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يك ســال از رياســت ترامپ بر كاخ ســفيد مى گذرد و بروز رفتارهايى همچون 
دروغگويى، عدم تعهد به معاهدات بين المللى، در پيش گرفتن سياست منفعتگرايانه 
و باجگيرانه همراه با اعمال فشار، دخالت در امور كشورها، حمايت صريح از تروريست 
ها و اتخاذ تصميمات تهديدگونه و فتنه انگيزانه در صحنه جهانى عليه ساير كشورها 

از سوى ترامپ باعث شده است كه او يكى از ...

يكساله شدن رئيس جمهورى ترامپ و افتضاحات او 

گفت و گوى قدس با محمد رضا باهنر

 البى گرى در مجلس تا ماجراهاى احمدى نژاد و روحانى

 اخبار  16 عضو گروه تروريستى داعش 
كــه قصد ورود بــه كشــورمان و انجام 
اعمال خرابكارانه را داشــتند با اقدام به 
موقع نيروهاى قرارگاه نجف اشرف سپاه 

پاســداران دســتگير و تعدادى از آنان 
به هالكت رســيدند. در اطالعيه  روابط 
عمومى قرارگاه نجف اشرف نيروى زمينى 
سپاه آمده است: با رصد دقيق اطالعاتى 

نيروهاى اين قرارگاه يك تيم تروريستى 
21 نفره از گروهك تكفيرى داعش كه در 
منطقه غرب كشور وارد خاك جمهورى 
اسالمى ايران شده بودند، تحت تعقيب 

و مراقبت قرار گرفتند و ســرانجام صبح 
ديــروز درگيرى با آن ها آغاز شــد. اين 
اطالعيه مــى افزايد: در اين درگيرى كه 

با همكارى سربازان...

 ............ صفحه 4

گاليه رئيس سازمان محيط زيست 
درباره عامل اصلى آلودگى هوا

زور رئيس جمهور 
هم به مافياى 

خودرو نمى رسد

 تيم 21 نفره داعش در مرز ايران منهدم شد  

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 5 ............ صفحه 7

 

دانشجو بايد خود را آماده تحوالت كند
 اخبار  حضــرت آيت اهللا خامنه اى در پيامى به نشســت اتحاديه پيام  رهبر انقالب به نشست انجمن هاى اسالمى دانشجويان در اروپا

انجمن هاى اسالمى دانشجويان در اروپا تأكيد كردند: جوان دانشجو 
بايد زمان كنونى و تحوالت آن را بشناســد و خود را آماده سازد. پيام 

 ............ صفحه 2رهبر معظم انقالب اسالمى كه صبح ديروز...

ضرورت ايجاد مهندسى مهاجرت معكوس
شهرستان ها از نخبگان خالى مى شوند

قدس شرايط زندگى كم درآمدها را بررسى مى كند
ضرورت تدوين اليحه فقرزدايى
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 ............ صفحه 2

ايران همچنان
در كشور ثالث

آيا مرگ كودكان بر اثر سرمازدگى 
در مناطق زلزله زده واقعيت دارد؟

850 برنامه درسى دانشگاه ها 
بازنگرى مى شود

10 5 12
با وجود وعده حل مشكالت از سوى تاج پيگيرى قدس در خصوص شايعات فضاى مجازى معاون آموزشى وزير علوم در گفت و گو با قدس:

:امام على
اى مردم! هر 

كه از خدا 
راهنمايى 

خواهد توفيق 
يابد... 

 نهج البالغه
خطبه 147

w w w . q u d s o n l i n e . i r يكشنبه   8 بهمن 1396  10 جمادى االول 1439 28 ژانويه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8608  8 صفحه    4 صفحه قدس زندگى    4صفحه «نازخاتون»(ويژه دختران)   4صفحه ويژه خراسان   500 تومان 

همسايه شرقى
به خاك و خون كشيده شد

گفت و گوى قدس با محمد رضا باهنر

 البى گرى در مجلس تا ماجراهاى احمدى نژاد و روحانى

از نخبگان خالى مى شوندشهرستان ها از نخبگان خالى مى شوندشهرستان ها از نخبگان خالى مى شوند

بيش از 250 كشته و زخمى در انفجار ديروز كابل

 ............ صفحه 2



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 يكشنبه 8 بهمن 1396  10 جمادى االول 1439 28 ژانويه 2018  سال سى و يكم  شماره 8608 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

رهبر معظم انقالب درگذشت «سيدصادق حجازى» را تسليت گفتند Khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب در پيامى، درگذشت آقاى سيدصادق حجازى از انقالبيون قديمى 
را تسليت گفتند.پيام رهبر انقالب به اين شرح است: «بسم اهللا الّرحمن الّرحيم جناب حجت االسالم آقاى حجازى دامت توفيقاته، درگذشت عموى گراميتان مرحوم آقاى سيد صادق حجازى رحمت اهللا عليه را كه از 
صلحاى اخيار و انقالبيون قديمى و داراى بيش از نيم قرن خدمت فرهنگى بودند، به جنابعالى و والد مكّرم و خاندان و بازماندگان آن مرحوم تسليت عرض مى كنم و علّو درجات ايشان را از خداوند مسئلت مى نمايم.»

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

 قدس  گروهك خشن طالبان همچنان 
در افغانستان مى تازد و جان بيگناهان را 
مى گيرد، بدون اينكه نيرويى بتواند جلوى 

وحشيگرى ها و كشتارهاى آنان را بگيرد.
نيروهــاى آمريكايــى در ســال 2001 
افغانستان را به اشــغال خود در آوردند تا 
به گفته خودشان، بتوانند گروه طالبان را 

نابود كنند.
اكنون با گذشت 17 سال از حضور نيروهاى 
آمريكايى و صرف ميلياردها 
دالر در اين كشور، وضعيت 
به گونه اى است كه بيش از 
افغانستان  درصد خاك   30
اختيــار گــروه طالبان  در 
اســت و نيروهاى آمريكايى 
و ناتو نيز نمى توانند جلوى 
حمالت هر روزه آنان را حتى 
در قلب كابل بگيرند و مردم 
بيچاره اين كشور بايد تاوان 
و  خارجى  نيروهايى  ناتوانى 
پليس و ارتش افغانســتان را با جان خود 

بدهند.

  تلفات غيرنظاميان
 در سال 2017 ركورد زد

سازمان ملل گزارش داده است كه تلفات 
غيرنظاميان در افغانستان در سال 2017 
ميالدى افزايش يافته اســت. براســاس 
آمار ســازمان ملل متحد، فقط در 6 ماهه 
اول ســال 2017، 1662 غيرنظامــى در 
افغانستان كشته و 3500 تن زخمى شدند.
ســازمان ملل با انتشــار گزارش تلفات 
غيرنظامى در نيمه نخســت سال جارى 
ميالدى، گفت: بيشــتر اين افراد توسط 
عناصــر ضد دولتــى، از جمله طالبان و 

داعش كشته شده اند. اين در حالى است 
كه در نيمه دوم ســال 2017، حمالت 
خونين طالبان و داعش بســيار بيشــتر 
شــده و جان بسيارى از افراد غيرنظامى 

را گرفته است.

 95 كشته و 163 زخمى در كابل
انفجار روز گذشــته كه بــه احتمال زياد 
آخرين انفجار و حمله انتحارى نخواهد بود، 
قلب افغانستان يعنى پايتخت اين كشور را 
كه به لحاظ امنيتى و حفاظتى از ســطح 
بااليى برخوردار است را هدف گرفته بود و 
بر اساس آخرين آمارها، 95 كشته و 163 

زخمى بر جاى گذاشت.
به گزارش خبرگزارى فرانسه، اين انفجار 

به دليل بمب كار گذاشــته شده در يك 
آمبوالنــس در يك ايســت بازرســى در 
منطقه نزديك به سفارتخانه هاى خارجى 
و ساختمان هاى دولتى و در منطقه شلوغ 
شــهر و محل استقرار دفاتر وزارت كشور، 
ساختمان اتحاديه اروپا و شوراى عالى صلح 

رخ داده است.
نصرت رحيمى، ســخنگوى وزارت كشور 
نيز گفت: اين انفجار در محل ســاختمان 

قديمى وزارت كشور رخ داده است.
وى گفــت: فرد مهاجم با يك آمبوالنس 
خــود را به چهارراه صدارت رســانده و 
از بازرســى اول امنيتى بــه بهانه اينكه 
بيمارى در داخل آمبوالنس است، عبور 
كرده است. در بازرسى دوم فرد مهاجم 

تشخيص داده مى شود و مأموران پليس 
قبل از اينكــه اقدام به شــليك كنند، 
راننــده، خودروى بمب گذارى شــده را 

منفجر مى كند.
وزارت بهداشت افغانستان اعالم كرد: شمار 
تلفات انفجار انتحارى با آمبوالنس در كابل 
به 95 كشته و 163 زخمى رسيده و بيشتر 

كشته ها غيرنظامى هستند.
ذبيح اهللا مجاهد، سخنگوى طالبان گفت: 
اين گروه مسئوليت اين انفجار را برعهده 

گرفته است.
در همين حال، سخنگوى وزارت خارجه 
كشورمان حمله تروريستى ديروز در كابل 
را محكوم و با دولت و ملت افغانســتان و 

خانواده قربانيان ابراز همدردى كرد.

بيش از 250 كشته و زخمى در انفجار ديروز كابل

همسايه شرقى به خاك و خون كشيده شد

 دو ســال از برجامى كه آقاى روحانى به آن افتخار مى كند، گذشــت و وضعيت 
اقتصــادى مردم هيچ تغييرى نكرد، ضمن اينكه هر چنــد روزى هم آمريكا دوباره 
تحريم مى كند. مگر قرار نبود با برجام ديگر تحريم نشويم و وضع اقتصاد خوب شود؟ 
هيچ كســى مثل كشاورزان در اين دولت بيچاره نشد، چند ماه محصول مى دهيم، 
دولت پولش را نمى دهد، آن وقت خود كشاورز مى رود از دولت بذر و كود بگيرد، اول 

بايد پول واريز كند!. 9100007821
 آقايان مسئول! مديران دو تابعيتى، ايران را دوست ندارند، فرصت دزدى و اختالس 

را به آن ها ندهيد. 9150009713
 از نيروهاى مســلح، ارتش و سپاه پاسداران كه عزت و افتخار براى ايران عزيز به 
ارمغان مى آورند و نيروى انتظامى كه اغتشاشات اخير را به خوبى مديريت كرد، تشكر 

مى كنم. 9330007942
 وزير بى حياى خارجه فرانسه گستاخانه در امور داخلى كشورمان دخالت مى كند و 
گنده تر از دهانش حرف مى زند، آقاى ظريف بايد سفر آتى وزيرخارجه گستاخ فرانسه 
به ايران را لغو كند، لودريان هم بداند ملت ايران دهان هر ياوه گوى گستاخى را كه 
در امور داخلى كشورمان دخالت كند با خاك ذلت آشنا خواهد كرد. 9150000609

 قابل توجه اداره بهداشــت! چرا توليد كنندگان روغن مايع، آن را در بطرى هاى 
شــفاف و شيشــه اى نمى ريزند! نكند روغن كــدر و رســوب دار در آن مى ريزند!. 

9350002256
 وقتى كه آقاى رئيس جمهور مسكن مهر را قوطى كبريت مى خواند، از وزيرانش 

چه انتظارى بايد داشته باشيد!. 9030004553
  واقعاً براى استدالل بعضى از نمايندگان متأسفم كه با اين همه زحمات نيروهاى 
انتظامى و امنيتى، قليان از سطح جامعه جمع شد، حاال دوباره با آزاد شدن آن، همه 
اين زحمات را هدر مى دهند. آيا علنى كردن قليان بهتر از زيرزمينى بودن آن است 
و يا زيان دود قليان برطرف شده؟ از نمايندگان مخالف متشكرم، لطفاً بيشتر تالش 

كنيد. 9150005740
 احتكار، دليل افزايش قيمت دوباره تخم مرغ اعالم شده از طرف مسئوالن! حاال 
اگر از همين محتكرين كه همچون زالو خون ملت را مى مكند، فقط 10 نفرشان را 
در مأل عام دار بزنند، ديگر هيچ كس جرئت ندارد كه كاالهاى اساسى مردم را انبار 

كند!. 9150000565
  آقاى روحانى! تا كى مى خواهيد مردم را بازى بدهيد؟ واقعاً خجالت نمىكشيد و 

شرم نمى كنيد از اين همه وعده؟ وقاحت هم حدى دارد. 9150007797
 دولت وعده و وعيدها! به چشم نديديد همان26 هزار تومان سود سهام عدالت را 
براى همه مردم بريزيد؟ براى تعدادى ريختيد و بقيه مردم را بى خيال شديد؟ آقاى 
روحانى واقعاً مردم را چه حساب كرديد؟ بس كه دروغ تحويل مردم داديد، مردمى 
كه روزبه روز فقيرترمى شوند، قيافه شما و اطرافيانتان را مثل جهانگيرى و نوبخت 
و امثالهم را مى بينند كه غرق در ثروت و خوشگذرانى هستيد، خونشان به جوش 

مى آيد. 9150007798
 كميته امداد و همه مؤسســات مشــابه مثل بودجه، نياز به حسابرســى ديوان 

محاسبات دارند. 9150009278
 دولتى هاى محترم يارانه ما بيكاران و فقيران را هم مانند كارمندان و نجومى بگيران 

جهت مقابله با تورم باالى 30 درصد افزايش دهيد؟9150006460
  حتماً روحانيون بايد پيشــگام ساده زيستى باشــند اما به نظرم جوسازى براى 
لغو مراقبت هاى امنيتى توطئه اى اســت با دو هدف 1- ترور روحانيون حزب اللهى 
2-افرادى كه لغو مراقبت ها در مورد آن ها اجرا نشود، به عنوان اشرافى معرفى شوند!. 

9350009020
  1- خداقوت، جهت جلوگيرى از انواع جرايم مختلف مانند ســرقت از منازل و 
خودروها، زورگيرى، مزاحمت براى دختران و زنان شوهردار و آدم ربايى دختران و 
زنان، مقصرين تصادفات، اسيدپاشى و پاپوش 2- اگر در همه كوچه ها توسط دو يا سه 
نفر از افراد متعهد در پياده روى جلوى مغازه و آپارتمان و منازلشان، دوربين مداربسته 
كار بگذارند، موجب جلوگيرى از انواع جرايم و شناسايى راحت و مطمئن مجرمان و 

ترس آن ها مى گردد. 9210003558

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

پيام رهبر انقالب به نشست انجمن هاى اسالمى دانشجويان در اروپا
دانشجو بايد خود را آماده تحوالت كند

Khamenei.ir: حضــرت آيــت اهللا خامنه اى در پيامى به نشســت اتحاديه 
انجمن هاى اســالمى دانشجويان در اروپا تأكيد كردند: جوان دانشجو بايد زمان 

كنونى و تحوالت آن را بشناسد و خود را آماده سازد.
پيام رهبر معظم انقالب اسالمى كه صبح ديروز حجت االسالم اژه اى آن را در مركز 
اسالمى امام على(ع) در وين قرائت كرد، به اين شرح است: بسم اهللا الّرحمن الّرحيم

جوانان عزيز دانشجو
زمان كنونى و تحّوالت آن، انتظاراتى از جوانان را تعريف مى كند كه در دوران هاى 
گذشــته وجود نداشت يا شناخته نبود. جوان دانشــجو بايد آن تحوالت و اين 
انتظارات را بدرستى بشناسد و خود را آماده سازد. انجمن هاى اسالمى و فضاى 
دينى در آن، مى تواند در اين آمادگى، شما را يارى دهد. نقطه  اصلى آن است كه 
كار را براى خدا و به شــوق انجام وظيفه بكنيد. اگر اين توفيق را يافتيد هدايت 
الهى هم به كمك شــما خواهد آمد ان شاءاهللا. ســعادت همه  شما را از خداوند 

متعال خواهانم.
سّيدعلى خامنه اى-4 بهمن  1396

فرود اولين ايرباس 350 
و بويينگ 787 هواپيمايى قطر در ايران

قدس: هواپيمايى قطر با افتخار از فرود 
اولين ايرباس 350 سرى 900 در فرودگاه 
امام خمينى(ره) تهران خبر داد. ايرباس 
350 بهترين خط هوايى دنيا در ســال 
2016 اعالم شده كه ساعت 10:15 صبح 
دوم بهمن براى اولين بار در قالب پروازى 
تجارى در ايران به زمين نشست.اين اتفاق 
به فاصله 6 روز از فرود اولين بويينگ 787 موسوم به «دريم الينر» اين خط هوايى 

در فرودگاه بين المللى امام خمينى(ره) رخ داد. 
«اكبر الباكر» مديرعامل هواپيمايى قطر درباره حضور ايرباس 350 در ايران گفت: 
ما 14 سال است كه با موفقيت به ايران پرواز مى كنيم و مفتخريم كه تبديل به 
اولين خط هوايى مى شويم كه ايرباس 350 را در اين كشور به زمين مى نشانيم. 
ايران يكى از مهم ترين مقاصد در شبكه منطقه اى ماست و پروازهاى ما به ايران 
عملكرد بسيار موفقى داشته اند. بسيار خوشحاليم كه مسافرانمان روز 22 ژانويه 
در ســفر به تهران آرامشى در باالترين ســطح ممكن را با يكى از مدرن  ترين و 

پيشرفته ترين هواپيماهاى دنيا تجربه كردند.
هواپيمايى قطر 29 پرواز هفتگى از دوحه و فرودگاه پنج ستاره حمد به ايران دارد. 
اولين پرواز اين خط هوايى به تهران در سال 2004 انجام شد و امروز اين تعداد به 
18 پرواز هفتگى به پايتخت ايران افزايش يافته است. آغاز هفت پرواز هفتگى اين 
خط هوايى به مشهد و شيراز به ترتيب در سال هاى 2005 و 2011 آغاز شدند. 
اين شــركت بتازگى و به واسطه تقاضاى باال و از نوامبر 2017 ( آبان 96)، چهار 
پرواز هفتگى شيراز- دوحه را به هواپيماى پهن پيكر ايرباس 330 ارتقا داده است.

محسن رضايى:
آمريكا به دنبال تقويت كردها عليه تركيه است

مهر: دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام گفت: آمريكايى ها به دنبال تقويت 
كردها عليه تركيه هستند و تركيه نيز به دنبال اين است كه برنامه آمريكا را به هم 
بزند. محسن رضايى با بيان اينكه آمريكايى ها به دنبال تقويت كردها عليه تركيه 
هستند، اظهارداشت: تركيه نيز به دنبال اين است كه برنامه آمريكا را به هم بزند، 
در حالى كه اين دو كشور سابقه دوستى طوالنى دارند و امروز دعوا و درگيرى شان 
به كشور سوريه كشيده است و بدون شك اين درگيرى ها پيامدهاى خوبى براى 

هيچ يك از كشورها نخواهد داشت.

هويت پيكر 3 خدمه نفتكش سانچى شناسايى شد
ايسنا: دبيرخانه كميته ويژه رسيدگى به سانحه سانچى اعالم كرد كه هويت سه 
پيكر پيدا شده حادثه نفتكش سانچى مشخص شد. اين پيكرها متعلق به «ميالد 
آروى»، «مجيد نقيان» و «محمد كاووســى» اســت. نفتكش سانچى 32 خدمه 

داشت كه  فقط پيكر سه تن از آنان پيدا شد.

شمار تلفات 
انفجار انتحارى با 
آمبوالنس در كابل 
به 95 كشته و 163 
زخمى رسيده و 
بيشتر كشته ها 
غيرنظامى هستند

بــــــــرش

787 روز از فرود اولين بويينگ 787 روز از فرود اولين بويينگ 787 6به فاصله 6به فاصله 6

شماره پيامك: 30004567

واليتى در ديدار نماينده سازمان ملل:وزير نفت:

آمريكا به دنبال تجزيه سوريه استابزارى براى شناسايى دوتابعيتى ها ندارم
ايســنا: وزير نفت با بيان اينكه در ارتباط با 
اختالس اخير چند نفر را بركنار كردم، گفت: 
ابزارى براى شناســايى مديران دو تابعيتى در 
اختيار نــدارم، اما اگر قوه قضائيه كســانى را 

معرفى كند، آن ها را بركنار مى كنم.
بيژن نامدار زنگنه در حاشــيه نشست خبرى 
ديــروز خود با رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اختالس صورت 
گرفته در شركت مديريت اكتشاف، اظهارداشت: 
به نظــر من تخلف صورت گرفته در شــركت 
مديريت اكتشاف اختالس نبوده، بلكه يك دزدى 
است و در اين رابطه چند مدير را بركنار كردم 
و ممكن اســت برخى ديگر را هم بركنار كنم.
وزير نفت در پاســخ به پرسشى مبنى بر اينكه 
آيا مديران دو تابعيتى همچنان در وزارت نفت 
حضور دارند، افزود: واقعاً ابزارى براى شناسايى 
مديران دوتابعيتى در اختيــار ندارم و اگر قوه 
قضائيه افرادى را در اين رابطه معرفى كند، آن ها 

را طبق قانون بركنار خواهم كرد. اين در حالى 
اســت كه اختالس صورت گرفته در شــركت 
مديريت اكتشــاف از ســوى فردى دوتابعيتى 
نبوده است و البته قوه قضائيه تالش دارد تا اين 
فرد را به كشور بازگرداند.زنگنه، كل بدهى بابك 
زنجانى به همراه ســود آن را 3/5 ميليارد دالر 
عنوان كرد و گفت: شركاى بابك زنجانى اعالم 
كرده اند كه بدهى وى را مى پردازند ولى تا اين 
لحظه پرداختى صورت نگرفته است. وى افزود: 
اين موضوع با قوه قضائيه و دســتگاه اطالعاتى 
از ســوى شــركاى بابك زنجانى مطرح شده 
و آن ها ادعا كرده انــد بدهى وى را مى پردازند.

مهر: مشــاور رهبر معظم انقــالب در امور 
بين الملــل، با بيان اينكه بــا هر نوع دخالت 
خارجــى در امور عــراق مخالفيــم، گفت: 
آمريكايى ها نيروهايشــان را به شــرق فرات 

آورده اند و مى خواهند سوريه را تجزيه كنند.
على اكبر واليتــى در ديدار با «يان كوبيش» 
نماينده ويژه دبيركل ســازمان ملل در امور 
عراق با بيان اينكه ما از تماميت ارضى عراق 
حمايــت مى كنيم، گفــت: از اينكه مردم و 
دولت عراق با اتحاد و تالش بسيار ارزشمند 
توانســتند بر داعش پيروز شوند و سرزمين 
خــود را از قيد تروريســت هاى داعش آزاد 

كنند، بسيار خوشحاليم.
وى در پاسخ به اين پرسش كه آمريكايى ها 
بعــد از شكســت خــود در حمايــت از 
گروه هاى تروريســتى بتازگــى بار ديگر با 
تسلط بر مناطقى از سوريه درصدد تجزيه 
اين كشور هســتند، نظر شــما چيست؟ 

گفــت: آمريكايى ها از حدود هفت ســال 
پيــش تاكنون با حمايــت برخى از عوامل 
منطقه اى، صهيونيست ها و آل سعود تالش 
كردنــد كه ســوريه را اشــغال و حكومت 
قانونى آن را سرنگون و اين كشور را تجزيه 
كنند تا به گمان خــود امنيتى براى رژيم 

صهيونيستى ايجاد كنند.
به گفته واليتى، امروز كه بيشــتر دشمنان 
سوريه شكســت خوردند، آمريكايى ها خود 
مســتقيم وارد و نيروهايش را در شرق فرات 
پياده كرده و مى خواهد با تشــويق بعضى از 

عوامل در منطقه، سوريه را تجزيه كند.

خبر

 قدس   16 عضو گروه تروريســتى داعش كه قصد ورود به 
كشــورمان و انجام اعمال خرابكارانه را داشتند با اقدام به موقع 
نيروهاى قرارگاه نجف اشرف سپاه پاسداران دستگير و تعدادى 

از آنان به هالكت رسيدند.
در اطالعيه  روابط عمومى قرارگاه نجف اشــرف نيروى زمينى 
ســپاه آمده است: با رصد دقيق اطالعاتى نيروهاى اين قرارگاه 
يك تيم تروريستى 21 نفره از گروهك تكفيرى داعش كه در 
منطقه غرب كشــور وارد خاك جمهورى اسالمى ايران شده 
بودنــد، تحت تعقيب و مراقبت قرار گرفتند و ســرانجام صبح 

ديروز درگيرى با آن ها آغاز شد.
اين اطالعيه مى افزايد: در اين درگيرى كه با همكارى سربازان 
امام زمان(عج) انجام شد، بيشتر اعضاى تيم، توسط رزمندگان 

دالور و شجاع قرارگاه نجف كشته و يا دستگير شده اند.
شب گذشته همچنين فرمانده نيروى زمينى سپاه با بيان اينكه 
در عمليات ظهر ديروز در غرب كشــور 16 تروريست دستگير 
شــده اند، گفت: 3 نفر از نيروهاى قرارگاه نجف اشرف در اين 

عمليات به شهادت رسيدند.
ســردار محمد پاكپور در گفت وگو با بخــش خبرى 20:30 
شبكه 2 درباره درگيرى قرارگاه نجف اين نيرو با تيم تروريستى 
تكفيرى داعش در غرب كشــور، اظهارداشت: در عمليات ظهر 

ديروز در غرب كشور 16 تروريست دستگير شده و چند نفر نيز 
معدوم شدند. همچنين دو نفر ديگر نيز از درگيرى فرار كردند 

كه در محاصر نيروهاى قرارگاه نجف اشرف قرار دارند.
وى با بيان اينكه ســه تن از نيروهاى قرارگاه نجف اشــرف 
در ايــن عمليات به درجه رفيع شــهادت نائل آمدند، افزود: 
اين تروريســت ها قصد انجام عمليات در شهرهاى كشور را 

داشتند.
سپاه پاسداران انقالب اسالمى در چهار دهه گذشته با قدرت در 
برابر دشــمنان داخلى و خارجى ايران ايستاده و سر سوزنى در 
برابر كسانى كه بخواهند امنيت و ثبات كشورمان را خدشه دار 

كنند، مماشات نمى كند.
گروه هاى شرور و ضد انقالب در مرزهاى غرب و جنوب شرقى 
كشــورمان تالش مى كنند گرد و خاك بــه پا كرده و خودى 
نشان دهند؛ اما حضور به موقع، سريع و كوبنده نيروهاى سپاه 
پاسداران و سربازان گمنام امام زمان(عج)، عرصه را بر آنان تنگ 

كرده و ضربات مهلكى را متحمل مى شوند. 

هشتگ

#   ژست دانايى

#   مجازات متخلف

#  دولت سايه

#   بودجه عجيب و غريب

#   القاى ناكارآمدى

#   بى معرفتى با كابينه

سعيد جليلى، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در صفحه شخصى اش 

در توييتر از طرح دولت در ســايه گفت و كمك به دولت روى 
كار و مســئوالن را وظيفه همه مردم و حتى منتقدان دانست 
و در همين رابطه در توييتى با اشــاره به مبانى دينى اين امر 
نوشت: « اگر منتظر باشيم تا در دولتى كه با ما همسو نيست، 
مشكالت بيشتر شود تا در اثر آن مردم به ما اقبال كنند، چنين 
نگاهى مبناى دينى ندارد. بايد كمك كرد تا مشكالت مردم در 

همين دولت حل شود».

كبرى خزعلى، نماينده شوراى عالى 
انقــالب فرهنگى در شــوراى زنان با 

اشاره به كاســتى هاى دولت در بودجه سال آينده چند سؤال 
را در صفحه توييترش مطرح كرد و همچنين درباره موضوعات 
مبهم در بودجه 97 نوشت: « دولت چه باليى بر سر بودجه 97 
آورده است؟ 24 هزار ميليارد به خزانه واريز نشده است، خطاى 
60 درصدى در حذف  يارانه  ها، 2000 ميليارد اعتبار اشتغال 

صرف سپرده گذارى در بانك  ها شده است».

ســيد امير ســياح از فعاالن رسانه اى 
درباره حرف هايى گفت كه ضد انقالب 

با مطرح كردن آن، قصد القاى ناكارآمدى نظام به جوانان را دارد. 
او در اين باره عنوان كرد : «ضد انقالب براى اغفال جوانان به دروغ 
مى گويد كه از رهبرى نه مى شود سؤال كرد نه انتقاد. در حالى 
كه در جمهورى اســالمى هم مى شود از رهبر سؤال كرد وهم 
انتقاد. مصاديقش هم فراوانه و منتقدان هم آزادند و حتى حقوق 
بگير دولتند. چيزى كه در جمهورى اســالمى ايران ممنوعه و 

مجازات داره، قانون شكنى، تهمت، توهين و آشوبگرى است».

اميرحسين ثابتى در توييتى به موضوع 
تصميم اصالح طلبان براى معاون اول 

دولت فعلى مبنى بر كناره گيرى ايشان از كابينه پرداخت و اين 
مسئله را مطرح كرد: « اصالح طلبان به  جهانگيرى توصيه مى كنند 
از دولت  روحانى خارج شود تا ناكارآمدى هاى دولت به نام آن ها 
تمام نشــود؛ همزمان  جليلى مى گويد اگر منتظر زمين خوردن 
 دولت رقيب خودمان باشيم تا  مردم به ما اقبال پيدا كنند، شرعاً 
درست نيست، همه كمك دولت كنيم تا مشكل مردم حل شود...».

محســن مهديان، تحليلگــر و فعال 
سياســى درباره كمك هــاى مردمى 

به زلزله زدگان اســتان كرمانشاه كه در حساب شخصى يكى 
از فعاالن سياســى اصالح طلب بلوكه شده، اين گونه نوشت: 
« مدعيان مردمدارى را ببينيد؛ حتى به امانت مردم هم خيانت 
مى كنند. پولى كه مردم بابت رفع نياز فورى زلزله زده ها دادند 
را با ژست «من بيشتر مى فهمم» مى خواهند ببرند سالن تئاتر و 
كتابخانه بسازند. دزدى فقط از ديوار باال رفتن نيست. پى نوشت: 

يك كودك چهار ماهه ديگر از سرما مرد».

حجــت اهللا عبدالملكــى، عضو هيئت 
علمى دانشــكده اقتصاد دانشگاه امام 

صادق(ع) با توجه به بررســى امور مربوط به بودجه كشــور در 
مجلس شوراى اسالمى و چك و چانه زدن درباره آن و همچنين 
مسئله مهم تصويب و تفريغ بودجه در صفحه توييترش اين نكته 
را يادآور شــد كه «تا زمانى كه كسى به خاطر تخلفات مجازات 
نشــود، نه  تصويب بودجه معنايى خواهد داشت و نه  تفريغ آن! 

فقط دوستان دولت و مجلس جملگى دور هم خوش اند!».

سعيد جليلى، عضو مجمع تشخيص 
مصلحت نظام در صفحه شخصى اش 

در توييتر از طرح دولت در ســايه گفت و كمك به دولت روى 

كبرى خزعلى، نماينده شوراى عالى 
انقــالب فرهنگى در شــوراى زنان با 

اشاره به كاســتى هاى دولت در بودجه سال آينده چند سؤال 

ســيد امير ســياح از فعاالن رسانه اى 
درباره حرف هايى گفت كه ضد انقالب 

با مطرح كردن آن، قصد القاى ناكارآمدى نظام به جوانان را دارد. 

مجازات داره، قانون شكنى، تهمت، توهين و آشوبگرى است».

اميرحسين ثابتى در توييتى به موضوع 
تصميم اصالح طلبان براى معاون اول 

دولت فعلى مبنى بر كناره گيرى ايشان از كابينه پرداخت و اين 

محســن مهديان، تحليلگــر و فعال 
سياســى درباره كمك هــاى مردمى 

به زلزله زدگان اســتان كرمانشاه كه در حساب شخصى يكى 

يك كودك چهار ماهه ديگر از سرما مرد».

حجــت اهللا عبدالملكــى، عضو هيئت 
علمى دانشــكده اقتصاد دانشگاه امام 

صادق(ع) با توجه به بررســى امور مربوط به بودجه كشــور در 

يكساله شدن رئيس جمهورى 
ترامپ و افتضاحات او 

يك ســال از رياســت ترامپ بر كاخ ســفيد 
مى گذرد و بروز رفتارهايى همچون دروغگويى، 
عدم تعهد به معاهــدات بين المللى، در پيش 
گرفتن سياســت منفعتگرايانــه و باجگيرانه 
همراه با اعمال فشــار، دخالت در امور كشورها، 
حمايت صريح از تروريست ها و اتخاذ تصميمات 
تهديدگونه و فتنه انگيزانه در صحنه جهانى عليه 
ساير كشورها از سوى ترامپ باعث شده است كه 
او يكى از منفورترين رئيس جمهورهاى آمريكا 

در يك سال از رئيس جمهوريش باشد.
از سوى ديگر، در اين مدت موقعيت آمريكا در 
تمامى زمينه ها به سمت تنزل پيش رفته است  
و از قدرت تأثيرگذارى اين كشور در نظامبين 
الملل كاسته شده است. اگرچه به لحاظ بحران 
هاى داخلى آمريكا شــرايط بسيار سختى را 
پشت سر مى گذراند و همين بحران ها  باعث 
شد كه فردى مانند ترامپ به رئيس جمهورى 
آمريكا برسد. پيشينه فساد و پولشويى ترامپ 
ســبب ايجاد رفتار متزلزل و به شــدت غير 
قابل پيش بينى او شــده است كه نتيجه اين 
رفتارها باعث شده كشورها در صحنه جهانى 
بر تصميمات آمريكا و شخص ترامپ اعتماد و 

حتى توجهى نكنند.
از طرفى ديگر، تصميمات شــتاب زده و بدون 
سياست از سوى ترامپ، نظام سياسى آمريكا را 
با مشكالت و اختالل هاى بى شمارى در آينده 
مواجه خواهد كرد و نگاه ساير كشورها را نسبت 
به اين كشور و شخص دونالد ترامپ در تعامالت 
جهانى دچار تغيير خواهد كرد؛ زيرا او به دنبال 
اين است تا حتى به قيمت ناديده گرفته شدن 
توسط ساير كشورها، منافع حداكثرى آمريكا را 
بدســت آورد. حتى مردم در سراسر جهان نيز 
انزجار خود را از رفتارهاى ترامپ نشان داده اند 
كه ادامه اين روند آمريكا را به ســمت منزوى 
شــدن پيش خواهد برد و هزينه هاى زيادى را 

براى مردم آمريكا ايجاد خواهد كرد.
ترامــپ از زمان به قدرت رســيدن در آمريكا 
در عرصه بين الملل مثــل ياغى ها مى تازد و 
تصميمــات تهديدگونه و فتنــه انگيزانه او در 
صحنه جهانى كه فارغ از هر گونه تفكر و منطقى 
اســت، ديگر در صحنه جهانى طرفدارى ندارد؛ 
زيرا تصميمى كه برمبناى گسترش و رشد فساد 
در بين كشورها باشد، ناتمام و ابتر خواهد ماند. 

 در يك سال رياســت جمهورى ترامپ، تعداد 
زيادى از  شــخصيت ها و مســئوالن تراز اول 
آمريكا نيز به ترامــپ اخطار و انذار داده اند كه 
تصميم هاى او به سود منافع ملى آمريكا نيست. 
تالش دونالد ترامپ براى كسب منافع حداكثرى 
سبب شده تا مورد سرزنش هاى  بين المللى و 
داخلى نيز قرار گيرد كه درمواردى نظير برجام، 
كره شــمالى، جنگ يمن، شكست در عراق و 
سوريه، خروج از پيمان ترانس پاسيفيك، خروج 
از پيمان پاريــس، تهديدهاى اقتصادى چين، 
تالش براى وادار كردن عربســتان به پرداخت 
پول براى تأمين امنيت خود، نمونه هايى از اين 

شكست است. 
ترامپ حتى جامعه آمريكا را با قطبى ســازى 
مواجه كرده است كه در يك طرف سرمايه داران 
بزرگ كه منافع حداكثرى را در آمريكا در حال 
چپاول كردن هســتند و يــك طرف هم مردم 
عــادى كه با اليحه اى كه ترامپ درباره بيمه و 
ماليات به مجلس برد، محبوبيت خود را در بين 
اين اقشار نيز از دست داد. ترامپ حتى در اين 
يك سال نتوانست نخبگان آمريكا را جذب كند 
و اداره كاخ سفيد در اين مدت به دست ژنرال ها 
افتاده است و افتضاح او در اينكه براى به قدرت 
رســيدن از دشمن ديرينه آمريكا يعنى روسيه 
كمك گرفت باعث آبروريزى شــديدى براى او 

در آمريكا و صحنه جهانى گرديد.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

حسين شيخ االسالم 
كارشناس مسائل سياسى 

هواشناسى هشدار داد
برف و كوالك كشور را فرا گرفت

فارس: ســازمان هواشناسى اعالم كرد: ديروز و 
امروز هواى بخش بزرگى از كشــور برفى همراه 
با وزش باد شديد است كه در مناطق كوهستانى 
موجب لغزندگى جاده و كاهش ديد به ســبب 
كوالك برف و مه خواهد بود.مديركل پيش بينى 
و هشدار سريع سازمان هواشناسى كشور گفت: 
شــنبه بارش برف گاهى با وزش باد شــديد در 
نيمه جنوبى آذربايجان شرقى و آذربايجان غربى، 
اردبيل، كردســتان، زنجان، همدان، كرمانشاه، 
مركزى، قم، غرب اصفهان، شــمال چهارمحال 
و بختيارى، ارتفاعات شــمال شرق خوزستان، 
گيالن، مازندران، گلستان، غرب خراسان شمالى، 
قزوين، البرز، تهران، غرب و شــمال ســمنان 
را شــاهد خواهيم بود.احد وظيفــه افزود: امروز 
يكشنبه نيز بارش برف گاهى با وزش باد شديد 
در گيالن، مازندران، گلســتان، غرب خراســان 
شمالى، البرز، تهران، جنوب مركزى، قم، اصفهان، 
شمال چهارمحال و بختيارى، سمنان، غرب يزد، 
بخش هاى مركزى خراسان رضوى، رخ خواهد 
داد.وى هشدار داد: بارش برف همراه با وزش باد 
شديد بخصوص در جاده هاى كوهستانى شمال 
غرب، دامنه هاى البرز در شــمال، شمال شرق 
و دامنه هاى زاگرس در غرب و در اســتان هاى 
ياد شده موجب لغزندگى جاده و كاهش ديد به 

سبب كوالك برف و مه خواهد شد.

تيم 21 نفره داعش در مرز ايران منهدم شد

دفع گرد و خاك غرب
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

در ايام فاطميه «كبوترانه» ميزبان كودكان عزادار مى شود   آستان: رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان قدس رضوى گفت: نمايشگاه تخصصى كودك با عنوان «كبوترانه» در ايام فاطميه 
و شــهادت حضرت زهرا(س) ميزبان زائران و مجاوران خردســال مى شــود. حجت االسالم حسن زاده افزود: نمايشگاه «كبوترانه» با هدف ارتقاى مهارت هاى دينى و به يادگار گذاشتن خاطره اى خوش از زيارت حرم 
مطهر رضوى براى كودكان، همه روزه از ساعت 8 تا 20 برپا مى شود. «كبوترانه» نمايشگاهى است كه در قالب يك مجموعه فرهنگى آموزشى ويژه كودكان زائر و مجاور 5 تا 11سال در باب الهادى طراحى شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r توسط معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى تشريح شد
ويژه برنامه  هاى حرم مطهر رضوى در ايام فاطميه

آستان: معــاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضوى به تشــريح 
ويژه برنامه هــاى تبليغى، مذهبى 
و فرهنگى حــرم مطهر رضوى در 
ايام فاطميه پرداخت. حجت االسالم  
و المسلمين ســيد جالل حسينى 
گفت: در اين ايام روزانه بيش از 12 
ســخنرانى تبليغى و مذهبى براى 

عموم زائران و مجاوران در اماكن متبركه  حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد.وى 
رواق هــاى «امام خمينى(ره)»، «حضرت معصومه(س)»، «غدير»، «دارالحجه»، 
«رواق حضرت زهرا(س)» و «شبستان هاى مسجد جامع گوهرشاد» را محل هايى 
عنوان كرد كه ويژه برنامه هاى سخنرانى حرم مطهر در ايام فاطميه در آن برگزار 

مى شود.
معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى تصريح كرد: ويژه برنامه هاى سخنرانى 
بــراى زائران غيرايرانى به زبان هاى «عربى» و «اردو» در رواق هاى «دارالرحمه»، 
«غدير»، «سردر شرقى صحن جامع رضوى» و «مقبره شيخ حر عاملى در صحن 
انقالب اســالمى» با موضوع تبيين ابعاد مختلف شخصيت حضرت زهرا(س) از 
سوى مديريت امور زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى تدارك ديده شده است. 

به ميزبانى مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى برگزار مى شود
نخستين هم انديشى اخالق و مرام پهلوانى 

در ورزش كشور 
آستان: مديرعامل مؤسسه تربيت 
بدنى آستان قدس رضوى از برگزارى 
نخســتين گفتمان و هم انديشى
مــرام پهلوانــى ورزش كشــور به 

ميزبانى اين مؤسسه خبر داد.
على اكبر هاشمى جواهرى با بيان 
اينكه اين همايش 12 و 13 بهمن 
ماه جارى در مؤسسه تربيت بدنى 

آســتان قدس رضوى برگزار خواهد شــد، خاطر نشــان كرد: بيش از 40 تن از 
استادان دانشگاه محققان صاحب انديشه از سراسر كشور در اين همايش حضور 
خواهند داشت كه با هدف يافتن گفتمان مشترك در زمينه ترويج اخالق و منش 
پهلوانى در ورزش گرد هم مى آيند.وى تاكيد كرد: اين همايش با همكارى انجمن 
ترويج مرام پهلوانى در كشور، سازمان بسيج ورزشكاران و تربيت بدنى بسيج به 
مركزيت و ميزبانى تربيت بدنى آســتان قدس رضوى برگزار مى شود كه به اين 
منظور دبيرخانه دائمى آن نيز در تربيت بدنى آستان قدس رضوى تأسيس شده و 
از حاضران و مدعوين اين همايش براى تدوين نخستين چشم انداز كشورى مرام 

پهلوانى در ورزش دعوت به عمل مى آيد.

نشست تخصصى بررسى همكارى هاى حوزه علميه 
و آستان قدس رضوى

آستان: همكارى هاى حوزه علميه و آستان قدس رضوى در نشستى تخصصى 
بررسى شد.در اين نشســت كه با حضور رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى و مســئوالن حوزه هاى علميه خراســان، يزد، اصفهان و قم برگزار شد، 
راهكارهاى توسعه همكارى هاى حوزه هاى علميه كشور با آستان قدس رضوى 

مورد بررسى قرار گرفت.
رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى در اين نشست، ظرفيت هاى موجود 
براى استفاده از توان حوزه هاى علميه را تشريح كرد و مسئوالن حوزه هاى علميه 

كشور نيز آمادگى خود را براى همكارى با آستان قدس رضوى اعالم كردند.

خـــبر

 قدس   زائران، خسته و دور از خانه، در 
جست وجوى آسايش شبانه، به اين سو و 
آن سوى شهر سرك مى كشند. زمستان 
است و شهر سرمازده سردر گريبان فروبرده 
يافتن  از  نااميد  زائران،  از  بخشى  است. 
فضاهاى  در  حالشان،  مناسب  اقامتگاهى 
پيرامونى حرم مطهر بيتوته مى كنند. غافل 
از اين كه خادمان حضرت رضا (ع) از سر 
برايشان  ساده  چند  هر  سرپناهى  مهر، 
عنوان  درخشان»  «مهر  ديده اند.  تدارك 
طرحى كه در آن، زائران بى سرپناه، براى 
اسكان شبانه به حسينيه هاى نزديك حرم 

مطهر منتقل مى شوند. 
از ابتــداى اجراى اين طــرح تا بهمن ماه 
جارى، زائران بســيارى از خدمات اسكان 
شــبانه آســتان قدس رضــوى بهره مند 
شــده اند. طرح مهر درخشان كه از اواسط 
تابستان سال گذشــته آغاز شد و تاكنون 
بيش از 73 هزار زائــر كم برخوردار حرم 
مطهر رضوى از خدمات اسكان شبانه بهره 

گرفته اند.
در اين طرح كه به همت خادمان فرهنگى 
اداره ارتباطــات مردمــى آســتان قدس 
رضوى برگزار مى شود، زائران كم برخوردار 
حرم مطهر رضوى پس از شناســايى در 
ورودى هاى حرم مطهر به محل اســكان 
منتقل مى شوند و شب را در آنجا استراحت 
مى كنند، زائران كم برخوردار پس از يك 
شــب اقامت رايگان و صــرف صبحانه به 

محدوده حرم مطهر بازگردانده مى شوند.

 امام رضا(ع) نمى گذارد 
كسى حيران بماند

«صالحى»، يك جوان اصفهانى اســت كه 
به اتفاق دوستش، همراه هيئت به مشهد 
آمده اند. او مى گويد: دلمان نيامد با هيئت 
برگرديم. كاروان ما رفت و ما هم بى جا و 

مكان مانده ايم.
مســئوالن مربوط، زائران را از اطراف حرم 
مطهر، با سرويس رايگان به حسينيه هايى 
كه هماهنگ شده است، انتقال مى دهند. 
روابط عمومى آســتان قدس رضوى طرح 
«مهر درخشــان» را اجرا مى كند. اجراى 
اين فعاليت در پى دســتور توليت آستان 
قدس رضوى، مبنى بر تكريم زائران صورت 

مى گيرد.
يكى ديگــر از ميهمانان امــام رضا(ع)، 

فردى است كه با خانواده اش از ماهشهر 
آمده است. نذرى داشته اند كه حتماً بايد 
همين روزهاى زمســتان انجام مى شده 
است. نيمه شب است و آن ها در فضاى باز 
بيرون حرم نشسته اند. او مى گويد: «اجاره 
اتاق و هتل باالســت؛ امــا امام رضا (ع)

نمى گذارد كســى حيــران بماند.» اوج 
فعاليت طرح مهر درخشان در تابستان ها 
و نوروز است، اما اين طرح حتى حاال كه 
جمعيت زوار كمتر از روزهاى گرم سال 

است، ادامه دارد.

 ميهمان هايى از سراسر ايران
در طرح اسكان زائران كم برخوردار تا پايان 
سال گذشته بيش از 18 هزار و 270 زائر 
كم برخوردار از خدمات اين طرح بهره مند 

شــدند و با افزايش فضاى اســكان ميزان 
اقامــت و پذيرايى از فروردين ماه تا بهمن 
امسال، بيش از 54 هزار و 780 زائر از اين 

خدمات استفاده كرده اند.
بيشــترين افراد اسكان داده شده در طرح 
«مهر درخشــان» تاكنون از اســتان هاى 
خراســان رضوى، خراسان جنوبى، تهران، 

كرمان، خوزستان و مازندران بوده اند.
داخل حسينيه، زنان و مردان زائر، به صورت 
مجزا، در دو طبقه اســكان داده شده اند. 
امكانات اختصاصى زيادى فراهم نيســت 
اما اينجا دســت كم از سوز سرما و دود و 
سر و صداى ماشين ها خبرى نيست. امكان 

استفاده از حمام وجود دارد 
و نيز زوار با صبحانه رايگان 
پذيرايى مى شــوند. محمد 
عبيداوى، جوان زائرى است 
كه داخل حسينيه مشغول 
استراحت اســت. بعد از 9 
سال همراه مادرش از اهواز 
آمده است و سرماى مشهد 
است.  كرده  غافلگيرشــان 
محمد مى گويد: «امشــب 
نشسته  بيرون صحن حرم 
بوديم. جا و مكانى نداشتيم. 
من همانجا خواسته ام را از 
امام رضــا(ع) طلب كردم. 

خدا را شــاهد مى گيرم بالفاصله خادمى 
آمد و گفت كه اگر بخواهيد مى توانيد در 

حسينيه اسكان داشته باشيد.»

بيش از 73هزار زائر در قالب طرح «مهر درخشان» از خدمات اسكان شبانه بهره مند شده اند

 لطفاً براى رفاه حــال زائران در بعضى از گرمـاى  مهـربانى
صحن ها و در مكان هاى مناســب تعدادى 
دستگاه خودپرداز عابربانك قرار دهيد، زيرا در 
بعضى از مواقع ضرورى زائران به وجه نقد و 

پول نياز دارند.
09160006790
 چــرا در روزهاى جمعه كه نماز جمعه در 
حرم مطهر رضوى برگزار مى شود مسير رفت 
و آمد به ســمت روضه منوره براى زيارت با 

مشكل مواجه مى شود، لطفاً بررسى نماييد.
09350006373
 از آســتان قدس رضوى مى خواهيم كه 
تعداد بيشترى مجتمع ميان راهى و نمازخانه 
در همه مســيرهاى جاده اى كشــور براى 
اســتفاده زائران حرم امام رضــا(ع) احداث 

نمايد.
09130007737
 فروشگاه ها و مغازه هاى اطراف حرم مطهر 
امام رضا(ع) روزانه و در طول ســال با تعداد 
زيادى از زائران سر و كار دارند، لطفاً آستان 
قدس با همكارى شهردارى مشهد، تعزيرات 
حكومتى و... بر عملكرد اين فروشــگاه ها و 

مغازه ها نظارت نمايد.
09380007504
 آستان قدس رضوى با توجه به امكانات و 
تسهيالتى كه مى تواند به جوانان و خانواده ها 
براى اشتغال زايى و رفع محروميت ارائه دهد، 

بايد بيشتر به جوانان كمك كند. 
09350009013
 لطفــاً براى حفظ حرمــت و احترام امام 
رضا(ع)، خدمه افتخارى بــه افرادى كه در 
داخل حرم مطهر و جلوى ضريح امام رضا(ع) 
و پشت به قبر مطهر ايشان نماز مى خوانند 

تذكر جدى دهند.
09120000681
 موضوع رعايت حجاب و پوشش اسالمى 
از ضروريات دين مقدس اســالم است، لطفاً 
خدمه افتخــارى حرم مطهر امام رضا(ع) در 
انجام اين فريضه الهى به بانوان و دختران زائر 

در حرم مطهر بيشتر تذكر دهند.
09380008187

صداى مردم

 اوج فعاليت طرح 
مهر درخشان در 

تابستان ها و نوروز 
است، اما اين طرح 

حتى حاال كه 
جمعيت زوار كمتر 

از روزهاى گرم 
سال است،
ادامه دارد

بــــــــرش

 معــاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضوى به تشــريح 
ويژه برنامه هــاى تبليغى، مذهبى 
و فرهنگى حــرم مطهر رضوى در 
ايام فاطميه پرداخت. حجت االسالم  
و المسلمين ســيد جالل حسينى 

ســخنرانى تبليغى و مذهبى براى 

 مديرعامل مؤسسه تربيت 
بدنى آستان قدس رضوى از برگزارى 

مــرام پهلوانــى ورزش كشــور به 

على اكبر هاشمى جواهرى با بيان 
 بهمن 
ماه جارى در مؤسسه تربيت بدنى 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

دارالقرآن الكريم حرم رضوى ميزبان دانش آموزان مناطق محروم
آســتان: جمعى از دانش آموزان مناطق محروم حاشيه شهر 
با حضور در دارالقــرآن الكريم حرم مطهر رضوى از برنامه هاى 

فرهنگى اين واحد قرآنى بهره مند شدند.
اعضاى اين گروه كه شامل 200 نفر از دانش آموزان پسر مناطق 
حاشــيه شــهر مشــهد بودند، در حلقه هاى قصه گويى خالق 
دارالقرآن شــركت كردند و با استفاده از امكانات موجود در اين 

بخش با داستان هايى از زندگى حضرت رضا(ع) آشنا شدند.

حضور در كارگاه بازى و ســرگرمى هاى خالق قرآنى و كارگاه 
آموزشــى آداب زيارت از ديگر برنامه هاى به اجرا در آمده براى 
اين گروه از دانش آموزان مناطق محروم در دارالقرآن الكريم حرم 

مطهر رضوى بود كه مورد استقبال آن ها قرار گرفت.
اين گــروه از دانش آموزان همچنين در برنامه هاى آموزشــى 
دارالقرآن همچون طرح مكتب خانه همراه قرآنى، طرح آموزش 
قرائت نماز با استفاده از «استند صوتى» و ويژه برنامه تبليغى-

مذهبى در پيشــگاه قرآن نيز شــركت كردند. اهداى جوايز و 
هداياى فرهنگــى و پذيرايى از ديگر بخش هاى به اجرا درآمده 
توسط واحد نوجوان اين مركز قرآنى براى دانش آموزان مناطق 
محروم در دارالقرآن الكريم بود. دارالقرآن الكريم آســتان قدس 
رضوى واقع در صحن جمهورى حرم مطهر ثامن االئمه(ع) همه 
روزه بــا اجراى برنامه هاى فرهنگى-آموزشــى پذيراى زائران و 

مجاوران اين بارگاه ملكوتى است.
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سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

نگرانى هاى الحاق به «پالرمو» باقى است  مهر: سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، درباره كنوانسيون پالرمو، گفت: نگرانى هاى موجود درباره تبعات الحاق به اين كنوانسيون 
هنوز باقى است. نقوى حسينى اظهارداشت: زمان تصويب برجام به اين مسئله اشاره شد كه پس از برجام، اسناد ديگرى نيز در دوران پسابرجام به ايران عرضه خواهد شد؛ اگر ايران در اين چارچوب ها 

قرار نگيرد، برجام گشايشى براى او ايجاد نخواهد كرد. وى افزود: آنها با FATF و پالرمو به دنبال آن هستند تا تمام عمليات هاى مالى، بانكى و اقتصادى ما را تحت كنترل خودشان بگيرند.

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 نمايش تبليغاتى جديد نيكى هيلى عليه ايران
 سياست/ مينا افرازه   دولت آمريكا 
قصد دارد در راســتا ى سياســت ها ى 
ايران هراسانه خود، روز دوشنبه سفيران 
كشــورهاى عضو شــوراى امنيت را به 
واشــنگتن دعوت كند. «نيكى هيلى»، 
نماينده آمريكا در ســازمان ملل آنچه 
را به ادعــاى وى قطعات موشــك هاى 
منتقل شده از ايران به اعضاى جنبش انصاراهللا يمن است به اين ديپلمات ها نشان 
خواهد داد، البته عنوان شده كه در اين نشست دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 
نيــز حضور دارد. نيكى هيلى در ماه هاى اخير در محكوميت ايران براى حمايت 
از محور مقاومت از جمله نيروهاى حوثى يمن، به نمايش قطعاتى از الشــه يك 
موشك اقدام كرد و مدعى شد كه اين موشك همان موشك ساخت ايران است 

كه از سوى نيروهاى حوثى به سوى فرودگاه رياض پرتاب شد.
اين اتهام زنى هاى مقامات آمريكايى در حالى اســت كه بارها مسئوالن دفاعى و 
نظامى جمهورى اسالمى اين ادعا را رد كرده اند و گفته اند اين موشك ها متعلق 

به نيروى نظامى يمن است.
ادعاهاى هماهنگ آمريكايى ها و برخى دولت هاى منطقه درباره ارسال موشك به 
يمن از ســوى ايران، در شرايطى عنوان مى شود كه از سوى ديگر اين دولت ها 
از لزوم مذاكرات با ايران بر سر مسايل موشكى و فعاليت هاى منطقه اى بحث به 
ميان آورده و خواستار محدوديت برنامه دفاعى و نيز حمايت  كشورمان از نيروهاى 
مقاومت همچون حزب اهللا لبنان و حوثى هاى يمن هستند. براى دستيابى به اين 
هدف، مقامات آمريكايى همچون وزير خارجه آمريكا با مقامات دولت هاى اروپايى 
همچون فرانســه، انگليس و آلمان نيز ديدار و رايزنى هايى داشته تا دولت هاى 

اروپايى واسطه بين آمريكا و ايران براى مذاكرات تازه باشند. 

تعداد مديران دو تابعيتى از 100 نفر هم بيشتر است
باشــگاه خبرنگاران جوان: دبيركل 
جمعيــت رهپويان انقالب اســالمى با 
تاكيد بر اينكه حضور مديران دو تابعيتى 
زمينه نفوذ دشمنان و ناكارآمدى نظام را 
به شدت افزايش مى دهد، گفت: افرادى 
كه به مناصب و مسئوليت هاى جمهورى 
اســالمى دســت پيدا كرده اند به جاى 
اينكه امانتدار و پاسدار خون شهدا باشند، هزينه هاى گزافى را صرف مى كنند تا 
تابعيت كشور بيگانه را داشته باشند و اين را براى خودشان سند افتخار مى دانند. 
پرويز سرورى با بيان اينكه عده اى از مديران تابعيت خود را مخفى مى كنند، گفت: 
حتى بنده شنيدم كه تعداد مديران دو تابعيتى  بيش از 100 نفر است. وى اظهار 
كرد: وزارت خارجه بر اين موضوع كامال اشراف دارد اما ظاهرا  همكارى هايى در 

سطوح مديريتى كشور وجود دارد كه تابعيت مديران پنهان مى ماند.

هيئت معارضان سورى كنفرانس سوچى را تحريم كرد
مهر: هيئت مذاكره كننده معارضان ســورى در توئيتى اعالم كرد كه كنفرانس 
ســوچى براى حل بحران سوريه كه قرار اســت در روزهاى 29 و 30 ماه جارى 
ميالدى به دعوت روســيه برگزار شود را تحريم مى كند و در آن شركت نخواهد 

كرد. 
كرملين روز گذشته اعالم كرده بود كنفرانس سوچى كه هفته آينده برگزار خواهد 
شد نقش مهمى در حل بحران ســوريه خواهد داشت. وزارت خارجه روسيه از 
1600 نفر براى شــركت در گفت وگوى ملى ســوريه در سوچى دعوت به عمل 

آورده بود.

گوگل و فيسبوك به نوآورى و دموكراسى لطمه مى زنند
تسنيم: «جورج ســوروس»، ميلياردر 
آمريكايى كه به عنوان پدر انقالب هاى 
رنگى در دنيا معروف شده در اظهاراتى 
شــركت هاى فناورى ماننــد گوگل و 
فيسبوك را به انحصارگرايى متهم كرد 
و گفت كه آنها به نوآورى و دموكراسى 
لطمــه مى زننــد. «ســوروس» گفت: 
«فيســبوك و گوگل به شركت هاى انحصارى قدرتمندى تبديل شده اند كه راه 
نوآورى را مسدود مى كنند. آنها مشكالت عديده اى به وجود آورده اند كه ما تازه از 
برخى از آنها سر در مى آوريم.» «سوروس» اين اظهارات را در حالى مطرح كرده 
كه مقام ها در واشنگتن، تالش ها براى نظارت بر بخش فناورى را افزايش داده اند. 
اين فشارها، طيف گسترده اى از موضوعات اعم از تبليغات آنالين و انتشار اطالعات 

نادرست در رسانه هاى اجتماعى را شامل مى شوند. 

تحريم رهبران طالبان از سوى وزارت خزانه دارى آمريكا
تسنيم: «ســيگل مندلكر» معاون وزارت خزانــه دارى آمريكا در امور مبارزه با 
تروريســم اعالم كرد كه شــش نفر از تامين كنندگان منابع مالى طالبان را در 
فهرست تحريم هاى دولت آمريكا قرار داده است. وى افزود: اين اقدام در حمايت 
از استراتژى ترامپ در افغانستان و جنوب آسيا انجام شده است تا عالوه بر تضعيف 
فعاليت گروه هاى تروريستى و مخالفان دولت افغانستان، هويت حاميان آنها نيز 
افشا شود. معاون وزارت خزانه دارى آمريكا تاكيد كرد كه دولت پاكستان بايد در 
نابودى مراكز امن طالبان و شبكه حقانى در خاك اين كشور با واشنگتن همكارى 

كند و منابع مالى اين گروه ها را هدف قرار دهد.

وليد بن طالل آزاد شد
باشــگاه خبرنـــگاران جــوان: 
ثروتمندترين فرد عربستان سعودى پس 
از گذراندن ماه ها در زندان،  روز شــنبه 
سرانجام آزاد شد. يك منبع در خانواده 
وليد بن طالل گفــت: او كه بيش از دو 
ماه را در بازداشــت به سر برده بود، روز 
شــنبه آزاد شده و به خانه اش بازگشت. 
اين شــاهزاده ســعودى چند ماه پيش در چارچوب طرحى با عنوان «مبارزه با 

فساد» به دستور محمد بن سلمان، وليعهد عربستان، زندانى شد.

صدورحكم حبس براى 9 نظامى در نيجر به اتهام كودتا
فارس: دادگاهى در نيجر جمعه گذشته 9 سرباز را به اتهام دست داشتن در كودتا 
عليه «محمد يوسف» رئيس جمهور اين كشور (دو سال قبل) به حبس پنج تا 15 
ســاله محكوم كرد. دولت نيجر دسامبر سال 2015 از يك كودتا در كشور خبر 
داده و اعالم كرد كه عامالن اين كودتا كه سعى داشتند با استفاده از سالح گرم 

بر كشور سيطره پيدا كنند، بازداشت كرده اند. 
در حكمى كه توسط قاضى «ابراهيم داووديكا» صادر شد ژنرال «سالو سليمان» 
فرمانده گروه مذكور و دو تن ديگر به 15 ســال حبس و شــش نفر ديگر نيز به 

حبس پنج تا 10 ساله محكوم شده و سه متهم ديگر نيز تبرئه شدند.

توافق آمريكا و كره جنوبى براى اقدام عليه پيونگ  يانگ
ميزان: وزارت دفاع كره جنوبى گزارش 
داد كــه مقامات دفاعى اين كشــور با 
همتايان آمريكايى خود درباره اقدامات 
بازدارنده شديدتر در راستاى تالش براى 
خلع سالح هسته اى كره شمالى به توافق 
رســيدند. اين توافق روز جمعه و در پى 
ديدار و گفت وگوى «سانگ يونگ-مو» 

و «جيمز متيس» در هاوايى حاصل شده است. 
وزارت دفاع كره جنوبى با انتشــار بيانيه اى اعالم كــرد: دو طرف در اين ديدار 
ضمن تأكيد بر اين مطلب كه هر گونه تالش براى ايجاد شكاف در اتحاد سئول 
و واشــنگتن با شكست مواجه خواهد شد، درباره ادامه تالش ها در راستاى وادار  

كردن كره شمالى به تغيير موضع و بازگشت به ميز مذاكرات به توافق رسيدند.

گزارش خبرى

خبر

اينكه امانتدار و پاسدار خون شهدا باشند، هزينه هاى گزافى را صرف مى كنند تا 

«فيســبوك و گوگل به شركت هاى انحصارى قدرتمندى تبديل شده اند كه راه 

اين شــاهزاده ســعودى چند ماه پيش در چارچوب طرحى با عنوان «مبارزه با 

و «جيمز متيس» در هاوايى حاصل شده است. 

بزرگيــان   حســـنعلى  سياســت/   
آقاى مهندس شــما در انتخابات آخر 
مجلس شركت نكرديد. بازنشســـته هم 

هستيد. خب اين روزها چه مى كنيد؟
اگر بر فرض تصميم داشتم به مجلس بيايم مى 
رفتم كرمان و از آنجا كانديدا مى شدم. اما تصميم 
گرفته بودم در انتخابات شركت نكنم. دليلش اين 
اســت كه بايد چرخش نخبگانى در حكومت و 

مناصب باشد. 
راســتش بايد به برخى كارهاى ديگر بپردازيم و 
ما قاعدتاً بازنشستگى هم نداريم و در حال حاضر 
هم در جبهه سياســى و همچنين ارايه مشاوره 
به مسئوالن فعال هســتم. در مجمع تشخيص 
مصلحت نظام نيز جلســات متعددى برگزار مى 
شود كه ســعى مى كنم در جلســات عمومى و 
كميسيون ها براى اتخاذ تصميمات و راهبردهاى 
جديد فعال باشم و اگر تجربه و اطالعاتى دارم آنجا 

صرف كنم.

به خاطر احتمال شكست 
در انتخابات شركت نكرديد؟ 
يا اينكه خسته شده بوديد؟

نه احتمال شكست نبود چون 
اگــر مى خواســتم به مجلس 
بيايم از كرمان ثبت نام مى كردم 
ولــى مى خواســتم گــردش 

نخبگانى شكل بگيرد.

اينكه شما به عنوان مرد 
رايزنى و البى مجلس شــناخته مى شديد 
درســت بود؟ آيا واقعا مجلس را مى شود با 

البى اداره و هدايت كرد؟ 
از نظر حقوقى هر نماينده از رئيس مجلس گرفته 
تا ديگــر نمايندگان يك راى بيشــتر ندارد، اما 
بحث البى در مجلس طبيعى اســت هر نماينده 
در مجلــس يك حوزه نفوذ راى دارد و اين حوزه 
نفوذ راى به عوامل مختلفى همچون استدالل هاى 
نماينده، قدرت بيان، نحوه تفكر و مستندات آن 
نماينده بر مى گــردد. به عنوان مثال، نمايندگان 
مخالف و موافق كه عمومــاً در مجلس صحبت 
مى كنند تالش دارند تا ديگر نمايندگان را با خود 
همراه و هم راى كنند چه آنهايى كه مخالفند چه 
موافقان. بنابراين مجلس شــوراى اسالمى محل 
گفت وگو و همسان سازى است و هر نماينده اى 
تمايل دارد مواضع خود را حاكم كند. نمايندگان 
هر كــدام حوزه نفوذ راى خــود را دارند كه اين 
حــوزه نفوذ راى ثابت نيســت، تا جاييكه گاهى 
اوقات احســاس مى كردم حوزه نفوذ راى برخى 
افراد اگر مذاكره مى كردند بيش از صد نفر باشد 
البته برخى مواقع اين حوزه نفوذ راى به 10 نفر 
هم نمى رســيد.  در مجلس برخى اوقات بدين 
شكل اســت كه طرح ها و لوايح موافق و مخالف 
زمانــى لب مرز اســت و در آن زمان مى توان با 
مذاكره و البى قوى نظر تعدادى از نمايندگان را 
تغيير داد اما اينكه نماينده اى تصور كند مى تواند 
در مجلس 150 يا 120 راى داشــته باشــد اين 
ميزان خيلى بعيد اســت و كمتر اتفاق مى افتد 
چون باالخره همه نمايندگان اهل تفكر و بحث و 
بررسى هستند. اگر بخواهيم شرايط كالن مجلس 
را تشريح كنيم تقريباً مى توانيم مجلس را به سه 
فراكسيون تقسيم كنيم. فراكسيون اصولگرايان، 
فراكسيون اصالح طلبان و همچنين فراكسيون 
مســتقلين. گرچه مرز اين فراكســيون ها كمى 
شناور است، يعنى اينطور نيست كه هر نماينده 
اى دقيقا بخواهد در يك فراكسيون ثبت نام كند 
و بگويد من عضو اين فراكسيون هستم  تا از اين 
طريق مثال فراكسيون الف مشخصاً بگويد من صد 
نفرم يا فراكسيون دومى اعالم كند 140 نفر عضو 
دارد، اين فراكســيون ها در برخى مواقع لب مرز 
هستند. در موضوعات مختلف باز هم فراكسيون ها 
با هم متفاوت هستند. بعضاً دو فراكسيون با هم 
ائتالف مى كنند يك فراكسيون عقب مى ماند يا 
گاهى اوقات جاى اين فراكســيون ها عوض مى 
شــود. بدين ترتيب ممكن است كسى از بيرون 
نگاه كند و احساس كند مجلس خيلى مواج است 
در حالى كه عموماً هر مجلس و دولتى كه تعداد 
فراكسيون هايش به سه تا برسد و يك فراكسيون 
به تنهايى عدد مطلق نصف به عالوه يك را نداشته 

باشد آن وقت اين شناورى ها رخ مى دهد.

آيا شما مى پذيريد كه آقاى روحانى در 
دولت دوم خود بيشتر به سمت اصولگرايان 
چرخش داشته و اگرنه كامل ولى به هرحال 
چراغ ســبزهايش براى اصالح طلبان كمتر 

شده است؟
نه. بنده تصورم اين است كه توقعات اصالح طلبان 
در دوره دوم از آقــاى روحانى خيلى باالتر بود و 
چون آقــاى روحانى به هر دليلى نتوانســتند و 
يا نخواســتند به مطالبات غيرمعقــول برخى از 
اصالح طلبان پاسخ بدهند بنابراين برخى اصالح 
طلبان دلخور هستند و مى گويند كه آقاى روحانى 
به سمت اصولگرايى گرايش پيدا كرده و البته من 
از مدت ها قبل هم گفته ام كه خاستگاه روحانى 
در سپهر سياست ايران خاستگاه اصولگرايى بوده، 
اما باالخره ممكن اســت آقاى روحانى از برخى 
اصولگرايان كه تندروى مى كنند خوشــش نيايد 
و بــه برخى افرادى كــه معتدل ترند يا بعضى از 

معتدلين اصالح طلب تمايل داشته باشد. 
البته من معتقدم دولت دوازدهم خوب چيده شده 
است. گرچه تحول اساســى در دولت دوم ايجاد 
نشــده تا بگوييم دولتى با كارآمدى باال روى كار 
آمــده و دولت دوازدهم با دولــت يازدهم تغيير 

چندانى نكــرده و در برخى از زمينه ها ضعيف تر 
شده است و در بخشى ديگر  قوى تر.

به نظرتان سياست اعتدالى و خط مشى 
كه روحانى در نظر گرفته در انتخابات بعدى 

هم راى مى آورد. 
هنــوز براى قضاوت فضــاى انتخابات بعدى چه 
انتخابات مجلس چه رياست جمهورى زود است. 
البته من هميشه به رسانه ها توصيه مى كنم كه 
اجازه بدهيد فضاى انتخاباتى در همان زمان 6-7 
ماه مانده به انتخابات فرا برسد، در غير اينصورت 
اگر قرار باشد هميشه در كشور فضاى انتخاباتى را 
حاكم كنيم آن وقت متأسفانه ممكن است كه يك 
سرى كارهاى غيرمعقول پيش بيايد و تخريب و 

دعواها زياد شود.

آيا وجود برخى اختالفات آقاى ميرسليم 
با شما به خاطر  مسئله ايشان 

با موتلفه بود؟
نه ما خودمــان نظرات خاصى 
را داشــتيم و فكــر مى كرديم 
نيروهاى اصولگرا بايد بيشــتر 
متحد شــوند و الحمداهللا اين 
هم به نحو بســيار بااليى اتفاق 
افتــاد، گرچــه به اتحــاد صد 
درصدى نرسيديم اما فكر كنم 
در دوره اخير رياست جمهورى 
باالتريــن هماهنگى و همدلى 
بين اصولگراها اتفاق افتاد و جو 
خوبى بود و با وجود اينكه اصولگرايان نتوانستند 
در اين فضا 40 درصد راى متراكم را داشته باشند 

اما به نظرم موفقيت خوبى بود.

همزمان  برگــزارى  مى گويند  برخى ها 
انتخابات شورا و رياست جمهورى به ضرر 
هردوى آنها و به خصوص به ضرر شوراهاست 
چون فضاى شــوراها را سياسى مى كند. 
همين علت را هم يكى از داليل شكســت 
مى دانند.  شوراها  انتخابات  در  اصولگرايان 

شما با اين نظر موافقيد؟
هر انتخاباتى 8-6 ماه فضاى كشــور را انتخاباتى 
مى كند و ما پيش ازاين هر ســال يك انتخابات 
داشــتيم، با توجه به اين موضوع عمال هر سال 
8 مــاه فضاى انتخاباتى و 4 ماه فضاى كار كردن 
داشتيم. كشــور خيلى كارها و مســايل دارد و 
انتخابات يكى از اين كارهاى مملكت اســت كه 
بايد اتفاق بيفتد و تمام شود به همين دليل بود 
كه مسئله انتخابات در مجلس شوراى اسالمى و 
سپس در مجمع تشخيص مصلحت نظام مطرح 

شد.
مثــالً از زمانى كه كشــور به انتخابات رياســت 
جمهورى نزديك مى شود از 6-5 ماه قبل از آن 
برخى دستگاه ها مى گويند حاال ببينيم انتخابات 
رياست جمهورى چه مى شود آيا وزيرمان هست 
يا نيست بطوريكه وزير  يا نماينده بعدى هم كه 
مى آيد وضعيت بدين شكل است و تازه فرد كه 
رأى مى آورد شش ماه تا يك سال طول مى كشد 
كه متوجه شود در مجلس يا دولت چه كارهايى 
بايد انجام دهد. بنابراين بزرگ ترين فلســفه اين 
است كه انتخابات را منطبق كرديم بر اينكه هيچ 
ضرورتى ندارد فضاى كشــور در تمام دو ســال 

انتخاباتى باشد.

عده اى هم مى گويند برگزارى هر ساله 
انتخابات بد نيست. الاقل بهتر از اين است 
كه يك جمع تخصصى كامالً سياسى بشود 

و كارها گره بخورد.
ما حرف اين عده را قبول نداريم.

در پرونده ســپنتا نيكنام شما معتقد 
بوديد كه موضوع بايد به مجمع تشخيص 

مصلحت نظام برود؟
من معتقدم اگر اختالفى بين شوراى 

نگهبان و مجلس شوراى اسالمى 
وجــود دارد بايــد در فرآيند 

قانونى آن طى شود. ممكن 
اســت مجلــس شــوراى 
اسالمى به مجمع بفرستد 
و يا آن قانــون را لغو كند. 
اختيارات مجلس  اين جزو 

است. مجلس اختيار دارد نظر 
شــوراى نگهبان را تامين نمايد 

و يا  بــر مصوبه خود اصرار كند و  به 
مجمع  تشخيص مصلحت نظام ارجاع بدهد.

چرا در حال حاضر اين فرآيند انجام نشده 
است؟

چون شوراى نگهبان به مجلس نامه اى ننوشته 
است. شوراى نگهبان يك بيانيه داده و حتى وارد 
بحث قانونى هم نشــده ايم. اين است كه برخى 
مى گويند مراحل حضور آقاى نيكنام در شــورا 
طبق قانون بوده يعنى ثبت نام كرده و شــرايط را 
گذرانده و به عنوان عضو شورا انتخاب شده است. 
در اينجا شوراى نگهبان به اين جمع بندى رسيده 
كه ايشان نمى تواند باشد يعنى ماده قانونى بايد 
اصالح شــود بنابراين ما هيچ بحثى درباره جمع 
بندى شوراى نگهبان نداريم  و به تشخيص آن هم 
احترام مى گذاريم اما اين موضوع بايد در مسير 

قانونى بيفتد.

آقاى دكتر ابراهيمى در زمان بحث يارانه ها 
سخنگوى شوراى نگهبان بود من از ايشان 

سؤال كردم آيا شــوراى نگهبان مسئول 
مطابقت مصوبات با قانون و حفظ شــرع  
هست گفت بله گفتم اگر كه شوراى نگهبان 
پايه هاى  مجلس  مصوبه  اين  كند  احساس 
استقالل كشور را در قوانين اساسى جمهورى 
اسالمى زير سوال مى برد آن وقت اقدام مى 
كنند؟ گفت از نظر من بله ما مى توانيم وارد 
شويم. مثال در موضوع يارانه ها قرار بود يك 
عددى را يارانه بپردازيم و بعد دهك هايى را 
حذف كنيم اما حاال عددهاى بسيار زيادى 
از ســرمايه ملى را به بخش زيادى از مردم 
كه نياز هم نيســت به صورت نقد پرداخت 
مى كنيم، پولى كه مى تواند صرف عمران و 
تحكيم پايه هاى اقتصادى كشور شود االن 
به صورت ريال توزيع مى شود. ايشان گفت 
بله بحث خوبى است و بد نيست ما درباره اش 

صحبت كنيم. نظر شما در اين باره چيست؟
به نظر من شــوراى نگهبان نبايد در اين مسائل 
وارد شــود. اگر قانونى تصويب شــده و در حال 
اجراست در اين باره هم شوراى نگهبان قانون گذار 
نيســت حتى موقعيت و منصب شوراى نگهبان 
تشخيص مصلحت نيست و تشخيص مصلحت 
مرجــع ديگرى دارد. من با پرداخت يارانه موافق 
نيستم اما اينكه قرار باشد همه افراد در مملكت 
مراقب مصالح مملكت باشند و همه آنها اظهارنظر 
كنند و نظرات همه الزم االجرا باشد كه سنگ رو 

سنگ بند نمى شود.

نظر شــما راجع به پرداخــت يارانه ها 
چيست؟

ما پرداخت يارانه ها را در آخرين ســال مجلس 
هشتم تصويب كرديم و بر اساس آن دولت موظف 
شد حداقل در طول يك سال يك سوم از يارانه 
بگيرها را حذف كند اما دولت مى گويد من نمى 
توانم شناسايى كنم. اينكه نتوانستند شناسايى 
كنند، عذر بدتر از گناه اســت. بحث اين اســت 
كه اگر  خانواده اى ســه ميليون تومان مجموع 
درآمدشــان است اين 200 هزار تومان آنها را نه 
غنى مى كند نه فقير. اما خانواده اى كل درآمدش 
500 هزار تومان اســت و اين 200  هزار تومان 
براى آن خيلى عدد است. دولت هم در پرداخت 

بودجه مشكالت زيادى دارد.

موضوع انتخاباتى نيست؟ يعنى از ترس 
راى نياوردن نبوده كه دولت يارانه بگيرها را 

حذف نكرد؟
االن كه دولت انتخابات ندارد.

بگذاريد بروم سراغ 
بســيارى  مجلــس. 
مجلس  ازكارشناسان 
كاســتى ها  مقصر  را 

مى داننـــد چون قوه 
مقننه است كـه قانون 
تصويب مى كنـد و بايد 
آن  درســت  اجراى  بر 
نظارت كنـد. چرا بعضى 
از مصوبــات مجلس كه 

تصويب مى شـــود روى 
زمين مى مانـــد؟مثالهاى 

طرح  مانند  اســت  زياد  آن 
به درآمد و عملكرد  رسيدگى 

مسئوليــن يا حـذف 
دهك هاى 

ثروتمنـد و سرانجـام 
برخـى از تحقيــق 
تفحص هــــــا.  و 
مى كنيـــد  فكــر 

عمـده ترين دليل آن 
چيست؟

يكى از نيازهاى امروز كشور 
تنقيح سريع و قاطع قوانين 

است. متأســفانه انبوه قوانينى 
كه مجلس تصويب مى كند شــايد 

ضرورتى به تصويب اين ميزان نيست و به 
همين نسبت اين قوانينى كه تصويب مى شود 

از اتقان الزم برخوردار نيست و انباشتگى قوانين 
تا حدى اســت كه  مجريــان و قضات زمانى كه 
وارد درياى وســيع قوانين مى شوند هر كس مى 
تواند قانونى را پيدا كند كه به نفع خودش باشد 
اما تنقيح قوانين جزو مطالبات مجمع تشخيص 

مصلحت و رهبرى است. 
حدود سال 82-80 ما محاسبه 
كرديم ديديم در اين 25 سال 
بعــد از انقالب ســه برابر 75 
ســال قبل از آن يعنى تا زمان 
مشــروطه قانون تصويب شده 
بود. يعنى به نســبت 10 برابر 
قانون تصويب شــده در حالى 

كه نياز نبود.

مشكل تصويب اين حجم 
از قوانين كجا است؟

قانون دو كانال دارد يك كانال اليحه اســت كه 
دولت بايد اليحه بدهد. كانال ديگر طرح اســت 
كه براى ارايه آن 15 نفر از نمايندگان مى توانند 
امضا كنند. نماينــدگان مجلس به محض اينكه 
با يك مشكل اجتماعى روبرو مى شوند يا فردى 
در حوزه انتخابى شــان دچار گرفتارى مى شود 
يك طرح براى حل آن مى آورند ممكن است در 
صحن درباره اش بحث كنند و اين طرح به قانون 
تبديل  مى شود در حالى كه واقعيت قضيه اين 
است كه اگر بتوانيم نظام قانون گذارى كشور را 
هماننــد موتور خودرو تصور كنيم به جاى اينكه 
موتور ساخته شده 4 سيلندر داشته باشد اما اگر 
دو ســيلندر به آن اضافه  كنيم از كار مى افتد.

گاهى اوقات قوانين متعــدد به جاى هم افزايى 
باعث مشكل آفرينى مى شود. 

برخى اتفاقات و مســايلى وجود دارد كه مشكل 
آن فقدان قانون نيست. مثال موقعى 
كه مى خواهيم تورم در كشور دو 
درصد كاهش پيدا كند اين 
اصال معنايش اين نيست 
كه مجلس تصويب كند 
دولت تورم را دو درصد 
كاهش بدهد بلكه بايد 
بيفتد  اتفاق  صدها كار 
كاهش  خودش  تورم  تا 

پيدا كند.
بنابرايــن قوانين به داليل 
مختلفى مى توانــــد مورد 
بحث قرار گيــرد اما دولت 
حق ندارد قانونى را معطل 
بگذارد اگـــــر قانونى 
تصويب شـــد و 
دولـــت 

ديد نمى تواند آنرا اجرا كند بايد از مســير قانونى  
براى اصــالح قانون اليحه بدهد. اجراى قانون بد 
خيلى بهتر از بى قانونى و عــدم التزام به قانون 

است. 

چون هر سه قوه قدرت 
زيادى دارند بعضا با مشكل 
مواجه مى شــوند و عمال 
اجرا  شده  تصويب  قوانين 
نمى شود و نظارت مناسبى 
بر آن صورت نمى گيرد. شما 
اين عدم هماهنگى طى اين 
28 سال را  در كدام دولت ها 

بيشتر ديديد؟
در دولت نهم و دهم خيلى زياد 
بود. رئيس جمهور احمدى نژاد 
بعضــى از قوانينى را كه تصويب مى كرديم قبل 
از اينكه شــوراى نگهبان اظهارنظر كند ايشــان 
اظهارنظر مى كرد كه فالن قانونى كه شما تصويب 
كرديد خالف قانون اساسى است اما بايد به ايشان 
گفته مى شد ربطى به شما ندارد و مشخص است 

چه كسى بايد بگويد چه كسى نبايد بگويد.
حتى ايشــان نامه اى به رهبرى نوشته بود و از 
عملكرد مجلس 25 مورد ايراد گرفته بود رهبرى 
فرمودند پرونده را به آيت اهللا جنتى ارجاع داده و 
از مجلس، دولت و شوراى نگهبان خواسته بودند 

بررسى كنند. 
جلســه مفصلى در اين باره تشكيل شد در آخر 
آن جلسه به اين جمع بندى رسيد كه از اين 25 
موردى كه احمدى نژاد ايراد گرفته بود يك مورد 
درست است و به مجلس توصيه شد كه آيين نامه 

خود را در اين مورد اصالح كند. 
 

 به نظر شما بهترين دولت و مجلس كدام 
بود؟

در دوره چهــارم و پنجــم آن زمانى كه دولت با 
رياســت جمهورى مرحوم هاشــمى همراه بود 
تعامالت مثبت بود برخــى مواقع اختالفات باال 
مى گرفت. يادم هست در مجلس چهارم يا پنجم 
مرحوم هاشمى مسائل را به سمت پروژه تعديل 
اقتصادى مى بردند اما ما مجلســى ها به ايشان 
گفتيم سرعت تعديل خيلى باالست بايد كاهش 
پيدا كند و جلوى دولت را گرفتيم كه ايشان خيلى 
هم گاليه مند شــدند حتى رفتند در نماز جمعه 
گاليه كردند كه مجلسى ها نمى گذارند طرح من 
اجرايى شود و فكر كنم حدود سال 73 يا 72 بود 
كه تورم ركورد زد و تا 49 و  نيم درصد رســيد. 
البته بعد از انقالب در دوره احمدى نژاد هم تورم 

44 درصد داشتيم اما به 49 درصد نرسيد. 

اگر يك بارديگر به شما يك پيشنهاد 
براى پذيرفتن سمت در قوه قضاييه، 
مجلس يا رياست جمهورى را بدهند 
كداميك را مؤثرتر مى دانيد و قبول 
مى كنيد؟ و اوليــن اقدام تان چه 

خواهد بود؟
 روز اولى كه به من پيشنهاد كانديداى 
نمايندگى مجلس دادنــد بغض مرا 
گرفــت. با خودم گفتــم مملكت تا 
اين حد بى نيرو هست كه من بروم 
نماينــده مجلس شــوم. زمانى كه 
مجلس رفتيــم من مثل دانش آموز 
نشسته بودم كار ياد مى گرفتم. آن 
زمــان دوره دوم مجلس و دوره اول 

من بود.
نكته ديگر كــه در رزومه من وجود 
دارد اين است كه بنده در 28 سالى 
كه نماينده بودم از يك وزير هم سوال 
نكردم اما وزير استيضاح كرديم چون 
احســاس مى كردم بسيارى از سؤاالت 
مشكلى را حل نمى كند و يك بده بستان 

ميان نماينده و وزير است.

با همين تجربــه به عقب برگرديد چه 
كارى انجام مى دهيد؟

ببينيد جمهورى اســالمى را نمى شــود با يك 
مجلس اداره كرد و حتما بايد دو مجلس داشــته 
باشــيم. ما بعضى از تجربيات را از غرب اقتباس 
كرديم اما برخى را نگرفتيم و در اين زمينه لنگ 
مى زنيم. نكته دوم هم اينكه ما اگر دو مجلسى هم 
بشــويم باز نظام حاكم بر كشور بايد نظام حزبى 

باشد. 
در حال حاضر يكى از مشــكالت اين اســت كه 
مجالــس ما با يكديگر حلقه وصل ندارند زمانى 
كه يك دوره مجلس تمام مى شــود دو ســوم 
نمايندگان تغيير مى كنند دو سوم افراد جديد 
مى آيند، اين بنــدگان خدا تا بخواهند ياد 
بگيرند مجلس كجاست و چه كار خواهند 

كرد دوره شان تمام شده است.

گفت و گوى قدس با محمدرضا باهنر درباره البى گرى، احمدى نژاد و روحانى

كشــور به دو مجلس نيــاز دارد

زمانى كه يك دوره 
مجلس شروع 
مى شود دو سوم 
نمايندگان جديد 
مى آيند و اين ها تا 
بخواهند ياد بگيرند 
چه بايد بكنند 
دوره شان تمام 
شده است

بــــــــرش
چون آقاى روحانى 
نخواست به مطالبات 
غيرمعقول برخى 
اصالح طلبان پاسخ 
بدهد بنابراين برخى 
از آنها از وى دلخور 
هستند و مى گويند 
به سمت اصولگرايى 
رفته است

بــــــــرش

محمدرضا باهنر
 28 سال نمايندگى مجلس را در 

كارنامه خود دارد و در نوع خود ركورددار اين 
مسند است كه البته بعيد است بازهم توسط كسى 

شكسته شود. البته با اين كه تقريبا 30 سال در مجلس بوده اما 
حدود 7 سال پيش در سال 1389 از وزارت مسكن و شهرسازى 

بازنشسته شده است. بسيارى او را البى قدرتمند مجلس مى دانند 
بعضى ها هم مى گويند تركيب مجلس تغيير كرده و هميشه البى كسى 

قدرتمندتر است كه با منابع قدرت مانند فراكسيون اكثريت، دولت و 
امثال آن ارتباط نزديك ترى داشته باشد. حرف  هاى زيادى براى گفتن 

دارد و اگر كسى خاطرات او را بنويسد حتما كتاب خواندنى خواهد شد. 
بااين حال او اين روزها از مجلس دور است و اگرچه حكم مشاور 

رئيس مجلس را دارد اما به گفته خودش چندان به مجلس 
نمى رود و شايد ترجيح مى دهد كار تشكيالتى و حزبى 

را قويتر انجام دهد. آنچه در پى مى خوانيد حاصل 
گفت وگوى گروه سياسى قدس با اوست.

منتقل شده از ايران به اعضاى جنبش انصاراهللا يمن است به اين ديپلمات ها نشان 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

آموزش و پرورش در ســال  جاری ۵ هزار میلیارد تومان کســری بودجه دارد فارس: اســداهلل عباسی ؛ عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه آموزش و پرورش در 
سال جاری حداقل با ۵ هزار میلیارد تومان کسری بودجه مواجه است، گفت: برخی مدیران مدارس از جیب خودشان خرج مدرسه را می  دهند. وی اظهار داشت: وضعیت مدارس در بخش سرانه اسفبار 
است.در مناطق کم برخوردار که مدیران مدارس از کمک اولیای دانش آموزان نیز بهره مند نیستند، به سختی مدرسه را اداره می کنند چرا که اعتبارات و تجهیزات روزمره مدارس به آن ها داده نمی شود.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

ضرورت ایجاد مهندسی مهاجرت معکوس

شهرستانهاهمچنانازنخبگانخالیمیشوند

یادداشت های ساعت 25

افتخار به دادستان جوان قزوینی
دادســتان یعنی مدعی العموم، یعنی کسی که حافظ منافع قانونی مردم است، 
کسی که صیانت جان و مال و ناموس آنان را بر عهده دارد. دادستان باید به همه 
شکایات حتی شکایات زندانیان رسیدگی کند و هرکس را که تخلف می کند، سر 

جای خود بنشاند.
پیوســته این اشتباه در ایران روی می دهد که عده ای می انگارند دادستان حافظ 
مصالح و منافع دولت اســت در حالی که دادستان ها از دوره مشروطه به این سو 
که حکومت پارلمانی برقرار شد، وظیفه اساسی شان دفاع از عموم آحاد جامعه در 
برابر اعمال خالف قانون، تجاوز به جان و مال و ناموس مردم از سوی هرکس و 
هر مقام و حتی مقام های دولتی بود و اغلب به خاطر صداقت و ایمان و پاکدامنی، 
زیر بار دستورهای شاهان قاجار و پهلوی هم نمی رفتند و تنها از حدود سال های 
ـ.ش بود که شــاه، افراد چاپلــوس و کم ظرفیت و جاه طلب را به  دهه 1345 ه
دادگستری تحمیل کرد و باز هم گله داشت که چرا دادستان ها و قضات، زیربار 

اوامر و نواهی او نمی روند؛ همان 10 سال آخر فریاد مردم را به عرش رساند.
دادســتان ها مدعی العموم از سوی مردم هســتند و کاری که دادستان جوان 
قزوین- که شنیده ام در کسوت روحانی هم هست- انجام داده یعنی جلوگیری 
از اخذ عوارض راه در دکه ابتدای بزرگراه قزوین- زنجان کاری قانونی و در قلمرو 
اختیارات و وظایف اوست و باید تشویق هم بشود. برای چه باید برای بزرگراهی 
که آسفالت آن خراب است، چراغ هایش خاموش بوده و هزار عیب و نقص دارد 

از مردم عوارض راه بگیرند؟ 
می گویند در آمریکا هم این عوارض اخذ می شــود؛ بله. صحیح است، اما بخش 
خصوصی از جیب و پول خود آن را می ســازد و هزینه ســاخت راه را که بسیار 
گران تمام می شــود هم از محل عوارض از رانندگان و هم از محل نصب بنرهای 

آگهی های تجاری بازپس می گیرد. 
کار دادســتان قزوین کاری انسانی است و در جهت فراهم کردن اسباب رضایت 
مردم. اساســاً دادگســتری مرجع تظلم و دادخواهی عامه اســت و مردم باید 
دادگستری را دوست بدارند و آن را مرجع رفع ظلم و حافظ حقوق خود بدانند. 
قدرت دادستان یا مدعی العموم بسیار است و اقدام دادستان قزوین به مثابه دفاع 
از حقوق مردم در بزرگراهی که وســایل استراحت و پذیرایی از مسافران در آن 

ناچیز، چراغ ها خاموش و آسفالت ها تخریب شده است در خور قدردانی است. 
در دوران قدرت شــاه، پرونده های سیاسی حتی پرونده احمد آرامش وزیر کار و 
تبلیغات قوام السلطنه به نام خرابکار به دادستانی ارتش ارجاع شد و آن مرد را که 
مقاالتی می نوشت و علیه سیاست غارتگرانه آمریکا و نفوذ سیا در ایران و دزدی 
رجال کشــور و باج دادن شــاه به آمریکایی ها قلمفرسایی می کرد و مدتی وزیر 
مشاور کابینه شریف امامی و رئیس سازمان برنامه بود به هفت سال زندان مجرد 

در زندان قصر محکوم کردند. 
چون شریف امامی برادرزن او بود وساطت کرد و او را پس از پنج شش سال آزاد 
کردند، ولی او که مردی مبارز بود به مقاله نویسی خود ادامه داد و باالخره در یکی 
از غروب های مهر 1352 او را در پارک فرح )الله تهران امروز( کشتند و در جراید 
نوشتند: مردی به نام احمد آرامش که خرابکار بود در حین تیراندازی به مأمورین 

ساواک به هالکت رسید. 
پرونده های سیاســی در آن زمان امنیتی خوانده می شد و آن ها را به دادستانی 
ارتش می فرستادند که احکام آن ها از قبل بوسیله ساواک تعیین و ابالغ می شد. 
در حدود سال های 1354 به بعد بر اثر فشار افکار عمومی جهانی دولت شاه ناچار 
شد بازرسان جهانی را برای بازدید از زندان ها بپذیرد و آزار و شکنجه زندانیان و 
دســتگاه آپولو و روی میله داغ نشاندن و تجاوز به زنان و کابل زدن متوقف شد. 
شــما که این مســائل را ندارید چه ایرادی دارد اجازه دهید، نمایندگان مجلس 
شورای اسالمی از محیط زندان ها دیدن کنند و زندانیان هم بدانند که مملکت 

به فکر آن هاست. 
قانون تعدیل مجازات قاچاقچیان و کم شــدن اعدام هــا قانون مترقی و جهان 
پســندی است و وقتی رئیس کل زندان ها می گوید، اداره کل زندان ها با مشکل 
نداشتن بودجه برای تغذیه زندانیان و حتی روی زمین خوابیدن آن ها روبه روست، 

خوب است بازدیدها انجام و تکرار شود.

ادامه واکنش ها به آزادی قلیان
مجلس برای فقرا بیماری تولید می کند!

جامعــه: نمایندگان مجلس شــورای 
اســالمی در نشست اول بهمن ماه خود 
یک فوریت استفساریه تبصره یک ماده 
13 قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با 
دخانیــات را تصویب کردند که هدف از 
آن مســتثنی کردن مصــرف قلیان در 
قهوه خانه های مجوزدار بود. اقدامی که 

برخی آن را آزاد سازی دوباره قلیان و سالم دوباره به سرطان تعبیر کردند. دیروز 
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که به همایش ملی سرطان رفته بود با انتقاد 
از نمایندگان مجلس گفت: مجلس از یک طرف برای درمان پول تصویب می کند 
و از طرف دیگر با آزاد کردن قلیان در قهوه خانه ها بیماری تولید می کند، از یک 
طرف برای رفع فقر پول می گذاریم و از طرفی برای فقرا بیماری تولید می کنیم این 

سیاست های دوگانه باید اصالح شود. 
ســید حسن هاشمی گفت: ســیگار و قلیان نقش مهمی در بروز سرطان دارند و 
اگر مصرف این ســموم در جامعه کم شود حتماً میزان بروز موارد سرطان کاهش 
پیدا می کند. تیرماه امسال امینی فرد ؛ عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
پیشــنهاد داده بود برای تعیین تکلیف عرضه قلیــان در قهوه خانه ها کمیته ای 
تشــکیل شود. وی گفته بود: بدون شک نمی توان یک شبه عرضه قلیان در قهوه 
خانه ها را منع مطلق کرد بلکه باید با راهکارهای درســت و دقیق و فاصله زمانی 
مناســب، به فکر جایگزینی برای مصرف قلیان بود. الزم است کمیته ای در وزارت 
بهداشت تشکیل شــده تا بتوان با سازوکاری مناسب به طور تدریجی قلیان را از 

صحنه های اجتماعی حذف کرد.

گالیه رئیس سازمان محیط زیست 
درباره عامل اصلی آلودگی هوا

زور رئیس جمهور هم به  مافیای خودرو نمی رسد
جامعه: درخصوص مافیای تولید خودرو 
خیلی ها اظهار نظر کــرده اند اما دیروز 
نوبت رئیس سازمان حفاظت از محیط 
زیست بود که از این عنوان استفاده کند.
عیسی کالنتری در این خصوص گفت: 
مافیای تولید خودروهای غیر استاندارد و 
آالینده در ایران به قدری قدرتمند است 

که حتی رئیــس جمهوری زورش به آن ها نمی رســد، گازوئیل های تولیدی 
در کشــور نیز به جــای حداکثر 50 پی پی ام گوگرد بیــن 70 تا 10 هزار پی 
پی ام گوگرد دارند. کالنتری از محیط زیســت مریض ایران گفت و اینکه امسال 
بدترین سال را از نظر آلودگی هوا در 50 سال گذشته تجربه می کنیم. از خشک 
شدن تاالب ها، افزایش ریزگردها، افزایش غبارهای نمکی دریاچه ارومیه و حتی از 

زنبورهای عسلی گفت که راه خودشان را در تبریز و ارومیه گم می کنند.
کالنتری بعد از آن به مسئله آلودگی ها هم اشاره کرد و گفت: هیچ کس نمی تواند 
جلوی تولید خودروهای غیر اســتاندارد را در کشــور بگیــرد، تا حرف می زنیم 
می گویند مخالف تولید داخلی و اشتغال هستید، در این شرایط نباید انتظار هوای 

پاک داشته باشیم. 
بهداشت و محیط زیست قربانی کمپانی های بزرگ تولید خودرو هستند. او گفت: 
البته اگر پشتوانه قوی وزارت بهداشت را داشته باشیم و هشدارهای الزم از سوی 
وزارت بهداشــت ارائه شــود، تا حدی می توانیم با این مافیا مبارزه کنیم، البته 

نمی دانم چقدر. 
جالب ترین واکنش به سخنان کالنتری از سوی وزیر بهداشت بود اما زمانی مطرح 
شد که او دیگر در این نشست حضور نداشت. هاشمی گفت: ای کاش آقای دکتر 
کالنتری  جلسه را ترک نمی کرد و صحبت های بنده را هم می شنید، یک علت 
اینکه در دولت دوازدهم رئیس سازمان محیط زیست از خانم به آقا تبدیل شد و 
فردی از خطه ستارخان و باقرخان این مسئولیت را قبول کرد این بود که با مافیای 
خودروسازی مبارزه کند و برای سالم سازی محیط زیست بتواند کارها را به پیش 
ببرد. وی گفت: مردم از ما انتظار کار دارند. ما نباید مردم را نگران و مأیوس کنیم، 
مافیای خودروسازی وجود دارد و هر وقت هم که ما علیه آن صحبت می کنیم 

می گویند شما با اشتغال و تولید داخل مخالف هستید.

در اذهان عمومی 
جامعه ما هنوز این 

تفکر که تهران 
بهتر از دیگر نقاط 

کشور است و 
کسی که در این 
کالنشهر زندگی 

می کند از تشخص 
بیشتری برخوردار 

است، وجوددارد

بــــــــرش

 جامعه/ محمود مصدق  تهران مقصد 
نخست بســیاری از نخبگان شهرستانی 
است. افراد توانمند و کارآمدی که هرچند 
می توانند در تولید و گســترش علم، هنر، 
فناوری و فرهنگ سازی و مدیریت شهر و 
استان شان تأثیرگذار باشند، اما ترک دیار 
می کنند و اگر نتوانند به یکی از کشورهای 
توسعه یافته بروند سر از تهران در می آورند.

اما چه عواملی موجب می شود تا این افراد 
که از نظر اســتعداد های ذاتی، قابلیت ها و 
توانایی هــا از بقیه اشــخاص جامعه برتر 
هستند، رؤیاهای رنگی و طالیی شان را در 
پایتخت دنبال کنند؟ اساساً از لحاظ جامعه 
شناسی پدیده »کوچ نخبگان« به پایتخت 
چه تبعاتی بــه دنبال دارد؟ و ســرانجام 
اینکه در صورت منفی بــودن این پدیده 
برای جوامع شهرســتانی برای جلوگیری 
از مهاجرت اینان و حتی بازگشت آن ها به 

موطن شان چه باید کرد؟ 

 تمرکزامکاناتدرتهران
دکتـــــر مجیــد 
ابهـری پژوهشــگر 
و متخصــص علوم 
ســال  که  رفتاری 
1343 از شهرستان 

ابهر -از شهرســتان های استان زنجان- به 
تهران آمده اســت در پاسخ به قدس ابتدا 
تعریفی از مهاجرت ارائه می کند و می گوید: 
مهاجرت به معنی تغییر مکان جغرافیایی 
فرد برای رســیدن به اهدافــی واالتر در 
زندگی مــادی و معنوی اســت. بنابراین 
از لحاظ رفتارشناســی می توان مهاجرت 

نخبگان را در همین راستا ارزیابی کرد. 
وی توزیع نامتوازن امکانات را در کشــور 
یکــی از مهم تریــن عوامــل مهاجــرت 
نخبگان شهرســتانی به پایتخت می داند 
و می افزاید: بســیاری از امکانات علمی و 
آموزشی، بهداشــتی، درمانی، اقتصادی و 
فرهنگی در تهران متمرکز شــده است و 
در نتیجه، این کالنشــهر جذابیت خاصی 
برای مهاجران بویژه نخبــگان دارد که از 

اســتعدادهای باالیی برخوردار هستند و 
خیلی زود درمی یابند که شهرستان ها توان 
جذب آنــان را ندارند. وی ارتقای علمی و 
فرهنگی را از دیگر عوامل پدیده یاد شده 
می خواند و تصریح می کند: به رســمیت 
شناختن نخبگان و فراهم کردن امکانات 
ظهــور و بروز توانمندی های آنان برای هر 
جامعه ای موضوع بســیار مهمی است که 
متأسفانه در این زمینه شهرستان ها موفق 
عمل نمی کنند؛ در نتیجه برخی از نخبگان 
بــرای ارتقای علمی خود و بروز توانمندی 
شــان به تهران می آیند که شرایط بهتری 

نسبت به دیگر نقاط کشور دارد. 
این آسیب شــناس اجتماعی با اشاره به 
اینکه توسعه نیافتن شهرستان ها از لحاظ 
فرهنگی، اجرایی و اقتصادی از پیامدهای 
مهاجرت نخبگان به تهران اســت، تأکید 
می کند: بهترین راهکار مقابله با این پدیده 
آن است که دست به مهندسی مهاجرت 
معکــوس بزنیم. یعنی در وهله نخســت 
کاری کنیــم که نخبگان شهرســتانی به 
تهران و یا هر جای دیگر مهاجرت نکنند، 
اما اگر حســب ضــرورت هایی مجبور به 
مهاجرت شدند با ایجاد جاذبه های فراوان 
در شهرستان ها زمینه های بازگشت شان را 

فراهم کنیم. 

 شهرستانهابازارکارندارند
عالیه شکربیـــگی 
جامعه شنــاس که 
اصالتی کرمانشاهی 
پاســخگو  از  دارد 
نبــودن محیط به 

نیازهای اساسی و حیاتی نخبگان به عنوان 
عامل اصلی مهاجرت آنان به تهران و دیگر 
کشورهای توسعه یافته دنیا یاد می کند و به 
قدس می گوید: شهرستان ها در تامین اولین 
نیاز نخبگان که همان اشتغال آنان باشد، 
ناتوان هستند. در واقع بسیاری از افراد بعد 
از تحصیالت دانشگاهی به شهرستان خود 
بر می گردند، اما با بیکاری روبه رو می شوند 
و در نتیجه چون امکانات کاری را در تهران 

می بینند، به پایتخــت می آیند، اما طولی 
نمی کشــد که در می یابنــد که اینجا هم 
نمی تواند، چندان انتظارات شان را برآورده 
کند. بنابراین بسیاری از آن ها به کشورهای 

دیگر می روند.
وی اتخــاذ برخی از سیاســت های غلط 
را عاملــی دیگر بــرای مهاجرت نخبگان 
شهرســتانی می داند و یادآور می شــود: 
سیاست نابرابری در توزیع امکانات علمی، 
فرهنگی، اقتصادی را در سطح کشور شاهد 
هســتیم و در واقع امکانات بیشــتر برای 
تهران اســت. وی اگرچه پدیده مهاجرت 
نخبگان شهرســتانی را مثبــت ارزیابی 
نمی کند، اما می گوید: امروز در کشور و یا 
در سطح دنیا رشته های علمی و تخصصی 
مثل هوش مصنوعــی وجود دارد که بازار 
کارشان در شهرستان ها نیست و کسانی که 
چنین تخصص هایی دارند، قطعاً باید در 

سطح ملی و جهانی فعالیت کنند. 
وی مسئولیت اصلی شیوع پدیده یاد شده 
را متوجه مســئوالن استانی و شهرستانی 
می داند و تصریح می کند: آنان نمی توانند، 
شرایط ماندگاری نخبگان را در شهرستان ها 
فراهم کنند در حالی کــه برای مقابله با 
مهاجرت نخبگان بهتر اســت، مسئوالن 
و نظام هــای اجتماعــی، نیازهای حیاتی 
این گونه افراد را تأمین کنند تا بتوانند از 
تخصص ها و توانمندی های آنان برای رشد 

و توسعه جامعه شان استفاده کنند.

 تشخصدرپایتخت
امان اهلل قرائـــــی 
مقدم؛ استـاد دیگر 
جامعه شنـاسی هم 
عالوه بـر بیــکاری، 
سیاســـــت های 

نادرست، توزیع ناعادالنه امکانات در کشور 
به بحث منزلت یا تشخص تهران در میان 
مردم ایران اشــاره می کند و می گوید: در 
اذهان عمومی جامعــه ما هنوز این تفکر 
که تهران بهتر از دیگر نقاط کشور است و 
کسی که در این کالنشهر زندگی می کند 

از تشخص بیشتری برخوردار است، وجود 
دارد. در نتیجــه بعضی از نخبگان وقتی با 

برخی از تنگ نظری ها روبه رو 
می شــوند و یا می بینند که 
ارتقای  یا  زمینه اشــتغال و 
علمی، اقتصادی و سیاســی 
آنان در شهرســتان چندان 
فراهم نیســت بــه پایتخت 
مهاجرت می کنند تا بهتر به 

اهداف شان دست یابند. 
وی با اشاره به اینکه معموالً 
درپایتخت هــای  امکانــات 
کشــورهای جهــان ســوم 
متمرکــز اســت، می افزاید: 
از ایــن رو نخبــگان کــه از 
هــوش باالیــی برخوردارند، 

جذب پایتخت می شــوند و معموالً هم به 
زادگاه شان بر نمی گردند. 

نگرانمهاجرتبهخارجباشیم
دکتـــــر علیرضـا 
عضــو  اسماعیلی؛ 
هیئت علمــــــی 
دانشـــگاه علــوم 
فرمانده  و  انتظامی 

سابق پلیس راه کشور نیز نگاهی مشابه به 
پدیده یاد شــده دارد و به قدس می گوید: 
نبود امکانات کافی برای رشــد، منجر به 
مهاجرت روز افزون نخبگان به تهران شده 
است. وی با اشــاره به ضرورت شناسایی 
و حمایــت از نخبــگان، می افزاید: اگرچه 
مهاجرت نخبگان شهرســتانی به تهران 
جای نگرانی دارد چراکه آنان سرمایه های 
رشــد و توســعه این جوامع هستند، اما 
نگرانی بیشتر برای مهاجرت آن ها به دیگر 
کشورهاست که تبعات آن کل کشور را در 
بر می گیرد. بنابراین بنیاد نخبگان باید با 
شناسایی و تأمین نیازهای اساسی نخبگان، 
اســتعدادهای بالقوه این گونــه افراد را به 
بالفعل تبدیل کند. در این صورت نه تنها 
شهرستان ها بلکه تمام کشور از وجود آنان 

بهره مند می شوند.

یک مسئول کمیته امداد 
امام خمینی )ره( خبر داد

 آغاز توزیع 
»کارت  خرید جهیزیه« 

از سال ۹۷

اجتماعی  حمایت هــای  مدیرکل  فارس: 
کمیته امداد امام خمینی )ره( با اشــاره به 
آغاز توزیع »کارت خرید جهیزیه« از ســال 
۹7 بین مددجویان کمیته امداد، از امکان 
خرید کاالی با کیفیت ایرانی و با تخفیف از 
فروشگاه های منتخب کمیته امداد خبر داد.

مجید زارع فرد از برنامه ریزی های کمیته 
امداد امام خمینی برای تهیه کارت » خرید 
جهیزیه« بــا میانگین 3میلیــون و 500 
هزارتومــان خبر داد و گفــت: مددجویان 
می توانند به فروشگاه های مورد تایید کمیته 
امداد که در آینده اعالم خواهد شــد برای 
تهیه اجناسشان مراجعه کرده و با استفاده 
از این کارت ها، کاالی با کیفیت ایرانی تهیه 

کنند. 

یک مسئول سازمان 
بیمه سالمت ایران

پرداخت مطالبات بیمارستان ها 
تا پایان اردیبهشت ماه

معاون توســعه مدیریت و منابع  جامعه: 
سازمان بیمه سالمت ایران گفت: با تخصیص 
2000 میلیــارد تومان به بیمه ســالمت، 
بخشی از مطالبات داروخانه ها و دانشگاه های 
علوم پزشــکی پرداخت شده است. شاهرخ 
رامزی ادامــه داد:در هفته جــاری 2 هزار 
میلیارد تومان به منظور پرداخت بخشــی 
از مطالبات داروخانه ها و دانشگاه های علوم 
پزشکی کشور به ســازمان اختصاص داده 
وهمچنین تاکنــون مطالبات داروخانه ها تا 
شهریور ماه، بیمارستان های دولتی تا پایان 
اردیبهشت ماه و بیمارستان های خصوصی 
تا پایان فروردین ماه ۹٦ پرداخت شده است.

چندی پیش ایرج حریرچی قائم مقام وزیر 
بهداشت طلب بیمارستان ها از چهار سازمان 
بیمه گر اصلی را 10 هــزار و 500 میلیارد 
تومان اعالم کرده و گفته بود در عین حال 
فشار زیادی روی کارکنان ما و مدیران مان 
است و می توان این اصطالح را به کار برد که 

کارد به استخوان رسیده است.

عضو کمیسیون تلفیق 
بودجه ۹۷ مطرح کرد

450 میلیارد تومان برای 
کاهش آسیب های اجتماعی

خانه ملت: عضو کمیســیون تلفیق بودجه 
۹7 گفت: 450 میلیارد تومان برای کاهش 
آســیب های اجتماعی در الیحه بودجه ۹7 
اختصاص یافت. رســول خضری در مناظره 
عملکرد ســازمان مدیریت بحران گفت: بر 
اســاس مصوبه کمیسیون تلفیق دولت باید 
حدود 450 میلیارد تومان به منظور تهیه و 
اجرایی کــردن طرح جامع کنترل و کاهش 
آسیب های اجتماعی با اولویت اعتیاد، طالق، 
حاشیه نشینی، کودکان کار و مفاسد اخالقی 
و حمایت از زنان سرپرست خانوار هزینه کند.   
وی افــزود: 210 میلیارد تومان از این اعتبار 
باید برای پرداخت حق بیمه اجتماعی زنان 
سرپرست خانوار شــهری در اختیار کمیته 
امــداد قرار گیرد. خضری بــا بیان اینکه در 
الیحه بودجــه ۹7، 4 هزار میلیارد تومان به 
کمیته امداد و سازمان بهزیستی اختصاص 
یافت، افزود: البته بر اســاس ماده 7۹ برنامه 
ششم هر ســاله باید مستمری کمیته امداد 
به نسبت تورم افزوده شــود که دولت باید 
ایــن میــزان را لحاظ و بــه آن اضافه کند. 
این نماینــده مردم ادامــه داد: البته دولت 
نیز اختصاص 3 هزار میلیــارد تومان برای 
ریشــه کنی فقر را در دستور کار دارد که ما 
به دنبال آن هستیم این مبلغ مانند بودجه 
۹7 بر اساس ماده 7۹ برنامه ششم تخصیص 
یابد نه اینکه دولت به دلخواه خود عمل کند. 
عضو کمیســیون تلفیق بودجه ۹7 با بیان 
اینکه تاکیــد دولت برای موضوع اشــتغال 
در الیحــه بودجــه ۹7 بر تبصــره 18 بود، 
گفت: اعضای کمیســیون تلفیق به افزایش 
حامل های انــرژی رأی ندادند که در نهایت 
مقرر شــد از صندوق توسعه ملی و فروش 
دارایی هایی دولت تا سقف 10 هزار میلیارد 

تومان تسهیالت به بانک ها ارائه شود.

خبر
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 پیگیری قدس در خصوص یک شایعه 

آیا مرگ کودکان بر اثر سرما زدگی در مناطق زلزله زده واقعیت دارد؟

پس از خبر

 جامعــه/ مریم احمدی شــیروان  خبر جــان باختن 
کودکان خردسال کرمانشاهی در مناطق زلزله زده که در فضای 
مجازی منتشر شــده است، خاطر بسیاری را مکدر کرد. اخبار 
و عکس هایی از ســارینا، محمد، ماتیار و نوشین که به ادعای 
خانواده هایشان از شدت سرما جان باخته  بودند. اما پرسشی که 
باید به آن پاسخ داد، این است که مرگ این کودکان چقدر به 

کمبود امکانات در مناطق زلزله زده مرتبط است؟

مرگکودکانارتباطیباکمبودامکاناتندارد
فرماندار شهر سرپل ذهاب به خبرنگار ما می گوید: فوت کودکان 
در ایــن شــهر واقعیت دارد، اما لطفــاً آن را به کانکس و نبود 
امکانات ربط ندهید. در تمامی شــهرها امکان سرماخوردگی و 
فوت بچه ها بر اثر عفونت ریه وجود دارد و در سایر شهرها نیز با 
شروع فصل سرما حتماً مواردی از این دست وجود داشته است.

اکبر ســنجابی، می گوید: تمامی چادرها و کانکس هایی که در 
اختیار مردم هســتند، در شهرها سیستم گرمایشی برقی و در 
برخی روستاها سیستم گرمایشی نفتی دارند و هیچ خانواده ای از 

نظر سیستم گرمایشی مشکلی ندارد. قبول داریم که زندگی در 
چادر سخت و دشوار است، اما همین امروز حدود 400 نوزاد زیر 
دو ماه داریم که پس از زلزله در این مناطق به دنیا آمده اند و در 
همین چادرها و کانکس ها زندگی می کنند. از آنجا که سیستم 
گرمایش مناسبی وجود دارد، مشکل خاصی برای آن ها پیش 

نیامده است. متأسفانه فضای مجازی حقیقت را بیان نمی کند.
فرماندار ســرپل ذهاب با تأیید فوت دو کودک در این مناطق، 
توضیح می دهد: طبق آخرین آمار تا روز شــنبه دو کودک در 
مناطق زلزله زده فوت شده اند که یکی از آن ها عالوه بر عفونت 
ریه، بیماری مادرزادی و معلولیت نیز داشــته اســت. به نظر 
می رسد، در این مورد برخی افراد بی انصافی کرده و جان باختن 

این کودکان را با کمبود امکانات مترادف کرده اند.
ســنجابی اضافه می کند: در زمینه اسکان ضروری، همه چادر 
گرفته اند و در اســکان موقت خانوارهای شــهری که به آن ها 
کانکــس تعلق می گرفته، یا وجهی بابــت آن دریافت کرده اند 
یا کانکس دریافت کرده اند. البته در روســتاها بیشتر کانکس 
تحویل داده شده است. وی به مبلغ پرداختی 5 میلیون تومان 
به ازای هر کانکس اشــاره و تشــریح می کند: در سرپل ذهاب 
حدود 5050 واحد تخریبی وجود دارد که به آن ها کانکس تعلق 
می گیرد. حدود 3٦00 خانوار وجه نقد دریافت کرده اند و 1050 
خانوار نیز کانکس دریافت کرده اند، 400 خانواده باقی مانده نیز 

هنوز خودشان برای تعیین تکلیف اقدام نکرده اند.
سنجابی تأکید می کند: توصیه می کنم، مردم اخبار و اطالعاتی 
که سبب ناراحتی افکار عمومی جامعه می شود را فقط از مراجع 
معتبر دریافت کنند و به فضای مجازی اعتماد نداشته باشند. 
در زلزله کرمانشاه، در مقایسه با زلزله بم اقدامات بسیار سریع تر 
انجام شد. اولین وام پرداختی به زلزله زده های بم هفت ماه پس 

از زلزله بود، اما در ســرپل ذهاب 25روز پس از زلزله اولین وام 
پرداخت شد. فرماندار سرپل ذهاب می گوید: بیش از 50درصد 
آواربرداری ها در شــهر و روســتا انجام و در روستاها بازسازی 
شروع شده است. امیدواریم تا هفته آینده بازسازی ها در شهرها 
نیز شــروع شود. در حوزه روستایی ساخت بیش از 800 واحد 
مسکونی شروع شده است و تالش می کنیم پیش از فرا رسیدن 
فصل گرما واحدهای خسارت دیده سرپل ذهاب مسقف شده 

باشند.

بنیادمسکنبهخوبیمدیریتنکرد
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شــورای اسالمی که فوت 
کــودکان در این مناطق را نه تأییــد و نه تکذیب می کند، به 
خبرنــگار ما می گوید: برخی اتفاق هــا در این مناطق به دلیل 
ســهل انگاری خانواده ها صورت می گیرد، در صورتی که چادر، 
کانکس و امکانات به مناطق زلزله زده ارسال شده است و همگی 

از آن ها برخوردار هستند. 
احمد صفری، اضافه می کند: از بنیاد مســکن برای تأخیر در 
تعهدات گالیــه داریم. قرار بود آن ها بین 30 تا 45 روز تمامی 
کانکس های مورد نیاز را تحویل دهند، اما متأسفانه پس از 70 
روز حدود 3000 خانواده هستند که کانکس تحویل نگرفته اند. 
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسالمی در پایان با بیان 
اینکه هم اکنــون 3000 خانواده در چــادر زندگی می کنند، 
می گوید: بیشتر آن ها مستأجر بوده اند، اما اگر خانواده مسئوالن 
هم در بین زلزله زده ها وجود داشت، پس از گذشت بیش از دو 
ماه تصمیم می گرفتند؟ متأسفانه در زلزله اخیر، بنیاد مسکن به 
خوبی اعمال مدیریت نکرد و رسیدگی به وضعیت زلزله زده ها 

به مدیریت قوی تری نیاز دارد.

خسرو معتضد

گزارش خبری
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روزنامـه صبـح ايـران

بايد براى گسترش «مسئله حديث» در حوزه ها تالش كرد  حوزه: رئيس بنياد بين المللى نهج البالغه گفت: شالوده فعاليت اين بنياد بر اساس كتاب شريف نهج البالغه به عنوان يكى از 
مهم ترين منابع حديثى شيعه است كه در طول بيش از هزار سال مورد توجه خواص و در ادامه مورد اقبال عموم مردم بوده است.آيت اهللا دين پرورافزود: مسئله حديث در گذشته از مهم ترين منابع 

درسى حوزه هاى علميه بوده و تا پيش از اختراع صنعت چاپ، كتاب هاى خطى حديثى از ارزش و جايگاه وااليى برخوردار و حديث نويسان نزد استادان و با اجازه آنان به نوشتن آن مبادرت داشتند. 
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نظام  از مشكالت جدى  يكى  معارف     
اقتصادى ما پس از پيروزى انقالب اسالمى، 
نبود گفتمان هاى اسالمى در عرصه اقتصاد 
اجرايى  آن،  و در پى  در سال هاى نخست 
نشدن نظريه هاى علمى اقتصاد اسالمى در 
ساليان بعد است. نظرياتى كه چند سالى 
است از سوى اقتصاددان هاى اسالمى مطرح 
مى شود، اما هنوز شاهد تبديل آن به يك 
كشور  اقتصاد  چرخه  بر  حاكم  گفتمان 
نيستيم. اين در حالى است، ظرفيتى كه در 
فقه معامالت و فقه اقتصادى و مالى براى 
توليد دانش در قلمرو اقتصاد اسالمى وجود 

دارد، يك ظرفيت كم نظير است.
دومين نشســت منتخبى از استادان علوم 
انســانى اسالمى ويژه اقتصاد اسالمى كه به 
همت دبيرخانه دائمى كنگره بين المللى علوم 
انسانى اسالمى در بنياد پژوهش هاى اسالمى 
آستان قدس رضوى برگزار شد، موضوعات 

مرتبط با اقتصاد اسالمى را واكاوى كرد.

  ضرورت استفاده از 
ظرفيت هاى فقه اقتصادى

در ايــن زمينه دكتر عطاءاهللا 
اقتصــاددان  آتانى،  رفيعــى 
اســالمى گفت: ما به عنوان 
كســانى كه در حوزه اقتصاد 
مى كنيم،  فعاليت  اســالمى 
انباشته خوبى  ســرمايه هاى 
داريم كه شــايد مهم ترينش 
فقه باشــد. ظرفيتــى كه در 
فقه معامالت و فقه اقتصادى 
و مالــى براى توليــد دانش 
در قلمــرو اقتصاد اســالمى، 
اســت.  كم نظير  دارد،  وجود 
انسانى  ساير رشته هاى علوم 
اســالمى از چنيــن ظرفيت  
مرتبطى  علمى  پيشــينه  يا 

برخوردار نيستند.
رئيس دبيرخانه دائمى كنگره 
انســانى  علوم  بين المللــى 
اسالمى با اشاره به اينكه وجود نظريه  پردازان 
برجسته اقتصاد اســالمى در دوران معاصر 
همچون شهيد صدر سرمايه هاى مهم ما به 

شــمار مى رود، افزود: اين خود يك فرصت 
اســتثنايى و ظرفيت منحصر به فرد براى 
اقتصاد ماست.وى با بيان اينكه دستاوردهاى 
علمى  چون كتاب، مجله و غيره در اين زمينه 
در اختيــار داريم، اضافه كرد: نمود علمى و 
عملى ســاير كشورهاى اســالمى از ديگر 
فرصت هايى است كه با توليد دانش و تجربه 
براى ما همراه اســت. وى، نبود كارگزاران 
متخصص و مؤمن و نياز به تربيت دانشجو و 
طلبه در اين زمينه را از ديگر چالش هاى اين 
حوزه دانست و گفت: يكى ديگر از مشكالت 
ما، تجربه ناموفق بخشــى از اقتصاد كشور 
است كه به نوعى به اقتصاد اسالمى مربوط 
مى شود و ما بايد هزينه آن را هم بپردازيم. 
به عنوان مثال، اكنون در مظان پاسخگويى 
به مشــكالتى كه بانك ها به وجود آورده اند، 
قرار گرفته ايم.به گفته اين اســتاد دانشگاه، 
به همــان ميزان كه توليــد دانش اهميت 
دارد، گفتمان ســازى و حضور در رسانه ها 
نيز ضرورى است. همچنين اصالح ساختار 
بانكى از ديگر موضوعــات حائز اهميت به 
شمار مى رود، زيرا همه ما اين ضرورت را باور 
داريم كه نظام بانكى بايد در چارچوب نظام 

اقتصادى اسالم بازسازى شود.

 ساختار بانك ها با اقتصاد اسالمى 
همخوان نيست

حجت االســالم احمدعلى يوسفى، دانشيار 
پژوهشــگاه فرهنگ و انديشه اسالمى نيز 
درباره روش دستيابى به ساختار پولى نظام 
اقتصادى اسالم، گفت: اسالم با سرمايه دارى 
مخالف نيست، بلكه با سرمايه محورى مخالف 
است؛ آوردن نهاد بانك، بورس و بيمه يعنى 

امضاى تفكرى كه زيربناى اين نهادهاست. 
وى با اشــاره به اينكــه بخش هايى از نظام 
ســرمايه دارى مى تواند براى طراحى بومى 
خودمان الهام بخش باشد، افزود: اما در اقتصاد 
سرمايه دارى غرب به جاى اراده الهى، اراده 
انسان مبناى كشف و طراحى نظام اقتصادى 
قرار گرفته، و انســانى كه تحت واليت الهى 

نباشد ضرورتاً تحت واليت شيطان است.
 براى اين انســان حداكثــر كردن منفعت 
مادى شخصى مد نظر قرار مى گيرد و بر اثر 
محدوديت منافع، تضاد منافع پيش آمده و 
به منازعه و رقابت ناسالم منجر مى شود. در 
نتيجه از دل اين نگاه رفتار انحصارطلبانه و 

«تجميع مالكيــت خصوصى مطلق» بيرون 
مى آيد.حجت االســالم يوســفى با اشاره به 
فتواى مقام معظم رهبرى و نظر ساير فقها، 
خاطرنشان كرد: هر رفتار و قانونى بايد داراى 
دو ويژگى توليد ثروت ملى و توزيع عادالنه و 
رفع فقر و محروميت در جامعه باشد، كه در 
صورت نبودن يكى از اين دو ويژگى، اسالمى 

محسوب نمى شود.

 اقتصاد اسالمى؛ زمينه  ساز عدالت
دكتر حسين عيوضلو اســتاد دانشگاه امام 
صــادق(ع) نيــز گفت: اقتصاد اســالمى با 
بهره گيرى از رويكرد سيستمى و كالن نگر 
اقتصادى و با تكيه بر قانونمندى هاى ثابت 
و پايدارش مى تواند زمينه هاى الزم را براى 

اداره عادالنه جامعه ايجاد كند. 
وى با اشــاره به اينكه اقتصاد اسالمى ريشه 
در جهــان بينــى اقتصادى اســالم دارد و 
هستى شناســى آن از قوانين و برنامه هاى 
هســتى تبعيت مى كند، افزود: بر اين مبنا 
آيات اقتصــادى قرآن و تعاليــم وحيانى و 
گزاره هاى مرتبط از احاديث و روايات پيامبر 
گرامى اسالم و ائمه معصومين(ع) و ميراث 
گرانبهاى تاريخ و تمدن اسالم و فقه اسالمى 
نقش تعيين كننده اى در شكل دهى ماهيت 
اقتصاد اســالمى دارند. وى با اشاره به اينكه 
اقتصاد اسالمى از قوانينى كه ريشه در حقايق 
قرآنى و تعاليم وحيانى دارند، برخوردار است 
و با تكيه بر اين مفاهيم و حقايق، علم اقتصاد 
اسالمى شكل مى گيرد، تصريح كرد: چنين 
اقتصادى مى تواند زمينه هــاى الزم را براى 
ايجاد نهادهاى اسالمى و اداره عادالنه جامعه 
ايجاد كند.وى همچنين تأكيد كرد: بايد توجه 
داشت، گرچه كشف مكتب اقتصادى اسالم 
در حوزه بايدها و نبايدهاى اقتصادى بر اساس 
«روش اجتهادى» ميســر است، اما در عين 
حال بايد توجه داشت زيربناى احكام اسالمى 
در حوزه اقتصاد، آموزه هاى جهان شناختى 
و انسان شــناختى تكوينى و مجموعه اى از 
روابط اثباتى قابل استخراج از قرآن و روايات 
اســت كه بر اساس آن قوانين علمى و سنن 
تكوينى اقتصادى مبتنى بر شريعت اسالم و 
روايات اسالمى قابل كشف و استخراج است.

تأكيد كارشناسان بر استفاده از ظرفيت هاى فقه اقتصادى
اقتصاد اسالمى به گفتمان سازى نياز دارد

رئيس كميته كرسى هاى آزاد انديشى حوزه هاى علميه: 
رهبر انقالب از برگزار نشدن كرسى هاى آزاد انديشى 

گاليه مند هستند
حوزه: رئيس كميته كرســى هاى 
آزاد انديشى حوزه هاى علميه گفت: 
رهبرمعظم انقالب از برگزار نشــدن 
مباحــث آزاد انديشــى گاليه مند 

هستند .
 حجت االســالم والمسلمين هادى 
صادقى، ديــروز در ديــدار اعضاى 
كميته كرســى هاى آزاد انديشــى 
حوزه هاى علميه بــا آيت اهللا يزدى 
گفت: در سال 81 رهبر انقالب بر راه اندازى كرسى هاى آزادى انديشى و نقد و نظريه 
پردازى درحوزه و دانشــگاه تأكيد كردند؛ از آن زمان 15ســال مى گذرد، گزارشى از 
كارهاى انجام شده، خدمت معظم له ارائه شد و ايشان دوباره بر ادامه كرسى هاى آزاد 

انديشى تأكيد داشتند و پيگير مسئله هستند.

حجت االسالم  والمسلمين پناهيان: 
رهبران الهى هرگز از عوام فريبى استفاده نمى كنند

شبستان: استاد حوزه علميه با بيان اينكه وعده كاذب دادن به مردم خيانت است، 
گفت: رهبران الهى هرگز اهل عوام فريبى و البى غلط نيستند.

حجت االسالم والمسلمين پناهيان با اشاره به اينكه رهبران سياسى اگر اميد واهى براى 
فريب مردم بدهند خائن هستند، گفت: رهبران سياسى بايد واقع بينانه با مردم سخن 

بگويند، حتى اگر تلخ باشد.
 رهبران الهى به خاطر اينكه عوام فريبى نمى كنند مظلوم مى مانند و در فتنه 88 نيز 
بسيارى از نخبگان به خاطر آنكه رهبر، اميد بى خودى به آنان ندادند و انتخابات را باطل 

اعالم نكردند، ايشان را تنها گذاشتند.
استاد حوزه علميه تصريح كرد: امام على(ع) در جايى كه حكم الهى بود قاطع بودند 
و عدالت داشتند، اما چون البى نابجا و عوام فريبى نداشتند، مردم ايشان را كنار زدند. 
امروز دشمنان از سياست انقالب به خاطر آشكار بودن سياستش خشمگين و غضبناك 

هستند، زيرا سياست ما بدون عوام فريبى و البى غلط شكل گرفته و استوار است. 

گمشده راستين انسان 
بندگى خداوند است

* آيت اهللا حاج آقا مرتضى تهرانى
مى فرمايد:  كريم  قرآن 
«َمْن َعِمــَل َصالًِحا ِمْن 
َذَكٍر أَْو أُنَثى َوُهَو ُمْؤِمٌن 
َبًة»  َطِيّ َحَياًة  ُه  َفلَُنْحِيَيَنّ
انســان  متعال  خداى 
را بــه حيــات طيبه، 

زندگى پاكيزه و مورد قبول عقال، كه مورد غفلت 
او در زندگى خود بوده اســت، يادآور مى شود. 
انسان نســبت به اين موضوع بى توجه است كه 
زندگى طبيعى، او را سير و اشباع نمى كند. هر 
اندازه از طول عمر انســان ها بگذرد و خود را در 
ترقى هاى مادى و در علوم مادى موفق ببينند، 
باز هم احساس مى كنند گم گشته دارند. حيوان 
اين گونه نيست و هنگامى كه معده اش از علف پر 
شود و آب مورد نيازش را هم بنوشد، مى خوابد 
و تا وقتى ســير اســت، دنبال غذا نمى رود. هر 
اندازه انســان براى رسيدن به كشفيات تازه در 
علوم جوى، پزشكى و در ساير ابعاد علوم طبيعى 
تالش مى كند، احســاس عطــش از او گرفته 
نمى شــود. اين بهترين دليل عقالنى براى اين 
است كه انسان براى رشد و تكامل علوم طبيعى 
خلق نشــده، بلكه براى چيز ديگرى خلق شده 
است، كه بايد دنبال آن برود تا با پيدا كردن آن، 
احساس آرامش كند.بنابر نقل محدث قمى(ره) 
از اميرالمؤمنين(ع) آن حضرت به خداى متعال 
عرض مى كند: «َكَفى بِى ِعّزاً أَْن أَُكوَن لََك َعْبداً». 
اين دو جمله به لحاظ ادبيات عرب بسيار لطافت 
دارد. در جمله اول لغت «عزت» به كار رفته كه 
باالترين لغت از جهت مفهوم و محتواست و در 
آخر جمله دوم از كلمه «عبد» استفاده شده است. 
كلمه عبد حكايت از عبوديت و بندگى مى كند. 
از آنجا كه عبد فاقد هر نوع كمال و رشد و ارزش 
اســت، اين عنوان پايين ترين تيتر در عناوين 
متعارف بين انسان هاست.«تمام مفهوم بردگى» از 
اين لفظ قابل تصور نيست. اسالم اين فرهنگ و 
اين نوع تجارت را در زندگى  نپسنديد. در جمله  
مذكور، اميرالمؤمنين(ع) اشــاره اى به حقيقت 
عبوديت و بندگى نسبت به حق تعالى كرده است. 
مفهوم اجمالى عبوديت نسبت به حق تعالى اين 
است كه انسان در برابر او براى خود هيچ ارزشى 

قائل نباشد و صفر مطلق باشد.

يك حديث / يك تصوير

خبر

اقتصاد اسالمى از 
قوانينى كه ريشه 
در حقايق قرآنى و 
تعاليم وحيانى دارند، 
برخوردار است و با 
تكيه بر اين مفاهيم 
و حقايق، علم 
اقتصاد اسالمى شكل 
مى گيرد. چنين 
اقتصادى مى تواند 
زمينه هاى الزم را 
براى ايجاد نهادهاى 
اسالمى و اداره 
عادالنه جامعه ايجاد 
كند

بــــــــرش

نكته هاى ناب

معارف

آگهی حصر وراثت
آقای عباس اصغری در پرونده کالس��ه شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه  تقاضای حصر وراثت نموده و 
اعالم داش��ته است که شادروان حس��ین اصغری   پدر  اینجانب در مورخه 1396/8/29 در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده  و ورثه حین الفوت عبارتند از: 1- عباس اصغری   به شناس��نامه ش��ماره 4304  صادره 
از حوزه 4 فردوس   2- فاطمه اصغری  به  شناس��نامه ش��ماره 145 صادره از حوزه 4 فردوس3-معصومه 
اصغری   به شناس��نامه ش��ماره 169  صادره از حوزه 4فردوس4-نجمه اصغری    به شناس��نامه ش��ماره 
0850012430   ص��ادره از ح��وزه 4 فردوس  5-زهرا اصغری به شناس��نامه ش��ماره 41 صادره از حوزه 
4 ف��ردوس 6-نرگس اصغری به شناس��نامه ش��ماره 107 صادره از حوزه 4 ف��ردوس 7-طاهره اصغری به 
شناس��نامه شماره 17 صادره از حوزه 4 فردوس 8-صدیقه اصغری به شناسنامه شماره 76 صادره از حوزه 
4 فردوس همگی فرزندان متوفی  9-زهرا قاس��میان به شناس��نامه شماره 134 صادره از حوزه 4 فردوس 
همس��ر دائمی متوفی و الغیر .مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی میگردد چنانچه فردی اعتراض یا وصیت 
نامه ای دارد ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار به این شوراتس��لیم و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد. 

9618933
محسن زیبائیان 

رئیس شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه

آگهی حصر وراثت
آقای حبیب تقی زاده در پرونده کالسه شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه  تقاضای حصر وراثت نموده و 
اعالم داشته است که شادروان بی بی خیرالنساء ناظری مادر    اینجانب در مورخه 1396/9/18  در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده  و ورثه حین الفوت عبارتند از:1- حبیب تقی زاده  به شناسنامه شماره 767صادره 
از حوزه 4 فردوس 2- حس��ین تقی زاده   به  شناس��نامه ش��ماره 3   صادره از حوزه 4 فردوس3-غالمرضا 
تقی زاده به شناس��نامه ش��ماره 4  صادره از حوزه 4فردوس 4-فاطمه تقی زاده  به شناس��نامه ش��ماره 7  
صادره از حوزه 4 فردوس 5- گوهر تقی زاده به شناسنامه شماره 4 صادره از حوزه 4 فردوس 6-مریم تقی 
زاده به شناسنامه شماره 12 صادره از حوزه 4 فردوس همگی فرزندان متوفی و الغیر .مراتب یک نوبت در 
روزنامه آگهی میگردد چنانچه فردی اعتراض یا وصیت نامه ای دارد ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار به این 

شوراتسلیم و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد . 9618934
محسن زیبائیان 

رئیس شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه

آگهی حصر وراثت
آقای حسن حسینی   در پرونده کالسه شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه  تقاضای حصر وراثت نموده 
و اعالم داش��ته است که شادروان حسین حسینی  پدر  اینجانب در مورخه 1396/6/20در اقامتگاه دائمی 
خود فوت نموده  و ورثه حین الفوت عبارتند از: 1-حس��ن حس��ینی به شناسنامه شماره 3  صادره از حوزه 
4 فردوس   2- زهرا حس��ینی  به  شناس��نامه ش��ماره 2  صادره از حوزه 4 فردوس3-فاطمه حس��ینی  به 

شناسنامه شماره 2  صادره  از حوزه 4فردوس  3- عباس حسینی به شناسنامه شماره 57 صادره از حوزه 4 
فردوس 5-علی حسینی به شناسنامه شماره 13 صادره از حوزه 4 فردوس  همگی فرزندان متوفی 6-ساره 
عابدی پور فرزند محمد مهدی به شناس��نامه ش��ماره یک صاره از حوزه 4 فردوس همسر دائمی متوفی و 
الغیر .مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی میگردد چنانچه فردی اعتراض یا وصیت نامه ای دارد ظرف یک 

ماه از تاریخ انتشار به این شوراتسلیم و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد . 9618935
محسن زیبائیان 

رئیس شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه

آگهی ابالغ دادنامه 
پیرو آگهی های قبلی  بدینوس��یله به1-آقای میثم ش��کری نیا 2-ش��رکت انبوه سازان باقران   که مجهول 
المکان می باش��د ابالغ می گردد در خصوص درخواس��ت آقای کریم طوافی فرزند رمضانعلی  به طرفیت 
خواندگان به خواس��ته صدور قرار تامین خواس��ته ب��ه مبلغ 33000000 ریال به موجب دادنامه ش��ماره 
9609975655400349-1396/10/11  صادره از ش��ورای حل اختالف حوزه دو شهرستان بشرویه قرار 
تامین خواس��ته معادل مبلغ فوق الذکر از اموال بالمعارض خواندگان تا پایان رسیدگی حکم در مورد اصل 
دع��وا ص��ادر و اعالم گردیده اس��ت  . رای صادره ظرف  مدت ده روز پس از اب��الغ قابل اعتراض در همین 

شعبه  می باشد . 9618936
سید مصطفی طباطبایی

قاضی  شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه

آگهی حصر وراثت
خانم مریم علی زاده در پرونده کالس��ه ش��ورای حل اختالف حوزه دو بشرویه  تقاضای حصر وراثت نموده 
و اعالم داشته است که شادروان محمد علی علی زاده    پدر  اینجانب در مورخه 1396/9/27 در اقامتگاه 
دائمی خود فوت نموده  و ورثه حین الفوت عبارتند از: 1- مریم علی زاده  به شناس��نامه ش��ماره 43042  
صادره از حوزه 4 فردوس   2-مهدی علی زاده  به  شناسنامه شماره 2  صادره از حوزه 4 فردوس3-سمیه 
علی زاده   به شناس��نامه ش��ماره 8  صادره از حوزه 4فردوس4-ش��هربانو علی زاده  به شناس��نامه شماره 
740صادره از حوزه 4 فردوس  5-حس��ن علی زاده  به شناس��نامه ش��ماره یک صادره از حوزه 4 فردوس      
6-عصمت علی زاده  به شناس��نامه ش��ماره 2 صادره از حوزه 4 فردوس 7-فاطمه علی زاده  به شناسنامه 
ش��ماره 20 صادره از حوزه 4 فردوس 8-حمید علی زاده  به شناس��نامه شماره 0850015472 صادره از 
حوزه 4 فردوس 9-روح اله علی زاده به شناس��نامه ش��ماره 2 صادره از ح��وزه 4 فردوس 10-محمد رضا 
علی زاده به شناس��نامه ش��ماره 11 صادره از حوزه 4 فردوس 11-محمد حس��ین علی زاده به شناسنامه 
ش��ماره 4 ص��ادره از حوزه 4 فردوس همگ��ی فرزندان متوفی  12-بی بی زهرا پناهی فرزند س��ید محمد 
علی به شناسنامه شماره 58 صادره از حوزه  4 فردوس همسر دائمی متوفی و الغیر .مراتب یک نوبت در 
روزنامه آگهی میگردد چنانچه فردی اعتراض یا وصیت نامه ای دارد ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار به این 

شوراتسلیم و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد . 9618937
محسن زیبائیان 

رئیس شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه

آگهی حصر وراثت
خانم ش��هربانو کریم پور در پرونده کالس��ه ش��ورای حل اختالف حوزه دو بش��رویه  تقاضای حصر وراثت 
نموده و اعالم داش��ته اس��ت که ش��ادروان محمد عزیزی پور ش��وهر   اینجانب در مورخه 1396/8/5 در 
اقامت��گاه دائم��ی خود فوت نموده  و ورثه حی��ن الفوت عبارتند از:1- عصمت عزیزی پور   به شناس��نامه 
ش��ماره 25صادره از حوزه 4 فردوس 2- زینت عزیزی پور  به  شناس��نامه ش��ماره 23   صادره از حوزه 4 
فردوس3-فاطمه عزیزی پور به شناس��نامه ش��ماره 28  صادره از حوزه 4فردوس 4-مریم عزیزی پور    به 
شناس��نامه شماره 97  صادره از حوزه 4 فردوس همگی فرزندان متوفی 5-شهربانو کریم پور به شناسنامه 
ش��ماره 52  صادره از حوزه 4 فردوس همس��ر دائمی متوفی  و الغیر .مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی 
میگردد چنانچه فردی اعتراض یا وصیت نامه ای دارد ظرف یک ماه از تاریخ انتش��ار به این شوراتس��لیم و 

اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد . 9618938
محسن زیبائیان 

رئیس شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه

آگهی حصر وراثت
آقای س��یدغالمرضاناطقی  در پرونده کالس��ه ش��ورای حل اختالف حوزه دو بشرویه  تقاضای حصر وراثت 
نموده و اعالم داش��ته اس��ت که ش��ادروان س��ید عباس ناطقی پدر  اینجانب در مورخه 1396/5/29  در 
اقامتگاه دائمی خود فوت نموده  و ورثه حین الفوت عبارتند از: 1-س��ید غالمرضا ناطقی   به شناس��نامه 
ش��ماره 1722 صادره از حوزه 4 فردوس   2- س��ید جواد ناطقی به  شناس��نامه شماره 25 صادره از حوزه 
4 فردوس3-فاطمه س��ادات ناطقی به شناسنامه ش��ماره 1652 صادره  از حوزه 4فردوس همگی فرزندان 
متوف��ی و الغی��ر .مراتب یک نوبت در روزنامه آگهی میگردد چنانچه فردی اعتراض یا وصیت نامه ای دارد 

ظرف یک ماه از تاریخ انتشار به این شوراتسلیم و اال گواهی حصر وراثت صادر خواهد شد . 9618939
محسن زیبائیان 

رئیس شورای حل اختالف حوزه دو بشرویه

آگهی
شماره کالسه 1/223/96ش

شماره دادنامه :96/9/14-289
مرجع رسیدگی:شورای حل اختالف شعبه اول 

خواهان :رضا اسد اهلل زاده به نشانی مه والت خیابان امام خمینی کوچه شوراب روبروی مسجد 
خوانده:حسن عباسی به نشانی تربت حیدریه خ کاشانی13 پالک25

وکیل :یوسف غالمزاده به نشانی مه والت خیابان عدالت بین عدالت 15و17
خواسته:مطالبه وجه

رای شورا
در خص��وص دعوای اقای رضا اس��د زاده فرزند رمضانعلی با وکالت اقای یوس��ف غالمزاده به طرفیت اقای 

حسن عباسی فرزند غالمرضا 
به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 137/000/000 ریال وجه یک فقره چک به 
ش��ماره 299235 سررسید96/6/27 عهده بانک ملی ایران به عنوان اصل خواسته به انضمام کلیه خسارت 

دادرس��ی وخسارت تاخیر تادیه.شوراباعنایت به خواسته خواهان ومالحظه تصویرمصدق چک وگواهی عدم 
پرداخت صادره که حاکی ازعدم کارس��ازی چک به لحاظکس��رموجودی داردازطرفی وجودسندنزدخواهان 
مویداش��تغال الذمه خوانده می باش��دوخوانده الی رغم ابالغ اخطاریه درشوراحاضرنش��ده کتبا هم دفاعی 
ب��ه عمل نی��اورده ودلیلی برپرداخ��ت دین وتحصیل براعت ذم��ه خودارایه ننم��وده اندلزادعوای مطروحه 
ازنظرشوراواردتش��خیص ومس��تندا به مواد198و515قانون ایین دادرس��ی مدن��ی ومواد310و313قانون 
تج��ارت وتبصره 2قانون چ��ک صدورچک واستفس��اریه ان حکم به محکومیت خوانده ب��ه پرداخت مبلغ 
137000000ریال به عنوان اصل خواسته ومبلغ 3620000ریال به عنوان هزینه دادرسی ونیزحق الوکاله 
وکیل طبق تعرفه قانونی وخس��ارت تاخیرتادیه برمبنای نرخ تورم براس��اس شاخص باتک مرکزی ازتاریخ 
چک تاوصول محکوم به درحق خواهان محکوم مینماید رای صادره غیابی وظرف 20روزدرهمین شوراقابل 

واخواهی وپس ازان ظرف مدت20روزقابل اعتراض دردادگاه عمومی مه والت خواهدبود 9618879
قاضی شورای حل اختالف شعبه اول مه والت 

محمدحسین حسن نزاد   

اگهی ابالغ دادخواست و وقت رسیدگی
بدینوسیله به اقای 1-افشین صابری فرزند بهروز2-عبدالحسن علیزاده فرزند کربالیی علی اکبر 3-شرکت 
تعاونی مس��کن پزش��کان مش��هد فعال مجهول المکان ابالغ می ش��ود که اقای رضا رمضانی احمد ابادی 
دادخواس��تی به خواس��ته الزام به تنظیم س��ند  اتومبیل مزدا به طرفیت ش��ما به ش��عبه یک شورای حل 
اختالف مه والت ارائه و به کالس��ه 96/189 ثبت وبرای روز دوشنبه مورخ 96/12/14 ساعت 15:30 وقت 
رس��یدگی تعیین گردیده است لذا به اس��تناد ماده 73ق-آ-د-م مراتب یک نوبت در روزنامه کثیراالنتشار 
درج میگردد,شما متوانید قبل از رسیدگی به دبیر خانه شورای حل اختالف شعبه یکم شهرستان مه والت 
مستقردر مجتمع شماره یک به نشانی مه والت خ عدالت طبقه پایین دادسرا مراجعه در صورت عدم حضور 

غیابا رسیدگی خوا هد شد 9618880
مسئول  دبیرخانه شعبه اول شورای حل اختالف شهرستان مه والت

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه اقای حس��ن عبداللهی دارای شناس��نامه شماره 39 به شرح دادخواست به کالسه960205از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نم��وده و چنین توضیح داده که ش��ادروان طلعت عبداللهی  به 
شناسنامه 74 در تاریخ96/6/17 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به
1 حسن عبداللهی  ش ش 39   ت.ت 1344 برادرمتوفی

2-علی اصغر عبداللهی  ش ش  79 ت.ت 1363 برادر متوفی
3-زهرا عبداللهی  ش ش 75  ت.ت1346   خواهر متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی طرف مدت 

یک ماه به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد9618881
شورای حل و اختالف
 شهرستان مه والت

مناقصهعمومییکمرحلهای
ادارهکلنوسازیمدارسخراسانرضویدرنظردارداجرایپروژههایذیلرابراساسقانونبرگزاریمناقصاتبهمناقصهبگذارد.لذاازکلیهپیمانکاران
دارایصالحیتبادرنظرگرفتنرشتهمربوطه،پایهوظرفیتآزاددرخواستمیگرددجهتدریافتاسنادمناقصهتامورخ96/11/11بهواحدامورقراردادهای
تلفنتماس:37681713 اینادارهکلواقعدرمشهد،بلوارشهیددستغیب)بلوارسجاد(،نرسیدهبهچهارراهخیام،خیابانبیستون3،مراجعهنمایند.

یف
نوعاعتبارمحلاجراموضوعپروژهرد

قرارداد
مدت
پیمان
)ماه(

مبلغبرآوردبراساس
فهارسبهاسال1396
باشرایطمندرج

)ریال(

مبلغتضمین
شرکتدرفرآیند
ارجاعکار)ریال(

تاریختحویلاسناد
وپیشنهادهاتا
ساعت12مورخ

تاریخبازگشایی
ساعت10مورخ

1962110
زیربناییعمرانیآبروانرضویهاحداثساختمانها-محوطهسازیبازسازیدبستان6کالسهشفاهی

65/428/076/092280/000/00096/11/2396/11/25سرجمع

2962096
زیربناییعمرانیکالچغوکیرضویهاحداثوتکمیلساختمانها-محوطهسازیبازسازیدبستان6کالسهبیستودوبهمن

65/376/171/746280/000/00096/11/2396/11/25سرجمع

39604
زیربناییعمرانیکهنهآبرودابسبزواراحداثساختمانها-دیوارکشی-محوطهسازیاحداثمدرسه6کالسه

66/940/901/105350/000/00096/11/2396/11/25سرجمع

49605
زیربناییعمرانیسلطانآبادخوشاباحداثساختمانهااحداثهنرستانکارودانش

814/206/981/736700/000/00096/11/2396/11/25سرجمع

5962486
زیربناییعمرانیناحیه1مشهداحداثساختماناحداثهنرستان15کالسهکارودانشدخترانه

612/061/508/200600/000/00096/11/2396/11/25سرجمع

6920186
زیربناییعمرانیناحیه7مشهداحداثساختمانتکمیلابتدائی12کالسهامامهادی9

68/664/510/757440/000/00096/11/2396/11/25سرجمع

تضمینشرکتدرفرآیندارجاعکار)شرکتدرمناقصه(بهصورت:1.ضمانتنامهبانکیموردقبولکارفرمابهمدتسهماهپسازتاریخافتتاحپیشنهادوقابلتمدیدبرایسهماهدیگر.)برابرفرمهایهیئتدولت(
2.واریزنقدیبهحسابشماره2173061701002سیباملیمشهددروجهادارهکلنوسازیمدارسخراسانرضوی

/چکتضمینیقابلقبولنمیباشد./محلتحویلاسنادوپیشنهادها:دبیرخانهادارهکل/محلبازگشاییپیشنهادها:سالنهمکف/اعتبارپیشنهادات:سهماه
روابطعمومیادارهکلنوسازیمدارسخراسانرضوی

ن
/ 9
61
90
10

برگسبزوسندپژوپارسمدل1385رنگنقره
ایمتالیکبهشمارهپالک747و24– ایران42
وش��مارهموتور12485015912وش��مارهشاسی
19346750بهمالکیتمصطفیخوشسازمفقود

گردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد
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دی
قو
مف
ی
گه
آ

بیم��هنام��هوبرگس��بزخودرووان��تپیکان
مدل1393ش��مارهپ��الک256ن93– ایران12
وش��مارهشاس��یEG723362ش��مارهموت��ور
118P0142195مفقودگردیدهوازدرجهاعتبار

ساقطمیباشد
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7
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قو
مف
ی
گه
آ

س��ندمالکیت،برگکمپانی،شناسنامهمالکیت)برگ
سبز(وکارتشناس��اییسواریپیکانمدل1376به
ش��مارهانتظام��ی991و16ای��ران36بهش��مارهموتور
11127625128وش��مارهشاس��ی0076427475بن��ام
زبیدهموس��ویمفقودگردیدهوازدرجهاعتبارس��اقط

/عمیباشد
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18
99
7

دی
قو
مف
ی
گه
آ

ب��رگس��بز،س��ندکمپانی،س��ندمحض��ریکامیون
کشندههوومدل2007رنگآبیبهشمارهانتظامی
283ع39ایران42ش��مارهشاس��ی67A185320و
شمارهموتور7111726927بهمالکیتهادیعبادی
مفقودگردیدهوازدرجهاعتبارساقطمیباشد.
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ی
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آ

ب��رگس��بزپراید131م��دل1390ش��مارهپالک
42ایران518و58شمارهموتور4287980شماره
شاس��یخودروS3412290977000ناممالکرضا
ابراهیمپ��ورمفقودگردی��دهوازدرجهاعتبار

ساقطمیباشد

/ع
96
18
95
4

دی
قو
مف
ی
گه
آ
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 فروش كاالى خارجى به نام ايرانى در مناطق آزاد !     اقتصاد: فروش كاالى ايرانى به نام خارجى هرچند متداول بوده، اما اين بار موضوع فروش كاالى خارجى به نام ايرانى درمناطق آزاد داغ شده است 
كه ظاهراً اين بار كاالى خارجى تحت پوشش كاالى ايرانى وارد اين مناطق قاچاق مى شود. دراين باره محمد حسينى، عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: براى مقابله با تخلفى كه در مناطق آزاد با عوض كردن 

بسته بندى كاالى خارجى و در نهايت وارد كردن آن تحت عنوان كاالى داخلى انجام مى شود بحث تحقيق و تفحص از مناطق آزاد كليد زده شد.

قدس شرايط زندگى كم درآمدها را بررسى مى كند 
ضرورت تدوين اليحه فقرزدايى

غالمى:  فرزانه  اقتصاد- 
دولت و مجلــس در قالب 
اليحه بودجه ســال آينده، 
كاهــش فقر مطلــق را به 
مشــترك  هدفى  عنــوان 
برگزيده انــد؛ هدفى كه به 
طور مشخص و با اعتبار 7 
دنبال  تومانى  ميليارد  هزار 

خواهند كرد.
بر همين اساس، در روزهاى اخير معاون رفاه وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى از 
شناسايى 800 هزار خانوار داراى درآمد كمتر از 700 هزار تومان در ماه در قالب 

اليحه بودجه سال آينده خبر داد. 
به گفته احمد ميدرى، وزارت رفاه در بودجه 97 پيشنهاد كرده براى از بين بردن 
فقر شديد بودجه اى اختصاص يابد و دولت بسته هاى حمايتى براى اين خانوارها 
تدارك ببيند تا از ســال آينده هيچ خانوارى در ايران زير 700 هزار تومان (رقم 

فقر ملى درآمد) نداشته باشد.
وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى هم بر اين باور است كه طبق تعريف بانك جهانى، 

ايران داراى فقر مطلق نيست. 
على ربيعى، نظام چنداليه تأمين اجتماعى، تأمين يك وعده غذاى گرم در روز 
براى 170 هزار كودك و تخصيص بودجه براى پوشش فقر غذايى 11 ميليون نفر 

را از جمله برنامه هاى فقرزدايى دولت مى داند.

  نبود اجماع در تعريف فقر
واقعيت اين است كه اگر چه دولت و مجلس به ضرورت ارتقاى عدالت اجتماعى 
و كاهش فاصله طبقاتى و در نهايت ريشــه كنى فقر مطلق، كمر همت بسته اند، 
اما هنوز در خصوص خط فقر، اجماع نظرى در ميان مراجع رسمى و غيررسمى 
وجود نــدارد و اين رقم ماهانه از يك ميليون و 500 هزار تومان در شــهرهاى 

كوچك تا بيش از 3 ميليون تومان در كالنشهرها، متغير است.
ايســنا به نقل از نماينده كارگران در شوراى عالى كار مى نويسد: رقم700 هزار 
تومانى كه بتازگى به عنوان خط فقر شديد اعالم شده، تنها مواد غذايى و خوراكى 
مورد نياز يك خانوار براى زنده ماندن اســت وگرنه اين رقم خط گرسنگى هم 

نيست! 
على خدايى ادامه مى دهد: نزديك ترين عددى كه در مطالعات ما پيدا مى شود، 
خط گرسنگى است؛ يعنى تأمين صرفاً مواد غذايى مورد نياز براى يك خانوار كه 

آن هم 700 هزار تومان نيست. 
مطالعات ما در كارگروه مزد ســال گذشته نشــان داد، حداقلى ترين قيمت ها و 
كيفيت ها فقط در بحث خوراكى ها حدود 850 هزار تومان است، آن هم براى يك 
خانواده 3/5 نفره و براى خانوارهاى چهارنفره قطعاً باالتر از اين عدد خواهد بود، 
بنابراين ادعاى 700 هزار تومان به عنوان خط فقر شديد براى خانوارهاى سه تا 

پنج نفره صحيح نيست.
به گفته اين مقام كارگرى، رقم هزينه ماهانه يك خانوار در ســال گذشــته دو 
ميليون و 480 هزار تومان به دســت آمده و در حالى كه10 سال است خط فقر 
در كشور اعالم نشده، يكباره در آستانه تعيين رقم دستمزد كارگران واژه جديد 

خط فقر ملى اعالم مى شود!

 حقوق بگيران زير خط فقر
دو نماينده مجلس هم در گفت و گو با خبرنگار ما و با تأييد اينكه هم اكنون عالوه 
بر خانوارهاى تحت پوشــش نهادهاى حمايتى، بسيارى از حقوق بگيران هم زير 
خط فقر هستند، بر اين باورند كه فعالً امكان برداشتن چندين گام همزمان براى 
فقرزدايى وجود ندارد و از آنجا كه با محدوديت منابع مالى روبه رو هستيم، تمركز 
دولت و مجلس بر فقراى مطلق آن هايى اســت كه در كســب درآمد 700 هزار 

تومانى براى خانوار هم درمانده اند.
مهــرداد بائوج الهوتى مى گويد: بى ترديد خيلى بهتر مى شــد اگر دولت اليحه 
فقرزدايى را با تشــريح و تمركز بيشتر و جداى از بودجه به مجلس مى آورد، اما 
واقعيت اين است كه خانوارهاى تحت پوشش نهادهاى حمايتى از تمام فيلترهاى 
اطالعاتى و غربالگرى ها رد شــده اند و نيازمند توجه ويژه هستند، زيرا فردى كه 
يكى دو معلول در خانه دارد، با دريافت ماهانه 45 هزار تومان قادر به ادامه زندگى 

نيست و شرايط معيشتى اين ها بشدت متأثر كننده است.
اين عضو كميســيون تلفيق بودجه ادامه مى دهد: شــكى نيســت بسيارى از 
خانوارهاى حقوق بگير در فقر هستند، اما فعالً بدون كارشناسى و به صورت ناپخته 

نمى توانيم به اين حوزه ورود كنيم. 
سلمان خدادادى هم مى گويد: ما با مشكالت جدى در تأمين اعتبار براى فقرزدايى 
روبه رو هستيم، اما مشكل بزرگ تر اين است كه همين منابع محدود را به درستى 
هزينه نمى كنيم، حال آنكه مدام از دولت هاى قبل به خاطر توزيع پول، گداپرورى 

و اقدامات بى پايه گاليه مى كنيم.
عضو كميسيون اجتماعى ادامه مى دهد: اين نگرانى وجود دارد كه فقرزدايى 
مدنظر دولت كامالً ســليقه اى انجام شود همان گونه كه تاكنون سليقه اى 
بود و مشخص نيست سرانجام دولت و مجلس كدام گروه ها را از فقر نجات 
داده اند! اين در حالى اســت كه مجلس بايد به انتظار اليحه دولت بماند و 
اليحه هم بايد شامل زمان بندى مشخص و منابع مشخص براى ريشه كنى 

فقر باشد.
وى بر اين باور اســت كه برنامه اعتبــار 7 هزار ميليارد تومانى براى كاهش فقر 
مطلــق قطعاً انتظارات مردم را برآورده نخواهد كرد و الزم اســت پس از اين در 
اليحه اى فقر، فقير، نحوه ريشــه كنى آن و... مشخص شود، نه اينكه فقرزدايى را 

فقط با پول ادامه دهيم!
خدادادى معتقد است، كمك به فقرا بايد در راستاى خودكفايى آنان، ايجاد شغل 
و درآمد پايدار و تأمين رفاه خانوارها به صورتى در خور باشــد و دولت و مجلس 
بايــد رويه توزيع پول را كنار بگذارند و به جاى توزيع ماهى، به فقرا ماهيگيرى 

ياد بدهند.

گزارش روز

 اقتصاد- مهدى شهرآبادى   «70 درصد 
مخازن ســدهاى تهران خالى اســت». 
«بحران آب و خشكســالى بى سابقه در 
50 ســال اخير هشــدارى براى كشور 
است». «با توجه به كاهش 60 درصدى 
بارندگى ها در كشور سال سختى را پيش 
رو خواهيم داشــت». « 15 استان كشور 

درگير خشكسالى شديد هستند». 
اين جمــالت مجموعه كليدواژه هايى 
از اخبار و پيش بينى هايى اســت كه 
بارها از سوى مســئوالن و دستگاه ها 
وســازمان ها وكارشناســان مرتبط با 
اعالم  اقليمــى وآب وهوايى  تغييرات 
شــده، اما به گفته كارشناسان، گوش 

شنوايى نيست. 
حتى بــه گفته اردكانيــان وزير نيرو در 
3/5ماه گذشته ميزان بارش در كشور 37 
ميليمتر بوده كه نســبت به مدت مشابه 
سال قبل 33 درصد كاهش داشته، پس 
مى توان گفت كه در 47 ســال اخير در 
حال ســپرى كردن خشــك ترين سال 
هســتيم. از ســويى بنابر آمارهــا، پاييز 
امســال ركورد زده آن هم ركوردى 67 
ساله؛ ركورد ك مترين بارندگى ثبت شده 

طى هفت دهه گذشته.
بررســى ها حاكى اســت، بحران آب در 
مرحله فعلــى، مردم برخــى از مناطق 
كشــور را مجبور به مهاجرت به حاشيه 
شهرهاى بزرگ كرده  كه اين مسئله هم 

فاجعه ديگرى است. 
حتى به گفته جالل محمودزاده نماينده 
مجلس وضعيت بى آبى به حدى نگران 
كننده است كه اگر اين شرايط تا پايان 
سال و بهار سال 97 به همين گونه ادامه 
داشــته باشــد، مجبور به جيره بندى 
آب شــرب برخى از شــهرهاى بزرگ 
مى شويم. اگر نگاهى بيندازيم به آخرين 
نقشه هفت ساله مركز ملى خشكسالى 
كشور، كامًال پيداســت كه هفت سال 
از وضعيــت قرمز در بحــث منابع آب 
گذشــته، اما چه اقداماتى در اين حوزه 

بايد انجام شود؟

  برنامه هاى اشتباه در حوزه آب 
در اين زمينه استاد دانشگاه تهران و پدر 
كويرشناســى ايران با بيان اينكه تا اآلن 
برنامه هايى كه دولت و وزارت نيرو براى 
حل بحران آب انجام داده اند، همه اشتباه 
بوده، به مصرف بى رويه آب هاى سطحى 
و زيرزمينى در كشور اشاره كرد و گفت: 
هم اكنون كشور با دوخشكسالى بارشى 
و آبى روبه روســت و برخى شهرها مانند 
تهران و مشــهد اگر ميزان بارندگى كم 
آن ها تا چهار برابر هم بيشــتر شود، باز 
هم با كمبود شــديد آب روبه رو هستند 
چراكه ورودى جمعيت آن ها، اســتفاده 
بى رويه از منابع آبى وهمچنين گسترش 
ساخت وساز ساختمان ها و برج ها در اين 

شهرها به دشت در حال افزايش است.
پرويز كردوانى با بيان اينكه از ســال 63 
دربــاره بحران ايران هشــدار داده ام، اما 
گوش شنوايى نيســت، خاطرنشان كرد: 
هم اكنون دشــت هاى كشــور و قنات ها 
خشك است و پيشــروى آب شور منابع 
آبى ما را تهديد مى كند و زمين در حال 

نشست است.
وى اظهارداشت: هم اكنون اكثر سدهاى 
كشور بخصوص تهران و مشهد در تأمين 
آب با بحران روبه رو هستند و سفره هاى 
آب زيرزمينــى ته كشــيده كه خطرى 
براى دشــت هاى كشور است. وى با بيان 

اينكه دشت هاى مشهد، نيشابور، تهران، 
شــاهرود، سمنان، گرمســار، ورامين در 
حالت فوق بحــران قرار دارند، گفت: هم 
اكنون تمام سدهاى اطراف تهران مانند 
كرج، لتيــان، ماملو و... را بــراى تهران 
گرفته اند وســاير مناطــق از اين منابع 
محروم مانده اند كه اين مســئله به دليل 
تأمين آب شــرب تهــران و جمعيت آن 

است. 
كردوانى بــا بيان اينكه هم اكنون مراكز 
31استان در تنش آبى جدى قرار دارند، 
افزود: هم اكنون بر روى آب كشــاورزى 
سد مى زنند و به مصرف شرب مى دهند 
ودروغ اســت كــه 90درصد مصرف آب 
در بخش كشــاورزى است واين موضوع 
در حالى اســت كه چاه هاى كشــاورزى 
را يكــى پس از ديگــرى مى بندند واين 
مسئله موجب مرگ كشاورزى در كشور 

مى شود. 
اين اســتاد دانشــگاه با بيان اينكه هيچ 
كارى بــراى بهينه ســازى مصرف آب 
انجام نشده اســت، به فرونشست ساالنه 
36 ســانتيمترى دشــت تهران اشاره و 
تصريح كرد: هــم اكنون براى تأمين آب 
شرب شهرهاى بزرگ چاه هاى بزرگ در 
فاصله 100مترى حفر شــده كه بسيار 
براى تأسيســات روبنايى و ساختمان ها 
خطرناك اســت وبا يك زلزله تأسيسات 

زيربنايى شهرهاى بزرگ مثل تهران نابود 
مى شود. 

وى خاطرنشــان كرد: ساخت و سازهاى 
بى رويه وبرج ســازى ها پــدر منابع آب 

ايران را درآورده نه بخش كشاورزى. 

  طرح هاى بى فايده انتقال آب 
رئيس مركز پژوهشــى اســتحصال آب 
از منابــع غيرمتعارف دانشــگاه شــهيد 
بهشــتى نيز با بيان اينكه بارندگى ها در 
ايران بشــدت كاهش يافته وسال جارى 
وســال هاى آتى بحران جدى در بخش 
آب داريــم، تصريح كرد: ايــن در حالى 
اســت كه برنامه هــاى توســعه اى ما و 
برنامه ريــزى براى مديريت منابع آب ما 
با مشكالت ونقص هايى روبه رو بوده و به 
عنوان مثال متناسب با مشكالت زيست 
تغييرات  و  وافزايش جمعيــت  محيطى 

اقليمى نبوده است.
هاشــمى همچنين با گاليه از طرح هاى 
انتقال آب به جاى بهينه ســازى مصرف 

بــا متد روز، بــه هزينه بر 
اشــاره  طرح ها  اين  بودن 
كرد وگفت: هم اكنون آب 
خوزستان را به يزد انتقال 
داده انــد، اما بايد پرســيد 
اين مسئله چه تأثيرى در 
حوزه هــاى تأمين آب يزد 
داشته در حالى كه رويكرد 
سياست توسعه ما صحيح 
نبوده و در نهايت به منابع 
آبــى و محيط زيســت ما 

خسارت وارد كرده است.
وى خاطرنشــان كــرد: از 
سويى طرح هاى انتقال آب 
غير  وعمان  درياى خزر  از 
از هزينه هــاى باال ودرآمد 

اندك كه منجر به ورشكستگى مى شود، 
عايدى ديگرى نــدارد و هم اكنون بايد 
مصرف بى رويه آب در شهرها و افزايش 
جمعيت آن هــا را متوقف كنند تا منابع 

آبى كنترل و حفظ شود.

دشت هاى كشور در وضعيت فوق بحران 

حداقل حقوق كاركنان دولتى پيشروى آب شور در منابع آب شيرين
و بازنشستگان در سال 
آينده، 2 ميليون تومان 

اقتصــاد- رضا طلبى: عضو كميســيون 
تلفيق گفت: حداقل حقوق كاركنان دولتى 
و بازنشستگان در سال 97 ، 2 ميليون تومان 

خواهد بود. 
حميد گرمابى بــه قدس افزود: بــا اعماِل 
معافيت هاى مالياتى و كمك به حقوق بگيراِن 
دولتى،  تصميم گرفته شد كه حداقل دريافتِى 
حقوق  بگيران دولتى و بازنشستگان در سال 

97 به 2 ميليون تومان افزايش يابد.
وى تصريح كرد: همچنين از مصوبات ديگر 
كميســيون اين بود كه در سال 97 حقوق 
بگيران تا سقف 2 ميليون و 300 هزار تومان 

از ماليات معاف شوند. 

ايران بزرگ ترين توليدكننده 
آهن اسفنجى در جهان شد 

اقتصاد: معاون وزير صنعت، معدن و تجارت 
گفت: بهره بردارى از طرح فوالد نى ريز و ارتقاى 
ايران به رتبه نخســت توليد آهن اسفنجى در 
جهان، گامــى ديگر در جهــت جلوگيرى از 
خام فروشــى است.   به گزارش تسنيم مهدى 
كرباسيان اظهار كرد: بهره بردارى از بخش آهن 
اسفنجى مجتمع فوالد نى ريز با ظرفيت ساليانه 
800 هزار تن، يكى از هفت طرح فوالدى كشور 

بود كه ديروز به بهره بردارى رسيد.

تخم مرغ و ميوه پيشتاز گرانى ها

اقتصاد: روند روبه رشــد قيمت ها همچنان 
ادامــه دارد؛ حتى بر اســاس گــزارش بانك 
مركزى، قيمت تخم مرغ در يك ســال اخير 
36 درصد و گوشــت قرمز 12 درصد افزايش 
داشته، ضمن اينكه سبزى و ميوه نيز حدود 
30 تا 39 درصد گران شده  است.  به گزارش 
باشگاه خبرنگاران جوان در يك سال منتهى به 
بيست و نهم دى ماه سال جارى نرخ لبنيات 
9 درصد، تخم مــرغ 35/8 درصد، برنج 0/6 
درصد، ميوه هاى تازه 30/4 درصد، سبزى هاى 
تازه 39/9 درصد، گوشت قرمز 11/8 درصد، 
گوشــت مرغ 7/7 درصد، چاى 15/5 درصد 
و روغن نباتى 2/5 درصد رشــد كرده است. 
همچنين قيمت حبــوب 0/8 درصد و قند و 

شكر 10/4 درصد كاهش نشان مى دهد.

95سد كشور كمتر 
از 40درصد آب دارند

مهر: از ميان 177 ســد بزرگ در 6 حوضه آبريز 
اصلى كشور، 95 ســد از جمله سدهاى دز، بانه، 
سفيدرود، الر، زاينده رود، ساوه و مالصدرا هم اكنون 

كمتر از 40 درصد آب ذخيره شده دارند.

خريد 80 هزار تن ميوه 
براى شب عيد

ايسنا: اوسط هاشمى رئيس سازمان مركزى 
تعاون روســتايى با اعالم اينكه 80 هزار تن 
پرتقال و ســيب براى تنظيم بازار شب عيد 
خريدارى مى شود،  گفت: تاكنون بيش از 19 
هزار تن سيب و 27 هزار تن پرتقال خريدارى 
شده اســت و توزيع ميوه هاى ذخيره سازى 

شده از 20 اسفندماه شروع مى شود.

ذره بين

دشت هاى 
مشهد، نيشابور، 
تهران، شاهرود، 

سمنان، گرمسار، 
ورامين در حالت 
فوق بحران قرار 

دارند

بــــــــرش

دولت و مجلــس در قالب 
اليحه بودجه ســال آينده، 
كاهــش فقر مطلــق را به 
مشــترك  هدفى  عنــوان 
برگزيده انــد؛ هدفى كه به 

دنبال  تومانى  ميليارد  هزار 

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

  انتقاد مجلس، دفاع دولت

يك ميليارد دالر به صندوق توسعه ملى واريز شد؟

گزارش خبرى

 اقتصاد   بر اســاس گزارش جديد تفريغ بودجه 95، 1/2 
ميليارد دالر از ســهم صندوق توسعه ملى از صادرات نفت 
واريز نشده است. در گزارش تفريغ بودجه آمده است كه از 
مجموع سهم 8/5 ميلياردى صندوق توسعه ملى از صادرات 
نفــت و ميعانــات گازى تنها 7/3 ميليارد دالر به حســاب 
صندوق واريز و 1/2 ميليارد دالر به حساب صندوق توسعه 

ملى واريز نشده است.
اين گزارش به محض انتشار با واكنش هاى متفاوتى همراه 

بود بــه گونه اى كه مســئوالن دولتى چنين گزارشــى را 
نادرست وموجب تشويش اذهان عمومى مى دانند. به همين 
دليل بود كه روز گذشــته نشست خبرى با حضور نوبخت 
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزى و همچنين وزير نفت 
برگزار شد تا به پرســش ها و ابهام هاى افكار عمومى پاسخ 

داده شود.
وزير نفت ديروز در نشست خبرى مشترك با رئيس سازمان 
مديريت و برنامه ريزى با ادعاى اينكه حتى يك ســنت از 
درآمدهاى نفتى غيرقانونى جابه جا نشده، گفت: تمام منابع 
هدفمندى يارانه ها پرداخت شــده و از ســويى هم 9000 
ميليارد تومان هزينه هاى جارى شــركت ملى گاز اســت، 
بنابرايــن تعجب مى كنيم كه چرا اين عدد در گزارش آمده 
است، بنابراين ديوان محاسبات بگويد كه چرا اين محاسبات 

را كرده است. 
زنگنه در بخش ديگرى از ســخنان خود در خصوص واريز 
نشدن وجوه 7 ميليون بشكه نفت گفت: به مردم اطمينان 
مى دهم كه حتى يك ســنت از درآمد فروش نفت هم گم 
نشــده و ما همه پول را به خزانــه ريخته ايم. همه وجوه به 

حســاب بانك مركزى واريز مى شــود. نوبخت هم ديروز از 
تشــويش اذهان عمومى توسط ديوان محاســبات درباره 

گزارش تفريغ بودجه 95 كل كشور، انتقاد داشت. 
رئيس ســازمان برنامــه و بودجه افزود: آمار خزانه نشــان 
مى دهد كه درآمدها به خزانه واريز شــده اســت، رويكرد 
ديوان محاســبات قابل قبول اســت كه بر اساس قانون و 
وظيفه عمل مى كند، اما چيزى كه شبهه برانگيز است را چرا 
منتشر مى كنيد و حرفى مى پرانيد، ذهن ها را بايد يكى يكى 

روشن كنيم و گزارش دهيم. 
اما عضو كميســيون اقتصادى مجلس معتقد است كه قوه 
مقننه بايد گزارش هاى تفريغ بودجه ســنواتى را به صورت 

جدى دنبال كند. 
به گزارش خانه ملت سيدناصر موســوى الرگانى، با اشاره 
به تخلفات مطرح شــده در گزارش تفريغ بودجه سال 95، 
ادامــه داد: طبق قانون بايد 26 درصــد از درآمد حاصل از 
فروش نفت به صندوق توســعه ملى واريز شود، اما در سال 
95، يك ميليارد دالر به اين صندوق واريز نشــده و تخلف 

صورت گرفته است.
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
از علم، در لسان قرآن بسيار تمجيد شده 

است، لكن در كنارش تقوا.
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اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ذاالجالل و االكرام 

 يكشنبه 8 بهمن 1396  10 جمادى االول 1439 28 ژانويه 2018  سال سى و يكم  شماره 8608 

گزارش از مكان

مركز  فرماندهى
«مدرسه رفاه» 8 بهمن 57 به عنوان محل اقامت امام(ره) در نظرگرفته شد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  با همه تهديدها 
و اما و اگرهايى كه «بختيار» سر زبان ها انداخته 
بود و تالش داشت توى دل مردم را خالى كند، 
امام(ره)، گفته بود كه، بى برو و برگرد، در تاريخ 
مقرر به ايران خواهد آمد. اين يعنى سران انقالب 
در داخل بايد فكر همه چيز را مى كردند. به جز 
وضعيت فرودگاه، امنيت مسير استقبال، كميته 
استقبال و... امام(ره) قرار بود در كجا اقامت كند؟ 
كمتر كسى در آن شرايط جرئت داشت با حساب 
و كتاب خودش و يا روى مالحظه هاى سياسى و 
امنيتى، پيشاپيش جايى را تعيين كند. از گوشه 
و كنار خبر مى رســيد امام(ره) سپرده اند جايى 
را پايين تر از خيابان شــاه ( انقالب) يعنى حتى 
پايين تر از مركز شــهر، براى اقامت پيدا كنند. 
شايد براى همين در روزشمار مناسبت هاى بهمن 
57 به 8 بهمن كه مى رسيم، چشممان مى افتد 
به «مدرسه رفاه» و تعيين آن براى اقامت امام(ره). 

  شما كارى نداشته باش
در خاطــرات «آيــت اهللا على اكبر مســعودى 
خمينى» در باره انتخاب مدرسه رفاه مى خوانيم: 
«... با آقاى پسنديده در مورد منزل مناسبى كه 
امام در آن اسكان يابند، صحبت كرديم... ايشان 
گفت امام فرموده اند  براى من در تهران جايى در 
نظر نگيريد. حتى گفته بودند كه شــما در اين 
خصوص دخالت نكن ! بعداً معلوم شــد كه به 
برخى افراد سپرده اند كه مسكن متوسطى تهيه 

كنند. نظرشان اين بود كه نه در شمال شهر باشد 
و نه جنوب... اگر كار به آقاى پســنديده واگذار 
مى شد، بعيد نبود در شمال شهر و شميرانات، 
ويــالى مجللى تهيه مى كرد و امــام را به آنجا 
مى برد... به نظر من، حضــرت امام اين نكته را 
لحاظ كردند كه اگر به منزلى كه منتســب به 
كسى است، تشريف بياورند، بعيد نيست امكان 

سوءاستفاده براى صاحب خانه فراهم شود». 

  سال 46، خيابان ايران
اقامت در «مدرسه رفاه» اما از جهات ديگر هم، 
نظر و حساسيت هاى امام(ره) را تأمين مى كرد. 
مدرسه اى كه انديشــه هاى اسالمى و انقالبى و 
آن هايى كه كارشــان مبارزه بود، خشت خشِت 
آن را روى هم گذاشته و آن را به سامان رسانده 
بودند. مدرســه اى كه آن همه سال، در خيابان 
«ايران»، معلم هايش فقط رياضى، علوم، ادبيات 
و... درس نمى دادند. حدود ســال 1346 وقتى 
سنگ بنايش گذاشته شد، كسى فكر نمى كرد 
«مدرسه رفاه» عالوه بر همه كاركردهايش، سال 
57 فقط براى 10 روز به مكانى مهم و تأثيرگذار 
تبديل شود. مرحوم «هاشمى رفسنجانى» درباره 
تاريخچه اين مدرســه گفته اســت: «تأسيس 
مجموعه رفاه محصول ســخنانى بود كه من در 
بين جمعى از دوســتان اهل خير و بازارى ايراد 
كردم و از نياز به مســئله تربيت دختران در آن 
روزگار صحبت كردم...مرحوم اخوان فرشــچى 

حاضر شــد 3 هزار متر زمين مدرسه را بخرد و 
هديه كند...».

 شناسنامه انقالب
«مدرسه رفاه» با آن همه خاطرات از دستگيرى 
معلمان و يــا دانش آموزانش، يكباره به كانون 
رخدادهاى انقالب تبديل مى شــود. از روز 13 
بهمــن 57 به بعــد خيابان «ايــران» مملو از 
جمعيتى مى شــود كه براى ديــدار با امام(ره) 
مى آينــد. نــه خيابــان و نه «مدرســه رفاه» 
تحمل ازدحام جمعيــت را ندارند. با اين همه 
به جز ســكونت امام(ره) شــمارى از اتفاقات 
مهم روزهاى نخســت در «مدرسه رفاه» رقم 
مى خورد. تشكيل دولت موقت و معرفى نخست 
وزير در سالن آمفى تئاتر مدرسه اتفاق مى افتد. 
جلســات شــوراى انقالب در همين مدرســه 
تشكيل مى شود، همه سالح هايى كه به دست 
مردم افتاده به مدرســه رفــاه تحويل و در آن 
انبار مى شود، ســران دستگير شده رژيم براى 
محاكمه به اين مدرسه منتقل مى شوند، برخى 
اعدام ها در پشت بام مدرسه رفاه اجرا مى شود 

و... در واقع آن روزها، يك مدرســه، انگار مركز 
فرماندهى انقالب اســالمى اســت؛ به گونه اى 
كه مرحوم هاشمى رفسنجانى از آن به عنوان 

شناسنامه انقالب ياد مى كند.

 مركز پشتيبانى
شور و شوق انقالب ســبب نشد مسئوالن آن 
روزگار متوجه نباشند كه از حيث امنيتى دارند 
چــه خطايى را مرتكب مى شــوند. كمبود جا، 
ازدحام هر روزه مردم و فضاى محدود مدرسه 
به كنار، اما عقل ســليم اجــازه نمى داد رهبر 
انقالب، مقر فرماندهى، انبار سالح و تجهيزات، 
زندانيانى كه سران رژيم سابق بوده اند و... همه 
و همه را كنار يكديگر نگه داشــت.براى همين 
هرطور بود امام(ره) را به مدرسه «علوى» منتقل 
كردند و مدرســه رفاه كم كم به صورت مركز 
پشــتيبانى درآمد. مدتى بعد با آغــاز به كار 
رســمى دولت موقت، مدرســه به روى دانش 
آموزان گشــوده شد و فعاليت آموزشى خود را 
تا امروز كه به «بنياد رفاه» و مجتمع آموزشى 

تبديل شده است، ادامه داد. 
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بدون مشاركت آمريكا
انتخاب / عبداهللا دوم، پادشــاه اردن اعالم 
كرد: هيچ روند مسالمت آميز يا راه حل صلح 
آميزى در فلسطين اشغالى، بدون مشاركت 

و نقش آمريكا، امكان پذير نيست!

سركرده مافيا رئيس 
فدراسيون شد!

ايسنا / «غفور رحيم اف» كه ماه گذشته از 
ســوى وزارت دارايى آمريكا مجرم شناخته 
شد و تا سپتامبر پارسال جزو فهرست تحت 
تعقيــب اينترپل بود به عنوان رئيس موقت 

فدراسيون جهانى بوكس انتخاب شد!

اشاعه فحشا!
اعتماد آنالين / حســن نوروزى، ســخنگوى 
كميســيون حقوقى و قضايى مجلــس درباره 
پيگيرى پرونده سعيد طوسى در كميسيون اصل 
نود، گفت: ابداً اين مســئله ارزش پيگيرى ندارد. 

حرف زدن درباره اين پرونده اشاعه فحشا است!

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4512/17

23/0123/34 5/085/40

16/5317/27

6/357/07

17/1317/47
ساحِل آزادم آرزوست!

دلم به حال اين آبى گرفتار مى ســوزد و دستم به جايى بند نيست... به 
حاِل ســاحلى كه ديگر، چندان فراغ بالى ندارد...! چندان هويتى ندارد...! 
تقال مى كنم از ميان موِج ســنگ و سيمان و برج و باروى مالكان ساحل 

خوار و ويالهاى خصوصى شان برسم به درياى كاسپين!
براحتى دريا را تصرف كرده اند... هرگوشه، چنگ اندازى ها بيداد مى كند... 
غفلت ها و تقصيرها... جايى خواندم 80 درصد ساحل به اسارت رفته، اما 

بيشتر از اين تعارفات است؛ انگار طول و عرض اين قّصه...
قدم مى زنم و ســرم جاى اينكه درياى بيكرانه را ِســير كند، كشــانده 
مى شــود ســمت رنگ و لعاب امالِك دســتگاه هاى بانفوذ... و چشــم 
مى چرخانم به دوردســت ها... به خاطره درياها و ساحل هاى ديروز... آن 
زمان كه حريم دريا را غارت نكرده بودند و مى شــد از جاده، ســالم كرد 

به خزر...
ياد آن روزها كه ســاخت و سازها اين قدر وقيحانه دهن كجى نمى كرد 

به مســافران و بومى هاى معمولى... قدم مى زنم و محــِو جزر و مِد اين 
بيكرانــه ام... در مجــاورت خرده ســاحلى كه بــراى 80 ميليون ايرانى 
غيرخــاص - هنــوز- باقى مانده... و به دســت هايى فكــر مى كنم كه 

بى گمان قصدشان در آغوش كشيدن كامل خزر است!
زمستان 96 است و حاال هزاران هزار چشم به بدرقه آمده اند از بالكن ها و 
سوييت هاى دور و نزديك... وقتى قانون را عده اى به نفع خودشان تغيير 

مى دهند بهتر از اينكه نمى شود ماجرا...!؟
ساحلگردى مى كنم و در نهايت مى رسم به نظارت و حراست و حمايتى 
كه يا كم است و يا مطلوب نيست! مى رسم به متوليانى كه كاش - آب - 
آن ها را با خود نبرده باشــد! به تعرضات و تصرفات كامل در روز روشن... 

و سنگين مى شوم...
مى رســم به بغرنج ترين پياده روى در حصار خودخواهى ُمشتى آدميزاد 
كــه در پى چپاول انفال اند... جنــگل و كوه و زمين و دريا مى خورند... با 

اشتهايى سيرى ناپذير...
بى گمان آن ها كه به شــمال محترم تشريف آورده اند در درِك اين درِد 
وخيم با ما شــريك اند، اما براى آن دسته كه هنوز به خزر نيامده اند آرزو 
مى كنم كاش زمانى پا به اين گستره نيلگون بگذارند كه از بند رها شده 
باشــد! زمانى كه مثل من، با حســرت و زيرلبى نخوانند: ســاحِل آزادم 

آرزوست...!

تلنـــــگر
 ايستگاه/ رقيه توسلى 

دم شما گرم

نه متن هاى سوزناك و دِل ســنگ آب كن توى اينستاگرامش 
نوشت و نه از زير پتو با توييت هاى پى در پى، به مسئوالن حمله 
كرد كه: درد و بالى زلزله زده ها بخورد توى سرتان! به فكر مردمى 

كه توى سرما مانده اند چرا نيستيد شما؟!
آن روزها «محمد پوركند» به اقتضاى روحيه هنرى اش، دغدغه اى 
متفاوت با همه ما داشــت. با خودش فكر مى كرد كه: چقدر پتو 
آخــر؟ روحيه زلزلــه زده ها كه دارد يــخ مى بندد تكليفش چه 

مى شــود؟ عالج يخ زدن روح آدم ها كه پتو نيست! مردم دلشان 
كارهاى روزمره و عادى را هم مى خواهد...يعنى همين كه ببينند 

زندگى مثل قبل جريان پيدا كرده دلشان قرص مى شود.
براى همين آســتين هايش را باال زد و هرچــه رنگ براى نان 
درآوردن و نقاشى ديوارها در شب عيد انبار كرده بود را وقف رنگ 
آميزى كانكس ها و برگرداندن شادى به زندگى زلزله زده ها كرد. 
حاال «محمد» كه خانه خودش هم در زلزله تخريب شده ديگر 

ســرمايه اى ندارد؛ اما وقتى مشغول نقاشى يك كانكس مى شود 
يا كودكان را براى آموزش نقاشى دور خودش جمع مى كند، غم 
خانه ويران شــده، عزيزان از دست رفته و سرماى طاقت فرسا را 
براى چند ساعت هم كه شده از ياد كانكس نشين ها مى برد. شايد 
همان چند ساعت شادى، همان زندگى هايى كه جارى مى شوند، 
شادمانى اى كه روى ســر و صورت كانكس ها مى پاشد، سرمايه 

جديد «محمد» هستند!

 ايستگاه/ اميد ظرافتى  
«محمد» و شادمانى كانكس ها
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