
 ............ صفحه 7

 خيز دولت و مجلس براى استقرار دائمى قانون مديريت خدمات كشورى 

هدفمندى به حقوق كارمندان سرايت كرد

با وارد شدن
 به كانال 4700 تومانى  

دالر 
ترمز بريد

 اخبار  دولت در روزهاى اخير، اليحه دائمى شــدن قانون مديريت خدمات كشورى را 
به هيئت رئيسه مجلس تقديم كرد تا با تصويب احتمالى آن از سوى پارلمان نشينان در 
سال آينده، افزايش حقوق كارمندان را هدفمند و به عدالت نزديك كنند. اين خبر را روز 
گذشته عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در گفت وگو با خبرنگار ما اعالم 
و اضافه كرد: قانون مديريت خدمات كشــورى سال 86 تصويب و قرار شد به مدت پنج 
سال به صورت آزمايشى اجرا شود، اما از سال 88 به قانون بودجه وارد شد كه همين ورود 
هم با مشكالت زيادى همراه بوده به نحوى كه امروز در خصوص اجراى قانون خدمات 

كشورى با معضالت زيادى روبه رو هستيم...

ضميمه  روز
؟؟؟؟؟؟

اهميت و جايگاه راهبردى ســوريه در منطقه 
غرب آسيا باعث شده است تا سوريه در دكترين 
امنيت منطقه اى كشــورمان از اهميت فراوانى 

برخوردار باشد. به گونه اى كه ...

نقش آفرينى هوشمند ايران 
در بحران سوريه
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وقف 20ميلياردى 
با نيت پژوهش در علوم اسالمى در پناه رئوف

قدس خراسان / مى خواهند جريان انقالبى
 در مشهد را  سركوب كنند

6 3 2

 

هنر شما قادر است سرچشمه اميد، شوق و حركت باشد
 اخبار  در پى ديدار شــيرين جمعى از مستندســازان جوان با رهبر معظم انقالب در پيامى به مستندسازان جوان:

رهبر انقــالب  حضرت آيت اهللا خامنــه اى در پيامى خطاب به 
مستندسازان جوان، 5 نكته را به اين جوانان توصيه كردند. متن 

 ............ صفحه 2پيام رهبر معظم انقالب به اين شرح است...

 اقتصاد  روز گذشته در بازار آزاد ارز، نرخ دالر  
از 4700 تومان عبور كرد. اين در حالى اســت 
كه هنوز مسئوالن واكنشى به اين گرانى نداشته 
وهمچنــان نرخ دالر در بازار به ســمت 5000 
تومان پيش مــى رود. درعين حــال صرافى ها 
معامالت ارز را ســه قفله كرده اند ودالر و يوروى 

كافى براى فروش ندارند...

رئيس اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه يك مشهد خبر داد  نگاهى به خدمات قرارگاه جهادى امام رضا

در مناطق زلزله زده كرمانشاه 

آيت اهللا علم الهدى: 

روحانى براى بستن دهان 
منتقدان به راهبرد توهين 
و تخريب متوسل مى شود

نقدپذيرى دولت 
از شعار 

تا واقعيت

قدس از فعاليت يك 
فروشگاه زنجيره اى در 
مشهد گزارش مى دهد

اين تخفيف ها 
شما را 

رنگ مى كند
 ............ صفحه 4 ............ صفحه 2 قدس خراسان

گزارش قدس از تاثيرات افزايش 
قيمت كاالى راهبردى فرهنگ

گرانى كاغذ 
مطبوعات را 

 ............ صفحه 12الغر كرد

: امام على
خداوند، ايمان را 

براى پاكسازى 
انسان ها از شرك 

واجب كرده 
است، و نماز را 
براى پاكسازى 

از كبر.   
 نهج البالغه
كلمه قصار 252

w w w . q u d s o n l i n e . i r دوشنبه   2 بهمن 1396  4 جمادى االول 1439 22 ژانويه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8603   8 صفحه    4 صفحه قدس زندگى    4صفحه «هشت»(ويژه نوجوان)   4صفحه ويژه خراسان   500 تومان 

  ضمیمه هفتگى جهان اسالم روزنامه قدس    شماره 50   دوشنبه 2 بهمن 139۶    4 جمادی االول 1439    22 ژانویه 2018

مهم ترین نوع مقاومت 
پاسداری از ارزش ها و 

فرهنگ امت اسالمی است

اردوگاه «مرج الزهور»،
نماد استقامت فلسطینی ها

  «شیخ عصام المصری» مدیر اوقاف حمص 
سوریه در گفت وگو با بیت المقدس:

بازخوانی یکی از اقدامات نافرجام     
صهیونیست ها در قبال مقاومت ملت فلسطین

٢3

ینی هوشمند  نقش آفر
یه ایران  در بحـران سور

«بیت المقدس» مولفه های سخت و نرم اقدامات ایران در فتنه شام را بررسی می کند٤

در اين شماره بيت المقدس مى خوانيد:

صداى آمريكا: ترامپ را
 ............ صفحه 2 استيضاح كنيد

تظاهرات گسترده 
مردم واشنگتن، نيويورك، داالس و لس آنجلس 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه   2 بهمن 1396  4 جمادى االول 1439 22 ژانويه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8603   

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ايلدريم: روسيه با عمليات عفرين مخالفتى ندارد    تاس: نخست وزير تركيه با اشاره به عمليات نظامى كشورش در شمال سوريه گفت: روسيه با اين عمليات نظامى مخالفتى ندارد. در 
حال تالش براى از بين بردن نگرانى هاى ايران هستيم و همان طور كه گفتم روسيه مخالفتى با عمليات عفرين ندارد. بنعلى ايلدريم در ادامه افزود: آنكارا از ارتباط با دمشق از طريق ميانجيگرى 

ايران و روسيه حمايت مى كند. به گفته نخست وزير تركيه، عمليات ارتش اين كشور در عفرين تا انهدام كامل اهداف تروريست ها ادامه خواهد داشت.

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

دولت در  فرزانه غالمــى   اقتصاد/   
روزهاى اخير، اليحه دائمى شــدن قانون 
مديريــت خدمات كشــورى را به هيئت 
رئيســه مجلس تقديم كرد تا با تصويب 
احتمالى آن از ســوى پارلمان نشينان در 
سال آينده، حقوق كارمندان را هدفمند و 

به عدالت نزديك كنند.
اين خبر را روز گذشــته عضو كميسيون 
برنامــه، بودجه و محاســبات مجلس در 
گفت وگو با خبرنگار ما اعالم و اضافه كرد: 
قانون مديريت خدمات كشورى سال 86 
تصويب و قرار شــد به مدت پنج سال به 
صورت آزمايشى اجرا شود، اما از سال 88 
به قانون بودجه وارد شــد كه همين ورود 
هم با مشكالت زيادى همراه بوده به نحوى 
كه امروز در خصوص اجراى قانون خدمات 
كشورى با معضالت زيادى روبه رو هستيم.
محمد حسينى تأكيد كرد: دولت به دنبال 
كاهش اعتراضات و نارضايتى هاى موجود 
در جامعــه حقوق بگيران اســت و به نظر 
مى رسد با ارائه اين اليحه قصد دارد افكار 
عمومــى را بابت جريحه دار 
افشــاى  نتيجه  شــدن در 
حقوق هاى نجومى، التيام و 
با يكپارچــه كردن حقوق و 
مزايا، شرايط را بهبود بخشد 
و شــكاف موجود و فاصله 
حداكثرى بگيران  و  حداقلى 
را در نهايت بــه هفت برابر 
برســاند و به عبارتى وقتى 
كارمندى 1/5 ميليون تومان 
ارشد  دريافت مى كند مدير 
بين  همان سازمان حداكثر 
8 تا 9 ميليون تومان دريافت 

كند.
وى افزود: متأســفانه چند سال است كه 
قانون خدمات كشورى را در قوانين دائمى، 
تمديد مى كنيم، حال آنكــه اين تمديد 
نتوانست مانع دريافت ناعادالنه حقوق هاى 

نامتعارف شود.
عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس ابــراز اميدوارى كــرد با تصويب 

مديريت  قانــون  دائمى ســازى  اليحــه 
خدمات كشــورى، ســاختارها نسبت به 
گذشته منسجم تر و شمول قانون به اكثر 
دستگاه هاى اجرايى تسّرى يابد تا افراد بر 
اساس امتيازات احصاء شده، شايستگى و 
توانمندى و نه سنوات و مدرك تحصيلى 

افزايش حقوق داشته باشند.  
وى خاطر نشان ساخت: با ارزيابى عملكرد 
ســاالنه حقوق بگيران، ارتقاى پست ها و 
دريافت مزايا هم بر اساس شايسته ساالرى 
خواهد بود و نه پارتى و سياســى بازى كه 
اين شايسته ساالرى بخصوص در مشاغل 

تخّصصى اعمال خواهد شد. 
حســينى گفت: به طور قطع بــا اجراى 
دائمى قانون خدمات كشورى و منسجم تر 
شدن ســاختارها، بدنه دولت هم مطابق 
كوچك تر  مقاومتى،  اقتصاد  سياست هاى 
خواهد شد، ضمن اينكه مطابق فصل دهم 
قانون مديريت خدمات كشورى، پرداخت 
فوق العاده ها، پاداش ها و مزايا ســاماندهى 

خواهد شد.

عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات 
مجلس تأكيد كرد: پرداخت هاى يكسان و 
بر اساس سنوات و مدرك، انگيزه كارمندان 
و بهره ورى نيروى انســانى را كاهش داده، 
اما به طور قطع با دائمى شدن اجراى قانون 
مديريت خدمات كشــورى و وارد كردن 
دستگاه هايى كه مستثنا شده بودند، عدالت 

در پرداخت ها محقق مى شود.

  واكنش ثروتى 
عضو پيشين شوراى حقوق و دستمزد هم 
با ابراز خرسندى از تدوين چنين اليحه اى 
در دولت به خبرنگار ما گفت: تجربه البته 
نشــان مى دهد در زمينه همسان ســازى 
حقوق چه حقوق بازنشستگان با كارمندان 
و چه كارمندان سازمان ها و وزارتخانه هاى 
مختلف، حرف زياد و عمل كم است و اين 
همسان ســازى عالوه بر اينكــه در قانون 
مديريت خدمات كشــورى درج شده در 

برنامه پنجم هم ديده شده بود.
موســى الرضا ثروتى افزود: ماده 76 قانون 

مديريت خدمات كشــورى كــه تعيين 
حداكثر حقوق را هفــت برابر حداقل آن 
تعييــن كرده، از هشــت ســال پيش به 
قانون تبديل و در برنامه ششــم هم آمده، 
اما همواره مورد غفلت دولت واقع شــده و 
به نظر مى رســد هر وقت فرياد اعتراضى 
بلند مى شود متناسب با ميزان آسيبى كه 
ممكن است از محل اين فريادها به دولت 
برسد، دولتمردان به تكاپو مى افتند تا افكار 

عمومى را آرام كنند.
اين نماينده ادوار مجلــس از اينكه نظام 
صحيح و عادالنه اى براى حقوق و دستمزد 
در كشــور وجود نــدارد و حقوق بگيران 
و بازنشســتگان هر يك بــه نوعى در اين 

وضعيت گرفتار شده اند، ابراز تأسف كرد.
وى گفــت: متأســفانه بين دســتگاه ها، 
شــركت ها و وزارتخانه ها تبعيض آشكار 
وجود دارد و تاكنون قانون مديريت خدمات 
كشورى فقط در كالم اجرا شده چرا كه هر 
سازمان و مجموعه اى در پرداخت و افزايش 

حقوق، ساز خودش را مى زند.

خيز دولت و مجلس براى استقرار دائمى قانون مديريت خدمات كشورى

هدفمندى به حقوق كارمندان سرايت كرد

 9150001136 روحانى طورى حرف مى زند گويا خودش هم از معترضين است 
فقط به خيابان نيامده. آقاى روحانى فرض كنيد شــما از مردم هستيد مشكل 

اقتصاديتان را به چه نهادى كه مربوط است و احياناً پاسخگو، عرضه مى كنيد؟
 9370007137 آقــاى رئيس جمهور چرا يارانه ثروتمندان و نجومى بگيران 
قطع نمى شود و فقط بايستى يارانه كارگران بيكارو مستأجر با پنج نفر نان خور و 

يك فرزند معلول جسمى، قطع شود؟ اين است دولت تدبير واميد؟
 9350003156 آقاى مطهرى كه به نوعى پدرشــهيدت پاسدارانقالب بود و آقاى 
عليرضارحيمى كه يكى از پاهايت را در پاسدارى از انقالب از دست دادى و در زندان 
اسارت عراق شعر معروف  «اى زن به تو از فاطمه اين گونه خطاب است» سر مى دادى و 
عكس سلفى گرفتى! مطلع هستيد كه اغتشاشگران شعار مرگ برپاسدار سر مى دادند و 
شماها قصد داريد براى بازديد و مالقات با آن ها به زندان اوين برويد و نمكدان بشكنيد 

بدنيست كمى باخود خلوت كنيد و گذشته و دليل عزت خود را مروركنيد.
 9360001599 هر وقت روزنامه مى خوانم حرف يارانه هست كه قطع مى كنند. 
شب تا صبح خوابم نمى برد. شــغلم آزاد است درآمدى ندارم باهمين يارانه سر 

مى كنم هميشه شرمنده خانواده هستم خدا به داد ما برسد.
 9150002294 تاريــخ را مطالعه كنيد. ببينيــد در دوران رژيم منحوس 
پهلوى دوم  چقــدر زود كابينه اى كه همراه با اهــداف رژيم نبود را تعويض 
مى كردند. چرا دولتى كه وزيرش ليدر آشوبگران سبز مى باشد و وزير ديگرش 
فســاد مالى دارد و رئيس اش كه يك روحانى است دين و مذهب را به چالش 

مى كشد، استيضاح نمى كنيد.
 9150002294 صدا و سيماى دهه شصت و اوايل هفتاد كجا و اكنون كجا. از 
فيلم ها و سريال هايش گرفته تا پيام هاى بازرگانى اش و حتى مصاحبه هاى خبرى 
آن همه و همه نقش انگيزشى براى اشاعه فساد و بى بندوبارى در جامعه دارند. 

بترسيد از خدا و به خاطر پول و ماديات فساد را ترويج نكنيد.
 9350003156 به آقاى مطهرى و همقطارانش كه تقاضاى بازديد و مالقات 
با اغتشاشــگران در اوين را نموده اند تا دلنگرانى هاى حقوق بشرى آن ها برطرف 
شود، بفرماييد لطفاً نشانى داعش را در سوريه از سردار سليمانى بگيرند و براى 

دلجويى به آنجا بروند.
 9150001136 رئيس جمهور همراه ديگران گفت معترضين حق دارند؛ كسى 

نفهميد پاسخگو كيست.
 9150004660 چند شب آقاى مديرى در دورهمى با دو ميهمانش بى برنامگى 
راديو را مورد تمســخر و نقد قرار داده و امــروز مجرى راديو جوان تالفى كرد و 
فاتحه مديرى و برنامه اش را خواند. مديريت صداوســيما حواسش جمع باشد و 
جلوى خودسرى ها را بگيرد صدا و سيما متعلق به بيت المال است و محل جوالن 

اختالفات شخصى نيست. 
 9150001495 آقاى روحانى مدعى هستند كه امامان معصوم و حتى پيامبر 
اســالم را مى توان نقد كرد! ولى وزير خارجه ايشان در مقابل يك نقد معمولى 
در مورد برجام آشفته شده و شــكايت مى كنند، به هر حال آقايان غربگرايان 
اشــرافى بايد روزى پاسخگوى خسارتى كه بر خالف تذكرات رهبرى به منافع 

ملى وارد كرده اند، باشند.
  9110006820 وزارت خارجــه اعالم كــرده اركان بلندپايه نظام از جزء جزء 
نظــام باخبر بودند، ولى مقام معظم رهبرى بارها اعالم كردند كه درمورد برجام 
وارد جزئيات نمى شوند؛ دولت بى تدبير نا اميد ديگه بس كنيد تا كى مى خواهيد 
اين قدر دروغ بگوييد؟ اكنون پنج سال ونيم است از برجام بى فايده و زيانبار حرف 

مى زنيد برويد به اقتصاد مردم رسيدگى كنيد. 

چرا رسانه اى 
در تراز نظام اسالمى نداريم؟

يكــى از مؤلفه هــاى مشــترك بســيارى از 
چالش هاى اجتماعى و حتى بحران هاى سياسى 
و اقتصادى يك دهه اخير ايران، نبود ريگوليشن 
يا قواعد مشــخص و پذيرفته شده براى نظم 
رسانه اى است، يا به قول ديگر هميشه پاى يك 

رسانه در ميان است.
 با پيچيده تر شــدن فناورى هــاى ارتباطى و 
شخصى ســازى رســانه هاى گروهى در قالب 
شبكه هاى اجتماعى، اين آسيب پذيرى بسيار 
بيشتر خودش را نشان مى دهد و در كنار همه 
محاسن گسترش و عمومى شدن رسانه ها مانند 
نظارت پذيرى و شفافيت و دشوار شدن شكل 
گيرى حلقه هاى فساد، متأسفانه نظم و امنيت 
اجتماعى نيز همواره در معرض خبرســازى و 
شايعه پراكنى و گسترش اخبار بى سندى است 
كه مى تواند (و بلكه توانسته) بارها آرامش روانى 

جامعه را تا حد زيادى مخدوش كند.
در سال هاى اخير، تالش هاى فناورانه زيادى براى 
رفع اين نقيصه در قالب مهندسى شبكه هاى ملى 
پيام رسان و ارتباطات در جريان بوده و از سوى 
ديگر، هزينه هاى اين تأخير از سوى برخى نهادها 
مانند پليس فضاى مجــازى و كارگروه تعيين 
مصاديق فيلترينگ چه از نظر اجتماعى و چه از 

جنبه پايشى پرداخت شده است.
به عبارتى وقتى ســرمايه گــذاران حوزه هاى 
ارتباطى از ايفاى نقش هاى ايجابى و جايگزينى 
و رصدى، شانه خالى مى كنند و نيازهاى جامعه 
براى استفاده از مسير امن و با كيفيت توسعه 
اطالعات برآورده نمى شود، وابستگى خطرناك 
شاهراه اطالعاتى كشور به شبكه هاى مجهول 
الهويه اى مانند تلگرام و فروپاشى اطالعاتى در 
جاسوس هاى تابلودارى مانند گوگل، ياهو و... 

خيلى دور از انتظار نيست.
خــارج از مفاهيم فنى مرتبط با حوزه هاى فناورى 
اطالعات، از ديگر مشــكالت بزرگ بحران هاى ما، 
نبود رســانه هايى اســت كه در مقابل شبكه هاى 
دشــمن ايســتادگى خبرى داشته باشــند؛ زيرا 
جرثومه هايى مانند كانال هــاى دورغ پرداز با توجه 
به عدم شكل گيرى يك رسانه قدرتمند و حرفه اى 
در بســترى خالى از رقيب شكل گرفته و جوالن 
مى دهند. شايد بزرگ ترين درس اغتشاشات اخير 
و وقايع بعدى مانند بحث هايى كه درباره مســائل 
اصلى كشور مانند بودجه يا بحران هايى مانند سانحه 
سانچى كه جريان سازى خبرى آن سوى آب تا حد 
خطرناكى و به صورت آزادانه مى تواند به آن بهانه 
جامعه را دچار التهاب بكند، آن اســت كه با وجود 
ايفاى نقش همه رسانه هاى سنتى مانند مطبوعات 
و منابــر و بــه دليل ضعف جدى رســانه ملى در 
سياست گذارى و پوشش خبرى، بزرگ ترين جامعه 
رسانه اى كشور يا همان شبكه هاى اجتماعى بدون 
رسانه هاى مطمئن و سريع و دقيق و كاربلد در تراز 

نياز جامعه و جمهورى اسالمى است.
بر اساس تعاريف جامعه اطالعاتى و رسانه اى، 
اصوالً زمينه شكل گيرى شايعات و موج سوارى 
بر دغدغه هاى مردم زمانى شــكل مى گيرد كه 
نيازمندى اطالعاتى و ارتباطاتى جامعه از توليد 
و توزيع بهنگام خبر و اطالعات عقب مى افتد و 
در چنين فضايى مشخص است كه ورود كشور 
به قضاياى جديدى كه بايد به ســرعت آن را 
پوشش داد و بر خألها و سؤاالت جامعه مسلط 

شد، يك بازى از پيش باخته است.
به عبارتى بيشــينه فشــار افكار عمومى براى 
فيلترينگ و برخوردهاى ســلبى با خرابكاران 
عرصه رسانه، زمانى متوجه نيروهاى بازدارنده 
مى شود كه رسانه ملى در جبهه اول اتفاقات و 
ساير خبر رسان هاى داخلى نظام، در فضايى كه 
بايد كار ايجابى و آگاهانه و بهنگام خود را انجام 
داده باشند،عمل نكرده و به همين دليل فضا را 
براى خناسان و بخش هاى وابسته به بيگانگان 
باز نموده باشــند و در نتيجه مديران نظام در 
نهايت مجبور بــه برخورد فنى بــا موج هاى 
اينچنينى مى شوند كه در جاى خود هزينه هاى 

اجتماعى زيادى دارد.
به طــور نمونه نبود دوربين رســانه تراز نظام 
اسالمى در محل حادثه ســانچى، ارائه ندادن 
گزارش هاى دقيق درباره ابعاد اتفاقات كشــور، 
نبــود توليــد و توزيع گزارش هاى شــفاف از 
نهادهايــى كه معموالً مورد اتهام رســانه هاى 
بيگانه قــرار دارند، شــكل نگرفتن حلقه هاى 
رســانه اى براى پوشش اتفاقاتى كه معموالً به 
صورت «بازنمايى» مورد سوء استفاده رسانه هاى 
مغرض قرار مى گيرند، هر روز را آبســتن يك 
چالش تازه رسانه اى براى جامعه و نظم مستقر 
جمهورى اســالمى ايران مى كند. بنابر اين به 
نظر مى رســد، جدا از خط كشى هاى نادرست 
سياســى، رســانه هاى جبهه فرهنگى انقالب 
اسالمى در كنار رسانه ملى براى پاسخگويى به 
نيازها و پيش بينى خطوط حمالت رســانه اى 
دشمن در جريان جنگ نرم، بايد مورد بازنگرى 

و تجهيز حرفه اى مجدد قرار گيرد.
امكانــات و انگيزه هاى خوب و مناســب براى 
توليد خبر، گزارش و جريان سازى رسانه اى با 
استفاده از قواعد حرفه اى «ارتباطات شبكه اى»، 
«روزنامــه نــگارى الكترونيك»، «ژورناليســم 
تلويزيونــى و چنــد رســانه اى» و در نهايت 
بهره مندى از قواعد روزآمد «مديريت رســانه» 
مى تواند نه از نظر سلبى، بلكه از نظر ايجابى به 
پدافند قدرتمند كشور در جنگ نرم و رويارويى 
رسانه اى موفق در مقابل معارضان انقالب منجر 
گردد تا براى هميشه خيالمان از نقش آفرينى 

جاسوس هاى رسانه اى راحت باشد.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمد صادق دهنادى

صداى مردم   

خبــــــر

رهبر معظم انقالب در پيامى به مستندسازان جوان:
هنر شما قادر است سرچشمه اميد، شوق و حركت باشد

پايگاه اطالع رسانى دفترمقام معظم 
رهبرى: در پى ديدار شــيرين جمعى 
از مستندســازان جوان بــا رهبر انقالب  
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى در پيامى 
خطاب به مستندسازان جوان، 5 نكته را 

به اين جوانان توصيه كردند.
متن پيام رهبر معظم انقالب به اين شرح است:

 بسمه تعالى
جوانان عزيز مستندساز!

 در پى جلسه ى شيرين ديشب، اين نكته ها را در ياد نگه  داريد:
1.جهت انقالبى را با دّقت تمام حفظ كنيد. بازى هاى تكنيكى و شهرت حرفه اى، 
بر صفا و درســتكارِى انقالبِى كار، غلبه نكند. با سِر افراشته، زبان و عمل، نشان 

دهيد كه مؤمن انقالبى ايد.
2.جنگ نرم دشمن، برپايه ى دروغ و تحريف و شايعه و سانسور و بايكوت بنا شده 
است؛ هنر شما مى تواند با سند، كار دشمن را بى اثر كند. تاريخ چهل ساله ، لبريز 

از سندها  بر حّقانّيت جمهورى اسالمى و كج روى و گمراهى دشمنان است.
3.يك هدف اساسى دشمن، ترويج بدبينى و نوميدى است؛ دستمايه هاى اميد 
دركشور بى شمار است. هنر شما قادر است با استناد به واقعّيات، سرچشمه ى اميد 

و شوق و حركت باشد.
4.مستند انتقادى، مفيد و الزم است. لحن اثر بايد ناصحانه و چاره جويانه باشد. در 
انتقاد، لحن خصمانه و يأس آلود و هرج ومرج طلبانه، فايده ى آن را تبديل به زيان 

مى كند. زبان طنز به رسايى و سودمندى اثر كمك مى كند.
5.رضاى خداى را در كارها در نظر بگيريد و از او كمك بخواهيد.

تظاهرات گسترده مردم واشنگتن، نيويورك، داالس و لس آنجلس
صداى آمريكا: ترامپ را استيضاح كنيد

خبرگزاري صدا و سيما: صدها هزار نفر 
از زنان در واشــنگتن، نيويورك، داالس، 
لس آنجلس و ديگر شــهرهاي آمريكا به 
خيابان ها آمدند و مخالفت خود را با رئيس 
جمهــور آمريكا، گفتمــان و برنامه هاي 
سياســي او اعالم كردند. تظاهركنندگان 
در نخستين ســالگرد رياست جمهوري 
«دونالد ترامپ»، اســتيضاح او را خواستار شدند. در واشنگتن تظاهرات روبه روي 
ساختمان يادبود «آبراهام لينكن» كه در زمان جنگ هاي داخلي آمريكا، برده داري 
را به طور رســمي ممنوع كرد، برگزار شد و همه گروه هاي فعال سياسي، مدني 
در اين تظاهرات شركت كردند. زنان تظاهركننده با در دست داشتن پالكاردها 

و تصاويري از گفته هاي احمقانه ترامپ، بر ضرورت استيضاح وى تأكيد كردند.

جعبه سياه «كريستال» 
با حضور كارشناسان سه كشور رمزگشايى مى شود

فارس: سفير چين در ايران پس از 15 روز از سانحه تصادف نفتكش «سانچى» با  
«كريســتال» -كشتى حامل غالت در درياى چين- نشست خبرى با خبرنگاران 

برگزار كرد تا درباره اين سانحه توضيحات بيشترى ارائه دهد. 
وى در پاســخ به ســوال خبرنگاران درباره «جعبه ســياه كشــتى كريستال» و 
زمان بازگشــايى و محل فعلى آن، گفت: در حال حاضر جعبه ســياه در شــهر 
جوشان شانگهاى قرار دارد و بنا است با حضور كارشناسان كشورهاى ايران، چين 
و پاناما اين جعبه رمزگشايى شود اما اطالعات بيشتر را شما مى توانيد از طريق 

بنادر دريانوردى كشور ايران به دست آوريد.

وزير خارجه عربستان بار ديگر ايران را 
به دخالت  در امور كشورها متهم كرد

اسكاى  نيوز: وزير خارجه عربستان سعودى با تكرار اتهام هاى هميشگى خود، ايران 
را به دخالت در امور كشــورهاى عربى منطقه خاورميانه متهم كرد.«عادل الجبير» 
بعد از پايان نشست وزيران امور خارجه سازمان همكارى اسالمى در كنفرانس خبرى 

گفت كه  درنشست امروز سياست هاى ايران در منطقه را محكوم كردند.
الجبير همانند گذشته ايران را به حمايت تسليحاتى و موشكى از انصاراهللا يمن 
متهم كرد و گفت كه «سازمان همكارى اسالمى بر ضرورت اينكه ايران دست از 
حمايت هاى تسليحاتى و موشكى خود از شبه نظاميان حوثى بردارد، به اجماع 

رسيدند».

با ارزيابى 
عملكرد ساالنه 
حقوق بگيران، 
ارتقاى پست ها 
و دريافت مزايا 
هم بر اساس 
شايسته ساالرى 
خواهد بود

بــــــــرش

هنر شما قادر است سرچشمه اميد، شوق و حركت باشد

 بسمه تعالى

«دونالد ترامپ»، اســتيضاح او را خواستار شدند. در واشنگتن تظاهرات روبه روي 

شماره پيامك: 30004567

 «مايك پنس» در اوج اعتراض هاى فلسطينيان به منطقه سفر كرد

ميهمان ناخوانده و زورگو  در خاورميانه

گزارش

 بين الملل   معاون رئيس جمهور آمريكا در ميان اعتراض هاى 
مسلمانان، اعراب و فلسطينيان به تصميم اخير «دونالد ترامپ» 
در مورد قدس، وارد خاورميانه شد. پنس در اين سفر، به مصر، 
اردن و فلسطين اشغالى سفر مى كند تا بار ديگر حمايت خود را 
از تصميمات جنجالى رئيس جمهور آمريكا در ارتباط با فلسطين 
اعالم كند. در ماه هاى اخير، دونالد ترامپ با دو تصميم، ضديت و 

دشمنى خود را با ملت فلسطين به نمايش گذاشت.
در تصميم نخســت، رئيس جمهورى آمريكا در اقدامى مغاير 
بــا قوانين بين المللى، قدس را به عنوان پايتخت اســرائيل به 
رسميت شناخت و اعالم كرد، ســفارت آمريكا را به اين شهر 

اشغال شده منتقل خواهد كرد.
ســپس در دومين تصميم، دولت ترامپ اعالم كرد، كمك هاى 

مالى خود را به آژانس امداد رسانى و كاريابى سازمان ملل متحد 
براى آوارگان فلسطينى - آنروا را به نصف كاهش خواهد داد. 

هر دو تصميم با اعتراض و محكوميت گسترده جهانى، از جمله 
از سوى مســلمانان و مقام هاى ارشد تشــكيالت خودگردان 
فلســطين همراه شد. در دو نشست جداگانه در شوراى امنيت 
و مجمع عمومى سازمان ملل، جهان يكصدا تصميم ترامپ در 

مورد قدس را محكوم كرد.
تشكيالت خودگردان فلسطين نيز در اعتراض به چنين اقدامى، 
اعــالم كرد هرگونه تماس با مقام هاى رســمى آمريكا را قطع 
مى كند. «فوزى برهوم»، ســخنگوى جنبش مقاومت اسالمى 
فلســطين (حماس) مى گويد: «هيچ توجيهى براى استقبال از 
مايــك پنس و ديدار با او در هيچ ســطحى وجود ندارد؛ بويژه 

پس از سخنان اخيرش كه بر خط كشيدن روى پرونده قدس 
و پذيرش آن به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستى تأكيد كرد.»

فلســطينيان همچنين اعالم كرده اند، از اين پس آمريكا را به 
عنوان ميانجى مذاكرات با اســرائيلى ها قبول نخواهند داشت. 
البته از ســال ها پيش مشــخص بود كه آمريكايى ها در آنچه 
مذاكرات صلح ميان اســرائيل و فلســطين مى خوانند، نقش 

ميانجيگرايانه نداشته اند.
مدتى پيش نيز مايك پنــس بصراحت گفت، آمريكا ميانجى 
مذاكرات اسرائيلى - فلسطينى نيست، زيرا ميانجى نمى تواند 
از يكــى از طرفين مذاكره حمايت كنــد، در حالى كه آمريكا 
حامى اسرائيل به شمار مى آيد. در دولت كنونى، اين جانبدارى 
از اســرائيل و ناديده گرفتن حقوق اوليه فلسطينيان به شكل 

آشكارترى به نمايش گذاشته شده است.
به عنوان مثــال، دولت ترامپ در رويكــردى مغاير با قوانين و 
خواست جهانى، از ســاخت شهرك هاى صهيونيست نشين در 
ســرزمين هاى اشغالى فلســطين حمايت مى كند و راه حل به 
اصطالح «دو كشورى» در سرزمين فلسطين را مورد ترديد قرار 

داده است.
اين در حالى است كه دولت ترامپ تالش مى كند فلسطينيان 
را در آنچه «معامله قرن» خوانده، به چشمپوشى از آرمان ملت 
فلســطين وادار نمايد و پايتختى قدس، بازگشــت آوارگان و 
تشــكيل كشورى با مرزهاى مشخص را از بين ببرد؛ موضوعى 
كه تاكنون مورد موافقت هيچ يك از جريان هاى سياســى در 
فلسطين قرار نگرفته است. با توجه به چنين وضعيتى مى توان 
انتظار داشت سفر پنس به منطقه غرب آسيا، حاصلى جز نمايش 

مجدد حمايت واشنگتن از رژيم صهيونيستى نخواهد داشت.

هشتگ

#   استبداد ليبراليستى

#   اهواز هوا ندارد

#  دالر گران

#   برجام بدون ترامپ

#   سخن تأمل   برانگيز

#   نقض برجام

  ميكائيــل ديانى، از فعاالن سياســى و 
مستندساز، با اشاره به افزايش قيمت دالر 

در روزهــاى اخير اين رخداد را فاجعه مديريتى خواند و با كنايه اى 
لطيف در صفحه توييترش واكنش نشان داد و اين گونه نوشت: «دالر 
در  صرافى ها 4600 تومان اســت كه خريد و فروش هم نمى كنند، 
 دالل هاى ميدان فردوسى هم مى گويند:5500 يعنى فاجعه! وظيفه 
 تنظيم بازار هم كه بر عهده  دولت نيست! وسط اين نابسامانى هم اگر 

 اغتشاش شد تقصير  سيستم آموزشى كشور است»!

مجتبى مرادى، فعال تشكل هاى دانشجويى 
در رابطــه با اقدام هــاى ترامپ در عرصه 

سياســت خارجى، برجام بدون ترامپ را فضايى و غيرممكن دانست 
و در همين باره عنوان كرد «  ترامپ سياســتى را دارد اجرايى مى كند 
كه استخراج و فروش نفت و گاز را افزايش بدهد. دقيقاً اين سياستش 
مخالف موافقت نامه پاريس هست. ترامپ كالً اروپايى ها را آدم حساب 
نمى كند. سر برجام هم كلى تهديدشان كرده بود.حاال دولتى ها بگويند 

 برجام منهاى ترامپ! جهالت و بالهت تا اين حد نديدم!»

محسن مهديان، تحليلگر و فعال رسانه اى 
با اشــاره به رخدادهــاى اخير در عرصه 

قضايى و حقوقى در كشور، به سخنى از رهبر معظم انقالب در رابطه 
با برخوردهاى قانونى اشــاره و اين موضوع را مطرح كرد كه: « مدتى 
پيش چند كودك كار آبنبات فروش را به جرم ســدمعبر دستگير 
كردند.چند روز پيش هم بريدن دست سارق گوسفند.رهبرى گفت 
مبارزه با قاچاقچى، دستگيرى كولبر نيست تا درس بگيريم؛ تا اسالم 

لوث نشود؛ تا عدالت به استهزا كشيده نشود»... 

امين اســدى، فعال سياسى و دبيركل 
جمعيــت صلح پايــدار، ســه نمونه از 

اقدام هاى جهانى عليه ايران را كه نشان از نقض صريح برجام دارد را 
بازگو كرد و در توييتى اين گونه نوشت: «1-تمديد قانون تحريم هاى 
ايران موسوم به آيسا از سوى كنگره آمريكا 2-ايجاد محدوديت براى 
سفر اتباع كشورهايى كه مشمول برنامه لغو رواديد آمريكا هستند 
براى سفر به آمريكا 3-تالش آمريكا براى ايجاد فضايى منفى عليه 

جمهورى اسالمى ايران در شوراى امنيت سازمان ملل متحد»

حسن خجســته، كارشــناس و استاد 
ارتباطــات و رســانه از نفــوذ روحيه 

ليبراليستى ميان برخى مسئولين گفت و با ذكر كردن مصاديق آن 
در توييتى نوشت: «  استبداد ليبراليستى عبارت درستى است. چون 
 ليبراليسم،  بنيادگرا ترين است،هيچ تفكر و مشى غيراز خودش را بر 
نمى تابد، نمونه اعال تفكر دولت آمريكا در برابر ساير دولت ها، نمونه 
كوچك، اخراج خبرنگارى كه در همايش  خبر خوب جايزه گرفت و 

گزارش  شهردار تهران از فعاليت شهردار قبل»

اكبر منتجبى، از فعاالن رســانه اى 
اصالح طلب و نزديك به دولت نسبت 

به واكنش مسئوالن دولتى درباره مسئله آلودگى هواى اهواز 
گاليه كرد و ضمن درخواست همدلى بيشتر مديران و مسئوالن 
با مردم يادآور اين نكته شــد، « كاشــكى آقاى جهانگيرى به 
اهواز مى رفت تــا كرج. كاش به جاى آنكه با مترو برگردد، در 
خيابان هاى شهر قدم مى زد. با مردم اهواز و خوزستانى ها سخن 

مى گفت و سخن آن ها را مى شنيد. اهواز بى هوا»

ميكائيــل ديانى، از فعاالن سياســى و 
مستندساز، با اشاره به افزايش قيمت دالر 

در روزهــاى اخير اين رخداد را فاجعه مديريتى خواند و با كنايه اى 

مجتبى مرادى، فعال تشكل هاى دانشجويى 
در رابطــه با اقدام هــاى ترامپ در عرصه 

سياســت خارجى، برجام بدون ترامپ را فضايى و غيرممكن دانست 

محسن مهديان، تحليلگر و فعال رسانه اى 
با اشــاره به رخدادهــاى اخير در عرصه 

قضايى و حقوقى در كشور، به سخنى از رهبر معظم انقالب در رابطه 

امين اســدى، فعال سياسى و دبيركل 
جمعيــت صلح پايــدار، ســه نمونه از 

اقدام هاى جهانى عليه ايران را كه نشان از نقض صريح برجام دارد را 

حسن خجســته، كارشــناس و استاد 
ارتباطــات و رســانه از نفــوذ روحيه 

ليبراليستى ميان برخى مسئولين گفت و با ذكر كردن مصاديق آن 

اكبر منتجبى، از فعاالن رســانه اى 
اصالح طلب و نزديك به دولت نسبت 

به واكنش مسئوالن دولتى درباره مسئله آلودگى هواى اهواز 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مراسم  سالروز والدت حضرت زينب(س) و روز پرستار در حرم رضوى  آستان: مراسم سالروز والدت حضرت زينب(س) و روز پرستار در حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد. مراسم شب ميالد 
فرخنده عمه سادات، حضرت زينب كبرى(س) امروز با سخنرانى حجت االسالم صالحى خوانساري با موضوع نقش و جايگاه زن در اسالم همراه با مديحه سرايى و مولودى خوانى در رواق امام خمينى(ره) برگزار مى شود. 

همچنين فردا نيز مراسمى با سخنرانى حجت االسالم تاجى در رواق امام خمينى(ره) از ساعت 10:30 تا 12:30 برپا خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى تأكيد كرد
زلزله كرمانشاه؛ آزمون همدلى 

قدس: معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى معتقد است زلزله 
كرمانشــاه افزون بر ســختى و رنج هايى كه براى مردم كرمانشاه به دنبال 
داشــت، آزمونى بزرگ براى ســاير مردم كشــور بود تا به يارى هموطنان 

خويش بشتابند.
مصطفى خاكســار قهرودى مى گويد: خوشبختانه مردم شريف ايران همواره 
در آزمون هاى الهى سربلند ظاهر شده و براى كمك به هموطنان زلزله زده 

خويش نيز به خوبى عمل كردند.
معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى تأكيد مى كند: اين آستان 
مقدس با تمام توان خويش براى كمك به حادثه ديدگان وارد ميدان شــده 
است؛ زيرا بر اســاس حكم توليت آستان قدس رضوى از سوى رهبر معظم 

انقالب، خدمت به محرومان نيز در وظايف آستان لحاظ شده است.
وى به انتقال آشــپزخانه آســتان قدس رضوى به قصر شيرين در روزهاى 
ابتدايى حادثه اشــاره مى كند و مى گويد: اين آشــپزخانه مركزى كه براى 
خدمت به زائران اربعين در مهران مستقر بود با وقوع زلزله جهت خدمت به 

مردم مناطق آسيب ديده به قصرشيرين منتقل شد.
خاكســار مى گويد: افزون بر اعزام گروه هاى جهادى و خادم يارها به مناطق 
زلزله زده، تيم هاى پزشــكى دارالشــفاى آســتان قدس رضوى و گروه هاى 
جهادى دانشگاه رضوى نيز به مناطق مورد نظر اعزام شد تا به زلزله زدگان 

خدمات رسانى كنند. 
معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس رضوى به توزيــع روزانه 70 هزار 
بســته غذاى گرم در ميان زلزله زدگان استان كرمانشاه در روزهاى نخستين 
وقوع زلزله اشــاره مى كند و مى گويد: با دريافت كمك هاي بيشتر مردمي و 
ســازماندهي آن ها آمار طبخ و توزيع غــذاي گرم در بين مردم زلزله زده به 

بيش از 70 هزار بسته غذا در روز هم رسيد.

#به_يارى_كرمانشاه

پس از وقوع زمين لرزه در غرب كشــور، تشكل هاى شبكه جوانان رضوى هم 
ســاماندهى و دريافت كمك هاى مردمى را از 25 اســتان سراسر كشور، با 

عنوان «به يارى كرمانشاه» آغاز كرد.
شــبكه جوانان رضوى پس از وقوع زلزله در اســتان كرمانشــاه و با توجه 
به بيانات رهبر معظم انقالب مبنى بر ســبك كــردن بار مصيبت و جبران 

خسارت، كمك به آسيب ديدگان اين زلزله را در دستور كار قرار داد.
كمك هاى مردمى در اســتان هاى مركزى، گيالن، مازندران، البرز، كرمان، 
خوزســتان، قزوين، گلستان، سمنان، لرســتان، فارس، اصفهان، آذربايجان 
غربى، آذربايجان شــرقى، كهگيلويه و بويراحمــد، چهارمحال و بختيارى، 
يزد، زنجان، قم، ايالم، خراسان جنوبى، كرمانشاه، هرمزگان و بوشهر توسط 
شبكه جوانان رضوى جمع آورى و عمليات ساماندهى براى ارسال به مناطق 

زلزله زده انجام شد.
همچنين مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوى در استان خراسان رضوى، 
ميزبان كمك هاى مردمى شهرستان هاى اين استان بود و يك دستگاه تريلى 

را به مناطق زلزله زده ارسال كرد.
از جمله محموله هاى ارســالى مى توان بــه 32 عدد كانكس خانگى، 1500 
كيلو خرما، 20 هزار تخته پتو، وسايل گرمايشى، غذاى كودك، چادر اسكان 
و... در قالب 22 دســتگاه تريلى، 26 دســتگاه كاميون و 12 دستگاه نيسان 

اشاره كرد.
همچنين آشپزخانه هاى مســتقر در استان و تجهيزات ارسال شده به كشور 
عراق در مراسم اربعين، در مناطق زلزله زده مستقر شدند و به طبخ و توزيع 

63 هزار غذاى گرم پرداختند.

 حضور خادمان رضوى در ميان زلزله زدگان 

جمعــى از خادمان آســتان قدس رضوى نيز به منظور دلجويى و تســليت 
بــه خانواده هاى داغديده زلزله زده راهى اســتان كرمانشــاه شــدند. 18 
خادم اعم از دربان و كفشــدار از خادمان بخش هــاى مديريت امور خدمه 
و ســاير مديريت هاى حوزه معاونت اماكن متبركه راهى كرمانشــاه شده و 
در شهرســتان قصرشيرين مستقر شــدند. با توجه به اينكه كانون زلزله به 
وجود آمده در شهرســتان سرپل ذهاب، دشــت ذهاب، ازگله و روستاهاى 
تابعه بود و هماهنگى هايى كه توســط مســئوالن بنياد كرامت طى سه روز 
استقرار كاروان خدمه در اين استان به عمل آمده بود، خادمان در اين سفر 
از شهرستان قصرشــيرين به شهرستان سرپل ذهاب رفته و از زلزله زدگان 

سركشى كردند.
اعضاى كاروان از روستاى زرين جوب با32 خانوار بازديد كرده و با حضور در 
محل اســتقرار بازماندگان ضمن قرائت فاتحه براى شادى روح جانباختگان، 
باتقديم نبات متبرك به تمامى اهالى روستا وخانواده هاى اين عزيزان مراتب 

دلجويى را به عمل آوردند.
همچنين اين كاروان از بيمارســتان هاى صحرايى مســتقر در شهر سرپل 
ذهاب اعم از بيمارســتان هاى نيروى زمينى ارتش، امام حســين(ع)، سپاه 
كرمانشاه، شهيد صدوقى اصفهان مستقر در دانشگاه پيام نور، بازديد و ضمن 
عرض خداقوت به مسئوالن و كاركنان بيمارستان ها با اهداى نبات متبرك، 
از تالش و زحمات اين عزيزان قدردانى به عمل آمد. در حاشــيه عيادت از 
بيماران نيز با تقديم نبات متبرك از آنان دلجويى و از درگاه خداوند متعال 

براى آنان آرزوى صحت و سالمتى كردند.
بازديد از كمپ نيروى زمينى ارتش جنب ســاختمان هاى مســكن مهر اين 

شهر از ديگر برنامه هاى اين كاروان بود. 

نيم نگاه

نگاهى به خدمات قرارگاه جهادى امام رضا  در مناطق زلزله زده كرمانشاه 

در پناه رئوف

مجع آوری کمک های مردمی
جهاد گران پس از وقوع زلزله، با تمام ظرفيت خود به جمع آورى كمك هاى مردمى پرداختند.

بطرى آب معدنى20000

كنسرو مواد غذايى13000

 بسته كيك60000

 بسته بيسكوييت8000

قوطى شير خشك1000

بسته خرما1000

بسته چاى كيسه اى800

قرص نان8500

بسته آجيل1300

بسته شير1800

طبخ و توزيع غذاى گرم در روزهاى نخست زلزله ميان مردم زلزله زده به صورت روزانه14000

بسته ماكارونى و حبوبات1000

 تن برنج15

چادر و كيسه خواب800

پتو4336

بالشت328

تشك180

متر نايلون ضخيم2000

بسته دستمال كاغذى4000

بسته پوشك بچه1500

بسته پد بهداشتى7000

 بسته شوينده3700

شيشه شير نوزاد300

مسواك و خميردندان2000

لباس بچگانه10000

لباس مردانه9000

لباس زنانه12750

شلوار زنانه3151

شلوار مردانه3169

كاله، شال، جوراب و دستكش6440

قواره چادر870

روسرى6600

لباس زير زنانه2300

جفت كفش زنانه832

جفت كفش بچگانه780

جفت كفش مردانه578

هيتر برقى2000

والر نفتى1500

ليتر  نفت2000

كاله، شال، جوراب و دستكشكاله، شال، جوراب و دستكش6440

کرمانشاه
۳ / ۶ ریشرت

اقدامات گروه  فرهنگی

خدمات ارائه شده عمرانى روستاى زرده به ترتيب زمانى:

آب بندى كردن و مقاوم سازى چادرهاى 70 خانواده روستاى زرده با فوم هاى ضخيم (بى نياز كردن چادرها از هيتر)

استقرار آبگرمكن هاى برقى براى برقرارى حمام براى اهالى روستا خليفه حسن هماهنگى و ارسال كانكس استقرار نيرو به روستاى زرده و برق كشى داخل چادرها  

اسكان زلزله زدگان روستاى زرده پايين در منطقه اى حدفاصل 300 متر از روستا به دليل غيرقابل اسكان بودن روستا از نظر زمين شناسى.

تسطيح و آماده سازى و بلوك چينى مكان استقرار كانكس ها و نصب پايه ها و ساندويچ پنل كانكس ها در راستاى همكارى با قرارگاه خاتم و سپاه پاسداران هرمزگان 

 ارسال و نصب 130 كانكس در روستاهاى هدف

 احداث مسجد و حسينيه موقت با اسپيس و چادر در روستاهاى هدف

 ساختن 200 انبار علوفه و طويله موقت در روستاهاى شهرك گردنو

 اجراى طرح آبرسانى در روستاهاى ورزد و سنگ خلوتى شهرستان مشهد سرپل ذهاب با هزينه اى بالغ بر 35 ميليون تومان براى هر روستا

 آواربردارى كامل 110 منزل تخريب شده

 85 مورد سكوسازى براى نصب كانكس

 وضعیت عمرانی در روستا های حتت عملیات قرارگاه جهادی امام رضا

درمانى و روانشناسى:

اعزام تيم پزشكى از استان لرستان و انجام ويزيت و غربالگرى اهالى روستاى زرده باال و پايين و 

همچنين تعويض پانسمان مجروحان و اهداى دارو

گروه پزشكى:

گروه جهادى پزشكى از هفته اول وقوع زلزله در مناطق آسيب ديده از جمله دشت ذهاب و روستاهاى 

كوئيك، تپانى، كالش دهنگ 2000 ويزيت و اهداى دارو انجام شد. طبق ويزيت و معاينه هاى صورت 

گرفته بيمارى هاى عفونت تنفسى و ادرارى شايع ترين بيمارى ها در منطقه بوده است.

اعزام تيم 30 نفره از روانشناس به مناطق زلزله زده و تشكيل كمپين در كنارت هستم.

موضوع اين كمپين مداخله در بحران روانشناختى مى باشد.

دامپزشكى: 

تيم دامپزشكى در قالب 4 نفر تاكنون اقدام به شناسايى وضعيت دام ها و پيشگيرى از بيمارى ها 

نموده اند و در طى هفته آينده گروهى جهت درمان به منطقه اعزام خواهد شد.

دندانپزشكى:

انجام كاردرمانى در دو روستاى« الياسى محمود» و «الياسى خليفه حسين» توسط دو تيم دندانپزشكى

اقدامات گروه درمانی

برپايى ايستگاه صلواتى به مناسبت والدت پيامبر اكرم(ص) در شهرستان سرپل ذهاب

اهداى بسته هاى ميوه و شيرينى و گلدان گل به خانواده هاى روستاى الياسى محمود به مناسبت ميالد پيامبر اكرم(ص)

بازديد هنرمندان، شاعران و اهالى موسيقى سنندج از مناطق زلزله زده با مشاركت قرارگاه جهادى امام رضا(ع) كردستان

ايجاد سرگرمى براى كودكان با انجام بازى هاى محلى، نقاشى، اريگامى و يادگيرى مهارت توسط تيم مربيان مجتمع آموزشى كودكان كار صبح رويش در روستاهاى الياسى و شهرستان سرپل ذهاب

برگزارى برنامه ويژه شب يلدا و توزيع 100 بسته آجيل و شيرينى به روستاييان «ورزد» و «تل خلوتى» از توابع شهرستان سرپل ذهاب

 قدس   قرارگاه جهادى امام رضا(ع) به نمايندگى از آستان قدس رضوى از همان ابتداى وقوع زلزله مهيب استان كرمانشاه براساس مأموريت 
و هدف خود يعنى محروميت زدايى از كشور با تمام توان و پتانسيل و با بهره گيرى از ظرفيت جهادگران متخصص در حوزه هاى مختلف اقدام 
به خدمت رسانى به زلزله زدگان نمود. اين قرارگاه با استفاده از تجربيات فعاليت جهادى در زلزله آذربايجان در سال 91 با تشكيل كارگروه هاى 
تهران و كرمانشاه شناسايى هاى ميدانى و شناسايى نوع نياز مردم و اولويت نيازها را در مناطق بحرانى سرپل ذهاب، داالهو، ثالث باباجانى و 
به خصوص روستاها و مناطق دورافتاده و كور، به عنوان اولين گام اجرايى خود قرار داد. ستاد تهران در همان ساعات اوليه با تشكيل كمپين# 
مرزپرگهر و برپا نمودن غرفه هاى جمع آورى كمك هاى مردمى نقدى و غيرنقدى در مناطق 22گانه شهر تهران و همچنين ساير استان ها، 
اقدام به جذب كمك هاى نقدى و غير نقدى و ارسال و توزيع اقالم به مناطق زلزله زده نمود. جهادگران قرارگاه جهادى امام رضا(ع)، مستقر 
در مناطق زلزله زده سه روستاى زرده شهرستان داالهو،« الياسى محمود» و« الياسى خليفه حسين» شهرستان سرپل ذهاب را به عنوان 
مناطق هدف خدمت رسانى انتخاب كردند. آنچه در ادامه مى بينيد بخشى از خدمات قرارگاه جهادى امام رضا(ع) در مناطق زلزله زده است.
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

توضیحات ارتشبد آکار به سرلشکر باقری فارس: رئیس ستاد ارتش ترکیه دیروز در تماس تلفنی با سرلشکر باقری توضیحاتی را در خصوص حمله ارتش این کشور به عفرین سوریه ارایه کرد. 
خلوصی آکار این حمالت را در چارچوب حق دفاع مشروع ترکیه دانست و گفت: ما برای تمامیت ارضی سوریه احترام قائل بوده و همچنان به توافقات به عمل آمده در مذاکرات 3 جانبه با جمهوری اسالمی 
ایران و روسیه پایبند خواهیم بود. باقری هم به وی گفت: اینگونه اقدامات نباید موجب سوءاستفاده دشمنان سوریه و جهان اسالم شده و باعث شود آمریکا و متحدانش از این شرایط سوء استفاده کنند.

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

دوتابعیتیهابایدوضعیت
خودرااعالمکنند

تسنیم: نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون 
امنیت ملی مجلــس گفت: کمیته تحقیق 
و تفحــص از دو تابعیت ها پیشــنهاد داده 
تا با ارایه طرحــی به صحن علنی مجلس، 
نامزدهــای مدیریت، بعــد از تصویب طرح 
اجبــاراً وضعیت تابعیت خود را اعالم کنند. 
به این ترتیب کســانی که تابعیت مضاعف 
دارند حق حضور در پست های مدیریتی را 
نخواهند داشــت. نماینده مردم ورامین در 
مجلس گفت: طبق ســخنان آقای کریمی 
قدوســی در زمینه به کارگیری مدیران دو 
تابعیتی اشــکاالت مهمی وجود دارد، اول 
اینکه در قانون مرزبندی دقیقی وجود ندارد 
و  حتی برخی از این اقدامات جرم نیســت؛ 
دوم اینکه در اســتعالم مدیران هیچ جایی 
برای سوال در مورد تابعیت فرد وجود ندارد.

آغازرزمایشمحمدرسولاهلل
درسواحلمکران

مهر:از امروز رزمایش محمدرسول اهلل در 
ســواحل مکران آغاز می شود. امیر سیاری 
در این خصوص گفت: جمهوری اســالمی 
ایران می تواند امنیت کامل آب های تحت 
حاکمیت خود و فراتر از آن را تامین نماید 
و هرگونه تردد بویژه انتقال خطوط انرژی را 
تحت نظر داشته و امنیت پایدار منطقه را به 

طور کامل حفظ و برقرار سازد.

٩٧درصداتباعمجازخارجی
کارتآمایشدریافتکردند

مهر:وزیر کشــور گفت: در سال جاری تا 
کنون حدود ۹۷ درصد اتباع مجاز خارجی 
کارت آمایــش با اعتبار یکســاله دریافت 
کرده اند که به واسطه این کارت ها اطالعات 
هویتی، سکونتی، شغلی، طایفه ای، مذهبی 
و... هر یک از اتباع مشخص است. عبدالرضا 
رحمانی فضلی افزود: برقراری بیمه سالمت 
برای ۲۲۹ هزار نفر از پناهندگان آســیب 
پذیر و صدور برگه تحصیلی برای ۱۷۲ هزار 
دانش آموز غیرمجاز طی ۳ ســال گذشته 

پیرو فرمان رهبری انجام شده است.

نگاه به رویدادها

 سیاست/میناافرازه   امشب قرار است 
رئیس جمهوری محتــرم با حضور در یک 
برنامه تلویزیونی با مردم صحبت کند. البته 
معموالً مقامات دولتی تریبون های زیادی 
برای بیان نظرات خوددارند و بســیار اتفاق 
افتاده است که در برنامه های گفت وگومحور 
تلویزیونــی حضــور یافتــه و توضیحات 
مبســوطی را برای مردم ارایه کرده اند اما 
گاهی هم الزم می شود تا این اظهارنظرها 
شکلی جدی تر به خود بگیرد 
و در قالب گفت وگوی رسمی 
تلویزیون  با  رئیس جمهوری 

صورت پذیرد.
امــا نکته ای کــه باید به آن 
توجه شــود این اســت که 
مردم نمی خواهند موضوعاتی 
را بشــنوند که پیش از این 
هم شــنیده اند. طعنه به احــزاب رقیب یا 
شــعارزدگی مورد توجه مردم قرار نخواهد 
گرفت و بهتر اســت رئیس محترم جمهور 
به بخشی از انتقاداتی که به ایشان می شود 
پاسخ روشن و مســتدل بدهند نه این که 
مانند  وزارت خارجه به دلیل پخش برنامه ای 
درباره برجــام در یک برنامــه تلویزیونی 
و اظهارات یک فعال رســانه ای دســت به 
حملــه زده و دیگران را متهــم کنند در 

حالی که هنوز زمــان چندانی از روزهایی 
که قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت دولت 
یازدهم، یــک خبرنگار را به دلیل پیگیری 
مشکالت و مطالبات مردمی مزدور خوانده 
بود نمی گذرد. گرچه بارها و بارها شــاهد 
این گونه برخوردها از سوی مقامات دولتی 
از جمله شــخص رئیس جمهور بوده ایم، 
چنانچه چندی پیش نیز ایشان در خطاب 
به منتقدین برجام و عملکرد دولت آنها را 
کم ســواد خوانده بود. البتــه هنوز یادمان 
نرفتــه که رئیس جمهــور در اظهاراتی از 
بســتن دهان منتقدین به خــدا پناه برده 
بود، اما متاســفانه بعد از آن باید الفاظ بی 
دین، حسود، کاسب تحریم، بی شناسنامه، 
بی سواد، عصر حجری، مزدور، ترسو، بیکار، 
دین نشناس، بزدل، فاسد، عقب مانده، تازه 
به دوران رسیده، هوچی باز و... را به فهرست 

الفاظ تند رئیس جمهور اضافه کرد.
کارشناســان معتقدند این نوع برخوردها 
نوعی فرار به جلــوی مقامات دولتی برای 
پاســخ ندادن بــه انتقــادات و مطالبات 
مردمی و دلســوزان کشــور است و دولت 
با این واکنش ها خود را از پاســخگویی به 
دغدغه های اساسی جامعه از جمله برجام، 
حقوق نجومی برخی مدیــران و مقامات، 
فســاد اقتصادی و معیشت مردم مبرا می 

کند. دولتمردان باید بدانند ایجاد فضای نقد 
و داشتن روحیه نقد پذیری است که بستر 
تضارب آرا و طرح عقاید و تفکرات سازنده 
و دلسوزانه کشور را فراهم می کند نه قلع 
و قمع منتقدان با تندترین الفاظ و بی سواد 

خواندن آنها. 

برخورد افراطی دولت
عضو کمیســیون آموزش مجلس شورای 
اســالمی در این بــاره معتقد اســت که 
شعاردولت آقای روحانی در قبال منتقدین 
با آن چیزی که عمل می کند تفاوت زیادی 
دارد و روز به روز برخورد افراطی را در حذف 
نیروهای متدین و انقالبی در پیش گرفته اند 
و به شدت به صورت حزبی عمل می کنند 

که روش درستی نیست.
جبار کوچکی نـژاد 
اظهــار  ادامــه  در 
آقــــای  داشــت: 
تاکنـــون  روحانی 
چندین بار از روش 
توهین و برخورد تند علیه منتقدین استفاده 
کــرده و از الفــاظ کم ســواد و بی اطالع 
استفاده کرده درحالی که خود ایشان نیز در 
عملکرد دولت در حوزه های مختلف از جمله 
برجام دریافته که دستاورد چندانی نداشته 

و برجام به جز آسیب  برای کشور حاصلی 
نداشــته اســت. وی افزود: معتقدم حالت 
بالتکلیفی برجام به کشور آسیب می رساند 
و دولت هیچ گونه گزارش درســتی درباره 
اقتصاد مقاومتی کــه رهبری به آن تاکید 
داشت، نمی دهد. الیحه بودجه ای که دولت 
برای ســال ۹۷ به مجلس ارائه داده بودجه 
بی در و پیکری است و از اقتصاد مقاومتی در 

بودجه خبری نیست.

عدم روحیه نقد پذیری در برخی 
مقامات دولتی

به اعتقاد ســخنگوی کمیسیون حقوقی و 
قضایی دیگر نماینده مجلس، برخی مقامات 
دولتــی روحیه تندروی دارنــد و نقدها را 
نمی پذیرند. اگر از بیکاری حرف زده شود، 
می گویند بیــکاری نداریم اگــر از برجام 
انتقادی شود اینرا مطرح می کنند که هیچ 
مشکلی نیســت و اوضاع از قبل بهتر شده 
است. مسئوالن دولتی باید راه را برای انتقاد 

باز کنند و انتقادات دلسوزانه را بشنوند. 
حجـــت االســالم 
نوروزی در ادامـــه 
تاکنـــون  گفــت: 
کــه دو ســــال از 
مدت نماینـــدگی 
ما در مجلس می گذرد هنوز نتوانســتیم با 
رئیس جمهوری مالقات و برخی مشکالت 
را با شخص ایشــان بازگو کنیم. از شخص 
رئیس جمهور به عنوان یک فرد روحانی نیز 
انتظار می رود که حرف مخالف را بشنوند و 
به منتقدین اجازه ابراز نظر بدهند تا  مملکت 
بهتر از این اداره شود. نماینده مردم تهران 
افزود: دولت می تواند بــه جای برخورد با 
منتقدین و خطاب کــردن آنها با عناوینی 
چون بی اطالع و کم ســواد، با آنها درباره 
دســتاوردها و نقایص دولت صحبت کند 
و از آنها برای رفع مشــکالت راهکار عملی 
بخواهد.گرچه برجام انتظاری که از آن برای 
برآوردن نیازها و گشایش اقتصادی می رفت 
را عملی نکرد و  دستاوردی نداشته اما دولت 
فضای نقــد در جامعه را مهیا کند تا بتوان 

مشکالت را حل کرد. 

ازرئیسجمهور
انتظارمیرودکه
حرفمخالفرا
بشنودوبهمنتقدین
اجازهابرازنظربدهد

بــــــــرش

بارزانیبهتهرانآمد،خرازیبهدمشقرفت
رایزنیهایفشردهتهران

برایحلبحرانجدیددرکردستانسوریه
طرح  آرشخلیلخانه   سیاست/  
واشــنگتن برای ایجاد یک نیروی مرزی 
در منطقه کردنشین سوریه که مقدمات 
ایجاد یک منطقه خودمختار را در شمال 
شرق این کشور دنبال می کند سبب بروز 
تنش شــدید در روابط ترکیه با آمریکا و 
مداخله نظامی آنکارا در شــمال سوریه 
شده است. بالطبع مداخله نظامی چند روز اخیر ترکیه در مناطق کردنشین سوریه 
بر روابط آنکارا و دمشــق نیز تأثر گذاشــته و اعتراض دولت سوریه را سبب شده 
است. این بحران سیاسی نظامی جدید همزمان با شکل گیری مقدمات کنفرانس 
ملی سوریه و اجالس سوچی که دستاورد روند آستانه با مشارکت ایران، روسیه و 
ترکیه به شمار می رود و به خطر افتادن این پروسه، یک بار دیگر پای تهران را به 
رایزنی های دیپلماتیــک برای حل این بحران تحمیلی جدید به موازات مذاکرات 
حسین جابری انصاری دستیار ویژه وزیر امور خارجه در امور خاص در سوچی، باز 
کرده است. دیروز دیدارهای فشرده دیپلماتیک میان مقامات ایران، سوریه و اقلیم 
کردستان عراق در حاشیه این بحران تازه برگزار شد. کمال خرازی رئیس شورای 
راهبردی روابط خارجی کشور به دمشق رفت و با بشار اسد رئیس جمهور و ولید 
معلم وزیر خارجه ســوریه دیدار کرد. وی در این دیدارها با اشاره به تالش آمریکا 
برای استمرار مداخله در امور سوریه و همزمان برگزاری نشست های سوچی، وین 
و ژنو برای شــکل دادن فرآیند سیاســی حل بحران در این کشور تأکید کرد: هر 
تصمیمی باید براساس منافع مردم و بدون تحمیل نظرات خارجی باشد و حاکمیت 
باید به تمام سرزمین سوریه برگردد. بشار اسد نیز در دیدار خرازی با تأکید بر لزوم 
توجه به توطئه کشورهای خارجی برای سوریه، اظهار امیدواری کرد که کردهای 
شــمال سوریه نیز با دولت ســوریه به توافق برسند و این منطقه از نفوذ آمریکا و 
حامیان تروریست ها پاک شود. در ضلع دیگر این مثلث دیپلماسی، نیچروان بارزانی 
نخست وزیر اقلیم کردستان دیروز در تهران حضور داشت تا با حسن روحانی رئیس 
جمهور و علی شمخانی دبیرشورای عالی امنیت ملی و هماهنگ کننده امور سوریه 
در تهــران رایزنی کند و احتماالً یکی از محورهای این مذاکرات بحران جدید در 

منطقه کردستان سوریه بوده است.

تالش تهران برای حفظ پروسه مذاکرات سیاسی
حســن هانی زاده در گفت وگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه 
تنش جدید و مداخله نظامی ترکیه در شمال سوریه و پروژه 
آمریکا برای تجزیه ســوریه روند مذاکرات آســتانه و اجالس 
سوچی را با مخاطره روبرو کرده است اظهار داشت: این مسئله 
شــرایط سخت و پیچیده ای را در سوریه بوجود آورده که می تواند دستاوردهای 
سیاسی مذاکرات یک سال گذشته را از بین ببرد به همین دلیل تهران تالش دارد 
تا مانع از  تداوم این تنش شــود. این کارشناس ارشد مسائل منطقه خاطرنشان 
کرد: آمریکا بعد از شکست داعش در دیر الزور و البوکمال با ورود ۲ هزار نیرو به 
شمال سوریه و اجرای پروژه آموزش ۳0 هزار نیروی مدافع خلق سوریه به منظور 
ایجاد یک نیروی مدافع مرزی در مناطق عین العرب، منبج، ادلب و عفرین و در 
واقع با هدف تجزیه این کشور و ایجاد اقلیم خودمختار کردها، تالش خودش را 
برای برهم زدن شطرنج سیاسی سوریه آغاز کرده است. این موضوع سبب نگرانی 

ترکیه شده است زیرا می تواند تأثیر مستقیمی بر امنیت این کشور بگذارد.
وی با اشاره به آغاز عملیات نظامی ارتش ترکیه در عفرین و احتمال گسترش این 
عملیات، تصریح کرد: این مسئله ممکن است مذاکرات سوریه را با اختالل مواجه 
کند و به ویژه سبب ایجاد ائتالف میان »پ ک ک« و »یگانهای خلق کرد سوریه« 
شود که یک چالش امنیتی جدید خواهد بود به همین دلیل تهران رایزنی های 

جدیدی را با دولت سوریه و اقلیم کردستان عراق شکل داده است.
وی افزود: حکومت اقلیم کردستان پس از شکست طرح جدایی بی میل نیست 
که طرح خودمختاری در سوریه شکل گیرد تا عقبه ای برای جدایی اقلیم در عراق 

باشد به همین دلیل تهران هشدارهای الزم را به دولت اربیل خواهد داد.

گزارش خبری

دولتبرایبستندهانمنتقدانبهراهبردتوهینوتخریبمتوسلمیشود

نقدپذیری دولت، از شعــار تا واقعیــت

 ایجاد فضای نقد
 و داشتن روحیه
 نقد پذیری است
 که بستر تضارب
 آرا و طرح عقاید و
 تفکرات سازنده و
 دلسوزانه کشور
را فراهم می کند
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

انشعابات آب، برق وگاز منازل مددجويان را معاف كنيد    مهر: سيد پرويز فتاح رئيس كميته امداد گفت: تقاضاى ما از مجلس اين است كه در بودجه با صراحت بياورند كه معافيت انشعابات آب، فاضالب، برق و گاز 
واحدهاى مسكونى مددجويان كميته امداد يا سقف ندارد و يا يك سقف را بگذارند. سيد پرويز فتاح گفت:در اليحه برنامه ششم آمده كه مددجويان كميته امداد و بهزيستى از هزينه هاى انشعاب آب، فاضالب، برق 

و گاز فقط يك بار معافند و به يك قانون دائمى تبديل شده است. هيئت رئيسه مجلس معتقد است چون برنامه ششم تبديل به برنامه شده ديگر نيازى نيست هر سال در بودجه سنواتى اين مصوبه آورده شود.

وقتى دود قليان ها نفس بيكارى را مى برد!
بازگشت قليان به خوان اول قهوه خانه ها

جامعه- جواد صبوحى: انگار قرار نيست قاف قليان از ناف قهوه خانه ها بريده 
شود.اين ادعا را مى توان براحتى از ارائه طرح هاى متعدد ممنوعيت عرضه و مصرف 

قليان و اندكى بعد دستور لغو آن ها ثابت كرد.
عرضه قليان در مراكز تفريحى با ورود انواع تنباكوى هاى ميوه اى نخســتين بار 
در دولت نهم ممنوع اعالم شد. چندى بعد در نيمه راه عمر دولت دهم با مصوبه 
هيئت دولت دوباره به صورت رســمى و در برابر بهت ناظران، اســتعمال آن در 

قهوه خانه ها و رستوران هاى سنتي و ديگر اماكن عمومى آزاد شد.
از آن پس يك روز استفاده از قليان ممنوع و قهوه خانه هاى متخلف پلمب مى شد 
و يك روز خبر بازگشايى قهوه خانه ها و آزاد شدن مصرف قليان ها منتشر مى شد. 
يك روز، وزارت بهداشت، قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات را با نظر 
ديوان عدالــت ادارى اجرايى مى كرد و روز ديگر هيئــت وزيران با حضور وزير 
بهداشت! آن را نقض مى كرد و قهوه خانه را از شمول اماكن عمومى خارج مى كرد.
آخرين بار در روزهاى پايانى خرداد امسال بود كه رئيس مركز سالمت محيط و 
كار وزارت بهداشت دوباره اعالم كرد صنف چايخانه ها تنها مجوز عرضه چاى را 

دارند و هيچ كدام از اين قهوه خانه ها جواز عرضه قليان را ندارند.
دكتر خسرو صادق نيت اين بار مجبور شد براى تأييد نظرات خود از قانون اساسى 
كمك بگيرد.او گفته بود: «طبق قانون اساسى اماكن عمومى از جمله چايخانه ها 

اجــازه عرضــه دخانيات را 
ندارند و عرضه مواد دخانى 
از جمله قليان در اين اماكن 

نيز ممنوع است.»
البتــه در حالى كــه وزارت 
بهداشت مجدداً بر ممنوعيت 
عرضه قليان تأكيد مى كرد، 
عده اى هم چندان با برخورد 
قهرى با قليان موافق نيستند؛ 
براى مثال محمدعلى نجفى، 
شــهردار فعلى پايتخت كه 
رياســت  عهده دار  زمانــى 

ســازمان ميراث فرهنگى در دولت يازدهم بــود، مى گفت: «اگر جلوى قليان را 
بگيريم همراه با قليان چيزهاى ديگرى هم وارد فضاى خانه مى شود. او پيشنهاد 

داده بود موضوع قليان به نظرسنجى مردم گذاشته شود!»
حاال دوباره داســتان عرضه و اســتعمال دخانيات در قهوه خانه ها به خوان اول 
برگشــته و با رأى مجلس قهوه خانه  هاى سنتى ديگر جزو اماكن عمومى مدنظر 
قانون كنترل و مبارزه با دخانيات محسوب نمى شوند و استعمال دخانيات و قليان 

در آن ها آزاد است.
در خبرها آمده بود: با پيگيرى دكتر كوليوند، نماينده مردم اســتان البرز جريان 
بررسى درخواست يك فوريتى ط رح استفساريه تبصره يك ماده 13 قانون جامع 
كنتــرل و مبارزه ملى با دخانيات با 120 رأى موافق، 51 رأى مخالف و 11 رأى 
ممتنع از مجموع 216 نماينده حاضر در جلسه با بررسى آن به صورت يك فوريت 

مورد موافقت قرار گرفت.
به گفته دكتركوليوند جمع آورى بدون برنامه قليان عالوه بر آثار ســوء ســبب 

بيكارى فعاالن اين حوزه مى شود.
وى گفته اســت: مصرف قليان در اماكنى به نام قهوه خانه مرسوم بوده و بيش 
از ده ها ســال در جامعه فعاليت دارند و تحت نظارت دقيق اتحاديه صنفى خود 

هستند و افراد متقاضى كامالً آگاهانه وارد اين اماكن مى شوند.
كوليوند با بيان اينكه قهوه خانه ها يكى از نمادهاى ســنتى كشــور اســت، 
مى گويد:جمــع آورى بدون برنامه قليان عالوه بر آثار ســوء ســبب بيكارى 
فعاالن اين حوزه مى شــود؛ بنابراين اين استفساريه براى رفع ابهام از قانون 
در خصوص فعاليت قهوه خانه ها و اتاق هاى مخصوص استعمال دخانيات در 
فرودگاه ها و پايانه هاى مسافربرى طرح شده كه خواستار بررسى آن به صورت 

يك فوريت هستيم. 

پس از خـــبر

 جامعه/مريم احمدى شيروان    بر اساس 
آمارهاى رســمى حدود 130 هزار بيمار خاص 
در كشــور وجود دارد اما ايــن تعداد فقط آمار 
بيماران خاصى است كه توسط دولت شناسايى 
شده است. در حاليكه برخى بيماران خاص در 
كشور تحت پوشش و حمايت هيچ نهاد دولتى 
قرار ندارند و به همين دليل آمار دقيقى از تعداد 

بيماران شناسايى نشده در دسترس نيست.

آسمان بيماران خاص تيره و ابرى است
ايــن بيمارى هاى خــاص دياليز، تاالســمى، 
هموفيلــى و ام اس را شــامل مى شــود. البته 
بيمارى هايى نيز هستند كه شايد هنوز نام خاص 
را نداشته باشند، اما تا پايان عمر بر پيكر رنجور 
فرد بيمار ضربه مى زنند. بيمارى هايى مانند انواع 
ســرطان ها، نقص ايمنى مادرزاده، بيمارى هاى 
پروانه اى، هپاتيت، بيمارى هاى شديد روانى و... 
كه به طور خاص به آن ها رســيدگى نمى شود. 
آســمان براى تمامى اين بيمــاران تيره و تار 
اســت زيرا با وجود نهادهاى مختلف حمايتى و 
شعارهاى زيبا و اميدواركننده مسئوالن، هنوز 
هم مسائل درمانى و مطالبات اجتماعى در رأس 

تمامى دغدغه هاى آن هاست.
سال گذشــته، همين روزها بود كه در همايش 
كميته هاى اســتانى بيمارى هــاى خاص خبر 
تصميمات جديد مجلــس براى بيماران خاص 
نور اميــدى در دل هــاى آن ها روشــن كرد. 
دى ماه 1395على نوبخت، عضو كميســيون 
بهداشــت مجلس خبر از برگزارى جلساتى با 
بنيــاد بيمارى هاى خاص، وزارت بهداشــت و 
اعضاى كميسيون اجتماعى به منظور رسيدگى 
به مســائل و مشكالت اين بيماران داد. نوبخت 
اعالم كرد: به منظور برطرف كردن مشكل تأمين 
داروى ايــن بيماران با تصويب مجلس و كمك 
دولت مقرر شد هشــت هزار ميليارد تومان از 

بدهى بيمه سالمت پرداخت شود.
اين رايزنى ها و سخنان اميدوار كننده تا جايى 
پيش رفــت كه در بودجه 96، ســهم بيماران 
صعب العــالج و خاص از بودجــه رقمى معادل 
321 ميليارد تومان تعيين شــد. فروردين ماه 
امسال نيز محمد نعيم امينى فرد با بيان اينكه 
حمايت هاى خوبــى از بيمــاران صعب العالج 
صورت گرفته اســت،افزود: در دو سال گذشته 
حمايت از بيماران صعب العالج رديف مستقلى 

در بودجه داشــت كه ســال 96 سومين سالى 
اســت كه اين رديف مستقل براى اين بيماران 

لحاظ شده است.
كميســيون  عضــو 
بهداشــت و درمــان 
وضعيــت  دربــاره 
از  حمايــت 
نيز  خــاص  بيماران 
براى  كــرد:  تصريح 
خاص  بيمارى هــاى 
از محل اعتبارات بيمــاران صعب العالج هزينه 
مى شــود به طورى كه اين اعتبارات به وزارت 
بهداشت تخصيص پيدا كرده و بر اساس عملكرد 
استان ها در اختيار معاونت درمان اين وزراتخانه 

قرار مى گيرد.
پروانه اى ها در زمره بيماران خاص قرار 

مى گيرند؟
در ســال جارى و همزمان بــا تصويب بودجه 
اجرايى كشــور، حرف و حديث هــا براى نحوه 
رسيدگى به بيماران خاص و بودجه مصوب سال 
97 براى درمان و حمايت از آن ها شدت گرفت. 
تا جايى كه سه شــنبه هفته گذشته سخنگوى 
كميســيون تلفيق بودجه حمايت بيشــتر از 
بيمــاران خاص در اليحه بودجــه 97 را اعالم 
كرد. على اصغر يوسف نژاد خبر داد: دولت مكلف 
است بخشى از هزينه بيماران متابوليك، ام اس، 
بال پروانه اى و اوتيسم را مانند بيمارى هاى خاص 
محاسبه و پرداخت كند. وعده هايى شيرين كه 
عكس العمل شديد مسئوالن را در روزهاى پس 

از آن با خود به همراه داشت.

چهارشنبه هفته گذشته بود كه معاون اجتماعى 
وزير بهداشت در اين خصوص گفت: نمايندگان 
مجلس شوراى اسالمى بايد به اين مسئله توجه 
كنند سهمى را كه براى اين موضوع اختصاص 
داده انــد از رديف بيمارى هاى خاص و ســخت 
درمانى است كه پيش از اين در فهرست بيماران 
خاص قرار داشــتند و شمار آن ها اندك نيست. 
يعنى مصوبه مجلس بودجه موجود را ميان تعداد 
بيشــترى از افراد تقسيم مى كند. محمدهادى 
ايازى افــزود: مصوبه كنونى بــارى را از دوش 
بيمارى هايى كه تازه به فهرست افزوده شده اند 
برمى دارد، ولى با كاهش سهم بيماران قبلى، بار 
افراد و خانواده هاى دچار اين بيمارى ها افزايش 
خواهد يافت. وى افزود: بايد توجه داشــت كه 
براى حمايت از بيماران جديدى كه به فهرست 
بيماران خاص و ســخت درمان اضافه مى شوند 
بايد بودجه مجزا و افزون بر ميزان قبل در نظر 
گرفت تا هم از سهم بيمارى هاى قبلى كم نشود 
و هم ســهم بيمارى هاى جديد كفاف درمان و 

مخارج آن ها را بدهد.
اين بيماران خاص نيستند زيرا اعتبار 

خاص ندارند
اظهارات روز گذشته مدير عامل بيمه سالمت نيز 
در راستاى همين اعتراضات بود. او نيز با انتقاد 
از مصوبه كميســيون تلفيق گفت: اين مصوبه 
در حالى به تصويب رسيده كه متأسفانه اعتبار 
خاصى براى اجراى آن در نظر گرفته نشده است. 
216 ميليارد تومان بر اساس مصوبات قبلى براى 
چهار گروه از بيماران خاص هموفيلى، تاالسمى 
و... اختصاص يافته بود كه با مصوبه جديد چند 

گــروه ديگر نيز به آن اضافه شــد كه با اجراى 
مصوبه جديد خدمت رسانى به گروه قبلى دچار 
چالش مى شود و همچنين انتظار جديدى را نيز 
ايجاد كرده ايم. در حالى كه منابع آن ديده نشده 

است.
البته مدير عامل كانون هموفيلى ايران نيز بر اين 
باور است كه مصوبه كميسيون تلفيق، مشكل 
بيماران خاص را حل نمى كند زيرا هيچ بودجه 
جداگانه اى براى اين بيماران در نظر گرفته نشده 

است.
منتقدان اين مصوبه نظرات شان را به 

مجلس ارائه دهند
اكبر تركى، نماينده كميســيون بهداشــت و 
درمان و عضو كميســيون تلفيق بودجه 97 به 
خبرنگار مــا توضيح مى دهد: تمامى اين اظهار 
نظرهاى مخالــف به دليل درخواســت آن ها 
براى دريافت اعتبارى 
اضافه است،در حاليكه 
مــوارد  اين  رديــف 
در بودجه مشــخص 
سال هاى  در  اســت. 
گذشــته هزينه براى 
اين بيماران از رديفى 
خــاص صــورت مى گرفت. به هميــن منظور 
كميسيون تلفيق تصويب كرده است كه بخشى 
از درمان ام اس، بيماران پروانه اى و اوتيسم نيز 
به رديف مخصوص بيماران صعب العالج اضافه 

شود.
تركى مى افزايد:مسئوالن و منتقدان مى توانند 
پيشنهاد داشته باشند تا در همين رديف عدد 
و رقمى به بودجه اضافه شود. عضو كميسيون 
تلفيق مجلس شوراى اسالمى با ابراز تأسف از 
برخى ســخنان مى گويد: در همين مصوبه به 
بيمه اجازه داده شده است كه حدود 7/5 هزار 
ميليارد تومان اوراق مشاركت فروخته و از طريق 
عوايد آن بدهى  بيمه هــا را پرداخت كند. اين 
موضوع كمك بسيار بزرگى به آن ها حتى بيشتر 
از تصورشان است. اما در سخنان به آن اشاره اى 
نمى شود و فقط از موضوعى كه تكليفى بر آنان 

است سخن گفته مى شود.
تركى در پايان تأكيد مى كند: اگر مسئوالن نظر 
و پيشنهادى غير از آنچه در كميسيون تلفيق 
تصويب شده دارند بايد در صحن علنى مجلس 

مطرح كنند تا به تصويب برسد.

اما و اگرهاى مصوبه اخير كميسيون تلفيق مجلس

خبر خوش مجلس براى جامعه بيماران خاص اعتبار خاص ندارند
پرستارى

جامعه: محمدنعيم امينى، عضو كميســيون 
تلفيق بودجــه 97 با يــادآورى اينكه نهايت 
اهتمام خود را براى طرح و تصويب پيشنهاد و 
مصوبه 1000 ميلياردى تعرفه گذارى پرستارى 
در صحن علنى مجلس بــه كار خواهيم برد، 
گفت: همچنان دنبال احقاق حقوق پرستاران 
هستيم؛ قانون تعرفه گذارى خدمات پرستارى 
از احكام برنامه ششم بوده و اميدواريم با تعامل 
و همفكرى اعضاى كميســيون و انجمن هاى 
پرستارى بتوان نسبت به تصويب اين پيشنهاد 

و مصوبه در صحن علنى اقدام كرد.

رئيس كارگروه كاهش تقاضاى اعتياد 
مجمع تشخيص مصلحت:

پروتكل هاى درمان اعتياد در 
كشور قديمى است

جامعه: سعيد صفاتيان، رئيس كارگروه كاهش 
تقاضاى اعتياد مجمع تشخيص مصلحت نظام با 
انتقاد از قديمى بودن پروتكل هاى درمان اعتياد 
در كشــور و اينكه پروتكل هــاى موجود براى 
چندين سال گذشته است، از وزارت بهداشت 
و سازمان بهزيستى خواست جديدترين برنامه 
درمان اعتيادى كه در 8-7 ســال اخير براى 
معتادان تزريقى تدوين و اجرايى كرده اند را ارائه 
كنند و گفت: در اين رابطه اين دستگاه ها برنامه 
جديدى ندارند و هر آنچه در حال انجام است 

براى 8-7 سال گذشته است.

دانشيار دانشگاه علوم بهزيستى عنوان كرد
تولد ساالنه 5000 كودك كم 

شنوا در كشور
فارس: دانشــيار دانشــگاه علوم بهزيســتى 
با اشــاره به تولد ســاالنه 5000 كودك كم 
شــنوا در كشــور گفت:حدود 60 درصد كم 
شــنوايى ها به دليل ازدواج هاى فاميلى است. 
گيتــا موللى با عنوان اين مطلب كه ســاالنه 
حداقل 4000كودك كم شنوا در كشور متولد 
مى شــوند، افزود: از هر 1000 تولد زنده، يك 
تا ســه كودك كم شــنوايى عميق دوطرفه 
(ناشنوايى) دارند.كه در كشور ما عموماً به 4تا 

5 كودك از هر 1000 تولد مى رسد. 

خبر

اجــازه عرضــه دخانيات را 
ندارند و عرضه مواد دخانى 
از جمله قليان در اين اماكن 

البتــه در حالى كــه وزارت 
بهداشت مجدداً بر ممنوعيت 
عرضه قليان تأكيد مى كرد، 
عده اى هم چندان با برخورد 
قهرى با قليان موافق نيستند؛ 
براى مثال محمدعلى نجفى، 
شــهردار فعلى پايتخت كه 
رياســت  عهده دار  زمانــى 

j a m e e @ q u d s o n l i n e . i r
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 معارف /سيدمصطفى حسينى راد 
كتابخانه هاى ديجيتال يكى از دستاوردهاى 
نوين و مهم در عرصه پژوهش در روزگار 
كه  ارزشمندى  گنجينه هاى  ماست. 
نمى توان قيمتى براى آن تصور كرد. اين 
هزينه هاى  صرف  با  علمى  گنجينه هاى 
تالش  با  ساليان  طى  و  زياد  بسيار 
مؤسسات علمى و پژوهشى آماده استفاده 
اما  مى شوند،  مردم  عموم  و  پژوهشگران 
متأسفانه در كشور ما نه تنها مردم، بلكه 
حتى محققان نيز با ويژگى هاى ارزشمند 
و گاه شگفت انگيز اين كتابخانه ها آشنايى 
ندارند. امروز كارى را كه يك عالم دينى در 
قرن هاى گذشته در يك يا چند سال انجام 
مى داد، به كمك اين نرم افزارها مى توان در 
مدت چند روز انجام داد و اين راهِ ميانبرى 

براى توسعه علم است.
در هميــن زمينــه بــا وحيد شــريفى، 
كارشــناس ارشد رشته علم 
و اطالعات و دانش شناســى 
با گرايــش مديريت فناوري 
اطالعات كه سال هاست در 
اين حوزه فعاليت مى كند و 
چندى پيش پروژه «كتابخانه 
و  فرق  اديــان،  ديجيتــال 
مذاهب» با مديريت و راهبرى 
او در شــهر مقــدس قم به 
عنوان دستاورد برتر فناورى 
اطالعات مــورد تقدير قرار 

گرفت، گفت و گو كرده ايم.
 اساســاً كتابخانه هاى 
ديجيتــال داراى چــه 
ويژگى هــا و مزايايــى 
كتابخانه هاى  به  نسبت 

سنتى هستند؟
ديجيتال  كتابخانه هاى  در   
به  كتابخانــه اى  خدمــات 
زمان و مكان خاص محدود 
نمى شــود و اين از امتيازات 
ويژه اين كتابخانه هاست. نياز 
به فضاى كم، امكان بازيابى 
و ذخيره اطالعات و ســهولت استفاده در 
همه جاى دنيا از ديگر مزاياســت. شايد 
بزرگ ترين مزيــت كتاب هاى ديجيتالى 
نســبت به كتاب هاى چاپى، حجم اندك 
و قابليت حمل آن هاســت. شــما در اين 
كتابخانه ها مى توانيد براحتى تحليل محتوا 
داشته باشيد كه در پژوهش، نكته بسيار 
مهمى است. همچنين امكان جست وجوى 
پيشرفته و دسترسى چندگانه اما آسان به 
اسناد ســبب صرفه جويى جدى در زمان 

مى شود. از طرفى، شما در اين كتابخانه ها 
به نسخه هاى خطى دسترسى داريد كه در 
حالت عادى دسترسى به آن بسيار دشوار 

است.
 دفتر تبليغات اســالمى بخصوص 
در قم، يكى از مؤسســات پيشرو در 
تبديل محتواهاى دينى به محتواهاى 

ديجيتالى است. اين كار با 
چه هدفى انجام مى شود؟

 هدف اصلــى و محورى دفتر، 
واســطه گرى محتوايــى بين 
حوزه هــاى علميــه و جامعه، 
بخصوص نخبگان و دانشگاهيان 
است. از طرفى همان طور كه 
مى دانيد، امروز فضاى مجازى 

بستر اصلى ارتباطات محتوايى است و دفتر 
هم تالش مى كند در شرايط كنونى براى 
انتشار محتوا هاى ارزشمند علوم اسالمى 
و انســانى در فضاى مجازى بسترســازى 
كند. دفتر تبليغات اسالمى، فعاليت هاى 
متعددى را در عرصــه مديريت اطالعات 
 (ICT) و فنــاورى  اطالعــات و ارتباطات
ســامان داده است كه تأسيس پايگاه هاى 
اينترنتــى، توليد نرم افزارهــاى مختلف، 
تدوين اصطالح نامه هاى علوم اســالمى و 
فرهنگ هاى مستند علوم از آن جمله است.
 و كتابخانه ديجيتالى آنالين هم كه 

نقطه اوج اين فعاليت است...
 بله؛ يكــى ازاصلى ترين اين ســامانه ها، 
كتابخانه هاى ديجيتال است كه هم اكنون 
در دفتر قم كتابخانه ديجيتالى با نشــانى 
dl.islamicdoc.org و در شعبه مشهد 
فاز اول كتابخانه ديجيتــال اديان، فرق و 
مذاهب با نشانى dtelib.ir راه اندازى شده 

است.
 بازخوردهايى كه شما در اين حوزه 
داشــته ايد، در رابطه با استقبال از 

كتابخانه هاى ديجيتال چگونه است؟
مهم تر از مسئله راه اندازى، مسئله استفاده 
كاربران از كتابخانه ديجيتال اســت. اگر 
ديــروز هدف كتابخانه هــا و مراكز اطالع 
رســانى، بيشــتر گردآورى و سازماندهى 
منابع ديجيتال بــود، امروز هدف آن ها به 
علت حجم انبوه اطالعات پراكنده و آلوده 
در فضــاى اينترنت، گســترش اطالعات 
و ارائه روش هاى دسترســى بهينه است. 
در حوزه كتابخانه هاى ديجيتال اســالمى 
نيز به علت گستردگى منابع و دسترسِى 
رايــگان به اين منابع، كاربران اســتقبال 
خوبى دارند، ولى بنده معتقدم ما در زمينه 
دسترسى پذيرى يا به اصطالح همان «كاربر 

پســند بودن» اين محتواها، فاصله زيادى 
با نمونه هاى مشــابه خارجى داريم و بايد 
برنامه هاى مستمرى براى ارتقاى كيفيت 

در اين حوزه داشته باشيم.
و  اســتقبال  از  بازخوردهايى  آيا   
استفاده از كتابخانه هاى ديجيتال هم 

در بين مردم داشته ايد؟
 يكى از اهــداف حضور ما در 
نمايشگاه هايى مانند رسانه هاى 
ديجيتــال كــه در ســال 96 
به شــكل برنامه ريزى شــده 
همين  بررســى  شــد،  انجام 
بازخورد ها بود كه خوشبختانه 
جامعه مخاطب ما كه بيشــتر 
متخصصان حوزه و دانشــگاه 

بودند از اين خدمات استقبال كردند.
 امــا قبــول داريد كه نســبت به 
هزينه هاى ده ها ميلياردى كه براى تهيه 
و توسعه اين نرم افزارها شده - كه البته 
اطالع  است-كار  ارزشمند  هم  بسيار 

رسانى بخوبى انجام نشده است؟
 بله؛ ولى رسانه ها هم همراهى نمى كنند!

 چرا؟ ما كه االن در حال گفت و گو 
با شما هستيم!

شــما به خودتان نگاه نكنيد كه اهميت 
موضــوع را درك كرده ايد. ما در تماس با 
بســيارى از رسانه ها براى تعامل و معرفى 
ايــن محتواهــا كه بــه قول شــما ده ها 
ميليارد تومــان طى بيش از دو دهه براى 
آن هزينه شــده، تالش كرده ايم، اما آن ها 
فكر مى كنند نگاه ما اقتصادى اســت؛ در 
حالى كــه اصالً اين طور نيســت. بعنوان 
نمونه در حوزه نرم افزارهاى علوم اسالمى 
كه در واقع «كتابخانــه ديجيتال آفالين» 
محسوب مى شود، براى نرم افزارى كه مثًال 
سه ميليارد تومان براى آن سرمايه گذارى 
شده و صدها نفر در طول 10 سال تالش 
كرده اند و سياســت نظام هم اين بوده كه 
چنين ســرمايه گذارى  براى انتشار علوم 
انسانى و اسالمى بشود، چه مبلغى از كاربر 
دريافت مى شــود. اين مبلغ بسيار ناچيز 
است و شــايد تنها بخش اندكى از هزينه 
توليد، مثالً انتشار نرم افزار را جواب دهد. هر 
نسخه از اين كتابخانه ها ميليون ها تومان 
ارزش ظاهرى و صدها ميليون تومان ارزش 
واقعى دارد كه با قيمت 20هزار تومان به 

دست كاربر مى رسد.
 پــس مى بينيد كــه اصالً پاى مســائل 
انتفاعى براى نرم افزارهاى ارزشمندى مانند 
جامع تفاســير، جامع فقه اهل بيت(ع)، 
جامع االحاديث، سيره معصومان(ع) و ده ها 

نرم افزار و كتابخانه هاى ديجيتال ديگر در 
ميان نيست.

 كتابخانه ديجيتال تخصصى اديان، 
از  و  بتازگى رونمايى  ِفَرق،  و  مذاهب 
خدمات آن قدردانى هم شده است. 
بفرماييد اين كار با چه اهدافى آغاز 

شد؟
 بــا توجه به گــردآوري 5000 جلد كتاب 
ديجيتال در كتابخانه در سال هاي گذشته و 
با هدف افزايش بهره وري و دسترسي بهينه 
محققان به اين منابع، از شــهريور 1389 
اقدام هاى اوليه بــراي راه اندازي كتابخانه 
ديجيتال تحت شــبكه توسط كارشناسان 
شعبه خراسان آغاز شد و همزمان با افزايش 
منابع تا 15000 جلد و به منظور دسترسي 
سريع تر، صحيح تر و كم هزينه تر محققان، 
فــاز اول اين كتابخانه به صورت تحت وب، 

يك ماه پيش در قم رونمايى شد. 
 گرد آورى و تبديل متون به محتواى 

ديجيتال چه سختى هايى دارد؟
كتابخانه هاى ديجيتالى مانند ســاير مراكز 
از فناورى هــاى نوين اســتفاده مى كنند 
كه به علت ماهيت، ايــن فناورى ها داراى 

محدوديت هايى هستند. 
 از جمله ايــن محدوديت هــا مى توان به 
نبود قوانين شــفاف مربوط به حق مؤلف، 
نبــود هماهنگى بين متخصصــان رايانه و 
كتابدارى و اطالع رسانى، هزينه هاى باالى 
زيرســاخت هاى  نبود  و  ديجيتال ســازى 
مناسب اشاره كرد كه روند تبديل محتوا به 

ديجيتال را طوالنى و دشوار مى كند.
 بــراى نمونــه در يــك مــورد، تيمى از 
پژوهشــگران كشــورمان بــراى اســكن 
نسخه هاى خطى به دستور رهبر انقالب به 
هند اعزام شدند و توانستند با زحمت زياد 
اين محتواهاى ارزشمند را به كشور بياورند.

اديان  تخصصى  ديجيتال  كتابخانه   
است  متمايزى  ويژگى هاى  چه  داراى 
و چه شــمار كتــاب در اين گنجينه 

آماده سازى شده است؟
 تــا كنون در فــاز اول 15000 جلد كتاب 

آماده بهره بردارى شده است.
 از ويژگى هــاى اين كتابخانــه مى توان به 
ارائه فهرست الفبايى پديد آورندگان كتاب 
به تفكيك موضــوع و قابليت پيمايش در 
فهرســت ها، جســت وجوهاى تخصصى و 
پيشرفته، ارائه شناسنامه كامل يك كتاب، 
ارائــه فهرســت مطالب كتاب بــه صورت 
درختواره و بسيارى امكانات ديگر اشاره كرد.

 آيا عمــوم مــردم و عالقه مندان 
اديــان و مذاهب  به حوزه مطالعاتى 
كتابخانه  اين  به  رايگان  دسترســى 

ارزشمند دارند؟
 بله؛ از آذر مــاه 1396 منابع اين كتابخانه 
بــه طــور رايــگان و از طريــق نشــانى

 www.dtelib.ir بــراى همــگان قابل 
دسترس است.

 گويا اين كتابخانه در حال پيوستن 
به مجموعــه كتابخانه هاى ديجيتال 
اســتاندارد بين المللى «فدراسيون 

كتابخانه هاى ديجيتال» هم هست؟
فدراسيون كتابخانه ديجيتال DLF انجمنى 
قوى و متنوع از متخصصانى اســت كه به 
پيشــبرد پژوهش، آمــوزش و يادگيرى، از 
طريق كاربرد تحقيقات، فناورى ها و خدمات 

ديجيتالى مى پردازند.
بــا توجه به موضــوع كتابخانــه ديجيتال 
اديــان و فرق كــه ابعاد بيــن المللى دارد، 
يكى از برنامه هاى آينده ما عضويت در اين 
فدراسيون و استفاده از استانداردها و خدمات 

آن است.

 مدير پروژه كتابخانه ديجيتال «اديان، ِفرق و مذاهب» در گفت و گو با قدس:

كتابخانه هاى ديجيتال اسالمى در كشور ما   ناشناخته اند

آيت اهللا مكارم شيرازى:
حوزه نسبت به خالى شدن شهرها

 از علما چاره انديشى كند
رســا: آ يت اهللا مكارم شــيرازى 
در ديدار رئيس و هيئت رئيســه 
مجمع نمايندگان طالب و فضالى 
حوزه علميه قم با اشاره به اهميت 
فعاليت هاى اين مجمع گفت: وجود 
مجمع نمايندگان طالب از مسائل 
ضرورى حــوزه اســت و مى توان 
مشكالتى را به وســيله آنان حل 

كرد.
استاد برجسته درس خارج حوزه علميه قم ادامه داد: بايد از مسائل علمى مراقبت 
كرد كه البته گاهى با مشــورت حل مى شود، مهم ترين مشكل حوزويان مسائل 
علمى است تا عمر طالب در حوزه به هدر نرود و به مقدارى كه در حوزه هستند 
بتوانند بازدهى داشته باشند، تحقق اين موضوع تا مراقبتى نباشد امكان پذير نيست.
اين مرجع تقليد، مشــكل ديگر را مربوط به معيشت طالب دانست و عنوان كرد: 
تا جايى كه توان هســت بايد براى رفع مشــكالت معيشتى اقدام شود؛ بنابراين، 
نمايندگان طالب مى توانند گره گشايى گوناگونى داشته باشند، مجمع نمايندگان 

ابتكار خوبى بود كه بايد تقويت شود.
آيت اهللا مكارم شيرازى با اشاره به طرح هاى مجمع نمايندگان طالب گفت: درباره 
ضامن اجرايى طرح ها بايد فكرى شود، طرح مجمع نمايندگان طالب درباره جبران 
خالى شدن شــهرها از فضال و مجتهدان خوب است، اما بايد ضمانت اجرايى آن 
بررسى شود.وى افزود: پيشتر در شهرها مراجع و مجتهدان بزرگ بودند، اما در حال 
حاضر شــهرها خالى شده است و براى درس خارج و مسائل مهم ديگرى كه نياز 
به حضور مجتهد دارد، مشكالتى ايجاد شده است، فضالى هر شهرى در حوزه قم 
متمركز شده اند كه بايد فكرى كرد، گاهى تشويق ها و امكانات مؤثر است و گاهى 

نيز اثرى ندارد؛ حوزويان بايد احساس مسئوليت كنند و شهرها را سامان دهند.
حجت االسالم سيد على اكبر حسينى نژاد رئيس مجمع نمايندگان طالب نيز در 
اين ديدار از بررسى طرح كادرسازى براى نظام اسالمى در اين مجمع خبر داد و 

گفت: اين طرح در اواخر كار بوده و بزودى به تصويب مى رسد.

آيت اهللا مظاهرى:
انقالبى واقعى مطيع رهبرى است

رسا: رئيس حوزه علميه اصفهان 
تبعيت كامل از رهبرى را شــرط 
اصلى انقالبى واقعى دانست و گفت: 
رهبــرى تأكيد فراوانــى بر اتحاد 
دارنــد، ولى عــده اى تحت عنوان 
اصــالح طلب و اصولگــرا در حال 

تفرقه افكنى هستند.
آيت اهللا حسين مظاهرى در جلسه 
تفسير قرآن افزود: اختالفات بين 

مسئوالن نبايد سبب ايجاد اختالف در نظام شود.

آيت اهللا حسينى بوشهرى: 
دشمن بساط خود را براى بدعت گذارى 

پهن كرده است 
حوزه: آيت اهللا حسينى بوشهرى گفت: انسان هايى كه در كالم اهل بيت(ع) شبهه 
نكرده و از آن به درســتى استفاده كردند، معصوم را مبراى از خطا دانستند و در 
جايگاه واقعى عصمت تلقى كردند، عاقبت بخير هستند، اما آنان كه به علم خود 

عمل نكردند و از علم خود بهره نبردند، هالك حتمى است.
عضو شــوراى عالى حوزه هاى علميه در جلســه درس اخالق خود تصريح كرد: 
بسيارى در قيامت آه و افسوس دارند، عده اى در قيامت مى بينند كه سخنان انبيا، 
اوليا، معصومين، مراجع و مبلغان دينى صحيح اســت و از خداوند عمرى دوباره 
مى خواهند تا جبران كنند، ما براى اينكه حسرت روزهاى گذشته را نخوريم، بايد 

سعى كنيم  وقت خود را به بطالت نگذرانيم.
وى عنوان كرد: امروز دشمن همه جا بساط خود را براى بدعت گذارى و انحراف 
در جامعه، مشــوش كردن فكر و ســوق دادن آحاد جامعه به سمت بى تفاوتى 

گسترانده است.

ثمرات دوستى آل محمد (ص) 
«اال و من احب آل محّمد اَمن من الحســاب و 

الميزان و الصراط»
«آگاه باشــيد هر كس آل محمد(ص) ر ا دوست 
بدارد، از حسابرســى و سنجش كردار و عبور از 

صراط، در امان است».
«اال و من مــات على ُحّب آل محمد فانا كفيله 

بالجنة مع االنبياء»
« آگاه باشيد هر كس بر دوستى آل محمد(ص) 
بميرد، من (رسول خدا) همنشينى او را با انبيا 

در بهشت ضمانت مى كنم».
«اال و مــن مات على بغض آل محمد لم يشــّم 

رائحة الجنة»
«آگاه باشــيد هر كــس بر بغــض و كينه آل 
محمد(ص) بميرد، بوى بهشــت را استشــمام 

نمى كند».
منبع:

فضائل الشيعه: ج1.
بحاراألنوار: ج7؛ ص 221 و222.

وقف 20ميلياردى با نيت 
پژوهش در علوم اسالمى

معارف: رئيس اداره اوقاف و امور خيريه ناحيه 
يك مشهد از ثبت وقف 20 ميليارد ريالى توسط 
آيت اهللا اشــرفى شــاهرودى با نيت تحقيق و 
پژوهش در علوم اســالمى خبر داد.به گزارش 
روابــط عمومى اداره كل اوقــاف و امور خيريه 
خراسان رضوى، حجت االسالم محمد ذاكرى، 
بيان كرد: آيت اهللا مصطفى اشرفى شاهرودى، 
استاد درس خارج حوزه علميه خراسان رضوى 
يك باب منزل مسكونى سه طبقه به مساحت 
206متر مربع را وقف كرد.وى نيت واقف از ثبت 
اين موقوفه را تحقيق در مسائل اسالمى از جمله 
مسائل اقتصادى، اخالقى، علمى، فقهى، تفسير، 
نشــر معارف اســالم و دفاع از مكتب توحيد، 
رســالت و امامت عنوان كرد.ذاكرى اظهار كرد: 
تربيت علما و مبلغان و اعزام به مراكز و مناطق 
مورد نياز داخل و خارج كشور از ديگر نيت هاى 
اين واقف خيرانديش در ثبت اين وقف است.وى 
افزود: بر اساس نيت واقف طبقه اول اين موقوفه 
براى تحقيــق و پژوهش و دو طبقه ديگر براى 
كمك به تأمين هزينه ديگر نيت هاى اين واقف 

در نظر گرفته شده است.

حركت بى اختيار بدن 
در ذكر واجب

ســؤال: حكم حركت بى اختيار در هنگام 
گفتن ذكر واجب نماز چيست؟

پاســخ: اگر نمازگزار موقعى كه ذكر واجب 
(مانند ذكر ركــوع) را مى گويد، بى اختيار به 
قــدرى حركت كند كه بــدن از حال آرامش 
خارج شود، بايد[1] بعد از آرام گرفتن بدن[2] 
دوباره ذكر را بگويد؛ ولى حركت هاى ناچيز و 
كمى كه بدن را از حال آرام بودن خارج نكند 
(مانند: حركت دادن انگشتان يا مشت كردن 

دست) اشكال ندارد.[3]
پى نوشت ها:

[1]. سيستانى: بهتر اين است.
[2]. امام: بنابر احتياط واجب.

[3]. توضيح المسائل ده مرجع، م 1031؛ امام، 
تحريرالوســيله، ج 1، القول فى الركوع، ص، 
311، با اســتفاده از م 8؛ امام و مكارم، العروه 
الوثقى مع تعليقات، ج 1، الركوع، م 21 و 22؛ 
بهجت، استفتائات، ج2، س 2042 و 2043؛ 
خامنه اى: استفتا؛ سبحانى، توضيح المسائل، 

م996.
برگرفته از كتاب «رســاله مصور»، ج2، 

ص119

يك حديث / يك تصوير

باعلما

مهم تر از مسئله 
راه اندازى، مسئله 
استفاده كاربران از 
كتابخانه ديجيتال 
است. اگر ديروز 
هدف كتابخانه ها و 
مراكز اطالع رسانى، 
بيشتر گردآورى و 
سازماندهى منابع 
ديجيتال بود، امروز 
هدف آن ها به علت 
حجم انبوه اطالعات 
پراكنده و آلوده 
در فضاى اينترنت، 
گسترش اطالعات 
و ارائه روش هاى 
دسترسى بهينه 
است

بــــــــرش

درنگ

خبر

احكام

معارف

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند
هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 139660308001003373 –1396/10/30هی��ات اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم کبری بهلگردی  فرزند محمد علی به شماره شناسنامه 2 و شماره 0652438466 نسبت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مس��احت 205/50 متر مربع بپالک 518 فرعی از 674- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت اقای علی اکبر 

بهلگردی تائید و محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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 درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618552
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/18

علی فضلی -رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 139660308001003375 –1396/10/30هی��ات اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم کبری بهلگردی  فرزند محمد علی به ش��ماره شناس��نامه 2 صادره از بیرجندو ش��ماره ملی0652438466 نس��بت به 
ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 115/18 متر مربع بپالک 519 فرعی از 674- اصلی بخش 2 بیرجند از محل 

مالکیت اقای فدا حسین بهلگردی تائید و محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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 درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618553
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/18

علی فضلی -رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی احضار متهم
)مربوط به دادگاه با فرض وجود کیفرخواست(

دادگاه عمومی و انقالب شهرستان عسلویه به موجب کیفرخواست شماره در پرونده کالسه 9509987734100553  برای 
متهم اکبر نقیبی مارکانی به اتهام سرقت تلفن همراه موضوع شکایت امیر شهبازی مهماندوست علیا تقاضای کیفر نموده که 
رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع و وقت رسیدگی برای مورخه 96/12/5 ساعت 11 تعیین گردیده است با عنایت به 
مجهول المکان بودن و عدم دسترسی به متهم و در اجرای مقررات مواد 115 و 180 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی 
و انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتش��ر تا متهم جهت دفاع از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد 

بدیهی است در صورت عدم حضور مطابق مقررات رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد.9618554  تاریخ انتشار:96/11/2
دفتر شعبه اول دادگاه کیفری 2 عسلویه

متن آگهی 
خواهان خانم زهرا عرب ش��یبانی فرزند فرامرز دادخواس��تی به طرفیت خوانده دادستان تایباد و غیره به خواسته امین موقت 
تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان تایباد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرستان واقع در 
تایباد ارجاع و به کالس��ه 9609985170000999 ثبت گردیده که وقت رس��یدگی آن 1396/12/5 و ساعت 9/30 تعیین 
شده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده )حکیم حسنی مهاجر( و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می 
شود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست 

و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی حاضر گردد. 9618551  تاریخ انتشار : 1396/11/02
ربانی فر 

مدیر دفتر شعبه اول حقوقی تایباد

رونوشت آگهی حصروراثت
آقاي جمش��ید جلیل زاده علیاري دارای شناس��نامه ش��ماره 4086 به ش��رح دادخواست به کالس��ه 961494  / 57 ش از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مرحومه بانو لیالن باقري شیطان آباد به 
شناس��نامه ش��ماره 939 در تاریخ 1396/06/25 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، ورثه آن مرحومه منحصر است 
به : 1 – پرویز جلیل زاده علیاري فرزند عزیز بشماره شناسنامه 1741 ) پسر متوفیه ( 2 – چنگیز جلیل زاده علیاري فرزند 
عزیز بش��ماره شناس��نامه 1825 ) پسر متوفیه ( 3 – جمشید جلیل زاده علیاري فرزند عزیز بشماره شناسنامه 4086 ) پسر 
متوفیه ( 4 – فرش��ید جلیل زاده علیاري فرزند عزیز بش��ماره شناسنامه 111 ) پسر متوفیه ( 5 – کبري جلیل زاده علیاري 
فرزند عزیز بش��ماره شناس��نامه 1742 ) دختر متوفیه ( 6 – صغري جلیل زاده علیاري فرزند عزیز بشماره شناسنامه 2070 
) دختر متوفیه ( 7 – س��میه جلیل زاده علیاري فرزند عزیز بش��ماره شناس��نامه 28 ) دختر متوفیه ( 8 – عزیز جلیل زاده 
علیاري امراه عزیز بشماره شناسنامه 90 ) همسر متوفیه ( اینک با انجام تشریفات مقدماتی درخواست مزبور به استناد ماده 
362 قانون امور حبسی را در یک نوبت و یک مرتبه آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد 

او باشد از تاریخ نشرآگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . 9618555
 عیدي – رئیس شعبه 57 شورای حل اختالف شهرستان ارومیه

رونوشت اگهی حصروراثت
اقای س��جاد دیناری  به ش��ماره ملی 3580221991  به کالسه پرونده 9609989505100318   از این دادگاه درخواست 
گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش��ادروان   عبدالمجید دیناری      به ش��ماره ملی  3590761091  که 
در تاریخ 1396/8/1 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر است به  : 1- متقاضی 
فوق پس��ر   متوفی 2-  عزیز اهلل دیناری پس��ر متوفی به ش م 3590767995  3- عطااهلل دیناری پس��ر متوفی به ش م 
3591749915     4- کاظ��م دین��اری پس��ر متوفی  به ش م 3580511378   5- ماجد علی دیناری پس��ر متوفی به ش 
م 3591749923  6- حبیب��ه دین��اری دخت��ر متوفی به ش م 3590768983   7- عتیقه دین��اری دختر متوفی به ش م 
3591478326    8- صاب��ره دین��اری دخت��ر متوفی به ش م 3591748463   9- مرضیه دین��اری دختر متوفی به ش م 
3580219537  10-ماری��ه دین��اری دختر متوف��ی به ش م 3580397605    11- راحله دین��اری دختر متوفی به ش م 
3580645234  12-س��اجده دین��اری دختر متوفی  ب��ه ش م 3580466054   13- ماجده دیناری دختر متوفی به ش م 
3580222007     14-سعدیه دیناری دختر متوفی به ش م 3580615327    15- سمیه رئیسی همسر متوفی به ش م 

5259038215  16- ناز ملک دینارزهی  همسر متوفی به ش م 5979296352   که ان مرحوم ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوف��ی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظ��رف یکماه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د . 

9618549
مسئول  دفتر شعبه 1 شورای حل اختالف ایرانشهر 

  عذری امیری 

رونوشت اگهی حصروراثت
خانم ش��هین  درود   به ش��ماره ملی 3591299898  به شرح دادخواست به کالس��ه پرونده 9609989505100316   از 
این دادگاه درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده  که ش��ادروان   گل خاتون دس��تیار   به ش��ماره ملی  
3591401633  که در تاریخ 1391/9/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته وورثه حین الفوت ان مرحوم منحصر 
اس��ت به  : 1- متقاضی با مش��خصات فوق دختر   متوفی 2-  بهزاد درود پس��ر متوفی به ش م 3590097655    3- ابو 
مس��لم درود پس��ر متوفی به ش م 3591328073     4- حمزه ناروئی پس��ر متوفی به ش م 3591597805    5- زهرا 
درود دخت��ر متوف��ی ب��ه ش م 3591348181    6- ش��کوفه درود دختر متوفی ب��ه ش م 3591364525    و ان مرحوم 

ورثه دیگری ندارد . 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را در یک نوبت اگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه 
از متوف��ی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر نخس��تین اگهی ظ��رف یکماه به دادگاه تقدی��م دارد و اال گواهی صادر خواهد ش��د . 

9618550
مسئول  دفتر شعبه 1 شورای حل اختالف ایرانشهر –  عذری امیری

آگهی
پرون��ده کالس��ه : 9609985410200550 ش��عبه 2 دادگاه عموم��ی حقوق��ی شهرس��تان زاهدان تصمیم نهایی ش��ماره 

 9609975410201574
خواهان : خانم حوا روان احمد فرزند محمد حس��ین به نش��انی اس��تان سیستان و بلوچس��تان – شهرستان زاهدان – شهر 

زاهدان – زیباشهر – خ البرز49 
خوانده : آقای علی زرعی فرزند محمد به نشانی مجعول المکان 

خواسته : حضانت 
رای دادگاه

در خصوص دعوی خواهان حوا روان احمد فرزند محمد حسین به طرفیت خوانده علی زرعی فرزند محمد به خواسته حضانت 
فرزندان صغیر بنام های : 1- محمدرضا 12 س��اله 2- امیرمهدی 10 س��اله ، بدین توضیح که حس��ب دادخواس��ت تقدیمی  
طرفی��ن بدلی��ل اختالف خانوادگی و ع��دم تفاهم اخالقی ازیکدیگرجدا می باش��ند وخواهان تقاضای حضانت وسرپرس��تی 
فرزندانش را نموده ، با  دعوت طرفین ،خواهان با حضور در جلس��ه رس��یدگی اظهار داش��ت خواسته ام به شرح دادخواست 
تقدیمی می باشد مضافا اینکه همسرم علی زرعی در تاریخ 74/9/29 با من ازدواج رسمی نموده و در تاریخ 91/11/1  بدلیل 
اعتیاد از یکدیگرجدا و طالق گرفتیم و دارای 4 فرزند مشترک بنام های : فاطمه 22 ساله و عاطفه 19ساله وکبیر ومحمدرضا 
12 س��اله و امیر مهدی 10 س��اله و صغیر می باشیم و فرزندان مذکور مدت 4سال قبل از طالق وتاکنون بمدت 5 سال بعد 
ازطالق نزد من می باشندو هزینه و مخارج فرزندان را از طریق کاردر منزل دیگران تامین نموده ام و خوانده هیچ گونه نفقه 
ای در حق فرزندان نمی پردازد و تقاضای صدور حکم بر حضانت فرزندان صغیر بنام های : 1- محمدرضا 2- امیر مهدی را 
نموده است و برای اثبات ادعای خود شاهد معرفی که متعاقب قرار استماع شهادت شهود ،بر صحت اظهارات نامبرده اذعان 
نموده اند و خوانده علیرغم ابالغ در جلس��ه دادگاه حضور نیافته و دفاع موثری ننموده اس��ت ، لذا دادگاه خواسته خواهان را 
وارد و محق دانس��ته و به اس��تناد مواد 1168 و تبصره 1169 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرس��ی مدنی حکم به 
حضانت فرزندان صغیر بنام های : 1-محمدرضا 12 ساله 2-امیر مهدی10 ساله  له خواهان  و علیه خوانده صادر و اعالم می 
نماید . رای صادره غیابی و ظرف 20 روز پس ازابالغ قابل واخواهی  در این شعبه و پس از آن ظرف بیست روزقابل اعتراض 

در دادگاه تجدید نظر استان می باشد.9618561  م الف : 3312
بهمن جهانتیغ – دادرس شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی زاهدان

رونوشت آگهی حصر وراثت                                                          
نظر به اینکه آقای محمد صادق  قدمیاری  فرزند محمد علی    دارای شناس��نامه ش��ماره 58  به شرح دادخواست به کالسه  
341  از این شورا درخواست گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان محمد علی  قدمیاری  به شناسنامه 

79 در تاریخ 95/4/22 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به     

1. محمد صادق  قدمیاری  فرزند محمد علی   ش.ش  58    ت.ت  1347/3/6    نسبت فرزند مرحوم 
2. علیرضا  قدمیاری  فرزند محمد علی   ش.ش  48 ت.ت 1364/4/1    نسبت فرزند مرحوم 

3. زهرا   قدمیاری  فرزند محمد علی   ش.ش  6226   ت.ت 1350/4/15   نسبت فرزند مرحوم     
4. نوریه   قدمیاری  فرزند محمد علی   ش.ش  6225   ت.ت 1348/6/2  نسبت فرزند مرحوم

5. معصومه   قدمیاری  فرزند  آشور قلی    ش.ش   4008  ت .ت 1325/2/5 نسبت همسر  مرحوم 
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حس��بی یک نوبت آگهی می نماید  تا 
هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی 

صادر خواهد شد. 9618562                                                                                                             
 حسین عادلی  قاضی شورا شعبه  4 شورای حل اختالف شهر خرو

آگهی مزایده ملک توقیفی 
درپرونده کالسه 952065 اجرایی طی رای صادره از شعبه 14محاکم حقوقی  دادگستری استان همدان 

محکوم له :امید بشیری مجد     
محکوم علیه : محسن رسولی 

محکوم به : 150/000/000 ریال درحق محکوم له ونیم عش��ردولتی برابر قانون لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نس��بت به 
برائت ذمه خویش اقدامی نکرده اس��ت . این اجرا به درخواس��ت} محکوم له ومالک ثالث خانم رقیه رس��ولی مالک دو دانگ 
{ اق��دام به توقی��ف 6 دانگ پالک ثبتی 13867 فرعی از10اصلی بخش 1 مورد ثب��ت 54233 واقع درهمدان :بلوارچمران 
، خیاب��ان آرام ش��رقی، پالک 41عرص��ه 193/41 متر مربع یک باب خانه در 3/5 طبق��ه350 مترمربع دارای دودهنه مغازه 
عادی 4 س��ال ساخت نما سرامیک ش��مالی وشرقی 6 دانگ 4/700/000/000 ریال ارزیابی شده است.لذا این اجرا به تاریخ 
1396/11/24ساعت 9 تا 9/30 اقدام به برگزاری مزایده می نماید.مورد مزایده 5 روزقبل ازتاریخ مزایده قابل مشاهده است 
وفروش درمزایده به به میزان محکوم به وهزینه های اجرایی اس��ت .کس��ی برنده است که باالترین قیمت پیشنهادی راارائه 
وده درصد پس از پایان مزایده والباقی را نیزدرمهلت یک ماه واریز نماید. درغیر این صورت ده درصد بنفع دولت ضبط می 

شود. محل برگزاری مزایده واحد دادگستری کل همدان واحد مزایده اتاق 120 می باشد.9618556
دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – زائری

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان آذربایجان غربی   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک میاندوآب
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی 

) موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه (
هیأت حل اختالف مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک میاندوآب بشرح زیر تصرفات مفروزی و مالکانه اشخاص را تأیید و 
به جهت عدم دسترس��ی به مالکین مقرر ش��ده اس��ت پس از نشر آگهی سند مالکیت رس��می صادر و تسلیم گردد و علیهذا 
در اج��رای م��اده 3 قانون مذکور و آئی��ن نامه اجرایی آن مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز جهت اطالع مالکین مش��اع و 
س��ایر صاحبان حقوق آگهی می ش��ود و چنانچه اش��خاص اعتراض داشته باش��ند حداکثر ظرف مدت 2 ماه از انتشار اولین 
آگهی اعتراض خود رامس��تقیماً  به اداره ثبت اس��ناد و امالک میاندوآب تسلیم نموده و باید یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 
ب��ه اداره ثبت ، دادخواس��ت به مرجع ذیص��الح قضایی تقدیم نمایند در غیر اینصورت س��ند مالکیت مورد تقاضای متصرف 
براساس مدلول رأی صادره در حدود و مقررات صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت جدید مانع مراجعه متضرر به دادگاه 

نخواهد بود .
1 – رأی ش��ماره 139660313006004218 مورخ��ه 1396/09/19 تقاضای آقاي علي فرج زاده داش تپه مبنی بر صدور 
س��ند مالکیت شش��دانگ اعیاني یک باب خانه قس��متی از پ��الک 2695 فرعي از یک اصلي بخ��ش 14 مراغه حوزه ثبتی 
میاندوآب خریداری ش��ده از وراث مرحوم تیمور پوریوس��ف پرونده هیأت 572– 95 به مساحت 159 مترمربع که برای آن 

پالک 27570 فرعی تعیین شده است .9617709
تاریخ انتشار نوبت اول : روز شنبه مورخه 17/ 10 /1396 تاریخ انتشار نوبت دوم : روز یکشنبه مورخه 02 / 11 /1396

خیری – رئیس اداره ثبت اسناد و امالک میاندوآب
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

مصرى: جامعه تحمل دوشوك يارانه اى وگرانى سوخت راندارد   خانه ملت: عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت:جامعه ظرفيت پذيرش دو شوك همزمان قطع يارانه و افزايش نرخ 
حامل هاى انرژى را ندارد.  عبدالرضا مصرى ادامه داد:اينكه يارانه حدود 35 ميليون نفر قطع شود و عالوه بر آن قيمت حامل هاى انرژى نيز با افزايش روبه رو مى شود، به نظر بنده جامعه ظرفيت پذيرش دو شوك 

مذكور را ندارد، البته مى توان از اشخاصى كه مصرف باالترى دارند هزينه بيشترى اخذ كرد.

حقوق كدام گروه هاى شغلى سال آينده افزايش نمى يابد؟
اقتصاد: به موجب مصوبه كميسيون 
تلفيــق و در صورت تصويب مجلس 
حداكثــر افزايش حقــوق كاركنان 
دولتى در سال آينده برابر با 20 درصد 
خواهــد بود. در عيــن حال حقوق و 
مزاياي مســتمر كاركناني كه پس از 
اعمال افزايش هاي موضوع اين حكم 
از 50 ميليــون ريال تجــاوز كند در 

سقف 50 ميليون ريال، ثابت باقي مي ماند. به گزارش خبرآنالين بر اين اساس حقوق 
و مزاياي مستمر كاركنان شاغل دستگاه هاي اجرايي، اعضاي هيئت علمي و قضات 
كه در سال 1396، ماهانه بيش از 50 ميليون ريال است و حقوق و مزاياي مستمر 
مقامات (موضوع ماده(71) قانون مديريت خدمات كشوري)، مديران عامل و اعضاي 
هيئت مديره، رؤساي دستگاه هاي اجرايي (موضوع ماده(5) قانون مديريت خدمات 
كشوري و ماده(29) قانون برنامه ششم توسعه)، شهرداران مراكز استان ها و دريافتي 
اعضاي شوراي اسالمي شهر مراكز استان ها در سال 1397مشمول افزايش نمي شود.

نرخ رشد سپرده هاى بلند مدت بانكى به 44 درصد رسيد
اقتصاد: ارقام پولى آبان ماه امسال نشان مى دهد حجم سپرده هاى بلند مدت با 
43/5 درصد رشد نسبت به آبان پارسال و رشد 45/1 درصدى در 8 ماهه امسال 
به 702 هزار ميليارد تومان رسيده است. به گزارش فارس بررسى ارقام سپرده ها و 
منابع بانك ها در پايان آبان ماه امسال گوياى موفقيت نسبى سياست كاهش نرخ 
سود بانكى در شهريور ماه است. يكى از نگرانى هاى كاهش نرخ سود بانكى خروج 
ســپرده ها يا جابه جا شدن سپرده ها از سپرده بلند مدت به جارى و كوتاه و بروز 
التهاب در ساير بازارها بود، اما ارقام منتشر شده از حجم سپرده هاى بانكى، نشان 
مى دهد در دوره 12 ماهه منتهى به آبان ماه امسال حجم سپرده هاى غيرديدارى 
در اين مدت 23/9 درصد، ســپرده هاى سرمايه گذارى بلند مدت 43/5 درصد و 

سپرده هاى كوتاه مدت 2/7 درصد افزايش داشته است. 

تورم دى ماه 8/2 درصد شد
اقتصاد: بر اســاس اعالم مركز آمار 
ايــران، تــورم كل در دى ماه 8/2 
درصــد و در مناطق شــهرى، 8/1 
درصد برآورد شده است. مركز آمار 
در يك گزارش رســمى اعالم كرد: 
درصد تغييرات شــاخص كل (نرخ 
تورم كاالهــا و خدمــات مصرفى 
خانوار) در دوازده ماه منتهى به دى 

ماه سال 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل براى كل كشور 8/2 درصد، مناطق 
شهرى 8/1 درصد و مناطق روستايى 9/2 درصد است كه نسبت به همين اطالع 
در آذر ماه 1396، براى كل كشور 0/2 و مناطق شهرى 0/3 واحد درصد افزايش 

يافته است و براى مناطق روستايى بدون تغيير بوده است.

ابالغ دستورعمل تأمين مالي بنگاه هاي توليدي 
صداوسيما: وزيــر صنعت، معدن و تجارت دستورعمل شناسايي و تأمين مالي 

بنگاه هاي صنفي توليدي براي بازسازي و نوسازي را ابالغ كرد.

يا چك شدن حساب بانكى يا انصراف از دريافت يارانه!
ايسنا: با موافقت مجلس براى كاهش منابع يارانه نقدى و در نهايت حذف بيش از 30 
ميليون دريافت كننده يارانه، اكنون يارانه بگيران دو راه دارند؛ يا اجازه دهند تراكنش هاى 
مالى آن ها كه عمدتاً حساب هاى بانكى است، چك شود و از سوى دولت مورد آزمون 

وسي ع قرار گيرند يا اينكه اگر مايل به اين كار نيستند، داوطلبانه انصراف دهند.

ميز خـــبر

 اقتصاد روز گذشــته در بازار آزاد ارز، نرخ دالر  
از 4700 تومان عبور كرد. اين در حالى اســت 
كه هنوز مسئوالن واكنشى به اين گرانى نداشته 
وهمچنان نــرخ دالر در بازار به ســمت 5000 
تومان پيش مــى رود. درعين حــال صرافى ها 
معامالت ارز را ســه قفله كرده اند ودالر و يوروى 

كافى براى فروش ندارند. 
در بازار ارز چراغ براى گرانى، سبز بود به طورى 
كه پوند انگليس هم با نرخ 6246 تومان، درهم 
امــارات 1250 تومان ويورو با نرخ 5820 تومان 

مورد معامله قرار گرفت.
از ســويى بنابر ادعاى فعاالن بــازار تزريق ارز از 
سوى بانك مركزى به صرافى ها قطع شده و كم 
شــدن ارز و دالر زمينه ساز افزايش نرخ ها بوده 

است. 
برخى صراف ها و فعاالن بــازار ارز معتقدند، در 
شرايط حســاس هميشه بانك مركزى با ورود و 
تزريق ارز مانع ثبت ركوردهاى باال مى شــد، اما 
اكنون بانك مركزى خود را كنار كشيده و سبب 

افزايش قيمت شده است.
اين در حالى اســت كه ســيف رئيس كل بانك 
مركــزى وعده داده كه نــرخ دالر در ماه جارى 
و اســفند ارزان مى شود، اما نخستين روز بهمن 
نشان داد كه مهار غول ارزى به همين سادگى ها 
نيست ودست هاى پشت پرده اى براى افزايش ها 

نيز در كار است.
بر اســاس اين گزارش، بسيارى از صرافان پشت 
در خطاب به مشتريان نوشته اند كه «فعال خريد 
و فروش ارز انجام نمى شود و بعداً مراجعه كنيد». 
فعاالن بازار معتقدند كه بازار ارز هم به سرنوشت 
بازار طال دچار شده وافزايش قيمت لحظه اى ارز، 
اين بازار را دچار شــك وترديد وشوك ناگهانى 
كرده كه هميــن علت خريد وفروش را نيز قفل 

كرده است. 
ســهامى يكى از خريداران ارز ادعا مى كند: هم 
اكنون صحبت هايى از نبــود ارز كافى در بازار 
بــه دليل تحريم ها وجــود دارد وحتى واريز ارز 
مداخله اى توســط بانك مركزى هم نتوانســته 
پاسخگوى نياز بازار شود. وى مى افزايد: صرافان 
معتقدند كه نبــود ارز كافى در بازار علت گرانى 

دالر ويورو است. 
گوهــرى يكى از خريــداران ارز هم با بيان اين 

كه اكنــون وقتى به صرافــى مراجعه مى كنيم 
ارز كافى نداشــته و يا به صورت موقت تعطيل 
كرده اند، تصريح كرد: هم اكنون فنر نگهدارنده 
افزايــش نرخ ارز و بخصوص دالر و يورو دررفته 
و دولت وبانك مركزى هم كار اساســى در اين 
زمينــه انجام نداده اند كه اگــر به همين منوال 
باشــد و بازار ارز صاحب نداشــته باشد، بايد تا 
شب عيد وپس از آن منتظر دالر 5000 تومانى 

وبيشترهم باشيم. 

 كوچ نقدينگى به سمت بازار ارز
در اين زمينه يك كارشــناس امور بانكى با بيان 
اين كه نقدينگى ســرگردان يكى از علل گرانى 
ارز، طال وحتى مسكن طى هفته هاى اخير است 
به خبرنگار ما گفت: اين در حالى است كه بيشتر 
ســرمايه گذارانى كه تاكنون پول هاى خود را در 
بانك ها و مؤسسات مالى ســپرده گذارى كرده 
بودند بــه علت كاهش ســود بانكى وهمچنين 

ورشكستگى مؤسسات مالى واعتبارى به سمت 
بازارهاى مختلف رفته اند.

حســينى افزود: به همين دليل وبه طمع سود و 
باال رفتن نرخ، دالل بازى وحتى خريد ونگهدارى 

ارز در بازار انجام مى شــود كه خود اين مسائل 
منجر به افزايش قيمت بر روى دالر وحتى برخى 

كاالها مى شود. وى با بيان اين كه از سويى اين 
گرانى موجب باالرفتن قيمت ها و كاهش ارزش 
پول ودر مقابل افزايش نرخ ارز مى شود، تصريح 
كرد: در حال حاضر ســيل نقدينگى سرگردان 
در بازارهــاى مختلــف راه افتاده وهيچكس هم 
نمى توانــد كارى كند وهمانطــور كه مى بينيد 
قيمت طال وارز وحتى مسكن وبرخى كاالها هر 
روز باالتر مى رود كه اگر دولت فكرى به حال اين 
مســئله نكند، بايد منتظر روند افزايش قيمت ها 

در بازار از جمله ارز باشيم. 
بر اســاس اين گزارش روز گذشــته گرانى 
ارز به بازار طال هم ســرايت كرد به گونه اى 
كه ديروز قيمت سكه تمام بهار آزادى طرح 
جديد يك ميليون و 522 هزار تومان، سكه 
تمام بهــار آزادى طرح قديــم يك ميليون و 
466 هزار تومان، نيم ســكه بهار آزادى 736 
هزار تومان، ربع ســكه بهار آزادى 435 هزار 
تومان و ســكه يك گرمى 284 هزار تومان 

نرخ گذارى شد.
درهمين حال با افزايش نرخ ارز در بازار و در پى 
پلمب دفاتر واسطه صرافى ها كنترل نامحسوس 

در بازار ارز تشديد شده است.
صرافان بازار مى گويند كه رونق معامالت فردايى 
اين روزها در بازار بر رشد قيمت دالر تأثيرگذار 
بوده و بســيارى از دالالن با رونــق اين بازار به 

نوسانات در اين بازار دامن مى زنند.
معامالت غير قانونى فردايى معامالتى است كه 
در واقع در آن تســويه اى انجام نمى شود و تنها 
در قالب ايــن معامالت افراد محدودى با صداى 
بلند در بازار قيمت تعيين مى كنند و نوعى داللى 

غيرمجاز به شمار مى رود.

 عقب نشينى «دالر» 
از سوى ديگر مردمى كه دالرهاى خانگى را براى 
فــروش وارد بازار كرده اند، مى گويند: پيش بينى 
مى كنيم صحبت هاى امروزرئيس جمهور دالر را 

ارزان كند. 
به گزارش تسنيم نرخ دالر كه با ورود دالرهاى 
خانگى بــه بازار، كمى آرام گرفــت و از كانال 
4700 تومان به كانال 4500 تومان بازگشت با 
قيمت 4640 تومان مقابل پاساژ افشار معامله 

 شد.
عامــل اصلى گرانى دالر در بــازار طى روزهاى 
اخير كمبود ارز نقــدى در بازار بوده و صراف ها 
علــت اصلى را كمبود تزريق ارز از ســوى بانك 
مركــزى در بازار مى دانند و مى گويند: اگر بانك 
مركزى وارد بازار مى شد قيمت از 4700 تومان 

عبور نمى كرد. 

با وارد شدن به كانال 4700 تومانى  

دالر تـرمـز  بـريـد

به موجب مصوبه كميسيون 
تلفيــق و در صورت تصويب مجلس 
حداكثــر افزايش حقــوق كاركنان 
 درصد 
خواهــد بود. در عيــن حال حقوق و 
مزاياي مســتمر كاركناني كه پس از 
اعمال افزايش هاي موضوع اين حكم 
 ميليــون ريال تجــاوز كند در 

بر اســاس اعالم مركز آمار 

درصد برآورد شده است. مركز آمار 
در يك گزارش رســمى اعالم كرد: 
درصد تغييرات شــاخص كل (نرخ 
تورم كاالهــا و خدمــات مصرفى 
خانوار) در دوازده ماه منتهى به دى 
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برش

نامه اى به رئيس جمهور: 
نوسانات نرخ ارز قيمت  كاالها را افزايش مى دهد

مجلس،  اقتصــادى  كميســيون  رئيس  اقتصاد: 
جلوگيرى از كاهش ارزش پول ملى را اولويت نخست 
بانك مركزى دانســت.  محمدرضــا پورابراهيمى 

داورانــى، درباره محورهــاى نامه اش به 
رئيس جمهور گفــت: با توجه به كاهش 
ارزش پول از ايشــان درخواست كردم از 
كاهش ارزش پول ملى كشور جلوگيرى 
شود. به گزارش خانه ملت، پورابراهيمى 
داورانى درخصوص محورهاى نامه اش به 
رئيس جمهور تصريح كرد: در اقتصاد ايران 

تغييرات نرخ تورم تنها وابســته به كاالهاى وارداتى 
نيســت و حتى كاالهاى توليد داخل كه به واردات 
ارتباط ندارند به واسطه افزايش نرخ ارز با تأثير تورمى 
روبه رو مى شوند و سطح عمومى قيمت ها را با رشد 

روبه رو مى كند. وى افزود: ارزش پول ملى در پنج ماه 
اخير با كاهش حدود 20 درصدى روبه رو شــده كه 
نگرانى جدى براى ثبات در بازارها وايجاد آثار تورمى 

غيرقابل قبول ايجاد كرده است. 
نماينده  ديگــر  قوامى،  هادى 
مجلس هم با بيان اينكه عمدتاً 
تقاضا و عرضــه ارز در اختيار 
دولت بوده و بيشــترين تقاضا 
در اين دو بعد دست خود دولت 
اســت.گفت: در بودجه هــا ارز 

به عنوان يك منبع درآمد محسوب مى شود. قيمت 
ارز در بودجه در ظاهر رقم 3500 تومان پيش بينى 
شــده، اما با توجه به درآمد 10 هزار ميليارد تومانى 
در رديــف 160139 از محــل مابه التفاوت نرخ ارز، 

رقم دالر 3850 تومان پيش بينى مى شــود، يعنى 
550 تومان نســبت به امســال گران تر ديده شده 
اســت. به گفته وى از ديگر عوامل افزايش نرخ ارز، 
محدوديت ها در نقل و انتقاالت بوده و 
عمالً اين كار از ســوى صرافى ها انجام 
مى شــود كه هزينه هاى سربار خواهد 
داشت.ســركوب ارزى در دولت يازدهم 
نيــز بى تأثيــر در افزايش نــرخ ارز در 
ماه هاى اخير نيست. به گفته وى اليحه 
بودجه و منفى بودن تجارت خارجى از 
اين عوامل هستند. درهمين حال مركز پژوهش هاى 
مجلس در بــرآوردى از نرخ ارز در ســال آينده، از 
متوسط نرخ 4300 تا4450 تومانى دالر براى فصل 

زمستان سال 97 خبر داد.

غيرقابل قبول ايجاد كرده است. 
نماينده  ديگــر  قوامى،  هادى 
مجلس هم با بيان اينكه عمدتاً 
تقاضا و عرضــه ارز در اختيار 
دولت بوده و بيشــترين تقاضا 
در اين دو بعد دست خود دولت 

داورانــى، درباره محورهــاى نامه اش به 
رئيس جمهور گفــت: با توجه به كاهش 
ارزش پول از ايشــان درخواست كردم از 
كاهش ارزش پول ملى كشور جلوگيرى 
شود. به گزارش خانه ملت، پورابراهيمى 
داورانى درخصوص محورهاى نامه اش به 
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
براى حفظ اسالم به فقه و  فقاهت 

نيازمنديم.

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 ارحم الراحمين
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گزارش از شخص

آمريكايِى آرام
«رمزى كالرك» دوم بهمن 57  به ديدار امام «ره» رفت

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   دســِت كم 
براى مــا ايرانى ها،آمريكايــِى جالب توجهى به 
نظر مى رســد! «رمزى كالرك» نامــش از دوم 
بهمن ســال 1357 وارد روزشــمار حوادث ريز 
و درشــت دوران انقالب مى شــود و پس از آن 
نيز هر از چندى رد پا يا حضور آشــكار اما غير 
رسمى اش در ماجراهاى مختلف به چشم مى آيد. 
سياستمدارِ حاال پير و فرتوت آمريكايى به خاطر 
فعاليت هاى ضدجنگش، ميان مردم ديگر نقاط 
جهان هم شــهرت زيادى دارد. «كالرك» ميان 
خود آمريكايى ها نيز اگرچه چهره كامالً محبوبى 
به شــمار نمى رود، اما به دليل ســوابق سياسى 
و مخالفت هــاى گاه و بيگاه بــا هيئت حاكمه 
كشورش، بســيار سرشناس اســت. وكيل 91 
ساله آمريكايى را مى شود يك عتيقه سياسى نيز 
قلمداد كرد، زيرا او و «آلن بويد» تنها اعضاى زنده 
مانده از كابينه «جانسون»، سى و ششمين رئيس 
جمهور آمريكا در 55 سال پيش به شمار مى روند.

  سه آرزو داريم
در پايــان ديدارش با امام(ره) در نوفل لوشــاتو، 
خطاب به ايشــان گفت: «... ســه اميــد و آرزو 
داريم، اول: انتقال قدرت به دولت جديد ســريع 
و با آرامش و بدون شــلوغى انجــام گيرد. دوم: 
وعده هاى عدالت براى همــه مردم تحقق يابد. 
ســوم: مردم ايران و مردم آمريكا به هم عشــق 
بورزند، تفاهم كنند، احتــرام بگذارند...». پس از 
آن نيز به خبرنــگاران گفت: « به نظر من بدون 
مشاركت آيت  اهللا خمينى هيچ گونه امكانى براى 
حل بحران ايران وجود ندارد». «كالرك» در اين 
ديدار يك مقام رسمى يا فرستاده دولت آمريكا به 
شمار نمى رفت و شايد به همين دليل، امام(ره) به 
دادستان كل سابق آمريكا اجازه ديدار و گفت و 
گو را داده بودند. او به دليل حمايت هاى آشكارش 
از انقالبيون ايران در داخل آمريكا نيز با انتقاداتى 
مواجه بود. شمار اندكى از تحليلگران نيز با بدبينى 
او را از جمله كسانى مى دانند كه از سوى آمريكا 
مأموريت داشت به سقوط پهلوى در ايران سرعت 
ببخشد. اين ديدگاه به قدرى بدبينانه است كه 

حتى «پرويز ثابتى» مديركل امنيت داخلى ساواك 
در كتاب «در دامگه حادثه» آن را رد مى كند و در 
پاسخ به اين پرسش كه رمزى كالرك در ماجراى 
فرار شاه از ايران چه نقشى داشت، مى گويد: «او 
هم يك ديوانه اى بود! خود آمريكايى ها او را نرمال 
نمى دانند... از خودش چهره ليبرالى ساخته بود و 
با شاه مخالف بود...وقتى ماجراى (امام) خمينى 

پيش آمد، خودش را داخل داستان كرد...». 

  خوش صحبت
ســال 1927 و در خانواده اى حقوقى متولد شد! 
يعنى پدرش نيز زمانى دادستان كل آمريكا شده 
بود و بعدها نيز در ســمت معاون در يك دادگاه 
عالــى به كار ادامه داده بــود. مادرش هم وكيل 
و ســپس قاضى برجسته ايالت تگزاس به شمار 
مى آمد. البته اين ها سبب نشــد كه «رمزى» از 
همان ابتدا راه حقوقى پدر و مادر را دنبال كند، 
بلكه مدتــى در نيروى دريايــى خدمت كرد و 
سپس در رشته هنر به دانشگاه رفت و ليسانسش 
را گرفت. 6 سال بعد اما در مقطع دكترى و رشته 
حقوق از دانشكده حقوق شيكاگو، دانش آموخته 
شد تا سر وكارش ابتدا به وكالت و بعد قضاوت و 
پست ها و مناصب دولتى بيفتد. «كالرك» از جمله 
اعضاى محبوب و موفق كابينه «جانسون» بود كه 
به عنوان وزيران «توانا، مستقل، ليبرال و خوش 
صحبت» معروف بودند. ضديت با جنگ افروزى و 
همچنين مبارزه با تروريسم از نخستين سال هاى 
فعاليت سياســى اش تا امروز در گفتار و رفتار او 

ديده مى شود.

  من فقط وكيل بودم
درباره داليل سفر به ايران يا عالقه اش به پيگيرى 
اخبار انقالب گفته است: «از سال 1976 تا انقالب 
اســالمى، چندين بار به ايران سفر كردم. در آن 
زمان هيچ سمت دولتى نداشتم. پايان سمت من 
به عنوان دادستان كل آمريكا به حدود 10 سال 
پيش از اولين سفرم به ايران برمى گردد. آنچه باعث 
شد به ايران ســفر كنم، نگرانى زياد دانشجويان 
ايرانى مقيم آمريكا از سركوب گسترده انقالبيون 

توسط پليس و نيروهاى امنيتى رژيم شاه بود... 
دوســتى داشــتم كه فرزند يكى از آيت اهللا هاى 
معــروف ايران بود. او را به خاطر مبارزات انقالبى 
از ايران تبعيد كرده بودند...زمانى كه به ايران سفر 
مى كردم، يك وكيل بودم كه صرفاً عالقه زيادى 

به پرونده هاى بين المللى داشتم.

  پايمردى كنيد
 ســخنان «كالرك» پــس از تســخير النــه 
جاسوســى آمريكا نيــز جالب توجه اســت. او 
در ســخنانى در پاريس مى گويد: «آمريكا بايد 
براى رهايــى گروگان ها تحقيقــات جامعى را 
در مورد دخالت هاى گذشــته اش در امور ايران 
آغــاز كند... آمريكايى ها بايــد از ايران بابت اين 
گذشته عذرخواهى كنند». اين يعنى همراهى و 
حمايت هاى او از آنچه در ايران رخ مى داد محدود 
به سال هاى نخســت پيروزى انقالب نمى شود، 
بلكه سال هاى سال همچنان ادامه پيدا مى كند. 
ســال 1391 در گفت و گو بــا يك خبرگزارى 
ايرانــى مى گويد: «همان طور كــه مى دانيد ما 
مصدق را از قدرت بركنار ساخته و شاه را بر تخت 
قدرت نشــانديم تا به مدت 35 سال در خدمت 
منافع ما باشد. ما كامالً مردم ايران را ناديده گرفته 
بوديم. انقالب اســالمى و اخراج شاه از بسيارى 
جهات ما راخشمگين ساخت؛ از بسيارى جهات 
ما را تهديد كرد... بهترين توصيه من براى ايران 
اين است كه در مورد حقوق خود پايمردى كرده 
و بر آن ها ابرام ورزد و كارى كند كه مردم آمريكا 
از حكومت خود بخواهند در مورد ايران آنچه را 

كه درست است، انجام دهد».

  ضد صهيونيسم
در ضديت با صهيونيســت ها و سياست هايشان 

نيز شــهرت دارد. در بســيارى از كمپين هاى
 بين المللى عليه سياست هاى اين رژيم مى شود 
نــام «رمزى كالرك» را نيز ديــد. او پس از ترور 
شهيد «احمدى روشن» ضمن محكوم كردن اين 
ترور در بيانيه اى اعالم مى كند: «ترور دانشمندان 
هسته اى ايران با هدايت آمريكا و اسرائيل انجام 
مى گيرد... اين ترور ها با هدف ايجاد وحشت در 
ميان مردم اين كشور، برانگيختن مخالفت مردم 
ايران با حكومتشان و به انحصار در آوردن پژوهش 
و توليد انرژى هسته اى است. هدف، متوقف كردن 
تالش ايران براى استقالل صنعتى و تكنولوژيكى 
است كه استقالل ايران و آزادى مردم اين كشور 

به آن وابسته است». 

  نه چندان مستقل
البته همه اين مطلب مى تواند تعريف و تمجيد 
از «كالرك» و اقدام هايش نباشــد، زيرا شما در 
فهرست موضع گيرى ها و كارهاى عجيب و غريب 
او مى توانيد بر عهده گرفتن وكالت صدام و چند 
چهره جنايتكار بين المللى ديگر را هم ببينيد. اين 
را هم اضافه كنيم كه در عالم سياست نمى شود 
هميشه به همه چيز و همه ماجراها خوشبينانه 
نگاه كرد. «كالرك» اگرچه مدعى است در همه 
ســفرهايش به ايران مســتقل و بدون توجه به 
خواسته هاى دولتش عمل كرده است، اما شواهد 
نشان مى دهد اين ادعا چندان نزديك به واقعيت 
نيست. به نظر شــما چرا امام(ره) تقاضاى ديدار 
او را پس از ماجراى تســخير النه جاسوسى رد 
مى كنند؟ اواخر دوران دولت موقت، «كالرك» در 
رابطه با دســتگاه هاى پيشرفته مخابراتى و لرزه 
نــگارى به جا مانده از آمريكايى ها در «فرح آباد» 
چه پيامى را از طرف وزير خارجه كشــورش به 

مهندس بازرگان مى رساند؟ 

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

توهم بحرينى!
باشگاه خبرنگاران/ وزير كشور بحرين مدعى 
شــد، در ماه گذشــته 19 «طرح تروريستى» با 
هدف ترور برخى مسئوالن و آسيب رساندن به 
تأسيسات نفتى در اين كشور خنثى شده كه در 
پشت همگى آن ها «سپاه» ايران قرار داشته است!

ارتباطى ندارد
خبرآنالين / مدير روابط عمومى شــركت 
بازرگانى تأمين اجتماعى در واكنش به اخبار 
منتشره پيرامون واردات گوشى آيفون از سوى 
تأمين اجتماعى گفت: فعاليت اين شركت در 
حوزه تلفن همراه هيچ ارتباطى با اجراى طرح 
رجيسترى و افزايش قيمت تلفن همراه  ندارد.

خودتان انصراف دهيد!
ايسنا / با موافقت مجلس براى حذف بيش از 
30 ميليون دريافت كننده يارانه، يارانه بگيران 
يا بايد اجازه دهنــد تراكنش هاى مالى آن ها 
چك شود يا اينكه اگر مايل به اين كار نيستند، 

داوطلبانه انصراف دهند!

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4312/16

22/5923/32 5/115/43

16/4717/21

6/397/10

17/0717/41
گورستان پُر از نام است

گورســتان پُر از نام است... چشم از قبرها و اســم ها برنمى دارم... از سنِگ مزاِر 
آدم هاى بى نام و نشان و آشنا...

َدِم غروب اســت و دلمان هواى مادربزرگ و پدربزرگ را كرده... عجيب بى تاب 
شده ايم براى خنده هايشان، قربان صدقه هايشان... براى حرف هايشان... حرف هاى 

هم وزن طال و گوهرشان...
با دلتنگى و فاتحه و ســالم به ســمت شــان مى رويم كه بى مقدمه از خواهرى 
مى پرســم: اميد عباسى را مى شناسى؟ عاقل اندر سفيه نگاهم مى كند كه معلوم 

است مى شناسم. البته شهيد اميد عباسى آتش نشان را.
جلوتر اسمى از روى قبر برمى دارم و مى پرسم. كمى تأمل مى كند و مى گويد: نه، 
نمى شناسم. و بعد مى پرسم مصطفى احمدى روشن؟ َسر تكان مى دهد با لبخند 

كه شهيد هسته اى. بله مى شناسم.
و دوباره اســمى از روى سنگ ها... جواب منفى است... و بعد پروفسور حسابى؟ 

جواب مثبت است...
آن قدر ادامه مى دهم كه خواهرى - تلخ - مى ايستد كه حرف حسابت چيست؟

با هم درنگ مى كنيم آنوقت. گله اى زنگوله دار همراه چوپانشان - بع بع كنان - در 
حال عبور از كنار آرامستان روستايند كه مى گويم ياِد «خانجان» افتادم. ياِد وقتى 
كه روى ايوان سبزى پاك مى كرد و مى گفت: مالحظه وقت مرگتان را هم بكنيد! 
نيك و با آبرو و اســم و رســم دار زندگى كنيد! براى خدا زندگى كنيد هرلحظه! 
براى خدا نفس بكشــيد! براى رضاى خدا چاى َدم كنيد! عاشق شويد! بخنديد، 

گريه كنيد!
صداى زنگوله ها دور مى شود و خواهرى با چشِم خيس مى رود و من هنوز ايستاده ام 
باالى قبرى كه مربوط به بانويى است برايش فاتحه مى خوانم، اما نمى شناسمش!

تاريخ نوشــت: يادتان به ِمهر و نيكى شــهيدان آتش نشــان پالسكو! مستوفى، 
حسين زاده، شفيعى، روحانى، على تبار، آقايى، داداشى، مهرورز، محسن قديانى، 

كوهى، هوايى، سلطانى، امينى، سفى زاده، قبادى و ميرزا خانى.

روزمره نگارى
  ايستگاه/ رقيه توسلى  

چـــــرا ؟

پل سانچى!
شــهردار يكــى از مناطق مشــهد در 
سرعت عمل، موقعيت شناسى و فرصت 
سازى سنگ تمام گذاشته و در اقدامى 
شايســته، پل عابر پياده تازه ســازى را 
به نام «ســانچى» نامگذارى كرده تا در 
قدردانى از شهداى نفتكش ايرانى، گوى 
سبقت را از ديگر شهرداران ربوده و البد 

دل مردم داغدار را شاد كرده باشد! 
منتقدان شــهردارى اما معتقدند كه آقاى شهردار محترم، روغن ريخته شده را 
نذر امامزاده كرده است. يعنى يك پل هفت-هشت مترى كه احتماالً چند ماه 
پيش با درخواست يك مدرســه، براى عبور و مرور كودكان از روى كانال آب، 
ساختنش آغاز شده بود، طى يكى دو روز گذشته به پايان رسيده و حس فرصت 
سازى و موقعيت شناسى مسئوالن محترم شهردارى، سبب شده نام «سانچى» 

روى آن گذاشته شود! 
منتقدان شهردار از ايشان مى پرسند آيا راه هاى بهتر و شايسته ترى براى تجليل 
و پاسداشت از شهداى بزرگ «سانچى» وجود نداشت ؟ اينكه در زمان گرم بودن 
تنور، بايد نان را چســباند، اصل درستى اســت، اما كوره داغ احساسات مردم 
داغديده از حادثه «سانچى»، جاى چسباندن چنين نانى نبود. منتقدان شهردار 
محترم معتقدند اقدام هايى از اين قبيل، بيشتر از اينكه بزرگداشت و تجليل به 
حساب آيد، مى تواند مايه شرمسارى باشد. آنچنان كه خبر و تصاوير مربوط به 
پل سانچى، چند روز گذشته به «تلخند» كانال هاى خبرى و ريشخند و تمسخر 
سايت هاى مختلف تبديل شــد. منتقدان معتقدند شهرداران محترم تا اطالع 

ثانوى به بزرگداشت و تجليل از سانچى نپردازند، بهتر است!

  ايستگاه/ اميد ظرافتى  
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