
خودزنى مجلسى

قدس آسيب هاى غفلت از ياد 
مرگ را بررسى مى كند 

«مرگ الكچرى» 
نتيجه زندگى

 به سبك 
سرمايه دارى

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
مالك شريعتى

محتواى ديدار هفته گذشته رهبر معظم انقالب با مستندسازان انقالبى از جمله 
نقاط عطف مهم در حيات فرهنگى 40 ساله انقالب اسالمى است. پس از صدور 
فرمان «آتش به اختيار» چند ماه قبل رهبرى و به ثمر نشستن برخى توليدات 
فاخر از ســوى مستندسازان جوان در حوزه هاى فرهنگى، اجتماعى و سياسى، 

جمع برگزيده اى از آنان به نمايندگى...

منشور فرمانده 
براى مستندسازان «آتش به اختيار»

از واگذارى 46 مغازه در پاساژ شجره مشهد تا اجراى طرح دامپرورى سبك

تشريح فعاليت اشتغال زايى آستان قدس در سال 96

هشدار كارشناسان  نسبت به  اجراى ناقص سياست هاى جمعيتى

خانواده  ايرانى باز هم دارد كوچك  مى شود

 سياســت  در جلســه ديروز مجلس 
شوراى اســالمى درحالى الحاق ايران به 
كنوانسيون مبارزه با جرايم سازمان يافته 
يا همان معاهده پالرمو به تصويب رسيد، 

كه بسيارى از نمايندگان به دليل برخى 
محدوديت هايــى كه ايــن معاهده براى 
كشــور در پى دارد  واكنش  هاى تندى را 
نشــان دادند. اين معاهده كه مشتمل بر 

حقوق جزاى شــكلى و ماهوى در رابطه 
با جرايم ســازمان يافته فراملى است در 
سال 2000 مورد پذيرش مجمع عمومى 
سازمان ملل قرار گرفت. عضويت در اين 

گونه كنوانسيون ها به دليل در پى داشتن 
مســئوليت كيفــرى بين المللــى براى 
دولت هــا و لزوم اجــراى اين معاهدات و 

نهادينه سازى قوانين....

 ............ صفحه 3

110 هزار ميليارد تومان
 در دستان 700 نفر 

تلفن هايى كه 
وصول معوقات 
بانكى را سخت 

مى كند

 كارشناسان الحاق ايران به  كنوانسيون «پالرمو» را از چاله به چاه افتادن مى دانند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7 ............ صفحه 6

 

شهر آفتابگردان ها
 نقطه  «خوى» يكى از شهرهاى استان آذربايجان غربى در اين شماره «نقطه» مى خوانيد

اســت كه عموم مردم با تلفظ نام آن آشنا نيستند. نام 
اين شهرستان با «او» نوشــته و با «ا ُ» خوانده مى شود. 
اينجا شهرستانى كوچك با مردمى مهربان و مهمان نواز 

است كه با سفر به آن آرامش را حس خواهيد كرد. در 
اين شهر از ترافيك و صداى بوق ماشين خبر چندانى 
نيســت. تعداد موتورســيكلت ها اندك اســت و فقط 

خيابان هاى محدود به بازار و محله اى خريد...

غرب هرگز در انديشه مذاكره جديد نباشد

پاسخ موشكى به شروط ترامپ
با تزريق ارز به 250 صرافى

دالر فعالً رام شد
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 4

يورش اردوغان 
به يانكى ها

تربيت بدنى آستان قدس رضوى 
باشگاه ورزشى برتر سال96

احتمال افزايش سهميه حجاج ايرانى 
در حج آينده

4 11 5
تركيه به درخواست آمريكا درباره عمليات«عفرين» واكنش نشان داد در  آيين تجليل از باشگاه هاى برتر اعالم شد  رئيس سازمان حج و زيارت خبر داد

: پيامبراعظم
رستگار شد هر 
كه دلش را براى 

ايمان خالص 
گردانيد و قلبش 
را پاك و سالم 

ساخت... 
 الدرُّ  المنثور
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پر...!

»ناصر«ازوقتیبهجبههبازگشته،دوستانشرایکیبعدازدیگری
ازدستمیدهد.اولیننفر»علی«بود.»مهدی«همبااصابتیک
ترکشبهسرشبهشهادترسید.ناصرسراورابهدیوارهسنگر
تکیهمیدهدوازسنگرخارجمیشود.

وبیثمر،شاخوبرگیمراعطاکنبرآمده
افتخاربرآورمدرآسمانتوعریانیامراپیرهن
الهی!اینستارههاراکهبرافروختهایبه
باشواینپروانههاراکهبالسپردیبه
باش.الهی!بعداینگلهارابهخانهامبیاورو
گلهایمرابهشتیکن،آمین!

فرازهاياولتاسومدعای25صحیفهسجادیه

دقیقاًیکهفتهتاشروع
بزرگترینفستیوال
سینماییکشورباقی

ماندهاست.رویکاغذ
همهچیزبراییک
رونماییباشکوهاز

تولیداتسینماییسال
آیندهوبررسیدستپخت

سینماگرانآمادهاست

دربارهبازیگرانپرکار
وغایبسیوششمین
جشنوارهفیلمفجر

دیگری از بعد یکی دوستانشرا بازگشته، جبهه به وقتی از »ناصر«
اصابتیک با هم »مهدی« بود. »علی« نفر اولین دستمیدهد. از
سنگر دیواره به را او سر ناصر شهادترسید. سرشبه ترکشبه
میشود. خارج سنگر از و میدهد تکیه

خوانشکتاب
»سفربهگرای270درجه«

 موج انفـــــــــــجار
بوی بـــــــــــــــــاروت

بعدازدوقهرمانیپیاپیلیگ
روزهایسیاه»زیدان«ورئالمادرید

امسالآنهانهتنهابا19امتیاز
بهبارسلونا،بهکلیبیخیالاللیگا

بهدنباللغزشوالنسیاو
تابتوانندخودشانرابهسهمیهلیگ

امسالبرسانند.میگویندبازیبا
درمرحلهیکهشتملیگ
شانساحیایزیدانو

 خورشـــــــــــی
 بـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرای

متفاوت پسندها

پختوپزبهسبک
کامالًایرانی

وقتیخیلیعاشقغذاوآشپزیباشیدموقعپختوپز
فکرهایعجیبوغریبمیکنیدوحتیشدهیکسری

تفکراتفلسفیهمدرموردآشپزیروکنید.آشپزهایی
وجوددارندکهمعتقدندغذاهامثلآدمهاهستندیابهتر

بگوییمآدمهامثلغذاهاهستند؛برايمثالآدمهایی
وجوددارندکهبهاندازهیکسوپشلغممفیدندو

بهدردروزهایسختمیخورند،اماکسیتحویلشان
نمیگیردوفقطوقتیبهیادشانمیافتیمکهحسابی

حالمانبداست.

ورزشــی
صفحه4

سینــــما
صفحه5

آشپــــزی
صفحه6

ایرانگردی
صفحه8

خوانشکتاب
صفحه2
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بفرمایید چای...!

توصیههایطبسنتیایرانی
برایرفیقعصرانهما

طبسنتی
صفحه3
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

فضاى مجازى مانند مارى در آستين است    حوزه: آيت اهللا مكارم شيرازى گفت: بعضى از مسئوالن هنوز متوجه نيستند كه اين فضاى مجازى همانند مارى در آستين است و تكيه كردن به قول و تعهد خارجى ها 
نيز قابل قبول نيست، مگر در ساير موارد از جمله برجام به قول و تعهد خودشان عمل كردند؟ وى در درس خارج خود با اشاره به نقش پررنگ فضاى مجازى در اغتشاشات اخير ايران، گفت: خارجى ها همه اجماع پيدا 
كرده اند در اينكه نقش فضاى مجازى و تلگرام در اغتشاشات اخير مهم و اثرگذار بوده است و در داخل كشور نيز اين اجماع حاصل شده است؛ اما متأسفانه هنوز عده اى از مسئوالن كشور در مقابل اين امر مقاومت مى كنند.

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

همزمان  آرش خليل خانه   سياست/   
با رايزنى ها و ســفرهاى مقام هاى ارشــد 
تيلرســون  از جملــه ركس  آمريكايــى 
رئيس  معاون  مايك پنــس  و  وزيرخارجه 
جمهــور آمريكا براى جلب نظر شــركاى  
اروپايى و منطقه اى اين كشــور در مورد 
اعمال محدوديت هاى موشــكى بر ايران، 
نيروهاى مســلح كشــورمان در رزمايش 
مشــترك پيامبر اعظم پاسخى روشن به 

اين تحركات سياسى دادند.
پرتاب موفقيت آميز انواع موشك هاى كروز 
ميانبرد در اين رزمايش، از جمله موشك 
نقطه زن «لبيك يك»، موشك ساحل به 
درياى «نصر»، شــليك موشك كروز برد 
بلند «قدر» براى نخســتين بار از روى ناو 
و همچنين ايجاد قرارگاه متحرك رادارى 
و موشــكى مجهز به سامانه هاى موشكى 
ارتفاع باال، متوسط و پايين در زمانى بسيار 
كوتاه، قــدرت، دقت و تحرك پذيرى توان 

موشكى ايران را به نمايش گذاشت.
آزمايــش ميدانى موشــك هاى ايران در 
شــرايطى انجــام شــد كه 
روز  آمريــكا  وزيرخارجــه 
دوشــنبه پس از ديــدار با 
در  خود  انگليســى  همتاى 
لندن از پيشــرفت در جلب 
حمايت كشــورهاى اروپايى 
تنبيهات جديد  اعمال  براى 
عليه ايــران در زمينه برنامه 
سخن  كشــورمان  موشكى 
گفت و اعــالم كرد، طرف ها 
توافق كرده اند يك كارگروه 
متشكل از كارشناسان براى 
اصالح نواقص برجام تشكيل 

دهند.
در همين حال، مايك پنس 
معــاون ترامپ هم بــه اردن و از آنجا به 
اسرائيل رفت و در كنست حمالت لفظى 
تندى را عليه برنامه موشكى ايران صورت 
داد و تأكيد كرد: آمريكا در صورت محدود 

نشدن برنامه موشكى ايران ديگر برجام را 
تأييد نخواهد كرد.

  مذاكره اى در كار نخواهد بود
تحركات جديد آمريكا و تروئيكاى اروپايى 
عضو برجام در تهران بازتاب زيادى داشته 
و تاكنون بــا تكذيب ادعاى رســانه ها و 
مقامــات اروپايــى از جملــه وزيرخارجه 
فرانســه و وزارت خارجــه آلمان در مورد 
توافق و انجام گفت وگو با وزيرخارجه ايران 
در مورد برنامه موشكى و رد هرگونه امكان 

مذاكره مجدد روبه رو شده است.
مقامات ديپلماتيك و مسئوالن مذاكرات 
سياسى البته تاكنون موضعى فراتر از اين 
اتخاذ نكرده  و به سخنان مقامات اروپايى 

بيش از اين پاسخ نداده اند.
مسئول پيگيرى اجراى برجام كه از چند 
روز پيش بر كرسى معاونت سياسى وزارت 
خارجه تكيه زده است، پس از باال گرفتن 
شايعات و بروز نشــانه هاى نزديك شدن 
اروپايى هــا به موضع آمريكا در واكنشــى 
تاكنون  اروپايى ها  گفــت،  محافظه كارانه 
مدافع برجام بوده انــد، ولى ما نمى گوييم 

اروپا بيــن آمريكا و ايران، ايران را انتخاب 
مى كند.

سيد عباس عراقچى با بيان اينكه در چهار 
ماه آينده چالش هاى جديدترى خواهيم 
داشــت، گفت: ما هنوز هيچ جمع بندى 
مشــخصى در اروپا نداريم، برخى از آن ها 
ايــن ايــده را دارند و فكــر مى كنند اگر 
امتيازاتــى به ترامــپ در موضوعات غير 
برجامى بدهنــد، مى توانند او را در برجام 
نگــه دارند كه اين سياســتى كامًال غلط 
اســت و حتماً نتيجه معكــوس خواهد 
داشــت و ما اين را بصراحت به اروپا هم 

گفته ايم.

 پيام صريح نيروهاى مسلح
امير حاتمــى، وزير دفاع كشــورمان اما 
در واكنــش بــه اين رخدادهــا بصراحت 
اظهارداشت: هيچ مذاكره موشكى تاكنون 
صورت  نگرفته و پــس از اين نيز صورت 
نخواهد گرفت؛ زيرا اين مسئله خط قرمز 

ايران است.
در حالى كه دســتگاه ديپلماسى و دولت 
محتاطانه در حال رصــد رفت و آمدهاى 

مقامات اروپايى و آمريكايى هســتند تا در 
نهايت روشن شود اروپايى ها چقدر از ايران 
فاصله گرفته و به سمت واشنگتن گرايش 
پيدا خواهند كرد، نيروهاى مسلح ايران در 
رزمايش پيامبر اعظم در منطقه خليج فارس 
با انجام چندين آزمايش موشــكى موفق، 
پالس هايــى هدفمند و تعييــن كننده و 
هشداردهنده براى پايتخت هاى سه كشور 

اروپايى ارسال كردند.

 تغيير راهبرد موشكى ايران
نكتــه حائز توجــه ديگر در ايــن رويداد 
تغييــر راهبرد موشــكى ايــران بويژه در 
حوزه آزمايش هاى موشــكى در يكى دو 
ســال گذشته است كه بشــدت نيز مورد 
توجه كشورهاى غربى و آمريكايى ها قرار 
گرفته؛ زيرا دقيقاً مســيرى است كه آن ها 
تمايل داشــتند ايــران در آن قرار نگيرد. 
موشــك هاى آزمايش شــده در رزمايش 
ديروز از نوع كروز يا بالســتيك ميانبرد و 
حتى بردبلند با بــرد زير 1000 كيلومتر 
بودند كه شــاخصه مهم آن ها نقطه زنى و 
دقت در اصابت بــه هدف، توأم با تخريب 

باال بود.
در ميانه ســال 95 كارشناسان امنيتى و 
نظامى آمريكا در نشست شوراى آتالنتيك 
كه به رياســت درياســاالر «جان دابليو 
ميلر» و براى تدويــن يك گزارش جامع 
از برنامه هســته اى ايران به منظور فراهم 
كردن امكان ارزيابــى و ارائه توصيه هاى 
جديد به دولت دونالد ترامپ برگزار شــد، 
اين كارشناســان نظامى و امنيتى چالش 
و تهديــد اصلى منافــع آمريكا در منطقه 
را تغيير راهبرد موشــكى ايران از توليد و 
توسعه موشك هاى بردبلند با دقت كم به 
سوى توسعه برنامه موشك هاى كوتاه برد 
و ميانبرد دقيق عنوان كردند كه مى تواند 
برترى نظامى ايــران را در مورد تحوالت 
منطقه و جنگ هاى احتمالى بســيار باال 

ببرد.

غرب هرگز در انديشه مذاكره جديد نباشد

پاسخ موشكى به شروط ترامپ

  جناب روحانى وعده هايى كه داديد و مى دهيد اعم از كوچك و بزرگ همه در 
شكم شاه كليد طاليى كه نشان ملت داديد غرق شده و همه مى دانند اگر هم پر 
شود از شكم دو تابعيتى ها و نجومى بگيرها اضافه نخواهد شد! 9330001824 
  آقاى مطهرى! شما كى جزئيات اتفاقات زندگى تان را تعريف مى كنيد؟ كشور 
مانند يك خانواده است و مسائلى وجود دارد كه ديگران نبايد اطالع پيدا كنند از 

عقل نيست كه مى گوييد ما چيز محرمانه اى نداريم! 9150001136
  2500ساعت صداوسيما يكطرفه در اختيار دولت بوده، اما يك ساعت مناظره 
در مورد برجام را تحمل نمى كنند، بنازم شــعارهاى تحمل مخالف دانستن حق 

مردم است و...! 9350009020
  رئيس بانك مركزى مقصر افزايش قيمت ارز را چند صرافى در استانبول تركيه 
و ســليمانيه عراق معرفى كرد! به نظر مى رسد آقايان از نسبت دادن مشكالت به 
دولت قبل خسته شده و انگشت اتهام را به همسايه گرفته اند، اگر كسانى كه از اين 
نوسان ها سود مى برند معرفى شوند، مقصر اصلى شناخته خواهد شد. 9150001495

  رشيد پور يكى از سرسخت ترين طرفداران روحانى است و اين انتقاداتى كه در 
برنامه «حاال خورشيد»، خيلى نرم از دولت مى كند، براى جا افتادن بين منتقدان 
دولت اســت! ولى مؤمنان زرنگ تر از اين حرف ها هستند كه فريب رفتار دوگانه 
رشيدپور را بخورند. روحانى از چهار سال پيش تا به حال تغيير نكرده كه هيچ، 
خيلى از اصول نظام، امام و دين فاصله گرفته و انتخاب اين مجرى نشانه چاپلوسى 

صداوسيما براى دولت است و بس! 9110006820
  اگر فردى فســق و فجورى را ببيند و توان مبارزه با آن را داشــته باشد، ولى 
اقدامى انجام ندهد در آن گناه شريك است، چون سكوتش موجب گسترش فساد 

مى شود!  9150001648
  چرا كميته امداد يارانه مددجويان را كمتر از ماه گذشته، پرداخت كرده است 

و چه كسى بايد جواب بدهد؟ 9390006460
  از صداوســيما و سازنده سريال ارزشــى و آموزنده «محكومين» در طرح 
مشــكالت قضايى جامعه با ارائه راهكار مجازات جايگزين، تشــكر مى كنيم. 

 9370004150
  از دولت محترم تقاضا دارم سبد كاال به آن هايى كه بيمه بيكارى مى گيرند نيز 

تعلق بگيرد، چون در فشار هستند و حداقل حقوق را مى گيرند. 9150005998
 آقاى رئيس جمهور قبول كنيد شــما هم نتوانســتيد وضعيت را بهتر كنيد 
و ضعيف عمــل كرديد! پس خواهش مى كنم اين قدر بــه مردم وعده ندهيد!. 

9380001003
  در بيمارستان مى فهميد هيچ  چيز زيباتر از تندرستى نيست، در زندان مى بينيد كه 
آزادى گرانبهاترين دارايى شماست، در قبرستان در مى يابيد زندگى هيچ ارزشى ندارد، 

زمينى كه امروز روى آن قدم مى زنيم، فردا سقف مان خواهد بود. 9150007819
  گويا نمايندگان و جناب مطهرى نايب رئيس مجلس خود را خدمتگزار(قليان) 
مى داننــد كه  چند بار قانــون  ممنوعيت  عرضــه  قليان  در اماكــن  عمومى و 
ســفره خانه ها را ممنوع  و حاال دوباره آزاد كردند؟ باالخره  دود قليان  مضر است  

يا نه؟ 9360006158
  برابر مصوبه دولت قرار شد واردكنندگان خودرو خارجى، در قبال وارد كردن 
هر خودرو، پنج دستگاه خودرو فرسوده داخلى را از رده خارج كنند، ولى با رايزنى، 
شرط جايگزينى را لغو كردند و خودروهاى فرسوده اكنون چون با قيمت زير 2 
ميليون به فروش نمى رود و خريد جهت اسقاطى كردن آن متوقف شده، در نتيجه 
به عنوان آلوده كنندگان سطح شهر، همچنان تردد دارند و مسئوالن همچنان با 

تشكيل جلسات فراوان پيگير رفع آلودگى هوا هستند! 9380008243

صداى مردم   

خبــــــر

رهبر معظم انقالب در ديدار مستندسازان جوان:
امروز دشمنان به سراغ تحريف و تغيير واقعيت ها رفته اند

اهللا  آيــت  حضــرت   :Khamenei.ir
خامنه اى در ديدار مستندســازان جوان، 
تأكيد كردند: دشمنان اين نهضت عظيم 
مردمى، به سراغ تحريف و دروغ و تغيير 

واقعيات در ذهن ها رفته اند.
جمعى از مستندسازان جوان كشورمان 
21 دى ماه سال جارى با حضرت آيت اهللا 

خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى ديدار كردند.
مقام معظم رهبرى در اين ديدار با بيان اينكه امروز دشــمنان اين ملّت، انقالب 
و اين نهضت عظيم مردمى، به سراغ تحريف و دروغ و تغيير واقعيات در ذهن ها 
رفته اند، خطاب به مستندســازان جوان خاطرنشان كردند: چيزى كه مى تواند 

ذهن ها را روشن كند، همين مستندهاى شماست.
گزيده بيانات رهبر معظم انقالب به شرح زير است:... [ساخت] فيلم مستند، يكى 
از اقبال هاى هنرى امروز جمهورى اســالمى است؛ الحمدّهللا مستندهاى خوبى 

ساخته مى شود.
اساساً فيلم مستند، چيز با ارزشى است و الحمدّهللا جهت، جهت انقالبى و دينى و 
ارزشى است؛ سعى كنيد اين جهت را حفظ كنيد. سعى كنيد گرايش هاى هنرى 
محض و چيزهايى كه معموالً براى هنرمند جالب است - شهرت و مانند آن-  آن 
صفا و صميميت هنر انقالبى را از شما نگيرد. هنر انقالبى، هنر است و در عين حال 
در آن دروغ نيست، فريب نيست، فساد نيست، اغوا نيست؛ هنر اسالمى اين است؛ 

اين روحيه را حفظ كنيد، اين را نگه داريد، اين خيلى با ارزش است.
البته فيلم غيرمستند هم مى تواند نقش ايفا كند -در اين ترديدى نيست- اما 
مستند، سرراست تر و روراست تر و متكى به واقعيت و نشان دهنده  [آن است]. 
اگر بتوانيد اين جهت گيرى انقالبى و اين صداقت انقالبى را حفظ كنيد، خيلى 
مى توانيد خدمت بكنيد به كشور و به انقالب و به مردم و به آينده و به تاريخ و 
به حقيقت. دو جور مى شود انتقاد كرد: يك انتقادى كه وقت شنيدن، شنونده 
آن را فحش و دشــنام تلقى مى كند؛ يك انتقادى كه همان مطلب است، اما 
وقتى كه شنونده آن را مى شنود، آن را نصيحت تلقى مى كند؛ دو جور مى شود 
حرف زد؛ ســعى كنيد آن نوع اول نباشد؛ يعنى گرايش به سمت آن نوع اول 
نباشــد؛ در زمينه  كارهاى انتقادى، اين را من عرض مى كنم به شــما، اين را 

توصيه مى كنم.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى:
پاداش و عيدى بازنشستگان تأمين شده است

سياست/ خبرنگار حوزه دولت: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان اينكه 
پاداش و عيدى بازنشســتگان تأمين اجتماعى، تأمين اعتبار شــده و به موقع 
پرداخت خواهد شــد، اظهارداشــت: چانه زنى ها براى افزايش دستمزدها نيز در 
شــوراى عالى كار به سرانجام رسيده و استراتژى ما اين است كه افزايش آن، به 

طور حتم از تورم پيشى بگيرد.
على ربيعى در حاشيه جلسه هيئت دولت همچنين با اشاره به توزيع سبد غذايى 
براى اقشــار كم درآمد كشــور در بهمن ماه، گفت: دولت امسال براى اين سبد 
غذايى 220 ميليارد تومان اعتبار فراهم كرده است كه در گذشته اين رقم 180 
ميليارد تومان بود. وى با بيان اينكه پرداخت وام اشتغال روستايى و عشايرى از 
ديروز در پنج استان كشور آغاز شده است، گفت: از 50 هزار درخواست ثبت شده، 

در مرحله اول 8000 درخواست، پذيرفته شده است.
ربيعى، درباره آخرين اخبار نفتكش سانچى اظهارداشت: نمايندگان ايران از جمله 
سازمان بنادر، سازمان كشتيرانى و طرف سوئدى و پانامايى ديروز براى بازگشايى 
جعبه سياه سانچى حضور داشتند. البته قرار بود جعبه سياه هر دو كشتى با هم 

باز شود، ولى ما گفتيم اول سانچى باز شود.

استاد پيشكسوت دانشگاه فردوسى درگذشت 
قدس: دكتر تقى وحيديان كاميار، اســتاد پيشكسوت دانشكده ادبيات و علوم 

انسانى دانشگاه فردوسى، ديروز در 83 سالگى چشم از جهان فروبست.
وى پژوهشگر، اديب و زبان شناس برجسته، داراى دكتراى زبان شناسى از دانشگاه 

تهران و نيز از چهره هاى نامى زبان و ادب فارسى به شمار مى رفت.
چندين كتاب و مقاله، بيشتر در موضوعات شعرشناسى و عروض و نيز دستور زبان 

فارسى، از دكتر وحيديان كاميار منتشر شده  است.
مركز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسى مشهد روز گذشته در خبرى اين ضايعه 
را به جامعه علمي كشور تسليت گفت و اعالم كرد مراسم تشييع و خاكسپارى 

پيكر اين استاد پيشكسوت متعاقباً اعالم خواهد شد.

برخى از اروپايى ها 
اين ايده را دارند و 
فكر مى كنند اگر 
امتيازاتى به ترامپ 
در موضوعات غير 
برجامى بدهند، 
مى توانند او را در 
برجام نگه دارند كه 
اين سياستى كامًال 
غلط است  

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

 واكنش واعظى به ادعاى تيلرسون درباره توافق با اروپا

تشكيل كميته هاى برجامى بدون موافقت ايران بى تأثير است

خبر

 سياست   محمود واعظى در واكنش به اظهارات وزيرخارجه آمريكا 
درمورد توافق با كشورهاى اروپايى براى تشكيل كارگروهى به منظور 
بررســى راهكارهاى اعمال تغيير در برجام و ايجاد محدوديت هاى 
موشــكى براى ايران، گفت: موضع نظام، دولت و وزارت خارجه در 
ارتباط با برجام موضعى يكسان است و از نظر ما مذاكرات برجام تمام 

شده و تحت هيچ شرايط و عنوانى دوباره انجام نخواهد شد.
رئيس دفتر رئيس جمهورتأكيد كرد: اين موضوع بارها به همه 
كشورها كه مباحثى را مطرح كرده اند، اعالم شده است و تشكيل 
كميته هايى در برجام در شرايطى كه ايران به عنوان بازيگر اصلى، 
چنين چيزهايى را قبول ندارد، هيچ تأثيرى نخواهد داشت. وى 
خاطرنشــان كرد: در اين باره با نماينده اتحاديه اروپا، انگليس، 
فرانسه و آلمان و همچنين چين مذاكره كرده ايم و آن ها نيز اعالم 
كرده اند كه برجام تنها با چارچوب هاى موجود باقى خواهد ماند.

 وزيرخارجه فرانسه حرف خودش را زده
واعظى درباره گزارش هاى رســانه هاى غربى و اظهارات برخى 

مقامات اروپايى از جمله وزيرخارجه فرانسه در مورد مذاكرات 
موشكى با وزيرخارجه ايران، با تأكيد بر اينكه مسائلى كه مربوط 
به توان دفاعى كشور است به هيچ وجه قابل مذاكره نيست و اين 
حرف هميشگى ما بوده است، اظهارداشت: اين عرف هميشگى 
اســت كه در دنيا زمانى كه مســئولى با طرفى از كشور ديگر 
گفت وگو مى كند، راجع به همه مسائل، مطالب مورد نظر خود 
را مطرح مى كند. ما نيز در اين جلسات حرف هاى خود را مطرح 
مى كنيم، اما اينكه درباره موضوعاتى نظير توان موشكى توافقى 

كرده باشيم، صحيح نيست.
رئيس دفتر رئيس جمهور با رد اين موضوع كه وزيرخارجه فرانسه 
در سفر اسفند ماه به تهران درباره مسائل موشكى با مقامات تهران 
گفت وگو خواهد كرد و درباره اين گمانه كه وى حامل پيامى از 
ســوى آمريكا خواهد بود و به نيابت از واشنگتن مذاكره خواهد 
كرد، گفت: فرانسه كشورى وابسته به آمريكا نيست و در مسائلى 
با آن ها اختالف نظر دارد. سفر وزيرخارجه فرانسه به ايران ربطى 
به مذاكرات اخير آن ها با آمريكا ندارد و از پيش طراحى شــده 
است. روابط دوجانبه و مسائل منطقه اى و بين المللى ميان ايران و 
فرانسه از جمله موضوعات مطرح ميان دو كشور است و با وجود 
اين مسائل ديگر زمانى براى اينكه وزيرخارجه فرانسه به نيابت از 

آمريكا مطرح كند، وجود نخواهد داشت.

 واگذارى فعاليت هاى اقتصادى
واعظى درباره دستور مقام معظم رهبرى به ستاد كل نيروهاى 
مسلح براى خروج ارتش و سپاه از فعاليت هاى اقتصادى و تأكيد 
رئيس جمهــورى در اين باره، تصريح كــرد: موضوع واگذارى 
فعاليت هاى اقتصادى تصميمى اســت كــه رئيس جمهور بر 

آن مصمم اســت و فقط به نيروهاى مسلح محدود نمى شود. 
رئيس جمهور در اين باره دستورهايى به بنياد شهيد، سازمان 
تأمين اجتماعى و بانك ها نيــز داده اند و اعتقاد دارند تا جايى 
كه مى توانيم دولت بايد از تصدى گرى خود بكاهد تا در آينده 
تصدى گرى دولت در حوزه اقتصادى به صفر برسد. وى گفت: در 
مقابل بايد تالش كنيم، از بخش خصوصى واقعى حمايت كنيم. در 
اين راستا آنچه در كشور در حال انجام است، مربوط به همه اعضاى 

دولت است و فقط براى نيروهاى مسلح نيست.

 مصاحبه از پيش هدفگذارى شده روحانى
رئيس دفتر رئيس جمهور در پاســخ به پرسش ديگرى درباره 
انتقادهايــى كــه به محتــوا و نوع موضوعات و پرســش هاى 
گفت وگوى زنده تلويزيونى اخير حســن روحانى مطرح شده، 
اظهارداشــت: آقاى رئيس جمهور در هر مصاحبه تنها فرصت 
طرح برخى موضوعاتى دارند كه از پيش هدفگذارى شده است. 
آقاى روحانى در گفت وگوهاى تلويزيونى قبلى درباره مباحثى 
مانند برجام، تورم، رونق و گرانى صحبت كرد و در گفت وگوى 
دوشنبه شب مباحثى كه تاكنون مطرح نشده بود مثل محيط 
زيست، اشتغال و ساختمان هاى فرسوده مورد توجه قرار گرفت.

واعظى درباره اينكه چرا از يك مجرى به جاى يك خبرنگار براى 
اين مصاحبه استفاده شد، گفت: انتخاب مجرى با تفاهم دولت 

و صدا و سيما انجام شد.
وى اعــالم كرد: رئيس جمهور تا دو هفتــه ديگر مصاحبه اى 
مطبوعاتى با خبرنگاران رســانه هاى داخلى و خارجى خواهند 
داشت و بخش ديگرى از صحبت هاى خود را در آن زمان مطرح 

خواهند كرد.

هشتگ

#   بسيج حقوقدانان

#   نگران از ترويج دين

#  اميد نامعلوم

#   پول پاشى

#   جبران گذشته

#   سوء مديريت دولت

حسن خجسته، استاد و كارشناس رسانه 
و ارتباطــات با توجه به گفت و گوى اخير 

رئيس جمهور در تلويزيون از ســواد رسانه اى مردم گفت و در همين 
رابطه در صفحه توييترش عنوان كرد: «همان گونه كه در همه جا رايج 
است اگر بپذيريم، رئيسان جمهور سالى چند بار در صدا و سيما براى 
بهبود اداره كشــور آنچه را كه الزم مى دانند بايد مطرح كنند، ديگر 
نيازى به استفاده از شيوه هايى نيست كه حتى صحبت هاى اميدبخش 

رئيس جمهور و قدرت حرفه اى مجرى، مقبول اكثريت واقع نشود».

حجت اهللا  عبدالملكى، عضو هيئت علمى 
دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) 

و كارشــناس اقتصاد مقاومتى پيرامون كمبود و عدم واريز مبلغ 
هنگفتى كه حاصل از فروش نفت به خزانه بوده واكنش نشان داد و 
به همين خاطر در صفحه توييترش خواستار توضيح رئيس جمهور 
درباره اين خبر شد و نوشت: « رئيس ديوان محاسبات مى گويد 
وزارت نفت 20 هزار ميليارد تومان ســال گذشته به خزانه واريز 

نكرده! پى نوشت: آقاى رئيس جمهور لطفاً توضيح دهيد!».

سيدعزت اهللا ضرغامى، رئيس پيشين 
ســازمان صدا و ســيما از فرصت ها و 

تهديدهاى فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى در توسعه و 
رشد كشورمان نوشت و همچنين با اشاره به تحوالت اين عرصه 
گسترده يادآور اين نكته شد كه « تحوالت در عصر  فضاى مجازى 
از دوره انقالب صنعتى هم باالتر اســت. در آن دوره شــاهان به 
خواب رفتند و ايران را دچار عقب ماندگى تاريخى كردند. امروز 

مى توانيم گذشته را جبران كنيم. اگر  غفلت نكنيم».

ســعيد جليلى، عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام درباره اقــدام وزارت جهاد 

كشــاورزى پيرامون وضعيت هواى استان خوزستان گفت و با اشاره 
به عملكرد ضعيف دولت در مديريت بحران در توييتى نوشت: « وزير 
كشــاورزى اعالم كرد، با درختكارى مى توان در مدت يك ماه مشكل 
فعلى مردم خوزستان را كمتر كرد؛ اما اين كار بايد زودتر انجام مى شد 
تا وضعيت براى مردم آن منطقه مثل امروز نشود. در مديريت بحران، 
اصل اساسى پيشى گرفتن از چيزى است كه قرار است پيش بيايد».

آيت اهللا عباس كعبــى، عضو مجلس 
خبرگان رهبرى و همچنين از اعضاى 

ارشد جامعه مدرسين از رسالت و وظيفه بسيج حقوقدانان گفت 
و بــا ذكر كردن مصاديق از حوزه هايى كــه نياز به فعاليت دارند 
در توييتى نوشت: « بســيج حقوقدانان بايد در مبارزه با منكرات 
حقوقى مانند فساد اقتصادى و ادارى، تبعيض، بى عدالتى و تضييع 
حقوق عمومى ايفاى نقش اثرگذار كند. پرچم احياى حقوق عامه 
و آزادى هاى مشروع بايد به مثابه معروف حقوقى برافراشته باشد».

عبدالحسين خسروپناه، استاد و پژوهشگر 
فلســفه دين و رئيس مؤسســه حكمت 

و فلســفه درباره موج انتقادهاى زنجيره اى نسبت به بودجه مراكز دينى 
واكنش نشــان داد و از هدف اين انتقادها اين گونه نوشت: « مدتى است 
به صورت حساب شده به تخصيص هاى مربوط به امور مذهبى از جمله 
حوزه هاى علميه و مساجد و عتبات شريفه اشكاالت زنجيره اى مى گيرند 
اما هيچ اشــكالى به تخصيص هاى بى رويه به سازمان هاى بى خاصيت 

گرفته نمى شود. نگرانى اين ها از ترويج فرهنگ دينى در جامعه است». 

حسن خجسته، استاد و كارشناس رسانه 
و ارتباطــات با توجه به گفت و گوى اخير 

رئيس جمهور در تلويزيون از ســواد رسانه اى مردم گفت و در همين 

حجت اهللا  عبدالملكى، عضو هيئت علمى 
دانشكده اقتصاد دانشگاه امام صادق(ع) 

و كارشــناس اقتصاد مقاومتى پيرامون كمبود و عدم واريز مبلغ 

سيدعزت اهللا ضرغامى، رئيس پيشين 
ســازمان صدا و ســيما از فرصت ها و 

تهديدهاى فضاى مجازى و شــبكه هاى اجتماعى در توسعه و 

ســعيد جليلى، عضو مجمع تشــخيص 
مصلحت نظام درباره اقــدام وزارت جهاد 

كشــاورزى پيرامون وضعيت هواى استان خوزستان گفت و با اشاره 

آيت اهللا عباس كعبــى، عضو مجلس 
خبرگان رهبرى و همچنين از اعضاى 

ارشد جامعه مدرسين از رسالت و وظيفه بسيج حقوقدانان گفت 

عبدالحسين خسروپناه، استاد و پژوهشگر 
فلســفه دين و رئيس مؤسســه حكمت 

و فلســفه درباره موج انتقادهاى زنجيره اى نسبت به بودجه مراكز دينى 

منشور فرمانده براى 
مستندسازان «آتش به اختيار»

محتواى ديدار هفته گذشــته رهبر معظم 
انقالب بــا مستندســازان انقالبى از جمله 
نقاط عطف مهم در حيات فرهنگى 40 ساله 
انقالب اســالمى است. پس از صدور فرمان 
آتش به اختيار چنــد ماه قبل رهبرى و به 
ثمر نشســتن برخى توليدات فاخر از سوى 
مستندسازان جوان در حوزه هاى فرهنگى، 
اجتماعى و سياسى، جمع برگزيده اى از آنان 
به نمايندگى از همــه فعاالن اين عرصه به 
ديدار رهبر انقالب دعوت شــدند تا يك بار 
براى هميشه چارچوب ها را با فرمانده مرور 

كرده و سرلوحه توليدات آتى قرار دهند.
بيان نكاتى درباره اين پيام راهبردى خالى 

از لطف نيست:
1- حفظ روحيه انقالبى جامع همه صفات 
و نيازمندى هــاى فعاليت فرهنگى آتش به 
اختيار اســت و كمرنگ شدن آن مى تواند 
مستندســاز را از راه درست منحرف سازد؛ 
انقالبى گرى در طول ســاير ويژگى ها (كار 
حرفه اى، اميدآفرينى، اســتناد به واقعيات، 
لحن مناســب و ناصحانه) است؛ نه تنها با 
آن ها تعارضى ندارد كه به همه آن ها جهت 
نيز مى دهد؛ بنابراين مهم ترين ويژگى يك 
مستند خوب، انقالبى بودن مستند و سازنده 

آن است.
شــاخص هاى  مهم تريــن  از  يكــى   -2
انقالبى گرى كه 14 خرداد 1395 از ســوى 
رهبرانقالب بر آن تأكيد شد، اميدآفرينى بود: 
«بعضى سعى مى كنند جامعه و جوان هاى 
مــا را دچار نااميدى كنند. بگويند آقا فايده 
ندارد! نمى شــود! نمى رســيم!... شــاخص 
دوم اين اســت كه از رســيدن به اهداف و 
آرمان هاى بلند هرگز منصرف نشويم و در 
مقابل فشارها نيز تســليم نشويم.» و حاال 
در ديدار مستندســازان انقالبى تأكيد شد 
كه مستندســاز بايد هنرمندانه بتواند اميد، 
شوق و حركت بيافريند. مستندساز انقالبى 
حق ندارد سياه نمايى و يأس آفرينى كند و 
بنابراين ويژگى ديگر يك مستند خوب و در 

تراز انقالب اسالمى، اميدآفرينى آن است.
3- هرچه دشمن در اســتفاده از ابزارهاى 
دروغ، تحريف، شــايعه، سانسور و بايكوت 
عليه انقالب اسالمى قوى تر مى شود، نياز به 
توليد مســتندهاى قوى و خوب هم بيشتر 
مى شــود؛ اكنون كه دولت فضاى مجازى 
و در نتيجــه افكار عمومى مــردم ايران را 
به صورت افسارگســيخته، بدون ضابطه و 
غيرقابل كنترل در اختيار دشمن قرار داده 
است و هيچ تعهد عملى براى تقويت مشابه 
داخلى آن از خود نشان نمى دهد، ارائه اسناد 
غيرقابل انكار اما مهجور از تاريخ 40 ســاله 
انقــالب مى تواند بزرگ ترين باطل الســحر 
دشمنان باشد. براى ســاخت مستند بايد 
ســراغ كســانى رفت كه دروغ نمى گويند، 
اطالعات غلط نمى دهند و بر آن تأكيد هم 
نمى كنند؛ مستند قائم مقام، نمونه اى بسيار 
خوب از توليد چنين مســتندى در جبهه 

انقالب بود.
4- برخى گمان مى كنند عدم سياه نمايى 
يعنــى روى آوردن بــه ســفيدنمايى كه 
كامًال نادرســت اســت؛ نديدن مشكالت و 
بيان يكســره خوبى ها، جامعه و بخصوص 
مسئوالن را دچار تخدير مى كند. پرداختن به 
واقعيات و هشدار دادن نسبت به آسيب هاى 
فرهنگى و اجتماعى كامًال ضرورى است، اما 
مستندساز بايد به آسيب هاى اجتماعى مثل 
اعتياد و طالق طورى بپــردازد كه اميد به 

اصالح آن وجود داشته باشد.
5- مســتند در فضاى انتزاعى و خأل توليد 
نمى شود؛ بنابراين توجه به ذائقه افراد مورد 
نقد و همچنين مخاطب هم بسيار مهم است. 
هدف از يك مستند انتقادى بايد نصيحت و 
چاره جويى باشــد، نه اينكــه طرف مقابل 
تلقى دشــنام كند. مخاطب و بيننده بايد 
احساس خيرخواهى و اصالح داشته باشد، 
احساس ناراحتى، توهين و انتقام گيرى نكند 
و به اصطالح آتشى نشود و به موضع نيفتد. 
مستند خوب بيش از آنكه احساس مخاطب 
را درگير كنــد، بايد بتواند ذهن و فكر او را 

هدف بگيرد و به تأمل وادارد.
6- يكــى از مهم ترين نتايج يك مســتند 
خوب، الگوســازى براى مردم اســت. اين 
الگوسازى الزاماً در بيان هنرمندانه پيام هاى 
اخالقى و فرهنگى نيســت، بلكه مى تواند 
بــراى زندگى اجتماعــى و حتى اقتصادى 
مردم كامًال كاربردى باشــد؛ به عنوان مثال 
تهيه مستندى قوى از كارآفرينى موفق يك 
فرد روستايى مى تواند بسيارى از روستاييان 
را از فكر مهاجرت به حاشيه شهرهاى بزرگ 

منصرف سازد. 
همچنين تهيه مســتندهايى براى آشنايى 
مــردم به حقوق خود و نحــوه مطالبه آن، 
مى توانــد كارگــران بيكار شــده يا حقوق 
نگرفتــه  يك كارخانه يــا كارگاه را به جاى 
بســتن جاده و درگيرى بــا مأمور قانون به 
مسير درست مطالبه و رسيدن به حقوقشان 

رهنمون سازد.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

مالك شريعتى
كارشناس مسائل سياسى
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

«شميسا» اولين هيئت نوجوانان دختر آستان: هيئت شميسا محفلى براى انس و ارتباط با اهل بيت(ع) است و شاكله اصلى خادم ها و كادر اجرايى را نوجوانان دختر تشكيل ميدهند. حدود 400 تا 500 نفر از 
نوجوانان دخترى كه در گذشته در مراسم هاى مختلف با مؤسسه جوانان ارتباط برقرار كردند، به همراه مادران خود در برنامه هيئت نوجوانان شميسا شركت كردند. هيئت «شميسا» ويژه نوجوانان 12 تا 17 سال است 

كه به همت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى تشكيل شده و قرار است هر ماه به مناسبت هاى مذهبى اين هيئت برگزار شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r فرزندان شهداى مدافع حرم به دختران حاشيه شهر 
چادر مشكى اهدا كردند 

آستان: همزمان با روز ميالد حضرت 
زينب(س) به تعدادى از دانش آموزان 
دختر مناطق حاشــيه شهر، توسط 
فرزندان شــهداى مدافع حرم چادر 
مشكى اهدا شد. همزمان با فرا رسيدن 
ميالد با سعادت حضرت زينب(س) 
تعدادى از دانش آموزان دختر مناطق 
حاشيه شهر مشهد با حضور در رواق 

دارالهدايه حرم مطهر رضوى در جشن بزرگ «حجاب برتر» كه به همت هيئت محبان 
زينب(س) برگزار شد، شركت كردند. اين مراسم به مناسبت فرخنده ميالد حضرت 
زينب(س) با برنامه هاى شــاد فرهنگى و مولودى خوانى توسط مديحه سرايان اهل 
بيــت(ع) و مجريان كودك و نوجــوان به اجرا درآمد و در پايــان نيز به هر يك از 
دانش آموزان كه بتازگى به سن تكليف رسيده اند، توسط دختران شهداى مدافع حرم 

حضرت زينب(س) چادر مشكى اهدا شد.
جشــن حجاب برتر با حضور بيش از 200 دانش آموز مناطق حاشيه شهر و اهداى 
چادر به آن ها برگزار شد و بخشى از هزينه تهيه و دوخت اين چادرها توسط خيران 

محلى جمع آورى شده است.

مدير امور زائران غيرايرانى:
آستان قدس رضوى با 1500 مؤسسه فرهنگى اسالمى 

دنيا در ارتباط است
آستان: مدير امــور زائران غيرايرانى 
آســتان قدس رضوى گفت: آستان 
قــدس رضــوى با 1500 مؤسســه 
فرهنگى اسالمى در 160 كشور دنيا 
ارتباط دارد و بســته هاى تبليغى به 
صورت پســتى و ايميلى براى آن ها 

ارسال مى كند.
سيد محمد جواد هاشمى نژاد افزود: 

يكى از سياست ها و فعاليت هاى اين مديريت در مورد افرادى كه از كشورهاى مختلف 
به حرم مطهر امام هشــتم(ع) مشرف مى شوند، تالش براى ادامه ارتباط اين افراد با 
بارگاه مقدس رضوى است. هاشمى نژاد افزود: هم اكنون اين مديريت با 1500 مركز 
اسالمى از 160 كشور جهان در ارتباط است، به گونه اى كه ساالنه براى آن ها عالوه 
بر ارسال بسته ها و محصوالت فرهنگى الكترونيكى، به مناسبت هاى مختلف همچون 
عيد نوروز، دهه كرامت، دهه آخر صفر، عيد ســعيد غدير خم و مناسبت ها و اعياد 

بزرگ ملى و اسالمى به طور ويژه محصوالت فرهنگى ارسال مى كند.

از سوى دانشگاه امام رضا(ع) 
چهارمين همايش ملى «فضاى مجازى پاك» 

برگزار مى شود
آستان: چهارمين همايش ملى «فضاى مجازى پاك» از سوى دانشگاه بين المللى امام 
رضا(ع) برگزار مى شــود. اين همايش به همت دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) و با 
همكارى پژوهشكده نوين شهر معنوى ثامن تدارك ديده شده است. دكترين فضاى 
مجازى پاك و آينده پژوهى، توليد و عرضه محتواى پاك، فضاى مجازى، آسيب ها، 
تهديدها و فرصت ها، قوانين، سنت ها، ارزش هاى ملى و دينى و حقوق توليد و عرضه 
محتوا در فضاى مجازى، نظام رده بندى توليد و رگوالتورى عرضه محتواى پاك در 
فضاى مجازى از موضوعات و محورهايى است كه در چهارمين همايش ملى «فضاى 

مجازى پاك» مورد بررسى، هم انديشى، گفتمان سازى و تضارب آرا قرار مى گيرد.
عالقه مندان تا 15 بهمن ماه جارى فرصت دارند در سايت همايش ثبت نام و مقاالت 

خود را ارسال كنند. اين همايش 17 اسفندماه سال جارى برگزار مى شود.

خـــبر

 آستان  معاون امداد مستضعفان آستان 
و  توانمندسازى  گفت:  رضوى  قدس 
اشتغال زايى محرومان و اقشار بى بضاعت 
رويكرد اصلى سياست هاى محروميت زدايى 

آستان قدس رضوى است.
مصطفى خاكســار قهرودى با بيان اينكه 
ايــن معاونت طــرح اشــتغال زايى براى 
حــدود 300 نفر از نابينايان را همزمان با 
دهه كرامت رضوى اجرايى كرده اســت، 
خاطرنشان كرد: عمليات اجرايي ساخت 
بازار بركــت امام رضا(ع) براي اشــتغال 
مستقيم 300 نفر از جامعه نابينايان مشهد 

همزمان با ايام دهه كرامت آغاز شد.
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس 
رضوى بيان كرد: قطعه زمينى به ارزش 
3 ميليارد تومــان و در يكى از بهترين 
نقاط شهر مشهد به عنوان هديه آستان 
قدس رضوى به جامعه نابينايان مشهد، 
در جهت اشتغال زايى اين عزيزان اهدا 
شد كه در مرحله نخست براى مدت پنج 
سال و با اجاره ماهيانه 500 هزار تومان 

در اختيار آنان قرار خواهد گرفت.

 ايجاد اشتغال در دهستان ساق
وى بــا اشــاره بــه ايجاد اشــتغال در 
دهستان ساق و برخى روستاهاى ديگر 

در قالــب اعطــاى وام و ايجــاد زمينه 
اشــتغال براى 142 نفر از روســتاييان 
اين منطقــه، اظهار كرد: بــا همكارى 
كميته امداد امــام خمينى(ره) كارگاه 
بيمرغ پيگيرى و  توليد نمد روســتاى 
احيا شد و در اين طرح 20 نفر از مردم 

اين منطقه صاحب شغل شدند.
معاون امداد مســتضعفان آستان قدس 
رضوى واگــذارى 46 مغازه در پاســاژ 
شجره مشــهد مقدس به منظور عرضه 
توليــدات صنايع و مشــاغل خانگى با 
امام خمينى(ره)  امداد  همكارى كميته 

و بسيج سازندگى كه موجب اشتغال 90 
نفر از افراد نيازمند و محروم شــد را از 
ديگر برنامه هاى اين معاونت در راستاى 
اشــتغال زايى و كارآفرينى محرومان در 

سال 96 معرفى كرد.

 تقويت كارگاه هاى توليد لباس
وى در ادامــه به اجراى طرح دامپرورى 
خراســان  كالت  منطقــه  در  ســبك 
رضوى اشــاره كرد و افــزود: اين طرح 
با هدف توســعه اشــتغال روســتايى و 
محروميت زدايــى، در مرحله اول در 10 

روســتاى بخش شهرستان كالت استان 
خراسان رضوى اجرا شدكه در قالب آن 
3300 رأس ميــش و قــوچ از نژادهاى 
«ُمغانى» و «ُكردى» كه با وضعيت منطقه 
كالت همخوانــى دارد در اختيار 100 

دامدارى قرار گرفت.
به گفته خاكسار قهرودى، 
كســانى  دامــداران  اين 
شــرايط  كــه  هســتند 
نگهدارى دام را دارند ولى 
منابع مالى مورد نياز براى 
نداشــته اند،  را  دام  خريد 
بنابرايــن در قالب اعطاى 
الحســنه  قــرض  وام 
تســهيالتى به مبلغ 500 
ميليون ريــال براى خريد 
دام و آذوقــه بــا خدمات 

دامپزشــكى با كارمــزد 1/5 درصد در 
اختيار اين روستاييان قرار گرفته است.

معاون امداد مســتضعفان آســتان قدس 
رضوى تقويت كارگاه هــاى توليد لباس، 
پيگيرى و كمك به راه اندازى كارگاه هاى 
خياطى و پيگيــرى و كمك به راه اندازى 
كارگاه هاى كيف دوزى را از ديگر طرح هاى 
اين معاونت در راســتاى اشــتغال زايى و 

كارآفرينى عنوان كرد.

از واگذارى 46 مغازه در پاساژ شجره مشهد تا اجراى طرح دامپرورى سبك

 از مسئوالن آستان قدس ممنونم. من بعد تشريح فعاليت اشتغال زايى آستان قدس رضوى در سال 96
از 34 سال كه عمر از خدا گرفته ام و همسايه 
امام رضا(ع) هستم، ديشب براى اولين بار به 

ميهمانسراى حرم مطهر دعوت شدم.
09380001003

 لطفاً مكانى را در ظهر جمعه براى نماز 
جماعت جهت كســانى كــه فرصت نماز 
جمعه ندارند، مشــخص نماييد تا از ثواب 

آن بهره مند شوند.
09150005590

 چقدر خــوب و عالــى مى شــود، تمام 
همشــهرى ها هر روز صبح ســاعت هشت 

همزمان، صلوات خاصه را قرائت كنند. 
09150006097

 با سالم خدمت خادمان حضرت رضا(ع) 
اگر عزيزان لطف بفرمايند، كفشــدارى ها را 
بيشتر كنند و از بردن كفش ها به داخل حرم 

جلوگيرى شود، خيلى بهتر مى شود.
09150006853

 چرا در سايت هاى آستان قدس رضوى 
برنامه هــاى حرم به تفكيك روزهاى هفته 
نيســت و تنها برنامه هاى تمــام روزهاى 
هفته به صــورت كلى آمده اســت، لطفاً 
برنامه هــاى فرهنگى، تبليغى را به صورت 
روزانه درج كنيد تا زائران بهتر بتوانند در 

برنامه ها شركت كنند.
09120000578

 خادمــان عزيز حداقل كمى با زبان عربى 
آشنايى داشته باشند كه بتوانند زائران عرب 

را راهنمايى كنند.
09350002066

 توجه به جبهه مقاومت در جهان امروز 
در برابر اســرائيل، وهابيت و گروهك هاى 
تكفيرى بسيار مهم است. در سخنرانى هاى 
حرم مطهر بايد به اين موضوع توجه شود.
09370004919

 اين شيرهاى آب داراى حسگر كه در نقاط 
مختلف حرم مطهر قــرار دارد، خيلى آب را 

اسراف مى كند. لطفاً رسيدگى كنيد. 
09010002831

صداى مردم

عمليات اجرايي 
ساخت بازار بركت 
امام رضا(ع) براي 
اشتغال مستقيم 
300 نفر از جامعه 

نابينايان مشهد 
آغاز شده است

بــــــــرش

همزمان با روز ميالد حضرت 
زينب(س) به تعدادى از دانش آموزان 
دختر مناطق حاشــيه شهر، توسط 
فرزندان شــهداى مدافع حرم چادر 
مشكى اهدا شد. همزمان با فرا رسيدن 
ميالد با سعادت حضرت زينب(س) 
تعدادى از دانش آموزان دختر مناطق 
حاشيه شهر مشهد با حضور در رواق 

مدير امــور زائران غيرايرانى 
آســتان قدس رضوى گفت: آستان 
 مؤسســه 
 كشور دنيا 
ارتباط دارد و بســته هاى تبليغى به 
صورت پســتى و ايميلى براى آن ها 

سيد محمد جواد هاشمى نژاد افزود: 
يكى از سياست ها و فعاليت هاى اين مديريت در مورد افرادى كه از كشورهاى مختلف 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

پخش مستقيم مراسم غبارروبى مضجع شريف رضوى از نمايشگرهاى حرم مطهر
خبر

 قدس/محمدحســين مروج كاشانى   مراسم غبارروبى 
مضجع شريف حضرت رضا(ع) به طور مستقيم و زنده از نمايشگرها 

و تلويزيون هاى پهن پيكر حرم مطهر رضوى پخش شد.
به گزارش خبرنگار قدس، به منظور بهره مندى زائران و مجاوران 
از معنويت و قداست مراسم غبارروبى ضريح مطهر امام هشتم(ع)، 
صبــح ديروز و بر اســاس هماهنگى هاى به عمل آمده، مراســم 
غبارروبى مضجع شريف حضرت ثامن الحجج(ع) به طورمستقيم 
و زنده از نمايشگرهاى پهن پيكر حرم مطهرامام رضا(ع) از جمله در 
صحن جامع رضوى و... براى استفاده و بهره مندى زائران پخش شد.

مراســم غبارروبى ضريح و مضجع شــريف حضــرت رضا(ع) از 
آيين هاى سنتى و ديرينه در بارگاه ملكوتى آن حضرت است كه با 
حضور توليت آستان قدس رضوى و جمعى ازخادمان بارگاه مقدس 
امام هشــتم(ع) و در بعضى مواقع با حضور شخصيت ها، مقامات 
و مديران كشــورى، استانى، شهرى، مديران آستان قدس رضوى 
و ديگر شخصيت ها و مقامات دعوت شــده به اين مراسم، انجام 
مى شــود. در اين مراســم در ضريح مقدس آن حضرت گشوده و 
نذورات و هداياى مردمى داخل ضريح مطهر امام هشــتم(ع) در 
فضايى معنــوى و آكنده از عشــق و ارادت به خاندان عصمت و 

طهارت(ع) به همراه طنين آيات كالم وحى و همراه با ذكر توسل و 
مناقب اهل بيت(ع) به بيرون از ضريح مقدس رضوى منتقل و در 

كيسه هاى مخصوص نذورات، جمع آورى مى شود.
از اين ســو به منظور بهره مندى زائران و مجاوران بارگاه ملكوتى 
حضرت رضا(ع) از معنويت و قداســت مراســم غبارروبى مضجع 
شــريف حضرت ثامن االئمه (ع) به همت آســتان قدس رضوى، 
ديروز اين مراسم از نمايشــگرها و تلويزيون هاى پهن پيكر حرم 
مطهر امام هشــتم(ع) از جمله در صحن جامع رضوى و... به طور 

زنده و مستقيم پخش شد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
پنجشنبه 5      بهمن 1396  7 جمادی االول  1439  25  ژانویه 2018  سال سی و یکم  شماره 8606    

سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

سخن گفتن درباره مذاکره موشکی، هذیان گویی است  فارس: سردار سیدمسعود جزایری سخنگوی ارشد نیروهای مسلح در واکنش به مطرح شدن بحث مذاکره در امور دفاعی و موشکی 
جمهوری اســامی ایران اظهار داشــت: مذاکره در خصوص امور دفاعی و موشــکی و مقاومت منطقه با رژیم هایی که به دفعات خودکامگی و ســلطه گری آنها به اثبات رســیده جز هذیان گویی چیز دیگری 

نیست. جزایری تاکید کرد: نه فرانسه و نه هیچ کشور دیگری حق دخالت در امور داخلی کشورمان را ندارد.
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تصویبکنوانسیون
پالرمودرواقعبه
اینمعنیاستکه
برایرهاییازبرخی
مشکالت،ازچالهبه
چاهیکهخودمان
ایجادکردیمخواهیم
افتاد

بــــــــرش

ترکیهبهدرخواستآمریکا
دربارهعملیات»عفرین«واکنشنشانداد

یورشاردوغانبهیانکیها
بیــنالملــل: » رجــب طیــــب 
در  ترکیه  اردوغان« رئیس جمهــوری 
واکنش به درخواست مقام های آمریکایی 
برای محدود کــردن زمان عملیات در 
شمال ســوریه، از حضور طوالنی مدت 
نظامیــان آمریکایی در افغانســتان و 
عــراق انتقاد کــرد. اردوغان همچنین 
گفت، آمریکا باید علت حضور نظامی 17 ســاله خود را در افغانستان در حالی 
به افکار عمومی جهان پاسخ بدهد که این کشور به بهانه تامین امنیت و مبارزه 
با تروریسم سالها افغانستان را ناامن کرده است. رئیس جمهوری ترکیه همچنین 
از حضور طوالنــی مدت نیروهای آمریکایی در عراق نیز به بهانه تامین امنیت و 

مبارزه با تروریسم انتقاد کرد.

اوباما ما را در موضوع سوریه فریب داد
همچنین به نوشته خبرگزاری آناتولی اردوغان در اعتراض به آمریکا گفته است: 
»در زمان دولت اوباما عملیاتی انجام شد. هدف آن پاکسازی منبج از تروریست ها 
بــود. اما او )اوباما( وعده هایش را عملــی نکرده و ما را فریب داد.«رئیس جمهور 
ترکیه با بیان اینکه آمریکا وعده خود در عقب راندن شــبه نظامیان ُکرد از منبج 
و شمال سوریه به شرق رودخانه فرات را عملی نکرد، مدعی شد هیچ ُکردی در 

منبج یا کوبانی نیست اما آمریکا به آنها اجازه داد این مناطق را تصرف کنند.
اردوغــان همچنین افزود: ترکیه به دفع بازی های سیاســی در مرزهایش ادامه 
می دهد و خواستار حمایت سازمان های غیردولتی بین المللی از عملیات شاخه 
زیتون علیه شبه نظامیان ُکرد است.ترکیه با این کار خواستار اجرای عدالت است 
نه تصرف زمین های سوریه و نظامیان این کشور در حال تسلط بر مناطق تحت 

عملیات هستند.

آمریکا هنوز هم به دنبال اجرای طرح شوم خاورمیانه بزرگ است
پیــش از این، رجب طیب اردوغان گفته بود، ارتش ترکیه بالفاصله پس از اتمام 
عملیات »شــاخه زیتون« از منطقه »عفرین« در شمال سوریه خارج می شود.

رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد از اقدام آمریکا در تجهیز نیروهای کرد در شمال 
سوریه، گفت: برخی کشــورها قصد دارند گذرگاهی تروریستی در مرز جنوبی 
ترکیه ایجاد کنند. رئیس جمهوری ترکیه از کشــوری که برای تاسیس گذرگاه 

تروریستی در مرز جنوبی ترکیه تالش می کند، نام نبرده است.
امــا بدون شــک، منظــور وی به آمریکا اســت.در ایــن ارتبــاط، »تمل کارا 
مالاوغلو« رئیس حزب سعادت ترکیه گفته است:»آمریکا در پی منافع و اهداف 
شــوم و پلید خود در منطقه است. آمریکا در خاورمیانه برای اجرایی شدن طرح 
خاورمیانه بزرگ تالش می کند.«بر اســاس افشاگری این سیاستمدار ترک؛ »در 
طرح موسوم به خاورمیانه بزرگ آمریکا، هیچ یک از قومیت ها از جمله ُکردها و 
ترک ها و دیگر قومیت ها مطرح نیستند و فقط حفظ موجودیت و امنیت اسرائیل 

در منطقه مطرح است.«  

هدف دولت ترکیه از حضور نظامی در سوریه
در مقابل تالش های سلطه گرانه آمریکا در منطقه، به نظر می رسد که دولت ترکیه 

نیز اهدافی در سوریه تعریف کرده است.
مقام هــای دولت آنــکارا ادعا می کننــد که هدف از عملیات نظامی در شــهر 
عفرین، نابود کردن اعضای حزب کارگران کردســتان ترکیه )پ.ک.ک( و گروه 

تروریستی داعش در این شهر و نجات مردم منطقه است.
این در حالی است که اعتراض های مکرر دولت دمشق علیه عملیات نظامی ارتش 
ترکیه با عنوان »شــاخه زیتون« موجب ممانعت از اشغال سوریه توسط ترکیه 
نشده اســت.  پیش از این وزارت خارجه سوریه حمله نیروهای ارتش ترکیه به 
شهر عفرین در خاک سوریه را محکوم و اعالم کرده که »این اقدام ترکیه نقض 

حاکمیت ملی سوریه است.«

گزارش خبری

کشفدومحمولهانفجاری
درشرقوغربکشور

مهر: سربازان گمنام امام زمان )عج( موفق 
شدند دو محموله بزرگ بمب، مواد منفجره 
و مهمات را که به منظور عملیات تروریستی 
و انفجاری گســترده در اماکن عمومی وارد 

کشور شده بود، شناسایی و خنثی کنند.
در نخســتین عملیات ۲۳ عدد بمب آماده 
انفجار از نــوع ریموتی که با برنامه ریزی و 
هدایت سرویس اطالعاتی عربستان سعودی 
با هدف انجــام اقدامات ایزایی و نا امنی در 
استان های عمقی از شرق کشور وارد شده 

بود کشف و ضبط شد. 
در دومین عملیات سربازان گمنام امام زمان 
)عج( در اداره کل اســتان کردستان موفق 
شدند در ادامه ضربه به تیم های تروریستی 
تجهیزات و ابزار الزم برای ساخت چندین 

بمب را کشف و ضبط کنند. 
این مواد شامل ماده منفجره تی ان تی، سی 
چهار، کیت های انفجاری و 1۵۰ چاشــنی 
الکترونیکی متعلق به یکی از گروهک های 
تجزیه طلب تروریستی در مریوان کشف و 

ضبط شد.

ضرورتاستفادهازابزارهای
دیپلماتیکبرایجلوگیریاز

کشتارکردهایسوریه
ایسنا: حشمت اهلل فالحت پیشه نماینده 
مردم اســالم آباد دیروز در تذکری به وزیر 
خارجه بر ضرورت استفاده ازهمه ابزارهای 
دیپلماتیــک بــرای جلوگیری از کشــتار 

کردهای سوریه تأکید کرد.  
ایران همواره بر حفظ تمامیت ارضی سوریه 
و همچنین امنیت کردهای این کشور تأکید 
کرده اســت. ترکیه به دلیل آنچه مبارزه با 
تروریســم و جلوگیری از ورود تروریست ها 
به کشورش خوانده به منطقه عفرین حمله 

کرده است. 

نگاه به رویدادها

 سیاســت/میناافرازه   در جلســه 
دیروز مجلس شــورای اسالمی درحالی 
الحــاق ایران به کنوانســیون مبــارزه با 
جرایم ســازمان یافته یا همــان معاهده 
پالرمو به تصویب رســید، که بسیاری از 
نمایندگان به دلیل برخی محدودیت هایی 
که این معاهده برای کشــور در پی دارد  
واکنش  هــای تندی را نشــان دادند. این 
معاهده که مشتمل بر حقوق جزای شکلی 
و ماهوی در رابطه با جرائم ســازمان یافته 
فراملی است در سال ۲۰۰۰ مورد پذیرش 

مجمع عمومی سازمان ملل قرار گرفت.
عضویت در این گونه کنوانسیون ها به دلیل 
در پی داشتن مسئولیت کیفری بین المللی 
برای دولت ها و لزوم اجرای این معاهدات 
و نهادینــه ســازی قوانیــن آن، برخی 
محدودیت ها را بر کشورهای عضو اعمال 
می کند. گرچه در بدو امر و ظاهراً پیوستن 
به این کنوانســیون می تواند امر مطلوبی 
باشــد اما تا حدود زیــادی آزادی عمل 
دولت هــا را در قالب محدودیت حاکمیت 
ســلب می کند. لذا کارشناســان تأکید 
دارندکه مســلماً جمهوری 
اســالمی در عمــل به این 
کنوانســیون مواردی را که 
رفتاری مجرمانه تلقی نشده 
است باید در قوانین داخلی 

خود لحاظ کند.
مجلس و دولت بایستی برای 
تصویب این گونه لوایح دقت 
و زمان مناســبی را لحاظ 
می کردنــد تا دچــار نوعی 
خود تحریمی نشــویم. زیرا 
با تصویب مفاد این گونه کنوانســیون ها 
جمهوری اسالمی به طور خودکار دارای 
مســئولیت هایی می شود که سرپیچی از 
آنها می تواند برای کشور تبعات بین المللی 

داشته باشد. 
گرچه دولت با تصویب کنوانسیون هایی از 
قبیــل FATF یا همین پالرمو به دنبال 
این است که نام ایران را از لیست سیاه این 
نهادهــا پاک کند تا در برقراری ارتباطات 
سیاســی و اقتصادی بــا دولت های دیگر 

مشکل نداشته باشــیم، اما از سوی دیگر 
تصویب ایــن لوایح افتــادن در یک دور 
باطلی است که حد یقف ندارد و جمهوری 
اسالمی همواره باید در پی اثبات اقدامات 
و مواضع بر حق خود در عرصه بین المللی 
باشــد و از اصول و ارزش های خود کوتاه 
آمده و خود را با موازین دولت هایی چون 
آمریکا، رژیم صهیونیســتی و اروپایی ها 
تطبیــق دهد زیرا این کشــورها به دلیل 
برخــورداری از  قدرت و نفوذ باال همواره 
اســتانداردهای خود را بــه این نهادهای 

بین المللی دیکته می کنند.
همچنیــن در موضوع شــفافیت مالی و 
مبارزه با پولشویی هم که در کنوانسیون 
پالرمــو آمده اســت، خطر پیوســتن به 
کنوانســیون این اســت که باید سیستم 
مالی و پولی کشورهایی همچون آمریکا را 
بپذیریم و در کشــور پیاده کنیم که این 
عالوه بر نفوذ این کشور بر نظام اقتصادی 
ما می تواند ابزاری برای تهدید و جاسوسی 

باشد. 
از آنجایی که این کنوانســیون یک الیحه 
جامع درباره جرایم سازمان یافته همچون 
تروریسم محسوب می شود همین مسئله 
ســبب می شــود تا جمهوری اسالمی به 
اجبار اقداماتی که برای مقابله با گروه هایی 
چون حزب اهلل)که از نظر غربی ها ممکن 
تروریستی محسوب شود(   است سازمان 

در این کنوانســیون مطرح می شود را در 
قوانین خود پیاده کند.

از چاله به چاه افتادن!
عضو کمیسیون شوراها در این باره معتقد 
اســت، باوجــود اینکه در کنوانســیون 
پالرمو حق تحفظ و شــرط برای پیوستن 
جمهوری اســالمی  به این کنوانســیون 
در نظر گرفته شــده اســت اما براساس 
کنوانسیون معاهدات مصوب دهه 196۰ 
که مادر تمام کنوانسیون هاست، این حق 
شــرط تا زمان پیوستن بقیه اعضا و عدم 
اعتراض آنان به شروط تعیین شده اعتبار 
دارد یعنی تا زمانی که کشورهای دیگر به 
این حق شرط جمهوری اسالمی اعتراض 

نکنند این شروط مورد قبول است. 
ابوالفضل ابوتــرابی 
اظهار داشــــــت: 
دولت هـــــــایی 
همچون رژیـــــم 
و  صهیونیســـتی 
آمریــکا به دلیل تفاوتی که در مصادیق و 
تعاریف جرایمی مانند تروریسم و پولشویی 
بــا ایران دارند، می توانند اعتراض کرده و 
شــروط را باطل کننــد، در این صورت 
عضویــت ما همچنــان برقرار اســت اما  
موضوع به شورای حکمیت می رود و بعد 
هم پرونده به سازمان ملل ارجاع می شود. 

در واقــع در آخــر کار ، دولت به دســت 
خــودش کشــور را  نزد ســازمان ملل و 
نهادهای حقوقی وابســته به آن  محکوم  
می کند و آنهــا می گوینــد خودتان به 
این کنوانســیون ملحق شده و مسئولیت 
بین المللی آنــرا پذیرفته اید. این اقدام در 
واقع به این معنی اســت که برای رهایی 
از برخی مشــکالت، از چاله به چاهی که 

خودمان ایجاد کردیم خواهیم افتاد. 

تفاوت تعریف تروریســم در نگاه 
ایران و غرب

به اعتقــــاد نقوی 
دیگر  حســــینی 
نماینــده مجلس، 
گرچه کنوانسیـون 
نکات  پالرمــــــو 
مثبتی نیز داشــته اما چون تنظیم کننده 
این کنوانســیون نظام ســرمایه داری و 
قدرت های سلطه گر است و آنها بر اساس 
تعاریف خودشان که از موضوعات مختلف 
همانند پولشــویی، تروریســم، بانکداری 
و...دارند، قطعــاً محدودیت هایی را برای 
کشورها ایجاد و اســتراتژی های خود را 
اعمال خواهند کرد کــه این ضرر اصلی 

کنوانسیون پالرموست.
عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی تصریح کرد: ایران در خط مقدم 
مبارزه با تروریســم قــرار دارد و در این 
زمینه قوانین سختگیرانه در کشور وجود 
دارد. تعریف ما با تعریفی که آمریکایی ها 
از تروریســم دارند، متفاوت اســت زیرا 
آمریکایی ها می گویند هر کســی که در 
جهت منافع ما دست به کشتار بزند خوب 
است اما در مقابل نیز می گویند هر کسی 
که برخالف منافع ما دست به کشتار بزند 
تروریســم محسوب می شــود درحالیکه 
ندارد  دیدگاهی  چنین  جمهوری اسالمی 
و جنایت و کشتار انســان ها را تروریسم 
می داند. کنوانسیون پالرمو ، الیحه مبارزه 
با تامین مالی تروریسم ، FATF  همگی 
مجموعه ای اســناد هســتند که پس از 
برجام تصویب و به کشور تحمیل شده اند.

کارشناسانالحاقایرانبهکنوانسیون»پالرمو«راازچالهبهچاهافتادنمیدانند

خودزنی مجلس
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

احتمال افزایش سهمیه حجاج ایرانی در حج آینده  مهر: رئیس سازمان حج و زیارت از افزایش احتمالی سهمیه حجاج ایرانی در حج آینده خبر داد. حمید محمدی گفت: سهمیه حجاج ایرانی 
نســبت به جمعیت کشــور در حج گذشــته 7۹۹۰۰ نفر بود که بر اساس توافق صورت گرفته با عربستان، این تعداد با افزایش ۳.۵ درصدی به ۸۲۸۰۰ نفر بدون احتساب عوامل و کارگزاران در حج 

سال ۹7 افزایش یافت. وی افزود: طی مذاکرات درخواست افزایش ۵ هزار نفر دیگر را مطرح کردیم که در صورت تحقق آن به عدد ۹۰ هزار نفر خواهیم رسید.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

هشدار کارشناسان نسبت به  اجرای ناقص سیاست های جمعیتی

خانوادهایرانیبازهمداردکوچکمیشود

خبر

وزیر آموزش و پرورش:
منع بازدید دانش آموزان ابتدایی از گلزار شهدا 

بی دقتی بود
 جامعــه/ آرش خلیل خانه  وزیر 
آمــوزش و پرورش گفــت: ممنوعیت 
بازدید دانش آمــوزان ابتدایی از گلزار 
شهدا در دســتورالعمل جدید اردوهای 
دانــش آموزی بی دقتی بوده و به جای 
استفاده از واژه آرامستان ها از واژه گلزار 
شهدا استفاده شده است که این موضوع 

اصالح خواهد شد. انتشار دستورالعمل ابالغی مدیر کل آموزش و پرورش استان 
همدان در مورد ممنوعیت عیادت ازجانبازان و بازدید از گلزار شهدا برای دانش 
آموزان پیش دبستانی و اول، دوم دبستان در مدارس این استان در روزهای اخیر 
با واکنش هایی از سوی اقشار مردم و به ویژه خانواده شهدا و جانبازان روبرو شد. 
ســیدمحمد بطحایی گفت: منظور از این دستورالعمل منع حضور دانش آموزان 
کالس های اول و دوم دبســتان و همچنین پیش دبســتانی ها در آرامستان ها 
بوده چرا که متخصصان حوزه علوم تربیتی تأکید نمی کنند کودکان خردســال 
و کودکســتان ها در این محیط ها حضور یابنــد. وی تصریح کرد: از آنجاکه این 
دستورالعمل آزمایشی بوده و تا اسفند ماه اجرا می شود، در دستورالعمل تکمیلی 
که برای ســال 97 صادر خواهد شــد، این موضوع تصحیح می شــود. بطحائی 
خاطرنشــان کرد: در این دستورالعمل آمده کودکان خردسال، کودکستانی ها و 
دانش آمــوزان کالس اول و دوم ابتدایی در برخی مراکز درمانی و بهداشــتی و 

آرامستان ها حضور نیابند. 

مدیرکل تعاون و پشتیبانی آموزش و پرورش خبر داد
افزایش وام ضروری فرهنگیان به 45 میلیون تومان

ایسنا: مدیرکل تعاون و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه در حال 
حاضر میانگین تسهیالت فرهنگیان 30 میلیون تومان است که آن را به 40 و 45 
میلیون تومان می رســانیم گفت: یکی دیگر از طرح های رفاهی که اخیراً اجرا شد 

»بیمه منازل مسکونی فرهنگیان« بود. 
بر اســاس این طرح چهار نوع بیمه برای 50 میلیون ســرمایه و اثاثیه منزل، 92 
میلیون سرمایه و اثاثیه منزل، 135 میلیون سرمایه و اثاثیه منزل و 179 میلیون 
تومان سرمایه و اثاثیه منزل وجود دارد که هر کدام نرخ حق بیمه متفاوت ماهانه از 

3000 تا 12000 تومان دارند.
گودرز کریمی فر افزود: در حال حاضر میانگین تسهیالت فرهنگیان 30 میلیون 
تومان است که آن را به 40 و 45 میلیون تومان می رسانیم. یکی دیگر از مزیت های 

رفاهی که اخیراً اجرا شد بیمه منازل مسکونی فرهنگیان بود. 

رئیس انجمن متخصصان مغز و اعصاب ایران:
آمار صرع در ایران ۲/5 برابر کشورهای اروپایی

فارس: رئیس انجمن متخصصان مغز و 
اعصاب ایران گفت: بر اساس آمار قطعی 
1200 بیمــار مصــروع در ایران وجود 
دارد. حســین پاکدامن افزود: بررسی و 
تحقیقات دقیق کــه با کمک یک تیم 
30 نفره صورت گرفت نشان داد که آمار 
صرع در ایران 2/5 برابر آمار کشورهای 

اروپایی و حتی برخی از کشورهای شرقی است. رئیس انجمن متخصصان مغز و 
اعصاب ایران با بیان اینکه ضربه های ناشی از تصادفات رانندگی و ضربه به سر و 
مجروحیت جنگی دو علت اصلی آمار باالی ابتال به صرع در ایران اســت، گفت: 
بر اســاس آمار قطعی 1200 بیمار مصروع در ایران وجود دارد. پاکدامن گفت: 
بیماران مصروع در کشور مورد توجه در امر درمان و بیمه قرار گرفته و حدود 50 
دالر هزینه آن ها در سال است درحالی که در کشورهای دیگر از جمله کشورهای 

اروپایی هزینه داروی این بیماران به تنهایی 1 تا 3 هزار دالر است.

در آینده ای 
نه چندان دور 

کشور ما  به دلیل 
افزایش سن 

ازدواج و تأخیر 
در فرزندآوری 

تبدیل به جامعه ای 
سالمند خواهد شد

بــــــــرش

 جامعه/ محبوبه علی پور  بســیاری از 
ما خانه های شــلوغی را که در هرگوشه آن 
کودکی سرگرم شیطنت بود به خاطر داریم. 
این درحالی است که امروزه همان کودکان 
گریزپای دیــروز و والدین امروز رغبتی به 
فرزنــدآوری ندارند و ترجیــح می دهند با 
داشــتن تنها یک فرزند؛ خود را از تیررس 
قضاوت ها و مالمت هــای اطرافیان مصون 

نگه دارند.

 روزگارنامهربانیباخانواده
براساس نتایج سرشماري عمومي نفوس و 
مسکن سال 1395 میزان باروری کل کشور 
رقمي برابر با 1./2 فرزند برآورد می شــود. 
این میزان در نقاط شــهری کمتر از سطح 
جانشــیني و برابــر 1/86 فرزند و در نقاط 
روستایی باالتر از سطح جانشیني و برابر با 

2/48 محاسبه شده است.
محمود  امیر  دکتر 
حریرچــی، جامعه 
شــناس با اشــاره 
پیامدهــای  بــه 
کاهش نرخ باروری 
می گوید: با تــداوم روند حاضر در آینده ای 
نه چندان دور، کشور ما تبدیل به جامعه ای 
سالمند و میانسال خواهد شد که از مسائل 
دخیــل در این مقوله می تــوان به افزایش 
ســن ازدواج و تأخیر در فرزندآوری اشاره 
کرد که خود زمینه ســاز مشکالت عاطفی 
و ارتباطی بیشــتر در خانواده می شود. وی 
می افزاید: مهم ترین دلیل برای بی رغبتی 
بــه ازدواج و فرزنــدآوری بــی توجهی به 
خانواده در جامعه است. به گونه ای که هیچ 
حمایت مؤثری از خانواده بخصوص مادران 
نمی شود. چنانکه با گذشــت چندسال از 
تدوین قانــون 9 ماه مرخصــی زایمان یا 
مرخصی بــرای شــیردهی در اجرای این 
قوانیــن حمایتی موفق نبوده ایــم. مادران 
کارمند پس از سپری کردن کمتر از 6 ماه 
مرخصی زایمان وضعیت استخدامی خود 
را از دســت می دهند زیرا مسئوالن بدون 
پرداخت هزینه می خواهند سیاســت های 
جمعیتی را اجرا کنند و انتظار اثربخشــی 

داشته باشند که این میسر نیست. چنانکه 
می بینیم هر از گاهی شهرداری ها در تشویق 
به فرزندآوری پالکاردهایی نصب می کنند 
و تمام تالششان در همین حد است. حال 
آنکه در دیگر کشــورها شهرداری ها با تولد 
هــر فرزند هدیه ای حــدود 2000 یورو به 

شهروندان اهدا می کنند.
دکترحریرچی تصریح می کنــد: به دلیل 
نبود ثبات در زندگی خانوادگی، بسیاری از 
زوج های جوان با گذشت چند سال از ازدواج 
خود به فرزندآوری نمی اندیشــند؛ چنانکه 
حدود 50 درصد زوج ها ترجیح می دهند با 
سپری شدن پنج سال از زندگی مشترک، 

صاحب فرزند شوند. 

 حمایتهایویژهبرایفرزندآوری
دکتر بهروز بنیادی 
مجلس  نماینــده 
اسالمی  شــورای 
در  می گویــد:  نیز 
بر  کشــورها  تمام 
تحکیــم خانواده تأکید می شــود. چنانکه 
وقتی فرزنــدی به دنیا می آید، یکســری 
امکانات حمایتی برای وی در نظر می گیرند. 
جمعیتی  سیاست های  براساس  همچنین 
نماینــدگان مجلس در تعامل با هم در پی 
راهکارهایی برای طرح مباحث حمایتی از 
خانواده هســتند تا والدین به فرزندآوری 

تشــویق شــوند. البته پیش از این مسئله 
باید بر تشــکیل خانواده توجه شود چراکه 
در حال حاضر 14-13 میلیون جوان آماده 
ازدواج درکشور هستند که اگر زمینه ازدواج 
و اشتغال آن ها فراهم شود به طور معمول 
فرزندانی به جمعیت کشور افزوده می شوند. 
همچنین باید از مادرانی که نیازمند استفاده 
از فرصــت مرخصی زایمــان و یا مرخصی 

شیردهی هستند بدرستی حمایت شود. 
گرچه در ســال های اخیر شــاهدیم همه 
دستگاه ها بر اجرای سیاست های جمعیتی 
اتفاق نظــر دارند، اما اجرای این برنامه ها تا 

چه حد مؤثر بوده است؟
دکترحریرچی با اذعان به ناکارآمدی روند 
اجرای این سیاســت ها می گویــد: اجرای 
سیاست های جمعیتی چندان موفق نبوده 
چراکه بیشتر جنبه سلبی داشته است. تصور 
می شد مقوله کنترل جمعیت سبب کاهش 
زادآوری شــده؛ از همیــن رو از راهکارها و 
سیاســت های افزایش جمعیت در کشور 
کاهش خدمات سالمت جنسی و بهداشت 
باروری بوده حال آنکه این قضیه سبب رشد 
سقط جنین در سال های اخیر شده است. 

دکتر بنیادی نیز خاطرنشان می کند: بخشی 
از قوانیــن حمایتی که در مجلس تصویب 
شــده و حتی به ابالغ دولت نیز رسیده، بار 
مالی دارد در شــرایطی کــه اولویت امروز 
دولت پرداخت حقوق کارکنان، بازنشستگان 

و معلمان اســت.از این رو اجــرای قوانین 
حمایتی به عنوان مســائل جانبی مطرح 
می شود. به هر روی اگر فضایی فراهم شود 
که شاهد رشد اقتصادی بهتر جامعه باشیم، 
می توان در اجرای قوانین حمایتی از خانواده 
نیز موفق تر بود و متولیان امر را برای نحوه 

عملکرد خود مورد انتقاد و ارزیابی قرارداد.

 حمایتازفقراوثروتمندان
باتوجه به آنچه گفته شد، چگونه می توان در 

روند افزایش نرخ باروری موفق عمل کرد؟
غالمرضــا  دکتــر 
جمعیت  حســنی، 
شــناس دراین باره 
می گویــد: تغییــر 
سیاســت هــــای 
جمعیتی تنها مختص به ایران نبوده و تمام 
کشــورهایی که در گذار تحوالت اقتصادی 
و اجتماعــی قــرار می گیرند بــه این روند 
می اندیشند. در همین راستا نیز شاهد تغییر 
سیاست های جمعیتی در کشور هستیم زیرا 
میزان بارداری هر زن در ســال1365 از6/7 
طی 35 ســال زمان بارداری به 1/8 در سال 

1385 رســید که این میزان 
در حــال حاضر نیز در همین 
حدود بــوده و تغییری نکرده 
برای  ظرفیتی  دیگــر  چراکه 
کاهش وجود نــدارد. البته از 
مثبت  مــا گشــتاور  آنجاکه 
جمعیتی داریــم و تعداد زنان 
جوان بیش از نســل گذشته 
هســتند، این مقوله می تواند 
نیروی محرکه ای برای کاهش 
یا توقف این روند به شمارآید. 
همچنین تــداوم افزایش این 

روند در سال های آینده مستلزم این است که 
تســهیلگری در ازدواج و فرزندآوری صورت 
بگیرد چراکه رشد باروری مقوله ای نیست که 
بتوان با آن دستوری عمل کرد. به این ترتیب 
می تــوان نرخ باروری را به حد جانشــینی 
رساند. همچنین باید برنامه ریزی ها به سمتی 
برود که افزایش کمی و کیفی لحاظ شده و 

حاصل آن جمعیت پویا باشد. 

رئیس پلیس راهور ناجا اعالم کرد
جان باختن 16هزار نفر 

در تصادفات سال گذشته
فارس: ســردار تقی مهری ؛ رئیس پلیس 
راهور ناجا گفت: ســال گذشته 16هزار نفر 
در کشور در تصادفات جان خود را از دست 

دادند و 333 هزار نفر نیز مجروح شدند.
وی افزود: در سال گذشته حدود 50 درصد 
کسانی که در حوادث جان خود را از دست 
داده انــد به دلیل حوادث ترافیکی بود و 50 
درصد دیگر نیز به دلیل آتش سوزی، سیل، 
توفان و غیره فوت شده اند. به گفته مهری، 
73 درصد جان باختگان در خارج از شهرها و 
27 درصد آن ها در درون شهرها جان خود 

را از دست می دهند.

عضو کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس:

وضعیت هنرستان های کشور 
بحرانی است

جامعــه: محمدباســط درازهــی؛ عضو 
کمیســیون آمــوزش و تحقیقات مجلس 
گفت: هنرستان ها در کشور به اعتبار ویژه 
برای توســعه و گسترش نیاز دارند چرا که 
از یک سو تعداد آن ها بسیار کم است و در 
برخی شهرها این وضعیت بحرانی است از 
ســوی دیگر این مدارس به مربیان مجرب 
و متخصص نیازمندنــد. وی افزود: امکانات 
موجود در هنرســتان ها به 20 تا 25 سال 

گذشته برمی گردد .

مدیر کل دفتر ثبت بناهای تاریخی:
خانه نیما یوشیج 

دوباره ثبت ملی شد
میزان: مدیر کل دفتر ثبت بناهای تاریخی 
گفت: خانه نیما یوشیج در دزاشیب تهران 
دوباره ثبت ملی شــد. فرهاد نظری افزود: 
پرونده مجــددی برای ثبت ملــی این بنا 
تهیه شده و در شورای ثبت سازمان میراث 

فرهنگی مورد تایید قرار گرفته است.
وی گفت: منع قانونی برای ثبت ملی مجدد 
بناهای  خارج شــده از ثبــت وجود ندارد و 
این پرونده با واجد ارزش شناخته شدن به 

جریان افتاده است.

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

انتقاد آيت اهللا سبحانى از تعطيلى برخى دروس در زمستان   شفقنا:آيت اهللا سبحانى از تعطيالت زمستانى حوزه انتقاد كرد و از شوراى مديريت خواست جلوى سفرهاى زمستانى يا تعطيل 
كردن دروس در زمستان را بگيرد.اين مرجع تقليد گفت: در اوايل زمستان مى بينم مدارس را تعطيل كرده و طالب را به مشهد مى فرستند در حالى كه اشتباه است. وى با اشاره به حديثى اظهار داشت: 

امام حسن(ع) فرزندان خود و همچنين امام حسين(ع) و حضرت ابوالفضل(ع) را جمع كرد و فرمود: «بزرگ ترين تكليف اهل بيت تحصيل است» بنابراين، بزرگ ترين تكليف اهل علم نيز همين است. 

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

قبر  سنگ هاى  مروت   /طيبه  معارف   
پذيرايى  با  مراسم  ختم  ميليونى،  ده  چند 
منوى باز و آرايش هاى ويژه مراسم ختم از 
پديده هاى كم و بيش نوظهورى است كه 
اين روزها در مراسم ختم اموات به چشم 
به  توجه  فلسفه  با  كه  پديده اى  مى خورد. 
كامًال  آمده،  ما  دينى  متون  در  كه  مرگ 
منافات دارد و از خيز جامعه به سوى زندگى 
سرمايه محور و الكچرى حتى در واقعيتى 

مانند مرگ هم خبر مى دهد. 
حجت االسالم دكتر محمدمهدى بهداروند؛ 
استاد دانشــگاه و جامعه شــناس دين در 
ايــن رابطه در گفت وگو بــا قدس به بيان 

ديدگاه هاى خود پرداخته است.

 مرگ واقعيتــى مرتبط با حقيقت 
وجودى انسان است. شريعت ما درباره 
مرگ و زندگى پس از آن چه ديدگاهى 

دارد؟
حقيقت مرگ يك امر مسلّم 
است كه در قرآن از آن بسيار 
ياد شده و خداى متعال به ما 
وعده داده اســت، اين اتفاق 
براى همه مــا مى افتد و راه 
فــرارى از آن براى هيچ كس 
وجود ندارد. دقــت در قرآن 
اين مسئله را روشن مى كند 
كه يكى از هشــدارهاى مهم 
خداونــد به انســان توجه به 

«مرگ» است. 
الموت»  «كل نفــس ذائقــة 
حقيقت مــرگ را براى همه 
جانداران آشــكار مى كند كه 
همه چشــنده مرگ هستند. 
انسان پس از مرگ نابود و فانى 
نمى شود، بلكه به حيات ابدى مى رسد. مرگ 
يك سنت همگانى اســت و حيات دنيوى 
براى هيچ كس ابدى نبوده و نخواهد بود و 
تنها ذات خداوند است كه باقى است. طبق 
اين آيه، سرانجام همه موجودات عاقل و ذى 
شعور زمين، مرگ است و آخرت، دنياى پس 
از دنياى اين جهانى آن هاســت. حيات پس 
از مرگ از نعمت هايى اســت كه خداوند به 
ما عنايت كرده است، ولى ما ازآن گريزانيم. 
از ابوذر غفارى پرســيدند: چــرا ما از مرگ 
هراسانيم؟ گفت: َمَثل شما َمَثل كسى است 
كه آبادى براى خود درست كرده و بخواهند 
او را از آبادى جدا كرده و به يك خرابه ببرند؛ 
حكايت شما اين است كه شما دنياى خود 
را آباد كرديد و آخرت خود را خراب كرديد، 
بنابراين وقتى از مرگ و سفرآخرت سخن به 
ميان مى آيد، دچار ترس و هراس مى شويد. 

درحالى كــه مرگ لطف خدا بــه بندگان 
است، زيرا اگر خداوند بخواهد پاداش اعمال 
بندگان را در همين دنيا به آن ها بدهد، هرگز 
ممكن نخواهد شد. عكس اين موضوع هم 
مطرح است؛ انســان هاى جنايتكارى مانند 
صدام چگونه دراين دنيا مجازات مى شــد تا 
با گناهان و جنايات او برابرى كند؟ بنابراين 
مرگ جايى اســت براى اســتحقاق اعمال 
خوب و بد انســان؛ در ادامه آيه آمده است: 

ــِرّ َو الَْخْيِر فِْتَنًة َو  نَْبُلوُكــْم بِالَشّ
إِلَْينا تُْرَجُعون، از اين رو اين دنيا 
مقدمه و امتحان است براى ذى 
المقدمه كه همان سراى آخرت 
است. همه اين دنيا بهانه است 
براى اينكه امتحان پس بدهيم: 
الَْحياَة  َو  الَْمــْوَت  الَِّذى َخلَــَق 

لِيْبُلَوُكْم أَيُكْم أَْحَسُن َعَمًال.

 آيا آن گونه كه برخى روان شناسان 
مى گويند، در آموزه هاى دينى هم مرگ 

و زندگى درمقابل هم قرار مى گيرند؟
هرگز اين گونه نيســت؛ زيــرا مرگ عدم 
نيست، مرگ زندگى پس از زندگى ديگرى 
اســت و در مقابل حيات قــرار ندارد. مرگ 
به حســب ظاهر عنوان مرگ را دارد، ولى 
زندگى ديگرى است، زيرا در غير اين صورت 
زندگى در برزخ و بهشــت و جهنم بى معنا 
بود. آنچه برخى روان شناســان مى گويند، 
براساس انســان شناسى و هستى شناسى 
مادى اســت. بنا براين، مرگ هرگز در برابر 
زندگى قرار ندارد، بلكه زندگى دوم است كه 
براساس وعده الهى براى انسان رخ مى دهد. 
انديشه هاى توحيدى نيز برهمين مبنا واقع 
شــده و درآيات قرآن و روايات دينى به آن 
اشــاره و وعده داده شده اســت. اين تصور 
كه مرگ موجب نابودى اســت، انســان را 
دچار استرس مى كند. اما اگر انسان به اين 
باور برســد كه مرگ ادامه حيات دنياست و 
هيچ وقفه اى در حيات انسان رخ نمى دهد، 
دچارترس نخواهد شــد. اين بــاور در مورد 
شــهيدان آشكارا بيان شده اســت؛ «احياء 
عند ربهم يرزقون» اين واقعيت قرآنى درباره 
خانواده برخى شهدا رخ داده است و خانواده 
شهدايى هســتند كه مى گويند آن ها با ما 
زندگى مى كنند و در متن زندگى ما حضور 
دارند. اين وقايع نشان مى دهد آن ها با مرگ 

نابود نشده اند.

 توجهى كه اديــان و فرهنگ ها به 
مسئله مرگ دارند و مراسم و سنت هاى 
موجود نشــان دهنده اين اســت كه 
مواجهه انســان با مرگ آسان نبوده 

اســت. ديدگاه دين اسالم درباره اين 
سنن و آداب چيست و چه سيرى به ما 

نشان مى دهد؟
در باور پيروان اديان و مكاتب غيرتوحيدى، 
«مرگ» برابر اســت با نابودى. اما در انديشه 
توحيدى ما مرگ مقدمه اى براى رسيدن به 

حيات ابدى است؛ الدنيا مزرعه االخره.
دنيا مقدمه اى براى آخرت اســت و ارتباط 
هيچ مقدمه اى با ذى المقدمه قطع نمى شود 
وگرنــه مقدمه معنا نــدارد. در 
انديشه توحيدى، ما براى مواجهه 
با مرگ دستورعمل هايى داريم 
كــه زندگى براســاس فطرت، 
عدالت، دورى از رذايل اخالقى 
و بديها و ياد مرگ ما را از نابودى 
رهانيده و براى حيات ابدى آماده 
مى سازد. ياد مرگ يكى از نكات 
كليدى اســت كه در روايات معصومين(ع) 
آمده است كه اگر شخصى در روز17مرتبه از 
مرگ يادكند از ظلمت خود را رهانيده و در 
بستر عدالت و حقيقت گام برمى دارد، نتيجه 
چنين باورى حيات ابدى در آرامش اســت. 
اگر ياد مــرگ در جامعه و فرهنگ عمومى 
ما نهادينه شود، ما هيچ گرفتارى و مشكل 
و معضل امنيتى، قضايى و خانوادگى نداريم. 
پيامبر اكرم(ص) فرمود: هرگاه من چشمانم 
را بر هم مى گذارم يقين ندارم پلك هاى من 
به هم مى رســند و مرگ، من را در مى يابد 
يــا نه؟ و هنگامى كه راه مى روم يقين ندارم 
گام هاى من به زمين مى رسد يا نه؟ عزرائيل 

مرا قبض روح مى كند يا نه؟
با اينكه در انديشه شيعى ما، توجه به مرگ 
بسيار توصيه شده، اما هرگز به معناى انزوا و 
گوشه نشينى نيست، بلكه ياد مرگ به دليل 
قدرت بازدارندگــى كه دارد و مانند ترمزى 
انسان را از حركت در جاده گناه باز مى دارد، 
توصيه شده است.از همين رو، بزرگان دينى 
مــا همواره آماده مرگ بوده اند. به ما توصيه 
شده مســتحب است كفن را پيش از مرگ 
تهيه كنيم و دوشنبه و پنجشنبه و جمعه به 
ياد اموات باشيم، زيرا اين واقعيتى است كه 

براى همه ما رخ مى دهد.
ايــن درحالى اســت كه در انديشــه هاى 
غيرتوحيدى و الئيك براى اينكه انســان به 
ياد مرگ نباشد، او را با مشغول كردن به امور 

دنيايى از ياد مرگ غافل مى كنند.

 شــما از قدرت بازدارندگى مرگ در 
گذرگاه هاى گناه سخن گفتيد. همچنين 
ما مــرگ را يك تــراژدى غم انگيز 
انسان  تنّبه  به  مى بينيم كه در نهايت 
ختم مى شود. با وجود اين، در مواردى 

ما گرفتار برخى مســائل مادى حتى 
درباره گراميداشــت اموات مى شويم. 
تضاد ايست در اين ايستگاههاى مادى 
با فلسفه مرگ چگونه قابل جمع است؟

هرگز قابــل جمع نيســت. ببينيد ما يك 
آداب و رسوم داريم، يك سنت هاى عوامانه 
و يكســرى رويكردهاى دينــى داريم. اين 
رويكردهــاى به اصطالح الكچــرى كه در 
مراسم تشييع، تدفين و ختم اتفاق مى افتد، 
هرگز با فلســفه مرگ همخوانــى ندارد. به 
عنوان مثال خانم ها در برخى مراســم ختم 
با آرايش شــبيه مراســم عروسى يا فشن 
شو حاضر مى شــوند. اين نشان دهنده اين 
اســت كه آن ها آگاهى و ظرفيت حضور در 
مراسم ختم را ندارند. اين درحالى است كه 
شركت در مراســم تشييع و تدفين و ختم 
براى يادآورى مرگ است و كسى كه با اين 
هيبت حاضر مى شود، به دنياى پس از مرگ 
اعتقــادى ندارد. مرگ بايــد تنّبه بياورد نه 
اينكه ميدانى براى ماراتن زندگى الكچرى 
در ايستگاه آخر باشد. الكچرى بازى در تهيه 
قبر، سنگ قبر، دسته گل هاى گران قيمت 
و حتــى پذيرايى، ما را از حقيقت مرگ دور 
مى كند، اين ها وســيله براى نمايش «مرگ 
الكچرى» است نه آگاهى ذهن از دنياى پس 

از مرگ. اين يك زنگ خطر براى ماست.

 اهميت دادن به مراسم الكچرى مرگ 
و رسوخ آن از طبقات مرفه به طبقات 
ديگر جامعه چه آســيب هايى براى 

جامعه دارد؟
وظيفه خطبا و نخبگان جامعه است كه مردم 
را به سوى رهايى از اين غفلت ها سوق بدهند 
و انديشيدن درباره مرگ را نهادينه كنند. اما 
متأســفانه جامعه ما دچار تشتت فرهنگى 
شــده و اين موجب شده ما رويكرد واحدى 
درباره مســائل دينى نداشته باشيم. صدا و 
ســيما مروج تجمل گرايى شده و از رسالت 
اصلى خود دور شده و متأسفانه شبكه هاى 

مروج بى دينى نظير «فارسى وان» فعالند.
بنابراين، رســانه ملى بايــد كارى كند كه 
مردم از مرگ نترســند، بلكــه مانند زمان 
دفاع مقدس از روحيه گناه گريزى برخوردار 

شوند.
 دور شــدن جامعه از فرهنگ شيعى سبب 
شــده مردم از مرگ و انديشــيدن درباره 
آن بترســند و همه با ســرعت به ســمت 
سودمحورى و انديشه سرمايه دارى حركت 
كنند و تا زمانى كه فرهنگ ما به سمت دنيا 
محورى حركت كند نمى توان انتظار داشت 
با پديده هايى مانند «مرگ الكچرى» مواجه 

نشويم.

قدس آسيب هاى غفلت از ياد مرگ را بررسى مى كند 

«مرگ الكچرى» نتيجه زندگى به سبك سرمايه دارى 

آيت اهللا «عبوديت» از شاگردان امام خمينى(ره) 
درگذشت

 معارف: آيت اهللا ميرزاعلى عبوديت 
از شــاگردان امام راحل و اســتاد 
سرشــناس اخالق حــوزه علميه 
اصفهان پــس از عمرى مجاهدت 
در حوزه علوم دينى بر اثر كهولت 
سن دارفانى را وداع گفت و به ديدار 

معبود شتافت.
اين اســتاد اخالق حــوزه علميه 
اصفهان فردى متواضع و پارسا بود 

كه عمر خود را وقف تبيين احكام و اخالق اسالمى كرد.
خوش اخالقى و خنده رويى از صفات بارز ايشان بود. درِ منزل قديمى و ساده شان 

همواره به روى همه باز بود، حتى در اين ايامى كه سخت در بستر بيمارى بودند.

افتتاح كتابخانه اى با 27هزار عنوان كتاب در مسجد 
جامع غدير

كانون خبرنگاران نبأ: كتابخانه اى 
با 27هزار عنوان كتاب در مسجد 

جامع غدير خم در خيابان پاسداران 
و حوالى نگارستان هشتم افتتاح 

شد.
در اين كتابخانه يك ســالن بزرگ 
براى چيدمان كتاب ها، دو ســالن 
بــزرگ و مجزا براى آقايان و بانوان 

قرار دارد.

كاش بيدارى ُرخ دهد
از نماز  رقيه توسلى: پروا نكنيم 
اول وقــت... از دقايِق زيــارت... از 
نيكى...!  ها...  جمعه  پنجشنبه ها... 
پروا نكنيم از يــاد و عرض ادب به 

ساحت نورانى عشق...!
آن قدر «الســالم عليك يا صاحب 
العصر» مان را سوزدار و حزن آلود 
جارى كنيم كه گناهان، از ما دور 
شــوند... آن قــدر دل و دلتنگى 
بگذاريم وسط كه نغمه هايمان را باد برساند به گوش آسمان! به گوش شنواى عرش!
اگر شيفته ايم، صبور باشيم... صلوات پشت صلوات بياوريم و مبتال نشويم به غوغا و 

كابوس عالم... به ماندن در قعر چاه... چاه ظلمت و فراموشى...
كه به چاه افتاده هم راه گريز دارد اگر بخواهد... مثل ما... مثل ما كه قرن هاســت 
دربنديم و باخبريم... مثل ما كه در قعر فهم و نافهمى، دست و پا مى زنيم... مثل 
ما كه مى دانيم با شــمِس زمان، راه مالقات هســت...! راه به درآمدن از فراق ها و 

دلتنگى ها...! اما باز دورِ هيچ مى چرخيم... دورِ خودمان...!
كاش گواراترين بيدارى ُرخ دهد... مستجاب شويم به دايره ُمحبان... چشم بر عشق 
نبنديم و تهيدستى مان را درد دل كنيم... اصالً فرياد بزنيم در چاه مانده ايم... اشك 
بريزيم... دريا شويم... از اكنون مان نترسيم، از آينده پروا كنيم... از فردا... از فردايى 

كه ما را يك جمعه به عقب مى راند...
فرياد بزنيم پرنده نيستيم از بس به بال هايمان بار بسته ايم... بدعهد و جفاكاريم... 
از پا افتاده ايم و در قعِر زمين و زمان، خودمان را به زندان كشــانده ايم... بى هيچ 

قطره نورى...
به چاه افتاده هم راه گريز دارد اگر بخواهد...! اگر بداند چه ُعزلِت كورى دارد...! اگر 
بجنبد...! شمس خواه شــود... اگر در كوى و برزِن خويشتن، روانه گردد... غبار از 

سجاده بردارد و به روح ناتوانش، دوباره ُمهلت دهد...
پروا نكنيم از صراط مستقيم... فرج بخوانيم... پا در ركاب شمس شويم... و بدويم و 
بدويم و بدويم كه َفلَك، قهرمان دويدن است و بازنده ايم اگر از خواب برنخيزيم... 

اگر پرونده سربازى و نوكرى مان را پيشكش نكنيم...

مرگ پايان كبوتر نيست
خداوند براى هر انســانى عمرى را مقدر كرده 
است و به همين جهت در آيات و روايات دينى 
سفارش شده است تا در زمان زندگى دنيايى به 
اصالح رفتــار، گفتار و كردار خويش بپردازيم و 
با انجام واجبــات دينى و ترك محرمات زمينه 
زندگى جاودانه خــود را به خوبى فراهم كنيم. 
زندگى اخروى ما ثمره زندگى دنيايى ماســت 
و مصداق بارز «الدنيا مزرعــه االخره». بنابراين 
«مرگ» يك اتفاق نيســت، يك واقعيت مقدر 
الهى براى همه ماســت و كسى در اين واقعيت 
مستثنا نخواهد بود.نكته ديگرى كه در اين رابطه 
بايد به آن توجه كرد، اين اســت كه اين جهان 
مقدمه است و اصل زندگى به دنياى پس از مرگ 
بازمى گردد. دنياى پس از مرگ نيز به دو بخش 
تقسيم مى شود؛ برزخ و قيامت. برزخ فاصله اى 
است بين دنيا و قيامت. برزخ هم مانند قيامت، 
بهشــت و جهنم دارد و پس از قيامت، بهشت و 
جهنم موعود فرا مى رسد. در دنيا با بدن مادى 
زندگى مى كنيم و پس از مرگ و در عالم برزخ با 
قالب مثالى و در قيامت با بدن عنصرى به ادامه 
حيات مى پردازيم. به همين دليل در مبانى دينى 
و آموزه هاى شــرعى ما مرگ و زندگى در طول 
يكديگر هستند و مرگ انتهاى زندگى ما نيست، 
بلكــه آغاز يك دوره جديــد و نهايى از زندگى 

است، بنابراين مرگ پايان يك انسان نيست. 
خداوند در قرآن در آيات متعددى درباره مرگ و 
معاد ما را خطاب قرار داده است. در آيه آخر سوره 
يس مى فرمايد: «َفُسْبحاَن الَّذي بَِيِدهِ َملَُكوُت ُكِلّ 
َشــيْ ءٍ َو إِلَْيِه تُْرَجُعوَن». اين آيه پايان كار همه 
ابناى بشر را بازگشت به سوى پروردگار مى داند.

حكم حكاكى تصوير زنان
 بر سنگ قبر

با كمى قدم زدن در فضاى قطعات بهشت زهراى 
تهران، شــاهد سنگ هاى قبر عجيب و غريب و 
حتى هنرى خواهيد بــود كه برخى از آن ها به 
نحوى حكاكى و طراحى شــده كه شهروندان 

گاهى با آن عكس سلفى مى گيرند!
نگرانى از اينكه آيا حك كردن تصوير زنان روى 
سنگ قبر ممكن است با قوانين شرع همخوانى 
نداشــته باشد از چند مرجع تقليد استفتا شده 

است.
آيت اهللا خامنه اى : «نگاه كردن به تصوير زن 
نامحــرم، حكم نگاه كردن به خود زن نامحرم را 
ندارد، بنا بر اين اگر نــگاه از روى لّذت نبوده و 
خوف افتادن به گناه نباشد و تصوير هم متعلّق به 
زن مسلمانى كه بيننده آن را مى  شناسد نباشد، 

اشكال ندارد».
آيت اهللا نورى همدانى: «اگر مفســده داشته 

باشد، جايز نيست».
آيت اهللا سيستانى: «به احتياط واجب جايز 

نيست».
تصوير  «حك  شاهرودى:  هاشمى  آيت اهللا 
بانوان روى سنگ مزار نيز فى نفسه اشكال ندارد، 

به شرط آنكه مفسده اى بر آن مترتب نشود».
آيت اهللا مكارم شيرازى در پاسخ به پرسش؛ 
حّكاكى عكس زن روى سنگ قبر يا استعمال 
سنگ قبرهاى گران قيمت :«هيچ كدام مناسب 

نيست.»

يك حديث / يك تصوير

تا طلوع

خبر
مرگ بايد تنّبه بياورد 
نه اينكه ميدانى 
براى ماراتن زندگى 
الكچرى در ايستگاه 
آخر باشد. «مرگ 
الكچرى» نتيجه 
حركت جامعه به 
سوى
 سرمايه دارى است و 
ما را از حقيقت مرگ 
دور مى كند

بــــــــرش

احكام

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

آيت اهللا سيد رحيم توكل، 
عضو مجلس خبرگان رهبرى و 
استاد اخالق حوزه علميه

معارف

آگهی مزایده
نظربه اینکه به موجب رای هیات حل اختالف اداره کارواموراجتماعی شهرستان پاکدشت وبه تبع آن اجراییه صادره ازشعبه 
اول دادگاه عمومی ش��ریف آباد محکوم علیه ش��رکت کابین تجهیزات آرمان بپرداخت مبلغ 136165732 ریال بابت اصل 
خواس��ته ومبل��غ12889800 ریال حق بیمه درحق محکوم له آقای حس��ینعلی رزم جود یزج ومبل��غ9308286 ریال نیم 
عش��ردولتی درحق صندوق دولت محکوم گردیده اس��ت وباعنایت به اینکه محکوم له اموال ذیل الذکررابعنوان مال منقول 
متعلق به محکوم علیه معرفی وخواس��تار اس��تیفای حقوق قانونی خویش ازاموال مذکورگردیده است لذا اقالم توقیفی جهت 
ارزیابی به کارش��ناس رسمی دادگستری معرفی که حس��ب اظهارنظرواصله به تفکیک هردستگاه وبشرح ذیل قیمت گذاری 
گردیده ونظریه مزبورمصون ازاعتراض باقی مانده وقطعی گردیده اس��ت بدینوس��یله اموال تعرفه شده باجوازحاصله ازقاضی 
محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد وبارعایت مواد113به بعد ازفصل س��وم قانون اجرای احکام مدنی م
صوب1356/8/1درس��اعت11لغایت12مورخ1396/11/17درواحداجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد به مزایده 
گذاش��ته خواهد شد بدیهی اس��ت مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع ش��ده وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین 
قیمت راپیشنهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی مدیر اجرا ازمورد مزایده بازدید نمایند.

ضمناً چنانچه تاریخ مزایده باروزتعطیلی تقارن پیدا کندروزبعدازتعطیل روزمزایده خواهدبود
مش��خصات اموال توقیفی: 1.یکدس��تگاه ماش��ین تراش س��اخت ماش��ین س��ازی تبریز TYPE:TN 50 BRباقیمت پایه 

کارشناسی200000000 ریال9618801
مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

اگهی ابالغ رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای غالم محمد نصیری فرزند رضا متولد 1363
خواهان خانم آذر جانفدا برآبادی دادخواستی به طرفیت خوانده آقای غالم محمد نصیری فرزند رضا به خواسته مطالبه نفقه 
ایام زوجیت و جاریه مطرح کهبه این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 9609985187500738 شعبه اول دادگاه 
عمومی)حقوقی(شهرستان مه والت ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1396/12/21 ساعت11:30 تعیین که حسب دستور دادگاه 
طبق موضوع ماده 73 قانون آئین دادرسی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواست خواهان مراتب یک نوبت 
در یکی از جراید کثیراالنتشار اگهی میگردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتشار اگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نشانی کامل خود نسخه ثانی دادخواست و ضمائم را در دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر 

گردد9618811   منشی دادگاه حقوقی شعبه اول دادگاه عمومی )حقوقی(شهرستان مه والت –معصومه محمدزاده
خراسان رضوی شهرستان مه والت –شهر فیض آباد –خیابان عدالت

آگهی
خواهان : طاهر دوستی بهلولی ساکن : تایباد ، روستای رهنه ، منزل محمد دوستی    خوانده : یحیی سمیعی مجهول المکان    
خواس��ته : احراز ش��رایط اعمال وکالت در طالق    رای دادگاه   در خصوص دادخواس��ت خانم طاهره دوستی بهلولی فرزند 
حس��ن به طرفیت آقای یحیی سمیعی فرزند محمد به خواس��ته صدور حکم به احراز شرایط اعمال وکالت در طالق ، بدین 
توضیح که خواهان در دادخواس��ت تقدیمی بیان نموده که طبق عقدنامه تقدیمی با خوانده عقد ازدواج دائمی منعقد کرده 
ایم و تاکنون صاحب فرزندی نش��دیم نظر به عدم حصول توافق اخالقی در اس��تمرار زندگی مش��ترک و اینکه نامبرده مدت 
دو س��ال اس��ت بطور کامل مرا رها نموده و مشخص نیس��ت کجا رفته است که بدین شرح تقاضای رسیدگی به شرح ستون 
خواس��ته را نموده اس��ت ، مع الوصف با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و تصویر مصدق سند ازدواج ، وجود علقه زوجیت 
دایم فیمابین محرز و مسلم می باشد و با توجه به تحقیقات و معاینه محلی صورت گرفته توسط مرجع انتظامی در مورخه 
96/7/29 مبنی بر اینکه )خانم طاهره دوس��تی محل زندگی خود در س��نگان خواف را ترک کرده و دیگر مراجعتی نداش��ته 
...( و با توجه به استش��هادیه محلی پیوس��ت که به امضاء و تایید شورای اسالمی روستا نیز رسیده که همگی بیان گر صحت 
اظهارات خواهان و احراز ش��رایط بندهای 11 ، 8 و 1 س��ند ازدواج می باش��د که زوج به زوجه وکالت در طالق اعطاء نموده 
، فلذا دادگاه بنا به مراتب فوق دعوی را وارد تش��خیص و به اس��تناد مواد 26 ، 27 ، 28 و 32 قانون حمایت خانواده و مواد 
1119 ، 1133 ، 1144 و 1145قانون مدنی حکم به احراز ش��رایط اعمال وکالت در طالق صادر و اعالم می نماید. خواهان 
می تواند ظرف مدت ش��ش ماه پس از پایان مهلت فرجام خواهی با ارایه دادنامه به دفتر ثبت نس��بت به اجرای صیغه طالق 

با تعیین نوع طالق اقدام نماید. الزم به ذکر اس��ت اجرای طالق توس��ط دفتر ثبت طالق و مجری طالق اجرا می گردد. رای 
صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ قابل واخواهی در این مرجع و سپس ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابالغ 

قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی می باشد. 9618791
حسن رضائی منفرد -رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تایباد

شماره:139660318002003767   تاریخ : 1396/10/26
اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک انزلی 

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی   
برابر رای ش��ماره 139660318002003533م��ورخ 1396/10/12 هیات اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک انزلی  تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای اذن اله آزاد خشکه رود فرزند سیاب بشماره شناسنامه 511 صادره از اردبیل در ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر 
س��اختمان به مس��احت 129/96 متر مربع پالک فرعی 6250 از 2 و 3 باقیمانده از 645 اصلی واقع در بندر انزلی ، غازیان 
،روبروی درب دهکده کوچه کدخدابخش بخش 8 گیالن خریداری از مالک رس��می آقای جعفر کدخدا محرز گردیده اس��ت 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . 
بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 6404    

9618792    تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/5  تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/19 
پرویز حیدری- رئیس ثبت اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 139660308001003385 – 1396 /30/10هیات اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم فاطمه ابراهیمی فرزند محمد به ش��ماره شناس��نامه 5و  ش��ماره ملی  0652187439 نس��بت به شش��دانگ یکباب 
س��اختمان و زمین متصل به مس��احت 133/43 متر مربع از پالک 3822 فرعی از 249 – اصلی بخش 2 بیرجند از محل 
مالکیت اقای محمد حس��ن ابراهیمی تائید و محرز گردیده اس��ت .   لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی  می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از 
تاریخ تسلیم اعتراض ، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618793
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/5   تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/21

علی فضلی -رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی            
برابر رای ش��ماره 139660308001003391 – 1396 /30/10هیات اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای علی حس��ن نژاد فرزند قاس��م به ش��ماره شناس��نامه 435و  شماره ملی  0651734053 نس��بت به ششدانگ یکباب 

س��اختمان به مس��احت 75/78 متر مربع قس��متی از پالک 3018- اصلی بخش یک بیرجند از محل مالکیت اقایان علی و 
محمد اعتبار محرز گردیده است  لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود درصورتی 
که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9618794
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/5
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/21

علی فضلی -رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

شماره:117/96/11339  تاریخ : 1396/10/14
اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رضوانشهر

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

آگه��ی موض��وع م��اده 3 قان��ون و م��اده 13 آیی��ن نامه قان��ون  تعیی��ن تکلیف وضعی��ت ثبت��ی اراضی و س��اختمانهای 
139660318017004245-1396/09/07و139660318017004246- ش��ماره  آرای  براب��ر  رس��می    س��ند  فاق��د 
1396/09/07و139660318017004247-1396/07/09و139660318017004248-1396/09/07 هیات اول موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رضوانشهر 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای نادر لطفی رضوانی  فرزند هوشنگ بشماره شناسنامه 4 صادره از رضوانشهرو منصور 
لطفی رضوانی فرزند هوش��نگ به ش��ماره شناسنامه 17 صادره از رضوانشهر و وحید لطفی رضوانی فرزند هوشنگ به شماره 
شناسنامه 30 صادره از رضوانشهر و سعید لطفی رضوانی فرزند هوشنگ به شماره شناسنامه 30 صادره از رضوانشهر مشاعا 
بالسویه  در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به مساحت  569/72 متر مربع پالک 929فرعی از 47  اصلی مفروز و مجزی 

شده از پالک 13 فرعی از 47 اصلی واقع در قریه کهنه کج محله  خریداری ازنسق رضا لطفی محرز گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ظرف مدت یکماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند . بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

م الف 6081   9617831
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/10/20  تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/05 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر-جعفر عبادی

تاریخ : 1396/10/14  اداره کل ثبت اسناد و امالک  استان گیالن  اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک رضوانشهر
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی

 و ساختمانهای فاقد سند رسمی 
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون  تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی  
برابر رای ش��ماره 139660318017004357-1396/09/13هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک رضوانشهر تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای 
نورعلی عزیزی وسکه  فرزند مرتضی قلی بشماره شناسنامه 56 صادره از رضوانشهر در ششدانگ یک باب خانه و محوطه به 
مس��احت  337/69 متر مربع پالک 1320فرعی از 16  اصلی مفروز و مجزی ش��ده از پالک 237 فرعی از 16 اصلی واقع در 
قریه کوهس��تان  خریداری ازمالکیت آقا بیگ پورمهربان محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب  در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می گردد در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه  اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ظرف مدت یکماه 

از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 
عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. م الف 6087   9617832

تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/10/20
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/05 

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک رضوانشهر-جعفر عبادی

اداره  کل  ثبت  اسناد وامالک  خراسان جنوبی
اداره  ثبت اسناد و امالک  شهرستان  قاین

اگهی  موضوع  ماده 3  قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی 

برابر رای شماره  139660308002000668- 1396/10/25  هیات  اول  موضوع 
قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر 
در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی   آقای   جواد خراشادی  
زاده  فرزند محمد حسین   بشماره  شناسنامه  721  صادره از قاین  بشماره  ملی  
0889044945 در شش��دانگ یکباب  منزل  مس��کونی  بمساحت  149.25 متر 
مربع  در قسمتی از پالک  133  فرعی  از 1589- اصلی بخش  11  قاین   مزرعه  
فرخ  آباد  5  خریداری  ) مع الواسطه (  از مالک  رسمی  حاج  محمد علی  ضیایی  

محرز گردیده است . 
. ل��ذا بمنظ��ور اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  ب��ه  فاصله  15  روز  آگهی  می 
شود  در  صورتیکه اشخاص  نسبت  به   صدور سند مالکیت  متقاضیان  اعتراضی 
داش��ته  باش��ند  می توانند از تاریخ  انتشار اولین  آگهی  به مدت  دو  ماه اعتراض   
خود را  به  اداره  ثبت  اس��ناد وامالک  محل  تس��لیم  و پس از اخذ رسید  ، ظرف  
مدت یک  ماه  از تاریخ  تس��لیم  اعتراض ، دادخو اس��ت خود را  به  مرجع  قضایی  

تقدیم  نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت  انقضاء مدت مذکور و ع��دم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت  صادر خواهد شد. 9618798
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/05

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1396/11/23
علی صفایی  فر

رئیس  اداره  ثبت اسناد و امالک قاینات



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

حقوق بگيرانى كه ماهانه 2ميليون تومان ماليات مى دهند   اقتصاد: كميسيون تلفيق در راستاى كاهش شكاف درآمدى دو رويكرد افزايش معنادار دستمزد كم بگيران واز سويى افزايش ماليات 
نجومى بگيران را تصويب كرده است. بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق، كسانى كه در سال 97 باالى 15ميليون تومان حقوق بگيرند، بايد حداقل 2ميليون تومان ماليات بدهند. به گزارش تسنيم، تاج گردون 

رئيس كميسيون تلفيق بودجه مجلس گفت: درآمدهاى 6 ميليون و 900 هزار تومان تا 15 ميليون تومان مشمول 10 تا 35 درصد ماليات مى شوند.

110 هزار ميليارد تومان در دستان 700 نفر 
تلفن هايى كه وصول معوقات بانكى راسخت مى كند

اقتصاد/ زهرا طوسى: 85 درصد 
معوقات بانكــى 136 هزار ميليارد 
تومانى در دســتان 700 نفر بلوكه 
شده كه اسامى آن ها در كميسيون 

اصل 90 مجلس موجود است.
در حالى كه به گفته بهرام پارسايى، 
اقتصادى كميسيون  رئيس كميته 
اصل نود مجلــس 700 نفر حدود 

110هزار ميليارد تومان بدهى معوقه دارند و اسم همه آن ها نيزمشخص است، 
اين پرسش مطرح مى شود كه چرا بانك مركزى و شبكه بانكى براى وصول آن 

اقدامى نمى كند. 
عليرضا ســلطانى، كارشناس خبره بانكى در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره 
به اينكه بانك ها از نظر حقوقى براى بسيارى از بدهكاران كالن اهرم و وثيقه 
كافى براى وصول مطالبات و بازگرداندن بيت المال دارند، افزود: بانك ها بابت 
اين تسهيالت كه در دست عده قليلى هست، بخش عمده اى از منابعشان را 
از دســت داده اند. وى افزود: اين افراد طبق زد و بندهايى پول هاى كالن را از 
نظام بانكى گرفتند و قصد بازپرداخت بدهى خود را نيز ندارند، اگر قوه قهريه 
باشد و بخواهند مطالبات را وصول كنند، مى توانند ولى فعالً اراده اى براى انجام 
اين كار نيست و در اين امر بانك ها را خيلى نمى شود به چالش كشيد؛ چون 
بانك ها با يك سرى اهرم ها دست به كار مى شوند و تا مرحله وصول اجراييه 
نيز پيش مى رونــد، ولى با يك تماس از طرف يك منبع ذى نفوذ، كار نيمه 

كاره رها مى شود.

 دو دسته تسهيالت گيرنده
محمد على پور مختار، عضو كميسيون حقوقى مجلس در گفت و گو با خبرنگار 
ما در اين باره مى گويد: در يك بازه زمانى بانك ها با بدهكاران كالن تعيين تكليف 
كردند و بخشى از معوقات را گرفتند و بخشى نيز براى بازپرداخت تجديد زمان 
شد، برخى از اين افراد فعال اقتصادى هستند، ولى افرادى نيز بودند كه پول ها را 
گرفته و جاى ديگرى هزينه كرده بودند، در اين بحث كه مورد توافق سران سه قوه 
هم قرار گرفته ،مقرر شد كه حساب فعاالن اقتصادى كه توان بازپرداخت بدهى را 
به خاطر ركود از دست داده اند از افرادى كه با رانت براى كارهاى ديگرى گرفتند 
يا اين ســرمايه را به خارج از كشور هدايت كردند، تفكيك شوند و بر اين اساس 

برخورد با اين بدهكاران سازماندهى شود.
پــور مختار با تأكيد بر اينكــه افرادى كه با رانت و رابطه به صورت اســتثنايى 
تسهيالت گرفته اند، حسابشان از توليد كنندگان جداست، تصريح مى كند: نگاه 
مجلس و هر سه قوه به كسانى كه به عناوين ديگر غير از توليد، تسهيالت دريافت 
كردند، متفاوت است؛ اين فهرست از طريق بانك مركزى در اختيار قوه قضائيه هم 
هست و مرجع قضايى نسبت به اين افراد مدعى شده و پيگير است، براى اكثريت 

اين افراد نيز پرونده تشكيل شده است.

 تشكيل پرونده
وى يادآور شد: برخى از معوقات را بانك ها مى توانند با وثايق گرفته شده وصول 
كنند، ولى از طرفى تعيين تكليف اين وثايق زمان مى برد، به همين دليل عالقه اى 
به ضبط اين ها ندارند، از طرفى چون ضبط اين وثيقه ها كه قابليت نقد شوندگى 
نيز ندارد، موجب مى شــود اين اموال غير نقدى به صورت ســپرده در فهرست 
سرمايه ها برايشان ثبت شود و آن ها را مكلف به تعهداتشان در برابر بانك مركزى 

كند، از اين كار امتناع مى كنند.
وى درباره انتشار فهرست بدهكاران نيز تأكيد مى كند: با توجه به نحوه تعامل و 
نگرشــى كه بدهكاران دارند، بويژه آن هايى كه فعال اقتصادى نيستند، اگر براى 

بازپرداخت بدهى همراهى نكنند، موضوع از نظر ما قابليت انتشار دارد.
درعين حال  براســاس اظهارات مســئوالن دســتگاه قضا برخــى افراد حتى 

3000ميليارد تومان به نظام بانكى بدهى دارند.

گزارش روز

 اقتصاد/ فرزانه غالمى   امپراتورى دالر 
پــس از 10 روز فرو ريخت؛ دالرى كه در اين 
مدت و در ساعاتى از روز به 4700 تومان هم 
صعود كرد حاال به 4540 تومان رسيده است، 
البته روزسه شنبه قيمت دالر به 4610 تومان 

رسيده بود.
كاهش نزديك بــه 200 تومانى قيمت دالر 
نسبت به 10 روز گذشته و افت قيمت بيش 
از 70 تومانى در طول 24 ســاعت گذشته در 
شرايطى است كه ديگر ارزها هم كه در روزهاى 
اخير روندى صعودى را در پيش گرفته بودند 
و در سرازيرى افت قيمت افتاده اند؛ تا لحظه 
تنظيم اين گزارش، نرخ يورو به 5708 تومان، 
پوند 6466 تومان، درهم امارات 1254 تومان 

و لير تركيه 1228 تومان كاهش يافته است.
قابل ذكر اينكه قيمت طال و ســكه هم متأثر 
از نرخ ارز،كاهشى شده است. بر همين اساس 
هر گرم طالى 18 عيــار به حدود 144 هزار 
و 500 تومان كاهش يافته و ســكه تمام بهار 
آزادى با افت 20 هزار تومانى، بيشترين افت 
را نسبت به ديگر انواع سكه به خود ديده و به 

يك ميليون و 517 هزار تومان رسيده است.
پس از آنكه شــائبه هاى مختلف در خصوص 
داليل رشــد خيره كننده نــرخ ارز در يكى 
دو هفته اخير مطــرح و در مجموع دولت به 
كسب درآمد از اين محل براى جبران كسرى 
بودجه در ماه هاى پايانى سال متهم شد،  بانك 
مركزى با مداخله در بازار و عرضه ارز به 250 
صرافى فعالً قيمت ها را به كانال كاهش هدايت 

كرده است.
پيش بينى ها هم حكايت از تداوم روند كاهشى، 

خروج ســوداگران از بازار، كاهش بار هيجانى 
بازار براى صاحبان سرمايه هاى خرد و خالصه 

به ساحل آرامش رسيدن كشتى ارز دارد.
گزارش ميدانى مهر مردم عادى كه خريدهاى 
3 تا 7 هــزار دالرى طى روزهاى گذشــته 
داشــته اند، اكنون بيشتر از سايرين وارد بازار 
شده و مى خواهند ارزش سرمايه هاى خود را 
حفظ كرده و دالرهاى خود را با علم به اينكه 
طى روزهاى آينده، قيمــت كاهش خواهد 
يافت، به بازار عرضه مى كنند؛ بنابراين همين 
امــر، قيمت را كاهش مى دهد؛ چراكه عرضه 
در بازار زياد است و البته به لحاظ روانى هم، 
ســرمايه گذاران خرد را براى فروش دالرهاى 

خود از ترس كاهش قيمت، تهييج مى كند.

 پاى دبى درميان بود
يك تحليلگر مســائل اقتصادى در گفت و گو 

باخبرنگار ما مهم ترين دليل رشــد قيمت ارز 
در يكى دو هفته گذشته را از دسترس خارج 
شدن تعداد زيادى از صرافى هاى ايران در دبى 
و ابوظبى در نتيجه ترس از چگونگى دريافت 
ماليات بر ارزش افزوده و تحريك بازار تهران از 

اين محل دانست.
ميثم رادپور افزود: اينكه گفته شــد دولت از 
محل افزايش نرخ ارز به دنبال كســب درآمد 
و جبران كسرى بودجه است، منطقى به نظر 
نمى رسد و قطعاً اين شــيوه راهبردى دولت 
نيســت؛ چرا كه مجموعه اقتصــاد از اين امر 

آسيب مى بيند. 
وى تأكيــد كرد: اگــر چه بازار بــه آرامش 
نسبى رسيده، اما كماكان محرك هاى جدى 
درازمدت براى ايجاد نوســانات قابل توجه در 

بازار ارز وجود دارد.
اين كارشــناس بازار ســرمايه خاطر نشــان 

ساخت: اين محرك ها كه عبارتند از اظهارات 
ترامپ مبنى بر عــدم ادامه برجام، تمديد يا 
تمديد نشــدن تعليق اقدامات FATF عليه 
ايران، احتمال اعمال تحريم هاى كاتســا كه 
شايد 1000 شركت ايرانى را در ليست سياه 
وارد كند، تداوم بيكارى، كم آبى و مؤسسات 
اعتبارى غيرمجاز و... به خودى خود نوعى بى 
اطمينانى را به بازار ارز، تزريق مى كند كه بايد 

مديريت كرد.
وى بر اين باور است كه بهبود نيافتن وضعيت 
بودجه خانوارها به خودى خود محركى قوى 
براى برون ريز اجتماعى نارضايتى هاى عمومى 
و وارد آمدن فشار بلند مدت بر بازار ارز است 

كه نبايد از آن چشم پوشيد.
درهمين حال رئيس پليس 
آگاهــى ناجــا از ورود اين 
پليس به موضــوع خريد و 
فروش ارز در بــازار آزاد در 
پى نوسانات اخير خبر داده 
تسنيم  گزارش  به  اســت. 
مقيمى،  محمدرضا  سردار 
رئيس پليــس آگاهى ناجا 
افــزود: در حــال حاضر در 
حال بررسى تأثيرگذاران در 
بازار ارز و كسانى كه حمايت 
و پشــتيبانى پشت پرده از 

آن ها مى كنند، هســتيم و امروز براى ما 
روشن شده كه اين افراد چه كسانى هستند 
به دنبال اين اطالعات، تذكراتى به برخى از 
اين افراد داده شده و تعدادى را نيز دستگير 

خواهيم كرد.

با تزريق ارز به 250 صرافى

كارتخوان حذف مى شود؟ دالر فعالً رام شد 

اقتصاد: رئيس پژوهشــكده پولى و بانكى 
بانك مركزى گفــت: در بانكــدارى جديد 
حذف  كارتخــوان  دســتگاه هاى  ديجيتال 
مى شــود.  به گزارش تسنيم، على ديواندرى 
اساس بانكدارى ديجيتال را سيستم يكپارچه 
و گسترده آن دانست و اضافه كرد: هزينه هاى 
بانك ها در اين سيستم بين 20 تا 40 درصد 

كاهش مى يابد.

تبديل 90درصد آب شرب 
به فاضالب

خانه ملت: سخنگوى كميسيون كشاورزى، 
آب و منابع طبيعى مجلس وضعيت تأسفبار و 
نگران كننده ميزان بارندگى در سال آبى جارى 

و هدر رفت آب در كشور را تشريح كرد.
على محمد شــاعرى ادامه داد:90 درصد آب 
شرب كشــور به فاضالب تبديل مى شود در 
صورت بازچرخانى و تصفيــه اين ميزان از 
فاضالب بخش زيادى از بحران آب كشــور 

حل مى شود.
به گفته وى طبق آمارهاى موجود ســاالنه 
حدود 30 تا 40 ســانتيمتر در برخى نقاط 

ايران شاهد فرونشست زمين هستيم.

ضريب خطاى باالى 
حذف يارانه  ثروتمندان

اقتصاد: براســاس گــزارش تفريغ بودجه 
95عملكرد دولت در غربالگرى يارانه بگيران 
و قطع يارانه اقشــار پردرآمد نشان مى دهد 
كه يارانه حدود 833 هزار نفر قطع شــده، 
ولى در نتيجه اعتراض حذف شدگان حدود 
500 هزار نفر آن ها دوباره به فهرست دريافت 
كنندگان برگشــته اند. حال قرار است يارانه 

بيش از 30 ميليون نفر حذف شود.

ذره بين

اگر چه بازار به 
آرامش نسبى 

رسيده، اما كماكان 
محرك هاى جدى 

درازمدت براى 
ايجاد نوسانات قابل 

توجه در بازار ارز 
وجود دارد

بــــــــرش

 درصد 
 هزار ميليارد 
 نفر بلوكه 
شده كه اسامى آن ها در كميسيون 

در حالى كه به گفته بهرام پارسايى، 
اقتصادى كميسيون  رئيس كميته 
 نفر حدود 

اقتصاد: رئيس پژوهشــكده پولى و بانكى 

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

 ايران هجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در سال 2017 شد
اقتصاد: صندوق بين المللى پــول از افزايش 81 ميليارد دالرى توليد ناخالص داخلى 
ايران براســاس شــاخص قدرت خريد در ســال 2017 خبر داد و ايران را دربين 193 

كشورهجدهمين اقتصاد بزرگ دنيا در اين سال معرفى كرد.
به گزارش تســنيم، توليد ناخالص داخلى ايران براساس شاخص قدرت خريد در سال 

2017 به 1630 ميليارد دالر رسيده است. 
چين با توليد ناخالص داخلى 23 هزار ميليارد دالرى در رتبه نخست جهان قرار گرفته 
و آمريكا با 19 هزار ميليارد دالر در رتبه دوم و هند با 9400 ميليارد دالر در رتبه سوم 

از اين نظر قرار گرفته اند.

هر
س: م

عك



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):
ملت ما، همه پاسدار اسالم هستند، - همه 

بايد مراقب باشند.

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)  
ال اله اال اهللا 

الملك الحق المبين
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گزارش از مكان

خشت اول 
«حسينيه ارشاد» روزگارى مركز تبليغ انگيزه هاى تازه اسالمى بود

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  اگر اهل ورق 
زدن گاه و بيــگاه تقويــم و رصد رخدادهاى مهم 
هر ماه باشيد، ممكن است چشمتان افتاده باشد 
به پنجم بهمن سال 1355 و در گذشت «محمد 
همايون». خيلى از تقويم ها از «محمد همايون» به 
عنوان بنيانگذار يا منصفانه تر، يكى از بنيانگذاران 
«حسينيه ارشاد» ياد كرده اند. شك ندارم از ميان 
اين دو شخصيت حقيقى و حقوقى، دومى را بيشتر 
مى شناسيد و سرگذشــتش هم بيش از «محمد 
همايون» برايتان جالب توجه است. اغلب ما با هر 
سن و سال يا هر مرام و مسلكى كه داريم، بخشى 
از خاطرات دينى و سياسى مان ممكن است گره 
خورده باشد به اين حسينيه و ماجراهايش. حسينيه 
ارشاد اگرچه به عنوان يك نهاد دينى- فرهنگى پا 
به عرصه وجود مى گذارد، اما بزودى دســتخوش 
حوادث و حاشيه هاى سياسى و حتى غير فرهنگى 
مى شود و تا مرز تعطيلى پيش مى رود. حاشيه ها و 
حرف و حديث ها حتى امروز و زمانى كه هيچ يك 
از بنيانگذاران آن در قيد حيات نيستند، دست از 

سر «حسينيه ارشاد» برنداشته است. 

  سنگ بنا
اگر ميان مناسبت هاى پنجم بهمن، سى و چند 
سال جلوتر بياييد و برسيد به سال 1392 با كمال 
شگفتى متوجه مى شويد، اين روز، درگذشت «ناصر 
ميناچى» بنيانگذار ديگر و مدير حسينيه ارشاد نيز 
هست! يعنى «محمد همايون» و «ناصر ميناچى» 
كه بنا به برخى اســناد موجــود در آغاز دهه 40 
خورشيدى با خريد باغى به مساحت 2000 متر 
مربع در خيابان شميران - شريعتى- سنگ بناى 
مؤسسه اى خيريه با اهداف علمى، آموزشى، تبليغى 
و پژوهشى در عرصه انديشه دينى را گذاشتند، هر 
دو در روز پنجم بهمن از دنيا رفته اند. از روز دقيق 
مرگ نفر ســوم يعنى « عبدالحسين على آبادى» 
البته اطالعى در دست نيست و فقط مى دانيم در 

سال 1366 از دنيا رفته است.

  روشنفكرى
«حســينيه ارشاد» از سال 1343 هر چند هنوز 

ســاختمان آن آماده نيست، اما فعاليت خود را 
آغــاز مى كند. در اين ميــان «محمد همايون» 
به قول امروزى ها، اسپانســر و پشــتيبان مالى 
اصلى به شمار مى رود كه خريد زمين و ساخت 
ساختمان را پشتيبانى كند، ميناچى مديريت 
مالــى كارها را به عهده دارد و نفر ســوم يعنى 
«على آبادى» حقوقدان است كه مدتى دادستان 
كل كشور هم بوده و حضورش در ميان اعضاى 
مؤســس براى پشــتيبانى حقوقى و قانونى و 
اخذ مجوزهاى الزم ضرورى به نظر مى رســد. 
ساختمان اصلى «حســينيه ارشاد» با معمارى 
نوين در ســال 45 آماده مى شود. اين مؤسسه 
قرار اســت با نگاه نو به مفاهيم دينى و پديده 
تبليغ، مركز جذب جوانان به فعاليت دينى باشد. 
مى گويند انديشه هاى روشنفكرى دينى، سنگ 
بناى اوليه اين حسينيه را مى گذارند تا در آينده 
نيز به جايگاه اصلى روشنگرى دينى تبديل شود 

و مركز فعاليت روشنفكران دين گرا باشد.

  پايه گذار
در اينكه «حســينيه ارشــاد» در دوران تاخت و 
تاز تجدد خواهان و روشنفكرنماهاى دين گريز، 
بســرعت به پايگاه متفكران دينــى و نو انديش 
تبديل مى شود، شكى نيست. اما بسيارى معتقدند، 
تاريخچــه و پايه و اســاس آنچه پس از ســال 
1343 به عنوان «حسينيه ارشاد» و سخنرانان و 
گردانندگانش، شهرت پيدا مى كند، تنها به مرحوم 
«ميناچى» و هيئت مؤسســى كه در برخى اسناد 
ثبتــى و قانونى از آن ها نام برده شــده، خالصه 
نمى شود. ساده تر اينكه خيلى ها «شهيد مطهرى» 
را پايه گذار انديشــه اى مى دانند كه به راه اندازى 
«حسينيه ارشاد» منجر شد. رهبر انقالب سال ها 
پيش در يك سخنرانى مى گويند: «مرحوم استاد 
مطهرى، بنيانگذار حسينيه ارشاد بودند... در آن 
روزى كه تبليغ اسالمى جز در روضه خوانى ها - آن 
هم به صورت ناقص- وجود نداشت و مركزى هم 
براى تبليغ و با توجه به انگيزه هاى تازه اســالمى 
يافت نمى شــد، ايشان به فكر افتادند كه مركزى 

براى اين گونه تبليغات بايد به وجود بيايد...».

  اگر مطهرى نبود
حجــت االســالم والمســلمين «ســيد هادى 
خسروشــاهى» در گفت و گو با مجله «آســمان» 
مى گويــد:« طبق دســتخط موجود از شــهيد 
مطهرى، بنيانگذار و مؤسس اصلى حسينيه ارشاد 
خود ايشــان بود... اگر موقعيت علمى و معنوى و 
اجتماعى شــهيد مطهرى نبــود، پول هاى آقاى 
همايون و قانون شناسى آقاى ميناچى نمى توانست 
جريان اسالمى تأثيرگذار و پرارزشى را بنيان نهد». 
با همه اين ها «حسينيه ارشاد» به مدد نوگرايى اش 
و همچنين ســخنرانانى چون «مرتضى مطهرى، 
دكتر على شــريعتى، مكارم شيرازى، فخرالدين 
حجازى، هاشمى رفسنجانى، مفتح، عبدالكريم 
هاشمى نژاد، سيد على حســينى خامنه اى و...» 
به پايگاهى قدرتمند براى گسترش انديشه هاى 
مترقى دينى و انقالبى در ســه بخش پژوهش، 

آموزش و تبليغ تبديل مى شود.

  دستور شاه
جداى از آنچه بعدها به عنوان اختالف نظر ميان 
گردانندگان «حسينيه ارشاد» مطرح شد، اين نهاد 
راه خود را يافته بود و به تأثيرگذارى در ميان مردم 
مشغول بود. طرفداران و عالقه مندان به برنامه هاى 
آن قشر تحصيلكرده و دانشجويانى از همه جاى 
تهران و ايران بودند كه براى شنيدن سخنان دكتر 
شريعتى، مطهرى و ديگران تحت هر شرايطى خود 
را به آنجا رســانده و سپس خودشان به رسانه اى 
براى انتشار اين سخنان تبديل مى شدند. «ساواك» 
مدت ها بود به برنامه ها و ســخنرانان «حسينيه» 
حســاس شده و دنبال راهى براى كنترل آن بود. 
از اختالف نظر ايجاد شده ميان شهيد «مطهرى» و 
گردانندگان ديگر حسينيه، شايد ساواك بيشترين 
بهره را برد و با دامن زدن به شايعاتى در باره دكتر 

شريعتى، شهيد مطهرى و... موجوديت حسينيه 
ارشاد در عمل كار را به جايى رساند كه در آبان ماه 
سال 1351 با دستور مستقيم شاه جلوى فعاليت 

آن گرفته شد.

  نقد ديدگاه «هاوكينگ»
تا پيش از پيروزى انقالب، فعاليت رسمى حسينيه 
تعطيل بود. هرچند چاپ مخفيانه برخى نوشته ها 
و سخنان دكتر شــريعتى، تهيه و تدوين برخى 
ســرودهاى انقالبى و ساخت و گسترش بناى آن 
ادامه داشت. با پيروزى انقالب اسالمى، حسينيه 
بازگشــايى شــد و مديريت آن را نيز « ميناچى» 
به عهــده گرفت كــه مدتى وزير ارشــاد دولت 
موقت نيز بود. اگرچه بســيارى از پايه گذاران و 
سخنرانان اصلى و قديمى آن درگير مسئوليت ها 
و گرفتارى هــاى روزهاى نخســت انقالب بوده 
و بعدها به شــهادت رســيدند، اما «حســينيه» 
همچنان به دنبال احياى نقش گذشته خود بود. 
در روزهــاى تدوين پيش نويس قانون اساســى، 
ســاختمان آن مدتى ميزبان نويسندگان قانون 
بود. فعاليت كتابخانه مجهز آن گسترش پيدا كرد، 
مجموعه هاى خيريه آن فعال تر شد و فعاليت هاى 
تبليغى و دينى و سخنرانى ها - نه با شور و حرارت 
گذشته - در مناسبت هاى مختلف در آن ادامه پيدا 
كرد. البته در كنار اين ها، برخى اختالف نظر ها نيز 
درباره عملكرد آن، مديريت و مالكيت معنوى اش 
ميان جريان هــاى مختلف فكرى همچنان ادامه 
داشت. حسينيه ارشــاد با وجود فوت «ميناچى» 
هنوز با سازوكار و تشكيالت مخصوص به خودش 
فعاليت مى كند و مجالس ســخنرانى نيز در آن 
ادامه دارد. آخرين آن ها به گمانم نشســت «نقد 
ديدگاه استفان هاوكينگ درباره خدا» با سخنرانى 

«همايون همتى» بود.

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

هماهنگ شده بود
عصرايران/ ترقى، عضو شوراى مركزى حزب 
مؤتلفه اســالمى گفت: «پرســش هايى كه از 
آقاى روحانى پرســيده شد، سؤاالتى نبود كه 
دغدغه معيشت مردم داشته باشد. فكر مى كنم 

چارچوب سؤاالت از قبل هماهنگ شده بود.

فوق محرمانه
ايسنا / اكسپرس گزارش داد،  بررسى هاى 
جديد فاش كرد، مأموريت چين در ساخت 
ارتشــى از ابرانســان ها با ســرعت نگران  
كننده اى در حال پيشرفت است و اين كشور 
با شتاب روى تحقيقات ژنتيكى جنجالى و 

برنامه هاى توسعه سرمايه گذارى مى كند.

تكذيب يخ زدگى
باشگاه خبرنگاران / طيب قديمى، نماينده 
وزير بهداشت در مناطق زلزله زده كرمانشاه گفت: 
هيچ گونه مورد فوتى در اثر سرما و يخ زدگى در 
مناطق زلزله زده رخ نداده و من مرگ ومير ناشى 

از سرما در اين مناطق را تكذيب مى كنم.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4412/17

23/0023/33 5/105/42

16/5017/24

6/377/09

اتاق خبر جهان17/1017/44
B.B.C و گورستان

چند ماه پيش دو بازيكن آرژانتينى تيم فوتبال معروف «التسيو- Lazio» رفتارى 
را در برابر دوربين خبرهاى ورزش كارانه و رسانه هاى ورزشى، انجام مى دهند كه 

طعم ضد صهيونيستى و اسرائيلى دارد. 
در پى انتشــار اين رفتار ضدصهيونيستى در رســانه هاى ورزشى محلى، جناب 
«سرمربى» و «تيم فوتبال التسيو»، اقدام به رفتارى، بسيار عجيب تر و شگفت آورتر، 
از بازيكن هاى تيمش، كرده و دستور مى دهد كه: اين دو بازيكن، از هم اكنون به 
بعد، قبل از حضور در هر مسابقه بايد، چند صفحه از كتاب معروف شده و «مشهور 
نشان داده شده» خانم «آنافرانك» را، درباره آزار و اذيت هاى يهوديان در دهه چهل 
ميالدى و مناسبات ناهنجار نازى ها، با يهوديان اروپا بخوانند؛ و سپس وارد ميدان 

مسابقه شوند!!؟
درباره اين حادثه، ممكن است قضاوت هاى رنگارنگى، صورت پذيرد، اما، به هيچ 
وجه، جنبه «تنبيهى» و «تحقير فرهنگى»، آن را نمى توان ناديده انگاشت و از كنار 
آن، ســاده انگارانه گذر كرد. پس، چرا، «اتاق خبر جهان» چشم بسته از كنار آن، 

عبور كرد و وارد اين ميدان پرجنجال و حرف و نظر و تفسير، نشد؟ 
پاسخ را بايد در ميز «ديكتاتورى»، كه اداره اين «اتاق اخبار جهان و جهانى» را دارد، 

ديد، و درك كرد.
اما عمق اســتراتژيك اين ديكتاتورى رســانه اى، هنگامى، آشــكار مى شود، كه 
«حادثه اى ورزشــى» با همين طعم و رنگ، در يكى از باشگاه هاى مشهور فوتبال 
داخل ســرزمين مادرى، رخ بدهد! به عنوان مثال: «ســرمربى» يكى از باشگاه ها، 
اظهار كند، كه بايد چندين بازيكن جوان قبل از هر بازى خارجى، كتاب شعرهاى 
«محمود درويش» را كه ظلم و ستم عريان شده صهيونيست ها را بر فلسطينيان، 
بر «حافظه تاريخى خاورميانه» ثبت كرده است، بخوانند و سپس به ميدان مسابقه 
رسمى كشــور وارد شوند. حتى اگر فقط يك بار، اين عمل انجام پذيرد؛ نه تنها 
«ســازمان فيفا» آن را مغاير با ارزش هــاى جهانى فوتبال اعالم مى كند؛ بل همه 
نهادها و سازمان هاى رسمى حقوقى بين المللى به آن حمله خواهند برد و بيانيه 
محكوميت خواهند نوشــت  آن وقت تازه، زنگ فعاليت اصلى «اتاق خبر جهان» 

آغاز مى شود.
«اتاق خــــبرى» كه دائم مى گـويد: ... هنگامى كه شـما خـوابيد، ما بيـداريم، ما 
اخبار جهان را بـراى شـــما ثبت مى كنيم... ما «پيـوندها» را با اخـبار گسترش 

مى دهيم!... 
و اينــك، اين دومين خبر «دفن شــده»: تقريباً، بيــش از يكصد روز پيش، يك 
زيردريايى مدرن كشــور آرژانتين، در آب هاى سرزمينى خودش، گم شد! و در 
يك «ســكوت مطلق رسانه اى» به گورستان بزرگ اخبار جامعه جهانى برده شد 
و در زير خروارها كلمه و جمله، محو گشــت... تا «پيوندهاى» جوامع و ملت ها و 
ميهن ها، از هم نگسلد و پرنده هاى سواحل اقيانوس ها، غصه دار نگردند و جامعه 
نهنگ ها، دچار هراس اقيانوســى نگردند و از اقيانوس ها، به درياها و درياچه ها، 

مهاجرت نكنند!
عجب جهان شگفت بارى است، اين زمانه! كه حمله كننده ديجيتالى و اينترنتى 
را، در هر جاى اين كره خاكى پهناور، -اگر پنهان شــده يا گم شــده باشد را – 
بسرعت پيدا مى كنند و آدرس او را، آشكار مى سازند اما، يك زيردريايى پيشرفته، 
با امكانات مخابراتى پيشرفته، با پنجاه و دو مأمور حرفه اى، كه هر كدام هم يك 
«موبايل» درجه يك دارند، تا با همســر و فرزندان و پدران و مادران خويش، در 
ارتباط باشند! ناگهان گم مى شود و گم! گويى هرگز چنين زيردريايى اى، وجود 
نداشته است! و شگفت تر از همه اينكه، اين زيردريايى با پنجاه و دو مسافرش، در 
«اتاق خبر جهان» هم؛ دچار «گم گشــتگى خبرى» مى گردد؛ تا هر چه سريع تر، 
راهى «گورســتان رسانه اى جهان» شود! و چشــم و گوشى به دنبال «چرا و چرا 

چرا» نيفتد.
ديكتاتور «ميز مديريت» «اتاق خبر جهان» B.B.C ممكن است، سوار زيردريايى 
نشده باشد و از هدايت يك زيردريايى پيشرفته، آگاهى چندانى نداشته باشد! اما 
و اما، بخوبى مى داند، اين ميز ديكتاتورى رسانه اى B.B.C را، چگونه بايد هدايت 
كــرد تا كنترل وزارت خارجه بريتانيا بر جزيره «فالك لند» يا «مال ويناس» قطب 
جنوب كره زمين، با خطر و بحران مواجه نشود! چرا كه... اين زيردريايى، در حوالى 

همين منطقه گم شد...
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