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آيت اهللا علم الهدى 
در جلسه ستاد فجر 

خراسان رضوى:

نقاط قوت 
و كارآمدى 
نظام را به 
رخ بكشيم

 اخبار  بن بست به وجود آمده در اليحه بودجه 97 دولت كه به حذف اعتبارات طرح هاى 
مهمى چون مقابله با ريزگردها، آبرسانى به روستاها، بازسازى مناطق زلزله زده و سيل زده، 
آبخيز دارى و تقويت بنيه دفاعى كشور منجر شده بود با تدبير مقام معظم رهبرى و تأمين 
اين اعتبارات از محل صندوق توسعه ملى برطرف شد. بنابراين مجوز، دولت مى تواند 4 
ميليارد دالر از محل صندوق توسعه ملى براى طرح هاى آبخيزدارى، آبرسانى به روستاها، 
آبيارى تحت فشار، بازسازى مناطق زلزله زده و سيل زده، تأمين برخى واكسن ها، ترميم 

بودجه صدا و سيما، تأمين طرح سيستان و تقويت...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمد صادق كوشكى 

كسانى كه سخنان دوشنبه شب رئيس جمهور را با مردم ديده و شنيدند بر اين 
نكته اتفاق نظر دارند كه آقاى روحانى يا از وظايف رئيس جمهورى آگاهى ندارند 
يا نسبت به آن ها و چگونگى اجراى آن ها بى اعتنا هستند. سخنان ايشان مانند 
يك شهروند عادى بود كه به يك مسئول پيشنهاد مى دهد يا يك منتقد كه صرفاً 

به ارائه يك نظر اكتفا مى كند. پس از گذشت پنج سال...

سخنانى كه حرف دل مردم نبود
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: امام هادى
براى نعمت ها 
همسايه خوبى 

باشيد و با 
سپاسگزارى و 

قدردانى از آن ها، 
بر نعمت هاى 

خويش بيفزاييد.  
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نگاهى به زندگى جهادى امام رضا
 سالم  امام رِضا (عليه السالم): «َرِحَم اّهللاُ َعْبدا در اين شماره «سالم» مى خوانيد

اَْحيا أْمَرنا.... يََتَعلَُّم ُعُلوَمنا و يَُعلُِّمها الّناَس، َفإِنَّ 
الّناَس لَْو َعلُِموا َمحاِسَن َكالِمنا الَتََّبُعونا

خدا بيامرزد بنده اى را كه امر ما را زنده كند... 

دانش هاى ما را فراگيرد و به مردم بياموزد. اگر 
مردم زيبايي  هاى سخنان ما را مى  دانستند، از ما 
پيروى مى كردند. بدانيد پيام زندگى پرماجراى 

على بن موسى الرضا (عليه الّصلوه والّسالم) ...

 روايت شفاى بانويى از شهر باران در حرم على بن موسى الرضا

نوايى از بهشت در ارديبهشت
......صفحه 6

چهارشــنــبــه
4 بهمن 1396

6 جمادى االول 1439 
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بسته سالمت 
كوچك تر مى شود

اعالم آمادگى مجلس براى حمايت از 
ساخت سريال هاى فاخر

حسرت جهانى شدن 
بر دل هندبال ايران ماند

اشاره وزير بهداشت به مشكالت درمان در ديدار هنرمندان مطرح شد مسابقات قهرمانى آسيا - كره جنوبى

مسئوالن آستان قدس و مديريت شهرى بر توقف بلند مرتبه سازى و اصالح بافت پيرامون حرم تأكيد دارند

همگرايى براى شهر رضوى
 ............ صفحه 4 خراسان

كارشناسان ازضرورت تغيير در 
نظام آموزش عالى مى گويند

دانشگاه 
«كارمند پرور» 

كارآفرين 
نمى سازد!

سنت شكنى 
در فصل سرد

اجاره بها 
با وجود 
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 چهارشنبه   4 بهمن 1396 6 جمادى االول 1439 24 ژانويه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8605 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

دفاع از مردم فلسطين وظيفه اسالمى، انسانى و اخالقى است    ايسنا:رئيس مجلس با تأكيد بر اينكه دفاع از مردم فلسطين، وظيفه اسالمى، اخالقى و انسانى است، گفت: از نظر منفعت و 
امنيت ملى نيز بايد در برابر رژيم اشغالگر قدس ايستادگى و مقاومت كرد، چون اين رژيم بدون توجه به مرزها در داخل كشورهاى ديگر اقدام به ترور و كارهاى ايذايى مى كند. على الريجانى در هشتمين 

همايش «غزه نماد مقاومت» گفت: وظيفه اسالمى و انسانى ما حكم مى كند، از مردم فلسطين حمايت كنيم.

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

 سياست / آرش خليل خانه   بن بست 
به وجود آمده در اليحه بودجه 97 دولت 
كه به حذف اعتبــارات طرح هاى مهمى 
چون مقابلــه با ريزگردها، آبرســانى به 
روستاها، بازســازى مناطق زلزله زده و 
ســيل زده، آبخيــز دارى و تقويت بنيه 
دفاعى كشور منجر شده بود با تدبير مقام 
معظم رهبرى و تأميــن اين عتبارات از 

محل صندوق توسعه ملى برطرف شد.
بنابراين مجوز، دولت مى تواند 4 ميليارد 
دالر از محل صندوق توســعه ملى براى 
به  آبرســانى  آبخيــزدارى،  طرح هــاى 
روســتاها، آبيارى تحت فشار، بازسازى 
مناطــق زلزله زده و ســيل زده، تأمين 
برخى واكســن ها، ترميم بودجه صدا و 
ســيما، تأمين طرح سيســتان و تقويت 

بنيه دفاعى كشور، برداشت كند.
در حالى كه كشــور به ويژه در ماه هاى 
اخيــر با بحــران جدى در حــوزه آب و 
كاهش نزوالت آســمانى از يك سو و به 
تبع آن معضل رو به رشــد ريزگردها كه 
سالمت مردم بخش هايى از 
كشور را به مخاطره انداخته 
و زندگــى را براى آن ها اگر 
بســيار  ناممكن،  نگوييــم 
ســخت كرده است، حذف 
جــدول شــماره 4 اليحه 
بودجه 97 در كميســيون 
تلفيــق نه فقــط اعتراض 
نمايندگان مجلــس را  به 
دنبال داشــت كــه موجب 
بهت و نارضايتى گســترده 

در كشور شد.

 حذف اعتبار مقابله 
   با ريزگردها 

خبرها از آن حكايت داشت كه كميسيون 
تلفيــق بودجه در مجلس اقدام به حذف 
اين اعتبارات كرده است و رئيس جمهور 
نيز دوشــنبه شــب در گفت وگوى زنده 
تلويزيونى خود به طور تلويحى به نحوى 

ســخن گفت كه حذف اعتبــار مقابله با 
ريزگردها در مجلــس رخ داده، اما وعده 
داد كه اين اعتبارات باز خواهد گشــت. 
اما واقعيت اين بــود كه دولت اليحه اى 
به مجلس داده بود كه كميسيون تلفيق 
راهــى جز حذف ايــن بنــد در اختيار 

نداشت.
به اين ترتيــب دولت در عمل مجلس را 
در برابر كار انجام شده اى قرار داد كه به 
پاى نمايندگان نوشته شود، اما مجلس با 
ارجاع اين بن بست به مقام معظم رهبرى 

بر اين موضوع فائق آمد.
ابوالفضل حســن بيگى عضو كميسيون 
امنيت ملى و سياســت خارجى مجلس 
با اشــاره به اينكه مشــكل و گره بزرگ 
بوجود آمده در حوزه هايى كه با زندگى، 
ســالمت و امنيت و آرامش مردم مرتبط 
است با كمك و تدبير دوباره مقام معظم 
رهبرى باز شــد به خبرنگار ما گفت: اين 
مسئله قابل توجه و مهمى است كه وقتى 
جامعه و مردم با كمبــود مواجهند و به 
رهبرى مراجعه مى شود، ايشان به فوريت 
پاســخ مثبت مى دهند. ان شــاءاهللا اين 

رفتار درسى شود براى مجلس، دولت و 
مسئوالن كشور كه به فكر مردم باشند و 

مشكالت آن ها را درك كنند.

 درس مديريتى
نماينده مردم ســمنان با اشاره به اينكه 
دولت در اليحه بودجه دســت در جيب 
ذخيره ارزى كشــور كرده است، افزود: 
اين يك درس مديريتى است و نبايد هر 
سال كار را به جايى برسانيم كه براى حل 
مشــكالت و امور ضرورى كشور ايشان 
ورود كنند و از محل صندوق توسعه ملى 

گره دولت را بگشايند.
حســن بيگى با تأكيد بر اينكه جامعه و 
مردم نيازمند اقدامات عملى و واقعى براى 
تزريق اميد و دلگرمى به آينده هستند، 
اظهارداشت: در شرايطى كه تهديدهاى 
امنيتى عليه كشور در سال هاى اخير رو 
به افزايش بوده و ســاختار اين تهديدها 
مدام در حال دگرگونى است، ما در چند 
سال گذشــته نه تنها اعتبارات مكفى به 
حوزه دفاعى كشور اختصاص نداده ايم كه 
هر ساله نيز شاهد كاهش بودجه دفاعى 

كشور در لوايح دولت بوده ايم. اين درحالى 
است كه جمهورى اسالمى ايران با درايت 
نه فقط توانسته بحران هاى منطقه اى را 
مديريت و تهديدهاى امنيتى و نظامى را 
از مرزها دور كند كه با كمترين امكانات و 
بودجه به مدد جوانان و دانشمندان كشور 
كارهاى بزرگــى در حوزه صنعت دفاعى 

كشور صورت داده است.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلــس خاطرنشــان كرد: در 
شــرايطى كه مشــاوران ترامپ در حال 
ديكته سياست فشــار بر ايران و تهديد 
كشورمان هستند و دشمن هر جا خأليى 
مشاهد كند از همان نقطه اقدام مى كند، 
تأكيد رهبــرى بر تقويــت بنيه دفاعى 
كشور تودهنى به دشمنان و زمزمه هاى 
اين روزهــاى آن ها بود كه يادآورى كرد 
جمهورى اســالمى ايران در هر شرايطى 
توان دفاعى خــود را تقويت خواهد كرد 
و اين حــوزه  خط قرمز جدى و غيرقابل 
تغيير ايران اســت و به دولت و مجلس 
يادآورى كرد كه اولويت ها و مسائل مهم 

كشور كدام هست ند.
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  مســئوالن معلوم اســت چكار مى كنند؟ هفته گذشــته اعــالم كردند 
قاچاقچيان اعدام نمى شوند، از فردا هر خرده فروشى مى شود يك قاچاقچى! 
بعد خدا مى داند چى بر ســر اين مملكت و جوانانــش مى آيد، ديروز اعالم 
كردند قليان آزاد شــد در قهوه خانه ها، پس چرا بســتيد؟ مگر نگفتيد هزار 
آشغال و مواد مخدر در قليان به خورد جوانان مى دهند، فرداى قيامت شما 

بايد پاسخگو باشيد!. 9150005829
  از رئيســان محترم خواهشــمنديم برنامه ريزى براى گرانى ها را تا پنج 
سال بكنند تا مردم بفهمند مثًال گوشت تا پنج سال ديگر يك قيمت است، 
براى اينكه ضرر نكنند حداكثر قيمت را در نظر بگيرند، چون بيشــتر مردم 
اجاره نشــين هستند و تا چشم به هم بزنند سال تمام مى شود و اين جورى 

خيالمان تا پنج سال راحت است!. 9150000565
  ســالم و خسته نباشــيد به برادران محمودى كارگردان سريال سايبان، 
ســريال قشنگى ســاخته بود، فقط آخرش نتونست ســريال را جمع كند. 

9150006751
 در شــبكه يك روحانى مرتب از مؤسســات بدون مجوز صحبت مى كرد، 
مى خواستم بگويم اين ها «دكه زيرپله» كه نبودند، حاشيه خيابان هاى اصلى 
شــهر و بعضى ســر دو نبش آن هم با تابلوهاى چندين مترى، چرا جلوى 
فعاليت شان را نگرفتيد؟ شايد براى اينكه بتوانيد از ترفند غيرمجاز استفاده 
كنيد و طبق معمول به شــعور مردم توهين و منت پول هاى پرداختى را سر 
مردم بگذاريد! در صورتى كه ســهل انگارى خودتــان باعث چنين معضلى 

است. 9150001735
  آقاى رئيس جمهور با حذف يارانه قشر ضعيف، يقيناً فقيرى وجود نخواهد 
داشت چون تمامى فقرا از بيكارى و شرمندگى مى ميرند!. 9370007137

  حتى تقاضاى كمك به شــيوه غربى ساعت 10 شب در منطقه آزادشهر، 
مردى با پوشش خاص به همراه بلندگو و يك آكارديون و پخش صوت بلند، 

چرا؟ واقعاً چرا؟ 9150009278
  ســه رئيس جمهور در دنيا هســتند كه گفتار و كردارشان ثبات ندارد، 

حدس بزنيد چه كسانى هستند؟ 9150001136
  جناب ســيف يك ماه پيش كه دالر روند صعودى به خود گرفت، گفت 
مردم نگران نباشــند اوضاع تحت كنترل اســت و اين افزايش قيمت حبابى 
اســت. اكنون پس از حدود يك ماه كه دالر از 4700 تومان هم گذشــته و 
كمــر مردم را خم كــرده، مى گويد بزودى و در چنــد روز آينده قيمت ارز 
كاهش پيدا خواهد كرد. خوب به ايشان بفرماييد قيمت هايى كه پيوسته رو 
به افزايش اســت را هم بعد از كاهش احتمالى قيمت ارز به حالت اوليه باز 

مى گردانيد يا آن به حوزه كارى شما مربوط نيست! 9150001443
  آقــاى رئيــس جمهور! خوب حق ايــن مردم ضعيف را بــه اميد اينكه 
يارانه شــان قطع نشود به شــما رأى داده اند، كف دستشــان گذاشته ايد!. 

9370007138
  قيمــت دالر به 4500 تومان رســيد، هرچقدر قيمت نفت باال مى رود و 
درآمد دولت بيشتر مى شود، برعكس دالر كه قيمت همه چيز به آن وابسته 
است باالتر مى رود، قبل ازبرجام قيمت دالر3500 تومان بود، آقاى روحانى! 
چند تا اقتصاددان از كشــورهايى مثل آلمان، يــا ژاپن، دعوت كنيد بيايند 

اقتصاد ايران را درست كنند!. 9190006557
  پررويى و وقاحت هم حدى دارد. كسانى كه خالف قانون حقوق باالتر از 
8ميليون تومان مى گيرند، نغمه مخالف با طرح كميســيون تلفيق ساز كرده 
اند! بايد اضافه دريافتى اين ها در چند سال پيش هم گرفته شود. اين ها فقط 
زبان زور مى فهمند. طبق آمار، كار مفيد كارمندان دولت در روز چند دقيقه 

است؟ 9150000934 
  چــرا بســيارى از مديران مناصب كشــورى كه در شــبكه خبرصحبت 
مى كنند، لهجه اصفهانى دارند. يعنى ژن خوب در ســاير مناطق ايران پيدا 

نمى شود؟ 9150008280
  پيشــنهاد دارم مناظره اى بين آقايان ظريف، جليلى يا عراقچى، فريدون 
عباسى يا تخت روانچى، در مورد برجام انجام گيرد، تريبون هاى يكطرفه كه 
تاكنون در اختيار تيم هســته اى بوده، نمى تواند محل روشنگرى ملت ايران 

در مورد برجام باشد. 9150000609

سخنانى كه حرف دل مردم نبود
كســانى كه سخنان دوشــنبه شب رئيس 
جمهور را با مردم ديده و شنيدند بر اين نكته 
اتفاق نظر دارند كه آقاى روحانى يا از وظايف 
رئيس جمهــورى آگاهى ندارند يا نســبت 
بــه آن ها و چگونگى اجــراى آن ها بى اعتنا 
هستند. سخنان ايشــان مانند يك شهروند 
عادى بود كه به يك مسئول پيشنهاد مى دهد 
يا يك منتقد كه صرفاً به ارائه يك نظر اكتفا 
مى كند. پس از گذشــت پنج سال از رئيس 
جمهورى، ايشان هنوز سخنانى نظير وعده 
مى دهم، بايد انجام شود، انجام خواهد شد، به 
مردم ارائه مى دهد. سخن قابل تأمل تر اينكه 
اســتفاده از اين واژه ها شايد در ماه هاى اول 
دولت يازدهم يا ايام انتخابات مى توانست مؤثر 
باشد، اما اين روزها و در بين مشكالت متعدد 
كشور، به مذاق هيچ كسى خوش نمى آيد كه 

چنين واژه هايى را از رئيس جمهور بشنود.
از ســوى ديگر، روحانى عادت كرده اســت 
فعاليت ها و اقداماتى كه نهادها يا سازمان هاى 
ديگر انجام داده اند را به نام دولت هاى يازدهم 
و دوازدهــم به مردم معرفى  كند، به گونه اى 
كه اگرچه سپاه و قرارگاه خاتم در خوزستان 
اقدام به كاشت نهال كرده اند يا به مردم زلزله 
زده كرمانشاه كمك رسانى كرده اند، ايشان 
تمام اين اقدامات را به نام دولت هاى يازدهم 

و دوازدهم قلمداد مى كند.
ســخنان روحانى به گونه اى است كه گويا 
دولت دومى در كشــور وجود دارد و ايشان 
براى آن دولت اظهارنظر مى كند. آقاى رئيس 
جمهور به گونه اى اوضاع كشــور را تبيين و 
وانمود مى كند كه انــگار تمايل ندارد براى 
حقايقى همچون گرانى، بيكارى، افزايش نرخ 
ارز و نابسامانى در اين بازار، مشكالت سپرده 
گذاران مؤسســات مالى و اعتبارى و بحران 
ريزگردهــا برنامه عملياتى و گزارش اجرايى 
ارائه كند؛ اگرچه در حقيقت گزارشى نيست 
كه ارائه شود. وقتى دولتى نگاه از باال به پايين 
و اشــرافى داشته باشد و براى مواردى نظير 
مسكن مهر از تعبير قوطى و طويله استفاده 
كنــد، چه انتظارى از ايــن دولت براى حل 

مشكالت مردم مى توان داشت. 
از نگاه رئيس جمهور هيچ مشكلى در كشور 
وجود ندارد، در حالى كه مردم تمايل دارند 
اگر كارى انجام نمى شود، حداقل واقعيت ها 
بــه آن ها گفته شــود و رئيــس  جمهورى 
به عنــوان عالى ترين مقام اجرايى كشــور 
پاسخ هايى روشن، شفاف، دقيق و مبتنى بر 
برنامــه و عمل ارائه كند. مردم منتظر بودند 
رئيس جمهــور به برخى از مســائل عينى 
جامعه و به پرســش هايى كه در ذهنشــان 
بود پاسخ بدهد. از طرفى مجرى اين برنامه 
كه در زمان تبليغات در كنار رئيس جمهور 
و مبلغ برنامه هاى ايشــان بود نيز باعث شد 
تا پرســش ها و پاســخ ها بدون هيچ جواب 
قانع كننده اى رها شوند. در حالى كه انتظار 
مردم از صدا وسيما اين بود كه پرسش هاى 
شفاف  ترى مطرح و پاسخ داده شود. در واقع 
سخنان روحانى در مصاحبه زنده تلويزيونى 
حرف هاى دل مردم نبــود، حرف هايى كه 

مردم مى خواستند، بشنوند.

موشك كروز قدير 
«دست بزِن 300 كيلومترى» 

نيروى دريايى ارتش

تســنيم: ديــروز و در جريــان رزمايش 
محمدرســول اهللا ارتش، براى نخستين بار 
موشــك  كروز قدير از يگان هاى شــناور و 

ساحلى نداجا با موفقيت شليك شد.
مرحله دوم رزمايش مشترك محمدرسول اهللا(ص) 
ارتش جمهورى اســالمى، دو فروند موشك 
كــروز دريايى قدير توســط نيــروى دريايى 
ارتش شــليك و با موفقيت توانســت اهداف 
دريايى را منهدم كند. يكى از اين موشــك ها 
از ناوشــكن هاى قندى شليك شده و ديگرى 
نيز از يك پرتابگر متحرك ســاحلى به سوى 
هدف روانه شده است. اين براى نخستين بار 
است كه موشك كروز قدير از يگان هاى نيروى 
دريايى ارتش شليك مى شود. تا پيش از اين، 
يگان هاى شناورى نداجا فقط به موشك هاى 
كــروز دريايى قادر و نور كــه به ترتيب 200 
و حــدود 120 كيلومتــر بــرد دارند، مجهز 
بودند، اما ديروز با آزمايش عملياتى موشــك 
كروز قدير، نداجا رســماً به برد 300 كيلومتر 
دســت يافت. ناوشكن قندى كه بتازگى دوره 
تعميرات اساسى را گذرانده است، بتازگى به 
پرتابگرهاى اين موشك مجهز شده و حاال قادر 
است اهداف را از فاصله 300 كيلومترى مورد 
اصابت دقيق قرار دهد. ديروز دست بزِن نيروى 
دريايى ارتش در دريا، 300 كيلومترى شــده 
و يگان هاى موشــكى نداجــا از اين پس قادر 
خواهند بود اهداف خود را در فاصله هاى دورتر 

از قبل و با دقت باالترى، هدف قرار دهند.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمد صادق كوشكى كارشناس مسائل سياسى

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

سرلشكر صفوى:
آمريكا به دنبال حفظ كانون هاى مناقشه در غرب آسياست

مهر: مشاور عالى فرمانده معظم كل قوا، 
گفــت: آمريكا اكنون حفــظ كانون هاى 
مناقشه و بهره گيرى از آنان براى تحريك 
اختالف ها در منطقه را در دستور كار دارد.
سرلشكر ســيديحيى رحيم صفوى در 
گفت و گوى ويژه خبرى شبكه دو سيما در 
خصوص اقدام ها و جنايت هايى كه داعش 
در كشــورهاى عراق و سوريه انجام داد، اظهار داشت: داعش با پشتوانه سياسى 
و مادى صهيونيسم، آمريكا و برخى كشورهاى مرتجع عربى توانست از ظرفيت 
انتقادى اهل تسنن با ايجاد بحث هاى انحرافى استفاده و 82 ماه سوريه را درگير 
ناامنى كند. وى گفت: آمريكا اكنون حفظ كانون هاى مناقشه و بهره گيرى از آنان 
براى تحريك اختالف ها در منطقه را در دســتور كار دارد و ايران هراسى را نيز 
محور قرار داده و به دنبال اين اســت از اين دستاورد، اهداف سياسى، اقتصادى 
و نظامى خود را پيگيرى كند و در ســوريه مى خواهد به نيروهايى كه در ادلب 

هستند، روحيه بدهد.
وى گفت: بخشــى كه آمريكايى ها در آن حضور دارند، 25 درصد خاك سوريه 
اســت، البته درصد زيادى از منابع گاز و نفت در اين منطقه است و به نظر من 
دولت ســوريه در اين رابطه نيز موفق خواهد شد. ايران، تركيه و روسيه مخالف 

جدى حضور آمريكا در سوريه هستند.
سرلشــكر صفوى تصريح كرد: ايران با هوشــمندى كامل اگــر بتواند با عراق و 
پاكستان و ديگر كشورها بر ضد تروريسم و ائتالف آمريكايى در منطقه  غرب آسيا 
ائتالف سازى كند، موفق خواهد شد. اين ائتالف نيز بايد با حضور دولت ها و ملت ها 

شكل بگيرد، تا در برابر تشنج آفرينى آمريكا موفق عمل كند.

سخنگوى دولت در نشست خبرى:
خط مستمرى براى از بين بردن فقر مطلق تعيين مى شود

سياست: محمد باقر نوبخت گفت: سياست 
دولت اين اســت در سال آينده كسانى كه 
كمتر از خط مســتمرى دريافت مى كنند، 
بايد در چهار سال آينده به خط مستمرى 
برســند، تا هيچ كس در كشــور زير خط 

مستمرى، دريافتى نداشته باشد.
سخنگوى دولت ديروز در نشست خبرى با 
اشــاره به تالش دولت براى به صفر رســاندن فقر مطلق، گفت: سياست دولت اين 
است كه خط مستمرى را تعيين كنيم، بر اين اساس كسانى كه خانوارهاى يك نفره 
هستند بايد 193 هزار تومان و كسانى كه خانوارهاى پنج نفره هستند، 670 تا 700 
هزار تومان دريافتى داشــته باشند. بر اين اساس، در سال آينده كسانى كه كمتر از 
خط مستمرى دريافت مى كنند، در چهار سال آينده بايد به خط مستمرى برسند، 
تا هيچ كس در كشور زير خط مستمرى دريافتى نداشته باشد. وى با تشريح اليحه 
بودجه 97، گفت: نخستين تحول بودجه 97 اصالح ساختار تدوين بودجه است، با 
اينكه از سال 80 مقرر بود شيوه بودجه ريزى از روش متداول فعلى سنتى- افزايشى 
استفاده شود، امروز از بودجه ريزى مبتنى بر عملكرد استفاده كرديم، يعنى بودجه بر 

پايه قيمت تمام شده خدمت و محصولى باشد كه قرار است ارائه شود.
ســخنگوى دولت ادامه داد: اين روش در تصويب بودجه براى 340 دستگاه و رديف 
عملياتى شده است. وى با اشاره به اينكه تالش كرديم بودجه را شفاف كنيم، افزود: 

بيش از 16 هزار صفحه سند در 14 جلد به اليحه بودجه اضافه شده است.
نوبخت گفت: سعى كرديم تمركز بودجه را از مركز به سمت استان ها ببريم، 20 واحد 
درصد بودجه اى را كه استان ها بايد نسبت به آن تصميم گيرى كنند، در سال 97 نسبت 
به ســال گذشته افزايش داديم. سخنگوى دولت گفت: 868 طرح عمرانى كه در مركز 
نسبت به آن تصميم گيرى مى شد را به استان ها واگذار و سعى كرديم سياستى را كه در 
قانون برنامه مورد توجه بوده و رئيس جمهور نيز در انتخابات نسبت به آن وعده دادند و 

آن به صفر رساندن فقر مطلق تا پايان برنامه ششم توسعه است را دنبال كنيم.

نبايد هر سال كار را 
به جايى برسانيم كه 
براى حل مشكالت 
و امور ضرورى 
كشور رهبرانقالب 
ورود كنند و از محل 
صندوق توسعه 
ملى گره دولت را 
بگشايند

بــــــــرش

اشــاره به تالش دولت براى به صفر رســاندن فقر مطلق، گفت: سياست دولت اين 

شماره پيامك: 30004567

 سنت شكنى در فصل سرد

اجاره بها با وجود كاهش تقاضا افزايش يافت

گزارش خبرى

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  امسال، بازار اجاره بهاى مسكن در 
پايتخت با سّنت شــكنى، فصل سرد سال را با افزايش قيمت 

شروع كرده؛ گرانى بين 15 تا 25 درصدى.
با وجود پشــت سر گذاشــتن فصل نقل و انتقال در بازار 
مسكن كه عمدتاً بهار و تابستان هر سال است و همچنين 
در پاييز و در پى كاهش تقاضا، شــاهد افت بازار اجاره بها 
بوديم، با شروع زمستان اما نرخ ها به يكباره باال رفت و اين 
بــاال رفتن در پايتخت به اوج خود رســيد؛ به گونه اى كه 
امالكى هاى مناطق مختلف شــهر تخمين مى زنند اجاره 
بهــا در تهران ظرف دى ماه بين 20 تا 25 درصد رشــد 

داشته است.
پرس وجــوى ميدانى خبرنــگار ما از امالكى هــاى مناطق 
1،2،5،6،10 و12 تهران، حكايت از آن دارد كه رشــد قيمت 
مســكن و همچنين تورم انتظارى ماه هاى اخير در باال رفتن 
اجاره بها نقش به ســزايى داشته، به نحوى كه از اواخر پاييز 

تاكنون، بازار اجاره بها مانند هر سال با قدرت بيشتر چانه زنى 
مستأجران همراه نبود و مالكان حداقل 15 درصد و حداكثر 
25 درصــد به قيمت ها اضافه كرده انــد، ضمن اينكه تمايل 
مالكان به دريافت اجاره بيشــتر شــده است؛ چرا كه كاهش 
دنباله دار نرخ ســود بانكى، حتى در زمســتان هم آنان را به 

دريافت رهن بيشتر ترغيب نمى كند.
نكته قابل توجه ديگر اينكه فعاالن بازار رهن و اجاره مسكن 
اذعان مى دارند هر چند بســيارى از مســتأجران در نتيجه 
ناتوانــى مالى و تحمل هزينه هــاى مترتب بر جابه جايى در 
فصل بهار و تابســتان، قراردادهاى خود را با 10 تا 15 درصد 
افزايــش تمديد كرده اند و در عمل مــوارد زيادى براى ارائه 
به متقاضيان اجــاره در ماه هاى اخير وجود ندارد، اما مالكان 

همچنان بر دريافت اجاره بيشتر اصرار دارند.

  افزايش مبلغ رهن 
به گفته امالكى ها در يكى دو ماه گذشــته و با رشــد بازار 
مســكن در حوزه خريد و فروش، مبلغ رهن كامل ساالنه 
هم به طور متوســط از مترى يك ميليــون و 200 تا يك 
ميليــون و 500 هزار تومان به حــدود 2/5 ميليون تومان 

رسيده است.
اين اظهارات فعاالن حوزه مســكن در حالى عنوان مى شود 
كه بر اســاس آمار، در مهر امسال و در مقايسه با شهريور ماه 
شاهد كاهش 14 درصدى تعداد قراردادهاى رهن و اجاره در 
تهران بوديم، اما اين كاهش با رشد قيمت ها همراه بوده است. 
مهر در اين خصوص مى نويســد: در آبان امسال هم از تعداد 

قراردادهاى اجاره كاسته شد، هم از ميانگين اجاره بها؛ به اين 
صورت كه تعداد اجاره نامه ها نســبت به مهرماه 10 درصد و 
نسبت به آبان سال گذشته بيش از 20 درصد كمتر شده بود. 
ميانگين اجاره بها نيز در آبان امســال در تهران به 28 هزار و 
700 تومان كاهش يافت كه اگرچه كاهش بسيار ناچيزى به 
حساب مى آيد، اما نشان دهنده تكرار روند كاهشى اجاره بها 
در نيمه دوم هر سال نســبت به نيمه نخست آن است. اين 
گزارش اضافه مى كنــد: در آذرماه ميانگين اجاره بها نزديك 
11 درصد افزايش يافتــه و به رقم حدود 35 هزار تومان در 

هر متر مربع مى رسد.

  4شاخص تأثيرگذار بر اجاره بها
رئيس اتحاديه امالك تهران در تحليل داليل رشد اجاره بها 
در يكــى دو ماه اخير به خبرنگار مــا مى گويد: چهار مؤلفه 
بــورس، طال، ارز و قيمت حامل هاى انرژى، بازار مســكن را 
براحتى تحت تأثير قرار مى دهنــد و هر وقت اين ها حركت 
جهشى داشته باشند، قطعاً بازار خريد و فروش و اجاره مسكن 

را به حركت در مى آورند.
مصطفى قلى خسروى ادامه مى دهد: بر همين اساس با رشد 
نسبى قيمت ها در اين بازارها و همچنين با توجه به شايعاتى 
كه در خصوص افزايش قيمت حامل هاى انرژى در سال آينده 
مطرح شــد، بازار مسكن با رشــد همراه شد و اين رشد بازار 
اجاره را هم متأثر ســاخت؛ بنابراين حتى در زمستان هم با 
وجود كاهش تقاضا، شاهد افزايش قيمت ها و باال رفتن قدرت 

مالكان در برابر مستأجران بوديم.

هشتگ

#   هوا نداريم

#   روحيه اشرافى گرى

#  قوطى كبريت

#   اى كاش مى دانست

#   همدرد مردم

#   وعده باف

حميد رسايى، نماينده سابق مردم تهران 
در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به 

قسمتى از سخنان رئيس جمهور در گفت وگوى تلويزيونى با مردم به 
قوطى كبريت خواندن مسكن مهرى كه هزاران نفر را خانه دار كرده 
است، واكنش نشان داد و در صفحه توييترش نوشت: « يكى به آقاى 
 روحانى بگه مى شه شما به جاى  قوطى كبريت برا مردم خونه بسازى! 
حاال خونه نه، مى شه به زلزله زدگان  كوهبنانى كه دارند در چادراشون 

به خاطر  سرما يخ مى زنند، يه  كانكس بدين، فقط يك كانكس...».

صادق زيباكالم، عضو هيئت  علمى دانشكده 
علوم سياســى دانشــگاه تهــران و از جمله 

حاميان حسن روحانى در ايام انتخابات درباره گفت و گوى تلويزيونى ايشان 
نوشت: « اى كاش آقاى روحانى متوجه مى شدند، هر بار كه با مردم صحبت 
مى كنند بخش ديگرى از 24ميليون رأى شان را از  دست مى دهند. اى كاش 
ايشان مى توانستند متوجه شوند كه وقتى به جاى پرداختن به مشكالت و 
مسائل جدى و واقعى جامعه به سؤال و جواب هاى تصنعى، پوك و سطحى 

مى پردازند، در حقيقت به شعور مردم توهين مى كنند».

اميرحســين ثابتــى، فعــال سياســى و 
دانشجويى درباره اليحه جديدى كه دولت 

بــه مجلس داده اســت، گفت و اين اقدام را در فضاى كنونى كشــور 
نامناسب خواند و عنوان كرد: «وقتى در اوج مشكالت معيشتى  مردم، 
 روحانى اليحه افزايش و مادام العمر شدن حقوق مسئوالن را به مجلس 
مى دهد، يعنى جداى از بلد نبودن مديريت اقتصاد، حتى بلد نيست با 
مردم  همدردى كند. اگر مردم مطمئن بودند مسئوالن هم در سختى ها 
مثل آن ها زندگى مى كنند، تحمل خيلى مشكالت برايشان آسان بود».

امين اســدى، فعال سياسى و دبيركل 
«جمعيت صلح پايــدار» درباره برجام و 

رو به افول بودن اين برنامه جامع اقدام مشترك گفت و در همين 
رابطه چند ســؤال با رئيس جمهور درميان گذاشت و يادآور شد: 
« آقاى  روحانى، تنفس مصنوعى به جنازه برجام به كجا رســيد؟ 
ســهم ما از اين توافق چه بود؟ تجاوز چند باره آمريكا و متحدان 
اروپايى اش به روح و جسم برجام را چگونه توجيه خواهيد كرد؟ آيا 
همچنان قصد داريد با فشار ايميلى اعتراض خود را نشان دهيد»؟

آيت اهللا عباس كعبى، عضو جامعه مدرسين 
حــوزه علميه و همچنيــن نماينده مردم 

شــريف خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى درباره حال و روز وضعيت 
هواى شــهرهاى غبار گرفته در صفحه توييترش نوشت: «تعطيلى پى در 
پى مدارس، بيمارى هاى تنفســى ناشى از گرد و خاك، تأثير مضاعف در 
ركود اقتصادى، شتاب در پديده مهاجرت به استان هاى ديگر و حتى خارج 
از كشــور و افزايش نارضايتى عمومى مردم شهيد پرور استان خوزستان 

مشكالتى نيستند كه بتوان ناديده گرفت و به راحتى از آن ها عبور كرد».

على نادرى، فعال رســانه و سياسى 
در رابطــه با مســكن مهــرى كه 

رئيس جمهــور آن را در برنامه زنده «قوطــى كبريت» خواند 
به روحيه اشــرافى گرى دولت اشاره كرد و در توييتى نوشت: 
« آن چيزى كه براى شما  قوطى كبريت محسوب مى شه، براى 
عده اى بهترين سرپناهى است كه خودشون و اجدادشون تا به 
حال داخلش زندگى كردند. هر چه هم كه بخواهى فيلم بازى 

كنى عاقبت خوى اشرافى از يك جايى مى زند بيرون!».

حميد رسايى، نماينده سابق مردم تهران 
در مجلس شــوراى اســالمى با اشاره به 

قسمتى از سخنان رئيس جمهور در گفت وگوى تلويزيونى با مردم به 

صادق زيباكالم، عضو هيئت  علمى دانشكده 
علوم سياســى دانشــگاه تهــران و از جمله 

حاميان حسن روحانى در ايام انتخابات درباره گفت و گوى تلويزيونى ايشان 

اميرحســين ثابتــى، فعــال سياســى و 
دانشجويى درباره اليحه جديدى كه دولت 

بــه مجلس داده اســت، گفت و اين اقدام را در فضاى كنونى كشــور 

امين اســدى، فعال سياسى و دبيركل 
«جمعيت صلح پايــدار» درباره برجام و 

رو به افول بودن اين برنامه جامع اقدام مشترك گفت و در همين 

آيت اهللا عباس كعبى، عضو جامعه مدرسين 
حــوزه علميه و همچنيــن نماينده مردم 

شــريف خوزستان در مجلس خبرگان رهبرى درباره حال و روز وضعيت 

على نادرى، فعال رســانه و سياسى 
در رابطــه با مســكن مهــرى كه 

رئيس جمهــور آن را در برنامه زنده «قوطــى كبريت» خواند 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

دانش آموزان محروم تبادكان ميهمان امام مهربانى  آستان: همزمان با ايام والدت با سعادت حضرت زينب(س)، 400 دانش آموز محروم منطقه تبادكان و سد كارده ضمن تشرف به بارگاه مطهر حضرت رضا(ع) 
در ميهمانسراى حضرت پذيرايى شدند. امكان تشرف دانش آموزان محروم از اقصى نقاط ميهن اسالمى به حرم نورانى امام رضا(ع) با همكارى معاونت اماكن متبركه و نيز مشاركت خيران نيك انديش فراهم شده 
است. از ابتداى سال تحصيلى دانش آموزان ايتام، سادات و بى سرپرست از استان هاى تهران، هرمزگان، سيستان و بلوچستان، لرستان و خراسان هاى رضوى، شمالى و جنوبى به پابوسى امام رضا(ع) مشرف شده اند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  آستان قدس رضوى و كميته امداد امام خمينى
تفاهمنامه مشترك امضا كردند

آستان: قائــم مقام توليت آستان 
قدس رضــوى از انعقاد تفاهمنامه 
مشــترك همكارى بين آســتان 
قدس رضــوى و كميته امداد امام 

خمينى(ره) خبر داد.
سيد مرتضى بختيارى با اعالم اين 
خبر اظهار داشت: اين موافقتنامه 
به جهت هم افزايى و تعامل بيشتر 

آســتان قدس رضوى و كميته امداد امام خمينى (ره) در جهت اشــتغال 
زايى ماندگار براى اقشار محروم و مستضعف جامعه منعقد شده است.

وى گفت: با توجه به تأكيدات مقام معظم رهبرى در منشــور هفت گانه 
انتصاب توليت معزز آســتان قدس رضوى مبنى بر توجه و رســيدگى به 
محرومان، اقدام هاى گسترده اى در جهت محروميت زدايى و ارائه الگوهاى 

كارآ و ارزشمند اجرايى شده و يا در دستور كار قرارگرفته است.
وى ريشــه كن نمودن فقر و توزيع عادالنه ثروت را از اساسى ترين وظايف 
حكومت اسالمى دانســت و گفت: اين رسالت در قانون اساسى جمهورى 
اســالمى ايران به عنوان يك مجموعه مترقى تأكيد شــده است و آستان 
قدس رضوى و كميته امداد امام خمينى(ره) نيز در راســتاى تحقق اين 

هدف متعالى تمام تالش خويش را مصروف خواهند داشت.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى تصريح كرد: بر اساس اين توافقنامه، 
آســتان قدس رضــوى و كميته امداد حضــرت امام(ره) متعهد شــدند 
نسبت به افتتاح حســاب در صندوق امداد واليت اقدام نمايند و تا سقف 
1000 ميليارد ريال امكان پرداخــت وام مطابق آيين نامه مصوب فراهم 

خواهد شد.
وى افزود: بر اساس اين موافقت نامه مشترك، معاونت امداد مستضعفين 
آستان قدس رضوى نسبت به معرفى افراد واجد شرايط براى دريافت وام 

قرض الحسنه اشتغال، اقدام خواهد نمود.

طى 9 ماه سال جارى انجام شده است
اعزام 182 گروه جهادگر رضوى

به مناطق محروم كشور 
مستضعفان  امداد  معاون  آستان: 
آستان قدس رضوى از اعزام 182 
گروه جهادگر رضــوى به مناطق 
محــروم كشــور از ابتداى ســال 

جارى تاكنون خبر داد. 
مصطفى خاكسار قهرودى با بيان 
اينكه اين گروه جهادى به مناطق 
محروم 12 اســتان كشــور اعزام 

شــده اند، افزود: 31 درصد فعاليت هاى اين گروه هــاى جهادى در حوزه 
عمرانى، 26 درصد آموزشــى، 21 درصد در حوزه سالمت، 13 درصد در 

حوزه اشتغال زايى و 9 درصد در عرصه پژوهشى بوده است.
وى خراسان شمالى، كرمانشاه، خوزستان، خراسان رضوى و كرمان را جزو 
استان هايى برشمرد كه بيشترين اعزام و حضور گروه هاى جهادى رضوى 

را به خود اختصاص داده اند.
خاكسار در ادامه حمايت از برگزارى اردوهاى جهادى و فعاليت هاى آن ها 
در زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى، عمرانى و پزشــكى در مناطق محروم تا 
ســقف 50 ميليون ريال براى هر گروه را از برنامه هاى اين معاونت معرفى 
و عنوان كرد: آســتان قدس رضوى اعزام و حمايت از پزشــكان خادميار 
رضوى و گروه هاى جهادى پزشــكى به دهستان ها و مناطق محروم براى 

ارائه خدمات پزشكى و دندانپزشكى را در دستور كار دارد.

خـــبر

رضوى  قدس  آستان  توليت  آستان    
گفت: مشهد با توجه به ظرفيت هاى موجود 
مى تواند به قطب سالمت كشور تبديل شود.

حجت االسالم و المســلمين سيد ابراهيم 
رئيسى ظهر ديروز در آيين گراميداشت روز 
پرستار كه به مناسبت سالروز ميالد حضرت 
زينب كبــرى(س) در بيمارســتان رضوى 
برگزار شــد، اظهار كــرد: خدمتى كه تنها 
براى رضاى خداوند متعال باشد، در آن هيچ 
منتى نيست، اما خدمت انسان گرايانه كه در 
انديشه هاى غربى مطرح بوده، ممكن است 

توأم با منت باشد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان 
اينكه خدمت رسانى خالصانه همراه با رأفت 
پزشكان و پرستاران نسبت به بيماران به هيچ 
عنوان در چارچوب وظايف ادارى نمى گنجد، 
بلكه موضوعــى اعتقادى منشــأ گرفته از 
باورهاى دينى اســت، ابراز كرد: بيمارستان 
فوق تخصصى رضوى بايد به عنوان يك الگو 
در كشور از حيث تخصص پزشكى و رعايت 

اخالق پزشكى مطرح باشد.
حجت االســالم والمســلمين رئيسى ابراز 
كرد: بيمارســتان رضوى بايد همواره طريق 
پويايى را طى كند و اين مهم با ظرفيت هاى 
موجود اين بيمارستان اعم از امكانات و كادر 

متخصص پزشكى قابل تحقق است.

 تكميل روند سالمت و بهداشت؛
 از آموزش تا داروسازى 

عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى، 
عنوان كرد: آســتان قدس رضوى در حوزه 
بهداشت، درمان و سالمت به دنبال تكميل 
يك روند كامل؛ از آموزش گرفته تا داروسازى 

و ارائه خدمات پزشكى در بيمارستان است.
توليت آستان قدس رضوى با بيان اين مطلب 
كه مشــهد با توجه به ظرفيت هاى موجود 
مى تواند به قطب سالمت كشور تبديل شود، 
تصريح كــرد: مديريت دانش با آموزش هاى 
آكادمى در دانشــگاه ها متفــاوت بوده و به 
معناى دانش هاى توليد شده توسط كاركنان 
سازمان بر اساس تجربيات آن هاست، اين نوع 
دانش جلوه ابتكارات و خالقيت هاى كاركنان 
است، بيمارستان فوق تخصصى رضوى براى 

رشــد و پويايى بايد به اين عرصه ورود پيدا 
كند. حجت االســالم و المسلمين رئيسى 
اظهار كرد: آســتان قــدس رضوى قطعاً به 
دنبال افزايش تخت و امكانات بيمارســتان 
رضوى خواهد بود، اما آرزوى قلبى ما سالمت 
مردم و خالى ماندن تخت هاى بيمارســتان 
است، بايد به طور جدى پزشكان داليل وقوع 

بيمارى ها را در كشور آسيب شناسى كنند.

 پزشكان در حوزه سالمت جامعه 
مطالبه گر باشند

عضو مجمع تشــخيص مصلحــت نظام بر 
ضرورت توجه به موضوع ســالمت جامعه و 
تغذيه مردم براى پيشگيرى از بيمارى ها در 
كشور تأكيد و خاطرنشان كرد: پزشكان بايد 
مطالبه گر حوزه سالمت مردم جامعه براى 
پيشــگيرى از وقوع بسيارى از بيمارى ها در 

حوزه هاى گوناگون باشند.
توليت آســتان قدس رضــوى اضافه كرد: 
برخــورد كاركنان بيمارســتان رضوى بايد 
بر اســاس الگوى رفتار اسالمى باشد تا مايه 
آرامش و اطمينان خاطر بيماران و مراجعه 

كنندگان شود.
وى برترين اعمال در اين عالم را گره گشايى 
از مشــكالت مردم خوانــد و گفت: يكى از 
مهم ترين نيازها براى كادر درمانى داشــتن 
ظرفيت است، ظرفيت به معناى آن است كه 
فرد در ناماليمات و سختى ها عرصه عبوديت 

پروردگار را ترك نكند.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى مهربانى 
و صبــر را مهم ترين صفات پرســتاران در 
مواجهه با بيماران دانست و بيان كرد: رفتار 
صحيــح، نظم و كار با دقــت بايد از صفات 
برجســته كادر درمانى و ادارى بيمارستان 
رضوى باشد، سالمت يك اصل مهم در بقاى 
هر مجموعه اى است، مجموعه اى مى تواند 
خدمات شايسته به مردم ارائه كند كه خود از 

سالمت ادارى برخوردار باشد.

 حركت به سمت شهرك دانش و سالمت
مديرعامل بيمارســتان رضــوى نيز در 
اين مراســم با بيان اينكه انتخاب سالروز 
والدت حضــرت زينب كبــرى(س) به 
عنوان روز پرســتار، اتفاق بزرگى است، 
عنــوان كرد: پرســتاران پايه و اســاس 
درمان بيماران در فضاى بيمارســتان و 
دلسوزانه  و  درمانى هستند  مؤسسه هاى 

در كنار بيماران زيست مى كنند.
رضا سعيدى با تأكيد بر اينكه عبادت هميشه 
فعاليت هاى كليشه اى و متداول نيست، افزود: 
پرستارى كارى است كه شايد مجموعه اى 
از فعاليت هاى به ظاهر ساده تلقى شود، اما 
اگر همين فعاليت با بصيرت نگريسته شود، 
متوجه مى شويم كه كم كردن درد مردم كار 

كمى نيست.
ايــن فوق تخصــص نــوزادان در ادامه به 

ارائه گزارشــى از عملكرد بيمارستان فوق 
تخصصى رضوى پرداخــت و اظهار كرد: 
در بيمارستان فوق تخصصى رضوى حدود 

1300 نفر بــه عنوان كادر 
درمانى، حدود 500 پزشك 
و 700 نفر كادر پشتيبانى 
بــراى خدمت رســانى به 
بيماران مشغول هستند، در 
اين بيمارستان 347 تخت 
در حال خدمت رسانى است 
تخت هاى  اشغال  ضريب  و 
اين بيمارســتان حدود 80 

درصد است.
ســعيدى تصريــح كــرد: 
روزافزون  تالش هــاى  بــا 

اميدواريــم بتوانيم اين مركز پيشــرفته 
درمانى را از حالت بيمارستانى خارج كرده 
و به شــهرك دانش و سالمت ارتقا دهيم 
تا فعاليت هاى پژوهشى، علمى و پزشكى 
منسجم در راستاى نيل به مرجعيت علمى 

مشهد مقدس صورت بگيرد.
در پايــان اين مراســم، از 70 پرســتار 
منتخــب بيمارســتان فــوق تخصصى 
رضــوى و دارالشــفاى امــام رضــا(ع) 
تجليل شد و از تابلوى مينياتور حضرت 
زينب(س) ترســيم شده توسط عليرضا 
بهدانى؛ هنرمنــد و كارمند واحد روابط 

عمومى اين بيمارستان، رونمايى شد.

توليت آستان قدس رضوى در بازديد از بيمارستان فوق تخصصى رضوى:

 چرا با وجود تقاضاى  چندباره  براى  نصب مشهد مى تواند به قطب سالمت كشور تبديل شود
 دكــه  نان  رضوى در كنار پــارك  بزرگ  رجا 
هيچ  اقدامى نشــده اســت؟ حداقل پاســخ 
اينجا منطقه  بدهند و بگوينــد نمى شــود. 
پرترددى اســت؛ چون  استخر آستان  قدس 
 و زمين  فوتبال  نوجوانان  و ايســتگاه  پليس 
 انتظامى و  راهــور  و همچنين  گذر كارگران  

ساختمانى همينجا قرار دارد. 
09360006158
 حرم امــام رضا(ع) بايد پايگاه امر به معروف و 
نهى از منكر باشــد، لطفاً خدمه حضرت رضا(ع) 

بيشتر به اين موضوع توجه كنند.
09150008587
 خدمات رفاهى آســتان قدس بــراى زائران 
درمانده و در راه مانده بايد بيشتر شود. لطفاً به اين 

موضوع هم توجه كنيد.
09160003421
 لطفــاً به بيمــاران سرطانى(ســرطان خون، 
استخوان، ســرطان معده و...) نيز جهت تبرك و 
استفاده از غذاى ميهمانســراى آقا امام رضا(ع) 
سهميه اى تعلق بگيرد. اين بيماران چشم انتظار 

اين موضوع هستند.
09130007160

 زائرســراهاى ارزان قيمت در ســطح شهر 
مشــهد بايد با عزم ملــى و مديريت جهادى 
و انقالبى و با مشــاركت آستان قدس، بنياد 
مسكن، دولت، اســتاندارى ها و شهردارى ها 
بــراى همه زائــران كم درآمد و مســتضعف 
ساخته شود. مشهد يك شهر بين المللى است، 

همه بايد به اين موضوع كمك كنند.
09170005463
 خيلى از جوانان و نوجوانان دوســت دارند در 
ايامى كه در مشــهد و براى زيــارت به حرم امام 
رضا(ع) مى آيند، بتوانند افتخارى خدمت كنند، 

آستان قدس به اين موضوع بيشتر توجه كند.
09150002566

 جايــگاه كبوتران حرم امام رضــا(ع) براى 
خيلى از ما بزرگ ترها خاطره اســت، لطفاً در 
صحن هاى بزرگ و وســيع ايــن جايگاه ها را 

دوباره راه اندازى كنيد.
09150004707

صداى مردم

بيمارستان فوق 
تخصصى رضوى 

بايد به عنوان يك 
الگو در كشور از 

حيث تخصص 
پزشكى و رعايت 

اخالق پزشكى 
مطرح باشد

بــــــــرش

قائــم مقام توليت آستان 
قدس رضــوى از انعقاد تفاهمنامه 
مشــترك همكارى بين آســتان 
قدس رضــوى و كميته امداد امام 

سيد مرتضى بختيارى با اعالم اين 
خبر اظهار داشت: اين موافقتنامه 
به جهت هم افزايى و تعامل بيشتر 

مستضعفان  امداد  معاون 

گروه جهادگر رضــوى به مناطق 
محــروم كشــور از ابتداى ســال 

مصطفى خاكسار قهرودى با بيان 
اينكه اين گروه جهادى به مناطق 
 اســتان كشــور اعزام 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

اصالح قانون »تابعیت« از ســوی نمایندگان کلید خورد میزان: عضو فراکســیون نمایندگان والیی مجلس شــورای اسالمی از تهیه طرحی با عنوان »اصالح قانون تابعیت« خبر داد و گفت: این 
طرح در ۷ ماده تهیه شــده و به زودی تقدیم هیئت رئیســه مجلس می شــود و بدون شک این طرح درجهت مقابله با دو تابعیتی ها موثر خواهد بود. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر با 

اشاره به سطوح مدیران دو تابعیتی در گزارش »هیئت تحقیق و تفحص از دو تابعیتی ها« گفت: این مدیران در همه سطوح بودند؛ از جمله تصمیم سازان و تصمیم گیرندگان.

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 rبررسیاهدافنیچروانبارزانیازسفربهتهران
سفربارزانی،فصلیجدیددرروابطایرانواقلیم

 سیاســت/میناافرازه   نیچروان 
بارزانی نخســت وزیر اقلیم کردســتان 
که پس از استعفای مســعود بارزانی و 
واگــذاری اختیــارات روی کار آمده و 
ریاســت دولت اقلیم را برعهده گرفته 
است، چند روز پیش در راس هیئتی به 
تهران آمد و این سفر اولین سفر مقامات 
اقلیم پس از برگزاری جدایی طلبی کردستان بود. در سفر نخست وزیر اقلیم که 
با همراهی قباد طالبانی معاون نخست وزیر اقلیم کردستان صورت گرفت، هیئت 
کردی درباره مسائل سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی با مقامات جمهوری 

اسالمی رایزنی کرد.
پس از مطرح شــدن جدایی طلبی اقلیم کردستان و عدم پذیرش رهنمودها و 
پیشنهادات جمهوری اســالمی در این قضیه از سوی مسعود بارزانی و برقراری 
ارتباطاتی با مقامات ســعودی و رژیم صهیونیستی، روابط اقلیم و کشورمان به 
سردی گرایید. اما پس از شکست طرح جدایی طلبی و عدم همراهی دولت های 
منطقه با بارزانی و تنها ماندن اقلیم در قضیه همه پرسی، مقامات آن پی بردند 
که تداوم حیات سیاسی در سایه همکاری و برقراری ارتباط با دولت های همسایه 
از جمله ایران میســر است که در منطقه از نفوذ و جایگاه برجسته ای برخوردار 
می باشــد و اقلیم کردســتان می تواند از ظرفیت همگرایی با ایران برای تقویت 
اقتصاد و تجارت بهره ببرد و این ســفر می تواند راهی برای بهبود روابط اقلیم و 
ایران باشد. از سویی مقامات اقلیم با این سفر و بهبود روابط در پی رفع اختالفات 
خود با دولت مرکزی عراق هستند تا از طریق میانجیگری جمهوری اسالمی برای 

دستیابی به اهداف خود دست یابند.
چنانچه در همین خصوص ایرج مســجدی سفیر ایران در بغداد نیز از رایزنی با 
مقامات اربیل و عراق خبر داده و گفت که توافقات اولیه ای نیز صورت گرفته و 
جمهوری اسالمی در آینده نزدیک تالش می کند مذاکرات میان بغداد و اربیل 

برای عبور از مشکالت و بحران صورت بگیرد.
دولت اقلیم کردســتان پس از سفر بارزانی در تشریح دستاوردهای آن اطالعیه 
صادر کرد و ســفرهای انجام شــده بارزانی و هیئت همراه وی به تهران و بغداد 
را به ویــژه برای آغاز گفت وگوهای میان اربیل و بغداد و بهبود روابط منطقه ای و 

بین المللی اقلیم، مهم و موفقیت آمیز توصیف کرد.

تالش اقلیم کردستان در پی ترمیم روابط با ایران 
علی شمخانی دبیر شــورای عالی امنیت ملی نیز در دیدار خود با نخست وزیر 
اقلیم کردستان عراق به صراحت به راهبرد اشتباه برگزاری همه پرسی در منطقه 
کردستان عراق اشاره کرد و گفت، این همه پرسی سبب ایجاد هزینه های گسترده 
اقتصادی، سیاسی و امنیتی برای مردم کردستان عراق و کشورهای همسایه شد، 
چراکــه برخی براین باور بودند که امنیت مردم ُکرد از دیگر شــهروندان عراق و 
منطقه جدا بوده و امکان مدیریت تهدید داعش و تروریســم با مذاکره و تعامل 

وجود دارد.
شمخانی در این دیدار، امنیت را خط قرمز جمهوری اسالمی ایران دانست و گفت، 
استفاده برخی گروه های ضدانقالب از سرزمین های ُکردی برای ترور سربازان و 
شهروندان ایرانی و بازگشت آنان به مناطق تحت تسلط کردستان عراق، به هیچ 

وجه قابل تحمل نیست.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی معتقد است که جمهوری اسالمی 
ایران یکی از کشــورهایی است که همواره حامی مردم کردستان و تنها پناهگاه 
اقلیم چه در زمان صدام یا در زمان های دیگر بوده است. متاسفانه در برهه ای از 
زمان آقای مسعود بارزانی چشم بر روی واقعیت ها بست و از سویی برخی دولت 
های اروپایی و رژیم صهیونیســتی نیز بارزانی را تحریک کردند تا جاییکه بحث 
ناپخته جدایی طلبی کردســتان را مطرح کرد و در آن شرایط نصایح جمهوری 

اسالمی موثر واقع نشد. 
محمد جواد جمالی در ادامه اظهار داشت: در چند ماه گذشته شاهد پایین ترین 
ســطح روابط با اقلیم کردســتان بودیم و آقای بارزانی بعدها پی به اشتباه خود 
برد و فهمید که موضع جمهوری اسالمی در خصوص استقالل کردستان موضع 
حکیمانه ای بود اما به جای اینکه در پی اصالح اشــتباه خود باشــد به برخی 
تحرکات علیه جمهوری اســالمی دست زد. با روی کار آمدن نیچروان بارزانی  و 
سفر ایشــان به ایران، امیدواریم تلخی وقایع گذشته از بین برود و ایشان درک 
صحیحی از اوضاع داشــته باشند و جمهوری اســالمی را به عنوان برادر بزرگتر 
بپذیرند و اقلیم با اقداماتی که در جهت بهبود روابط و برقرای امینت انجام می    دهد 

می تواند جبران گذشته نماید.
  

برجاماحتماالًدربازهتعیینشدهترامپاصالحنمیشود
فــارس: وزیــر خارجــه آمریــکا به 
واشنگتن  خبرنگاران گفت که احتماالً 
در ضرب االجــل تعیین شــده، نتواند 
خواسته های ترامپ برای اصالح برجام 
را برآورده سازد. تیلرسون به خبرنگارانی 
کــه وی را در پــرواز از لندن به پاریس 
همراهی می کردند، گفت: »آمریکا مهلت 
اندکی برای ارائه آن چیزی دارد که ترامپ به دنبال آن اســت اما ما نمی توانیم 
برای بقیه جدول زمانی تعیین کنیم«. وزیر خارجه آمریکا اینگونه گفت: »بنابراین، 
این ادامه تبادل نظر درباره چگونگی پرداختن به نقص های توافق هسته ای، تعیین 
مکانیســمی که می توانیم به کار بگیریم، و همچنین درباره چگونگی همکاری 
بیشتر در خصوص مقابله با فعالیت های غیرمرتبط با برنامه هسته ای ایران است«.

رسوایيرژیمصهیونیستی
دراخراجنمایندگانعربازکنست

رایالیوم: اخراج نمایندگان عرب از کنســت، پاره کردن تصاویر قدس اشغالی 
و کف زدن مایک پنس و نمایندگان صهیونیســت کنست، دموکراسی دروغین 
رژیم صهیونیستی را رسوا کرد. به محض ورود پنس به سالن، ۱۳ نماینده عربی 
به نشانه اعتراض ایستادند و تصویر قدس و قبه الصخره را در دست گرفتند که 
جمله ای با مضمون قدس پایتخت فلسطین است، روی آن نوشته شده بود. پس 
از آن، نیرو های امنیتی بر سر آن ها ریختند و با پاره کردن تصاویر، آن ها را از سالن 
بیرون کردند و نمایندگان »دموکرات« صهیونیستی برای این کار نیرو های امنیتی 
کف زدند. نمایندگان منتخِب حدود یک میلیون و نیم شهروند عربی، به این شیوه 
سرکوبگرانه از پارلمان بیرون رانده می شوند، در حالی که مهمان آمریکایی، این 

کار را تأییدی بر دموکراسی صهیونیست اشغالگر می داند. 

قصددرگیریباسوریه،روسیهوآمریکانداریم
وزیر  اوغلو«  چــاوش  »مولود  رویترز: 
خارجــه ترکیه گفت: ترکیــه در طول 
عملیات در شــمال ســوریه از هرگونه 
برخورد با سوریه، روســیه یا نیروهای 
آمریکایی اجتنــاب می کند، اما از هیچ 
اقدامی در راســتای تأمین امنیت خود 
فروگذار نمی کنــد. روســیه و آمریکا 
خواستار خویشتنداری ترکیه در انجام عملیات »شاخه زیتون« شده اند که علیه 
کردهای »ی پ گ« در حال انجام اســت. چاوش اوغلو ادامه داد: در منبج هم 
تروریست ها شلیک های تحریک آمیز انجام می دهند و اگر آمریکا کاری برای توقف 

این روند نکند، ما دست به کار می شویم.

احتمالسفر»سلمانبنعبدالعزیز«بهسودان
اسپوتنیک:برخی رسانه های سودانی اعالم کرده اند که »سلمان بن عبدالعزیز« 
پادشاه عربستان قرار است طی چند روز آینده به »خارطوم« پایتخت سودان سفر 
کند.این اولین سفر یک مقام سعودی در این سطح در ۴۶ سال گذشته به سودان 

به شمار می رود. 
از سوی دیگر »ربیع عبدالعاطی« یکی از رهبران حزب میهنی حاکم در سودان 
هم گفته که برخی گزارش ها در این خصوص وجود دارد و احتمال ســفر شــاه 

سعودی به سودان بعید نیست. 

گزارش خبری

خبر

نگرانیشدیدموگرینیازعملیاتنظامیترکیهدرشمالسوریه

پشت پرده شاخه زیتون ترکیه برای کردهای سوری

گزارش خبری

بینالملل: عملیات نظامی ارتش ترکیه تحت عنوان »شاخه 
زیتون« به بهانه تقویت امنیت و ثبات در مرزهای ترکیه و منطقه 
و نیز نابودی شبه نظامیان کرد در شهرعفرین از بیستم ژانویه 
آغاز شــده است. »فدریکا موگرینی« رئیس سیاست خارجی 
اتحادیه اروپا اعالم کــرد، از تهاجم ترکیه به مواضع کردهای 
سوریه در عفرین بشدت نگران است.  موگرینی، نگرانی خود را 
نسبت به تهاجم ترکیه به مواضع کردهای سوریه در عفرین به 
دو دلیل محدود کرده است: نخست، مسائل انسانی و اینکه غیر 
نظامیان تحت تأثیر عملیات نظامی قرار نگیرند و دوم اینکه این 
حمالت می تواند بر مذاکرات ژنو تأثیر بگذارد. به گفته »سارا 
واگن کنشت« رهبر فراکسیون حزب چپ ها در پارلمان آلمان، 
حمله  ترکیه به شمال سوریه »تجاوزکارانه« و »برخالف حقوق 
بین الملل« است. وزارت خارجه سوریه نیز این اقدام ترکیه را 
نقض حاکمیت ملی کشورش دانست. حمله ترکیه به عفرین 
در شمال سوریه که به گفته ترک ها در واکنش به تشکیل یک 
نیروی ۳0 هزار نفری متشــکل از شبه نظامیان کرد صورت 
گرفته اســت، در آینده نزدیک به یکی از محورهای اختالف 
اتحادیه اروپا و آنکارا تبدیل خواهد شــد.برخی کشــورهای 
اتحادیه اروپا در قالب ائتالف بین المللی به اصطالح ضد داعش 

در کنار آمریکا در اقدامات نظامی در سوریه در چند سال اخیر 
مشارکت داشته اند. »موگرینی« نیز تأکید کرده است، هرگونه 
فعالیت نظامی در ســوریه باید ضد داعش باشد؛ در حالی که 
عملیات نظامی ترکیه که اکنون در عفرین متمرکز شده، آشکارا 
نیروهای یگان های مدافع خلــق)ی پ گ( را هدف قرار داده 

است.

موضع روسیه و اتحادیه اروپا درباره حمله نظامی 
ترکیه

موضع کنونی اتحادیه اروپا در مخالفت با اقدام نظامی ترکیه 
در عفرین، همنوا بــا موضع دیگر طرف های درگیر در بحران 
سوریه اما به دالیل متفاوت است. البته روسیه به عنوان یکی از 
بازیگران عمده عرصه سوریه معتقد است، تنش اخیر در شمال 
ســوریه، در واقع حاصل طرح های واشنگتن برای ادامه نقش 

آفرینی و حضور نظامی غیرقانونی در سوریه است.
»ویچســالو ماتازوف« تحلیلگر روسی معتقد است، روسیه با 
گشوده شــدن جبهه جدیدی در سوریه موافق نیست؛ با این 
حال اتحادیه اروپا با دیدگاه دیگری به بحران کنونی در شمال 
سوریه می نگرد.از نگاه »موگرینی«، پیگیری راه حل سیاسی 

برای بحران سوریه اکنون دارای اولویت است و عملیات نظامی 
ترکیه در شمال سوریه می تواند به افزایش اختالف طرف های 
درگیر در این بحران که اکنون کم و بیش درباره مشارکت در 

فرایند صلح ژنو توافق نظر دارند، بینجامد. 

ســکوت مرگبار اتحادیه اروپا در برابر قتل عام 
کردهای سوری 

عملیات »شــاخه زیتون« می تواند ضمن وارد آوردن تلفات و 
خســارات زیاد به غیر نظامیان به شکل گیری بحران انسانی 

در مناطق کرد نشــین شمال سوریه منجر شود. با این حال، 
پرسشــی که باقی می ماند این اســت که چــرا اتحادیه اروپا 
واکنشی به طرح های آمریکا در سوریه از جمله تشکیل نیروی 
۳0 هزار نفری نشــان نمی دهد و موضعی دراین زمینه اتخاذ 

نمی کند؟
باید به خاطر داشــت، برخی اعضای مهم اتحادیه اروپا بویژه 
فرانســه و بریتانیا با حمایت از گروه های تروریستی در سوریه 
نقش مهمی در شکل گیری بحران سوریه و بروز جنگ داخلی 

در این کشور ایفا کرده اند.

اعطای 
یارانه کاالیی 

به اقشار ضعیف
نوسازی 

و بهینه سازی 
حمل و نقل

برداشتن 
ویزای 
عراق

جلوگیری از 
تحریم بیشتر 

کشور 

جذب 
سرمایه ایرانیان 

خارج از کشور

ریشه کن کردن 
فقر مطلق 

برای همیشه

فعالیت کارخانه ها 
با 60درصد 

توان

پایین آوردن 
سن 

مدیران کشور

تبدیل اقتصاد 
کشور به اقتصاد 

بدون نفت

طرح کارورزی 
و اشتغال 

جوانان

افزایش
 یارانه 

دهک های پایین

سیاست:اینروزهااگرازهرکسیدربارهوعدهدادنسؤالکنیمباکمیتاملجایزهبیشترینوعدهوسخنرانیرا
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مردمآنکلیدمعروفدردستروحانیرافراموشنکردهاندکهقراربودقفلمشکالتکشوررابازکندیاکاری
کندکههمچرخاقتصادبگرددوهمچرخســانتریفیوژها.امااالنتقریباًهردویاینچرخهاحرکتشاندچار
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راادامهمیدهد.بخشیازوعدههایرئیسجمهوریطیچندسالگذشتهرادرایناینفوگرافیکمیخوانید.
بازگرداندن 
اعتبار با 
پاسپورت ایرانی

تبدیل کردن 
تبریز به پایتخت 

گردشگری 
دنیای اسالم

جبران ضرر هرماه 
3هزارمیلیاردتومان 
به علت 
تحریم ها

درآمد
 13 میلیارد دالری 

از محل افزایش 
توریسم

تبدیل کردن شمال 
ایران به دروازه ارتباط 
با شرق و غرب 
و شمال جهان

کاهش نرخ بیکاری 
تا سطح مورد 

قبول بین المللی

اختصاص 3درصد 
از درآمد نفت 
به خوزستان

هزینه سه میلیارد 
دالر برای بهبود 

شرایط درآمدزایی 
روستاها 

هم باید چرخ 
کارخانه ها  بچرخد 
و هم چرخ 
سانتریفیوژها

سازمانمللنمایندهایجدیددراموراینکشورتعیینکرد

یمن همچنان در قحطی، وبا، جنگ و آتش 

بیــنالملل:منابع خبری اعــالم کردند، دبیر 
کل سازمان ملل متحد »مارتین گریفیتس« را 
به جای »اســماعیل ولد شیخ احمد« به عنوان 
نماینده جدید این ســازمان در امور یمن تعیین 
کرد.  »اسماعیل ولد الشــیخ« نماینده سازمان 

ملــل در امور یمن اعالم کرده بــود به »آنتونیو 
گوترش« دبیر کل سازمان ملل اطالع داده پس 
از پایان مأموریتش در یمن، آن را تمدید نخواهد 
کرد. آخرین مرحله تمدید ماموریت ولد الشیخ 
احمد به مدت چهار ماه در اکتبر گذشته صورت 

گرفته اســت و در پایان مــاه فوریه آینده نیز به 
پایان می رســد. بحران در یمن از سال 20۱5 با 
حمله عربستان آغاز شــد و در طول حدود سه 
ســال، بیش از ۱2 هزار یمنی کشته، هزاران نفر 
زخمی و صدها هزار نفر هم آواره شــده اند. این 

حمالت عالوه بر کشتار مردم یمن سبب ویرانی 
زیرساخت های این کشور شده است.

ظاهراً اســماعیل ولد شیخ به این نتیجه رسیده 
اســت که در شــرایط موجود، بــه دلیل ضعف 
سازمان ملل، لجاجت حکومت عربستان سعودی 
و حمایت آمریکا از این کشور، قادر نیست اقدام 
مؤثری را برای حل بحران انسانی در یمن و یافتن 
یک راه حل سیاســی برای پایان دادن به تعرض 
نظامی عربستان سعودی به این کشور انجام دهد 
و بهتر اســت کناره گیری کند. از اینرو اقدام او را 

باید یک حرکت اعتراضی دانست. 

موج گسترده اعتراضات
عربستان ســعودی همچنین مردم این کشور را 
تحت محاصره شدید قرار داده است. بدین ترتیب 
مردم یمن با بحران گســترده انســانی روبه رو 
هستند که از آن تحت عنوان فاجعه انسانی قرن 
یاد می شــود. جنایات عربستان با موج گسترده 
اعتراض های افکار عمومی روبه رو شــده، اما این 
جنایــات همچنان با رفتارهــای انفعالی جامعه 

جهانی و در رأس آن سازمان ملل مواجه است.
ســازمان ملل با این روند کارنامه قابل قبولی از 
خود در قبال بحران یمن ارائه نداده و نتوانســته 
اســت مانع از جنایات عربســتان در یمن شود؛ 
ضمن آنکه عربستان و دولت های غربی درصدد 
هستند با کمک گرفتن از سازمان ملل و نیروهای 

بین المللی زمینه ســرکوب و فشار بیشتر علیه 
مردم یمن و خارج کردن مناطق یمنی از کنترل 

دولت را به بهانه های عوامفریبانه فراهم کنند. 

انتقاد از سازمان ملل
با توجه به این اهداف ســوء است که مقام های 
یمنی با طرح های مغرضانه پیشنهادی »اسماعیل 
ولد الشیخ« مخالفت ورزیدند و مردم این کشور 
هم به تحرکات وی در یمن مشکوک بوده اند.در 
این زمینه »محمد علی الحوثی« رئیس کمیته 
عالی انقالب یمن چندی پیش با انتقاد از رفتار 
ســازمان ملل متحد در عمل نکردن به وظایف 
خود در قبال یمن تصریح کرد، ملت یمن اعتماد 

خود را به سازمان ملل از دست داده است.
روند ناکامی های سازمان ملل تنها به بحران یمن 
محدود نمی شود و این روند در بحران هایی نظیر 
سوریه و فلسطین نیز قابل مشــاهده است. در 
خصوص بحران سوریه »کوفی عنان« و »اخضر 
ابراهیمی« نمایندگان پیشــین سازمان ملل در 
امور سوریه پس از ماه ها فعالیت بدون دستیابی به 

نتیجه ای از سمتشان کنار رفتند.
این درحالی اســت که اشــتباهات نمایندگان 
ســازمان ملل در خصوص سوریه همچنان ادامه 
دارد و چنیــن وضعیتــی آشــکارا در خصوص 
تحرکات دی میستورا نماینده کنونی سازمان ملل 

در امور سوریه قابل مشاهده است.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

زمین های کشاورزی تبدیل به تاالرهای عروسی شده اند ایسنا: محمدجوادحشمتی، معاون دادستان کل کشور در حقوق عامه گفت: بیشترین هجمه در بحث حقوق عمومی به حوزه اراضی 
و منابع طبیعی و محیط زیســت وارد می شــود. وی گفت: خیلی از روســتاها وضعیت کشــاورزی و سابقشــان را ندارند و در خیلی از جاها زمین ها تبدیل به تاالر عروســی شده است و هزاران هکتار از 
زمین های کشاورزی مان خارج شد.بسیاری از زمین های کشاورزی و ملی برای پروژه های عمرانی و... واگذار شده است و کسانی که ویال گرفتند خوش نشینی کردند و از طرح و پروژه خبری نیست. 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

قدس از رشد قارچ گونه آسیب های اجتماعی در زیر پوست  شهر گزارش می دهد

کانکس نشینی زیر برج های پایتخت

خبر

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش: 
پیش دانشگاهی 35 ساعته می شود 

ایسنا: معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش و پرورش با اشــاره به افزایش 
بیش از 450 هزار نفری جمعیت دوره 
پیش دانشــگاهی در ســال تحصیلی 
آتی، گفت: از ســال آینــده دوره پیش 
دانشــگاهی که تاکنون ۲4 ساعته بود، 
۳5 ساعته خواهد شــد. علی زرافشان 

افزود: طبق جدول برنامه درســی، دوره پیش دانشگاهی ۲4 ساعته است، اما دو 
ســال گذشته در شورای عالی آموزش و پرورش مصوب شد که همه پایه ها ۳5 
ساعته شوند، بر همین اساس دو سه درس جدید به این مقطع افزوده شد. وی با 
بیان اینکه تا سال قبل 4۳0 هزار دانش آموز در مقطع پیش دانشگاهی داشتیم، 
گفت: این رقم در ســال ۹۷ به حدود ۹00 هزار نفر می رسد. در واقع سال آینده 
با افزایش بیش از 450 هــزار نفری جمعیت دانش آموزی در این مقطع روبه رو 

می شویم که باید فضا، تجهیزات و نیروی انسانی برای آن ها فراهم شود.
زرافشــان ادامه داد: از این میزان حدود ۳۳0 هزار نفر مربوط به شــاخه فنی و 

حرفه ای و کاردانش  هستند.

ادامه واکنش ها به عرضه قلیان در قهوه خانه ها
جامعه: معاون دادســتان گفت: وزارت کشــور و مجلــس مخالف اجرای طرح 
منع عرضه قلیان هستند و نمایندگان مجلس هم گویا استفساریه ای دادند که 
مشکلی برای عرضه قلیان در قهوه خانه های سنتی  ندارند. محمد جواد حشمتی 
درخصوص اینکه آخرین وضعیت  طرح منع عرضه قلیان به کجا رســید؟ گفت: 
قانونی در سال ۸5 در این خصوص داریم. برخی دادستان ها در برخی استان ها هم  

با قاطعیت اجرا کردند و در برخی شهرها هم  قاطعیتی وجود ندارد.
وی افزود: دادســتانی کل به این مسئله ورود کرده است، اما نمایندگان مجلس 
به خاطر حوزه های انتخابیه خود به این مســئله ورود کردند و مســاعدت هایی 

خواستند، اما وزارت کشور و نمایندگان مجلس مخالف اجرای این طرح بودند.
از سوی دیگر دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات نیز با اشاره به موضوع استثنا 
شــدن قهوه خانه ها از اماکن عمومی و سرو قلیان در این مکان ها گفت: مجلس 
نباید اعتیاد جوانان را نادیده بگیرد. محمدرضا مسجدی با اشاره به قانون ممنوعیت 
استعمال قلیان در قهوه خانه ها تأکید کرد: وزارت بهداشت مکلف است این برنامه 
را دنبال کند. با توجه به اینکه توتون هایی که در این اماکن استفاده می شود، زیر 
سؤال است بیش از ۳00 نمونه از توتون ها توسط وزارت بهداشت آزمایش شد که 

در آن ها مواردی از وجود مواد روان گردان و اعتیاد آور به دست آمد.
به گفته دبیرکل جمعیت مبارزه با دخانیات، قهوه خانه ها نباید محل عرضه سم و 
قلیان باشند. وی با اعالم اینکه ۱4 درصد جمعیت کشور سیگاری هستند و ۸۶ 
درصد مردم تاوان آن را می دهند، افزود: یکی از بندهای معاهده مبارزه با استعمال 
دخانیات ممنوعیت قلیان در قهوه خانه هاست که متأسفانه ما نمی خواهیم آن 

را رعایت کنیم.

وزیر بهداشت به مشکالت درمان اشاره کرد
بسته سالمت کوچک تر می شود 

دیــروز طی  بهداشــت  وزیر  جامعه: 
سخنانی درخصوص بحث تعرفه گذاری 
در حوزه سالمت، اظهار داشت: متأسفانه 
مجلس و دولت در تأمین اعتبارات حوزه 
سالمت توانمند نیستند و اگر اعتبارات 
ســال آینده حوزه ســالمت بــا نیازها 
هم خوانی نداشته باشد، چاره ای نداریم 

جز اینکه یا بســته خدمات را کوچک تر کنیم یا حق بیمه ای که از مردم گرفته 
می شــود، افزایش پیدا کند، در شرایط فعلی با توجه به همراهی نکردن شرکای 

وزارت بهداشت چاره ای جز محدود کردن خدمات نداریم.
سیدحسن قاضی زاده هاشمی همچنین صبح دیروز طی سخنانی در جلسه ای که 
با فعاالن اقتصادی در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: متأسفانه مشکالت ما 
از جایی شروع می شود که روابط اقتصادی از قاعده خارج می شود و شاهدیم که 
جریان وجوه حوزه سالمت بیمار است و ارائه دهندگان و فروشندگان خدمات و 

کاالها در حوزه سالمت، دچار مشکل می شوند.
ایرج حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت نیز صبح دیروز در نشست خبری اش 
با اشــاره به نقش طرح تحول سالمت در کاهش پرداختی از جیب مردم، گفت: 
خانوارهای ایرانی در ســال های ۹۳، ۹4 و ۹5 نسبت به گذشته به ترتیب حدود 
 ۱۳، ۱5 و ۲0 میلیــارد تومان کمتر از جیب در حوزه ســالمت هزینه کرده اند. 
وی افزود: در سال ۹۶ نیز پیش بینی در همین حدود بوده، ولی امروز خیلی روشن 
ابــراز نگرانی می کنند که اگر منابع پایدار الزم برای بیمه ها، وزارت بهداشــت و 
اجرای طرح تحول تأمین نشود، در حفظ این دستاورد مهم دچار مشکل و افزایش 
پرداختی از جیب مردم مواجه خواهیم شد. نوبخت، رئیس سازمان برنامه و بودجه 
در پایان جلسه علنی بررسی عملکرد هشت ماهه بودجه سال ۹۶ با تأکید بر اینکه 
باید در مورد منابع و مصارف طرح تحول تصمیم گیری کرد، گفت: باید این سفره 

گسترده را تا حد مقدور جمع کنیم.

در راستای ابالغ دستورعمل جدید 
اردوهای دانش آموزی انجام شد

ممنوعیت بازدید 
پیش دبستانی ها و کالس اولی ها  از گلزار شهدا!

تسنیم: در دستورعمل جدید اردوهای دانش آموزی که آذر امسال ابالغ شد و به 
مدت سه ماه به صورت آزمایشی اجرا خواهد شد، ممنوعیت بازدید دانش آموزان 

 پیش  دبستانی، اول و دوم دبستان از گلزار شهدا و آرامستان ها ذکر شده است.
بر اساس یکی از تبصره های دستورعمل جدید اردوهای دانش آموزان »بازدید از 
مراکز بهداشتی و درمانی، عیادت از جانبازان و بیماران، مراکز انتقال خون، گلزار 
شهدا و آرامســتان ها در دوره های تحصیلی متوسطه اول و دوم با رعایت نکات 
تربیتی، ایمنی و بهداشــتی بالمانع است، ولی این برنامه ها برای دوره  های پیش 

دبستانی، اول و دوم ابتدایی ممنوع است.« 
در همیــن رابطه مدیرکل فرهنگی و هنری، اردوها و فضاهای پرورشــی وزارت 
آموزش وپرورش درباره چرایی ممنوعیت بازدید دانش آموزان پیش دبستانی و اول 
و دوم دبستان از گلزار شهدا گفت:  دستورعمل اردوهای دانش آموزی به صورت 
موقت تنظیم شده است و حتماً در بازنگری جدید آن را حذف خواهیم کرد؛ چرا 
که بازدید دانش آموزان از گلزار شــهدا و آشنایی با زندگی آن ها از سیاست های 

اصلی آموزش وپرورش است.
علی رمضانی در پاســخ به این پرســش که چرا ممنوعیت بازدید از گلزار شهدا 
ذکر شده است؟ عنوان کرد: این دستورعمل صرفاً به دلیل اینکه نوآموزان پیش 
دبستانی با سنین بســیار پایین در فضای آرامستان ها قرار نگیرند، ابالغ شده و 
تأکید بر بیمارستان ها و آرامستان ها به جهت رعایت اقتضای سنی و روحی این 

دانش آموزان بوده است.

عضو کمیسیون شوراها وامورداخلی کشور خبر داد
زندگی یک میلیون اتباع بیگانه

 دارای مادر ایرانی و پدرخارجی در کشور
خانه ملت: عضو کمیســیون شوراها 
وامورداخلی کشــور با انتقاد از ارســال 
نشدن الیحه ســاماندهی اتباع بیگانه 
به مجلس، گفت:  حــدود یک میلیون 
نفر اتبــاع بیگانه دارای مــادر ایرانی و 
پدر خارجی در کشور زندگی می کنند. 
ابوالفضل ابوترابی با اشاره به اینکه حدود 

یک میلیون نفرحاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی درکشــور زندگی 
می کنند، افزود:  دولت می توانست با در نظر گرفتن قانونی این افراد را ساماندهی 
کنــد، اما پیگیری برای ارســال این الیحه به مجلس همچنان توســط برخی 
نمایندگان ادامه دارد؛ هرچند که مجلس در دوره گذشــته با طرحی ساماندهی 
اتباع بیگانه را در دســتور کار قرار داد. وی با اشاره به اینکه تعداد اتباع بیگانه به 
دلیل ازدواج و تولد روزبه روز بیشترمی شود، گفت:  دولت به جای مقاومت باید با 
کمک مجلس اقدامات الزم را درتصویب طرح نمایندگان انجام دهد، البته دراین 
طرح تأکید بر ساماندهی اتباع بیگانه حاصل از ازدواج زنان ایرانی بامردان خارجی 

بوده و به مسئله ورود اتباع بیگانه ازطریق مرزها نپرداخته است.

در این کانکس ها و 
بیغوله ها نمی شود 

یک شب را سر 
کرد، اما زنجیر 
اعتیادی که به 
گردن این طرد 

شدگان است آنان 
را به تحمل این 

وضعیت وا می دارد؛ 
وگرنه مجبورند 

در داخل کانال ها 
و قبرهای خالی 

بخوابند

بــــــــرش

 جامعه/ محمود مصدق  شــاید باورش 
کمی ســخت باشــد، اما واقعیت دارد که 
بعضی هــا برای ســکونت در این کانکس ها 
دســت به هر کاری می زنند حتی اگر الزم 
باشد سر و دست بشکنند یا همه عمرشان 
را دزدی کنند. البته کانکس نشینی پدیده 
تازه ای در تهران و حاشیه سایر کالنشهرهای 
کشــور نیســت، اما آنچه این روزها آن را با 
گذشــته متفاوت کرده، درآمــد زایی از آن 
است که کامالً تازگی دارد. یعنی اگر تا چند 
سال پیش این اتاقک های فلزی پیش ساخته 
از ســوی صاحبان باغ ها، گاراژها، انبارها و... 
برای اســکان نگهبانان تهیه می شد، اما این 
روزها بیشتر با هدف کسب درآمد مالی تهیه 
می شــوند. در واقع عده ای با اجاره دادن این 
کانکس ها به افراد بی سرپناه همزمان به دو 
خواسته شان که همان نگهبانی از ملکشان 
و هــم درآمد زایی از خرید کانکس باشــد، 
می رســند. اما این اتاقک های پیش ساخته 
که گاه دســت دوم بوده و بیشتر در اطراف 
پایتخت و کالنشهرها دیده می شوند، دارای 
چه امکاناتی هستند؟ ساکنانش و یا به عبارت 
بهتر مســتأجرانش چه تعداد و چه کسانی 
هستند؟ و سرانجام اینکه با چه راهکارهایی 

باید به مقابله با این پدیده برویم؟

 کانکس هایی بدون امکانات
برای پاسخ به این پرسش ها از ساختمان های 
بلنــد و بازارهای پــر زرق و برق منطقه ۶ 
تهران می گذرم و به ســمت جنوب غرب 
پایتخت یعنی منطقه ۱۹ حرکت می کنم. 
هرچه از بوستان والیت، جگرکی های میدان 
بهمن و بازار یافت آباد به ســمت بزرگراه 
آزادگان پیش می روم و به خیابان ســهیل 
یا همان محله خالزیل، نزدیک می شــوم 
بازارهای اجناس دست دوم،ساختمان های 
به اصطالح قوطی کبریتــی و اتاقک های 

فلزی پیش ساخته بیشتر نمایان می شوند.
با اینکه از قبل شــنیده بــودم محله ۱۸0 
هکتاری خالزیل که تا همین ۳0 سال پیش 
محصوالت زراعی در آن کشت می شد، حاال 
نه تنها به غرفه های کوچک و بزرگ تبدیل 
شده که تنها بو و صدایی که از آن ها می آید؛ 
بوی ذوب فلزات و صدای خرد شــدن آهن 
آالت قراضه اســت که محلی برای اسکان 
معتادان طرد شــده از خانه و کاشانه شده 
است، اما باورش برایم سخت بود، ولی اکنون 
به تصویر کشیدن آنچه که در آن می بینم و 

می شنوم، برایم سخت تر شده است. 
به بهانه دادن غذای نذری با مرد میانسالی 
که در حال باز کردن در گاراژی اســت که 
روی پشــت بام آن یک کانکس قرار دارد، 
آشــنا می شــوم. ظاهراً برای دیدن یکی از 
دوســتانش به آنجا آمده اســت. حاضر به 
معرفی خود نیست. فقط به این نکته اکتفا 
می کنــد که اصالتــی آذری دارد و دالیلی 
باعث شــده تا در دام اعتیاد به مواد مخدر 
بیفتد. وی با اشاره به اینکه اگر کسی اینجا 
یک کانکس داشته باشد در واقع صاحب یک 
ملک است، می افزاید: این کانکس ها متعلق 
به گاراژداران و یا کســانی است که در کار 
جمع آوری پسماند زباله و ضایعات فلزات 
هستند و آن ها این آلونک ها را همزمان به 
یک یا چند اجــاره می دهند. یعنی یا خود 
مالک، آن را به چنــد نفر اجاره می دهد یا 
اینکه مستأجر اولی برای اینکه بتواند اجاره 
کانکس را بپردازد، آن را همزمان به چند نفر 
دیگر اجاره می دهد. وی شــمار مستأجران 
کانکس ها را متفاوت می خواند و می گوید: 
این موضوع به کوچکی و بزرگی کانکس ها 
بســتگی دارد، اما معموالً حدود ۱0 نفر در 
آن ها ساکن می شــوند و تقریباً بدون هیچ 

امکانات رفاهی مثل آب لوله کشی، سرویس 
بهداشتی، حمام و... در آن زندگی می کنند.

وی با اشــاره به اینکه قیمت کانکس ها هم 
بــه کوچکی و بزرگی آن ها بســتگی دارد، 
اما قطعــاً باالی 5 میلیــون تومان قیمت 
دارند، درباره کســانی که نســبت به اجاره 
کردن این اتاقک های پیش ســاخته اقدام 
می کنند، می گوید: ســاکنان این اتاقک ها 
هــم ایرانی و هم از مهاجرین کشــورهای 
همسایه مثل افغانستان هستند که همگی 
آن ها دو ویژگی مشــترک دارند؛ یعنی هم 
معتاد به مواد مخدرند و هم پولی در چنته 
ندارند تا برای خود خانه ای در گوشــه ای از 
پایتخت اجاره کنند. وی با بیان اینکه زنان 
هم بخشی از مستأجران کانکس ها هستند، 
می افزاید: یعنی بیــن آنان، زنان معتاد هم 
هســتند. البته آن ها مدت زیــادی در این 
کانکس ها نمی مانند و هرچند روز یک بار 

جای خود را عوض می کنند. 
او اگرچه به خاطر پرهیز از بعضی از خطرات 
احتمالی درخواســتم را برای دیدن داخل 
کانکس رد می کند، اما مرا با شخص دیگری 
که در انتهای کوچه غرفه لوازم دست دوم 
دارد، آشــنا می کند. این مرد 50 ساله نیز 
حاضر به معرفی خود نیست، اما می گوید: در 
این کانکس ها و بیغوله ها نمی شود یک شب 
را سر کرد، اما زنجیر اعتیادی که به گردن 
این طردشدگان است، آنان را به تحمل این 
وضعیت وا می دارد؛ وگرنه مجبورند در داخل 

کانال ها و قبرهای خالی بخوابند.
او با اشــاره به اینکه مستأجران کانکس ها 
به آب آشامیدنی ســالم، حمام و سرویس 
بهداشتی دسترسی ندارند، می افزاید: آنان 
از حمام و دستشــویی صحرایی اســتفاده 
می کنند. در واقع این اتاقک ها فقط جایی 
برای خوابشان محسوب می شود. البته این 
هم برای همه آن ها ممکن نیســت. یعنی 
گاهی فضا آن قدر نیســت کــه همه آنان 
بتوانند دراز بکشــند و استراحت کنند؛ در 
نتیجــه نوبتی می خوابنــد و آن هایی که 
بیدارند بــرای کار که همان دزدی از مردم 
است به سطح شهر می روند تا نوبتشان شود. 
وی درباره میزان اجاره ای که هر شــخص 
بابــت اســتفاده از کانکس ها می پــردازد، 
می گوید: تقریباً ۳0 درصد درآمدشان صرف 

پرداخت اجاره می شود.
او ســرقت و نــزاع را امری متــداول بین 
مســتأجران کانکس ها می دانــد و تصریح 
می کند: اگر یکی از آن ها کار کند –منظور 
همان دزدی اســت- و ۱00 هزار تومان به 
دست بیاورد، آن شب بقیه مستأجران تا ۸0 

درصد آن را از وی ندزدند و بین خود تقسیم 
نکنند، بی خیالش نمی شوند؛ حتی اگر کار 

به نزاع و درگیری بین آن ها ختم شود. 

 موضوع جنبه امنیتی دارد
حســام عقبایی رئیس 
در  ایران  اصنــاف  اتاق 
کمیسیون تخصـــصی 
کشور  امالک  مشاوران 
هم ظهور شکل جدیدی 
از پدیده کانکس نشینی را در تهران تأیید 
می کنــد و حتی به قــدس می گوید: این 
موضــوع را در فرمانداری تهران مورد بحث 

و بررسی قرار داده ایم. 
وی شــیوع پدیده یاد شــده را بیشتر در 
اطراف تهران بویژه در مناطق ۱۸،۱۹، ۲۲ 
و شهرک راه آهن به سمت گرم دره می داند 
و می افزاید: البتــه در اراضی و امالکی که 
ساخت و سازها در آن ها بیشتر جریان دارد، 
شاهد اجاره دادن کانکس هستیم که ممکن 
اســت در آن ها افراد با خانواده شان و یا با 

چند نفر دیگر زندگی کنند. 
نایب رئیس اول اتحادیه مشــاوران امالک 
تهران با اشــاره به وجود کانکس در باالی 
پشت بام خانه های بعضی از مناطق اطراف 
تهران اضافه می کند: هویت کسانی که این 
کانکس هــا را اجاره می کننــد، قابل احراز 
نیست. یعنی ممکن است اتباع غیرایرانی و 
حتی کســانی که مقاصد سوء علیه امنیت 
کشور دارند در این کانکس ها اسکان یابند 

که باید به این نکات توجه شود.
عقبایی در پاسخ به این پرسش که آیا این 
موضوع صرفاً جنبه امنیتی دارد، می گوید: 
عمده بحث آن همین است، اما در کنارش 
حاشیه نشینی هم مطرح است. در واقع این 
پدیده می تواند به حاشیه نشینی دامن بزند 

و آن را گسترش بدهد. 
وی اگرچــه پدیده مذکــور را درحد یک 
مشــکل تلقی نمی کند، اما یادآور می شود: 
شکل گیری حلبی آباد های محدوده ونک 
خیابان سئول به همین شیوه بوده است. از 

این رو باید جلوی این پدیده گرفته شود.
وی با اشــاره به اینکه برای کانکس نیازی 
به صدور ســند مالکیت نیست، می گوید: 
کانکس، کاالی منقول و قابل حمل است. 
در نتیجه نیازی نیســت تا برای آن ســند 
صادر شــود، اما این ها حتماً باید در اراضی 
سنددار مستقر شوند نه در اراضی ملی و یا 
در فضاهایی که مشاع هستند چون در این 
صورت با توجه به سنددار نبودن کانکس ها 

خرید، رهن و اجاره آن ها غیرقانونی است.

 نمی توانیم کانکس ندهیم
علــی کــــرد، عضــو 
کمیســـیون اجتماعی 
مجلـــس شـــــورای 
اســالمی در این باره به 
خبرگــزاری خانه ملت 
بیان می کند: اگر دولت شــرایطی را برای 
شناســایی و اجباری کردن دریافت مجوز 
برای کانکس نشــینان فراهم کند، مشکلی 

ایجاد نخواهد شد، در غیر این 
صورت مسئوالن دستگاه های 
برقرارکننده نظم و امنیت در 
کشور همچون وزارت کشور و 
نیروی انتظامی باید از توسعه 
آن در سطح شهر جلوگیری 
کنند چراکه این روش جدید 
سکونت قطعاً معضالت جدی 

اجتماعی را رقم خواهد زد.
وی با اشاره به اینکه مسئوالن 
باید تدابیری برای پدیده یاد 
می افزاید:  بیندیشــند،  شده 
نبود نظــارت کافــی بر این 
بخــش می تواند، مشــکالت 
ایجاد کنــد و عامل  امنیتی 
شیوع بعضی از بیماری ها در 

جامعه شود. 
اما ســهیال جلودارزاده 
عضو دیگر کمیســیون 
اجتمــــاعی مجلــس 
شورای اسالمی بهترین 
راهــکار مقابله با پدیده 
یاد شــده را حل منطقی مشکل می داند و 
به قدس می گوید: نباید کسانی را که از فقر 
به حاشیه رانده شده اند و بدون اعتراض به 
وضعیت اسفبارشان دارند دسته جمعی در 
یک کانکس زندگی می کنند به عنوان مخل 
نظم و امنیت جامعــه بدانیم. بنابراین باید 
این گونه مســائل را به صورت اصولی حل 
کنیم. یعنــی از امکانات و بودجه هایی که 
همواره تعیین می شود، اما معلوم نیست که 
کجا هزینه می شــوند، باید صرف این گونه 

افراد کنیم.  
وی ارائه مســکن مهر را به این گونه افراد 
یکــی دیگر از راهکارها برای حل مشــکل 
آنان می داند و می افزاید: البته برای اشتغال 
این افراد هم باید فکری شــود. در واقع اگر 
می خواهیم در جامعه امنیت داشته باشیم، 
باید صورت مســئله را به صورت منطقی 
حل کنیم نه اینکه نسبت به حذف صورت 
مســئله اقدام کنیم. راهکار، این نیست که 

افراد جامعه را آواره تر از این کنیم.

یک جامعه شناس:
هشدار به خانواده ها برای 

استفاده از دستمال و شامپو!

فارس: یک جامعه شــناس گفت: یکی از 
حربه های دشمن در جنگ نرم علیه کشور 
ورود مواد مخدر جدید از جمله »دستمال« 
اســت که این ماده بسیار خطرناک و حتی 

مرگ آور است. 
مجید ابهــری اظهار کرد: دســتمال ماده 
مخدری اســت که با قیمت بســیار ارزان 
فروخته می شــود. این ماده از کشــورهای 
آسیای مرکزی و توسط بعضی از کامیون ها 
به کشور وارد می شود که بسیار خطرناک و 

حتی مرگ آور است.
این جامعه شــناس ادامــه داد:  تپش قلب، 
خشک شدن دهان، باال رفتن ضربان قلب، 
فراموشی و شادی زودگذر از عوارض مصرف 
دستمال اســت. ابهری گفت: خوشبختانه 
نیروهــای امنیتــی و پلیــس موفقیــت 
چشمگیری در مقابله با تولید و توزیع مواد 

مخدر دارند. 
برخی از مواد مخدر توسط نیروهای مبارزه با 
مواد مخدر در محل ورود جمع آوری و اجازه 
پخش به آن ها داده نمی شود،  مانند کشف 
ماده مخدری با عنوان »شامپو« که در مرز 

توقیف شد.

رئیس تیم تحقیق و تفحص 
مجلس شورای اسالمی:

بعید است متهم صندوق  
فرهنگیان به کشور برگردد

تسنیم:رئیس تیم تحقیق و تفحص مجلس 
شورای اسالمی از صندوق ذخیره فرهنگیان 
درباره سرنوشت بازگشت متهم میلیاردی 
صنــدوق ذخیــره فرهنگیان به کشــور 

توضیحاتی را ارائه کرد.
جبار کوچکی نژاد در پاسخ به این پرسش که 
آیا متهم میلیاردی پرونده صندوق ذخیره 
فرهنگیان که از کشــور خارج شــده بود، 
بازگشته است؟ اظهار کرد: این فرد هنوز در 

آلمان است و به ایران بازنگشته است.
رئیــس تیم تحقیق و تفحــص از صندوق 
ذخیره فرهنگیان گفت: اینکه آیا بخشی از 
بدهی های این فرد پرداخت شــده است یا 
خیر، مشخص نیست و باید از سوی مراجع 

قضایی این موضوع اعالم شود.
وی با اشاره به اینکه بعید است این فرد به 
کشور بازگردد افزود: میزان بدهی او حدود 
400 تا 500 میلیــارد تومان تخمین زده 

شده است.

عضو هیئت مدیره انجمن 
دکترای علوم آزمایشگاهی:
آزمایشگاه های تشخیص 

پزشکی در مرز ورشکستگی
 

مهر: عضو هیئت مدیــره انجمن دکترای 
علوم آزمایشــگاهی ایران، گفــت: تأخیر 
بیمه ها در پرداخت مطالبات آزمایشگاه های 
تشخیص پزشکی، موجب شده این مراکز تا 

مرز ورشکستگی پیش بروند.
دکتر علی صادقی تبار در مورد تأخیر یک 
ساله پرداخت بیمه ها و واکنش آزمایشگاه ها، 
اظهارداشــت: تاکنون بیش از ۹0 مکاتبه 
در ارتباط با تأخیر پرداخت های بیمه ها به 

سازمان های مختلف نوشته شده است. 
وقتی ناکارآمدی روش های اداری و سازمانی 
روشــن گردید، تعدادی از اعضا تصمیم به 
تجمعات خودجوش و مطالبه حقوق خود 
گرفتند کــه انجمن ها با حمایت از اعضای 
خود خواســتار انجام این اقــدام از طریق 
قانونی و با کسب مجوز از مراجع ذی صالح 

شدند. 
در حال حاضر جهت تجمع مسالمت آمیز 
اعتراضی با وزارت کشور مکاتبه و تقاضای 

صدور مجوز گردیده است.
عضو هیئت مدیره انجمــن دکترای علوم 
ایران، تأکید کرد: مشتری  آزمایشــگاهی 
خوش حســاب بیمه ها که اتفاقاً بار مالی 
خاصــی نیز بر دوش بیمــه نمی گذارد، به 
جرم افزایش بار مالی بیمه در بخش دولتی 
و افزایش چند برابری مراجعات این بخش 
از محل طرح تحول سالمت، تنبیه گردیده 
و مشمول کم لطفی بیمه ها قرار می گیرد؛ 
تا جایی که برخی واحدهای آزمایشگاهی به 

مرز ورشکستگی و تعطیلی می رسند.
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 مدیر ملی طرح حفاظت از تاالب های ایران:

به نجات تاالب هامون امیدوارم

محیط زیست

 جامعه/ عباســعلی سپاهی یونســی  مدیر ملی طرح 
حفاظت از تاالب های ایران می گوید: چون کشور افغانستان تالش 
می کند منابع آبی خود را کنترل نماید، بر روی رودخانه هیرمند 
که آب هامون را تأمین می کند، سد ساخته است و این موضوع 

سبب شده است که حقابه تاالب هامون کاهش پیدا کند.

 چرا آب به هامون نمی رسد؟
ابوالفضل آبشت با بیان این مطلب می افزاید: در کنار این موضوع 
که منشــأ خارجی دارد، متأســفانه در داخل مرز هم ســاخت 
خاکریزهایی در مرز افغانســتان و ایران و در مسیر رسیدن آب 
به هامون، ســبب شده است آب به اندازه کافی به تاالب هامون 
نرسد. وی با بیان اینکه بخشی از حقابه هامون از چاه نیمه هایی 
در منطقه سیســتان تأمین می شود که امروز آب آن ها در جای 

دیگر مصرف می شود، می افزاید: ما برنامه جامع حفاظت از تاالب 
هامون را آماده کرده ایم؛ البته بخش ایران آن را، هرچند باید این 
برنامه کل منطقه آبریز تاالب، یعنی افغانستان را هم در بر بگیرد.

وی بــا این توضیح می افزاید: مــا در بخش ایرانی ماجرا تاکنون 
پیگیر برنامه جامع تاالب بوده ایم که در حال حاضر مراحل اجرایی 
خود را می گذراند، اما در این برنامه باید دولت افغانستان نیز پای 
کار بیاید و در این راســتا تالش شــده است که نشست هایی با 
حضور ریش ســفیدان در داخل ایران و داخل افغانســتان انجام 
شود؛ چون معتقدیم ریش سفیدان افغانستان می توانند تأثیر الزم 
بر حاکمیت را داشــته باشند.  وی می افزاید:در سطوح باالتر نیز 
پیگیری هایی از طریق وزارت امور خارجه در حال انجام است، اما 
چون ماجرا فرامرزی و پیچیده است نمی توان انتظار داشت که 
به سرعت مشکل حل شود. وی با بیان اینکه بنده معتقدم برای 
اینکه مذاکرات ما با افغانستان به نتیجه برسد باید به شکلی پیش 
برویم که مسئله برای هر دو طرف برد برد باشد، تصریح می کند: 
به نظر می رســد کمی دوستان افغانستانی احساس ترس دارند؛ 
چون گمان می کنند به لحاظ فنی بازنده هســتند، اما اگر ما به 
دنبال این باشیم که افغانستان فقط حقابه را رعایت کند، در مقابل 

چیزی به آن ها ندهیم، سر میز مذاکرات نخواهد آمد.

 با هر گونه انتقال آب به هامون مخالفم
آبشت خاطرنشان می کند:پس این هنر مذاکره کنندگان است 
که بتوانند طرف مذاکره را قانع کنند. مثالً ما می توانیم در منطقه 

سیستان با توجه به اقلیمی که دارد از انرژی خورشید و باد برق 
تولید کنیم و آن را با قیمت مناســبی در اختیار افغانستان قرار 
دهیــم. وی درباره انتقال آب از خلیج فارس به تاالب هامون نیز 
معتقد اســت: بنده با هرگونه انتقال آب به هامون غیر از حوضه 
آبریز آن مخالفم؛ چون تاالب ها همیشــه در حوضه آبریز خود 
زنده بوده اند و خدماتی را به انســان ها داده اند، اما اینکه خواسته 
باشیم تاالب هامون و یا دریاچه ارومیه را با آوردن آب از حوضه 
آبریز دیگری زنده کنیم، یعنی اینکه ما این تاالب ها را در حکم 

کاسه های آب می بینیم که آن ها را پر کرده ایم.
 وی می افزاید: چرا فکر می کنیم با ریختن آب به هر قیمتی داخل 
این تاالب ها آن ها را زنده نگه داشته ایم؟ در صورتی که تاالب ها 
اکوسیستم زنده ای هستند که عدم سالمت آن ها زنگ خطری 
اســت برای اینکه بدانیم اقداماتی که در حوضه آبریز آنان انجام 
می شود، درست است یا نادرست؛ پس اگر امروز در مورد تاالب ها 
با چالش روبه رو شــده ایم، باید راه نجــات آن را در حوضه آبریز 
خود آن تاالب ها بیابیم نه اینکه برای زنده کردن یک تاالب جای 
دیگری را تخریب کنیم. وی در پایان تأکید می کند: من به نجات 
همه تاالب های ایران امیدوارم؛ چون اگر امیدوار نبودم کاری را که 
در حال حاضر انجام می دهم رها می کردم. ما به عنوان یک پروژه 
بین المللی به دنبال این هستیم که الگوهای ساده ای را به کشور 
معرفی کنیم که در دیگر کشورهای دنیا مورد استفاده قرار گرفته 
و تجربه های موفقی را در پی داشــته است و از طرفی به دنبال 

ایجاد اجماع بین دستگاه های مختلف در نجات هامون هستیم.
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روزنامـه صبـح ايـران

دشمنان قدرت  مادى خود را براى آسيب به اسالم به كار گرفته اند  مهر: يكى از مراجع تقليد گفت: دشمنان اسالم، صهيونيست ها و مستكبران تمام قدرت هاى مادى خود را به كار 
بسته اند تا به اسالم ضربه بزنند.آيت اهللا نورى همدانى در ديدار شمارى از همسران جانبازان باالى 70 درصد خطاب به آنان گفت: هر قدم، كار و فكر شما عبادت است، زيرا همه آن در راه انقالب 

است.وى با بيان اينكه حضرت زينب(س) قهرمان پيام رسانى و اسارت هستند، افزود: ما از اين بانوى بزرگ بردبارى و ايستادگى در برابر دشمن را آموخته ايم. 

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

پس  ائمه  عباسى   /ساحل  معارف   
به  داشتند؛  كوتاهى  عمر  رضا(ع)  امام  از 
طورى كه امام جواد(ع) در 25سالگى، امام 
عسكرى(ع)  امام  و  40سالگى  در  هادى 
«آيت  رسيدند.  شهادت  به  در 28سالگى 
اهللا هادى عباسى خراسانى» استاد حوزه 
و دانشگاه در گفت وگوى پيش رو، داليل 
از  پس  كه  اطهار(ع)  ائمه  عمر  كوتاهى 
امامت  دار  عهده  رضا(ع)  امام  شهادت 
مسلمانان شدند را تبيين كرد كه در ادامه 

مى خوانيد:

 دشمنان امامت به دنبال نابودى 
شجره طيبه بودند

اين استاد حوزه علميه با اشاره به جمله اى 
ارزشــمند از امام هــادى(ع) درخصوص 
هدف نبوت پيامبر اكــرم و اتصال آن به 
موضوع مهم امامت، گفت: دو اثر گرانبهاى 
زيارت جامعه كبيره و زيارت 
غديريــه از امام هــادى(ع) 
براى مســلمانان و شيعيان 
به يادگار مانده است كه هر 
يك از اين دو اثر گرانقدر بايد 
در جاى خود مورد تحليل و 
بررسى قرار بگيرد. در زيارت 
غديريه امام هادى(ع)، جمله 
بسيار زيبايى ديده مى شود، 
ايشــان پس از عرض سالم 
وادب بــه محضر پيامبر بزرگ اســالم و 
اميرالمؤمنين(ع) در روز عيد غدير، برخى 
اوصاف پيامبر خاتم را به زيبايى تشــريح 
مى كند. يكــى از اين اوصاف كه بســيار 
زيباســت و بايد مورد توجه انديشمندان 
و پژوهشــگران قرار بگيرد، وصف شايان 
توجهــى از چرايــى برانگيختن حضرت 
محمــد(ص) بــه پيامبرى اســت. امام 
هادى(ع) در اين عبارت مى فرمايد: يا رسول 
اهللا! شما پيامبرى هستى كه گذشته ها را به 
پايان رساندى و خاتم گذشتگان و آغازگر 
آينده اى در عالم هســتى هستيد. تعبير 
بســيار پرمعنا و محتوايى است كه بيانگر 
اهميت رســالت پيامبر پس از 124هزار 
پيامبر است. بى شك، پيامبر خاتم آغازگر 
نهضت بزرگى در جهان پيش روست كه 
به ابديت و امامت ختم خواهد شد. از اين 
رو، امام هــادى(ع) به دنبال بيان اهميت 
و عظمت بحث امامت و واليت هســتند 
تا نشــان دهند موضوع واليت و امامت به 
قدرى مهم اســت كه تا قيام قيامت ادامه 
دارد، از اين رو دشمنان و مغرضان امامت 

به دنبال نابودى اين شجره طيبه بودند.

 امامت، يادگار رسالت تمامى 
پيامبران الهى است

آيت اهللا عباسى خراســانى با بيان اينكه 
امامــت و واليت يــادگار پيامبران الهى و 
خواست خداوند متعال براى هدايت بشر 
است، اظهار داشت: حال با توجه به اهميت 
اين سؤال كه چرا ائمه معصومين(ع) پس از 
امام رضا(ع) عمر كوتاهى داشته اند، موضوع 
اهميت امامت و واليت و تأثير آن بر انسان 

و جهــان و رعب حاكمان كفر 
و ظلم از تداوم امامت مســئله 
مهمى است كه بايد مورد توجه 

و بررسى قرار داده شود.
موضــوع واليــت و امامــت، 
اســتمرار بحث رســالت تامه 
الهى است، يعنى اميد و نتيجه 

و حاصل عمر 124هزار پيامبر اســت كه 
توسط خداوند متعال دنبال مى شود. امامت 
و واليت منصب الهى است، بنابراين انتخاب 
امام به دست مردم نيست، هر چند مردم 
از آثــار و ثمرات حضور ائمه(ع) در جامعه 
برخوردار مى شــوند، اما موضوع امامت و 
واليت منصب الهى است و انتخاب امام به 

دست مردم يا شوراى خاصى نيست.
اين اســتاد فقــه، اصول و فلســفه حوزه 
علميه قم افزود: مقــام معظم رهبرى در 
كتاب «انســان 250ساله» كه از سال دهم 
و يازدهــم هجرى تا زمان شــهادت امام  
عســكرى(ع) را به تصوير مى كشــد، اين 
موضوع را مورد بررسى قرار داده اند، زيرا با 
پايان يافتن 250سال، امامت امام زمان تا 

روز قيامت آغاز مى شود.

 حذف فيزيكى و سياسى ائمه راهبرد 
خاندان عباسى

وى با اشــاره به سياست هاى دوران اموى 
و عباسى در برخورد با ائمه معصومين(ع) 
خاطرنشان كرد: همه ائمه معصومين(ع) 
نور واحد به شــمار مى روند، اما به لحاظ 
دورانــى كه در آن به امامت رســيده اند و 
خلفاى حاكم، مأموريت هــا و روش هاى 
گوناگونــى را دنبال مى كردند. بى شــك، 
تفاوت انديشه ها و اغراض خلفاى اموى و 
عباسى و سياست هاى متفاوت آن ها موجب 
برخوردهاى مختلف با ائمه معصومين(ع) 
شده است. بنابراين، ائمه به لحاظ زمان هاى 
مختلف هر كدام شيوه خاصى در مديريت 
زمان و انتقال آموزه هاى اسالمى به مردم 
داشته اند. دوران امام صادق(ع) كه به رئيس 
مذهب شهرت دارند، زمان جابجايى قدرت 
از امويان به عباســيان است. بنى عباس را 

بايد به دو سلسله تاريخى تقسيم كرد، به 
نحوى كه نســل اول آن هارون و مأمون 
با سياســت و نيرنگ و حيله گرى با ائمه 
برخورد مى كردند تــا در نگاه مردم، خود 
را حامى و دوستدار امامت و واليت نشان 
دهند و با عظمت بخشيدن ظاهرى به ائمه، 
جايگاه اجتماعى خود را تثبيت كنند، اما 
در باطن به دنبال حــذف ائمه اطهار(ع) 
از صحنــه زندگى بودنــد. حذف فيزيكى 
و سياســى ائمه اطهار(ع) كه 
با شــهادت امام موسى كاظم 
و واليتعهــدى امــام رضا(ع) 
دنبال شــد، از رعب و وحشت 
خاندان عباسى از جايگاه واالى 
امامت حكايت دارد. نسل اول 
عباسى ها درصدد بودند با مكر 
و نيرنــگ ائمه را حذف كنند، 
آنگاه خود عزادارشــان باشــند تا پس از 
شهادت ائمه اطهار(ع) ســادات را حذف 

كنند.

 امامت ابدى امام مهدى
 زنگ خطرى براى عباسيان 

اســتاد حوزه و دانشــگاه با بيان اينكه در 
دوران دوم حكومت عباسى صداى واليت 
ابدى طنين انداز شــد، گفت: نســل دوم 
بنى عباس كه خالفت آن ها از زمان متوكل 
آغاز مى شود، شــيوه جديدى را در پيش 
گرفت آن ها با اهتمام به شــهادت ائمه و 
كوتاه كردن دوران حيات مباركشان تالش 
مى كردند خطر حضور ائمــه اطهار(ع) و 
تأثير روشنگرى آن ها را بر جامعه بزدايند. 
دوره دوم حكومت خلفاى عباســى، زنگ 
خطرى براى آن ها بود، از اين رو با شمشير 
وارد كار شــدند تا از هر روشى مانع عمر 

طوالنى ائمه اطهار(ع) شوند.

 شهادت ائمه، راهكار قطع ارتباط و 
اتصال با شيعه

آيت اهللا عباسى خراسانى، با اشاره به رعب 
و وحشت عباسيان از حضور ائمه در ميان 
مردم به سياست خلفاى نسل دوم عباسى 
اشاره و خاطرنشــان كرد: خلفاى عباسى 
درصدد بودند به واســطه شــهادت ائمه 
اطهار(ع) حلقــه امامت و تداوم امامت كه 
اتصالى بين خالق و مخلوق اســت را قطع 
كنند، بنابراين درصدد به شهادت رساندن 
امام بعدى بودند و بــراى آن برنامه ريزى 
مى كردند. دوران امامت امام عسكرى(ع) 
كــه كوتاه ترين دوران امامــت نزديك به 
6ســال اســت به قدرى امام عسكرى(ع) 

در تنگناى حكومت قرار دارد كه براساس 
خفقان ايجاد شــده، وجود مبــارك امام 
زمان(عج) را از ديده ها پنهان مى داشتند 
و تنها خواص مطمئن از اين موضوع آگاه 
بودند. عباسيان با كشتن ائمه و نابود كردن 
نمادهــاى مورد توجه شــيعيان از جمله 
ويران كردن و آب بستن به مضجع شريف 
امام حسين(ع) كه به دست متوكل عباسى 
انجام شــد، در كنار از بين بردن ســادات 
درصدد زدودن چهــره امامت و واليت از 

جامعه براى هميشه بودند.

 راهبرد ائمه بسترسازى امامت امام 
مهدى بود

ايــن اســتاد حوزه علميــه با اشــاره به 
بسترســازى ائمه اطهار(ع) در راســتاى 
امامت حضــرت ولى عصر(عج) گفت: اگر 
به لحــاظ بعد معرفتــى تالش هاى ائمه 
اطهار(ع) بخصوص پس از امام رضا(ع) كه 
به مهدويت ختم مى شدند را مورد بررسى 
قرار دهيم، درمى يابيم هر چند دوره امامت 
امامان شيعه از امام نهم به بعد كوتاه بود، 
اما آن ها با آگاهى به مسائل و سياست هاى 
روز و نيــاز جامعه به وجــود گوهر ناياب 
امامت، بســتر را براى يك امامت طوالنى 

فراهم مى كردند.
 به تعبير اهل عرفان كه با اجمالى شــدن 
علم، فضيلــت آن افزايــش مى يابد، اين 
موضوع هم در دوران سخت و كوتاه زندگى 
ائمه معصوميــن(ع) بخصوص پس از امام 

رضا(ع) صدق مى كند.
 هر چند دوران امامت امام عســكرى(ع) 
كوتاه بود، اما ايشــان با تدبير و اخالص و 
با بســتر سازى مناسب، مردم را به امامت 
براى هميشه متصل كردند.بى گمان امام 

بايد از قوى ترين مردمان زمان خود باشد.
 امام عســكرى(ع) در طــول دوران كوتاه 
امامت خود بســتر الزم را براى امامتى كه 
به روز ظهور منتهى مى شود، آماده كردند.

 امام عسكرى(ع) با وجود تالش دشمنان 
بــر قطع رابطه مردم با امام در هر فرصتى 
آنان را به موضــوع امامت دعوت مى كرد، 
حتى از آن ها مى خواســت به نام خريد و 
فروش و سبزى فروختن به امام به منزل 

ايشان وارد شده و از وى معارف بياموزند.
ائمه اطهار(ع) به ما آموختند، انســان در 
هرزمانــى بايد به امام، ولــى و رهبر خود 
متصل باشــد، زيــرا چنــگ زدن به اين 
ريسمان ايمن معنوى و معرفتى است كه 
نگهدارنده ما از بال و معصيت و راهى براى 
نزديك شدن به خدا و كمال انسانيت است.

 در گفت وگو با آيت اهللا عباسى خراسانى بررسى شد

چرايى شهادت ائمه  پس از امام رضا در جوانى 
 

ء

پول هاى مجازى در ترازوى شرع
بررسى هاى فقهى «بيت كوين» ابتدايى است 

ايكنا: مديرگروه بانكدارى اسالمى دانشگاه خوارزمى به بررسى ماهيت پول  مجازى 
«بيت كوين» و ابعاد شــرعى آن پرداخت و اظهار كرد: مدافعان بيت كوين، آن را 
شــبيه ارز و پول معتبر مى دانند، اما واقعيت اين است كه بيت كوين، پول نيست، 
بلكه شبيه امتيازى است كه شــخصى از آن برخوردار مى شود و يك عدد كامًال 

فرضى در فضاى مجازى است. 
حجت االسالم غالمعلى معصومى نيا يادآور شد: «بيت  كوين» صرفاً در فضاى مجازى 
وجود دارد و پشتوانه اى ندارد و ممكن است تخلفات زيادى با آن صورت گيرد كه 

از جمله اين تخلفات، پولشويى و فرار مالياتى است.
اين پژوهشگر اقتصاد اسالمى درباره ابعاد فقهى و شرعى «بيت كوين» اظهار كرد: 
البته بررسى هاى فقهى كه تاكنون در اين مورد صورت گرفته، بسيار ابتدايى است، 
اما از نظر فقهى، اگر «بيت كوين» را پول دانســتيم، در درجه اول بايد ببينيم چه 
ُحكم هايى در اقتصاد اســالمى درباره پول وجود دارد؛ مثالً ابتدا بايد ببينيم بيت 
كوين، مال هســت يا نيســت و اگر پيش عقال، مال است، از نظر شرعى هم مال 
هست يا خير؟ و اگر فى نفسه، مال بود و مشكلى نداشت، آيا عوارضى براى مملكت 

دارد يا خير.
وى افزود: به نظر مى رســد «بيت كوين»، امر مجهولى اســت و درست است كه 
برخى با آن مبادله انجام مى دهند، از ســوى ديگر شبيه قمار است و چون فقط 
افراد ريسك پذير وارد اين معامله مى شوند، بنابراين از نظر شرعى هم نمى توانيم با 

قاطعيت بگوييم كه مال است و با آن معامله انجام دهيم.
مدير گروه بانكدارى اسالمى دانشگاه خوارزمى گفت: از نظر شرعى، مال دانستن 
«بيت كوين» زير سؤال است؛ زيرا اگر يكباره بى اعتبار شود، افراد دستشان به كجا 
بند است. با اين اوصاف، جاى ترديد جدى از منظر شرعى در اين مورد وجود دارد 

و افراد متدين نبايد وارد معامله با اين پول هاى مجازى شوند.

آيت اهللا بهجت: 
بابا جان، جواب همان است! 

حوزه: مرحــوم آيت اهللا قاضى(ره) 
اســتادآيت اهللا بهجت(ره) بودند و 
حضرت امام(ره) از ايشان به «كوه 
عرفان» تعبيــر مى فرمودند. آقاى 
نصايح شــان  در  مكرر  بهجت(ره) 
اين عبارت را از مرحوم قاضى(ره) 
نقل مى فرمودند: «اگر كســى نماز 
واجبش را اول وقــت بخواند و به 
مقامات عاليه نرسد مرا لعن كند.» 

يا در جاى ديگرى فرمودند: «به صورت من آب دهان بيندازد».
يكى از علما مى فرمود: «سال ها پيش، يك روز خدمت آيت اهللا العظمى بهجت(ره) 
رفته بوديم. به ايشان گفتم: «راهى به ما نشان دهيد تا آدم شويم.» آقاى بهجت(ره) 
فرمودند: «نمازتان را اول وقت بخوانيد!» اين عالم بزرگوار مى گويد: «در دلم گفتم 

حاج آقا ما را تحويل نگرفت. ما كه خودمان نماز اول وقت مى خوانيم!»
يك سال از آن ماجرا گذشت. قرار بود به يك جلسه ميهمانى بروم و در آن ميهمانى 
دوباره خدمت آقاى بهجت(ره) برسم. در راه به خودم گفتم: «اين دفعه از آقا سؤال 
كنــم، ببينم اگر بخواهد راهى معرفى كند تا من به همه جا برســم، چه راهى را 

معرفى مى كند؟»
وقتى خدمتشــان رفتم، همراه جمعى بوديم و ايشان داشتند صحبت مى كردند. 
هنوز هيچ سخنى نگفته بودم كه ايشان وسط صحبتشان فرمودند: «بعضى ها پيش 
ما مى گويند چكار كنيم تا آدم شويم و رشد پيدا كنيم؟ به ايشان مى گوييم نماز 
اول وقت بخوانيد. مى روند سال بعد مى آيند، پيش خودشان مى گويند حاج آقا ما 
را تحويل نگرفت! دوباره از حاج آقا بپرسيم كه چه بايد بكنيم؟ همان حرف بنده را 
دقيق گوش نكردند و رعايت نكردند، حاال دوباره مى خواهند سؤال كنند! بابا جان، 

جواب همان است، هميشه جواب همان است».
اين عالم بزرگوار مى فرمايد: «من ديگر هيچ حرفى نزدم. آقاى بهجت(ره) راســت 
مى گفتند. من برخى از نمازهايم را به وقتش نمى خواندم. شروع كردم و آن را هم 
درست كردم». آن عالم بزرگوار كم كم به جاهايى كه دلش مى خواست و حتى فوق 

تصورش بود، رسيد.
بخشى از كتاب «چگونه يك نماز خوب بخوانيم؟» اثر عليرضا پناهيان

بايد دل را پس گرفت از 
روزهاى فقير...

رقيه توسلى : آيا از قيل و قال عالم، گاهى 
نبايد گريخت...؟ دل را پس گرفت از روزهاى 
فقيــر...؟ از روزهــاى تُهى و بى زينــت...؟ از 
روزهاى پريشــان...؟ و بيدار شد از خواب هاى 

بلند...؟
آيا برف ها را نبايد تكاند از ســرها و شــانه ها، 
از كوِل كفش ها...؟ آيــا آرام آرام گاهى نبايد 
كلمات و جمالت عاشقانه را مرتب و بى ريا در 
چمدان چيد...؟ در چمداِن رفتن...؟ در چمداِن 
زيارت...؟ و با روح فرسوده، اتمام حجت كرد و 

كوبيد بر طبل نماندن...؟ 
آيا دلتنگى را نبايد غنيمت شــمرد...؟ و در 
را بر لشكركشــى اندوه، ُمهــر و ُموم كرد...؟ 
آيا ســعدترين احوال را نبايد هزار دســتى 
قاپيد...؟ مســافِر قــاب عكس هاى طاقچه و 
ديوار شد گاهى...؟ با تپش قلب نامحدود...؟ 
مسافِر قاب هايى كه گنبد و گلدسته هايش 

از طالست...؟
و حنجره ها را كبوتر كــرد...؟ حنجره هايى 
كه صدايشان در نهايت لرزان و شاد است تا 
سالم هاى خادمانه پيشكش كنند به بهشت... 
به ديــار آبادى كه آنجــا - رعيت و غنى - 
چفــِت هم و گناهكار و صالح، همرديف هم 
مى نشــينند... به آنجا كه فرمانروا، سكوت 
اســت و امواج نورى كه بــى محابا مى دوند 
در رگ هــا... آنجا كه يّكه تازى چشــم ها و 

اشك هاست...
 و طلعتى دارد همســنگ شمس... همسنگ 

باران... همسنگ فردوس...
آيا گاهى نبايد آية الكرســى خواند و گوش از 
چاووشى رساند به نواى نقاره ها...؟ غم را دست 
به سر كرد و با شورى سراسر، دويد پاى صالة 
توس...؟ پاى دولِت رئوف رضا...؟ پاى سفرى كه 

نام محبوب دارد...! پاى ناميرا شدن قلب ها...!
آيا نبايد دانه دانه دلتنگى ها را از قفس سينه، 
پرواز داد و آنگاه به ســبكبالى پَرى در صحن 

مشرق فروچكيد و مقيِم اقليم خراسان شد؟

نمازهايى كه به جماعت اقامه 
مى شوند

سؤال: 
كدام نمازها را مى توان به جماعت اقامه كرد و 

كدام را نمى شود به جماعت خواند؟
پاسخ:

 نمــاز جمعه بايد به جماعت برگزار شــود و 
نمى توان آن را به طور فرادا به جا آورد.

همچنين مستحب است نمازهاى واجب (چه 
نماز ادا و چه قضا) به جماعت خوانده شود.

مستحب اســت نماز آيات به جماعت خوانده 
شود.

نكته:
 نماز مستحب را نمى شود به جماعت خواند؛ 

مگر:
1. نماز «استســقاء» كــه براى آمــدن باران 

مى خوانند.
2. نماز اعياد فطر و قربان.

منبع: 
كتاب «آموزش مصور احكام» مطابق با فتاواى 
آيت اهللا خامنــه اى، احكام عبــادات، بخش 

مسجد، ص313

يك حديث / يك تصوير

رصد

درنگ
امامت و واليت، 
يادگار پيامبران الهى 
و خواست خداوند 
متعال براى هدايت 
بشر است

بــــــــرش

 دارالشفا

احكام

معارف
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72
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 افزايش سقف حقوق هاى كاركنان تا 25 درصد هم ممكن است     خانه ملت: عضو كميسيون تلفيق بودجه سال 97 در مجلس در خصوص نحوه افزايش حقوق كاركنان گفت: در نهايت در كميسيون تلفيق مقرر شد 
تا حقوق بگيران باالى 5 ميليون تومان افزايشى نداشته باشند و در عوض حقوق هاى زير 5 ميليون تومان به صورت پلكانى بين 10 تا 18 درصد افزايش يابد. مهرداد بائوج الهوتى، ادامه داد:در زمان بررسى اين پيشنهاد برآورد 
ما اين بود كه با اعتبار مدنظر مى توان حقوق پلكانى را تأمين كرد، اما بعد كه محاسبه شد، به اين نتيجه رسيديم اگر اعتبار افزايش حقوق كاركنان افزايش تا سقف20 تا 25 درصد را نيز داشته باشد، چنين كارى صورت مى گيرد.

نشست مشترك وزرا و كميسيون اقتصادى مجلس
قيمت ارز كاهش مى يابد 
به  دالر  قيمــت  افزايش  اقتصاد: 
4600 تومان در هفته جارى، ركورد 
گرانى ارز را در تاريخ اقتصادى كشور 

جابه جا كرد.
البته برخــى كارشناســان گرانى 
ارز متناســب با نرخ تــورم راعادى 
مى دانند؛ يعنى دردوســال اگر نرخ 
ارز 20 درصد افزايش يافته، طبيعى 

بوده است. كه دراين صورت افزايش 700 تومانى معقول به نظر مى رسيد، اما اين 
نوسان تاكنون بيش از نرخ تورم بوده است.

قيمت دالر در تير 1392 قبل از شــروع به كار دولت يازدهم 3271 تومان بود 
كه تا قبل از اجراى برجام در دى 1394 نوســان دالر در ســطح اندكى بود. در 
دى 1394 همزمان با اجراى برجام قيمت دالر به طور ميانگين به 3673 تومان 
رسيد، اما پس از اجراى برجام، نوسانات بازار ارز بشدت بيشتر از قبل از آن شد. 
قيمت دالر پس از اجراى برجام در بهمن 1394 به 3589 تومان رسيد و اكنون 
در بهمن 1396 به 4600 تومان رســيده است. از اين رو قيمت دالر در دو ساله 
پس از برجام افزون بر 1000 تومان بيشتر شده است كه نسبت به قبل از برجام، 

بشدت نوسان بيشترى نشان مى دهد.
درهمين حال رئيس كميسيون اقتصادى مجلس از توافقات جديد در جلسه با 
وزراى اقتصاد و صنعت و رئيس كل بانك مركزى براى بازگشت آرامش به بازار ارز 
خبر داد و گفت: قيمت ارز در روز هاى آينده كاهش خواهد يافت، بنابراين مردم 

نبايد سرمايه هاى خود را به اين بازار ببرند.
 محمدرضا پورابراهيمى افزود: در حال حاضر حدود 14 ميليارد دالر ارز ناشــى 
از فروش پتروشــيمى ها و 40 ميليــارد دالر ارز از محل صادرات غير نفتى و در 
مجموع 90 ميليارد دالر ارز، وارد اقتصاد كشور مى شود كه بخشى از آن براساس 
نياز مصرف مى شود، اما بايد با ايجاد شفافيت بيشتر در بازار، زمينه ايجاد تعادل 

را فراهم كرد.

جزئيات تسويه سپرده گذاران مؤسسات غيرمجاز 
تا پايان بهمن 

اقتصاد: معاون نظارتى بانك مركزى 
بتازگى از تســويه با سپرده گذاران 
مؤسســات غيرمجاز تا پايان بهمن 
خبر داده و تأكيد كرده است: تا پايان 
اين هفته اطالعيه بانك مركزى در 
خصوص مؤسســات مالى غيرمجاز 
صادر مى شود. فرشاد حيدرى افزود: 

براى ســپرده گذاران تعاونى اعتبار ثامن الحجج، تسويه حساب تا 300 ميليون 
تومان عملياتى شــده و مطالبات باقيمانده هم تا دهه فجر پرداخت خواهد شد. 
در تعاونى اعتبار فرشتگان هم، به سپرده گذاران تا 200 ميليون تومان پرداخت 
شــده اســت. به گزارش فارس معاون نظارتى بانك مركزى گفت: در مؤسسات 
افضل، وحدت و البرز هم با ســپرده گذاران تا 100 ميليون تومان تسويه شده و 
به سپرده گذاران باالى 100 ميليون تومان، 100 ميليون تومان پرداخت شده و 
باقى سپرده گذاران هم كه كمتر از دو درصد سپرده گذاران هستند، 100 ميليون 

تومان دريافت كرده اند و در حال تسويه نهايى با آن ها هستيم.
حيدرى در خصوص مؤسســه بدر توس نيز گفت: اين مؤسسه 1000 ميليارد 
تومان به مردم بدهكار است، درحالى كه تنها 17 ميليارد تومان دارايى مكشوف 
دارد، در صورتــى كه معاون اول قوه قضائيــه آن را قطعى اعالم كند، عمليات 

پرداخت به سپرده گذاران اين مؤسسه هم آغاز مى شود.
وى افزود: در همين موضوع مؤسســات اعتبارى، 21 هزار و 500 ميليارد تومان 
پول تازه به اقتصاد تزريق شــد كه بخشــى از آن به سمت بازار ارز و دالر رفت و 

موجب افزايش تقاضا شد، درحالى كه عرضه محدود بود.

ميز خـــبر

 اقتصــاد   بر اســاس گــزارش جديد 
كميسيون تلفيق بودجه مجلس، مجموع 
درآمد دولت از هدفمندى يارانه ها نزديك 
به 88 هزار ميليارد تومان اســت كه فقط 
يك چهارم آن در قالب يارانه نقدى ميان 

خانوارها توزيع خواهد شد. 
اين در حالى اســت كه بــه گفته برخى 
نمايندگان وكارشناسان تاكنون ريز مبالغ 
اين درآمدها ونحــوه هزينه كرد آن براى 
مجلس شــفاف نبــوده و از همين رو هم 
كميســيون تلفيق خواستار شفاف سازى 
دولت در اين زمينه شده است. حتى برخى 
اخبار در فضاى رسانه اى كشور مطرح است 
كه دولت به علت كسرى بودجه وپرداخت 
ساالنه چندين هزار ميليارد تومان با كمبود 
منابع مالى مواجه است در حالى كه ميزان 
درآمدهــاى دولت چند برابــر پرداختى 

يارانه هاست. 
در اين خصوص نيز گزارش كميســيون 
تلفيق بودجــه 97 درباره منابع و مصارف 
هدفمندى يارانه ها، شائبه كسرى بودجه 
دولت براى پرداخت يارانه نقدى به مردم 

را كامالً رد مى كند.
بر اســاس اين گزارش، دولــت در اليحه 
بودجه ســال آينده اعتبار پرداخت يارانه 
نقدى به مردم را به 23 هزار ميليارد تومان 
كاهش داده كه به معناى حذف يارانه 33 
ميليون نفر از مردم اســت كه البته اعتبار 
7000 ميليارد تومانــى نيز براى افزايش 
مستمرى خانوارهاى تحت پوشش كميته 
امداد و بهزيســتى نيــز در قالب مصارف 
هدفمنــدى يارانه ها در بودجه ســال 97 

لحاظ شده كه جدا از يارانه آن هاست.
اين در حالى است كه بر اساس بررسى ها، 
دولت براى آنكه يارانه نقدى هيچ خانوارى 
را در ســال 97 حــذف نكنــد و بــه 76 
ميليون نفرى كه هم اكنون يارانه مى گيرند 
همچنان يارانه بدهد، به 42 هزار ميليارد 

تومان درآمد در سال نياز دارد.
مســئوالن دولتى در اين بــاره به گونه اى 
اطالع رســانى كرده انــد كه گويــا درآمد 
هدفمندى يارانه ها آنقدر پايين اســت كه 

ديگر چــاره اى جز حــذف يارانه بيش از 
30ميليون نفر نيست.

 درآمد دو برابر پرداخت يارانه
اما برخى كارشناسان معتقدند كه درآمد 
هدفمندى يارانه ها در شرايط فعلى مى تواند 
پرداخت يارانه همه مردم را تأمين كند و 
حتى اضافه بر آن نيــز مى توان پرداخت 

يارانه صورت بگيرد.
در اين راستا از كل 88 هزار ميليارد تومان 
درآمد دولت از هدفمنــدى يارانه ها فقط 
نحوه مصرف 37 هــزار ميليارد تومان آن 
طبق اليحه بودجه تعيين مى شود و مابقى 
يعنى 51 هــزار ميليارد تومان آن به طور 
كامل در اختيار دولت و شركت هاى دولتى 

بخصوص وزارت نفت و نيرو است.
در ايــن باره يك عضو كميســيون برنامه 
وبودجــه مجلس با بيــان اينكه اين بحث 
شفاف سازى درآمد هدفمندى وهزينه كرد 
مابقى آن را بارها مطرح كرده ايم به خبرنگار 
ما گفت: حتى در برنامه ششــم تصميم بر 
اين شد تا كل مابه التفات درآمد هدفمندى 

به حساب خزانه واريز وسپس بر اساس ريز 
ســرفصل هاى قانونى هزينه شود كه اين 

اتفاق هنوز نيفتاده است. 
حاجى دليگانى ادامــه داد: اما در گزارش 
كميســيون تلفيق گام مثبتــى در اين 
خصوص برداشــته شــده تا اين مسائل و 
هزينه كرد آن بر اســاس ســرفصل هاى 
قانونــى ديگر بــه غير از مبلــغ پرداخت 
يارانه ها، كامالً شفاف ومشخص شود كه 
كميسيون تلفيق در حالى بررسى آن است.

وى در پاسخ به اين پرسش قدس كه آيا با 
توجــه به درآمد باالى دولت از هدفمندى 
يارانه ها آيا نيــازى به حذف يارانه بگيران 
با توجه به شــرايط موجــود جامعه ديده 
مى شود، تصريح كرد: به نظرما نه تنها نبايد 
آمار يارانه بگيران كم شــود، بلكه باتوجه 
به درآمــد باالى هدفمندى، مبلغ يارانه ها 

افزايش هم پيدا كند.
وى با بيــان اينكه عمده درآمدهاى دولت 
وهزينه كــرد آن در بحث هدفمندى بايد 
شفاف شود ومشخص شود كه اين درآمدها 
به چه سمت وسويى مى رود، خاطرنشان 
كرد: دولت اين مسائل را در قانون بودجه 
نياورده، ولى كميسيون تلفيق نحوه اجراى 
اين مسائل را مشخص كرده وبايد شفاف 
سازى از جانب دولت صورت بگيرد تا ميزان 

دريافتى ها وهزينه ها مشخص شود. 
حاجى دليگانى اظهارداشت: در نهايت ما 

ديدگاهمان اين است كه تمام اين درآمدها 
بايد به خزانه برود وســپس مصارف آن در 

اليحه ديده و مشخص شود.
اردشــير نوريان عضو كميســيون تلفيق 
بودجــه 97  هم در پاســخ به خبرنگار ما 
دربــاره اينكه با توجه بــه درآمد 88 هزار 
ميليارد تومانى هدفمندى يارانه ها برخى 
نماينــدگان معتقدنــد نه تنهــا مى توان 
يارانه ها را در شــرايط فعلى حذف نكرد، 
بلكه مى توان ميزان آن را افزايش هم داد، 
گفت: دولت چــاره اى ندارد وقتى مجلس 
اجازه نمى دهــد، قيمت حامل هاى انرژى 
افزايش پيدا كنــد، از طرفى مجوز حذف 
افراد متمول يارانــه بگير را هم نمى دهد، 
چگونه مى تواند تعادل را برقرار كند، راهى 

جز اين نيست.
وى افزود: دولت در آســتانه 
انتخابــات بــا مماشــات و 
مســامحه كارى ايــن كار 
را انجام نــداد، ولى اقتصاد 
كشــور در حــال حاضــر 
نيازمند تصميمات جدى و 
جراحى هاى عميق است، هر 
چند اين كار درد و خونريزى 
دارد، ولــى راهــى جز اين 
نداريم، منتهى روش حذف 
30 ميليون نفر بايد منطقى 
باشــد تا افرادى كــه واقعاً 
مستمند هستند در اين زمره 
قــرار نگيرند، اين كار بايد با 
ظرافت و دقيق انجام شود و 

همچنين چون تصميم بزرگى است، جرئت 
و شهامت مى خواهد كه دولتمردان بايد به 
آن تن بدهند. وى تأكيد كرد: پيشــنهادى 
كه اكنون مطرح شــده، اين است كه 30 
ميليون نفر از متمولين كه نيازى به دريافت 
يارانه ندارند، حذف شوند و به جاى آن اول 
حامل هــاى انرژى افزايش پيدا نكند و دوم 
اينكه يارانه دهك هاى مستمند واقعى مانند 
افراد تحت پوشش نهادهاى حمايتى، زنان 
سرپرست خانوار و ايتام و اقشار آسيب پذير 

تقويت شود، اين يك فرمول منطقى است.

درآمد يارانه اى دولت2 برابر پرداختى ها 

 ذخاير ارز و طالى ايران حذف يارانه ثروتمندان به شرط افزايش يارانه محرومان
132 ميليارد دالر و باالتر از 

آمريكا شد 
اقتصاد: قيمت دالر طى چند روز گذشــته 
دچار نوســان هايى شــده و وركورد 4700 
تومان را شكســت اين موضوع برخى مردم 
را نگران كرد كه افزايش نرخ دالر ناشــى از 
كمبود ذخاير ارزى كشور است، اما مستندات 
نشــان مى دهد ذخاير ارزى كشــور حتى از 
ذخاير ارزى آمريكا هم بيشتر است. بر اساس 
تازه ترين گزارش ســازمان اطالعات مركزى 
آمريكا، ذخاير ارز و طالى جمهورى اسالمى 
ايران به بيش از 132 ميليارد و 600 ميليون 
دالر رسيده است كه از آمريكا و 155 كشور 

دنيا بيشتر است.

دستور احمدى  نژادِى روحانى؛ 
تأسيس بانك خصوصى، ممنوع

تســنيم: رئيس جمهور درحالى از دستور 
خود به بانك مركزى براى صادر نشدن مجوز 
جديد براى بانك هاى خصوصى خبر داده كه 
پيش از اين در دولت احمدى نژاد هم صدور 

مجوز بانك هاى جديد ممنوع شده بود.

شاخص 99 هزار واحدى بورس
مهر: شــاخص كل بورس بعــد از چند بار 
تالش، در معامالت در پايان داد و ستدهاى 
روز جارى با 596 واحد صعود، براى نخستين 

بار كانال 99 هزار واحد را فتح كرد.

ديوان عدالت ادارى مصوبه 
«هزينه خدمات مستمر» 

قبوض گازرا ابطال كرد
اقتصاد:  شنيده ها حاكى است، ديوان عدالت 
ادارى مصوبه اخذ هزينه خدمات مستمر از 

مشتركان گاز را هم ابطال كرد.
در پى ابطال مصوبه مربوط به دريافت آبونمان 
از مشتركان گاز و تغيير عنوان آن به «هزينه 
خدمات مستمر»  از ســوى شوراى اقتصاد، 
هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى اين مصوبه 

را نيز ابطال كرد.

ذره بين

اقتصاد كشور در 
حال حاضر نيازمند 
تصميمات جدى و 
جراحى هاى عميق 
است، هر چند اين 

كار درد و خونريزى 
دارد، ولى راهى 
جز اين نداريم، 

منتهى روش حذف 
30ميليون نفر بايد 

منطقى باشد

بــــــــرش

به  دالر  قيمــت  افزايش   
 تومان در هفته جارى، ركورد 
گرانى ارز را در تاريخ اقتصادى كشور 

البته برخــى كارشناســان گرانى 
ارز متناســب با نرخ تــورم راعادى 
مى دانند؛ يعنى دردوســال اگر نرخ 
 درصد افزايش يافته، طبيعى 

 معاون نظارتى بانك مركزى 
بتازگى از تســويه با سپرده گذاران 
مؤسســات غيرمجاز تا پايان بهمن 
خبر داده و تأكيد كرده است: تا پايان 
اين هفته اطالعيه بانك مركزى در 
خصوص مؤسســات مالى غيرمجاز 
صادر مى شود. فرشاد حيدرى افزود: 

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



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
مادامى كه خودتان منسجم هستيد، نه از دخالت 
نظامى كارى ساخته است و نه از حصر اقتصادى.

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 حى يا قيوم
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گزارش از شخص

از كمان رها نشد
«سيد جالل الدين تهرانى» چگونه از رياست شوراى سلطنت استعفا داد؟

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  از ميانه سال 57 
به بعد، حال و روز و سرنوشــت بسيارى از نخست 
وزيران رژيم پهلوى، به بازيگران نمايش هاى كميكى 
مى مانســت كه يكى پــس از ديگرى روى صحنه 
مى آيند و ناظران سياسى را با برخى اقدام هايشان 
بــه خنده وا مى دارند و ســپس جاى خــود را به 
بازيگر بعدى مى دهند. ميان تحوالت پرشتاب دى 
و بهمن سال 57، تشكيل «شوراى سلطنت» انگار 
كمدى ترين بخش نمايش دستپاچگى هاى شاه بود 
كه براى مدت كوتاهى با بازيگران سرشناس عرصه 
سياست به روى صحنه آمد. شاه البته واضح است 
كه در آن اوضاع به خنداندن مردم و سياستمداران 
نمى انديشــيد، اما اين سردرگمى و تقالى ناشيانه 
برخى دولتمردان رژيم و نظريه پردازهاى پشت پرده 
آن بود كه هر بيننده اى را به خنده وا مى داشــت. 
از جمله اين تقالهاى ناشــيانه، راه اندازى «شوراى 
سلطنت» به رياست «سيدجالل الدين تهرانى» براى 
سلطنتى بود كه مشروعيت، حيثيت و دار و ندارش 

را در برابر توفان امام(ره) و ملت از دست داده بود.

  دسِت كم نگيريد
«شوراى سلطنت» اگرچه با همه اسم و رسم و جديت 
ظاهرى اش، بسرعت دســتمايه شوخى انقالبيون 
مى شود، «سيد جالل الدين تهرانى» اما شخصيتى 
نيست كه بشود با شوخى از كنار نام و پيشينه اش 
گذشت. پدرش «سيدعلى شيخ االسالم مرندى» از 
علما و رجال دينى و پدر بزرگش «سيد ربيع قاضى 
القضات شيخ االسالمى» ســازنده حمام تاريخى و 
معروف شــهر مرند – حمام قاضى – بود. در سال 
1275 در تهران به دنيا آمده، مدت ها در مدرســه 
تربيت و سپس در مدرسه سپهساالر به تحصيل علوم 
دينى نزد اســتادان سرشناس مشغول شد و لباس 
روحانيت به تن كرد. پس از تحصيالت دينى به علم 
«نجوم» روى آورد و بين ســال هاى 1313 تا 1325 

نيز براى ادامه تحصيل به اروپا رفته بود. 

  دستگيرى با «مدرس»
از جوانى به شــهرت علمى دست پيدا كرد و مورد 
توجه دانشمندان قرار گرفت.در بازگشت به تهران 

در خانه اش رصدخانه اى به راه انداخت و با بيشــتر 
رصد خانه هاى دنيا نيز همكارى و رابطه داشــت. 
فقه، نجوم، رياضى و... تنها مشغوليت هاى او نبودند، 
بلكه به سبب شخصيت و شهرت علمى اش، با اهل 
سياست و افرادى چون سيد حسن مدرس، ميرزا 
تيمورتاش  مشيرالدوله،  مستوفي الممالك،  حسن 
و مؤتمن الملك حشــر و نشر داشت. نخستين بار 
سال 1301 از طرف مستوفى الممالك به معاونت 
وزارت معارف انتخاب شد كه نپذيرفت. سال 1307 
همراه با سيد حسن مدرس دستگير شد و مدتى را 
در زندان گذراند. اما اين پايان حضورش در دنياى 

سياست نبود.

  سناتور
نشريه علمى منتشر مى كرد، در ايران و اروپا تدريس 
داشت، در كابينه هاى مختلف از دوره «قوام» تا «على 
منصور»، وزير بود. مدتى سفير كبير ايران در بلژيك 
به شمار مى آمد. با برخى دانشگاه هاى اروپايى براى 
همكارى علمى و پژوهشى قرارداد امضا كرده بود. 
چند دوره از طرف مردم تبريز به نمايندگى مجلس 
سنا انتخاب شد و طى سال هاى 1340 تا 42 نايب 
التوليه آستان قدس رضوى و استاندار خراسان بود. 
در جريان اصالحات ارضى چون از جمله مخالفان 
آن بود، در سالن كشاورزى خراسان عليه اين قانون 
سخنرانى كرد و بعد به تهران رفت و از استاندارى 
خراسان و نيابت توليت آستان قدس رضوى استعفا 
كرد. در دوران ســناتورى از مخالفان سرســخت 
نخســت وزيران انتخابى شاه بود و در مجلس سنا 
تنها سناتورى بود كه به اليحه مصونيت مستشاران 
آمريكايــى رأى منفى داد. پس از همين رأى براى 
هميشه از مجلس سنا كنار گذاشته شد. در جريان 
حوادث خــرداد 42 از حاميان امام(ره) به شــمار 
مى آمد و مى گويند به دليل دوستى با ايشان از هيچ 

كمكى مضايقه نكرد.

  تشكيالت احتمالى
جرقه «شــوراى سلطنت» نخســتين بار در دوره 
«شــريف امامى» زده شد و«على امينى» بر تشكيل 
اين شورا اصرار داشت. شاه اما حاضر نبود كسى را 

حتى تحت عنوان «شورا» با سلطنت شريك كند و 
اين پيشنهاد را پشت گوش انداخته بود. باال گرفتن 
انقالب و تظاهرات عظيم تاســوعا و عاشورا كارى 
كرد كه «پهلوى» دوباره دســت به دامان «امينى» و 
پيشنهاد هايش بشود. برايش مسجل شده بود كه 
راهى جز فرار از ايران نــدارد، بنابراين آخرين تير 
تركش را هم بايد رها مى كرد. «شــوراى سلطنت» 
تشــكيالتى بود كه بظاهر بايد در نبود موقت شاه، 
سلطنت و منافعش را حفظ كند. اما شواهد نشان 
مى داد، پهلوى از تشــكيل آن اهــداف ديگرى را 
دنبال مى كند و در اوج نااميدى از همراهى آمريكا 
و انگليس، روى تأثيرهاى احتمالى اين تشكيالت، 

حساب مى كند.

  اين 9 نفر
«امينى» براى عضويت در شورا، روى خودش و افرادى 
چون دكتر كريم سنجابى، محسن پزشكپور، دكتر 
غالمحسين صديقى و... حساب كرده بود. شاه اما با 
اردشير زاهدى و برخى نظاميان ديگر مشورت كرده 
بود و تصميم هاى ديگرى داشت. بايد كسانى انتخاب 
مى شدند كه بظاهر كمترين وابستگى و رابطه را با رژيم 
داشته باشند، به طيف مذهبى و روحانيت نزديك بوده 
و در ميان مردم و شــخصيت ها صاحب نفوذ باشند. 
شاه در واقع مى خواست، شوراى سلطنت به رهبران 
انقالب نزديك شده، امتيازاتى به آن ها بدهد و هر طور 
هست ســلطنت را براى خودش نگه دارد. بر همين 
اســاس، فهرست اعضاى شورا بدين شرح اعالم شد: 
شاپور بختيار، نخســت وزير، محمد سجادى، رئيس 
مجلس سنا، جواد سعيد، رئيس مجلس شوراى ملى، 
سيدجالل تهرانى، سناتور سابق، محمدعلى وارسته، 
وزير اسبق دارايى، عبداهللا انتظام، رئيس هيئت مديره 
و مديرعامل شركت ملى نفت ايران، عليقلى اردالن، 
وزير دربار شاهنشاهى، على آبادى، دادستان سابق و 

ارتشبد عباس قره باغى، رئيس ستاد ارتش.

  قرار نبود
پس از تشكيل نخستين جلسه با حضور شاه، «سيد 
جالل الدين تهرانى» به عنوان رئيس شوراى سلطنت 
انتخاب شــد. از ديدگاه شــاه، او به دليل پيشينه 
سياســى و مذهبى همان فردى بود كه مى توانست 
با نزديك شــدن به امام(ره) امتيازهاى احتمالى را 
از ايشــان بگيرد. در ضمن از حيث سن و سال نيز 
از همه اعضاى شورا مســن تر بود. ارتشبد قره باغى 
درباره نخستين جلسه شورا گفته است: « قرار نشد 
ســيدجالل تهرانى از طرف شــورا جهت مالقات با 
آيت اهللا خمينى به پاريس برود.... بعداً نخســت وزير 
گفت آقاى سيدجالل تهرانى به علت سابقه دوستى با 
آيت اهللا خمينى، با عنوان رئيس شوراى سلطنت براى 

مالقات با ايشان به پاريس مسافرت خواهد كرد».

  تا سال 66
همان 25 دى ماه 57 و در آستانه اربعين حسينى، 
امام(ره) تكليف شــوراى سلطنت را در سخنانش 
روشن كرد: « به كســانى كه در شوراى سلطنتى 
غيرقانونى به عنوان عضويت داخل شده اند اخطار 
مى كنم كه... بى درنگ از اين شورا كناره گيرى كنند 
و در صورت تخلف مســئول پيشامد ها هستند.» با 
اين همه «تهرانى» به فرانسه اعزام شد و درخواست 
مالقات با امام(ره) را داد. پاسخ روشن بود. نخست 
استعفا بدهيد و بعد شورا را غير قانونى اعالم كنيد. 
«تهرانى» بى هيچ مقاومتى نخست استعفا و سپس 
شوراى ســلطنت را غير قانونى اعالم كرد. آخرين 
تيرتركش رژيم به همين سادگى هرگز از كمان رها 
نشد. رئيس «شوراى سلطنت» پس از اين ماجرا در 
فرانسه ماند و سال 66 پس از مرگ،جنازه اش براى 

دفن به ايران منتقل شد.

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

رئيس جمهور عذرخواهى كند
فــرارو / عــزت اهللا ضرغامى با اشــاره به 
گفته هاى اخيــر رئيس جمهــور در كانال 
تلگرامى اش نوشت: «پيشنهاد مى كنم آقاى 
«روحانى» به خاطر استفاده از كلمه «قوطى» 
براى سرپناه ميليون ها نفر از مردم عزيزمان از 

آنان عذرخواهى كند». 

توجيه به سبك «اردوغان»
مهر / «اردوغان»، رئيس جمهــور تركيه در 
تالش براى توجيه عمليات كنونى اين كشور در 
خاك سوريه بدون كسب مجوز از دولت قانونى 
دمشــق، اعالم كرد: «كنترل مرزها را به دست 

چند خائن و پست فطرت نخواهيم سپرد»!

تغيير در برجام
مهر / «مايك پنس»، معــاون رئيس جمهور 
آمريكا با تأكيد بر موضع كشــورش در قبال 
توافق هسته اى مدعى شد: «زمان آن فرا رسيده 

كه تغييراتى در اين توافقنامه ايجاد شود».

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4412/17

2323/33 5/105/42

16/4917/23

6/387/09

17/0917/43

واقعاً اهل كجاييد شما؟
ايرانى – آمريكايى، ايرانى - كانادايى، ايرانى – هلندى، ايرانى – آلمانى... سرم سوت 
نمى كشد! فقط از خودم مى پرسم واقعاً اهل كجاييد شما؟ پالن اول تان كه مى گويد 

ايرانى، اما با پالن دوم تان چه كنيم!؟
مثــالً در خانــواده مان، گل دخترى داريم كه تولد و ســكونت و زبانش شــده، 
اينگيليش... ماجرا آسان است... حتماً اين زيباروى دوتابعيتى، نمى تواند در آينده، 
وزير و معاون و نماينده و مديركل بشود در سرزمين پدرى اش! روى اين حساب 

كه، تابعيت دوگانه كالً ذائقه آدميزاد را عوض مى كند! 
يعنى همين كه به خودت اجازه مى دهى شهروند رسمى كشور ديگرى باشى از 

پيش انتخاب ها و اولويت هايت پيداست!
كه اين برداشــت من از تابعيت مضاعف نيست! سال هاست كه ذره بين قانون پا 
پيش گذاشته و مى گويد: افرادى كه داراى دو تابعيت هستند نمى توانند در مشاغل 

حساس فعاليت كنند.
منطقى به نظر مى رسد... باالخره اداى احترام به دو پرچم! دو زبان! دو فرهنگ! دو 

تمدن! دو تاريخ! دو جغرافيا و سرزمين! آدم تازه اى مى سازد.
تكليف گل دختر خانواده مان كه از قبل ُمبرهن و واضح بود، اما قصه عجيب، قصه 
مديران ارشــد دو شناسنامه اى در پست هاى كالن و كليدى ست! اينكه چه بايد 
كرد با فهرســت بلندبااليى كه غيرقانونى بر مسند حكومتى نشسته اند! با فقدان 

بانك جامع اطالعاتى!
هرچند مى دانيم همه كه محمودرضا خاورى نمى شــوند، اما مگر قانون براى 
همه يكســان نيست؟ مگر مدير اسبق بانك ملى - به وفور - درس عبرت مان 

نشد؟
زمزمه مى كنم: ايرانى – دانماركى، ايرانى – سوئيســى، ايرانى – فرانســوى... و 
قســمتى از ذهنم مى دود پيش كوچولوى خانواده، پيش كودكى كه اين روزها
hello هايش پُررنگ تر از ســالم است و قســمتى هم مى دود تا وزارت خارجه، 

وزارت كشور و كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس!

تلنـــگر 
 ايستگاه/ رقيه توسلى

اينجا درنگ جايز است
 عكس و متن : سيد مصطفى حسينى راد 

پيرمرد البالى كلمات غرق شده اســت ؛ در روزگارى كه جوان ها البالى 
پست هاى تلگرام و اينستاگرام گم شده اند. كاغذ هنوز هم بوى خاطرات 

مى دهد ...
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