
 ضرب االجل72 ساعته براى چكش كارى دوباره اليحه 

ابهامات يارانه اى، معيشت و اشتغال  بودجه 97 را رد كرد
 اقتصاد   بعد از بســته شــدن پرونده مصوبات كميســيون تلفيق قرار بود اليحه 
چكش كارى شــده دولت در صحن علنى مجلس تصويب شــود، ولى كليات بودجه 
برگشــت خورد تا در مهلتى 72 ســاعته اصالح و نظر نمايندگان مردم تأمين شود.  
مهم تريــن داليل رد ايــن اليحه، ابهامات يارانه اى،  نبود نظارت مجلس بر دو ســوم 
ارقام بودجه 97، تأخير در انتشــار جداول و رديف  ها و ارائه نشدن آن به نمايندگان 
و لحاظ نشــدن نظرات نمايندگان از مهم ترين داليل رد كليات بودجه است. افزايش 
نــرخ حامل هاى انرژى، نگرانى از آثار حذف 30 ميليــون يارانه بگير و ابهام نرخ ارز 

ازمهم ترين داليل رد اليحه بودجه بوده...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمد صادق دهنادى

بر خالف نهادهاى فرهنگى و رسانه اى ما كه معموالً يكى دو روز قبل از دهه فجر به 
فكر گراميداشت انقالب اسالمى مى افتند و در نهايت با اجراى چند برنامه كليشه اى 
و بعضاً بى ربط به ســراغ بزرگداشت فجر انقالب اسالمى مى روند و به فاصله بسيار 
كوتاهــى از 22 بهمن نيز، آن را به اتمام مى رســانند، مخالفان نظام و ضد انقالب 

چهلمين سال پيروزى انقالب را از رسانه هاى...

دورخيز ضد انقالب براى 40 سالگى انقالب

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 7

شرايط مشكى پوشان بحرانى است
به مشهد نمى روم

شرق شناس آلمانى
به دين اسالم مشرف شد

افزايش سن بازنشستگى هنوز 
درحد ايده است
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آينده مقاومت را «ميدان» مشخص مى كند
نه ميز مذاكره

 اخبار  حجت االسالم والمسلمين رئيسى در ادامه سفر به سوريه، روز شنبه وارد لبنان حجت االسالم والمسلمين رئيسى با دبيركل حزب اهللا  و رئيس مجلس لبنان ديدار كرد
شد و با سيد حسن نصراهللا، دبيركل حزب اهللا لبنان در بيروت ديدار كرد. بر اساس اين 
گزارش النشره، در اين ديدار دو طرف در خصوص تحوالت منطقه در خصوص مسائل 

 ............ صفحه 2فرهنگى و اجتماعى مختلف و محل اهتمام دو كشور...

حاج رضايى: در حرم مطهر رضوى وزير رفاه در گفت وگو با قدس:

گرفتارى صدها مسافر 
در جاده ها و فرودگاه هاى كشور  

مديريت بحران
زير برف

ماند

مدير گروه اقتصاد اسالمى 
دانشگاه خوارزمى:

«بيت كوين» از 
مصاديق معامالت  

نامشروع است
 ............ صفحه 9 ............ صفحه 6

برف اغلب استان ها را 
سفيدپوش كرد

دلگرم 
شديم

:امام صادق
مردم را با غير 

زبانتان [با 
كردارتان] دعوت 

كنيد تا مردم از 
شما پارسايى، 

سخت كوشى، 
نماز و نيكى 

ببينند...
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حسن احمدى فرد: زمستان داشت به نيمه 
مى رســيد اما هنوز از برف خبرى نبود. دست 
به دعا برداشتيم و از خدا خواستيم تا رحمتش 
را از ما بندگان روسياه دريغ نكند و... سرانجام 

برف باريد. 
برف باريــد و باريد آنقدر كــه لبخند را روى 
لب هاى ترك خورده كشاورزها نشاند و هواِى 
آلوده شهرها را پاك كرد. كودكاِن چشم انتظار 
به خيابان ها آمدند و شادى هاى كودكانه شان را 

به شكل آدم برفى  به تماشا گذاشتند. 
بارش رحمت الهى ادامه پيدا كرد، ادارات سر به 
هوا اما غافلگير شدند، ماشين ها در راه ماندند و 
جاده ها بسته شد. رحمت الهى باريد و مديريت 

بحران، باز هم زير برف ماند. 
طبيعت، سفره سخاوت خود را در سرتاسر ايران 
گستراند اما هموطنان كوهبانى و كرمانشاهى، 
بارش برف را از درون چادرهاى بى حفاظ تماشا 
كردند و چشم انتظار تحقق وعده هايى ماندند 
كه قرار بود سرسختى طبيعت زمستانى را به 

بهارى دلگرم كننده ميهمان كند. 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه  9 بهمن 1396  11 جمادى االول  1439 29 ژانويه 2018  سال سى ويكم  شماره 8609

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

آمريكا در حال انتقال رهبران شكست خورده داعش به افغانستان است  خانه ملت: دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل، گفت: آمريكا در حال انتقال رهبران شكست خورده 
داعش از عراق و سوريه به شمال افغانستان است. حسين اميرعبداللهيان ديروز در ديدار «يان كوويچ» نماينده سازمان ملل در امور عراق، افزود: تداوم بازى منطقه اى آمريكا با بهره گيرى از داعش در 

افغانستان خطاى راهبردى جديد كاخ سفيد است.وى همچنين اظهارداشت: تالش هاى سعودى براى تأخير در برگزارى انتخابات عراق، ادامه نقش غيرسازنده رياض در منطقه است.

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

قدس: حجت االسالم والمسلمين رئيسى 
در ادامه ســفر به ســوريه، روز شنبه وارد 
لبنان شد و با سيد حسن نصراهللا، دبيركل 

حزب اهللا لبنان در بيروت ديدار كرد.
بر اســاس گزارش النشــره، در اين ديدار 
دو طــرف در خصوص تحــوالت منطقه 
در خصوص مســائل فرهنگى و اجتماعى 
مختلف و محل اهتمام دو كشور، گفت و گو 
كردند. براســاس اعالم رسانه ها، محمد 
فتحعلى ســفير ايــران در 
لبنان و همچنين شمارى از 
رهبران حــزب اهللا لبنان در 

اين ديدار حضور داشتند.
والمسلمين  االسالم  حجت 
رئيســى همچنين با «نبيه 
بــرى» رئيس مجلس لبنان 

ديدار كرد.
به گــزارش المنــار، در اين 
ديدار توليت آســتان قدس رضوى گفت: 
روابــط ميان ايــران و لبنــان در تمامى 
زمينه ها، خوب و عالى است و بر ضرورت 
تقويت اين روابط ميان كشورهاى اسالمى 
تأكيد داريــم. اكنــون اراده جدى ميان 
مســئوالن دو كشــور براى ارتقاى روابط 
وجــود دارد و بر ضرورت حمايت از لبنان 

در تمامى زمينه ها تأكيد داريم.
حجت االســالم والمســلمين رئيســى 
تصريح كرد: آينده و سرنوشت مقاومت 

نــه  «ميــدان» مشــخص مى كنــد  را 
«ميــز مذاكــرات» و توافق هايــى مانند 
«كمپ ديويد، اســلو، شرم الشيخ و مانند 
آن». اين مجاهدان در مقاومت فلسطين، 
غزه و لبنان هستند كه آينده را مشخص 

خواهند كرد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
ادامه گفت: لبنان با تنوع و مراكز علمى و 
فرهنگى خود از كشورهاى مهم به شمار 
مى رود و ما در آســتان قدس بسيارى از 
ايــن مراكز علمى و فرهنگى را داريم، به 
همين دليل عامــل اول در روابط ما در 
آستان قدس و كشــورهاى ديگر، عامل 
فرهنگى اســت كه مى تواند روابط ميان 

كشورهاى اسالمى را تقويت كند.

 رئيس جمهور بدنام آمريكا
توليت آســتان قدس رضوى ادامه داد: 
بدنام  رئيس جمهورى  ترامــپ»  «دونالد 
آمريكا تالش مى كند قضيه فلســطين و 
قــدس را تمام كند و دولت اين كشــور 
همواره تالش مى كند با خلق و حمايت 
از گروه هاى تروريســتى مانند داعش در 
منطقــه، نگاه ها را از فلســطين و قدس 
منحرف كنــد، اما امــروز مى بينيم كه 
پس از پايان داعــش اين توطئه آمريكا 
شكست خورده اســت. ما معتقديم كه 
«وحــدت» مســئله اى راهبــردى ميان 
كشورهاى اســالمى و عربى در منطقه 

است.
وى تأكيد كرد: آنچه مى تواند دولت آمريكا 

در اعــالم قدس به عنــوان پايتخت رژيم 
صهيونيستى را نااميد كند واين توطئه را 
به شكست بكشاند، وحدت اسالمى ميان 
ملت هاست؛ همان گونه كه اكنون شاهد 

آن هستيم.
عضو مجلس خبرگان در پايان تأكيد كرد: 
در ديدار با نبيه برى بر وحدت ميان امت 
اسالمى و ضرورت تقويت محور مقاومت و 
حاميــان آن مانند ايران و لبنان در مقابله 
با دشمن اصلى يعنى رژيم صهيونيستى 

تأكيد شد.
حجت االســالم والمســلمين رئيسى و 
هيئت همــراه همچنين بــا «عبداالمير 
قبــالن» رئيس مجلس اعالى شــيعيان 
لبنان ديدار كردند. در اين ديدار «شــيخ 
على الخطيــب» معاون قبــالن و «نزيه 
اعالى شيعيان  دبيركل مجلس  جمول» 
حضــور داشــتند و دربــاره اوضاع كلى 

منطقه و لبنان صحبت شد.
شــيخ قبالن در اين ديدار تأكيد كرد: 
جمهــورى اســالمى ايــران از ســوى 
دشمنان امت اسالمى هدف قرار گرفته 
شد، دشمنانى كه مكر و حيله مى بافند، 
توطئه مى كنند و منتظر شر براى ايران 
و ملتش هســتند، اما ايــران با حكمت 
رهبــرش و بيدارى ملتش قوى تر از اين 
حيله هاست. وحدت ملت ايران همه اين 

فتنه ها را به شكست خواهد كشانيد.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در لبنان :

آينده مقاومت را «ميدان» مشخص مى كند نه ميز مذاكره

 دولت فكر مى كند فقط معاش افراد تحت پوشــش بهزيستى و كميته امداد 
درست شود، مشكل معاش جامعه حل شده، در صورتى كه مجموع افراد اين دو 
مجموعه 3 يا 4 ميليون نفر است، آقايان نجومى بگير! حدود 50 ميليون مشكل 

معاش دارند، مثل بازنشستگان!. 9140005317
 جناب آقاى روحانى! با پوزخند و مصاحبه كردن كه مشــكالت مملكت حل 

نمى شود!. 9150008430
 مسئوالن محترم سازمان آب چرا دست دست مى كنند و طرح جيره بندى را 
از هم اكنون اعمال نمى كنند كه اســراف كاران و كسانى كه كمبود آب ناشى از 
كاهش بارندگى را باور ندارند به خود آمده و صرفه جويى اجبارى آن ها را متوجه 

عمق فاجعه كند. 9150007586
 چرا مجموعه هاى نظارتى! بر عكس هاى محصوالت خارجى در فروشگاه هاى 

آرايشى، بهداشتى، عكاسى، پوشاك و... نظارت نمى كنند؟.9390005564
 آقاى عارف در خانواده اى كه همه افراد سواى قرابت، دوست و رفيق يكديگرند 
دانستن همه مسائل براى اعضاى خانواده به مصلحت نيست، چه رسد به كشورى 
كه در داخل و خارج دشمن دارد، چه حرف غلطى! يعنى چه مردم محرم هستند!. 

9150001136
 دولت اليحه داده كه مسئوالن مادام العمر حقوق بگيرند! بيجا كردند مجلسى ها 
تصويب كنند، از كيســه خليفه مى بخشــند! به جاى اين كارها يارانه بدبخت 

بيچاره ها را حذف نكنند يا دست كم اضافه كنند! 9150009636
 آرى ما قوطى نشينيم، ولى دزدى، اختالس و حقوق هاى نجومى نداريم، افتخار 
مى كنيم توى قوطى زندگى مى كنيم، ولى يادتان باشد ما قوطى نشين ها و حلبى 

آبادها انقالب كرديم تا شما شديد رئيس جمهور!. 9150009637
 مطلبى در روزنامه قدس درمورد قيمه پلو براى معتادين خواندم كه هموطنى 
عزيز كه روزگارى خودكارتن خواب بوده به يارى معتادان براى ترك شتافته، حال 
بايد به نمايندگان مجلس و شوراى نگهبان و آقاى مطهرى و... دست مريزاد گفت 
كه با تصويب بعضى قوانين اعتياد را افزايش مى دهند و زحمات افرادى مانند آقاى 
آذرى را پنبه مى كنند. خدايش رحمت كند آيت اهللا ميرزا حسن شيرازى كه در 

زمان ناصرالدين شاه توتون و تنباكو را حرام اعالم كرد. 9150009313
 خدا از دولتمردان نگذرد با اين همه گرانى، من كارگر پمپ بنزين با حقوقى 
800 هزار تومان با ســه فرزند مدرســه اى و يك دختر دم بخت مانده ام چه كار 
كنم. از دولت و دولتمردان راضى نيســتم، روحانى بايد آن دنيا جواب من كارگر 

را بدهد. 9100001721
 لطفاً پيگير تبديل وضعيت معلمان پيمانى به آزمايشــى رســمى باشــيد. 

9180004597
 باالخره نفهميديم كى راست مى گويد، ديوان محاسبات يا سخنگوى دولت، 
براى اينكه ملت را از نگرانى در بياورند بيان در ســيما بحث كنند تا مردم ذهن 

شان باز شود. 9360007795
 آقــاى روحانى از بس كه وعده و شــعار داديد من خجالت مى كشــم. آخر 
چطور رويتان مى شــود مى آييد جلوى دوربين و با مــردم صحبت مى كنيد؟. 

9390001288
 طبق  آمار70 درصد مردم  ورزش نمى كنند كه  در آينده  عواقب  خطرناك  دارد: 
دولت بايد ميلياردها پولى  كه  به  دو تيم  تهرانى مى دهد تا به مربيان  و بازيكنان  
 خارجى بدهند را صرف  ورزش همگانى كند و درهاى ورزشگاه ها و باشگاه ها 24 
ساعته   باز باشد و مجانى  در اختيار جوانان قرار گيرد تا هم  نسل  جوان  سالم شوند، 

هم  از ناهنجارى هاى اجتماعى و اعتياد جلوگيرى  گردد. 9150002986
 آقاى باهنر! شما كه مشكل اقتصادى نداريد انتقاد كنيد، اعتراض ديگران هم 

به درك!. 9150001136
 خداوند نگهدار سربازان گمنام امام زمان(عج) باشد. 9370001082

  امروزه روســتاييان از شهرنشين ها پولدارترند، هر گوسفندشان يك ميليون 
قيمت دارد، زعفران مى فروشند، حاال دولت مردم حاشيه شهرهاى بزرگ را رها 

كرده و  چسبيده به 2000 ميليارد وام براى شغل روستاها!. 9150008848
  درد كشــيده درد مردم را مى فهمد. وقتــى روحانى و وزيرانش در خانه هاى 
ميلياردى و كاخ هــاى زعفرانيه و نياوران و غيره روزگار بگذرانند، بايد خانه هاى 
مســكن مهر را قوطى و طويله بنامد. آقاى محترم كه توهين به مردم را از حد 
گذرانده اى، لطفاً زودتر همان قوطى ها و طويله ها را تكميل و تحويل يك عده از 

مردم بيچاره و فقير ايران بدهيد تا داراى سرپناه شوند. 9150002294

دورخيز ضد انقالب 
براى 40 سالگى انقالب

بر خالف نهادهاى فرهنگى و رســانه اى ما كه 
معموالً يكــى دو روز قبل از دهه فجر به فكر 
گراميداشــت انقالب اســالمى مى افتند و در 
نهايت با اجراى چند برنامه كليشه اى و بعضاً بى 
ربط به سراغ بزرگداشت فجر انقالب اسالمى 
مى روند و به فاصله بسيار كوتاهى از 22 بهمن 
نيز، آن را به اتمام مى رسانند، مخالفان نظام و 
ضد انقالب چهلمين سال پيروزى انقالب را از 
رسانه هاى جبهه فرهنگى نظام خيلى جدى تر 
گرفته اند.از حدود يك سال و نيم پيش و بويژه 
به بهانه اغتشاشات دى ماه گذشته، رسانه هاى 
اپوزيســيون و بيگانگان (مانند بخش فارسى 
شبكه هاى وابسته به آمريكا، انگليس و بهاييت) 
ابتدا با ساخت مســتندهاى تحريف شده در 
خصوص تاريخ ايران و پس از آن به طور واضح 

به تخريب نظام و دستاوردهايش پرداخته اند.
كليد واژه اين «40 ســال» در اين 18 ماه، خط 
اتصال تمامى محصوالت فرهنگى و رسانه اى 
اين شــوآف اســت كه در آن ذهن نسل سوم 
و چهارم انقالب به عنــوان هدف اصلى مورد 

سمپاشى قرار مى گيرند.
طبق آمار موجود در مراكز رســمى اطالعاتى 
كشــور، از نظر تحليل جمعيتــى بيش از 65 
درصد مردم ايران يا انقالب را نديده اند و يا به 
واسطه سن كم تصوير واضحى از آن ندارند و 
به همين دليل مى توان با تبليغات به ايشان القا 
كرد كه به هــر دليل نهضت امام خمينى(ره) 
و ملت ايران، بهترين تصميم در زمان خودش 

نبوده است.
خط ديگر ايــن حركت كه روز بــه روز ابعاد 
مختلف آن آشكارتر و بى پرده تر به طرف ذهن 
بى خاطره و بى حصار جوان و ميانسال ايرانى 
يورش مى برد، اين اســت كه نشان دهد نظام 
كارنامه قابل قبولى در اين برهه زمانى نداشته و 
در نهايت اثبات كند كه جمهورى اسالمى نه از 
آغاز انتخاب درستى بوده و نه در ادامه توفيقى 

داشته است.
بى شــك، بايد نگران بود كــه جامعه اى كه 
به داليلى نه در مدرســه و دانشــگاه و نه در 
رسانه هاى گروهى، هيچ روايتى متقن و مفيدى 
درباره بروز انقالب در جلوه هاى مختلف نديده، 
در اين نبرد نابرابر بــراى «بازنمايى» انقالب و 
نظام به عنوان يك حقيقت متصل و يكپارچه، 
آسيب پذير باشد و دشمن بتواند به اين جريان 

شوم اميد بسته باشد.
اين رويارويى كه بدرستى مى توان نام «جنگ 
روايت ها» را بر روى آن نهاد، از طريق مقايسه 
بين جمهورى اسالمى و نظام منحط پهلوى كه 
حتى براى كارگزاران آن نيز قابل قبول نيست، 
در پــى رقم زدن يك رويارويى باخت - باخت 
براى جبهه فرهنگى انقالب اسالمى است كه 
چه در آن وارد شويم و چه در آن وارد نشويم، 
مشحون ضررهاى فكرى و فرهنگى متنوعى 
است.در مقابل، رســانه هاى ما چندان برنامه 
خاصى براى ورود به جشــن چهلمين ســال 
حيــات طيبه انقالب (از بهمــن 96 تا بهمن 
97) ندارند و بگومگوهاى موجود سياســى در 
اين فضاى رســانه اى، ظرفيت جبهه فرهنگى 
انقالب را نه به ســمت رويارويى با دشمنان، 
بلكه به ســمت رقابت هاى بى پايان سياسى و 
حزبى مى برد؛ به نحوى كه برخى از رسانه هايى 
كه اســم و نمادهاى انقالب را نشان مى دهند، 
گويى در پى اثبات همان هدف دشمن اند كه 
جمهورى اســالمى گويى شــكل نگرفته و تا 
حد زيادى براى ناكارآمدى نظام براى دشمن 
سندسازى مى كنند.اين در حالى است كه نياز 
اول و مهم رسانه هاى انقالب در مقطع جارى 
و دســت كم تا پايان سال چهلم بايد متمركز 
به بازخوانى صحيح تاريخ جمهورى اســالمى 
و درســت نمايى همدالنه قوت هــاى نظام و 
افشــاى دست هاى پنهانى باشــد كه همواره 
موجب شــوربختى اين ملت بــوده و در وراى 
قاب هاى تلويزيون يا شــبكه هاى اجتماعى به 
عنــوان بزرگ ترين مدعيان، در قيافه منافقانه 
دلسوزى اين مردم وارد عمل شده اند.گام دوم 
ايــن حركت كه بايد به موازات گام نخســت 
پيش برود، اميدآفرينــى و تالش براى تجلى 
زيبايى هاى انقالب و نظام است. هژمونى مهم 
رسانه اى دوران كنونى، شكل گيرى «واقعيت 
رسانه اى» به عنوان هسته افكار عمومى است 
و مبارزه با نااميدى فزاينده وارداتى كه مى تواند 
همه انگيزه هاى اجتماعى براى بالندگى و رفع 
نقايــص را از بين ببرد، دقيقاً بايد همان جايى 
شكل بگيرد كه اين ويروس خطرناك اجتماعى 

در آن بنيان نهاده شده و انتشار يافته است.
نگاه درســت و منصفانه بــه تاريخ جمهورى 
اســالمى و نگاه مثبت به حركت كلى آن در 
همه اين 40 ســاله چيزى است كه منبعث از 
نگاه رهبرى حكيم، قبــل از هر برنامه ريزى 
تبليغى بايد مورد باور كنشگران سياسى دلسوز 
و رسانه هاى عمل كننده در جنگ نرم حساس 

سال چهلم باشد.
 چنانكه رهبر معظم انقالب اسالمى در جمع 
نمايندگان مجالس كشورهاى اسالمى بدرستى 
اشاره فرمودند: مى توان در جنگ نرم رسانه اى 
در مقابل اســرائيل و ايادى رسانه اى آن مانند 
ساير عرصه هاى مقاومت پيروز شد و اين مسئله 
با توجه همه به دشــمن واقعى به جاى رقابت 
داخلى و تمركز متعهدانه بر اهداف رسانه اى نظام 
در سال بزرگ انقالب كامالً در دسترس است.

annota�on@qudsonline.ir
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ظريف در گفت و گو با رسانه آلمانى:دادستان تهران خبر داد

انتظار ما از اروپا پايبندى به برجام استصدور 59 فقره كيفرخواست براى متهمان حوادث اخير
ايسنا: دادستان تهران درباره افزايش قيمت 
ارز در يك ماه اخير، درباره اقدامات دادســرا 
پيرامون اين رخداد، اظهارداشــت: در سال 
1391 در مجموع 40 متهم در رابطه با جرايم 
ارزى بازداشت شدند. جعفرى دولت آبادى با 
اعالم آمادگى دادســرا براى ورود به موضوع 
ارز مطابق قانون، به بازداشت 6 نفر در هفته 

گذشته اشاره كرد.
وى بــا اعــالم اينكــه تاكنــون 95 فقــره 
كيفرخواست براى متهمان آشوب هاى اخير 
صادر شده اســت، تعداد افرادى كه هنوز در 

بازداشــت  مى باشند را 10 نفر اعالم كرد و از 
قضات خواست نسبت به تعيين تكليف اين 

متهمان تسريع نمايند.
وى در بخش ديگرى از ســخنانش اعالم كرد: 
در بخش صنعت برق، متهمى از طريق ايجاد 
ارتباط با سيســتم اطالعاتى بيگانه و برقرارى 
حداقل 14 مالقات با افسران اطالعاتى موساد، 
بســيارى از اطالعات مربوط به صنعت برق و 
هسته اى كشــور را در قبال دريافت 140 هزار 
يورو در اختيار آنان گذاشــته. اين فرد به اتهام 
جاسوسى به 10 سال حبس محكوم شده است.

تسنيم: وزيرخارجه با بيان اينكه مماشات و 
كجدار و مريز درباره برجام جواب نمى دهد، 
گفت: انتظار ما آن است كه اروپا به اين توافق 
پايبند باشــد؛ اين انتظارى است كه جامعه 

جهانى هم از آن ها دارند.
پايگاه اينترنتى وابسته به «يورگن تودنهوفر»، 
سياستمدار، روزنامه نگار و نويسنده شناخته 
شــده آلمانى، گفت و گوى اختصاصى كوتاه 
خود را با محمدجواد ظريــف، وزير خارجه 

كشورمان در تهران منتشر كرد. 
ظريف در پاســخ به اين پرســش كه شايد 

(اروپايى ها) بــراى آرام كردن دونالد ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا مى خواهند مماشات از 
خود نشان دهند؟ گفت: معتقدم مماشات و 
كجدار و مريز در اين باره جواب نمى دهد. من 
بر اين باورم كه موضع مبنايى اروپا آن است 
كه در خصوص توافق هسته اى نبايد دوباره 
مذاكره اى صورت گيرد و اينكه تمامى مفاد 
اين معامله، مو به مو لحاظ و رعايت شــوند 
و انتظار ما آن اســت كــه اروپا به اين توافق 
پايبند باشد و من معتقدم اين انتظارى است 
كه جامعه جهانى نيز از شما (اروپايى ها) دارد.

نوبخت خبر داد

رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح:

حذف  بودجه 59 مؤسسه فرهنگى

نيروهاى مسلح به كمك دولت 
در مديريت بحران بشتابند

خبر

فارس: سخنگوى دولت با اشاره به حذف 59 مؤسسه 
بودجه بگير فرهنگى از اليحه بودجه ســال آينده، در 
عين حال تأكيد كرد كه كمك دولت به بخش فرهنگ 

حذف نمى شود.
محمدباقر نوبخت در حاشيه جلسه علنى ديروز مجلس 
در جمع خبرنگاران درباره ســاماندهى جدول شماره 
17، اظهار كرد: نــگاه دولت به بخش فرهنگ عوض 
نشده است. دولت مسئوليتى در قبال فرهنگ عمومى 
و جامعه دارد كه يا بايد خود اين رســالت را به انجام 
برســاند و يا اين كار را با كمك و وساطت بخش ها و 
نهادهاى غيردولتى انجام دهد. اگر احراز شود كه نهادى 
مى تواند مأموريت دولت را با رويكرد مورد نظر فرهنگى 
انجام دهــد، دولت به او كمك خواهد كرد كه بارى از 
دوش دولت برداشته شود.رئيس سازمان برنامه و بودجه 
ادامه داد: در يك مرحله چيزى حدود 59 نهاد فرهنگى 
كه از بودجه دولت اعتبار گرفتند را كنار گذاشــتيم و 
حذف كرديم و در حال حاضر هيچ نهاد حذف شده اى 
نمى تواند خودش را مســتحق دريافت كمك از دولت 
بداند، اما نكته مهم اين است كه پول آن ها حذف نشده، 
ولى الزاماً به همين 59 نهاد پرداخت نمى شود. دولت 
مى خواهد به نهادهاى غيردولتى كمك كند و ما تعداد 
زيادى نهاد و مؤسسه فرهنگى داريم. هر كدام از اين ها 
مى توانند طرحشان را ارائه كنند؛ چرا كه بابت هر ريالى 
كه به آن ها مى دهيم بايد شاهد افزايش بهره ورى باشيم 
و بدانيم اين نهاد چه مى كند، آن ها بايد ما را قانع كنند، 
اگر قانع كردند و بر كارشان نظارت كرديم، قسط دوم 
را به آن ها مى دهيم. در اين صورت مى توانيم به شكل 

هدفمند عمل كنيم.

مهر: درپى بارش شديد برف و مسدود شدن بسيارى 
از محورهاى مواصالتى سرلشــكر باقــرى در پيامى از 
نيروهاى مســلح خواست تا به كمك نيروهاى امدادى 
بشتابند.سردار سرلشكر محمد باقرى در پيامى از اعالم 
آمادگى نيروهاى مسلح در امر كمك رسانى به دولت و 
نيروهاى امدادى در بازگشايى راه هاى كشور خبر داد و 
اعالم كرد به تمام نيروهاى مسلح ابالغ شده است كه با 
تمام توان و استعداد به كمك نيروهاى امدادى بشتابند. 
رئيس ســتاد كل نيروهاى مسلح، در پى بارش برف و 
باران در بسيارى از استان هاى كشور، كه موجب بسته 
شدن برخى راه هاى مواصالتى شــهرى و روستايى و 
گرفتار شدن هموطنان در جاده ها و مسيرهاى برف گير 
شده است، گفت: نيروهاى نظامى و انتظامى در سراسر 
كشور همچون گذشــته آمادگى دارند، براى كمك به 
دولت در مديريت بحران، امكانات لجســتيكى و توان 

انسانى خود را در اختيار نيروهاى امدادى قرار دهند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

400 مادر سالمند استان هرمزگان ميهمان حرم مطهر رضوى شدند   آستان: مدير امور زائران معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از تشرف 400 نفر از مادران سالمند استان هرمزگان به 
حرم مطهر رضوى خبر داد. مسعود مجردى اظهار داشت: در آستانه ايام با بركت دهه فجر 400 مادر سالمند، محروم و سرپرست خانوار استان هرمزگان به زيارت حرم مطهر امام على بن موسى الرضا(ع) مشرف شدند.

وى گفت: اين زائران از مناطق محروم شهرستان هاى قشم، كيش، بندر خمير، بندرلنگه، منطقه يك و دو هرمزگان، پارسيان، جاسك، سيريك، ميناب و رودان شناسايى شده اند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r براى تسهيل تردد زائران صورت گرفت
آمادگى همه بخش هاى اماكن متبركه حرم رضوى

در مواجه با بارش برف

آستان: بــا پيش بيني بارندگي از چند روز گذشته همه صحن هاى حرم مطهر 
رضوى مجهز به كفپوش شــده و بالغ بر 30 هزار مترمربع از مســيرهاي تردد 
زائران در حرم مطهر حضرت علي بن موســي الرضا(ع) با اين تجهيزات پوشيده 
شــد. زائران گرامي در هنگام بارش برف سعي كنند مسير تردد خود را از روي 

كفپوش ها انتخاب نمايند. 
خادمان حضرت رضا(ع) فضاى رواق هاى اماكن متبرك را با سيستم گرمايشى 

آماده ميزبانى از زائران و مجاوران امام هشتم(ع) كرده اند.
گفتنى است؛ با توجه به سرد بودن هوا، خادمان حرم مطهر رضوى آمادگى هاى 
الزم براى حضور زائران در ايام فاطميه را تدارك ديده اند، بنابراين همه مراسم  ها 

طبق برنامه   پيش بينى شده اجرا خواهد شد.

در حرم مطهر رضوى
شرق شناس آلمانى به دين اسالم مشرف شد

آستان: يــك محقق و شرق شناس آلمانى در حرم مطهر رضوى به دين مبين 
اسالم گرويد. «يونس» تازه مسلمان آلمانى در حاشيه تشرف به حرم مطهر رضوى 
اظهار داشــت: از نوجوانى عالقه بسيارى به شــناخت شرق و مسلمانان داشتم 
و مطالعات فراوانى در اين زمينه انجام دادم و براى شــناخت بهتر و آشــنايى با 

مسلمانان، زبان فارسى را در مدت 6 سال فرا گرفتم.
اين تازه مسلمان احساس خود را از حضور در حرم مطهر رضوى اين گونه توصيف 
كــرد: لحظه هاى حضور در اين حرم نورانى و بــودن در اين بارگاه نورانى برايم 

آرامش بخش است اميد دارم دوباره بتوانم ميهمان امام هشتم(ع) شوم.
 

ارائه خدمات مشاوره اى در حرم رضوى 
همزمان با ايام فاطميه

آســتان: همزمان با ايام شهادت 
حضرت زهــرا(س) از ســوى واحد 
مشاوره با رويكرد دينى حرم مطهر 
رضوى، به زائــران و مجاوران بارگاه 
منور ثامن الحجج(ع) خدمات مشاوره 
فردى و گروهى رايگان ارائه مى شود. 
رئيس اداره پاســخگويى به سؤاالت 
دينى آستان قدس رضوى گفت: اين 

واحد هر روز از ساعت 9 صبح تا 19 ميزبان زائران و مجاوران خواهد بود. 
حجت االسالم والمسلمين مهدى حسن زاده افزود: با توجه به حضور فراوان زائران در 
اين ايام، سعى شده تا در نزديك ترين زمان به تمام مراجعان وقت مشاوره داده شود و 
براى جلوگيرى از اتالف وقت زائران بارگاه منور رضوى، شماره آن ها در سيستم ثبت 

و در زمان فرا رسيدن نوبت براى ارائه مشاوره با آنان تماس گرفته مى شود.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
بسيارى از زائران و مجاوران بارگاه ملكوتى 
حضرت رضا(ع) در هنگام تشرف به زيارت 
مضجع شريف آن حضرت، اسباب، لوازم، 
وجوه نقد، مدارك شناســايى و... دارند كه 
با سپردن آنان به دفاتر امانات حرم مطهر 
رضوى آسوده خاطر و با اطمينان به زيارت 

امام هشتم(ع) مشرف مى شوند.
اداره امانات و نگهدارى اشياء پيدا شده حرم 
مطهر رضوى با مراقبت و نگهدارى از امانات 
ميهمانان خانه امام رئوف(ع) سهم بسزايى 
در انجام زيارت همراه بــا آرامش و بدون 

دغدغه زائران بر عهده دارند.

 دريافت و تحويل بيش از 61 هزار 
بسته امانت ارزشمند

كارشــناس مســئول بخش امانات نقدى 
حرم مطهر امام رضا(ع) مى گويد: در حال 
حاضر 10 دفتر دريافــت امانات نقدى و 
اشياء ارزشمند در مبادى ورودى، رواق ها 
و صحن هاى حرم مطهر امام هشــتم(ع) 
وجود دارند كه مســئول دريافت و تحويل 
امانات نقدى و موارد ارزشــمند از زائران و 

مجاوران هستند.
«احــد احمدى» در گفت وگــو با خبرنگار 
قدس با بيــان اين مطلــب مى افزايد: از 
ابتداى ســال جارى تــا پانزدهم دى ماه، 
تعداد 61 هزار و 860 بسته امانت ارزشمند 
(پك پلمب شده) توسط دفاتر امانات نقدى 
حرم مطهر رضوى از زائران دريافت و پس 
از زيارت و در هنگام مراجعه آنان مجدداً به 
اين افراد تحويل داده شده است. وى ادامه 
مى دهد: اين تعداد بســته امانت ارزشمند 
مطابق دستورعمل و وظايف تعيين شده 
شامل مواردى همچون: وجوه نقد، طال و 
جواهر، ساعت، تلفن همراه، اسناد و مدارك 
هويتى و شناسايى، كارت هاى عابر بانك و... 
بوده كه در داخل يك كيســه پالستيكى 
پلمب شده و پس از تأييد شخص مراجعه 
كننده و كســب مشــخصات الزم از وى، 
دريافت مى گردد و در هنگام مراجعه و پس 
از تطابق صحت امضاء و ســاير مشخصات 

مربــوط و پــس از دريافت برگ رســيد، 
محتويات داخل بسته امانات پلمب شده به 

او تحويل داده مى شود.

 امكانات شارژ تلفن
در دفاتر امانات نقدى

كارشــناس مســئول اين بخــش اظهار 
مــى دارد: از چندى پيش نيز تمامى دفاتر 
امانات نقدى و اشــياى ارزشمند در بارگاه 
منور رضوى جهــت رفاه حــال زائران و 
مراجعه كنندگان به تجهيزات شارژ تلفن 

همراه مجهز شده اند.
احمدى تصريــح مى كنــد: همچنين از 
تاريــخ اول فروردين تا نيمــه اول دى ماه 
ســال جارى و قبل از آغاز طرح تهيه 10 
هزار قــواره چادر نمــاز در اماكن متبركه 
رضوى، توليدى شركت نخريسى و نساجى 
خسروى خراسان وابسته به آستان قدس 
رضــوى، 256 هزار و 285 قواره چادر نماز 
جهت استفاده بانوان و دختران زائر توسط 
دفاتر امانات نقدى اين بخش به آنان تحويل 
داده شــده كه پس از زيارت و بازگشــت 
توسط اين افراد، به دفاتر امانات نقدى حرم 
مطهر امام هشتم(ع) بازگردانده شده است.

 تحويل بيش از 11 ميليون امانات وسايل
كارشناس مســئول بخش امانات وسايل 

و صندلــى چرخدار حــرم مطهر حضرت 
ثامن الحجج(ع) نيز اظهار مى دارد: در حال 
حاضر 8 دفتر دريافت امانات وسايل از زائران 
در مبادى ورودى حرم مطهر وجود دارد كه 

تا نوروز 97 به 10دفتر افزايش مى يابد.
«اكبر مصطفى زاده» مى افزايــد: زائران با 
مراجعــه به اين دفاتر غيــر از وجوه نقد و 
اشياى ارزشــمند، لوازم واسبابى همچون: 
چمدان، كيف، لوازم سوغات، پوشاك، لپ 
تاپ و... را در قبال دريافت رســيد تحويل 
اين دفاتر داده و پس از زيارت و در هنگام 
مطابق رســيد تحويلى،  مراجعه، مجدداً 

اشياء و لوازم خود را دريافت مى كنند.
وى مى گويــد: موادغذايــى و خوراكــى 
فاسدشــدنى، لوازم انتظامــى و نظامى، 
اسلحه، دستبند، شوكر و... مطابق ضوابط از 
جمله اقالم ممنوعه بوده و دريافت اينگونه 
موارد توسط دفاتر امانات وسايل حرم مطهر 

رضوى ممنوع است.
كارشــناس مســئول اين بخش تصريح 
مى كند: مدت زمان نگهــدارى از لوازم و 
اســباب تحويل داده شــده توسط زائران 
حدوداً بين ســه تا 24 ساعت است و پس 
از ســپرى شدن اين مدت، مطابق ضوابط 
تعيين شــده و بعد از تنظيم صورتجلسه، 
لوازم و اســباب باقى مانده در دفاتر امانات 
وســايل به انبار ويژه امانات زائران منتقل 

و مطابق دســتورعمل موجود، براى آنان 
تعيين تكليف مى شود.

مصطفى زاده اشاره مى كند: حدود 11 هزار 
ظرفيت براى نگهدارى امانات وسايل زائران 
در مجموعه اين 8 دفتر وجود دارد كه به 
طور متناوب توسط اشياء و لوازم تحويلى 

زائران تكميل و خالى مى شوند.
وى يادآور شد: مطابق آمار، حدود 38هزار 
و700 مــورد امانت از زائران به طور روزانه 
از تاريــخ اول فروردين تا پانزدهم دى ماه 
سال جارى دريافت شده است كه به عبارت 
ديگر مى توان گفت در مجموع، 11 ميليون 
و 57 هزار مورد امانت وســايل از زائران در 
اين مدت دريافت و نگهدارى شده و هنگام 
مراجعه زائران و مطابق رسيد تحويل داده 

شده به آنان برگشت داده شده است.

 تحويل روزانه 2000 تخته پتو
كارشناس مسئول اين بخش 
در ارتبــاط با تحويل پتو به 
زائــران نيز اظهــار مى دارد: 
روزانه حــدود 2000 تخته 
پتو در دو رواق شيخ طوسى 
(ويــژه بــرادران) و شــيخ 
حرعاملى (ويــژه خواهران) 
در شــيفت شــب به زائران 
تحويل داده مى شود تا براى 
استراحت از آن استفاده كرده 
و هنگام خروج نيز توســط 
آنان بــه متصــدى مربوط 
در ايــن دو رواق تحويــل 
داده شــود. وى خاطرنشان 
مى كند: اين پتوهــا بعد از 
هر بار استفاده توسط زائران 

و به جهت رعايت مسائل بهداشتى و سالمت 
زائــران مورد شست وشــو قــرار مى گيرد. 
مصطفى زاده يادآور مى شــود: از تاريخ اول 
فرورديــن تا پايان نيمه اول دى ماه ســال 
جارى 570 هزار تخته پتو براى استراحت 
به زائران توسط اين بخش تحويل داده شده 
كه توســط آنان و پس از استفاده مجدداً به 

متصدى مربوط بازگردانده شده است.

امسال از 11 ميليون امانت زائران در اداره امانات حرم مطهر رضوى نگهدارى شده است

 از آستان قدس رضوى تقاضامنديم جهت خاطرآسوده زائران امام رضا 
گرامى داشــت ياد و خاطره خدمه افتخارى 
مرحوم شده كه ســاليان متمادى در بارگاه 
ملكوتــى امام رضا(ع) خدمــت كرده اند، در 
سالروز درگذشت و فوت آنان ضمن مالقات 
خانواده اين عزيزان، آنان را به ميهمانسراى 

حضرت رضا(ع) دعوت نمايند.
09150001304

 صبح ها كه هوا سردتر است، لطفاً براى رفاه 
حال زائران سيستم گرمايشى رواق هاى حرم 

مطهر رضوى بيشتر فعال شود.
09130009082

 تابلوها و بيلبوردهاى تبليغاتى مراســم و 
برنامه هاى فرهنگى حرم مطهر رضوى بايد 
عــالوه بر صحن ها در رواق ها و بســت هاى 

ورودى حرم مطهر هم وجود داشته باشد.
09190005404

 آســتان قدس رضوى بــا توجه به درآمد 
موقوفــات و نــذورات مى تواند بســيارى از 
مشكالت حاشيه شهر مشهد را با كمك ساير 

دستگاه ها و نهادهاى مربوط برطرف كند.
09150006529

 خواندن نماز زيارت در محل باالسر مبارك 
حضرت رضا(ع) عالوه بر ثواب زيادى كه دارد 
مورد خواست و تقاضاى زائران مى باشد، لطفاً 
مسئوالن حرم امام رضا(ع) براى اين موضوع 
فكر اساســى با توجه به ازدحام جمعيت در 

اين مكان بكنند.
09350004675
 چــرا نبايد براى كودكان و خردســاالن، 
خوراكى داخل حرم مطهر ببريم؟! بچه ها كه 

طاقت گرسنگى را ندارند.
09130003749
 برق مصرفى حرم را از انرژى خورشــيدى 

نمى گيريد؟
09360008790

صداى مردم

موادغذايى 
فاسدشدنى و لوازم 

انتظامى و نظامى 
مطابق ضوابط از 

جمله اقالم ممنوعه 
بوده و دريافت 
اينگونه موارد 

توسط دفاتر امانات 
وسايل حرم مطهر 

رضوى ممنوع
است

بــــــــرش

 همزمان با ايام شهادت 
حضرت زهــرا(س) از ســوى واحد 
مشاوره با رويكرد دينى حرم مطهر 
رضوى، به زائــران و مجاوران بارگاه 
منور ثامن الحجج(ع) خدمات مشاوره 
شود. 
رئيس اداره پاســخگويى به سؤاالت 
دينى آستان قدس رضوى گفت: اين 

 3000737277
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

دولت به پول فروش نفت و گاز دسترســی ندارد فارس: دبیرکل حزب موتلفه گفت: کشــور به ارز حاصل از فروش نفت خام و گاز به دلیل تداوم مشــکالت بانکی و تحریم ها در پســابرجام 
دسترسی ندارد چون اروپا و آمریکا با یک تقسیم کار همچنان به ایران فشار می آورند که در برجام بماند اما در عین حال به هیچ کدام از تعهدات خود عمل نمی کنند. محمدنبی حبیبی همچنین با اشاره 
به تصویب کنوانسیون پالرمو در مجلس گفت: تصویب کنوانسیون پالرمو نوعی خود تحریمی و مخل امنیت ملی است. البته مجلس تحفظاتی را در تصویب محفوظ داشته ولی اینها ضمانت اجرائی ندارد.
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سفارتآمریکادرعراق
اساسمشکالتاست

مهر: یکــی از نماینــدگان پارلمان عراق 
ضمن درخواســت از دولت این کشور برای 
پایــان دادن به حضور نظامــی آمریکا در 
عراق سفارت آمریکا در بغداد را عامل همه 

مشکالت دانست. 
فردوس العوادی نماینده ائتالف ملی عراق با 
اشاره به حمالت عمدی نیروهای آمریکایی 
به نیروهای عراقی که طرح های واشــنگتن 
در عراق را به شکست کشــانده اند، گفت: 
نیروهای ائتالف بین المللی به رهبری آمریکا 
خون عراقی ها و نیروهای مســلح عراق را 
مباح می دانند و به ســبب پایــان دادن به 
طرح آنها یعنی داعش که ساخته و پرداخته 
آمریکا و همپیمانــان منطقه آن بود از این 

نیروها انتقام می گیرد.

توافقنامهاسلومردهاست
شرقاالوسط: رئیس تشکیالت خودگردان 
فلسطین با اعالم اینکه توافقنامه اسلو مرده 
و آمریکا به جای ارائه پیشــنهاد مذاکره، به 
دنبال مجازات فلسطینیان است، تأکید کرد، 
فلسطین آماده بازگشت بر سر میز مذاکرات 
است. محمود عباس بار دیگر تأکید کرد، به 
دلیل تصمیم ترامپ درباره قدس، زین پس 
آمریکا نمی تواند میانجی این مذاکرات باشد.

انتقالرهبرانداعش
بهافغانستانتوسطآمریکا

فارس:امیرعبدالهیاندستیار ویژه رئیس 
مجلس در دیــدار با »یان کوویچ« نماینده 
سازمان ملل در امور عراق گفت: آمریکا در 
حال انتقال رهبران شکست خورده داعش از 
عراق و سوریه به شمال افغانستان است اما 
تداوم بازی منطقه ای آمریکا با بهره گیری از 
داعش در افغانستان خطای راهبردی جدید 

کاخ سفید است.

رویداد

افرادیکهبا
گرینکارتبه
کشورهایدیگر
رفتوآمددارند،
بهنوعیشهروند
آنکشورمحسوب
میشوندکهاین
حالتکمتراز
داشتندوتابعیت
نیست

بــــــــرش

اردوغاندربرابرهمه
بینالملل/احمدیوســفیصراف    
اردوغــان، نزد افکار عمومی دوســت و 
دشمن به تصمیمات شتابزده و ناگهانی 
شهرت دارد.  بی گمان یادتان نرفته است 
رونــد قهر و آشــتی های ترکیه با رژیم 
صهیونیستی را، زمانی که کشتی حامل 
کمک های بشردوستانه ترک ها به بنادر 
فلسطین اشغالی نزدیک می شد، مورد حمله رژیم صهیونیستی قرار گرفت. همین 
امر هم موجب سردی روابط ترکیه و صهیونیست ها برای مدت نه چندان طوالنی 
شد.  حمله به جنگنده های روسی که در کمپین کمک به سوریه قرار بود مواضع 
داعشی ها را نابود کند؛ توسط ارتش ترکیه نیز یکی دیگر از نمونه های شتابزدگی 
در تصمیمات کالن اردوغان است. حاال اما ترکیه در کمال مخالفت اروپا، آمریکا، 
ایران و حتی دولت ســوریه، مصرانه در صدد است عملیات متجاوزانه خود را در 

شمال سوریه با نام »شاخه زیتون« در منطقه عفرین ادامه دهد.  
پس از دو روز از گذشت عملیات، وزیرخارجه ترکیه »ییلدریم« در گفت وگویی 
خبری مدعی شــد کشورش توانسته است رضایت روســیه و ایران را در انجام 
عملیات »شاخه زیتون« در خاک سوریه جلب کند؛ اما این گفته با واکنش منفی 
هردو کشــور روبه رو شد. موگرینی نیز به نمایندگی از اروپا خواستار تمام شدن 
هرچه سریع تر این عملیات و اقدامات جهانی مناسب با آن شد. اما شورای امنیت 
سازمان ملل در باره ورود نیروهای ترکیه به خاک سوریه تنها به یک جلسه آن 
هم بدون هیچ مصوبه ای اکتفا کرد.  حاال پس از گذشــت یک هفته از آغاز این 
عملیات، رئیس جمهور ترکیه گفته اســت، واحدهای نظامی کشورش را تا ادلب 
که در کنترل شورشیان عرب سوری است، پیش خواهد برد. البته رئیس جمهور 
ســوریه هم اعالم کرد، واحدهای نظامی او در شمال غربی سوریه به سوی ادلب 
پیشروی خواهند کرد. شهر ادلب در کنترل شورشیان عرب سوری است و ارتش 
ترکیه هم اکنون نیز در بخش های شمالی آن مستقر شده است. مناطق وسیعی 

از این استان شمال غرب سوریه در کنترل جبهه النصره و متحدان آن است.
اردوغان در تجمع هواداران حزب اســالمی و محافظه کار »عدالت و توسعه« در 
نزدیکی استانبول گفته است: »ممد کوچک من به سمت عفرین خواهد رفت و 
ان شاءاهلل به سوی ادلب پیشروی خواهد کرد.« »ممد« نام عزیزکرده برای سربازان 
ترک است. اردوغان گفت، دولت او مصمم است هر چیزی را که از نظر او تهدیدی 
برای ترکیه اســت »مانند یک نورد آسیاب له کند«. اردوغان در آنکارا می گوید، 
ترکیه شهر منبج را »پاکسازی« خواهد کرد و »تا مرز ترکیه هیچ تروریستی را 
باقی نخواهد گذارد«. شــهر منبج در کنترل نیروهای کرد موسوم به »یگان های 
خلق )YPG( « اســت که از سوی آمریکا حمایت می شوند و یکی از متحدان 

اصلی آمریکا در مبارزه علیه نیروهای داعش در سوریه محسوب می شوند.
در این میان، ترک ها مدعی هستند ما تماس مستقیمی با نظام بشار اسد نداریم، 
اما پیش از آغاز عملیات عفرین از طریق روسیه تماس غیرمستقیمی با دمشق 
داشتیم.این درحالی است که وزارت خارجه سوریه وجود هرگونه تماسی با ترکیه 

را درباره عملیات عفرین تکذیب کرده است.
 وزیرخارجه ترکیه در همین خصوص گفته است: مسئله ای هست که نباید آن 
را نادیده گرفت و آن یافتن راهکاری برای بحران سوریه است. دولت سوریه یک 
طرفــی در راهکار حل بحران خواهد بود و تمامی گروه ها و جریان های فعال نیز 
در راهکار نقش خواهند داشت. اما ما به مشارکت یگان های مدافع خلق کرد که 
ســالح به دست گرفته و امنیت و ثبات ترکیه را تهدید می کنند اعتراض داریم. 
هدف عملیات سپر فرات هم بستن راه به روی هرگونه تالشی برای تقسیم سوریه 
و حفظ وحدت و تمامیت ارضی آن بود.ترکیه یگان های مدافع خلق کرد را شاخه 

سوری حزب کارگران کردستان)پ ک ک( می داند.
دراین میان به نظر می رســد، اردوغان برای از میان برداشــتن گروه های کرد و 
غیر کرد مخالف دولتش دســت به هر اقدامی می زند، از دستگیری و برکناری 
از مشاغل در داخل ترکیه گرفته تا تعقیب و نابودی گروه های مخالف، حتی در 
خاک کشور همســایه. پس از منتفی شدن حضور ترکیه در اتحادیه اروپا، حاال 
دیگر اردوغان برای حفظ ظاهر دموکراتیک کشورش هیچ انگیزه ای برای انجام 

پنهانی این کشتار هم ندارد. 

گزارش خبری

 سیاســت/میناافرازه  بدینوســیله 
سوگند می خورم کال و تمامی وفاداری خود 
به هر پادشاه یا دولتمرد و دولت و حکومت 
و مملکتی که تاکنون شهروند آن بوده ام را 
طرد کرده و در برابر کلیه دشمنان داخلی و 
خارجی به دفاع و حمایت از قانون اساسی 
و قوانین ایاالت متحده آمریکا پرداخته و به 
آن ایمان و وفاداری واقعی بورزم و هنگامی 
که قانوناً الزم باشــد برای دفــاع از ایاالت 
متحده تفنگ به دست خواهم گرفت... من 
این تعهد را آزادانه و بدون هیچگونه تحفظ 
یا نیت طفره روی می پذیرم. خداوندا به من 

کمک کن.
این متنی است که هر کس بخواهد تابعیت 
ایاالت متحده را بگیرد باید در برابر پرچم 
این کشــور آن را قرائت کرده و به خداوند 
بر اجرای آن ســوگند یاد کند. در کشور ما 
کسانی هستند که این ســوگند را قرائت 
کرده و همزمان جایگاه هــای مدیریتی را 
برعهده دارند. بحث مدیران دو تابعیتی در 
دولت با اخبار جاسوسی عضو 
تیم مذاکره کننده هسته ای به 
اوج حساسیت خود رسید و 
مسئوالن از جمله نمایندگان 
بر آن شدند تا از ورود افراد دو 
تابعیتی در مناصب حساس 
کشــور جلوگیــری کنند تا 
تجربه پرونده جاسوسی دری 
اصفهانی که تابعیت کانادا را 

داشت تکرار نشود.
در واقع با دادن مجوز به این 
افراد برای راهیابی به مناصب 
کلیدی کشور به نوعی درهای 
کشور را به روی بیگانگانی باز می کنیم که 
سوگند وفاداری برای کشور دیگر را خورده 

و در راستای منافع آنها عمل می کنند.
البته در این بین به نظر می رســد برخی 
مســئوالن دولتی تمایلی بــرای همکاری 
و شناســایی مدیران دو تابعیتی ندارند تا 
جاییکه پرویز ســروری دبیر جمعیت کل 
رهپویان انقــالب نیز در مصاحبه ای اعالم 
کرده که تعداد مدیران دو تابعیتی بیش از 
100 نفر است. جالب آن است که محمود 

علــوی وزیر اطالعات در همین باره ســال 
گذشته اظهار کرده بود که وزارت اطالعات 
مدیر دو تابعیتی ندارد و یا اینکه موارد آن 
خیلی کم است. در بین پرونده های فسادی 
که درروزهای اخیر ســر و صدای زیادی به 
پا کرده است یکی مربوط به فساد شرکت 
مدیریت اکتشاف که وابسته به وزارت نفت 
است که فرد اختالس گر دارای گرین کارت 
کانادا بوده و از کشــور خارج شــده است، 
درحالیکه زنگنه وزیر نفت در این باره اظهار 
کرد که این فرد دو تابعیتی نبوده اســت و 
از قوه قضاییه درخواســت شناسایی افراد 
دو تابعیتی را داشــت، اما این پاس کاری 
برخی وزیران به نظر می رســد نوعی سلب 
مســئولیت از خود و فرار از پاســخگویی 
وزارتخانه مربوطه شــان درباره مدیران دو 
تابعیتی اســت که هنوز در راس کار قرار 

دارند.  
با توجه به اینکه هر چند یکبار اخبار فساد 
اقتصادی و جاسوســی مدیران و مسئوالن 
ارشــدی که دو تابعیتی هستند در کشور 
رسانه ای می شود، افکار عمومی از دولت و 
مجلس شورای اسالمی تقاضای اقدام قاطع 
و محکم در این موضوع دارند و رســیدگی 
سریعتر به پرونده دو تابعیتی ها بدون شک 
باعث اعتماد ســازی بین مسئوالن و مردم 

خواهد شد.

احتمالافزایشتعداددوتابعیتیها
سید حسیـن نقوی 
حســینی دربــاره 
طرح دو تابعیتی ها 
داشــت:  اظهــار 
گــزارش تحقیق و 

تفحص مجلس از این موضوع بصورت جامع 
با فهرست اسامی تهیه و تحویل کمیسیون 
امنیت ملی و سیاست خارجی شده که بر 
اساس آن نیز گزارشی برای قرائت در صحن 

آماده است. 
مطابق گزارش کمیسیون تحقیق و تفحص، 
تعداد این اســامی تاکنون بدســت آمده 
درحالیکه دو تابعیتی های زیاد دیگری وجود 
دارند که هنوز بررسی نشده است و احتمال 
دارد به تعداد این فهرســت اضافه شود. به 
اعتقاد عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی ، بررسی پرونده دوتابعیتی ها چه در 
کمیسیون امنیت ملی و چه کمیته تحقیق 
و تفحص صرفاً به محدوده مدیران ارشــد 
بر می گردد و حساســیت موضوع در حوزه 
مدیریتی و ســران ارشــد اســت بنابراین 
مدیران دو تابعیتی نباید در ساختار مدیریت 

نظام باشند.
نماینده مردم تهران افزود: منافع و امنیت 
 ملی کشــور ایجاب می کند تــا مدیران 
دو تابعیتی شناسایی و از ادامه فعالیت آنها 

جلوگیری شود و اصولگرایان و اصالح طلبان 
همه بر لزوم چنین اقدامــی تاکید دارند. 
در زمــان انتصــاب مدیران هیچ ســوالی 
برای اســتعالم از تابعیت افراد وجود ندارد. 
از آنجاییکه فرم مشــخصات مدیرانی که 
بــر اســاس آن رأس کار می آیند وضعیت 
تابعیتی آنها را ســوال نمی کند، ما طرحی 
داده ایــم که پــس از این از افــراد درباره 
تابعیت نیز اطالعات بگیریم و مدیران فعلی 
نیز مقید به خود اظهاری و دادن اطالعات 

تابعیتی شوند.

لزوماقدامقاطعوبدونمالحظه
محمــد علـــــی 
پورمختــار نیــــز 
طــــرح  گفـــت: 
مدیران دو تابعیـتی 
تحقیق  کمیته  در 

و تفحص در حال بررســی است و هر چه 
ســریعتر افراد دو تابعیتی بایــد  تابعیت 
کشــور دیگر را ترک یا از مسئولیت خود 

کناره گیری کنند. 
تعداد  100 نفری که مطرح شده عدد کمی 
نیســت خصوصا که این 100 نفر در بدنه 
دولت و مشغول کارهای اجرایی هستند و 
هر لحظه اگر مسئله ای پیش بیاید، این افراد 
به راحتی می توانند به  کشــور دوم بروند و 
از پیگیری های بعدی قوه قضاییه خودشان 
را مصون نگه دارند همانند پرونده خاوری. 
لذا طرحی که درباره این موضوع به مجلس 
ارائه شــده  باید هرچه ســریعتر به نتیجه 
برسد و از طریق قوه قضاییه برخورد قانونی 
صورت بگیرد. این نماینده مجلس تصریح 
کرد: افرادی که بدون پاسپورت و با گرین 
کارت به کشورهای دیگر رفت و آمد دارند، 
به نوعی در قالب قوانین آن کشــور عمل 
کرده و شهروند آن محسوب می شوند که 
این حالت گرچه عنوان دو تابعیتی ندارد اما 

کمتراز  داشتن دو تابعیت نیست. 
قوه قضاییــه و وزارت اطالعــات نباید در 
برخورد با این افراد مالحظات سیاســی را 
در نظر بگیرند و باید اقدام قاطعانه و بدون 

اغماض با آنها صورت بگیرد.

بررسیآخرینوضعیتاینپروندهجنجالی

دوتابعیتیهاهمچنانمدیرند!
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

57 داروی جهانی در ایران وجود ندارد  فارس: معاون وزیر بهداشــت با اشــاره به اینکه 57 دارو در جهان وجود دارد که هنوز در کشــور ما نیســت، گفت: با ورود شرکت های دانش بنیان به 
تولید این داروها می توانیم برای کمک به بیماران گام های مؤثری برداریم. رضا ملک زاده؛ در آیین رونمایی از داروی اوروسیترا که در ارتباط با سنگ های مجاری ادراری است، گفت: گاهی برای تولید 
یک مولکول حدود یک میلیارد دالر هزینه در فضای تحقیقات الزم است، ولی می توانیم مولکول های کشف شده و مؤثرترش را در ایران تولید و از این روش برای کاهش آالم مردم استفاده کنیم. 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

وعده پوچ دولت برای ایجاد 170هزار شغل در بخش گردشگری و صنایع دستی

گردشگری

جامعه: اردیبهشت ماه امسال مرتضی شکوهی 
مدیر کل حقوقی ســازمان میراث فرهنگی از 
ایجاد ۱۷۰ هزار شــغل در بخش گردشگری و 
صنایع دستی طی برنامه ششم توسعه خبرداده 
بــود. او با ایــن ادعا که پــس از امضای برجام 
گردشگران و توریست های خارجی به کشور ما 
ورود بیشتری دارند گفته بود: در بخش صنعت 

اگر بخواهند یک شغل پایدار ایجاد کنند بیش 
از ۳۰۰ میلیون تومان سرمایه گذاری است ولی 
در گردشگری با ۴۰ میلیون تومان امکان ایجاد 
یک شغل پایدار وجود دارد. حاال علی وقف چی؛ 
رئیس فراکسیون صنایع دستی مجلس این وعده 
دولت را پوچ می داند و معتقد است: برای ایجاد 
اشتغال باید زیرساخت ها و اعتبارات الزم فراهم 

باشد، اما بودجه پیشنهادی دولت در این زمینه 
ناکافی اســت. وی با بیان اینکه بودجه صنایع 
دستی برای این حوزه ناکافی است، به خانه ملت 
گفته است: متأسفانه دولت حرفی که می زند با 
عملش متضاد اســت. یکی از برنامه های دولت، 
توســعه و ایجاد اشتغال در حوزه صنایع دستی 

بود که به طور کامل عملی نشده است.

وزیر رفاه در گفت و گو با قدس: 

افزایش سن بازنشستگی هنوز درحد ایده است

خــبر

پس از 48 روز حضور
سرپرست دانشگاه فرهنگیان تهدید به استعفا کرد

جامعه: »دکتر حسین خنیفر آل کثیر« 
بیستم آذرماه امسال به عنوان سرپرست 
دانشگاه فرهنگیان کشــور انتخاب شد. 
از آن روز تاکنــون ۴8 روز می گذرد و او 
همچنان به عنوان »سرپرســت« در این 
دانشگاه مشــغول فعالیت است. این در 
حالی اســت که بر اساس قانون، حداکثر 

زمان برای سرپرســتی یک دانشگاه 6 ماه اســت و تاریخچه سرپرستان دانشگاه 
فرهنگیان نشان می دهد، همگی آن ها بیش از 6 ماه سرپرست بوده اند. پیش از او، 

مهرمحمدی رکورد سرپرستی در این دانشگاه را با 5۱ ماه شکسته بود!
پیش از او نیز اسداهلل اسدی گرمارودی نخستین سرپرست دانشگاه فرهنگیان بود 
که با تأسیس این دانشگاه به عنوان سرپرست انتخاب شد و این زمان، مدت زیادی 
طول نکشــید.دومین سکاندار دانشگاه، جهانبخش محبی نیا بود که حدود ۱5 ماه 
به عنوان سرپرســت مشغول فعالیت بود. حاال پس از مهرمحمدی؛ یعنی سومین 
سرپرست دانشگاه، دکتر حسین خنیفر آل کثیر سکاندار چهارم می گوید: اگر سر 
6ماه تکلیف سرپرستی بنده مشخص نشود، نمی ایستم و استعفا می دهم، می روم. 
حسین خنیفر گفته است: اگر امروز بگویند از دانشگاه فرهنگیان بروم، دو میلیون 
چک نقد می کشــم! خالصه آنکه مهم ترین و گسترده ترین دانشگاهی که متولی 
تربیت معلمان برای ورود به مدارس کشور است، پس از سال ها هنوز هیچ رئیسی 
را برای اداره امور خود نداشته و تمام فعالیت ها با حضور سرپرست اداره شده است!

پزشکی قانونی هشدار داد
احتمال افزایش مرگ بر اثر سرمازدگی

جامعه: در پی برودت هوا،ســازمان پزشــکی قانونی در خصوص احتمال افزایش 
مرگ های ناشــی از ســرمازدگی و مســمومیت با گاز هشــدار داد. دکتر مهرداد 
علی بخشی، مدیرکل بحران این ســازمان گفت: در این ایام با افزایش استفاده از 
سیستم های گرمایشی، مردم نسبت به بستن تمامی منافذ در منازل اقدام می کنند 
یا از وســایلی مانند اجاق اســتفاده می کنند به همین دلیل هشدار می دهیم در 
اســتفاده از دستگاه های گرمایشــی نکات ایمنی و اســتانداردهای الزم را جهت 
پیشگیری از حوادثی همچون مرگ ناشی از مسمومیت با گاز منوکسیدکربن مورد 

توجه قرار دهند.

رئیس فراکسیون مبارزه با دخانیات مجلس عنوان کرد
مرگ ساالنه 55هزار نفر بخاطر دخانیات در کشور

استعمال  آزادســازی  مخالفان  جامعه: 
قلیان در اماکن عمومی هنوز از هر فرصتی 
برای بیان مخالفت خــود با این موضوع 
استفاده می کنند. رئیس فراکسیون مبارزه 
با دخانیات مجلس به »خانه ملت« گفته 
است: روزانه هزینه ای افزون بر ۲۰ میلیارد 
تومان از اســتعمال دخانیــات و درمان 

بیماری های مصرف آن به حوزه ســالمت تحمیل می شود. محمدحسین قربانی با 
اشاره به استفساریه مجلس درباره اجرای طرح منع عرضه قلیان و تحمیل هزینه های 
بسیار درمانی به حوزه سالمت گفته است: بنده از همکارانم در صحن علنی مجلس 
گالیه دارم که برای بررسی موضوع آزاد کردن عرضه قلیان در کشور با قید فوریت 
وقت گذاشــتند، آن هم در شرایطی که در کشــور با معضالت مهم تری همچون 
بیکاری جوانان، رکودی که بازار سرمایه را متشنج کرده است و مشکالت معیشتی، 
روبه رو هستیم. وی با اشاره به اینکه مواد دخانی ساالنه موجب مرگ 55 هزار نفر 
در ایران می شــود، اضافه می کند: انتظار بود همکارانمان با تصویب این استفساریه 
موافقت نمی کردند. قربانی از عملکرد وزارت کشور هم در حوزه مبارزه با استعمال 
دخانیات بویژه قلیان در اماکن عمومی انتقاد کرده و گفته است: این وزارتخانه برای 
اینکه بار سیاســی و هزینه مبارزه قانونمند با دخانیات را نپردازد، موانعی در مسیر 

اجرای قانون منع عرضه قلیان در اماکن عمومی ایجاد می کند.

ما بنا نداریم این 
اصالحات را یکباره 

انجام دهیم که 
زندگی و شرایط 

کاری مردم تحت 
تأثیر قرار گیرد و 

برای آن ها نگرانی 
ایجاد شود

بــــــــرش

 جامعه/ آرش خلیل خانه  درحالی که 
معاون رفــاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و 
رفاه اجتماعی از طرح پیشنهاد افزایش سن 
بازنشستگی به مدت 6 ماه در هر سال به 
مجلس و دولت به عنــوان راهکاری برای 
خروج صندوق های بازنشستگی از بحران 
مالی خبر داده است، علی ربیعی، عالی ترین 
مقام ایــن وزارتخانه می گوید این موضوع 

هنوز در حد یک ایده است.
احمد میدری، معاون رفاه اجتماعی وزارت 
تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه 
اگر فکری برای صندوق های بازنشستگی 
نشود در آینده نزدیک با وضعیتی بحرانی 
روبه رو می شــویم؛ مشابه با وضعیتی که 
برای مؤسسه های مالی غیرمجاز به وجود 
آمد، اظهار داشــت: پیشنهاد افزایش سن 
بازنشســتگی را در دولت و مجلس مطرح 
کرده ایــم و امیدواریم در بودجه امســال، 
مجلس این مجوز را به ما بدهد که سن و 
سابقه را در بحث بازنشستگی تغییر دهیم.

وی اظهــار داشــت: آقــای روحانی هم 
تاحــدودی، اجرایی کــردن راه حل برای 
صندوق های بازنشستگی را قبول کرده اند. 
متوسط سن بازنشستگی در ایران، 5۱ سال 
است که با افزایش ۲۰ ساله، سال های امید 
به زندگی طی ۳۰ سال گذشته، در عمل 
فشار بر صندوق های بازنشستگی و بودجه  
دولت، افزایش یافته است؛ به طوری که در 
سال 95 تنها دو صندوق دولتی )کشوری 

و نیروهــای مســلح( معادل 
۳۷هزار میلیارد تومان کسری 
داشته اند.حکومت باید بپذیرد 
که این موضوع، مانند مرزهای 
کشور حیاتی بوده و شوخی 

بردار هم نیست.

 روزی که کشور مشکل مالی داشت
وزیــر تعاون، کار و رفــاه اجتماعی اما در 
گفت وگــو با قدس تصریح کــرد که این 
موضوع هنــوز در حد یک ایده اســت و 
طرح آن زمانی نوشته شده که کشور دچار 

مشکالت بودجه و مالی بود. 

علی ربیعی با بیان اینکه در 
به دلیل  و  سال های گذشته 
در  اقتصــادی  بحران هــای 
برخی کشــورها مثل فرانسه 
نیز اصالحاتی در مورد ســن 
و شرایط بازنشستگی صورت 
ولی  افــزود:  اســت،  گرفته 
ما بنا نداریم این اصالحــات را به یکباره 
انجــام دهیم که زندگی و شــرایط کاری 
مردم تحت تأثیــر قرار گیرد و برای آن ها 
نگرانی ایجاد شــود. وزیر تعــاون، کار و 
رفاه اجتماعــی درباره نظر دولت در مورد 
طــرح ادغام صندوق بازنشســتگی فوالد 

کشور با صندوق بازنشستگی کشوری به 
منظور حل بحــران مالی در این صندوق 
در شرایطی که صندوق بازنشستگی کشور 
خود با بحران مالی روبه رو است هم تأکید 
کرد: ادغام این دو صندوق هیچ مشــکلی 
را حل نمی کند و برای چالش های موجود 
صندوق فوالد باید منابع الزم تأمین شود.

 صندوق فوالد خودش را اداره کند
علی ربیعی اظهار داشت: صندوق فوالد باید 
منابعی داشته باشد که خودش را اداره کند، 
اما بنگاه هایی که در اختیار آن قرار گرفته، 
متأســفانه خودشان نیاز به تزریق منابع و 

پول دارند.
وی با بیان اینکه ما به مجلس 
پیشنهاد داده ایم دارایی هایی 
به این صنــدوق بدهند که 
منجر به بنگاهداری نشــود، 
خاطرنشــان کرد: برای سال 
آینده با توجه به اینکه دولت 
از  ۲5۰۰ میلیــارد تومــان 
سرمایه ای  دارایی های  محل 
برای این صندوق گذاشته با 
مشکلی مواجه نخواهد بود و 
امســال هم تالش می کنیم 

برای دو ماه باقی مانده از ســال و پاداش 
و عیدی مشموالن این صندوق مشکالت 
را حــل کنیــم و تاکنون ایــن صندوق 

عقب ماندگی ندارد.

رئیس پلیس 
مبارزه با موادمخدر ناجا:

قاچاق های خرد 
افزایش پیدا کرده است

جامعه: پس از گذشــت چهارمــاه از ابالغ 
دستورعمل اجرایی توقف اعدام محکومان 
موادمخدر هنــوز هم واکنش ها به آن ادامه 
دارد.چنان که دیروز سردار مسعود زاهدیان؛ 
رئیس پلیس مبارزه بــا مواد مخدرناجا در 
گفت و گویی با ایسنا تصریح کرد، پلیس از 
اول هم موافق چنین طرحی نبود. وی گفته 
است: این قانون در کوتاه مدت سبب شده 
قاچاق های خرد افزایش پیدا کند. مثالً اگر 
اعدام برای یک موادی از ۱۰۰ کیلوگرم به 
باال لحاظ شود، قاچاق هایی در 99 کیلوگرم 

و 99 کیلو و5۰۰ گرم انجام می شود .

معاون وزیر خبر داد
تشکیل پرونده الکترونیک 

سالمت برای ۷۷ میلیون ایرانی
ایسنا: معــاون بهداشــت وزارت بهداشت 
گفت: خوشبختانه تاکنون برای ۷۷ میلیون 
نفر از مردم ایران، پرونده الکترونیک سالمت 

تشکیل شده است. 
دکتر علیرضا رئیســی در اجالس معاونین 
بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی کشور 
گفت: وزارت بهداشت در برنامه های توسعه 
کشور موظف به استقرار نظام ارجاع و اجرای 
پزشکی خانواده است و مهمترین ابزار مورد 
نیاز آن، تکمیل پرونده الکترونیک سالمت 
است. وی تصریح کرد: پزشکی خانواده یک 
تکلیف و وظیفه قانونی اســت و در ســایر 
کشــورهای دنیا نیز اجرا شده است. معاون 
بهداشت وزارت بهداشت یادآور شد: تا سال 
آینده پزشک خانواده در حوزه بهداشت و در 
ســطح اول ارائه خدمات تکمیل می شود و 
آمادگی داریم که با سطوح بعدی خدمات 

ارتباط برقرار کنیم.

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

مردم مواظب جّو سازى عليه دين و حوزه باشند   حوزه: حوزه علميه مركز و قلب حكومت اسالمى است.آيت اهللا محسن اراكى در درس اخالق اين هفته مدرسه علميه معصوميه قم گفت: مردم 
مواظب جوسازى باشند ، مراقب جوسازى عليه دين و حوزه باشند خيلى از اين جوسازى ها كه حوزه نبايد حكومتى شود، حرف باطلى است. عضو خبرگان رهبرى اظهار داشت: متأسفانه بخشى از جامعه ما 

تحت تأثير القائات سكوالريستى كه حاكم بر دنياست يا خدا ناباورانى كه امروز بر دنيا حكومت مى كند، قرار دارد.
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 معارف/ آمنه مستقيمى   اگرچه فضاى 
مجازى فرصت هاى بسيارى را براى انسان 
فراهم كرده و محدوديت هاى بى شمار را از 
پيش پايش برداشته، اما بى ترديد پيامدها 
و مشكالت فراوانى را نيز بر سبك زندگى 
سرگرمى،  از  كه  كرده  تحميل  بشر  نوع 
و  اقتصاد  تا  گرفته  فرهنگ  و  خانواده 
چنان  است؛  كرده  درگير  را  و...  سياست 
كه رايج شدن پول هاى مجازى و معامله 
و  دغدغه ها  و  مطرح شده  امروز  آن ها  با 

مخاطراتى را به همراه دارد.
از ايــن رو و در بررســى نــگاه شــرع و 
آموزه هاى دينى به پول هاى مجازى نظير 
«بيت كوين» با حجت االسالم والمسلمين 
دكتر على معصومى نيا، مدير گروه اقتصاد 
اسالمى دانشگاه خوارزمى و مدرس حوزه 
به گفت وگو پرداخته ايم كه مشروح آن به 

حضورتان تقديم مى شود:

 «بيــت كوين» يا پول 
روزها  ايــن  كه  مجازى 
درباره اش  سخن  و  بحث 
مى شود، چه  مطرح  زياد 
تفاوت هايى ميان اين پول 
مورد  و  رايج  پول هاى  با 

كاربرد وجود دارد؟
پول مجازى انواع و اقسامى 
دارد و عبارت اســت از پول 
رمزگذارى شــده در فضاى 
اينترنتــى كــه عــده اى از 
كاربراِن اين فضا بر اســاس 
توافــق آن را ايجاد مى كنند 
كه «بيت كوين» يكى از انواع 

آن محسوب مى شود.
بــه عبارت ديگر، در حالــى كه پول ملى 
توســط بانك مركزِى هر كشور يا منطقه 
منتشــر مى شــود و داراى اعتبار است، 
اما «بيــت كويــن» و امثال آن توســط 
بــر  و  اينترنتــى)  ماينرها(معدنچيــان 
اســاس مكانيســم رياضى خاص و توافق 
عمومى تهيه مى شــود و اعتبار مى يابد و 
كاركردهاى گوناگونــى دارد. براى مثال، 
گروهى 100نفره در فضاى مجازى پولى 
را با مكانيزم خاص كه نزد آن گروه داراى 
اعتبار است، ايجاد مى كنند كه اين پول ها 
در كشــورهاى اروپايــى- آمريكايى انواع 
متعدد و هر يك مكانيزمــى خاص دارد. 
براى مثال هر «بيــت كوين» هم در اوايل 
ايجاد بين 14يا 15دالر ارزش داشــت و 
بعد ارزش آن به 4000 دالر افزايش يافت 
و اكنون به 7000 دالر رســيده و در حال 

افزايش است!
البته ورود به فضاى اين پول ها كه سابقه 
زيادى هــم ندارند، بايد با رعايت مكانيزم 
خاص باشد؛ يك كشــور يا بانِك مركزى 
خاص حامــى و منتشــركننده اين پول 
نيست، بلكه محصول يك توافق جمعى در 
فضاى مجازى اســت كه توسط عده اى به 

عنوان مبناى مالى و مبادله قرار مى گيرد.
در مقايسه اين پول ها با پول هاى رايج بايد 
گفت، پول هاى رايج مثل دالر، يورو، پوند، 
ريال و... هر چه قدر هم ارزش شان پايين 
و باال رود، باز هــم از حمايِت حكومت ها 
برخوردارند، اما دربــاره «بيت كوين» اين 
گونه نيست، يعنى هيچ حكومتى آن را به 
عنوان پول رسمى نمى شناسد و تنها برخى 
كشورها اين پول را غيرقانونى نمى دانند كه 
فلسفه اين هم بايد مشخص شود. از اين رو 
اگر هر اتفاقى براى كاربران اين پول بيفتد، 
هيچ حكومتى متعهد آن نيست و اگرچه 
برخى دولت ها آن را غيرقانونى نمى دانند، 
اما آن را به رسميت نمى شناسند و اين پول 

را مثل حباب مى دانند و همواره هشــدار 
مى دهند پولتان را به «بيت كوين» تبديل 

نكنيد، زيرا ممكن است از دست برود.

 آيا استفاده از پول هاى مجازى نظير 
«بيت كوين» در معامالت مالى از نظر 
شرعى اشــكال دارد و حكم شرعى 
در اين باره چيســت؟ آيا اساساً در 
آموزه هاى دينى ما براى اســتفاده از 
اين قبيل ابداعات هزاره سومِى بشر، 

ديدگاهى وجود دارد؟
در بررســى حكم شــرعى اين پول بايد 
بررسى كرد كه آيا «بيت كوين» يا هر پول 
الكترونيكِى ديگرى كه به صورت اينترنتى 
مبناى مبادله قرار مى گيرد شرعاً به عنوان 
مال يا واســطه مبادله شناخته مى شود يا 

نه؟
اگر «بيت كوين» را پول بدانيم، 
مى شود  پول ها  ســاير  شبيه 
و اگــر بگوييم دارايى اســت، 
مى تواند شــبيه اوراق بورس 
باشــد، يعنى دو نگاه پولى و 
دارايى در اين باره وجود دارد؛ 
اگر آن را دارايى بدانيم، در اين 

صورت ديگر پول نيست، چون نمى توان با 
آن خريد كرد و اگر بگوييم واسطه مبادله 
است، شبيه پول مى شود؛ در هر حال چه 
دارايى باشــد و چه نقش پول را ايفا كند، 

بايد حكم شرعى اش بيان شود.
اگر «بيت كوين» دارايى تلقى شود، دو نظر 
درباره اش وجــود دارد: عده اى مى گويند 
«بيت كوين» مال نيســت با اين دليل كه 
اصطالحاً اين پــول روى هوا و صرفاً يك 
عدد است و مشخص نيست چقدر اعتبار 
دارد؛ براى مثال مى شــود مكانيزم پولى 
ديگرى ابداع و جايگزين آن شود، از اين رو 
اين مال، توهمى است و اصالً مال نيست! 
در اين صورت، معامالت با آن از نظر شرعى 

جايز نيست.
از اين رو، بايد گفــت: اگر از نظر موضوع 
شناســى، «بيت كوين» مال نباشد، آنگاه 
معامالت انجام شده با آن از نظر شرعى زير 
ســؤال مى رود و معامالِت آن باطل است، 
چون آنچه شرعاً مى تواند مبادله شود، مال 
است و وقتى مالى در ميان نباشد و بگوييم 
«بيت كوين» مال نيســت، نمى توان آن را 
خريد و فروش كرد مثالً هوا، نور و امثال آن 
معامله نمى شوند. حتى اگر واسطه معامله 
باشــد، چون فرضى و توهمى است، پس 
مال نيســت و باز هم از نظر شرعى ايراد 

دارد و غيرشرعى محسوب مى شود.
اما ممكن اســت برخــى بگويند تعيين 
موضوعات به دســت عرف است نه شرع، 

بنابرايــن «بيت كوين» مال اســت و مال 
بودِن آن را عرف تعيين مى كند و چون در 
عرف با «بيت كوين» به عنوان مال معامله 
مى شود، بايد شرايط صحت اش را بررسى 
كرد كه در بررســى اين شرايط، باز هم به 
اين نتيجه مى رســيم كه معامله با «بيت 

كوين» غيرشرعى است.

 چه عواملى ســبب مى شــود كه 
«بيت كوين» غيرشرعى محسوب شود؟

در تطبيق با آموزه هاى شرعى، بيت كوين 
َغرر است، بدين معنا كه مال را در معرض 
نابودى قــرار مى دهد يــا وارد صحنه اى 
مى كند كه همراه با خدعه و نيرنگ است، 
بنابراين از نظر شرعى ايراد دارد و خريد و 

فروش با آن مقدور نيست.
البتــه برخــى متخصصــان 
مى گوينــد، شــما موضوع را 
نفهميده ايــد و اصــالً امكان 
اعــالم بى اعتبــارى اين پول 
الكترونيكى وجــود ندارد، كه 
در پاســخ آن هــا بايد گفت، 
وقتى مقامات اروپايى پيوسته 
به مردم هشــدار مى دهند كه 
پولتان را به بيت كوين تبديل نكنيد، يعنى 
پاى آن به جايى محكم نيســت و ممكن 
اســت همراه با خدعه باشد و بعد سرمايه 

فرد در اثر اين پول توهمى از بين برود.
بر اين اســاس، معامالت بــا «بيت كوين» 
َغررى اســت و در شرع اگر چيزى غررى 
باشد، باطل است. از اين رو، نخستين مانِع 
شرعى «بيت كوين» َغررى بودِن آن است، 
چنــان كه پيامبر اكــرم(ص) از غرر نهى 

كرده اند.

 چه شــواهدى موجب مى شــود 
«بيت كويــن» بنابر آموزه هاى دينى 
و در ســنجش با محك شرع، غررى 

محسوب شود؟ 
«بيت كوين» به سه معنا غررى است: يكى 
آنكه ممكن اســت مبدعان آن براى بردن 
مال مردم خدعه كرده باشند، يعنى «بيت 
كوين» را عرضه كرده انــد تا پول مردم را 
جمع كنند و بعد تمهيــدى بچينند كه 
اعتبار آن ناگهان ســقوط كند كه در اين 
صورت توده مردم ناآگاه، متضرر خواهند 
شد؛ و اين بســيار محتمل است. اگر هم 
غــرر را به معناى خطر بگيريــم، باز هم 
باطل اســت، چون هر كســى ثروت را به 
بيت كوين تبديل كند، مالش را در معرض 
خطر و نابودى قرار داده و شرع به ما اجازه 

نمى دهد از راه هاى پُرخطر، معامله كنيم.
اگــر غرر را جهالت و مجهول بودن هم در 

نظر بگيريم، باز هم ايراد شرعى دارد، چون 
معلوم نيست چه پيش مى آيد و آينده اش 
مبهم و مجهول اســت؛ البته ممكن است 
برخى بگويند ممكن است پول هاى ملى 
هم دچار چنين معضالتى شــوند، كه در 
پاسخ بايد گفت، پول ملى دچار نوسان هاى 
شديد در كوتاه مدت نمى شود و از سويى 
برخالف بيت كوين، پشتوانه اش را از دست 

نمى دهد و حاكميت پشت آن است.
بنابرايــن به جرئت مى تــوان گفت «بيت 
كويــن» از مصاديق غرر اســت، مگر آنكه 
روزى پول الكترونيكى با سازوكارى ابداع 
شــود كه ايــن احتمال نيرنــگ، خطر و 

مجهول بودن را نداشته باشد.

 آيا ايراد شرعى ديگرى هم بر «بيت 
كوين» مترتب اســت كه آن را رد و 

ابطال كند؟
بله، مشــكل دوم «بيت كوين» اين است 
كه پول ما را به تاراج مى برد، چنان كه ما 
تجربه بسيارى از اين راه هاى اينترنتى را در 
اين باره داريم، مثل طراحى هاى شبكه اى 
و هرمى نظير «گلدكوئست» كه متأسفانه 
بســيارى از مردم در آن شركت كردند و 
در نتيجه آن ها پــول زيادى از مردم برده 
شد و بشدت ضرر كردند و بعد هم كسى 

پاسخگو نبود. 
اين در حالى است كه بنابر آيه قرآنى «َو لَْن 
يَْجَعَل اَهللاُّ لِلْكافِِريَن َعلَى الُْمْؤِمِنيَن َسِبيًال؛ و 
خداوند هيچ گاه براى كافران نسبت به اهل 
ايمان راه تســلّط باز نخواهد نمود» وقتى 
كارى سبب شــود كه ثروت مسلمانان به 
جيب كافران رود و زمينه ســلطه آن ها را 
فراهم كند، از نظر شرعى صحيح نيست و 

نامشروع محسوب مى شود.
بايد توجه داشــت، كافران با خدعه زمينه 
سقوط ارزش پول هاى اينچنينى را فراهم 
مى كننــد و در نهايت همه ارزش آن پول 
به جيب خودشان مى رود و همين زمينه 
سلطه كفار بر مسلمين را فراهم مى كند. 
چنان كه براى مثال هر «بيت كوين» هفت 
هزار دالر فروخته مى شود و بعد ارزش آن 

به هزار دالر كاهش مى يابد!
افــزون بر ايــن، «بيــت كويــن» محل 
سوءاستفاده بسيارى از آن هايى است كه 
مى خواهند از قوانين حكومتى فرار كنند، 
مثل آن ها كه پولشــويى يا از ماليات فرار 
مى كنند؛ به عبارت بهتر، «بيت كوين» به 
دليل اينترنتى بودن، وسيله بسيار خوبى 
اســت براى پولشويى (آن هم در امنيت و 
بدون ترس و لرز) و تبديل پوِل مثالً خريد 
و فروش مواد مخدر به دالر و... كه اين هم 

از نظر شرعى ايراد دارد.

مدير گروه اقتصاد اسالمى دانشگاه خوارزمى در گفت وگو با قدس:
«بيت كوين» از مصاديق معامالت باطل و نامشروع است

درس ِ تصوير رهبر انقالب پيش از كالِس درس
علم را تعطيل نكنيد

 معارف: «برف نو» كه آمد همه تهرانى ها كه نه، همه ايران را غافلگير كرد. برف نيم 
مترى تهران مديران را برآن داشت تا مدارس و حتى دانشگاه ها را به خاطر ضعف 
«مديريت بحران» تعطيل كند. تعطيلى مدارس ابتدايى و پيش دبســتانى در اين 
برف را مى توان پذيرفت، اما اينكه دانشگاه ها، امتحان و كالس را تعطيل مى كنند 
با دنيايى كه كشورهاى توسعه يافته مانند ژاپن براى خود ترسيم كرده و تحصيل 

علم را منوط به آسايش نمى دانند، همخوانى ندارد! 
در گير و دار تعجب از تعطيلى علم كه تنها راه مديريت بحران در كشــور شــده، 
تصويرى از حضور رهبر معظم انقالب در برفى ترين صبح تهران منتشــر شد كه 
ايشــان را درحال عزيمت به درس خارج فقه نشان مى دهد. اين تصوير، مصداق 
حديث شريف امام صادق(ع) است كه؛ «لَو َعلَِم الّناُس ما فى َطلَِب الِعلمِ لََطلَبوُه ولَو 
بَِسفِك الُمَهِج وَخوِض اللَُّجِج؛ اگر مردم مى  دانستند كه علم چه فوايدى دارد، هر 
آينه در جســت وجوى آن بر مى  آمدند، گرچه در راه آن خون بريزند و در ژرفاى 

درياها فرو روند. (عوالى الآللى: 4 / 61 / 9 منتخب ميزان الحكمه: 398)

آيت اهللا مكارم شيرازى:
مراكز آزاد انديشى تحت تأثير شبهات قرار نگيرند

 رسا: آيت اهللا ناصر مكارم شيرازى 
گفــت: مســئله آزادانديشــى در 
حوزه ها اصل بوده و بهترين دليل 
آن درس هاى خارج و سطح عالى 
حوزه اســت كه شاگردان با كمال 
آزادى اشــكاالت و نظرات خود را 
در دروس گوناگون مطرح مى كنند.
اين مرجع تقليد با بيان اينكه رابطه 
استاد و شاگرد، ســؤال و جواب و 
اشكال كردن، جايگاه ويژه اى در حوزه دارد، اظهار داشت: وقتى عالمه طباطبايى 
«الميزان» را نوشتند از من براى ترجمه جلد اول آن دعوت كردند. به ايشان گفتم، 
اگر نظرم با شما متفاوت باشد تكليف چه مى شود، ايشان فرمود اگر پس از جواب 
شفاهى قانع نشديد اشكال خود و جواب من را در پاورقى بنويسيد كه اين مسئله 
نشانه آزادانديشــى است.آيت اهللا مكارم شــيرازى با تأكيد بر اينكه آزادانديشى 
افتخارى براى حوزه هاى علميه است، ابراز داشت: در طول تاريخ حوزه اين مسائل 
بوده، البته بايد تحت انضباط باشــد؛ در زمان امروز گاهى برخى براى آزادانديشى 
خط قرمزى قائل نيستند، در حالى كه خطوط قرمز بايد مشخص بوده و نظارت 
وجود داشته باشد.وى عنوان كرد: در زمان ما شبهه افكنى بيش از هر زمان ديگرى 
اســت، از اين رو مراكز آزاد انديشى بايد دقت بيشترى داشته باشند كه شبهات، 
جلسات را تحت تأثير قرار ندهد و نتيجه معكوس نشود؛ بنابراين اصل كار در حوزه 

وجود داشته، اما در زمان حاضر احتياط بيشترى الزم دارد و بايد دقت شود.

آيت اهللا نورى همدانى در ديدار علماى اهل سنت: 
وحدت مسلمانان توطئه ها را خنثى مى كند 

حــوزه: آيت اهللا نــورى همدانى 
گفــت: اختالف موجب مى شــود 
دشمنان بيشترين استفاده را ببرند 
و وحدت بين مسلمانان اين توطئه 

را خنثى مى كند.
اين مرجع تقليد در ديدار جمعى 
از علماى اهل ســنت تأكيد كرد: 
كار دولتمــردان اروپايى، آمريكا و 
اسرائيل و دولتمردان حكومت هاى 
منطقه در ادامه همان كار ابوجهل و ابوسفيان است و در دنياى اسالم و در يمن، 
عراق و سوريه مردم و زن و كودك را مى كشند.وى بر از بين بردن پايگاه صهيونيزم 
جهانى به دست مسلمانان تأكيد كرد و افزود: اگر مسلمانان وحدت داشته باشند 
اين پايگاه را از بين خواهند برد.آيت اهللا نورى همدانى با بيان اينكه انقالب باالترين 
نعمت به جامعه اســالمى بوده و هست و بايد شكرگزار بود، گفت: اگر شكر گزار 
اين نعمت الهى نباشيم، در حقيقت كفران و ناسپاسى كرده ايم، زيرا انقالب بود كه 
جامعه را از زير ظلم و ســتم بيگانگان نجات داد و ســبب بيدارى مردم مسلمان 
مستضعف شد و هيمنه دو ابر قدرت شرق و غرب شكست.وى افزود: نعمت ديگر 
وحدت و انسجام ملت بود. انقالب موجب وحدت همه مسلمانان شد، ولى دشمنان 

در طول تاريخ سعى كردند اين وحدت را از بين ببرند.

برف نعمت خداست
تا ديروز همه گاليه داشــتند چرا برف و باران 
نمى بارد، نماز باران مى خوانديم، حاال اين نعمت 
الهى كشــور را فراگرفته، اما عده اى در شرايط 

برفى هم دنبال كسب سود بيشترند.
از گران فروشــى گرفته تا ديــر راه انداختن كار 

مردم.
حضرت محمد (ص) مى فرمايند: «روز قيامت، هر 
كسى كه از گور بيرون آيد، فرياد زند: خدايا به 
من رحم كن. و به آن ها پاسخ گويند: اگر شما در 
دنيا رحم كرده باشيد، امروز به شما رحم  شود.» 

(جلد16 بحار، ص409)

شاعر مسيحى لبنانى 
محب اهل بيت  درگذشت

هاشــم،  جوزف  الجزيره:  خبــرى  پايگاه 
غديريه سراى مسيحى لبنان (هفتم بهمن ماه) 
در سن 93 سالگى و پس از سال ها تحمل رنج 

بيمارى درگذشت. 
اين شاعر بنام مسيحى اشعار بسيارى در ارتباط 
با اهل بيت پيامبر اسالم(ص) سرود كه در اين 
ميان قصيده «ذكرى اهل البيت(ع)» در ارتباط 
با واقعه كربال و حضرت زينب(س) از شــهرت 

خاصى برخوردار است.
وى همچنين با سرودن غديريه  اى هنرمندانه، 
ماجراى غديــر خم و بيعت مــردم با حضرت 
على(ع) را به تصوير كشيده و در ارتباط با حضرت 
علــى(ع) مى گويد: «من كه از دوران تحصيل تا 
كنــون بيش از هزار بار قرآن را تالوت كرده ام و 
از كودكى و نوجوانى شيفته امام على(ع) بوده ام 
و نهــج البالغه را بارها خوانــده ام هنوز پس از 
سال ها مطالعه نمى توانم ادعا كنم تمام ابعاد اين 
شخصيت عظيم را دريافته ام... هركه با شخصيت 
امام على(ع) آشنا شد، مجذوب او مى گردد و هر 

كه مجذوب او شد، از او متأثر مى شود...».
اين شــاعر مســيحى بارها براى شــركت در 
همايش ها و كنفرانس هاى مختلف به ايران سفر 
كرد كه از جمله آنهــا مى توان به همايش هاى 
باران غدير كه از ســوى حوزه هنرى ســازمان 

تبليغات اسالمى برگزار  شد، اشاره كرد.
جوزف هاشــم در ســال 1925ميــالدى در 
شهرك بوشريه اســتان «جبل لبنان»(منطقه 

مسيحى نشين لبنان) ديده به جهان گشود.

سفر غير واجب
 بدون اجازه شوهر

سؤال: 
حكم ســفر غير واجب زن بدون اجازه شــوهر 

چيست؟
پاسخ:

 اگر زن بدون اجازه همسرش به سفرى برود كه 
بر او واجب نباشد، سفر معصيت است و بايد در 
آن سفر، نماز را تمام بخواند، ولى اگر مثل سفر 

حج واجب باشد، بايد نماز را شكسته بخواند.
منبع:

 توضيح المسائل امام خمينى،
 برگرفته از كتاب «احــكام ويژه بانوان»، محمد 
حسين فالح زاده، نشر معروف، 1395، ص 194

درنگ

با علما
از نظر موضوع 
شناسى، اگر «بيت 
كوين» مال نباشد 
معامالت انجام شده 
با آن از نظر شرعى 
زير سؤال مى رود و 
معامالِت آن باطل 
است، چون شرعًا 
آنچه مى تواند مبادله 
شود «مال» است

بــــــــرش

نكته هاى ناب

رصد

احكام

معارف

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان     اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره   139660322002006896-96/9/1   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای احمدعلی بزی فرزند حسین بشماره 
شناس��نامه 166 صادره از ادیمی در شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی به مس��احت20105 متر مربع پالک 63 فرعی از 29- اصلی  واقع 
در بخش چهار حوزه ثبت ملک زهک روس��تای محمدجان خریداری از مالک رس��می آقای عباس بزی محرز گردیده اس��ت. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9618010
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1396/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1396/11/09

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل   م الف: 2352

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره   139660322002006845-96/08/30   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی خانم فاطمه پور میر فرزند غالمحسین 
بش��ماره شناس��نامه 846 صادره از زابل در شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مس��احت 44021.50 متر مربع پالک 130 فرعی از 
24- اصلی  واقع در بخش س��ه سیس��تان روستای ناصر خریداری از مالک رسمی آقای محمد میر محرز گردیده است. لذا به منظور اطالع 
عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از 
اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت انقضای 

مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9618013
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1396/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1396/11/09

ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل   م الف:2360 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان   اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره     139660322002006209-1396/08/03 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای حجت اله بزی فرزند حسین 
بش��ماره شناس��نامه 3660091987 صادره ازمرکزی در ششدانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت1020متر مربع پالک 90 فرعی از 
29- اصلی  واقع در بخش چهار سیس��تان زهک روس��تای محمدجان بزی خریداری از مالک رسمی آقای عباس بزی محرز گردیده است. 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتشار  آگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است 

در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9618014
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1396/10/23

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1396/11/09
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل   م الف:2350 

اداره کل ثبت اسناد و امالک سیستان و بلوچستان    اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک زابل
هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
برابر رای شماره   139660322002006712-96/8/27   هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های 
فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک زابل تصرفات مالکانه بال معارض متقاضی آقای غالمعلی میر فرزند حسین بشماره 
شناسنامه 1007 صادره ازمحمد اباد  در ششدانگ یک قطعه زمین  به مساحت 98980متر مربع پالک 130 فرعی از24 اصلی  واقع در 
بخش س��ه سیس��تان قطعه 41 نقشه حوزه ثبت ملک زابل روس��تای ناصرآباد خریداری از مالک رسمی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز در روزنامه های کثیراالنتش��ار  آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند . بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد .9618015
تاریخ انتشار نوبت اول:شنبه 1396/10/23

تاریخ انتشار نوبت دوم:دوشنبه 1396/11/09
ابراهیم شاهبازی اول – رئیس ثبت اسناد امالک زابل   م الف: 2362

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 139660306004004776 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای رجبعلی جهانبخش دودانلو فرزند 
نوروز بش��ماره شناس��نامه 324 صادره از نوخندان در 3دانگ از 6دانگ یک باب منزل به مس��احت 110/7 مترمربع پالک 365 فرعی از 

1- اصلی بحرآباد بخش 10 مشهد از محل مالکیت مظفر توکلیان جاغرق محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/9

توضیحات: محل صدور شناسنامه درگز صحیح میباشد.     آ-9617910       م.الف4558
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمداسماعیل ذاکری

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رأی ش��ماره 13966306004004777 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم شیرین نیک خواه فرزند بابامحمد 
بشماره شناسنامه 309 صادره از نوخندان در سه دانگ مشاع از 6دانگ یک باب منزل به مساحت 110/7 مترمربع قسمتی از پالک 365 

فرعی از 1- اصلی بحرآباد بخش 10 مشهد از محل مالکیت مظفر توکلیان جاغرق محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف 
مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/23   تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/9   آ-9617951       م.الف4560

توضیحات: محل صدور شناسنامه درگز صحیح میباشد.
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمداسماعیل ذاکری

آگهی
خواهان : فاطمه ستارام ساکن تایباد روستای حاجی آباد

خواندگان : 1- عبداله غفوری مجهول المکان 2- دادستان محترم عمومی و انقالب 
شهرستان تایباد  خواسته : نصب امین موقت   رای دادگاه 

در خصوص پیشنهاد شماره بایگانی 960044 مورخه 1396/8/21 دایره سرپرستی 
دادگس��تری شهرس��تان تایباد مبنی بر نصب خانم فاطمه ستارام فرزند عبدالستار 
متولد 1358/10/10 به شماره ملی 0748538641 به عنوان امین موقت بر اموال 
و اوالد صغیر غایب مفقود االثر آقای عبداهلل غفوری فرزند صفر که به مدت چندین 
س��ال اس��ت مفقود گردیده و تعداد یک فقره صغیر به نام ندا غفوری فرزند عبداله 
مت��ود 1392/9/15 دارد و دادگاه نظر به عدم اح��راز مانع قانونی ضمن موافقت با 
پیش��نهاد مزبور و ب��ا لحاظ م��واد 1011 ، 1013 ، 1014 ، 1012 و 1187 قانون 
مدنی و با توجه به مواد 140 ، 130 قانون امور حس��بی خانم فاطمه س��تارام فرزند 
عبدالستار با مشخصات سجلی فوق الذکر را به عنوان امین موقت بر اموال و صغیر 
غای��ب مفقود االثر یاد ش��ده تعیین و منصوب می نمای��د. وظایف امین منصوب با 
عنایت ب��ه ماده 1015 قانون مدنی و ماده 131 قانون امور حس��بی همان وظایف 
قیم در باب قیمومت اس��ت. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیس��ت روز از تاریخ 
ابالغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم محترم تجدید نظر استان خراسان رضوی 

می باشد. 9618987
حسن رضائی منفرد 

رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی تایباد

آگهی اصالحی 
پی��رو آگه��ی بش��مارات 8135-1395/3/17 و 8148-1395/4/1 روزنامه قدس 
موضوع آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند 
رس��می شهرستان تایباد مورد تقاضای آقای رحیم گلی برغن آباد از محل قسمتی 
از مالکیت س��هم االرثی رضا کریمدادی احدی از ورثه مرحوم غالم موال کریمدادی 
صحیح میباش��د که در آگهی ها احدی از ورثه مرحوم غالم احمد کریمدادی چاپ 

گردیده بدینوسیله اصالح می گردد. 9619025
غالمرضا آقازاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک تایباد

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

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

برابر رای شماره  139660308002000337- 1396/05/24   هیات اول 
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد سند 
رسمی مس��تقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی  
خانم  صغری  اس��د زاده  فرزند غالمحس��ین  بش��ماره شناس��نامه  218  
صادره  از قاین  بش��ماره  ملی 0888984375  در شش��دانگ  یک قطعه  
باغ  بمس��احت  524.50 متر مربع  قسمتی از پالک  92  فرعی از 1270  
- اصل��ی بخش  11 قاین  مزرعه  ابوالخی��ری  واقع  در اراضی  ابوالخیری  

خریداری  از مالک  رسمی  حسین  عبدی  محرز گردیده است.   
. لذا بمنظور اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  به  فاصله  15  روز  آگهی  
می شود  در  صورتیکه اشخاص  نسبت  به   صدور سند مالکیت  متقاضیان  
اعتراضی داش��ته  باشند  می توانند از تاریخ  انتشار اولین  آگهی  به مدت  
دو  ماه اعتراض   خود را  به  اداره  ثبت  اس��ناد وامالک  محل  تس��لیم  و 
پس از اخذ رسید  ، ظرف  مدت یک  ماه  از تاریخ  تسلیم  اعتراض ، دادخو 

است خود را  به  مرجع  قضایی  تقدیم  نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت  انقضاء مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق 

مقررات سند مالکیت  صادر خواهد شد. 9618998
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/09

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1396/11/25
علی صفایی  فر-رئیس  اداره  ثبت اسناد و امالک قاینات



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه  9 بهمن  1396 11 جمادى االول 1439 29 ژانويه 2018  سال سى و يكم  شماره  8609  

روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

رئيس كل بانك مركزى: حذف ارز مبادالتى واردات كاغذ شايعه بود   اقتصاد: رئيس كل بانك مركزى با بيان اينكه كاهش نرخ ارز تا حدود زيادى در بازار ادامه خواهد يافت، گفت: هنوز زمان يكسان 
سازى نرخ ارز فرا نرسيده، ولى فهرست دريافت كنندگان ارز مبادالتى همچنان درحال كاهش است. ولى اهللا سيف در حاشيه مراسم 50 سالگى بازار سرمايه ايران افزود: در مورد ارز مبادله اى، قرار ما بر يكسان سازى 
نرخ ارز است و اين كار حتماً عملياتى خواهد شد؛  وى اظهار داشت: براى كاغذ، حذف ارز مبادالتى شايعه بود و كاغذ يكى از كاالهاى اساسى به شمار مى آيد كه بانك مركزى مراقبت الزم را در ارتباط با آن خواهد داشت.

ضرب االجل 72 ساعته براى چكش كارى دوباره اليحه
ابهامات يارانه اى، معيشت و اشتغال  بودجه 97 را رد كرد

اقتصــاد/ زهرا طوســى: بعد 
از بســته شــدن پرونده مصوبات 
تلفيق قــرار بود كه  كميســيون 
اليحه چكش كارى شده دولت در 
صحن علنى مجلس تصويب شود، 
ولى كليات بودجه برگشت خورد، 
تا در مهلتى 72 ســاعته اصالح و 

نظر نمايندگان مردم تأمين شود.
مهم ترين داليل رد اين اليحه، ابهامات يارانه اى،  نبود نظارت مجلس بردوسوم 
ارقــام بودجه 97، تأخير در انتشــار جداول و رديف  ها و ارائه نشــدن آن به 
نمايندگان و لحاظ نشــدن نظرات نماينــدگان از مهم ترين داليل رد كليات 

بودجه است.
افزايــش نرخ حامل هاى انرژى، نگرانى از آثار حــذف 30 ميليون يارانه بگير 
وابهام نرخ ارز ازمهم ترين داليل رد اليحه بودجه بوده است. همچنين دو سوم 

ارقام بودجه 97 نيز از دسترس و نظارت مجلس به نحوى خارج است.
هر چند نوبخت سخنگوى دولت معتقد است كه رأى ندادن به كليات بودجه 
موجب اتالف 72 ساعته وقت مى شود، اما نمايندگان مجلس مى گويند كه در 
تعيين تكليف بودجه 97 بســيارى از مــوارد از جمله دو موضوع مهم يارانه و 

قيمت بنزين هنوز با اما و اگر مواجه است.

 ابهام يارانه اى
محمد نعيم امينى فرد عضو كميســيون تلفيق بودجــه 97 در گفت و گو با 
خبرنــگار ما گفت: كليات بودجه در صحن رأى نياورد، اعضا در كميســيون 
تلفيق به مدت 72 ساعت بودجه را بررسى خواهند كرد و موارد زيادى از جمله 

«موضوع هدفمندى يارانه ها» مورد اقبال نمايندگان واقع نشد.
وى افزود: در طى ساعات آينده در صدد هستيم كه كليات بودجه را متناسب 
با ســليقه كلى مجلس و به شكل كارشناسى تر و حساب شده تر اصالح كنيم 

هر چند معتقديم كه ما حداكثر تالش خود را در نوبت قبلى انجام داديم. 
امينى فرد درباره اختالف دولــت و مجلس در بحث پرداخت يارانه ها افزود: 
تصميم كميسيون تلفيق اين است كه باالتر از 37 هزار ميليارد تومان يارانه 

داده نشود كه به معناى پرداخت يارانه به حداكثر 43 ميليون نفر است.
وى دربــاره مخالفت نوبخت با حذف يارانه بگيــران افزود: در جهت تفاهم و 
اتفاق نظر دولت و مجلس، ســناريوهاى مختلفى مطرح است از جمله اينكه 
بياييم به همه يارانه بدهيم ولى دولت مى گويد كه به حســاب مردم ســرك 
نمى كشــيم؛ ما يك راه حل ميانه در نظر گرفتيم اينكه ماه اول در سال آينده 
به همه يارانه بدهيــم و افرادى كه باالى 22 ميليون ريال درماه درآمد دارند 
به شــرطى كه اجازه دسترسى به حساب بانكى و بقيه معامالتشان را بدهند 

مى توانند يارانه بگيرند.
وى دربــاره طرح هاى جايگزين احتمالى در خصــوص يارانه گفت: در صحن 
تلفيق بحث هايى مطرح بود كه مورد استقبال واقع نشد از جمله وضع ماليات 

براى پر مصرف ها در بنزين و گازوئيل كه رأى نياورد.
وى افــزود: مجلس همچنان برنامه اى براى افزايــش قيمت حامل هاى انرژى 
ندارد، ولى برابر برنامه هاى پنج ســاله،دولت اين اختيار را دارد كه حامل هاى 
انرژى را افزايش بدهد هر چند در شرايط امروز جامعه و بويژه در سال آينده اين 
كار به صالح نيست، و درصدد هستيم از محل صرفه جويى ها و سرجمع فروش 
دارايى هاى ســرمايه اى، حذف يارانه بگيــران و همچنين 20 درصد طرح هاى 

عمرانى در رديف هاى ملى بتوانيم منابعى براى اشتغال زايى ايجاد كنيم.
درهمين حال عضو هيئت رئيســه مجلس دليل رد كليات اليحه بودجه سال 

97 را نگرانى نماينده ها از بخش هزينه ها و توزيع اعتبارات دانست. 
اكبر رنجبرزاده افزود: تأخير در انتشار جداول و رديف  ها و ارائه آن به نمايندگان 
يكى از مهم ترين داليل رد كليات بودجه است. نمايندگان به دليل تأخير پيش 

آمده نتوانستند بر موضوعات و مفاد جداول اشراف كامل پيدا كنند.

گزارش خبرى

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   بتازگى 
مسئول كارگروه مزد شوراهاى اسالمى كار 
كشور از پيشنهاد نمايندگان كارگرى براى 
جبران كاهش قدرت خريد كارگران خبر 

داده است. 
فرامرز توفيقى گفته اســت، پيشــنهاد 
داديــم طى 5 ســال عالوه بــر افزايش 
حداقل دســتمزد به اندازه تورم، 8 درصد 
به دســتمزد كارگــرى اضافه شــود تا 

عقب ماندگى ها به طور كامل رفع شوند.
اين اظهــارات در حالى مطرح مى شــود 
كه شــوراى عالى كار تا هفته هاى آينده 
بايد تكليف ميزان افزايش دستمزد بيش 
از 13 ميليون كارگر را براى ســال آينده 
مشخص كند، به طورى كه طبق ماده 41 
قانون كار حداقل دســتمزد كارگران بايد 
بر مبناى نرخ تورم و هزينه هاى معيشت 

تعيين شود.
به گفتــه وى، در صورتى كه پيشــنهاد 
افزايــش 8 درصــدى عالوه بــر افزايش 
دســتمزد به ميزان تورم در شوراى عالى 
كار تصويب شــود، مى تــوان اميدوار بود 
كه كاهش قدرت خريــد كارگران ظرف 
5 سال برطرف شــود، اما در سوى ديگر 
ماجــرا، برخى نمايندگان جامعه كارگرى 
معتقدنــد در ايــن نحوه اطالع رســانى 
اشــتباهاتى صورت گرفته، زيرا به عنوان 
مثال اگر بخواهيم تــورم 10درصد را به 
عــالوه افزايــش 8درصــدى(در مجموع 
18درصــد) در نظر بگيريــم، باز هم رقم 
افزايش حداقل حقوق كه930هزار تومان 
است از مبلغ يك ميليون و200هزار تومان 

فراتر نخواهد رفت.
گفتنى است، عقب ماندگى نرخ دستمزد 
930 هزارتومانى ازهزينه ســبد معيشت 
يك ميليــون و600 هــزار تومان معادل 

60درصد است. 
 ضرورت محاسبه تأثير تورم بر سبد 

معيشتى كارگران
اما عضو شــوراى عالــى كار با بيان اينكه 
افزايــش 8درصدى به عالوه نــرخ تورم 
پيشنهاد ما و مورد نظر ما نيست، تصريح 

كه  افزايشى  كرد: 
مدنظر ما قرار دارد 
منظور  وهمچنين 
آقاى توفيقى بوده، 
8درصد  افزايــش 
كارگران  دستمزد 
باالتر از تأثير تورم بر ســبد معيشت آنان 
است واگر بخواهيم 8درصد بيشتر از نرخ 
تورم اين افزايــش را اعمال كنيم، فاصله 
حقوق ودســتمزد با رقم معيشــت آنان 
تا ســال ها بعد هم پر نخواهد شد وحتى 
اين فاصله با توجه به تأثير تورم بر ســبد 

معيشتى كارگران بيشتر هم خواهد شد. 
على خدايى خاطرنشــان كرد: رقم سبد 
معيشــت كارگــران براى ســال جارى، 
2ميليــون و 489هزار تومان بود كه براى 
سال آينده پيش بينى مى كنيم اين رقم 
به حدود 2ميليون و 900هزار تومان برسد 
كه البته رقم دقيق با محاسبه قيمت ها در 

هفته آخر بهمن ماه اعالم مى شود. 
نماينده كارگران در شــوراى عالى كار در 
ادامه اظهارداشــت: مســئله اى كه براى 
افزايش دستمزدها مدنظر ماست، محاسبه 
تأثير ريالى نرخ تورم در ســبد معيشــت 
كارگران اســت كه ابتدا اين عدد بايد به 
دســت آمده و اضافه شــود وپس از آن 

تا  دستمزد  فاصله 
سبد معيشت را با 
بيش  وعددى  رقم 
مثًال  تورم كــه  از 
همــان 8درصــد 

است، پر كنيم.   
خدايى تأكيد كرد: البته اين موضوع زمانى 
شدنى اســت كه عدد فاصله بين حداقل 
حقوق وسبد معيشت نيز ثابت بماند وهر 
سال سعى كنيم ارقامى بيش از تورم را با 
يك فرمول تصاعدى به آن اضافه كنيم تا 
عدد اين فاصله در مدت زمان پنج سال و 

حتى كمتر تأمين شود. 
وى افزود: هــم اكنون تأثيــر 10درصد 
تورم روى سبد معيشت(2ميليون و489 
هزارتومان) 250هزار تومان مى شــود كه 
اگر 250هزار تومان را نســبت به حداقل 
دستمزد(930هزار تومان) در نظر بگيريم 
چيزى حدود 20درصد فقط تأثير تورم در 
سبد معيشت كارگران مى شود كه شايد 
منظور آقاى توفيقى هــم اين 250هزار 
تومان به اضافه 8درصد بوده است كه در 
اين صورت مى توانيم در مدت پنج ســال 
اين فاصله را جبران كنيم كه البته بازهم 
محاسبات ما اين مسئله را نشان نمى دهد.

وى با اشــاره به اينكه تورم سبد معيشت 

كارگران بــا تورم اعالمى مراكز آمارى كه 
شاخص هاى متفاوتى دارند فرق مى كند، 
تصريح كرد: هم اكنون فرمول افزايش ها 
در حال بررسى در كميته تعيين دستمزد 
اســت كه ممكن اســت براى جبران اين 
فاصله روى افزايش دستمزدها به صورت 
پلكانى به توافق برســيم كه اين مســئله 
مشــخص مى كند در سال اول، دوم، سوم 
و... چه ميزان بايد به حقوق ودســتمزد و 
رقم سبد معيشــت اضافه شود تا فاصله 
وشكاف چندين ســاله حقوق و دستمزد 

كارگران را جبران كنيم.

  كارگران نيازمند حمايت دولت 
عضو هيئت  مديره كانون شوراهاى اسالمى 
كار هــم با بيــان اينكــه در بحث تعيين 
دستمزد ســال 97وجبران فاصله دستمزد 

با رقم ســبد معيشت همه 
دســتگاه ها از جمله دولت، 
قضائيــه  وقــوه  مجلــس 
مى توانند پيشنهادهاى خود 
را در يك قالــب كلى ارائه 
دهند، خاطرنشــان كرد: به 
عنــوان مثــال كارفرمايان 
تنها نمى توانند همه بار اين 
افزايش ها را يكباره به دوش 
بكشند ودولت هم مى تواند 
سهمى از اين موضوع داشته 
باشــد وحمايت هــاى خود 
را در قالــب مالــى، بن هاى 
و...  كااليى  وسبد  غيرنقدى 
ارائه دهد تا بتوانيم اشتغال 
كاربردى  انســانى  ونيروى 
را بــراى بخش هاى مختلف 

تثبيت وحفظ كنيم.
احســان ســهرابى تصريح 

كرد: موضوع افزايش يكباره دســتمزدها 
امكان پذير نيســت، بايد راهكارهاى آن 
بررســى ودرباره آن تصميم گيرى شود 
ودر نهايت اين دولت است كه مى تواند به 
كمك كارگر وكارفرما بيايد تا بتوان فاصله 

دستمزدها را جبران كرد.

پيشنهاد نمايندگان كارگرى براى جبران كاهش قدرت خريد در 5 سال 

بورس ايران 50 ساله شدفرمول جديد افزايش دستمزد 13 ميليون كارگر براى سال آينده
اقتصاد: بورس درحالى 50ســاله شــدكه  
نسبت ارزش بازار سرمايه به توليد ناخالص 
داخلى كشــور از 14 درصد در سال 85 به 
37 درصد در سال 96 رسيده است. سهم 10 
درصدى بازار سرمايه  در تأمين مالى اكنون 
به 15 درصد رسيده است؛  همچنين حجم 
بازار بــورس اوراق بهادار تهران به 396 هزار 
ميليارد تومان، فرابورس به 64 هزار ميليارد 
تومان و حجم كل بازار سرمايه ايران به حدود 
550 هزار ميليارد تومان معادل 113 ميليارد 

دالر رسيده است.
تعداد افراد ســهامدار در ايــران به حدود 9 
ميليون نفر (12 درصــد جمعيت) و تعداد 
شــركت هاى حاضر در بورس به حدود 400 
شركت و حجم كاال در بورس كاال به حدود 
20 درصــد بازار و حجــم حامل هاى انرژى 
در بورس انــرژى به حدود 20 درصد از كل 

معامالت انرژى رسيده است.

14 هزار طرح به بخش 
خصوصى واگذار مى شود

ايسنا: رمضانعلى سبحانى فر، عضو كميسيون 
صنايع و معادن مجلس از واگذارى 14 هزار 
طرح از 70 هــزار طرح نيمه تمام به بخش 
خصوصى و مشاركت دولت با اين بخش خبر 

داد.

اين قوطى هاى مزخرف! 
مهر: رئيس جمهور در حالى مســكن مهر را 
قوطى هايى خوانده كه بيشتر به سرپناه مى ماند 
تا مسكن كه اين دولت نه تنها جايگزين قابل 
قبولى براى آن نداشــته، بلكــه همين طرح 

موجود را هم به پايان نرسانده است.

سكه جديد 500 تومانى 
به بازار آمد

ايسنا: با پيشنهاد رئيس كل بانك مركزى، 
ســكه هاى 500 تومانى طرح جديد ضرب و 
همزمان با 50 سالگى سازمان بورس رونمايى 

و به بازار عرضه شد.

ذره بين

رقم سبد معيشت 
كارگران براى سال 
جارى، 2ميليون و 

489هزار تومان 
بود كه براى سال 
آينده پيش بينى 
مى كنيم اين رقم 

به حدود 2ميليون 
و 900هزار تومان 

برسد كه البته رقم 
دقيق با محاسبه 
قيمت ها در هفته 

آخر بهمن ماه 
اعالم مى شود

بــــــــرش

بعد 
از بســته شــدن پرونده مصوبات 
تلفيق قــرار بود كه  كميســيون 
اليحه چكش كارى شده دولت در 
صحن علنى مجلس تصويب شود، 
ولى كليات بودجه برگشت خورد، 
 ســاعته اصالح و 

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



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
امام زمان(عج)، رمز عدالت و مظهر قسط الهى در 

روى زمين است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا قاضى الحاجات 
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گزارش از شخص

بنده خوب خدا
«حاج محمد اسماعيل دوالبى» 9 بهمن 1381 از دنيا رفت

 ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده   زندگى، 
گرفتارى و فريبندگى هايش نمى گذارد حس 
كنيــم، وگرنه وجــود و حضور برخــى آدم ها 
براى زمين و اهلش، حكم اكســيژن را دارند. 
برخى آدم ها بودنشــان انگار مثل ســتون هاى 
نامرئى اســت كه نمى گذارند، كبــوِد گناهان 
باالى ســرمان، آوار شود روى زندگى و هست 
و نيســتمان. برخى آدم ها اگرچــه كم اند، اما 
بودنشان غنيمتى است براى انسان راه گم كرده 
امروزى. زندگى و فريبندگى هايش نمى گذارد 
حس كنيم، وگرنه هر از چندى كه يكى از اين 
«اندك» ها از دنيا مــى رود، نفس زمين و زمان 
انگار تنگ مى شــود. نفسمان تنگ مى شود تا 
آلودگــى هوا را بهانه كنيــم، از آلودگى هواى 
نفســمان غافل بمانيم و فراموش كنيم همين 
ديروز، ماه پيش، يك سال قبل...روز 9 بهمن، 
يكى مثل «حاج اسماعيل دوالبى» از دنيا رفت 
و ما آن قدر گرفتار از دست دادن ها و به دست 
آوردن هــاى روزمره و عادى زندگى مان بوديم 
كــه نفهميديم، زمين و زمــان، باز هم يكى از 

گنج هايش را از دست داد.

  از وسط زندگى
«حاج اســماعيل» را اگر عارف هم لقب بدهيم 
بــاز انگار در بــاره اش خيلى چيزهــا را نگفته 
گذاشته ايم. روستا زاده اهل « دوالب» - روستايى 
از توابع تهــران - عرفانش هــم، عرفان «حاج 
اســماعيل»ى است و مخصوص به خودش. چه 
در پيمودن اين مسير و چه در آموزش و گرفتن 
دست اين و آن، «ميرزا اســماعيل» راه و روش 
خودش را داشت. عرفان او به جاى درگير كردن 
سالك در كوچه پسكوچه هاى رياضت كشى هاى 
بى حاصل و بريدن از همه جلوه هاى زندگى، از 
مسير كار و فعاليت عادى و درست از وسط راه 
زندگى روزمره مى گذشت. به جز اين ها، عشق و 
محبت در مرام عرفانى «حاج اســماعيل» حرف 
اول را مى زد. محبت از نوعى كه جوان هاى اهل 
دل امــروزى را در همان نگاه و كالم اول و دوم، 

گرفتار خودش مى كرد.

  برگرد ايران
 پيش از اينكه به«ميرزا اسماعيل» معروف بشود، 
در جوانى كشاورزى مى كرد. در كنار كشاورزى، 
نه براى عالِم شدن، بلكه براى عارف شدن پاى 
درس هاى علمى و عملى آيت اهللا ســيد محمد 
شريف شيرازى، آيت اهللا شاه آبادى، آيت اهللا تقى 
بافقى، شيخ غالمعلى قمى و شيخ محمدجواد 
انصارى هم نشســته بود. در باره عالم شدن يا 
نشدنش گفته است: «در ايام جوانى همراه پدرم 
به نجف اشرف مشرف شــده بودم. در آن زمان 
بشدت تشنه علوم و معارف دينى بوده و با تمام 
وجود خواستار اين بودم كه در نجف بمانم و در 
حوزه تحصيل كنم؛ ولى پدرم كه مسن بود و جز 
من پسر ديگرى كه بتواند در كارها به او كمك 
كند نداشــت، با ماندنم در نجف موافق نبود... با 
علماى نجف هم كه مشكلم را درميان گذاشتم 
تا مجــوزى براى ماندنم در نجف از آن ها بگيرم 
به من گفتند كه وظيفه تو اين است كه رضايت 
پدرت را تأمين كنى و براى كمك به او به ايران 

بازگردى ». 

  شروع شد
همه چيز از كربال شروع شد. پيش از بازگشت 
به ايران وقتى به حرم امام حسين(ع) رفت، آن 
بى تابى براى ماندن در نجــف و طلبگى انگار 
يكباره فروكش كرد. بقيه ماجرا را خودش اين 
گونه تعريف كرده است: « در ايران اولين كسانى 
كــه براى ديدن من به عنــوان زائر عتبات، به 
منزل ما آمدند دو نفر آقا ســيد بودند. آن ها را 
به اتاق راهنمايى كردم... جلوى در اتاق پرده ها 
كنار رفت و حالت مكاشفه اى به من دست داد 
و در حالى كه ســفره به دستم بود، حدود 20 
دقيقه در جاى خود ثابــت ماندم. ديدم باالى 
سر ضريح امام حسين(ع) هستم... به من حالى 
كردند كه آنچه را مى خواســتى از حاال به بعد 
تحويــل بگير... همه چيز از همان جا شــروع 
شد...آن اتاق شد باالى سر ضريح حضرت و تا 
30 سال عزاخانه اباعبداهللا(ع) بود و اشخاصى 
كه بــه آنجا مى آمدند... بزرگانــى مى آمدند و 

بى آنكه الزم باشــد كسى ذكر مصيبت بكند، 
مى گريستند...».

  آن چهار نفر
شاگردى كردنش پاى درس استادانى كه براى 
مجلس عزاى حســينى، ميهمانش مى شدند، 
همان « شروع» كار بود. گفته است: « بعد از آن 
مكاشفه به ترتيب به چهار نفر برخوردم كه مرا 
دست به دست به يكديگر تحويل دادند. اولين 
فرد آيت اهللا سيد محمد شريف شيرازى بود... 
وقتى مرحوم شــد، آيت اهللا شيخ محمد تقى 
بافقــى آمد و بر او نماز خواند. من هم جذب او 
شدم... تا اينكه او هم مرا تحويل آيت اهللا شيخ 
غالمعلى قمى ملقب به تنوماسى داد...در همين 
ايام با آيت اهللا شــاه آبادى هم آشنا و دوست 
شــدم...تا اينكه سرانجام به نفر چهارم آيت اهللا 
شيخ محمد جواد انصارى همدانى برخوردم... او 

با سايرين متفاوت بود...».

  برامون بخون
معروف اســت به عــارف اهل تماشــا. گفته 
اســت در هر مرحله از ســير و ســلوكش به 
تماشاى زيبايى ها مى ايستاده است، اما در آن 
مرحله توقف نمى كرده و در نمى مانده اســت. 
جوان هايى كه خواســته و ناخواسته مريدش 
مى شدند و پاى حرف هايش مى نشستند، كشته 
و ُمرده بيان ساده، به روز و عاشقانه اش بودند. 
عاشــق حس و حال زيبايى شناســانه «حاج 
اســماعيل» كه از دل زندگى روزمره آن ها، از 
اعمال و رفتار عادى انسان ها، زيبايى ها را بيرون 
مى كشيد و پيش رويشان مى گذاشت. نماز زيبا، 
رفيق زيبا، گاليه زيبا، دعاى زيبا و هزار و يك 

زيبايى ديگــر را از البه الى بد و خوب زندگى 
آدم ها بيرون مى كشــيد و مى گفت حواستان 
به اين ها هم باشــد. هرچه نداريــد، اين ها را 
داريد. حاال مى خواســت اين آدم يك خواننده 
باشد. مثًال «حسام الدين سراج» ! اولين بار كه 
به ديدن «حاج اســماعيل» رفت، محو تماشــا 
شد... دوســتش گفت:حاجى صدايت مى زند... 
با دستپاچگى جلو رفت...حاج اسماعيل گفت: 
بنشين...نشست...بعد حاج اسماعيل گفت: يه 
چيزى برامون بخون! «ســراج» شعرى از موالنا 
را خواند: عاشقي پيداست از زاري دل...نيست 
بيماري، چو بيماري دل... آقاى خواننده بعد از 

آن از شاگردان « حاج اسماعيل» شد.

  شيرينى ُشكر
سخت است از ميان انبوه درس ها و حرف هاى 
ساده، مؤثر، كاربردى و قشنگش، قشنگ ترش 
را پيدا كنى. اين يكــى را بخوانيد و اگر طالب 
قشنگ ترهايش هستيد، سرى به كتاب «طوباى 
محبت» او بزنيد: « دو ركعت نماز كه مى خوانى 
و عبادتى كه مى كنــى، خودت بپذير... خودت 
عبادتــت را قبول كن. نگو عمل هاى من خوب 
نيست. در حج، كسى را ديدم گفت التماس دعا 
دارم. گفتم التماس دعا يعنى چه؟ گفت يعنى 
حّجى را كه آمده ام، قبول كند. گفتم خودت آن 
را قبــول دارى؟ گفت: نه. گفتم: اگر من بگويم 
قبول كند، مرا هم مى گيرند. مى گويند صاحبش 
آن را قبول ندارد... اول خودت بپذير كه خدا به 
تو توفيق داده است و تو نماز مى خوانى و عبادت 
مى كنى و خدا را مى خوانى... بگو الهى شــكر... 
چهار پنج بار الهى شــكر بگو تا الاقل شيرينى 

ُشكر به لبت برسد...».

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
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  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
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                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
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وقتمان را تلف نكنيد!
ايسنا/ نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه 
در جريان بررسى كليات اليحه بودجه سال 
97 گفت: اين بودجه قرار نيست كه بتواند به 
همه مشكالت كشور در طى يك سال پاسخ 
مثبت بدهد، عدم رأى نمايندگان به كليات 

بودجه تنها موجب اتالف وقت مى شود!

بازداشت نامزد جنجالى
ايرنا / «الكســى ناوالنى» نامزد رد صالحيت 
شده انتخابات رياســت جمهورى روسيه در 
تظاهراتى كه خود او به دليل رد صالحيتش 
ترتيب داده بود، به وسيله پليس بازداشت شد.

جبران نمى شود
فرارو / رئيس مركز ملى خشكسالى و مديريت 
بحران ســازمان هواشناســى تأكيد كرد: عبور 
ســامانه بارشى از كشور و بارش برف، بخشى از 
شــرايط نرمال بهمن ماه كشور است و موجب 
جبران عقب افتادگى هاى بارشى كشور نمى شود.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4512/18

23/0123/34 5/085/40

16/5417/28

6/347/06

17/1417/48
مگر مسئوالن دل ندارند؟

نه اينكه فكر كنيد خدايى نكرده بى فكريم يا برخالف شــعارهايمان، درمان را 
بر پيشگيرى ترجيح مى دهيم...نه! ما از ميان همه هيجان ها، همه شادمانى هاى 
ناشــى از بارش برف، غافلگيرى اش را بيشتر دوست داريم. براى همين هرچه 
موبايلمان بوق مى زند كه قرار اســت برفى بى سابقه ببارد، هواشناسى، راديو و 
تلويزيون توى بوق و كرنا مى كنند كه قرار اســت كوالكى بى ســابقه در فالن 
روز اتفاق بيفتد و... باز به عشق غافلگير شدن، بدون زنجير چرخ و لباس گرم 
مى زنيم به دل جاده ها و بعد كه برف زمينگيرمان كرد، عكس هاى گرفتاريمان 
را مى فرســتيم براى كانال هاى تلگرامى با كپشــن: «مســئولين بى فكر چرا 

امداد رسانى نمى كنند»؟
در اين ميان البته برخى مسئوالن ما هم دل دارند... آن ها هم حق دارند سالى 
يكى دوبار غافلگير شوند و با هيجان هاى بعد غافلگيرى كلى حال كنند! با وجود 
همه پيش بينى هاى بگير و نگير هواشناسى، دوست دارند، جلوى دوربين هاى 
تلويزيون ظاهر شــوند و بگويند:«مردم عزيز! اين بار واقعاً غافلگير شديم...طبق 
هماهنگى هاى همكاران ما، طى چند روز آينده قرار اســت برف ها آب شوند...
تا آن موقع خودتان يك كارى بكنيدش»! اين ها مســئوالنى هستند كه دوست 
ندارند شادى، هيجان و حس زيباى غافلگيرى را از شما بگيرند و بعد اين همه 
چشم انتظارى، برف و شادمانى اش را به شما كوفت كنند... پس تا اطالع ثانوى 

و بارش برف هاى بعدى، غافلگير باشيد و حالش را ببريد!

چـــــــرا؟
 ايستگاه/ اميد ظرافتى 

تايم
هفته نامه تايم چاپ آمريكا در مقاله اى با عنوان 
«آمريكاى تنها» به وضعيت اين روزهاى اياالت 
متحــده در روابط با ديگر كشــورهاى جهان 
پرداختــه و آمريكا را بدون دوســتى واقعى 
ارزيابــى مى كند. طراحى جلــد تايم نيز كه 
كشورها را در كره زمين در تالش براى گرفتن 
بيشترين فاصله با آمريكا نشان مى دهد، جالب 
توجه اســت. اين مجله، مقاله اى نيز در مورد 
اجالس داووس دارد و معتقد است، در حالى 
كه سال پيش بســيارى از كشورها وضعيت 
آمريكا و انتخاب ترامپ به عنوان رئيس جمهور 
را جالب توجه ارزيابــى مى كردند، اما اكنون 
ديگــر براى آن ها آمريكا اهميت گذشــته را 

ندارد.

اكونوميست
هفته نامــه اكونوميســت چــاپ انگليس در 
تازه تريــن شــماره خود در پرونــده اى ويژه، 
امكان بروز جنگ جهانــى بعدى را از زواياى 
گوناگون مورد بررســى قرار داده و بروز آن را 
با افزايش تهديــدات ابرقدرت هاى جهانى در 
مقابل يكديگر آنچنــان دور تصور نمى كند. 
اين مجله در مقالــه اى با عنوان «قمار تركيه 
در سوريه» داليل حضور نظامى پررنگ اخير 
تركيه در سوريه را مورد بررسى قرار مى دهد. 
اكونوميست همچنين محبوبيت اين روزهاى 
ورزش اسكى را بســيار كمرنگ تر از گذشته 
ارزيابى كرده و همچنين گزارشى از بازگشت 
جنــرال موتورز از شــرايط وخيم چند وقت 

گذشته آن به چاپ رسانده است.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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