام هاى ســعودى به 
اتهام فســاد بازداشت شــدند. برخى منابع 
در عربســتان ســعودى اعالم كردند، دولت 
عربستان ســعودى مديريت «گروه بن الدن» 
را برعهده مى گيــرد و در حال رايزنى براى 
انتقال بخشى از سهام اين شركت هلدينگ 

به دولت است!

بالستيك يمن
ايســنا / درحالى كه منابعــى در انصاراهللا 
يمن از هدف قــرار دادن يك پايگاه نظامى 
عربستان با يك فروند موشك بالستيك خبر 
ائتالف متجاوز سعودى  دادند، ســخنگوى 
گفت: «كه اين موشك توسط سامانه پدافند 
هوايى عربســتان در آسمان اين شهر هدف 

قرار گرفت».

«ترامپ» از انگليسى ها 
ترسيد!

ميزان / پايگاه خبرى «اينديپندنت» گزارش 
داد:« بــه دليــل نگرانى هايى دربــاره عدم 
استقبال از سوى مردم انگليس، «ترامپ» سفر 
خود به اين كشور را لغو و «ركس تيلرسون» 

را براى اين سفر انتخاب كرده است».

ايرانى ها عزا نمى گيرند!
برنــا / «اســحاق جهانگيــرى» در صفحه 
اينســتاگرام خود نوشــت:« بــا افتخار به 
آمريكايى ها اعالم مى كنيم كه اگر از برجام 
خارج شــدند، اين آن ها هســتند كه ضرر 
مى كنند و اگر شــما توافقات را به هم بزنيد 
مطمئن باشــيد ايرانى ها عــزا نمى گيرند و 
قادر هســتند كه مسائل خود را پيش ببرند 

و مشكالت را حل كنند».

بدون وقفه
نامدار زنگنه»  باشگاه خبرنگاران / «بيژن 
-وزير نفت- گفت: قرارداد با توتال بدون هيچ 
تأخير و وقفه اى در حال اجراســت و تمامى 
مناقصات آن بجز مناقصه حفارى برگزار شده 

و تمامى پيمانكارها مشخص شده اند.

موضعمان عوض نمى شود
ايرنا / «نبيل شــعث» مشاور امور بين الملل 
«محمود عباس» رئيس تشكيالت خودگردان 
فلســطين گفت: «با وجود فشارهاى زيادى 
كه آمريكا به ما مى آورد تا واســطه مذاكرات 
با اسرائيل باقى بماند، ما موضعمان را هرگز 

تغيير نخواهيم داد».

كثافت خانه!
صداوســيما / درحالــى كــه ترامــپ با 
عبارت ركيك «كثافت خانــه» به هائيتى و 
كشور هاى آفريقايى اشاره كرد، سفير هائيتى 
خواستار توضيح يك مقام رسمى آمريكا به 
مقامات دولت هائيتى دربــاره اين اظهارات 

شده است.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4012/13

22/5623/29 5/135/45

16/3817/12

6/427/ 14

16/5017/32
يه دونه اى حاج حسين

اين فقط چهره خسته اما صميمى و شادابش نيست كه شما را ياد مردهاى ديروز 
مى اندازد. انگيزه، مسئوليت پذيرى، فداكارى و ... هرچه اسمش را مى گذاريِد «حاج 
حسين يكتا» اســت كه در اين وانفساى كمبود انگيزه و همت در ميان مديران و 
مسئوالن، در قحطى هّمت ، در كوراِن فراموشى اقتصاد مقاومتى، گاهى شما را مى 
برد به روزگار نه چندان دور و تازه گذشــته دهه60 . روزهايى كه انگارهنوز تئورى 
هاى نوين مديريت و رياســت پايشان به سيســتم ادارى كشور مان باز نشده بود. 
روزهايى كه مديرها، فرماندارها و فرمانده ها ، زودتر از حكم مأموريت و ابالغ  ادارى، 
خودشــان، آنجايى كه بايد، حاضر مى شدند. در خط مقدم، منطقه محروم و ميان 
ســيل و بال همان حقوق و دستمزدى را مى گرفتند كه پشت ميز، پشت خط  و 
توى اداره مى گرفتند. آن سال ها كه هنوز به اقتصاد مقاومتى احساس نياز نكرده 
بوديم، مديرها يمان، انگيزه هايمان، اقتصاد، فرهنگ  و همه چيز مان رنگ و بوى 

«مقاومتى» و ضربتى داشت . حاال و امروز اما از آن رنگ و بو خبرى نيست!
منكر علم مديريت نيستيم،  اما باور كنيد عرصه اقتصاد، فرهنگ و ... كشور امروز 
بيشتر از نظريه هاى نوين و علمى مديريت ، نياز به روحيه  و همت «حاج حسين 
يكتا» يى دارد. روحيه و همتى كه پا به پاى بحران ، زلزله ، ســيل و توفان و حتى 
جلوتر از آنها بدود ، خودش را برساند به كرمانشاه، سر پل ذهاب، كرمان، محرومان 
فالن شهر و... . دِم شما گرم حاج حسين...دِم مديرتتان گرم كه تئورى هاى مديريت، 

مسئوليت ، روابط انسانى، روابط ادارى و ... را هاج و واج گذاشته است!

دم شما گرم
 ايستگاه/ فؤاد آگاه 

زنگ كتاب

پاسخ هاى جالب «نصراهللا »
«سيد حسن نصراهللا » فقط با 
سخنرانى هايش، شنوندگان را 
غافلگير نمى كند. رهبر حزب 
اهللا لبنــان گاه حاضر جوابى 
هايــش، چشــمان مجريان 
تلويزيونــى و بيننــدگان را 
ِگرد مى كنــد. دو نمونه اش 
را  بخوانيد: ســامى، مجرى 
المياديــن در پايــان  يــك 

مصاحبه از دبير كل حزب اهللا لبنان پرسيد «واقعا روزى وارد قدس خواهيد شد؟» 
كه سيد حسن نصراهللا در پاسخ به اين سوال گفته است «واقعا همينطور است و 
در ايام حيات شما اين اتفاق رخ مى دهد»! مدتى پيش هم  سيد حسن نصراهللا در 
يكى از برنامه هاى شبكه الميادين  و در پاسخ مجرى كه از حقوقش پرسيده بود ، 

پاسخ  داد 1300 تا 1400 دالر در ماه!

مويى كه يك روزه سفيد شد
ســفيد شدن يك شــبه يا 
يك روزه مو فقط مخصوص 
نيســت.  قديمى  هاى  قصه 
دليلــش هم فقط عشــق يا 
غم از دســت دادن كسى كه 
دوستش داريد نيست.  مثًال 
همين چند روز پيش ، يك 
پسر 10 ســاله چينى براى 
حضــور در جلســه امتحان 

مجبور شد سه مايل از خانه شان در روستايى دورافتاده تا كالس درس در استان 
هونان را در سرماى  منفى 9 درجه  پاى پياده برود.

در طول راه ســرماى هوا به حدى بود كه موهاى اين دانش آموز منجمد شــد و 
هنگامى كه او به مدرســه رسيد همكالسى هايش خيال كردند موهاى او يكباره 
سفيد شده است.اين عكس توســط مدير مدرسه از اين پسر گرفته شده است؛ 
عكسى كه با انتشارش در روزنامه هاى چينى، دانش آموز «پسر برفى» لقب گرفت.
الزم به ذكر اســت؛ «پسر برفى» كه نام او فاش نشده با خواهر و برادرانش زندگى 
مى كند و والدين او براى كسب درآمد بيشتر به شهرهاى بزرگ رفته اند تا  مخارج 

الزم براى زندگى فرزندانشان را تأمين كنند.

مرگ به خاطر گينس
ثبت شدن يك ركورد و يا كار 
بخصوص در كتاب « گينس» 
هميشــه جــذاب بــه نظر 
مى رسد و شــيرين . امروزه 
اگرچه اين كتــاب عالوه بر 
كتاب ركورد تبديل به اثرى 
هنرى شــده كه از شير مرغ 
تا جان آدميزاد را مى شــود 
در آن پيــدا كــرد اما خوب 
است بدانيد ثبت ركوردها و 
اعمال خاص در آن  هميشه 

به شــادى و شيرينى  ختم نمى شود. افراد بسيارى در جهان براى ثبت نام خود 
در گينس  تمرين هاى سخت و طاقت فرسايى انجام مى دهند و گاهى دست به 

كارهايى مى زنند كه حتى جانشان را پاى آن كار از دست مى دهند!

مجاز آباد

چــــرا؟

لطفاً چندصباحى مخترع نباشيد!
قضــاوت دربــاره اينكه توى 
اين ماجرا «ما»، «كودك نابغه 
ايرانى» و يا «مجرى تلويزيون» 
كداممان بازى خورده ايم، بعد 
به  بماند  از خواندن مطلــب 

عهده خودتان!
كودكانى كــه در برنامه هاى 
تلويزيونى مثل بلبل انگليسى 
حــرف مى زننــد و معادالت 
سنگين رياضى حل مى كنند 
و در مقطعى كوتاه به شهرت 
كاذب مى رســند و بعــد هم 
براى هميشــه محو مى شوند 
را همــه مان ديده ايــم. اين 

كودكان اما وقتى بزرگ مى شوند البد فرار مغز ها مى كنند كه ديگر 
هيچ خبرى ازشــان نيست. اما نه از آن فرارهايى كه از كشور خارج 
مى شــوند! بلكه از آن هايى كه يا مغزشان و يا خودشان به كل بخار 

مى شوند! 
نسل جديد اين كودكان اما انگار خيلى بيشتر از چند مسئله رياضى 
و چند جمله انگليســى نابغه اند! همين هفته پيش ســاعت هشت 
صبح، كودكى 10 ساله، به جاى آنكه توى مدرسه البه الى همسن 
و سال هايش پايين و باال بپرد، با ظاهر اغراق آميز، كنار آدم بزرگ ها 

نشست و ميهمان برنامه اى با مخاطبان بزرگسال شد. 
حرف هاى اين كودك هم كم از تيپ و ظاهرش نداشــت! از طراحى 
خودرو و مشــاور مديركل ســازمان برنامه و بودجه بودنش بگير تا 

همكارى با دانشگاه هاى بزرگ 
و  متعدد  اختراعات  كشــور، 
پيشــنهاد هاى كارى اى كه از 
برند هاى معروف خودروسازى 

جهان دريافت كرده است.
ما كارى به ســايت ســازمان 
ثبت اختــراع كه هيچ جايش 
نشــانى از اختراعــات ايــن 
نمى شــود،  ديده  پســربچه 
نداريــم... بــه اعالميه هــاى 
رســمى شــركت هاى بزرگ 
اعــالم  كــه  خودروســازى 
ايــن كودك 10  به  كرده اند 
نداده اند  كارى  پيشنهاد  ساله 
هم همين طور. اين ها را همان اول مطلب گذاشتيم به عهده خودتان! 
مــا به نقطه تاريك ماجرا كار داريم... بــه اينكه كودكى با اين همه 
اطالعات و اســتعداد دستمايه تمســخر اين و آن در فضاى مجازى 
مى شود. فردا هم البد قرار است هر بچه اى توى خيابان اورا مى بيند 
با انگشت نشانش  دهد كه: «اين همان نخبه قالبى است»! نقطه تاريك 
ماجرا، پدر و مادرهايى هســتند كه دوست دارند فرزندانشان را براى 
زود بزرگ شــدن، دائم به جلو ُهل بدهند. نقطه تاريك اين داستان، 
كودك 10 ساله اى اســت كه ادعا و افتخار مى كند به جاى مدرسه 
رفتن و نشست و برخاست با همسن و ساالنش، با دانشجوها و دكتر 
مهندس ها مى پرد! پدر عزيز! مادر گرامى! لطفاً بگذاريد بچه هايتان 

كمى بچگى كنند...براى مخترع بودن وقت زياد است!

غبار سفر را از جان و تن بشوييد
كه شما، سرمه چشمان خزر ايد... تصنيف زمستان ايد... 

مرغابى ها و فالمينگوهاى سيبريايى!
تاالب هايمان را هميشه نونوار كنيد!

 ايستگاه/ محمد تربت زاده 

«سيد حسن نصراهللا » فقط با 
سخنرانى هايش، شنوندگان را 
غافلگير نمى كند. رهبر حزب 
اهللا لبنــان گاه حاضر جوابى 
هايــش، چشــمان مجريان 
تلويزيونــى و بيننــدگان را 
ِگرد مى كنــد. دو نمونه اش 
را  بخوانيد: ســامى، مجرى 
المياديــن در پايــان  يــك 

ســفيد شدن يك شــبه يا 
يك روزه مو فقط مخصوص 
نيســت.  قديمى  هاى  قصه 
دليلــش هم فقط عشــق يا 
غم از دســت دادن كسى كه 
دوستش داريد نيست.  مثًال 
همين چند روز پيش ، يك 
 ســاله چينى براى 
حضــور در جلســه امتحان 

ثبت شدن يك ركورد و يا كار 
بخصوص در كتاب « گينس» 
هميشــه جــذاب بــه نظر 
مى رسد و شــيرين . امروزه 
اگرچه اين كتــاب عالوه بر 
كتاب ركورد تبديل به اثرى 
هنرى شــده كه از شير مرغ 
تا جان آدميزاد را مى شــود 
در آن پيــدا كــرد اما خوب 
است بدانيد ثبت ركوردها و 
اعمال خاص در آن  هميشه 

از وقتى قابيل، هابيل را كشت

وقتى كسى را بكشى، حتم بدان كه چيزهايى از او به تو سرايت مى كند: تصويرى، 
بويى، نفسى... آهى، لعنتى، صدايى. من به آن مى گويم «نفرين مقتول». به بدنت 
مى چســبد و مى ماند. شروع مى كند به كندن تا وقتى به اعماق قلبت نفوذ كند. 
آنجا كه رســيد جا خوش مى كند و دوباره در تو زنده مى شود. به خوابت مى آيد 
و روياهايــت را تكه پاره مى كند . همه مقتول ها در وجود قاتالن به زندگى ادامه 

مى دهند از هنگامى كه قابيل، هابيل را كشت.
نام كتاب: ملت عشق

نويسنده: اليف شافاك( شفق)
مترجم: ارسالن فصيحى

وقتى كسى را بكشى، حتم بدان كه چيزهايى از او به تو سرايت مى كند: تصويرى، 
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