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 آيت اهللا علم الهدى در نماز جمعه خواستار شد  

حذف موانع ميان مردم و مسئوالن

تأكيد مراجع عظام تقليد

منبرها براى 
«فرهنگ سازى 

مصرف»
بسيج شوند

 اخبار  امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به برداشته شدن نرده هاى جايگاه نماز جمعه 
تبريز، گفت: با توجه به عمل بسيار شايانى كه در نماز جمعه تبريز صورت گرفت، بنده 
يك بار در اوايلى كه امام جمعه مشــهد شــده بودم، اين تقاضا را كردم اما آقايان از نظر 
امنيتى تجويز نكردند.آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه اين هفته 
مشهد مقدس در حرم مطهر رضوى از مسئوالن امنيتى بويژه استاندار خراسان رضوى 
خواست، موانع حفاظتى بين مردم و مسئوالن در نماز جمعه مشهد برداشته شود و افزود: 
بنده تقاضا مى كنم اگر مصلحت مى دانند، اين موانع بين مردم و مسئوالن برداشته شود؛ 

زيرا مبناى نماز جمعه در تساوى حقوق بين نمازگزاران است...

annotation@qudsonline.ir

سرمقاله
ايمان شمسايى

ديروز نماينده ولى فقيه و امام جمعه مشهد مقدس در خطبه هاى نماز جمعه از 
مســئوالن امنيتى استان خواستند تا نرده هاى ميان مردم و مسئوالن را بردارند. 
آيت اهللا علم الهدى متذكر شــدند كه حتماً جوانب امنيتى مسئله بررسى شود و 
شايسته نيست بين مردم و مسئوالن فاصله باشد. اين سخن به صدر اخبار رسانه ها 
تبديل شــد. سوم ارديبهشت 58 يعنى تنها 3 ماه بعد از شكل گيرى و پيروزى 

انقالب اسالمى، نخستين شهيد ترور...

باز هم امامان جمعه پيش قدم شدند
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 دستمزد كارگران هم 
پسر سياستپلكانى مى شود     

تلگرام، خانه تروريست ها 
و تبهكاران شده است پلكانى مى شود     

7
پسر سياست

82

 

به نسل سوم بيش از نسل اول اعتماد دارم
 اخبار  رهبر معظم انقالب با اشاره به تفاوت جوانان رهبر معظم انقالب در ديدار خانواده شهيد ييالقى:

امروز با نسل اول انقالب تأكيد كردند: من به جوان 
امروز - در صورتى كه انگيزه و ايمانش درست باشد - 
اعتمادم و اميدم بيشتر است تا به جوان آن روز. پايگاه 

اطالع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهللا 
خامنه اى، گزيده اى از بيانات رهبر معظم انقالب در 
ديدار با خانواده سردار شهيد على ييالقى (فرمانده 

 ............ صفحه 2پيشين لشكر 25 كربال) را ...

 معارف  مراجع عظام تقليد در ديدار وزير نيرو 
بر ضرورت حل مشكالت مردم در حوزه انرژى 
تأكيد كردند و خواستار رعايت اصل صرفه جويى 
در شرايط حساس كنونى از سوى مردم شدند. 
خراسانى،  وحيد  شيرازى،  مكارم  عظام  آيات 
جعفر سبحانى و نورى همدانى در ديدارهاى 
جداگانه وزير نيرو با ايشان، بر ضرورت فرهنگ 
سازى در حوزه مصرف تأكيد كردند. آيت اهللا 

مكارم شيرازى در ...

آيا «جوليان آسانژ» وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى:

به زندگى در سفارتخانه پايان مى دهد؟

نخست وزير انگليس:

تعيين تكليف آبونمان و هزينه 
خدمات مستمر در قبوض گاز  

مردم 5 ماه 
از شركت ملى گاز 

طلبكار شدند

 با كسب 3 مدال طال
يك نقره و 8 برنز 

فرنگى كاران 
جام تختى را به 
خارجى ها ندادند
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 11

توليت آستان قدس 
به زيارت حرم حضرت 

زينب  مشرف شد

پرچم حرم امام رئوف 
در خط مقدم مقاومت

 ............ صفحه 2

:امام على
نزديك ترين 

بندگان به خداى 
متعال، حق گوترين 
آن هاست، هر چند 

به زيانش باشد... 
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 اخبار  حجت االســالم والمسلمين سيد 
ابراهيم رئيســى پنجشنبه شب با حضور 
در حرم حضرت زينب(س) پرچم متبرك 
حرم مطهر امام رضا(ع) را اهدا كرد.توليت 
آســتان قدس رضوى در ابتداى ســفر به 
سوريه با اســتقبال نماينده ولى فقيه در 
سوريه و نماينده ولى فقيه در سپاه قدس 
وارد فرودگاه دمشق شد و در بدو ورود به 
زيارت حرم حضرت زينب(س) مشــرف 

شد.عضو مجمع ...



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه  7 بهمن 1396  9 جمادى االول  1439 27 ژانويه 2018  سال سى ويكم  شماره 8607

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

بزرگ ترين مشكل كشور «بى عرضگى و سوء مديريت» است خبرگزارى رسا:  آيت اهللا جوادى آملى با اشاره به مشكالت كشور گفت: بزرگ ترين مشكل ما بى عرضگى و سوء مديريت 
است، در حالى كه توان توليد بسيارى از محصوالت در كشور وجود دارد، اقدام به واردات آن ها مى شود.آيت اهللا جوادى آملى در ديدار رضا اردكانيان، وزير نيرو و هيئت همراه افزود: سرمايه 

فروشى، بى عرضگى است و تجارت نيست، ما امروز با فروش نفت كه سرمايه ماست زندگى مى كنيم در حالى كه بايد صنايع تبديلى مانند پتروشيمى ها در كشور گسترش پيدا كنند.

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

رهبر معظــم انقالب با اشــاره به تفاوت 
جوانــان امروز با نســل اول انقالب تأكيد 
كردند: من به جوان امروز - در صورتى كه 
انگيزه و ايمانش درست باشد - اعتمادم و 

اميدم بيشتر است تا به جوان آن روز.
پايگاه اطالع رســانى دفتر حفظ و نشــر 
آثار حضــرت آيت اهللا خامنه اى، گزيده اى 
از بيانات رهبر معظــم انقالب در ديدار با 
خانواده ســردار شهيد على 
ييالقــى (فرمانده پيشــين 
لشــكر 25 كربال) را كه در 
دى ماه ســال جارى انجام 

شد، منتشر كرد.
رهبر معظــم انقالب در اين 
ديــدار خطاب بــه جوانان 

حاضر در جلسه فرمودند:
«بسم اهللاّ الّرحمن الّرحيم

... شــماها جوانيد، شــماها 
نسل ســّوميد؛ اّوالً جوان اين نسل، جوان 
نسل سّوم، از جوان نسل اّول اميدبخش تر 
است،درصورتى كه بتواند ايمانش را حفظ 
كند. جوان نســل اّول، كسانى بودند كه 
از روى احساســات، از روى هيجان [كار 

كردند]؛ احساسات بود، احساسات خوبى 
هم بود و همان احساسات كار كرد، يعنى 
يك نظام كهن را سرنگون كرد و اسالم را 
رو آورد؛ ايــن را ما كوچك نمى گيريم، اّما 
غالباً دانه دانه  افــراد ــ نمى گويم همه ــ 
از روى احساســات النه  جاسوســى را آن 
روز رفتند و با شــجاعت تمام گرفتند، اّما 
بعداً رفتند با آمريكايى ها صحبت كردند و 
عذرخواهى كردند؛ اين ناشى از چيست؟ 

ناشى از كم عمق بودِن آن انگيزه است.

آن انگيزه مّتكى به يك زيرساخت محكم 
نبود؛ انگيزه بود، اّما زيرساختش محكم 
ـ [هرچند] بعضى  نبود. جوان هاى امروزـ 
[از آن ها] هستند كه بى خيال در خيابان 
راه مى روند؛ زمــان جنگ هم بودند، نه 
ـ اّما آن [جوانى] كه دنبال  اينكه نبودندـ 
وظيفه مى رود، مى فهمــد چه كار دارد، 
مى كند. يك نمونــه اش همين حججى 
اســت و صدها نمونه، بلكه هزارها نمونه 

از اين قبيل وجود دارد.

بنابراين من به جوان امروز درصورتى كه 
انگيزه و ايمانش درست باشد، اعتمادم و 
اميدم بيشتر اســت تا به جوان آن روز. 
شماها آن جوان امروز هستيد. آينده مال 
شــماها اســت، اين مملكت مال شماها 
است. ما مى رويم، ما نقشمان تمام شده، 
ما خواهيم رفت؛ آن كــه مى ماند و اين 
كشــور را بايد به اوج برســاند، شــماها 
هســتيد. هرچه مى توانيــد خودتان را 
بســازيد، هم از لحاظ فكرى بسازيد، هم 
از لحاظ ايمانى بسازيد؛ هم فكر را درست 
كنيد، هم ايمان و دل را درست كنيد. با 
خدا اُنس داشته باشيد، اگر مى توانيد، تا 
آنجايى كه مى توانيد، نماز شب بخوانيد؛ 
نماز را خــوب بخوانيد، با توّجه بخوانيد، 
قرآن را بخوانيد. اين ها چيزهايى اســت 
كه مى تواند جاى اين شــهدا را پر كند؛ 
ايــن كارها الزم اســت. من به شــماها 
بيشــتر اميد دارم، به همين جواِن نسل 
شما؛ [البّته] اشخاص شما را نمى خواهم 
بگويم، چون آشــنايى ندارم، اّما به اين 
نسل من بيشتر اعتماد دارم و بيشتر اميد 

دارم تا آن [نسل قبلى].»

رهبر معظم انقالب در ديدار خانواده شهيد ييالقى:

به نسل سوم بيش از نسل اول اعتماد دارم

 در بيمارستان مى فهميد هيچ  چيز زيباتر از تندرستى نيست، در زندان مى بينيد 
كه آزادى گرانبهاترين دارايى شماســت، در قبرستان در مى يابيد زندگى هيچ 
ارزشــى 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 دانند كه  چند بار قانون  ممنوعيت  عرضه  قليان  در اماكن  عمومى و سفره خانه ها 
را ممنــوع  و حاال دوبــاره آزاد كردند؟ باالخــره  دود قليان  مضر اســت  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
 حقوق مســتمرى افراد تحت پوشــش كميته امداد قرار است از محل حذف 
يارانه ثروتمندان تأمين شود، پس پول مشاركت هاى مردمى به اين نهاد و وجوه 
ريخته شده در صندوق هاى صدقه به چه كسى داده مى شود؟ آيا واقعاً نظارت و 

حسابرسى بر اين درآمد كالن وجود دارد؟.9380008244
 كارت ملى هوشمند مانند پرچم كشورم هويت ايرانى بودنم را نشان مى دهد. 
كسانى كه در بى كيفيت بودن آن سودى به جيب زده اند، خيانت به هويت هاى 

اين ملت كرده اند. دولت بايد پيگير باشد. 9350002256  
 اگر چين دوست واقعى ماست بايد به اين حقيقت اعتراف كند كه در سانحه 

«سانچى» كوتاهى كرده است. 9150007752
 در اواخر دوره اصالحات، وام هاى اشتغال زايى پرداخت شد، ولى در عمل وام ها 
به سمت خريد زمين و مسكن رفت يا حيف و ميل شد. با گران كردن حامل هاى 
انرژى و وام دادن نمى توان اشتغال ايجاد و فقر را نابود كرد، مسئوالن بيدار شويد!. 

9150007109
 آقاى مطهرى بى جا مى كند كه برجــام را حاصل تفكر رهبرى مى داند! اگر 
سخنان رهبرى در معايب و مضرات برجام جمع آورى شود، رنجنامه اى مى شود 

عريض و طويل!. 9150001135
 خوب است دولت كنونى هم مثل دولت احمدى نژاد يك عيدى به مردم بدهد 
تا خانواده هاى متوسط و كم درآمد جامعه كه عيد برايشان يك معضل و باعث 
ناراحتى و شرمندگى است، هم خوشحال شوند و آن ها هم طعم عيد را بچشند، 
بخصوص آن هايى كه شغل دائمى و رسمى ندارند و حقوق و پاداش و عيدى از 

جايى نمى گيرند. 9150007797
 به نظر من به جاى مناظره درمورد برجام در تلويزيون كه موجب كدورت خاطر 
عاشقان سينه چاك برجام مى شود، حرف ها و ادعاهاى چند سال پيش آن ها را به 
همراه هشدارهاى رهبر معظم انقالب، بدون هيچ تفسير و تحليلى پخش كنيد تا 

مردم خود قضاوت كنند. 9350009020
 شيعه واقعى در برابر امر امام معصوم(ع)، چون و چرا نمى كند، وقتى به هارون 

مكى مى فرمايند برو توى تنور آتش، نمى گويد چرا؟9150001136
 تا زمانى كه روحانى با ريسمان پوسيده اصالح طلبان برود داخل چاه و به آن ها 

بها بدهد، كشور سر و سامان نمى گيرد. 9390002228
 پــس از دو ســال آموزش و هزينه هاى سرســام آور براى كمك پرســتارى 
بيمارستان كوثر، هشت نفر از ما را به عنوان كمك پرستار به خدمت گرفته، ولى 
ما را مجبور به انجام دادن كار خدمه كرده اند، شــما را به خدا مشكل ما را حل 

كنيد. 9120003097
 ســبزى آلوده كم بود حاال قرار اســت خودروهاى بيچاره را هم با فاضالب به 

حركت در بياورند، شايد هم آب مى سى سى پى و نياگارا! 9390003589
 پيش به سوى سبقت گرفتن از كشور دوست و برادر ونزوئال كه البته در اين 

افتضاح كاهش هر روزه ارزش پول ملى، در كنار ماست! 9150004602
 كســى كه با مراجع و علماى اعالم كه حجت امام زمان هستند، زاويه داشته 
باشــد در انحراف محض قرار دارد، فرقى هم ندارد كه آن شخص شيخ، دكتر و 

مهندس باشد!. 9150001137
  دوستى كه گفته بعضى ها دعا مى كنند برجام شكست بخورد، اين را بداند برادر 
نيازى به دعا براى شكســت برجام نيست؛ چون دوستى و عهد بستن با شيطان 
بزرگ عاقبتش شكســت است و اين سنت خداســت، بعدش هم امام زمان فعًال 
نمى آيد اگر بيايد همان هايى كه مى گويند بيايد، جلويش مى ايستند!. 9110004129

باز هم امامان جمعه 
پيش قدم شدند

 يك
ديروز نماينده ولى فقيه و امام جمعه مشهد 
مقدس در خطبه هاى نماز جمعه از مسئوالن 
امنيتى استان خواستند تا نرده هاى ميان مردم 
و مســئوالن را بردارند. آيــت اهللا علم الهدى 
متذكر شدند كه حتماً جوانب امنيتى مسئله 
بررسى شود و شايســته نيست بين مردم و 
مسئوالن فاصله باشد. اين سخن به صدر اخبار 

رسانه ها تبديل شد.
 دو

ســوم ارديبهشــت 58 يعنى تنها 3 ماه بعد 
از شــكل گيرى و پيروزى انقالب اســالمى، 
نخستين شــهيد ترور، به انقالب تقديم شد. 
روزنامــه كيهــان، بعدازظهر همــان روز در 
گزارشى نوشــت: «آخر وقت امروز اعالم شد 
كه سرلشــكر قرنى در پى يك ترور مسلحانه 
در بيمارستان مهر تهران جان سپرد. قرنى در 
سال هاى 34 و 36 در سمت هاى رياست ركن 

2 ستاد ارتش انجام وظيفه كرده بود...
از آن زمان تا سال هاى نخست انقالب و امروز، 
بيش از 17 هزار شــهيد ترور در تاريخ انقالب 
اســالمى به ثبت رسيده است كه شاخصترين 
آنها شهيد مطهرى، شهيد بهشتى و 72 تن از 
ياران ايشان، شهيدان رجايى و باهنر، شهداى 
محراب و شهداى سال هاى اخير، صياد شيارزى، 
الجوردى و شهداى مجلس هستند. اين موارد و 
تهديدهاى ريز و درشت و همه جانبه دشمنان 
انقالب نشــان مى دهد كه از هر فرصتى براى 
ضربه زدن به نظام اســتفاده مى كنند و حذف 

فيزيكى افراد اثرگذار در دستور كار آنهاست.
 سه

حضور مســئوالن در صفوف مردم، از تصاوير 
مشهور در قاب ذهن تاريخ و مردم است. حضور 
ائمه جمعه در راهپيمايى ها، صندوق هاى رأى، 
كوچه و بازار، چه در ابتداى انقالب و چه امروز. 
آنچه وسواس مسئوالن كشور را براى گماشتن 
محافظ براى شخصيت ها و نيز حصارها و صف 
بندى هاى مرسوم اين سال ها به وجود آورده؛ 
حداقل بهانه اش همان نقشــه دشمن براى 
حذف بزرگان نظام اســت. برنامه اى كه بارها 
پياده شــده و عزيزان و بزرگانى را از مردم و 

نظام گرفته است.
 چهار 

اگرچه ترور و نقشــه دشمنان در صف كشى 
مردم و زمامداران حكومتى مؤثر بود، اما اين 
مسئله بهانه اى هم براى عده اى از مسئوالن 
ايجاد كرد تا خود را جــداى از مردم تعريف 
كنند. دغدغه اى كه رهبر معظم انقالب بارها 

به آن اشاره داشته اند.
ايشان در مقطعى فرموده اند: «اين مردم همان 
طور كه امام فرمودند، ولى نعمت ما هســتند؛ 
اين شوخى نيست. من يكى از مسئوالن را در 
محضرى ديدم كه برخــوردش با مردم كمى 
متكبرانــه بود؛ پيغام دادم و گفتم به ايشــان 
بگوييد كه اگر مى خواهد جبران آن برخورد را 
بكند، بايد در همان طور محضرى ظاهر شود 
و بگويد اى مردم! من نوكر شمايم. خالف كه 
نگفته... يك مسئول كشور چكاره است؟ فلسفه 

وجودى ما، غير از خدمت به مردم، چيست؟»
 پنج

باز هم امامان جمعه به عنوان پيشروان شهر 
و خطيبان مردمى ترين اجتماع هاى كشورى 
پيشقدم شدند تا مسئوالن را از خواب غفلت 

بيدار كنند.
اين مسئله را بايد به فال نيك گرفت و بدان اميد 
داشت كه «مردمى شدن» مسئوالن در تمامى 
ســطوح ادامه يابد و صرفاً به برداشتن نرده ها 
اكتفا نشــود. نرده هايى كه در ابتدا منافقين با 
ترور شــخصيت هاى نظام ايجاد كردند، امروز 
هم از ســوى آنان و هم اشرافيت رايج در برخى 
مديــران در حال تداوم اســت و امامان جمعه 
پيش قدم شــده اند تا سهم خود را در بيدارى 
مسئوالن در بازگشت به مردم ايفا كنند. البته 
نبايد لحظه اى از مكر منافقان غافل شد و وظيفه 

متوليان امنيت كشور، برجاى خود باقيست.
خبر

annota�on@qudsonline.ir

سرمقاله

ايمان شمسايى
 مدير مسئول

صداى مردم   

آينده مال شماها 
است، اين مملكت 
مال شماها است. ما 
مى رويم، ما نقشمان 
تمام شده، 
ما خواهيم رفت

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

خطيب موقت نماز جمعه تهران:

توليت آستان قدس رضوى به زيارت حرم مطهر حضرت زينب  مشرف شد

به جاى حرف هاى حاشيه اى به درد مردم برسيد

پرچم حرم امام رئوف در خط مقدم مقاومت

خبر

خبر

 فارس  امام جمعه موقت تهران خطاب به مسئوالن 
كشــور گفت: كمتر از دو ماه از ســال مانده، به توليد 
و اقتصــاد مقاومتــى بپردازيد و به جــاى حرف هاى 

حاشيه اى، به درد مردم برسيد.
آيت اهللا سيد احمد خاتمى در خطبه هاى نماز جمعه 
ديروز تهران با اشاره به فرارسيدن ايام دهه فجر گفت: 
امسال مردم راهپيمايى 22 بهمن را با شكوه تر برگزار 
مى كنند؛ زيرا دشمنان امســال با بازى هاى كودكانه 
مى خواســتند آســيبى به انقالب بزننــد، اما مردم 
راهپيمايى هاى اخير خــود را با راهپيمايى 22 بهمن 

تكميل خواهند كرد.
وى با اشاره به اينكه ما با فضاى مجازى مخالف نيستيم، 
گفت: با فضاى مجازى سالم و با استفاده از ظرفيت هاى 
داخلى بدون استفاده دشمنان موافقيم، با وضعيتى كه 
بايد داشته باشــيم، فاصله  معنادارى داريم. اين مردم 
براى حفظ ديــن خود و بچه هايشــان و براى حفظ 

امنيتشان، فضاى مجازى سالم مى خواهند.
آيت اهللا خاتمى با اشاره به توطئه دشمن افزود: اينكه 
رهبرى فرمودند، مگس روى زخم مى نشــيند، انتظار 
مردم اين اســت كه اين زخم ها برطرف شود. نگذاريد 

واحدهاى توليدى تعطيل شود، كمتر از دو ماه از سال 
مانــده، به توليد و اقتصاد مقاومتى بپردازيد و به جاى 

حرف  هاى حاشيه اى به درد مردم برسيد.
وى با اشاره به ساز جديد تضعيف روحانيت گفت: اين 
روزها قصه بودجه را درآورده اند و در سايت ها و فضاى 
مجــازى درباره بودجه حوزه ها حرف هايى مى زنند؛ به 
عنوان كسى كه 45 سال است طلبه هستم، به مردم 
مى گويم كه واهللا يك ريال از حقوق ماهانه طالب كه 
به آن «شــهريه» مى گويند، از بودجه كشور نيست؛ از 

وجوهات و سهم امام(عج) است كه مردم مى دهند.

 آستان  حجت االســالم والمسلمين سيد ابراهيم 
رئيســى پنجشنبه شــب با حضور در حرم حضرت 
زينب(س) پرچم متبرك حــرم مطهر امام رضا(ع) 

را اهدا كرد.
توليت آســتان قــدس رضوى در ابتداى ســفر به 
ســوريه با اســتقبال نماينده ولى فقيه در سوريه 
و نماينده ولى فقيه در ســپاه قــدس وارد فرودگاه 
دمشق شــد و در بدو ورود به زيارت حرم حضرت 

زينب(س) مشرف شد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين صبح 
ديروز پس از زيارت حرم مطهر حضرت رقيه(س)، 
به ميزبانى نماينده ولى فقيه در سوريه با جمعى از 

علما و روحانيون اين كشور ديدار و گفت وگو كرد.
حجت االســالم والمسلمين رئيسى در اين ديدار با 
تأكيد بر اينكه روحانيون هدايتگران جامعه به سوى 
ســعادت و تعالى هســتند، اظهارداشت: روحانيون 
بايد توطئه ها و دسيسه هاى دشمن را رصد كنند و 
نسبت به آنچه بنيادهاى فكرى و اراده هاى راستين 

جامعه را مورد تهديد قرار مى دهد، هشدار دهند.
وى همچنيــن در ديــدار با مســئوالن حرم مطهر 
حضــرت زينــب(س)، بــا قدردانــى از تالش هاى 

مسئوالن اين حرم مطهر در جهت خدمت رسانى به 
زائران ايرانى، تصريح كرد: خدمتگزاران در اين آستان 
مقدس در ثواب زائران شــريك هستند و تالش هاى 

صورت گرفته نزد خداوند مأجور خواهد بود.
عضو مجلس خبرگان افزود: إن شاءاهللا پس از نابودى 
كامل گروه هاى تكفيرى شــاهد حضور بيش از پيش 

زائران ايرانى در اين حرم مطهر خواهيم بود.
توليــت آســتان قدس رضــوى همچنيــن پس از 
شــركت در مراسم نماز جمعه ديروز، پرچم متبرك 
حــرم مطهر امام رضا(ع) را بــه حرم مطهر حضرت 

زينب(س) اهدا كرد.

آيت اهللا علم الهدى در نماز جمعه خواستار شد

حذف موانع ميان مردم و مسئوالن
 قدس  امام جمعه مشــهد مقدس با اشاره 
به برداشته شدن نرده هاى جايگاه نماز جمعه 
تبريز، گفت: با توجه به عمل بسيار شايانى كه 
در نماز جمعه تبريز صورت گرفت، بنده يك 
بار در اوايلى كه امام جمعه مشهد شده بودم، 
اين تقاضا را كردم امــا آقايان از نظر امنيتى 

تجويز نكردند.
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در خطبه هاى 
نماز جمعه اين هفته مشــهد مقدس در حرم 
مطهر رضوى از مسئوالن امنيتى بويژه استاندار 
خراسان رضوى خواست، موانع حفاظتى بين 
مردم و مسئوالن در نماز جمعه مشهد برداشته 
شود و افزود: بنده تقاضا مى كنم اگر مصلحت 
مى داننــد، اين موانع بين مردم و مســئوالن 
برداشــته شــود؛ زيرا مبناى نماز جمعه در 

تساوى حقوق بين نمازگزاران است.

 شهر هزار سنگر
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى همچنين 
با اشاره به ششم بهمن و دالورمردى هاى مردم 
آمل در برابر منافقان كوردل و كمونيست هاى 
خائن در سال 60، خاطرنشان كرد: مردم از زن 
و مرد ريختند از سپاه اسلحه گرفتند، آمدند در 
خيابان ها ســنگر سازى كردند و آمل به شهر 
هزار ســنگر معروف شد و كار به جايى رسيد 
كه غيرت، شــجاعت و مردانگى مردم آمل را 
امام بزرگوار در وصيتنامه خود متذكر شدند و 

از آنان تشكر كردند.
وى همچنين با بيان اينكــه اميدوارى مردم 
بــه نظام با برقرارى و تعامل با بيگانگان انجام 

نمى شود، تأكيد كرد: دشمن مى خواهد چشم 
به دروازه غرب بدوزيم و به آنان اميدوار باشيم، 
نوع تعامل ما به بيگانه، مردم را به نظام اميدوار 
نمى كند و اگر به دشمن و بيگانه اميدوار كرد، 

بزرگ ترين آفت نظام است.

  وزيرخارجه دروغگوى فرانسه
آيت اهللا علم الهدى بــا تأكيد بر اينكه تنازل 
از قدرت به معناى حل مشــكالت معيشتى 
نيست، ادامه داد: اين طور نيست كه مشكل 
معيشت ما حل شود، چون دشمن فهميده 
مشــكل معيشــت ما اين اســت كه ما از 
قدرتمان تنازل مى كنيم، از فناورى و توان و 
صنعت موشكى مان تنزل مى كنيم، پس بايد 
مشكالت اقتصادى و معيشتى را بر ما بيشتر 

كند و شــما مى خواهيد ايــن وزيرخارجه 
دروغگوى فرانسه و همدست ناپاك آمريكا 
را در اين مملكت راه بدهيد و وارد شود؟ آيا 

اين مردم راضى اند؟ 
امام جمعه مشــهد مقدس، اشــتغال و بهبود 
وضعيت معيشــتى مردم را تنها راه اميدوارى 
آنان به نظام دانســت و گفت: ما بايد مردم را 
اميدوار كنيم و تنهــا راه اميدوار كردن مردم 
اين اســت كه آنــان روند اقتصــادى جامعه 
را از نظر نــرخ ارز و طــال، وضعيت گرانى و 
وضعيت معيشــتى در سراشــيب ببينند كه 
دارد حل مى شود؛ مردم با حرف، با ان شاءاهللا 
و ماشاءاهللا اميدوار نمى شوند، مردم بايد ببينند 
مشكالتشان حل مى شود و كليد حل مشكالت 

در اشتغال است.

آگهی فراخوان عمومی
شناسایی و ارزیابی پیمانکاران

شماره فراخوان 96/257
ش��رکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان در نظر دارد 
پ��روژه عملی��ات اجرای��ی احداث س��یفون انتق��ال زه آب 
طرح های نیش��کر به غرب رودخانه کارون )به روش طرح و ساخت( را در 
قالب قراردادهای EPC، با رعایت قوانین و بخشنامه های طرح و ساخت به 
روش غیرصنعتی و با شرایط ذیل به شرکت واجد صالحیت واگذار نماید:

محل اجرای پروژه: خوزستان غرب رودخانه کارون 
منبع تامین اعتباری: اعتبارات عمرانی

رتبه بندی کار از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور: شرکت های پیمانکاری که 
دارای گواهینامه حداقل پایه 3 طرح و ساخت در رشته آب باشند و یا مشارکت 
پیمانکاران تایید صالحیت ش��ده با حداقل پایه ۴ رش��ته آب و مش��اورین تایید 
صالحیت ش��ده در پایه یک رش��ته آب، دارای صالحیت و ظرفیت کاری مجاز طبق 

بخشنامه های مربوطه 
مدارک الزم جهت خرید اس��ناد ارزیابی کیفی: معرفی نامه و همراه داش��تن مهر 
ش��رکت بهمراه نش��انی، تلفن ثابت، همراه و نمابر که در معرفی نامه درج ش��ده 
باشد و رسید واریز وجه جهت خرید اسناد ارزیابی کیفی به مبلغ 500،000 ریال 
)پانصد هزار ریال به حساب مهر گستر شماره 3016۴768 بانک کشاورزی شعبه 

بلوار گلستان اهواز( به نام شرکت مهندسین مشاور سازآب پردازان 
محل دریافت اس��ناد ارزیابی کیفی: اهواز، بلوار گلس��تان، نب��ش خیابان ناهید 
غربی، قسمت مناقصات و پیمان، تلفن: 0613335029۴ به نام شرکت مهندسین 

مشاور ساز آب پردازان
مبلغ برآورد اولیه طرح: در حدود 303 میلیارد ریال

مدت اجرای کار: 12 ماه 
آخری��ن مهل��ت ف��روش اس��ناد ارزیاب��ی کیف��ی: ت��ا پای��ان وق��ت اداری مورخ 

 1396/11/10
آخرین موعد تحویل اس��ناد ارزیابی کیفی تکمیل ش��ده و محل تسلیم پاکت ها: 
آخر وقت اداری مورخ 1396/11/2۴ به آدرس: اهواز، اتوبان گلستان، پنج طبقه 

سازمان آب و برق خوزستان، طبقه همکف دبیرخانه مرکزی
روابط عمومی شرکت سهامی سازمان آب و برق خوزستان

ن
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ن
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نخست وزير انگليس:
تلگرام، خانه تروريست ها 

و تبهكاران شده است
تسنيم: نخست وزير انگليس در سخنانى در 
نشســت مجمع جهانى اقتصاد در داووس بر 
شبكه هاى اجتماعى فشــار وارد كرده تا براى 
مقابله با تروريســم و افــراط گرايى كارهاى 
بيشــترى انجام دهند.«ترزا مى» در نشست 
مجمع جهانى اقتصاد در شهر داووس سوئيس 
از شبكه هاى اجتماعى مثل توييتر و فيس بوك 
خواسته است تا براى مقابله با تروريسم و افراط 
گرايى كارهاى بيشترى را انجام دهند. نخست 
وزير انگليس همچنين به پيام رســان تلگرام 
نيز اشاره كرد و آن را متهم به تسهيل ارتباط 
توسط تروريست ها كرد و گفت: همان طور كه 
اين شركت هاى بزرگ براى مقابله با محتواهاى 
افراطى و تروريستى اقدام كنند، ما به واكنش 
در برابر پلتفرم هاى كوچك تر نيز نياز داريم؛ چرا 
كه اين پلتفرم هاى كوچك تر مى تواند به سرعت 
به خانه تبهكاران و تروريست ها تبديل شود. ما 
اين مسئله را مشاهده كرده ايم كه اين اتفاق با 

تلگرام مى افتد. 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه  7 بهمن 1396  9 جمادى االول  1439 27 ژانويه 2018  سال سى ويكم  شماره 8607

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ضرورت بهره مندى بيشتر از كتيبه هاى اماكن متبرك رضوى   آستان: ضرورت بهره مندى بيشتر فرهنگى از كتيبه هاى اماكن متبرك رضوى در جلسه اى با حضور حجت االسالم والمسلمين دكتر محمود 
مرويان حسينى، مديرعامل بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى و مهندس محمد كاظم مالزم الحسينى، سرپرست سازمان عمران و توسعه حريم حرم حضرت رضا(ع) مورد بررسى قرار گرفت.  در اين 

نشست مقرر شد كارگروهى متشكل از نمايندگان بنياد پژوهش هاى اسالمى و سازمان عمران و توسعه حريم حرم براى بررسى موضوع و ارائه ديدگاه كارشناسى تشكيل شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاونت علمى آستان قدس رضوى اعالم كرد 
ايده هاى «سوغات فرهنگى» گردآورى مى شود 

قدس: معاون علمى آســتان قدس 
رضوى در نشســت خبرى «رويداد 
ايده پرورى ســوغات فرهنگى زائر» 
كــه در ســالن اجتماعــات بنياد 
قدس  آستان  اسالمى  پژوهش هاى 
رضوى برگزار شــد، از گــرد آورى 
ايده ها در موضوع سوغات فرهنگى 

زائر در چهار محور اصلى خبر داد.
محمدمهدى طهرانچى روز پنجشنبه در تشريح رويداد ايده پرورى سوغات فرهنگى 
زائر گفت: پس از انتصاب حجت االســالم والمسلمين رئيسى اقدامات مؤثرى در 
بندهاى هفت گانه حكم مقام معظم رهبرى صورت پذيرفت و در بند چهارم آن كه 
موضوعات فرهنگى بود، توجه ويژه اى به مباحثى همچون سوغات فرهنگى زائر شد.
وى ادامه داد: به همين دليل، آستان قدس رضوى به عنوان يك هماهنگ كننده، 
شرايطى را در راستاى ساخت يك فضاى اجتماعى تعاملى با همكارى پارك علم 
و فناورى خراسان، بسيج، دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) و معاونت علمى رئيس 

جمهور براى مفهوم سوغات زائر و يك اقتصاد پوياى خرد فراهم كرده است. 

 بازار 1000 ميلياردى سوغات در تصرف كاالهاى چينى! 
معاون علمى آســتان قدس رضوى گفت: در بحث بازســازى ارتباط اجتماعى 
مفهومى به اســم ســوغات وجود دارد كه ما آن را از دســت داده ايم و بازار يك 
هزار ميلياردى سوغات به كاالهاى چينى سپرده شده است، بنابراين در راستاى 

ملى سازى بازار سوغات زائر نيازمند فراهم سازى يك زيرساخت هستيم.
طهرانچى با اشاره به اينكه در گام نخست بايد كاالهاى با قابليت سوغات شدن را 
بشناسيم، افزود: با همكارى به نشر 50 درصد كاالهايى كه ظرفيت سوغات شدن 

دارند، شناسايى شده است.
وى تصريح كرد: محورهاى اين رويداد در چهار حوزه «توليد اسباب بازى و سرگرمى هاى 
معرف احكام دينى و سيره رضوى»، «طراحى و توليد احجام تزئينى معرفت افزا»، «وسايل 
عبادى فردى» و موضوع «بسته بندى ســوغات» بوده است و صاحبان و برگزيدگان 

ايده هاى برتر مورد حمايت هاى مادى و معنوى آستان قدس رضوى قرار مى گيرند.
معاون علمى آســتان قدس رضوى تأكيد كرد: زمــان برگزارى رويداد و معرفى 
ايده ها از 24 تا 26 بهمن ماه در مركز همايش ها و نمايشــگاه هاى آستان قدس 
رضوى است و پيش رويداد آن در 19 بهمن ماه در همين مكان برگزار مى شود 
و ايده پــردازان تا 14 بهمن ماه فرصت دارند طرح هاى خود را از طريق ســايت 

www.brmaharat.ir ارسال كنند.

 بايد ايده ها را به تجارى سازى برسانيم
مدير مركز رشد فناورى هاى فرهنگى و زيارت پارك علم و فناورى خراسان رضوى 
هم در اين نشست خبرى گفت: در مركز فناورى هاى رشد پارك علم و فناورى 
خراســان هشت واحد تخصصى فعال بوده كه يكى از آن ها با محوريت زيارت و 
ســوغات زائر بوده اســت و براى اينكه ايده به ارزش تبديل شود، بايد به مفهوم 
ايده پردازى و فرايند تجارى سازى توجه كنيم، موضوعى كه متأسفانه از آن غفلت 

شده و سود آن را خارجى ها برده اند.
عليرضا جاويد عربشاهى افزود: در اين راستا چند كارگاه  تخصصى  در 19 بهمن ماه 
و با موضوعات ايده پرورى و پرورش خالقيت ها در مركز همايش ها و نمايشگاه هاى 

آستان قدس رضوى برگزار مى شود.
نماينده سازمان بسيج علمى و فناورى سپاه امام رضا(ع) نيز در اين نشست تصريح 
كرد: متأسفانه حجم وسيعى از سوغات خارج شده از شهر مشهد چينى است و 
در جهت رفع اين مشكل و دغدغه هاى ايجاد شده سازمان بسيج علمى و فناورى 

سپاه امام رضا(ع) با همكارى ديگر اقشار بسيج پاى كار آمده است.
صادق حسنى مقدم تأكيد كرد: اميدواريم با همكارى بسيج، آستان قدس رضوى، 
پارك علم و فناورى خراسان و ديگر مجموعه هاى مرتبط به دستاوردهاى مناسبى 

در بحث ايده پرورى و سوغات فرهنگى زائر برسيم.

خـــبر

كاشانى    مروج   قدس/ محمدحسين 
مسئول بخش خواهران خدمه حرم مطهر 
رضوى گفت: راه اندازى كفشدارى هاى ويژه 
امام هشتم(ع) در  ملكوتى  بارگاه  خواهران 
توليت  رهنمودهاى  شدن  اجرايى  راستاى 
حال  رفاه  و  رضوى  قدس  آستان  معزز 
امور  تمامى  واگذارى  بر  مبنى  زائر  بانوان 
خدمات رسانى به بانوان به خواهران خدمه 

و خادمياران رضوى بوده است.
ســيده معصومه حســينى در گفت وگو با 
خبرنــگار قدس با اعالم ايــن مطلب افزود: 
اين بخش پس از موافقت حجت االســالم 
والمسلمين رئيســى از تاريخ سيزدهم آبان 
ســال 1395 راه اندازى و هم اكنون زير نظر 
مديريت امور خدمه حرم مطهر رضوى انجام 
وظيفه مى كند. اين مقام مسئول تصريح كرد: 
در حال حاضرحــدود 650 نفر از خواهران 
خدمه و خادميار رضوى در چهار كفشدارى 
ويژه بانوان در هشت كشيك و 16 شيفت 12 
ساعته(روز و شب) مشغول خدمات رسانى به 
بانوان زائر حرم مطهر رضوى و همچنين ارائه 
خدمات در امور تطهير و تنظيف بارگاه مطهر 
امام رضا(ع) در رواق هاى ويژه بانوان هستند.

حســينى افزود: در ابتــداى فعاليت بخش 
خواهــران خدمه، اين بخش بعــد از انجام 
مراحــل ادارى و ســازمانى، انجام مصاحبه 
و گزينــش و... حــدود 400 نفــر از بانوان 
متقاضى خدمــت را انتخاب و به مرور زمان 
تعداد اين بانوان افزايش يافت و هم اكنون به 

حدود650 نفر رسيده است.
وى تصريح كرد: بر اساس امريه توليت معزز 
آســتان قدس رضوى از اواخر اسفند سال 
1395 مصــادف با ســالروز والدت حضرت 
فاطمه زهــرا(س) اولين گــروه از خواهران 
خدمه بارگاه منور حضــرت رضا(ع) احكام 
خدمتى خود را از دست توليت محترم اين 
نهــاد مقدس دريافت و بــه جمع خواهران 
خادميار در حوزه خواهران خدمه حرم مطهر 

رضوى پيوستند.

 توسعه دامنه خدمت خواهران خدمه 
حســينى در مورد توســعه دامنه خدمت 

خواهران خدمــه و خادمياران رضوى اظهار 
داشــت: همچنان كه قبالً بيان شد، مطابق 
سياست هاى جديد آســتان قدس رضوى 
قرار اســت تمامى امور خدمتى در رواق ها، 
كفشدارى و فضاهاى عبادى و زيارتى ويژه 
بانوان زائر در حرم مطهر رضوى به خواهران 
خدمه واگذار شــود. وى تصريح كرد: بدين 
منظور خواهران كفشــدار بارگاه مطهر امام 
هشتم(ع) عالوه بر انجام خدمت كفشدارى 
در امور ديگر همچون: امور تطهير،غبارروبى 
و تنظيــف رواق هاى ويژه بانــوان، خدمات 
كتب قرآن و ادعيه(كتب انوار)، جمع آورى 
مهرهاى نماز و...در حال انجام وظيفه بوده و 
قرار است در برنامه ريزى آينده، تمامى امور 
مزبور به عالوه شست وشوى قسمت خواهران 

در روضه منوره رضوى، انجام امور تنظيف و 
جاروى رواق هاى بانوان و... به خواهران خدمه 

واگذار شود.

 دريافت 35 حكم خدمت تشرفى
اين مقام مسئول تأكيد كرد: حسب موافقت 
توليت معزز آســتان قــدس رضوى تاكنون 
35 نفر از خواهران خادميار رضوى از ســاير 
بخش ها و اداره هاى مرتبط با خدمات افتخارى 
خواهران در حــوزه معاونت اماكن متبركه و 
امور زائرين آســتان قدس رضوى مفتخر به 
دريافت حكم تشرفى خدمت با عنوان خدمه 
خواهر شــده اند. وى در پاســخ به سؤاالت 
مردمى رســيده به ســتون پيامك مردم در 
صفحه آستان روزنامه قدس، مبنى بر واگذارى 

ساير كفشدارى هاى ويژه بانوان در حرم مطهر 
امام رضا(ع) به خواهران كفشــدار(همچون 
كفشدارى هاى شماره 5،9،17 و...) گفت:  با 
هماهنگى به عمل آمده توسط مديريت امور 
خدمه حرم مطهر امام هشتم(ع) با مركز امور 
خادمين آســتان قدس رضوى قرار است در 
آينده نزديك خدمات رســانى به بانوان زائر 
در اين كفشدارى ها هم به خواهران خدمه و 

خادمياران رضوى واگذار شود.

 رضايت بانوان زائر
حسينى به اظهارنظر و رضايت مندى بانوان 
زائر در هنگام مراجعه به كفشدارى هاى زنانه 
از واگذارى مسئوليت هاى خدمات رسانى به 
خواهران خدمه اشــاره و تصريح كرد: بانوان 
زائر در بسيارى از مواقع ضمن ابراز رضايت 
از جذب و بكارگيرى خواهران كفشــدار در 
كفشــدارى هاى زنانه حــرم مطهررضوى، 

خواســتار گســترش دامنه 
حضــور خواهــران خدمه و 
خادمياران رضوى در ســاير 
فضاها و مكان هاى عبادى و 
زيارتى ويژه بانوان در بارگاه 

مقدس امام رضا(ع) هستند.
وى در هميــن ارتباط افزود: 
سعه صدر، حســن برخورد 
واخــالق خــوش خواهران 
كفشــدار در راستاى تكريم 
زائــران در ارائــه خدمــات 
كفشداريهاى  در  كفشدارى 
ويــژه بانــوان، عامل مهمى 
خدمات  ارتقــاى  زمينه  در 
مطلوب و شايسته و افزايش 
رضايتمندى بانــوان زائر به 
است،  گفتنى  شمار مى آيد. 

خواهران خدمه بارگاه مطهر امام رضا(ع)هم 
اكنون با لباس رسمى شامل: چادر مشكى 
خدمت، مقنعه و مانتوى سبز، نشان خدمت 
آســتان قدس رضــوى و اتيكت نــام و نام 
خانوادگى مشغول خدمات رسانى به بانوان 
زائر در كفشدارى ها و رواق هاى ويژه بانوان در 

حرم مطهر رضوى، هستند.

شرايط براى خدمت بيشتر بانوان در بارگاه ملكوتى امام رضا فراهم شد

 براى نخستين بار به شهرك بيمارستانى! بانوان چگونه به «خواهران خدمه» بپيوندند
رضوى  رفتم، متأسفانه تقريباً هيچ نقشه اى از 
بخش ها و ساختمان هاى آن در فضاى بيرون 
نبود. ساعت 14 و 30 براى مالقات وارد شدم  
و ســاعت 15 و 30 بخش مربوط و ســپس  

بيمارمان را پيدا كردم.
09360006158

 عرض ســالم و خدا قــوت. قطعه زمينى 
است جلوى مدرســه دخترانه اى در انتهاى 
بلوار مهريز در شــهرك شهيد رجايى(قلعه 
ساختمان) كه موجب اختالف بين شهردارى 
منطقه 6 و آستان قدس است. دو سال است 
از طرف آســتان قدس چنــد بلوكه بزرگ 
ســيمانى جلوى ورودى مدرســه گذاشته 
شده و ســبب بروز مشــكالت زيادى براى 
دانش آموزان و اهالى محل گرديده اســت. 

خواهشمند است رسيدگى فرماييد.
09150007361

 آســتان قدس رضوى به عنوان يك نهاد 
مقــدس و عام المنفعه مى توانــد براى رفع 
محروميت از روستاها و ايجاد خدماتى مانند 
نمازخانه،  آموزشــى،  كتابخانه، كالس هاى 
رايانه و... كمك شايانى به مردم روستاها بكند.
09350007469

 از آستان قدس رضوى تقاضا داريم شمار 
صندلى هاى چرخدار (ويلچر) جهت استفاده 
زائران را در قبــل از ورودى هاى حرم مطهر 

افزايش دهد.
09360006544

 با تشكر از زحمات خدمتگزاران افتخارى 
حرم مطهر رضوى، لطفاً اين عزيزان در ايام 
شلوغى حرم مطهر، با صبر و بردبارى و سعه 

صدر بيشترى با زائران برخورد كنند. 
09150004159

 كانكســى درباب الهادى حرم هست  كه  
ماهها بالاستفاده مانده است.  البته چند بارى 
 افرادى  آمده اند و ســاعاتى چاى  نذرى  دادند 
و رفتند. زائران و مجاوران بســيارى تمايل 
دارند هزينه  نذرى  دادن  در آن را بدهند، لطفاً 

شماره  حساب  رويش  نصب  كنيد. 
09360006158

صداى مردم

تاكنون 35 نفر از 
خواهران خادميار 
رضوى از بخش ها 
و اداره هاى مرتبط 

با خدمات افتخارى 
خواهران در حوزه 

معاونت اماكن 
متبركه و امور 
زائرين مفتخر 

به دريافت حكم 
تشرفى خدمت 
با عنوان خدمه 
خواهر شده اند

بــــــــرش

معاون علمى آســتان قدس 
رضوى در نشســت خبرى «رويداد 
ايده پرورى ســوغات فرهنگى زائر» 
كــه در ســالن اجتماعــات بنياد 
قدس  آستان  اسالمى  پژوهش هاى 
رضوى برگزار شــد، از گــرد آورى 
ايده ها در موضوع سوغات فرهنگى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

نيا
ئر

زا
د 

حم
س:م

عك
  

 شرايط و ضوابط انتخاب خدمه و خادمياران خواهر

جذب خدمه و خادمياران خواهر براســاس ضوابط تعيين شده در آيين نامه خدمت و 
شرايط اختصاصى خدمت در حوزه خواهران خدمه، توسط كميسيون امور جذب بانوان 

خدمه حرم مطهر امام رضا(ع) انجام مى شود.
مسئول بخش خواهران خدمه حرم مطهر رضوى در زمينه ضوابط انتخاب خواهران 
اشاره كرد: متقاضيان خدمت در بخش خواهران خدمه بارگاه امام هشتم(ع) مى توانند 
با مراجعه به مركز امور خادمين آستان قدس رضوى(واقع در صحن غدير حرم مطهر) 
از نحوه نام نويســى اطالع حاصل كرده و در صورتى كه واجد شرايط باشند، مطابق 
ضوابط و پس از طى كردن مراحل ادارى، سازمانى و گزينش، انتخاب و توفيق خدمت 

در حرم مطهر حضرت ثامن االئمه(ع) براى آنان حاصل خواهد شد.
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

عمده صاحبان مؤسســات مالی از مســئوالن هستند فارس: محمد دهقان گفت: عمده کسانی که مؤسسات مالی متخلف را تأسیس کردند و شرکت های بزرگ دارند، افراد حکومتی هستند و 
تمام شرکت های بزرگ کشور متعلق به اجزای حکومت اند که با رانت به ثروت های بزرگ رسیده اند. وی با بیان اینکه برخی گفتند راه حل اصلی همان اصالحات است، خاطرنشان کرد: اگر منظور همان 

اصالحاتی است که چند سالی است حاکم شده، مردم به همان اصالحات معترض بودند و در دولتی اعتراض کردند که با حمایت خاتمی و اصالحات روی کار آمده است.

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

تیمترامپمصرانه
تأکیددارندکه
برجامبایدمنجر
بهتغییراساسی
درسیاستهای
منطقهایایرانشود

بــــــــرش

اجالسمجمعجهانیاقتصاددرداووسشروعبهکارکرد
چانهزنیترامپبراینجاتاقتصادآمریکا

بینالملل: اجالس سالیانه مجمع جهانی 
اقتصاد در شهر داووس سوئیس درحالی 
آغاز شد که مخالفت ها با حضور رئیس 
جمهــور آمریکا در ایــن اجالس به آن 
چهره ای دیگر داده است. داووس درحالی 
به سخنرانی رئیس جمهور آمریکا افتخار 
میکند که چکیده صحبت های ترامپ در 
بهترین حالت به صورت صریح و مستقیم تنها یک نکته کلیدی در بر دارد و آن 
هم این اســت که منافع آمریکا بر همه کشــور های جهان ارجحیت دارد. نکته  
مضحک بیان آن در یک اجالس جهانی با رویکرد اقتصادی و آنهم در فضایی بینا 
بینی برای به دست آوردن فصل مشترکی از همکاری های جدیدف کامال یکطرفه 
و خودخواهانه به نظر می رســد. ترامپ در ابتداي صحبت هاي خود از سیاست 
هاي اقتصادي دولت خود دفاع کرد و مدعي شد: اصالحات مالیاتي او باعث شده 
اســت شرکت هایي مانند اپل به آمریکا برگردند و میلیاردها دالر سرمایه صرف 
احداث کارخانه هاي تولیدي بکنند. ترامپ گفت: ما همواره آماده ایم با کشورهاي 
دیگر به شــکل دوجانبه یا در قالب یک گروه و بلوک مذاکره کنیم. به اعتقاد ما 
هیچ کشوري نباید به یک کشور تامین کننده انرژي محتاج باشد. وي در بخش 
دیگري از سخنان خود مدعي شد: ما بهترین دانشکده ها و دانشگاه هاي جهان را 
در اختیار داریم. ترامپ گفت: دولت آمریکا ســرمایه گذاري هاي بي سابقه اي در 
بخش صنایع تسلیحات نظامي کرده است. ما از دوستانمان مي خواهیم تا براي 

مقابله با رژیم هاي سرکش در بخش تسلیحات سرمایه گذاري کنند. 

ترامپ به امید ایجاد شغل برای آمریکایی ها به داووس رفت
»دونالد ترامپ« به عنوان نخستین رئیس جمهور آمریکا طی 18 سال گذشته 
به داووس سوئیس رفته است .او به عنوان نماینده جریان ملی گرای اقتصادی در 
آمریکا بر نفی برخی قواعد جهانی شدن اقتصاد همچون حذف تعرفه های گمرکی، 
انتقال آزاد نیروی کار و سرمایه و تشکیل بلوک های اقتصادی چند جانبه تأکید 
دارد. به همین دلیل نیز اخیراً، تعرفه واردات صفحات خورشیدی و ماشین های 
شــوینده به آمریکا را افزایش داد و بار دیگر، تجدید نظر در سازمان تجارت آزاد 
آمریکای شمالی )نفتا( را خواستار شد. دولت آمریکا امیدوار است از این طریق، 
رشد تولیدات صنعتی در این کشور افزایش یابد و فرصت های جدید شغلی برای 
کارگران آمریکایی بیابد. با این حال، به نظر نمی رسد، شرکای تجاری آمریکا یا 
عمده فعاالن خارجی در حوزه تولیدات صنعتی در آمریکا توجیهات و دلیل های 

ترامپ و ملی گرایان اقتصادی آمریکا را بپذیرند. 

دیدگاه »اول آمریکا« ترامپ موجب کاهش سرمایه گذاری شد
»آشیش کومار سن«، معاون مدیر ارتباطات شورای آتالنتیک می گوید: دستور 
کار نشست داووس بر جهانی سازی تأکید دارد و آن را به عنوان اصل زیربنایی در 
تقویت بنیه اقتصادی و رفاه عمومی در همه کشورهای دنیا می داند در حالی که 
سیاست حمایت از تولیدات داخلی و دیدگاه »اول آمریکا«ی ترامپ با آن به هیچ 
عنوان همخوانی ندارد. در راستای همین مخالفت ها، گفته می شود، سرمایه گذاری 
خارجی در آمریکا در سال 2017، حدود 33 درصد کاهش داشت. البته این کشور 

همچنان عمده ترین کشور جذب کننده سرمایه گذاری خارجی در جهان است.
با این حال تشــدید سیاســت های حمایتگرایانه و اعمال ســختگیری ها برای 
شرکت های خارجی در آمریکا، بر میزان سرمایه گذاری های خارجی در این کشور 
تأثیر منفی برجای خواهد گذاشت. ضمن اینکه پیش بینی می شود، شرکای عمده 
تجاری آمریکا نیز اقدام های تالفی جویانه ای را علیه این کشور به اجرا گذارند و بر 
ورود برخی کاالهای آمریکایی تعرفه وضع کنند. در این صورت، صادرات آمریکا 
کاهش یافته و اشتغال در این کشور در معرض خطر قرار خواهد گرفت. به همین 
دلیــل برخی از اقتصاددانان و فعاالن تجارت بین الملل در مورد بروز جنگ های 
تعرفه ای و ارزی میان قدرت های بزرگ هشدار داده اند. تجربه تاریخی نشان داده 
است، این مجادالت و زورآزمایی ها صرفاً در حوزه تجاری و مالی محدود نخواهد 

ماند و به اصطکاک های سیاسی - امنیتی میان کشورها و بلوک ها می انجامد.

گزارش خبری

آمریکاداعشرا
بهافغانستانمیبرد

تسنیم: رئیس دانشــگاه عالی دفاع ملی 
گفــت: قدرت هــای غربی بــا حمایت  و 
پشتیبانی از  داعش تالش می کردند داعش 
در عراق و ســوریه شکست نخورد و بعد از 
اینکه شکســت خورد یکی از جاهایی که 
عناصر داعش را منتقل می کنند افغانستان 
و آسیای میانه است. سردار احمد وحیدی 
افزود: آمریکایی ها باید ممنون ایران باشند 
که با حضور به موقع در ســوریه و عراق و 
کمک به آنها جریان تروریست را متوقف و 
سرکوب کرد اما آنها به جای تشکر از ایران 
مدعی و قیم منطقه شــده اند و این به هیچ 

وجه مورد قبول ما نیست.

واکنشعارف
بهطرحجدیدکواکبیان

تســنیم:محمدرضا عارف رئیس شورای 
سیاســت گذاری اصالح طلبان درباره طرح 
مصطفــی کواکبیان دبیــرکل حزب مردم 
ساالری برای تشــکیل پارلمان اصالحات 
گفت: رایزنی در این باره با ما نشــده البته 
بهتر است در اینباره از آقای کواکبیان سؤال 

کنید. 
عملکــرد شــورای عالی سیاســت گذاری 
اصالح طلبان مــورد انتقــاد برخی احزاب 
اصالح طلب از جمله حزب مردم ســاالری، 
اعتماد ملی و اراده ملت اســت که منجر به 
ارائه دو لیست در انتخابات شوراهای پنجم 

توسط اصالح طلبان شد.

اقداماتعمرانینیروهای
مسلحقانونیاست

تسنیم: ســردار محمدکوثــری جانشین 
فرمانده قرارگاه ثاراهلل تهران درباره اتهامات 
رســانه های بیگانــه دربــاره فعالیت های 
اقتصادی نیروهای مســلح گفت: اقدامات 
عمرانی و سازندگی سپاه و ارتش بر اساس 
اصول قانون اساســی اســت؛ این اصول به 
دولت این اجازه را می دهد که در زمان صلح 
از امکانات فنی نیروهای مسلح در راستای 

سازندگی کشور استفاده کند.

نگاه به رویدادها

قطعات  آرشخلیلخانه   سیاست/  
پازل  طــرح آمریکا برای ایجاد یک ائتالف 
جدید با مشارکت کشور های اروپایی برای 
اعمال فشار بر ایران و کشاندن تهران پای 
میز مذاکراتی جدید، این بار برای امضای 
یک برجام موشــکی روز به روز نمایان تر 
می شود. تیم مشاوران امنیتی و اطالعاتی 
ترامپ بدین منظور نیازمند بسترســازی 
سیاســی و همچنین سند ســازی درباره 
تهدید برنامه موشــکی ایران برای منطقه 
هســتند که از چند ماه پیش پس از هدف 
قــرار گرفتن فــرودگاه ریــاض پایتخت 
عربستان ســعودی توســط موشک های 

بالستیک نیروهای یمنی آغاز شده است.
چندی پیش در حالی که بازرسان سازمان 
ملل متحد اعالم کردند نمی توانند ایرانی 
بودن این موشــک ها را تأییــد کنند و بر 
متفاوت بودن موشک های نیروهای یمنی 
با موشــک های ساخت ایران 
صحه گذاشتند، نیکی هیلی 
نماینده آمریکا در ســازمان 
ملل خبرنگاران را به انباری 
در شــهر نیویورک کشاند و 
با نمایش آهن پاره هایی که 
مدعی بود موشــک ساخت 
ایران اســت کــه نیروهای 
یمنی به عربســتان شلیک 
کرده اند تــالش کرد گــزارش دبیرکل و 
بازرسان سازمان ملل را بی اعتبار جلوه داده 

و زیر سؤال ببرد.
حــاال در ادامــه رایزنی هــا و فشــارهای 
دیپلماتیک کاخ ســفید برای وادار کردن 
کشورهای اروپایی به پذیرش شروط ترامپ 
بــرای تغییر دادن برجــام و تکمیل آن با 
مذاکرات و تحمیل محدودیت های موشکی 
بر ایران، دولت این کشــور اعضای شورای 
امنیت را به واشــنگتن فراخوانده تا ضمن 
بازدید از بقایای موشــکی که کاخ سفید 
می گوید ایران برای یمنی ها ارسال کرده، با 
نمایندگان این کشورها در کاخ سفید برای 
اعمال فشار بر ایران مذاکره کند. بر اساس 
آنچــه دیپلمات ها به خبرگزاری فرانســه 
گفته اند، نمایندگان اعضای شورای امنیت 

همچنین با دونالــد ترامپ، رئیس جمهور 
آمریکا نیز دیدار خواهند داشت.

دوره گردی ترامپ با محور برجام
این تمــام ماجرا نیســت زیــرا در کنار 
تیلرســون  رکس  دیپلماتیک  تالش های 
وزیر خارجه آمریکا که در هفته گذشــته 
برای جلب نظر 3 کشور اروپایی عضو برجام 
به لندن و پاریس سفر کرد و نمایشی که 
نیکی هیلی در واشنگتن ترتیب داده، خود 
ترامپ هم در اقدامی کم سابقه به اجالس 
اقتصــادی داووس در ســوئیس رفت تا از 
این فرصت برای دیدار و رایزنی با ســران 
کشــورهای دیگر در مورد فشار بر ایران و 

ایجاد تغییر در برجام استفاده کند.
ترامپ که پس از 18 ســال اولین رئیس 
جمهو آمریکاســت که به داووس می رود 
در اولین روز حضور خود در این کنفرانس 
با ترزا می نخست وزیر انگلیس و بنیامین 
نتانیاهو نخســت وزیر رژیم صهیونیستی 
دیــدار کــرد. ترامپ بعــد از ایــن دیدار 
اظهارداشــت: گفت وگوی »فوق العاده ای« 
با نخســت وزیر انگلیس داشته و با او »در 
تمامی زمینه ها« اشــتراک نظر دارد. دفتر 
نخســت وزیر انگلیس هــم در بیانیه ای 
اعالم کرد: ترزا می و ترامپ درباره ضرورت 
همکاری آمریــکا و انگلیس برای مقابله با 

فعالیت های بی ثبات کننده ایران در منطقه، 
برنامه موشکی این کشور و ادامه تالش ها 
برای اطمینان از عدم دســتیابی تهران به 

سالح های اتمی گفت وگو کردند.
»رکس تیلرســون«، وزیر خارجه آمریکا 
روز دوشــنبه )دوم بهمن ماه( بعد از دیدار 
با مقام های انگلیسی در لندن گفته بود با 
کشورهای اروپایی بر سر تشکیل کارگروهی 
با مأموریت »اصالح برجام« موافقت کرده 
است. نخست وزیر رژیم صهیونیستی هم 
در دیدار با ترامپ با تقدیر از سیاست های 
ضد برجامی او به وی گفت که در صورت 
خروج آمریکا از برجام اســرائیل از ترامپ 
حمایت خواهد کرد. نتانیاهو در عین حال 
در گفت وگو با رئیس جمهور فرانســه  در 
داووس گفت: رها کردن توافق هســته ای 
به شکل فعلی، غیرممکن است چون ظرف 
چند سال به هســته ای شدن ایران منجر 

خواهد شد.

جبهه عربی متحــدان ترامپ هم 
پای کار آمدند

تغییــرات مد نظر آمریــکا در برجام تنها 
محدود به برنامه موشــکی ایران نیست و 
تیــم ترامپ مصرانه تأکید دارند که برجام 
می بایســت منجر به تغییر اساســی در 
سیاست های منطقه ای ایران می شده است 

به همین دلیل آنها خواستار مذاکره با ایران 
در این حوزه نیز هستند. به همین منظور 
نماینده عربستان سعودی در سازمان ملل 
با تکرار ادعاهای واهی این کشور در مورد 
مداخله ایران در کشورهای منطقه مدعی 
شــد تهران با این مداخله امنیت و صلح 
منطقه ای و بین المللــی را برهم می زند. 
عبداهلل المعلمی با طرح این ادعای مضحک 
که حزب اهلل بــا حمایت ایران آتش جنگ 
در سوریه را شــعله ور کرده و بدترین نوع 
محاصره، قتل و پاکسازی نژادی را مرتکب 
شــده گفت: بیش از 90 موشک از سوی 
حوثی های یمن به عربستان شلیک شده 
که ایران آنها را در اختیار یمنی ها گذاشته 
اســت. ملک عبداهلل پادشــاه اردن هم در 
ائتالف ضد مردم یمن در حاشیه اجالس 
داووس با تکرار ادعاهای مقامات ســعودی 
ایران را به مداخله در کشــورهای عربی و 
حمایت از گروه هایی که کشورهای عربی 
را حمایــت می کنند و ایجــاد یک هالل 
ایرانی متهــم کرد و خواســتار مذاکره با 
ایران در این زمینه شــد. به نوشته نشریه 
نشنال،یک دیپلمات عمانی در این زمینه 
گفت: جانسون در دیدار با سلطان قابوس 
درباره تعیین مجازات جدید و سختگیرانه تر 
برای ایران در صورت نقض توافق هسته ای 
با هدف جلب رضایت رییس جمهور آمریکا 

رایزنی کرده است.

هشــدار ظریف به پایتخت های 
اروپایی

در حالی که دیپلمات های کشــورمان در 
حاشیه خبرهای رو به رشد از نزدیک شدن 
موضع اروپایی ها بــه ترامپ مدام از تأکید 
این کشــورها بر لزوم حفظ و اجرای کامل 
برجام سخن گفته اند، محمد جواد ظریف 
روز جمعه در گفت وگو با یک نشریه آلمانی 
تلویحا به تغییر موضع ســران 3 کشــور 
اروپایی عضو برجام واکنش نشــان داد و 
گفت: اروپــا نمی تواند با تالش برای نقض 
توافــق هســته ای آن را حفظ کند و همه 
طرف ها هم باید بدون بهانه جویی به توافق 

پایدار باشند.

پازلهایطرحآمریکابرایتشکیلائتالفجدیدعلیهایراننمایانترشد

نمایشنامه هیلی در واشنگتن، اجرای ترامپ در داووس
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

معوقات پرستاران تا پایان سال پرداخت می شود ایسنا: احمد نجاتیان،  مدیرکل دفتر ارتقای سالمت و خدمات بالینی معاونت پرستاری وزارت بهداشت از پرداخت معوقات پرستاران تا پایان 
سال خبر داد. وی گفت: این پرداختی ها دست کم تا شهریور امسال این قشر را دربرمی گیرد؛ چرا که متوسط عقب ماندگی کارانه و اضافه کار پرستاران حدود یک سال و بیشتر است. وی گفت: امروز بیش 
از آنکه دانشگاه های ما به کارکنان، پزشکان، تجهیزات پزشکی و دارو بدهکار باشند، از شرکت های بیمه ای طلبکار هستند و این موضوع نشان می دهد وزارت بهداشت کار خود را بدرستی انجام داده است.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

فعاالن حوزه گردشگری در گفت و گو با قدس تأکید کردند

ایران مسیری گران برای گردشگران خارجی

سرمشق های زندگی

خطرات ذهن خوانی

 جامعه/ مونا حیدری   از ذهن خوانی پرهیز کنید. ذهن خوانی یکی از خطاهای 
شناختی است، یعنی شما برداشت های خود را به دیگران نسبت می دهید، تصور 
می کنید که مردم چگونه فکر می کنند، چه احساســی دارند و چه می خواهند 
بکنند. ذهن خوانی می تواند، کامالً تحریک کننده و خشم برانگیز باشد؛ عباراتی 
 از قبیل: »تو می خواســتی مرا مجازات کنی« »تو دوســتان مرا نمی پسندی« 
»تو از مسئولیت فرار می کنی« »می خواستی کاری بکنی که من احساس گناه 

بکنم« و عباراتی از این قبیل می تواند، مانع گفت و گوی منطقی شود. 
اشخاص دوســت ندارند که دیگران درباره احساسات و عالیق آن ها به حدس و 
گمان متوسل شوند، بخصوص حدس اشتباه، آن ها را بشدت ناراحت می کند و 
این اتفاقی است که اغلب روی می دهد.  ذهن خوانی ممکن است یک بیان ناقص 
باشد که از آن برای پی بردن به همه مطالب استفاده کنید.  توجه داشته باشید که 
گاه »ذهن خوانی« مبین ترس شماست که به شکل اظهارنظر درباره احساسات و 

انگیزه های دیگران نمایان می شود.

معاون فرهنگی قوه قضائیه:
زندان آموزشگاه جرم است
قضائیه  قــوه  فرهنگی  معاون  فارس: 
گفت: این یک خطای بزرگ در قوانین 
ماســت که مجازات زندان بیش از حد 
وجود دارد؛ این خالف اســالم اســت 
که اصل مجازات را زنــدان قرار دهیم. 
حجت االسالم هادی صادقی در خصوص 
رفتار کارمندان دستگاه قضایی با ارباب 

رجوع، گفت: اینکه گفته می شود کارکنان دستگاه قضایی رفتار مناسبی با ارباب 
رجوع ندارند، یک بلیه عمومی است که متأسفانه در همه دستگاه ها وجود دارد، 

منتها با شدت و ضعف مواجه است. 
وی افزود: قطعاً برخی افراد رفتارهای نامناســبی دارند و حتی زمانی که شما به 
بانــک هم مراجعه می کنید، می بینید که کارمند بانک گاهی اوقات با یک قیافه 
عبوسی نشســته و به زحمت پاسخگوی ارباب رجوع است. معاون فرهنگی قوه 
قضائیه ادامه داد: کارمندان دستگاه قضایی هم افرادی با تحصیالت خاص هستند 
که از آن ها انتظارات ویژه ای می رود، اما آن ها هم انسان های همین مملکت هستند 
و در همین جو عمومی نفس می کشند. قطعاً آن ها از دیگران یاد می گیرند و تافته 
جدا بافته نیستند.  وی با اشاره به مجازات زندان، گفت: زندان فی نفسه آموزشگاه 
جرم است و زندانیانی که با هم یک جا جمع می شوند، رفاقت می کنند و طبیعی 

است که از همدیگر چیزهای زیادی را یاد بگیرند. 
معاون فرهنگی قوه قضائیه ادامه داد: بنابراین خواهش ما از نمایندگان مجلس این 
است که این قدر در قوانین خود مجازات زندان را نبینند، این یک خطای بزرگ 
در قوانین ماست که مجازات زندان بیش از حد وجود دارد، این خالف اسالم است 

که اصل مجازات را زندان قرار دهیم.

یک مسئول وزارت بهداشت اعالم کرد
شیوع آنفلوانزا در ۱۰ استان کشور

ایسنا: رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد که به 
دلیل شیوع سه نوع آنفلوانزای فصلی در کشور، گروه های پرخطر حتماً از واکسن 
آنفلوانزا استفاده کنند. دکتر محمدمهدی گویا با بیان اینکه در زمان اوج آنفلوانزا 
به سر می بریم، اضافه کرد: درحال حاضر سه نوع آنفلوانزا در کشور شایع است و 
همه کشور درگیر آن هستند، اما در کرمان، قزوین، چهارمحال و بختیاری، تهران، 
اصفهان، خراسان رضوی،  ایالم، یزد، همدان و آذربایجان شرقی شدیدتر است. این 
سه نوع ویروس مشابه یکدیگر و همه آنفلوانزای فصلی محسوب می شوند و متعلق 
به فصل سرما هستند. ابتال به این بیماری با رعایت نکات بهداشتی ساده، اجرای 

توصیه های پزشک و استراحت در منزل قابل پیشگیری و درمان است. 
وی افزود: تأکید می کنیم که پزشــکان از تجویر داروی نابجا بخصوص ترکیبات 
حاوی کورتون پرهیز کنند؛ چون ممکن اســت عوارض خطرناکی داشته باشد. 
عالوه بر آن مســکنی به جز استامینوفن نباید تجویز شود، بویژه در مواردی که 

کودکان با عالئم اسهال به پزشک مراجعه می کنند.

رئیس فراکسیون جوانان مجلس خبر داد
احیای سازمان ملی جوانان تا نیمه سال ۹۷

مهر: رئیس فراکسیون جوانان مجلس 
گفت: دولت الیحه تفکیک بخش جوانان 
از ورزش را ارایه داده، اما اگر به تصویب 
نرســد، طرحی در مجلس برای احیای 
ســازمان ملی جوانان داریم که تا نیمه 
اول ســال ۹۷ به نتیجه می رسد.  سید 
فرید موسوی ادامه داد:  اگر سمن ها در 

این امر پیشرو باشند، می توانیم شفافیت را در همه جای کشور مطالبه گری کنیم 
و این را به شــکل یک فرهنگ جا بیندازید. ۳۷ نفر از همکاران در مجلس زیر 
٤٠ سال هستند و در فراکسیون جوانان حضور دارند. سازمان برنامه در این مورد 
بدرســتی اقدام نکرد و گالیه جدی داریم که بودجه مختص جوانان، اختصاص 

نیافت. امیدواریم این اعتبارات تخصیص یابد.
وی گفت: دولت الیحه ای برای احیای سازمان ملی جوانان ارائه کرد که در مجلس 
از آن اســتقبال می کنیم. فراکسیون جوانان هم طرح دیگری برای آن ارائه کرد 
که اگر به هر دلیلی آن طرح به نتیجه نرسید، در نیمه اول سال آینده وضعیت 

سازمان ملی جوانان مشخص شود.

قائم مقام سازمان نظام پرستاری عنوان کرد
کمبود ۸۰ هزار پرستار در بیمارستان ها

ایلنا: قائم مقام سازمان نظام پرستاری با اشاره به اینکه تخصیص نیافتن بودجه 
به حوزه پرســتاری موجب اجرایی نشدن قانون تعرفه گذاری شده است، گفت: 

بیمارستان ها ۸٠ هزار پرستار کم دارند.
محمد شریفی مقدم درباره سرانجام قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری گفت: 
برای اجرای مصوبه سال ۸6 به 1٠٠٠ میلیارد تومان پول عالوه بر منابع موجود 
نیاز اســت. این مبلغ توسط وزارت بهداشت تأیید و قرار شد در بودجه سال ۹۷ 
دیده شــود، اما کمیسیون اجتماعی دولت به دلیل اینکه نگاه همسویی با حوزه 

پرستاری ندارد، این موضوع را تأیید نکرد.
شــریفی مقدم با اشــاره به اینکه به نظر می آید در حوزه ســالمت بحث های 
کارشناسی حرف اول را نمی زند، بلکه البی تعیین کننده است، گفت: گاهی این 

البی ها موجب می شود کار درست شود و گاهی هم این طور نیست.
او با بیان اینکه برخی نمایندگان مجلس درحوزه سالمت اهمیتی برای سالمت 
قایل نیستند، خاطرنشان کرد: قانون تعرفه گذاری به عنوان یک تکلیف در برنامه 
ششــم توسعه آمده است و باید اجرا شــود، اما به علت نبود همکاری این افراد، 
همچنان معلق است. در حال حاضر تخصیص این پول به صحن مجلس رفته و 
مراحلی را باید طی کند که هر مرحله سخت تر از مرحله قبل است. امیدواریم این 

موضوع در صحن علنی مجلس مطرح شود و رأی بیاورد.
او درباره کمبود کادر پرستاری در کشور گفت: ما در بیمارستان ها حدود ۸٠ هزار 
پرســتار کم داریم، اما از طرف دیگر بســیاری از پرستاران دانش آموخته جذب 

نمی شوند؛ زیرا دولت بودجه جذب آن ها را ندارد.

نرخ اقامت یک 
شب درهتلی در 

اندونزی برای 
شخص حدود ۸۰ 

دالر در می آید، 
اما این رقم در 

ایران به ۱5۰ دالر 
می رسد که این 

هتل ها واقعاً گران 
است

بــــــــرش

 جامعه/ محمود مصدق   ایران با توجه 
به قدمت و برخورداری از آثار تاریخی کم 
نظیر و جذابیت های طبیعی بالقوه، کشور 
جذابی برای توریســت ها و گردشــگران 
است، اما سهمش از چرخش مالی صنعت 
گردشگری در دنیای امروز فقط نیم درصد 
اســت؛ رقمی که به قول معــروف اصاًل 
چنگی به دل نمی زند.  این در حالی است 
که وابستگی دیرین کشور به نفت ضرورت 
بهره مندی از فرصت های گردشــگری را 
اجتناب ناپذیر ســاخته است و بی تردید 
توسعه گردشــگری و زیرساخت های آن 
می تواند به رفــع چالش های موجود در 

این خصوص کمک کند.
البته برای توسعه گردشگری در کشور در 
دو بُعد داخلی و خارجی تالش هایی از یک 
دهه پیش در حال انجام است که برگزاری 
نمایشگاه بین المللی گردشگری یکی از آن 
موارد است. یازدهمین دوره این نمایشگاه 
از صبح روز سه شنبه، سوم بهمن جاری 
در حالی با حضور مســئوالن و بعضی از 
فعــاالن این حوزه آغاز به کار کرده که بنا 
به آمارهای ارائه شده؛ ۷٠ شرکت خارجی 
توانمندی های  داخلــی  شــرکت  و٤۳٠ 
خــود را در زمینه هــای مختلف خدمات 
گردشــگری الکترونیکی، صنایع دستی و 
هنری، فروش تــور، امکانات و تجهیزات 
مســافرتی، رزرو آنالین هتل ها، غذاهای 

سنتی و... ارائه کرده اند.
از آنجا که نمایشــگاه یاد شده هر ساله با 
هدف ترویج ظرفیت ها و شناســایی نقاط 
قوت و ضعف کشــور در حوزه گردشگری 
برگزار می شود، عصر پنجشنبه یعنی یک 
روز قبل از اتمام فعالیتش در این دوره به 
محل دائمی نمایشگاه های بین المللی واقع 
در شمال تهران رفتیم تا بیشتر با حال و 
هوا یا همان ظرفیت ها و چالش های توسعه 

گردشگری در ایران آشنا شویم. 
بــا ورود بــه محوطه نمایشــگاه به نظر 
می رسد استقبال مردم در این دوره بیشتر 
از دوره های قبل اســت، البته شاید عمده 
دلیل این موضوع در کنارپارامترهای رقابت 
پذیری و بازتاب ظرفیت های استانی، وجود 
کارگاه های آموزشــی و سالن گردشگری 
کــودک و اجرای برنامه هــای فرهنگی و 
آیین های سنتی باشد. به هرحال ابتدا به 
سالن مخصوص شرکت های خارجی سر 
می زنم. به نظر بیشتر آن ها در زمینه لوازم 

خانگی فعالیت می کنند. در بین آن ها چند 
آژانس مسافرتی هم دیده می شود.

مسیـری گران برای گردشگران   
خارجی

»ابراهیم شــاه« کارگزار یک شــرکت از 
کشــور اندونزی درباره ظرفیت ها و عمده 
چالش های توسعه گردشــگری در ایران 
به قدس می گوید: واقعیت این اســت که 
ایران مسیر گرانی برای گردشگران خارجی 
اســت؛ یعنی ما پرواز مستقیم به برخی از 
کشــورها نداریم و به همین دلیل هزینه 
پــرواز برای آنان گــران در می آید، ضمن 
اینکه هزینه های اقامت در هتل و پرداخت 
ورودی به مراکز دیدنــی مثل موزه ها و... 
در مقایسه با دیگر کشورها گران تر است؛ 
مثالً بــرای ورود به موزه ســعد آباد یک 
ایرانــی 2٠٠٠ تومان پرداخت می کند، اما 
از یک خارجی تقریباً هشت برابر دریافت 
می کنند. یا نرخ اقامت یک شب درهتلی 
در اندونزی برای شخص حدود ۸٠ دالر در 
می آیــد، اما این رقم در ایران به 15٠ دالر 
می رســد که این هتل ها واقعاً گران است؛ 
بنابراین وقتی این هزینه ها با هم محاسبه 
شود، ســفر به ایران برای مسافرخارجی 
یک پکیج گران تمام می شود و در نتیجه 
او کشــورهای ارزان تر را برای ســفر خود 

انتخاب می کند.

 ظرفیت هــای پنهـان در حوزه 
گردشگری

در ســالن آژانس ها و تورهای مســافرتی 
داخلی، همه سعی می کنند با ارائه تخفیف 
برای خود مشتریان بیشتری جذب کنند. 

فرامرز جعفریان، مدیر یک آژانس مسافرتی 
نیز مســائل و مشکالت پیش روی توسعه 
گردشگری در ایران را کامالً روشن می داند 
و به قــدس می گوید:همه مشــکالت را 
می دانند، اما اراده ای برای رفع آن ها نیست.

وی با اشــاره به اینکه برگزاری نمایشگاه 
به دلیل آنکه موجب ارتباط فعاالن حوزه 
گردشــگری می شــود، مفید فایده است 
اما برای توســعه گردشگری کافی نیست.

برای این منظور عــالوه بر ایجاد و اصالح 
زیر ســاخت ها در کشــور بایــد فرهنگ 

گردشگرپذیری را در کشور رشد دهیم. 
وی با بیــان اینکه ظرفیت های پنهانی در 
حوزه گردشگری داریم، اما نمی توانیم آن ها 

را به مردم دنیا بشناسانیم و از آن ها به نحو 
مناسبی استفاده کنیم، تصریح می کند: با 
گردش در درون نمایشــگاه می بینید که 
تقریباً عاری از شــرکت های فعال خارجی 
در زمینه گردشــگری است، فقط مالزی، 
اندونــزی، تایلند و ترکیــه در اینجا غرفه 
دارند، در حالی که اکنون باید بســیاری از 
شرکت های اروپایی و آسیایی در اینجا غرفه 
می داشــتند. حتی کشور چین که ارتباط 
سیاسی خوبی با ما دارد، در اینجا غرفه ای 
ندارد؛ یعنی حضور کشورهای دیگر در این 
نمایشگاه بسیار بسیار ضعیف بوده است و 
به جرئت می توان گفت این نمایشگاه هیچ 

تأثیری در جذب گردشگر خارجی ندارد. 
وی با اشاره به نقش مثبت گردشگری در 
اقتصاد و اشتغال زایی می افزاید: بزرگ ترین 
مشــکل در حوزه جذب گردشگر خارجی 
تبلیغات سوء برخی از کشورها علیه ایران 
در دنیاســت.ما را در بین پنج قاره شکل 
دیگری نشان داده اند.بنابراین نخستین گام 
برای جذب گردشگر این است که دولت و 
وزارت امــور خارجه با تبلیغات و از طریق 
دعوت از دســت انــدرکاران و گروه های 
گردشگری و آژانس ها به ایران این دید را 
عوض کنند تا آن ها به چشم خود ببینند 
که اینجا بهشت آسیاست و با آن چیزی که 
برخی از کشورها از ایران نشان می دهند، 

کامالً متفاوت است.
سالن ۳۸ این نمایشــگاه، نمایی از ایران 
کوچک شــده اســت؛ چرا که ۳1 استان 
کشــور جاذبه های گردشگری خود اعم از 
سوغات، غذاها، فرهنگ و موسیقی خود را 

به نمایش گذاشته اند. 

 مالیات ها باالست
علی کشوادی، مدیر یک اقامتگاه بومگردی 
نمایشــگاه  ایران،برگــزاری  شــمال  در 
گردشــگری را مثبت ارزیابــی می کند و 
به قدس می گویــد: قطعاً برگزاری چنین 
نمایشــگاه هایی برای جذب گردشــگر، 
بویژه گردشــگر داخلی بســیار تأثیرگذار 
است؛ چون افرادی که بعضی از استان ها و 
شهرهای ایران را تاکنون ندیده اند، با حضور 
در این نمایشگاه می توانند مقصد و یا سفر 

بعدی خود را انتخاب کنند. 
وی باال بودن مالیات ها و نهادینه نشــدن 
فرهنگ گردشــگری در ایــران را یکی از 
چالش های اساســی برای جذب گردشگر 

می داند و می گوید: بسترهای گردشگری 
در ایران فراهم نیست؛ مثالً ما اتوبوس های 
مناســب برای مســافران نداریــم تا آنان 
را جابه جا کنیم. وضعیت ســرویس های 
بهداشتی هم که معلوم است؛ حتی برخی 
از مراکــز اقامتــی توالت فرنگــی ندارند. 
در فــرودگاه امام برای کنترل پاســپورت 
صف های طوالنی شــکل می گیرد، ضمن 
آنکه از لحاظ قوانین نیز مشکالتی داریم؛ 
یعنی قوانین ما همه گردشگران را به یک 
شــکل می بیند.  وی با اشاره به اینکه باید 
برای ایجاد بســترهای مناسب فکر جدی 
شــود، می افزاید:یکــی از ضعف هایی که 
اکنون داریم، این است که منابعی در خارج 
برای معرفی جاذبه های گردشگری در ایران 
نداریــم. آن هایی هم که هســتند، بخش 
خصوصی هستند که تا حدی می توانند در 
این زمینه مفید باشند؛ بنابراین دولت باید 

حمایت کند. 

 گردشگری باید جان بگیرد
جمشید حمزه زاده، دبیر مجمع هماهنگی 
تشــکل های گردشــگری نیــز در آیین 
افتتاحیه این نمایشــگاه بــا بیان اینکه از 
ظرفیت های گردشــگری ایران به خوبی 

اســتفاده نکرده ایــم، درباره 
مشکالت صنعت گردشگری 
در کشــور می گوید: تحمیل 
مالیات های سنگین، وام های 
گــران بانکــی، جرایم بیمه 
تأمین اجتماعی، نبود برنامه 
گردشگری،  توســعه  جامع 
نبود  سلیقه ای،  برخوردهای 
قوانین تسریع کننده و اجرای 
نادرست قوانین از جمله موانع 
پیــش روی توســعه صنعت 

گردشگری است.
وی بازنگری در قوانین توسعه 
گردشگری با مشارکت همه 

عناصر و ارکان و نخبگان فکری را ضروری 
می خواند و می گویــد: در اجرای بندهای 
۹۸ و 1٠٠ قانون برنامه ششــم توسعه در 
خصوص واگذاری امور به بخش خصوصی و 
همچنین استفاده از مدیران باتجربه و ارائه 
مشوق های مالی و غیرمالی نظیر تسهیالت 
بانکی ارزان، حذف مالیات و ارزش افزوده و 
برخوردهای سلیقه ای باید اقدامات اساسی 

انجام شود تا گردشگری جان بگیرد.

رئیس کمیته 
آموزش و پرورش مجلس: 

رتبه بندی معلمان 
بودجه خاص می خواهد

کمیته  رئیس  بیراونــدی،  محمد  فارس: 
آموزش و پرورش مجلس با اشاره به اقدامات 
مجلس در افزایش بودجه آموزش و پرورش، 
خاطرنشان کرد: سال گذشته بیش از ۳٠٠٠ 
میلیارد تومان به سقف بودجه تقدیمی دولت 
اضافه کرده ایم؛ ضمن اینکه در سال جاری 
موضوع حامل های انرژی را داشــتیم که از 
ایــن طریق، کمک قابل توجهی به آموزش 
و پرورش می شود و کمیسیون تلفیق 1٠٠٠ 
میلیارد تومان نیز به موضوع نوسازی مدارس 
اختصاص داده اســت که باید این موارد در 

صحن علنی مجلس به تصویب برسد.
وی متذکر شــد: با توجه به کسری بودجه 
سال های گذشــته آموزش و پرورش، باقی 
ماندن برخی مطالبــات فرهنگیان و وجود 
برخی مدارس فرســوده، این بودجه کفاف 
آمــوزش و پرورش را نمی دهــد و نیازمند 

چاره اندیشی اساسی است.
رئیس کمیته آموزش و پرورش مجلس ابراز 
داشــت: قرار است رتبه بندی معلمان انجام 
شود و در آن به معیشت، صالحیت و منزلت 
فرهنگیان توجه شــده و به آن کمک شود، 
اما سالیان سال است می گوییم قصد اجرای 
آن را داریم، ولی هر ســال این موضوع را به 
ســال دیگر موکول می کنیم و هنوز توفیق 
عملیاتی کردن آن را نداشــته ایم؛ چرا که 

اعتبار خاص خود را می خواهد.

مدیرکل دفتر انتشارات و 
فناوری آموزشی:

۷3 درصد کتاب های کمک 
آموزشی استاندارد نیست

تسنیم: مسئوالن آموزش وپرورش می گویند 
حدود 2۷ درصد کتاب های کمک آموزشی 
موجود در بازار اســتاندارد هســتند. محمد 
ناصری، مدیرکل دفتر انتشــارات و فناوری 
آموزشی می گوید: کتاب های کمک درسی 
به شرط استاندارد بودن می توانند با انتخاب 
معلم مجاز باشــند، اما هم اکنون با این آفت 
مواجه هستیم که حجم استفاده از کتاب های 
کمک درسی بســیار زیاد است؛ در حقیقت 
کتاب های کمک درسی باید با استانداردهای 
آموزش و پرورش که 15 ســال است تهیه 
شــده و در اختیار ناشران قرار گرفته است، 
هماهنــگ باشــند. ناصری گفت: بیشــتر 
با استانداردهای  کتاب های کمک درســی 
تدویــن شــده از ســوی آموزش وپرورش 
همخوانی ندارند و از ابتدای سال ۹٤ تا آبان 
ســال ۹6 حدود 11 هزار کتاب به دست ما 
رســید که از این تعداد 25٠٠ مورد کتاب 
کمک درســی بودند، اما فقــط 2۷ درصد 
مطابق استانداردهای آموزش وپرورش بودند 
و اگــر این 2۷ درصد کتــاب بخواهد مورد 
اســتفاده قرار بگیرد، باید نقــاط ضعف را 
برطرف کند و نباید به گونه ای زیاد استفاده 
شــود که کتاب های درسی را تحت الشعاع 
قرار دهد. مدیرکل دفتر انتشارات و فناوری 
آموزشی ادامه داد: مجموع حجم کتاب های 
درســی دوره دبستان ســه کیلو است، اما 
شاهدیم دانش آموزان پنج تا 6 کیلو کتاب با 
خود حمل می کنند و در برخی موارد معلمان 
در کنار کتاب درسی ریاضی یا علوم از کتاب 

کمک درسی استفاده می کنند.

معاون وزیر ورزش و جوانان:
۷۰ درصد جمعیت کشور 

ورزش نمی کنند

ایرنا: معــاون توســعه ورزش قهرمانی و 
حرفــه ای وزارت ورزش و جوانــان گفت: 
انجام شده، متأسفانه  براساس بررسی های 
حدود ۷٠ درصــد از جمعیت ۸٠ میلیون 
نفری کشــور، هیچ گونه فعالیت ورزشی و 

بدنی انجام نمی دهند.
محمدرضا داورزنی اظهار کرد: بر اساس آمار 
سال ۹5، ۷٠ درصد از جمعیت کشور هیچ 
گونه فعالیت ورزشــی ندارنــد و حدود 1٤ 
درصد از جمعیت کشور نیز هفته ای یک تا 
دو روز، فعالیت های ورزشی انجام می دهند. 
وی تصریح کرد: حدود 11 درصد جمعیت 
کشور نیز از سه تا پنج روز در هفته ورزش 
می کنند و تنها سه درصد از جمعیت کشور 
ایران به صــورت مســتمر در طول هفته 
فعالیت های ورزشی مرتبی را انجام می دهند. 
داورزنی گفــت: حدود ۷5 درصد از مرگ و 
میر کشور به سبب بیماری های غیرواگیردار 
اســت و این نشان می دهد که مردم کشور 
به لحاظ فعالیت بدنی و ورزشی در شرایط 

نامناسبی قرار دارند. 

خبر

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

 مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری ابرها:

بارورکردنابرها۱5۰میلیاردتومانبودجهمیخواهد

پس از خبر

 جامعه/ عباسعلی سپاهی یونسی  ماجرای بارور سازی 
ابرها در ایران از ســال 1۳5۳ شــروع شد آن هم با کمک یک 
شــرکت کانادایی در محدوده سد لتیان. بعد از انقالب و از سال 
6۷ باروری ابرها با وارد کردن فناوری آن از روسیه به ایران آغاز 
شد. از سال ۸۷ با کمک متخصصان داخلی و با وارد کردن بعضی 
از فناوری ها از دیگر کشورها به طور جدی تر این پروژه در دستور 
کار قرار گرفت. در حال حاضر در سطح جهان بیش از 56 کشور 

از این روش برای بارور کردن ابرها استفاده می کنند.
در همیــن زمینه مدیر مرکز ملی تحقیقات و مطالعات باروری 
ابرها با بیان اینکه متأسفانه ما برای انجام پروژه بارورسازی ابرها 
تنها دو هواپیما در اختیار داریم و برخی از ابزارهای ما نیز فرسوده 
شده است، تصریح می کند: هم نیاز به هواپیمای بیشتر داریم و 
هم نیاز به اینکه ابزارهای مرکز را به روزرســانی کنیم چون در 

حال حاضر در جهان اقبال فراوانی به این فناوری می شود.  
فریــد گلکار می افزایــد: در حال حاضر 
برخی از کشــورها برای سرکوب تگرگ 
نیــز از همین روش اســتفاده می کنند 
و این نکته ای اســت که مــا نیز باید به 
آن توجه کنیم چــون در ایران تگرگ، 

خسارت زیادی به محصوالت کشاورزی وارد می کند.
وی یادآور می شود: باروری ابرها به طور میانگین در هر ماه حدود 
15 درصــد افزایش باران را در پی دارد و این عدد بســیار قابل 
توجهی است بخصوص اینکه استحصال آب با این روش بسیار 

ارزان است پس باید توجه ویژه ای به این فناوری داشته باشیم.
 وی با تأکید بر اینکه با تجهیزات این مرکز امکان پوشش همه 
نقاط کشــور وجود ندارد، می افزاید: بایــد برنامه ریزی جدی و 
دقیقی داشــته باشیم تا سال آبی آینده را از دست ندهیم چون 
امسال متأسفانه باروری ابرها انجام نشده است.  گلکار در پاسخ به 
این پرسش که وقتی با این روش می توان آب ارزان تری به دست 
آورد چرا باید تجهیزات مرکز قدیمی و یا بودجه کافی در اختیار 
مرکز قرار نگیرد، می گوید: شاید یکی از دالیل می تواند این باشد 
که ما به عنوان کسانی که در این بخش فعالیت می کنیم، صدای 
خودمان را به گوش باالدســتی ها نرسانده ایم.  از طرفی تاکنون 
در کشــور این احساس نیاز به وجود نیامده است چون اگر این 
احساس نیاز شــکل بگیرد، طرف مقابل صدای شما را خواهد 
شنید هرچند صدای شــما بلند نباشد، اما در چند هفته اخیر 

نیازهای آبی و بحران آب در کشور خودش را بیش از هر زمانی 
نشــان داد و سبب شد که توجه بیشتری نسبت به گذشته به 
ماجرای باروری ابرها شکل گیرد. وی می افزاید: در حال حاضر، 
هوا فضای ســپاه و مجموعه دولت به دنبال این هســتند که 
مشکالت رفع شود و ما بتوانیم باروری ابرها را انجام بدهیم و اگر 
این مشکالت زودتر حل شود، می توانیم شاهد پیشرفت خوبی 
در زمینه باروری ابرها در کشور باشیم. گلکار درباره بودجه مورد 
نیاز برای اینکه تمام ایران تحت پوشش برنامه باروری ابرها قرار 
بگیرد نیز بیان می کند: به 15٠ میلیارد تومان نیاز است تا این 
برنامه به شکل سراسری انجام شود. وی درباره اولویت های مرکز 
برای امسال می گوید: ما ایران مرکزی را قطعاً تحت پوشش قرار 
خواهیم داد. در دیگر استان ها نیز باید ببینیم که چه تقاضایی 
از ســوی آن ها مطرح می شــود و چه امکاناتی در اختیار مرکز 
قرار می گیرد، اما استان های خراسان رضوی و خراسان جنوبی 
از جمله استان هایی هســتند که تقاضای زیادی داشته اند که 
البته اولویت های ما مســائل فنی و تحقیقاتی و زیرساخت های 
مناســب نیز هســت و باید به این بخش نیز توجه بشود؛ مثاًل 
نیاز به رادارهای هواشناسی داریم، اما در شرق کشور هیچ رادار 
هواشناسی وجود ندارد.  وی درباره دیگر شرایط استان ها برای 
انجام باروری ابرها نیز می گوید: در ابتدا آب منطقه ای هر استان 
باید تقاضایی برای این کار داشته باشد و همچنین استانداری ها 
و ستاد حوادث غیر مترقبه هر استان باید در جریان باشند و در 

این زمینه ما را یاری کنند.

خبر
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 معارف /طيبه مروت  مراجع عظام تقليد 
در ديدار وزير نيرو بر ضرورت حل مشكالت 
مردم در حوزه انرژى تأكيد كردند و خواستار 
رعايت اصل صرفه جويى در شرايط حساس 

كنونى از سوى مردم شدند. 
آيات عظام مكارم شيرازى، وحيد خراسانى، 
جعفر سبحانى و نورى همدانى در ديدارهاى 
جداگانه وزيــر نيرو با ايشــان، بر ضرورت 
فرهنگ سازى در حوزه مصرف تأكيد كردند.

 مردم گاليه دارند
آيت اهللا مكارم شــيرازى در 
ديدار وزير نيرو و معاونان وى، 
با اشــاره به گاليه هاى مردم 
دربــاره هزينه هاى آب و برق 
گفت: مردم مى گويند، گاهى 
دســت اندركاران آب و برق، 
قيمت را باال مى برند. اين گونه 
كه اعالم نشده، قيمت ها باال 
مى رود، براى مردم قابل قبول 
نيســت، از اين رو بايد اطالع 
رســانى الزم صورت گيرد تا 

موجب نارضايتى مردم نشود.
وى بــا اشــاره به شــرايط 
خشكسالى در كشور گفت: در شرايط سختى 
از نظر آب و برق قرار داريم و خشكسالى در 
كشور وجود دارد كه اميدواريم به لطف خدا 

برطرف شود.
وى افزود: نخســتين كارى كــه بايد انجام 
شود، فرهنگ ســازى براى مردم است، اما 
بايد از تمام رســانه ها استفاده كرد و مسئله 
در نمازهاى جمعه، منبرها و صدا و ســيما 
با زبان هاى مختلف بيان شــود كه مردم در 
مصرف آب و برق صرفه جويى كنند و بيش 

از نياز مصرف نكنند.
به گــزارش خبرگزارى حــوزه، وى با بيان 
اينكه فرهنگ سازى بار  كار را سبك خواهد 
كرد، اظهار داشت: براى فرهنگ سازى بايد 
مطالب را تكرار كنيم و از آن خسته نشويم، 
از اين رو با اســتفاده از تمامى قالب ها مانند 
نمايش، فيلم، مصاحبــه، ميزگرد و راه هاى 

مختلف ديگر بايد وارد كار شد. 
آيت اهللا مكارم شــيرازى با بيان اينكه بايد 
از انرژى هاى نو مانند انرژى خورشيدى نيز 
استفاده كرد، ابراز داشــت: اميدواريم همه 
دســت به دست هم بدهند و اين مشكالت 

را با لطف خداوند برطرف سازند.
آيت اهللا وحيد خراســانى نيــز تأكيد كرد:  
مسئوالن وزارت نيرو در رسيدگى به وضعيت 
آب و برق مناطــق محروم، نهايت تالش را 
انجام دهند.اين مرجع تقليد همچنين اظهار 
داشــت: با توكل به خداوند متعال و توسل 
به وجود مقدس حضرت ولى عصر عجل اهللا 
تعالى فرجه، مشكالت حل خواهد شد و ما 

دعاگوى تمامى خدمتگزاران به مردم هستيم .

 آموزش براى جلوگيرى 
از اسراف آب

آيــت اهللا ســبحانى نيز با تأكيــد براينكه 
خشكسالى داليلى دارد و هر فرد يا مسئولى 
از نــگاه خــود در مورد خشكســالى بحث 
مى كند، گفت: در هميــن دهات باالى قم 
چند رودخانه جارى است و آب ها در بيابان 
هدر مى رود. اگر اين آب ها جمع آورى شود، 
بسيارى از مشكالت حل مى شود، بنابراين 
مى تــوان با برنامه ريزى و رســيدگى بهتر، 
جلوى هدر رفتن آب را گرفت و به آن ســر 

و سامان داد.
اين مرجع تقليــد افزود: اما دليلى كه قرآن 
براى خشكسالى دارد اين است؛ مى فرمايد 
بين مردم، پاكى و نزوالت آســمانى رابطه 
اســت. پاك باشيد تا نزوالت آسمانى بيايد، 
معنايش اين اســت كه اگر پاك نباشــيد، 
نزوالت نخواهد آمد. بنابراين، بايد جامعه را 
به پاكى دعوت كرد؛ اين همه ربا در كشــور 
است، آن را لباس پاكى پوشانديم و جامعه 

را گرفتار كرديم.
آيت اهللا ســبحانى افــزود: بنابرايــن، براى 
جلوگيرى از هدر رفتن آب و نزوالت آسمانى 
دو كار الزم اســت انجــام داد؛ اول بايد به 
جامعــه آمــوزش داد و از طرفى در جامعه 

پاكى ايجاد كرد تا خدا به جامعه عنايت كند؛ 
اين خبرى كه قرآن در مورد نزوالت آسمانى 
و پاكى مى دهد، قطعى و حتمى اســت. در 
اين ايام، در شهر قم شاهد بوديم، مردم براى 
نزول باران، نماز بــاران خواندند، اما يك بار 
كافى نيست، بايد اين نماز باران را تكرار كرد 
تا ان شــاء اهللا خدا هم به مردم رحم كند و 

نزوالت را بفرستد.

 ضرورت فرهنگ سازى براى مصرف
آيــت اهللا نورى همدانى نيــز در ديدار وزير 
نيرو تأكيد كرد: مســئله آب از موضوعات 
حياتى كشور و جزو احتياجات اصلى مردم 
به شمار مى رود. اين مرجع تقليد بر خدمت 
رسانى بيشتر به مردم تأكيد كرد و افزود: در 
اسالم مسئوليت به فردى، اجتماعى و شغلى 

تقسيم شده است.
 بر اساس فرهنگ اسالم، همه مردم نسبت 
به هم مسئوليت دارند.وى با بيان اينكه در 
شــرايط كنونى كه آب كم است مردم هم 
وظيفه اى دارند و الزم است درست مصرف 
كنيم، گفــت: منظور از مصرف يعنى حد و 
مرز مصرف را مشخص و براساس آن مصرف 
كنيم.آيت اهللا سبحانى تصريح كرد: از جمله 
مسائلى كه مى تواند در اصالح مصرف اثرگذار 
باشد فرهنگ سازى است و اگر در هر كارى 

فرهنگ سازى كنيم، موفق خواهيم بود.

تأكيد مراجع عظام تقليد

منبرها و رسانه ها براى «فرهنگ سازى مصرف» بسيج شوند

نماز باران از ديدگاه قرآن و حديث
 كشــورمان اين روزها شاهد خشكسالى و كاهش نزوالت آسمانى است و بخشى 
از مردم مؤمن و معتقد ما در برخى از اســتان ها به نماز باران متوسل شده اند. گاه 
در برخى از شبكه هاى اجتماعى موافقان و مخالفان نسبت به تأثير اين حركت ها 
ترديــد دارند در حالى كه ما در باورهاى خود معتقد به تأثير نماز باران در بارش 

نزوالت هستيم.
باريدن باران در اثر نماز، جلوه اى از قدرت الهى اســت و ما نمونه هاى بسيارى در 
تاريخ، چه در زمان پيامبر(ص) و معصومين(ع) و چه حتى در دوره معاصر به عنوان 

شاهد و گواه مى توانيم بياوريم.
درخواست باران از طريق نماز يك درس توحيدى است. در خشكسالى و در بى آبى 
تنها خداوند است كه با فرستادن باران، رحمت خود را بر سر بندگان مى گستراند، 

همچنانكه در قرآن مى فرمايد:
َماء َماء  يَاَح بُْشــًرا بَْيَن يََدْى َرْحَمِتِه َوأَنَزلَْنا ِمَن الَسّ   «َوُهَو الَِّذى أَْرَسَل الِرّ
ا َخَلْقَنا أَنَْعاًما َوأَنَاِسَىّ َكِثيًرا». توجه  ْيًتا َونُْسِقَيُه ِمَمّ َطُهوًرا لُِنْحِيَى بِِه بَْلَدًة َمّ
كنيد كه خداوند مى فرمايد اوست كه از آسمان اين آب طهور و پاك را مى فرستد.

 يا در آيه اى ديگر مى فرمايد:
 «قْل أََرأَيُْتْم إِْن أَْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن يَأْتِيُكْم بَِماٍء َمِعيٍن» بگو: چه تصّور 
مى كنيد؟ اگر آب به زمين فرو رود. كيســت كه باز آب روان و گوارا براى شــما 

پديد آرد؟
نكته دوم اينكه آنچه در احاديث ما پررنگ است، اين است كه اعمال انسان ها در 

بارش و نباريدن باران مؤثر است.
 البته از اين حرف اين برداشــت صورت نگيرد كه اگر باران نمى آيد، الزاماً به اين 
معناست كه مردم گنهكار هستند اما در رواياتى از پيامبر(ص) داريم كه اگر خداوند 
بخواهد غضب كند، اين غضب به وسيله نباريدن باران و گرانى و تسلط اشرار صورت 
مى گيرد؛ يعنى مى بينيد كه تجار، تجارت مى كنند، اما سودى حاصل نمى شود و 
درخت ها از آب باران سيراب نمى شوند و نهرها پرآب نمى شود و اشرار بر آن قوم 
مســلط مى شوند. اين روايت نشان مى دهد كه مسئله گناه با دريغ شدن رحمت 

خداوند بى ارتباط نيست.
در روايتى از امام صادق(ع) آمده اســت كه اگر زمامداران در داورى درست حكم 
نكنند و ظلم و ستم پيشه كنند، باران آسمان قطع مى شود. در اين روايت، كفران 
نعمت و نپرداختن زكات و كم فروشى و ترك امر به معروف و نهى از منكر از عوامل 

و اسباب قطع باران معرفى شده اند.
اما درباره پيشــينه نماز باران بايد دانست كه ســنت خواندن نماز باران از زمان 
پيامبران گذشته رايج بوده و نزول باران به سبب دعا يا نماز يا نيايش اتفاق مى افتاده 

است.
 در روايتى از امام صادق(ع) داريم كه حضرت سليمان با اصحاب خود براى نماز به 
بيرون شهر مى روند و در راه به مورچه اى برمى خورند كه يكى از دستان خود را رو 
به آسمان كرده و دعا مى كند كه خدايا ما از مخلوقات ضعيف تو هستيم و به سبب 

گناهان انسان ها ما حيوانات را هالك نكن.
 در واقع روايت مى گويد كه اين طور نيســت كه فقط با دعا و خواســت انسان ها 
باران ببارد، چه بسا بارش باران به واسطه دعا و درخواست موجودات ديگر از جمله 

حيوانات است كه خداوند مرحمت مى كند و باران ها را فرو مى فرستد.
مســئله ديگر كه در روايات ما هست اينكه دعا كردن به خودى خود مهم است 
هرچند شخص گنهكار باشد و خود اينكه شخص بداند گنهكار است، اما به حالت 

انابه و تضرع و توبه رو به خداوند كند، دعاى او مستجاب مى شود.
 همچنانكه داريم، فرعون با اينكه بســيار گنهكار بــود، اما به خاطر اينكه در نزد 
خداوند اقرار كرد كه «خداوند تويى» به سبب اين اقرار، خداوند باران رحمت خود 

را فرو فرستاد و رود نيل پر از آب شد.
مشهور است كه پيامبر اكرم(ص) دو بار يكى در سال 6 هجرى و ديگرى در سال 
9 هجرى بعد از غزوه تبوك نماز باران خواندند و هر دو بار، باران باريد به حدى كه 

هفت شبانه روز باران مى باريد.
زمانى كه اميرالمؤمنين(ع) حاكم جامعه اسالمى بودند نيز نماز باران خواندند و بعد 
از نماز، خطبه اى را خواندند كه در واقع خطبه 105 نهج البالغه است. حضرت در 
اين خطبه شرط ها و توصيفات متعددى مى گذارند براى اينكه اين باران سودمند 

باشد و مى فرمايند:
بارالها ! بارانى حيات بخش، سيراب كننده، كامل، همگانى، پاكيزه، پربركت، گوارا 
و خّرمــى بخش از ناحيه خودت بر ما نازل فرمــا! بارانى كه گياهانى پربركت با 
شــاخه هاى پر ثمر و برگ هاى سرســبز و پرطراوات بروياند، آن گونه كه بندگان 

ضعيفت را با آن توان بخشى و سرزمينهاى مرده را با آن زنده كنى».
*منبع :  شبستان

آيت اهللا رشاد:
در معصوم خطا وجود ندارد 

كه قابل نقد باشد
شبستان: آيت اهللا على اكبر رشاد گفت: مبدأ 
علوم، ســاحت الهى است. همه معرفت ها اگر 
علم هستند از ساحت الهى سرچشمه گرفته 
و از طريق الهام يا فطرت و عقل براى انســان 
تنزل مى كنند. لغزش و خطا در مرحله اى است 
كه علم در ســاحت انسانى قرار مى گيرد و به 

عناصرى مشروط مى شود.
رئيس شــوراى حوزه علميه اســتان تهران و 
توليت حوزه علميــه امام رضــا(ع)، در آغاز 
جلسه درس خارج فقه، افزود: معصوم(ع) علم 
و معرفت را از سرچشــمه زالل هستى يعنى 
پروردگار مى گيرد؛ در نتيجه شــأن معنوى و 
علمى معصــوم(ع) نقش ِعلّى دارد؛ در نتيجه 
شأن مادى او متأثر از شأن معنوى او مى شود. 
از ايــن رو معصوم خطــا نمى كند. به همين 
جهت برخى سخنان باطل، سست و سخيفى 
كه گفته مى شود بر مبناى جهل و نادانى است.

رئيس شوراى سياست گذارى كنگره 
بين المللى علوم انسانى اسالمى:

با «اقتصاد اسالمى» فاصله 
زيادى داريم

فارس: رئيس شوراى سياست گذارى كنگره 
بين المللى علوم انســانى اسالمى با تأكيد بر 
جايگاه نظام مالى و بانكدارى اســالمى گفت: 
آنچه امروز در كشور ما پياده مى شود با «اقتصاد 

اسالمى» فاصله زيادى دارد.
حجت االســالم دكتر رضا غالمى در دومين 
نشست استادان علوم انســانى اسالمى ويژه 
اقتصاد اسالمى در بنياد پژوهش هاى اسالمى 
آســتان قدس رضوى، گفت: بــا كم كارى و 
بى تفاوتى نسبت به اين وضعيت فرصت ها از 

دست مى رود. 
وى با بيان اينكه اين نشســت بســيار مهم و 
منحصر به فرد است، گفت: كمتر پيش مى آيد 
در يك جلسه اى استادان برجسته، پيشكسوت 
و فعال اقتصاد اســالمى كنار هم جمع شوند 
و در يك فضاى معنوى و صميمى با يكديگر 

گفت وگو كنند.
غالمى با اشاره به اهداف برگزارى اين نشست، 
يادآور شد: نخستين هدف اين جلسه، افزايش 
ارتباطات علمى بين استادان اقتصاد اسالمى 
است. استادان با يكديگر مرتبط هستند، اما اين 
ارتباطات كافى نيست و بايد فرصت هايى را به 
وجود آورد كه اين ارتباطات افزايش پيدا كند 
و پيرامون يكسرى مسائل حائز اولويت، بتواند 

منشأ اثر باشد. 

اقتدا در ركعت چهارم نماز 
جماعت

پرسش: آيا مى توان در ركعت چهارم نماز كه 
امام تسبيحات اربعه مى خواند، اقتدا كرد؟

پاسخ: اگر امام در ركعت سوم يا چهارم باشد و 
مأموم بداند كه اگر اقتدا كند و حمد را بخواند، 
به ركوع امام نمى رسد، بنابر احتياط واجب بايد 
صبر كند تا امام به ركوع برود بعد اقتدا نمايد و 

در ركوع به امام برسد.
با  * كتاب آموزش مصور احكام مطابق 

فتاواى آيت اهللا العظمى خامنه اى

يك حديث / يك تصوير

براى جلوگيرى از 
هدر رفتن آب و 
نزوالت آسمانى، 
انجام دو كار الزم 
است؛ اول بايد به 
جامعه آموزش داد و 
از طرفى در جامعه 
پاكى ايجاد كرد تا 
خدا به جامعه عنايت 
كند

بــــــــرش

تأكيد برگزيدگان  «كتاب سال حوزه»:
كتاب هاى عالمان حوزه بايد در فضاى جامعه ديده شود

گزارش روز

معارف/ سيدمهدى موسوى: نوزدهمين همايش بين المللى 
كتاب ســال حوزه با قدردانى از صاحبان آثار برتر در بخش كتاب، 

پايان نامه و نيز مقاالت علمى و پژوهشى در قم برگزار شد.

 گره گشايى از مشكالت جامعه باشد
 آيت اهللا جعفر ســبحانى از مراجع تقليد، طى ســخنانى در اين 
همايش با تأكيد بر اينكه محصول كتاب ها و پژوهش هاى حوزوى 
بايد اين باشد كه گرهى از مشكالت جامعه را باز كند، ابراز داشت: 
گرچه كتاب فاخر نوشتن مهم است، اما بايد توجه داشت كه اساساً 
هر نوع نوشتنى نيز مهم نيست؛ بلكه آنچه اهميت دارد اينكه كتاب 
نوشــتن و مقاله نوشتن و كار پژوهشى انجام دادن باعث شود كه 
گرهى گشوده شده و مشــكلى حل شود. بنابراين بايد بيشترين 

اهميت را به محتوا داد.
اين اســتاد برجســته حوزه علميه قم همچنين با بيان اينكه 
مرحوم شيخ طوســى كتاب «التبيان» خود را براى رفع كمبود 
كتب تفسيرى در زمانه خود نوشت، گفت: اساساً علماى شيعه 
به تأسى از حضرات معصومين(ع) همين روش و سيره را داشتند 
چراكه خدمات فكرى و فرهنگى آن ها براى اين بوده كه مشكلى 
از جامعه را برطرف كنند و امروز نيز حوزويان ما با توجه به انبوه 
شــبهاتى كه در فضاى مجازى از ســوى دشمنان اسالم و اهل 
بيت(ع) منتشر مى شود در اين باره رسالت مهمى برعهده دارند و 
بايد با كار علمى و نگارش كتاب و مقاله، وظيفه خود را بدرستى 

در دفاع از دين و مكتب انجام دهند.

  ضرورت خالقيت و نوآورى
آيــت اهللا اعرافى مدير حوزه هاى علميه نيز با بيان اينكه همايش 
كتاب ســال حوزه شرايطى فراهم مى كند كه آثار قلمى و تحقيق 
و پژوهش طالب و فضــالى حوزه، زمينه معرفى و عرضه بهترى 
پيدا كند، اظهار داشــت: از پژوهش هاى حوزوى و كتب و مقاالت 
علمى اين انتظار بحق مى رود كه داراى عمق اجتهادى و خالقيت 
و نوآورى علمى الزم باشند تا بتوانند به نيازهاى روز جامعه و نظام 
اسالمى پاسخگو باشند و حتى فراتر از آن، نيازهاى جهان اسالم و 

دنياى بشريت را مورد توجه قرار دهند.

  ارسال 956 كتاب و 133مقاله به دبيرخانه همايش
حجت االسالم ابوالقاسم مقيمى، دبير نوزدهمين همايش كتاب 
سال حوزه نيز با اشاره به اينكه در اين دوره 965 اثر از حوزويان به 
دبيرخانه همايش ارسال شد، گفت: 147 اثر متعلق به حوزويان 
غيرايرانى بوده است، ضمن آنكه در مجموع 63 اثر نيز از بانوان 
طلبه به دبيرخانه ارســال شده بود و همه اين آثار مورد ارزيابى 

بيش از 300 داور در سه مرحله قرار گرفت.
وى افزود: امســال همچنين براى اولين بار نخستين جشنواره 
مقاالت علمى و پژوهشــى حوزه همزمان با همايش كتاب سال 
حوزه برگزار شــد و در اين بخش 133 مقاله علمى به دبيرخانه 
ارسال شد و از اين تعداد، پديدآورندگان هفت مقاله مورد تجليل 

قرار گرفتند.
در ادامه مراســم از شــخصيت ويژه علمى آيت اهللا سيد كاظم 

حسينى حائرى و آيت اهللا سيدمجتبى موسوى الرى تجليل شد.

  استعدادهاى جوان و آينده دار حوزه حمايت شوند
آيت اهللا ابوالقاسم عليدوست، عضو جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم كه خود يكى از برگزيدگان اين دوره از جشــنواره اســت، در 
گفت و گو با قدس با بيان اين كه همايش ها و جشــنواره هايى از 
جمله كتاب سال حوزه، معرفى كننده بخشى از توانمندى هاى 
علمى حوزه و حوزويان در عرصه قلم و نگارش كتاب است، گفت: 
بخصوص ما بايد زمينه اى فراهم كنيم كه استعدادهاى جوان حوزه 
با توان علمى مطلوب به اين سمت كشيده شوند و كتاب هاى آن ها 

منتشر شده و در فضاى عمومى كشور معرفى و تبيين گردد.
وى افزود: امروزه با توجه به انبوه نيازهاى نظام و جامعه اسالمى 
همه بايد دســت به دســت هم بدهيم كــه فعاليت هاى علمى 
و تحقيقاتى روحانيت هر چه بهتر و بيشــتر به ســمت نيازها و 
اقتضائــات جامعه گرايش پيدا كند و بــه اين ترتيب بتوانيم به 
دغدغه هاى مقام معظم رهبرى، علما و مراجع تقليد پاسخ مطلوب 

بدهيم. 

خبر

احكام

annota�on@qudsonline.ir

درنگ

حجت االسالم ابوالفضل جعفرى پور

معارف

رأی دادگاه
در خص��وص دعوی آس��تان قدس رضوی ب��ا وکالت آقای روح اهلل ابراهیمی مقیم مش��هد بلوار معلم بعد از 
معل��م 23 پ��اک 297 به طرفیت آقای علی اکبر رجبی مقیم شهرس��تان مه والت روس��تای همت آباد به 
خواس��ته صدور حکم به خلع ید از مساحت 2001 مترمربع از اراضی موضوع پاک 27 فرعی از باقیمانده 
26 اصلی خرم آباد بخش دو تربت حیدریه و قلع و نزع اش��جار و زراعت به انضمام کلیه خس��ارات دادرسی 
که دادگاه طرفین را دعوت به دادرسی نموده وکیل خواهان در تبیین خواسته بیان داشته به موجب سند 
مالکیت پیوس��ت دادخواست موکل مالک شش دانگ اراضی خرم آباد موضوع پاک 27 فرعی از باقیمانده 
26 اصلی به مس��احت 340 هکتار می باش��د که برابر تأمین دلیل مأخوذه از ش��ورای حل اختاف خوانده 
ضمن تصرف غاصبانه 2001 مترمربع از اراضی موقوفه در آن اقدام به کش��ت زعفران نموده اس��ت. از آن 
جایی که اس��تیاء خوانده بر اراضی موصوف بدون اذن موقوفه و مدرک قانونی می باشد تقاضای رسیدگی 
دارم خوانده علیرغم اباغ از طریق نشر آگهی در جلسه دادرسی حضور نیافته و الیحه ای نیز ارسال نکرده 
است. دادگاه به جهت تشخیص واقعیت و حقیقت امر موضوع را به کارشناس ارجاع که کارشناس محترم 
ضمن بررسی اسناد و مدارک طرفین و در معیت آنها و بازدید از ملک متنازع فیه نظریه خود را برابر اوراق 
شماره 37 و 38 مضبوط در پرونده اعام نموده است، نظریه مذکور به طرفین اباغ که مصون از اعتراض 
آنها باقی مانده اس��ت. با وصف مراتب و نظر به اینکه 1- برابر س��ند رس��می شماره 8638 مالکیت آستان 
ق��دس رضوی )خواهان( بر ش��ش دانگ یک قطعه زمین دارای پ��اک 27 فرعی از باقیمانده 26 اصلی به 
مس��احت 3400000 مترمربع )340 هکتار( محرز و مس��لم اس��ت 2- اداره خواهان با توجه به مستندات 
ضمیمه دادخواست در طرح دعوی ذینفع و ذی سمت می باشد 3- برابر تأمین دلیل صورت گرفته خوانده 
حسب اعام کارشناس محترم رسمی در رشته کشاورزی اقدام به تصرف در مقدار 2001 مترمربع از اراضی 
موقوفه نموده است 4- خوانده علیرغم اباغ از طریق نشر آگهی در هیچ یک از جلسات دادگاه حضور نیافته 
و نس��بت به خواسته خواهان و مستندات ابرازی وی ایراد و تکذیبی بعمل نیاورده است مضافاً به اینکه در 
اجرای قرار کارشناس��ی و پس از اعام کارش��ناس مبنی بر ارائه مدرک مالکیت، خوانده بیان داشته اراضی 
را در حدود 10 س��ال قبل بصورت مع الواس��طه از آقای آبراه خریده  ام و مدرکی ندارم. 5- مطابق نظریه 
کارش��ناس منتخب دادگاه که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده است محدوده تصرفات خوانده )اراضی 
موضوع خواسته( در پاک ثبتی صدراالشاره و متعلق به آستان قدس قرار داشته و دارد و اراضی به صورت 
بایر می باشد، در حال حاضر هیچ نوع کشت و زرعی و بنایی در آن وجود ندارد هر چند بنا به ادعای خوانده 
حدود 5 س��ال قبل در اراضی کش��ت نموده که بدلیل خشکس��الی و کمبود آب س��بز نشده است بنابراین 
دادخواهی خواهان صرفاً در بخش اول خواس��ته )خله ید( وارد و موجه تش��خیص و مستنداً به مواد 307، 
3078، 311، 3115 و 1258 قانون مدنی و مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و مواد 198 و 519 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی حکم به خلع ید خوانده از مس��احت 2001 مترمربع از اراضی تحت مالکیت خواهان 
بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ چهار میلیون و یکصد و چهل و هشت هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل 
و حق الزحمه کارش��ناس در حق خواهان صادر و اعام می نماید، در خصوص قلع و نزع اش��جار و زراعت با 
توجه به نظریه کارش��ناس که اعام نموده هیچ گونه کش��ت و زرعی و ابنیه ای در اراضی موضوع خواسته 
وجود ندارد لذا محکومیت خواهان به قلع و نزع اشجار و زراعت وجهی ندارد و دادگاه مستنداً به ماده 197 
قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطان دعوی خواهان در این بخش از خواسته صادر و اعام می نماید. 
راجع به بخش پایانی خواس��ته خواهان مبنی بر مطالبه هزینه دادرس��ی نظر به اینکه خواهان از پرداخت 
هزینه دادرس��ی معاف می باش��د دادگاه در اجرای بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و 

مصرف آن در موارد معین خوانده را به پرداخت مبلغ یک میلیون و ششصد و چهل و چهار هزار ریال بابت 
هزینه دادرس��ی در حق صندوق دولت محکوم می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از اباغ 
قابل واخواهی در همین شعبه و پس از آن ظرف مدت بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم 

محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است. 
آ- 9618851

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مه والت
علی اکبر تقی نژاد

رأی دادگاه
در خصوص دعوی آقای سیدمحمد کاظمی فرزند عبداهلل با وکالت مع الواسطه از سوی آقای رضا کاظمی 
عبدل آبادی با وکالت آقای محمد جعفری تربقان مقیم کوهسرخ بلوار امام علی به طرفیت آقایان 1- محمد 
باش��ی فرزند اسماعیل 2- حسین کاظمی فرزند حسن هر دو مقیم مه والت روستای عبدل آباد به خواسته 
محکومی��ت خواندگان ب��ر خلع ید از تصرفات واقع در یک قطعه باغ پ��اک 640 فرعی از یک اصلی واقع 
در روس��تای عبدل آباد به انضمام کلیه خسارات دادرس��ی و حق الوکاله وکیل دادگاه طرفین را به دادرسی 
دعوت نموده وکیل خواهان در دادخواست تقدیمی مدعی گردیده به موجب دو فقره سند مالکیت موکلش 
مالک مجموعاً ده س��هم و ربع مش��اع از پاک 640 فرعی از یک اصلی مش��تمل بر یک قطعه باغ با حدود 
اربعه مشخص در اراضی عبدل آباد می باشد که خواندگان بدون اجازه موکل ملک وی را در تصرف غاصبانه 
خ��ود گرفت��ه و با وصف مراجعات مکرر از رفع تصرف و تحویل مل��ک خودداری می نمایند همچنین بدون 
مجوز قانونی اقدام به س��اخت یک باب مغازه و ساختمان در ملک موکلم نموده اند که تقاضای رسیدگی را 
دارم. خواندگان علیرغم دعوت از طریق نشر آگهی در جلسه دادگاه حضور نیافته اند و الیحه ای نیز ارسال 
نکرده ان��د. دادگاه جه��ت احراز مالکیت خواهان و انطباق متصرفات خواندگان با س��ند مالکیت اس��تنادی 
خواهان موضوع را به کارش��ناس رس��می ارجاع که کارش��ناس محترم نظریه خود را برابر اوراق ش��ماره 
45 و 46 مضب��وط در پرونده ارائه نموده اس��ت. با وصف مراتب نظر ب��ه اینکه هر چند برای ملک موضوع 
خواس��ته برابر مواد 21 و 22 قانون ثبت س��ند مالکیت صادر شده و مالکیت  خواهان به مقدار 10 سهم و 
ربع س��هم مش��اع از کل 18 سهم شش دانگ پاک ش��ماره 640 فرعی از یک اصلی بخش دو مه والت به 
اثبات رسیده لکن از آن جایی که کل پاک مذکور 18 سهم می باشد و  خواندگان نیز در باقیمانده پاک 
فوق الذکر مالکیت دارند و بر اس��اس اظهارات وکیل خواهان پاک مذکور بیجه بخش محلی شده است از 
طرفی کارش��ناس محترم در نظریه خود که مصون از اعتراض طرفین باقی مانده به صراحت اعام داش��ته 
که خواندگان در محدوده ملک خواهان )کروکی ترس��یمی پیوست نظریه( هیچ گونه تصرفی ندارند مضافاً 
به اینکه وکیل خواهان نیز دلیل و مدرکی که حاکی از تصرف خواندگان در ملک موکلش باشد به دادگاه 
ارائه ننموده و عمده دفاعیات وی راجع به مالکیت موکلش می باشد بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را وارد 
ندانس��ته و مس��تنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی و ماده 1257 قانون مدنی حکم به بی حقی خواهان 
ص��ادر و اعام می نماید. رأی صادره حضوری محس��وب و ظرف بیس��ت روز پ��س از اباغ قابل تجدیدنظر 

خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان خراسان رضوی است. 
آ- 9618856

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مه والت
 علی اکبر تقی نژاد

حصروراثت
نظر به اینکه خانم فاطمه نودهی دارای شناس��نامه ش��ماره614 به ش��رح دادخواس��ت به کاسه8826-
96/11/2 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان مرادعلی 
نودهی به شناس��نامه485 در تاری��خ90/12/18 در اقامتگاه دائمی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حین 
الفوت آن مرحوم منحصر اس��ت به:1-س��لطان نوده��ی فرزند علی اکبر ش ش7 متولد1316 همس��ر2-
معصومه نودهی فرزند مرادعلی ش ش39 متولد1347 فرزند3-اش��رف نودهی فرزند مرادعلی ش ش582 
متولد1349 فرزند4-علیرضا نودهی فرزند مرادعلی ش ش281 متولد1353 فرزند5-فاطمه نودهی فرزند 
مرادعل��ی ش ش614 متول��د1351 فرزند6-علی اصغر نودهی فرزن��د مرادعلی ش ش4343 متولد1360 
فرزند7-حسن نودهی فرزند مرادعلی ش ش855 متولد1340 فرزند8-موسی الرضا نودهی فرزند مرادعلی 
ش ش588 متولد1356 فرزند-اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبور را به استناد ماده 362 
ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هرکسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از 

تاریخ  نشر آگهی ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9618884
رئیس شعبه 8 شورای حل اختاف شهرستان سبزوار

شماره  نامه   :9610115660102516شماره  پرونده  :  9609985660100994شماره  بایگانی  شعبه  
:   96014تنظیم  : 1396/11/3  

رونوشت  گواهی حصر وراثت 
 آقای  حسین  آتش زر  به  شماره شناسنامه  6  وشماره  ملی  0889330492  به شرح دادخواستی  به  
شماره  کاسه  961014  از شورای  حل اختاف  قاین  درخواست  گواهی حصر وراثت  نمود ه و  چنین 
توضیح داده   که  شادروان  معصومه طاحونه  بان  به شناسنامه  شماره 66  و شماره  ملی  0888383940  

در تاریخ  1395/11/3  در قاین درگذشته و  ورثه  حین الفوت   وی عبارتند  از : 
1-  حسین   آتش ز ر به  شماره  ملی  0889330492  فرزند متوفی 
2- نساء آتش  زر  به  شماره  ملی   0930691075    فرزند متوفی  

3- اینک  با انجام  تشریفات مقدماتی  درخواست  مزبور را در یک  مرتبه  آگهی  می  نماید تا هر کسی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی  نزد او  باشد ازتاریخ  نشر آگهی  یک  ماه  به  شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی  صادر خواهد شد. 9618877
مسئول   دفتر  حوزه یک  شورای   حل اختاف   قاین    –   جالی

شماره  نامه   :9609005660201413شماره  پرونده  :  9609985660200748شماره  بایگانی  شعبه  
:   960781تنظیم  : 1396/11/3  

رونوشت  گواهی حصر وراثت 
آقای حس��ین  اربابی  کرقند به  ش��ماره  ملی  0889595925  به شرح دادخواست  پیوست   به  کاسه  
960781  شعبه  2  از شورا درخواست  گواهی  حصر وراثت  نموده و  چنین  توضیح داده  که شادروان  
مرح��وم  محمد علی اربابی  کرقند به ش��ماره مل��ی  0888749732 در تاریخ 1396/10/20  در اقامتگاه 

دائمی خود در گذشته  و  ورثه  حین الفوت   وی عبارتند  از : 
1-  خان��م صدیقه اربابی    ش��ماره   مل��ی  0888682670 متولد  1314/6/6  صادره از قاینات همس��ر 

متوفی 
2-  آق��ای  حس��ین  اربابی کرقند  ش��ماره مل��ی  0889595925  متولد 1347/1/2  ص��ادره  از قاینات  
فرزند متوفی  3- خانم  زهرا اربابی کرقند  ش��ماره  ملی  0889644543   متولد 1354/1/2  صادره  از 

قاینات فرزند متوفی 
4- خان��م فاطم��ه  اربابی  کرقند  ش��ماره مل��ی  0889557810  متولد 1341/2/3  ص��ادره  از قاینات 

فرزند متوفی 
5- خانم کنیز اربابی  کرقند شماره  ملی  0889624232  متولد 1351/7/1  صادره از قاینات  فرزند  متوفی 

اینک  با انجام  تش��ریفات مقدماتی  درخواس��ت  مزبور را در یک  مرتبه  آگهی  می  نماید تا هر کس��ی 
اعتراضی دارد و یا وصیتنامه  از متوفی  نزد او  باشد ازتاریخ  نشر آگهی  یک  ماه  به  شورا تقدیم دارد و 

اال گواهی  صادر خواهد شد. 9618878
 متصدی امور دفتری     –   آیتی

آگهی
شماره دادنامه 9609972601300617

 تاریخ 96/10/26 شماره پرونده 9609982601300230شماره بایگانی شعبه 960230
دادنامه خواهان آقای س��یف اله مرادی فرزند وجیه اله با وکالت آقای س��ید ناصر حسینی فرزند سید صدر 
الدین به نش��انی چهارراه انقاب باالتر از کفش ملی س��اختمان پاستورطبقه سوم واحد 302 خوانده آقای 
س��ید محمد رضا هاش��میان فرزند سید تقی به نشانی مجهول المکان خواسته مطالبه وجه چک گردشکار 
خواهان دادخواس��تی به خواس��ت فوق به طرفیت خوانده باال تقدیم داش��ته که پس از ارجاع به این شعبه 
وثبت به کاسه فوق و اجرای تشریفات قانونی در وقت فوق العاده مقرر شورا به تصدی امضا کنندکان ذیل 
تش��کیل اس��ت و با توجه به محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعام و با استعانت ازخداوند متعال به شرح 

زیر مبادرت به صدور رای می نماید 
 در خصوص دعوی اقای س��یف اله مرادی فرزند وجیه اله با وکالت آقای سید ناصر حسینی بطرفیت سید 
محمد رضا هاش��میان فرزند سید تقی به خواسته مطالبه مبلغ 100/000/000ریال از بابت وجه یک فقره 
چک  به ش��ماره 216574 با سررس��ید 94/1/31 عهده بانک تجارت با احتساب خسارت تاخیر در تادیه و 
خس��ارات دادرس��ی نظر به اینکه رونوشت مصدق چک موصوف و گواهی عدم تادیه مربوطه که اصالت انها 
نیز مصون از تعرض بوده و بقاء اصول اسناد یاد شده در ید خواهان داللت بر استحقاق وی در مطالبه وجه 
مورد خواس��ته و اشتغال ذمه خوانده داش��ته و نظر به اینکه خوانده علیرغم اباغ قانونی درج در جراید در 
ش��عبه حضور نیافته و الیحه دفاعیه نیز تقدیم ش��ورا ننموده اس��ت لذا بنا به دالیل مار الذکر و استصحاب 
بقا دین خوانده و با استناد به مواد 519 .515.198.522 قانون ایین دادرسی مدنی و نیز مواد 313.310.

قان��ون تج��ارت و تبصره الحاقی به ماده 2 قانون صدور چک حکم ب��ه محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 
100/000/000 ریال از بابت اصل خواس��ته مبلغ 2/580/000 ریال بعنوان هزینه دادرس��ی و حق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی و نیز خسارت تاخیر در تادیه وجه مورد خواسته از تاریخ سرسید چک استنادی 
94/1/31 تا روز وصول خواس��ته بر مبنای نرخ اعامی تورم بانک مرکزی در حق خواهان صادر می نماید 
حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز از تاریخ اباغ قابل واخواهی در این شعبه و سپس ظرف بیست روز 

قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاههای حقوقی زنجان می باشد.9618874
 محمدی قاضی شعبه 4 شورای حل اختاف زنجان
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 دستمزد كارگران هم پلكانى مى شود     اقتصاد: پس از اينكه تصميم گرفته شد، افزايش دستمزد كارمندان وحقوق بگيران پلكانى و هدفمند شود، حال خبرمى رسد دستمزد كارگران هم پلكانى خواهد شد. 
دراين باره على ربيعى- وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى- از تأمين منابع عيدى بازنشستگان خبر داد و گفت: در شوراى عالى كار چانه زنى ها براى تعيين حداقل دستمزد در جريان است و تالش مى كنيم اين مسئله به 
شب عيد كشيده نشود. راهبرد ما اين است كه اين افزايش حقوق از نرخ تورم بيشتر باشد، البته دريافتى هاى تا سقف 2ميليون تومان را درصدى افزايش خواهيم داد تا فاصله دريافتى هاى پايين و باال را كمتر كنيم.

تعيين تكليف آبونمان و هزينه خدمات مستمر در قبوض گاز 
مردم 5 ماه از شركت ملى گاز طلبكار شدند

شــهرآبادى:  مهدى  اقتصاد/ 
سخنگوى شــركت ملى گاز ايران 
از بازگرداندن ارقــام دريافتى بابت 
آبونمان يا هزينه خدمات مســتمر 
در قبوض گاز، به حســاب بستانكار 
مشــتركان خبر داد. بر اساس اين 
گــزارش در 24مردادماه امســال و 
بر اســاس راى صادره ديوان عدالت 

ادارى بود كه بخشــنامه ســتاد هدفمند كردن يارانه ها وشركت گاز درباره اخذ 
آبونمان از مشتركان خالف قانون تشــخيص داده شده وابطال شد. اما با وجود 
اين كه انتظار مشتركان اين بود كه با راى ديوان عدالت ادارى، آبونمان از قبوض 
گاز حذف شود، اين مسئله اجرا نشد وحتى در تاريخ 4دى 96در جلسه شوراى 
اقتصاد موافقت شــد كه اخذ هزينه خدمات مستمر از مشتركان گاز طبيعى به 
جاى (آبونمان) با درخواست وزارت نفت اجرايى وعملياتى شود. پس از آن بود كه 
مدير عامل شركت ملى گاز ايران در پاسخ به برخى انتقادات و در تشريح مصوبه 
شوراى اقتصاد اعالم كرد كه مبلغ آبونمان با عنوان «هزينه خدمات مستمر» و 
بدون هيچ تغييرى به صورت قانونى در قبوض گاز درج مى شــود. اما پس از اين 
ماجرا نيز مردم معتقدند كه تغيير اسم «آبونمان» به « هزينه خدمات مستمر» در 
قبوض از اساس اشكال داشته ونقض قانونى راى ديوان عدالت به حساب مى آيد.

بعد از اين تخلف وزارت نفت، روز پنجشنبه پنجم بهمن ماه، فشار افكار عمومى 
نتيجه داد به طورى كه يك مسئول شركت ملى گاز اعالم كرد كه پول آبونمان و 

هزينه خدمات مستمر دريافتى، به حساب مشتركان گاز برمى گردد.
ســخنگوى شــركت ملى گاز ايران با بيان اينكه اخذ آبونمان داراى يك سابقه 
دستكم 30 ساله است، گفت: دريافت اين رقم در واقع در راستاى ارايه خدماتى 
همچون ترميم خرابى و ايمن نگهداشتن شبكه داخلى گاز بوده، هرچندكه اين 

خدمات همواره و به صورت رايگان به مشتركان صورت مى پذيرد. 
به گزارش قدس، مجيد بوجارزاده در گفت وگو با سايت نود اقتصادى خبر داد كه 
ارقام دريافتى ازمشتركان بابت آبونمان وياهزينه خدمات مستمر در قبوض گاز 
در فاصله زمانى 24 مردادماه امسال تا كنون، ضمن محاسبه، درحساب بستانكار 

مشتركان مد نظر قرارگرفته و به آن ها عودت داده مى شود.
در اين زمينه شــركت ملى گاز ايران هم اعالم كرده كه از(سوم بهمن ماه) رديف 
هزينه خدمات مستمرگاز» يا همان «آبونمان» از قبض هاى گاز حذف شده است.
وى همچنين توضيح داده كه به ازاى دريافت هزينه 977 ريالى بابت هرمترمكعب 
گاز رسانى، سهم شركت ملى گاز ايران تنها 37 تومان بوده كه اين رقم هم صرف 

توسعه شبكه گاز و ارايه خدمات گسترده به مردم در سراسر كشور است.

روايت عادل آذر از مديرى كه با درآمد 19 ميليونى يارانه مى گرفت
افزايش 10 درصدى حقوق بگيران 5 ميليونى!

اقتصاد: كميســيون تلفيق در راســتاى برقرارى عدالت و كاهش فاصله شديد 
دريافتى گروه هاى مختلف حقوق بگير، افزايش نيافتن حقوق نجومى را تصويب 

كرد. 
بر همين اساس، مصوب شــده دامنه افزايش حقوق كارمندان سال آينده بين 
صفر تا 20 درصد در نوسان باشد، اماكسى كه 5 ميليون تومان درآمد دارد، اين 
رشد شاملش نخواهد شد. درعين حال، عضو كميسيون تلفيق، قرائتى متفاوت 

از مصوبه دارد. 
محمد فيضى به خبرنگار ما گفت: كميسيون موافق است در سال آينده، حقوق 
به صورت «پلكانى نزولى» افزايش يابد، بدان معنا كه حقوق زير 5 ميليون تومان 
18درصــد، 5 ميليون تومان 10 درصد و بــاالى 5 ميليون تومان افزايش صفر 
درصدى داشته باشند. عادل آذر، رئيس ديوان محاسبات كشورهم گفت: دولت 
بايد كســانى را كه درآمدشان در سال باالى 35 ميليون تومان است شناسايى و 
در نهايت از دريافت يارانه نقدى حذف كند، براى مثال مديرى داشتيم كه با 19 

ميليون تومان درآمد يارانه نقدى دريافت مى كرد.

گزارش

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  رتبه ايران در 
شاخص هاى ده گانه سهولت انجام كسب و 
كار بار بانك جهانى در آخرين بررسى ها، 
نزولى بوده و از 117 به 124 رسيده است.

از نگاه معاون وزير امور اقتصادى و دارايى، 
ســقوط هفت پله اى ايــران در بين 180 
كشور مورد بررســى، آن هم پس از آنكه 
در دولــت يازدهم اين رتبه با 35 پله ارتقا 
از 152 به 117 رســيده بود، از نبود اراده 
در ميان مديران ميانى و بااليى كشــور و 
دغدغه مند نبودن آنــان در اين خصوص 

نشأت گرفته است.
حسين ميرشجاعيان  حسينى بر اين عقيده 
اســت كه فضاى كسب و كار در كشور به 
بروكراسى ادارى پيوند خورده و براى بهبود 
رتبه ايران، به روزرسانى قانون كسب و كار 
و اصالح قانون تجارت بسيار ضرورى است.
بانك جهانــى در ارزيابى «فضاى عمومى 
كسب و كار» به منظور ترسيم نمايى واضح 
و روشن از چگونگى تعامل اقتصاد كشورها 
با فعــاالن اقتصادى و بخصــوص فعاالن 
بخش خصوصى، سرفصل هاى كلى مانند 
شروع كسب و كار، دريافت مجوزها براى 
ساخت يك انبار تجارى با استاندارد معين، 
اســتخدام و اخراج كارمندان يا كارگران، 
ثبت اموال شــركت، دريافــت اعتبارات، 
حمايت قضايى از سرمايه گذاران با تأكيد 
بر حفظ حقوق سهامداران جزء، پرداخت 
ماليات، تجارت فرا  مرزى، الزم االجرا شدن 
قرارداد يا كارايــى دادگاه در حل و فصل 
اختالفات تجارى و تعطيل كردن كسب و 
كار با تأكيد بر قوانين ورشكستگى را مدنظر 

قرار مى دهد.
برخى كارشناسان اقتصادى بر اين واقعيت 
تأكيد دارند كه اندازه گيرى شــاخص هاى 
سهولت كسب و كار از سوى بانك جهانى 
با دقت باال همراه است، بنابراين افت رتبه 
ايران را بايد واقعى دانست كه اين افت رتبه 
ايران، آخرين اعداد اعالمى بانك جهانى و 
مربوط به 2016 (دو ماهه پايانى سال 94 و 

10 ماهه 95) است.
اين عده معتقدند افت رتبه ايران در يكى دو 

سال گذشته در حالى است كه فضاى كسب 
و كار كشور در مقايسه با يك دهه قبل بهبود 
يافتــه، اما اين بهبود تنها در مقام مقايســه 
داخلى است و در مقايســه بين المللى، در 
جا زدن كشــور در بهبود فضاى كسب و كار 
موجب شده از ديگر كشورها عقب بمانيم كه 
اين در جا زدن بشــدت خطرناك است و در 
آينده اگر همين روند ادامه يابد، سقوط رتبه 

ايران بيش از پيش ديده خواهد شد.

 عقب ماندگى دربرابر ديگركشورها
آرمان خالقــى مى گويد: بــراى مثال در 
شــاخص دريافت مجوز قطعاً نســبت به 
10سال قبل شاهد بهبود شرايط هستيم، 
اما اين بهبود در مقايسه با كشورهايى كه 
مجوز را در يك روز صادر مى كنند، ناچيز و 

مصداق عقب ماندگى است.
قائــم مقام دبير كل خانــه صنعت، معدن و 
تجارت ايران خاطر نشــان مى ســازد: رتبه 
اعالمى از سوى بانك جهانى به سرمايه گذار 
داخلى و خارجى اين حس را القا مى كند كه 
هر اقتصاد كشورى تا چه حد قادر است امنيت 
و بازگشــت سرمايه را تضمين كند؛ بنابراين 
اين بررسى، مقايسه اى خوب براى نشان دادن 
اين واقعيت اســت كه ما هرچند تالش هاى 

مضاعفى را در چند ســال اخير از سوى قوا، 
وزارتخانه ها و در مجموع دولت داشته ايم، اما 

ديگر كشورها بهتر از ما عمل كرده اند.
وى باور دارد بهبود رتبــه ايران در دولت 
يازدهم، حاصل حركت ضربتى دستگاه هاى 
مرتبط با كسب و كار بوده و از آنجايى كه 
اقتصاد ايران در حال گذر از صبغه دولتى 
به خصوصى است، بايد اين اعداد اعالمى را 
بدون شائبه بپذيريم و اجازه ندهيم بيش از 

اين سرمايه از كشور فرار كند.
خالقــى بــا بيان اينكــه در بســيارى از 
شــاخص هاى ســنجش فضاى كسب و 
كار، وضعيت كشور وخيم تر نشده، اضافه 
مى كند: خوشــبختانه زمان رسيدگى به 
دعاوى كاهش يافته اســت، ضمن اينكه 
شــاهد افزايش شفافيت اقتصادى، مبارزه 
با فســاد و كاهش بروكراسى هستيم، اما 
هنوز هزينه هاى تحميل شده بر سرمايه و 

سرمايه گذار باالست.
به گفته وى در چند سال گذشته بهبود 
رفتار قواى سه گانه در قبال بهبود فضاى 
كسب و كار كامالً محسوس است و بايد 
پذيرفت كه عملكرد مســئوالن خوب 
بــوده، اما در مرحله پــس از راه اندازى 
كســب و كاراز قبيــل ورشكســتگى، 

كماكان بهبود نداشته ايم و شاهد نقض 
قوانين هستيم.

  مشكالت بانكى ومالياتى
جمشــيد عدالتيــان هم به خبرنــگار ما 
مى گويد: رتبه ايــران، حاصل ميانگين 10 

شاخص است، اما آنچه مسلم 
است اينكه در حوزه قوانين 
مالياتى موفقيت  بانكــى و 
قابل قبولى كسب نكرده ايم و 
مجموعه فضاى كسب و كار 
كماكان با ناماليمات زيادى 

همراه است.
اين فعال اقتصادى به بهبود 
از  پس  بروكراسى  وضعيت 
برجام اشاره و اضافه مى كند: 
البته ايــن به معناى حذف 
دست  قوانين  موفقيت آميز 
و پاگير از محيط كســب و 

كار نيست و در شرايطى كه دنيا به دنبال 
پيشرفت و رشد روزافزون اقتصادى است، 
به نظر مى رســد اقتصاد ما به خواب رفته 
كه اين خواب رفتگى بدون شــك ما را از 
بســيارى اقتصادهاى هــم رده هم عقب 

خواهد انداخت.

شاهد نقض قوانين هستيم 

تورم دو رقمى و گرانى هاسقوط رتبه سهولت كسب وكار پس از صعود
اقتصاد: بر اساس محاسبات بانك مركزى، 
نــرخ تورم در دوازده مــاه منتهى به دى ماه 
1396 نســبت به دوره مشــابه در 1395، 

معادل 10 درصد است.

60 درصد از تسهيالت طرح 
رونق توليد پرداخت شد

ايسنا: از زمان آغاز طرح رونق توليد تا پايان 
دى ماه امسال، 117 هزار و 750 ميليون ريال 
تسهيالت به واحدهاى توليدى پرداخت شده 
كه رقمى حدود 59 درصد از تسهيالت 200 
هزار ميليون ريالى در نظر گرفته شده است.

درآمد هدفمندى يارانه ها 
5000 ميليارد تومان آب رفت

فارس: درآمد هدفمندى يارانه ها در سال 95 
كه پيشتر از سوى ديوان محاسبات 36 هزار 
ميليارد تومان محاسبه شده بود، بتازگى در 
گزارش كميسيون تفريغ بودجه كه جزئيات 
ناقصى از آن ارائه شــده، به 31 هزار ميليارد 

تومان كاهش يافت.

درآمد وزارت نفت و اجرا 
نشدن تعهدات

فــارس: در حالى بــه وزارت نفــت براى 
انتشــار 4 هزار ميليارد تومان اوراق ســلف 
براى تامين منابع يارانه ها مجوزداده شــده 
كه اين وزارتخانه با وجــود درآمد 55 هزار 
ميليارد تومانى فروش فرآورده  و گاز، بخش 
اعظم تعهدات 41 هــزار ميليارد تومانى به 

هدفمندى را اجرا نكرده است.

شمار شركت هاى زيانده 
دولتى 18 برابر پيش بينى 

بودجه
اقتصــاد: در حالى در قانون بودجه ســال 
95، شمار شركت هاى زيانده دولتى تنها 9 
شــركت پيش بينى شده بود، در پايان سال 

153 شركت ديگر نيز زيانده شدند.

ذره بين

در حوزه قوانين 
بانكى و مالياتى 

موفقيت قابل 
قبولى كسب 

نكرده ايم و 
مجموعه فضاى 

كسب و كار كماكان 
با ناماليمات زيادى 

همراه است

بــــــــرش

سخنگوى شــركت ملى گاز ايران 
از بازگرداندن ارقــام دريافتى بابت 
آبونمان يا هزينه خدمات مســتمر 
در قبوض گاز، به حســاب بستانكار 
مشــتركان خبر داد. بر اساس اين 
مردادماه امســال و 
بر اســاس راى صادره ديوان عدالت 
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
ما تاريخ خود را مرهون شهادت طلبى مى دانيم 
و اين شيوه اسالمى را باروركننده مجاهدت هاى 

ملت خود مى شماريم.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا رب العالمين
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گزارش از شخص

پسر سياست
آيا «جوليان آسانژ» به زندگى در سفارتخانه پايان مى دهد؟

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   6 سال زندگى 
در سفارتخانه يك كشور و در حالت پناهندگى 
سياسى، بهانه تازه خبرى الزم ندارد و به تنهايى 
مى تواند دليل گزارش نوشــتن از يك شخص 
باشــد. حاال اگر اين شــخص پايه گذار « ويكى 
ليكس» جنجالى باشد كه ديگر چه بهتر! درباره 
«جوليان آسانژ» آن قدر ها حاشيه، شايعه، خبر 
و مطالب ريز و درشــت پيدا مى شود كه حتى 
اگر روز گذشته ســخنگوى سرويس دادستانى 
انگليــس از احتمــال آزادى و منــع تعقيب او 
سخن نمى گفت، باز هم مى شد در باره آخرين 
وضعيتش مطلب نوشت. خبرگزارى «راشاتودى» 
ديروز به نقل از ســخنگوى دادستانى انگليس 
اعالم كرد، مؤســس وبسايت «ويكى ليكس» در 
صورت موفقيــت در دادگاه تجديــد نظر، آزاد 

خواهد بود از سفارت «اكوادور» خارج شود. 

  خوش نشينى
ماجراى پناهندگى يا زندانى شــدن «آســانژ» در 
ســفارتخانه «اكوادور» بر مى گردد به سال 2010 
ميالدى و البته حوادث و افشاگرى هاى چند سال 
پيش از آن. «ويكى ليكس» برخى اسناد نظامى و 
ديپلماتيك را در باره آمريكا منتشــر كرده بود و 
«آسانژ» مدتى بود تحت فشار قرار داشت. ناگهان از 
«سوئد» خبر رسيد كه پليس اين كشور تحقيقات 
در باره بدرفتارى جنسى « آسانژ» با دو خانم تبعه 
سوئد را آغاز كرده است. مالك « ويكى ليكس» در 
آغاز ماجرا را جدى نگرفت و به يك تكذيب خشك 
و خالى بسنده كرد، اما چند وقت بعد خبر رسيد 
حكم دســتگيرى اش صادر شده و دولت انگليس 
موظف است او را به «سوئد» تحويل دهد. مثل روز 
روشــن بود كه سرنخ ماجرا به جايى غير از سوئد 
مى رســد و حاال خطر تحويــل دادن او به آمريكا 
مطرح است. ژوئن ســال 2012 « آسانژ» ترجيح 
داد خطر نكند. براى همين به سفارت «اكوادور» در 
انگلستان رفت و درخواست پناهندگى كرد. با اينكه 
چند ماه طول كشــيد تا رئيس جمهور «اكوادور» 
با درخواســت او موافقت كند، اما «آسانژ» از همان 
روز نخست پايش را از سفارتخانه اين كشور بيرون 

نگذاشته و در آنجا به زندگى ادامه مى دهد!

  50 شهر، 37 مدرسه
سوم جوالى 1971 در شهر «تاون سويلى» استراليا 
به دنيا آمد و دوران كودكى عجيب و غريبى داشت. 
چند ســال پى در پى را درگير ســفرهاى تمام 
نشدنى مادرش، كريستين، و ناپدرى اش ريچارد 
برت آســانژ بود. آن ها در تئاتر فعاليت مى كردند 
و زمانى كه جوليان يكساله بود با همديگر ازدواج 
كرده بودند. «آسانژ» مى گويد پدر واقعى اش «جان 
شيپتون» بوده و او تا سن 25 سالگى وى را نديده 
است. تا پيش از 14 سالگى، خانواده آسانژ 30 بار 
شهرشــان را عوض مى كنند و او مجبور به درس 
خواندن در مدارس متفاوتى مى شود. خودش گفته 
است كه: « ما در 50 شهر مختلف زندگى كرديم و 

من در 37 مدرسه درس خواندم»!

  كودكى نابسامان نجاتش داد!
16 سال بيشتر نداشت كه «هكر» شد. با دو نفر 
از دوســتانش يك گروه دوستانه راه انداختند و 
اسمش را گذاشــتند:« خرابكاران بين المللى»! 
خود او هم با نام مستعار «مندكس» البد رئيس 
گروه به حساب مى آمد. چهار سال طول كشيد 
تا پليس از ماجرا بو ببرد و آن ها را زير نظر بگيرد. 
سرانجام در ســپتامبر 1991 حين هك كردن 
پايانه اصلى شــركت مخابراتى «ملبورن نورتل» 
دستش رو مى شــود و پليس فدرال استراليا به 
خانه شان مى ريزد. « آسانژ» نوجوان با استفاده از 
مودم توانســته بود به رايانه هاى يك دانشگاه و 
همچنين قرارگاه فرماندهى هفتم نيروى هوايى 
آمريكا و بســيارى از ســازمان هاى ديگر رخنه 
كند. رســيدگى به همه جرم هاى او ســه سال 
طول كشــيد، 25 مورد هك كردنش ثابت شد 
و سرانجام با يك جريمه 2100 دالرى آزاد شد. 
قاضى در باره اين پرونده گفت: «... هيچ شواهدى 
جز كنجكاوى هوشمندانه و لذت بردن از توانايى 
نفــوذ به رايانه ها وجود ندارد... اگر «آســانژ» آن 
كودكى نابســامان را نداشــت، بايد 10 سال به 

زندان مى رفت»!

  از رياضى تا عصب شناسى
بر خالف خيلى از جوان هاى غربى در 17 سالگى 
ازدواج كرده، اما پيش از دستگيرى در سال 1991 
با وجود داشتن فرزند از همسرش جدا شده بود. در 
واقع او هم زندگى مشترك و هم زندگى علمى اش 
را پيش از راه اندازى «ويكى ليكس» ترك كرده بود. 
از ســال 2002 تا 2005 در دانشگاه هاى ملبورن 
و كانبــرا و در رشــته هاى مختلفى چون فيزيك، 
رياضى محض، مدت كوتاهى فلســفه و همچنين 
عصب شناسى به تحصيل پرداخت، اما هيچ گاه از 
هيچ رشــته اى دانش آموخته نشــد. خودش ادعا 
مى كند كه بــه داليل اخالقى و چــون مى ديده 
ســاير دانش آموزان با پروژه هــاى نظامى دولتى 
همكارى داشــتند، تحصيل را رها كرده اســت! 
پيش از راه اندازى «ويكى ليكس» مدتى را به عنوان 
برنامه نويــس كامپيوترى و تهيه كننــده نرم افزار 

فعاليت مى كرد.

  غير انتفاعى
وب ســايت « ويكى ليكس» در ســال 2006 و از 
ســرورى در «ايســلند» كار خــودش را آغاز كرد. 
اين تشــكيالت مدعى بود كه در واقع ســازمانى 
بين المللى، آنالين و غيرانتفاعى است كه اطالعات 
محرمانه را از منابع ناشــناس دريافت كرده و در 
راســتاى جريــان آزاد اطالعات آن ها را منتشــر 
مى  كند. به جز « آسانژ» كه نخستين بار «گاردين » 
او را به عنوان مدير و پايه گذار اين سايت و سازمان 
معرفى كرد «كريســتين هرافنسون، جوزف فارل 
و سارا هريســون» ديگر اعضاى شناخته شده آن 
هستند و تاكنون اسناد بسيارى را منتشر كرده اند 
كه تبديل به اخبار برتر رسانه ها شده است. در اسناد 
ادعايى « ويكى ليكس» همه چيز پيدا مى شود؛ از 
اولين اسناد منتشر شده كه در باره جنگ افغانستان 

و نيز فساد در كنيا بود بگيريد تا اسناد جنگ عراق، 
زندانيان گوانتانامو، مكاتبات ديپلماتيك وزارت امور 
خارجه آمريكا، اسنادى درباره انقالب اسالمى ايران 

و يا برنامه هاى هسته اى و.... 

  باور كنيد يا نكنيد
سرچشــمه «ويكى ليكس» هرچه باشد، مربوط به 
معادالت و مسائل پشت و جلو پرده نظام سياسى 
و رسانه اى خود غربى هاست. مهم نيست شما باور 
كنيد يا نكنيد كه انتشار گسترده فالن اسناد نظامى 
يا ديپلماتيــك مربوط به آمريكا نمى تواند تنها به 
وسيله يك نظامى جوان (آن طور كه ويكى ليكس 
مدعى است) اتفاق بيفتد، بلكه مهم افشاگرى هايى 
اســت كه هر از چندى به وقوع مى پيوندد و دنيا 
را به هم مى ريــزد. گاه تحليلگران غربى برخى از 
اين افشاگرى ها را برابر با 11 سپتامبر ديگرى براى 
آمريكا مى دانند و برخى مواقــع نيز از آن ها براى 
تبليغ عليه كشورهايى چون ايران استفاده مى كنند. 
دولت انگلستان آن را خطرى براى بشريت مى داند، 
ايتاليا آن را 11 سپتامبر سياسى توصيف مى كند، 
«برژينسكى» افشاگرى ها را جهت دار و در راستاى 
منافع گروه هاى خاص مى دانــد و از نقش برخى 
ســرويس هاى اطالعاتى در آن حــرف مى زند و...
بسيارى از تحليلگران و همچنين رهبران سياسى 
برخى كشــورها با احتياط در بــاره آن اظهار نظر 
مى كنند. راســتى هيچ فكر كرده ايد چرا «آسانژ»، 
تشكيالت و افشــاگرى هايش تاكنون حتى يك 
برگ سند دردسر ساز عليه رژيم صهيونيستى رو 
نكرده اند؟! آيا «ويكى ليكس» و سرورهايى كه تحت 
تدابير شــديد امنيتى نگهدارى مى شوند، آنچنان 
كه «آسانژ» ادعا مى كند يك سازمان غير انتفاعى 
هستند يا يك عمليات پيچيده و طوالنى مدت براى 

تأثير گذارى بر معادالت جهانى؟   
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سود آيفون در جيب كارگرها!
ايلنا / «ربيعى»، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
در خصوص واردات گوشى هاى آيفون از سوى 
سازمان تأمين اجتماعى گفت: «سود واردات اين 
گوشى ها به خانواده تأمين اجتماعى كه همان 

كارگران و بازنشسته ها هستند،  مى رسد».

درخواست تجمع
آفتاب / «پروانه سلحشورى» -نماينده مجلس- 
درباره درخواست مجوز نزديكان «احمدى نژاد» 
از وزارت كشــور براى برگزارى تجمع، گفت: 
« امــروز افــرادى درخواســت كننده برگزارى 
تجمعات اعتراضى هســتند كه خودشان سال 
88 تجمع كنندگان را خس و خاشاك ناميدند».

نخستين عذرخواهى ترامپ
ايرنا / «ترامپ» در نخستين عذرخواهى خود از 
زمان به قدرت رسيدن، به دليل بازنشر ويديوى 
مربوط به يك گروه افراط گراى انگليســى با 

محتواى اسالم ستيزانه عذرخواهى كرد.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4412/17

23/0023/34 5/095/41

16/5217/26

6/367/07

17/1217/46
اينجا همه مرد شده اند!

ساختمان هاى بلند، آثار باستانى چند هزارساله، كارخانه هاى بزرگ و خيابان هاى تر 
و تميز و ســنگ فرش شده بزرگ ترين شهر ســوريه، يك شبه قربانى جنگ به 

اصطالح داخلى شدند.
بعد از آن «حلب» ديگر بزرگ ترين شهر سوريه نبود...راستش «حلب» اصالً شهر نبود! 
وسط خمپاره ها و صفير گلوله ها، اگر گاهى لنگه كفش كوچكى، توپ پنچر شده اى، 
قوطى شيرخشكى و عروسك بدون دست و پايى به چشمت مى خورد، باورت مى شد 

كه يك زمانى مثل تمام دنيا در «حلب» هم زندگى جريان داشته است.
هرچند لنگه كفش هاى كوچك ديگر قالب پاهاى بزرگ صاحبانشان نمى شوند و 
عروسك هاى بدون دست و پا هم به كار دختركانى كه زير فشار جنگ حسابى مرد 
شده اند، نمى آيند! اما «حلب» هنوز براى آن ها بزرگ ترين شهر دنياست كه بايد آجر 
به آجر آن را روى هم بگذارند. براى همين قيد زندگى در تركيه و اروپا را زده اند و 

بعد از 6 سال برگشته اند به شهرشان.
كارشناســان مى گويند براى آنكه «حلب» دوباره «حلب» بشود، ده ها ميليارد دالر 
بايد هزينه شود...تحريم هاى ناجوانمردانه غربى هم بايد با شبه نظاميان گورشان را 
گم كنند و «ركس تيلرسون» هم دهانش را ببندد و هى بيانيه هاى ضد سوريه اى 

صادر نكند!
من اما مى گويم اين حرف ها باد هواست! همين كه گارى هاى پرتقال و سيب به «حلب» 
برگشــته اند و چراغ معدود خانه هايى كه از جنگ جان سالم به در برده اند، دانه دانه 
روشن مى شود و صبح ها مردم مشغول بازسازى خانه هايشان مى شوند، يعنى اهالى 

«حلب» كارى به بازى هاى سياسى ندارند و همتشان دوباره «حلب» را مى سازد.

كجا؟

اسپكِتيتر
هفته نامه اسپكِتيتر (تماشاگر) چاپ انگليس 
در تازه ترين شماره خود به حواشى پيرامون 
تالش براى مبارزه با اســتفاده از پالستيك 
مى پردازد. اين مجله در مقاله خود با عنوان 
«حقيقت پيرامون پالســتيك» مشــكالت 
موجود اســتفاده بيش از اندازه از پالستيك 
توسط بشر را يادآورى كرده، اما وجود راه حل 
مناسب براى آن را مورد ترديد قرار مى دهد 
و مى گويد، جايگزين هــاى كنونى به جاى 
پالستيك شايد آسيب بيشترى نسبت به آن 
به كره زمين وارد مى آورند. منتقد سينمايى 
اسپكتيتر نيز، در حالى كه بسيارى به تمجيد 
از فيلم «تاريك ترين ساعت» پيرامون زندگى 
سياسى چرچيل در زمان جنگ جهانى دوم 
مى پردازند، وقايع تصوير شده در اين فيلم را 

با شكل واقعى آن در تضاد مى داند.

هفته نامه اسپكِتيتر (تماشاگر) چاپ انگليس 
در تازه ترين شماره خود به حواشى پيرامون 
تالش براى مبارزه با اســتفاده از پالستيك 
مى پردازد. اين مجله در مقاله خود با عنوان 
«حقيقت پيرامون پالســتيك» مشــكالت 
موجود اســتفاده بيش از اندازه از پالستيك 
توسط بشر را يادآورى كرده، اما وجود راه حل 
مناسب براى آن را مورد ترديد قرار مى دهد 
و مى گويد، جايگزين هــاى كنونى به جاى 
پالستيك شايد آسيب بيشترى نسبت به آن 
به كره زمين وارد مى آورند. منتقد سينمايى 
اسپكتيتر نيز، در حالى كه بسيارى به تمجيد 
از فيلم «تاريك ترين ساعت» پيرامون زندگى 
سياسى چرچيل در زمان جنگ جهانى دوم 
مى پردازند، وقايع تصوير شده در اين فيلم را 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 ايستگاه /  اميد ظرافتى   
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