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اول؛ يكى از ويژگى هاى روحانيت شيعه در طول تاريخ، مردمى بودن اين نهاد بوده 
است. اين ويژگى، همواره سبب شده حركت هاى تاريخى با رهبرى روحانيت و به 
پشتوانه حمايت مردم شكل بگيرد. از آن سو در سير تاريخ - اگرچه اندك - هر جا 
بخشى از روحانيت از مردم فاصله گرفته اند، دچار زيان اجتماعى شده ايم و به كيان 

دين و كشور آسيب رسيده است...

در حاشيه درس ورزشى روحانيت

ماجراى تخلف و تكذيب ادامه دارد

ضعف قانون و چالش مديران دو تابعيتى

 اخبار  طى هفته گذشته برخى بانك ها 
به مسدود كردن حساب مشتريان خود 
بدون اطالع رســانى اقدام كردند كه اين 
مســئله مشــكالتى را براى آنان پديد 
آورد. يكى از شــهروندان بــا بيان اينكه 

روز پنجشــنبه بــراى دريافــت پول به 
يكــى از خودپردازها مراجعه كردم كه با 
انسداد حسابم مواجه شدم، تصريح كرد: 
وقتى به بانك مربوطه مراجعه كردم، بر 
اساس گفته مسئول باجه، برخى اطالعات 

با اطالعات ثبت شــده  شناســنامه اى 
مغايرت داشته وبه همين علت حساب ما 
را مسدود كرده اند. وى با بيان اينكه تمام 
داد وســتد مالى ما در همين روز مختل 
و منجر به بروز بعضى مشكالت هم شد، 

خاطرنشان كرد: اين اتفاق در  حالى است 
كه بانك عامل بايد از چند روز قبل در اين 
خصوص اطالع رسانى مى كرد تا مشتريان 
بانك با ديدن حســاب هاى مسدود خود 

شوكه نشوند...

 ............ صفحه 4

با اختراع 
جوان خراسانى

خودروها 
آب سوز 

مى شوند! 

 قدس از داليل مسدود شدن حساب ها در برخى بانك ها گزارش مى دهد

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 11

 

هديه آستان قدس به دانش آموزان محروم سيستان و بلوچستان
 آستان  معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از توزيع 5000  بسته معاون امداد مستضعفان اين  نهاد  مقدس خبر داد

نوشت افزار ايرانى-اسالمى به طور رايگان ميان دانش آموزان محروم و نيازمند 
استان سيستان و بلوچستان خبر داد. مصطفى خاكسار قهرودى با بيان اينكه 

 ............ صفحه 3از ابتداى مهرماه تا كنون بيش از 5000 بسته نوشت افزار...

در بيمارستان فوق تخصصى رضوى مشهد انجام شد
تعويض دريچه آئورت قلب 

به روش بسته روى بيمار 90 ساله

گزارش قدس از اين جامعه 6 ميليونى
شمار بيكاران دو برابر نرخ اعالمى

مركز آمار است
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 2

راهكارهاى عملى تلطيف
روابط خانوادگى

صنايع
نصفه و نيمه كار مى كنند!  

مسئوالن كشور براى حل 
مشكالت اقتصادى اقدام عاجل كنند

6 7 2
استاد حوزه علميه با نگاه به سيره نبوى تشريح كرد وزير صنعت، معدن و تجارت: آيت اهللا هاشمى شاهرودى:

:امام صادق
آن كه فراوان 

حديث روايت 
كند و دين شناس 
باشد، برتر است 

از هزار عابدى كه 
دين شناس  و راوى 

حديث نباشد. 
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در پى تصويب نشدن اليحه بودجه 
از سوى هم حزبى هاى ترامپ در سناى آمريكا

تا اطالع ثانوى 
تعطيل است

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 4 قدس خراسان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 يكشنبه   1 بهمن 1396  3 جمادى االول 1439 21 ژانويه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8602   

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 اقتدار نظام در مديريت اغتشاش هاى اخير به جهانيان اثبات شد   مهر: وزير اطالعات گفت: اقتدار نظام در مديريت اغتشاش هاى اخير به جهانيان اثبات شد. حجت االسالم والمسلمين سيد محمود علوى با 
بيان اين مطلب در نشست شوراى ادارى چهارمحال و بختيارى، اظهارداشت: بايد علل اين حوادث بررسى و از بروز اين گونه حوادث در آينده جلوگيرى شود. وزير اطالعات با اشاره به بزرگنمايى رسانه هاى خارجى در ايجاد 

اغتشاش هاى اخير، ادامه داد: دشمن از تمام ظرفيت هاى رسانه اى خود براى ضربه زدن به نظام اسالمى استفاده كرده بود ولى وحدت و همدلى در كشور تمام توطئه هاى دشمن را خنثى كرد.

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

 اخبار دادســتان تهــران گفت: اعالم 
موارد فســاد بدون دليل و اثبات، محل 
اشــكال اســت و در نامه اى به شهردار 
تهران از ايشان خواســته ايم مستندات 

ارائه دهند.
عباس جعفرى دولت آبادى در حاشــيه 
اجتماعى  آســيب هاى  بررسى  همايش 
و تأميــن امنيــت عمومــى درجمــع 
خبرنگاران در پاسخ به پرسشى مبنى بر 
گزارش اخير شــهردار تهران، گفت: من 
از مسئوالن گاليه دارم، مسئوالن اگر به 
فسادى مى رســند ابتدا بايد به مراجع 
رســمى كشــور بگويند، به اندازه كافى 
روان و افكار مردم را با اخبارى كه بدون 
اثبات در اختيــار ديگران قرار مى دهيم 
پريشــان مى كنيم، بنده روز چهارشنبه 
نامه اى به آقاى نجفى (شــهردار تهران) 

نوشتم و از ايشان مستندات خواستم.
وى افــزود: از همين تريبــون به همه 
مســئوالن اعالم مى كنم، طرح و اعالم 
موارد فساد بدون دليل و اثبات و بدون 
تصويــب در مرجع رســمى 
محل اشــكال است، مردم 
رنجيــده خاطر مى شــوند 
كه ما مــواردى را بگوييم 
و ســپس به دنبــال دليل 
آقايان  بنابرايــن  برويــم، 
مســئول از جمله شهردار 
تهــران اگر داليلــى براى 
فســاد در جايى دارند اول 
به دستگاه قضايى، بازرسى 
كل كشــور و دادســتانى 
اعالم كنند. برهمين اساس 
نيز همان طــور كه گفتم 
در نامه اى بــه قيد فوريت 
از ايشــان خواسته ايم اين 

كارها انجام شود.
جعفرى دولت آبادى تأكيد كرد: از همين 
جا به همه مسئوالن اطالع مى دهيم، مبادا 
از تريبون هاى رسمى، فســادى را اعالم 

كنند كه ثابت نشده باشد.

 تشكيل پرونده قضايى براى «سانچى»
دادســتان عمومى وانقالب تهران ادامه 
داد: در زمينه نفتكش ســانچى پرونده 
قضايــى مفتــوح اســت، طبــق قانون 
مجازات اسالمى ما مى توانيم چنانچه در 
رابطه با اتباع ايرانى در خارج از كشــور 
حوادثى رخ دهد اين موضوع را پيگيرى 
كنيــم، به دليــل آنكــه از حادثه دور 
هستيم و بايد اطالعات و داليل آن را به 
دست آوريم، با همكارى دادستانى كل 
و وزارت خارجه حقــوق جان باختگان 

پيگيرى خواهد شد.

 صدور 54 كيفرخواست براى 
متهمان آشوب هاى اخير

انقــالب تهران  دادســتان عمومــى و 
همچنين از صدور 54 فقره كيفرخواست 
براى متهمان آشوب هاى اخير خبر داد 
و گفت: شمار بازداشــتى ها به كمتر از 
20 نفر رســيده كه در هفته جارى در 

مورد آن ها اتخاذ تصميم مى شود.
فرونشــاندن  تجربه  اظهارداشــت:  وى 
آشــوب هاى اخير كشــور نشــان داد، 
مســئوالن  هماهنگــى  و  همــكارى 
دســتگاه ها، حــرف اول را در مقابله با 
مشكالت و آسيب هاى اجتماعى مى زند 
و نقــش ويــژه وزارت كشــور، پليس، 
نهادهاى امنيتى و دســتگاه قضايى در 
اين موضوع قابل توجه اســت، بنابراين، 
انتظــار مى رود بســترهاى اقتصادى ــ 
اجتماعى اســتان تهران بيشــتر مورد 

توجه مسئوالن قرار گيرد.
جعفرى دولت آبادى، مســائل و حوادث 
اخير را مؤيد ضرورت آمادگى مســئوالن 
اجرايى، مقام هــاى قضايى و پليس براى 
برخورد با چنين حوادثى دانست و افزود: 
اين هماهنگى و آمادگى در ساير حوزه ها 
مانند زلزله، كم آبى، رانش زمين و آنچه در 
حادثه پالســكو رخ داد، ضرورى است. در 
واقع به نوعى تمرين اجتماعى در شهرهاى 

اســتان تهران نيــاز داريم تا مســئوالن 
به محض بــروز حادثه يا بحران بتوانند به 

وظايف ذاتى خود عمل كنند.

 13 دستگاه مقصر در پالسكو
جعفــرى دولت آبادى كــه در هفتمين 
همايش تخصصى دادســراهاى اســتان 
تهران با موضوع «مبارزه با آســيب هاى 
اجتماعــى و تأميــن امنيــت عمومى» 
كه ديروز با حضــور عبدالرضا رحمانى 
فضلى وزير كشــور، برگزار شد، سخن 
سالگرد حادثه  گراميداشت  با  مى گفت، 
ســاختمان پالســكو و جــان باختــن 
شــمارى از دريانــوردان در نفتكــش 
ســانچى، در خصوص اقدام هاى دادسرا 
اظهارداشت:  پرونده پالســكو،  پيرامون 
اين دادســتانى به وظايف خود در اين 
راســتا عمل كرده و هيئت كارشناسى 
13 دســتگاه را در حادثــه مقصر اعالم 

كرده است.

دادستان تهران با اشاره به گزارش اخير نجفى:

شهردار پايتخت مداركش را درباره تخلفات  ارائه دهد

 آقــاى رئيس جمهــور معترضين به مســائل اقتصادى براى رســاندن صداى 
مشكالتشان آمدن تو خيابان كه شما بفهمى. بعد هم حق دارند. لفاظى بس است.  

بهت رأى ندادند كه نظريه پردازى كنى. مسئول اجرايى كيست؟9150001136
 آقاى روحانى  موافقيم كه اثار برجام تا قيامت ادامه دارد، ولى كدام آثار؟ آثار باقى 
ماندن تحريم ها و افزون شدن آن ها ، براندازى ها ، خوشبين بودن مقابل رهبرى كه 

خوشبين نبودند، بتن ريختن تأسيسات هسته اى و...9150001136
 آقاى روحانى لطفاً جواب دهيد؛ اگر كســى معترض گرانــى، ركود، بيكارى و 
نابســامانى هاى اقتصادى كه توسط دولت شما به وجود آمده است، باشد، اعتراض 
خود را چگونه بايد به دولت شــما بگويد؟ آيا رســيدگى مى شود؟ لطفاً راهنمايى 

بفرماييد.09150003033
  به جاى اينكه مدارس و ادارات را به خاطر آلودگى هوا تعطيل كنيد، خودروهاى 
دودزا را از داخــل خيابان ها جمع كنيــد، چون اگر يك ماه هم مدارس و ادارات را 

تعطيل كنيد، بازهم بعد از باز شدن، دوباره هوا آلوده مى شود. 9150001615 
  بفرماييد آيا بازنشستگان تأمين اجتماعى انسان نيستند كه همواره همه توجهات 

شامل بازنشستگان كشورى، فرهنگى و دولتى مى شود؟. 9010001341
  به جاى  طرح  جلوگيرى  از انتصاب  دوتابعيتى ها، بايد  طرح  اخراج  از  كشور  براى 
 دوتابعيتى ها  انجام  شود! برخى دوتابعيتى ها،  يعنى  غارت  بيت المال  و بردن  به  كانادا! 

   9150000367
 بنده هم به عنوان يك فرهنگى همچون آقاى حسينى قمى وديگران، معتقدم 
بسيارى از برنامه هاى ماهواره مانند موشك، براى خانواده ها مخرب است، اما وقتى 
حرف زدن به جاى پاسخگويى به ملت و متهم كردن ملت به همسويى با دشمن را 
گرفته است، البته عده اى رو به سوى اين منابع خبرى مى آورند و بعضى ديگر هم 

اساساً بى تفاوت شده اند و هيچ كارى به كار مملكت ندارند. 9150008863 
 

 به جاى برنامه خندوانه و دورهمى، برنامه هايى درســت كنيد كه در آن از افراد 
كم سن و سال كه با حداقل وسايل زندگى ازدواج كرده اند، باشند و سبب تشويق 
مردم شويد، نه اينكه افرادى را بياورند با سن 30 تا40 سال كه هنوز ازدواج نكرده 
و لبخند دكورى به لب دارند. همه با هم خيانت نكنيم كه همه با هم نابودشويم. 
هر برنامه اى كه صدا و سيما پخش مى كند، بايد رضايت خداوند را هم داشته باشد. 

9350003571
 وقتى تذكرات مراجع تقليد را مبنى بر پاك كردن بانك ها از ربا ناديده مى گيريم، 

انتظار داريم باران و برف ببارد؟ 9300002554  
 طبــق روايات از معصومين، مكانيــزم پيامدهاى ظلم در همين دنيا به گونه اى 
مى تواند باشــد كه دوزخ را فراروى فرد بياورد، حال چرا راحت به ديگران ســتم 

9150008521 مى كنيم!. 
 آقاى روحانى در دفاع از آزادى فضاى مجازى گفتند: به خاطر بد رانندگى كردن 
افراد، بزرگراه را نمى بندند. اوالً فضاى مجازى بزرگراهى است كه دشمن از آن سوء 
استفاده مى كند و ثانياً ما از خود آقاى روحانى ياد گرفته ايم كه وقتى آمار كشته هاى 
جاده ها زياد اســت، به جاى استاندارد كردن جاده ها و اتومبيل ها، بنزين را گران 
كنيم تا مردم كمتر ســفر كنند يا ســرعت خودروها را در جاده ها كاهش دهيم! 

  9350009020
 دولتى هــاى محترم! اين قــدر در بوق و كرنا از افزايــش حقوق هاى نجومى و 
پاداش هاى ميلياردى براى عده اى نور چشــمى تبليغ نكنيد، چون اجناس باز هم 
گران تر و اوضاع معيشتى 20 ميليون ايرانى بيكار و فقير كه به هيچ ارگانى وابسته 
نيستند و پاداش و عيدى و اميدى هم به اين دولت ندارند، بدتر مى شود و شما بيش 

از اين آن ها را مأيوس نكنيد؟9150006460
 اگــر يارانــه را قطع كنند، آدم هايى كه با همين پــول زندگى مى كنند، چكار 

كنند؟.9360001599 
 مجلس، دولت را مكلف  كند تا خاندان  پهلوى  بابت  غارت  اموال  ملت  ايران و هم  
حمايت  رضا پهلوى  از فتنه ها در ايران و تالش  براى كودتا در ايران  به كشور عودت  
و محاكمه  شوند، اين  مسئله  در گفت وگو با آمريكا هم  به عنوان  پيش شرط  مطرح  

شود. 9360006158  
 چرا قوه قضائيه به شــوراى حل اختالف و دادگاه ها اجازه مى دهد كه چك هاى 
شرخرها را قبول كنند تا عده اى سودجو چك هاى امانت و سفيد امضا را مبلغ گذاشته 

و بخواهند از اين طريق وصول كنند؟.9150006551  

در حاشيه درس ورزشى روحانيت
اول؛ يكى از ويژگى هاى روحانيت شيعه در 
طول تاريخ، مردمى بودن اين نهاد بوده است. 
اين ويژگى، همواره ســبب شده حركت هاى 
تاريخــى با رهبرى روحانيت و به پشــتوانه 
حمايت مردم شــكل بگيرد. از آن ســو در 
سير تاريخ - اگرچه اندك - هر جا بخشى از 
روحانيت از مردم فاصله گرفته اند، دچار زيان 
اجتماعى شــده ايم و به كيان دين و كشــور 

آسيب رسيده است.
يكى از نمونه هاى قابل اشاره در روزهاى گذشته 
و در جريان اغتشــاش هاى اخير در كشــور، 
ماجراى حضور حجت االسالم والمسلمين آل 
هاشم امام جمعه تبريز در ورزشگاه يادگار امام 
تبريز بود. جايى كه قــرار بود دو تيم فوتبال 
اســتقالل تهران و تراكتورسازى ديدار داشته 
باشند و البته از سوى برنامه ريزان فتنه، تبليغ 
و تالش شــده بود كه اين ميدان ورزشــى به 
ميدان تقابل با نظام تبديل شــود و زمينه اى 
براى يك اغتشاش بزرگ در شهرى به بزرگى 

تبريز، شكل گيرد.
نماينده ولــى فقيه در تبريز با هوشــيارى و 
بينــش انقالبى خود تصميــم مى گيرد براى 
تماشاى اين مسابقه بزرگ و حساس فوتبال، 
در جايگاه تماشاگران قرار گيرد و با حضور خود 
در ورزشگاه، سهمى در آرام كردن فضا و التهاِب 

برنامه ريزى شده فتنه گران داشته باشد.
حجت االسالم والمسلمين آل هاشم مى گويد: 
«مرا از رفتن به ورزشــگاه منــع مى كردند و 
مى گفتند در آنجا به شما بى حرمتى مى شود 
و خطر دارد، اما وقتى رفتيم نه تنها بى حرمتى 

نشد، بلكه از يك فتنه نيز جلوگيرى شد».
اين حركــت مردمى امام جمعــه تبريز مورد 
قدردانــى دفتــر رهبر انقــالب و برخى آيات 
عظام نيز قرار گرفت و نشان داد نزديك بودن 
روحانيت به مردم بــركات زيادى دارد و امروز 
بيش از هر زمان ديگرى به پيوند بين روحانيت 
و مردم نياز داريم، بخصوص در شرايطى كه نهاد 
روحانيت مورد انواع هجمه ها و دروغ پراكنى هاى 

دشمن قرار دارد.
دوم؛ روز جمعه گذشــته «ساغالم» سرمربى 
جديــد تيم فوتبــال تراكتورســازى همراه با 
مديرعامل اين باشگاه در نماز جمعه تبريز حاضر 
شــد. جالب اينجاست كه اين مربى تركيه اى، 
خــودش در بَدو ورود به تبريــز از مديرعامل 
باشگاه تراكتورسازى درخواست مى كند كه در 
اولين روز حضورش در اين شهر، در نماز جمعه 
شــركت كند و حضور او به همراه آقاى آجرلو 
در مصالى امام خمينى تبريز، مورد استقبال 
و واكنش گسترده نمازگزاران هم قرار مى گيرد.

نكته قابل توجه اينجاســت كه بر خالف نظر 
برخى افراد كه مى گويند بيــن ورزش و دين 
نمى توان پيونــدى برقرار كرد، بين اين دو هم 
مى تــوان پيوندهاى مســتحكمى ايجاد كرد. 
حضور يك مربى خارجــى در اولين روزهاى 
حضور در كشورمان در نماز جمعه، درسى براى 
ديگر مسئوالن ورزشى است كه پيوند خود را با 
آيين هاى دينى و مذهبى پررنگ تر كنند و از 
ظرفيت باالى ورزش و ميدان هاى ورزشى براى 
ارتبــاط دادن جوانان و نوجوانان با «دين» بهره 
بگيرند. حاال بماند كه خود ورزش هم مى تواند 
از اين ظرفيت، بــراى ارتقاى اخالق در ورزش 
استفاده كند تا به قول معروف اخالقمان ورزشى 

يا دقيق تر بگوييم، ورزشمان اخالقى شود!
خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سيد مصطفى حسينى راد 

صداى مردم   

خبــــــر

آيت اهللا هاشمى شاهرودى:
مسئوالن كشور براى حل مشكالت اقتصادى

 اقدام عاجل كنند
فارس: در جلســه ديروز مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام به رياســت آيت اهللا هاشمى 
شاهرودى، اعضاى هيئت عالى نظارت مجمع 
براى نظارت بر ُحسن اجراى سياست هاى كلى 

نظام انتخاب شدند.
در ابتــداى اين جلســه، آيت اهللا هاشــمى 
شــاهرودى، مسئله اقتصاد و معيشت را يكى 
از اولويت هاى اصلى كشــور دانست و با اشاره به جنگ اقتصادى كه امروز آمريكا عليه 
نظام جمهورى اسالمى در پيش گرفته است، گفت: امروز دشمنان مشكالت اقتصادى 
كشورمان را به عنوان زمينه اى براى اعمال فشار و جلوگيرى از پيشرفت هاى ملت ايران 
مورد سوءاستفاده قرار مى دهند و ضرورت دارد همه مسئوالن كشور براى حل معضالت  

اقتصادى و گرفتارى هاى معيشتى مردم اقدام عاجل نمايند.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام، توجه به سياست هاى كلى نظام را در قانون گذارى 
و اجرا بسيار مهم دانست و گفت: بايد در تدوين آيين نامه نظارت مجمع، موضوع ضمانت 

اجرايى با جديت مدنظر قرار گيرد.
در ادامه اين جلسه، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام با ارائه گزارشى از بررسى اليحه 
بودجه سال 97 در كميسيون نظارت گفت: براساس بند 7 آيين نامه نظارتى، مجمع بايد 
طرح ها و لوايح پيشنهادى بويژه قوانين برنامه و بودجه را از جهت انطباق با سياست هاى 
كلى نظام همزمان با مجلس بررسى نمايد، كه بدين منظور جلسات كميسيون نظارت 
در دبيرخانه آغاز شده است. بنا بر اين گزارش، همچنين در جلسه ديروز با رأى اعضا، 
هيئت عالى نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام به منظور نظارت بر ُحسن اجراى 
سياســت هاى كلى نظام، ابالغ شده از سوى رهبر معظم انقالب تشكيل و اعضاى آن 
انتخاب شدند. براســاس اين رأى، عالوه بر رئيس و دبير، آقايان نبوى، ايروانى، مظفر، 
وحيدى، انصارى، مصباحى مقدم، ميرسليم، آقامحمدى، توكلى، باهنر، دانش جعفرى، 

درى نجف آبادى و رئيسى به عنوان اعضاى اين هيئت انتخاب شدند.

روحانى در ديدار سفير جديد كوبا:
اراده تهران گسترش روابط با هاواناست

پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: رئيس  جمهور هنگام دريافت استوارنامه سفير 
جديد كوبا گفت: اراده ايران گسترش روابط با كوباست.

حسن روحانى ديروز پس از دريافت استوارنامه «الكسيس باندريچ وگا» سفير جديد كوبا با 
اشاره به اينكه روابط تهران با هاوانا پس از پيروزى انقالب اسالمى در سطح بسيار خوب 
جريان دارد، اظهارداشت: ايران و كوبا پس از دوران انقالب خود با توطئه هاى مشتركى 
روبه رو بودند و بدون شك در ميان تاريخ انقالب هاى جهان نام امام خمينى(ره) به عنوان 
رهبر مسلمان انقالبى و فيدل كاسترو به عنوان يكى از رهبران انقالبى ثبت شده است.

«الكسيس باندريچ وگا» سفير جديد كوبا نيز در اين ديدار با تقديم استوارنامه خود به 
رئيس جمهور، از نقش مؤثر تهران در برقرارى ثبات و امنيت در منطقه و جهان تجليل 
كرد و اظهارداشــت: ايران جايگاه خاصى در روابط خارجى كوبا دارد و مصمم هستيم 
مناســبات و همكارى هاى خود را با ايران در همه زمينه هاى اقتصادى همپاى روابط 

سياسى خود توسعه داده و روابط خود را روز به روز ارتقا دهيم.

نخست وزير اقليم كردستان عراق امروز در تهران
تسنيم: نچيــروان بارزانى كه با استعفاى مسعود بارزانى از رياست اقليم كردستان به 
مرد شماره يك اقليم كردستان عراق تبديل شده است، امروز در رأس هيئتى بلندپايه 

به تهران مى آيد.
در اين ســفر كه با همراهى قباد طالبانى - معاون نخست وزير اقليم كردستان- انجام 
مى شود، هيئت كردى درباره مسائل سياسى، امنيتى، اقتصادى و فرهنگى با مسئوالن 

كشور تبادل نظر خواهند كرد.
نچيروان بارزانى كه پيشتر به كشورهاى اروپايى هم سفرهايى داشته است تالش مى كند 
حكومت بغداد را به برگزارى مذاكرات دوطرفه و چاره يابى مسائل و مشكالت فى مابين 

متقاعد كند.

مسئوالن اگر به 
فسادى مى رسند 
ابتدا بايد به مراجع 
رسمى كشور 
بگويند، به اندازه 
كافى روان و افكار 
مردم را با اخبارى 
كه بدون اثبات در 
اختيار ديگران قرار 
مى دهيم پريشان 
مى كنيم

بــــــــرش

از اولويت هاى اصلى كشــور دانست و با اشاره به جنگ اقتصادى كه امروز آمريكا عليه 

شماره پيامك: 30004567

قدس از علل مسدود شدن حساب ها در برخى بانك ها گزارش مى دهد

مردم گرفتار يك تصميم بانكى
گزارش خبرى

برخى   اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   طى هفته گذشته 
بانك ها به مسدود كردن حساب مشتريان خود بدون اطالع 
آنان  اين مسئله مشكالتى را براى  اقدام كردند كه  رسانى 
اينكه روز پنجشنبه  بيان  با  از شهروندان  آورد. يكى  پديد 
بانك صادرات  از خودپردازهاى  به يكى  براى دريافت پول 
مراجعه كردم كه با انسداد حسابم مواجه شدم، تصريح كرد: 
وقتى به بانك مربوطه مراجعه كردم، بر اساس گفته مسئول 
شده  ثبت  اطالعات  با  شناسنامه اى  اطالعات  برخى  باجه، 
مغايرت داشته وبه همين علت حساب ما را مسدود كرده اند. 
روز  همين  در  ما  مالى  وستد  داد  تمام  اينكه  بيان  با  وى 
مختل و منجر به بروز بعضى مشكالت هم شد، خاطرنشان 
كرد: اين اتفاق در  حالى است كه بانك عامل بايد از چند 
روز قبل در اين خصوص اطالع رسانى مى كرد تا مشتريان 

بانك با ديدن حساب هاى مسدود خود شوكه نشوند.

 توجيهى براى انسداد حساب ها
يكى ديگر از شهروندان نيز كه به بانك كشاورزى مراجعه كرده 
از اين مسئله انتقاد جدى دارد و به خبرنگار ماگفت: مسئوالن 
شعب ابالغيه جديد بانك مركزى وهمچنين مقابله با موضوع 
پولشــويى را توجيهى براى انسداد حساب ها عنوان مى كنند، 
اما در هر صورت بايد اين اطالع رســانى در سطح گسترده اى 

صورت مى گرفت تا موجب دردسر براى مشتريان نشود.
وى تصريح كرد: من روز پنجشنبه گذشته چك داشتم و به 
خاطر انسداد حسابم با طرف حساب وطلبكارم مشاجره كردم. 
مســئول شــعبه يكى از بانك هاى دولتى هم با اين توجيه  
كه بر اســاس ابالغيه بانك مركزى حســاب هايى كه داراى 

اطالعات ناقص هويتى بوده و يــا مغايرت با اطالعات ثبت 
شــده دارند، بايد تا زمان تعيين تكليف مســدود شــوند، 
خاطرنشــان كرد: ما به همين دليل حتى حســاب برخى 
دســتگاه ها را نيز مســدود كرده ايم، اما به محض مشخص 
شدن وشفاف سازى اطالعات، حســاب مشتريان را دوباره 

به جريان مى اندازيم. 

 شفاف سازى حساب ها
در اين رابطه مسئول ارتباط با رسانه يكى از بانك هاى دولتى 
در پاسخ به اين پرسش كه علت اين انسداد حساب ها چيست 
مدعى اطالع رســانى در اين خصوص شــد و به خبرنگار ما 
گفت:  براساس بخشــنامه بانك مركزى زمانى كه اطالعات 
ثبت شــده حساب ها با اطالعات شناســنامه اى وهويتى فرد 
مغايرت داشته باشــد، بايد حساب تعيين تكليف شود كه با 

مراجعه سريع افراد به بانك اين مشكل رفع مى شود. 
بيگى با بيان اينكه شايد بخشى از اين مسائل براى مقابله با 
پولشويى هم باشد، تصريح كرد: البته بيشتر اين مسئله براى 
حساب هاى راكد، اطالعات ناقص وبالتكليفى حساب هاست 
كه صاحبان حساب مى توانند با مراجعه به بانك اين نواقص 

را رفع كنند كه اين كار بايد حتماً انجام شود.
وى قطع يكباره وانســداد حساب ها را كار درستى ندانست 
و با بيان اينكه بانك ها درصدد رفع اين مشــكل هســتند، 
اظهار داشت: حتى ممكن اســت در زمان افتتاح حساب ها 
اطالعاتى مانند شــماره اقتصادى، كد ملى، شــماره سريال 
شناسنامه، اساسنامه و... بدرستى وارد نشده باشد كه بانك 
به انسداد حساب اقدام مى كند كه البته تعداد اين افراد نيز 

محدود است.
بيگى با تأييد اين مســئله كه شــايد در نحوه اطالع رسانى 
ايراداتى وجود داشته باشد كه اين مسئله منجر به مشكالتى 
براى مردم شده اســت كه بزودى مرتفع خواهد شد، ادامه 
داد: در اين راستا حساب هاى  دســتگاه هايى هم كه ناقص 
باشــد مســدود مى شــود كه براى رفع اين چند ايراد نيز 

راهكارهايى داريم كه بزودى اطالع رسانى مى شود. 

 مردم نگران هفته هاى پايانى سال
بر اســاس گفته هاى قبلى عبدالمهدى ارجمندنژاد مديركل 
مقررات، مجوزهاى بانكى و مبارزه با پولشويى بانك مركزى 
قرار بود مسدود كردن حســاب هاى راكد ويا مشكل دار از 
اول آذرماه وبا اطالع رســانى اجرايى شود اما اكنون برخى 
بانك ها به صورت نامنظم وبــدون هرگونه هماهنگى اقدام 
به انســداد حســاب ها كرده اند كه مــردم در اين خصوص 

گاليه هايى دارند. 
همچنين با توجه به اينكه بخشــنامه بانــك مركزى كلى 
و دربرگيرنده تمام بانك هاســت مردم نگران اين مســئله 
هســتند كه در هفته هاى پايانى سال 96اجراى ناقص اين 
بخشــنامه در برخى بانك ها كه طى روزهاى اخير منجر به 
انتقادات متعددى نيز شــده اســت، در معامالت روزمره و 
 همچنين تبادالت بين بانكى آن ها مشكالتى را ايجاد كند.

هشتگ

#   بركات اقتصاد مقاومتى

#   ادبيات چاله ميدانى

#  موضع عجيب

#   بى ثباتى در شهر

#   دروغ هاى انتخاباتى

#   اهواز هوا ندارد

مهدى محمدى، عضو تيم پيشــين 
مذاكــره كننده هســته اى با تعجب 

بــه موضع رئيس جمهور در قبال اعتراض هاى اخير پرداخت و 
با اشاره به مسئوليت پذيرى ايشــان در توييتر نوشت: «رئيس 
جمهور درباره مخاطب اعتراض هاي اخير طوري حرف مي زند، 
انگار در مملكت هيچ كاره است. ادبياتش به هر چه شبيه باشد 
به رئيسان جمهور قطعاً شباهتي ندارد. چطور انتظار داريم كسي 
با اين درجه از مسئوليت پذيري مشكالت كشور را حل كند؟».

فرشــاد مهدى پور، از فعاالن رســانه اى 
پيرامون شغل هاى جديد صالحى اميرى 

در پايتخت به مسئله بى ثباتى در حوزه مديريت شهرى پرداخت و در 
اين رابطه در صفحه توييترش نوشت: « فواره چون بلند شود، سرنگون 
شــود. صالحى اميرى كه 70 روز قبل به عنوان معاون شهردارتهران 
كارش را شــروع كرد و به ســرعت قائم مقام و ابوالمشاغل شهر شد، 
توسط نجفى كنار گذاشته شد. اين  همه درايت و ثبات در يك دوره 
زمانى 5 ماهه در  تهران بى سابقه است و خدا به خير كند عاقبتش را».

ســيدمهدى حاجى آبــادى، از فعاالن 
دانشــجويى و رســانه اى از تأكيــدات 

سيدحسن نصراهللا و پافشارى ايشان بر اصول اساسى حزب اهللا لبنان 
گفت و با مقايســه اى ميان برخى نظرات مسئوالن در كشورمان 
نوشت: «سيدحسن نصراهللا: ما با هنر مخالفتى نداريم اما به اسم 
هنر و ســينما و گردشگرى اقدام به عادى سازى روابط با اسرائيل 
مى كنند، مثل اينكه دروغ هاى بعضيا مثل ديوار كشيدن بين زن و 

مرد و بستن فضاى مجازى و هنر اونجا هم رسوخ كرده».

هدايت اهللا خادمى، نماينده و نايب رئيس 
كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى 

درباره اوضاع وخيم هوا در اهواز خطاب به رئيس ســازمان محيط 
زيســت در توييتى اين گونه نوشت: « جناب آقاي دكتر كالنتري 
كاش بودي، امروز هم به خاطر ريزگردها و خاك، خوزستان تعطيل 
شد و ضرر و زيان شديد به اقتصاد كشور، براي رفع آن كه اميدي 
به شماها نيست، ولي كاش امروز خوزستان بوديد و مثل رودخانه 

كارون تصميمي براي بردن خاك از خوزستان هم مي گرفتيد».

آيت اهللا محمدمهــدى ميرباقرى عضو 
مجلس خبــرگان رهبــرى از بركات 

اجرايى شــدن اقتصاد مقاومتى در كشــور گفت و رمز پيروزى در 
اين عرصه را مقاومت در مقابل اقتصاد غربى دانســت و در صفحه 
شخصى اش نوشت: « اقتصاد مقاومتى يعنى اقتصادى كه در آن، ما 
شرايط اقتدار را حفظ كنيم. چون با مقاومت است كه مى توان موازنه 
قدرت را به نفع اسالم تغيير داد و اگر در مقابل اقتصاد غرب، مقاومت 

نكنيم، حتماً قدرت آن ها نفوذ مى كند و ما را به تسليم مى كشاند».

على نادرى، از فعاالن رسانه اى به موضوع 
اظهار نارضايتى مسئوالن وزارت خارجه 

درباره سخنان اخير ياســر جبرائيلى در مناظره اى در صدا و سيما 
اشــاره كرد و اين موضوع را مطرح كرد: «مدافع برجام به جاى سخن 
مستند،سياسى حرف زده، ولى منتقد َفكت دقيق روكرده مثل گزارش 
معروف گروه بحران!حاال وزارت خارجه با ادبيات«چاله ميدانى» بيانيه 
داده كه چرا منتقد اين ها را گفت؟ در مناظره مطلوب شــما دست 

حريف را مى بندند تا ضربه بزنيد و بعد بشويد قهرمان ديپلماسى؟»

مهدى محمدى، عضو تيم پيشــين 
مذاكــره كننده هســته اى با تعجب 

بــه موضع رئيس جمهور در قبال اعتراض هاى اخير پرداخت و 

فرشــاد مهدى پور، از فعاالن رســانه اى 
پيرامون شغل هاى جديد صالحى اميرى 

در پايتخت به مسئله بى ثباتى در حوزه مديريت شهرى پرداخت و در 

ســيدمهدى حاجى آبــادى، از فعاالن 
دانشــجويى و رســانه اى از تأكيــدات 

سيدحسن نصراهللا و پافشارى ايشان بر اصول اساسى حزب اهللا لبنان 

مرد و بستن فضاى مجازى و هنر اونجا هم رسوخ كرده».

هدايت اهللا خادمى، نماينده و نايب رئيس 
كميسيون انرژى مجلس شوراى اسالمى 

درباره اوضاع وخيم هوا در اهواز خطاب به رئيس ســازمان محيط 

آيت اهللا محمدمهــدى ميرباقرى عضو 
مجلس خبــرگان رهبــرى از بركات 

اجرايى شــدن اقتصاد مقاومتى در كشــور گفت و رمز پيروزى در 

نكنيم، حتماً قدرت آن ها نفوذ مى كند و ما را به تسليم مى كشاند».

على نادرى، از فعاالن رسانه اى به موضوع 
اظهار نارضايتى مسئوالن وزارت خارجه 

درباره سخنان اخير ياســر جبرائيلى در مناظره اى در صدا و سيما 

شهردار تهران خبر داد
توافق نهايى بنياد مستضعفان 

وشهردارى درباره پالسكو
ايسنا: شــهردار تهران گفت: توافق نهايى بين 
بنياد مستضعفان و شهردارى درباره ساختمان 
پالسكو انجام شــده كه ساخت و ساز در محل 

قبلى به چه صورت و در چند طبقه انجام شود.
محمد على نجفى، ديروز در حاشــيه همايش 
اتاق اصناف در ســخنانى در جمع خبرنگاران، 
از تعيين تكليف ساختمان جديد پالسكو خبر 
داد و گفت: توافق نهايى بين بنياد مستضعفان 
و شــهردارى درباره ســاختمان پالسكو انجام 
شده كه ساخت و ســاز در محل قبلى به چه 
صورت و در چند طبقه انجام شود. در اين ميان، 
ميراث فرهنگى مشكالتى داشتند كه با آن ها 
هم هماهنگ شــده و هم اكنون اين آمادگى 
وجود دارد تا طرح نهايى به اجرا گذاشته شده و 

عمليات اجرايى آغاز شود.
نجفى درباره علت تأخير در كلنگ زنى ساختمان 
پالســكو نيز تصريح كرد: ما توافــق نهايى را با 
بنياد مستضعفان انجام داده ايم و براى شروع كار 
بايد نقشــه هاى نهايى و اجرايى آماده شود. فكر 
مى كرديم ديروز مى شد كلنگ ساختمان جديد 
را به زمين زد  و بنياد مســتضعفان كار ساخت 
را شــروع كند، اما دوستان در بنياد مستضعفان 
گفتند تا زمانى كه پروانه ساختمانى صادر نشود، 
اطمينان قلبى نداريم و شروع نمى كنيم؛ در ادامه 

نيز صدور پروانه خيلى طول نمى كشد.
وى درباره طرح جديد ســاختمان پالسكو، گفت: 
قرار شد بخشى از ساختمان پالسكو كه در آتش 
سوزى صدمه نديده، تخريب شده و جزو ساختمان 
جديد شود؛ همچنين يك زمين 5000 مترى در 
كنار ساختمان پالسكو وجود دارد كه اضافه مى شود 

و روى زمين بزرگ ترى طراحى شده است.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى 26 جلسه همايش تخصصى با عنوان رويش فرهنگ در حرم رضوى   آستان: 26 جلسه همايش تخصصى با عنوان رويش فرهنگ در هشت ماه ابتدايى سال جارى در حرم رضوى برگزار 
شده است.  نشست  هاى رويش فرهنگ ويژه نخبگان و فعاالن فرهنگى تدارك ديده شده است و دانش افزايى ناظر بر مهارت مخاطب در حوزه  فرهنگ، آشناسازى فعاالن فرهنگى با مبانى كار فرهنگى از منظر رهبر 

معظم انقالب اسالمى، تربيت جمعى از عناصر ارزشمند فرهنگى و توليد محتواى آموزشى در حوزه فرهنگ از اهداف اصلى برگزارى آن هاست. اين جلسات طى مراسم مختلف در حرم رضوى برگزار مى  شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
توليت آستان قدس رضوى: 

امداد رسانى به نيازمندان را از طريق كميته امداد 
دنبال مى كنيم

آســتان: توليت آستان قدس رضوى گفت: نســخه عالج براى معيشت محرومان و 
مستضعفان ايجاد اشتغال، رونق اقتصادى و توانمند كردن اين قشر است.

حجت االسالم و المسلمين سيدابراهيم رئيسى صبح ديروز در نشست برنامه ريزى ايجاد 
اشتغال با حضور مسئوالن آستان قدس و هيئت امناى كميته امداد امام خمينى(ره) 
اظهار داشت: نسخه عالج براى معيشت محرومان و مستضعفان، ايجاد اشتغال، رونق 
اقتصادى و توانمند كردن اين قشر است. توليت آستان قدس رضوى گفت: تا زمانى كه 
توليد ملى رونق نيابد و اقتصاد مقاومتى محقق نشود، به طور قطع كمك هاى آستان 
قدس، كميته امداد، مؤسســات خيريه و خيران تنها التيــام بخش و مرهمى بر آالم 

مستضعفان خواهد بود، اما ريشه مشكل يعنى محروميت پابرجاست.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى گفت: آستان قدس امكانات كميته امداد را ندارد، 
امــا با همكارى كميته امداد تالش داريم بخش امدادرســانى به نيازمندان را عموماً از 
طريق بسترهاى موجود در كميته امداد دنبال كنيم و رويكردهاى اصلى آستان قدس 
را به اقدامات اساسى يعنى توانمندسازى محرومان و ايجاد مشاغل خرد و متوسط براى 

مستضعفان و درآمد ثابت براى خانواده هاى بى بضاعت معطوف سازيم.

معاون تبليغات آستان قدس رضوى تأكيد كرد
8 دفتر و كيوسك راهنماى زائر در خدمت زائران

آســتان: معاون تبليغات آســتان قدس رضوى گفت: هشــت دفتر راهنماى زائر و 
كيوســك هاى اطالع رسانى اماكن متبركه به صورت شــبانه روزى به زائران حضرت 

رضا(ع) خدمات رسانى مى كنند. 
حجت االسالم والمسلمين سيدجالل حسينى با بيان اينكه اين دفاتر به عنوان رابط ميان 
برنامه هاى فرهنگى و مذهبى با زائران و دوستداران حضرت رضا(ع) شناخته مى  شوند، 
افزود: اين دفاتر اطالع رسانى در همه صحن هاى حرم مطهر رضوى به صورت روزانه و در 
ايام مناسبتى به صورت شبانه روزى فعال هستند. وى گفت: هشت جايگاه  اطالع رسانى 
در ورودى  هاى حرم مطهر و در صحن هاى مختلف اماكن متبركه تعبيه شده است كه 
خدمات مختلفى از جمله ارائه نقشه هاى راهنما، بروشور، برگه هاى مسابقات و معرفى 
برنامه هاى حرم مطهر رضوى در طول سال ارائه مى كنند. معاون تبليغات آستان قدس 
رضوى با اشاره به اينكه بيش از 1000 نيروى افتخارى مشغول ارائه خدمات به زائران 
بارگاه منور رضوى هستند، افزود: اين دفاتر عالوه بر راهنمايى و اطالع رسانى، هفته نامه 
حرم، سى دى اهدايى، تقويم ديوارى، پيك زائر و ديگر محصوالت فرهنگى را به زبان هاى 

فارسى، عربى، انگليسى، فرانسه، آذرى و اردو توزيع مى كنند.

 اقامه نماز طلب باران در دبستان دخترانه امام رضا
آستان: نماز طلب باران با حضور دانش آموزان و معلمان در دبستان دخترانه امام رضا(ع) 

واحد 17 اقامه شد.
پس از گذشت 5 ماه از فصل پاييز و زمستان و نبود بارش، دانش آموزان رضوى دست 
دعا به آسمان كرم خداوند بلند كرده و نماز باران را اقامه كردند. دانش آموزان و معلمان 
دبســتان دخترانه امام رضا(ع) پس از نماز از درگاه الهى، نزول رحمت الهى را مسئلت 
كردند.  نماز باران و يا استسقاء يكى از سنت هاى مستحبى است كه در مواقع كاهش 

نزوالت آسمانى به جماعت خوانده مى شود. 

خـــبر

 قدس   معاون امداد مستضعفان آستان 
بسته   5000 توزيع  از  رضوى  قدس 
رايگان  طور  به  ايرانى-اسالمى  نوشت افزار 
ميان دانش آموزان محروم و نيازمند استان 

سيستان و بلوچستان خبر داد.
مصطفى خاكســار قهرودى با بيان اينكه از 
ابتداى مهرماه تا كنون بيش از 5000 بسته 
نوشــت افزار ميان دانش آمــوزان محروم و 
نيازمند استان سيستان و بلوچستان توزيع 
شــده، اظهار كرد: اين بسته ها شامل كيف، 
دفتر، مــداد، مداد تراش، خودكار، پاك كن، 

مدادرنگى، خط كش و... بوده است.
وى بــا بيــان اينكه آخريــن مرحله توزيع 
بسته هاى نوشت افزار طى چند روز گذشته 
توسط خادمياران رضوى بين دانش آموزان 
محروم و نيازمند اهل سنت روستاى گودن 
بخش مركزى «كنارك» اســتان سيستان 
و بلوچســتان انجام شــده اســت، تصريح 
كرد: استان سيســتان و بلوچستان يكى از 
استان هاى محروم كشور است از اين رو تالش 
مى كنيم تا با ارائــه خدمات به خانواده هاى 
نيازمند بتوانيم گامى در كاهش محروميت 
مردم شــريف و متدين اين خطه برداريم. 
خاكســاراظهار كرد: محروميت زدايى و رفع 
نيازهاى فرهنگى يكى از رسالت هاى دفاتر 
نمايندگى آستان قدس رضوى در استان هاى 

كشور است و اين اقدام خيرخواهانه به همت 
دفتر نمايندگى آســتان قــدس رضوى در 
استان سيستان و بلوچستان انجام شده است.

 توزيع نوشت افزار براى 
دانش آموزان بى بضاعت سراسر كشور

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 
همچنين به توزيع 100هزار بسته نوشت افزار 
ايرانــى در ميان دانش آمــوزان بى بضاعت 
سراسر كشور اشاره كرد و گفت: شهريورماه 
و در آستانه سال تحصيلى جديد، 100 هزار 
بسته نوشت افزار ايرانى در ميان دانش آموزان 
بى بضاعت و محروم سراسر كشور توزيع  شد.

مصطفى خاكسار قهرودى افزود: آستان قدس 
رضوى با همكارى قرارگاه ثامن االئمه(ع) كار 
توزيع 100 هزار بسته نوشت افزار ايرانى را 
براى دو مقطع ابتدايى و متوسطه در تمامى 

استان هاى كشور به انجام رساند.
وى افزود: اين بسته ها توسط دفاتر نمايندگى 
آستان قدس رضوى در استان هاى مختلف 
كشــور و با اولويت مناطق غير شــهرى و 
محــروم، در ميان دانش آمــوزان نيازمند و 

بى بضاعت توزيع  شد.
خاكسار حمايت تحصيلى از كودكان محروم 
را گامى در جهــت كاهش فقر و معضالت 
اجتماعى كشور در آينده معرفى كرد و گفت: 

آستان قدس رضوى براى دومين سال پياپى 
است كه توزيع نوشت افزار در سطح ملى را 
در ميان دانش آموزان نيازمند انجام مى دهد.

 فرهنگ سازى براى استفاده از
 نوشت افزار ايرانى

معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس 
رضوى به تالش آســتان قدس رضوى براى 
فرهنگ سازى استفاده از نوشت افزار ايرانى 

هم اشــاره كرد و گفت: در 
اجراى اين طــرح بر خريد 
منظور  به  ايرانــى  كاالهاى 
كمك بــه تحقــق اقتصاد 
مقاومتى و تقويت اشتغال در 

كشور تأكيد شده است.
مصطفى خاكســار قهرودى 
نوشت  بسته هاى  اين  افزود: 
افزار شامل كيف، كوله پشتى 
جامدادى،  دفتر،  مدرســه، 
نقاله،  گونيا، خــط كــش، 
تراش،  رنگى،  مداد  خودكار، 
پــاك كــن و... اســت، كه 

محصول كارگاه هاى داخلى است و با طرح 
و نقش ايرانى به تناسب مقاطع تحصيلى، به 
صورت رايگان در ميان دانش آموزان نيازمند 

توزيع  شد.

معاون امداد مستضعفان اين آستان مقدس خبر داد

هديه آستان قدس به دانش آموزان محروم سيستان و بلوچستان
 چقدر خوب اســت كه آستان قدس 
نمــاد اقتصــاد مقاومتى براى كشــور 
باشــد. مصاديق آن هم زياد است يكى 
چــاپ روزنامه قدس با اين همه صفحه 
نياز نيســت؛ اســتفاده از پالســتيك 
جات كم شــود؛ ويلچر و ماشين زائربر 

بيشتر بشود. 
09150005784
 بــا ســالم، روز جمعه ســاعت 7 و 
30 دقيقــه صبح طبــق فراخوان براى 
فراگيــرى اصول خادميارى به ســالن 
همايش باب الجواد حرم مطهر مراجعه 
كردم. جلسه تا ساعت 12 و 30 دقيقه 
ظهر طول كشــيد و متأسفانه دريغ از 
يك پذيرايى كوچك و حتى تحويل يك 

ليوان آب.
09150000611
 لطفاً درهاى ورودى بعد از آسانسور 

را جهت رفاه زائران باز كنيد.
09150003272
 نقشه  جامع  مشــهد تصويب  شده و 
مناطق  شــهردارى  مشهد به17 منطقه 
 افزايش  يافته با توجه  به اينكه  هر سال 
عيد نوروز نقشــه هاى  راهنماى  زائر در 
اسفندماه  براى سال  بعد چاپ  مى شود 
تقاضا مى شــود از هم اكنون  اين  تغيير 

لحاظ  شود تا بى مصرف  نشود. 
09360006158
 شــما را به خود امام رضا(ع) قســم 
مى دهم اين تابلوهاى اذن دخول را كه 
50 نفر پاى هر تابلو مى ايستند و با ذره 

بين آن را مى خوانند بزرگ تر كنيد.
09150008631
 لطفاً از ريختن پول در ضريح مطهر 
جلوگيــرى كنيد. به خــدا اصال جلوه 
قشــنگى براى دوســتداران اهل بيت 
ندارد. آرزوى ديدن مرقد منور حضرت 
رضا(ع) كجــا و ديدن پول و اســتتار 

مرقد كجا. 
09390000690

صداى مردم

در آستانه سال 
تحصيلى جديد 

نيز 100 هزار 
بسته نوشت افزار 

ايرانى در ميان 
دانش آموزان 

بى بضاعت سراسر 
كشور توزيع  شد

بــــــــرش

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

خبر

قدس/محمدحسين مروج كاشــانى: رئيس اداره انتظامات 
بــرادران حرم مطهر رضوى از برگزارى همايش خدمتى نيروهاى 
افتخارى انتظامات برادران بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) در سالروز 

والدت حضرت زينب كبرى(س) خبر داد.
«ناصر سلطانى» به خبرنگار قدس گفت: اين همايش به مناسبت فرا 
رسيدن اولين سالگرد حضور نيروهاى افتخارى انتظامات برادران 
حرم مطهر رضوى در رواق هاى حرم مطهر امام هشتم(ع) در تاريخ 
سوم بهمن ماه سال جارى همزمان با سالروز والدت با سرسعادت 
حضرت زينب كبرى(س) و در محل تاالر قدس كتابخانه مركزى 

آستان قدس رضوى در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار مى شود.

وى ادامه داد: به دنبال درخواست اين اداره ازمديريت امور انتظامات 
وتشريفات و با توجه به رويكرد اين نهاد مقدس مبنى بر گسترش 
دامنه خدمت نيروهاى افتخــارى و تأييد معاونت محترم اماكن 
متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى و موافقت توليت معزز اين 
نهاد مقدس، از اواخر دى ماه سال 1395 حضور نيروهاى افتخارى 
انتظامات برادران در رواق هاى حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) 

براى خدمت رسانى به زائران ارجمند، ميسر گرديد.
رئيس اين اداره متذكر شد: از تاريخ 23 دى ماه سال گذشته، حدود 
500 نفر از نيروهاى افتخارى انتظامات برادران از دو اداره «انتظامات 
حريم رضوى» و «انتظامات صحن هاى مقدس» با ملبس شدن به 

لباده و شلوارمشكى و نشان خدمت آستان قدس رضوى به همراه 
چوب پر آبى رنگ خدمت در رواق هاى حرم مطهر رضوى حضور 

يافته و مشغول خدمت شدند.
سلطانى افزود: اين نيروهاى افتخارى در كنار كاركنان و نيروهاى 
اســتخدامى اداره انتظامات برادران حرم مطهر امام هشتم(ع) به 
انجام خدمت در زمينه هاى برقرارى نظم و آرامش، راهنمايى زائران، 

تسهيل تردد زائران در مسيرهاى مختلف و... مى پردازند.
وى تصريح كرد: اين همايش خدمتى به منظور بزرگداشت اولين 
سالگشت حضور اين نيروهاى افتخارى پرتالش در رواق هاى حرم 
مطهر امام رضا(ع) و قدردانى از همســران محترمه آنان كه نقش 
بسزايى در جهت يارى و كمك به اين نيروها براى حضور فعال و به 
موقع در بارگاه منور امام رئوف حضرت اباالحسن الرضا(ع) و انجام 

خدمات شايسته بر عهده دارند، برگزار مى شود.

در سالروز والدت حضرت زينب كبرى برگزار مى شود
همايش خدمتى انتظامات افتخارى برادران حرم مطهر رضوى
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سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

 فريب بازى دوگانه اروپا را نخوريم  مهر: معاون پارلمانى سپاه گفت: اروپائى ها عليرغم اينكه بر حفظ برجام تأكيد مى كنند، اما از سوى ديگر درباره رفتار منطقه اى و توان موشكى ايران ابراز نگرانى 
كرده و بحث مذاكره را پيش مى كشند. سردار جوكار ادامه داد: نقش اساسى در پيشبرد راهبردهاى غرب در قبال ايران برعهده آمريكا گذاشته شده و مواضع غرب در قبال ايران از زبان ترامپ مطرح 

مى شود.  وى گفت: تحريم هاى جديد وزارت خزانه دارى آمريكا عليه افراد حقيقى و حقوقى كشورمان نشان مى دهد كه برجام از بين رفته و آنها با بازى الفاظ به دنبال بستر حقوقى عليه ايران هستند.

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

شليك موشك نيروهاى  
يمنى به پايگاه نظامى سعودى

المسيره: يگان موشكى يمن يك موشك 
بالســتيك كوتاه بُرد به ســوى يك پايگاه 
نظامى در نجران عربســتان شــليك كرد. 
عربستان نيز ضمن تأييد شليك شدن اين 
موشك مدعى شده است كه سامانه دفاعى 
عربستان اين موشك را رهگيرى كرده است.
اين موشــك از داخل يمن به سوى نجران 
شليك شد. با اين حال انصار اهللا اعالم كرده 
است كه اين حمله خسارت هايى به طرف 

سعودى وارد كرده است.

«السيسى» دوباره نامزد 
رياست جمهورى شد

الجزيره: رئيس جمهورى مصر براى انتخابات 
رياســت جمهورى اين كشــور نامزد شد. 
عبدالفتاح السيسى، شامگاه جمعه رسماً از 
نامزدى خود براى انتخابات رياست جمهورى 
خبر داد.قرار است انتخابات رياست جمهورى 
مصر در داخل كشــور به مدت سه روز (26 
تا 28 مــارس) برگزار شــود. اين انتخابات 
همچنين در خارج از كشور در روزهاى 16، 

17 و 18 مارس برگزار خواهد شد.

آمريكا راهبرد نظامى خود را 
تغيير داد

رويترز: آمريكا مقابله با چين و روسيه را در 
مركز راهبرد جديد دفاع ملى خود قرار داد. اين 
اقدام نشانه ديگرى است مبنى بر فاصله گرفتن 
آمريكايى ها از هدف ادعايى كه در طول يك 
دهه گذشته در قالب مبارزه با تروريسم دنبال 
كرده اند. در راهبرد جديد كه مشخص كننده 
اولويت هاى آمريكا در سال هاى پيش رو است، 
«جيمز متيــس» وزير دفاع آمريكا از روســيه 
و چين به عنوان قدرت هاى تجديدنظرطلب 
نــام برد كه به دنبال ايجاد جهانى منطبق بر 
الگوهاى اقتدارگرايانه خود هســتند. راهبرد 
نظامى آمريكا در حالى ارائه مى شود كه اين 
كشور همزمان خواهان بهبود روابط با مسكو 
و پكن در راســتاى مهار برنامه هسته اى كره 

شمالى است.

عمليات زمينى تركيه 
در عفرين آغاز شده است

اسپوتنيك: رجــب طيب اردوغان، رئيس 
جمهــور تركيه اظهار داشــت كــه ارتش 
تركيه عمليات زمينى خــود را در منطقه 
عفرين ســوريه آغاز كرده اســت. وى ادامه 
داد: عمليــات زمينى در عفرين آغاز شــده 
اســت و اين عمليــات به دنبــال عمليات 
منبج، شهر ديگرى كه در كنترل كردهاى 
سوريه است، خواهد بود. ما هيچ طمعى به 
ســوريه نداريم و عملياتمان را در مرز عراق 
ادامه مى دهيم. رئيس جمهور تركيه تصريح 
كرد: اجازه تجزيه كشورمان را نخواهيم داد و 
تروريست ها را تحت پيگرد قرار داده و نابود 
خواهيم كرد تا اينكه به پنسيلوانيا برسيم. 
آمريكا تا زمانى كه وعده هايش در منبج به ما 

محقق نشود، حق ندارد به ما چيزى بگويد.

نگاه به رويدادها

احمديوســفى صراف   بين الملل/   
خبر تعطيلــى دولت آمريكا يا به اصطالح 
خودشان «شات دون» شدن دولت ترامپ 
هرچند موج رسانه اى وسيعى در جهان به 
پا كرد، اما نكتــه مهم تر از اصل خبر اين 
است كه اين نخستين بار نيست كه دولتى 
در اياالت متحده آمريكا به تعطيلى كشانده 
مى شود و در حداقلى ترين حالت ممكن به 
كار خود ادامه مى دهد. دولت فدرال آمريكا 
در چنين شــرايطى تنها بــا «كارمندان 
تنها  و  دولــت  اضطــرارى» 
اورژانس  نظامى،  بخش هاى 
و حياتى بــه كار خود ادامه 
مى دهند. پيش از اين نيز در 
چندين نوبت، دولت آمريكا 
به خاطر اختالفات در كنگره 
با تعطيلى روبه رو شده كه 
يك مورد آن در زمان دولت 
دموكــرات كلينتون بود كه 
جمهــورى خواهان اكثريت 
را در كنگره به دست داشتند 
و مــورد ديگر نيز زمانى بود 
كه اوباماى دموكرات در كاخ 
سفيد بود و جمهوريخواهان 

در كنگره اكثريت را داشتند.
اما همه تعجب رسانه ها از اين نكته است 
كه اين اتفاق در شرايطى براى دولت ترامپ 
رخ مى دهد كه اكثريت كرسى هاى كنگره 
آمريكا را هم حزبى هاى او در اختيار دارند. 

«رويــــاپردازان»  سرنوشت 
عامل اصلى تعطيلى دولت ترامپ

در پى تصويب نشــدن بودجه اضطرارى 
موقت براى جلوگيــرى از تعطيلى دولت 
ترامپ، براى نخستين بار پس از پنج سال، 
دولت آمريكا با تعطيلى روبه رو مى شــود. 
تالش جمهورى خواهان بــراى ادامه كار 
دولت تا روز 16 فوريه دچار شكســت شد 
و دموكرات ها به دليل وجود نگرانى هايى 
درباره مســائل مهاجرتى با بودجه موقت 

بــراى ادامــه كار دولت ترامــپ موافقت 
نكردند. اين طرح براى تصويب شــدن به 
60 رأى سنا نياز داشت، اما موفق به كسب 
50 رأى شد. يكى از موارد اختالفى كه در 
مورد اليحه بودجه رخ داده، سرنوشت آن 
دسته از پناهجويان غيرقانونى موسوم به 
«روياپردازان» اســت كه در زمان كودكى 

وارد خاك آمريكا شده اند.

چنــگ و دندان نشــان دادن 
جمهورى خواهان به دموكرات ها

 به نظر مى رســيد كه جمهورى خواهان 
برنامه مشــخصى دارند.آن ها (با اكثريتى 
كه دارند) مى خواســتند بودجه موقت را 
با مشوق هايش در مجلس نمايندگان و با 
وجود مخالفت كامل نمايندگان تصويب 
كننــد و بعد مصوبه اى را بــراى تأييد به 
مجلس ســنا ببرند كه دموكرات ها را در 
موقعيت سختى مى گذاشت كه در صورت 
رأى ندادن به بودجه، عمالً جلوى تأمين 
مالى كمك به كودكان فقير را مى گرفتند و 

دولت را به تعطيلى مى كشاندند.

دونالد ترامپ در توييتى اعالم كرد، برنامه 
بيمه ســالمت كودكان بدون حمايت او 
در اين طرح بودجه موقتى گنجانده شده 
اســت. پس از آن كاخ سفيد به تقال افتاد 
تا توضيح بدهد كه آقاى ترامپ همچنان 
پشتيبان طرح بودجه موقت است.بودجه 
موقت در مجلس نمايندگان تصويب شد، 
اما چند سناتور جمهورى خواه اعالم كردند 

كه به آن رأى مخالف مى دهند.
ســناتورهاى دموكرات  هم اعالم كردند، 
رأى كافــى را دارند كــه حتى بدون رأى 
جمهورى خواهــان جلــوى تأييد مصوبه 
مجلس نمايندگان را بگيرند، اما در نهايت 
اليحه اى كه به 60 رأى موافق نياز داشت، 

با رأى 50 به 49 متوقف شد.
مجلــس نمايندگان آمريكا بــا 230 رأى 
موافــق در برابــر 197 رأى مخالف، يك 
طرح بودجــه اضطرارى بــراى ادامه كار 
دولت آمريكا تــا 16 فوريه (27 بهمن) را 

تصويب كرد.
تصويب نشــدن ايــن طرح در ســنا به 
تعطيلى دولت فدرال منجر شد.بالفاصله 

پس از تصويب نشدن طرح بودجه موقت، 
كاخ ســفيد دموكرات ها را عامل تعطيلى 
دولت اعالم كرده و آن هــا را مورد انتقاد 
قرار داده است. ســخنگوى كاخ سفيد با 
انتشار بيانيه اى دموكرات ها را «بازنده هاى 
كارشــكن و نه قانونگــذار» توصيف كرده 
و مى گويــد: در حالى كــه دموكرات ها با 
خواســته هاى بى رحمانه خود شهروندان 
قانونــى مــا را در تنگنا قــرار داده اند (به 
گــروگان گرفته اند)، ما دربــاره مهاجران 

غيرقانونى مذاكره نمى كنيم.
اختالفات حزبى همچنــان براى تصويب 
بودجــه موقــت در جريان اســت و اين 
اختالفات بويژه اختالف بين رئيس جمهور 
و نمايندگان دموكرات باعث شد تا دولت 

فدرال آمريكا تعطيل شود.
دونالــد ترامپ در آخريــن تالش ها براى 
جلوگيرى از تعطيل شــدن دولت آمريكا 
با رهبر دموكرات ها در سنا نيز ديدار كرد، 
ولى به نظر مى رســد كه ايــن ديدار نيز 

نتيجه اى نداشته است.

پيامدهاى تعطيلى دولت آمريكا 
در پى اين تعطيلى بســيارى از نهادهاى 
دولت فدرال بســته مى شــوند و احتماالً 
كاركنان آن ها به مرخصى اجبارى مى روند. 
خدمات ضرورى و اضطرارى مانند امنيت 
ملى و ناوبرى هوايى همچنان به كارشان 

ادامه مى دهند.
همچنان كــه جيمز متيــس، وزير دفاع 
آمريكا مى گويد، نيمى از كاركنان وزارتخانه 
او سر كار نخواهند رفت و برخى اقدام هاى 
تعميــر و نگهدارى، آمــوزش و گردآورى 
اطالعات بايد متوقف شــود. حتى ممكن 
اســت كه پارك ها و اماكن ملى هم بسته 
شــوند؛ اتفاقى كه در سال 2013 واكنش 
شــديد افكار عمومى را به دنبال داشت. 
كارشناسان پيش بينى مى كنند، احتمال 
آن هست كه بررسى ويزا و صدور گذرنامه 

نيز به تعويق بيفتد.

اختالفات حزبى 
همچنان براى 
تصويب بودجه 
موقت در جريان 
است و اين اختالفات 
بويژه بين رئيس 
جمهور و نمايندگان 
دموكرات باعث 
شد تا دولت فدرال 
آمريكا تعطيل شود

بــــــــرش

 كدخدايى در نشست خبرى مطرح كرد
بودجه شوراى نگهبان 

كمتر از پول توجيبى برخى مسئوالن 
 سياســت/ مينا افرازه   عباسعلى 
كدخدايى سخنگوى شــوراى نگهبان 
ديروز 30 دى ماه در نشست خبرى خود 
با اصحاب رسانه ضمن ارائه گزارشى از 
مصوبات شــوراى نگهبان، جان باختن 
تعدادى از هموطنان را در حادثه كشتى 
نفتكش سانچى تسليت گفت. كدخدايى 
در ادامه درباره طرح اصالح قانون بودجه 96 كشــور مطرح كرد كه برداشــت از 
صندوق توسعه ملى بدون اجازه رهبرى مغاير قانون اساسى و خالف شرع است. 

همچنين وى درباره تغييرات رخ داده در اليحه بودجه 97 اظهار داشــت: يكى از 
ايرادات ما نسبت به اصالحيه اليحه بودجه 96 نيز همين مسئله بوده است كه 
وقتى اصالحيه بودجه به عنوان «متمم» ارائه مى شــود، اين بايد از جانب دولت و 
در قالب اليحه ارائه شود، نه طرح مجلس. وى همچنين تصريح كرد: تغييرات و 
اصالح اليحه نبايد با شــاكله كلى بودجه مغايرت داشته باشد و شوراى نگهبان 
تقريباً هر ساله نسبت به بودجه ايراداتى داشته و اگر تغييرات اساسى در بودجه از 

سوى مجلس رخ ندهد، شورا نيز به آن ايراد نخواهد گرفت.
سخنگوى شوراى نگهبان در پاسخ به خبرنگارى درباره افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى در سال آينده افزود: دولت و مجلس به اين نتيجه رسيده اند كه در اليحه 
بودجه ســال 97 قيمت سوخت افزايش نداشته باشد و اميدواريم در معيشت و 

اقتصاد مردم گشايش حاصل شود. 
كدخدايى همچنين در پاسخ به خبرنگار مهر در رابطه با تخلفات انتخاباتى برخى 
مقامات در انتخابــات 96 تصريح كرد: جزئيات گزارش را بايد قوه قضاييه اعالم 
كند، اما براســاس گزارشى كه به دست ما رسيده و در سه بخش بررسى ها انجام 
گرفته و براى برخى حكم صادر شده، برخى تبرئه شده اند و پرونده برخى ديگر 
نيز درحال رســيدگى است و به دليل در جريان بودن پرونده از ورود به جزئيات 

آن خوددارى مى كنيم.
وى در ادامه در پاســخ به ســؤالى درباره خبر برخى رســانه ها مبنى بر افزايش 
چندبرابرى بودجه شــوراى نگهبان در ســال 97 گفت: بودجه شوراى نگهبان 
همانند بقيه دســتگاه ها توســط دولت به مجلس ارائه مى شود و پس از بررسى 
از سوى مجلس تصويب مى گردد. همچنين در داخل شوراى نگهبان نيز ديوان 

بالقوه محاسبات وجود دارد و متخصصان نيز به موضوع بودجه ورود مى كنند.
كدخدايى اظهار داشــت: در اليحه بودجه ســال 97 به ميزان 7 درصد افزايش 
بودجه داشــتيم و همانند ساير دستگاه ها ممكن است آن مقدار از بودجه اى كه 
براى اين نهاد مصوب شده تخصيص نيابد، چنانچه تاكنون 70 درصد از بودجه 

96 اختصاص يافته است.

برخى اظهارات ضدانقالب را تكرار مى كنند
وى تأكيد كرد: اين كه بودجه شوراى نگهبان  افزايش بسيار بااليى داشته، از سوى 
برخى رسانه هاى ضدانقالب مطرح شده، اما متأسفانه برخى رسانه هاى داخلى نيز 
همان مطالب را مطرح مى كنند. كدخدايى افزود: برخى رسانه ها مطرح كرده اند 
چون در سال 97 انتخاباتى برگزار نمى شود، شوراى نگهبان بودجه سال آينده را 
افزايش داده است، درحالى كه اين موضوع امكان پذير نيست و بودجه پيشنهادى 
توسط مجلس و ســازمان برنامه و بودجه به طور دقيق بررسى مى شود. بودجه 
نظارت بر انتخابات همانند انتخابات سال 96 بودجه اى است كه جداى از بودجه 
جارى شــوراى نگهبان پرداخت مى شــود. وى ادامه داد: شوراى نگهبان نه تنها 
خبرگزارى ندارد، بلكه در شــكايت از منتقدين هم بودجه اى ندارد. كل بودجه 

شوراى نگهبان خيلى كمتر از پول توجيبى هاى برخى از مسئولين است. 
سخنگوى شوراى نگهبان درباره آخرين وضعيت تعيين مصاديق رجل سياسى 
و مذهبى گفت: بحث و بررسى تعيين مصاديق رجل سياسى در شوراى نگهبان 
تقريباً تمام شده است و تاكنون اين مسئله در دو محور تعريف شاخص هاى رجل 
سياســى و مذهبى و نيز شرايط و معيارهاى تشخيص بحث شده است. مجلس 
نيز كميسيونى را براى اين امر ايجاد كرده و اميدواريم تا انتخابات سال 98 اين 

مصاديق تصويب شود. 
خبرنگارى در آخرين ســؤال درباره صحت بودجه 50 ميلياردى براى شــوراى 
نگهبان پرسيد كه وى پاسخ داد: بله، 50 ميليارد تومان جزو بودجه جارى شوراى 
نگهبان است، اما اين كه اين 50 ميليارد تومان براى انتخابات خاص باشد، خير، 

اين گونه نيست و اين بودجه براى امور جارى در نظر گرفته شده است.

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات:
بايد از انحصار تلگرام خارج شويم

 سياســت/ محمود مصدق  وزير 
ارتباطات و فناورى اطالعات بى اعتمادى 
مردم به پيام رسان هاى بومى را ناشى از 
بزرگ نمايى رسانه هاى خارجى دانست و 
گفت: بايد روزى از انحصار تلگرام خارج 
شــويم  چون  نبايد نظام اقتصادى ما به 
زيرساختى پيوند بخورد كه ممكن است 
از سوى آن تهديد شويم. وى با طرح اين سوال كه اگر روزى تلگرام نيز مانند گوگل 
و اپل ما را تهديد كند چه كار بايد بكنيم؟ گفت: بى ترديد  بايد روى شــبكه هاى 
پيام رسان اعمال حاكميت صورت گيرد و در اين زمينه همه كشورها احكام قانونى 
دارند. آذرى جهرمى با اشــاره به اهميت فناورى اطالعات اضافه كرد: شــاخص 
خالقيت ايران ازخيلى ازكشورهاى دنيا باالتر است، بنابراين با  توجه به ظرفيت هاى 

موجود كشور  مى توانيم در مقابل تحوالت، استفاده حداكثرى داشته باشيم. 
وزير ارتباطات به راه اندازى شــبكه ملى اطالعات اشاره كرد و افزود: هدف از اين 
شبكه ديوار كشيدن و محدود كردن نيست بلكه براى رشد كسب و كارهاى نوپا 
در كشــور است. وى درباره انتقاداتى كه از فيلترينگ تلگرام در حوادث اخير شده 
است، گفت: مى دانيم كه در آن ايام كسب و كارهاى نوپا دچار زيان شدند اما وقتى 
اغتشاش مى شودبراى حفظ امنيت تصميماتى اتخاذ مى شود. در واقع مجبور به 

چنين اقدامى شديم.

گزارش خبرى

در ادامه درباره طرح اصالح قانون بودجه 

بايد از انحصار تلگرام خارج شويم

از سوى آن تهديد شويم. وى با طرح اين سوال كه اگر روزى تلگرام نيز مانند گوگل 

خبر

در پى تصويب نشدن اليحه بودجه  از سوى هم حزبى هاى ترامپ در سناى آمريكا

تا اطالع ثانوى تعطيل است

 ماجراى دنباله دار تخلف و تكذيب

ضعف قانون و چالش مديران دوتابعيتى

360 درجه

 سياســت/ آرش خليل خانه  پرونده مديــران دوتابعيتى 
به يكــى از پيچيده تريــن و عجيب ترين موضوعــات در نظام 
ادارى كشور بدل شــده است. دستگاه قضايى در چندين نوبت 
فهرســت هاى مختلفى را براى وزارت اطالعات ارسال كرده كه 
در آن گفته شده بود مديران مذكور دوتابعيتى هستند و اعضاى 
هيئــت تحقيق و تفحص مجلس از مديران دوتابعيتى نيز بارها 
از وجود 100 مدير داراى تابعيت مضاعف در دســتگاه ها و دواير 
دولتى ســخن گفته و خواستار پيگيرى و برخورد با اين تخلف 
شده اند، اما وزارت اطالعات مجدانه وجود اين دسته از افراد را در 

ميان مديران دولت تكذيب كرده است. 
سيزدهم ارديبهشت ماه بود كه سيدمحمود علوى وزير اطالعات 
پس از انتشــار خبر ارسال ليستى 53 نفره از مديران دوتابعيتى 
براى وى از ســوى دادستان كل كشور كه دومين ليست از اين 
دست محسوب مى شد، با تأكيد بر اين كه آخرين بارى است كه 

درباره مديران دوتابعيتى صحبت مى كند چون به زعم او اين گونه 
موضوعات هيچ فايده اى براى جامعه و كشــور ندارد و نتيجه آن 
سوزاندن اعتماد مردم است، گفت: اكثر افرادى كه در اين ليست 
53 نفره اعالم شــده اند، كسانى هســتند كه اقامت كشورهاى 
خارجى دارند نه تابعيت كشورهاى خارجى. داشتن گرين كارت 
ممنوع نيست، اما ما به عنوان دستگاه اطالعاتى روى آن حساسيت 
به خرج مى دهيم. وزير اطالعات افزود: بحث حساسيت اطالعاتى 

با بحث منع قانونى متفاوت است. 
هفته گذشته اما حسينعلى حاجى دليگانى از تدوين و نهايى شدن 
گزارش هيئت تحقيق و تفحص از مديران دوتابعيتى در مجلس 
خبر داد و گفت: در اين گزارش 100 مدير داراى تابعيت مضاعف 
شناسايى شده اند. جمشيد انصارى معاون رئيس جمهور و رئيس 
ســازمان امور ادارى و استخدامى كشور اما به خبرنگار ما گفت: 
هيئت تحقيق و تفحص مجلس غير از يكى دو مصاحبه برخى 
اعضا، گزارشى رسمى مشتمل بر ليست افراد را در اختيار دولت 
قرار نداده اســت. ازنظر دولت مسئول شناسايى و معرفى افراد 
دوتابعيتى، وزارت اطالعات است و اگر اين وزارتخانه ليستى ارائه 
بدهد، دســتگاه هاى مسئول كه يكى ما هستيم، طبق قوانين با 
اين موارد برخورد مى كنيم. ما هنوز نه ليستى از وزارت اطالعات 

دريافت كرده ايم نه از مجلس. 

خالء قانونى درباره دوتابعيتى ها
وجود اين گونه افراد در ميان مديران دولتى در گذشــته يا حال 
نشان مى دهد خالء قانونى در اين مورد وجود دارد، زيرا حداقل 

وزارت اطالعات مدعى اســت حساسيت الزم را در اين حوزه از 
خود نشــان مى دهد.  رئيس ســازمان امور ادارى و استخدامى 
پيشــتر در پاسخ به اين پرسش كه آيا ســازوكارى در سازمان 
مديريت خدمات كشورى وجود دارد كه موقع استخدام تابعيت 
دوگانه بررسى شــود، گفته بود: استخدام براساس خوداظهارى 

متقاضيان انجام مى شود. 
با اين حال انصارى در گفت وگو با خبرنگار ما در حاشــيه جلسه 
هيئت دولت روايت ديگرى را بيان كرد و اظهار داشــت: براساس 
بند ب ماده 42 قانون خدمات كشورى، يكى از شرايط استخدام 
در دولت تابعيت ايران اســت، يعنى كسى كه شناسنامه و كارت 

ملى ايرانى داشته باشد.
وى افزود: ما ملزم نيســتيم بررسى كنيم فردى غير از تابعيت 
ايرانى تابعيت كشــور ديگرى را دارد يا نه؟ قوانين ديگرى وجود 
دارند و دستگاه ها و مراجع ديگرى كه اگر افراد تابعيت مضاعف 
داشتند پيگيرى كنند. اين خالء قانونى است. تا زمانى كه فردى 
تابعيت ايرانى دارد مى تواند در دولت اســتخدام شــود. نه ما، نه 

دستگاه هاى اجرايى مسئول تحقيق درباره تابعيت افراد نيستيم.

طرح مجلس براى اصالح قانون
نماينده شاهين شــهر در مجلس از طرح 7 ماده اى نمايندگان 
براى جلوگيــرى از انتصاب افراد دوتابعيتى در مناصب دولتى و 
رفع خالء قانونى در اين حوزه خبر داد. حاجى دليگانى گفت: در 
طرحى كه نمايندگان تدوين كرده اند ذكر شده افرادى كه تابعيت 

كشور ديگرى را دارند، ملزم به اطالع رسانى هستند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 يكشنبه   1 بهمن 1396  3 جمادى االول 1439 21 ژانويه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8602   

روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

  رئيس سازمان نهضت سوادآموزى: آموزش در ايران اجبارى نيست    ايسنا: على باقرزاده، رئيس سازمان نهضت سوادآموزى درخصوص علل ريشه كن نشدن بيسوادى گفت: از عمده ترين علل، 
عدم پوشش كامل كودكان 6 ساله است كه يك ريشه قانونى دارد و آن اين است كه آموزش الزامى نيست. در واقع قوانين باالدستى ناظر بر رايگان بودن آموزش است، ولى ناظر بر اجبارى بودن آن نيست و ما 

قانونى براى اجبار افراد براى نام نويسى در دوره ابتدايى نداريم. وى گفت: با افرادى مواجهيم كه وارد مدرسه مى شوند، اما در دوره ابتدايى ترك تحصيل مى كنند. 

در بيمارستان فوق تخصصى رضوى مشهد انجام شد
تعويض دريچه آئورت قلب به روش بسته 

برروى بيمار 90 ساله
جامعه: دو عمــل تعويض دريچه 
 (TAVI)آئورت قلب به روش بسته
توسط تيم پزشكى قلب بيمارستان 
فــوق تخصصــى رضوى مشــهد 
باموفقيت صورت گرفت كه يكى از 
اين عمل ها بــر روى يك بيمار 90 

ساله انجام شد. 
به گزارش روابط عمومى بيمارستان رضوى، دكتر محمود شبستري درباره اين 
اعمال بيان كرد: عمل تاوى تعويض دريچه آئورت قلب به روش بســته است كه 
يك عمل كمتر تهاجمى محسوب مى شود و ضمن عارضه كمتر، روند بهبودى 

بيمار در آن بسيار كوتاه تر از جراحى قلب باز است. 
دكتر محمود شبسترى افزود: با انجام اين 2 مورد تاوى، تعداد اعمال جراحى تاوى 

در بيمارستان رضوى مشهد به 9 مورد طى 2 سال اخير رسيده است. 
وى اظهار كرد: اين عمل ها با حضور دكتر محمد عباسى، دكتر شهرام لطفى از 
دانشگاه آخن آلمان، دكترهورك پورزند ودكتر زيرك كه از خبرگان اين نوع عمل 

هستند، انجام شد. 
الزم به ذكر است عمل تاوى تعويض تمامى دريچه هاى قلب را كه منتخب براى 
عمل باز هســتند در مواردزيادى شامل و به روش بسته (اينترويشن) و از طريق 

شريان كشاله ران انجام مى شود.

رئيس انجمن دفاع از حقوق معلوالن ايران:
دولت، يارانه نقدى دى ماه معلوالن را واريز نكرد

جامعه: رئيس انجمن دفاع از حقوق 
معلوالن ايران گفت: متأسفانه دولت 
يارانه نقدى دى ماه معلوالن را واريز 

نكرده است.
على همت محمودنژاد با اشــاره به 
واريز نشــدن يارانه نقدى معلوالن، 
اظهار كرد: در حالى كه يارانه اقشار 
مختلف در دى ماه پرداخت شــده 

اســت، اما با پيگيرى هاى صورت گرفته مشــخص شد كه يارانه نقدى معلوالن 
واريز نشده است.

وى تصريح كرد: با توجه به اينكه يارانه نقدى دى ماه چند روز پيش به حساب 
سرپرستان خانوار واريز شده است، اما معلوالن طى تماسى كه با انجمن داشتند 
اعالم كردند كه يارانه ها به حساب آن ها واريز نشده است و به همين منظور با 
رئيس ســازمان بهزيستى تماس گرفتيم و وى قول داد كه موضوع را پيگيرى 

كند.
محمود نژاد ادامه داد: طى تماسى كه با بندپى، رئيس سازمان بهزيستى برقرار شد 
وى قول داد طى چند روز آينده يارانه به حساب معلوالن واريز شود كه اميدواريم 

اين كار صورت بگيرد.
وى بيان كرد: يارانه نقدى كه در حال حاضر به معلوالن پرداخت مى شــود براى 
هر نفر 95 هزار تومان اســت كه اين رقم از ابتداى فروردين امسال به معلوالن 

داده مى شد.

سخنگوى كميسيون فرهنگيان خبر داد
جزئيات پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگيان 

خانه ملت: ســخنگوى كميسيون 
فرهنگيان از قول مسئوالن آموزش 
و پرورش و سازمان برنامه و بودجه 
براى پرداخــت مطالبات و معوقات 
فرهنگيان تا پايان اســفند ماه خبر 

داد.
ســيد حمايت ميرزاده از برگزارى 
جلسه اعضاى فراكسيون فرهنگيان 

مجلس با مسئوالن آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در 
اين جلسه نحوه پرداخت مطالبات و معوقات فرهنگيان بررسى و سپس مشخص 

شد.
نماينده مردم گرمى در مجلس شوراى اسالمى ادامه داد: در اين جلسه مقرر شد؛ 
در مرحله نخست پرداخت معوقات حق التدريسان، سرباز معلمان و حق الزحمه 

امتحانات معلمان كه از چند سال قبل پرداخت نشده، مدنظر قرار گيرد.
وى اضافه كرد: همچنين در مرحله دوم؛ اضافه تدريس معلمان رسمى، اضافه كار 
كارمندان ادارى و ســرانه مدارس شبانه روزى و هزينه هاى اياب و ذهاب آن ها و 
در مرحله سوم؛ ساير بدهى هاى آموزش و پرورش بويژه پاداش بازنشستگان سال 

96 پرداخت خواهد شد.
ســيد حمايت ميرزاده با بيان اينكه مســئوالن برنامــه و بودجه قول پيگيرى 
هزينه هاى الزم براى اين پرداختى ها با هماهنگى با خزانه كل كشور را داده اند، 
ادامه داد: همچنين مقرر شــد؛ در هفته جارى مرحله نخست اين برنامه اجرايى 
شود و اجراى مرحله دوم نيز تا اوايل اسفند به پايان برسد و اجراى مرحله سوم از 
اسفند آغاز خواهد شد، اما ممكن است بخشى از پاداش هاى سال 96 فرهنگيان 

بازنشسته در سال آينده پرداخت شود.

عضو هيئت رئيسه فراكسيون حج و زيارت خبر داد
رايزنى با عربستان 

براى افزايش سهميه ايرانيان در حج 97
رئيســه  هيئت  عضو  ملت:  خانه 
فراكســيون حج و زيــارت با بيان 
اينكه ممكن است سهميه ايرانيان 
در حج 97 افزايش يابد، گفت: حج 
آتى با توجه به تغيير شرايط كشور 

عربستان قطعاً بهتر خواهد شد.
سيد جواد حســينى كيا با اشاره به 
مذاكرات اخير سازمان حج و زيارت 

با عربســتان درباره حج 97، گفت: اين مذاكرات همه ســاله با محوريت اسكان 
حجاج، هواپيماهاى مورد نياز براى جابه جايى زائران، نحوه برائت از مشركان و... 

برگزار مى شود.
وى تصريح كرد: مسئوالن سازمان حج و زيارت با طرف عربستانى مذاكراتى در 

زمينه ايجاد شرايط ايده آل براى زائران برگزار مى كنند.
حسينى كيا بيان كرد: ســاختار قبلى حاكميت عربستان فروريخته و بخشى از 
مجموعه حاكميت اين كشور تغيير كرده است و به همين خاطر به ايجاد شرايط 
بهتر براى زائران ايرانى اميدوار هســتيم تا ســهميه ايرانيان از اين سفر معنوى 

افزايش يابد.
حسينى كيا افزود: بايد آزادى منطقى و معقولى براى زائران ايرانى در سفر 
حج ايجاد شود، فراكسيون حج و زيارت مجلس شوراى اسالمى بشدت پيگير 
اين موضوع است و در آينده اى نزديك جلسه  ديگرى با رئيس سازمان حج 
و زيارت و نماينده ولى فقيه خواهند داشت تا مسائل مطرح شده را پيگيرى 

كنند.
وى ادامه داد: سفر حج 97 با توجه به تغيير شرايط كشور عربستان قطعاً 
بهتر خواهد شــد و حجاج در اين ســفر آسايش خاطر بيشترى خواهند 

داشت.
حســينى كيا با اشــاره به وضعيت پرونده منا و ســقوط جرثقيــل، بيان كرد: 
پيگيرى هايى در اين زمينه شــده و مقدمات پرداخت حقوق زائران ايرانى كه در 

اين حوادث كشته شده اند، در حال انجام است. 
وى افزود: هزينه سفر حج به ميزان زيادى به وضعيت داخلى عربستان و قيمت 
حامل هاى انرژى بســتگى دارد و با توجه به گران شدن حامل هاى انرژى در اين 
كشور احتمال افزايش قيمت مواردى مانند هزينه اياب و ذهاب وجود دارد؛ سفر 
حج 97 ممكن اســت كمى افزايش يابد، اما بايد با رايزنى ها تالش شود هزينه 

زيادى به زائران تحميل نشود.

خـــبر

 جامعه/ مريم احمدى شــيروان  طبق 
اصل سى ام قانون اساسى، دولت موظف است 
وســايل آموزش وپرورش رايــگان براي همه 
كودكان تا پايان دوره متوسطه را فراهم كرده 
و وســايل تحصيالت عالي و دانشــگاهى را تا 
سرحد خودكفايي به طور رايگان گسترش دهد. 
اين در حالى است كه آمارها از ترك تحصيل 
گسترده كودكان ســخن مى گويند. كودكانى 
كه به دليل مشــكالت مالى خانواده  ها مجبور 
به ترك تحصيل شده و به جامعه كودكان كار 
مى پيوندند. به نظر مى رسد تناقضى كه در اصل 
سى ام و واقعيت هاى موجود در نظام اقتصادى 
و اجتماعــى كشــور وجــود دارد، عزم جدى 

دولتمردان را طلب مى كند.

 98درصد بودجه آموزش و پرورش 
براى حقوق كاركنان 

دريافت اجبارى پول از اوليــاى دانش آموزان 
در مدارس دولتى معضل جديدى نيســت، اما 
به نظر مى رســد اين زخم در سال هاى اخير 
عميق تر و دردناك تر شــده اســت. مشكالت 

پرداخــت  و  اقتصــادى 
نشدن سرانه دانش آموزى 
مدارس ســبب شــده تا 
بودجه،  كمبــود  تنگناى 
مديران مدارس را مجبور 
اولياى  از  به دريافت وجه 

دانش آموزان كند.
يك كارشــناس آمــوزش در اين خصوص به 
خبرنگار ما مى گويــد: بودجه مدارس تابعى از 
بودجه آموزش وپرورش است. به طور ميانگين 
هزينه و سرانه هر دانش آموز در مدرسه دولتى 
حدود 3 ميليون تومان برآورد شــده است، اما 
اين مبلغ از نظر دولت بسيار زياد بوده و معتقد 

است كه بايد كاهش پيدا كند.
على پورسليمان اضافه مى كند: به همين منظور 
بحث خريد خدمات آموزشى مطرح شده است. 
بــه اين اميد كه اگر ايــن هزينه ها به مردم و 
معلمان سپرده شود به حدود يك ميليون تومان 
كاهش پيدا مى كند. در كنار اين موارد، همان 
بودجه اندك تخصيص يافته به آموزش وپرورش 
نيز بيشتر صرف هزينه هاى كاركنان مى شود. 
بر اساس اعالم مسئوالن بين 92 تا 98 درصد 
بودجه، صــرف هزينه هاى كاركنان و پرداخت 
حقوق و مزايا در آموزش وپرورش مى شود. اين 
ارقام حتى در مقطع ابتدايى به 99 درصد هم 
مى رســد. در اين اوضاع مبلغى از بودجه باقى 
نمى ماند كه آموزش وپرورش آن را صرف سرانه 

و تأمين هزينه هاى جارى مدارس كند.

 انجمن اوليا و مربيان؛حسابدارى 
مديران مدارس 

وى اضافه مى كند: آن قدر ســرفصل مطالبات، 
معوقات و كســر بودجــه در آموزش وپرورش 
وجود دارد كه مبلغى براى پرداخت به مدارس 
و تأمين هزينه هاى جارى آنان باقى نمى ماند 
و ســليقه اى عمل مى شــود. در ايــن ميان 
اگــر هم مبلغى تخصيص داده شــود در برابر 
هزينه هاى جارى مدرسه، چيزى نيست. بايد 
آموزش وپرورش ابتدا مــدارس را از نظر مالى 
تأمين كند، سپس اگر مدرسه اى تخلف كرد، با 
آن مقابله كند، اما متأسفانه براى مدارس سرانه 
كافى در نظر گرفته نمى شــود و بديهى است 
كه در اين صورت شأن مديران مدارس در حد 
كارپرداز پايين بيايد. البته الزم به ذكر است كه 
در اين ميان انجمن اوليا و مربيان نيز از كاركرد 
اصلى خود خارج شــده اســت. اين انجمن به 
جاى اينكه تالش كند آموزش را در جنبه هاى 
مختلف آورده و مشــاركت واقعــى مردم در 

آموزش وپرورش را تبيين كند، به واسطه قانونى 
نانوشته تبديل به حسابدارى مديران مدارس 

شده است.
اين فعال حــوزه آموزش با تأكيد بر اينكه بايد 
بودجه مصوب بــا بودجه محقــق همخوانى 
داشــته باشــد، بيان مى كند: بودجه مصوب 
آموزش وپــرورش بايد با بودجه محقق شــده 
همخوانى داشــته يا دســت كم با هم نزديك 
باشــند. زمانى كــه بودجــه آموزش وپرورش 
نوشــته مى شــود، بايد تمامى نيازهاى واقعى 
آموزش وپــرورش در آن ديده شــود، اما وقتى 
ســاختار آموزش وپــرورش ناكارآمد اســت و 
بهره ورى در آموزش وپرورش 30درصد اســت، 
از منابــع داخلى آموزش وپــرورش به صورت 
كافى و مؤثر اســتفاده نشده و پِرت منابع زياد 
اســت، بديهى اســت بودجه اى هم كه براى 
آموزش وپرورش اختصاص پيدا مى كند به ميزان 
درست و در جاى مناسب مصرف نمى شود. به 
عبارتى تمام اين عوامِل مشكل زا سبب مى شود 

اين سازمان ساختارى ناكارآمد پيدا كند.
پورســليمان اضافه مى كند: بايد اين مســائل 
خارج از آموزش وپرورش اصالح شــده و تالش 
شــود در داخل آموزش وپرورش نيز بهره ورى 
افزايش پيدا كند. بايد به سمتى حركت كنيم 
كه عزم ملى و اراده جمعى براى اصالح رديف 
آموزش وپرورش وجود داشــته باشــد. قانون 
شــوراى آموزش وپــرورش در تمــام ابعاد آن 
اجرا شــود نه اينكه تنها بندهاى مالى آن اجرا 
شود. قانون شــوراى آموزش وپرورش ظرفيت 
بســيار مهــم و فرصت طاليى بــراى احياى 
آموزش وپرورش كشــور است، اما متأسفانه با 
وجود اينكه بيش از 24 سال از قانون تشكيل 
شوراى آموزش وپرورش مى گذرد، ولى بسيارى 
از بندهاى آن اجرا نشده است. اگر تمام بندهاى 
آن مانند تصويب تقويم آموزشى اجرايى شود، 
بســيارى از مشكالت و چالش هاى امروز نظام 

آموزش وپرورش حل خواهد شد.
اين كارشــناس آموزش در پايان خاطرنشان 
مى كند: در قانون مشكلى نداريم، بلكه عمده 
مشــكالت در اجراى قانون و نظارت بر موارد 
قانونى است. اين مورد از كاركردهايى است كه 
نهادهاى نظارتى و قانونى ساليان زيادى است 
از آن غافل شده اند. افزون بر آن بحث مردمى 
كردن آموزش وپرورش بايد جدى گرفته شود 
و الزم اســت كه حكومت تكليف خــود را با 

آموزش وپرورش مشخص كند.

 نهادى خيريه اى!
رسيدگى به آموزش وپرورش در كنار بهداشت 
و درمــان و امنيت از وظايــف بنيادين و ذاتى 

دولت ها بشــمار مى آيــد، امــا در اين ميان 
آموزش وپــرورش به دليل اينكه شــهروندان 
كنونــى و آينده كشــور در آن پــرورش پيدا 
مى كنند، بيش از هر نهاد ديگرى به رسيدگى 

و توجه نياز دارد.
صنفــى  فعــال  نيك نــژاد،  محمدرضــا 

آموزش وپرورش مى گويد: 
بى گمــان هزينــه براى 
نهادى كــه خروجى اش، 
جامعه  بنــاى  آجرهاى 
اســت، نــه هــدر دادن 
كه  مادى  ســرمايه هاى 

سرمايه گذارى براى آينده كشور بوده و بر كسى 
پوشيده نيســت كه امروزه بنياد توسعه همه 
جانبه در يك كشور، توسعه انسانى شهروندانى 

است كه بدرستى توسعه يافته باشند.
وى اضافــه مى كنــد: كمبــود بودجــه در 
آموزش وپرورش موجــب ايجاد گرفتارى هاى 
بزرگ در سال هاى گذشته آموزش شده است. 
اين كمبود سبب شده تا اين نهاد براى كاهش 
كسرى بودجه فزاينده و آسيب زاى خود از يك 
نهاد پويا و شهروندســاز به آموزش وپرورشى 
خيريه اى و صرفه جويانه تبديل شــود. عالوه 
بر آن كمبــود منابع مالى در گســترده ترين 
وزارتخانه كشــور ســبب شده اســت فرايند 
آموزش كه بايد كاهندة شكاف طبقاتى و ابزاِر 
گســترش عدالت در سطح جامعه باشد، خود 

عامل بى عدالتى و نابرابرى آموزشى شود.
اين فعال حوزه آموزش وپرورش تأكيد مى كند: 
بايد تالش كنيم بودجــه اى عادالنه و درخور 
براى بنيادى ترين نهاد كشور تعيين شود. اين 
كار نيــاز به همكارى و فشــار همه ذى نفعان 
آموزش، از خانواده ها و سازمان هاى مردم نهاد 
و تشكل هاى صنفى گرفته تا دست اندركاران 

آموزشى و سياسى دارد.

 با بودجه سال آينده، مشكل 
آموزش وپرورش حل نمى شود

به نظر مى رسد مشــكالت ناشى از تخصيص 
نيافتن بودجه الزم و مناسب براى مدارس هر 
سال رشد كرده و بزرگ و بزرگ تر مى شود. از 
يك طرف بر اســاس ماده 11 قانون شوراهاى 
آموزش وپرورش مصوب 1372 گفته مى شود 
مديران مدارس موظف هستند مدارس تحت 
مديريت خود را بر اساس بودجه تخصيص  يافته 
و بــا همكارى انجمن اوليا و مربيان با كيفيت 
مناســب اداره كنند و حق دريافت شهريه در 
مدارس دولتى ندارند. آن طرف هم دانش آموزان 
هستند و جيب خالى آموزش وپرورش و دست 

نياز انجمن اوليا و مربيان به سوى خانواده ها.

جبار كوچكى نژاد، عضو كميســيون آموزش 
و تحقيقــات مجلــس در خصــوص بودجه 

پيشــنهادى ســال آينده به 
خبرنگار مــا مى گويد: بودجه 
مدارس و سرانه در نظر گرفته 
شده براى واحدهاى آموزشى 
و پرورشى مبلغى بسيار اندك 
اســت و مشــكل اينجاست 
كه همــان مبلــغ اندك هم 
تخصيص پيــدا نمى كند؛ به 
عبارتى با جرئت مى توان گفت 

در مدارس سرانه وجود ندارد.
وى با اشاره به بودجه مدارس 
شــبانه روزى توضيح مى دهد: 
اين مــدارس هــم وضعيت 
مناســبى ندارند. ســرانه هر 
دانش آموز براى يك شبانه روز 

مبلــغ 5000 تومان در 
نظر گرفته شده است، در 
حالــى كه اين مبلغ تنها 
هزينه تهيــه يك وعده 
غذاســت. كمبود بودجه 
مشكل بزرگى براى حدود 
450 هــزار دانش آموز در 

مناطق محروم كشور محسوب مى شود.
عضو كميسيون تلفيق مجلس شوراى اسالمى 
به مصوبه اخير مجلس اشــاره و بيان مى كند: 
به منظور كمك به مراكز آموزشــى و كاهش 
هزينه هاى آن ها، نمايندگان تصويب كردند كه 
هزينه هاى آب، برق و گاز مدارس در سال آينده 
به صورت رايگان محاسبه شــود. اين مصوبه 
ســبب صرفه جويى 1000 ميليارد تومانى در 

هزينه هاى آموزش وپرورش خواهد شد.
اين نماينده مجلس شــوراى اسالمى در ادامه 
مى گويد: با ســرانه هاى 200 تا 300 ميليون 
تومانى براى مدارس كشــور نمى توان كارى 
انجام داد. بايد اين رقم را باالى 1000 ميليارد 
تومــان در نظر بگيريم تا بتوانيم بخشــى از 

مشكالت اين حوزه را مديريت كنيم.
كوچكى نژاد در پايان اضافه مى كند: وقتى سرانه 
مدارس تأمين نشــود، آن ها مجبور مى شوند 
هزينه هايشان را از خانواده ها تأمين كنند، اما 
با شرايط ســخت اقتصادى و نيز وجود تعداد 
بسيار كودكان بازمانده از تحصيل، اين تصميم 
فشار مضاعفى بر خانواده ها وارد كرده و ترك 
تحصيل دانش  آموزان و آسيب هاى اجتماعى 
بسيار پس از آن را سبب مى شود. البته با توجه 
به بودجه پيشنهادى ســال آينده دولت براى 
آموزش و پرورش به نظر مى رسد فعالً مشكلى 

از اين نهاد حل نخواهد شد.

قدس دخل و خرج بنيادى ترين نهاد كشور را بررسى مى كند 

رئيس پليس راهور ناجا خبر دادجيب خالى آموزش و پرورش
مرگ روزانه 43 نفر 
درحوادث ترافيكى

ايســنا: رئيس پليس راهور ناجا از وجود 
5400 نقطه حادثه خيز در كشور خبر داد و 
همچنين گفت: روزانه 43 نفر در كشــور به 
دليل حوادث ترافيكى جان خود را ازدســت 

مى دهند و 910 نفر نيز مجروح مى شوند.
سردار مهرى اظهار كرد: ساليانه در دنيا يك 
ميليون و 250 هــزار نفر به دليل تصادفات 
مى ميرنــد و 55 ميليون نفــر نيز مجروح 
مى شــوند. ســال گذشــته 16 هزار نفر در 
كشورمان در تصادفات جان خود را از دست 

دادند و 333 هزار نفر نيز مجروح شدند.
وى ادامه داد: در ســال گذشــته حدود 50 
درصد كسانى كه در حوادث جان خود را از 
دســت داده اند به دليل حوادث ترافيكى بود 
و 50 درصد ديگر نيز به دليل آتش ســوزى، 

سيل، توفان و غيره فوت شده اند.
به گفته رئيس پليس راهور ناجا، 73 درصد 
جانباختــگان حوادث جــاده اى در خارج از 
شــهرها و 27 درصد آن ها در درون شهرها 
جــان خود را از دســت مى دهنــد؛ در اين 
ميان ســهم عابر پياده و موتور ســواران در 
داخل شــهرها 80 درصد است و در مجموع 
موتورســوارها 24 درصد و عابران پياده 20 

درصد در تصادفات سهيم هستند.

معاون سازمان ثبت احوال:
سوء استفاده از كارت ملى 

هوشمند غيرممكن است

جامعه: معــاون فنــاورى اطالعــات و آمار 
جمعيتى سازمان ثبت احوال گفت: با وجود سه 
اليه امنيتى در تشخيص هويت افراد، هرگونه 
تقلب و سوء اســتفاده از كارت ملى هوشمند 
غيرممكن است. حميد پارسايى معاون فناورى 
اطالعات و آمار جمعيتى سازمان ثبت احوال 
گفت: از ســال 1377 اولين دستگاه به سايت 
مركزى سازمان ثبت احوال متصل شد، اما در 
سال 83 اين امر عموميت يافت تا هويت افراد 
به صورت الكترونيكى احراز شود.  وى افزود: در 
حال حاضر 120 دستگاه از جمله دفاتر ازدواج 
و طالق، ناجا، دستگاه قضا و غيره به اين سامانه 

احراز هويت الكترونيكى متصل شده اند.
حميد پارسايى گفت: مداركى كه در دست 
مردم اســت امكان دخل و تصــرف در آن 
وجود دارد، درحالى كه در تراشه كارت ملى 
هوشمند اطالعات هويتى افراد وجود دارد كه 
غير قابل خدشه اســت. او افزود: در مدارك 
كاغذى يك عامل انسانى هويت افراد را تأييد 
مى كند، اما در كارت هوشمند يك دستگاه 
الكترونيكــى هويت شــما را تأييد مى كند؛ 

بنابراين امكان تقلب وجود ندارد.
معاون فنــاورى اطالعــات و آمار جمعيتى 
ســازمان ثبت احوال افزود: ايــن كارت در 
فضاى غيرحضورى كاربرد دارد، ســه عامل 
امنيت در اين كارت لحاظ شــده: نخســت 
كارت الكترونيكى، ديگرى اثر انگشــت و در 
نهايت پين كد كه امكان هرگونه تقلب يا سوء 

استفاده از هويت افراد را به صفر مى رساند.

 مديرعامل انجمن جامعه ايمن ايران:
300 ساختمان مشابه 

پالسكو داريم 
فارس: مديرعامل انجمن جامعه ايمن ايران 
با اشــاره به اينكه به هنــگام وقوع حوادث 
فقط دنبال مقصر مى گرديــم در حالى كه 
پيشگيرى بيشتر از اين مسئله حائز اهميت 
است، گفت: نبايد به آمار حوادث عادت كنيم.
جواد نوفرســتى در اجالس ســاالنه جوامع 
ايمن ايران اظهار كرد: بايد در حادثه پالسكو، 
زلزله بم و كرمانشــاه درس هاى شخصى و 
سازمانى مى گرفتيم، همه ما در اين حوادث 
متأثر شــديم، اما بايد توجه داشت كه ما در 
عزادارى ها افراط داريم و در امر پيشــگيرى 
اقدام هاى مؤثرى صورت نمى گيرد. وى افزود: 
متأسفانه هموطنان ما در منازلى جان خود 
را از دست داده اند كه ساخته دست بشر بود 
و حال اين ســؤال مطرح است كه چقدر از 
ساخت وسازها بعد از وقوع اين حوادث ايمن 
ساخته مى شود. نوفرستى اضافه كرد: به گفته 
برخى از مســئوالن 200 تا 300 ساختمان 
مشابه پالسكو داريم، به همين جهت مردم 
و مسئوالن بايد در حوزه پيشگيرى آگاهى 
داشــته باشند و خواهش مى كنم كه به آمار 

حوادث عادت نكنيم.
مديرعامل انجمن جامعه ايمن ايران گفت: 
هر روز افراد مختلفــى در حوادث گوناگون 
جان خود را از دست مى دهند، البته هر چند 
كه آمار كشته هاى ناشــى از تصادفات طى 
سال هاى اخير 11 هزار نفر كاهش داشته، اما 
ممكن بوده اين رقم افزايش يابد و از حالت 
توقف و سكون خارج شود.  وى افزود: پليس، 
راهدارى، اورژانــس و هالل احمر در كاهش 
تلفات تصادفات نقش داشته اند اما همه بايد 

اكنون بيشتر از گذشته تالش كنند. 

خبر

متأسفانه با وجود 
اينكه بيش از 

24 سال از قانون 
تشكيل شوراى 
آموزش وپرورش 

مى گذرد ولى 
بسيارى از بندهاى 

آن اجرا نشده 
است

بــــــــرش

دو عمــل تعويض دريچه 
 (
توسط تيم پزشكى قلب بيمارستان 
فــوق تخصصــى رضوى مشــهد 
باموفقيت صورت گرفت كه يكى از 

هوشمند غيرممكن است

جامعه: معــاون فنــاورى اطالعــات و آمار 

رئيس انجمن دفاع از حقوق 
معلوالن ايران گفت: متأسفانه دولت 
يارانه نقدى دى ماه معلوالن را واريز 

على همت محمودنژاد با اشــاره به 
واريز نشــدن يارانه نقدى معلوالن، 
اظهار كرد: در حالى كه يارانه اقشار 
مختلف در دى ماه پرداخت شــده 

ســخنگوى كميسيون 
فرهنگيان از قول مسئوالن آموزش 
و پرورش و سازمان برنامه و بودجه 
براى پرداخــت مطالبات و معوقات 
فرهنگيان تا پايان اســفند ماه خبر 

ســيد حمايت ميرزاده از برگزارى 
جلسه اعضاى فراكسيون فرهنگيان 

مجلس با مسئوالن آموزش و پرورش و سازمان برنامه و بودجه خبر داد و گفت: در 

رئيســه  هيئت  عضو 
فراكســيون حج و زيــارت با بيان 
اينكه ممكن است سهميه ايرانيان 
 افزايش يابد، گفت: حج 
آتى با توجه به تغيير شرايط كشور 

سيد جواد حســينى كيا با اشاره به 
مذاكرات اخير سازمان حج و زيارت 

 كوهبنان كرمان؛ يك ماه پس از زلزله    

دماى هوا در اينجا به منفى 10 درجه مى رسد

پس از خبر 

جامعه- عباسعلى سپاهى يونسى: شب يلداى امسال يعنى 
30 آذر ماه زلزله اى 5/2 ريشترى، كوهبنان در استان كرمان را 
لرزاند كه باعث خرابى 1500 واحد مســكونى شد و حدود 50 
مجروح نيز برجاى گذاشــت. در ابتدا، گزارش ها حكايت از آن 
داشت كه اين زلزله خسارت زيادى به بار نياورده است، اما سپس 
مشخص شد كه اخبار اشتباه بوده است. پس از گذشت يك ماه 
از آن زلزلــه، در تماس هايى تلفنى با دو نفر از وضعيت منطقه 
پرسيديم ابتدا از حجت االسالم داوود صالحى؛ جانشين قرارگاه 
امام رضايى ها. او درباره وضعيت منطقه مى گويد: كوهبنان به 
دليل واقع شدن در منطقه سردسير كرمان هواى بسيار سردى 
دارد به طورى كه در حال حاضر در شب هواى آن به منفى 10 
درجه مى رسد. در رســيدگى اوليه به اين زلزله زدگان 4764 
چادر در بين آن ها توزيع شد، اما سؤال اين است كه در اين هواى 
سرد چگونه مى شود در چادر زندگى كرد و نياز فورى آن ها براى 
اسكان موقت كانكس اســت كه تعدادى توزيع شده است، اما 

توزيع كانكس ها به كندى انجام مى شود.
 وى با بيــان اينكه قرارگاه امام رضايى هــا از چندى پيش در 
كوهبنان پايگاهى برپا كرده اســت، تصريح مى كند: حدود 10 
درصد از زلزله زدگان كانكس دريافت كرده اند، اما نياز است كه 
خّيرين همت كنند تا در شــب هاى زمستان مردم منطقه در 

كانكس اسكان داده شوند.
 وى درباره ميــزان خرابى ها نيز مى گويد: در كوهبنان منطقه 
طالقانى كه جزو مناطق قديمى شهر است دچار آسيب بيشترى 

شــده و يا روستاى َجَفر با اينكه زلزله 5/2 ريشتر بوده و شدت 
آن زياد نبوده، اما به دليل قديمى بودن و فرســوده بودن بافت 

خانه ها، تعداد زيادى از آن ها ويران شده است.
وى درباره وام هايى كه به مردم پرداخت مى شــود نيز مى گويد: 
اين پرداخت ها بايد با سرعت بيشترى انجام شود تا مردم بتوانند 
خانــه دار شــوند؛ هرچند با مبلغى كه به عنــوان وام به مردم 
پرداخت مى شــود نمى توان خانه اى را ســاخت و نياز است كه 

خيرين نيز پاى كار بيايند.
وى با بيان اينكه متأسفانه اطالع رسانى درباره اين اتفاق بدرستى 
انجام نشده است و كمك هايى كه به اين منطقه رسيده بسيار 
كمتر از كمك هايى است كه به كرمانشاه ارسال شده، خاطرنشان 
مى كند: به دنبال اين هستيم كه برخى از شخصيت ها با سفر به 

منطقه ما را در برنامه كمك رسانى يارى كنند.
وى در پايان يادآور مى شــود: آســتان قدس رضوى نيز در اين 
مدت با برپايى آشپزخانه 20 هزار غذاى گرم در بين زلزله زدگان 

توزيع كرده است.
ســيد حســين روح االمينى كه خود خبرنگار صدا و سيما در 
كوهبنان است نيز درباره وضعيت زلزله زدگان مى گويد: در حال 
حاضر بنياد مسكن كار آواربردارى منازل آسيب ديده را شروع 
كرده است و با تخريب هر خانه، كانكسى به صاحب خانه تحويل 
مى شــود، اما مشكل اين است كه مردم نياز دارند كه يك اتاق 
خود را براى نگهدارى وسايل خود نگه دارند، اما اين از نظر بنياد 
مسكن پذيرفتنى نيست و در اين مورد بين بنياد مسكن و مردم 

اختالف نظر است.
وى مى افزايد: بسيارى از مردم منطقه در معدن با حقوق هايى 
كه به تأخير افتاده اســت كار مى كنند و چون قبل از اين هم 
وام هايى گرفته بودند، ديگر توانايى پرداخت قسط وام ديگرى را 

ندارند و از اين جهت بايد براى آن ها تسهيالتى قائل شد.
روح االمينى با بيان اينكه تاكنون قرارگاه امام رضايى ها، سپاه 
و بنياد مســكن هر كدام تعدادى كانكس در بين مردم توزيع 
كرده اند، تصريح مى كند: پتــو، بخارى، هيتر برقى نيز در بين 
زلزله زدگان توزيع شده، اما تعداد زيادى از چراغ هاى نفتى كه از 
طرف هالل احمر در بين زلزله زدگان توزيع شده، سوراخ است. 
وى در پايان تأكيد مى كند: مردم اين منطقه در گفت و گوهايى 
خواستار سفر آيت اهللا رئيسى توليت آستان قدس رضوى به اين 

منطقه شده اند.
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زندگانى  مستقيمى   آمنه   / معارف   
پيامبر اكرم(ص) به تعبير قرآن كه از ايشان 
به «اسوه حسنه» ياد مى كند، از ابتدا تا 
انتها سراسر درس و حكمت است كه نه 
غبار زمان به خود مى گيرد و نه با گذشت 
ايام كارآمدى اش را از دست مى دهد، از 
اين رو فصل به فصل كتاب زندگانى آن 
حضرت راهنماى عملى است براى عبور 
از بحران هايى كه در زندگى با آن ها دست 
و پنجه نرم مى كنيم. از جمله زمينه هايى 
سيره  كرد،  تأسى  آن  به  مى توان  كه 
روابط  در  بويژه  اكرم(ص)  پيامبر  تربيتى 
خانوادگى است كه تأسى به آن مى تواند 
ما را در حل مشكالت يارى كند. به منظور 
بررسى شمه اى از اين بُعد زندگانى رسول 
والمسلمين  االسالم  حجت  با  خدا(ص) 
حوزه  مدير  الهدى،  علم  سيدمحمدباقر 
الحسن(ع)،  بن  قاسم  حضرت  علميه 
برنامه هاى  كارشناس  و  حوزه  استاد 
فرهنگى- اجتماعى صدا و سيما همچون 
«قرآن، مشاوره زندگى» و «باران» گفت وگو 

كرده ايم كه تقديم مى شود:

با توجه بــه آنكه در   
سيره پيامبر(ص) به ابعاد 
مناســباتى  و  اجتماعى 
عرصه هاى  در  ايشان  كه 
نظامى  سياسى،  گوناگون 
و... داشــته اند اشــاره 
در  مى توان  آيا  مى شود، 
بُعد فــردى و خانوادگى 
نيز درس هايى براى امروز 

يافت و به كار بست؟ 
پيامبــر  مقــدس  وجــود 
اكــرم(ص) شــخصيت برتر 
عالم وجود در همه رفتارهاســت، چنانكه 
قرآن كريم ايشــان را «اسوه حسنه» براى 
مــردم معرفى مى كند، بر همين اســاس 
عملكردهاى ايشــان در همه ابعاد زندگى 
اعم از نظامى، اجتماعى، اقتصادى، سياسى 
و... اخالق محور بوده است، از اين رو قرآن 
كريم خطاب به حضرت رسول مى فرمايد: 
وا ِمْن  ا َغلِيــَظ الَْقلِْب َالنَْفُضّ «َولَْو ُكْنَت َفًظّ
َحْولَِك؛ اگر تندخو و سخت دل بودى قطعاً 
از پيرامون تو پراكنده مى  شــدند» جايگاه 
ويژه پيامبر اكرم(ص) در جامعه اينچنين 
بــود و در زندگانى شــخصى و خانوادگى 
ايشان نيز همين رفتار تجلى داشت؛ براى 
مثال در كتاب «سنن النبى» نقل شده امام 
صادق(ع) به بحر ســقا از اصحاب فرمودند: 
«اى بحر! خوش خلقى مايه آســانى امور و 
شادى زاست.» سپس ادامه دادند: «ما اهل 
بيت روش زندگى و خوش اخالقى خود را 
از پيامبر(ص) درس گرفته ايم و ايشــان را 

الگوى زندگى خود قرار داده ايم.»
ديلمى نيز در «ارشــادالقلوب» مى نويسد: 
«پيامبر زندگى بســيار معمولى و طبيعى 
با خانواده خود داشتند، اوالً همواره تالش 
مى كردند نيازهاى خود و خانواده را از بازار 
تهيه كنند و همواره با مــردم و خانواده با 
خوشــرويى رفتار مى كردنــد، تواضع در 
زندگى از مهم ترين اصول خانوادگى ايشان 
بود و هر گاه بر منزل وارد مى شدند، بر اهل 
منزل ســالم كرده و به همه اظهار مهر و 
محبت داشتند.» از ديگر ويژگى هاى وجود 
مقدس پيامبر(ص) آن بود كه ايشان همواره 
تواضــع را از مهم ترين دســتورعمل هاى 
زندگانى خويش قرار داده و تالش مى كردند 
در زندگانى شخصى با عدالت رفتار كنند تا 
جايى كه حتى نگاه هايشان را ميان اعضاى 
خانواده به طور يكسان تقسيم مى كردند؛ 

امــام صــادق(ع) مى فرمودند: 
«پيامبر(ص) نگاه هاى خويش را 
ميان اصحاب و اعضاى خانواده 
به طور يكسان تقسيم كرده و 
هرگز هنگام نشستن پايشان را 
دراز نمى كردند و هنگام سخن 

گفتن همواره لبخند مى زدند.»
در يكــى از روايات در «المحجة البيضا» از 
امام صادق(ع) نقل شده است: «پيامبر(ص) 
هرگز در زندگى و جمع اصحاب خشمگين 
نمى شــدند و خشم شــان هميشه براى 
رضاى خــدا بود، اگر مى ديدند شــخصى 
عامدانه و عالمانه مرتكب محرمات مى شود، 
خشمگين شده به مقدارى معين از خشم 
را بــراى منصرف كردن گناهــكار هزينه 
كرده بعد با بيان لطيف او را به معروف فرا 
مى خواندند و به گونه اى رفتار مى كردند كه 
موقعيت اجتماعى و شأن و شخصيت فرد 
زايل نشود.» در هيچ نقلى نداريم كه حضرت 
رسول(ص) بى جهت خشمگين شده يا بى 
دليل اظهار غضب كرده باشند مگر هنگام 

تعطيلى احكام الهى!

مى تواند  كــه  رفتارهايى  از  يكى   
كمك  خانوادگى  فضــاى  تلطيف  به 
كند شــوخى و خوش خلقى است، 
پيامبر(ص) در اين زمينه چگونه بودند؟
يونس شيبانى از اصحاب امام صادق(ع) نقل 
مى كند كه آن حضرت فرمودند: «آيا در خانه 
با يكديگر شوخى مى كنيد؟» عرض كردم، 
كمتر چنين مى كنيــم. حضرت فرمودند: 
«چرا چنين نمى كنيد؟ شــوخى نشــانه 
خوش اخالقى اســت، پيامبر(ص) همواره 
شــوخى نموده و به اين وســيله ديگران 
را خوشــحال مى كردنــد.» آن حضرت در 
بيانى ديگر فرمودند: «هيچ مؤمنى نيست 
مگر آنكه شــوخى در زندگى او جاى دارد، 
پيامبر(ص) هميشــه شوخى مى كردند اما 
هرگــز از قلمروى آن خارج نشــده و جز 
حقيقت چيزى نمى گفتنــد.» اين يعنى 
شوخى با ايذا و مسخره كردن مردم تفاوت 
دارد و پيامبــر رحمت هرگز اســتهزا و به 
ســخره گرفتن ديگران را بهانه و محملى 

براى شوخى قرار نمى دادند!

 اگــر بخواهيم مصاديــق احترام 
گذاشتن پيامبر(ص) به اعضاى خانواده 
را با وجود آن مقام واال و رفيع بدانيم 

به چه نكته هايى مى توان استناد كرد؟

يكــى از خصوصيــات اخالقى 
پيامبــر(ص) نوع صــدا كردن 
و فرا خوانــدن اعضاى خانواده 
اســت كه همراه با كنيه انجام 
نام  ادبيات عرب  مى گرفت، در 
بــردن ديگران بــا كنيه نوعى 
احترام و حرمت گذاشتن است، 
براى مثال مى فرمودند: ابوحامد! ام فاطمه! 
ام زينــب! كه اينچنين نــام بردن حرمت 
قايل شدن براى اعضاى خانواده است تا از 
ايــن رهگذر بر آن ها تأثير مثبت بگذارند و 
مهم تر آنكه هــر يك از اعضاى خانواده كه 
فرزند و كنيه نداشت فرزندى فرضى برايش 
در نظر گرفته و با كنيه معرفى شــده او را 
صدا مى كردند! عالوه بر اين، كمك كردن به 
خانواده در سيره نبوى جايگاهى ويژه داشته 
است چنانكه ايشان هرگز در خانواده حالت 
ميهمان نداشتند و وقتى به خانه همسران 
وارد مى شــدند در تهيه غذا و جمع آورى 
منــزل و... به آن ها يارى مى رســاندند. آن 
حضرت مى فرمودند: «خداوند متعال مرا به 
هفت كار بســيار مهم سفارش كرده است: 
اخالص داشتن در كارها چه پنهانى و چه 
آشكار، عفو و گذشت نسبت به افرادى كه 
به من ظلم و مرا از حقوقم محروم كرده اند، 
رفت و آمد با كســى كه با من قطع رابطه 
كرده است، ســكوت همراه با انديشيدن و 

نگاه كردن براى پند و عبرت گرفتن.»

 يكى از مشكالت امروزى در برخى 
به  خانواده ها بى اعتنايى اعضا نسبت 
مسئوليت ها و همكارى در امور خانه و 
خانواده است، آيا سيره نبوى براى رفع 
اين مشكل نيز نسخه عملى و كاربردى 

دارد؟
بله، پيامبر(ص) در خانه همواره كارهايشان 
را خــود انجام داده و هرگز بــه فرزندان و 
همسران دســتور نمى دادند، در «مناقب 
آل ابــى طالــب(ع)» نقل شــده: «پيامبر 
اكرم(ص) همواره خودشــان كفش شان را 
تعمير مى كردند، اگر لباسشان پاره مى شد 
خودشــان وصله مى كردند و خود شــير 
گوســفند و شتر را مى دوشــيدند، هر گاه 
خدمتگــزاران خانه در امور منزل خســته 
و ناتوان مى شــدند حضرت به كمك شان 
مى رفتنــد، آب وضو بــراى خواندن نماز 
شــب را خود تهيه و در كارهاى سخت به 
خانــواده كمك مى كردند و تالش شــان 
بــود كه همه، حتى كنيــزان و غالمان در 

كنار ســفره همراه ايشان باشند و غذا را با 
بسم اهللا شــروع و پس از پايان غذا خدا را 
حمد و ســتايش مى كردند؛ هرگز شــكم 
خود را پر از غذا نمى كردند و ســير از كنار 
سفره برنمى خاستند، آنچه را در منزل بود 
ميان خود و اعضاى خانواده و همه خادمان 
عادالنه تقســيم مى كردند و در پوشش و 
لباس مراعات نظافت و تميزى را داشــتند 
و اگرچه برخى لباس هايشــان رّد كهنگى 
داشــت اما همواره تميز و آراسته بودند و 
به شــكلى زندگى مى كردند كه هيچ كس 
از ايشان كدورت خاطرى پيدا نكند.» اين 
رفتارها از آن حضرت چهره اى برجسته در 

تاريخ ساخته است.

 پيامبر(ص) در جامعه اى به رسالت 
مبعوث شدند كه داشتن فرزند دختر 
ننگ و عار دانســته مى شد و حتى 
نوزادان دختر را زنده به گور مى كردند، 
به  ايشــان  خانوادگى  رفتارهاى  آيا 
تلطيف فضا كمك كرد و ارزش فرزند 
دختــر را براى جوامع اســالمى جا 

انداخت؟
پيامبر اكرم(ص) نســبت به فرزندان بويژه 
دختران رفتارى خاص داشــتند، ايشان از 
برخى همسران فرزندخوانده هايى داشتند كه 
آن ها را مورد عنايت ويژه قرار مى دادند و مهم 
آنكه فرزندان دختر را بيشتر تكريم مى كردند 
كه ايــن از لطف و بزرگــوارى پيامبر(ص) 
نسبت به دختران به عنوان مادران و آينده 
ســازان دينى همه ادوار تاريخ حكايت دارد. 
خداوند وقتى مى خواهد بهترين نعمت خود 
را به پيامبر(ص) معرفى كند هنگام والدت 
حضرت زهرا(س)، سوره مباركه كوثر را نازل 
مى كند، از اين رو رسول خدا(ص) به حضرت 
زهرا(س) احترام ويژه گذاشته صورت ايشان 
را بوسيده مى فرمودند: «من بوى بهشت را از 

زهرا(س) استشمام مى كنم.»
پيامبــر(ص) در سفارشــى فرمودند: «اگر 
چيزى مى خرى و بــه منزل مى روى ابتدا 
هديــه را در اختيار دختران قرار بده و بعد 
به فرزندان پســر عطا كن، كه دل دختران 
مهربان تر و قلبشــان ظريف تر و احساس 
آنان فراوان تر است.» اين سفارش هاى نبوى 
و سيره حضرت(ص) بيش از پيش فرازمانى 
و فرامكانى و جاودان بودن ســبك زندگى 
حضرت رسول(ص) و ضرورت تأسى به آن 
را براى اصالح ســبك زندگى مان بويژه در 

بعد تربيتى ثابت مى كند.

استاد حوزه علميه با نگاه به سيره نبوى تشريح كرد

راهكارهاى عملى تلطيف روابط خانوادگى  

از سوى دفتر نشر معارف قم
كتاب «نماز» اثر آيت اهللا حائرى شيرازى منتشر شد

مهر: كتاب «نماز» نوشــته آيت اهللا حائرى 
شيرازى از سوى دفتر نشر معارف قم منتشر 
شــد. اين كتاب، مجموعه اى از چند گفتار 
حضرت آيت اهللا حائرى شــيرازى(ره) دربارة 
نماز و فلســفه و آثار آن است كه به  زيبايى، 
آثار فردى و اجتماعى اين عمود خيمة دين را 
بررسى كرده  است.برخى از موضوعاتى كه در 
اين كتاب بيان شده است عبارتند از: معناى 
«ذكر» بودِن نماز، تفاوت ذكر با تلقين و تقليد و القا، نماز؛ عامل تبديل ايمان به يقين، 

نماز براى سلب عادت است، نماز شويندة غفلت هاى اجبارى و...

تحقيقات يك پژوهشگر فاش كرد
گسترش خشونت پنهان عليه زنان مسلمان در كانادا

شبســتان: تحقيقات جديد از گســترش خشــونت پنهان ضد زنان مســلمان 
و اسالم هراسى گزارش نشده در كانادا حكايت دارد.

 به گزارش « thestar» تحقيقات جديد حاكى از آن است كه اقدامات اسالم هراسانه 
ضد زنان مسلمان در تورنتوى كانادا شايع شده كه اين اقدامات گزارش نشده است.

 «سدره احمد» 11 ساله تنها شخصى بود كه در مدرسه اش در تورنتو، حجاب داشت. 
سدره حاال 34 سال دارد و روى پايان نامه اش در رشته «آموزش بزرگساالن و توسعه 

جامعه» در دانشگاه تورنتو كار مى كند.
او از ماه ژوئن تا كنون تجربه هاى روزمره و تأثير خشونت هاى اسالم هراسانه روى 21 

زن مسلمان در تورنتو را ثبت و مورد تحقيق و بررسى قرار داده است. 

حكايت جالب روز ارتحال آيت اهللا حجت كوه كمرى
آخرين توشه من از دنيا تربت امام حسين است

معارف: «آيــت اهللا حجت كوه كمرى» در 
ســال 1349 (ه.ق) از نجف اشــرف به قم 
مهاجرت كرد و 6 سال بيشتر از ورود ايشان 
به قم نمى گذشت كه آيت اهللا حائرى فوت 
كرد و حوزه قم را به ســه نفر سپردند؛ آيات 

عظام حجت، صدر و خوانسارى. 
نويسنده كتاب «آثارالحجه» در مورد چگونگى 
ايشــان چنين مى نويسد: مى گويند  وفات 
آيت اهللا حجت كوه كمره اى در آخرين كسالتى كه به رحلت ايشان منجر شد، همه 
خانواده و وكيل خود را احضار كرد و پس از حاضر شــدن وصى خود آقاى حاج سيد 
احمد زنجانى و بعضى فضال گفت: ُمهر مرا بشكن! آقايان گفتند: براى چه؟پاسخ داد: از 
اين كسالت خوب نخواهم شد؛ آن مرحوم اصرار كردند كه اين امر انجام شود. حاضران 
اين كار را نيك ندانسته و انكار كردند تا ايشان قرآن خواسته و استخاره اى كرد. همه 
منتظر بودند كه آية قرآن وعده بهبود ايشــان را بدهد؛ آقا قرآن را گشود و نگاهى به 

.« ابتداى صفحه آن كرد و با نشاط فراوان گفت: «لَُه َدْعَوُة الَْحقِّ
آيت اهللا حجت پيش از فرا رسيدن رحلتش، تربت ساالر شهيدان را طلب كرد. آنگاه 
كمى از آن را خورد و فرمود: «اخر زادى من الدنيا تربه الحسين(ع)؛ آخرين توشه من 

از دنيا تربت امام حسين(ع) است.»
همان گونه كه آيت اهللا حجت(ره) گفته بود از اين كسالت، بهبود پيدا نكرد. آن مرحوم 
پس از 23 سال اقامت در كنار بارگاه حضرت معصومه(س) در قم ، سوم جمادى االول 
1372 هجرى قمرى رحلت كرده و پس از تشــييع در جلو مسجد مدرسه حجتيه 
به خاك سپرده شدند. سيد محمد حجت كوه كمرى، فقيه، اصولى، محدث، رجالى، 
مجتهد و مرجع تقليد، در 28شعبان ســال 1310(ه.ق) در آبادى كوه كمر واقع در 
غربى ترين نقطه محال ديزمار قره داغ مرند آذربايجان شرقى به دنيا آمد. گفته مى شود 

تبار وى با 25 واسطه به على بن حسين(ع) مى رسد.
از جمله آثار آيت اهللا كوه كمرى مى توان جامع االحاديث و اصول در حديث و رجال، 
لوامع االنوار الغروية فى مرســالت اآلثار النبويه، مستدرك المستدرك فى استدراك 
مافــات عن صاحب المســتدرك و تنقيح المطالب المبهمة فــى حكم عمل الصور 
المجسمه را نام برد.اين شخصيت واالمقام غير از درس و بحث موفق به ساخت مدرسه 
علميه حجتيه قم وتأسيس كتابخانه مدرسه علميه حجتيه قم شده و در پايان كتاب ها 

و نسخه هاى خطى از نوشته هاى علما را «گردآورى» كرده است.

ضرورت پرهيز از رويكرد 
سياست زده به تحول 

علوم انسانى 
از ابتــداى پيــروزى انقالب اســالمى يكى از 
اهداف مهم و جدى، تقويت بنيه علمى كشور و 
بخصوص در عرصه علوم انسانى بوده كه در طول 
اين سال ها با وجود برخى كاستى ها و نقص ها، 
انصافاً گام هاى خوبى برداشته شده كه نبايد به 

بهانه وجود ضعف ها، آن را ناديده انگاشت.
در اين بين، آنچه به نظر بنده مى رســد اينكه 
بدانيم يكى از آفت ها در مسير رشد علمى كشور 
بخصوص مقوله تحول در علوم انسانى اين است 
كه ما بخواهيم مســائل فرهنگى و علمى را به 
موضوعات و مســائل سياسى تقليل دهيم كه 
بى ترديد، اين روند چه در بازه زمانى كوتاه مدت 

و چه بلند مدت براى ما آسيب زاست.
در بحث تحول در علوم انسانى با توجه به اينكه 
جنس كار، فرهنگى و علمى است، همواره بايد 
توجه داشته باشيم فرهنگ در بستر فرهنگ و 
علم در بستر علم است كه مى تواند به كار خود 
به درستى ادامه دهد، هر چند حمايت دستگاه 
سياسى و حاكميتى از اين فرآيند نيز ضرورى 
اســت، اما نبايد در مســائل علمى و فرهنگى، 
دغدغه هــاى صرف سياســى و جناحى مطرح 
و دخيل شــود، زيرا اين مســئله سبب ايجاد 
چالش هاى سياســى و دعواهايى مى شــود كه 
به روند توليد علم و تحول در ســاحت فرهنگ 

كمكى نمى كند.
در واقع آنچه مهم اســت اينكــه نبايد نگاه ها 
و رويكردهــا به بحث تحول در علوم انســانى، 
سطحى و شكلى باشد، بلكه بايد دانست اساساً 
توليد فكر و علم زمانبر است و بايد با حوصله در 
اين باره و به دور از شتابزدگى عمل كرد و پيش 
از هر چيز زمينه ها و مقدمات يك رشد و جهش 

مناسب علمى را فراهم آورد.
از اين رو، در اين راســتا نياز بــه برنامه ريزى 
هدفمند بيــش از هر چيز ديگرى احســاس 
مى شود و ما تحول در علوم انسانى را به عنوان 
يك ضرورت بايد در نظر بگيريم كه در اين مسير 
نياز به همدلى و همفكرى و هم افزايى نخبگان 

حوزه و دانشگاه بشدت احساس مى شود.
چنانچه اين تعامل و هم افزايى به معناى واقعى 
كلمه شكل بگيرد، بخش عظيمى از اهداف مقرر 
در كالن مقوله تحول در علوم انسانى با رويكرد 
اسالمى سازى و بومى ســازى در اين دسته از 
علــوم محقق مى گردد، چنــان كه مقام معظم 
رهبرى نيز بارها بر همين مسئله و وحدت حوزه 

و دانشگاه در اين جهت تأكيد كرده اند.
بــه هر صورت، ما در حــال حاضر ظرفيت ها و 
توانمندى هاى بزرگى در جهت تحول در علوم 
انسانى بخصوص از حيث منابع انسانى متخصص 
و كارآمد در حوزه و دانشــگاه در اختيار داريم 
كه بايد حداكثر بهره بردارى را از اين ظرفيت ها 

داشته باشيم.
بزرگان حوزه و دانشــگاه و تصميم گيران اصلى 
در اين بــاره نقش مهمى مى توانند ايفا كنند تا 
منويات رهبر معظــم انقالب را در اين خصوص 
برآورده ســازند و كشور را در مسير رشد علمى 

خود يارى كنند.

خالصه زندگى 
سه آيه اى كه خالصه زندگى هستند: 

چه سفر كوتاهى!
َرُه 1 - مْن نُْطَفٍة َخلََقُه َفَقدَّ

از نطفه اى خلقش كرد و اندازه مقررش بخشيد
َرُه  ِبيَل يَسَّ 2 - ثمَّ اَلسَّ

سپس راه را بر او آسان گردانيد
3 - ثمَّ أَماتَُه َفأَْقَبَرُه

آنگاه به مرگش رسانيد و در قبرش نهاد.

يك حديث / يك تصوير

رصد

ياد فرهيختگان

در هيچ نقلى 
نداريم كه حضرت 
رسول(ص) بى جهت 
خشمگين شده 
يا بى دليل اظهار 
غضب كرده باشند 
مگر هنگام تعطيلى 
احكام الهى!

بــــــــرش

درنگ
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يادداشت روز

حجت االسالم دكتر 
محمدسعيد مهدوى كنى 
رئيس دانشگاه امام صادق(ع)

معارف

اداره کل ثبت واسناد وامالک استان خراسان شمالی    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان
هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
 برابر کالسه 96/264 و رأی شماره 139660307114002550 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فریدون غالمی بز آباد  فرزند 
غالمحسین به شماره شناسنامه 205  صادره از شیروان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 127/10 متر مربع قسمتی از پالک 1858 
فرعی از 13 اصلی باغات و حومه واقع در بخش 5 قوچان خریداری از مالک رسمی آقای علی غالمی بزآباد و خانم سمیرا غالمی نژاد محرز 
گردیده است. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود. در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618488
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/01  تاریخ انتشار نوبت دوم :96/11/16

صمد ابراهیم زاده- رئیس اداره اسناد و امالک

شماره: 29/96/61602  تاریخ: 1396/10/18
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396هجری شمسی حوزه ثبتی بخش دوشهرستان بجنورد

به دس��تور ماده 12قانون ثبت وماده 59آیین نامه قانون مذکور اس��امی اش��خاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در حوزه ثبتی 
شهرستان بجنورد تا آخر اذر ماه 1396هجری شمسی تقاضای ثبت نموده اند وهمچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 
25اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم در دونوبت وبه فاصله یک ماه به ش��رح ذیل آگهی می 
گردد.     بخس دو بجنورد     پالک 164- اصلی واقع در حصار ش��یرعلی        6845- فرعی شش��دانگ یک قطعه زمین- ملکی حجت 

اسالمی فرزند قدرت اله به شماره شناسنامه 589 صادره حوزه سه بجنورد    پالک 171- اصلی واقع در سوهانی
2972 فرعی- شش��دانگ یک قطعه زمین – ملکی آقای محمدباقر ش��وق علی فرزند غالمحس��ین به ش��ماره شناسنامه 8 صادره حوزه 6 
بجنورد   لذا به دس��تور مواد16و17قانون ثبت هرش��خصی نسبت به امالک آگهی ش��ده در باال معترض می باشد ویا اینکه بین متقاضیان 
ثبت ودیگر اقامه دعوی ش��ده ودر جریان اس��ت می بایس��تی اعتراض مبنی بر جریان دعوی خودرا از تاریخ انتش��ار اولین اگهی نسبت به 
آگهی ظرف مدت نود روز ودر مورد آگهی اصالحی ظرف مدت س��ی روز به اداره ثبت اس��ناد وامالک بجنورد تسلیم ورسید دریافت نمایند 
ودر اجرای تبصره دوماده واحده قانون تعیین تکلیف پرونده های معترضین ثبتی معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت اس��ناد 
ظرف یک ماه دادخواست اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضایی تقدیم وگواهی الزم از مرجع مذکور اخذ وبه اداره تسلیم نمایند ضمنا 
حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود در صورتجلسه تعیین حدود منظور می گردد از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی تا سی روز قابل 

اعتراض خواهد بود.9618486   تاریخ انتشار نوبت اول:1396/11/01   تاریخ انتشارنوبت دوم:1396/12/02
علیخان نادری-  رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بجنورد

آگهی نوبتی سه ماهه سوم 1396 حوزه ثبتی زیرکوه
به دستور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آئین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهوال-المالک 
واقع در بخش��های تابعه حوزه ثبتی زیرکوه تا آخر آذر ماه س��ال یکهزار و س��یصد و نود و ش��ش شمسی تقاضای ثبت 
نم��وده اند و همچنین م��واردی که آگهی نوبتی آن برابر تبصره یک ماده 25-اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد، با 

نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می شود: بخش14 زیرکوه
قطعات مفروزه مزرعه بمرود  پالک 20-اصلی

پالک 2882 فرعی مفروز و مجزا ش��ده از1399فرعی غالمحسن غالمحس��ینی ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به 
نشانی  شهرستان زیرکوه -اراضی روستای بمرود.

لذا به موجب ماده16 و17 قانون ثبت هرکس نس��بت به امالک آگهی ش��ده در باال معترض می باش��د ویا اینکه بین 
متقاضیان ودیگری اقامه دعوی شده ودر جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از 

تاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نس��بت به آگهی نوبتی ظرف90روز و به استناد تبصره یک ماده 25-اصالحی قانون 
ثبت در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت اسناد وامالک زیرکوه تسلیم و رسید دریافت نموده،و برابر 
ماده74 و86 آئین نامه قانون ثبت، معترضین می بایست از تاریخ تسلیم اعتراض به اداره ثبت،ظرف یک ماه دادخواست 
اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند.در غیر 
این صورت متقاضی ثبت و نماینده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را 
دریافت و به اداره ثبت تس��لیم و اداره ثبت هم بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را طبق مقررات ادامه دهد. ضمناً 
حق��وق ارتفاق��ی در موقع تحدید حدود در صورت مجلس تحدیدی منظور می¬گردد و از تاریخ تنظیم صورت مجلس 

تحدید تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود.9618483
تاریخ انتشارنوبت اول1396/11/01  تاریخ انتشار نوبت دوم:1396/12/02

غالمرضا صادقیان- رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زیرکوه

آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 واحد ثبتی سلطانیه
به استناد ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مذکور اسامی اشخاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخشهای تابعه 
حوزه ثبتی سلطانیه تا آخر آذر ماه سال یکهزار و سیصد و نود و شش تقاضای ثبت نموده اند و همچنین مواردی که آگهی نوبتی آن برابر 

تبصره یک ماده 25 اصالحی قانون ثبت باید تجدید گردد بانوع ملک مورد تقاضا  برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی میشود
1- آقای علیرضا خان احمدی فرزند دوست علی نسبت به شش دانگ یک باب عمارت به مساحت 237/64 متر مربع واقع در پالک 4159 

فرعی از 64 اصلی موجزی شده از 608 فرعی از 64 اصلی جهت تجمیع با پالک 64/4155 واقع در سلطانیه خیابان کمربندی 
2- لذا به موجب مواد 16و17 قانون ثبت هر کس نسبت به امالک آگهی شده در باال معترض میباشد و یا اینکه بین متقاضیان و دیگری 
اقامه دعوی ش��ده و در جریان ثبت اس��ت میبایست اعتراض و یا گواهی مشعر بر جریان دعوی خود را از انتشار نوبت اول این آگهی ظرف 
مدت90 روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت 30 روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک س��لطانیه تس��لیم و رسید دریافت نموده و در اجرای 
ماده 86 آیین نامه قانون ثبت معترض باید از تاریخ تسلیم اعتراض به مرجع ثبتی ظرف مدت یکماه دادخواست به مرجع ذیصالح قضایی 
تقدیم و گواهی الزم از مرجع مذکور اخذ و به این اداره تسلیم نمایند در غیر این صورت اداره ی ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی 

را با رعایت مقررات مربوطه ادامه خواهد داد9618438  تاریخ اتشار نوبت اول: 96/11/1  تاریخ انتشار نوبت دوم:96/12/2
احمدی رییس شعبه سلطانیه

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
آگهی نوبتی سه ماهه سوم سال 1396 حوزه ثبتی بخش نیمبلوک 

به دس��تور ماده 12 قانون ثبت و ماده 59 آیین نامه قانون مزبور اس��امی اش��خاصی که نسبت به امالک مجهول المالک واقع در بخش 12 
حوزه ثبتی نیمبلوک تا آخر آذر ماه سال 1396 تقاضای ثبت نموده اند همراه با نوع ملک مورد تقاضا برای اطالع عموم به شرح ذیل آگهی 
می گردد :  بخش 12 نیم بلوک   پالک 90 اصلی مزرعه دشت بیاض   پالک 4740 فرعی آقای امیر عسکری دشت بیاض فرزند حسن ، 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی ، به مساحت 19787 متر مربع  لذا به موجب ماده 16 و 17 قانون ثبت هر کس نسبت به ملک آگهی 
شده فوق معترض می باشد و یا اینکه بین متقاضیان ثبت و دیگری اقامه دعوا شده و در جریان است می بایست اعتراض و یا گواهی مشعر 
به جریان دعوی خود را از تاریخ انتش��ار نوبت اول این آگهی نس��بت به آگهی نوبتی ظرف 90 روز و در مورد آگهی اصالحی در مدت س��ی 
روز به اداره ثبت اس��ناد و امالک بخش نیمبلوک تس��لیم و رس��ید دریافت دارند و در اجرای مواد 74 و 86 آئین نامه اصالحی قانون ثبت 
معترضین از تاریخ تس��لیم اعتراض به اداره ثبت ظرف یکماه دادخوس��ت اعتراض خود را به مرجع ذیصالح قضائی تقدیم و گواهی الزم از 
مرج��ع مذکور اخذ و به اداره تس��لیم نمایند در غیر این صورت متقاضی ثبت یا نماین��ده قانونی وی می تواند به دادگاه مربوطه مراجعه و 
گواهی عدم تقدیم دادخواس��ت را دریافت نماید و به اداره ثبت تس��لیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت 
مقررات ادامه خواهد داد ضمنا حقوق ارتفاقی در موقع تحدید حدود و در صورت مجلس تحدید منظور می گردد و از تاریخ تنظیم صورت 

مجلس تحدیدی تا 30 روز قابل اعتراض خواهد بود .  9618482
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/1 تاریخ انتشار نوبت دوم : 1396/12/02

حمید رضا توسلی  -رئیس ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک

شماره مزایده :139604308285000007 
تاریخ ثبت :1396/10/24

تاریخ واقعی انجام مزایده :1396/11/19
وضعیت : تایید شده 

آگهی مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (
مزایده اموال غیر منقول )اسناد رهنی (

به موجب پرونده اجرائی کالسه 9600036 ششدانگ یک باب منزل مسکونی به شماره ثبتی 1256 فرعی از 17 اصلی مفروز و مجزا شده 
از 1028 به مساحت یکصد و پنجاه و هفت متر وهفتاد و پنج سانتیمتر واقع در ناحیه0 بخش دوازده حوزه ثبت ملک نیمبلوک به آدرس 
: روستای دهشک خیابان امام خمینی نبش امام خمینی 27 به سند مالکیت اصلی بشماره چاپی   559460 سری الف سال 94 با شماره 
دفتر الکترونیکی الکترونیک 139420308005000853 که در صفحه 221 دفتر امالک جلد 18 ذیل شماره 2515 به مالکیت آقای علی 
گرانبها فرزند محمد ثبت گردیده است و محدود به حدود شماالً :در سه قسمت که قسمت دوم آن غربی است . اول دیوار مشترک بطول 
دوازده متر و هش��تاد س��انتیمتر به ش��ماره یک هزار و یکصد و سی فرعی دوم دیوار مشترک به طول نه متر و سی سانتیمتر به شماره یک 
هزار و یکصد و س��ی فرعی س��وم درب و دیوار بطول س��ه متربه خیابان شرقاً : دیوار مشترک بطول شانزده متر و پنجاه سانتیمتر به شماره 
یک هزار و ششصد و سی فرعی جنوباً : دیوار مشترک بطول بیست متر به شماره یک هزار و یکصد و پانزده فرعی غرباً : در سه قسمت که 
قسمت دوم آن شمالی است اول درب و دیوار بطول سه متر و هفتاد سانتیمتر به خیابان دوم دیوار مشترک بطول چهار متر و ده سانتیمتر 
به شماره یک هزار و یکصد و سی فرعی سوم دیوار مشترک بطول سه متر و هفتاد سانتیمتر به شماره یک هزار و یکصد و سی فرعی حقوق 
ارتفاقی ملک ندارد که طبق سند رهنی شماره 34545 مورخ بیست و یکم اسفند ماه سال یک هزار و سیصد و نود وچهار به مبلغ سیصد 
و چهل و یک میلیون و نهصد و هفتاد و هشت هزار و دویست و یک ریال اصل طلب به انضمام سود متعلقه و خسارت تاخیر تادیه تا روز 
مزایده و نیم عش��ر اجرایی ، یک تا دو عش��ر اضافی و س��ایر حقوق دولتی به بانک سپه بدهکار می باشد . با توجه به نظر کارشناس رسمی 
ملک مذکور به مبلغ چهار صد و س��ی میلیون ریال ارزیابی ش��ده و همچنین مس��احت عرصه ملک فوق الذکر یکصد و پنجاه و هفت متر و 
هفتاد و پنج سانتی متر و اعیانی در حدود یکصد و ده متر مربع می باشد . ملک مورد نظر ساختمانی است که در یک طبقه اجرا گردیده 
و از نظر استحکام در حد ساختمانهای با مصالح بنایی فاقد کالف ) افقی- عمودی ( مورد تایید میباشد . و همچنین دارای انشعابات کامل 
نیز میباش��د پالک فوق از س��اعت 9 الی 12 روز پنجشنبه مورخ 1396/11/19 در اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک  واقع در شهر 
خضری دش��ت بیاض بلوار امام رضا از طریق مزایده به فروش می رس��د مزایده از مبلغ ارزیابی ش��ده شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی 
نقداً فروخته میش��ود الزم به ذکر اس��ت پرداخت بدهی های مربوط به آب ، برق ، گاز اعم از حق انش��عاب و یا حق اش��تراک و مصرف در 
صورتی که مورد مزایده دارای آنها باش��د و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض ش��هرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی آن 
معلوم ش��ده یا نش��ده باشد به عهده برنده مزایده اس��ت و نیز در صورت وجود مازاد وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به 

برنده مزایده مسترد خواهد شد و نیم عشر حق مزایده نقداً وصول 
م��ی گردد ضمناً چنانچه روز مزایده تعطیل رس��می گ��ردد مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان س��اعت و مکان مقرر برگزار خواهد 

شد  9618472
تاریخ انتشار :1396/11/01                                                                           

حمید رضا توسلی فرشه -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک بخش نیمبلوک 

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای احمد خمیس��ی دارای شناس��نامه ش��ماره 326 به شرح دادخواست به کالس��ه 96/969 از این دادگاه درخواست گواهی حصروراثت 
نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ابراهیم خمیس��ی بشناس��نامه 57در تاریخ 96/5/23 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی گفته 

ورثه حین افوت آن مرحوم منحصر است به:
1-حسن خمیسی  فرزند ابراهیم به ش ش 309 و ت ت 1354/10/1 صادره از کنگان پسر متوفی

2-علی خمیسی فرزند ابراهیم   به ش ش 3560125634  و ت ت 1370/11/2 صادره از کنگان پسر متوفی
3-احمد خمیسی فرزند ابراهیم به ش ش 326 و ت ت 1357/12/20 صادره از کنگان پسر متوفی

4-محمد خمیسی فرزند ابراهیم به ش ش 21 و ت ت 1366/1/1 صادره از کنکان پسر متوفی
5-عبداهلل خمیسی فرزند ابراهیم  به ش ش 4 و ت ت 1362/9/4 صادره از کنگان پسر متوفی

6-گلچهره خمیسی فرزند ابراهیم به ش ش 249 و ت ت 1349/11/23صادره از کنگان  دختر متوفی

7-فاطمه خمیسی  فرزند ابراهیم  به ش ش 349 و ت ت 1360/12/10 صادره از کنگان   دختر متوفی
8-عایشه خمیسی فرزند ابراهیم  به ش ش286 و ت ت 1352/3/13صادره از کنگان  دختر متوفی

9-ماهرو دریایی  فرزند محمد به ش ش366 و ت ت 1331/3/2 صادره از کنگان همسر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9618484  تاریخ انتشار:96/11/1
رئیس شعبه یک  شورای حل اختالف دادگاه عمومی عسلویه

رونوشت آگهی حصروراثت
آقای محس��ن مدنی دارای شناس��نامه ش��ماره 3560029821 به شرح دادخواست به کالس��ه 96/1371 از این دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان یوسف مدنی بشناسنامه  587در تاریخ 96/5/14 اقامتگاه دائمی خود را بدرود زندگی 

گفته ورثه حین افوت آن مرحوم منحصر است به:
1-عایشه صالح پور فرزند ابراهیم به ش ش 12 و ت ت 1337/5/10 صادره از کنگان همسر متوفی

2-یعقوب مدنی فرزند یوسف  به ش ش 971 و ت ت 1356/12/1 صادره از کنگان پسر متوفی
3-محسن مدنی فرزند یوسف به ش ش 3560029821 و ت ت 1367/12/10 صادره از کنگان پسر متوفی

4-رقیه مدنی فرزند یوسف به ش ش 1042 و ت ت 1358/1/16 صادره از کنکان دختر متوفی
5-لیال مدنی فرزند یوسف  به ش ش 3560181526 و ت ت 1376/12/19 صادره از کنگان دختر متوفی

6-زینب مدنی فرزند یوسف به ش ش 93 و ت ت 1364/5/1 صادره از کنگان  دختر متوفی
7-حوا مدنی فرزند یوسف  به ش ش 244 و ت ت 1365/10/1 صادره از کنگان   دختر متوفی

8-مریم مدنی فرزند یوسف  به ش ش965 و ت ت 1362/6/1 صادره از کنگان  دختر متوفی
9-فاطمه مدنی فرزند یوسف به ش ش287 و ت ت 1361/1/1 صادره از کنگان دختر متوفی
10-طریقه مدنی فرزند یوسف به ش ش 1 و ت ت 1355/4/1صادره از کنگان دختر متوفی

11-سالمه مدنی فرزند یوسف به ش ش 3560101239 و ت ت 1371/8/16 صادره از کنگان دختر متوفی
اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور را در یک نوبت آگهی می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او 

باشد از تاریخ نشر نخستین آگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.9618485  تاریخ انتشار:96/11/1
رئیس شعبه یک  شورای حل اختالف دادگاه عمومی عسلویه

شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختالف شهرستان باخرز
نامه صادره

آگهی مزایده در خصوص مال منقول نوبت اول 
به موجب پرونده اجرایی کالس��ه 960187/ ارجاعی/ ح / ش اجرای احکام مدنی ش��وراهای حل اختالف باخرز ، موضوع دادنامه ش��ماره 
9609977502100083 صادره از ش��عبه 26 شورای حل اختالف مجتمع ش��ماره یک شهرستان مشهد محکوم علیه امیر انصاری فرزند 
محمد به پرداخت مجموعا مبلغ 142787452 ریال بابت محکوم به ،خس��ارت تاخیر تادیه، هزینه دادرس��ی و هزینه های اجرای در حق 
محکوم له حسن آسوده محکوم گردیده و از پرداخت دین خود داری نموده است دذا بنا به تقاضای محکوم له 8 دستگاه یخچال کندیش 
27 فوت س��وپر لوکس فندار متعلق به محکوم علیه توقیف و کارش��ناس رس��می به مبلغ 120.000.000 ریال ارزیابی و مقرر گردیده در 
مورخه 96.11.17 س��اعت 11 الی 11.30 صبح در محل دفتر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی باخرز از طریق مزایده به فروش برس��د. 
مزایده از قیمت کارشناسی شروع و به شخصی که باالترین قیمت را پیشنهاد نماید واگذار خواهد گردید. متقاضایان خرید جهت بازدید از 
کاالهای توقیفی می توانند ظرف مهلت 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه نمایند ضمنا حداقل ده در صد قیمت پیشنهادی 

نقدا فی المجلس ازبرنده مزایده اخذ و مابقی آن ظرف مهلتی که از یک ماه تجاوز نخواهد کرد وصول خواهد گردید.
 مشخصات کاالهای توقیفی به شرح ذیل می باشد 

تع��داد 8 دس��تگاه یخچال فریزر نو مدل کندیش 27 فوت س��وپر لوک��س فندار که هر کدام ب��ه ارزش 15.000.000 ریال جمعا به مبلغ 
120.000.000 ریال توسط کارشناس رسمی ارزیابی گردیده است.9618286

جوانبخت 
دادورز اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف شهرستان باخرز

هر
: م

س 
عك



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 يكشنبه   1 بهمن 1396  3 جمادى االول 1439 21 ژانويه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8602   

روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

صنايع؛ نصفه و نيمه كار مى كنند!   اقتصاد: وزير صنعت، معدن و تجارت با اشــاره به بحران توليد يكى از معضالت اساســى واحدهاى توليدى را نرخ ســود باالى بانكى عنوان و اعالم كرد: واحدهاى توليدى با نرخ ســود 
23 درصد با مشكل روبه رو مى شوند و بازدهى واحدها پاسخگوى اين ميزان سود نيست. به گزارش ايسنا، محمد شريعتمدارى به وضعيت واحدهاى توليدى كشور اشاره و بيان كرد: 50 درصد از واحدهاى توليدى كشور با 
ظرفيتى بيش از 50 درصد فعاليت دارند. البته  اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور هم گفته  وام هاى پرداختى، گران قيمت است. توسط صندوق توسعه ملى و منابع خارجى در اين حوزه اقدام هاى صورت گرفته است.

درآمد 87هزار ميليارد تومانى هدفمندى يارانه ها 
در سال 97 شفاف شد 

اقتصــاد: درحالــى كــه بتازگى 
حميدرضــا حاجى بابايــى عضــو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس  
ازابهامــات جــدى در هزينه كرد 
درآمدهــاى هدفمنــدى خبرداده 
بود،كميسيون تلفيق بودجه مجلس 
شوراى اسالمى جزئيات درآمدها و 
هزينه هاى طرح هدفمندى يارانه ها 

در سال 97 را مشخص كرد.
 به گزارش تسنيم در بخش مصارف 8/4 هزار ميليارد بابت ماليات ارزش افزوده 
فرآورده هــاى نفتى، 7/2 هزار ميليارد تومان بابــت هزينه و كارمزد حمل ونقل 
فرآورده هاى نفتى، 8000 ميليارد بابت هزينه توليد و انتقال گاز و 500 ميليارد 
تومان هزينه واردات برق لحاظ شده است. كميسيون تلفيق همچنين پيشنهاد 
دولت براى پرداخت نقدى يارانه ها را به صورت كامل تصويب كرده و بر اين اساس 
23 هزار ميليارد تومان بابت پرداخت نقدى يارانه ها؛ 7000 ميليارد تومان بابت 
كاهش فقر مطلق، 3/7 هزار ميليارد بابت كاهش هزينه هاى سالمت و 3/3 هزار 

ميليارد تومان بابت يارانه نان و خريد تضمينى گندم مصرف خواهد شد.

عقب نشينى كميسيون تلفيق
از مصوبه فروش كاالى قاچاق  

اقتصاد: با توجه به انتقاد برخى كارشناسان اقتصادى از مصوبه كميسيون تلفيق 
مبنى بر درآمدزايى براى دولت از طريق فروش كاالهاى قاچاق، اين كميسيون 
از مصوبه اخير خود مبنى بر آزاد سازى فروش كاالى قاچاق و كسب درآمد 10 
هزار ميليارد تومانى از اين محل عقب نشينى كرد. برخى اعضاى كميسيون تلفيق 
درباره مصوبات جديد تبصره 18 اليحه بودجه 97 درمورد فروش اموال قاچاق، 
گفته بودند: كااليى كه به طور غيرقانونى وارد كشور شود در قيد كشف، تحويل 
ســازمان اموال تمليكى داده شده و به نفع كشور به فروش مى رود. حاال بررسى 
تبصره 18 نشان مى دهد هيچ اثرى از اين مصوبه جنجالى در متن مكتوب نهايى 

مصوبات كميسيون تلفيق وجود ندارد.

پيشنهاد دولت براى گرانى بنزين و گازوئيل حذف شد
فارس: پيشــنهاد دولت براى 
گرانــى بنزيــن و گازوئيــل 
دركميسيون تلفيق حذف شد. 
بررسى اليحه بودجه سال 97 
كل كشور در كميسيون تلفيق 
به پايان رســيد و گزارش اين 
كميسيون براى ارائه به صحن 

علنى خانه ملت نهايى شد.
نمايندگان مجلس مى توانند ظرف مدت 10 روز پيشــنهادات خود را درباره اين 
گزارش به هيئت رئيسه مجلس ارائه دهند تا اين پيشنهادات در صحن خانه ملت 

بررسى شود.
 

اليحه خدمات كشورى 
از اول فروردين 97 اجرايى مى شود

اقتصاد: حسينعلى اميرى، معاون رئيس جمهور در امور مجلس گفت: اگر اليحه 
خدمات كشورى تبديل به قانون شــود از اول فروردين ماه 97 اجرا خواهد شد. 
گفتنى است درصورت اجراى اين قانون از سال آينده كارمندان از افزايش حقوق 

20 تا50 درصدى برخوردار خواهند بود.

ميز خـــبر

اساس  بر  غالمى   فرزانه  اقتصاد/   
جمعيت  ايران،  آمار  مركز  آمار  آخرين 
بيكاران كشور، حدود 3 ميليون نفر و نرخ 
مركز  اما  شده،  اعالم  درصد  بيكارى 11 
پژوهش هاى مجلس بتازگى اين آمار را زير 
سؤال برده و اعالم كرده با لحاظ شاخص 
بيكاران  واقعى  جمعيت  پنهان،  بيكارى 
حدود 6 ميليون نفر و نرخ بيكارى 22/5 

درصد و دو برابر آمار دولتى است.
دولــت نيز بــه اين مهم پى برده اســت و 
براى ســال آينــده 50 هزارميليارد تومان 
اشــتغال زايى خواهد  راهزينه فرصت هاى 
كرد. درعيــن حال نگاهى به تازه ترين آمار 
مركز پژوهش هاى مجلس نشــان مى دهد 
كه هم اكنون 2 ميليــون و 260 هزار نفر 
اشتغال ناقص، 3 ميليون و 203 هزار بيكار 
و 420 هزار نفر هــم از يافتن كار مأيوس 
شده اند كه جمعاً 5ميليون و 883 هزار نفر 
را شــامل مى شــود و به واقعيت نزديك تر 
است. درهمين حال مركز پژوهش ها اعالم 
كرده تقريباً در تمامى استان هاى كشور، نرخ 
واقعى بيكارى (بيكارى پنهان) دو برابر آمار 

دولتى است.
بيكارى پنهان، تعريفى اســت براى آن ها 
كه شــغل ندارنــد، اما به هــر دليلى در 
جامعه رسمى بيكاران غايب هستند؛ چه 
از كار پيدا كردن نااميد شــده اند و از ادامه 
راه دلســرد و چه آن ها كه كمتر از ميزان 
دلخواهشان كار مى كنند و به نوعى اشتغال 

ناقص دارند. 

 نياز به بازتعريف اشتغال
صاحب نظران با تأييد اين واقعيت كه آمار 
مركز آمار از واقعيت بازار كار كشــور دور 
اســت، بر اين باورند كه شعار دولت مبنى 
بر ايجاد 800 هزار شغل در سال گذشته از 
سوى مردم به هيچ وجه واقعى و محسوس 
نيســت و اينكه براى مثال فردى را با اين 
معيــار كه هفته اى يك يا دو ســاعت كار 
مى كند، شــاغل بدانيم، تصويرى مبهم از 
وضعيت بيكارى به دست مى دهد و نبايد 
اين واقعيت را انكار كرد كه تعريف شاغل 

و بيــكار از نگاه مركز آمار با تلقى عمومى 
جامعه و آنچه خانواده ها از بيكارى گسترده 

احساس مى كنند، فاصله زيادى دارد.
امــرار معاش آســان 
بى دردســر  تأمين  و 
خانــوار  هزينه هــاى 
كارشناســان،  نگاه  از 
مهم ترين مالك براى 

شــاغل بودن يا نبودن افراد است. ابراهيم 
رزاقى بر همين اســاس بــه خبرنگار ما 
مى گويد: دولت، زمانى مدعى بود كه سفره 
مردم، مهم است نه آمار؛ اما اگر آمار درست 
داشته باشــيم، بهتر مى توانيم وضعيت را 
بسنجيم و شرايط بحرانى حال حاضر را كه 
مردم براى بيكارى به صورت آشكار دغدغه 

دارند، مديريت كنيم. 
وى با بيان اينكه مردم مطابق قانون اساسى، 
حق دارند كه كار آبرومند داشــته باشند، 
ادامه مى دهــد: آمارهاى دولت، واقعيت را 
وارونه جلو مى دهد چراكه فردى را كه به 
هر دليلى درخواســت رسمى كار نداشته 
و يا هفته اى يك ساعت دستفروش باشد 
نيز شاغل مى داند. در شرايطى كه بسيارى 
از شــاغالن كشــور با هفت تا 12 ساعت 
كار در روز نمى تواننــد، اجاره خانه شــان 
را براحتى بپردازند و از ســر استيصال در 
برخى مشاغل، روزگار مى گذارنند كه بايد 
شمار زيادى از اين ها را بيكار دانست. مگر 

مى شود با حقوق 920 هزار تومانى زندگى 
را به آسانى گذراند؟ ! 

به گفته وى وقتى از جمعيت 66 ميليون 
نفرى افراد باالى 10 ســال در ســن كار 
22 ميليون نفر شاغل هستند، يعنى 44 
ميليون ايرانــى بيكارند؛ چه بخواهند كار 

كنند و چه جوياى كار نباشند.
رزاقى ادامه مى دهد: وضعيت فعلى بيكاران 
كشور، فاجعه آميز اســت. اين وضعيت از 
ســال 68 تاكنون و پس از پياده ســازى 
سياست سرمايه دارى بتدريج ايجاد شده. 
در اين 30 سال حدود 1500 ميليارد دالر 
كاال و خدمات به كشــور وارد شده و اگر 
مى خواســتيم مطابق معيارهاى جهانى با 
10 تا 20 هزار دالر  يك شغل ايجاد كنيم، 
امروز ميبايســت بين 75 ميليون تا 150 
ميليون شغل ايجاد مى كرديم، اما فقط 11 

ميليون شغل ايجاد شده است!
به گفته اين اقتصاددان، برنده اقتصاد ايران 
نه توليد بلكه داللى، واردات و احتكار است 
چرا كه هيچ فعاليتى تا اين حد سود ندارد 
و ما نفت مى فروشيم تا واردات انجام دهيم 
و ســود طبقه اشرافى هم در همين است؛ 

طبقه اى كه ارز ارزان هم در اختيار دارد!
وى به وجود 5 ميليون بازنشسته در كشور 
اشاره مى كند كه بين يك تا دو جوان بيكار 
تحصيل كــرده در خانــواده دارند و با فقر 
دست و پنجه نرم مى كنند.  به گفته رزاقى، 

اين آمارسازى ها را مردم به هيچ وجه باور 
ندارند و به نظر مى رسد، تنها دولت به آن 

استناد مى كند!

 بيكارى درمرحله بحرانى 
رئيس كانون عالى شــوراهاى اسالمى كار 
كشــور هم ضمن تأكيد بــر اينكه دولت، 
آمارســازى مى كند بر اين باور اســت كه 
بيكارى به مرحله بحرانى رســيده است. 
اوليا على بيگى بــه خبرنگار ما مى گويد: 
آمار مركز آمار و مركز پژوهش هاى مجلس 
قطعاً مبتنى بر تعاريف خاصى است، اما اين 
آمارها نبايد منجر به فراموش كردن دغدغه 
اصلــى خانوارهاى ايرانــى يعنى بيكارى 

جوانان تحصيل كرده شود. 
وى ادامــه مى دهــد: 
نه دولت خاصى و نه 
را  وزارتخانــه خاصى 
نبايد مقصر دانســت. 
اصوالً با بيكارى نبايد 

برخورد سياسى داشت و الزم است با بسيج 
توان همه دســتگاه ها و بخش خصوصى و 
نهادهاى اقتصــادى، مانع بروز بحران هاى 

بزرگ تر شد. 
علــى بيگى مى گويــد: از 
نظر مــا كارى كه با آن فرد 
نتواند، زندگى كم دغدغه اى 
داشته باشد و در برابر تورم 
دوام بياورد، كار نيست، بلكه 
نوعى بيكارى است. بنابراين 
نبايد با آمارسازى خودمان را 
دور بزنيم! بلكه بايد واقع بين 
بود و باور داشــت كه اين 
اجتماعى  مشكالت  آمارها 
مــردم را حــل نمى كنــد 
و تســكينى بــراى جامعه 

نيست.
بر اساس آخرين آمار بيش 

از 74 درصد خانوارهاى شهرى كه حداقل 
درآمد را دارند (درآمد ماهانه آن ها كمتر از 
625 هزار تومان اســت) حتى يك شاغل 

هم ندارند.

گزارش قدس از اين جامعه 6 ميليونى

قيمت دالر 4520 تومان شد شمار بيكاران دو برابر نرخ اعالمى مركز آمار است
اقتصاد: در حالى كه صرافــان معتقدند كه 
تزريق ارز به بازار بشدت كاهش يافته، قيمت 
دالر روز گذشته، ركورد 4520 تومان را هم زد. 
صرافى ها مدعى هستند كه ارز بانكى از چند 
روز قبل وارد بازار نشده و بانك مركزى نيز نرخ 
دالر را اعالم نكــرد و ارزى به صرافى ها نداده 
است. با توجه به اينكه نرخ دالر روند افزايشى به 
خود گرفته، روز گذشته هم يورو در صرافى ها 
5605 تومان، پوند انگليــس 6173 تومان و 

درهم امارات 1239 تومان فروخته  شد.
 

بانك هاى انگليسى و آمريكايى 
با ايران كار نمى كنند

مهر: رئيس اتاق بازرگانى ايران و چين با اشاره 
به حسادت غربى ها به رابطه خوب تجارى ايران 
و چين گفت: بانك هاى انگليسى و آمريكايى با 
ما كار نمى كنند و ما هم به آن ها باج نمى دهيم. 
اســداهللا عســگراوالدى با بيان اينكه افزايش 
مبادالت ايران و چين در مرز باالى 40 ميليارد 
دالر اســت و اين موضوع برخى هــا را نگران 
مى كند، گفت: ظرف يك ماه آينده، سفير ايران 
در چين تغيير خواهد كــرد و اميدواريم فرد 

جديد، كار ما را با چين توسعه دهد. 

نجومى بگير دوباره عضو 
صندوق توسعه ملى شد

اقتصاد: نود اقتصادى مدعى شــده اســت: 
اميد گيالن پور كه بــه جاى احمد تهرانفر 
به هيئت عامل صندوق توســعه ملى آمده، 
حواشى زيادى در دوران فعاليت خود در اين 
صندوق داشته است و يكى از همان مديران 
نجومى بگيرى بوده كه به لطف عدم انتشار 
فيش حقوقــى اش  در آن برهه همچنان در 
صندوق توســعه ملى باقى ماند و نامش در 
كنار صفدر حسينى و سايرين قرار نگرفت! 
بسيارى از كاركنان صندوق توسعه ملى در 
اين مدت تمــاس گرفتند و از ارتقاى درجه 
اين مدير كه قبالً فيش حقوقى 39 ميليون 
تومانى وى افشا شده بود گله كردند. بايد ديد 
رئيس جمهور در انتصاب حكم گيالن پور آيا 

از نجومى بگير بودن او خبر داشته يا خير؟

ذره بين

از جمعيت 66 
ميليون نفرى افراد 

باالى 10 سال در 
سن كار 22 ميليون 
نفر شاغل هستند، 

يعنى 44 ميليون 
ايرانى بيكارند؛ چه 
بخواهند كار كنند 

و چه جوياى كار 
نباشند

بــــــــرش

 درحالــى كــه بتازگى 
حميدرضــا حاجى بابايــى عضــو 
كميسيون برنامه و بودجه مجلس  
ازابهامــات جــدى در هزينه كرد 
درآمدهــاى هدفمنــدى خبرداده 
بود،كميسيون تلفيق بودجه مجلس 
شوراى اسالمى جزئيات درآمدها و 
هزينه هاى طرح هدفمندى يارانه ها 

 پيشــنهاد دولت براى 
گرانــى بنزيــن و گازوئيــل 
دركميسيون تلفيق حذف شد. 

كل كشور در كميسيون تلفيق 
به پايان رســيد و گزارش اين 
كميسيون براى ارائه به صحن 

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



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
ورع از محارم اهللا، پايه تمام كماالت معنويه و 

مقامات اُخرويه است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ذاالجالل و االكرام
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گزارش از شخص

كاشف جزيره ثبات!
«كارتر» رئيس جمهور پيشين آمريكا تنها ژست حقوق بشرى مى گرفت

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   اگر سال 1357 را 
در نظر نگيريم، ماه هاى دى و بهمن مى توانست براى 
«جيمى كارتر» ماه خوش شانسى يا دستِ كم يادآور 
خاطرات خوب و شيرين نسبت به ايران باشد! روز 
اول بهمن 1355، شاه ايران، پيروزى 80 روز پيش 
«كارتر» در انتخابات رياست جمهورى را به او تبريك 
گفته بود. «محمد رضا پهلوى» البته از او و سياست 
هايش دل خوشى نداشــت و در انتخابات رياست 
جمهورى آمريكا تا توانسته بود براى پيروزى رقيبش 
-فورد- پول خرج كرده بود. دى ســال 56، كارتر 
به تهران آمــده، ايران را جزيره ثبات در منطقه اى 
آشوب زده توصيف كرده و شاه را نيز محبوب مردم 
ايران لقب داده بود. رئيس جمهور آمريكا تصورش 
را نمى كرد يك سال بعد، جزيره ثباتش به «جزيره 
وحشــت» براى او تبديل شود. اول بهمن سال 57 
روزنامه لبنانى«السفير» به نقل از امام خمينى«ره» 
نوشت: «كارتر به خاطر بي عدالتي ها و جناياتي كه 
نســبت به ملت ايران روا داشته بي ارزش ترين مرد 

روي زمين است». 

  بادام زمينى
مانند بســيارى از سياستمداران ارشــد آمريكا از 
نظامى گرى آغاز كرده بود و بعدها به سياست رسيده 
بود. «ويكى پديا» در باره او مى نويسد:« كارتر در يكم 
اكتبر 1924 ميالدى در شهر پلينز (Plains) ايالت 
جورجيا به دنيا آمد. پدرش جميز اِرل كارتر و مادرش 
ليليان گوردى بودند. دغدغه اصلى سال هاى رشد او 
در خانواده،كشت بادام زمينى، گفت و گوهاى سياسى 
و اعتقاد به كليســاى پروتســتان بود». در آكادمى 
نيروى دريايى آمريكا، رشته فيزيك خواند و پس از 
هفت سال خدمت در اين نيرو به شهرش بازگشت تا 
از ايالت «جورجيا» به عنوان سناتور انتخاب شود. در 
سال هاى 74 -1971 فرماندار ايالت جورجيا بود. در 
ميان فرمانداران منطقه، او با تأكيد بر مسائلى چون 
محيط زيســت، كارآمدى دولت و رفع موانع نژادى 

توجه بسيارى را به خود جلب كرد.

  ابرقدرت صلح جو!
پس از شكســت آمريكا در جنگ ويتنام، چند 

سالى طول كشيد تا سياستمداران اين كشور به 
فكر ترميم چهره كشورشان نزد جهانيان بيفتند و 
تالش كنند اعتماد از دست رفته جهانيان نسبت 
به آمريكا را بازسازى كنند.  «كارتر» براى انتخابات 
رياســت جمهورى با دو مشــكل رو به رو بود. 
مشكل اول، جلب اعتماد جامعه جهانى نسبت 
به كشــورش و اينكه آمريكا نه ابرقدرتى طالب 
جنگ و خونريزى، بلكه ابرقدرتى جوياى صلح و 
دموكراسى براى جهان است. دوم بازسازى اعتماد 
مردم آمريكا نسبت به رياست جمهورى كه در 
ماجراى «واترگيت» از دســت رفته بود. دست بر 
قضا «كارتر» توانست با مانور روى همين دو مسئله 
و پافشارى بر لزوم رعايت حقوق بشر در سراسر 

جهان، رقابت انتخاباتى را به نفع خود تمام كند.

  دكترين من
مدعى بود به خاطــر باورهاى مذهبى، مى خواهد 
اخالقيات را وارد صحنه بين المللى كند. بظاهر در 
سياست خارجى، از گسترش صلح و ثبات حمايت 
مى كرد و دميدن در كوره جنگ سرد با كمونيسم را 
بى حاصل مى دانست. «كارتر» بعدها، دكترينى ارائه 
داد كه به «سياســت حقوق بشر» معروف شد. اين 
سياســت، داراى دو بُعد سياسى و نظامى بود. بُعد 
سياسى اش، نمايش احترام و رعايت نمايشى حقوق 
انسان ها و حمايت پنهان از حكومت هايى بود كه 
حقوق بشر را نقض مى كردند؛ و بُعد نظامى آن هم، 
تظاهر به محدوديت فروش اسلحه به كشورهايى بود 

كه از لحاظ رعايت حقوق بشر خوشنام نبودند. 

  سوپاپ اطمينان
شــاه ايران از شعارهاى حقوق بشــرى «كارتر» 
وحشت داشــت. خوب مى دانست آنچه رئيس 
جمهور آينده آمريكا از آن تحت عنوان «حقوق 
بشرجهانى» نام مى برد، نسخه اى است كه براى 
تغيير رفتــار حكومت با مردم در كشــورهاى 
جهان ســوم پيچيده شــده و با اصول و اساس 
پادشاهى اش جور در نمى آيد. «كارتر» اما توانست 
در مدت كمتر از يك سال به شاه اطمينان بدهد 
كــه، دادن برخى آزادى هاى ظاهرى سياســى 

مى تواند ســوپاپ اطمينانى براى بقاى حكومت 
شاهنشــاهى در ايران باشد. براى همين، پس از 
نخستين ســفرش به تهران و با وجود مشاهده 
اعتراض هاى دانشجويى، هنوز معتقد و اميدوار 
بود كه ايران با رهبرى شاه مى تواند جزيره ثبات 

در منطقه باشد. 

  نه مى خواهيم، نه مى توانيم
ثباتى كه «كارتر» از آن حــرف زده بود، در واقع 
آرامش پيش از توفان بود. رئيس جمهور آمريكا 
در نخســتين ســفر به تهران و ديــدن برخى 
ناآرامى هاى دانشــجويى، خطــر را حس كرده 
بود، اما به رســم ديپلماتيك و براى نشان دادن 
حمايتش از شــاه و برنامه هايش از جزيره ثبات 
سخن گفته بود تا پهلوى را به ادامه برنامه هاى 
پيشنهادى اش دلگرم كند. سرعت فراگير شدن 
حركت مردمى در ايران اما آن قدر زياد بود كه به 
فاصله چند ماه تمام پيشفرض هاى «كارتر» را به 
هم ريخت. مدعى جهانى سازى حقوق بشر فقط 
چند ماه توانست، در مجامع بين المللى، سفت و 
محكم پشــت حكومت شاه بايستد و از آن دفاع 
كند. در كنفرانس خبرى 17 ژانويه 1979 (27 
دى 1357) مجبور شد بر خالف سخنان پيشين 
خود بگويد: «ما نه مى خواهيم و نه مى توانيم در 

امور داخلى ايران مداخله كنيم»! 

  فقط شاه، اما...
واقعيت اين است كه سياستمدار مدعى اخالق، بر 
خالف آنچه ادعايش را داشت تا زمانى كه تحليل ها 
و گزارش ها، پايان تاريخ مصرف شــاه در ايران را 
اعالم نكرده بود، اصرار داشت تا رژيم شاهنشاهى، 
حافــظ منافع آمريــكا در منطقه باشــد. اما به 
محض اينكه شعله هاى انقالب باال گرفت، ژست 

دموكراتيك و حقوق بشر دوستانه اش پر رنگ تر 
شــد و در مصاحبه دسامبر سال 1978 در پاسخ 
به خبرنگاران گفت: «من خود به شخصه ترجيح 
مى دهم كه شاه همچنان مرد اول حكومت ايران 
باشد، اما تصميم گيرى درمورد چنين موضوعى به 
عهده مردم ايران است»! همين اظهار نظر دوپهلوى 
او سبب شد بسيارى از رسانه هاى داخلى و خارجى 
از نقش كارتر در ســقوط رژيم پهلوى تفســير و 

تحليل هاى مختلفى را بنويسند.

  حقيقت را بگو
رخدادهاى پس از انقالب ســبب شــد، رئيس 
جمهور آمريكا همه شــعارهاى اخالقى و حقوق 
بشــرى اش را براى ماندن در قدرت كنار بگذارد 
و آشــكارا با يــك انقالب مردمــى و دينى، در 
بيفتد. رسوايى شكست عمليات صحراى طبس، 
تير خالص به دوران سياســتمدارى «كارتر» بود. 
او نتوانســت دو باره به رياست جمهورى برسد و 
يكباره از عالم سياســت كنار گذاشته شد. خانه 
نشينى سياسى اش البته چند سال بعد به پايان 
رســيد و با حضور در مناصب غير رسمى و غير 
دولتى، بازگشــتى نصفه و نيمه به عالم سياست 
داشت. سياستمدار 91 ساله آمريكايى كه هنوز 
هم تريپ حقوق بشرى و صلح جويانه را رها نكرده 
است، گاه در نقش ميانجى تشريفاتى در نقطه اى 
جنگ زده از جهان ظاهر مى شود گاهى از اينكه 
ســرطان در تمام بدنش پخش شده است خبر 
مى دهد. همين حــاال اگر جديدترين خبرها در 
مورد او را جست وجو كنيد به 22 شهريور امسال 
مى رسيد كه ضمن انتقاد از ترامپ به او گفته بود: 
« صلح را حفظ كن، وضعيت حقوق بشرى را ارتقا 
ببخش و حقيقت را بگو». يعنى همان چيزهايى 

كه خودش نيز به آن ها دست نيافته بود!
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تالش براى حمله به اسرائيل
ايسنا / آويگدور ليبرمن، وزير جنگ رژيم 
صهيونيســتى گفت:حماس در تالش است 
طى عملياتى در كرانه باخترى به اســرائيل 
حمله كند و همچنين به دنبال گشــايش 
ميادين جديدى در جنوب لبنان و همچنين 
تقويت زير ســاخت هاى خــود براى تهديد 

اسرائيل است.

بهتر بود
خانه ملت / يحيى كمالــى پور - نماينده 
مجلس- در واكنش به اعالم خبرى مبنى بر 
اجراى حكم قطع دست سارق گوسفند در 
مشهد، گفت: در كشور شاهد اختالس هاى 
ميلياردى، رانت خوارى ها، جرائم سنگين تر 
و به مراتب خانمان براندازتر از يك ســرقت 

در مشهد هستيم.
وى افزود: بهتر بود قاضى پرونده با بررســى 
اجمالــى، حكــم ديگرى بــراى اين مجرم 

انتخاب مى كرد.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4312/16

22/5923/32 5/115/44

16/4617/20

6/397/11

17/0617/40
طعم بازگشايى و بازگشتن

1ـ درهاى بسته «آرام»ى
زن، پنــج دهه از عمرش رو گذرونده و حاال با يه بيمارى مهلك، داره لحظه هاى 
آخر رو مى گذرونه... ماه هاست كه به همه درها زده تا برادر كوچك ترش رو بيارن و 
آشتى شون بدن... خودش بهتر از ديگران مى دونه كه برادر كوچك تر، با دستكارى 
وصيتنامه پدرشــون، همه ارث پدر رو برده و بــراى خواهرش، جز اندكى باقى 
نذاشته... اما باز زنـ  بى اون كه بدونه به زودى گرفتار بيمارى مى شهـ  باز آدم هاى 
گوناگون رو واســطه كرده تا برن و برادرش رو براى آشتى بيارن... اما با اينكه دِر 

آشتى باز بوده، باز برادرش راضى به اومدن نشده! 
2ـ  پا در زنجير بافته ها

هنوز يادش نرفته... چند ماهى بيشتر نگذشته... خوب يادشه... پسرى كه دوستش 
داشت و او هم پسر رو دوست داشت؛ نشست جلوش و براى چندمين بار التماسش 
كرد تا دخترك، نامزدى شــون رو به هم نزنــه و بهش فرصت بده تا نگرانى هاى 
دخترك رو برطرف كنه... اما دخترك، در بدى هاى پسر گير كرده بود و نمى تونست 
ببخشدش... (و البته نيم نگاهى هم به آينده اى داشت با خواستگارى تازه!... كه چند 
ماه تموم، پاپِى شده بود و دست برنمى داشت!)... حاال پسر نيست... و دخترك به 
شوهر تازه ش التماس مى كنه رفتار بهترى داشته باشه و او هم توجهى نمى كنه! 

3ـ  راهى به قدر رفتن 
درهايى كه قفل اند تنها به روى آشــنايانى باز مى شــوند كه «شناساى صاحب 
خانه»انــد. درها، قاعده دارند... پنجره ها نيز قاعده هايى دارند و به روى همگان باز 
نمى شوند... بزرگان چنين گفته اند كه «رحمت الهى»، بيش از آنكه «درى گشوده يا 
بسته» باشد؛ «راه»ى است كه ابتدا و انتهايى دارد. پيشوايان نيز سفارش كرده اند كه 
راه بخشايش الهى، همواره پيش پاى جويندگان بخشايش، گشوده و كافى است 

«اراده پوزش» از نهاد بندگان خداوند برخيزد.
4ـ  نيايش «راه»

من از خويشاوندانم ناهموارترم. آنان كه پا بر صحيفه جانم گذاشته اند، دانسته اند 
كه بايد بى شتاب، همراهى ام كنند. مى دانند كه «َهرَولِه»، آنان را به زمين خواهد زد. 
من آن راهم كه دوستدارانت، به دشوارى مرا يافته و قدم به چشم هايم گذاشته اند. 
آنان كه مرا يافته اند، به خيال «رســيدن»، زانو زده و نشســته اند... اما طعم يادت 
رسيده و دست آنان را به دست گرفته... و پاى آنان را به «ادامه رفتن» محكم كرده 

است. من آن راهم كه پايانى ندارد اى پايان ناپذيِر اََزلى!
(ادامه دارد)
دريافت، تلخيص و بازنويسى  از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از شركت «اسوه». 

صفحه 226. از «مناجات خمس عشره، نيايش اول (توبه كنندگان):
يَتهُ التَّوبَه... َفُقلُت: «توبوا اِلَى اهللاِ تَوبًَه نَصوحا!»...  ـ (... الهى اَنتَ الَّذى َفَتحَت لِِعباِدَك باباً الى َعفِوَك َسمَّ
َفماُعذُر َمن اَغَفَل ُدخولَ الباِب بَعَد َفتِحه؟)... خداى من!... تو آنى كه درى به اسم «توبه» را به قلعه 
بخشايشت گشودى... و فرمودى (قرآن): «به سوى خداوند بازگرديد، مانند توبه كننده اى كه هرگز به 
سوى گناه بازنخواهد گشت!»... و كسى كه از درى چنين باز، غافل شود؛ چه بهانه اى خواهد داشت؟ 

ســـجاديه (12)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

ويك
هفته نامــه ويك، چاپ آمريــكا در تازه ترين 
شــماره اش با طرحى جالب توجه از دونالد 
ترامپ بر روى صفحه نخست خود، به بررسى 
ادعاهاى مطرح شــده عليــه رئيس جمهور 
آمريــكا در كتاب جنجالى «آتش و خشــم» 
مى پردازد. اين نشــريه با تيتــر «آيا ترامپ 
ناشايست اســت؟» در مورد بى ثباتى ذهنى 
ترامپ صحبت مى كنــد. ويك مقاله نيز در 
خصوص احتمال تصميم اپرا وينفرى، چهره 
نامزدى  تلويزيونى آمريكا براى  سرشــناس 
انتخابات رياســت جمهورى آمريكا در سال 

2020 منتشر كرده است.

رسانه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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