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مثلث دشمنى با نظام جمهورى اسالمى ايران كه رهبر معظم انقالب در سخنان 
19 دى امســال به آن اشاره كردند، يك مكانيزم دائمى از اوايل انقالب اسالمى 
از ســوى دشمن است كه همواره با انگيزه ايجاد تفرقه و القاى شرايط نامناسب 

زندگى، در ايران سعى دارند به اهداف از پيش تعيين...

مسئوالن از فرصت سازى
براى مثلث دشمن پرهيز كنند 

 تعيين تكليف حقوق و پاداش پايان خدمت مسئوالن در كميسيون تلفيق

افزايش حقوق كارمندان تا 18 درصد تصويب شد

كميسيون تلفيق بتازگى در  اقتصاد    
مصوبه اى، يكى از راه هاى درآمدزايى دولت 
در سال 97را فروش كاالهاى انبارشده در 
سازمان اموال تمليكى اعالم كرده است. 

دولت  كميسيون  اين  تصويب  براساس 
مى تواند تا 10 هزار ميليارد تومان درآمد 
از محل فروش كاالى قاچاق كشف شده 
توليد  به  كمك  و  اشتغال  ايجاد  براى 

است  حالى  در  اين  كند.  هزينه  داخل، 
به  معتقدند  اقتصادى  كارشناسان  كه 
كشور  به  قاچاق  كاالى  ورود  كلى  طور 
به علت زيان هاى مالى فراوان آن يكى از 

اشكال هاى اساسى نسبت به اين مصوبه 
است ودر اصل كاالى قاچاق بايد در بدو 
ورود ويا پس از ورود وكشف، معدوم شود. 

برخى گزارش ها...

 ............ صفحه 7

در گفت و گوى قدس
با كارشناسان بيان شد

طرح كارورزى 
گره بيكارى را 

پيچيده تر مى كند

 واكنش فعاالن اقتصادى به مصوبه فروش 10 هزار ميليارد تومان كاالى غيرقانونى 

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

 

اعالم زمان بهره بردارى از 
پروژه هاى  عمرانى آستان قدس درسرخس

معاون فنى و عمران موقوفات اين آستان در گفت و گو با قدس خبر داد
برخى  از  بهره بردارى  از  رضوى  قدس  آستان  موقوفات  عمران  و  فنى  معاون  آستان    
طرح هاى سفر توليت آستان قدس رضوى به شهرستان سرخس تا پايان شهريورماه سال 
1397 خبر داد. «مهندس خليل اكبرى» در گفت وگو با خبرنگار ما با اعالم اين خبر افزود: 

 ............ صفحه 3ساخت فضاى آموزشى شامل دو مدرسه 6 كالسه و...

 ............ صفحه 7

اميرى: اليق چنين فاصله اى 
در صدر هستيم

تلگرام مجرم امنيتى است 
و بايد محاكمه شود

واكنش وزير دفاع به كاهش 
بودجه دفاعى كشور

10 2 4
هافبك پرسپوليس در گفت و گو با قدس رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور: مجلس بودجه را اصالح كند

:امام هادى
خداوند را در 

زمينش اماكن خاصى 
است كه اماكن 

رحمت شده ناميده 
مى شوند و دوست 

دارد در آن اماكن به 
 درگاهش دعا شود تا 

اجابت كند. 
 كافى - ج 2- ص 532
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رئيس گروه تحقيقات هواشناسى كاربردى خراسان رضوى در گفت و گو با قدس:

آلودگى هوا مانع بارش باران در مشهد
 ............ صفحه 2 قدس خراسان
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 يكشنبه  24 دى 1396  26 ربيع الثانى 1439 14 ژانويه 2018  سال سى ويكم  شماره 8596 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

توضيحات حجت االسالم صديقى درباره سخنانش در خطبه  هاى نماز جمعه    تسنيم: امام جمعه موقت تهران با انتقاد از تحريف اظهاراتش در خطبه هاى نماز جمعه، گفت: امكان ندارد بخواهم به مردم 
حتى معترضان و آن هايى كه به خاطر اعتراض بيرون آمدند، هيچ بى احترامى بكنم. حجت االسالم والمسلمين كاظم صديقى  گفت: خدا را شكر مى كنم كه در خدمت مردم هستم و در ميان آن ها هستم. در اين خطبه 
من نماينده مردم و بلندگوى آن ها بودم و نهايت احترام را به مردم كردم، از آن ها تشكر كردم و امكان ندارد من بخواهم به مردم حتى معترضان و آن هايى كه به خاطر اعتراض بيرون آمدند، هيچ بى احترامى بكنم.

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

 بين الملل  بازهم سخنان فكر نشده ترامپ 
كار دســتش داد؛ سخنانى كه تقريباً همه 
جهــان آن را محكوم كردند. دونالد ترامپ 
در جلسه خصوصى با تعدادى از نمايندگان 
كنگــره با اشــاره به حضور مهاجــران از 
كشورهايى چون السالوادور، هائيتى و برخى 
كشورهاى آفريقايى در آمريكا، گفته است: 
چرا مردم كشورهايى را كه «چاله مستراح» 
هســتند، به آمريكا راه مى دهيم؟ رئيس 
جمهور آمريكا خواستار پذيرش مهاجرانى 

از كشورهايى مثل نروژ شد.
در پى انتشــار ايــن اظهــارات، ابتدا در 
روزنامه واشنگتن پست و سپس در سطح 
رســانه هاى داخلى و خارجى، تعدادى از 
نمايندگان جمهورى خواه به دفاع از ترامپ 
برخاستند و اعالم كردند كه چنين سخنانى 
را از ترامپ نشنيدند اما برخى نمايندگان 
دموكرات و هم حزبى هاى جمهورى  خواه 
ترامپ، اظهارات نژادپرستانه و توهين آميز 
وى را در جلســه با تعدادى از نمايندگان 

كنگره، تأييد كردند. 
ســناتور  دوربين»  «ديــك 
دموكــرات ايالــت ايلينوى 
مصرانه مى گويد: اين كلمات 
را با گوش خودش شــنيده 
و ترامــپ «چند بــار» از اين 
كلمات «نژادپرستانه» استفاده 

كرده است.

 واكنش سازمان ملل به 
سخنان ترامپ

پس از انتشار گزارش ها درباره 
اظهارات توهين آميز ترامپ، 
ملل  ســخنگوى ســازمان 
ترامپ را به بيــان اظهارات 
شرم آور و نژادپرستانه متهم 
كرد و اين اظهــارات را خالف ارزش هاى 

جهانى دانست.
«روپرت كولويل» گفت: اگر واقعاً تأييد شود 
رئيس جمهور آمريكا چنيــن حرفى زده 
است، با ابراز تأسف بايد گفت واژه ديگرى 
جز نژادپرستى وجود ندارد. وى به سخنان 
ترامپ در ايام تبليغات انتخاباتى او در سال 

2016 اشــاره كرد كه گفته بود مهاجران 
مكزيكى مجرم و زناكار هستند.

اين اولين بار نيســت كه ترامپ اين گونه 
بى پروا و بدون مالحظه منافع ملى و فضاى 
سياسى آمريكا، تفكرات نژادپرستانه خود را 

به زبان مى آورد.
بيش از نيم قرن از جنبش حقوق مدنى و 
لغو تمام قوانين برترى نژاد سفيد در آمريكا 
مى گذرد، اما ترامــپ از زمان ورود به كاخ 
سفيد، با اقدامات و اظهارات مختلفى نشان 
مى دهد كه به دنبال احياى تفكر برترى نژاد 

سفيد در آمريكاست.
در تجزيه و تحليل آراى ترامپ نيز بسيارى 
از كارشناسان اذعان كردند كه وى با طرح 
شعارهاى نژادپرستانه مثل كشيدن ديوار در 
مرز مكزيك و يا ممنوعيت ورود مهاجران 
به آمريكا، رأى سفيدپوستان برترى طلب 

را كسب كرد.

 سابقه افكار نژادپرستى ترامپ
رئيس جمهور آمريكا نخستين باردر قبال 

برخى تحــوالت مثل حوادث خشــونت 
بار شــهر «شــارلوتزويل» ايالت ويرجينيا، 
گرايش هاى نژادپرستانه خود را آشكار كرد.

ترامپ به صراحت از اقدامات خشونت بار 
گروه هــاى نژادپرســت در اعتراضات اين 
شــهر حمايت كرد. «جى اى. پيرســون» 
كارشــناس مسائل سياسى در مقاله اى در 
روزنامه لس آنجلس تايمز نوشت: «حاميان 
و فعاالن حقوق مدنى، دانشــمندان حوزه 
علوم اجتماعى و شهروندان عادى آمريكا 
همگى توافق دارند كه «دونالد ترامپ» يك 

نژادپرست به مفهوم واقعى كلمه است».
مواضع نژادپرستانه ترامپ در داخل هيئت 
حاكمه آمريكا نيز بازتاب داشته است. «جان 
فيلى» سفير آمريكا در پاناما در پى اظهارات 
نژادپرستانه ترامپ از مقام خود استعفا كرده 
و گفته اســت كه ديگر نمى تواند در دولت 

وى كار كند.

 واكنش كشورهاى آفريقايى
گروه متشــكل از 54 نماينده كشورهاى 

آفريقايى در ســازمان ملل بــا ابراز اينكه 
از اظهارات دونالد ترامپ شــوكه شده اند، 
اين اظهارات را نژادپرستانه و يك رسوايى 
توصيف كردند و عذرخواهى رئيس جمهور 

آمريكا را خواستار شدند.
گروه كشــورهاى آفريقايــى همچنين از 
تداوم موضع نژاد پرستانه دولت آمريكا در 
قبال مهاجران آفريقايى و رنگين پوســت 

ابرازنگرانى كرد.
سفيران كشورهاى آفريقايى در سازمان ملل 
با ملت هائيتى و ساير كشورهايى كه مورد 
اهانت رئيس جمهور آمريكا قرار گرفته اند، 
ابراز همبستگى كرده و از همه شهروندان 
آمريكايى كــه اين اظهــارات را محكوم 

كرده اند، قدردانى كردند.
منابع ديپلماتيك اعالم كردند: متن بيانيه 
گروه كشورهاى آفريقايى در سازمان ملل 
به شكل بى سابقه اى تند است؛ همچنين 
هائيتى در واكنش به سخنان ترامپ عليه 
مردم اين كشور، سفير آمريكا را به وزارت 

خارجه فراخواند.

سخنان فكر نشده رئيس جمهورآمريكا بزرگ ترين مشكل اين كشور است

حاشيه هاى دهان هميشه باز ترامپ

 من دانش آموخته دانشــگاهم، ولى به نظر من اگر ظرفيت دانشگاه ها مثل گذشته به 
يكدهم متقاضيان برگردد و فقط افراد نخبه و درسخوان وارد دانشگاه شوند، فضاى اخالقى 
و اقتصادى جامعه هم سالم تر خواهد شد! اكنون دانشگاه ها جوانان سالم ما را مى گيرند و 
افراد ناســالم اخالقى و اعتقادى تحويل مى دهند، اگر بررسى كنيد، خواهيد ديد اين كارها 
را از محيط ناســالم دانشــگاه هايى كه درس و علم در آن جايگاهى ندارد، شروع كرده اند. 

9350009020
 كار به فيلتر تلگرام ندارم، ولى چرا از پيام رسان داخلى مثل آى گپ استفاده نكنيم؟ قطعاً 
كانال سالم، از كانل ناسالم بهتر است. من نصبش كردم خيلى خوبه، بخصوص فرهنگيان 

عزيز در مدارس به كار بگيرند. 9300002554
 پنج سال از عمر دولت روحانى گذشت. آيا زمان پاسخگويى ايشان فرا نرسيده؟ يا هنوز 
هم شخص رئيس جمهور و كابينه قصد دارند مشكالت كشور را مربوط به دولت قبل بدانند 
و با فرافكنى و بازى هاى پوپوليســتى دولت خود را مبرا از هرگونه تقصير در وضع موجود 

معرفى كنند؟!.9020000227
  همان 150 هزار تومان سود سهام عدالت كه گفتند فعالً نفرى 50 هزار تومان مى ريزيم؛ 
ما 4 نفر هستيم 3 نفرمان نفرى 40هزار تومان ريختند 1 نفر ديگر را 20 هزار تومان ريختند، 

اين هم از سهام عدالتشان!. 9150009677
  به جاى اينكه به حقوق كارمندان مبلغ قابل توجهى اضافه كنيم و موجب دلسردى و 
يأس كارگران و مستضعفان گرديم، به يارانه هر ايرانى مبلغى را بيفزاييم، اين امر به انصاف و 

عدالت نزديكتر است و موجب خشنودى خدا و خلق مى شود. 9150007109 
 60 درصد پهناى  اينترنت  كشور همچنان  در اختيار تلگرام  نرم افزار(قلعه ديجيتال) سازمان 
 سيا آمريكاست! و گويا وزير ارتباطات  همچنان  براى  آزاد كردن  آن  از فيلتر در حال  تالش 

است! پيام رسان هاى داخلى هم  در تحريم هستند! 9360006158
  دولت با اين سهام عدالت دادنت مردم را مسخره كردى، بيچاره عدالت كه غريب ترين 

واژه ها شد. دولت غربگرا به فكر غربى شدن است نه به فكر مردم وطنش. 9110006820
 به جهانگيرى بگوييد تو و برادرت اقتصاد را به ته دره برديد، در ضمن شما در اين 5 سال 

همه مردم را از كميته اى ها بدتر كرديد!. 9160003247
 مســئوالن به فرمايشات مقام معظم رهبرى توجه كنند واين نحوه اجراى اصل44 بايد 
اصالح كنند بخصوص توزيع سود سهام عدالت ارزش پايه سهام دوميليون تومان بوده آيا 
در اين 11ســال سود آن چه شده كه باز براى اقساط آن 500 هزار تومان ديگر زورگيرى 

مى كنند و 10 شركت پر درآمد آن مصادره شده است!. 9150000211
 هدف اين دولت و دست اندركارانش خدمت به كدخداست!. 9160003247

 انگليسى ها، جاسوسان خود را با اسامى فريبنده مى فرستند ايران براى خبرنگاران كالس 
بگذارند، اما وزير انگليسى متكبرانه امتناع مى كند كه براى همان خبرنگارها در پايان ديدار 
با همقطارهايش كنفرانس مطبوعاتى بگذارد و ميزبان ايرانى هم مى پذيرد! به قول شاعر: دل 
هر ذره كه بشكافى آفتابش درميان بينى- اما برجام را ذره اى مى بينيم كه هر بار از دلش 

يك بدى و رذالتى در مى آيد. 9190008895
  بانك ملى هم از هر انتقال كارت به كارت، كارت هاى بانك ملى كه قبالً رايگان بود اكنون 
250 تومان كسر مى كند، براى پرداخت قبوض هم 250ريال كسر مى كند، خدايا به فرياد 

مردم برس از مسئوالن كه خبرى نيست!. 9390009700
  از نماينــدگان دولتى مجلس گله اى نداريم؛ زيرا هر چه به نفع دولت اســت تصويب 
مى كننــد و ملت را فقــط در موقع رأى دادن درك مى كنند! مرحبــا به عصاره دولت نه 

ملت!.9150002864
 ســاخت  سريال هاى  الف  صداوسيما كنسل شده  چون  دولت  روحانى هرسال  بودجه  اين 
 ســازمان  را كاهش مى دهد!؟ هر  انتقادى از دولت  ممنوع  شــده،  تمام  برنامه هاى  چالشى 
ســيما به دستور دولت  حذف  شد، سيما دولتى شــده  اما دولت  هنوز دست بردار نيست!. 

9360006158

مسئوالن از فرصت سازى 
براى مثلث دشمن پرهيز كنند 

مثلث دشمنى با نظام جمهورى اسالمى ايران 
كه رهبــر معظم انقالب در ســخنان 19 دى 
امسال به آن اشاره كردند، يك مكانيزم دائمى 
از اوايل انقالب اســالمى از سوى دشمن است 
كه همواره با انگيزه ايجاد تفرقه و القاى شرايط 
نامناسب زندگى، در ايران سعى دارند به اهداف 
از پيش تعيين شده خود دست پيدا كنند كه 
البته هميشه ناكام مانده اند. در 39 سال گذشته، 
دشمن همواره مترصد ايجاد شكاف و رخنه اى 
در نظام بوده است تا از اين فرصت براى ضربه 
زدن به اصل انقالب اســتفاده كند. به طورى 
كه گروه هاى تجزيه طلب كردســتان، صدام، 
آمريــكا و برخى كشــورهاى اروپايى از همان 
سال 57 جنگ با ايران را در اولويت هاى اصلى 
فعاليت هاى سياسى شان قرار دادند و با تحميل 
جنگ هشت ســاله بر ايران در تفكر براندازى 
انقــالب ايران بودند. پــس از جنگ تحميلى، 
آمريكايى ها با همدستى اســرائيلى ها همواره 
گزينه هايى را عليه ملت ايــران رو كردند كه 
هر بار با شكســت مواجه شدند؛ اگرچه عبرتى 
از تاريخ نگرفتند و دوباره برنامه جديدى را آغاز 
كردند. دشمنان انقالب اسالمى بعد از گذشت 
حدود 4 دهه از عمر انقالب اسالمى هنوز به يك 
نكته اساسى پى نبرده اند و آن اينكه، مردم ايران 
را بخوبى نشناخته اند به طورى كه شايد مردم 
داراى مشــكالت اقتصادى باشند اما اولويت ها 
را بخوبى تشخيص مى دهند و همچون ابتداى 

انقالب حامى نظام و واليت فقيه هستند.
سخن مهم تر آنكه برخى كشورهاى منطقه كه 
در اين مثلث دشــمن، آتش افروزى و با آن ها 
همدســتى كرده و با حمايت هاى خودشــان 
همواره ايران را به عدم وجود دموكراسى محكوم 
مى كنند، حتى يك انتخابات در كشورشــان 
برگزار نمى شــود و مردم آن ها حتى از برخى 

حقوق اوليه زندگى نيز محروم هستند.
از طرفى ديگر، ســخن قابل تأمل مهم و حائز 
اهميت آن اســت كه هرگاه عوامل و نيروهاى 
داخلى در اين 39 سال، قدرتمند ظاهر شده اند و 
نفوذ در ساختار كشور كمتر و يا مهار شده است، 
اين مثلث در رسيدن به اهدافش سريع تر ناكام 
شده است. به طورى كه اگر در چند سال اخير، 
دولت در زمينه هــاى مختلف بخصوص حوزه 
اقتصادى مؤثر عمل مى كرد و به مطالبات به حق 
مردم رسيدگى كرده بود، مجالى براى جوالن 
و فضاســازى اين مثلث در داخل كشور ايجاد 
نمى شد. از سوى ديگر، اين مثلث از ملت ايران و 
انقالب اسالمى خشمگين است و براى تخريب 
نظام هميشه و به صورت مستمر در حال برنامه 
ريزى و طرح ريزى مى باشــد و همزمان سعى 
دارد از چند عرصه وارد تهاجم شــود از اين رو 
عرصه براى فعاليت اين مثلث بايد محدود شود 
و مسئوالن در هر رده اى از فرصت سازى براى 
دشمن بايد پرهيز كنند. مسئوالن و بخصوص 
قوه مجريه بايد به اين نكته آگاهى داشته باشند 
كــه تكيه گاه اصلى اين انقــالب و نظام، مردم 
هستند، از اين رو با قطع اميد از بيگانگان و اتكا 
به توانمندى هاى داخل و انس و تعامل بيشتر با 
مردم بايد مراقب نفوذ دشمن باشد تا فضا براى 
سوءاستفاده دشمن مهيا نشود و مثلث دشمنى 

با ايران همچون گذشته ناكام بماند. 
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ظريف در اجالس گفت و گوهاى فرهنگى آسيايى در تهران:
فردى در آمريكا قدرت گرفته كه  فهم و ادراك چندانى ندارد

مهر: وزيرخارجه كشورمان گفت: تفكر مبتنى بر 
ائتالف سازى و دشمن انگارى ديگران، تفكرى 
است كه از ســوى قدرت هاى بزرگ بر جهان 

تحميل شده است.
محمدجــواد ظريف ديــروز در آيين افتتاحيه 
نخستين اجالس گفت و گوهاى فرهنگى آسيايى 
كه در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى آغاز 
به كار كرده است، برگزارى اين اجالس را بسيار ضرورى و مهم دانست و اظهارداشت: آسيا 
مهد فرهنگ ها و تفكرهاى گوناگون و مهد تمدن در جامعه جهانى است. همان طور كه آسيا 
را در جامعه بين الملل به نام قاره كهن مى شناسند، همواره خاستگاه تفكر و فلسفه، گفت و گو 
و درك مشترك بوده است. به گفته ظريف، تفكر مبتنى بر ائتالف سازى و دشمن انگارى 
ديگران، تفكرى است كه از سوى قدرت هاى بزرگ بر جهان تحميل شده است و براى خروج 
از اين پارادايم كه در قرن ها و دهه هاى گذشته حاصلى جز ناامنى و كشتار براى مردم جهان 
نداشته است، ما ناگزيريم پارادايم گفت و گو را جايگزين آن كنيم؛ پارادايم مبتنى بر فراگيرى 

شامليت و حضور همگان براى رفع مشكالت مشترك جهانى است.
وزيرخارجه ادامه داد: متأسفانه امروز مى بينيم فردى قدرت را در آمريكا در دست خود گرفته 
كه آن قدر فهم و ادراك ندارد كه ملت ها را با الفاظ ركيك و غيرقابل پذيرش و حتى غيرقابل 
باور از اين حيث كه مسئول يك كشور بزرگ است، خطاب مى كند. اين نگرش مانع رسيدن 

به يك پارادايم گفت و گوى فرهنگى فراگير در جهان است.
وى تأكيد كرد: همه نيازمند اين هستيم كه با چنين نگرشى از مبانى فكرى و فرهنگى آن 
كه مبتنى بر خود برتربينى است، مقابله كنيم و راهى هم جز شروع گفت و گو بر مبناى فهم 
متقابل وجود ندارد. ظريف در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به تعدى به حقوق ملت 
فلســطين با چراغ سبز برخى حكومت هاى ناكارآمد منطقه، گفت: حكومت هاى ناكارآمد 
منطقه به جاى مقابله با ريشه گسل هاى اجتماعى در كشورهاى خودشان تالش كرده اند 

با ايجاد نفرت در ديگران و همچنين ايران هراسى اين وحشت و نفرت را جايگزين كنند.

رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور:
تلگرام مجرم امنيتى است و بايد محاكمه شود

تسنيم: رئيــس ســازمان پدافند غيرعامل 
كشور گفت: آمريكا، مشترى اطالعات ما در 

تلگرام است. 
ســردار غالمرضا جاللى در نشســت بصيرت 
افزايى با موضوع بررسى علت اغتشاش هاى اخير 
در دانشــگاه علوم و فنون فارابى به نقش مهم 
شــبكه هاى اجتماعى پرداخت و تصريح كرد: 
وقتى مردم با شبكه هاى اجتماعى با هم ارتباط برقرار مى كنند كسانى كه به اطالعات آن ها 
دسترسى دارند به راحتى مى توانند در قالب مهندسى اجتماعى ذهنيت، موضوع و بسيج و 
تهييج را به مردم ارائه و افكار عمومى آن ها را شكل دهند. جاللى افزود: مدت ها با دوستان 
مان در وزارتخانه هاى ارتباطات و اطالعات صحبت كرديم كه نبايد اجازه دهيم اين اطالعات 

در اختيار خارجى ها باشد.
رئيس پدافند غيرعامل كشــور با اشاره به ضلع دشمن در جريان حوادث اخير بيان كرد: 
مسلماً اطالعات ما در تلگرام مشــترى خاص خودش را دارد، مشترى مثل آمريكايى ها، 

منافقين و هر گروهى كه ظرفيت نيروى عملياتى داشته باشد. 
وى تصريــح كرد: تلگرام به ما خيانت كرده اســت و بايد براى افشــاى اطالعات ما 
محاكمه شــود، نبايد اجازه برگشت به آن داده شود. ما بايد از شبكه هاى بومى خود 
استفاده كنيم و براى استفاده از فضاى مجازى بايد همه زير ساخت ها را در داخل و 

به صورت بومى داشته باشيم.
ســردار جاللى تصريح كرد: شبكه تلگرام مجرم است. اين شبكه اجتماعى اطالعات بيگ 
ديتا(big data) مردم ما را و اطالعاتى كه مردم به امانت در شــبكه ها توليد كرده بودند 
همراه با تحليل داده به دشمنان كشور داد و از طرف ديگر شبكه تلگرام با دروغ پردازى و 
توليد و گسترش اطالعات غلط و دروغ، نقش بسيج توده اى مردم را در اين آشوب ها داشت 

و دعوت به تخريب، آتش سوزى و...نيز بر عهده آن بود.
جاللى گفت: وقتى كه دولت تصميم بر كنترل تلگرام گرفت، يك دفعه همه آشوب تمام شد. 
پس نقش تلگرام در آشوب ها و براندازى نقش اصلى است و بنابراين شبكه اجتماعى تلگرام 
يك مجرم امنيتى بوده و اقدام بر ضد امنيت ملى ما دارد؛ بنابراين برگشت اين شبكه يعنى 

اجازه دهيم دوباره آن ها عليه ما توطئه كنند.

تلگرام رفع فيلتر شد
فارس: پيام رسان تلگرام پس از چند روز مسدود بودن رفع فيلتر شد.

بنابر اعالم كاربران اينترنت هم اكنون امكان اســتفاده از پيام رسان تلگرام روى شبكه 
اينترنت خانگى (ADSL) فراهم شده است.  بنابر گزارش كاربران، امكان استفاده از اين 

شبكه روى اينترنت اپراتورهاى موبايل هم فراهم شده است.
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موضع دولت درمقابل ساخت مسكن كم درآمدها 

نه مسكن مهر ادامه پيدا كرد، نه مسكن اجتماعى اجرا شد

گزارش خبرى

 اقتصاد/ زهرا طوسى   سياست هاى دولت براى كاهش مشكل 
سرپناه مردم به يك چالش جدى تبديل شده، در حالى كه دولت 
مسكن مهر را حذف كرده، مديرعامل بنياد مسكن هم مى گويد 

درباره طرح مسكن اجتماعى هم هيچ اقدامى نشده است.
تعلل دولت در اين بخش در حالى تداوم دارد كه دهه هفتادى ها 
به جرگه تشــكيل خانواده پيوســته اند و هر سال يك ميليون 
مســكن هم نياز جامعه اســت. طرح مسكن اجتماعى ساالنه 
تأمين مسكن 100 هزار خانوار كم درآمد را در قالب روش هاى 
متنوعى همچون؛ پرداخت تســهيالت ارزان قيمت ساخت و 
خريد مســكن، پرداخت كمك بالعوض خريد مســكن مهر، 
پرداخت بخشى از اجاره بها و وديعه مسكن خانوارهاى مستأجر 

و كم درآمد در دستور كار قرار داد.
اما بر اساس آنچه محمد جواد حق شناس معاون مسكن شهرى 
بنياد مسكن گفته اســت، آن ها به عنوان مجرى طرح مسكن 
اجتماعى در برنامه ششم توسعه نتوانسته اند اقدامى انجام دهند. 
به گفته وى اجراى فاز اول اين طرح هم  اكنون در قالب تأمين 
100 هزار مســكن ملكى و استيجارى براى دو دهك اول كم  
درآمد، شامل حدود 420 ميليارد تومان يارانه و 2400 ميليارد 
تومان تسهيالت بانكى است كه به خاطر عدم تأمين اين منابع 

امكان آغاز اين طرح وجود ندارد. 

 توجيه اقتصادى ندارد
ايرج رهبر، نايب رئيس و عضو هيئت مديره كانون انبوه سازان 
كشور در گفت و گو با خبرنگار ما درباره اينكه چرا سياست هاى 
خانه دار شــدن مردم در دولت جواب نداده است، گفت: اعالم 
طرح مسكن اجتماعى از سوى وزير در حالى انجام شد كه وى 
تحت فشــارهايى بود كه هيچ برنامه اى براى مسكن ندارد، در 

اين شــرايط بدون اينكه برنامه و مطالعات مدونى وجود داشته 
باشد و راه هاى تأمين منابع مالى آن مشخص باشد طرح مسكن 

اجتماعى را مطرح كرد.
وى افزود: بعدها طرحى براى صندوق زمين و مسكن با الگوى 
صندوق نسيم ارائه كردند كه توسط بانك مسكن به عنوان يك 
نهاد مالى جهت تأمين مالى پروژه هاى ساختمانى مد نظر قرار 
گرفت. يعنى اينكه مردم بيايند سهام بخرند، فكر كنيد كسى 
35 صدم متر مربع از ســاختمان در يك پروژه سهمش باشد، 
بايد گفت صندوقى كه در فرابورس باشد بيشتر به درد سرمايه 
گذارى در حوزه توليد مسكن مى خورد و دردى از مصرف كننده 

مد نظر ما دوا نمى كند.
وى افزود: مســكن مهــر را مى گفتند دولــت دخالت كرده و 
تسهيالت بدون پشتوانه داده است و تورم زا بوده و حاال اين ها 
دارند روى بافت هاى فرسوده كه مسئله تملك امالك دارد كار 
مى كنند، يا بايد زمين را از مردم بخرند يا مشاركتى ساخته شود، 
در حالى كه در مسكن مهر دولت مسئله زمين ارزان كه عمده 
قيمت مسكن را تشكيل مى دهد حل كرد و با تسهيالت بانكى 
توانســت طرح را به جايى برساند. وى افزود: پول زمين،قيمت 
تمام شده مسكن در بافت فرسوده را باال مى برد، از طرفى چون 
ساخت در همه جا يكســان هزينه دارد، ولى قيمت زمين در 
مناطق مختلف متفاوت است، براى سرمايه گذار انگيزه و توجيه 

اقتصادى براى مشاركت وجود ندارد.

 مسكن اجتماعى ساخته نمى شود
حسام عقبايى نايب رئيس اتحاديه مشاوران امالك تهران نيز در 
گفت و گو با خبرنگار ما گفت: وزير راه وشهرسازى در مجلس 
صحبت از مسكن اجتماعى كرد و مسكن مهر را به طور كامل رد 

كرد ولى نتوانست هيچ كارى در حوزه ساخت و فروش و توليد 
انجام بدهد، در طرح وى منابع مالى روشن نيست و با توجه به 

كمبود نقدينگى عملياتى شدن آن دشوار است.
وى با اشاره به اينكه ما ساالنه يك ميليون واحد مسكونى نياز 
داريم كه اگر ســاخته شود 12 سال طول مى كشد تا عرضه و 
تقاضا به تعادل برسد، افزود: در چنين شرايطى ساخت صد هزار 
واحد مسكونى براى اقشــار كم درآمد يك دهم از نياز ساالنه 

است كه آن هم در حد حرف باقى مانده است.
وى با بيان اينكه دولت بايد راهكارهاى منطقى و اجرايى ترى 
را با شتاب بيشترى براى اقشار اولويت دار جامعه مد نظر قرار 
بدهد، افزود: اگر همين امســال ساخت 100 هزار واحد كلنگ 
بخورد بهره بردارى آن چهار ســال طول مى كشــد، كه قاعدتاً 
نمى تواند در كوتاه مدت و يا حتى ميان مدت تأثيرى در تأمين 

مسكن كم درآمدها داشته باشد. 
وى تأكيد كــرد: دولت در حوزه تســهيالت بانكى هم خوب 
عمل نكرد، كســى كه تحت پوشش نهادهاى حمايتى است يا 
يك كارمند ســاده نمى تواند با حقوق زير يك ميليون تومان 
از پس اقســاط تسهيالت بر بيايد، قاعدتاً بايد به جز تسهيالت 
راهكارهاى ديگرى باشــد مثل توليد مسكن استيجارى و گام 
به گام خانه دار كردن دهك هاى مختلف، مديريت زمين براى 
كاهش قيمت مسكن و همچنين اصالح سياست هاى پولى و 
بانكى كشور و همچنين جلوى بنگاه دارى بانك ها را بگيرد تا 

سرمايه ها به افزايش توليد در كشور منجر شود.

هشتگ

#   جانسوز مثل نفتكش

#   نقد معصوم!

#  پالسكوى آبى

#   سؤال امتحانى

#   برده دارى مدرن

#   كنكاشى در طالق

عبداهللا گنجى مدير مسئول روزنامه جوان 
هم به حادثه نفتكش ايرانى اشاره كرد و 

يادآور حادثه مشــابهى شد كه عده اى سياست زده حدود يك سال 
پيش حســابى در آن اتفاق بر محور منافع سياسى شان يكه تازى 
كردند، او نوشت: «در ظاهر پالسكو آبى با 30 مفقود ايرانى در آب هاى 
چين و ژاپن به اندازه پالســكوى خشــكى در تهران آورده سياسى 
ندارد، همه آرامند، اتفاق جديدى نمى افتد، سخنگو ندارد، وزير نفت 
فعالً وزير كار است.فقط چهار روز است عده اى مى روند آنجا همين!»

سعيد توانا راد فعال دانشجويى در رابطه 
با موضوع قابل نقد بودن معصومين كه 

از ســوى رئيس جمهور مطرح شده در توييتى نوشت: «سؤال 
پيشنهادى براى امتحان نهايى درس هديه هاى آسمانى پنجم 
دبستان: با توجه به آيه 4 سوره نجم كه مى فرمايد «و ما ينطق 
عن الهوى ان هو اال وحى يوحى» آيا پيامبر(ص) كه  معصوم از 
گناه و حتى اشتباه بودند، چيزى را از جانب خودشان مى گفتند 

كه اساساً بتوان نقدى حقيقى بر آن وارد نمود؟(2 نمره)»

محسن پيرهادى عضو سابق شوراى 
شــهر تهران از بيانيــه اى گفت كه 

بتازگى رئيس جمهور معلــوم الحال آمريكا درباره ايران صادر 
كرده اســت. او با اشاره به عزم راسخ مردم ايران مقابل ترامپ 
اينگونه نوشت: «بيانيه ترامپ عليه  ايران، شكلى از  برده دارى 
مدرن بين المللى است كه او براى غرب به نمايش گذاشته است 
تا با همراهى دوستانش چيزى از استقالل و هويت ايران بزرگ 

نماند. ايرانيان نظاره گرند تا ترامپ اين آرزو را به گور ببرد».

جليل محبى از جمله طالب حقوقدان و 
فعال در شبكه هاى اجتماعى به كنكاش 

و تحقيقى پيرامون طــالق پرداخت و در صفحه توييترش اين 
موضوع را مطرح كرد كه «در آمارها، بين سه فاكتور زير و طالق، 
رابطه مستقيم وجود دارد: وضعيت مالِى بهتِر زن نسبت به مرد/ 
وضعيت تحصيلِى بهتِر زن نسبت به مرد/ سن باالتر زن نسبت به 
مرد. در ازدواج هايتان به تجربه هاى فوق عمل كنيد. البته اين ها 

قطعى نيست و صرفاً آمار طالق در موارد فوق بيشتر است».

محمدرضا باقرى فعال رســانه اى و 
مجرى برنامه هاى صدا و ســيما، با 

توجــه به حادثه دلخراش براى 30 تــن از ملوانان و كاركنان 
نفتكش ايرانى، از كاركرد و نگاه جزيره اى رسانه ها گفت و عنوان 
كرد: «تهران زدگى و سياست زدگى مشكل رسانه و رسانه اى 
هاســت، حادثه نفتكش اوالً چون تصوير موبايلى ندارد و بيخ 
گوشمان نيست، ثانياً چون نمى شود با آن هشتگ فالنى استعفا 

ساخت، ارزش خبرى پيدا نمى كند. همين قدر بى رحم»

وحيد يامين پور مجرى برنامه تلويزيونى 
جهان آرا با اشــاره به ســخنان حسن 

روحانى مبنى بر قابل نقد بودن امام معصوم با زبان كنايه در صفحه 
توييترش نوشت: «در افاضات جديد فرموده اند: «امام زمان هم قابل 
نقد است» و شــايد در ادامه بفرمايند: اصالً اصل ظهور مسئله اى 
تنش زا و افراط گرايانه است. حاال سفيانى هم خروج كرده باشد ما 
چرا بايد ماجراجويى كنيم؟ چراغى كه به خانه رواست به مسجد 
حرام است. به هر حال ما به تعهدهاى بين المللى خود پايبنديم...».

عبداهللا گنجى مدير مسئول روزنامه جوان 
هم به حادثه نفتكش ايرانى اشاره كرد و 

يادآور حادثه مشــابهى شد كه عده اى سياست زده حدود يك سال 

سعيد توانا راد فعال دانشجويى در رابطه 
با موضوع قابل نقد بودن معصومين كه 

از ســوى رئيس جمهور مطرح شده در توييتى نوشت: «سؤال 

محسن پيرهادى عضو سابق شوراى 
شــهر تهران از بيانيــه اى گفت كه 

بتازگى رئيس جمهور معلــوم الحال آمريكا درباره ايران صادر 

جليل محبى از جمله طالب حقوقدان و 
فعال در شبكه هاى اجتماعى به كنكاش 

و تحقيقى پيرامون طــالق پرداخت و در صفحه توييترش اين 

محمدرضا باقرى فعال رســانه اى و 
مجرى برنامه هاى صدا و ســيما، با 

30 تــن از ملوانان و كاركنان 

وحيد يامين پور مجرى برنامه تلويزيونى 
جهان آرا با اشــاره به ســخنان حسن 

روحانى مبنى بر قابل نقد بودن امام معصوم با زبان كنايه در صفحه 

پس از 2 سال بازداشت
«شيخ زكزاكى» در ميان 

خبرنگاران حاضر شد

فارس: شيخ «ابراهيم الزكزاكى» رهبر جنبش 
اســالمى نيجريه ديروز براى اولين بار پس از 2 
سال اجازه يافت در جمع خبرنگاران حضور يابد. 
وى از ســال 2015، زمانى كــه ارتش نيجريه 
به حسينيه شــهر «زاريا» حمله كرد، به همراه 
همسرش در بازداشت به سر مى برد. منابع محلى 
مى گويند: در آن حمله نزديك به 1000 نفر از 

جمله پسر شيخ زكزاكى كشته شده اند.
حضور رسانه اى شيخ زكزاكى پس از آن صورت 
گرفت كه در روزهاى گذشــته بــا باال گرفتن 
نگرانى ها درباره وضعيت ســالمت او، چندين 
تظاهرات در شهرهاى مختلف نيجريه در حمايت 

از رهبر جنبش اسالمى نيجريه صورت گرفت.
شيخ زكزاكى كه ديروز با گردنى باندپيچى شده 
و پس از حضور در بيمارستانى در ابوجا در جمع 
خبرنگاران حاضر شد، از مردم نيجريه به دليل 
حمايت هايشــان از او تشكر كرد. وى همچنين 
گفت: همچنان «زنده» اســت و اجازه يافته كه 

توسط پزشك خود مورد معاينه قرار گيرد.
وى گفت: «پيش از اين فقط پزشكان امنيتى مرا 
معاينه مى كردند، اما اكنون اجازه يافتم كه توسط 
پزشــك خودم كه قبالً هم مرا معاينه مى كرد، 
معاينه شــوم.» زكزاكى افزود: «به لطف دعاهاى 

[مردم]، حالم رو  به بهبود است.»
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ميزبانى ورزشگاه امام رضا از 10 بازى فوتبال  قدس: رئيس هيئت فوتبال خراسان رضوى از برگزارى 10 مسابقه فوتبال با اولويت رقابت هاى ليگ برتر در ورزشگاه امام رضا(ع) خبر داد و دليل 
كمتر برگزار شدن مسابقات در اين ورزشگاه را برخى مالحظات شوراى تأمين و محقق نشدن برخى توافق هاى الزم معرفى كرد. محمد مهدى برادران گفت: پيرو توافق انجام شده ميان مؤسسه تربيت بدنى آستان 

قدس رضوى و هيئت فوتبال خراسان رضوى تا پايان فصل 10 بازى فوتبال در ورزشگاه امام رضا(ع) با اولويت تيم هاى ليگ برترى برگزار مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r خدمت رسانى پزشكان خادميار رضوى 
به محرومان كرمانشاهى

آستان: پزشــكان خادميار رضوى 
به كمــك محرومــان و نيازمندان 

كرمانشاه شتافتند. 
آستان  نمايندگى  دفتر  سرپرست 
كرمانشاه  استان  در  قدس رضوى 
بــا اعالم ايــن خبر افــزود: طرح 
«دســتان مهربانــى» بــه منظور 
ويزيــت رايــگان محرومــان در 

مناطق كم برخوردار حاشــيه شهرها آغاز شده است.  حسن موحد گفت: در 
اين طرح پزشكان خادميار با حضور در مساجد و حسينيه هاى مناطق هدف 
به ويزيت رايگان بيماران مى پردازند. وى عنوان كرد: در سومين دوره از اجراى 
اين طرح شــمارى از خادمياران سالمت با حضور در مسجد صاحب الزمان(عج) 
شهرك كهريز در حاشيه شهر كرمانشاه بيماران نيازمند را ويزيت و مداوا كردند.

موحد با بيان اينكه اين طرح آخر هر هفته در مناطق محروم برگزار مى شود، ابراز 
كرد: خادمياران سالمت با هدف كمك به بهبود و ارتقاى وضعيت سالمت جامعه، 
ارائه خدمات درمانى و تالش در جهت كاهش مشكالت نيازمندان اعزام مى شوند.

در 9 ماهه منتهى به آذرماه توسط خدام بارگاه منور رضوى صورت پذيرفت
انجام 4 ميليون نفر ساعت خدمت به زائران

آســتان: به همت 8000 خدمه و خدمتيار افتخارى در 9 ماهه سال جارى، 4 
ميليون نفر ساعت خدمت به زائران بارگاه رضوى ارائه شده است.

در 9 ماهه منتهى به آذرماه ســال جارى بيش از 4 ميليون نفر ســاعت خدمت 
توسط خدام و خدمه افتخارى حرم مطهر رضوى در مديريت امور خدمه آستان 
قدس رضوى انجام شــده است كه از آن جمله مى  توان به شركت 2600 خادم 
در طرح «معين الضعفا»، انجام 276 مورد تعويض گل هاى فوق ضريح، انجام 19 
مرتبه تعويض پوش ضريح، 520 مرتبه شست و شوى رواق هاى مركزى، اجراى 
490 مرتبه مراسم صفه، 12 مرتبه پرداخت ضريح و پنجره فوالد، صحافى بيش 

از 68 هزار جلد كتاب ادعيه و شست و شوى 15 مرتبه روضه منوره اشاره كرد.
همچنين در فصل پاييز بيش از 16 تن خرما توسط خدام بارگاه منور رضوى براى توزيع 

در ميان زائران پياده سالروز شهادت حضرت رضا(ع) بسته بندى و توزيع شده است.
بسته بندى 538 هزار بســته نبات متبرك و  برگزارى 736 جلسه كالس هاى  
اخالق در آسايشگاه هاى مديريت حوزه خدمه در راستاى ارتقاى سطح مهارت هاى 
خدمتى از ديگر فعاليت هاى خدمه و خدمتياران افتخارى حرم مطهر رضوى در 

سه ماهه سوم سال 96 است.

فعاليت 17 كانون خادميارى در مساجد استان قزوين
آستان: سرپرست نمايندگى آستان 
قدس رضوى در قزوين از تأسيس و 
فعاليت 17 كانون خادميارى در اين 

استان خبر داد.
علــى نبيئى بــا بيــان اينكه به 
همت اين نمايندگى ســه كانون 
جمله  از  تخصصــى  خادميــارى 
درمــان،  و  بهداشــت  كانــون 

حقوقدانــان و حوزه علميــه خواهران و پنج دفتر نمايندگى آســتان قدس 
رضوى در شهر و شهرســتان هاى اين استان تأسيس شده است، افزود: اين 
نمايندگى در نظر دارد تا پايان ســال 50 كانــون خادميارى مختلف را در 

مساجد، حسينيه ها و... افتتاح كند.
نبيئى در ادامه به فعاليت خادمياران اشاره كرد و گفت: تاكنون بيش از 800 نفر 
به صورت حضورى و غير حضورى به عنوان خادميار در اين نمايندگى نام نويسى 

كرده اند. 

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
آستان  موقوفات  عمران  و  فنى  معاون 
برخى  از  بهره بردارى  از  رضوى  قدس 
قدس  آستان  توليت  سفر  طرح هاى 
پايان  تا  سرخس  شهرستان  به  رضوى 

شهريورماه سال 1397 خبر داد.
«مهنــدس خليل اكبــرى» در گفت وگو 
بــا خبرنگار ما با اعــالم اين خبر افزود: 
ساخت فضاى آموزشى شامل دو مدرسه 
6 كالســه و در مجمــوع 12 كالســه، 
ســاخت يك ســالن و مجموعه ورزشى 
چند منظوره، ســاخت فضاهاى ورزشى 
در روســتاهاى مناطق محــروم مجاور 
شهرســتان سرخس شــامل سه سالن 
ورزشــى و...  از جمله طرح هاى ســفر 
توليت معزز آســتان قــدس رضوى در 
اواخر آبان ماه سال جارى به شهرستان 

سرخس به شمار مى آيد.
معاون فنى و عمران موقوفات آســتان 
قدس رضوى اظهار داشت: طرح ساخت 
فضاى آموزشــى مربوط به دو مدرســه 
6 كالســه و در مجموع 12 كالســه در 
مقاطــع تحصيلــى اول و دوم ابتدايى 
در زمينى به مســاحت حــدود 3900 
مترمربــع از اراضى متعلق به آســتان 

قدس رضوى انجام مى شود.
اكبرى تصريح كــرد: زيربناى  مهندس 
اين طرح حــدود 1500 مترمربع بوده 
وعمليــات اجرايــى آن پــس از تهيه 
نقشه هاى مربوط در دى ماه جارى آغاز 
شــده و پيش بينى مى شود اين طرح تا 
پايان شــهريور ماه سال 1397 به پايان 

برسد.
معاون فنى و عمران موقوفات آســتان 
قــدس رضوى متذكر شــد: در طراحى 
افزايش يك  آموزشــى،  اين فضاهــاى 
طبقــه ديگر در صورت نياز به توســعه 
فضــاى آموزشــى پيــش بينى شــده 
كه در صــورت اجــرا، امــكان تبديل 
ايــن مجموعه آموزشــى 6 كالســه به 
دو واحــد آموزشــى 12 كالســه نيــز 

فراهم است.

 27 ميليارد ريال بودجه 
وى با اشاره به اينكه اين طرح به صورت 
اســكلت فلزى و نماى متعارف فضاهاى 
داشت:  اظهار  آموزشى ساخته مى شود، 
در كنار كالس هاى در نظر گرفته شــده 
در ايــن پروژه، فضاهاى جانبى شــامل 
فضاهــاى مــورد نياز بــراى مديريت و 
خدمات عمومــى و همچنين نمازخانه 

هم پيش بينى شده است.
اين مقام مســئول اضافه كــرد: ميزان 
بودجه پيش بينى شــده بــراى عمليات 
اجرايى ســاختمان آموزشــى، محوطه 
ســاختمان  و  ديواركشــى  ســازى، 
ســرايدارى حــدود 27 ميليــارد ريال 
بوده كه اين مبلغ، پيرو دســتور توليت 
معزز آســتان قــدس رضــوى از منابع 
آســتان قدس رضوى تأمين گرديده و 
بــا مديريت و نظارت حوزه معاونت فنى 
و عمران موقوفات آســتان قدس رضوى 
و انتخاب پيمانكار واجد شــرايط ، اجرا 

خواهد شد.

 1200 مترمربع فضاى ورزشى
مهندس اكبرى در ارتباط با گســترش 
فضاهــاى ورزشــى عنوان كــرد: يك 
ســالن موجــود از فضاهــاى متعلق به 
آســتان قدس رضــوى مطابــق تأكيد 

مقرر  رئيسى  والمسلمين  حجت االسالم 
گرديده در قالب فضاى ورزشى طراحى 

و اجرا شود.
وى ادامــه داد: بديــن منظــور در اين 
ســالن، پيش بينى ساخت يك مجموعه 
ورزشــى چند منظوره به صورت سالنى 
با مساحت حدود 1200 مترمربع انجام 
شــده كه طراحى آن به پايان رسيده و 
مراحل انتخاب پيمانكار در دست اقدام 

است.
معاون فنى و عمران موقوفات آســتان 
پيش بينــى كرد حداكثر  قدس رضوى 
در بهمن ماه سال جارى عمليات اجراى 
ســالن مزبور آغاز و درنهايــت تا پايان 
تابســتان آينده به پايان برسد و جهت 
اختيار مردم شــريف  بهره بــردارى در 

سرخس قرار گيرد.
وى خاطرنشــان كرد: اين پروژه ورزشى 
با بــرآورد هزينه اى حــدود 7 ميليارد 
ريال توسط حوزه معاونت فنى و عمران 
موقوفــات و از طريق انتخــاب پيمانكار 

اجرا خواهد شد.
مهندس اكبــرى اضافه كرد: در طراحى 
اين مجموعه ورزشــى امكان تماشــاى 
مســابقات براى تماشــاگران پيش بينى 
شــده اســت و در ســطح شهرســتان 
سرخس نيز در حال حاضر چنين سالن 

ورزشى با اين ويژگى وجود ندارد.

 سه سالن ورزشى 
در مناطق محروم

اين مقام مســئول در مورد برخى ديگر 
از طرح هاى عمرانى شهرستان سرخس 
ابراز داشــت: همزمان بــا حضور توليت 
معزز آستان قدس رضوى در شهرستان 
سرخس و تأكيد ايشان مبنى بر اجراى 
فضاهاى ورزشــى در روستاهاى مناطق 
محروم مجاور اين شهرســتان، طراحى 
سه ســالن ورزشى به مساحت هر كدام 
حدود هزار مترمربع در ســه روســتاى 
مناطق محروم با حدود 7 ميليارد ريال 

براى هر واحد، پيش بينى شده است.
معاون فنى و عمران موقوفات ادامه داد: 
هم اكنون طراحى ســالن هاى مزبور به 
پايان رســيده و زمين مــورد نظر براى 

يكى از پروژه هاى اشــاره 
و  پيش بينى  نيــز  شــده 
عمليات نقشــه بردارى در 
آن به پايان رســيده است 
بهمــن  در  اميدواريــم  و 
ماه ســال جارى عمليات 
مجموعه  ايــن  اجرايــى 

ورزشى نيز آغاز شود.
مهنــدس اكبــرى عنوان 
كــرد: همچنيــن موضوع 
نهايــى كــردن زمين دو 
مجموعــه ورزشــى ديگر 
حداكثر تــا پايان دى ماه 
جارى انجام و ان شــاءاهللا 
دو  اين  اجرايــى  عمليات 
واحــد هم تا پايان ســال 

جارى آغاز مى شود.
اميــدوارى  ابــراز  وى 

كــرد، عمليات اجرايى ســاختمان هاى 
سالن هاى ورزشى اشــاره شده تا پايان 
شهريورماه ســال 1397 به پايان برسد 
و جهــت اســتفاده اهالى روســتاهاى 
مزبــور و بويژه جوانــان در اختيار آنان 

قرار گيرد.

معاون فنى و عمران موقوفات اين آستان در گفت و گو با قدس خبر داد

 شماره اى را چند روز پيش در همين صفحه اعالم زمان بهره بردارى از پروژه هاى  عمرانى آستان قدس درسرخس
اعالم كرديد براى طــرح «نداى رضوى» تا به 
حال چندين بار در ســاعات اعالم شــده در 
نوبت هاى مختلف تماس گرفته ام، اما متأسفانه 
كسى گوشى را برنمى دارد. لطفاً پيگيرى كنيد. 
09150002454

 لطفا در برنامه غذايى ميهمانسرا به جاى آب 
از دوغ استفاده شود. مصرف آب، هنگام صرف 

غذا خوب نيست. 
09150003402

 از مســئوالن آســتان قــدس رضــوى 
خواهشــمنديم اگر امــكان دارد و اگر صالح 
مى دانند، محبــت بفرمايند دوبــاره جايگاه 

كبوتران را در حرم مطهر راه اندازى كنند.
09330000941

 ليوان هاى يكبار مصرف كه داخل سقاخانه 
قرار دارد، نماى زشتى را ايجاد كرده است لطفاً 

براى جاگذارى مناسب ليوان ها فكرى نماييد.
09150008718

 از مســئوالن حرم مطهر درخواست دارم 
نسبت به وضعيت ميهمانسرا رسيدگى كنند. 
آيا درست است ما كه ساكن مشهد هستيم 
حتى پــدر و مادرمــان هم كه در مشــهد 
متولد شــده اند براى يك بار هم كه شده به 

ميهمانسراى حضرت دعوت نشده باشيم؟
093800005701

 از كميته امداد و بهزيستى به ميهمانسراى 
حرم مطهر دعوت مى شوند، لطفاً يك بار هم 
از كارگران محروم كوره پزخانه ها دعوت كنيد. 
09010003340

 لطفاً سرگذشــت شيخ بهايى را قاب كرده 
و در نزديك قبر ايشان نصب بفرماييد. بيشتر 

مردم از ايشان اطالع درستى ندارند.
09150009860

 ورق هــاى آهنى كــه روى كانال هاى آب 
ورودى پاركينــگ يك نصب شــده هنگام 
رفت و آمد افراد صداى بســيار آزار دهنده و 
گوشــخراش ايجاد مى كند. لطفاً مانند بقيه 

كانال ها، نرده آهنى جايگزين نماييد.
09150008836

صداى مردم

ساخت يك 
مجموعه ورزشى 
چند منظوره به 

صورت سالنى با 
مساحت حدود 
1200 مترمربع 
انجام شده كه 
طراحى آن به 

پايان رسيده و 
مراحل انتخاب 

پيمانكار در دست 
اقدام است

بــــــــرش

پزشــكان خادميار رضوى 
به كمــك محرومــان و نيازمندان 

آستان  نمايندگى  دفتر  سرپرست 
كرمانشاه  استان  در  قدس رضوى 
بــا اعالم ايــن خبر افــزود: طرح 
«دســتان مهربانــى» بــه منظور 
ويزيــت رايــگان محرومــان در 

مناطق كم برخوردار حاشــيه شهرها آغاز شده است.  حسن موحد گفت: در 

سرپرست نمايندگى آستان 
قدس رضوى در قزوين از تأسيس و 
 كانون خادميارى در اين 

علــى نبيئى بــا بيــان اينكه به 
همت اين نمايندگى ســه كانون 
جمله  از  تخصصــى  خادميــارى 
درمــان،  و  بهداشــت  كانــون 

حقوقدانــان و حوزه علميــه خواهران و پنج دفتر نمايندگى آســتان قدس 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

 آقايــان دولتــى مى خواهند عدم توانايى  خود را گردن مجلس بيندازند فارس: نماينده مردم اصفهان در مجلس با اشــاره به اليحه بودجه ســال 97، گفت: ماهيت مجموعه اليحه بودجه 
اقتصادى سال 97 اشكاالت اساسى دارد. حجت االسالم احمد سالك افزود: آقايان دولتى همه چيز را گردن مجلس مى اندازند و مسائل را منوط به اين مى كنند كه اگر مجلس به پيشنهاد ات دولت در 

اليحه بودجه رأى دهد، مشكل اشتغال حل مى شود و در غير اين صورت مشكل اشتغال باقى خواهد ماند. آن ها مى خواهند عدم توانايى  و اراده خود را به گردن مجلس بيندازند. 

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

 پارلمان اسرائيل از اتحاديه 
بين المجالس حذف شود 

اجرايى ســى و نهمين  رئيس كميته  مهر: 
نشســت اتحاديه مجالس سازمان همكارى 
اسالمى، خواستار لغو عضويت پارلمان رژيم 
صهيونيستى از اتحاديه بين المجالس جهانى 
شد. كاظم جاللى با تأكيد بر اينكه بحران ها 
و چالش هاى موجود در جهان اسالم نبايد ما 
را از دفاع از مردم مظلوم فلسطين غافل كند، 
ابراز داشت: فلسطين پيوسته بايد به عنوان 
مهم ترين اولويت در دســتور كار اتحاديه و 
كشورهاى اسالمى باقى بماند و در اين زمينه 
با طرح هر اقدامى كه رسيدگى جدى به اين 
مهم ترين موضوع جهان اسالم را با سستى و 

بى عملى مواجه سازد، مخالف هستيم.

هم آوازى سازمان ملل 
با آمريكا و عربستان 

تسنيم: سازمان ملل در گزارشى همراستا 
با ادعاهاى دولت آمريكا و رژيم عربســتان، 
ايران را به عدم رعايت قطعنامه تسليحاتى 
اين ســازمان در ممنوعيت ارسال سالح به 
يمن متهم كرده اســت. ســازمان ملل در 
اين گزارش كه به رؤيت خبرگزارى فرانسه 
رســيده، از نتيجه گيرى درباره اينكه كدام 
كشــور تأمين كننده موشك هاى بالستيك 
براى ارتش و كميته هاى مردمى يمن بوده، 
خوددارى كرده اســت اما مدعى شــد كه 

الشه هاى اين موشك ها ايرانى ها بوده اند. 

حمايت وزير دفاع آمريكا 
از اغتشاشگران در ايران 

تسنيم: جيمز متيــس، وزير دفاع آمريكا، 
در ادامــه تــالش دولت اين كشــور براى 
موج ســوارى بر روى اغتشاشــات اخير در 
برخى شــهرهاى ايران، بــار ديگر حمايت 
خــود را از ايــن ناآرامى ها اعــالم كرد. به 
نوشته «بريت بارت»، متيس گفت: «من فكر 
مى كنم خيلى مهم است كه ما برخيزيم و 
بگوييم كه ما مردم ايران را درك مى كنيم. 
مشــكل ما، اگر مشكلى داشــته باشيم، با 
مردم ايران نيست. مردم ايران هم از همين 

حكومت ايران خسته شده اند». 

نگاه به رويدادها

سياست/ مسعود بصيرى  همانطور   
كه انتظار مى  رفــت ترامپ قصد دارد بازى 
برجام را ادامــه داده و دولتمردان ايرانى را 
سرگرم كارهاى خود نگاه دارد. در حقيقت او 
مى خواهد به گونه اى رفتار كند كه مقامات 
تصميم گير دولت به جاى برنامه ريزى براى 
استفاده از توافق انجام شده، بيشتر به دنبال 
حل مسئله ماندن يا نماندن آمريكا در برجام 

باشند. 
اين مطلب را بارها پيش از اين هم منتقدان 
دولت به آنها گوشــزد كرده بودند و فرياد 
مى زدند كه آمريكا بــه عهد و پيمان هاى 
حقوقى وفــادار نخواهد مانــد اما يكى از 
مقامات ارشــد مذاكره كننده همان زمان 
گفت خودش به سياســتمداران آمريكايى 
اســت.  داده  درس  حقــوق 
مى خواســت  او  واقــع  در 
بگويــد بيشــتر از منتقدان 
آمريكايــى  حقوق دانــان  و 
مى فهمد و مردم نبايد نگران 
باشند اما االن سياستمداران 
كاخ سفيد همه را به سخره 
گرفتــه و هركارى دلشــان 
مى خواهد با برجام مى كنند 
و مذاكره كننــدگان ما االن 
فقط نگران آن هســتند كه 
در صــورت خــروج آمريكا 
چطور بــا آن همه هيجان و 
مطالبه  اى كه در مردم ايجاد 
كرده بودند روبه رو شوند. برجامى كه قرار 
بود مشكل آب و هوا و ازدواج جوانان را هم 
حل كند امروز خودش به يك مشكل بزرگ 
تبديل شده كه ترامپ آن را به وسيله بازى 
و امتيازگيرى خــود از اروپا و ايران تبديل 

كرده است.

چماقى كه پايين آورده نمى شود
اين بار ترامپ تهديد كرده است كه اگر ايران 
به خواسته هاى آمريكا توجه نكند در موعد 
120 روزه بعدى از برجام خارج خواهد شد 
او در واقع مى خواهد چماق را بر سر ايرانى ها 
و شركت هاى اروپايى نگاه دارد تا اگر كسى 
تصميم بــه كار و معامله با ايران گرفت در 

شــك و دو دلى ماه هاى بعد بماند و نتواند 
تصميم خود را عملى كند.

در اين خصوص حشمت اهللا فالحت پيشه 
هم معتقد است: هدف ترامپ از اعالم اينكه 
بــراى آخرين بار تعليق تحريم ها را تمديد 
مى كند، اين است كه چماق را همچنان بر 
سر جمهورى اسالمى نگه دارد و مانع كنار 
رفتن اين چماق شود تا طى چهار ماه آينده 
موافقتنامه هــاى خارجى ايــران همچنان 
متزلزل باقى بماند و ايران در كانون هدف 

قرار داشته باشد.
اين نماينده مجلس بــا تاكيد بر ضرورت 
تقويت مناســبات دوجانبــه و چندجانبه 
جمهورى اسالمى در سطح منطقه و جهان 
به ويژه با كشورهاى همسايه، گفت: در حال 
حاضر بايد نوعى سياست نومنطقه گرايى را 
در پيــش بگيريم و به ويژه با اتحاديه هايى 
مانند آ ســه آن در شرق آسيا و بريكس در 
آمريكاى جنوبــى روابط را تقويت كنيم و 
موافقتنامه هاى تجارى را محكم، زمانمند 

و پايدار كنيم.
فالحت پيشه همچنين با اشاره به قراردادن 
14 شــخص حقيقى و حقوقى ايرانى در 
فهرست تحريم هاى حقوق بشرى از سوى 
رئيس جمهور آمريكا همزمان با تعليق 120 

روزه تحريم هاى هسته اى تصريح كرد: اين 
اقدام نقض صريح برجام اســت و البته اين 
يك سنت در سياست خارجى آمريكاست تا 
با اين اقدامات، نظر برخى البى هاى داخلى 
را همراه كند و اين در زمان اوباما نيز سابقه 

داشته است.

كميسيون مشترك كارى نمى كند
وى افــزود: كارى كه در حــال حاضر بايد 
صورت بگيرد، اين اســت كه مناســبات 
اقتصادى ايجاد شــده در ضمــن برجام، 
ريشه دارتر شــود و از اين نقطه مثبت كه 
كشورهاى ديگر تسليم سياست هاى آمريكا 

نشده اند، استفاده كنيم.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس، به نوع واكنش كميسيون 
مشــترك ايران و 1+5 نسبت به اين قبيل 
اقدامات ضدبرجامى آمريكا هم اشاره كرد 
و گفت: اعضاى كميسيون مشترك، معموال 
بدليل مالحظه كارى موضع جدى و تندى 
نسبت به آمريكا نمى گيرند، ولى ما بايد از 
ظرفيت آنها بــراى عدم همراهى با آمريكا 

استفاده كنيم.
اكنون اين سوال جدى مطرح است كه ايران 
چه واكنشى درباره احتمال خروج آمريكا از 

برجام خواهد داشت؟ آيا قرار است اين بازى 
هويــج و چماق همچنان ادامه پيدا كند يا 
اينكه دولت جلوى نقض مكرر برجام توسط 

آمريكا را خواهد گرفت؟
مجتبى ذوالنورى معتقد است: اگر آمريكا 
بخواهــد برجام را نقض كند ديگر برجامى 
باقى نمى ماند كه ايران بخواهد به آن پايبند 
بماند به عالوه ما حق خود مى دانيم كه بر 
اساس برجام در هر سطحى از دسترسى ها 
كه براى آژانس بين المللى انرژى هسته اى 

فراهم كرده ايم تجديدنظر كنيم. 

برجام نقض شود ما فعاليـــت 
هسته اى را توسعه مى دهيم

ذوالنورى با اشــاره به پيش بينى تعليق يا 
لغو اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى آژانس 
بين المللى انرژى هســته اى توســط ايران 
در صورت نقض برجام از ســوى آمريكا و 
ديگر طرف ها گفت: در صورت نقض برجام 
از ســوى طرف مقابل ايــران فعاليت هاى 
صلح آميز هســته اى را به هــر ميزانى كه 
نياز خود بداند توســعه مى دهد و ســطح 
غنى ســازى اورانيوم را با حركتى شتابنده 

پى مى گيرد.
رئيس كميته هسته اى كميسيون امنيت 
سياست خارجى مجلس شوراى اسالمى، 
ادامــه داد: رئيس جمهــور آمريكا يكى از 
شــروط خود براى امضاى دوباره برجام را 
انقضا نداشــتن محدوديت ها براى ايران در 
زمينه صنعت هسته اى ذكركرده است؛ در 
حالى كه در برجام بــراى محدوديت هاى 
ايران ســقف تعيين شده اســت و پس از 
حداكثر 25 ســال پرونــده ايران به حالت 

عادى برمى گردد.
وى ادامــه داد: رئيس جمهــور آمريكا در 
حقيقت مى  گويد كه پرونده هسته اى ايران 
الى االبد نبايد عادى شــود و اين را شــرط 
امضاى تمديد تعليق تحريم ها از نوبت آينده 
برشمرده است ولى همان طور كه او در اين 
دوره مجبور شد تعليق تحريم ها را تمديد 
كند از دوره هاى بعد نيز ناگزير خواهد بود 
آن را امضا كند و اگر مى توانست در همين 

دوره هم از امضا خوددارى مى كرد.

هدف ترامپ اين 
است كه چماق را 
همچنان بر سر 
جمهورى اسالمى 
نگه دارد  تا طى 
چهار ماه آينده 
موافقتنامه هاى 
خارجى ايران 
همچنان متزلزل 
باقى بماند

بــــــــرش

مجلس بودجه را اصالح كند
واكنش وزير دفاع به كاهش بودجه دفاعى كشور 

دولت  آرش خليل خانه   سياست/   
در بند الف ماده 106 برنامه ششم (ذيل 
فصل امنيتى- دفاعى)، مكلف شده است 
كه به  منظور افزايش توان دفاعى كشور 
در تراز قدرت منطقه اى و تأمين منافع 
و امنيت ملى، حداقل 5 درصد از منابع 
بودجه عمومى و درآمدهاى اختصاصى 
را به  عنوان سهم تقويت بنيه دفاعى در رديف هاى تقويت بنيه دفاعى در بودجه 
ســاالنه كشور اختصاص دهد. يكى از محورهاى اين پشتيبانى، توسعه و تقويت 
توان پدافند هوايى در ســطوح مختلف برد كوتاه، متوسط و بلند و توسعه و نيز 
افزايش توان توليدى موشــكى است.  با اين حال، جداول اليحه بودجه سال 97 
در بخش دفاعى نشان مى دهد كه اعتبارات برخى از بخش هاى توسعه اى دفاعى 
كشــور دچار كاهش قابل توجهى شــده اند كه طرح هاى توسعه پدافند هوايى، 
نوسازى ناوگان و پايش  هوايى و تقويت ناوگان دريايى از آن جمله هستند. اين 

موضوع در تعارض با برنامه ششم توسعه قرار دارد. 

 كاهش بودجه دفاعى در برابر افزايش تهديدها 
اين كاهش اعتبارات در شــرايطى رخ داده كه تهديدهاى امنيتى عليه كشور در 
ماه هاى اخير به واسطه سياست هاى منطقه اى اياالت متحده آمريكا رو به افزايش 
بوده و اين كشور به صورت فزاينده اى راهبرد مقابله با توان موشكى ايران و ايجاد 
موانع متعدد بر سر راه توسعه اين برنامه دفاعى كشورمان را دنبال كرده است. روز 
گذشته نيز دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، مرتبط ساختن برنامه موشكى ايران 
با محدوديت هاى برجامى را به عنوان يكى از شــروط خود براى ماندن در برجام 

اعالم كرد و خواستار محدودشدن توان موشكى ايران شد. 
دولت آمريكا به همراه متحدان منطقه اى خود يعنى رژيم صهيونيستى و عربستان 
سعودى در چند سال اخير به بهانه مداخله ايران در امور منطقه، به صورت جدى 
در پى مهار و محصوركردن توان نظامى و عملياتى نيروهاى مسلح ايران بوده اند 
زيرا اين توانايِى برجسته، حداقل در سوريه و عراق، مانع از پيشبرد اهداف ميدانى 

آن ها شده است. 
پس از اعمال تحريم هاى چند ماه پيش آمريكا عليه ســپاه پاســداران و برنامه 
موشكى كشورمان، مجلس شوراى اسالمى در اقدامى براى خنثى كردن آثار اين 
تحريم ها 2 هزار ميليارد تومان براى توسعه برنامه دفاعى موشكى كشور و مبارزه 

با تروريسم توسط نيروى قدس سپاه پاسداران تخصيص داد. 
طبيعتاً اين اعتبارات مربوط به سال 96 بود و در اليحه بودجه 97 اين اعتبارات 
نيز تكرار نخواهند شد. بنابراين كاهش اعتبارات دفاعى كشور رقمى بسيار بيشتر 

از اعداد و ارقام اليحه بودجه 97 است. 
سيدمحســن علوى، عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، به 
خبرنگار «قدس» گفت كه بودجه دفاعى كشور نسبت به سال هاى قبلى تقريباً 
به نصف رسيده است و سيدحسين نقوى حسينى، سخنگوى اين كميسيون، هم 
تأكيد كرد كه بودجه دولت تا تحقق تخصيص 5 درصد از بودجه عمومى به بخش 

دفاعى فاصله بسيار زيادى دارد و مجلس به اين موضوع ورود خواهد كرد. 

 مجلس بودجه دفاعى را افزايش دهد 
اما وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح در گفت وگو با خبرنگار ما در حاشيه 
جلسه هيئت دولت درباره كاهش اعتبارات بخش دفاعى بويژه برخى پروژه هاى 
پدافندى ارتــش در اليحه بودجه 97، با بيان اينكه اين كاهش صرفاً در بودجه 
ارتش نيست، اظهار داشت: بودجه 96 مجلس اعتباراتى را براى تقويت بخش هايى 
از برنامه دفاعى كشور اضافه كرد و حدود 6 هزار ميليارد تومان بر سقف اعتبارات 
ما افزود. امير حاتمى خاطرنشــان كرد: امسال دولت در اليحه بودجه 97 امكان 
تمديد اين اعتبارات را نداشت زيرا اين مصوبه يك ساله و مربوط به بودجه 96 بود. 

به همين دليل بودجه بخش دفاعى كاهش يافت. 
وزير دفاع گفت: اميدواريم كه نمايندگان در بررسى بودجه 97 دوباره اين اعتبارات 

را در نظر گيرند و به اليحه دولت بيفزايند. ما از اين اتفاق استقبال مى كنيم.

گزارش خبرى

واكنش وزير دفاع به كاهش بودجه دفاعى كشور 

را به  عنوان سهم تقويت بنيه دفاعى در رديف هاى تقويت بنيه دفاعى در بودجه 

مذاكره كنندگان ايرانى همچنان به دنبال حفظ توافق

بازى آمريكا با برجام
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

  اختصاص 210 ميليارد تومان براى پرداخت حق بيمه زنان سرپرست خانوار    خانه ملت: سخنگوى كميسيون تلفيق بودجه سال 97 مجلس شوراى اسالمى از مصوبه اين كميسيون در خصوص 
پرداخت حق بيمه اجتماعى زنان سرپرست خانوار شهرى خبر داد. على اصغر يوسف نژاد افزود: به منظور تهيه و اجرايى كردن طرح جامع كنترل و كاهش آسيب هاى اجتماعى و حمايت از زنان سرپرست خانوار دولت 

حدود 450 ميليارد تومان هزينه كند. وى گفت: 210 ميليارد تومان از اين اعتبار براى پرداخت حق بيمه زنان سرپرست خانوار در اختيار كميته امداد امام خمينى(ره) قرار مى گيرد.

معاون امور توانبخشى سازمان بهزيستى كشور تشريح كرد
آخرين وضعيت قانون حمايت از حقوق معلوالن 

توانبخشى  امور  تســنيم:معاون 
سازمان بهزيستى كشــور با اشاره 
به اينكه قانون حمايــت از حقوق 
معلوالن پس از تصويب نمايندگان 
مجلس به شــوراى نگهبان ارسال 
شده اســت، گفت: شوراى نگهبان 
دو هفتــه كارى فرصت دارد در اين 

خصوص نظر خود را بدهد.
حســين نحوى نژاد اظهار كرد: اليحه حمايت از حقوق معلوالن حدود 10 روز 
پيش در مجلس شــوراى اسالمى به تصويب رسيد و قرار شد به شوراى نگهبان 
ارسال شود. وى تصريح كرد: شوراى نگهبان طبق قانون بايد در يك فرصت دو 
هفته نظر خود را در خصوص قانون حمايت از حقوق معلوالن بدهد و در صورتى 
كه در اين زمان پاسخى ندهد به منزله تأييد قانون است. نحوى نژاد با بيان اينكه 
در اين قانون تسهيالتى خوبى براى معلوالن پيش بينى شده است، گفت: افزايش 
مستمرى معلوالن بر اساس حداقل دســتمزد، ارائه خدمات حمايتى، درمانى، 

توانبخشى و... تنها بخشى از تسهيالت در نظر گرفته شده است.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس عنوان كرد
عدم انطباق بودجه سالمت با تعرفه هاى پزشكى سال 97

فارس: عضو كميســيون بهداشــت و درمان مجلس، با اشاره به ضرورت توجه 
ســازمان برنامــه به تورم هزينه هــاى درمانى، گفت: تأخيــر در اعالم تعرفه ها 

برنامه ريزى را براى سازوكارهاى بودجه اى با مشكل روبه رو مى كند.
محمد نعيم امينى فرد، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس، در خصوص 
توجه نكردن به تعرفه هاى درمانى ســال آينــده در اليحه بودجه97، گفت: در 
همه دوره ها ميزان تعرفه ها چهار ماه پس از شــروع سال اعالم مى شود، بنابراين 
اين موضوع برنامه ريزى براى سازوكارهاى بودجه اى درسال را با مشكل روبه رو 
مى كند، اما وزارت بهداشــت و دبيرخانه شــوراى عالى ســالمت امسال زودتر 

پيشنهادات خود را درخصوص تعرفه ها به دولت اعالم كردند.
وى افزود: متأســفانه اين پيشــنهادات به بودجه نرسيده و اليحه هم اكنون در 
كميسيون تلفيق در مرحله بررسى قرار دارد، بنابراين حداكثر سقف اعتبارات براى 
وزارت بهداشت و درمان مصوب مى شود؛ ضمن اينكه فراتر از سقف امكان مانور 
اعتبارى وجود ندارد، بنابراين اميدواريم حداقل تعرفه ها براى سال آينده در همان 

ماه هاى ابتدايى سال اعالم شود.

خـــبر

 جامعــه/ مريم احمدى شــيروان  
ارديبهشت امســال بود كه وزارت تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعــى از طرحــى به نام 
«كاج» يــا همــان كارآفرينى و اشــتغال 
بــراى جوانان رونمايى كــرد. طرحى كه 
مهم ترين بخــش آن را كارورزى جوانان 
تحصيل كرده تشــكيل مى دهــد. در اين 
طرح كه به ادعاى مسئوالن با هدف ايجاد 
ارتباط بين كارفرمايان و نيروى كار ايجاد 
شد، تحصيل كرده هاى بين 23 تا 34 سال 
مى توانند در ســامانه كارورزى نام نويسى 
كرده و پس از فراخوانده شــدن با حقوقى 
نزديك به يك سوم حداقل حقوق مصوب 
يعنى رقمى حدود 300 هزار تومان شروع 
به كار كننــد. آن هم تنها به اين اميد كه 
پس از پايان دوران كارورزى در همان محل 

مشغول به كار شوند.

  طرحى كه بيكارى را يك سال به 
تعويق مى اندازد

طرحى كــه به خاطر 
موارد پيش بينى نشده 
در آن تقريباً شكست 
كاظم  اســت.  خورده 
عبداللهى، فعال صنفى 
توضيح  در  كارگــرى 

اين طرح به خبرنگار ما مى گويد: هدف از 
ايجاد طرح كارورزى، ارزان سازى نيروى كار 
است؛ مطلبى كه در مصاحبه هاى مسئوالن 
وزارت كار در اتــاق بازرگانى به وضوح بر 
زبان آورده شده، البته آن ها ايجاد اشتغال 
را نيز يكى ديگر از اهداف اين طرح عنوان 
كردند، اما در اين زمينه هيچ مطالعه قابل 

استنادى صورت نگرفته است.
وى در ادامــه بيان مى كنــد: در اين طرح 
گفته شــده اســت كه مهارت هاى شغلى 
دانــش آموختگان افزايش پيــدا مى كند، 
امــا وقتى حدود 2/5 تــا 3 ميليون دانش 
آموخته دانشــگاهى بيكار در كشور داريم، 
نشــان دهنده اين است كه فرصت شغلى 
براى آن ها نداريم يا فرصت شغلى در بخش 
صنعت و خدمات وجــود دارد، اما داوطلب 
داراى تخصص براى آن مشاغل در بازار كار 
وجود ندارد؟ در كشور فرصت شغلى خالى 
نداريم تــا افرادى كــه از طريق اين طرح 
تخصص هاى الزم را پيدا مى كنند، مشغول 

به كار شوند.
عبداللهى به تبعات اين طرح اشــاره كرده 
و توضيح مى دهــد: در اين طرح به مدت 
ســه ماه تا يك سال كارفرما از يك كارگر 
متخصص و تحصيل كرده رايگان بهره مند 
مى شود. دســتمزد اندك آن را هم دولت 
پرداخت مى كند، كارگر بيمه نشده و پس 
از طى زمانى مشخص كارگر بيكار مى شود. 
بــه عبارتى اين طرح يك ســال بيكارى 
رسمى دانشجويان را به تعويق مى اندازد. 
عالوه بر آن در آيين نامه اجراى اين طرح 
به گذراندن شــرايطى بــراى كارگاه هاى 
پذيرنده اين طرح بر نمى خوريم. اشــاره 
نشده اســت كه كارگاه ها داراى امكانات 
آموزشى مناسب باشند كه البته معموالً هم 
نيستند. هيچ شرطى هم براى الزام كارفرما 
و مناسب سازى كارگاه براى آموزش ذكر 

نشده است.

 در بهترين حالت فقط 30درصد 
كارورزان استخدام مى شوند

فعال صنفى حوزه كارگرى كشور تصريح 
مى كنــد: دليل وجود اين طرح نداشــتن 
تخصص كافى دانش آموختگان ذكر شده 
است. بخشــى از آن ممكن است صحيح 

باشــد، آن هم به دليل اينكه دانشگاه ها و 
مراكــز آموزش عالى بــدون برنامه تعداد 
زيادى دانشــجو جذب كرده اند. تحصيل 
آن هــا هزينه هــاى زيادى بــر خانواده ها 
تحميل كرده اســت و پــس از پايان اين 
دوره ها گفته مى شــود تخصص متناسب 
با بازار كار نيست. آيا جبران ندانم كارى و 
بى برنامه گى مسئوالن آموزش عالى را بايد 
خانواده ها و دانشجويان بپردازند يا افرادى 
كه اين سياست اشتباه را در طول بيست و 

چند سال گذشته بنيان گذاشته اند؟

 اشكاالت قانونى مانع استقبال از اين 
طرح است

آمار  آخرين  اساس  بر 
اعالم شده آمار بيكارى 
در كشــور به باالى 6 
رســيده  نفر  ميليون 
است. تأسف بار تر اينكه 

بيش از 60 درصد آن ها دانش آموختگان 
دانشگاه ها هستند.

هادى ابوى، دبيــركل كانون انجمن  هاى 
صنفى كارگران كشور در توضيح اين طرح 
به خبرنگار ما مى گويد: بى شــك تمامى 
مردم كشــور با هر طرحى كه اشتغال در 
پى داشته باشــد، موافق بوده و از اجراى 
آن خرسند مى شوند. اما اين طرح، طرحى 
موفق نيســت. شــايد يكى از مهم ترين 
داليل موفق نبودن، اين باشد كه معموالً 
كشورهاى پيشرفته و صنعتى كه مشكل 
بيكارى را پشت سر گذاشــته اند، قبل از 
اجراى هر طرحــى در حوزه كار با جامعه 
هدف خود مشورت داشته اند، در صورتى 
كه براى اين طرح صحبتى با ما نشده است.

وى اضافه مى كند: بايد بررسى شود كه آيا 
پرداخت مبلغ حدود 300هزار تومان، براى 
كارورزى با مدرك فوق ليسانس با شأن او 
همخوانى دارد يا آيا قوانين تأمين اجتماعى 
مى پذيرد كارورز بيمه نشود؟ اگر مشكلى 
براى كارورز يا هر شاغل بدون بيمه اتفاق 
افتد، كارفرما بايد 10 ســال بازنشستگى 
كارگر را پرداخت كند كه با حقوق مصوب 

امروز حدود 500 ميليون تومان مى شود.
ابوى در پايان يادآور مى شــود: در سامانه 
كارورزى جوينــدگان كار زيادى از ديپلم 
تا دكترا  نام نويســى كرده اند. هر چند كه 
آمار دقيق ايــن افراد در اختيار وزارت كار 
و رفاه اجتماعــى بوده و آمار دقيقى از آن 
منتشر نشده است، اما شنيده ها حاكى از 
آن است كه كارفرماها و شركت ها خيلى 

كم درخواست داشته اند. عرضه و تقاضا با 
هم همخوانى ندارد. اشكاالت قانونى براى 
كارفرما مانع اســتقبال آن ها از اين طرح 

شده است.

 طرح كارورزى، بيكارى را 
پيچيده تر مى كند

مخالفــان؛ اجرايى كردن طــرح كارورزى 
را در راســتاى كاهش تصنعى و نمايشــى 
نرخ بيكارى عنوان كرده و معتقدند چنين 
طرحى معضل بيكارى را پيچيده تر خواهد 
كرد. بــه عبارتى اين طــرح همچنان كه 
مســكنى مقطعى براى بيكارى گســترده 
دانش آموختگان بوده، وضعيت دســتمزد 
كلى در سطوح پايين را تضمين و نهادينه 

مى كند.
فتح اللهى،  ابوالفضــل 
فعال حوزه كارگرى با 
بيان اينكــه از ابتدا با 
طرح كارورزى مخالفت 
داشتيم، به خبرنگار ما 

مى گويد: ايــن مخالفت به داليل مختلف 
است. يكى از مهم ترين آن ها اينكه با وجود 
جارى و سارى بودن قوانين كار در جامعه، 
بى قانونى هاى بسيارى از برخى كارفرمايان 
مشاهده مى كنيم. در برخى موارد بيمه ها 
رد نمى شوند، دســتمزد مطابق با قانون 
كار پرداخت نمى شود، كارگران براى بيمه 
بيكارى مشكالت دارند، سخت و زيان آور 
بودن مشاغل رعايت نمى شود و قوانين به 

درستى بر اساس قانون اجرا نمى شود.
وى تصريح مى كنــد: وقتى بحث كارورزى 
پيش مى آيد، با توجه به اينكه بسيارى از اين 
مشخصه ها وجود ندارد، مشكالت بيشترى 
به همراه خواهد داشت. در اين طرح با توجه 
به شرايط نابسامان بازار كار، بيمه بيكارى، 
ســخت و زيان آور، درمان، دســتمزد و... 
نظام مند نبــوده و وجود ندارد. افزون بر آن 
با توجه به اينكه اين طرح براى سنين پايين 
اجرا مى شود، ممكن است حضور نوجوانان 
در محيط هاى كار، شرايط نامساعدى براى 

مهارت آموزى به همراه داشته باشد.

 براى مهارت آموزى بايد فنى و 
 حرفه اى تقويت شود

فتح اللهــى اضافه مى كنــد: مطابق قانون، 
ســازمان فنى و حرفــه اى وظيفه آموزش 
مهارت در جامعه را بر عهده دارد. به همين 
منظور بايد كارورزى را در ســازمان فنى و 
حرفه اى تقويت كرده و مجوز مؤسسه هاى 

كارآمــوزى را زيادتر كنيم. 
طرح كارآموزى بدين صورت 
متأسفانه  اجرا مى شود،  كه 
پاســخى را كه مــورد نظر 
دوستان است در پى نداشته 

و موفقيت آميز نخواهد بود.
نايــب رئيس كانــون عالى 
انجمن هاى صنفى كارگران 
ايران در پايان تأكيد مى كند: 
بر اساس آخرين پژوهش ها 
بيــش از 60درصد بيكاران 
جامعه تحصيلكرده ها هستند 
و 63درصد از دانشجويان و 
دانش آموختگان دانشــگاه 
بدون مهارت الزم براى ورود 
به بازار كار هستند، به همين 
منظور بايــد بين وزارت كار 
ســازمان  اجتماعى،  رفاه  و 
فنى و حرفه اى و مدارس و 

دانشگاه ها ارتباط برقرار كرد. متأسفانه برخى 
از درس هايــى كه در دانشــگاه ها تدريس 
مى شود، دروسى است كه بازار كار براى آن 
وجود ندارد. به عبارتى آموزش ها سنخيتى با 

بازار كار ندارد.

  طرحى كه تنها با نگاه آكادميك 
نوشته شده است

در حالى كه منتقدان 
اين طــرح را به نفع 
مى دانند،  كارفرمايان 
حميدرضــا ســيفى، 
انجمــن  رئيــس 

كارفرمايى كشور نيز انتقاداتى بر آن دارد. 
او در خصــوص اين طرح بــه خبرنگار ما 
مى گويد: از آنجا كــه دولت براى اجرايى 
كردن ســاختارهاى دولتى با نگاه دولتى 
به مسائل نگاه مى كند، نمى تواند طرحى 
كامل و جامع ارائه كند. هر چند كه هدف 
برنامه ريزى و انجام كارى نيك اســت، اما 
چون دانش و ظرفيت الزم را نداشــته و با 
بخش خصوصى مشورت نكرده  است، در 

اين طرح به موفقيت نمى رسد.
سيفى تأكيد مى كند: اين طرح بايد برعكس 
ارائه مى شــد و مجموعه تفكرات كارفرمايى 
براى اجرايى شــدن در طرح لحاظ مى شد؛ 
طرحــى كه تنها با نگاهى آكادميك بر روى 
كاغذ آمده و در حوزه واقعيت اجرايى نشده 
است. به همين منظور در جلسات بارها تأكيد 
و عنوان كرده ايم كه اگر اين تغييرات صورت 

نگيرد، در اجرا مشكالتى به وجود مى آيد.

در گفت و گوى قدس با كارشناسان بيان شد

با صدور حكمى از سوى رئيس اين سازمانطرح كارورزى گره بيكارى را پيچيده تر مى كند
مدير كل عتبات سازمان 

حج و زيارت تغيير كرد
جامعــه: مدير كل عتبات ســازمان حج و 

زيارت پس از 4 سال تغيير كرد.
با حكــم حميد محمدى؛ رئيس ســازمان 
حــج و زيارت مرتضى آقايى كه پيش از اين 
رئيس اداره ثبت نــام و اعزام عتبات بود،به 
سمت مدير كل عتبات سازمان حج و زيارت 

منصوب شد.
محســن نظافتي 15 آبان سال 92با حكم 
ســعيد اوحدي، رئيس پيشين سازمان حج 
و زيارت، به ســمت سرپرست اداره كل امور 
عتبات عاليات منصوب شــده بود و فعاليت 
مى كــرد و از اين پس به عنــوان مدير كل 

اسكان عتبات عاليات فعاليت مى كند.

يك عضو كميسيون اجتماعى مجلس:
دولت براى رفع مشكالت 
افراد بدون اوراق هويتى 

اقدامى نمى كند

جامعه: 31 مرداد امســال تجمعى از سوى 
خانواده هاى بدون مدارك هويتى در مقابل 
مجلس شــوراى اســالمى صورت گرفت و 
تجمع كنندگان از نمايندگان مجلس شوراى 
اســالمى خواستار رسيدگى به مشكالتشان 

درباره مدارك هويتى شدند.
عضو كميســيون اجتماعى مجلس، با بيان 
اينكه مشكل اساسى حال حاضر كشور نبود 
شناسنامه براى افراد داراى پدر و مادر ايرانى 
است، تصريح كرد:  نگرفتن شناسنامه براى 
يــك فرد ايرانى بنا به هر دليلى در كشــور 

مجازات هاى سنگينى دارد.
پورحسين با اشــاره به اينكه دولت تاكنون 
اقدامى براى رفع مشكالت افراد بدون اوراق 
هويتى نداشته است، گفت:  درشرايط فعلى 
البته مسئوالن درگام اول تا پيش از تعيين 
تكليف فرزنــدان حاصــل از ازدواج مردان 
خارجى و زنــان ايرانى، افــراد ايرانى بدون 
هويت را تعيين تكليف كند، بارها ديده شده 
افرادى كه به داليل مختلف به محاكم قضايى 
مراجعه كردند، بدون شناســنامه بوده و اين 

افراد براى جامعه خطرناك هستند.
احمد ميدرى، معاون رفاه وزارت كار، تعاون 
و رفاه اجتماعى نيز از تصويب اصالح قانون 
مدنى توسط كميسيون لوايح دولت خبر داده 
است؛ قانونى كه اكنون بايد در مجلس رأى 

بياورد. 
بر اين اســاس كودكانى كه از مادران ايرانى 
متولد مى شوند، مانند كودكانى كه از پدران 
ايرانــى متولد مى شــوند، مى توانند صاحب 

شناسنامه شوند.

عضو كميسيون آموزش مجلس شوراى 
اسالمى تشريح كرد

نحوه استخدام حق التدريسى ها
جامعه: به گفته يك عضو كميسيون آموزش 
مجلس شوراى اسالمى سال گذشته 40 هزار 
نفر فرهنگى در سن بازنشستگى قرار گرفتند 
كه 8000 نفر آن ها باقى ماندند و اســتمرار 
خدمت داشتند. آن طور كه بيرانوند مى گويد 
ســال آينده كه براى اولين بار دوره فنى سه 
ســاله مى شود در مجموع به حدود 70 هزار 

نيرو نياز دارد. 
وى اضافــه مى كنــد: از 35 هــزار نيروى 
حق التدريســى در حال حاضر براى حدود 
30 هزار نفر كد پرســنلى صادر شــده و در 
كالس ها هســتند و 5000-4000 نفر باقى 
مانده بودند كه آن ها هم تا ماه آينده صاحب 
كد پرسنلى خواهند شد و بنابراين مى توان 
گفت كه 35 هزار نيروى مورد نياز آموزش و 
پرورش در سال آينده از طريق حق التدريس 

تأمين مى شود.
اين در حالى اســت كه ميرحمايت ميرزاده، 
ســخنگوى كميســيون آمــوزش مجلس 
دريك برنامــه تلويزيونى با بيان اينكه هيچ 
آمار دقيــق و مورد توافقــى در مورد تعداد 
نيروهاى حق التدريس در آموزش و پرورش 
وجود ندارد، مى گويد: اگر آمار دقيق باشــد، 

تصميم گيرى دقيق تر و بهتر خواهد بود.
ميــرزاده با بيان اينكه آمــوزش و پرورش 
با مازاد نيــرو در بخش هايى و كمبود نيرو 
در بخش هاى ديگرى مواجه اســت، اضافه 
مى كند: راهكار ديگرى براى جذب معلمان 
حق التدريــس غير از آزمــون وجود ندارد؛ 
بيشتر اين نيروها را بانوان تشكيل مى دهند 
در حالى كه نياز كنونى آموزش و پرورش به 

نيروى انسانى مرد است. 
وى مى افزايد:مــا در ايــن آزمــون قصــد 
نداريم ســطح علمى معلمان حق التدريس 
را بســنجيم، بلكــه به دليل نبــود رديف 
استخدامى ناچاريم به تدريج رديف استخدام 
ساالنه براى اين معلمان بگيريم و آن ها را به 

صورت پلكانى استخدام كنيم.

خبر

اگر مشكلى 
براى كارورز يا 
هر شاغل فاقد 

بيمه اتفاق افتد، 
كارفرما بايد 10سال 
بازنشستگى كارگر 
را پرداخت كند كه 

با حقوق مصوب 
امروز، حدود 

500ميليون تومان 
مى شود

بــــــــرش

توانبخشى  امور  معاون 
سازمان بهزيستى كشــور با اشاره 
به اينكه قانون حمايــت از حقوق 
معلوالن پس از تصويب نمايندگان 
مجلس به شــوراى نگهبان ارسال 
شده اســت، گفت: شوراى نگهبان 
دو هفتــه كارى فرصت دارد در اين 

 رئيس مركز مطالعات راهبردى نيروى انتظامى:    

پليس بايد به مأموِر مجاهِد مسئول تبديل شود

نشست خبرى

جامعه- محمود مصدق: رئيس مركز مطالعات راهبردى نيروى 
انتظامــى از ضرورت معمارى ناجاى آينده بــا رويكرد تمدن نوين 
اسالمى خبر داد و گفت: در اين معمارى بايد شاخص هاى پاسخگويى 

به مردم احصا و تعريف شود.
سردار احمدرضا رادان صبح ديروز و در ابتداى نشست خبرى اولين 
همايش ملى ناجا و تمدن نوين اسالمى كه روز چهارشنبه بيست و 
هفتم دى ماه برگزار مى شود، به تشريح فعاليت هاى مركز مطالعات 
راهبردى نيروى انتظامى پرداخت و گفت: اين مركز بخوبى توانسته 

جاى خود را در ميان نيروهاى مسلح باز كند.
وى با بيان اينكه مركز مطالعات راهبــردى نيروى انتظامى جدا از 
مأموريت هاى معمول خود دو كار ويژه را در دستور كار دارد، افزود: 
معمارى ناجاى آينده و رويكردها و روش هاى پليس در اين معمارى 

از جمله اين كارهاست.
به گفته وى مركز ياد شــده تا پايان امسال به بررسى مرحله وضع 
موجــود مى پردازد و از ابتداى ســال 97 وارد بحث معمارى ناجاى 

آينده مى شود. 
وى سپس به نگاه مقام معظم رهبرى در بحث تمدن نوين اسالمى 
اشــاره كرد و گفت: از نظر رهبر معظم انقالب، نظام اسالمى، دولت 
اسالمى، جامعه اسالمى و تمدن نوين اسالمى جزو مراحل پنج گانه 
مسير انقالب تفسير شده است كه در حال حاضر ما در مرحله دولت 

اسالمى قرار داريم. 

رادان ضمن اشــاره به تأثيرگذارى مثبت اســتفاده از ديدگاه هاى 
انديشمندان و چهره هاى مختلف در معمارى ناجاى آينده به تبيين 
ناجاى آينده پرداخت و گفت: نيــروى انتظامى آينده بايد مدرن و 
پاسخگو باشد به طورى كه بتواند با بخش هاى مختلف جامعه و مردم 
ارتباط برقرار كند. در واقع جدا از آنكه يك نيرويى مسلح محسوب 

مى شود، داراى كاركردهاى اجتماعى هم خواهد بود.
به گفته وى با توجه به شرايط آينده، ناجا نمى تواند محدود و محصور 
به زمان شود چون جامعه و مردم محدود و محصور به زمان نمى مانند.
رادان با اشــاره به افزايش مدام ســطح دانش و بينش مردم، افزود: 
ايــن موضوع افزايش مطالبه گرى مــردم را در پى دارد و بر همين 
اساس بايد سازمان هايى باشند كه اين مطالبات را شناسايى كرده و 
به آن ها پاســخ بدهند و حتى بتوانند، مطالبات جديدى را در ذهن 

مردم ايجاد كنند. 
رادان درپاسخ به قدس درباره شاخص هاى ناجا براى پاسخگويى به 
مردم به عنوان يكى از رويكردهاى ناجاى آينده، گفت: در حال حاضر 
معمارى ناجاى آينده در مرحله بررسى وضع موجود بسر مى برد، اما 
قطعاً بايد شــاخص هاى مورد نظر براى پاسخگويى به مردم احصا و 
تعريف شود كه اين امر براى زمانى است كه وضع مطلوب به دست 

بيايد. البته بايد تا آن زمان كمى تحمل داشته باشيم.
رئيــس مركز مطالعات راهبردى نيــروى انتظامى در همين زمينه 
تصريح كرد: رويكرد ما در تمدن نوين اســالمى آن است كه پليس 

همان گونه كه از مأمور معذور به مأمور مســئول رسيده است از اين 
مرحله هم باالتر رفته و به مأمور مجاهد مســئول تبديل شــود كه 
هــم به مأموريت هاى معمول خود بپردازد و هم در راســتاى حفظ 
دستاوردهاى انقالب اسالمى و حفظ سازمان گام هاى مؤثرى بردارد.

وى سپس در پاسخ به پرسش خبرنگارى مبنى بر اينكه آيا با تعاريفى 
كه از ناجاى آينده شده، مى توان گفت ناجا مأموريت ضابطيت قضايى 
خود را از دست داده و به عنوان يك نهاد سياستگذار شناخته خواهد 
شد، گفت: قطعاً چنين چيزى نيست و ناجا مأموريت ضابطى خود 
را از دست نخواهد داد، ولى در بخش هايى از آن كه ضابطيت ندارد، 
مانند مراكز مطالعاتى و پژوهشى بايد به ضابطان كمك كنند تا بهتر 

به وظايف خود بپردازند. 

j a m e e @ q u d s o n l i n e . i r تغيير نام 
وزارت آموزش و پرورش چرا؟

مدتّى اســت به ذهن وقاد و نبوغ آميز مســئوالن وزارت آموزش و پرورش، افكار 
عجيبى رســوخ مى كند كه اصرار دارند آن را اجــرا و پياده كنند و موجب بروز 

مشكالت عديده براى مردم و دولت شوند.
اين وزارتخانه ميليون ها نوآموز و دانش آموز در مدارس ابتدايى و متوسطه و شايد 
حدود يكى دو ميليون پرسنل رســمى و قراردادى دارد؛ كه اين ها را به صورت 
احتمالى مى گويم، به همين علت عده زيادى كه زير پوشــش دارند، امر بر آنان 

مشتبه شد و كه هر كارى آن خسرو كند، شيرين بود.
اخيراً اعالم شده كه مى خواهند با كاهش از تعطيالت سه ماه تابستانى، به جاى 
سه ماه در تابستان، يك ماه در زمستان دانش آموزان را به تعطيالت غيرضرورى 
و بى فايده اعزام دارند.به بهانه وارونگى هوا درست در بحبوحه آغاز سال تحصيلى، 
15 آذرماه تا 15 دى ماه ميليون ها دانش آموز را بيكار و عالف ســرگردان كنند 
كه يا در منازل مانده بيهوده وقت بگذرانند و چقدر مشكالت براى پدر و مادرانى 
كه هر دو ســر كار مى روند، ايجاد خواهد شد يا اينكه كوچه گردى كنند و تمام 
مطالبى كه آموخته اند از خاطرشــان زدوده شود و وقتى دوباره به آموزشگاه باز 

مى گردند، ناچار دروس را از نو آغاز كنند.
ســال ها پيش برنامه ريزان اين وزارتخانه كوشــيدند تاريخ ايران را دستكارى و 
تئوريزه كنند. نتيجه آن نوشتن تاريخ هاى آموزش و پرورش مغلوط و اشتباهى 
بــود كه دانش آموزان را از تاريخ بيزار كرد و هيچ كس كتاب هاى تاريخ آموزش 
و پرورش مدارس را جدى نگرفت؛ زيرا خواســتند سلســله هاى ايرانى را كه به 
نظر برنامه ريز همگى مسئله دار بودند، محو كنند. مطالب عجيبى سر هم كردند 
كه مورد قبول دانش آموزان و حتى معلمان آن ها نيســت و متأسفانه جوانان و 

نوجوانان تاريخ را از ماهواره ها با شبكه هاى مجازى تماشا مى كنند.
طرح ديگر وزارت آموزش و پرورش فكر عجيب ترى است كه به مخيله نه مفكره 
اولياى اين وزارتخانه رسيده؛ مى خواهند نام ايرانى و اصيل آموزش و پرورش را به 

وزارت تربيت رسمى و عمومى تغيير دهند.
در حالى كه وظايف وزارتخانه مذكور فقط تربيت نيست و من نمى فهمم اولياى 
اين وزارتخانه چرا اين موضوع ساده را درك نمى كنند كه تعليم وظيفه اساسى 
اين وزارتخانه اســت و من نمى دانم وزير يا معاونان اين وزارتخانه اخيراً به كدام 
كشور خارجى و احتماالً يكى از مستعمرات پيشين سفر كرده اند كه نام وزارتخانه 
آنجا را پرسيده و به آنان گفته اند، تربيت رسمى و عمومى، كه هم نام بدى است، 
هم به مردم ايران توهين مى كنند كه تربيت ندارند و بايد تربيت شوند، شايد به 
اين بهانه مى خواهند تعليم را به بخش خصوصى بدهند و بار ماليش را از دوش 

دولت بردارند.
وزارت آموزش و پرورش ســال ها پس از مشــروطه تأســيس شد و نامى كه بر 
آن نهادند وزارت «معارف و اوقاف و صنايع مســتظرفه» (صنايع ظريفه= صنايع 
دستى= هنرهاى زيبا= نقاشى- مجسمه سازى- عتيقات) بود در سال 1315 واژه 
«فرهنگ» جانشين آن شد در سال 1342 وزارت فرهنگ به آموزش و پرورش و 

وزارت علوم و آموزش عالى و فرهنگ و هنر تقسيم شد.
پس از انقالب وزارت فرهنگ و هنر با وزارت اطالعات و جهانگردى ادغام شد و نام 
وزارت ارشاد ملى را به تقليد از ارشاد ملى عصر عبدالناصر در مصر و ارشاد ملى 
در عراق عصر قاسم گذاشتند و جالب اينكه «اوقاف و خيريه» را بدان چسباندند. 
نام وزارت آموزش و پرورش بسيار زيبا و سنجيده است و عضو آموزش و پرورش 

از هم جدا نيست.
اولياى وزارت آمــوزش و پرورش به جاى اين كارهاى تفريحى و تفننى بايد به 
وظايف سنگين مهم ترى برسند. از قبيل ويران كردن تمام مدارس كپرى، آغلى، 
طويله اى، در هواى آزاد، زير درخت در سراسر كشور بدون استثنا كه اين مايه هاى 
شرمســارى ملت ايران كه تصاويرش در فضاى مجازى عرق شرم بر پيشانى هر 

ايرانى مى نشاند، محو شود.
 همكارى با دانشگاه تربيت مدرس كه جايگزين دانشسراى مقدماتى و عالى سابق 
شــده و بايد كادر آموزگار و دبير براى هزاران دبستان و دبيرستان از آنجا تأمين 
شود كه اداره كل بهدارى آموزشگاه ها با همكارى وزارت بهداشت و بازرسى ها و 

معاينات پزشكى ماهانه از تمام دانش آموزان تجديد شود.
كنترل شــهريه هاى كالن مدارس غيردولتى و حمايت از اولياى دانش آموزان، 
رسيدگى به وضعيت اسفناك خودروهاى حمل دانش آموزان، نظارت و پذيرفتن 
مســئوليت بر انواع گردش هاى علمى و تورها و كاســتن از تعداد تلفات دانش 
آموزان و سختگيرى در مورد انتخاب رانندگان اتوبوس هايى كه دانش آموزان را 

به سفرهاى مطالعاتى و غيره مى برند.
ســرعت در انتقاالت كاركنان در اول سال كه معلمان زن هر روز مجبور نباشند 
40-30 كيلومتر از منزل خود به شــهر ديگرى بروند و يا ناچار به دور بودن از 

خانواده خود نباشند.
در هر استان و هر شهرستان افراد خيرى هستند كه اگر اعتمادشان جلب شود، 
حاضرند در مدرسه سازى و رفع نيازهاى مدارس يارى دهند. بايد مساعدت اين 
افراد جلب شود؛ مانند خيران مدرسه ساز كه ميلياردها تومان به ساختن مدارس 
كمــك كرده اند، نوع پرورى تفقد و عنايات آنان را برانگيخت و از مردمان فقير و 
تهيدســت و كم بضاعت براى  نام نويســى فرزندانشان در مدرسه به زور شهريه 
نســتاند. در خصوص لباس نوآموزان و دانش آموزان نيز خانواده ها را در فشــار 
نگذاشــته و هر سال براى دانش آموزان بخصوص دختران، اوليا را مجبور نكنند 
مبالغ هنگفتى به خياطى هاى مخصوص دوخت لباس براى دانش آموزان بپردازند.
سال هاى ســال دانش آموزان ابتدايى پسر پارچه كازرونى بافت ايران و دختران 
اورمك مى پوشــيدند و چقدر زيبا و ساده بود، بخصوص حس تجمل خواهى و 

تظاهر را از محيط مدارس دور مى كرد.

يادداشت هاى ساعت 25
annotation@qudsonline.ir

خسرو معتضد 
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روزنامـه صبـح ايـران

محاسبه نفس راهى براى جلوگيرى از افتادن در گناهان است      حوزه: آيت اهللا بشير نجفى از مراجع نجف اشرف بر ضرورت توجه به محاسبه نفس تأكيد كرد و گفت: محاسبه نفس راهى براى جلوگيرى از افتادن 
در گناهان و وسيله اى براى اصالح مسير بندگى و بازگشت به راه هدايت و نزديكى به خداوند سبحان است.وى در ديدار جمعى از اهالى كربال بر ضرورت تالش براى حمايت از مستضعفان، فقرا و ايتام براى فراهم 

كردن زندگى كريمانه و زدودن غبار محروميت و خوارى ناشى از فقر تأكيد كرد و گفت: اين گونه تالش ها نزد خداوند متعال و اهل بيت(ع) بسيار بزرگ و با ارزش است.
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درباره عقايد شيعه با احدى رودربايستى نداريم

واكنش علما به سخنان جنجالى  رئيس جمهور

آيت اهللا صافى:
خدمات اجتماعى مرحوم مظاهرى هميشه 

در دل ها باقى خواهد ماند
به  آيــت اهللا صافــى گلپايگانى  حوزه: 
مناســبت درگذشــت حجت االســالم 
والمســلمين مهدى مظاهرى از خطباى 

معروف اصفهان پيام تسليتى صادر كرد.
ايــن مرجع تقليــد در پيام خــود آورده 
اســت:مرحوم حجت االسالم والمسلمين 
مهدى مظاهرى ســاليان متمــادى در 
تهذيب نفوس و تربيت انسان هاى شايسته 
و ارشــاد و هدايت مردم، نقش بسزايى داشت و خدمات اجتماعى و عام المنفعه 

ايشان هميشه در دل ها باقى خواهد ماند.

28 دى ماه در قم
نشست ساالنه مبلغان فضاى مجازى برگزار مى شود

رسا: رئيس اداره تبليغ مجازى معاونت فرهنگى و تبليغى دفتر تبليغات اسالمى 
حوزه از برگزارى نشست ساالنه مبلغان فضاى مجازى در روز 28 دى ماه خبر داد.

حجت االسالم وحيدرضا ملكى گفت: از سال پيش با توجه به تأكيدات رهبر معظم 
انقالب مبنى بر تربيت مبلغ فضاى مجازى از سوى حوزه علميه و توجه به آن، اين 

نشست به صورت اختصاصى براى مبلغان فضاى مجازى برگزار مى شود.
وى، اعتبار بخشــى به فعاليت تبليغى در فضاى مجازى، فرهنگ ســازى تبليغ 
مجازى، ايجاد انســجام ميان مبلغان فضاى مجازى و ارتقاى سواد فضاى مجازى 

خانواده آنان را ازاهداف عمده اين نشست عنوان كرد.

رئيس دارالقرآن كشور: 
 ريالى از بودجه قرآنى محقق نشده است

تسنيم: رئيــس سازمان دارالقرآن با بيان اينكه ريالى از بودجه قرآنى كشور محقق 
نشده است، از كاهش 60 درصدى اعتبارات قرآنى كشور در بودجه سال 97 انتقاد كرد.

مهدى قره شيخلو در حاشــيه بازديد از مدارس شبانه روزى حفظ قرآن مؤسسه 
قرآنــى، فرهنگى بيت االحزان حضرت زهرا(س) در روســتاهاى دهســتان خير 
شهرستان قرآنى استهبان با اشــاره به اينكه بايد مسئوالن ارشد كشور و دولت، 
توجه ويژه در حمايت  از برنامه هاى قرآنى داشته باشند، افزود: مشكالت كشور را 
مى دانيم و زياده خواه نيستيم و انتظار ما از دولت و مجلس اين است با بودجه هاى 

قرآنى همانند بخش هاى ديگر رفتار شود.
عضو شوراى توسعه فرهنگ قرآنى كشور تصريح كرد: در سال96 بودجه اى كه براى 
شوراى توسعه در راستاى فعاليت هاى قرآنى تعريف شده بود، 100ميليارد تومان 
بود، اين در حالى است كه با توجه به اينكه دو ماه تا پايان سال بيشتر نداريم، يك 

ريال از آن پرداخت نشده است.
رئيس سازمان دارالقرآن بيان كرد: براى سال97 اين بودجه به 40ميليارد تومان 
تبديل شــده كه با كاهش 60درصدى روبه رو هســتيم كه اميدواريم نمايندگان 

مجلس و كميسيون تلفيق آن را اصالح كنند.
وى همچنين با اشاره به اينكه بودجه قرآنى كشور به دو صورت دستگاهى و شوراى 
توسعه فرهنگ قرآنى اســت، بيان كرد: خوشبختانه در اين بخش با افزايش روبه رو 
بوديم، به گونه اى كه بودجه ســازمان دارالقــرآن از 11ميليارد تومان به 13ميليارد 
تومان افزايش يافته اســت، همچنين بودجه قرآنى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى از 
30ميليارد به 40ميليارد تومان رسيده، ولى بودجه شوراى توسعه كاهش يافته است.
رئيس ســازمان دارالقرآن با بيان اينكه كل بودجه قرآنى كشور امسال 320ميليارد 
تومان اســت و مشخص نيست چه اندازه محقق شود، خاطرنشان كرد: امروز 11هزار 

تشكل قرآنى مردمى در كشور داريم و بايد بودجه هاى قرآنى نيز افزايش يابد.

 نامزدهاى سى و پنجمين دوره جايزه كتاب سال 
در گروه «دين» معرفى شدند

معارف: نامزدهاى سى و پنجمين دوره جايزه كتاب سال جمهورى اسالمى ايران 
در گروه «دين» معرفى شــدند. به گزارش روابط عمومى مؤسسه خانه كتاب، در 
گروه «دين» از مجموع 463 اثر راه يافته به مرحله اول داورى سى و پنجمين دوره 
جايزه كتاب سال، 49 كتاب زير به مرحله دوم راه پيدا كردند.مراسم اختتاميه سى 
و پنجمين دوره جايزه كتاب سال جمهورى اسالمى ايران طبق هر سال در بهمن ماه، 

با معرفى برگزيدگان و كتاب هاى شايسته قدردانى برگزار مى شود.

جناب روحانى! 
اهل بيت  و پيامبر« نقدپذير» 

بودند؛ نه «قابل نقد»
وقتى كســى از «عاشــوراى امام حسين(ع)» و 
«مناظرات اعتقادِى امــام رضا(ع)» و «صلح امام 
حســن(ع)» درس مذاكره با آمريكا بگيرد؛ يا با 
زبان روزه، مبناى اعتقادى شيعه درباره واليت 
الهيه  اميرالمؤمنين(ع) و سخن صريح ايشان را 
با تقطيع، تفسيربه رأى كند، ديگر چندان عجيب 
نيست كه چنين كسى طى يك هنرنمايى تازه، 
مسئله  عصمت پيامبراعظم(ص) و اهل بيت(ع) را 
هم در بيانى ايهام دار و دوپهلو به مسلخ ببرد تا 
بتواند از آن استفاده سياسى  ببرد! (دين سياسى 

يا سياسِت دينى؟...)
وقتى از «نقدپذير بودن» سخن مى گويد و يادى 
از حضرت وليعصر(عج) مى آورد كه استثنا كند، 
ناگهان انگار كه امرى تازه بر او منكشــف شده 
باشد و از جايى به او الهام شده باشد، لحن سخن 
تغيير مى كند و از مطلب قبلى اِعراض مى كند 
كه «حتى پيامبــر(ص) هم قابل نقد اســت»! 
و حاال اين بار اســتناد او به سخِن يك صحابى 
جاهل اســت كه حوادث و گــذر زمان، پرده از 
چهره نفاقش برداشته است!گذشته از اينكه اصل 
حديث و ماجرا هم آن چيزى نبوده كه ايشــان 
بيان كرد، در اين باره الزم اســت چند نكته از 
مبانى اعتقادى شــيعه مرور شود تا براى برخى 
سوءتفاهم نســبت به معارف ناب شيعى پيش 

نيايد:
1- خداونــد درباره عصمت پيامبر(ص) آنچنان 
محكم ســخن مى گويد كه اگر در همان زمانه، 
رســوب جاهليت مانع فهميدِن بعضى اعراب 
مى شد، امروز ديگر با تأمل در قرآن جايى براى 
احتمال كوچك ترين اشــتباه و خطا در سخن 

پيامبر(ص) باقى نمى گذارد.
 از باب نمونه آنگاه كه مى فرمايد «َما يَْنِطُق َعِن 
الَْهَوى؛ إِْن ُهَو إِالَّ َوْحٌي يُوَحى» كه يعنى «اين مرد 
حتى يك كلمه هم از خودش سخن نمى گويد؛ 
هيچ ســخنى نمى گويد مگر اينكه وحِى الهى 
است» (4-3 نجم). طبق اين آيه شريفه، اساساً 
تفكيك ميان «ســخن خدا» و «سخن پيامبر» 
امرى بى معناســت كه اگر هم كســى چنين 
تصورى دارد، ناشــى از بى اطالعى اش نسبت به 
معارف قرآنى است. گرچه پيامبر(ص) به اقتضاى 
اخالق كريمانه اش ناراحت نشود و پاسخى روشن 

و منطقى به اين جسارت بدهد. 
2- براســاس ادله  قطعِى قرآنــى (از جمله آيه 
تطهير و غيره) و روايى و عقلى، آنچه كه درباره 
عصمت پيامبر(ص) گفته شد، بى كم و كاست 
درباره اهل بيت(ع) نيز صادق است و از اين جهت 

هيچ تفاوتى ميان چهارده نور مقدس نيست.
3- پيامبــر و اهل بيــت(ع) همــواره از اينكه 
اصحابشان از آن ها «پرسش» بكنند و «توضيح» 
بخواهند، استقبال مى كردند، زيرا اساس اسالم 
بر پايه عقالنيت اســت و پرسش، نقطه آغازين 
«تفكر» است.همچنان كه بسيارى از معارف نابى 
كه از طريق روايات به دست ما رسيده، به دنبال 
پرسش هايى بوده كه اصحاب نزد ائمه(ع) مطرح 

كرده اند.
4- بنابرآنچه گذشــت، گرچه روايات متعددى 
داللت مى كنند بــر اينكه پيامبر و اهل بيت(ع) 
نقدهاى جاهالنه ديگران را پاســخ داده و دليل 
سخن يا عملكرد خويش را توضيح داده اند و به  
اقتضاى اخالق كريمانه شــان «نقدپذير» بودند، 
اما اين نه بدان  معناست كه «قابل نقد» باشند و 
احتمال ارتكاب اشتباهى از سوى ايشان وجود 

داشته باشد.

يك حديث / يك تصوير

خبر

 معارف سخنان اخير رئيس جمهور درباره 
امكان انتقاد از پيامبر(ص) واكنش  هايى را در 
بين بســيارى از حوزويان از جمله آيت اهللا 
شــب زنده دار عضو فقهاى شوراى نگهبان 
و آيت اهللا ممدوحى عضو مجلس خبرگان 

رهبرى در پى داشت.

 هجمه به عقايد شيعه را تحمل نمى كنيم
عضــو فقهاى شــوراى نگهبان نســبت به 
گفته هاى نادرست برخى مسئوالن واكنش 
نشــان داد و تأكيد كرد: نســبت به عقايد 
شيعه و آنچه در شيعه مسلّم است با احدى 

رودربايستى نداريم.
آيت اهللا محمدمهدى شب زنده دار در درس 
خارج فقه خود كه در دارالتالوه مسجد اعظم 
قم برگزار شــد، نسبت به سخنان نادرست 
برخى مســئوالن واكنش نشان داد و گفت: 
گاهى در سخنان بعضى از بزرگاِن حكومت 
كلماتى گفته مى شود كه براى جامعه شيعه 

بويژه حوزه علميه قابل تحمل نيست.
وى افزود: ما نســبت به عقايد شيعه با هيچ 
كس رودربايســتى نداريم و انقالب اسالمى 
براى اين اســت كه اين ارزش ها گسترش و 

قوام پيدا كند.
آيت اهللا شــب زنده دار اظهار داشت: اينكه 
گفته شود معصوم، امام، پيامبر هم قابل نقد 
هستند [قابل قبول نيست]، اگرچه ممكن 
است مقصود گوينده اين باشد كه ائمه(ع) و 
رسول خدا(ص) با اجازه دادن به نقد با افراد 
برخــورد مى كردند و به ديگران نمى گفتند 
ساكت شوند و حق نقد ندارند. افرادى بودند 
كه مقامات ائمه طاهرين(ع) مانند عصمت 
اين بزرگواران را در آن زمان نمى دانستند، از 
اين جهت شايد نقد مى كردند، اما اين معنا 
با نقد و نقدپذيرى كه امروز مطرح مى شود، 
متفاوت اســت.عضو جامعه مدرسين حوزه 
علميه قم در تبيين معنــاى امروزى نقد و 

نقدپذيرى ابراز داشت: امروز وقتى مى گويند 
كسى بايد نقدپذير باشد، يعنى واقعاً كسى 
اشــكال دارد و اشــكال را به او مى گويند و 
بايد اشــكالش را بپذيرد، نقد امروز يعنى ما 
معصوم نيســتيم و ممكن است انسان خطا 
كند و اشــتباه داشته باشــد و اگر شخصى 
اشــتباهش را به او گفت و فهميد اشــتباه 

كرده، بايد بپذيرد.
وى عنوان كرد: نقد در مورد ائمه طاهرين(ع) 
از ناحيه كسانى مطرح مى شد كه به مقامات 
ايشان آشنا نبودند يا اگر آشنا بودند ريگى در 
كفش داشتند و اشكال مى كردند، ائمه(ع) 
كه نقد ندارند، زيرا پيامبر اســالم و ائمه(ع) 
معصوم هستند.عضو فقهاى شوراى نگهبان 
در دفاع از عقايد شيعه خاطرنشان كرد: اين 
معنا ندارد كه حرف هايى بزنيم و عقايد شيعه 
را مورد هجمه قرار دهيم، ما نسبت به عقايد 
شيعه و آنچه در شيعه مسلّم است با احدى 
رودربايستى نداريم و اگر بنا باشد اين مطالب 
تكرار شــود همان طور كه قبالً هم شــبيه 
اين مطلب نسبت به موال اميرالمؤمنين(ع) 
گفته شــد، بدانند كه حوزه در مقابل آن ها 

مى ايستد.
وى خطاب به مســئوالن كشور گفت: شما 

بايد خدا را شــكرگزار باشيد كه اين فرصت 
به شــما داده شــده تا در حكومت الهى و 
اسالمى خدمتگزار باشيد، شما طبق عقايد 
شيعه و واليت فقيه به اينجا رسيديد واال چه 
جايگاهى داشتيد كه به اين مقامات برسيد، 
حاال هر روز به يك جاى عقايد شيعه هجمه 
و مناقشــه مى كنيد.آيت اهللا شب زنده دار 
با بيان اينكه جانمان را براى ائمه اطهار(ع) 
فدا مى كنيم، بر ضــرورت معرفت افزايى و 
افزايش دانش دينــى افراد تأكيد و تصريح 
كرد: حاال هر روز در يكى از عقايد شــيعه، 
مناقشه مى كنيد؟ معلوم مى شود در حوزه 
درســت درس نخوانده ايد. اينكه به طالب 
مى گوييــم درســت درس بخوانيد، كالم و 
فلسفه را درســت ياد بگيريد، فقه و اصول 
و تفســير را درست ياد بگيريد براى همين 
است كه فردا روزى چنين مطالبى نگوييد.
وى اظهار داشت: آدم با سواد اين حرف ها را 
نمى زند، مگر از عقايد شيعه اطالع نداريد؟ 
مــا [حوزويان] جانمان را براى ائمه(ع) كف 

دست مى گذاريم.

سخنان روحانى از روى ناآگاهى است
آيت اهللا حســن ممدوحى نيز در پاسخ به 

پرسشى مبنى بر اينكه سند دينى و شرعى 
سخنان اخير آقاى روحانى چيست، گفت: 
اين حرف ها غلط است، اگر پيغمبر قابل نقد 
باشد اصالً معصوم نيست، اگر معصوم نباشد 
واجب االتباع نيست.نماينده مردم كرمانشاه 
در مجلس خبرگان رهبرى در دوره چهارم 
و عضو جامعه مدرســين حوزه علميه قم با 
اشاره به سخنان رئيس جمهور در مورد نقد 
پيغمبر(ص) و امام زمان(عج) در گفت وگو با 
«جهان» گفت: گمــان مى كنم اين ناآگاهى 
اســت وگرنه شايد هدفى هم نداشته باشد، 
ولى ناآگاه اســت.وى در پاسخ به پرسشى 
كه اين حرف ها را در زمان پيغمبر(ص) چه 
كسانى مى زدند، اظهار داشت: كسانى بودند 
كه الحاد داشــتند و قرآن در مذمت آن ها 
خيلى حرف زده است. اين ها مى آمدند آزار و 
اذيت مى كردند و انتقادهاى غلط مى كردند، 
آن هــا چه ربطى دارد به اينكه پيغمبر قابل 
انتقاد باشد، پيغمبر قابل انتقاد باشد معصوم 
نيست، اگر معصوم نباشد كه پيغمبر نيست.

وى در مورد اينكه بحث اســتناد به معصوم 
چه جايگاهى دارد، خاطرنشــان كرد: اصًال 
دين ما، نظــام واليت فقيه ما، فقه ما؛ همه 

اين ها استناد به روايات ائمه است. 

 سهميه  ويژه !
عزت اهللا ضرغامى، رئيس اسبق سازمان صدا 
و سيما نيز در كانال تلگرامى اش با نقل جمله 
حســن روحانى نوشت: «امام زمان(عج) هم 
قابل نقد است. از پيامبر هم كه باالتر نداريم. 
به پيامبر(ص) هم مى گفتند اين ســخن از 

شماست يا وحى الهى است!»
 اگر اين جمــالت را به جاى رئيس جمهور 
فعلــى، رئيس جمهور قبلــى مى گفت چه 

مى شد؟
 شــايد كســانى كه لبــاس روحانى به تن 

مى كنند سهميه  ويژه  دارند!

در حاشيه

رئيس جمهور بتازگى در ديدار وزير و معاونان وزارت اقتصاد در مورد فضاى بازِ انتقاد 
گفته بود: «تمام مســئوالن در كشور قابل نقد هستند، 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 كرد، 
طرف در مقابل پيغمبر بلند مى شــد و مى گفت: «أ ِمَن اهللا  ام ِمنَك» اين حرفى كه 
زدى از خودت بود يا خدا گفته است؟ و اگر مى گفت حرف خودم بود انتقاد مى كرد و 
مى گفت من قبول ندارم، نقد مى كرد. ما در زمان حكومت معصوم هم نقد را داريم...».

نظرى كه واكنش علما را برانگيخت

annota�on@qudsonline.ir

درنگ

حجت االسالم مالاحمدى

معارف

به بهانه سالروز درگذشت سيد محمدحسن آقا نجفى قوچانى

سياحت از شرق تا غرب
معارف: بى گمان شما هم مانند بســيارى از مردمان اين روزگار، 
نام كتاب هاى ســياحت غرب و سياحت شرق را شنيده ايد، حتى 
اگر اين كتاب ها را نخوانده باشــيد. دو كتابى كه با بيان داستانى و 
شــيرين خود به شمارگان بااليى دست يافتند و هنوز هم در بازار 
كتاب، جزو پرفروش ها هستند.مرحوم آيت اهللا سيد محمدحسن 
حسينى معروف به «آقا نجفى قوچانى» كه امروز سالروز درگذشت 
اوست، در كتاب «سياحت شــرق» زندگينامه تحصيلى خود را با 
بيانى شــيرين و ساده روايت مى كند. شرح دشوارى هاى تحصيل 
در شــهرهاى قوچان، مشــهد و اصفهان و چگونگــى ورودش به 
نجف اشــرف و تحصيالت نهايى تا رسيدن به درجه اجتهاد. شما 
با خواندن اين كتاب با جزئيات زندگى يك طلبه و ســختى هاى 

تحصيل در حوزه علميه بخوبى آشنا مى شويد.اما كتاب «سياحت 
غرب» كه در نوع خود يك ابتكار شــگفت آور اســت و بعداً منشأ 
نوشتن كتاب هاى بســيار و حتى فيلم ها و سريال هايى هم شده، 
شــرح داستان روحى اســت كه از عالم دنيا به عالم برزخ مى رود 
و احــوال و آالم دنياى پس از مــرگ را مى بيند و لمس مى كند. 
اين كتاب دقيقاً بر اســاس آيات و احاديث، دنياى پس از مرگ را 
شرح مى دهد و به تصوير مى كشد. البته مرحوم آقانجفى قوچانى 
كتاب هاى ديگرى هم در حوزه فلسفه، كالم و فقه و اصول به رشته 
تحرير درآورده است.آقا نجفى در كتاب «سياحت شرق» خاطرات 
زيادى از ناماليمات و خوشى هاى زندگى بيست ساله خود در نجف 
آورده كه شيرين ترين خاطره مربوط به مرگ مرده شور نجف است. 

او مى نويسد: در جريان شيوع مرض وباى سال 1322(ه. ق) كه بر 
اثر آن روزانه حدود چهارصد تن از مردم نجف مى مردند، مرده شور 
نجف از مردن اشخاص خوشحال بود، زيرا از شستن هر نفر حدود 
يــك تومان مى گرفت و از اين راه حدود 9 هزار تومان در آن زمان 
جمع كرده بود و به اين خاطر دعا مى كرد مرض وبا ادامه يابد، ولى 

عاقبت خودش به وبا مبتال شد و درگذشت.

ياد فرهيختگان

مخاطبان ارجمند مى توانند نظرات و 
پيشنهادهاى خود  نسبت به محتواى صفحه و 

همچنين پرسش هاى دينى خود را

 به شماره سامانه 903270003 ارسال كنند.

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابررای ش��ماره 
139660301060007298هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم فریبا اله وردی میگونی فرزند مظفربشماره شناسنامه 1867صادره 
ازتجریش درششدانگ یک باب خانه به مساحت56 /41 متربع پالک381 فرعی از100 اصلی واقع درقریه امرآباد ورامین خریداری ازمالک 
رس��می آقای عباس قاس��می محرز گردیده اس��ت لذابه منظور اطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهی می شود درصورتی که 
اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باشند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه اعتراض خودرابه 
این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم نمایند بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 688ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول : 96/10/9  تاریخ انتشارنوبت دوم: 96/10/24

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده3قانون وماده13آیین نامه قانون تکلیف وضعیت ثبتی واراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می برابررای ش��ماره 
139660301060006144هیات اول/موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سندرس��می مستقردرواحد 
ثبتی حوزه ثبت ملک ورامین تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم س��یده فاطمه کاش��ی فرزند س��ید محمد بش��ماره شناس��نامه 
0480126682 صادره ازتهران درشش��دانگ یک باب خانه به مس��احت26 /69 متربع پالک15 فرعی از3- اصلی واقع درکهریزک ورامین 
خریداری ازمالک رس��می آقای علی صفری محرز گردیده اس��ت لذابه منظوراطالع عموم مراتب دردونوبت به فاصله15روز آگهی می شود 
درصورتی که اش��خاص نس��بت به صدورسند مالکیت متقاضی اعتراض داشته باش��ند می توانند ازتاریخ انتشاراولین آگهی به مدت دوماه 
اعتراض خودرابه این اداره تسلیم وپس ازاخذ رسید ظرف مدت یک ماه ازتاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خودرابه مراجع قضایی تقدیم 

نمایند بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکوروعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد 682ث/م الف
تاریخ انتشارنوبت اول : 96/10/9  تاریخ انتشارنوبت دوم: 96/10/24

رییس ثبت اسناد وامالک شهرستان ورامین

آگهی مزایده مال منقول)نوبت اول(                             
  بموجب نیابت ش��ماره960166 ش��عبه188دادگاه حقوقی تهران اموال توقیفی متعلق به محکوم علیه آقای اکبرنعمت پور 
توقیف وبش��رح ذیل ارذیابی وتوصیف اجمالی گردیده اس��ت  اموال توقیفی ش��امل: 7دس��تگاه فتلیه باف )کش باف( دست 
دوم مارکPickmasterانگلیس��ی بازس��ازی ش��ده ودرحال کارمی باش��د که باتوجه به وضعیت فنی موجودشان برمبنای 
ارزش روزدس��تگاه منهای اس��تهالک )ارزش معامالتی( باعنایت به ش��رایط فعلی بازارعرضه وتقاضا درحال حاضرهردستگاه 
باقیمت پایه میانگین 67500000 ریال جمعا به مبلغ پایه کارشناسی 472500000 ریال می باشداموال مذکورروزدوشنبه 
مورخه1396/11/16 ازساعت11 الی12 ازطریق مزایده دردفتراجرای احکام دادگاه بخش جوادآباد ازتوابع شهرستان ورامین 
وباحضورنماینده دادستان بفروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هرشخص حقیقی یاحقوقی که باالترین قیمت 
را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد محکوم له میتواند مثل سایرین درخرید شرکت نماید ولی ارزیابان ودادورزها)مامورین 
اجرا(وسایراش��خاصی که مباشرامرفروش هستند همچنین اقرباءنسبی وس��ببی آنان تادرجه سوم نمیتوانند درخرید شرکت 
نماین��د محک��وم له یا محکوم علیه میتوانند آگهی دیگری به خرج خود منتش��رنمایند ده درص��د مبلغ مزایده فی المجلس 
ازخریداراخذونامبرده مکلف اس��ت ظرف یک ماه ازتاریخ مزایده مابقی ثمن معامله را به حس��اب س��پرده دادگاه واریزنماید 
درصورت��ی ک��ه درمهلت مقرر خریدار وجه موردمزایده راپرداخت ننماید س��پرده وی پس ازکس��رهزینه های مزایده به نفع 
دولت ضبط ومزایده وفق مقررات تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه اس��ت طرفین می توانند 
ظرف یک هفته ازتاریخ مزایده نس��بت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که دراین صورت رس��یدگی به اعتراض ازس��وی 
دادگاه موردمزای��ده بنام خریدارمنتقل نخواهد ش��د مال م��ورد مزایده بعدازپرداخت تمام بهای آن درفرجه قانونی تس��لیم 
خواهد ش��د ضمناً طالبین ش��رکت درمزایده میتوانند ظرف پنج روزقب��ل ازمزایده بااطالع این اجراءازام��وال مزایده بازدید 

نمایند 1556خ/م الف
رییس اجرای احکام مدنی دادگاه جوادآباد

دادنامه
نهای��ی  تصمی��م  پیش��وا  شهرس��تان  دادگس��تری  عمومی)حقوق��ی(  دادگاه  اول  ش��عبه  کالس��ه9609982926300363  پرون��ده 
ش��ماره9609972926300663 خواهان : خانم زهرا طاهری جعفری فرزند ناصر به نش��انی تهران. ورامین.پیش��وا.میدان ش��هید چمران.
کوچه ش��هید نادی. پالک104 واحد1  خوانده : آقای محمد رضا کرامتی فر فرزند رحیم به نش��انی : تهران.انتهای خیابان مطهری. خیابان 
اجاره دار.خیابان شیخ صفی.کوچه بامداد مقدم. نبش کوچه علیان.پالک20.واحد4  خواسته ها:1. مطالبه مهریه2 .اعساراز پرداخت هزینه 
دادرس��ی  بتاریخ96/5/23دروقت مقررجلسه شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان پیشوابتصدی اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل 
وپرونده بش��ماره کالس��ه مفتوح وتحت نظرقراردارد دادگاه باعنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده ختم رس��یدگی رااعالم وبشرح ذیل 
مبادرت بصدوررای می نماید رای دادگاه – درخصوص دادخواست خانم زهرا طاهری جعفری فرزند ناصربطرفیت آقای محمد رضا کرامتی 
فرزند رحیم بخواس��ته اعس��ارازپرداخت هزینه دادرسی درمرحله بدوی به مبلغ 4060000ریال مستندا به کپی سند نکاحیه ازدفتررسمی 
ثبت ازدواج شماره 3حوزه ثبتی ورامین بشماره ترتیب5453 مورخ16 /89/5 واستشهادیه محلی باتوجه به محتویات پرونده ونظربه اینکه 
خواهان اظهارداش��ته است خواسته به ش��رح دادخواست می باشد وتوانایی پرداخت هزینه دادرسی ندارم وشغل ومالی درحال حاضرندارم 
وخانه دارمی باش��م س��ه ماه است درمنزل پدرم زندگی می کنم تقاضای صدورحکم دراین خصوص می باشم وعنایت به خوانده واظهارات 
وی که موید گفتارخواهان می باش��د دادگاه باتوجه به مراتب فوق ومحتویات س��ابقه پرونده موجبی برای عدم پذیرش اظهارات خواهان 
واستش��هادیه مالحظه نمی کند بنابراین ضمن قبول موادی گواهی گواهان تعرفه ش��ده ازناحیه خواهان ودرنتیجه ثابت دانس��تن ادعای 
خواهان مس��تندابه مواد2و502و504و506و513قانون آیین دادرسی مدنی وماده5 ازقانون حمایت خانواده مصوب1391/12/1ومواد6و8 
ازقانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی خواهان رابه نحو موقت ازابطال هزینه دادرس��ی دراین مرحله ازاین ش��عبه دادگاه معاف می دارد 
ومقرر می دارد چنانچه خواهان بموجب رای قطعی دردعوای اصلی محکوم له واقع گردد وازاعسار خارج گردد هزینه دادرسی ازاودریافت 

خواهد شد رای صادره حضوری ظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد
رییس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی

 شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ96/10/18آقای محمد الیکاهی طی تقدیم دادخواس��تی که به ش��ماره 487/2/96ثبت این شوراشده است چنین اعالم نموده که 
خانم جمیله شوری فرزند حسینعلی بموجب گواهی فوت شماره 412758در تاریخ1396/1/29درآخرین اقامتگاه دائمی خوددرپیشوابدرود 
حی��ات گفت��ه وورثه حی��ن الفوت وی عبارتند : 1. محمد الیکاهی ش ش430 صادره ازپیش��وا پس��رمتوفی 2. احمد الیکاهی ش ش443 
صادره ازورامین پسرمتوفی3. نصرا... الیکاهی ش ش2صادره ازورامین پسرمتوفی4. علی الیکاهی ش ش523 صادره ازورامین پسرمتوفی5. 
فاطم��ه الیکاهی ش ش554 صادره ازورامین دختر متوفی6. س��کینه الیکاهی ش ش387 صادره ازورامین دخترمتوفی7. حلیمه الیکاهی 
ش ش392 ص��ادره ازورامی��ن دخترمتوفی8. منظرالیکاهی ش ش5 صادره ازورامین دخترمتوفی9.رقیه الیکاهی ش ش1 صادره ازورامین 
دخترمتوف��ی10. معصومه الیکاهی ش ش506 صادره ازپیش��وا دخترمتوفی11 . مهدیه الیکاهی ش ش6 صادره ازورامین دخترمتوفی لذا 
مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد 

ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ96/10/18 خانم راضیه کارخانه یوس��فی طی تقدیم دادخواس��تی که به ش��ماره 489/2/96 ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که آقای محمد کارخانه فرزند محمد اس��ماعیل بموجب گواهی فوت شماره 412786درتاریخ1396/9/26درآخرین اقامتگاه دائمی 
خوددرپیشوابدرود حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. مریم کارخانه ش ش136 صادره ازورامین دخترمتوفی 2. علی کارخانه 
ش ش175 صادره ازورامین پس��رمتوفی3. رضا کارخانه ش ش4757 صادره ازورامین پس��رمتوفی4. اصغرکارخانه ش ش 25954 صادره 
ازورامی��ن پس��رمتوفی5. اعظم کارخان��ه ش ش192 صادره ازورامین دخترمتوف��ی6 . راضیه کارخانه یوس��فی ش ش 1 صادره ازورامین 
همس��ردائمی متوفی لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش��ارآگهی می ش��ود تاچنانچه کس��ی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای 

ازمتوفی نزد وی می باشد ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی مزایده
نظربه اینکه به موجب دادنامه صادره ازاداره کارواموراجتماعی شهرس��تان پاکدش��ت واجرائیه صادره ازش��عبه اول دادگاه عمومی ش��ریف 
آباد محکوم علیه ش��رکت س��ائلی مهرپارس بپرداخت مبلغ 334598045 ریال بابت اصل خواس��ته ومبلغ 15177600 ریال درحق بیمه 
درحق محکوم له آقای محس��ن یوس��فی سیالخورومبلغ16729902 ریال بابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت محکوم گردیده است 
وباعنای��ت ب��ه اینکه محکوم له اموال ذیل الذکررا بعنوان مال منقول متعلق به محکوم علیهما معرفی وخواس��تار اس��تیفای حقوق قانونی 
خویش ازاموال مذکورگردیده اس��ت لذا اقالم توقیفی جهت ارزیابی به کارش��ناس رسمی دادگستری معرفی که حسب اظهارنظرواصله به 
مبلغ 453000000 ریال قیمت گذاری گردیده اس��ت بدینوس��یله اموال تعرفه ش��ده باجوازحاصله ازقاضی محت��رم اجرای احکام مدنی 
دادگاه عمومی ش��ریف آباد وبارعایت مواد113به بعد ازفصل س��وم قان��ون اجرای احکام مدنی مصوب1 /1356/8درس��اعت10 لغایت11 
مورخ11/11 /1396 درواحداجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد به مزایده گذاش��ته خواهد ش��د بدیهی اس��ت مزایده ازقیمت 
پایه کارشناسی شروع شده وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ 
مزایده باهماهنگی مدیر اجرا ازمورد مزایده بازدید نمایند. مش��خصات اموال توقیفی: 1.خط کامل تولید ناگت ش��امل فرم دهی مرغ.سرخ 
کن.آردپاش.دس��تگاه شنس��یل زن.تسمه نقاله وسایرمتعلقات مربوطه – وضعیت : مس��تعمل 2. سه دستگاه اواپراتور2فن سردخانه بهمراه 

یکدستگاه موتورسردخانه3. کارواش صنعتی کوچک.وضعیت مستعمل        مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

آگهی حصروراثت
به تاریخ1396/10/20 آقای علی پورس��ربندان طی تقدیم دادخواس��تی که به ش��ماره 494/2/96 ثبت این شوراش��ده است چنین اعالم 
نموده که آقای محمد پورس��ربندان فرزن��د غالمعلی بموجب گواهی فوت ش��ماره 412650درتاریخ1396/7/13درآخرین اقامتگاه دائمی 
خوددرپیش��وابدرود حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. جواد پورس��ربندان ش ش1688صادره ازورامین پس��رمتوفی 2. علی 
پورس��ربندان ش ش66 صادره ازورامین پس��رمتوفی3. جعفرپورسربندان ش ش5677صادره ازورامین پسرمتوفی4. راهبه پورسربندان ش 
ش20574 ص��ادره ازورامین دخترمتوفی5. رحیمه علی بیگی ش ش2صادره ازگرمسارهمس��ر دائمی متوفی لذا مراتب یک نوبت دریکی 
ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تاچنانچه کس��ی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باش��د ظرف یکماه ازتاریخ 

نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید       دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی حصروراثت
به تاریخ1396/10/20 خانم فاطمه عباس زاده طی تقدیم دادخواستی که به شماره 493/2/96 ثبت این شوراشده است چنین اعالم نموده 
که خانم مبارکه تذرو فرزند محمد بموجب گواهی فوت ش��ماره 412641درتاریخ1396/6/28درآخرین اقامتگاه دائمی خوددرپیشوابدرود 
حیات گفته وورثه حین الفوت وی عبارتند : 1. فاطمه عباس زاده ش ش703صادره ازورامین دخترمتوفی 2. زهرا عباس زاده ش ش753 
ص��ادره ازورامی��ن دخترمتوفی3. مریم عب��اس زاده ش ش3صادره ازورامین دخترمتوفی4. معصومه عباس زاده ش ش 8 صادره ازپیش��وا 
دخترمتوف��ی5. اقدس عب��اس زاده ش ش33 صادره ازورامین دختر متوفی لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتش��ار آگهی می 
ش��ود تاچنانچه کس��ی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باش��د ظرف یکماه ازتاریخ نش��رآگهی به شورای حل اختالف 

شماره2پیشوا مراجعه نماید           دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

دادنامه
نهای��ی  تصمی��م  پیش��وا  شهرس��تان  عمومی)حقوقی(دادگس��تری  دادگاه  اول  کالسه9609982926300491ش��عبه  پرون��ده 
ش��ماره9609972926301437 خواهان حمید خان لریانیان فرزند حس��ن به نش��انی تهران ورامین پیش��وا میدان تره بار  خوانده :آقای 
مصطفی پاسبان فرزند احمد خواسته ها : 1.مطالبه وجه چک 2. اعسارازپرداخت هزینه دادرسی 3.تامین خواسته  بتاریخ96/10/10دروقت 
مقررجلس��ه ش��عبه اول دادگاه عمومی)حقوقی(شهرستان پیش��وابتصدی اینجانب امضاءکننده ذیل تشکیل وپرونده بشماره کالسه مفتوح 
وتحت نظرقراردارد دادگاه باعنایت به جامع اوراق ومحتویات پرونده ختم رس��یدگی رااعالم وبشرح ذیل مبادرت بصدوررای می نماید رای 
دادگاه – درخصوص دعوی حمید خان لریانیان فرزند حسن ساکن پیشوا میدان تره بار بطرفیت مصطفی پاسبان فرزند احمد ساکن مشهد. 
فرامرزعباسی22)در جریان رسیدگی مجهول المکان اعالم شده است(مبنی برمطالبه وجه چک بمیزان2450000000 ریال وصدورحکم 
اعسارازپرداخت هزینه دادرسی بااین توضیح که خواهان اظهارداشته است که بموجب هفده فقره چک جمعا به مبلغ 2450000000 ریال 

ازخوانده طلبکاراس��ت وتقاضای محکومیت وی بپرداخت این مبلغ راداردبه این ترتیب 1.نظربه مالحظه هفده فقره چک پیوس��ت پرونده 
بانک رفاه کارگران جمعا به مبلغ 2450000000 ریال که توس��ط خوانده صادرش��ده اس��ت وهمچنین گواهینامه عدم پرداخت این مبلغ 
که بلحاظ کس��رموجودی قابل پرداخت توس��ط بانک محال علیه نمی باشد2.نظربه اینکه خوانده علی رغم ابالغ قانونی درجلسه حاضرنمی 
باش��د والیحه ای نیزارس��ال ننموده اس��ت بنا به مراتب این دادگاه دعوی خواهان راوارد تش��خیص وباس��تناد مواد249و313و314قانون 
تجارت ومواد198و519قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم بر محکومیت خوانده بپرداخت1.مبلغ دویس��ت وچهل وپنج میلیون تومان بابت 
اصل خواس��ته2.مبلغ هش��ت میلیون وپانصد وسی ویک هزارتومان بابت هزینه دادرس��ی درحق خواهان صادرواعالم می نماید رای غیابی 
وظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل واخواهی دراین دادگاه می باشد درخصوص دعوی خواهان مبنی برخسارت تاخیرتادیه نظربه اینکه خواهان 
دعوی خودش رادراین خصوص مس��ترد نموده اس��ت براین اساس این دادگاه به اس��تنادبند ب ماده107قانون آیین دادرسی مدنی قراررد 

دعوای خواهان راصادرواعالم می نماید رای ظرف20روزازتاریخ ابالغ قابل تجدیدنظردردادگاه تجدیدنظراستان تهران می باشد
دادرس دادگاه عمومی شهرستان پیشوا

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
خانم الهه حاجی میرزا رضا دارای شناس��نامه ش��ماره 1808 به شرح دادخواست به کالسه96/ش1273/1 ازاین دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که شادروان حسین حاجی میرزا رضا بشناسنامه2 درتاریخ96/9/22 اقامتگاه دائمی خودرا به درود 
زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراست به 1.متقاضی فوق الذکر آقا/خانم نام : الهه حاجی میرزا رضا نام پدر: حسین شماره 
شناس��نامه 1808 فرزند متوفی* 2. فرهاد حاجی میرزا رضا ش ش5082 متولد 1355 صادره ازورامین فرزند متوفی *3. مهین احمدی 
خاوه ش ش680متولد1334 صادره ازورامین همسرمتوفی*4. فاطمه حاجی میرزا رضا ش ش0410280348متولد1371صادره ازورامین 
فرزن��د متوفی*5. میترا حاجی می��رزا رضا ش ش983 متولد1358صادره ازورامین فرزند متوفی*6. مریم حاجی میرزا رضا ش ش1111 
متولد1361صادره ازورامین فرزند متوفی7. نیره حاجی میرزا رضا ش ش0410061557متولد1368صادره ازورامین فرزند متوفی اینجانب 
با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد ویاوصیت نامه ازمتوفی دارا باشد ازتاریخ 

نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.1566خ/م الف
رییس حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ورامین شهرجوادآباد

ابالغ وقت رسیدگی 
خواه��ان محمد ش��یرکوند فرزند عابدین دادخواس��تی بطرفیت خوانده  وحید درده فرزند ش��عبان به خواس��ته مطالبه وجه چک تقدیم 
دادگاه های عمومی شهرستان ورامین نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان ورامین واقع 
درورامین.نبش میدان امام حس��ین)ع(. دادگستری شهرستان ورامین ارجاع وبش��ماره پرونده   9609980207100657وبایگانی)9606

75( ثبت ووقت رس��یدگی آن 1396/12/5 س��اعت9 تعیین شده اس��ت بعلت مجهول المکان بودن خوانده ودرخواست خواهان وبتجویز 
ماده73قانون آیین دادرس��ی دادگاهههای عمومی وانقالب درامورمدنی ودستوردادگاه مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشار آگهی 
می ش��ود تاخوانده پس ازنش��رآگهی واطالع ازمفاد آن به دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست وضمائم را 

دریافت ودروقت مقررفوق جهت رسیدگی حاضرگردد 1561خ/م الف
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی)حقوقی( دادگستری شهرستان ورامین

اجرائیه 
مش��خصات محکوم له: محمد مجیدی حس��ینی نشانی محل اقامت  :پیشوا-ش��هرک گلها.پشت پست بانک مجتمع باقری بلوک3واحد10 
مش��خصات محکوم علیه : س��ید حس��ین معصومی نش��انی محل اقامت : مجهول المکان محکوم به: به موجب رای ش��ماره 65 درتاریخ 
:1396/8/10 حوزه:4 ش��ورای حل اختالف شهرس��تان پیشواورای شماره پیشوا دادگاه عمومی شهرس��تان پیشوا که قطعیت یافته است. 
محکوم علیه محکوم اس��ت به: تنظیم س��ند رس��می خودرو وانتقال آن)خودرو آردی بش��ماره ش��هربانی657 ص 36 ایران11( وپرداخت 
مبلغ 485000 ریال بابت هزینه دادرس��ی   درحق محکوم له.  به اس��تناد ماده19آیین نامه اجرائی ماده 189قانون برنامه س��وم توس��عه 
اقتصادی،اجتماعی،فرهنگی،محک��وم علی��ه مکلف اس��ت تااز ابالغ این اخط��ار اجرایی ظرف ده روز مفاد آنرااجرا بگ��ذارد ویا ترتیبی برای 
پرداخت محکوم به ویا انجام تعهد مفاد رای رابدهد درغیراین صورت پرونده جهت اقدام مدنی برای اجرای احکام دادگس��تری شهرس��تان 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

عيدى 97 كارگران؛ حداكثر 2 ميليون و 780 هزار تومان   تســنيم: حداقل عيدى كارگران 1ميليون و 850هزار تومان و حداكثر عيدى 2ميليون و 780 هزار تومان براى سال97اســت. مبلغ پرداختى به 
كاركنانى كه كمتر از يك سال در كارگاه كار كرده اند بايد به مأخذ60 روز مزد و به نسبت ايام كاركرد در سال محاسبه شود و مبلغ پرداختى از اين بابت براى هر ماه نبايد از يك دوازدهم سقف تعيين شده در فوق تجاوز نمايد.  
با توجه به حقوق و مزاياى سال 96 كارگران جزئيات حقوق و عيدى سال 97كارگران به شرح زير است. حداقل عيدى كارگران 1ميليون و 850هزار تومان و حداكثر عيدى 2ميليون و 780 هزار تومان براى سال97است.

 تعيين تكليف حقوق و پاداش پايان خدمت مسئوالن در كميسيون تلفيق
افزايش حقوق كارمندان تا 18 درصد تصويب شد

عضو  اميرآبــادى،  ديروز  اقتصاد: 
هيئت رئيســه مجلس خبــر داده 
بود كه ســال آينده حقوق وزيران و 
مسئوالن ارشــد،10 درصد كاهش 
مى يابد، اما در ظاهــر اين موضوع 

منتفى شده است. 
كميسيون  ســخنگوى  باره  دراين 
تلفيق اليحه بودجه كل كشور سال 

97 از مصوبه اين كميسيون در مورد ممنوعيت افزايش حقوق مقامات در سال 
97 خبر داد. اين اتفاق در صورت تصويب در مجلس مى تواند ســه آورده مثبت 

داشته باشد.
از يك ســو شــكاف درآمدى بين پردرآمدها وكم درآمدهــا را كاهش مى دهد 
وهمچنين ضمن كاهش هزينه هاى جارى دولت، مانع شكل گيرى حقوق هاى 
نجومى مى شود. بررسى ها نشان مى دهد كه افزايش يكسان نرخ دستمزد به نفع 
پردرآمدها بوده اســت و كم درآمدها چندان نصيب نبرده اند؛ بنابراين با پلكانى 
شــدن دستمزد سال آينده حقوق بگيران و ممنوعيت افزايش حقوق مسئوالن 

مى توان يك گام به عدالت اجتماعى در حوزه درآمدى نزديك شد. 
على اصغر يوسف نژاد در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: براساس مصوبه كميسيون 
تلفيق، دولت مكلف است حقوق و مزاياى مستمر گروه هاى مختلف حقوق بگير 
دســتگاه هاى اجرايى موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشورى و ماده 29 
قانون برنامه ششم توسعه و اعضاى هيئت علمى و قضات رابه گونه اى افزايش دهد 
كه متوســط رشد حقوق و مزاياى مستمر كاركنانى كه در سال 96 كمتر از 50 
ميليون ريال اســت، به صورت پلكانى نزولى، به ميزان 10 درصد باشد. بنابراين 

حداكثر ميزان افزايش 18 درصد خواهد بود.
به گفته وى، به موجب مصوبه كميسيون تلفيق، حقوق و مزاياى مستمر كاركنانى 
كه در سال 96 بيش از 50 ميليون ريال است و حقوق و مزاياى مستمر مقامات 
موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشورى و مديران عامل و اعضاى هيئت 
مديره، رؤســاى دســتگاه هاى اجرايى موضوع ماده 5 قانــون مديريت خدمات 
كشــورى و ماده 29 قانون برنامه ششــم توسعه و شــهرداران مراكز استان ها و 
دريافتى اعضاى شوراهاى اسالمى شهر مراكز استانها در سال 96 افزايش نمى يابد 
و هرگونه افزايش حقــوق و مزايا، فوق العاده ها و كمك هزينه ها و ايجاد كمك 
هزينــه جديد تحت هر عنوان و از هر محل ممنوع و تصرف غيرقانونى دراموال 
محسوب و مرتكبين مشمول مجازات مقرر در ماده 598 قانون مجازات اسالمى 

(تعزيرات) خواهند بود.
رؤساى سه قوه، معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراى اسالمى و 
اعضاى شوراى نگهبان، وزرا، نمايندگان مجلس شوراى اسالمى و معاونان رئيس 

جمهور، استانداران و سفرا، معاونان وزرا مشمول اين مصوبه مى شوند.
وى افزود: بر اساس مصوبه ديگر كميسيون تلفيق، پاداش پايان خدمت كاركنان 
پس از 30 ســال كار، حداكثر 252 ميليون تومان تعيين شد كه نحوه محاسبه 
اين پاداش به اين شرح است 7 برابر حداقل حقوق ماهانه است كه در حال حاضر 
ماهانه حداقل حقوق يك ميليون و 200 هزار تومان اســت كه اين رقم پس از 

گذشت 30 سال خدمت به 252 ميليون تومان مى رسد. 

سود سهام عدالت براى برخى واريز نشد 
اقتصاد: دوشــنبه هفته قبل بود كه رئيس جمهور دستور پرداخت سود سهام 
عدالت را صادر كرد، اما با گذشت پنج روز، هنوز برخى بانك ها سود را به حساب 

مشموالن واريز نكرده و در حساب هاى خود نگه داشته اند.
به گزارش مهر مســعود كرباســيان وزير اقتصاد واريز نشدن سود سهام عدالت 
مشموالن از زمان اعالم پرداخت ها را منوط به بررسى سازمان خصوصى سازى 

دانست و گفت: البته 14 ميليون نفر هنوز شباى خود را اعالم نكرده اند.

گزارش خبرى

خبر

 اقتصاد   كميسيون تلفيق بتازگى در 
مصوبه اى، يكى از راه هاى درآمدزايى دولت 
در سال 97را فروش كاالهاى انبارشده در 
است.  اعالم كرده  تمليكى  اموال  سازمان 
دولت  كميسيون  اين  تصويب  براساس 
مى تواند تا 10 هزار ميليارد تومان درآمد از 
محل فروش كاالى قاچاق كشف شده براى 
ايجاد اشتغال و كمك به توليد داخل، هزينه 
كارشناسان  كه  است  در حالى  اين  كند. 
اقتصادى معتقدند به طور كلى ورود كاالى 
مالى  زيان هاى  علت  به  كشور  به  قاچاق 
فراوان آن يكى از اشكال هاى اساسى نسبت 
به اين مصوبه است ودر اصل كاالى قاچاق 
بايد در بدو ورود و يا پس از ورود وكشف، 
معدوم شود. برخى گزارش ها نيز حكايت 
از اين مسئله دارد كه قرار است كاالهاى 
در انبارمانده سازمان جمع آورى و فروش 
اموال تمليكى كه به نوعى كاالهاى قاچاق 
كشف شده هستند، از سوى دولت در بازار 
داخلى كشور فروخته شده و درآمد حاصل 
از آن صرف اشتغال زايى در سال 97 شود.

در اين خصوص نيز فعاالن اقتصادى اجراى 
چنين مصوبه اى را جايز ندانسته و آن را به 
ضرر منافع ملى و حمايت از توليد داخلى 

عنوان مى كنند.
 آن ها به صراحت مى گويند كه ورود درآمد 
حاصل از فروش كاالهاى قاچاق به اقتصاد 
ايران، آن هم به صورت رســمى، يك امر 
مذموم اســت، اما بدتــر از آن فروش اين 
كاالها از سوى دولت و نگرش درآمدزايى 

در اين خريد و فروش است.
ايــن زمينه عضو  در 
هيئت نمايندگان اتاق 
در  تهــران  بازرگانى 
خصوص اين مصوبه و 
با بيان اينكه در ابتدا و 

براى حمايت از توليد داخل و رونق توليد 
نبايد كاالى قاچاق وارد كشور شود، تصريح 
كرد: اما وقتى كاالى قاچاق كشف مى شود، 
دستگاه هاى مسئول مى توانند اين كاالها را 
به طرف معامله خارجى فروخته وپول آن 
را دريافت كنند بــدون اينكه كااليى وارد 

چرخه اقتصادى كشور شود.
مهــدى پورقاضى ادامــه داد: در حقيقت 
كااليى كه از قاچاقچيــان گرفته و ضبط 
مى شــود، بايد به خارج از كشــور منتقل 

شود كه اگر اين كاالها باز به داخل كشور 
بازگردد، تبعاتى به همراه خواهد داشت.

در ايــن خصوص هم 
اقتصاد  خانه  دبيركل 
ايران با اشــاره به اين 
مطلب كه بازگشــت 
بــه  قاچــاق  كاالى 

داخل كشــور عمــالً مغاير بــا قوانين و 
حمايت هاى اقتصادى اســت، گفت: اين 
مسئله ايراداتى دارد؛ چرا كه ممكن است 
تخلفاتى در اين خصــوص صورت بگيرد 
و به عنوان مثــال دوباره خود مالكان اين 
كاالها ويا واســطه هاى آنان كاالى قاچاق 
را با قيمت هاى بسيار كم خريدارى كرده 
ودوباره به چرخه اقتصاد كشور بازگردانند 
كه اصل اين موضوع درتقابل با حمايت از 

توليد و ايجاد اشتغال است.  

 تهديد اشتغال كشور
مسعود دانشــمند اظهارداشت: اصل ورود 
كاالى قاچاق به كشور، محل اشكال است 
چه برســد به درآمدزايى از ايــن راه كه 

شبهاتى را هم ايجاد مى كند.
وى خاطرنشــان كرد: وقتى 10هزار متر 
پارچه خارجى قاچاق وارد كشور مى شود، 
اين موضــوع يعنى اينكه ظرفيت توليدى 

پارچه ما بــه همان ميزان 
وحتى بيشــتر در كشــور 
كاهش مى يابد و اشــتغال 
ما نيز به خطــر مى افتد و 
از ســويى درآمد دولت نيز 
كاهش مى يابد. دانشــمند 
اظهار داشت: ما معتقديم كه 
زيان هاى هنگفت  به دليل 
قاچاق، هرجا كاالى قاچاق 
ديده شــد، بايد همان جا 
معدوم شــود و حتى نبايد 
درآمدزايى از اين راه مدنظر 
قرار گيــرد كه ابتــدا بايد 

امنيت فضاى كسب وكار و بازارهاى داخلى 
را از اين راه تأمين كرد. وى افزود: اگر اين 
موضوع در كميســيون تلفيق رأى آورده 
باشد، بايد با اطالع رسانى كارى كرد تا در 
صحن علنى اين گونه مســائل رأى نياورد 
و اين گونه مسائل دردى از اقتصاد كشور 

دوا نمى كند. 

واكنش فعاالن اقتصادى به مصوبه فروش 10 هزار ميليارد تومانى كاالهاى غير قانونى

85درصد معوقات بانكىاشتغال زايى با چاشنى قاچاق !
در دستان 700 نفر 

اقتصاد: معوقات بانكــى يكى از مهم ترين 
مشــكالت نظام بانكى محسوب مى شود كه 
قدرت تسهيالت دهى بانك ها را كاهش داده 
اســت نكته مهم اينكه اين معوقات عموماً 
مربوط به تســهيالت كالن است كه توسط 

معدود افراد با نفوذ دريافت شده است.
دراين باره رئيس كميته اقتصادى كميسيون 
اصل 90 مجلــس، گفت:بيش از 85 درصد 
معوقــات بانكى 136 هــزار ميليارد تومانى 
در دســتان حدود 700 نفر است كه اسامى 
آن ها در كميسيون اصل 90 مجلس موجود 

است.
به گزارش خانه ملت بهرام پارسايى با اشاره 
به بررسى پرونده مشكالت بانك ها، معوقات 
بانكى، سيستم بانكى و صندوق توسعه ملى، 
در كميســيون اصل 90 مجلس شــوراى 
اســالمى، گفت:ميزان معوقات بسيار باالى 
بانك هــا طــى چندين دهه گذشــته روى 
يكديگر انباشته شــده و اكنون حدود 136 
هزار ميليارد تومان معوقات بانكى در كشور 

وجود دارد. 
وى ادامــه داد: بدون شــك اين موضوع در 
كميســيون اصل 90 پيگيرى مى شود كه 
در درجــه نخســت جلوى ادامــه اين روند 
گرفته شــود و دوم اينكه بانك ها بايد مكلف 
شوند كه اين معوقات و سرمايه هاى ملى را 
بازگردانند، چراكه متأسفانه در بخش زيادى 
از اين تسهيالت ارائه شده ردپاى رانت ديده 
مى شــود كه با نداشتن تســهيالت و وثايق 

معتبر اين وام هاى كالن را دريافت كرده اند.

تورم 2/8 درصدى ناشى از 
گرانى سوخت

اقتصاد: پيشــنهاد دولــت در اليحه بودجه 
97 براى افزايــش قيمت بنزين و گازوئيل به 
1500 و 400 تومان كه فعالً در كميســيون 
تلفيق رأى نياورده، بــه طور بالقوه بر افزايش 
هزينه هاى توليد بخش هاى مختلف مؤثر است 
كه در مرحله بعدى مى تواند به افزايش قيمت 
فروش و مصرف كننده منجر شودو در سال 97 

حداقل 2/8 درصد تورم ايجاد مى كند.

ذره بين

اصل ورود كاالى 
قاچاق به كشور، 

محل اشكال 
است چه برسد به 
درآمدزايى از اين 
راه كه شبهاتى را 
هم ايجاد مى كند

بــــــــرش

عضو  اميرآبــادى،  ديروز   
هيئت رئيســه مجلس خبــر داده 
بود كه ســال آينده حقوق وزيران و 
 درصد كاهش 
مى يابد، اما در ظاهــر اين موضوع 

كميسيون  ســخنگوى  باره  دراين 
تلفيق اليحه بودجه كل كشور سال 

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

تضعيف 31درصدى نرخ ريال نسبت به دالر در4 سال 
خبر

اقتصاد: با اينكه نرخ دالر دربازار رسمى وغير رسمى ازچند ماه 
پيش درحال افزايش است، اما رشد بى سابقه قيمت دالر در بازار 

اختالف نرخ را به بيش از 800 تومان رسانده است.
اين اختالف قيمت موضوع يكســان سازى نرخ ارز رابه حاشيه 
برده ودرعوض فضاى رانتى را تشديد مى كند. با افزايش قيمت 

ارز پول ملى نيز تضعيف شده است.
رئيس كل بانك مركزى، گفت: از ســال 92 تاكنون نرخ ريال 
نســبت به دالر 31 درصد تضعيف شده اين در حالى است كه 

تضعيف روبل روسيه در برابر دالر حدود 75 درصد، لير تركيه 
95 درصد و يورو 12 درصد است. 

ولى اهللا ســيف افزود: نرخ ارز ثبات نسبى مناسبى در 
مقايســه با گذشته داشته است و بانك مركزى تالش 

مى كند اين نوسانات را به حداقل برساند.
بررسى ها نشان مى دهد كه هفته جارى دالر در مركز 
مبادالت ارزى با افزايش قيمت همراه شــد و حدود 9 

تومان نســبت به آخرين قيمت هفته گذشــته افزايش دارد و 

3646 تومان اعالم شده است.
دالر دولتــى اكنون با وجود افزايش ســريعى كه طى 
هفته هاى اخير داشته، همچنان اختالف قابل توجهى 
با نرخ بازار آزاد دارد. به هر صورت نرخ غيررسمى دالر 
اكنون در سطح بى ســابقه اى قرار داشته و تا 4450 و 
البته باالتر نيز پيش رفته كه با نرخ 3646 تومان در بازار 
رسمى در مجموع اختالف بين دو نرخ دالر را به بيش 

از 800 تومان رسانده است.
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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رهبر انقالب اسالمى:
شغل خدمت به بيماران، يكى از شريف ترين 

شغل هاست.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد
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اذان ظهر
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غروب خورشيد
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اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ذاالجالل و االكرام

 يكشنبه 24 دى 1396  26 ربيع الثانى 1439 14 ژانويه 2018  سال سى و يكم  شماره 8596 

گزارش از شخص

دردسرهاى برجام دارى!
آمريكا بار ديگر توافق هسته اى با ايران را نقض كرد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  انگار بزرگ شده 
و بالغ، چشم به جهان سياست باز كرد! نوزادى 
كه حاصل ماه ها و ســال ها، چانه زنى سياسى، 
روابــط ديپلماتيك و غيرديپلماتيك، تنش هاى 
مختلف، قطع و وصل روابط سياسى و... بود، روز 
تولدش، نه يكروزه، كه چند ساله به نظر مى رسيد. 
سياســتمداران -به عنوان والدين- از همان روز 
نخســت و حتى پيش از آمدنــش، او را براى ما 
و خودشــان بزرگ كرده بودنــد. آن قدر بزرگ 
كه باورمان شد «برجام»، اين تك فرزند، با همه 
نوزادى و شيرخوارگى، قرار است با يد بيضايش، 
عصاى دســت امروز و فرداى اقتصاد و سياست 
خسته مان بشود و گره از يك يك مشكالت ريز 
و درشتمان باز كند. ُدردانه عالم سياست، وقتى 
هنوز، نيامده، مايه مباهات و افتخارمان شده بود، 
بى شك در آينده دور يا نزديك، بايد مى توانست، 

اسِب شرفمان را از گنبد گردون، بجهاند! 

  12 سال
سن و سال تقويمى اش آنقدرها نيست كه بشود 
برايش گزارش از شخص نوشت! 23 تير سال 94؛ 
يعنى دو سال و چند ماه پيش در وين، «فدريكا 
موگرينى» مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا 
و «محمدجواد ظريف»وزير امور خارجه ايران در 
يك نشست رسمى در مقابل رسانه ها با خواندن 
بيانيه اى به زبان انگليسى و فارسى اعالم كردند 
كه توافق نهايى در برنامه هسته اى ايران به دست 
آمده است. اين به معنى تولد نوزاد به ظاهر سالم 
و بى عيب و نقصى بود كه مراحل شكل گيرى 
و تكوينش 22 ماه زمــان برده و پس از 17 روز 
مذاكره سخت و فشرده در روزهاى پايانى اعالم 
رســمى شده بود. بيشتر از داخلى ها، رسانه هاى 
خارجــى انگار از خوشــحالى در پوســت خود 
نمى گنجيدند؛ چرا كه اين توافق را پايانى بر 12 
ســال چالش و مذاكره بر سر از بين بردن خطر 
ساخت بمب هسته اى توسط ايران مى دانستند! 

 اقدام مشترك
سن و ساِل پيش از تولدش همانطور كه گفتيم، 

بيشتر از اين حرف هاست. برابر با همه سال هايى 
كه ما روى حرف و حق هسته اى مان ايستاديم 
و طرف هاى مقابل نيز، تالش كردند بگويند مرِغ 
خواسته ها و تهديد هايشان يك پا دارد. واضح 
بود كه هر دو طــرف ماجرا خواهان يك توافق 
بودند. توافقى كه در آن بشــود هرچه بيشتر از 
طرف مقابل امتياز گرفــت و كمتر امتياز داد. 
اينكه تولد ايــن «توافق» به تأخيــر افتاد و به 
روزهاى سخت پايانى در سال 2015كشيد نيز 
ناشــى از همين نگاه بود. پيش از آن در «ژنو» 
يك توافق موقت شــكل گرفته بــود تا جهان 
خيالش بابت شــكل گيرى «برجام» آســوده 
شود. ديپلمات ها و كارشناسان، بارها نشسته و 
برخاسته بودند، نگاه رسانه هاى سراسر جهان را 
به خود جلب كرده بودند وگاهى اميدوار و گاهى 
نااميدانه حرف زده بودند تا در نهايت پاى اسناد 
و قول و قرارهايى را امضا كنند كه عالوه بر خبر 
دادن از توافــق بر روى يك «برنامه جامع اقدام 
مشترك» ، تعهدات بزرگ و سنگينى را هم براى 

دو طرف ايجاد مى كرد.

  دلخوشى ما
كمى منصفانه اگر به «برجام » ســال 94 نگاه 
كنيم شــايد بشــود به خودمــان بابت همه 
خوشــحالى ها، نفس هاى راحتى كه كشيديم 
و شــادمانى ها و افتخارهايــى كه كرديم، حق 
بدهيم. 6 قدرت اول جهان را كه داعيه رياست 
بر دنيا دارند، با ايســتادگى و پافشارى بر حق 
و حقوقمــان وادار كرده بوديــم كه به ظاهر از 
خر شيطان پياده شوند، دو پايشان را از كفش 
«حق نداريد» درآورده و بدون توپ و تشــرهاى 
چند سال گذشــته با احترام به حق و حقوق 
هســته اى مان، ســر ميز مذاكره بنشــينند. 
برجام94 از اين ديدگاه براى ما غرور آفرين بود 
و شادى آفرين چرا كه ادعا مى كرد، مى تواند در 
همان سال اول تولد، تحريم هاى سفت و سخت 
اقتصــادى را از پيش پايمان بــردارد، پرونده 
لعنتــى مان را در شــوراى امنيت ببندد، حق 
هســته اى مان را خيلى رسمى تر به رسميت 

بشناسد و خيلى كارهاى ديگر بكند.

 شادمانى آن ها
طرف هايمان هم البته در اين حس شــادمانى و 
غرور البد با ما شــريك بودند! ايران سرسخت را 
با تحريم هايشان پاى ميز مذاكره كشانده بودند، 
وادارش كــرده بودند،ذخاير اورانيم غنى شــده 
خودش را پاكســازى و ذخيره ســازى اورانيوم 
با غنــاى كم را تا 98 درصد قطــع  كند، تعداد 
سانتريفيوژها را حدود دوسوم و حداقل به مدت 
15 سال كاهش  دهد. تا 15 سال بعد، اورانيوم را 
بيش از 67�3 درصد غنى سازى نكند يا تأسيسات 
غنى سازى اورانيوم جديد يا رآكتور آب سنگين 
جديدى را نسازد. فعاليت هاى غنى سازى اورانيوم 
را به مدت 10 سال به يك تك ساختمان كه از 
سانتريفيوژهاى نسل اول استفاده مى كند، محدود 
كند، به آژانس بين المللى انرژى اتمى اجازه بدهد 
به همه تأسيســات اتمى ايران دسترسى منظم 

داشته باشد و.... 

  اين بچه لجباز
شادى و احساس پيروزى ما يك تفاوت عمده با 
شــادى و احساس غرور طرف مقابل داشت. اين 
حس پيروزى ما را وادار كرد، طبق قول و قرار و 
امضاهايى كه داده ايم، مشتاقانه و البته عجوالنه 
برويم دنبال عمل كــردن به همه تعهدات مان. 
1+5 اما براى اين كار به نظر مى رسيد نه عجله اى 
دارد و نه رغبتى! انگار سختى ها و مسئوليت هاى 
نوزاِد برجام آن قدرها كه براى ما شيرين و دوست 
داشتنى بود براى طرف مقابل نبود. به همين دليل 
هم هربار كه آژانس و كارشناسانش از عمل كردن 
صد درصدى ايران به تعهداتش گفتند، كسى پيدا 
نشــد كه بتواند 5 يا 6 نمونه از عمل به تعهدات 

آمريــكا و اروپا را تأييد كند! برجام حتى پس از 
جشن تولد دو سالگى اش، كودك بزرگسالى بود 
كه شيرين زبانى هايش مال آمريكا و اروپا بود و 

نُنرى، كج مدارى و ِسرتِق بازى هايش ماِل ما! 

  براى چندمين بار
نه قرار است از حرف و حديث ها، اسناد و مدارك 
و نقادى هاى تند و تيز مخالفان برجام بگوييم كه 
از ابتــدا آن را نتيجه خيانت تيم مذاكره كننده 
مى دانستند و نه البته از ذوق زدگى سينه چاكان 
برجام كه آن را فتح الفتــوح تلقى كرده بودند. 
بحث كارشناسى در باره اينكه مذاكره كنندگان 
ايرانى سواد درست حسابى نداشته و واژه lift را 
درســت نفهميده اند و يا فهميده و عامدانه براى 
من و شــما جور ديگرى تعبير كرده اند، كار اين 
مطلب نيست. قرار است خيلى ساده و مختصر 
و در ســومين سال برجام دار شــدن، آورده ها، 
شــيرينى ها، آسانى ها و خالصه نتايج مثبت آن 
را در زندگــى روزمره، توى ســفره ها و وضعيت 
اقتصادى كشورمان بشماريم. منكر تك و توك 
نتايــج اميــدوار كننده اقتصادى نيســتيم، اما 
اين تعداد زياد تحريم هاى پســابرجامى، نقض 
برجام هاى مكــرر آمريكا، تحريم هاى فقط روى 
كاغذ لغو شده، محدوديت هاى پابرجاى بانكى، 
وعده و وعيدهاى تمام نشدنى اروپايى و دبه هاى 
شاخدار آمريكايى است كه نمى گذارد كماكان از 
داشتن كودِك برجام لذت ببريم. پس لطفاً و تا 
اطالع ثانوى بگذاريد دلمان خوش باشد به اين 
دســتاورد بزرگ كه: برجام، هم توانســت براى 
چندمين بار، به خودمان ثابت كند آمريكا، قابل 
اعتماد نيست و هم به دنيا كه اهل پيمان شكنى، 
نقض توافق و شانه خالى كردن از مسئوليت هاى 

نگهدارى كودِك برجام نيستيم!

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                  چاپخانه همشهرى
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

پرچم هاى بدون «اهللا»
باشــگاه خبرنگاران/ ســازندگان سريال 
سياســى «عاليجناب» كه به دفعات نمايش 
پرچم ايران بدون كلمه «اهللا» در سريالشــان 
خبرساز شده بود، اعالم كردند كه كلمه «اهللا» 
در آن قسمت از پرچم است كه ديده نمى شود!

«جهانگيرى» كمرنگ نشده!
خبرآناليــن/ فاطمه ســعيدى- عضو حزب 
كارگزاران- اخبارى كه در خصوص كمرنگ شدن 
نقش «جهانگيرى» در دولت مطرح مى شــود را 
شايعات فضاى مجازى خواند و گفت: «من خودم 
اين موضوع را از آقاى جهانگيرى سؤال كردم و 

ايشان شديد آن را تكذيب كردند»!

«كيم» پيروز شد
فارس / «پوتين» در يــك مصاحبه خبرى 
گفت:« «كيم جونگ اون» رهبر كره شــمالى، 
در مقابل «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 
پيروز شده است، زيرا به اهداف راهبردى خود 

دست پيدا كرده است».

حمله تركيه به سوريه
باشــگاه خبرنگاران / منابــع خبرى از 
حمالت توپخانه اى ارتش تركيه به روستاها و 
شهرك هاى وابسته به شهر عفرين در شمال 

سوريه خبر دادند.

همچنان ديپلماسى
ايسنا / جمعى از مقامات امنيت ملى پيشين 
آمريكا، از جمله جان كرى وزير امور خارجه و 
وندى شرمن مسئول ارشد تيم مذاكره كننده 
هسته اى اين كشــور در دوره اوباما با انتشار 
بيانيه اى شــروط ترامپ، براى اصالح برنامه 
جامع اقدام مشترك (برجام) را محكوم و تاكيد 

كردند كه ديپلماسى همچنان موثر است.

خوزستان خالى مى شود
ميــزان /  «توتونچى» - مدير انديشــكده 
مطالعات اجتماعى و محيط زيست - گفت: 
بــا اجــراى طرح هاى غلط محيط زيســتى 

خوزستان به زودى خالى از سكنه مى شود.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4112/13

22/5623/33 5/135/45

16/3917/13

6/427/14

16/5917/33
طعم خشنودى و بازگشتن

1ـ ناله هاى شعله هاى نيزار
اين طرف شيشــه، دلى نشسته كه دو ساله همه چيز «پسرش» رو تحمل كرده... 
و اون طرف شيشه، پسرى نشسته كه جوونه اما به چشم پدرش، انگار 10 سال 
پيرتر از ســنش شده. پدر، گوشى تلفن زندان رو برداشته و از اين طرف شيشه 
تندى مى كنه: «آخه كارى بود كه برات نكرده باشــم؟... ببين چه جورى آبروى 
پدرت رو بردى... خودت رو هم گرفتار زندون كردى»... پســر، ســكوت كرده و 
از گوشــى، حرف هاى تند و تيز پدر رو مى شــنوه... خمير دلش مدام در دست 
كلمه هاى پدر، شــكل هاى جور و واجور مى گيره. صداى پدر، آروم تر مى شه و 
جورى كه دل پسرش آخرين شكل رو بگيره، مى گه: «وثيقه  ات رو جور كرد م كه 

پسرم رو پشت ميله ها نبينم». 
2ـ  بهترين شب هاى ستاره ها

جورى به همســرش نگاه مى كنه كه انگار هرگز اتفاق هاى ماه پيش رخ نداده 
بود ن! آدم هايى كه براى «شام» دعوت شد ن، گاهى نيم نگاهى به هم مى كنن و 
معلومه كه همه از خودشون مى پرسن: «چطور اين طور شد؟» زن و مرد ميزبان، 
بهترين شــب هاى زندگى شون رو مى گذرونن... درســت از وقتى كه در دادگاه 
طالقـ  بى پرخاش به همـ  همه ِگلِه هاشون رو از هم گفتن... روز «دادگاه آخر»، 
هردوشون به يه چيز فكر كرده بودن... اينكه با اون يكى تماس بگيرن و بگن كه 

از طالق منصرف شد ن... انگار بعد از گله ها، دلشون سبك شده بود!
3ـ  نگاه اميدوار از پنجره هاى بسته 

وقتى شــب با همه تيرگى اش، خيمه بر دنيا مى گســتراند، اگر اهل شــهر يا 
روســتايى روشن نباشيم، همه تاريكى شب را احســاس خواهيم كرد. در اوج 
تاريكى، هميشــه اميدوار روشنايِى پس از تاريكى، به آسمان شب و حركت ماه 
نگاه مى كنيم. پيشــوايان آموخته اند كه هميشه گناهكاران، از عابدان، به لطف 
خدا اميدوارترند، زيرا در نهايت نااميدى و با شرمى پنهان، رو به آستان خداوند 
مى كنند. بزرگان نيز تأكيد كرده اند كه هميشه در وصل، بيم «فِراق» است... اما 

هميشه در فِراق، اميد «ديدار دوباره» است.
4ـ  نيايش «ِفراق»

بدنامم و آدم ها از من مى گريزند. برادرخوانده ام ـ وصل ـ در چشــم هاى مردم 
محبوب تر اســت. آنان كه طبعى و قلمى داشــته اند، از من ِشكِوه ها كرده اند و 
مى دانم كه اگر مرا به شمايل «آدم»ى پديد آورده بودى؛ هزاران بار كشته كينه 
مردم مى شــدم!... مى دانم كه شعرهايشــان قتلگاه من مى شد. مى دانم كه به 
همه ســوى عالم ســفر مى كردند تا مرا نبينند!... اما به من عنايتى كرده اى  اى 
خداى من!... كه مى دانم نصيب وصل نشده است... هميشه با او «هراس جدايى» 

است... اما با من، «اميد ديدار» است.
(ادامه دارد)

دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شــريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از شركت 
«اسوه»، صفحه 226، از «مناجات خمس عشره، نيايش اول (توبه كنندگان):

ـ (... لََك الُعتبى حّتى تَرضى)... خداى من!... اگر به خشــم مرا ســرزنش كنى، سزاوار آنم... اما 
مى دانم كه پس از خشم، بى درنگ، خشنودى ات نصيبم خواهد شد.

سجاديه (10)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

اكونوميست
هفته نامه اكونوميســت چاپ انگليس 
در تازه ترين شــماره خود با تيتر «يك 
ســالگى» به موضوع اولين سال حضور 
دونالد ترامــپ به عنوان رئيس جمهور 
آمريكا مى پردازد. اين مجله با طراحى 
تصويــر ترامپ شــبيه يــك كودك 
يك ساله در گهواره و اسباب بازى هايى 
مانند موشــك و عروسك هايى شبيه 
مشاوران اخراج شــده اش، اشاره هاى 
جالبى بــه رخدادهايــى دارد كه در 
طــول يك ســال گذشــته، پيرامون 
او رقــم خورده اســت. اكونوميســت 
همچنين در مقاله اى با عنوان «طبقه 
متوسط گمشده در هند» شكل عجيب 
طبقات اجتماعى اين كشور را كه بين 
ثروتمندان و فقيران تقســيم شــده، 

بررسى مى كند. 

نشنال جئوگرافيك هيستورى
نشنال جئوگرافيك در تازه ترين شماره 
مجله ويژه مربوط به تاريخ خود كه هر 
دو مــاه يك بار به چاپ مى رســد، در 
گزارشى با عنوان «جاده ابريشم، وقتى 
شــرق به ديدار غرب رفــت» به تاريخ 
ســاخت اين جاده مهــم و راهبردى 
در دوران باســتان و نقــش ايران در 
ساخت و پربار كردن آن پرداخته و به 
تالش هاى چين براى احياى آن اشاره 
مى كند.  اين مجله عكس اصلى خود را 
نيز به سالگرد آخرين شكست ناپلئون 
بناپارت يعنــى «نبرد واترلو» در مقابل 
بريتانيا و همپيمانانش اختصاص داده 
كه در نهايت باعث افول كامل بناپارت 

شد.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

اينجا درنگ جايز است

كشتى هاى آتش خوار ، شــعله هاى تمام نشدنى را يكى پس 
از ديگرى مى بلعند... آتش عاقبت عقب مى نشيند... اينجا اما، 
آتِش چشــم به راهى را ...شعله هاى سركش اندوه را فقط يك 
خبِر اميدوار كننده مى تواند ، ببلعد... دعا كنيم اين خبر از راه 

برسد... دعا كنيم...

 عكس/ايسنا/ بيم و اميد خانواده هاى دريانوردان ايرانى 
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