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ضميمه  روز

مداحان و منبرهاى انقالبى
از نقش تأثيرگذار هيئت ها در پيروزى

انقالب اسالمى مى گويند

نهضت ما حسينيه
رهبر ما خمينيه

رئيس كميسيون حمل و نقل شوراى شهر در واكنش به گزارش قدس:

دريافت 800 تومان براى قطار شهرى غيرقانونى است

 اخبــار  افزايش نزديــك به 1000 
تومانى نرخ دالراز فروردين تا بهمن 96 
موجب شــده تا برخى فعاالن اقتصادى 
جــزو برندگان و بازنــدگان اين جهش 
قيمت باشــند. به عنوان مثــال و بنابر 

اظهارات برخــى اقتصاددانان از حدود 
يك ســال قبل برخى تجــار اجناس و 
كاالهاى وارداتــى را با نرخ ريالى چند 
ماه قبل فروخته اند و اكنون بايد با نرخ 
جديد كاالى خود را جايگزين كنند كه 

در اين مورد زيان قابل توجهى متوجه 
آنان شده است. از سويى به گفته برخى 
كارشناســان اقتصــادى در اين ميان 
صادركنندگان تنها كسانى هستند كه 
ظاهراً ســود مى برند، اما همين موضوع 

هم محل چالش است و تنها بخشى از 
توليدات صادرات محور  سود مى كنند، 
اما بيشــتر واحدهــاى توليــدى را با 
مشــكالت فروش در بازار داخل مواجه 

مى كند...

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

 كارشناسان در گفت وگو با قدس بررسى كردند 

 ............ صفحه 4 ............ صفحه 3

 

حتى كشورهاى غربى هم بايد 
قدردان جبهه مقاومت باشند

 اخبار  در ادامه ديدارهاى حجت االســالم والمسلمين رئيسى در سفر به سوريه و حجت االسالم والمسلمين رئيسى در ديدار با علماى اعالى لبنان:
لبنان، پس از ديدار با سيد حسن نصراهللا دبيركل حزب اهللا لبنان و نبيه برى رئيس 
مجلس اين كشور، توليت آستان قدس رضوى به ديدار علماى اعالى كشور لبنان 

 ............ صفحه 2رفت. در اين ديدار در خصوص مهم ترين مسائل و...

 ............ صفحه 2

فاصله 180 درجه اى آثار برگزيده
با اهداف جشنواره

دور مقدماتى هم
برايمان ساده نيست جلوگيرى از تضييع حقوق موقوفه

12 11 3
با «احمدشاكرى » درباره هفدهمين دوره جايزه كتاب سال دفاع مقدس سرمربى تيم ملى فوتسال  در گفت وگو با قدس: سرپرست مديريت حقوقى آستان قدس رضوى

درباره قراردادهاى اين نهاد مقدس تأكيد كرد

:امام رضا
به شيعيان ما 

ابالغ كن كه اگر 
به آنچه فرمان 

داده شده اند، عمل 
كنند، قطعاً در 
روز رستاخيز 

رستگارند.
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دفاع از واليت مانند 
حضرت زهرا

 حجت االسالم مرتضي عباسيان
 واعظ و كارشناس معارف اسالمي

 چند روايت از  سبک زندگی 
حضـرت زهـرا

 به مناسبت ايام سوگواري 
  حضرت فاطمه 

 شماره 63  سـه شنبه10 بهمن 1396 12 جمادي االول 1439

هـیئت

صفحه  7صفحه 2

مداحان و منبرهای انقالبی 
 از نقش تاثیرگذار 
هیئت ها در پیروزی 
انقالب اسالمی می گويند

نهضت ما 
حسینیه

رهـبر ما 
خمینیه

صفحات 4 و 5

بانوى مسلمان شده 
دانماركى از دلدادگى اش 
به ريحانه النبى مى گويد

در فاطميه 
كامل شدم

 معارف   «لنه مته سين» بيش از 18سال 
است ميهمان كه نه! فرزند اسالم شده است. 
او خودش را دختر فاطمه زهرا(س) مى داند 
و مى گويد: گرچه دير، اما «مادرم» را خوب 
خاطره  واژگان  تك  تك  ميان  در  يافتم. 
زبان  به  را  زهرا»  فاطمه  «مادرم  گويى اش 
مى آورد و عاشقانه از دخت رسول اهللا سخن 
مى گويد. او كه اسالم را با عشق و در فضايى 
به  عالمانه  نگاهى  با  اينك  يافته،  عارفانه 
مبانى شريعت محمدى مى نگرد و اين نگاه، 
از او بانويى عالم و مشتاق حقيقت ساخته 
است. «لنه مته سين» كه پس از ازدواج و 
تشرف به اسالم نام «سميرا» را براى خود 
برگزيده و با نام خانوادگى همسرش «خادم» 
روزها  اين  خادم  سميرا  مى شود.  شناخته 
در ايران با ترجمه برخى كتاب هاى دينى 
گاهى  دارد،  همكارى  مذهبى  نهادهاى  با 
ميهمان دانشگاه ها مى شود و تريبون تبليغ 
دين در دست مى گيرد. او يك دختر و يك 
پسر دارد و از هركدام سه نوه. سميرا خادم 
از اولين فاطميه اى كه هدايت شد، مى گويد:  
56 سال پيش در يكى از شهرهاى كوچك 
خانواده  دريك  آمدم.  دنيا  به  دانمارك 
مسيحى زندگى كردم. پدرم معلم و مادرم 
كارمند يكى از ادارات دانمارك بود. من يك 
خواهر و برادر هم دارم كه متأسفانه پس 
از مسلمان شدنم با من قطع رابطه كردند. 
با  اما  نبودند،  مذهبى  خيلى  گرچه  آن ها 
اسالم آوردن من مخالف بودند و نتوانستند 
مذهبى  گرايش  گرچه  كنند.  قبول  را  آن 
لطف  به  اما  نداشتم،  زندگى  در  پررنگى 

 ............ صفحه 6خداوند زمينه گرايش به...
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 سه شنبه 10 بهمن 1396  12 جمادى االول 1439 30 ژانويه 2018  سال سى و يكم  شماره 8610 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ايران به حمايت هاى خود از حركت هاى آزادى بخش ادامه مى دهد خبرگزارى صداوسيما: على اكبر واليتى با رد اتهامات بى اساس آمريكا عليه كشورمان در خصوص مسائل يمن افزود: آنان به طور 
مستقيم ما را به دخالت در يمن متهم مى كنند درحالى كه غيرمستقيم، شجاعت، مقاومت و از خودگذشتگى ملت يمن را انكار مى كنند. ملت يمن با تمدنى چند هزار ساله، ملتى ايثارگرند كه در مقابل بيگانگان سال ها، 
دهه ها و قرن ها ايستادگى كردند و حتماً تا به حال موفق شده اند ائتالف سعودى و امارات را به شكست بكشانند؛ به اين علت، متجاوزان به يمن، هيچ راهى ندارند جز اينكه كشورى خارجى مانند ايران را متهم كنند.

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

  آستان نيوز در ادامه ديدارهاى حجت 
االســالم والمســلمين رئيســى در سفر 
به ســوريه و لبنان، پس از ديدار با سيد 
حســن نصراهللا دبيركل حزب اهللا لبنان و 
نبيه برى رئيس مجلس اين كشور، توليت 
آســتان قدس رضوى به ديــدار علماى 
اعالى كشور لبنان رفت. در اين ديدار در 
خصوص مهم ترين مســائل و رويدادهاى 

جهان اسالم بحث و گفت و گو شد.

 جبهه مقاومت اصلى ترين ستون 
مبارزه با تروريسم در منطقه است

عضو مجمــع تشــخيص مصلحت نظام 
همچنين در ديدار باعلماى 
لبنان، اظهار داشــت: نبرد 
بى نظير ارتش لبنان و جبهه 
غربى  قلمــون  در  مقاومت 
و پاكســازى آن منطقــه از 
تروريست هاى تكفيرى يكى 
نبردهــاى  مهمتريــن  از 
به  منطقه  ضدتروريســتى 
شمار مى آيد كه خطر و شر 
تروريسم را از كشور و ملت 

لبنان دور كرد.
همه جهان اســالم و حتى 
بايــد  كشــورهاى غربــى 
و  مقاومت  جبهــه  قدردان 
جوانان لبنان و ســوريه و عراق باشــند 
كه با نثار جان خود اجازه تشــكيل يك 
قلمــرو مبتنى بــر تروريســم را ندادند.
عضو مجلــس خبرگان رهبــرى با بيان 
اينكه اگر قلمــرو داعش در منطقه ايجاد 
مى شد، يك غده ســرطانى جديد براى 
صدور تروريسم شكل مى گرفت كه همه 

جهان را تهديد مى كرد، عنوان كرد: رژيم 
صهيونيستى به واسطه ماهيت تروريستى 
خود بسيار تمايل داشت كه قلمرو داعش 
به عنوان دومين كانون تروريسم دولتى در 
منطقه شكل بگيرد، اما جبهه مقاومت اين 

توطئه را با مجاهدت در نطفه خفه كرد.

 حزب اهللا لبنان براى تمدن سازى 
تالش مى كند

عالوه بر اين توليت آســتان قدس رضوى 
در مجلــس تنفيــذى حــزب اهللا نيــز 
گفت:حزب اهللا تنهــا در ميدان مبارزه با 

مســتكبران و ظالمان حضور ندارد، بلكه 
براى گره گشــايى، خدمات رسانى و حل 
مشــكالت مردم نيز تالش مى كند و اين 

ويژگى جريان هاى انقالبى است.

 حزب اهللا تشكلى مردمى 
از مردم با مردم و در مردم است

وى در ادامــه اظهار داشــت، تشــكيل 
اتاق هاى انديشه ورزى و انسجام، از ديگر 
رموز موفقيت و توفيق شجره طيبه حزب 
اهللا اســت.مأموريت هاى حــزب اهللا تنها 
نظامى و دفاعى نيســت، بلكه حزب اهللا 

بايد در مأموريت هاى متعدد و متنوع خود 
در راستاى تمدن ســازى اسالمى ايفاى 
نقش كند.حــزب اهللا با گفتمان برگرفته 
از آموزه هاى ناب اســالمى قلب ها، دل ها 
و انديشه ها را تحت تأثير قرار داده است.
حزب اهللا به دليــل حقانيت گفتمان در 
تمام ســال هاى پس از تشكيل در جذب 
و رويش نيرو بســيار موفق ظاهر شده و 
همواره جريان تكامل خود را حفظ كرده 
اســت. همچنين در پايان ايــن ديدارها، 
توليت آســتان قدس رضوى بــا خانواده 

شهيد عماد مغنيه ديدار كرد. 

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در ديدار با علماى اعالى لبنان:

حتى كشورهاى غربى هم بايد قدردان جبهه مقاومت باشند

 آقاى روحانى وهيئت دولتش مردم را به بدبختى و درماندگى سوق ندهند 
و تمام خدمات و توليد و دستمزد و حقوق كارمندان و قيمت تمام اجناس و 
ادوات كشاورزى و غيره را براى مدت پنج سال ثابت كند تا مردم رنج ديده 
بتوانند در اين مدت آرامش و ثبات بازار را احســاس كنند و هر روز دغدغه 
گرانى اجناس و بى ثباتى زندگى خودشان نداشته باشند، تا طعم زندگى را 

بچشند. 9150008932
 آقايان رئيس جمهور و نوبخت! شــما را به خدا وعده سرخرمن و حمايت 
از فقرزدايى ندهيد، چون نشــان داده ايد عامل فقر دولت تدبير و اميد است 
و شماها قول چهار سال آينده را مى دهيد، معلوم نيست كجاى دنيا باشيد!. 

9370007137
 از مســئوالن قضايى تقاضامنديم با عامالن حملــه به روحانيون مظلوم، 
برخورد جدى كنند. اين اعمــال چه معنايى دارد؟ اينها مبلغ دين و احكام 

اسالم هستند. 9350009655
 آقايانى كه مســكن مهر را به قوطى كبريت تشــبيه مى كنيد؛ بسيارى از 
مرفهان مانند شما در كاخ هاى ميلياردى زندگى كرده اند. آنچه از انسان باقى 
مى ماند، صداقت و عملكرد اوست، زندگى ساده اين مزيت را دارد كه در آن 
دنيا بار مسئوليت كمترى داريد و مديون كسانى كه حق آن ها پايمال شده، 

نيستيد؟.9150002495
 آنچــه از گفت و گوى تلويزيونى هفته گذشــته رئيس جمهور برداشــت 
مى شــود اين اســت كه دولت و مســئوالن ديگرى در كشور بايد مشكالت 
مــردم را برطرف كرده و تنها وظيفه آقايان رفع فيلتر تلگرام و جلوگيرى از 
ديواركشى خيابان ها بوده كه در قبال دريافت حقوق هاى نجومى انجام شده 

است. 9150003495
 پس از برباد دادن دســتاوردهاى هســته اى و فضايى در مقابل برجام بى 
خاصيت، دولتمردان با مشــاوره مديران دو تابعيتى به گفت و گو درباره توان 
موشــكى كشور با غرب روى آورده و آن را مســئله اى عادى جلوه داده و با 
مذاكره متفــاوت مى دانند! عده زيادى از نماينــدگان مجلس هم به عنوان 
وكيل الدوله دغدغه اى جز رفع حصر ســران فتنه و ســلفى گيرى نداشته و 

براى استخدام خود در وزارت نفت برنامه ريزى مى كنند... 9150001795
 دولــت به اصطالح تدبير، همزمان با افزايش نرخ ارز، بنزين و قطع يارانه 
نيمى از مردم براى ســال آينده به صندوق ذخيره ارزى هم دســت درازى 
مى كند! در حالى كه طبق اظهارات خودشان، درآمد صادرات نفت هم چند 
برابر شــده است! به نظر مى رسد موجودى صندوق فرهنگيان كفاف نداده و 
نجومى بگيران غربگرا تا آخرين ريال بيت المال را حيف و ميل نكنند، آرام 

نمى گيرند. 9150001496

معضلى تلخ 
بدون ارائه راه حل

هفته گذشــته در رســانه ها از قول خانم 
شهربانو امانى- عضو شوراى شهر تهران- 
نقل شــد كه: «با اين شرايط بد اقتصادى 
كه آستر جيب همه درآمده، آستر جيب 
مردان كه وضعيــت بدترى دارد و مردان 
حتى عرضه اداره خانه هــاى خود را هم 
ندارنــد.» با اينكه برخــى اين جمالت را 
توهين به مــردان جامعه تلقى كردند، به 
نظر مى رســد برعكس، ايشان به درستى 
آســيب جدى موجود در بازار كار را براى 
مردان جامعه بيان كرده اند، اما متأسفانه 
نگاه فمينيســتى مانع شــده به علل آن 

بپردازند و راه حل ارائه كنند.
اينكــه در جامعه، بويژه جامعه شــهرى 
ايران، مردان از نظر اقتصادى وضع بدترى 
دارند كامال درســت اســت؛ چون امثال 
ايشان با پيگيرى شــعار نادرست تساوى 
(و نه عدالت) در حقوق مرد و زن ســبب 
شده اند بســيارى از فرصت هاى شغلى به 
جاى مردان سرپرســت خانوار، در اختيار 
زنانى قرار گيرد كه هيچ وظيفه شرعى يا 
قانونى براى خرجى دادن در خانواده خود 
ندارند. يك زن در شــرايط كنونى، حاضر 
اســت با حقوق و مزاياى به مراتب كمتر 
از مردان مشــغول كار شــود و بى گمان 
كارفرمايان هــم او را به يك مرد با توقع 

دريافتى بيشتر ترجيح مى دهند. 
و  عمومــى  نهادهــاى  دولتــى،  ادارات 
شــركت هاى خصوصــى را نــگاه كنيد؛ 
بيشــتر كارمندان ادارى، يا دختران پا به 
سن گذاشته خانه پدر يا همسر و مادرى 
هستند كه عالوه بر شوهران خود مشغول 
كارند؛ فقط درصد كمى از آن ها به دليل 
شرايط خاص زندگى، سرپرست خانوارند 
اما بقيه، عمده درآمدشان را به خودروى 

مدل باالتر و زيورآالت تبديل مى كنند.
نمى توان نفى كرد كه برخى زنان شاغل 
در مخارج خانه هــم كمك مى كنند؛ اما 
درآمد كمتر در چنيــن خانواده هايى به 
هيچ وجه با بيكارى يك پدر سرپرســت 
خانواده يا پسر در سن ازدواج و پيامدهاى 
فرهنگــى ـ اجتماعى آن قابل مقايســه 
نيست. پسران بى شغل از ازدواج فرارى اند 
امــا دختران  و خواســتگارى نمى روند، 
مجرد ســر كار مى روند و در ســنين باال 
اســتقالل اقتصادى دارند و توقعشــان از 
همســر آينده بســيار باال مى رود؛ مردان 
سرپرست خانواده، شغل آبرومند و سپس 
زندگى مشترك خود را از دست مى دهند 
و بچه هاى زيادى فرزند طالق مى شــوند، 
اما زنان ديگرى عالوه بر همســران خود 
سر كار رفته، هزينه تأمين تجمالت خود 
يا خرج مهدكودك فرزندشــان را فراهم 

مى آورند.
امثال خانم امانى اگر براســتى به دنبال 
تســاوى حقوق زنان با مردان هســتند و 
معتقدند برخى قوانين و ســنت ها ريشه 
در گذشــته ها دارد و بــا زندگــى مدرن 
امروزى سازگار نيست، خوب است كمى 
منصف باشــند و در همــه ابعاد به دنبال 
تســاوى حقوق زن و مرد باشــند. ايشان 
چرا پيگيرى نمى كنند، نامه نمى نويسند 
و مذاكره نمى كنند تا يك امتياز ويژه زنان 
نسبت به مردانـ  و به باور ايشان برگرفته 
از احكام صدها ســال پيش ـ برداشته و 

زنان با مردان مساوى شوند؟
آن امتياز ويژه چيســت؟ معافيت زنان از 
پرداخــت نفقه؛ در قوانين ما زن از تأمين 
مخارج زندگى معاف است و تمام مخارج 
زندگى به لحاظ شرعى و قانونى بر عهده 
مرد گذاشــته شده اســت. اكنون اوضاع 
عوض شده است و زنان بسيارى شاغلند 
و چــون خرج ضرورى زندگــى به عهده 
آن ها نيســت، با خيال راحت فرصت هاى 
شغلى مردان را در اختيار مى گيرند. حال 
كه امثال خانــم امانى معتقدند زنان بايد 
در كسب مشــاغل ادارى با مردان جامعه 
رقابت كامل داشــته باشــند، چرا ايشان 
دنبال نمى كند تا قانونى وضع شود و زن 
و مرد به نسبت و ميزان درآمد، در تأمين 
نفقه و مخارج خانواده شــريك شوند؟ آيا 

اين عادالنه تر نيست؟ 
روش درســت البته بازگشــت صحيح به 
همان عرف وارد شــده در اسالم براساس 
شــناخت كامــل خداوند متعــال از دو 
جنس انســان و طبيعت زن و مرد است. 
پيامبــر اكرم (ص) پــس از ازدواج دختر 
بزرگوارشــان فاطمه زهرا (س) با حضرت 
على (ع) به طــور كلى توصيه كردند كار 
منزل با زن و كار خــارج از منزل با مرد 
باشد. امروز نيز بايد با اقدام هاى فرهنگى 
و اجتماعى مناســب و حســاب شده، به 
كار منزل زنان بيشــتر بهــا داد و منزلت 
اجتماعى افزون ترى بخشيد؛ البته بديهى 
اســت در برخى امور كه ضرورى باشد ـ 
نظير پزشــكى، معلمى، پرستارى و امثال 
آنـ  بايد به قدر كفايت بانوان نقش آفرين 
باشند تا نياز جامعه زنان به طور كامل از 

مراجعه به مرد نامحرم برطرف شود.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

مالك شريعتى 
 كارشناس مسائل سياسى

صداى مردم   

گزارش خبــــــرى

نمايش جديد «ايران هراسى» آمريكا
«نيكى هيلى» همچنان در تالش براى جلب توجه

بين الملل: «نيكى هيلى» نماينده آمريكا 
در ســازمان ملــل با دعوت از ســفراى 
كشورهاى عضو شــوراى امنيت سازمان 
ملل نمايش تازه اى را در ادامه سياســت 

ايران هراسى ترتيب داده است.
طبق برنامه اى كه دفتر نمايندگى آمريكا 
در سازمان ملل اعالم كرده نمايندگان 14 
عضو شــوراى امنيت همراه با نماينده آمريكا؛ ازپايگاه «آناكوستيا ــ بولينگ»، 
جايى كه «هيلى» ماه گذشته با نمايش آهن پاره هاى موشكى، ايران را به كمك به 
انصاراهللا در حمله موشكى به رياض متهم كرد، ديدن خواهند كرد.نوامبر گذشته 
در پى اصابت موفقيت آميز يك موشك بالستيك دوربرد به فرودگاه «ملك خالد» 
در حومه رياض، نماينده آمريكا در سازمان ملل متحد، در يك كنفرانس خبرى 
با ايستادن در كنار آهن پاره هايى كه مدعى بود الشه موشك  ساخت ايران است، 

تهران را به نقض قطعنامه هاى شوراى امنيت سازمان ملل متهم كرد.

 عمر كوتاه نمايش آمريكا عليه ايران
اما اندكى بعد، «فرحان حق» جانشــين ســخنگوى دبير كل سازمان ملل در 
كنفرانس خبــرى اعالم كرد هيچ مدرك قاطعى درباره اين ادعا وجود ندارد كه 
كشور ســازنده اين موشك ها را تعيين كرده باشد.«دكتر عبدالرحمان الراجح»، 
مدير مركز پژوهش هاى سياسى و بين المللى «تقارب» يمن در تحليل اين سناريو 

مى گويد: آمريكايى ها سه هدف را از اين نمايش دنبال مى كنند: 
اولين هدف، باجگيرى از عربســتان اســت. آمريكا تالش مى كند نشــان دهد 
حامى اصلى سياست هاى ماجراجويانه «محمد بن سلمان» است تا با اين كشور 
قراردادهاى تسليحاتى بيشترى را منعقد كند.دومين هدف، اعمال فشار بر تهران 
است؛ اما واشنگتن به علت اختالفات داخلى در صحنه سياسى آمريكا و همراهى 
نكردن اتحاديه اروپا، ســعى مى كند جهت گيرى انتقادهاى خود را از برجام به 
برنامه موشــكى ايران هدايت كند.سومين هدف، موضوع بحران انسانى در يمن 
است. آمريكا در ايجاد اين بحران با آل سعود شريك است، بنابراين سعى مى كند 
با راه انداختن اين گونه نمايش ها به محاصره و تجاوز عربستان به يمن مشروعيت 
دهد.اما اليه هاى ديگر اين ســناريو سازى اكنون با ســفر «بنيامين نتانياهو» 
نخست وزير رژيم صهيونيستى به روسيه آشكار تر مى شود.روزنامه صهيونيستى 
«تايمز اوف» نوشت: نتانياهو روز دوشنبه درباره آينده توافق هسته اى با ايران و 

روند سازش بين فلسطين و اسرائيل با پوتين گفت وگو خواهد كرد.
آمريكا؛ عربستان و اسرائيل بى وقفه تالش مى كنند در صحنه بين الملل ايران را 
به عنوان تهديدى جهانى معرفى كنند و ديگران را با نمايش هاى غيرواقعى فريب 
دهند.واشنگتن پست در اين باره مى نويسد: آمريكا در حالى كه هزاران موشك، 
بمب و سالح دراختيار سعودى ها گذاشته و يمن و كل منطقه را به هرج و مرج 

كشانده، ايران را به بى ثبات سازى منطقه متهم مى كند!

 فرافكنى آمريكا و عربستان عليه ايران
ادعاهاى آمريكا درمورد ارسال موشك از ايران به يمن در حالى است كه در سه 
سال گذشــته يمن به  وسيله عربستان و آمريكا تحت شديدترين محاصره هاى 
ممكن قرار گرفته به طورى كه حتى امكان ارسال دارو به اين كشور وجود ندارد، 
چه برسد به اينكه بتوان موشك به يمن قاچاق كرد. ضمن آنكه در گزارش هاى 
منتشر شــده از سوى منابع ســعودى در ابتداى تجاوز به يمن اذعان شده كه 
يمنى ها از 300 تا 400 موشك بالستيك دور برد برخوردار هستند.آنچه مسلم 
است، افكار عمومى و قاعدتاً شوراى امنيت فراموش نكرده است كه ائتالف عربى 
به سركردگى عربستان وبا حمايت آمريكا، تاكنون هزاران يمنى را كشته و بيش 

از هفت ميليون آواره برجاى گذاشته است.

حزب اهللا تنها 
در ميدان مبارزه 
با مستكبران و 
ظالمان حضور 
ندارد بلكه براى 
گره گشايى، 
خدمات رسانى و 
حل مشكالت مردم 
نيز تالش مى كند

بــــــــرش

عضو شــوراى امنيت همراه با نماينده آمريكا؛ ازپايگاه «آناكوستيا ــ بولينگ»، 

شماره پيامك: 30004567

كارشناسان در گفت وگو با قدس بررسى كردند

توليد ملى قربانى نوسان نرخ ارز

گزارش تحليلى

 اقتصــاد  افزايش نزديــك به 1000 تومانــى نرخ دالراز 
فروردين تا بهمن 96 موجب شده تا برخى فعاالن اقتصادى 
جزو برندگان و بازندگان اين جهش قيمت باشــند. به عنوان 
مثال و بنابر اظهارات برخى اقتصاددانان از حدود يك ســال 
قبل برخى تجار اجناس و كاالهــاى وارداتى را با نرخ ريالى 
چند ماه قبل فروخته اند و اكنون بايد با نرخ جديد كاالى خود 
را جايگزيــن كنند كه در اين مورد زيان قابل توجهى متوجه 
آنان شده است. از سويى به گفته برخى كارشناسان اقتصادى 
در اين ميان صادركنندگان تنها كســانى هستند كه ظاهراً 
سود مى برند، اما همين موضوع هم محل چالش است و تنها 
بخشــى از توليدات صادرات محور  سود مى كنند، اما بيشتر 
واحدهاى توليدى را با مشكالت فروش در بازار داخل مواجه 
مى كند. كارشناســان معتقدند كه زيان هاى افزايش وجهش 
ناگهانى نرخ ارز بخصوص دالر بيش از سود آن است چرا كه 
براى كشورى كه واردات باال داشته و بيشتر مواد اوليه توليد 
را وارد مى كند افزايش نرخ ارز مى تواند منجر به گرانى توليد، 
كاهش مصرف و در نهايت ورشكســتگى وريزش واحدهاى 

توليد و صنعتى و صنفى و كاهش اشتغال شود. 

 خطرات افزايش نرخ ارز 
به گفته يك كارشناس مسائل اقتصادى 80 درصد بدهكاران 
ارزى بانك هاى ارز محور، كســانى هستند كه در سال 90 و 
91 جنــس خود را با دالر 1000 تومــان فروختند، اما از ال 
سى بانكى اســتفاده كردند. به عبارت ديگر جنس را با دالر 
1000 تومان فروختند و تا خواســتند ال ســى را يك سال 
بعــد باز پرداخت كنند نرخ دالر 3600 تومان شــده بود كه 

ايــن بدهى همچنان باقى مانده و حــاال از 4000 تومان هم 
عبور كرده است.

به اعتقاد دكتر اديب، فضــاى موجود انتظارات تورمى را باال 
برده و فروش نقــدى وزن باالترى پيــدا مى كند، اما خرده 
فروش، فاقد نقدينگى است و نمى تواند نقدى بخرد، بنابراين 
گرايــش به فروش نقدى يا كاهش زمــان فروش غير نقدى 
(كاهــش زمان فــروش غير نقدى مثًال از چهــار ماه به يك 
ماه) آهنگ غالب بازار مى شــود و اين به كاهش فروش منجر 
مى شــود و به عبارت ديگر، واكنش بــازار به صورت كاهش 

فروش، خود را نشان مى دهد.
اديب خاطرنشــان كرد: بنابراين تعدادى از مصرف كنندگان 
هم دست از خريد برمى دارند و منتظر مى مانند و اين بحران 
كسانى كه چكشان امروز سررسيد مى شود را تشديد مى كند.

اين كارشــناس مســائل اقتصادى با بيان اين كه با افزايش 
نــرخ ارز نه حقــوق مردم افزايش يافته و نــه درآمد مصرف 
كننده اضافه شــده و افزايش نــرخ ارز، به كاهش مصرف و 
كاهش فروش مى انجامد، اظهار داشت: به نسبت افزايش 21 
درصدى نرخ ارز، قدرت خريد جامعه افزايش نيافته اســت و 
يا اين افزايش بســيار كم بوده بنابراين در عمل افزايش 21 
درصدى نرخ ارز، به كاهش قدرت خريد و در نهايت  كاهش 
مصرف منجر شده است.اديب معتقد است امواج ديگر افزايش 
نرخ ارز، به حذف تدريجى دسته ديگرى از فعاالن اقتصادى 
مى انجامد كه قادر نيستند متناسب با كاهش فروش، هزينه 

را كاهش دهند.

 تأثير افزايش نرخ ارز بر گرانى ها 
كارشــناس ديگر مسائل اقتصادى نيز با بيان اين كه افزايش 
نرخ ارز بخصوص دالر در بلندمدت اثرات كمترى در اقتصاد 
دارد، امــا در كوتاه مدت تبعاتى به همــراه دارد به خبرنگار 
ما گفت: اين افزايش ها مى تواند آسيب هاى جدى به اقتصاد 
كشور وارد كند وبخش هايى مانند، حمل ونقل، توليد، تجارت 

وحتى مصرف كنندگان ما با صدماتى مواجه خواهند شد. 
دوست حسينى خاطرنشان كرد: به عنوان مثال وقتى نرخ ارز 
افزايش يابد واردات و مواد اوليه توليد گران تمام مى شود و به 
دليــل افزايش نيافتن قدرت خريد مردم وگرانى كاالها، توان 
خريد كاهش يافته وبه تبع حوزه كسب وكار با افت فروش و 

زيان مواجه خواهد شد.
وى، بيشــتر تبعات اين افزايش نــرخ دالر را متوجه طبقات 
پايين جامعه دانست و اظهارداشــت: با افزايش نرخ ارز و به 
علت توانمند نشدن مالى اقشار ضعيف كه درآمدشان افزايشى 
نيافته در نهايت مشــكالت اين قشــر بيشتر شده واز سويى 

فاصله طبقاتى بيشتر مى شود.  
وى با بيان اين كه هم اكنون سياست دقيقى روى كنترل نرخ 
ارز وجهش قيمت ها در اين حوزه نيست، ادامه داد: هم اكنون 
تقاضــا در بازار ارز با توجه به افزايش نرخ ها نيز باال رفته، اما 
ميزان ارز موجود در بازار پاسخگوى نيازها نيست وبه همين 

دليل دالر وبرخى ارزها گران مى شوند. 
دوست حسينى خاطرنشان كرد: البته بخشى از نياز بازار ارز 
كاذب، غير ضرور ودالل بازى اســت وبرخى ها به عنوان پس 
انداز واحتكار به ارز نگاه مى كنند كه اين تقاضاهاى كاذب نيز 

در بازار كنترل نمى شود.
وى به كمبود ارز در بازار هم اشاره كرد و با بيان اين كه هم 
اكنون بسيارى از فعاالن اقتصادى ترجيح مى دهند وام ريالى 
بگيرند تا ارزى، گفت: اين افزايش هاى مقطعى و ناگهانى نرخ 
ارز ودالر بــر اقتصاد تأثيرات بــدى دارد به طورى كه ما در 
9ماه گذشته شاهد افزايش 1000تومانى نرخ دالر از 3700به 
حدود 4700 تومان بوديم كه حدود 20درصد افزايش داشته 
كه به همين نسبت نيز اين تغييرات قيمتى در نرخ كاالهاى 
وارداتى، مواد اوليه و بيشــتر توليدات داخلى تأثير گذاشته 

است.
اين كارشــناس اقتصادى تصريح كرد: بــه عنوان مثال هم 
اكنون به دليل باال رفتن قيمت دالر و يورو، نرخ خودروهاى 
وارداتى افزايش 20تا 30درصد وحتى باالتر داشته كه از اين 

مسئله واردكنندگان ودالالن منتفع شده اند.  
وى همچنين تصريح كرد: ريزش واحدهاى توليدى و صنفى 
بــه علت افزايش هزينه ها، گرانــى كاالها وكاهش فروش از 

ديگر تبعات افزايش نرخ ارز بخصوص دالر خواهد بود.
دوست حسينى با بيان اين كه سيستم بانكى درعرصه كنترل 
نرخ دالر ضعيف عمل مى كند وبايد ابزارهاى نظارتى خود را 
تقويت كند، تصريح كــرد: تنها راه جلوگيرى از افزايش نرخ 
دالر، نظــارت جدى بانك مركزى، جلوگيرى از دالل بازى و 

تزريق ارز مورد نياز بازار است. 

رفتار آمريكايى ها در خليج فارس 
و تنگه هرمز تغيير كرده است

مهر: ســردار على عظمايى فرمانده منطقه پنجم 
نيروى دريايى ســپاه پاسداران انقالب اسالمى در 
واكنش بــه اظهارنظر برخــى از مقام هاى نظامى 
آمريــكا پيرامــون تغيير رفتار شــناورهاى ايرانى 
در مســيرهاى تردد بين المللــى و در مواجهه با 
شــناورهاى آمريكايــى و بازتاب آن در رســانه ها 
اظهار داشــت: در ايام سالگرد ماجراى دستگيرى 
تفنگــداران آمريكايى در خليج فارس كه به دليل 
عدم رعايت قوانيــن بين المللى و ورود به آب هاى 
ســرزمينى ما رقم خورد و ســپس طى فرايندى 
خاص رها شدند، شاهد شرارت كمتر آمريكايى ها 
در مســيرهاى دريايى خليج فارس و تنگه هرمز و 

نيز مواجهه  آن ها با شناورهاى ايرانى هستيم.
وى افزود: در واقع شــاهد تغيير رفتار آمريكايى ها و 
توجه بيشــتر آنان به مقررات بين المللى و پرهيز از 
نزديك شدن به آب هاى سرزمين مان در اين منطقه 

هستيم.

تأييد حكم حبس و سلب تابعيت 
آيت اهللا شيخ عيسى قاسم

المنار: دادگاه اســتيناف بحرين حكم حبس يك 
ساله آيت اهللا شيخ عيسى قاسم و سلب تابعيت اين 
روحانى برجسته بحرينى را تأييد كرد. شيخ عيسى 
قاسم كه تحت عمل جراحى قرار گرفته بود، حدود 
دو مــاه قبل مجدداً تحت اقامت اجبارى قرار گرفت. 
اقدام آل خليفه عليه شيخ عيسى در حالى انجام شده 
كه سازمان هاى حقوق بشــرى از اين رژيم خواسته 
بودند تا اجازه دهد روند مداواى رهبر شيعيان بحرين 
در شــرايطى عادى و بدون وجود هيچ گونه فشارى، 

انجام شود.

سرنوشت شيخ عيسى قاسم در ابهامسردار عظمايى:
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى نشست هاى قرآنى «آيه هاى فجر» در حرم رضوى   آستان: همزمان با فرا رسيدن ايام اهللا دهه فجر سلسله جلسات سخنرانى «آيه هاى فجر» در دارالقرآن الكريم حرم مطهر رضوى برگزار 
مى شود. حجت االسالم والمسلمين مهدى شجاع با بيان اين خبر افزود: به همت واحد تفسير اين اداره همزمان با فرا رسيدن ايام اهللا دهه فجر و جشن هاى پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى سلسله جلسات سخنرانى 

با حضور كارشناسان و استادان برتر حوزه و دانشگاه بويژه عموم زائران برگزار مى شود. اين جلسات قبل از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر در دارالقرآن الكريم برپا خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r زمان بندى آيين اعتكاف در حرم رضوى
در سال 97 اعالم شد

آســتان: ظرفيت پذيرش در آيين اعتكاف رجب المرجب سال 97 در مسجد 
گوهرشاد حرم مطهر امام رضا(ع) 2000 نفر اعالم شد.

معاون اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى با اشاره به اينكه ثبت نام 
شركت در اين آيين معنوى از نخستين ساعات روز 15 بهمن 96 آغاز خواهد شد، 
گفت: مرحله ابتدايى ثبت نام تا 30 بهمن ادامه خواهد داشت و اسامى پذيرفته 

 شدگان يك هفته بعد از اتمام مهلت ثبت نام اعالم مى شود.
سيدخليل منبتى با اشاره به روش هاى ثبت نام در اين مراسم گفت: عالقه مندان 
مى  تواننــد بــراى ثبت نام بــه پرتال جامع آســتان قدس رضوى به نشــانى
 www.etekaf.aqr.ir مراجعه يا عدد 8 را به شماره 30000008 ارسال كنند.

وى با بيان اين مطلب كه آيين اعتكاف امســال بين روزهاى 11 تا 13 فروردين 
97 برگزار خواهد شــد، تصريح كرد: پذيرفته شــدگان پس از شركت در جلسه 
توجيهى پا در اين مراســم پرفيض خواهند گذاشت و مطمئناً خادمان حضرت 
ثامن الحجج(ع) تمام تالش خود را براى اســتفاده هرچه بيشتر معتكفان از اين 
مراسم معنوى به كار خواهند گرفت. الزم به يادآورى است؛ امسال عالوه بر ثبت نام 
اعتكاف رضوى مسجد گوهرشــاد، ثبت نام مساجد وابسته آستان قدس رضوى 
در سطح شهر مشهد مقدس نيز توسط همين سامانه انجام خواهد شد، مسجد 
صديقى ها (ويژه خواهران)، مسجد الرضا بلوار مصلى (ويژه خواهران)، مسجد الرضا 
خواجه ربيع(ويژه خواهران)، مســجد الرضا احمدآباد (ويژه برادران و خواهران)، 
مسجد مال هاشم (ويژه برادران) و مسجد امام خمينى(ره)(ويژه برادران) در اين 

طرح تحت پوشش آستان قدس رضوى قرار دارند.
 

به همت مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى
«حرم و انقالب» به روى پرده مى رود

قدس: معاون هنرى مؤسســه 
آفرينش هاى هنرى آستان قدس 
رضوى از رونمايــى پرده نقالى 
«حرم و انقالب» در ايام  اهللا دهه 
فجر خبر داد. مهدى ســيم ريز 
با بيــان اين خبر ابراز داشــت: 
آفرينش هاى  مؤسسه  به همت 

هنرى آستان قدس رضوى پرده نقالى با موضوع «حرم و انقالب» تهيه و در ايام 
دهه فجر رونمايى مى شود.

وى عنوان كرد: در اين پرده، ســه واقعه تاريخى حرم، به توپ بستن گنبد حرم 
مطهر رضوى توســط روس ها در دوره محمدعلى شاه قاجار، واقعه گوهرشاد و 
حمله سربازان شاهنشاهى به حرم مطهر امام رضا(ع) و به گلوله بستن زائران در 

اطراف ضريح مطهر در 29 آبان ماه سال 57 به نمايش در آمده است.
سيم ريز افزود: اين پرده در ابعاد 3 در يك و نيم متر و با تكنيك ديجيتال(ديجيتال 
پينتينگ) توسط على آهنگر يكى از هنرمندان برجسته كشور طراحى شده و در 
حال اجرا مى باشد كه بيش از 90 درصد كار نقاشى اين پرده به پايان رسيده و در 

ايام اهللا دهه فجر رونمايى خواهد شد.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
مطابق دستور توليت معزز آستان قدس 
نهاد  اين  قراردادهاى  تمامى  بايد  رضوى 
با اشخاص حقيقى و حقوقى در  مقدس 
زمينه هاى مختلف داراى پيوست حقوقى 

باشند.
سرپرســت مديريت حقوقى آستان قدس 
رضوى در گفت وگو بــا خبرنگار قدس با 
اشــاره به اين مطلب افزود: براســاس اين 
دســتور، تمامى قراردادهاى مطرح شده 
بين آســتان قدس رضوى و شــركت ها و 
مؤسســات تابعه آن با اشخاص حقيقى و 
حقوقى بايد از ســوى اين مديريت مورد 
بررسى و اظهارنظر قرار گيرد و پس از اعالم 
نظر اين مديريت نســبت به انعقاد قرارداد 

اقدام شود.
«ابراهيم روحانى» ادامــه داد: هدف از اين 
امر كاهش اختالفات و جلوگيرى از تضييع 
حقوق موقوفــه در قراردادهــاى منعقده 
و كاهش هزينه هاى بررســى، رسيدگى، 
مراجعه و طرح در محاكــم قضايى براى 
احقاق حقوق موقوفه در موارد احتمالى به 

شمار مى آيد.
وى تأكيد كرد: مديريــت حقوقى در هر 
ســازمان و نهاد و ارگانــى از اركان اصلى 
آن ســازمان بوده و در تشكيالت آستان 
قدس رضوى اين مديريت در زمينه دفاع 
و صيانت از حقوق موقوفه در مقابل تعرض 
اشخاص حقيقى و حقوقى زير نظر معاونت 
امور حقوقــى و موقوفات آســتان قدس 

رضوى انجام وظيفه مى كند.

 800 پرونده حقوقى
6000 پرونده محاكماتى

سرپرست اين مديريت در زمينه عملكرد 
مديريــت حقوقى اظهــار داشــت: اين 
مديريت داراى ســه اداره به نام هاى «اداره 
محاكمات»، «اداره امــور اجراى احكام» و 
«اداره امور تعهدات و بررســى قراردادها» 
اســت كه هر يك مطابق شــرح وظايف 
و آيين نامه هــاى موجود مشــغول انجام 
وظيفه بوده، به گونه اى كه از ابتداى سال 

جارى تــا اول دى ماه، تعداد 800 پرونده 
حقوقــى در اين مديريت مختومه شــده 

است.
روحانــى اظهار داشــت: همچنين از آغاز 
فروردين ماه سال گذشته اين مديريت با 

حدود 6000 پرونده محاكماتى 
روبه رو بوده است كه هم اكنون 
و پس از گذشــت حــدود 22 
با فعاليت صــورت گرفته  ماه، 
پرونده ها  بررســى  زمينــه  در 
رسيدگى  پرونده  حدود 2430 
و مختومه شــده و هم اكنون با 

احتساب پرونده هاى ورودى 3500 پرونده 
محاكماتى نيز در ايــن مديريت در حال 

بررسى و انجام امور مربوط است.
وى در زمينــه ارائه مشــاوره هاى حقوقى 
نيز اظهار داشت: يكى ديگر از فعاليت هاى 
اين مديريت ارائه مشــاوره هاى حقوقى به 
واحدهــا، بخش هــا و مجموعه هاى تابعه 
آستان قدس رضوى و اظهارنظر حقوقى و 
رفع موانع و ابهامات و ارائه راهكارهاى الزم 
حقوقى است و در اين ارتباط اين مديريت 
در سال گذشته در مجموع حدود 7000 
مورد مشــاوره حقوقى توســط مشاوران 
حقوقى ارائه كرده است و از اول فروردين 
ماه ســال 1396 تا ابتداى دى ماه نيز اين 
تعداد به حدود 4200 مورد رســيده كه تا 
پايان سال جارى اين ميزان افزايش خواهد 

يافت.

 تشكيل كميته وصول
سرپرست اين مديريت در زمينه تشكيل 
كميته وصول نيز اظهار داشت: يكى ديگر 
از اقدام هاى اين مديريت در حدود دو سال 
جارى يعنى از ســال 95 تا دى ماه سال 
96 تشكيل كميته وصول است 
تا بتواند وصــول مطالبات مالى 
آستان قدس رضوى را بدون نياز 
به ارجاع به محاكم قضايى حل و 

فصل كرده و اتخاذ تصميم كند.
وى در هميــن ارتباط اضافه كرد: 
در بســيارى از پرونده هــاى مالى با عنايت 
به توان مالى شــخص مديون (بدهكار) و يا 
محل وقوع ملك از نظر وقوع در منطقه كم 
برخوردار (در پرونده هاى امالك و اراضى) يا 
برخوردار، مساعدت هاى الزم در نحوه وصول 
يا عدم وصول خسارت تأخير تأديه در مدت 
حدود يك سال و نيم گذشته به عمل آمده 

كه حاصل اقدام هاى اين كميته است.

 جلب نظر حقوقى
 الزم است

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه مسئوليت 
اصلى مديريت حقوقى، ورود به پرونده هاى 
حقوقى و قضايى در حوزه امالك و اراضى 
آستان قدس رضوى اســت، تصريح كرد: 
اين مديريت در كنار اين مسئوليت اصلى 
اقدام هــاى ديگرى را نيز بــه عمل آورده 
است كه در اين زمينه مى توان به مواردى 

همچون اظهارنظــر حقوقى قبل از تنظيم 
قراردادها و... اشاره كرد.

روحانى متذكر شد: مطابق امريه صادره از 
سوى توليت محترم آستان قدس رضوى 
تمامى مؤسســات و شركت هاى تابعه اين 
نهاد مقدس ملزم به جلب نظر حقوقى اين 
مديريت قبل از تنظيم قراردادها با اشخاص 
حقيقى و حقوقى هستند تا جوانب حقوقى 
در پيش نويس قراردادهاى تنظيمى مانند: 
خريد يا فروش، اجاره، پيمانكارى، مزايده، 
مناقصه و... كه از ســوى مشاوران و وكالء 
اين مديريت اعالم مى شــود، حتماً لحاظ 

شود.

 مردم، كسب استعالم كنند
سرپرست اين مديريت در زمينه شكايات 
مردمى اظهار داشت: مديريت حقوقى به 
هيچ عنوان به طور مســتقيم به شكايات 
مطرح شده از ســوى اشخاص حقيقى و 

حقوقى ورود پيدا نمى كند.
وى يــادآور شــد: چنانچــه 
مجموعه هــاى  و  اشــخاص 
از عملكــرد  ادارى  مختلــف 
سازمان ها، شركت ها، مؤسسات 
و... در آســتان قدس رضوى 
گاليه مند بوده و يا شــكايتى 
دارند بايد به واحدها و مراجع 
مربوط مانند: اداره كل نظارت، 
بازرسى و رسيدگى به شكايات 
اين نهاد مقدس مراجعه كنند.

روحانى از عموم مردم خواست 
در زمينه خريد امالك و اراضى 
بخصوص در حاشيه شهرهايى 
كه آستان قدس رضوى داراى 
اراضى و امالك متعددى است، 
قبل از خريد نسبت به دريافت 
از  مربوط  ادارى  اســتعالمات 

مراجع مربوط مانند: آستان قدس رضوى، 
سازمان ثبت اسناد و امالك، شهردارى ها، 
اداره هــاى اوقــاف و... اقدام كــرده تا از 
ســودجويى فرصت طلبان و افراد مغرض 

جلوگيرى شود.

سرپرست مديريت حقوقى آستان قدس رضوى درباره قراردادهاى اين نهاد مقدس تأكيد كرد

جلوگيرى از تضييع حقوق موقوفه

در حدود دو سال 
گذشته تعداد 

حدود 2400 
پرونده از ميزان 

پرونده هاى جارى 
كسر و مختومه 
شده كه حاصل 

مساعدت با 
مراجعين و انجام 

توافق براى رسيدن 
به نتايج مطلوب و 
كاهش پرونده هاى 

قضايى است

بــــــــرش

معاون هنرى مؤسســه 
آفرينش هاى هنرى آستان قدس 
رضوى از رونمايــى پرده نقالى 
«حرم و انقالب» در ايام  اهللا دهه 
فجر خبر داد. مهدى ســيم ريز 
با بيــان اين خبر ابراز داشــت: 
آفرينش هاى  مؤسسه  به همت 

هنرى آستان قدس رضوى پرده نقالى با موضوع «حرم و انقالب» تهيه و در ايام 

 در نوسازى بافت اطراف حرم مطهر، جاى 
خيابان هــا و كوچه ها معلوم نيســت؛ فقط 
هتل هاى مرتفع و ساختمان هاى بزرگ است 
بدون فضاى ســبز، بدون درختكارى، بدون 
فضاى ورزشى روباز، بدون فضاى بازى براى 
كودكان و بدون اورژانس و بهدارى و پاسگاه 
و ساير امكانات شهرى. بايد زمين براى اين 

اماكن در نظر بگيرند.
09150007417
 چرا خبرى از كبوترهاى حرم نيست؟ چرا 
فقــط به خاطر زحمت تميز كردن فضوالت 

كبوترها، آن ها را جمع آورى كرده اند؟
09390006522
 آســتان قدس رضوى باغ هايى در مشهد 
دارد كه براى مشــهد حكم ريــه را دارد. در 
ميدان فردوســى يك باغ بــزرگ بود كه 6 
سال قبل درخت هاى آن قطع شد. از آستان 
قدس تقاضا داريم اين بــاغ را دوباره احيا و 

درختكارى نمايد.
09300002598
 سپاس بابت قرآن هايى كه با تفسير حجت 
االســالم والمسلمين قرائتى در حرم رضوى 
قرار داده ايد. احســنت به درايت اســالمى 

انقالبى شما خادمان عزيز حريم حرم.
09150008019
 سالم، زائران از نبودن زائربر در ساعات نماز 
صبح و كمبود آن در ساير ساعات در ورودى 

طوسى گاليه دارند.
09150004378
 با نرده هاى شــكيل مى شود قدرى زيباتر 
ورودى هاى جديد حرم را ســاماندهى كرد، 
روند فعلى خيلى آشــفته و نازيبا و عجوالنه 

است.
09360006158
 از زمانى كه ورودى پاركينگ حرم مطهر به 
بيرون از زيرگذر انتقال پيدا كرده، اتالف وقت 

و دردسر زائران بيشتر شده است. 
09150009989
 باتشــكر از خدام گرامــى جهت پخش 
فيشــهاى زائر سرا در ورودى مشهد، اما چرا 
به بنده و امثال من كه مشــهدى هستيم و 
با خودروى شــركت عبور مى كنيم توجهى 

نمى شود؟
09360008805

صداى مردم

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

تصویب الیحه پالرمو به رســالت انســانی و اسالمی ایران ضربه می زند فارس: حسن هانی زاده گفت: تا زمانی که تعریف کامل، جامع و شفافی در مورد پدیده تروریسم صورت نگیرد و 
راهکارهای مقابله با پول شویی و تأمین مالی تروریسم ایجاد نشود، هرگونه ایجاد رابطه بین ایران وکنوانسیون پالرمو سبب می شود ایران به رسالت انسانی و اسالمی خود نرسد. این کارشناس مسائل 
بین الملل افزود: قطعا شورای نگهبان این مصوبه را برمی گرداند، چراکه دارای اشکاالت فراوانی است که باید از طریق کمیسیون مشترک وزارت خارجه، قوه قضائیه و وزارت اقتصاد برطرف شود.
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تالشآمریکابرایتأثیرگذاری
درانتخاباتروسیه

تاس: »دیمیتری پســکوف« ســخنگوی 
ریاســت جمهوری روسیه اظهار داشت که 
گــزارش آمریکا در مــورد کرملین، تالش 
آمریکا برای تأثیرگذاری بر انتخابات ریاست 
جمهوری درروســیه است، اما هیچ تأثیری 
نخواهد داشــت. وی افزود: البته همه این 
اقدامات در مســکو مــورد تجزیه و تحلیل 
قــرار می گیرند تا درخصــوص منافع ما و 
شــرکت های ما در حداکثر امــکان در هر 
مورد اطمینان حاصل شــود. دولت آمریکا 
گزارشی را تهیه کرده است و می خواهد آن 
را تحویل کنگره آمریکا دهد تا بر اساس آن 

تحریم های جدید علیه روسیه اعمال شود.

برخیبرنامهتجزیهسوریه
رادارند

آناتولی: وزیر خارجه ترکیه گفت: برخی  
برنامه تجزیه ســوریه را دارند. چاوش اوغلو 
افزود: پیش از شروع عملیات شاخه زیتون به 
کسانی که از تروریست ها حمایت می کردند 
گفتیم که به آن ها سالح ندهید، این سالح ها 
تهدیدی برای ماست و علیه ترکیه استفاده 
می شــود؛ امــا توجهی نکردنــد و ما خود 
سرنوشــتمان را رقم می زنیم. وزیر خارجه 
ترکیه افــزود: در حالیکه تروریســت های 
شمال ســوریه با حمایت آمریکا ۲۵ درصد 
از اراضی سوریه را اشغال کرده اند، چرا هیچ 
یک از برادران کرد سوری به این مناطق باز 
نمی گردند؟ زیرا پ ک ک اجازه بازگشت به 

آنها را نمی دهد.

تغییررفتارآمریکاییها
درخلیجفارسوتنگههرمز

فارس:فرمانده منطقه پنجم نیروی دریایی 
سپاه گفت: شاهد تغییر رفتار آمریکایی ها در 
خلیج فارس و تنگه هرمز و توجه بیشتر آنان 
به مقررات بین المللی در ترددها هســتیم. 
ســردار علی عظمایی افزود: اکنون شاهد 
شــرارت کمتر آمریکایی ها در مســیرهای 
دریایــی خلیج فارس و تنگــه هرمز و نیز 

مواجهه  آنها با شناورهای ایرانی هستیم.

رویداد

مسئوالنقضائی
بایدقبولکنندکه
یکسریمشکالتو
ایرادهاوجوددارد،و
اگرافراددلسوزکه
قصدتخریبندارند
آنهارابیانکنند،
بایدموردتوجهقرار
گیرد

بــــــــرش

دستوپازدنهاینتانیاهو
برایدورنگهداشتنپوتینازایران

 سیاست/مسعودبصیری   نتانیاهو 
برای دومین بار ظرف چندماه گذشته 
خودش را به مســکو رســانده تا به هر 
طریق ممکــن راهی برای خراب کردن 
اوضاع منطقــه و تحریک روس ها برای 
به هم زدن وضعیت به وجود آمده بین 
ایران،ترکیه و روسیه پیداکند. از نظر او 
شرایط پیش رو چندان به نفع رژیم و دولتش نیست و لذا نهایت تالش را می کند 
تا نگذارد جای آمریکا بیش از این در مسکو کم رنگ شود. تلویحاً نتانیاهو را باید 
سفیر آمریکا در کنار گوش پوتین بنامیم که می کوشد روسیه را از قدرت گرفتن 
دوباره در جهان و گرایش به ســمت ایران، چین و ترکیه و همچنین حمایت از 

اقدامات ایران باز دارد.
ریانووســتی نوشــته که نتانیاهو هدفش از ســفر به مســکو را بحث در مورد 
تالش های مشــترک برای تضمین امنیت و ثبات در خاورمیانه دانســته است. 
در واقع نخست وزیر رژیم صهیونیستی االن نگران! امنیت خاورمیانه است و به 
مسکو رفته تا به پوتین بگوید: امروز می خواهم با شما درباره آنچه که در منطقه 
ما اتفاق می افتد، و تالش های مشترک ما برای ارتقای امنیت و ثبات در منطقه 
صحبت کنم. مکالمات ما، جلسات ما، که هرچند وقت یکبار صورت می گیرد، 
بدون تردید تاثیر زیادی در امنیت و ثبات دارد و من مطمئن هســتم که این 

ادامه خواهد یافت.
جالب اینجاســت که خود او بزرگترین تهدید غرب آســیا محسوب می شود و 

همچنان در تمام نظرسنجی ها بزرگترین دشمن خاورمیانه شناخته می شود.
برخی رسانه ها نوشته اند نتانیاهو برای ایجاد حس هراس از ایران به دیدار پوتین 
رفته اســت. وی پیش از پرواز به ســمت مسکو، مدعی شــد ایران تالش های 
بی وقفه ای را برای تثبیت حضور و تاسیس پایگاه نظامی در سوریه انجام می دهد. 
وی با بیان اینکه اســرائیل با این اقدامات شــدیدا مخالف بوده و البته در حال 
انجام عکس العمل هایی علیه آن است، گفت: درباره این مسائل با پوتین گفتگو 

خواهد کرد.
نخست وزیر رژیم صهیونیستی در ادامه ادعاهای بی اساسش علیه ایران، افزود: 
تالش های تهران برای تبدیل کردن لبنان به پایگاه عظیم موشکی که می تواند از 
آنجا با موشک های نقطه زن اسرائیل را هدف قرار دهد، از دیگر محورهای رایزنی 
او با رئیس جمهور روســیه خواهد بود. نتانیاهو درباره سفرهای متعدد خود به 
روسیه و دیدار با پوتین نیز گفت: این سفرهای متناوب با هدف هماهنگی نظامی 

ارتش های روسیه و اسرائیل در موضوع سوریه است.
در همین رابطه »یورو نیوز« با اشاره به اظهارات مقامات رژیم صهیونیستی در 
این رابطه می نویسد: »سرهنگ رون منلیس« سخنگوی ارتش اسرائیل به لبنان 
هشدار داده است که اگر ایران تولید تسلیحات دقیق را در این کشور توسعه دهد 
و اگر حزب اهلل کنترل نظام سیاسی لبنان را به دست بگیرد، احتمال جنگ بین 

اسرائیل و لبنان افزایش خواهد یافت.
ســخنگوی ارتش اسرائیل این ســخنان را در مقاله ای بیان کرده و در اقدامی 
کم ســابقه در چندین وب سایت لبنانی از جمله وب سایت »الحوار المتمدن« 

منتشر شده است.
رون منلیس در بخشی از مقاله اش ادعا کرده ایران سایتهای موشکی در لبنان 
ساخته است. وی افزوده است: »مسئله دیگر انتقال سالح، پول و مشاوره نیست. 
ایران یک شعبه جدید، شعبه لبنانی باز کرده است و حزب اهلل و ایران در حال 

حاضر یک کارخانه موشک سازی راه انداخته اند.«
پیشتر روزنامه »هاآرتص« چاپ فلسطین اشغالی نیز گزارش داده بود که نتانیاهو 
همچنین درباره توافق هسته ای ایران و ضرب االجل رئیس جمهور آمریکا برای 

تغییر برجام، با پوتین صحبت خواهد کرد.
نتانیاهو در سال گذشته میالدی دو بار به روسیه سفر و دست کم شش بار تلفنی 
با پوتین گفت وگو کرد. او به شدت نگران اوضاع رژیم صهیونیستی است و اتفاقات 
غرب آسیا او را بیش از پیش به تکاپو انداخته تا به هر شکل ممکن مانع اتحاد 

بیشتر روسیه با ایران شود.

گزارش خبری

دستگاه  آرشخلیلخانه   سیاست/  
قضــا و محاکم محوری تریــن رکن مقابله 
با مفاســد و تخلفات در جامعه هستند و 
بــر همین مبنا ســالمت، عدالت محوری 
و بی طرفــی محاکــم خــود از مهم ترین 
مالک های سنجش سالمت یک جامعه و 

نظام سیاسی آن به شمار می رود.
کمتریــن و کوچکترین تخلــف و انحراف 
در محاکم و دســتگاه قضایی آثار و تبعات 
سنگینی می تواند برای یک جامعه و کشور 
ببــار آورد که مهم تریــن آن از بین رفتن 
اعتماد عمومی و احساس امنیت و آرامش 
در جامعه است.  قوه قضائیه در دو سه سال 
اخیــر در صدد انجام اصالحــات درونی و 
نظارت شدید داخلی برای مقابله با تخلفات 

و مشکالت داخلی خود بوده است.
در ایــن مدت به کرات اخبار شناســایی و 
برخورد با قضات، کارمندان و حتی وکالی 
متخلف از سوی محسنی اژه ای سخنگو و 
معاون اول قــوه قضائیه در 
جلسات رسمی خبری اعالم 
شده اســت. اتمام حجت و 
هشدار اخیر آیت اهلل الریجانی 
در گردهمایی رؤســای کل 
دادگستری ها و دادستان های 
مراکز اســتان سراسر کشور 
درباره اینکه هیچگونه فسادی 
در دســتگاه قضائی تحمل 
نخواهد شــد نویــد بخش 
استمرار این برنامه اصالحی با 

قوت و انگیزه باالتر بود. 

ذوق زدگی بهانه گیران
انتظار این بود کــه پس از اظهارات رئیس 
قوه قضائیه، راهبرد جدید این قوه در مقابله 
با فســاد و رصد داخلی دقیق تر با استقبال 
فضای سیاســی، چهره ها و جریان ها روبرو 
شود، اما در کمال ناباوری و البته در رویه ای 
مسبوق به ســابقه برخی از این جریان ها 
و افراد گویا مترصد بهانه ای برای تســویه 
حساب های سیاسی با دستگاه قضایی بودند 
تا اظهارات آیت اهلل آملی را دستاویزی قرار 
دهند بر اینکه قوه قضائیه دچار نوعی فساد 

سیســتماتیک و فراگیر اســت تا آنجا که 
رئیس آن نیز زبان به اعتراف 
گشــوده و به آن اذعان کرده 
اســت. برخــی از چهره های 
سیاســی هــم با سفســطه 
اظهارات آیــت اهلل آملی را به 
سیاســی  پرونده های  برخی 
مرتبط کرده و آنرا دلیل صحه 

بر ادعاها و اعتراض های خود عنوان کردند.
ایــن موضوع نشــان می دهد کــه انجام 
اصالحات در دستگاه قضائی به همان اندازه 
که تأثیرگذار و مهم است تا چه حد چالش 
برانگیز هم هست. حتی کانون قضات کشور 
با صدور بیانیه ای با انتقاد از اظهارات رئیس 
قوه قضائیه و ابراز گالیه از وی اظهارات او را 
تهدید و تحقیر خود عنوان کرده و خواستند 
بجای اعالم اسامی قضات متخلف، و به زعم 
آنها تهدید و تحقیر، قضات عادل، شــجاع، 

منصف، پرکار به جامعه معرفی شوند.
حجت االســالم صادقی معــاون فرهنگی 
قوه قضائیه روز گذشــته در واکنش به این 
فضا ســازی ها تصریح کــرد: رهبر معظم 
انقالب در دیدار با مســئوالن عالی قضایی 
بر دو نکته مهم تاکید داشتند؛ یکی برخورد 
علنی با قضات فاسد و دیگری معرفی قضات 
خدوم و درستکار و ریاست محترم قوه نیز 

بر هر دو جهت تأکید دارد.
آیت اهلل آملی اما روز گذشــته با اشاره به 
هجمه ها در روزهای اخیر علیه قوه قضائیه 

و آنچه تحریف اظهارات خود خواند گفت: 
برخی از ســخنان اخیر بنده 
ایــن تفســیر را کرده اند که 
فساد در میان قضات به حدی 
زیاد اســت که خــود رئیس 
قوه قضاییه نیز به این امر اذعان 
کرده و خواستار برخورد شده 

است. 

اصالحات در مســیر درست اما 
ناکافی است

محمدعلی پورمختار هــم در گفت وگو با 
خبرنــگار ما با تأکید بر اینکــه اظهارات و 
فضاسازی های کسانی که نگاه سیاسی به 
اظهارات رئیس قوه قضائیه و برنامه  نظارتی 
در این قوه را دارند باید کنار گذاشــت زیرا 
آنها اساساً با نظام و قوه قضائیه زاویه دارند 
و دنبال اهداف و برداشــت های خاص خود 
هستند اظهار داشت: برنامه ای که قوه قضائیه 
برای برخورد و معرفی کارکنان متخلف خود 
اعالم کرده اقدامی مثبت و خداپسندانه و 
مطابق با مطالبه رهبــری و ایجاد رضایت 
در مردم است. البته من اعتقاد دارم  تعداد 
قلیلی از قضات و کارمندان قضایی هستند 
که ممکن است بلغزند و تخلفاتی را مرتکب 
شوند و برخورد با آنها نوید بخش گام بلندی 
برای اصالحات و تصفیه دســتگاه قضایی 
است. عضو کمیســیون حقوقی و قضائی 
مجلس با بیان اینکه اگر این برنامه با قوت 

اجرا شود موجب اطمینان خاطر و اعتماد 
مردم در مراجعه بــه محاکم خواهد بود و 
از نارضایتی ها خواهد کاســت و برکات آن 
به زودی نمایان خواهد شــد، خاطرنشان 
کرد:  آنچه را که من می خواهم یادآور شوم 
موضوعی است که رئیس و مدیران دستگاه 
قضا هم به آن اشراف دارند و انتظار اینست 
کــه  به آن توجه شــود و آن  برخوردها و 
رفتار بد و نامطلوب برخی قضات و کارکنان 
دســتگاه قضایی با مردم است که به نظر 
می رســد این مســئله فراگیرتر از آندسته 
قضات اســت که رئیس قوه قضائیه مدنظر 

دارند و به آنها اشاره کردند.
نماینده مــردم بهار و کبودر آهنگ با بیان 
اینکــه برخورد بد با مــردم در قوه قضائیه 
تقریبــاً عمومیت پیدا کرده اســت گفت: 
سطح نارضایتی مردم از این مسئله بیشتر از 
قضات متخلف است اینکه مثالً اگر مراجعه 
کننده ای اعتراضی داشته باشد گاه قضات 
او را به بهانه اخالل در نظم بازداشــت هم 
می کنند. اثر منفی این نوع رفتارها در افکار 
عمومی بیشتر است و کمتر مورد توجه قرار 
می گیرد.  پورمختار تصریح کرد:  عالوه بر 
نظارت داخلی و برخورد با قضات متخلف، 
برای جلب رضایت و اعتماد مردم  دستگاه 
قضایی باید شکایت مردم از رفتار بد پرسنل 
خود را هم بپذیرنــد و در هیئت تخلفات 
اداری و انضباطی ببرند و رسیدگی کنند تا 
مردم احســاس کنند دارای شأن و منزلت 
هستند. فقط در مورد قضات شرایط خاصی 
وجود دارد که دفتر انتظامی قضات با یک 
بخشنامه قوی از سوی رئیس قوه می تواند 

روی این مسئله حساس شود.
وی اظهار داشــت: در کنــار برخوردهای 
نظارتــی و تنبیهی موضوعی کــه باید در 
دستگاه قضا مورد توجه قرار گیرد آموزش 
و نهادینه کردن برخورد درســت با مردم و 
رعایت اخالق اسالمی است. عضو کمیسیون 
حقوقی و قضائی مجلس خاطرنشان کرد: 
مسئوالن قضائی باید بپذیرند که یکسری 
مشــکالت و ایرادها وجود دارد، و اگر افراد 
دلســوز که قصــد تخریب ندارنــد آنها را 

بیان کنند، باید بپذیرند.

نگاهیبهانجامبرخیاصالحاتدردستگاهقضایی

عملکرد قوه قضائیه تأثیر زیادی بر رضایت عمومی دارد
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۹۰ درصد دانش آموزان روستایی ترک تحصیل می کنند خانه ملت: حبیب اهلل دهمرده، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: آموزش و پرورش توانایی ایجاد کالس درس در 
تمام روستاها را ندارد و ۹۰ درصد دانش آموزان پس از مقطع ابتدایی ترک تحصیل می کنند. وی گفت: در مناطق کم برخوردار مانند سیستان و بلوچستان خانواده ها به دلیل مشکالت مالی از مدرسه 

رفتن فرزندان خود جلوگیری می کنند. دهمرده افزود: در برخی مناطق به دلیل فقر فرهنگی و اقتصادی تعداد قابل توجهی از بچه ها بویژه دختران مدرسه نمی روند.
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دولت تنها 30درصد می پردازد

70درصد هزینه درمان سرطان از جیب بیماران
 جامعه/ مریم احمدی شیروان  رژیم 
غذایی نامناسب، ســبک زندگی نادرست، 
نداشتن تحرک، حتی همین هوای آلوده ای 
که با هر دم و بازدم وارد ریه های ما می شود، 
می تواند از عوامل پدید آمدن بیماری جانکاه 
سرطان باشــد. سرطانی که به استناد آمار، 
شیوع آن به زیر 30 ســال رسیده و روزانه 
قاتل جان حدود 130 نفر از مردم کشورمان 
است. بیماری ســخت درمانی که عالوه بر 

درد، هزینه های بسیاری نیز دارد.
افزایش هزینه های درمانی طی چند ســال 
مشــکالت زیادی برای همه به وجود آورده 
است، اما این هزینه ها برای بیماران سرطانی 
به مراتب بحرانی تر است. هزینه هایی که در 
خوشبینانه ترین حالت، تنها 30درصدش را 
دولت قبــول کرده و 70 درصد آن از جیب 

مردم پرداخت می شود.
البته به گفته مددکار بنیاد امور بیماری های 
خاص، این هزینه ها بسته به نوع بیماری، نوع 

دارو و دوز دارو متفاوت است.
نوری زاده به خبرنگار مــا توضیح می دهد: 
ممکن است برای بیماری، داروهای خوراکی 
تجویز شده باشــد که ماهیانه حدود 300 
هزار تومان هزینه داشــته باشد یا داروهای 
تزریقی که حدود یک میلیون تومان هزینه 
دارد. یا ممکن است شیمی درمانی در مطب 
خصوصی انجام شــود که هــر دوره حدود 
500 هزار تومان برای بیمار هزینه دارد، اما 

در بیمارستان های دولتی رایگان است.
او با توضیح درباره پُرهزینه ترین سرطان ها 
اضافــه می کند: هــر چند هزینــه درمان 
ســرطان ها با هــم متفــاوت اســت، اما 
سرطان هایی مانند ســرطان خون، سینه، 
مغز و اعصاب محیطی و ریه آن هم به دلیل 
استفاده بیشتر از داروهای خارجی در روند 

درمان آن به مراتب پرهزینه تر هستند. 
ایــن مــددکار تأکیــد می کنــد: هرچند 
30 درصــد هزینه درمان توســط بیمه ها 
پرداخت می شــود، اما بســیاری از بیماران 
توانایی پرداخت این هزینه ها را ندارند. رنج 
مضاعف هزینه های درمان سرطان در کنار 
درد های این بیماری همچنین زمینه تحمیل 
فشار های اقتصادی و اجتماعی زیادی نیز به 
همراهــان و خانواده های این بیماران ایجاد 
می کند. البته در مؤسسات خیریه از بیماران 
حمایت می شود، اما شــمار زیاد بیماران و 
باالبودن هزینه های درمان، امکان حمایت از 

تمامی بیماران را مهیا نمی کند.

 درد مضاعف بیماران، نسخه هایی از 
100 هزار تا 15 میلیون تومان

مدیر بزرگ تریــن و مجهزترین مرکز پرتو 
درمانی کشــور با بیان اینکه آمار مبتالیان 
به سرطان در کشور رو به افزایش است، به 
خبرنگار ما می گوید: با این حال نســبت به 
بروز ســرطان از جهان پایین تر هستیم، اما 

شیب صعود سریع تری داریم.
فاطمــــه  دکتــر 
ورشویي تبریـــزي 
در مورد هزینه های 
ســــرطان  درمان 
توضیـــح می دهد: 

هزینه هــا معیارهــای گوناگونــی دارد. از 
نســخه های 100 هزار تومانی شروع شده 
و حتی ممکن اســت نســخه 15 میلیون 
تومانی بــرای یک ماه الزم باشــد. البته با 
نــگاه به اینکه خیلی از داروها را نیز بیمه ها 
پوشش نمی دهند، می توان گفت، هزینه های 
سرسام آور بر بیمار وارد می کند. طرح تحول 
سالمت برای شیمی درمانی و پرتو درمانی از 
هزینه های بیماران کاسته است. هزینه پرتو 

درمانی بین 8 تا 10 میلیون تومان و شیمی 
درمانی حداقل ماهیانــه 700 هزار تومان 
هزینه تزریق برای بیمار طی دوره است که 
در این طرح تقریباً صفر می شود و بیمار باید 
تنها هزینــه دارو را پرداخت کند، اما همان 
هم برای بیشتر افراد خیلی زیاد است. بویژه 
تهیه داروهایی که تحت پوشش بیمه های 
پایه قرار ندارند و بیشــتر داروهای جدید و 

گران هم از این دسته اند.
این متخصص رادیوتراپــي و انکولوژي در 
ادامــه با بیان اینکه داروهــای ایرانی با نوع 
خارجی آن تفاوت قیمت بســیار دارد، بیان 
می کند: مــن معتقد به حمایــت از تولید 
داخلی هســتم. اگر دارویــی تولید داخل 
باشــد و کارآزمایی های بالینی را رد کند و 
مستنداتی ارائه شود که پزشکان باور داشته 
باشــند به اندازه داروی خارجی اثربخشی 
دارد، آن را تجویز خواهم کرد؛ زیرا هزینه ها 
بسیار کاهش پیدا کرده، بیمار راحت تر آن 
را تهیه می کند و به اقتصاد کشــور کمک 
می شود. اما در برخی داروها بویژه داروهای 
گران تر آنچنان اختالف قیمتی وجود ندارد 
و نوع خارجی و ایرانی تفاوت قیمت زیادی 

با هم ندارد.

 حمایت نکردن بیمه، مشکل بزرگ 
غربالگری سرطان

وی تصریح می کند: گاهی اعتماد پزشــک 
درمانگر یا آنکولوژیســت برای اســتفاده از 
داروی ایرانی جلب نشده است. البته مجبور 
هستیم به وزارت بهداشت و مجوز اعطا شده 
به این داروها اعتماد کنیم، اما در این زمینه 
شــک و شبهه هایی نیز وجود دارد. اگر دارو 
به سرعت تولید و وارد بازار می شود، چطور 
کشورهای رقیب این دارو را تولید نکرده اند. 
مشکل دیگر این اســت که وقتی داروهای 
داخلی توزیــع می شــود، واردات داروهای 
خارجی و برند اصلی بشــدت محدود شده 
و حتی در دسترس نیست و در هر صورت 
بیماران به سمت استفاده از داروهای ایرانی 
ســوق داده می شــوند که در ایــن زمینه 
مشکالت فراوانی داریم. اما به نظر می رسد، 
باید اجازه داد داروی خارجی در کنار داروی 
ایرانی در دسترس باشد و به پزشک و بیمار 
حق انتخاب دهیم. مدیر مرکز درماني رضا با 
اشاره به اینکه در زمینه حمایت از خانواده 
اقــدام خاصی انجام نگرفته اســت، عنوان 
می کند: سرطان نوعی بیماری است که نه 
تنها فرد، بلکه خانواده را نیز درگیر می کند و 
مشکالت مادی، عاطفی، روحی و روانی برای 
آن هــا به وجود می آورد، اما برای حمایت از 

آن ها خألهای فراوانی داریم. هنوز واحدهای 
حمایت یا مددکاری اجتماعی برای حمایت 
روحــی و روانــی از خانواده های بیماران به 
صورت فعال و جامــع نداریم. حتی از نظر 
پوشش بیمه ای نیز مشــکل داریم. در این 
راه، به حمایت دولت نیــاز وجود دارد، زیرا 
بســیار هزینه بر است. اما حداقل در شرایط 
کنونی دولت باید از خیرین بهره ببرد و برای 
تجمیع خیرین، راهنمایــی، جهت دهی و 

حمایت کردن از آن ها گام بردارد.
ورشــویي تبریــزي در پایان بــا تأکید بر 
اهمیت غربالگری می گوید: سرطان هر چه 
زودتر تشخیص داده شود، درمان سریع تر، 
اثربخش تــر، راحت تر و بــا هزینه کمتری 
انجام خواهد شــد. اما مشکل بزرگ در این 
راه، تحت پوشــش نبودن بیمه ای خدمات 
غربالگری است که پس از مدتی هزینه های 

زیادی بر کشور وارد می کند.

 هزینه درمان ســرطان در کشور 
ساالنه 10هزار میلیارد تومان

میزان بروز ســرطان در مردان ایرانی 13۴ 
نفــر و در زنان نیز 1۲8 نفر به ازای هر صد 
هزار نفر جمعیت است که کمتر از متوسط 
جهانی اســت، زیرا آمار متوسط جهانی در 

مردان ۲05 و زنان 1۶5 نفر است.
رئیس اداره پیشــگیری از ســرطان وزارت 
بهداشت با بیان اینکه سرطان پستان و روده 
بزرگ در خانم ها و معده و پروستات در آقایان 
شایع ترین سرطان ها هستند، به خبرنگار ما 
توضیح می دهد: بیش از 300 هزار فرد مبتال 
به ســرطان در کشور وجود دارد و هر سال 
حدود90 هزار نفر به جمعیت این بیماران 
اضافه می شود. هزینه های مستقیم سرطان 
یعنی خدمات تشخیصی و درمانی و... حدود 
3هزار میلیارد تومان و مجموع هزینه های 
مستقیم و غیرمســتقیم بیش از 10 هزار 

میلیارد تومان در سال است.
دکتر علی قنبــری 
اضافــــه  مطلــق 
 15 از  می کنــــد: 
سال گذشــته، ثبت 
سرطان را در سامانه 

یکپارچه اطالعات سرطان یا سیمای سرطان 
انجام داده ایم و از چهار ســال گذشته، برای 
ارتقای این سیستم تالش کرده ایم. در همین 
راستا، سامانه ای برای ثبت تجویزها، مدیریت 
خدمات، تجویزها و نسخ شیمی درمانی تا 
چند ماه آینده اجرایی و عملیاتی می شود. 
امیدواریم این سامانه عالوه بر خدمات ارائه 
شــده، از زحمت بیماران برای تأیید نسخ 

شیمی درمانی بکاهد.
دکتر قنبری مطلق دربــاره متعهد نبودن 
بیمه هــا برای انجــام خدمــات غربالگری 
توضیح می دهد: یکی از چالش هایی که در 
سطح نظام سالمت وجود دارد همین مورد 
است. سازمان های بیمه گر ذکر می کنند کار 
آن ها پیشگیری نیست و خدمات غربالگری 
را تحت پوشش بیمه ها قبول نمی کنند. اما 
طنز ماجرا این اســت که این خدمات اگر 
در نسخه های پزشــکان تجویز شود، کاماًل 
پوشش داده می شــود، اما اگر بخواهیم در 
ساختار وزارت بهداشــت برای نظم دهی و 
استانداردسازی خدمات تشخیص زودهنگام 
برنامه ریزی کنیم، دچار چالش می شــویم. 
رئیس اداره پیشــگیری از ســرطان وزارت 
بهداشــت در پایان از کاهــش هزینه ها در 
صورت متعهد شــدن بیمه هــا می گوید و 

بیان می کند: به همین منظور 
قدم های اولیــه برای طراحی 
زودهنگام  تشخیص  خدمات 
انجام شده و درصدد توسعه آن 
هستیم. اگر خدمات تشخیص 
زود هنگام به صورت نظام مند 
در کشور انجام شود، هزینه ها 
کم می شــود، زیــرا از تجویز 
تشــخیص  خدمات  بی مورد 
زودهنگام جلوگیری می شود و 
افزون بر آن با تشخیص زودتر 
ســرطان، هزینه های درمانی 
نظام ســالمت به صورت عام 
و سازمان های بیمه گر به طور 
خاص کاهش پیــدا می کند. 

تــا وقتی به این موارد توجه نشــود، در جا 
خواهیم زد و درگیر جبران کمبود اعتبارات 

نظام سالمت خواهیم بود.

 پیگیری مجلس برای حمایت بیشتر 
بیمه ها از داروهای سرطانی ها

هــر چند طرح تحول ســالمت در کاهش 
هزینه های درمانی اثربخش بود، اما نیاز به 
اقدامات بیشــتری در این زمینه احساس 
می شود. عضو کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شورای اســالمی نیز با بیان اینکه 
بیماری سرطان هزینه های زیادی به حوزه 
ســالمت کشــور وارد می کند، می گوید: با 
آگاهی بخشی به مردم می توان این هزینه ها 
را کنترل کــرد. پرداخت هزینه های درمان 
بیماران ســرطانی به خاطــر مزمن بودن 
و تهیــه داروهایی که بیشــتر آن ها تحت 
پوشش بیمه ها نیستند برای خانواده ها بسیار 
کمرشکن است. البته در طرح تحول سالمت 
اقدامات مختصری برای آن ها انجام شد، اما 

کافی نیست.
خالقـــی  بشـــیر 
توضیـــح می دهد: 
عمــده مشــــکل 
این بیمــاران تهیه 
داروهای خارجـــی 

و آزاد اســت. البته گفته می شود 95درصد 
داروهــای این بیمــاری در کشــور تولید 
می شــود، اما تهیه همــان 5 درصد داروی 
خارجی معادل 95درصد داروهای ســاخت 
کشــور هزینه ایجاد می کند. این در حالی 
است که داروهای تولید داخل هنوز نتوانسته 
از لحاظ کیفیــت همپای داروهای خارجی 

حرکت کند.
وی در پایان خبر می دهد: در کمیســیون 
پیگیر هستیم تا بیمه ها بویژه بیمه سالمت 
وارد عمل شــده و حمایت های بیشتری از 
بیماران سرطانی داشته باشند تا از درد و رنج 

این بیماران مقداری کاسته شود.

یادداشت ساعت 25

تقلب برای کسب مدرک دانشگاهی و دکترا!
من هیچ گونه حسرت داشتن مدرک دکترا ندارم و اگرچه استادانم توصیه می کردند 
پس از کسب مدرک دانشگاهی کارشناسی ارشد ادامه دهم و با تحصیل در دو سال 
و نوشتن تز درجه دکترایم را بگیرم، اما به علت گرفتاری های شغلی، برنامه ریزی پی 
درپی در شهرستان ها در همان مقطع فوق لیسانس در سال 13۴9، زندگی پرتالش 
روزنامه نگاری و رسانه ای تحصیالت دانشگاهی را به پایان رساندم، ولی 150 عنوان 
کتابی که نوشته و به چاپ رسانده ام؛ از جمله تاریخ کامل 1۲ جلدی صنعت نفت 
ایران یا تاریخچه دفاع از ایران در چهار جلد و تاریخچه نفتکش یا نیروی دریایی که 
بهترین مدرک پایانی و دریافت دکترا به شمار می رود که در مجالت دفاع و نیروی 
دریایی و نفت در چند جلد چاپ شده و باقی آن هم چاپ خواهد شد. اما برای من 
عنوان دکترا مهم نبوده و هرگز برایم آرزویی نبوده است. بسیاری از استادان بزرگوارم 
مانند مرحوم نصراهلل فلسفی، علی اصغر شمیم، عباس پرویز که مورخ واقعی بودند و 
ده ها جلد کتاب نوشتند و فرزانگان دیگری چون بدیع الزمان فروزانفر و عبدالحمید 
بدیع الزمانی و جالل الدین همایی مدرک دکترا نداشــتند و هیچ احساس کمبود 

نمی کردند.
دکترا برای یک پژوهشــگر هر علمی حد عالی تحقیق و تبلیغ نیست. مگر استاد 
عالمه دهخدا دکتر خوانده می شد، مگر عالمه محمد قزوینی مدرک دکتری داشت. 
استاد دهخدا کسی است که بزرگ ترین و کامل ترین لغتنامه زبان فارسی را نوشته 
است.  پیش از این روزی دو شبکه تلویزیونی مرا دعوت می کردند و اکنون وقتی هر 
شبکه ای دعوت می کند، نمی روم )همین امسال در همین ماه بهمن هر کسی تماس 
گرفت عذر خواســتم به آن ها گفتم تاریخ به درد نمی خورد و آشپزی و دورهمی و 
جناب خان مهم است(. روزی خانم گوینده مرا به عنوان آقای دکتر خطاب کرد فوراً 
تکذیب کردم و گفتم: هم شما و هم من را می توانند تحت تعقیب قرار دهند که چرا 
جناب عالی عنوان دکترا به کار برده اید و من سکوت کرده ام. در کشورهای مترقی 
دنیا واژه و عنوان دکتر فقط برای پزشــک به کار برده می شــود، در هیچ کشوری 
دکترای علوم انسانی و سیاسی و غیره را دکتر نمی خوانند، مگر در دانشگاه و فضای 
علمی. غرض از این اشاره این است که شنیدم معاون یک استاندار در قسمت های 
شرقی کشور، یک فرماندار که نماینده دولت و خود باید مجری و حافظ قانون باشد، 
برای ورود به جلسه آزمایش کتبی دانشگاهی دو نفر آدم صاحب معلومات را به جای 
خود به جلسه امتحان فرستاده اند که دست هر دو رو شده و آبروی معاون استاندار 
در فالن استان و فرماندار در فالن فرمانداری رفته است. دومی ناچار به استعفا شده 
و اولی هم البد استعفا خواهد داد، زیرا پذیرفته نیست که یک نفر که در استان یا 
فرمانداری در زمره مقامات مهم سیاســی و اداری است، برای گرفتن یکی دو گروه 
اداری باالتر در روز روشن دست به تقلبی چنین زشت و مفتضحی بزند و شخصی را 

وادار کند به جای او به جلسه امتحان یا کنکور برود.
در روزنامه ها و شبکه های اجتماعی می خوانم هر سال ده ها هزار تن در کنکور دکترا 

و نزدیک 100 هزار تن یا بیشتر در کنکور ورودی فوق لیسانس شرکت می کنند.
علت انبوه بودن جمع داوطلبان آسان بودن امتحان ورودی است. در زمان ما برای 
ورود به مرحله فوق لیسانس باید از عهده ترجمه یک متن عربی و یک متن انگلیسی 
یا فرانسوی برمی آمدیم. در دوران ورود به مقطع دکترا باید متنی را از زبان فارسی 
به زبان عربی و متن دیگری را به یک زبان فرنگی مثالً انگلیسی یا فرانسوی یا هر 
زبان دیگری ترجمه کنیم. متأسفانه این مراحل که ورود به مقطع کارشناسی ارشد 
و دکترا را مشکل می کند، برداشته شده و هزاران فوق لیسانس و دکترا را می بینید 
که زبان خارجی نمی دانند و آن کسانی که درجه دکترا را تصویب می کنند و مدرک 
صــادر می فرمایند هم به این نکته مهم توجه ندارند. یکــی از خصایص و مزایای 
تحصیل در کشورهای خارجی تسلط یافتن به زبان آن کشور است. من از بزرگانی 
مثل دکتر محمدحسن گنجی و بسیاری از استادان می شنیدم که وقتی به خارج 
می رفتند، زبان خارجی را در حد کم می دانستند، ولی به مرور زمان در آنجا مسلط 
به آن زبان حتی دو زبان شدند. زبان عربی و انگلیسی در مدارس ما خوب آموزانده 
نمی شود و عجالتاً که زبان انگلیسی را هم از مدارس ابتدایی حتی غیرانتفاعی حذف 
کرده اند. نوجوانانی که برای تحصیل از مراحل ابتدایی و دبیرســتان از سوی پدران 
و مادران طبقه جدید به خارج اعزام می شوند، این مشکل را دارند که زبان فارسی 
نمی آموزند و این دو مشکل آفرین است. من هر جا می روم مدیرکل، استاندار و هر 
معاون وزیری ادعای داشــتن مدرک دکترا می کند و در حالی که سابقاً مقامات را 
با عنوان حاجی آقا معرفی می کردند، اما اکنون آقای دکتر و خانم دکتر می گویند.

همان ها وقتی دهان باز می کنند یا چند خط می نویسند یا در مصاحبه یا سر کالس 
دانشگاهی برای سخنرانی می روند دست شان رو می شود. به هر حال فرماندار دزفول 
و معاون استانداری خراسان شمالی برکنار شدند و امید دارم این درس عبرتی برای 
دکترهای بی شمار فعلی باشد. به نظر من اغلب آدم هایی که آرزوی داشتن مدرک 
دکترا را دارند-سوای دانشگاهیان و اهل علم که کسی که عاشق علم باشد، دکترا 
به ســراغش خواهد آمد و خواهی نخواهی ضمن کار تدریس مدارج علمی را هم 
خواهد پیمود- عقده داشــتن عنوان برای مناصب اداری دارند.بسیاری از آن ها از 
نداشــتن اطالعات عمومی رنج می برند و در امور اداری و سیاسی خبره نیستند و 
می خواهند با یدک کشــیدن عنوان دکترا جبران بی سوادی و کم دانشی خود را 
بکنند. در هر حال این دکتربازی فایده ای به حال کشــور ندارد و کشوری که بیل 
و بیلچه و کلنگ و اخیراً شــنیدم میلیون ها دالر عسل از خارج وارد می کند، باید 

دکتربازی را کنار بگذارد.

رئیس انجمن داروسازان ایران:
شرط بیمه سالمت برای پرداخت مطالبات وقیحانه است

جامعه: همیــن چند روز پیش بود که 
طاهــر موهبتی؛ مدیر عامل ســازمان 
بیمه سالمت ایران از اختصاص ۲000 
میلیارد تومان به این سازمان به منظور 
پرداخت بخشی از بدهی ها به داروخانه ها 
و دانشــگاه ها خبر داد.با این حال دیروز 
محمد باقر ضیا، رئیس انجمن داروسازان 

ایران به خبرگزاری فارس گفت: دردآور این است که اخیراً سازمان بیمه سالمت، 
یک بند به مفاد قرارداد خود با داروخانه ها اضافه کرده که در آن پرداخت های خود 

را مشروط به تأمین اعتبار و بودجه کرده است.
ضیا با تأکید بر اینکه شرط بیمه سالمت، وقیحانه است، تصریح کرد: در کجای 
اقتصاد دنیا مرسوم است که یک سازمان متصل به دولت با طلبکاران خود چنین 

شرطی کند و پرداخت بدهی خود را منوط به تأمین اعتبار و بودجه کند.
وی گفته مصرانه به دنبال دریافت مجوز برای برگزاری تجمع های اعتراض آمیز و 
احقاق حقوق داروسازان است. از سوی دیگر یعقوب شیویاری عضو هیئت رئیسه 
کمیسیون بهداشت مجلس نیز در گفت و گو با خانه ملت نسبت به خطر بحران 
کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در سال 97 هشدار داده و بر ضرورت چاره اندیشی 
دولتمردان برای پرداخت مطالبات شرکت های دارویی و ملزومات پزشکی تأکید 
کرده است. وی گفته است: اگر با کمبود دارو مواجه شدیم نباید مراکز دارویی را 
مقصر قلمداد کرد، بلکه مقصر اصلی دولتمردان هستند که برای پرداخت مطالبات 

آن ها تاکنون چاره اندیشی نکرده اند.

معاون منابع انسانی قوه قضائیه:
احتمال جدایی ۶۵0 قاضی باسابقه از دستگاه قضایی

جامعه: بر اســاس مصوبه کمیســیون 
تلفیق مجلس در ۲3 دی ماه امســال 
حقوق و مزایای مستمر کارکنانی که در 
سال 9۶ ماهیانه بیش از 50 میلیون ریال 
دریافت می کنند در ســال 97 افزایش 
نمی یابد. اما دیروز معاون منابع انسانی 
قوه قضاییه در نشســت معاونان منابع 

انسانی دادگستری های سراسر کشور گفت با این تصمیم کمیسیون تلفیق احتمال 
دارد حدود ۶50 قاضی باسابقه از دستگاه قضا خارج شوند. حجت االسالم علیرضا 
امینی گفته اســت: متأســفانه گاهی در مراکز تصمیم گیری، تصمیماتی گرفته 
می شود که ضربه می زند مثل تصمیم اخیر کمیسیون تلفیق که نمی دانم واقعاً بر 
چه مبنایی است.باالی ۶50 نفر از دستگاه قضایی و قضات با سابقه ما بر اثر یک 
تصمیم کارشناسی نشده ممکن است از دستگاه جدا شوند. یکباره محاکم عالی ما 
دچار مشکل می شود. آیا آقایان به این مسئله فکر کرده اند و پاسخگو خواهند بود؟ 
وی گفت: نمایندگان مجلس بدانند این گونه تصمیمات اصولی و درست نیست 
که یک چنین شــوکی وارد شود، این به ضرر دستگاه قضایی است و نیروهای با 

تجربه اش را از دست می دهد و این کار به اتقان آرا و عدالت ضرر می زند. 

هزینه های مستقیم 
سرطان یعنی 

خدمات تشخیصی 
و درمانی و... حدود 

3هزار میلیارد 
تومان و مجموع 

هزینه های مستقیم 
و غیرمستقیم 

بیش از 10 هزار 
میلیارد تومان در 

سال است

بــــــــرش

وزیر آموزش و پرورش:
این همه دانش آموز 

تیزهوش نداریم

جمعیت  مســئوالن،  گفتــه  به  جامعه: 
دانش آموزان تیزهوش 1۴0 هزار نفر است.
آن ها با طرح این پرسش که مگر یک جامعه 
چقدر تیزهوش دارد معتقدند بســیاری از 
دانش آموزان با سیستم دوپینگی وارد این 
مدارس می شوند و در حقیقت سطح هوش 
آن ها متوســط به باالســت که از مدارس 
دولتی جدا می شوند. حاال محمد بطحایی، 
وزیــر آموزش و پرورش هــم به خانه ملت 
گفته اســت: به معنای واقعــی این تعداد 

دانش آموز تیزهوش در کشور وجود ندارد. 
او تأکید می کند: تمام دانش آموزانی که در 
مدارس تیزهوشان کشور مشغول به تحصیل 
هســتند را نمی تــوان جــزو دانش آموزان 
تیزهوش و نابغه محســوب کرد. بطحایی 
از برنامــه ای برای اصالح ســاختار مدارس 
تیزهوشان و تعداد این مدارس گفته که قرار 
اســت طی دو هفته آینده این برنامه اعالم 

شود.

قائم مقام وزیربهداشت:
فقط 3 محصول تراریخته 

درایران مجوز مصرف دارند
جامعه: صبح دیروز ایــرج حریرچی، قائم 
مقام وزیربهداشــت در کنفرانس هفتگی 
خود به خبرنگاران اطمینــان داد که تنها 
سه محصول تراریخته ســویا، ذرت و کلزا 
درایران مجوز مصرف دارند و هیچ محصول 
یا فراورده دستکاری ژنتیک شده دیگری در 

بازار کشور وجود ندارد. 
حریرچی در عین آنکه گفت مطمئن نیست 
که تنها دانه روغنی مــورد نیاز در صنعت 
روغن وارد می شود یا محصول آماده روغنی 
آن نیز وارد می شود، اما گفت در هر صورت 
حتی مجوز کشت این نوع دانه ها نیز به جز 
در موارد محدود تحقیقاتی در کشــور داده 

نشده است. 
چنــدی پیــش ســخنگوی کمیســیون 
کشــاورزی، آب و منابــع طبیعی مجلس، 
به ســه عضو کابینه یعنــی وزارتخانه های 
بهداشــت، کشــاورزی و ســازمان محیط 
زیست هشــدار داده و گفته بود: در صورت 
توقف نیافتن واردات محصوالت تراریخته به 
کشور، گزارشی در این راستا به دستگاه های 
نظارتی و شهروندان ارائه می دهیم. بد نیست 
بدانید بر اساس آمار موجود، 5 میلیارد دالر 
از واردات کشور ما به محصوالت تراریخته 

اختصاص دارد.

نایب رئیس کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس:

۵ هزار میلیارد تومان به بودجه 
آموزش و پرورش اضافه شد

خانه ملت: نایب رئیس کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس از اضافه شــدن 5 هزار 
میلیارد تومان به بودجه آموزش و پرورش 

خبر داد.
قاسم احمدی الشــکی گفت: در نشست 
دیروز کمیســیون تلفیق 5 هــزار میلیارد 
تومان به بودجه آمــوزش و پرورش اضافه 
شد، این تصمیم مهم برای به تأخیر نیفتادن 
پرداخت حقوق معلمان، حق التدریسی ها 
و پاداش پایان خدمت معلمان بازنشســته 
اتخاذ شــد و با احتســاب 5 هزار میلیارد 
تومان اخیر این بودجه به ۴0 هزار میلیارد 

تومان رسید.

یک مسئول سازمان 
حفاظت محیط زیست:

کمبود بارش در ۵0 سال اخیر 
بی سابقه است

انســانی  زیســت  محیط  معاون  جامعه: 
 ســازمان حفاظت محیط زیست دربرنامه 
» فرمول یک« گفت: میــزان بارش ها در 
110 روز اخیر از مهرماه تاکنون در بعضی 
مناطق کشور مثل اصفهان و شیراز وضعیت 
خراب و در برخی جاها نرمال بوده است اما 
در کل کشــور ۴0  درصد بارندگی کمتر و 
پاییز کم بارانی داشــتیم و فکر می کنیم 
زمســتان پایین تر از نرمالی از نظر بارش 
داشته باشــیم اما این نوع کمبود بارش در 

50 سال اخیر بی سابقه است.
مسعود تجریشی افزود: مردم اکنون روزانه 
۲50 لیتــر آب مصرف مــی کنند ما فکر 
می کنیم آب زیاد داریم اما اینگونه نیست 
و مصــرف آب ما، با دارایی مان نمی خواند. 
مثل این می ماند که ما هر ماه قبل از اینکه 

حقوق بگیریم، پولمان را تمام کنیم.

خبر

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

 پاسخ کارشناسان به یک پرسش زیست محیطی قدس

چرادرختانباکمترینبرفکمرخممیکنند؟

محیط زیست

 جامعه/ فــروغ طاهری  هر چند که بارش شــدید برف و 
یخبندان از چند روز پیش توسط سازمان هواشناسی پیش بینی 
شده بود، اما برفی که از دو روز قبل چند استان کشور را سفید پوش 
کرد، مشکالت زیادی برای مردم به همراه داشت. اما از قطعی برق، 
ترافیک خیابان ها، لغزندگی معابر ناراحت  کننده تر دیدن درختانی 
پر از شــاخ و برگ بود که شکسته و ســقوط کرده بودند. اما راز 

شکنندگی درختان زیر بار برف زمستانی چیست؟

  آالینده های نوری عامل شکستن درختان است
دکتر مرتضی حسینی توسل، دکترای منابع طبیعی در این خصوص 
به خبرنگار ما می گوید: شکســته و خم شــدن درختان به دلیل 
نشســتن برف بر روی آنان چند عامل دارد که یکی از این عوامل 
آالینده های نوری است. این آالینده ها سبب تضعیف درختان شده 
و چرخه زندگی و ریتم فتوسنتز گیاهان را تغییر می دهند. حتی 

ممکن اســت در برخی موارد دوره های رویشی آن ها تغییر پیدا 
کند، به طور مثال خزان دیرتــر اتفاق بیفتد. وی اضافه می کند: 
محققان تأکید دارند که وقتی آالینده ها بر درختان اثر می گذارند و 
چرخه زیستی گیاه را تغییر می دهند، گیاه آسیب پذیر می شود. این 
آسیب پذیری تنها دیر ریختن برگ های درختان نیست. می تواند 
تغییر شکل گیاه و خارج شدن از شکل اصلی خودش باشد. عالوه 
بر آن به دلیل وجود این مشــکل درختان مقاومت خود را نسبت 
به عوامل بیرونی از دست می دهند. حسینی توسل توضیح می دهد: 
وقتی مقدار نور بیش از حد استاندارد باشد، مقاومت درختان نسبت 
به تغییرات اقلیمی کمتر می شود که این مشکل سبب شکنندگی و 
آسیب پذیری درختان می شوند. این دکترای منابع طبیعی تصریح 
می کند: علت اصلی عدم مقاومت درختان در برابر ســرما و برف 
تغییر اقلیم است. این تغییرات بیشتر از آلودگی نوری سبب تغییر 
ریتم زندگی گیاهان می شود. حسینی توسل می گوید: نظم و قطر 
حلقه های آوندی درونی درختان نشان دهنده چگونگی گذر سال 
بر درخت است. اگر به سطح شکسته شده این درختان نگاه کنیم 
براحتی می بینیم که حقله ها نظم، قطر مناسب و یکسانی ندارند. به 
عبارتی آن ها از نظر آب و هوا و تنش های محیطی در آرامش نبوده 
و مشکالت بسیاری داشتند و با نشستن برف بر شاخ و برگ ها با 

کمترین مقاومتی شکسته شده اند.

  درختان را به حال خود بگذارید
دکتر حسین آخانی، استاد گیاه شناسی دانشگاه تهران در پاسخ 
به این پرســش که برای نجات درختان چه کار کنیم، برف های 

روی آن ها را تکان دهیم یا خیر، به خبرنگار ما می گوید: پاسخ به 
این پرسش آسان نیست و ممکن است در مواردی آری باشد، ولی 
در اصل پاســخ منفی است؛ زیرا برف و باران پدیده های طبیعی 

بوده که برای گیاهان الزم هستند. 
وی تأکید می کند: به هیچ وجه خودسرانه اقدام به ریختن برف از 
روی درختان نکنید؛ زیرا هم خطرناک است و هم می تواند زدن 
بیل و چوب موجب زخمی شدن درختان شود. در مواردی دیده 
می شــود که احتماالً درختانی در حال سقوط هستند و ممکن 
است این کار خطر جانی داشته و یا موجب خسارت به کابل های 
برق و غیره شوند. چنین مواردی باید توسط مأموران شهرداری 

شناسایی و با امکانات تکان و ریزش برف صورت گیرد.
این اســتاد گیاه شناسی با بیان اینکه اغلب درختان خم شده و 
یا سقوط کرده درختان کاج هستند، می گوید: قبالً نیز بارها در 
مورد کاشت بی رویه این درخت غیر بومی تذکر داده بودیم. این 
درختان به دلیل تنه راســت، باریک و تاج انتهایی و ریشه های 
کم عمق، تحمل بار ســنگین را ندارنــد. از طرفی از آنجایی که 
همیشه سبز هستند، برف را روی شاخه های خود نگه می دارند. 
برای آب و هوای شهری مانند تهران باید گیاهان برگ ریز کاشت. 
اگر هم گیاه ســوزنی برگ کاشته می شــود، باید از سرو و نوش 
اســتفاده کرد که کوتاه قد هستند. کاشت کاج از همان ابتدا که 
به ایران وارد شد اشتباه بود و این اشتباه همچنان تکرار می شود.

آخانی در پایان تأکید می کند: باید توجه داشته باشید که برف و 
حتی یخ زدگی شاخه ها برای سالمت آن ها الزم است و به از بین 

بردن آفت هایی مانند سفید بالک کمک می کند.

خسرو معتضد

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

مباحث علمى د ر حوزه تقويت شود      رسا: آيت اهللا علوى گرگانى با تأكيد  بر اينكه مباحث علمى بايد  د ر حوزه تقويت شود ، طالب را به استفاد ه د رست از وقت و سرمايه عمر توصيه كرد .اين 
مرجع تقليد  د ر د يد ار جمعى از طالب مد رسه علميه رسالت با بيان اينكه آيات قرآن براى انسان د رس هاى زياد ى د ارد ، اظهار د اشت: د ر برخى آيات، مطالبى بيان شد ه كه حجت را بر انسان تمام كرد ه 

است، همچنان كه د ر قرآن مى خوانيم«و هللا الحجة البالغه» يعنى آنچه مى بايست به بند گان برسد ، توسط انبياى الهى رسيد ه است.

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

 معارف/ طيبه مروت   «لنه مته سين» 
بيش از 18سال است ميهمان كه نه! فرزند  
اسالم شد ه است. او خود ش را د ختر فاطمه 
د ير،  گرچه  مى گويد :  و  مى د اند   زهرا(س) 
تك  ميان  د ر  يافتم.  خوب  را  «ماد رم»  اما 
تك واژگان خاطره گويى اش «ماد رم فاطمه 
زهرا» را به زبان مى آورد  و عاشقانه از د خت 

رسول اهللا سخن مى گويد . 
او كه اســالم را با عشق و د ر فضايى عارفانه 
يافته، اينك بــا نگاهى عالمانــه به مبانى 
شــريعت محمد ى مى نگرد  و اين نگاه، از او 
بانويى عالم و مشتاق حقيقت ساخته است. 

«لنه مته ســين» كه پس از ازد واج و تشرف 
به اســالم نام «سميرا» را براى خود  برگزيد ه 
و با نام خانواد گى همسرش «خاد م» شناخته 
مى شود . سميرا خاد م اين روزها د ر ايران با 
ترجمه برخــى كتاب هاى د ينى با نهاد هاى 
مذهبى همــكارى د ارد ، گاهــى ميهمان 
د انشگاه ها مى شود  و تريبون تبليغ د ين د ر 
د ست مى گيرد . او يك د ختر و يك پسر د ارد  
و از هركد ام ســه نوه. سميرا خاد م از اولين 

فاطميه اى كه هد ايت شد ، مى گويد :

 شرط ازد واج: مسلمان 
نمى شوم!

 56 ســال پيش د ر يكى از 
شــهرهاى كوچك د انمارك 
به د نيا آمد م. د ريك خانواد ه 
مسيحى زند گى كرد م. پد رم 
معلم و مــاد رم كارمند  يكى 
از اد ارات د انمــارك بود . من 
يك خواهــر و براد ر هم د ارم 
كه متأسفانه پس از مسلمان 
شــد نم با من قطــع رابطه 
كرد ند . آن هــا گرچه خيلى 
با اسالم  اما  مذهبى نبود ند ، 
آورد ن مــن مخالف بود ند  و 
نتوانستند  آن را قبول كنند . گرچه گرايش 
مذهبى پررنگى د ر زند گى ند اشــتم، اما به 
لطف خد اوند  زمينه گرايش به د ين اســالم 
د ر من نهاد ينه شد . اينكه مى گويم لطف خد ا 
بود ، به اين د ليل اســت كه خد اوند  مقاومت 
من د ر برابر تسليم شــد ن را به زيبايى و با 
محبت خد ايى اش پاسخ گفت. زمانى كه با 

همسرم (آقاى خاد م) ازد واج كرد م، به ايشان 
گفتم ازد واج با شما به معناى اين نيست كه 
مسلمان مى شــوم. البته ما با سنت اسالم 
ازد واج كرد يم؛ اما با ايشــان شرط كرد م كه 

مسلمان نمى شوم!

 معجزه گريه هاى فاطميه 
همسرم مســلمان بود  و من مسيحى و ما 
چند ين سال با همين شرايط زند گى كرد يم، 
اما وقتى قرار است د رهاى بهشت به رويت 
باز شــود ، از اراد ه انســان خارج مى شود  و 

مقاومت هاى بيهود ه، فايد ه ند ارد . 
د اســتان هد ايت شــد ن من به بازگشايى 
حسينيه اى د ر كپنهاگ برمى گرد د . همسرم 
به اتفاق د وســتانش مؤسس اين حسينيه 
بود ند  و شــيعيان تا آن روز هيچ مســجد  و 
حسينيه اى ند اشــتند . اصرار همسرم براى 
حضورم د ر حسينيه بى فايد ه بود ، چون من 

عالقه اى به گريه كرد ن ند اشتم! 
يك شب كه همسرم مى خواست به حسينيه 
برود  به من گفت من يك خواهشى از شما 
د ارم. امشب شهاد ت حضرت زهرا(س) است. 
از شــما مى خواهم همراه من به حسينيه 
بيايى. چون ايشــان «ماد رِ» اســالم است. 
هرچند  خيلى مايل نبود م، اما قبول كرد م كه 

همراهش به مراسم عزاد ارى بروم.
حســينيه يك ســاختمان د وطبقه بود  كه 
طبقه پايين براى خانم ها تد ارك د يد ه شد ه 
بود . چراغ ها را خاموش كرد ند  و نور مجلس 
خيلى كم شــد ه بود . مراسم شــروع شد . 
نمى توانم برايتان توصيف كنم. اما روحم پرواز 
كرد . من د ر آن تاريكى نــورى را د يد م كه 

د ر اتاق چرخيد  و حس كرد م د ر وجود  من 
نشست. حالت خاصى پيد ا كرد م، اما متوجه 

نبود م چه اتفاقى افتاد .
بــه خانه كه برگشــتيم، همســرم متوجه 
د گرگونى حالم شــد  و از من پرســيد  چه 
اتفاقى افتاد ه اســت، ماجرا را برايش تعريف 
كرد م. لبخند ى زد  و گفت: اين طبيعى است، 

خد ا مى خواهد  براى او باشى. 
وقتــى اين جمله را گفــت، آرامش خاصى 
پيد ا كرد م و تصميم گرفتم مســلمان شوم، 
بد ون اينكه اطالعى د اشــته باشم. همسرم 
گفت: تصميم سختى اســت، فكر كن اگر 
وارد  اسالم شوى د يگر نمى توانى از آن خارج 
شوى و برگرد ى. كمى با هم صحبت كرد يم 
و فــرد اى آن روز تصميــم گرفتم د ر اولين 
اقد ام پوشش اســالمى را تهيه كنم. گفتم 
من امروز مى خواهم شــروع كنــم. به بازار 
رفتم و روسرى و مانتو خريد م. از همان روز 
از همسرم خواســتم به من نماز خواند ن را 
ياد  بد هد . امروز خد ا را شكر مى كنم كه آن 
شــب د ر فاطميه «خد ا» مرا خواند . من خد ا 
را شاكرم كه د ر فاطميه كامل شد م. اكنون 
بيش از 18ســال است ميهمان بزم معرفت 

الهى شد ه ام.

 رنج هاى ماد رانه حضرت زهرا(س)
 د ر اين مد تى كه مسلمان شد ه ام، به يقين 
رسيد م كه اســالم، انسان را كامل مى كند . 
د يگر د نبال گمشد ه ام نيســتم، زيرا خد ا را 
د ارم و محتاج هيچ چيزى نيســتم. يكى از 
چهره هاى نابى كه به عنوان انســان كامل 
براى من شــناخته شد ه، حضرت زهرا(س) 

است. اين شــخصيت ارزند ه به من كمك 
كرد  تا شــناخت كاملى نســبت به اسالم 
پيد ا كنــم. به نظر من، حضرت فاطمه(س) 
اسالم مجّسم است. نكته د يگر اينكه حضرت 
فاطمــه(س)، ماد رِ ماســت و رفتار ماد ر بر 
فرزنــد  تأثير مى گذارد . حضــرت زهرا(س) 
براى د يند ار ماند ن ما خيلى سختى كشيد ند ، 
مبــارزه و صبورى كرد نــد  و د ر عين تالش 
بــراى احقاق حق حضرت على(ع)، از توجه 
به خانواد ه غافل نماند ند . د رســت است كه 
نمى توانيــم د ر آن جايگاه باشــيم، اما بايد  
مانند  ايشان رفتار كنيم. بايد  براى شناخت 
زهراى مرضيه(س) به مطالعه مى پرد اختم و 
به همين د ليل كتاب هاى بسيارى د ر مورد  
ايشــان مطالعه كرد م. ولى هرچه خواند م، 

احساس كرد م كمتر ايشان را مى شناسم. 
اينكه بانويى د ر 18سالگى كه از د نيا رفته، 
توانسته به اين مقام معنوى و اجتماعى د ست 
پيد ا كند  برايم بسيار آموزند ه است. رفتار و 
عمل حضرت د ر آن سن پايين خيلى مهم 
است و ما بايد  سعى كنيم مانند  ايشان باشيم، 

چون ماد رمان عين واقعيت اسالم است.

 جذابيت «حجاب فاطمى» د ر د ل اروپا
يكى از وجوه شخصيتى حضرت زهرا(س) 
كه براى من بســيار جذاب است، «حجاب 
فاطمى» اســت. من پيش از مسلمان شد ن 
تصور مى كرد م حجاب مثل زند ان است كه 
زن را محد ود  مى كند  و حتى حقوق اوليه او 
را ازبين مى برد . اين تفكرى است كه د ر غرب 
براى حجاب رايج است و من هم مانند  آن ها 
فكر مى كــرد م. اما روزى كه تصميم گرفتم 
مسلمان شوم و خواستم با مانتو و روسرى از 

خانه خارج شوم، خيلى د لهره د اشتم.
 من قبلش با حجاب نبود م و آن روز وقتى از 
پله ها پايين رفتم، ترسيد م كه از خانه خارج 
بشوم، چون نمى د انستم چه برخورد ى با من 
مى شــود . اما همين كه د ر را باز كرد م، سرم 
را بلند  كرد م و لبخند ى بر لبانم نشست و راه 
افتاد م. حس مى كرد م با حجاب از زند ان آزاد  
شد ه ام، احساس آزاد ى به من د ست د اد ه بود .
 خيلى احســاس شــاد ى به من د ست د اد . 
برخالف آنچه تصور مى كرد م حجاب نه تنها 
مرا محد ود  نكرد ، بلكه عالوه بر آزاد ى، احترام 

را نيز د رپى د اشت.

بانوى مسلمان شده د انماركى از د لد اد گى اش به ريحانه النبى مى گويد  

د ر فاطميه كامل شد م

آيت اهللا نورى همد انى:
استكبار هرگز حاضر نيست با مسلمانان كنار بيايد  

رسا: آيــت اهللا نورى همد انى با تأكيد  بر اينكه استكبار با روح عناد ى كه د ارد  هرگز 
حاضر نيست با مسلمانان كنار بيايد ، گفت: آن ها هميشه با ما د شمن هستند  و بايد  

د شمنانى مانند  اسرائيل را ريشه كن كنيم.
اين مرجع تقليد  د ر د يد ار جمعى از معاونان و مد يران عقيد تى سياسى نيروى انتظامى 
با بيان اينكه شكر نعمت موجب افزايش نعمت هاى الهى مى شود ، اظهار د اشت: يكى 
از نعمت هاى بزرگى كه خد اوند  بر ما ارزانى د اشــته همين انقالب اسالمى است، زيرا 

موجب شد  مرد م ما خود  سرنوشت كشور را رقم بزنند .
وى با تأكيد  بر اينكه اين انقالب ما را از زيرسلطه غرب نجات د اد ، عنوان كرد : به همين 
جهت اســت كه همواره تأكيد  مى كنيم حفظ انقالب واجب است، زيرا با خون شهد ا 

به ارمغان آمد ه است.

با اقامه نماز از سوى آيت اهللا جواد ى آملى 
پيكر «حجت االسالم نظرپور» به خانه ابد ى بد رقه شد 

معــارف: مراســم تشــييع پيكر 
حجت االســالم د كتــر محمد نقى 
نظرپور روز گذشته د رحرم حضرت 
معصومه(س) برگزار شد  و آيت اهللا 
جــواد ى آملى برپيكر اســتاد  فقيد  

د انشگاه مفيد  قم نماز اقامه كرد . 
نظرپور،  حجت االســالم محمد نقى 
استاد  اقتصاد  اسالمى د انشگاه مفيد  
و عضو شــوراى فقهى اقتصاد  مركز 
تحقيقات اسالمى مجلس شوراى اسالمى د ر اتوبوس حامل استاد ان حوزه و د انشگاه 
كه براى شركت د ر همايشى د ر شهر نجف عازم اين شهر بود  د ر محور زنگنه به مالير 

د چار حاد ثه شد  و د رگذشت.
مرحوم نظرپور كه يكى از نخبگان اقتصاد  اسالمى به شمار مى رفت، از محضر استاد انى 
چون آيات ميرزا جواد  تبريزى، وحيد  خراسانى، فاضل لنكرانى، جواد ى آملى، حسن 
زاد ه آملى و سيد جعفر كريمى بهره برد . او همزمان با تحصيل د روس حوزوى، د ر سال 
1368 پس از موفقيت د ر آزمون د انشگاه مفيد  د ر رشته اقتصاد  نظرى مشغول تحصيل 

و د ر سال 1387 موفق به اخذ مد رك د كترى شد .

 استقبال پروفسور سنگالى از د يپلماسى قرآنى ايران
ايكنا: خانم پروفســور رحمت اهللا جاين امبانگ، رئيس د انشگاه «تيئس» سنگال د ر 
د يد ار با رايزن فرهنگى كشــورمان د ر د اكار از شــعار د يپلماسى قرآنى ايران د ر اين 

كشور استقبال كرد .
پروفسور امبانگ د ر آيين گشايش اتاق ايران شناسى د ر د انشگاه تيئس(د ومين د انشگاه 
بزرگ ســنگال) و د يد ار با سيد  حسن عصمتى، رايزن فرهنگى كشورمان د ر د اكار با 
اشاره به فراوانى د ارالقرآن ها و مراكز قرآنى وابسته به طرق صوفيه د ر سنگال و عشق 
وافر مســلمانان اين كشــور به قرآن و اهل بيت(ع) اظهار كرد : ما از شعار د يپلماسى 
قرآنى كه رايزنى فرهنگى ايران د ر پيش گرفته اســت، استقبال و همراهى خود  را با 

اين شعار اعالم مى كنيم.

عبد الحسين خسروپناه:
ايران تنها كشور مد ل حكومت د ينى د ر جهان است

معارف: مد ير مؤسســه پژوهشى حكمت و فلسفه ايران عنوان كرد : همين حكومت 
د ينى حله، مقد مه حكومت اســالمى د ر عصر كنونى شــد  و اگر امروز اثرى از شيعه 
هســت، به خاطر مجاهد ت عالمانى مانند  عالمه حلى (قد س ســره) است كه زمينه 

تمد ن سازى اسالمى شد ه اند .
حجت االســالم والمســلمين عبد الحسين خســروپناه د ر نشســتى كه با موضوع 
«رسالت هاى امروز حوزويان» با حضور استاد ان و طالب مد رسه علميه شهيد  صد وقى  
قم برگزار شد ، افزود : د ر مقطع كنونى، د ر كشورى هستيم كه تنها مد ل حكومت د ينى 
د ر د نيا را د ارد  و مى خواهد  از علوم و مبانى اسالمى براى حكومت د ارى استفاد ه كند ؛ 
ولى با تهد يد  هاى زياد ى روبه روســت؛ اولين تهد يد  آن از سوى مد يران غيركارآمد  و 
غيرد غد غه مند  به تشكيل حكومت اسالمى است. امروز چند  د رصد  مد يران نگران علوم 
اسالمى و اسالمى سازى علوم هستند ؛ بعضى ها هنوز فكر مى كنند ، انقالبى نشد ه است.

حد يثى كه رهبر انقالب د ر د رس خارج 
فقه به آن اشاره كرد ند 
د عاى مغِير قضاء

د اود   والمســلمين  حجت االســالم  فارس: 
مهد وى زاد گان، عضو هيئت علمى پژوهشگاه 
علوم انســانى و مطالعات فرهنگى به روايتى 
از جلســه د رس خارج فقــه رهبر انقالب كه 
يكشنبه هشــتم بهمن ماه د ر حسينيه امام 
خمينى(ره) برگزار شــد  پرد اخت كه د ر اد امه 

مى آيد :
«برف ســنگين امروز باعث شد  افراد  كمى د ر 
د رس شركت كنند . به همين خاطر، د ر صف 
سوم چهارم نشستم. آرامش عجيبى د ر سيماى 
ايشان به چشــم مى خورد . يكى گفت: آقا! به 
خاطر برف، كم آمد ند . تبسمى كرد  و شروع به 
خواند ن روايت از امالى شيخ طوسى(ص 135) 
كــرد . روايت از امام صاد ق(ع) د رباره تأثير د عا 
د ر تغيير امر مقضى بود . فرمود ند : قضا، تقد ير 
را حتميت مى د هد  و د عا قضا را تغيير مى د هد .
همان موقع ياد  د رخواست چند  روز پيش يكى 
از حاضران د ر جلســه افتاد م كه حضرت آقا 
براى نزوالت آسمانى د عا بفرماييد . بعد ِ خواند ن 
روايت، د رس فقه را آغاز فرمود ند . باب صالت 
مسافر، بحث قصد  اقامه عشره را مى گويد ، د ر 

همان حسينيه امام خمينى(ره).
روايت به شرح ذيل است:

ُّ القضاَء، و  ... قال ابوعبد اهللا(ع): «إّن الد عاَء لَيرد 
إنَّ المؤمَن لَيذنُب فيحرُم بذنبه الرزَق»؛ همانا 
د عــا قضاء الهى را بر مى گرد اند  و همانا مؤمن 
وقتــى كه گناه مى كند ؛ گناهــش مانع رزق 
مى شود .(امالى شيخ طوسى، 1393، انتشارات 

بنياد  بعثت: 135)

عضو هيئت علمى 
د انشگاه علوم و معارف قرآن:

 قد ر حضرت زهرا(س) مثل 
قبر ايشان ناشناخته است

شبستان: عضــو هيئت علمى د انشگاه علوم 
و معــارف قــرآن گفت: همان طــور كه قبر 
حضرت زهرا (س) ناشــناخته و گمنام است، 
قد ر و منزلت و شخصيت حضرت فاطمه هم 

ناشناخته و گمنام است.
حجت االسالم والمسلمين محمد  اكبرى گفت: 
ما امروز كمبود  را حس مى كنيم و معارف مكتب 
فاطميه د ر متن زند گى بسيارى از مرد م نيست، 
از آن طرف برخى هم احساس مى كنند  مكتب 
فاطميه مثالً آن پويايى و بالند گى الزم را ند ارد ، 
د ر حالى كه ما د ر واقع نه از مكتب فاطميه كه 
بايد  از جهل و عد م معرفت خود مان به مكتب 
نورانى و شــخصيت ممتاز و بى بد يل حضرت 

فاطمه(س) ناالن باشيم.
وى افزود : د ر واقع همان طور كه قبر حضرت 
زهــرا(س) ناشــناخته و گمنام اســت، قد ر 
و منزلت و شــخصيت حضــرت فاطمه هم 
ناشناخته و گمنام است، بنا بر اين، وقتى كسى 
اين شــخصيت را نشناســد  طبيعى است به 
سمت او نخواهد  رفت يا تصور مى كند  مكتب 
فاطميه پويا و بالند ه نيست و اين بزرگ ترين 
د رد  بشر از بد و خلقت بود ه و تمام انبياى الهى 
با اين د رد  مزمن جهل و ناد انى آشنا بود ه اند  و 
رنج ها و مرارت هاى آن ها براى برطرف كرد ن 

اين جهل بسيار بود ه است.

د رنگ

خبر

يك شب كه همسرم 
مى خواست به 
حسينيه برود  به 
من گفت من يك 
خواهشى از شما 
د ارم. امشب شهاد ت 
حضرت زهرا(س) 
است. از شما 
مى خواهم همراه من 
به حسينيه بيايى...

بــــــــرش

د ر گفت وگو با آيت اهللا مقتد ايى تبيين شد 
بررسى نقش روحانيت د ر شكل گيرى و تد اوم انقالب

گفت و گو

رسا: عضو جامعــه مد رسين حوزه علميه قم مى گويد : روحانيت 
مى توانــد  وظيفه اش را خوب انجام بد هــد ، تبليغ بكند  كه نفوذ 
كلمه د اشته باشد  و نفوذ كلمه اش به اين است كه رفتارش، رفتار 
شرعى و اسالمى و زند گى اش، زند گى ساد ه و سالمى باشد .آيت اهللا 
مقتد ايى نقش روحانيت را د ر شكل گيرى و تد اوم انقالب د ر اين 

گفت وگو تبيين مى كند .
 به عنوان نخستين پرسش نقش روحانيت را د ر شكل 

گيرى، تثبيت و تد اوم انقالب اسالمى تشريح بفرماييد ؟
اصل ايجاد  انقالب و اين نهضت اســالمى بــه همت امام بزرگوار 
و وجود  اين روحيه  شــجاعانه و حكيمانه د ر امام بود . منشــأ اين 
انقالب احساس خطرى بود  كه حضرت امام نسبت به اسالم كرد ند ، 
احساس كرد ند  د ر رژيم پهلوى برنامه ها و مشى نظام ستمشاهى، 
برنامه ها و قوانينى كه د ارد  اجرا مى شود ، همه بر ضد  اسالم است و 
بتد ريج د ارند  آثار اسالم را از بين مى برند  كه «ال يبقى من اةسالم 
إال اســمه». از اين رو امام (رضــوان اهللا تعالى عليه) فرياد  مى زد  

«علماى اسالم به د اد  اسالم برسيد ، اسالم د ر خطر است».
با اين احساس خطر براى اسالم، امام اين انقالب و نهضت را شروع 

كرد ند  و ملت غيور و شجاع ايران متابعت و حمايت كرد ند  كه به 
رهبرى امام و حمايت امت اسالمى، اين انقالب پا گرفت و مستقر 
شد  و بحمد هللا اد امه د ارد .البته همان خطر، اآلن نيز موجود  است 
و د شــمنان قسم خورد ه اسالم، ابرقد رت ها و اياد ى آن ها اگر يك 
وقتى د ر لفافه و پشت پرد ه با اين نظام الهى و جمهورى اسالمى 
مبارزه مى كرد ند ، امــروز به طور صريح مى گوينــد  برنامه ريزى 
مى كنيم براى ســقوط اين نظام، براى مبارزه با اين نظام. با ملتى 
كه طرفد ار اين نظام هســتند ، د ارند  مبارزه مى كنند  و طرح هاى 
خائنانه اى كه د ارند  براى ايجاد  شــكاف بين مرد م و د ولت، ايجاد  
شكاف حتى بين روحانيت، بين مرد م و روحانيت. بين روحانيت و 
د ولت. حرمت و حيثيت افراد  را لكه د ار مى كنند  به طورى كه د ر 

نظام هم تأثيرگذار هستند .
 حوزه هاى علميه چه وظيفه اى د ر قبال نظام اسالمى 

د ارند ؟
د شمن د ر مقام اين است كه بين روحانيت با اين نظام شكاف ايجاد  
كند ، روحانيت را از نظام جد ا كند . روحانيتى كه خود ش را سرباز 
اسالم مى د اند ، بايد  خود ش را سرباز اين نظام بد اند  و د ر حمايت از 

نظام و تبليغ از اين نظام، تبليغ و توضيح جايگاه ولى فقيه، جايگاه 
واليت فقيه اقد ام كند .

 پس از پيروزى انقالب اسالمى رابطه روحانيت با مرد م را 
د ر چه سطحى ارزيابى مى كنيد ؟

روحانيت وقتى نافذالكلمه اســت كه جايگاهــش د ر بين مرد م 
حفظ بشود ، مرد م او را نمايند ه پيغمبر(ص) بد انند ، نمايند ه امام 
زمان(عج) بد انند . ما معتقد يم روحانيــت بايد  جايگاه خود ش را 
حفظ كند  و حفظ جايگاه روحانيت به اين اســت كه سعى كند  
رفتارش رفتار اسالمى باشد ، گفتارش گفتار اسالمى باشد  آنچه را 
كه مى گويد  و تبليغ مى كند ، حد  اعالى آن ها را د ر اعمال خود ش 
ببيند .مرد م بايد  يك زند گى صالح و ســالم از روحانى ببينند ، اين 
ساد ه زيســتى د ر بين مرد م و د ر نفوذ و اعتماد  روحانيت د ر بين 

مرد م خيلى تأثير د ارد .

نكته هاى ناب

خبر

معارف

آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 
حوزه ثبتی شهرستان فردوس

دراجرای ماده 3 قانون  و 13 آیین نامه تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی امالکی که 
در هیئت مندرج در قانون مذکور مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک فردوس مورد رسیدگی و رای آن صادر گردیده است 

به شرح ذیل جهت اطالع عموم آگهی می شود:
1- آقای حسن علیمرادی  فرزند  برات   ,  نسبت  به  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ,   به مساحت 277/29  متر 
مربع , خریداری ش��ده مع الواس��طه از  آقای س��ید عزیزاله قدس��ی نیا ,از  پالک 4121  فرعی از 1-  اصلی    بخش یک  

فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس-خیابان شهید مطهری 43
 2- خانم طیبه خیاط  فرزند  عباس   ,  نسبت  به  ششدانگ یک قطعه  زمین مزروعی ,   به مساحت 252  متر مربع , 
خریداری شده بال واسطه از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس  و همچنین خریداری مع الواسطه از مالکین رسمی) 
پ��الک 4111 فرع��ی ( ,از  پ��الک 4111 و از پالک 8225 واز پالک 15864 و از پ��الک 16132  فرعی از  یک - اصلی    

بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – شهرک بسیجیان-خیابان زعفرانیه 5 
3- آقای س��ید جواد جوادی   فرزند  س��ید رضا  ,  نس��بت  به  ششدانگ یک قطعه زمین مشتمل بر خانه  ,   به مساحت 
351/48 متر مربع , خریداری شده از مع الواسطه از آقای محمد رضا زبرجدی و انتقالی از آقای کاظم ظریفی  ,از   پالک 

1324  فرعی از  دو  اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – بلوار شفا    
4- خانم اشرف  قویم   فرزند  غالمرضا   ,  نسبت  به  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی,   به مساحت 277  متر مربع 
, خریداری مع الواس��طه از مالکین رس��می) پالک 4111 فرعی ( و همچنین خریداری از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان 
فردوس  ,از   پالک 4111 و از پالک 9758  و از پالک 10770   فرعی از یک اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس  – شهرک بسیجیان-خیابان طالئیه 5
5- خانم فاطمه خزاعی   فرزند  اس��ماعیل   ,  نس��بت  به  شش��دانگ یکباب ساختمان مسکونی,   به مساحت 279   متر 
مربع , خریداری مع الواس��طه   ازآقای ولی اله فرار  وبالواس��طه از ش��رکت تعاونی مس��کن بسیجیان فردوس  ,از   پالک 
4111 و از پ��الک 9901  و از پ��الک 9758   فرع��ی از ی��ک اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس  – شهرک بسیجیان
6- خانم عذرا چوپانی    فرزند  محمد علی   ,  نس��بت  به  704/10 متر مربع )س��هم مش��اع( از کل 1859/26 متر مربع 
شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی , خریداری ش��ده مع الواسطه از آقای محمد علی پس��ر کربالئی حجی حسین و خانم 
فاطمه طالبیان   , پالک 1688 فرعی  از  یک اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – اراضی 

بلده 
7- نجمه اکرمی نژاد    فرزند  رحمت اله   ,  نس��بت  به  451/06 متر مربع )س��هم مش��اع( از کل 1859/26 متر مربع 
شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی , خریداری ش��ده مع الواسطه از آقای محمد علی پس��ر کربالئی حجی حسین و خانم 
فاطمه طالبیان   , پالک 1688 فرعی  از  یک اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – اراضی 

بلده
8- عباس علی زاده    فرزند  محمد رضا,  نسبت  به  704/10 متر مربع )سهم مشاع( از کل 1859/26 متر مربع ششدانگ 
یکقطعه زمین مزروعی , خریداری شده مع الواسطه از آقای محمد علی پسر کربالئی حجی حسین و خانم فاطمه طالبیان   

, پالک 1688 فرعی  از  یک اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – اراضی بلده
9- آقای مهدی س��روری فرزند  محمد امیر  نس��بت به ششدانگ یکباب س��اختمان  مسکونی,  به مساحت 123/23 متر 
مربع از محل مالکیت مشاعی خودشان,از پالک  1275   فرعی از  2  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس  – خیابان خرمشهر11/3

 10- آقای  جعفر اس��دی  فرزند  ابراهیم   ,  نس��بت به شش��دانگ یکباب یکقطعه زمین مزروعی,  به مساحت 220 متر 
مربع خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای رجبعلی غافلی و همچنین از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس,از پالک  
4111   فرع��ی و از پ��الک 12454 فرعی و از پ��الک 16132 فرعی   از  1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان فردوس  – شهرک بسیجیان - خیابان زعفرانیه 5
11- آقای  محمد علی  گمنام   فرزند  رضا   ,  شش��دانگ یکقطعه باغ,  به مس��احت 2475  متر مربع خریداری شده مع 
الواس��طه از آقای کاظم صدر الس��ادات ,به ش��ماره پالک 1381   - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس  – شهر قدیم 
12- خانم انسیه یزدان پناه    فرزند  علی اکبر   ,  ششدانگ قسمتی از یکباب ساختمان مسکونی ,  به مساحت 133/88 
متر مربع مربع خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقای ولی اله فرار  و همچنین خریداری بالواسطه از شرکت تعاونی مسکن 
بسیجیان فردوس,از پالک  4111   فرعی و همچنین  از پالک 9618 فرعی  از  1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – شهرک بسیجیان -خیابان زعفرانیه 2
13- خانم ش��هربانو ظریفی    فرزند  محمد   ,  شش��دانگ یکقطعه باغ,  به مس��احت 1011/27 متر مربع مربع از محل 
مالکیت مشاعی خودشان,از پالک  967 فرعی   از  1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان 

فردوس  – باغشهر اسالمیه –بلوار انقالب -روبروی هیات حسینی 
14- حبی��ب ال��ه حقیقی   فرزند  محمد ضا   ,  شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی ,  به مس��احت 200/81    متر مربع 
خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقایان محمد علی ممتاز و اسماعیل اس��توار  و انتقال بال واسطه از شرکت تعاونی مسکن 
بسیجیان فردوس  ,از پالک  4111 فرعی و از پالک 12496 فرعی و از 16661    فرعی  از  1  - اصلی  فردوس بخش 

یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – شهرک بسیجیان -خیابان زعفرانیه 3
15- آقای غالمرضا شهریاری  فرزند  لطف اله   نسبت  به ششدانگ قسمتی از یکباب منزل مسکونی     به مساحت 5/81 
متر مربع, خریداری شده از خانم خیر النساء میرشب  , از پالک 17171   از یک- اصلی بخش یک  فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس–خیابان حافظ 9
16-  خانم زینب شرفی نرم  فرزند مصطفی  نسبت  به ششدانگ یکقطعه باغ به مساحت 2000/90 متر مربع, خریداری 
شده مع الواسطه  از آقای سید خلیل اله امام جمعه قدسی نیا  , از پالک 4454   از یک- اصلی بخش یک  فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان فردوس–باغشهر اسالمیه –خیابان بهار آزادی
17- آقای محمد محروقی  فرزند حس��ن  نس��بت  به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب س��اختمان    به مساحت کل 
200/42 متر مربع, خریداری ش��ده از آقای حمید روزبخش  , از پالک 4500   از یک- اصلی بخش یک  فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان فردوس–خیابان حافظ 7
18- خانم س��عیده س��ادات حسینی بغداده  فرزند سید هادی  نسبت  به س��ه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان    
به مس��احت کل 200/42 متر مربع, خریداری ش��ده از آقای حمید روزبخش  , از پالک 4500   از یک- اصلی بخش یک  

فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس–خیابان حافظ 7
19- خان��م معصوم��ه عزیزی فرزند محمد علی   نس��بت  به شش��دانگ یکقطعه باغ     به مس��احت 767/02  متر مربع, 
خری��داری ش��ده از آق��ای محمد عل��ی عزیزی  , از پ��الک 4111   از یک- اصلی بخش یک  ف��ردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس–اراضی توکل
20- آقای مهدی احمد پور    فرزند  غالمرضا نس��بت  به شش��دانگ یکباب منزل مسکونی    به مساحت 230  متر مربع, 
خریداری شده مع الواسطه  از آقای ذبیح اله واحدی     , از 4112  فرعی از  1  - اصلی بخش یک  فردوس  محل وقوع 

ملک شهرستان فردوس – حاشیه بلوار کشاورز 
21- آقای عباس نیازی   فرزند  پنجعلی  نس��بت  به شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی    به مس��احت 300  متر مربع, 
خریداری شده مع الواسطه  از آقای شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس     , از  9843  فرعی و از 10584  فرعی از 

یک- اصلی بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس – شهرک بسیجیان –خیابان طالئیه 6
22- خانم زهره فقفوری   فرزند  غالمرضا     نسبت  به ششدانگ یکباب منزل مسکونی     به مساحت 279  متر مربع, 
خریداری ش��ده مع الواس��طه از مالکین مشاعی رسمی ) پالک 4111 فرعی ( و همچنین خریداری شده از شرکت تعاونی 
مس��کن بس��یجیان فردوس,از  پالک 4111 و از پالک 9901 فرعی  از یک- اصلی بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک 

شهرستان فردوس– شهرک بسیجیان - خیابان زعفرانیه5
23- خانم معصومه ارزانتی   فرزند  غالمرضا     نس��بت  به شش��دانگ یکباب منزل مس��کونی     به مس��احت 279  متر 
مربع, خریداری شده مع الواسطه از خریداری شده از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس,از  پالک  9901 فرعی  از 

یک- اصلی بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس– شهرک بسیجیان - خیابان زعفرانیه
24- خانم زهرا س��ادات مهدوی جلیلی   فرزند  س��ید هاش��م ,  نسبت   شش��دانگ یکباب  منزل مسکونی ,   به مساحت 
90/55  متر مربع , از محل مالکیت مشاعی خودشان,از پالک 1834 فرعی از   دو -  اصلی    بخش یک  فردوس  محل 

وقوع ملک شهرستان فردوس  – خیابان قائم –نبش قائم 5
25- خانم  صغرا ارفعی فرزند  غالمحس��ین    ,  نس��بت  شش��دانگ یکباب  ساختمان  مسکونی ,   به مساحت 220/58  
متر مربع , خریداری ش��ده مع الواس��طه  از آقای حبیب اله محمد شاهی و انتقال بالواسطه از آقای شرکت تعاونی مسکن 
بس��یجیان ف��ردوس  , از پ��الک   4111  فرعی و همچنین  از پ��الک  9616  فرعی از   یک اصلی    بخش یک  فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – شهرک بسیجیان - خیابان طالئیه 1
26-  خانم پریسا   پایدار  فرزند  محمد باقر    ,  نسبت  به  ششدانگ یکباب  منزل مسکونی ,   به مساحت 279/79  متر 
مربع , خریداری شده مع الواسطه از مالک رسمی آقای  حسن قوی بامداد,از   پالک 4112 فرعی  از  یک اصلی    بخش 

یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – بلوار بعثت شمالی –بعثت شمالی 17 
27-  آقای س��ید عباس ش��ریعتی     فرزند  س��ید احمد     ,  نسبت  به  ششدانگ یکقطعه زمین مزروعی ,   به مساحت 
265/92  متر مربع , خریداری شده از آقای غالمحسین کفیلی,از   پالک 686 فرعی  از  سه  اصلی    بخش یک  فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – خیابان شهید گمنام 
28- خانم صدیقه س��ید محبوب     فرزند  س��ید علی     ,  نس��بت  به  شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی ,   به مساحت 
265/92  متر مربع , خریداری شده از  آقای غالمحسین کفیلی,از   پالک 686 فرعی  از  سه  اصلی    بخش یک  فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – خیابان شهید گمنام
29- آقای حمید رضا آزاد فرزند  محمد   ,  نس��بت  به  شش��دانگ یکباب  منزل مس��کونی ,   به مس��احت 301/73 متر 
مربع , خریداری شده مع الواسطه از آقایان غالمحسین نظریان و محمد حسین شکیبی و شرکت تعاونی مسکن بسیجیان 
ف��ردوس,از   پ��الک 4111 و از پالک 8243 واز پ��الک 9843 و از پالک 9919 فرعی از یک اصلی   بخش یک  فردوس  

محل وقوع ملک شهرستان فردوس – شهرک بسیجیان –خیابان طالئیه 4
30- آقای حس��ین قائمی برون      فرزند  علی   ,  نس��بت  به  شش��دانگ یک قطعه باغ  ,   به مس��احت 2246/59 متر 
مربع , خریداری ش��ده مع الواس��طه از خانم لیلی ناصری ,از   پالک 88   فرعی از   9   اصلی   روس��تای برون  بخش یک  

فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  –روستای برون 
31- آقای س��ید رضا س��یدی محبوب    فرزند  س��ید جواد   ,  نس��بت  به  ششدانگ یکباب  س��اختمان)دامداری( ,   به 
مس��احت  987/98 متر مربع , خریداری ش��ده مع الواسطه از آقایان حسین  و احمد صفایی ,از   پالک 2105    فرعی از  

یک  اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس-باغشهراسالمیه –خیابان سلمان 
32- آقای جواد اکرمی نژاد     فرزند  رحمت اله    , نس��بت  به س��ه دانگ مش��اع از  شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی    
,   به مس��احت کل  957/57 متر مربع , خریداری ش��ده مع الواس��طه از آقایان محمد رضا  و رجبعلی زبرجدی و آقای 
علیمراد , پالک 4236 فرعی از 1676   فرعی از  یک  اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان فردوس  

–باغشهر اسالمیه –خیابان مسلم ابن عقیل 

33- آقای محمد رضا اکرمی  نژاد     فرزند  رحمت اله    , نس��بت  به س��ه دانگ مش��اع از  شش��دانگ یک قطعه زمین 
مزروعی    ,   به مس��احت کل  957/57 متر مربع , خریداری ش��ده مع الواسطه از آقایان محمد رضا  و رجبعلی زبرجدی 
و آقای علیمراد , پالک 4236 فرعی از 1676   فرعی از  یک  اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرس��تان 

فردوس  –باغشهر اسالمیه –خیابان مسلم ابن عقیل 
34- آقای غالمحس��ین صدیقی   فرزند  ابراهیم     ,  نس��بت  به  638/40 متر مربع )س��هم مشاع( از کل 2529/13 متر 
مربع شش��دانگ یکقطعه زمین مزروعی , خریدار ش��ده مع الواس��طه از آقای حسن اسالمی    , پالک 283 فرعی  از  یک 

اصلی    بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – باغستان سفلی
35- اقای س��ید س��عید س��ید حسنی  فرزند  س��ید امراله       ,  نسبت  به  ششدانگ  یکباب ساختمان     ,   به مساحت 
207/97 متر مربع , خریداری شده از آقای محمد باقردانش پژوه ,از     پالک    4111   فرعی از  یک    اصلی    بخش 

یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس   – شهرک بسیجیان –خیابان زعفرانیه 3
36- خانم مریم مختارنیا  فرزند  عباس     , نسبت  به  ششدانگ قسمتی از  یکباب ساختمان مسکونی      ,   به مساحت 
66/55 متر مربع , خریداری شده مع الواسطه از آقای احمد کیوانی    ,از  پالک    4111   فرعی از  یک    اصلی    بخش 

یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – خیابان بسیج 12 
37- آقای مهدی تیموری   فرزند  برات        ,  نسبت  به  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی    ,   به 
مساحت کل  219/35 متر مربع , خریداری شده مع الواسطه  از آقایان ولی اله فرار و غالمرضا سلیمی  و انتقال بالواسطه 
از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس   ,از  پالک    4111 فرعی  و همچنین از    10770  فرعی از   یک    اصلی    

بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – شهرک بسیجیان –خیابان طالئیه 5
38- خانم مریم قنبری   فرزند  محمد        ,  نسبت  به  سه دانگ مشاع از ششدانگ  یکباب ساختمان مسکونی    ,   به 
مساحت کل  219/35 متر مربع , خریداری شده مع الواسطه  از آقایان ولی اله فرار و غالمرضا سلیمی  و انتقال بالواسطه 
از شرکت تعاونی مسکن بسیجیان فردوس   ,از  پالک    4111 فرعی  و همچنین از    10770  فرعی از   یک    اصلی    

بخش یک  فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – شهرک بسیجیان –خیابان طالئیه 5
39- آقای حس��ین قیومی ش��ریفی  فرزند محمد رضا,   نس��بت  به  ششدانگ یکباب ساختمان مسکونی ,     به مساحت   
344/4   متر مربع , خریداری شده مع الواسطه از آقای غالمحسین خادمی , از پالک  4112   فرعی  از 1 - اصلی بخش 

یک  فردوس محل وقوع ملک شهرستان فردوس– خیابان بسیج 12
40- خانم فاطمه صانعی پور فرزند کاظم,   نس��بت  به شش��دانگ قسمتی از  یکباب ساختمان مسکونی  ,     به مساحت   
11/87  متر مربع , خریداری شده مع الواسطه از آقای نجفعلی صادقیان,از پالک  4111   فرعی از  1  - اصلی  فردوس 

بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – شهرک بسیجیان - خیابان طالئیه 2
41-  آقای رجبعلی رزقی   فرزند محمد رضا ,   نس��بت  به  شش��دانگ قس��متی از  یکباب س��اختمان مس��کونی  ,     به 
مساحت   103/57  متر مربع , خریداری شده مع الواسطه از اقای محمد قبوری,از پالک  4675   فرعی از 4128  فرعی 

از  1  - اصلی  فردوس بخش یک   فردوس  محل وقوع ملک شهرستان فردوس  – خیابان حافظ 15
این آگهی ,  نسبت  به امالک فوق الذکر در دونوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود لذا  درصورتی که اشخاص ذی نفع 
,  نسبت  به آراء صادره اعتراضی داشته باشند باید از تاریخ انتشار اولین آگهی ظرف مهلت دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت فردوس ارائه و رسید اخذ نمایند،معترضین باید طی مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به ثبت ,مبادرت به تقدیم 
دادخواست در دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست را به اداره ثبت فردوس تحویل دهند،در این صورت 
اقدام��ات ثبت ،موکول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ،در صورتی که اعت��راض در مهلت قانونی واصل نگرددیا معترض 
،گواهی تقدیم دادخواس��ت ب��ه دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت برابر مقررات مربوطه مبادرت به صدور س��ند 
مالکیت خواهد نمود. 9618195 تاریخ انتشار نوبت اول:   25/ 1396/10 تاریخ انتشار نوبت دوم: :  1396/11/10          

حسن رضا ندائی-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک  شهرستان  فردوس



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه   10 بهمن 1396 12 جمادى االول 1439 30 ژانويه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8610 

روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

ساخت 7500 هكتار شهرك كشاورزى در 29 استان كشور      اقتصاد: على اشرف منصورى، مديرعامل شركت شهرك هاى كشاورزى ايران بتازگى به فارس گفته 7500 هكتار مجتمع و شهرك كشاورزى 
در 29 استان كشور واگذار شده و پيش بينى اين است كه براى 35 هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد شود. وى البته اين راهم گفته كه براى ايجاد شهرك هاى كشاورزى و گلخانه اى در مناطق مرزى و محروم تسهيالت 

با سود چهار درصد، در مناطق روستايى كم تراكم و جمعيت زير 10 هزار نفر با نرخ سود تسهيالت 6 درصد و تسهيالت سرمايه در گردش با نرخ 10 درصد ارائه مى شود.

فاصله فقير و غنى در 15 سال اخير كم شد 
اقتصاد: يكى از شاخص هاى مهم 
اقتصــادى ميزان نــرخ نابرابرى در 
توزيع ثروت است. بررسى آمارهاى 
15 سال گذشــته مركز آمار ايران 
نشــان مى دهد، جمهورى اسالمى 
طــى اين زمان موفــق عمل كرده 
اســت؛ به نحوى كه سهم دو دهه 
متمول درآمدى، كاهــش يافته و 

سهم هشت دهه ديگر افزوده شده است.
بر اين اساس سهم هزينه دهك دهم (ثروتمند)، در يك روند كاهشى از 0/3394 
در ســال 1380 به 0/3086 در سال 1395 كاهش يافته است. همچنين سهم 

هزينه دهك نهم در اين فاصله از 0/1624 به 0/1582 تغيير كرده است.
به گزارش تســنيم در سوى ديگر سهم هزينه سرانه مجموع هفت دهك نسبتاً 
فقيرتر با رشدى 10 درصدى از 0/3807 به 0/4132 رسيده است. در اين ميان 

سهم دهك هشتم تقريباً رقم ثابت 12 درصد را نشان مى دهد.
بررسى ها نشان مى دهد بخش اعظم كاهش نابرابرى، در سال هاى 91 و 92 
رخ داد و در سه ســال اخير، نابرابرى مجدداً شيب افزايشى به خود گرفته 

است.
 نسبت هزينه كرد سرانه دهك ثروتمند به فقير اكنون حدود 13 برابر است كه به 
هيچ عنوان شايسته نظام اسالمى نيست. اين رقم در سال هاى 91 و 92 تا نسبت 

10 نيز كاهش يافته بود.

ارزش خانه هاى خالى 2 برابر ارزش بازار سرمايه!
اقتصاد: طبق سرشــمارى ســال هاى 90 و 95، طى پنج سال تعداد واحدهاى 
مســكونى خالى، رشدى 5/ 55 درصدى داشته است؛ تعداد اين واحدها در سال 
90، يك ميليون و 663هزار و در سال 95 به 2ميليون و 587 هزار واحد افزايش 
يافته اســت، نكته مهم معادل ارزش رقمى حدود 250 ميليارد دالر كه بيش از 
دو برابر ارزش كل بازار ســرمايه ايران( 113 ميليارددالر) است.البته اين خانه ها 
عموماً جزو مسكن لوكس محسوب مى شود كه از توان خريد بسيار از مستأجران 

خارج است.
درهمين حال گزارش وزارت اقتصاد هم نشــان مى دهد كه نرخ واقعى خانه هاى 
خالى در كشور از رقم 4/2 درصد در سال 1385 به 11/3 درصد در سال 1395 

رسيده است و 2/6 ميليون واحد خانه خالى در كشور وجود دارد.

جزئيات محاسبه ماليات بر عيدى كارگران مشمول قانون كار
فارس: عضو هيئت مديره شوراهاى 
اســالمى كار كشــور با اعالم اين 
خبر كه عيدى پايان سال كارگران 
مشــمول ماليات خواهد بود، گفت: 
ســنوات كارگرى بــه دليل ذخيره 
سابقه كار كارگران جزو درآمدهاى 

مالياتى محاسبه نمى شود.
علــى خدايى، عضــو هيئت مديره 

شوراهاى اسالمى كار كشور افزود: پيش از اين سنوات كارگرى جزو ماليات بود، 
اما با مصوبه اى مبنى بر اينكه كارگر چه در صورت تمديد قرارداد و چه فســخ 

قرارداد با كارفرما توافق كند، مشمول ماليات نخواهد بود.
بــا توجه به تعيين حداقل حقوق 930 هزار تومانى حداقل حقوق كارگران براى 
ســال 96، حداقل و حداكثر عيدى آنان براساس پايه حقوق و سه برابر حداقل 

حقوق تعيين مى شود.
گفتنى است عيدى كارگرى كه در طول يكسال كامل كار كرده باشد، 2 ميليون 
و 500 هزار تومان محاسبه شود، تا 2 ميليون تومان معاف از ماليات و 500 هزار 

تومان مشمول ماليات 10 درصدى يعنى 50 هزار تومان خواهد بود.

ميز خـــبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  دو روز پيش 
نمايندگان مجلس، كليات اليحه بودجه 
ســال آينده را رد كردنــد؛ اقدامى كه از 
نــگاه ردكننــدگان از دغدغه مندى براى 
معيشت مردم ناشى شد، حال آنكه از نگاه 
مدافعان اليحه در سياســى كارى و نگاه 
برخى نمايندگان به انتخابات دور بعدى 
و خيزشــى زودهنگام براى كسب رأى، 

ريشه داشت.
مخالفان كليات اليحــه، غيرواقعى بودن 
منابــع، هدفمندى يارانه هــا و چگونگى 
حذف مرفهان، نبود نظارت بر دو ســوم 
بودجه شــركت هاى دولتــى، بى توجهى 
بودجــه به حوزه هايــى از قبيل عمرانى، 
توليــد و بخــش خصوصى، اشــتغال و 
معيشــت مردم، انتشــار نامطلوب اوراق 
مشاركت، استقراض چندين باره دولت از 
صندوق توسعه ملى برخالف روح برنامه 

ششم توسعه و... را مطرح كردند.
در جلســه روز گذشــته كه اولين روز از 
فرصت ســه روزه براى اصــالح و ترميم 
اليحه بود، نمايندگان كميسيون تلفيق، 
مصوبات جديدى به اليحه اضافه كردند. 
بنا به گفته هاى ســخنگوى كميســيون 
تلفيق مجلــس در اليحه بودجه ســال 
آينده يارانه روستاييان، خانواده هاى تحت 
پوشش نهادهاى حمايتى و كم درآمدها 
حذف نخواهد شــد؛ نكته اى كه البته در 

اليحه قبلى هم آورده شده بود.

 چه كسانى يارانه مى گيرند؟
على اصغر يوسف نژاد به ايسنا گفت: طبق 
مصوبه كميســيون تلفيق در پيشــنهاد 
الحاقى بند الف تبصره 14 مقرر شد دولت 
با اســتفاده از اختيارات خــود در قانون 
هدفمندى ترتيبى اتخاذ كند كه در پايان 
ماه سوم سال 97، كليه خانوارهاى تحت 
پوشش كميته امداد و سازمان بهزيستى 
و كليه خانوارهاى ساكنان روستاها و ساير 
خانوارهاى كم درآمد بخصوص در حاشيه 
شهرها كماكان مســتمرى يارانه داشته 
باشند و مصوبه پيشين كميسيون تلفيق 

در تبصره 14 كه درآمد 37 هزار ميليارد 
تومانى هدفمندى يارانه ها در سال 97 را 
پيش بينى كرده بود فعــًال به قوت خود 

باقى است.
وى ادامــه داد: مصوبه ديگر كميســيون 
تلفيق بــه عنوان بند الحاقــى به تبصره 
12 بود كه براســاس آن در اجراى ماده 
12 قانون برنامه ششــم و با رعايت قانون 
اجراى سياســت هاى كلى اصل 44 و رد 
بدهى دولت به تأميــن اجتماعى، دولت 
مكلف است پس از اقدام هاى الزم مبنى 
بر رد قســمتى از بدهى دولت، نسبت به 
تأديه بدهى ها در سقف 500 هزار ميليارد 
ريال در ســال 97 با احتســاب عملكرد 
فوق به روش هاى ارائه حق امتياز، تأمين 
خوراك انــرژى، ايجاد و ارائــه امتيازات 
منطقه ويژه انرژى در مناطق نفت خيز با 
اولويت باال بــردن بازدهى نفت در داخل 
كشور و با قيمت هاى ترجيحى، واگذارى 
پروژه ها و طرح هاى مهم در دســت اجرا 

اقدام كند.
عضو كميســيون تلفيق هم به خبرنگار 
ما گفــت: از آنجايى كه نمايندگان نگران 
حذف 30 ميليون نفر يارانه بگير و وقوع 
خطاى محاســباتى در اين زمينه بودند، 
كليــات اليحه را رد كردنــد، اما نبايد از 
تأثير منفى برخورد دولت با گزارش تفريغ 
بودجــه 95 هم در اين امر چشمپوشــى 

كرد. 
مهــرداد الهوتى اضافه كرد: كميســيون 
تلفيــق، رقم پيشــنهادى دولــت براى 
پرداخت يارانه نقدى را از 23 هزار ميليارد 
تومان به 29 هزار ميليارد تومان افزايش 
داد كه منابع آن از افزايش فروش بنزين 
و ماليــات ارزش افزوده آن تأمين خواهد 
شــد. ضمن اينكه حجــم اوراق به همان 
گزينــه دولت 38 هــزار و 500 ميليارد 
تومان كاهش يافت، حال آنكه كميسيون 
تلفيق قبــًال آن را به نزديــك 50 هزار 

ميليارد تومان افزايش داده بود.
به گفته ايــن عضو كميســيون تلفيق، 
تغييرات در شــرايطى اســت كه دولت 
بــراى پرداخت 23 هزارميليــارد تومان 
يارانه نقدى بايد 30 ميليون نفر را حذف 
مى كرد، اما اين مبلغ به 29 هزار ميليارد 
تومان افزايــش يافته اســت و به فرض 
پرداخت يارانه 45 هــزار و 500 تومانى، 
حــدود 53 ميليون نفر يارانــه خواهند 

گرفت.
سقف  ســاخت:  خاطرنشــان  الهوتى 
انتشار اوراق از سوى شركت هاى دولتى 
و شــهردارى ها 30 هزار ميليارد تومان 
تعيين شــد كه 9000 ميليارد تومان 
كاهش داشت و در نهايت سقف انتشار 
اوراق حدوداً 20 هــزار ميليارد تومان 

شد.

 انتقاد به نوع بودجه نويسى دولت
ناگفتــه نماند دولت از ماحصل نشســت 
نماينــدگان در صحن علنى و رد كليات، 
دلخور و از نگاه رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه اين اقدام، صرفاً اتالف 72 ساعت 
وقت است و قرار نيست اين بودجه ظرف 
يك ســال تمام مشــكالت كشور را حل 

كند!
در هميــن حــال نماينــدگان مجلس 
همچنان به نوع بودجه نويسى دولت انتقاد 
دارند و بر اين باورند كه اگر چه كميسيون 
تلفيق، برخى پيشنهادات دولت از قبيل 
شيب تند افزايش قيمت حامل ها و حذف 
يارانه بگيران را متعادل كرده، اما همچنان 
ايراداتى نظير نبود پارامتر مشخص براى 
حذف يارانه بگيران و شفاف نبودن هزينه 
كــرد درآمد حاصل از حــذف 5 ميليون 
نفر يارانه بگير حذف شــده در سال هاى 
اخير و همچنين آن ها كه در سال آينده 
حذف خواهند شد را به اليحه دولت وارد 

مى دانند.
نايــب رئيس كميســيون 
اقتصــادى بــه خبرنــگار 
مــا گفــت: هنــوز تبعات 
حذف برخــى نيازمندان از 
فهرســت يارانه را متحمل 
اينكه  بنابراين  مى شــويم، 
از  مى گويد  جمهور  رئيس 
محل حــذف يارانه بگيران 
كند  اشتغالزايى  مى خواهد 
و نحــوه اين اشــتغالزايى 
نمايندگان  و  مــردم  براى 

مبهم است.
وى معتقــد اســت دليلى 
نــدارد وقتــى ارز در بازار 

آزاد از مرز 4000 تومان گذشــته، دولت 
3500 تومانــى در بودجه درج كند؛ چرا 
كه اين كار فقط به معنى زير پا گذاشتن 
هدف دولت مبنى بــر تك نرخى كردن 
ارز، ضربه زدن به مردم و توليدكنندگان و 
راهى براى پر كردن سياه چاله بدهى هاى 

متعدد دولت است.

نمايندگان درگفت وگو با قدس: 

نامه دوباره توكلى به زنگنهمجلس ترمز حذف يارانه بگيران را كشيد
چرا درباره ايرادات قرارداد 

گازى سكوت كرديد؟
مهر: رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت 
با اشــاره به نبود برنامه مدون كارشناسى در 
ساختار وزارت نفت در ارتباط با سرمايه هاى 
گازى كشــور، دو انتقاد را دربــاره قرارداد با 

شركت اى.اف.ال.ان.جى مطرح كرد.
احمد توكلى دراين نامه تأكيد كرده اســت: 
بر اســاس ماده 7 قانون وظايف و اختيارات 
وزارت نفت قبل از انعقاد ايــن قرارداد بايد 
شــرايط عمومــى آن را هيئــت وزيران به 
تصويب برساند؛ بنابراين قرارداد مزبور محكوم 

به ابطال است.
پروژه هاى ال ان جى شناور در دنيا براى مايع 
ســازى گازهاى همراه ميادين دريايى يا فلر 
مورد استفاده قرار مى گيرد و توجيه اقتصادى 
و فنى اين كشتى ها براى مايع سازى اين گازها 
ممكن مى گردد، بنابرايــن به منظور اصالح 
كامل اين قــرارداد موضوع اين قرارداد بايد از 
گاز پارس جنوبى به گاز فلر دريايى تغيير يابد.

معرفى يك گزينه مسئله دار 
براى بانك صادرات 

تســنيم: در پى انتشــار خبر اســتعفاى 
غيرمنتظره زراعتى مديرعامل بانك صادرات، 
شنيده ها حاكى اســت فرد مسئله دارى كه 
در ماجــراى اختالس 3هــزار ميلياردى و 
پرونده هاى ديگر متهم بوده، براى مديرعاملى 

اين بانك مطرح است. 

مرغ 8130 تومان شد 
اقتصاد: در حالى كه قيمت برخى كاالها و 
اقالم غذايى ماننــد تخم مرغ وپياز و... رو به 
افزايش اســت مركز آمار گزارش داد در دى 
ماه سال جارى متوسط قيمت يك كيلوگرم 
برنج خارجــى درجه يك 62384 ريال بوده 
است كه نسبت به ماه قبل (58860 ريال)، 
5/99 درصد افزايش داشــته است. از سويى 
قيمت مرغ نيز در بازار مصرف افزايش يافته 
به طــورى كه هر كيلوگرم مرغ در تهران به 

8130 تومان رسيد . 

ذره بين

كميسيون تلفيق، 
رقم پيشنهادى 

دولت براى 
پرداخت يارانه 

نقدى را از 23 هزار 
ميليارد تومان به 
29 هزار ميليارد 

تومان افزايش داد

بــــــــرش

 يكى از شاخص هاى مهم 
اقتصــادى ميزان نــرخ نابرابرى در 
توزيع ثروت است. بررسى آمارهاى 
 سال گذشــته مركز آمار ايران 
نشــان مى دهد، جمهورى اسالمى 
طــى اين زمان موفــق عمل كرده 
اســت؛ به نحوى كه سهم دو دهه 
متمول درآمدى، كاهــش يافته و 

عضو هيئت مديره شوراهاى 
اســالمى كار كشــور با اعالم اين 
خبر كه عيدى پايان سال كارگران 
مشــمول ماليات خواهد بود، گفت: 
ســنوات كارگرى بــه دليل ذخيره 
سابقه كار كارگران جزو درآمدهاى 

علــى خدايى، عضــو هيئت مديره 

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 انقالب اسالمى:
هر چه ظرفيت و ابتكار در جسم و ذهنمان داريم 
بايد صرف اداره امور كشور و راه اندازى كار مردم 

به سوى يك زندگى اسالمى كنيم.

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 ارحم الراحمين
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گزارش از شخص

پـدِر نفـوذ
آمريكا خواستار آزادى دائمى جاسوس خود،«محمدباقرنمازى» شد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   وكيلش ديروز 
خبــر داد كه «محمد باقر نمازى»، مرخصى چهار 
روزه گرفته تا پيگير آزمايش هاى پزشــكى و امور 
درمانى اش شــود. چند ساعت بعد اما سخنگوى 
وزارت خارجه آمريكا در توئيتر نوشت: « از آزادى 
محمدباقر نمازى به دليل وضعيت ســالمت وى 
اســتقبال مى كنيم، اما متذكر مى شويم كه اين 
يك اقدام موقت اســت... ما آزادى فورى خانواده 
نمازى، از جمله پسر او سيامك و همچنين ديگر 
آمريكايى هايــى را كه ناعادالنه توســط حكومت 
ايران بازداشت شده اند، خواستاريم». خانم سخنگو، 
با حســاب و كتاب خودش و كاخ ســفيد، البد، 
درخواست دريافت غرامت از ايران، بابت محاكمه 
جاسوسان آمريكايى را گذاشته براى بعد از آزادى 

«باقر نمازى» و خانواده اش! 

 خيلى دور
شــهروند ايرانى -آمريكايى كه حــاال بايد 80 و 
چند سال داشته باشــد در نگاه اول، اين گونه به 
نظر مى رسد: « دولتمرد ايرانى و ديپلمات سابق... 
پيش از انقالب، استاندار خوزستان و معاونت امور 
محلى و عمران شــهرى وزارت كشور بوده است... 
پس از انقالب مدتى مخفيانه در ايران زندگى كرده 
و در ســال 1983 به آمريكا مى رود... براى مدتى 
نماينده صندوق كودكان ملل متحد- يونيسف - 
در كشورهاى سومالى، كنيا و مصر بوده است... او 
دو پســر به نام هاى بابك و سيامك دارد... در 24 
فوريه 2016 كه براى پيگيرى پرونده پسر دستگير 
شده اش به ايران بازگشت، بازداشت و به 10 سال 

حبس محكوم شد».

  كمى نزديك
اينها البته نماى دور از زندگى و پيشينه « محمد 
باقر نمازى» است. وقتى قرار باشد او و گذشته اش 
را زير ذره بين گذاشت، ماجرا جور ديگرى مى شود. 
هرچند پدرِ «سيامك نمازى» بودن، جرم نيست، 
اما يادمان باشــد «سيامك» همان فردى است كه 
پس از دستگيرى اش، رسانه هاى غربى از او با عنوان 
«شاه ماهى» شبكه هاى اطالعاتى آمريكا و انگليس 

ياد كردند. همچنيــن وجود روابط پيچيده ميان 
آقاى پدر و شركت هاى چند مليتى و سازمان هاى 
بين المللى كه خيلــى از آن ها با نهادهاى امنيتى 
آمريكا و انگليس َســر و ِسّر دارند، سبب مى شود 
«محمد باقر نمازى» را فراتر از پدرى پير و بازنشسته 
بدانيم كه تنها براى پيگيرى پرونده فرزندش، پس 

از سال ها به ايران بازگشته است.

  تا 90 سالگى
كافى است كمى به عقب برگرديد و نخست به نحوه 
واكنش رســانه هاى غربى و بعد هــم دولتمردان و 
مقام هاى رسمى آمريكا به خبر دستگيرى « محمد 
باقــر نمازى» دقت كنيد. « راديــو فردا» مى گويد: « 
محمدباقر نمازى كه براى پيگيرى وضعيت پرونده 
فرزند زندانى اش سيامك به ايران رفته بود خودش 
هم بازداشت شد و براساس حكم صادره بايد تا حدود 
90 سالگى در زندان بماند...خانواده اش مى گويند او 
به دليل ناراحتى قلبى و كهولت سن تحمل شرايط 
زندان و اين حكم ســنگين را ندارد». ســخنگوى 
وقت كاخ ســفيد -جاش ارنست- نيز مى گويد: « از 
دستگيرى وى اطالع داريم و اين مسئله در دست 
بررسى اســت، ولى چون محرمانه است، نمى توانم 
جزئيات آن را بگويم... وزيــر خارجه مان روى اين 
قضيه متمركز شده است». جنجال خبرى- عاطفى 
رسانه ها و پيگيرى هاى آشــكار و پنهان مقام هاى 
آمريكايى از ســال 94 تا اكنــون ادامه دارد و هر از 
چندى باال مى گيرد. تا جايى كــه «اوباما» و بعدها 
«ترامپ» نيز نام «محمــد باقر نمازى» و فرزندش را 
در فهرست بهانه هاى گاه و بيگاهشان براى حمله به 

ايران، تحريم و تهديد نظامى قرار مى دهند.

  از قرن 19
تقالى مقام هاى دولت ســابق و فعلى آمريكا براى 
آزادى « محمد باقر نمازى» تنها دليل براى اينكه 
به تالش هاى جاسوســى او در سال هاى گذشته 
مشكوك شويم، نيســت. خبرگزارى «فارس» در 
اســفند سال 94 در گزارشــى مفصل به سوابق و 
برخــى اقدام هاى او و خاندان نمــازى مى پردازد: 
« اين متهم شــناخته شده و ســالخورده، متولد 

1315 و داراى مــدرك دكتراى اقتصاد و تابعيت 
ايرانى-آمريكايى است. وى از يك خاندان معروف و 
شناخته شده است كه ردپاى آن ها از تجارت ترياك 
با يهوديان و كمپانى هاى انگليسى در قرن نوزدهم تا 
ارتباط مستمر با لژهاى فراماسونرى و نيز همكارى 
و همراهى مســتقيم با رژيم پهلوى در عالى ترين 
سطوح مشاهده مى شــود... نمازى پس از انقالب 
بتدريج و پس از مشورت هاى مستمر با دولت هاى 
متعدد در آمريكا، به يكى از عوامل كليدى شبكه 
سازى براى ايجاد تغيير در ايران بدل مى شود. وى 
با تغيير شكل فعاليت هاى خود، مقابله با جمهورى 
اســالمى را از طريق حضور در انجمن ها و مجامع 
بين المللى و فعاليت هاى اقتصادى و اجتماعىـ  به 
اصطالح بشر دوستانهـ  در دستور كار قرار مى دهد». 

  شبكه سازى
روزنامــه «كيهان» نيز در ســال 94 اســنادى از 
فعاليت هاى او را رو مى كند: « نمازى و پســرانش، 
بالفاصله پس از بازگشت به ايران در دهه 70، به 
گروهى از دولتى هاى نشان دار متصل شدند. بابك 
و بيژن خواجه پور- داماد خانواده بزرگ نمازى- در 
نگارش قانون سرمايه گذارى خارجى و مسئوليت 
اجتماعى شركت ها در ايران مشاركت كردند... او 
آشكارا از نقش مؤثر نهادهايى همچون بنياد فورد، 
شــوراى جهانى جمعيت، خانه آزادى، ســازمان 
مشترك،  زمينه هاى  جست وجوى  صهيونيستى 
بنيــاد اينتراكت، بنيــاد هيفــوس و... در اجراى 
پروژه هايى همچون برنامه تحديد نسل ايرانيان و 
پروژه «شبكه ســازى اجتماعى» گزارش مى دهد... 
بخشى از شبكه گســترده نمازى ها در ايران، در 
جريان فتنه 88 و پس از اقدام هاى ميدانى بر ضد 
نظام در مديريت لشكركشى سازمان يافته خيابانى 
در قالب مجموعه ســازمان هاى به اصطالح مردم 

نهاد وابسته، از كشور گريختند».

  قمار امنيتى
اينكه « محمد باقرنمازى» يكباره تصميم مى گيرد 
خطر كند و براى پيگيرى پرونده فرزندش به ايران 
برگردد، هنوز براى افكار عمومى يك پرسش بى 
جواب به حســاب مى آيد. آيا او با دلگرمى به جو 
روانى و عاطفى كه رسانه هاى غربى به راه انداخته، 
دل به دريا زده و به ايران برگشته بود و توقع داشت 
ايرانى ها ژست «پدر پير و دلسوخته» او را باور كنند؟ 
آيا «نمازى» با آگاهى از همه خطرهايى كه تهديدش 
مى كرد و با اطالع از اينكه دستگاه هاى اطالعاتى 
ايران نقش او و تشــكيالتش را در همه سال هاى 
پيش در تحــوالت ايران رصد كــرده و زير نظر 
داشته اند، به تالش هاى پشت پرده سياستمداران 
دل بست و دست به يك قمار امنيتى زد تا شايد با 

دست پر از ايران برگردد؟

  تا اطالع ثانوى
... و البتــه گمان نكنيــد غربى ها نا اميد شــده اند. 
تالش هاى پنهان و آشــكار آن ها چــه از طريق راه 
انداختن جنجال هاى رســانه اى، متوســل شدن به 
مسائل عاطفى و چه از طريق ديپلماتيك ادامه دارد. 
براى همين يك روز همســر «محمد على كلى» نامه 
مى نويســد و تقاضاى آزادى اش را مى كند. روز ديگر 
دبيركل سازمان ملل خطاب به رئيس جمهور ايران 
نامه نگارى مى كند، گاهى درخواست « يونيسف» براى 
آزادى كارمند سابقش در رسانه ها منتشر مى شود و 
مدتى است كه خبر پادر ميانى «عمان» و يا گفت وگوى 
هيئت هاى ايرانى و آمريكايى در حاشيه فالن نشست 
و اجالس به گوش مى رسد. با اين همه اگرچه «نمازى» 
به مرخصى رفته است، اما او و فرزندش تا اطالع ثانوى، 

در ايران جاسوس و زندانى به حساب مى آيند!  

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                  چاپخانه همشهرى
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

سرت به كار خودت باشد!
فرارو/ در پى اعالم اتهاماتى عليه كره شمالى 
مبنى بر دخالت اين كشور در حمله سايبرى به 
شبكه سالمت انگليس، پيونگ يانگ اعالم كرد: 

بهتر است ترزا مى سرش به كار خودش باشد!

يك شغل و چهار كارمند!
مهــر / «زهرا صــدر اعظم نــورى»، رئيس 
كميسيون سالمت، محيط  زيست شوراى شهر 
تهران گفت:« در برخى سازمان هاى وابسته به 
شهردارى تهران، به ازاى يك شغل چهار نيرو 
وجود دارد كه پرداخت حقوق و مزاياى آن ها 
هزينه بزرگى را به شهردارى تحميل مى كند».

«دماوند» غرق نشده
ايسنا / «اميــر تقي خاني»، سخنگوي ارتش 
درباره آخرين وضعيت ناوشكن دماوند گفت: 
«با توجه به عمق كم آب در محل سانحه كه 
حدود 4 تا 5 متر است امكان غرق شدن اين 

ناوشكن وجود ندارد».

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4512/18

23/0123/34 5/075/39

16/5517/29

6/347/05

17/1517/49
عضالت بيكار!

چند روز پيش يكى از اهالى چهار 
شــانه و بدنساز محل را با كت و 
شلوار سر كوچه ديدم و گفتم: به 
به مبارك باشد، شيرينى دامادى 
را كى بخوريم ؟ خنديد و گفت: 
لبــاس كار جديدمه...زده ام توى 
باديگاردى...جديداًخيلى  خــط 
بين كله گنده ها مد شــده... آن 

قدر كه نيرو كم آورده ايم توى شركت... حيف كه شما اگر دماغت را بگيرند،نفست 
بند مى آيد، وگرنه مى بردمت ور دســت خودم ! گفتم: لطف دارى شما... اما مگر 
يكى از همين مســئوالن بلند پايه و «شمخانى» نام كشور، ماه پيش اعالم نكرد 
بسيارى از مسئوالن نيازى به باديگارد ندارند و اين كارها حرام كردن پول بيت 
المال است؟ خواســتم ادامه بدهم كه: با هزينه هاى گزاف باديگارد و تشريفات، 
مى شود چه كارهايى كرد... چشم غره آقاى همسايه به من هشدار داد كه: شما 
اين همه اختالس و بريز و بپاش را نمى بينى، آن وقت با همين دو لقمه نانى كه 
ما در مى آوريم، نگران بيت المال شــده اى ؟ بعد هم به فكرم رسيد كه فردا چه 
كســى مى خواهد جواب صنف باديگاردهاى بيكار شده اى از اين دست را بدهد؟ 
يعنى خدا وكيلى، حتى تصور خيل چهار شــانه هايى كه براى گرفتن مطالبات، 
حقوق پرداخت نشــده و بيكارى جلوى فــالن اداره و وزارتخانه تجمع كرده و 
هر روز عضالتشــان آب مى رود، دردناك است... اين شد كه قيد نوشتن در باره 

باديگارد و برخى مسئوالن محترم را زدم!

چه كسى؟
 ايستگاه/ اميد ظرافتى 

تايمز
روزنامه تايمز چاپ انگليس عكس اصلى روى 
جلد خود را به راجر فدرر تنيســور افسانه اى 
سوئيسى اختصاص داده كه موفق شد براى 
ششمين بار قهرمان تنيس آزاد استراليا شود.
اين روزنامه در گزارشــى به سختگيرى هاى 
جديــد بريتانيا بر شــبكه هاى اجتماعى در 
مقابله با استفاده جنسى از كودكان مى پردازد 
و همين طور اســتفاده از تكنولوژى داورى 
ويديويــى در فوتبال كه بــراى اولين بار در 
انگليس در حال اجراست را مورد بررسى قرار 
داده و با تمجيد از آن، نقطه ضعفش را تأخير 
زياد در هنگام استفاده داوران از آن مى داند.

يواس اى تودى
يواس اى تــودى چــاپ آمريكا بــه باالرفتن 
عجيب ميزان جرم  و جنايت در شــهر مهم 
ســنت لوئيز در ايالت ميســورى اين كشور 
پرداخته كــه با 206 قتل در ســال 2017 
بيشترين آمار جنايت را از سال 1994 داشته 
اســت. اين روزنامه گزارشى از مراسم ساالنه 
موسيقى در آمريكا مشهور به «ِگَرمى» منتشر 
كرده و از جو ســنگين حاكم بر آن به دليل 
تالش براى ادامه مبارزه با تعرض هاى جنسى 
مى نويســد،  يواس اى تودى  مى دهــد.  خبر 
تماس هــاى اغلب تبليغاتــى از پيش ضبط 
شده توسط شــركت ها به منازل كه «تماس 
روباتيك» شــناخته مى شود، در سال 2017 
در آمريكا 30/5 ميليارد در آمريكا بوده است.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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