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آمريكا براى خود در منطقه غرب آسيا منافع گسترده اى تعريف كرده  است و به منظور 
دستيابى به اين هدف، توطئه هاى جديدى را در اين منطقه طراحى و اجرا مى كند.

رهبر معظم انقالب نيز چندى پيش در زمان نابودى داعش در سوريه و عراق اعالم 
كرده بودند (كه تأكيد مى كنم از كيد دشــمن غفلت نشــود. آن هايى كه با سرمايه 

 گذارى سنگين، اين توطئه  شوم را تدارك ديده اند...

از حيله دشمن غفلت نشود 

نرخ رسمى 17 ارز بانكى افزايش يافت

رقابت بانك مركزى با دالالن ارز!

خامنه اى  آيــت اهللا  حضــرت  اخبار    
رهبــر معظم انقــالب اســالمى صبح 
ديــروز در ابتداى جلســه درس خارج 
فقه با ابراز تأســف عميق از كشتار مردم 
بى گناه در حــوادث تروريســتى اخير 
افغانستان، گفتند: هدف آمريكا از انتقال 

تروريست هاى داعش به افغانستان، موجه 
كردن ادامه حضور خود در منطقه و ايجاد 
امنيت براى رژيم صهيونيستى است. به 
گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
با اشــاره به امضاى داعش بر ترور صدها 

نفــر از مردم در حــوادث ماه هاى اخير 
افغانســتان، افزودند: همان دست هايى 
كــه با ايجاد داعــش، آن را ابزارى براى 
ظلــم و جنايت عليه مردم در ســوريه 
و عراق قرار داد، امروز پس از شكســت 
در آن مناطــق به دنبال انتقال داعش به 

افغانستان هستند و كشتارهاى اخير در 
واقع آغاز همين نقشه است. رهبر انقالب 
اســالمى افزودند: براى تروريست هاى 
مورد حمايت آمريكا، شيعه و سنى فرق 
نمى كند و مردم غيرنظامى اعم از شيعه 

و سنى...

 ............ صفحه 7

رئيس سازمان پدافند غيرعامل:

اطالعات كاربران 
تلگرام به آمريكا 

و اسرائيل فروخته 
شد

 رهبر معظم انقالب تشريح كردند 
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از خانه ياد   گار پيامبر  تا كوچه بنى هاشم
 ســالم   از زمانى كه پيامبر اكرم(ص) وارد    مد   ينه شد   ند    و مسجد   النبى را بنا كرد   ند    تا به در اين شماره ويژه نامه  «سالم» مى خوانيد

امروز حد   ود    14 قرن مى گذرد   ، د   ر مد   ينه منوره، شــهر پيامبر(ص)، تنها يك خانه بود    كه 
رســول اهللا(ص) به آن عشق مي  ورزيد   . اين خانه روز و شب محل نزول و عروج فرشتگان 

الهي بود   ؛ امام باقر(ع) د   ر اين باره مى فرمايند   : «خانه علي(ع) و فاطمه(س) بخشي از ...

 ............ صفحه 2

پيروزى جبهه مقاومت
از بركت فرزندان فاطمه است

  ورزشگاه امام رضا
نامزد زيباترين ورزشگاه جهان

«ستارخان» به لحاظ ساختارى
يك تجربه جديد است

پيروزى جبهه مقاومت 6 2 12
ماموستا دكتر عابد نقيبى در گفت وگو با قدس: وب سايت STADIUMDB اعالم كرد با محمدرضا ورزى كارگردان سريال هاى تاريخى تلويزيون

:حضرت محمد
دخترم فاطمه، 

سرور زنان عالم، 
از آغاز تا به 
انجام است.  
بحار - ج 43 ص 24
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پرچم حرم مطهر امام هشــتم حضرت على بن موسى الرضا (ع) در خطه مقاومت به يقين 
گرمابخش نفس هاى رزمندگانى است كه در خط مقدم مبارزه با دست نشانده هاى استكبار و 
صهيونيست حضور دارند. حجت االسالم و المسلمين رئيسى كه هفته گذشته پس از زيارت 
بارگاه مطهر حضرت زينب(س) و ديدار با برخى رزمندگان در اين كشور به لبنان سفر كرد...

 ............ صفحه 2



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهار شنبه  11 بهمن 1396  13 جماد ى االول  1439 31 ژانويه 2018  سال سى ويكم  شماره 8611

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

انتقاد بايد توأم با پيشنهاد و تحليل باشد خبرگزارى رسا: آيت اهللا مكارم شيرازى با اشاره به اهميت فعاليت رسانه اى تأكيد كرد: انتقاد بايد توأم با پيشنهاد و تحليل باشد كه در اين صورت بسيارى از 
مشكالت كشور حل خواهد شد. وى در ديدار اعضاى تحريريه روزنامه 19دى، اظهارداشت: واقعيت اين است كه رسانه ها در دنيا حرف اول را مى زنند و خيلى كارهايى كه از طرق ديگر نمى توان انجام داد از طريق 

رسانه مى توان انجام داد. به همين دليل است كه ما مى بينيم صهيونيست ها كه گروه فرصت طلب مرموزى هستند نيروى خود را در رسانه ها بردند و اهداف شوم خود را از طريق رسانه ها محقق مى كنند.

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

حضــرت آيت اهللا خامنــه اى رهبر معظم 
انقالب اســالمى صبح ديــروز در ابتداى 
جلســه درس خارج فقه با ابراز تأســف 
عميق از كشــتار مردم بى گناه در حوادث 
تروريستى اخير افغانستان، گفتند: هدف 
آمريــكا از انتقال تروريســت هاى داعش 
به افغانســتان، موجه كردن ادامه حضور 
خود در منطقه و ايجاد امنيت براى رژيم 

صهيونيستى است.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
با اشــاره به امضاى داعش بر ترور صدها 
نفر از مــردم در حــوادث ماه هاى اخير 
افغانستان، افزودند: همان دست هايى كه 
با ايجــاد داعش، آن را ابزارى براى ظلم و 
جنايت عليه مردم در سوريه و عراق قرار 
داد، امروز پس از شكســت در آن مناطق 
به دنبال انتقال داعش به افغانستان هستند 
و كشــتارهاى اخيــر در واقع آغاز همين 

نقشه است.

رهبــر انقالب اســالمى افزودنــد: براى 
تروريســت هاى مورد حمايــت آمريكا، 
شــيعه و ســنى فرق نمى كند و مردم 
غيرنظامى اعم از شــيعه و ســنى هدف 

آن ها هستند.

 لعنت خدا بر آمريكا 
و رژيم صهيونيستى

ايشان، مشغول سازى ملت هاى منطقه به 
خود را سياســت درجه اول آمريكايى ها 
دانستند و گفتند: آمريكا به دنبال آن است 

كه اين منطقه روى خوش نبيند و دولت ها 
و ملت هاى منطقه به خود مشغول باشند 
تا به فكر معارضه با عامل خبيث استكبار 

يعنى صهيونيسم نيفتند.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى، هدف بعدى 
آمريكا از ايجاد ناامنى را موجه كردن حضور 
خــود در منطقه بيان كردنــد و افزودند: 
آمريكايى ها خود عامــل اصلى ناامنى در 
افغانستان هستند و كشتارهايى كه به اسم 
مذهب در اين منطقه از حدود 20 ســال 
قبل انجام گرفت، مستقيم يا غيرمستقيم 
به وســيله عوامل آمريكا بود و اكنون نيز 
به دنبال آن هســتند كه با ايجاد ناامنى، 
حضور خود را تأمين كنند و اهداف سياسى 

و اقتصادى شان را پيش ببرند.
رهبر انقالب اســالمى گفتند: لعنت خدا 
بر اســتكبار و عوامل آن و بر رژيم خبيث 
و جنايتكار صهيونيستى و آمريكا كه اين 

گونه مسلمانان را نابود مى كنند.

رهبر معظم انقالب تشريح كردند

اهداف آمريكا از انتقال داعش به افغانستان

 ســالم.ميگن بااين ها بايد كنار بيايم: با زلزله چون كشور ما زلزله خيزه، با 
ريزگردها كارى نميشه كرد،با كم آبى چون كشور ما روى كمربند خشك واقع 
شــده، با آلودگى هوا، گرانى، بيكارى هم هســت، يك بار براى هميشه بريم 
بميريم بهتر نيست! گفت وگوى راديو تلويزيونى آقاى روحانى هيچ سؤالى در 

مورد مسائل خارجى و برجام مطرح نشد! 9190006557
جنگ و ندارى مال قشــر ضعيف؛ پشت ميز نشينى و اختالس مال ژن هاى 

خوب! 9350006140
رئيس جمهور تمام  اقدامات  ســپاه  در كرمانشــاه و خوزســتان  و جنوب  و 
كميته  امداد امام   را به نام  خودش  مصادره  كرد! البته  حرف هاى قشــنگى هم 
 زد اميدوارم خودش   اين حرفاروگوش كنه و عمل كنه! تامشــكالت  حل بشه. 

9360006158
سالم، از اول سال 96، سازمان هدفمندى يارانه ها،برابر قانون مجلس،با حذف 
4ميليون يارانه بگيرثروتمند،يارانه مستمرى بگيران كميته امداد و بهزيستى 
را افزايــش داده، اما كميســيون تلفيق 7000 ميليــارد ديگر از محل حذف 
يارانــه بگيران غير نيازمند به آنان اختصاص دهد كه جاى تشــكر دارد، ولى 
محل مصرف اين بودجه خوب و با مبلغ درآمد كمك و مشاركت هاى مردمى 
نامشخص است كه اگر مديريت شود ديگر فقيرى نبايد باشد. 9380008243
شفافيت نقش مهمى درتوسعه اقتصاد كشور دارد، تقاضا داريم اندكى درمورد 
انباشته شدن بازارها از پوشاك،كفش وساير اقالم خارجى كه موجب تعطيلى 
صنايع داخلى و بيكارى كارگران شده شفاف سازى شود. اين همه كاال چگونه 

واردكشور مى شود؟پرونده دختر مظلوم وزير به كجا رسيد؟9150001495
آلودگى محيط زيست بيشتر از جنگ انسان را به خطر مى اندازد يا مى كشد. 
از مسئوالن محترم خواهشمنديم هرچه ســريع تر به فكر زيباسازى كانال ها 

واقع در جاده سيمان باشند. 9150001443
با انتشار خبر قطع برق و گرفتارى عده زيادى از مردم در اتوبان هاى تهران 
در يخبندان ناشــى از اولين برف زمســتانى بايد به هموطنان پايتخت نشين 
بابت انتخاب شوراى شهر و شهردار كارآمد پيشنهادى آقاى كرباسچى و بويژه 

آزادسازى قليان كشى تبريك بگوييم. 9150001495
بســيار جالب اســت در مناظرات انتخاباتى وقتى رقيبان رئيس جمهور از 
ايجاد يك ميليون شغل در سال حرف مى زدند، به ناآگاهى متهم مى شدند و 
مى گفتند آنان با اعداد آشــنا نيستند و اين غير ممكن است، ولى حاال اعالم 
مى كنند ســال 97 يك ميليون و 33 هزار شغل ايجاد مى كنيم. كدام يك را 

باور كنيم؟
9150000233

 ما ملت ايران خواهان ملى شدن صنعت نفت هستيم. 9380000095
 ضعيف ترين دولت ايران، دولت آقاى روحانى است دراين چند سال مملكت 
هيچ پيشــرفتى نداشــته كه عملكرد وزيران بى خاصيت بــوده و فقط وعده 
مى دهنــد! در برابر حوادث طبيعى هيچ كارى از دستشــان برنمى آيد، فقط 
مشــتى دروغ تحويل ملت مى دهند! زلزله و برف چند سانتى مترى نمونه آن 

است!. 9150009603
 ما مردم قوطى نشــين هســتيم چون نون كارگرى مى خوريم و دست در 
جيب مردم و بيت المال نمى كنيم شما هم اگر به اندازه كارتان حقوق بگيريد، 
ميليارد ميليارد خرج نمى كنيد، قوطى نشــينى ما نتيجه كارهاى شماســت. 

9350009683

از حيله دشمن غفلت نشود 
آمريكا براى خود در منطقه غرب آسيا منافع 
گســترده اى تعريف كرده  اســت و به منظور 
دستيابى به اين هدف، توطئه هاى جديدى را 

در اين منطقه طراحى و اجرا مى كند.
رهبر معظم انقالب نيز چندى پيش در زمان 
نابودى داعش در ســوريه و عراق اعالم كرده 
بودند (كه تأكيد مى كنم از كيد دشمن غفلت 
نشود. آن هايى كه با سرمايه  گذارى سنگين، 
اين توطئه  شــوم را تــدارك ديده انــد آرام 
نخواهند نشست، سعى خواهند كرد آن را در 
بخشى ديگر از اين منطقه و يا به شكلى ديگر 

دوباره به جريان افكنند.)
از طرفى، افزايش بحران در افغانستان موجب 
مى شــود كه افزايش نيروهاى آمريكا در اين 
كشور توســط دونالد ترامپ و هزينه كردن 
ميلياردها دالر كه برخالف وعده هاى انتخاباتى 
او كه از باراك اوباما انتقاد شديدى مبنى بر نگه 
داشتن نيروهاى امنيتى آمريكا در افغانستان 

كرده بود را قابل توضيح نمايد.
شــجره خبيثه داعش حاصل طراحى آمريكا 
و غربى هاست كه با موتور محركه دولت هاى 
مرتجــع عربى تالش كردند تســلط و آقايى 
خود را بر منطقه اســتراتژيك غرب آســيا 
توســعه دهند. براى اثبات اين ادعا، صدها و 
هزاران مدرك مختلــف وجود دارد، آن زمان 
كه بخش هاى عمده خاك ســوريه به تصرف 
تكفيرى ها در آمده بود و آن ها خوشــحال از 
اين پيروزى، به عراق نيز حمله كرده و بخش 
مهمى از اين كشور را هم اشغال كرده و حتى 
نقشــه امپراتورى داعش كه از شمال آفريقا 
تا شرق آســيا كشيده شــده بود را منتشر 

مى كردند، دليلى بر اين موضوع است.
از طرفى ديگر، آمريكا مقوله اســالم تكفيرى 
يا مسلمان هاى تكفيرنما را به جاى درگيرى 
مســتقيم با انقالب اسالمى، بخصوص بعد از 
حكم سلمان رشدى براى مقابله با موج انقالب 
اسالمى در پيش گرفت. آن ها در جهت تحقق 
اين موضوع گروه هاى عرب افغان را در قالب 
طالبان، القاعده و سپس داعش تشكيل دادند 
و هدف اصلى شــان اين بود كه موج انقالب 
اسالمى را درگير اين گروه ها كنند و از بيدارى 
اسالمى كه در كشــورهاى مختلف در حال 
رشــد بود، جلوگيرى كنند و در مقابل براى 
حضور خود در منطقه نيز دليل را ارائه نمايند. 
عالوه بر اين آن ها براى اين موضوع چند هدف 

ديگر را نيز دنبال مى كنند:
 1- مهار انقالب اسالمى از درون، به عبارتى 
آن ها در تالش هســتند كه بــه جاى آنكه 
ايــران در منطقه براى مقابله با اســرائيل و 
صهيونيست ها تالش و مبارزه كند، هزينه و 
وقت خود را صرف تقابل با داعش و تكفيرى ها 
در كشــورهاى همسايه كند و با رشد ناامنى 
از تفكر رهبران اســالمى در باره موضوعات 

ديگردر اين كشورها جلوگيرى كند.
2- آمريكا و برخى كشــورهاى غربى درصدد 
هستند اسالم را مساوى با تروريست قلمداد 
كنند و از ايــن رو، دقيقاً چنيــن الگويى را 
ترســيم كردند تا از طريق آن اسالم را خشن 
و مســلمانان را افرادى جنگ طلب به جهان 
معرفى كنند و براى كســانى كه اين ادعاى 
آمريكا را باور نكنند، مدارك و تصاوير آشكار 
نشان دهند كه بعد از ايجاد طالبان و القاعده 
در افغانستان، داعش پروژه جديد ادامه جنگ 
و بحران در افغانســتان و منطقه اســت و به 
احتمال زياد در همــان حال كه جنگ را در 
افغانستان ادامه خواهند داد به تدريج سطح 
نا امنى ها را از افغانســتان به مناطق همجوار 
گســترش خواهد داد. آن ها شــروع فعاليت 
داعــش را از يمــن آغاز كردند و ســپس به 
سومالى، سوريه، عراق و افغانستان گسترش 
دادند و بعد از بازپرورى اين گروه در افغانستان 
به احتمال زياد آن ها را به سمت شبه قاره هند 
و چين كه رقباى اقتصادى آمريكا هســتند، 

توسعه خواهند داد. 
3- هــدف بعدى آمريــكا از انتقال داعش به 
افغانستان اين است كه اختالفات داخلى را در 
كابل دامن زند و دولت وحدت ملى را كه بيش 
از هر زمان ديگرى نيازمند حفظ وحدت ملى 
است با مشكل و تنگنا مواجه سازد و از طرفى 
با گرفتن ژست دفاع از حقوق مردم افغانستان 

با دولت اين كشور وارد جنگ شود.
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محمد صادق كوشكى 
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صداى مردم   
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رئيس سازمان پدافند غيرعامل:
اطالعات كاربران ايرانى  توسط مديريت تلگرام 

به آمريكا و اسرائيل فروخته شد
رئيس سازمان پدافند غيرعامل  تسنيم: 
گفت: تلگرام بــراى درآمدزايى اطالعات 
به دســت آمده از ايران در فضاى مجازى را 

به اسرائيل و آمريكا مى فروشد.
سردار غالمرضا جاللى در سخنانى در جمع 
مديران كل پدافند غيرعامل اســتان هاى 
سراسر كشور با اشــاره به مهم ترين ضلع 
مثلث يعنى فضاى مجازى و سايبرى تصريح كرد: فضاى سايبرى به داليل مختلف 
از جمله وادادگى و نبود مديريت تنظيم اين حوزه در كشور مهم است. در اين فضا 
هر مسئول و فردى با نگاه و برداشت خود با آن مواجه مى شود؛ بنابراين سياست ها 
و رويكردهاى متفاوت خواهد بود و موجب مى شود يك فضاى بى كنترل و يا خارج 
از كنترل داشته باشيم. 95 درصد از سهم شبكه هاى اجتماعى كشورمان در اختيار 
تلگرام است، تلگرامى كه در ابتدا بسيار ضعيف بود، ولى حاال با رشد و توسعه تاحدى 
پاسخگوى نياز مردم است.وى ادامه داد: «پاول دورف» رئيس اين شبكه خارجى در 
كشور خودش به عنوان يك اغتشاشگر شناخته مى شود و او با تكرار حادثه اى شبيه 
آشــوب هاى ما در روسيه و به كارگيرى مردم عليه حكومت خود از آن كشور خارج 
شده است، تلگرام شبكه اى است كه به واسطه به كارگيرى مديريت هوشمند در آن به 
حدود 16 دسته از اطالعات كاربران مثل شماره تلفن، تقويم كارى، عكس ها، مكان 
و... دسترسى دارد. اين اطالعات در سرورهايى انبار مى شود كه در كشور ما نيستند، 
روى آن ها داده كاوى صورت مى گيرد و بعد از پردازش اطالعات داده هاى حجيم يا 
همان (BIG DATA) به وجود مى آيند، بيگ ديتاهايى كه براحتى با آن مى توانند به 
موضوعات ريز اطالعاتى هر جامعه پى ببرند.رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور با 
اشاره به مشترى خاص اين بيگ ديتاها گفت: پاول دورف همان مالكى است كه براى 
ارائه خدمات تلگرام از ما پول نمى گيرد، در نتيجه براى درآمدزايى اين اطالعات را به 

كسانى كه نياز به آن ها براى تجزيه و تحليل كشور ما دارند، مى فروشد. 

مديركل عتبات سازمان حج و زيارت:
 زائران سرگردان در فرودگاه بغداد غيرمجاز سفر كرده اند

جامعــه - محبوبه على پور: جمعى از زائران عتبات عاليات در روزهاى اخير در 
فرودگاه بغداد ســرگردان مانده اند. مرتضى آقايى، مديركل عتبات سازمان حج و 
زيارت در اين باره به خبرنگار قدس، گفت: زائران سرگردان در فرودگاه بغداد جزو 
زائران تحت پوشش سازمان حج و زيارت نيستند.وى با بيان اينكه مسافران تحت 
پوشش اين سازمان نيز كه دچار تأخير در پرواز شدند به كشور بازگشتند و بخشى 
نيز كه مانده اند در هتل ها اســكان يافته اند، افــزود: در واقع زائرانى كه در فرودگاه 
بغداد ســرگردان هستند، از طريق كاروان هاى غيرمجاز و غيررسمى به كربال سفر 
كرده اند.آقايى خاطرنشــان كرد: با فراهم كردن سفرى استاندارد از سوى سازمان 
حج و زيارت ســعى شــده ضمن بهره گيرى معنوى زائران از اين مسافرت، امنيت 

آنان نيز تأمين شود.

عمليات مشترك موشك هاى پدافندى ارتش و سپاه 
عليه پرنده هاى دشمن

تسنيم: يگان هاى قرارگاه پدافندهوايى و نيروى هوافضاى سپاه در رزمايش پدافند 
هوايى واليت، درگيرى همزمان با حمالت بالســتيكى و هوايى دشــمن را تمرين 
كردند.چندى پيش رزمايش مشترك پدافند هوايى واليت با همكارى قرارگاه پدافند 
هوايى خاتم االنبياى ارتش و نيروى هوافضاى سپاه در مناطق پدافندى مركز، شرق 

و شمال شرق كشور برگزار شد.
اين رزمايش با هدف كسب آمادگى و قابليت دفاع هوايى در شرايط خاص و پاسخ 
به تحركات تروريستى در شرايط ســخت و ارزيابى آمادرسانى رزمى با استفاده از 
تمامى ســامانه هاى پدافندى نيرو هاى مسلح برگزار شد.در اين رزمايش نيروهاى 
مهاجم در قالب گروه نارنجى و استقالل عملكرد 360 درجه با جنگنده ها، در مقابل 
بخشى از سامانه هاى جنگال ارتش و سپاه در مقابل نيروهاى پدافندى، پايگاه هاى 
نهاجا و پهپادهاى پيشــرفته قرار گرفتند. يگان هاى پدافندى ارتش و سپاه نيز با 
بكارگيرى انواع سامانه هاى رادارى از جمله رادارهاى كاوش، مطلع الفجر بيگ بيرد

(BIG BIRD) به رصد و پايش آسمان منطقه رزمايش پرداختند.

ورزشگاه امام رضا  نامزد زيباترين ورزشگاه جهان
نود: با اعالم وب سايت STADIUMDB؛ ورزشگاه مدرن امام رضا (ع) مشهد، نامزد 

زيباترين ورزشگاه جهان در بين ورزشگاه هاى تازه تاسيس در سال 2017 شد.
اين ورزشگاه در شهر مشهد مقدس به همت آستان قدس رضوى تأسيس و در سال 

جارى توسط توليت اين آستان افتتاح گرديد.

مثلث يعنى فضاى مجازى و سايبرى تصريح كرد: فضاى سايبرى به داليل مختلف 

شماره پيامك: 30004567

گزارشى از سفر توليت آستان قدس رضوى به سوريه و لبنان

در خطه  مقاومت
گزارش خبرى

قدس:پرچم حرم مطهر امام هشتم حضرت على ابن موسى الرضا (ع)
در خطه مقاومت به يقين گرمابخش نفس هاى رزمندگانى است 
كه در خط مقدم مبارزه با دستنشانده هاى استكبار و صهيونيست 

حضور دارند.
حجت االســالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى، توليت آستان 
قدس رضوى هفته گذشته عازم سوريه شد و پس از زيارت بارگاه 
مطهر حضرت زينب(س) و ديدار با برخى رزمندگان در اين كشور 
به لبنان ســفر كرد. در اين سفر كه از جنبه هاى مختلف داراى 
اهميت اســت ديدارهاى مهمى با سيد حسن نصراهللا، دبير كل 
حزب اهللا لبنان، رئيس مجلس اين كشــور، رئيس مجلس شيعه 
لبنان، طالب و علما و خانواده هاى شهيد عماد مغنيه و چند تن 
ديگر داشــت. در روزهاى گذشته اخبار و برخى گزارش هاى اين 
ســفر ارائه شد كه به دليل اهميت آن، گزارش جامع سفر توليت 

آستان قدس رضوى به خطه مقاومت اسالمى تقديم مى گردد.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در ديدار با سيد حسن نصراهللا 
اظهار داشت: مجاهدان جبهه بين المللى مقاومت، عموماً جوانانى 
هســتند كه بعد از امام(ره) و انقالب متولد شــده اند و اين نشانه 
پويايى و زنده بودن پيام امام خمينى(ره)، معجزه انقالب و تربيت 

مجاهدپرور عصر امام خامنه اى است.
توليت آستان قدس رضوى با بيان اينكه همه پرچمداران و سرداران 
جبهه مقاومت بويژه جنابعالى و سردار حاج قاسم سليمانى مدال 
پرافتخار خادمى حضرت زينب(س) را بر سينه داريد، ابرازداشت: 
همچنانكه جاهليت صدر اسالم از مجاهدان بدر و حنين، كينه و 
بغض داشت امروز هم مجاهدان جبهه مقاومت مغضوب جاهليت 

مدرن يعنى آمريكا و صهيونيسم بين الملل هستند.
در پايان اين ديدار، توليت آستان قدس رضوى پرچم بارگاه منور 

امام هشتم(ع) را به سيد حسن نصراهللا اهدا كرد. 

 ديدار با طالب جامعه المصطفى
همچنين در جريان اين سفر، توليت آستان قدس رضوى با طالب 

جامعه المصطفى لبنان ديدار كرد.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى در اين ديدار مسائل فرهنگى 
را مهم ترين رسالت آســتان قدس رضوى معرفى كرد و با تأكيد 

بر اينكه حوزه هاى علميه بايد در فعاليت هاى فرهنگى اقدام هاى 
مضاعفى داشته باشــند، اظهارداشت: طالب زيادى از كشورهاى 
مختلف، مشهد مقدس را به عنوان محل تحصيل حوزوى خويش 
انتخاب مى كنند؛ زيرا مشهد با وجود مبارك عالم آل محمد(ص)، 
حوزه علميه كهن و استادان زبده، زمينه تبديل شدن به مرجعيت 

علمى حوزوى را دارد.

 ديدار با عبداالمير قبالن
توليت آستان قدس رضوى در ادامه اين سفر با عبداالمير قبالن، 
رئيس مجلس شيعه لبنان ديدار كرد و گفت: 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 خود در نطفه خفه كرد.

 ديدار با رئيس پارلمان لبنان
حجت االسالم والمسلمين رئيســى همچنين در ديدار با «نبيه 
 برى» رئيس پارلمان لبنان افزود: آنچه آينده لبنان را رقم مى زند 

مجاهدان در ميدان هستند نه ميزهاى مذاكره.
وى با اشاره به اينكه كشــور لبنان، مراكز فرهنگى فراوانى دارد، 
افزود: تقويت تعامل فرهنگى بين مراكز فرهنگى لبنان و آستان 

قدس رضوى مى تواند دستاوردهاى مهمى را به ارمغان بياورد.

 حضور بر سر مزار شهداى جبهه مقاومت 
توليت آســتان قدس رضوى همچنين در روضه الشهداى لبنان 
حاضر شد و با حضور بر سر مزار شهداى جبهه مقاومت با قرائت 

فاتحه ياد شهدا را گرامى داشت.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى پس از آن با خانواده هاى شهداى 
مقاومت از جمله شهيد سيد مصطفى بدرالدين از فرماندهان ارشد 
حزب اهللا و خانواده شهيد عماد مغنيه ديدار كرد و به نيابت از مقام 
معظم رهبرى سالم ايشان را به خانواده شهدا رساند و در ديدار با 
خانواده شهيد عماد مغنيه گفت: شهيد عماد مغنيه را در هنگام 
زيارت امام رضا(ع) زياد ياد مى كنم و اميدوارم كه ايشان در آن عالم 

دعاگوى همه ما باشند.

 سخنرانى در جمع نيروهاى مقاومت
عضو هيئت رئيســه مجلس خبرگان رهبــرى پس از ديدار 
با خانواده شــهداى لبنان با حضــور در منطقه مليتا از موزه 
مقاومــت حزب اهللا ديــدن كرد و پس از آن بــا حضور در 
جنوب لبنان در نقطه صفر مرزى لبنان و فلســطين اشغالى 
بــا نيروهــاى مقاومت ديــدار و گفت وگو كــرد و در جمع 
نيروهاى جبهه مقاومت به سخنرانى پرداخت.توليت آستان 
قــدس رضوى در جمع نيروهاى جبهه مقاومت گفت: امروز 
بركت «حزب اهللا» را در جاى جاى كشورهاى اسالمى شاهد 
هســتيم، نيروهاى فلســطينى با اين مجاهدت ها اميد پيدا 
كرده اند. اينكه فلسطين تا امروز در مقابل اسرائيل ايستادگى 
كرده با اتكا به همين جريان و مقاومت بوده و آموخته است 
كه آنچه سرنوشــت كشــور خود را رقم مى زند، مجاهدت و 

ايستادگى است نه ميزهاى مذاكره.
حجت االســالم والمسلمين رئيسى با تأكيد بر اينكه «حزب 
اهللا» احســاس اميــد در دل مظلومــان ايجاد كــرد، گفت: 
مجاهدت ها و تالش هاى حزب اهللا ســبب شد تا ايستادگى 
و مقاومت در كشــورهاى اســالمى نهادينه شود، ان شاءاهللا 

بزودى شاهد آزادى قدس شريف خواهيم بود.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظــام همچنين در جمع 
اعضــاى مجلس تنفيذ حزب اهللا حضور پيــدا كرد و گفت: 
حزب اهللا تنها در ميدان مبارزه با مستكبران و ظالمان حضور 
ندارد، بلكه براى گره گشايى، خدمات رسانى و حل مشكالت 
مــردم نيز تالش مى كند و اين ويژگــى جريان هاى انقالبى 

است.
توليت آســتان قدس رضوى در آخرين برنامه سفر خود در 
لبنان به دعوت ســفير جمهورى اسالمى ايران در لبنان در 
جمع كاركنان اين سفارت حضور يافت و با تشكر از زحمات 
آن ها، اظهار داشــت: امروز جمهورى اســالمى ملجأ و پناه 
مستضعفان، ستمديدگان و مظلومان عالم شده است. عقبه 
راهبردى جمهورى اسالمى در ملت ها و كشورهاى مختلف 
بسيار گسترش و توسعه يافته؛ به طورى كه هيچ نظامى در 

عالم چنين عقبه راهبردى را ندارد.

هشتگ

#   تخصيص بودجه

#   اتفاقى انتخابى

#  ادعاى واهى

#   كم كارى اقتصادى

#   سدى جلوى ايران

#   از فرق سر تا ناخن پا فرنگى

سيدياســر جبرائيلى فعال سياســى 
و رســانه اى درباره ادعاهــاى معاون 

سياســى وزارت خارجه در برنامه تلويزيونــى جهان آرا كه با 
موضوع برجام روى آنتن رفت، واكنش نشان داد و در توييتى 
در ايــن باره نوشــت: « آقاى  عراقچى مدعى شــدند كه بانك 
مركزى قادر به انتقال اسكناس به داخل كشور است. حتماً به 
آقاى نوبخت راه انتقال ارز را نشان دهند، چون سخنگوى دولت 
مى گويــد براى كنترل نرخ ارز بانك مركزى بايد ورود كند كه 

متأسفانه براى تهيه ارز مشكل دارد».

شهريار زرشناس، نويسنده و عضو هيئت 
علمى پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه 

اســالمى از اقدامات الزم بعد از انقالب اسالمى سال 57 در ايران 
گفت و همچنين به كم كارى هاى اقتصادى اشــاره كرد و نوشت: 
«وقتى  انقالب پيروز شد ساخت سياسى غربزده رژيم  پهلوى، كامًال 
درهم شكست، اما ساخت اقتصادى و فرهنگى شبه مدرن در ايران 
باقى ماند. از ســال 57تا68 با انرژى عظيِم  آرمان گرايى-انقالبى، 
فرصتى طاليى داشتيم تا انقالب آرمان هاى خود را به حوزه اقتصاد 

و فرهنگ وارد و آن ها را به شيوه انقالبى دگرگون كند».

مهدى محمــدى از جملــه فعاالن 
رســانه اى و عضــو پيشــين تيــم 

مذاكره كننده هســته اى در دولت قبل، با توجه به اهدافى كه 
آمريكايى ها از اجراى برجام عليه ايران دارند به مهم ترين هدف 
و دستاورد آن ها از برجام كه كاهش قدرت و نفوذ ايران است، 
اشــاره كرد و در توييتى عنوان كرد: «آمريكا نمي گويد  برجام 
ايران را در منطقه قوي كرده! مي گويد از برجام براي متوقف 
كردن قدرت منطقه اي ايران مي توان استفاده كرد، پس بياييد 

اين كار را بكنيم!».

عبداهللا گنجى، مديرمسئول روزنامه 
جوان ضمن حمايت هاى غيرانسانى 

غــرب از اقدامــات برخى غرب زده ها در داخل كشــور اين 
موضوع را مطرح كرد كه « كردن روســرى بر سر نيزه ادامه 
همان داغ 200 ساله بر پيشانى ماست. چيزى شبيه انتحار 
داعش در اروپا. اينجا انتحار در وســط فرهنگ خودى است 
و آنجا انتحار بين جســم دختران خيابان. ما انتحار داعش 
در ميان دختران آنان را محكوم و آنان انتحار دختران بين 

فرهنگ ما را تشويق».

صــادق زيبــاكالم، فعال سياســى 
اصالح طلب و همچنين عضو هيئت 

علمى دانشكده علوم سياسى دانشگاه تهران از موضوع داغ اين 
روزهاى شبكه هاى اجتماعى گفت و با گاليه از عملكرد دولت 
در تخصيص بودجه به گرد و غبار خوزستان نوشت: « چرا گرد 
و غبار دست از ســر خوزستان برنمى دارد؟ هيئت دولت سه 
سال پيش به منظور احياى اراضى كانون هاى توليد گرد و غبار 
در خوزســتان 113ميليارد تومان اعتبار تصويب كرد، اما بعد 

از گذشت دوسال فقط 10 درصد آن تخصيص يافته است».

سيدامير سياح از فعاالن رسانه اى درباره 
اتفاقات حاصل از برف سنگين در نقاط 

مختلف كه بعضاً با سوء تدبير مسئوالن همراه بود، گفت و با اشاره 
به اختالفات سياسى و جناحى نوشت: «در كشورهاى خوشبخت 
هم  برف سنگين خدمات عمومى را مختل مى كند، تازه آنجا مردم 
مجبورند جلوى خانه شان را برفروبى كنند. در كشورهاى بدبخت، 
برف ســنگين عالوه بر اختالل در خدمات عمومى، باعث دعواى 
سياسى و القاى يأس و تلخكامى به مردم هم ميشه. بدبختى يا 

خوشبختى ملت ها، سرنوشت نيست، انتخاب است». 

سيدياســر جبرائيلى فعال سياســى 
و رســانه اى درباره ادعاهــاى معاون 

سياســى وزارت خارجه در برنامه تلويزيونــى جهان آرا كه با 

شهريار زرشناس، نويسنده و عضو هيئت 
علمى پژوهشــگاه فرهنگ و انديشــه 

57اســالمى از اقدامات الزم بعد از انقالب اسالمى سال 57اســالمى از اقدامات الزم بعد از انقالب اسالمى سال 57 در ايران 

مهدى محمــدى از جملــه فعاالن 
رســانه اى و عضــو پيشــين تيــم 

مذاكره كننده هســته اى در دولت قبل، با توجه به اهدافى كه 

عبداهللا گنجى، مديرمسئول روزنامه 
جوان ضمن حمايت هاى غيرانسانى 

غــرب از اقدامــات برخى غرب زده ها در داخل كشــور اين 

صــادق زيبــاكالم، فعال سياســى 
اصالح طلب و همچنين عضو هيئت 

علمى دانشكده علوم سياسى دانشگاه تهران از موضوع داغ اين 

سيدامير سياح از فعاالن رسانه اى درباره 
اتفاقات حاصل از برف سنگين در نقاط 

مختلف كه بعضاً با سوء تدبير مسئوالن همراه بود، گفت و با اشاره 

بازديد نمايندگان مجلس 
از زندان اوين

مهر: بازديد 10 نفــر از نمايندگان مجلس از 
زندان اوين كه از بعد ازظهر ديروز آغاز شــده 
بود، به پايان رســيد. نماينــدگان از اندرزگاه 
4(محل نگهدارى اغتشاشــگران) و همچنين 
بند 209زندان اوين بازديد كردند. اين بازديد 
با حضور رئيس ســازمان زندان ها و مديركل 

زندان هاى استان تهران انجام شد.
اين بازديد بنا به درخواست نمايندگان مجلس 
و در راستاى بازداشت تعدادى از اغتشاشگران 
و همچنين خودكشــى يكــى از زندانيان در 
زندان اوين، انجام شد.رئيس كميسيون قضايى 
مجلس درباره بازديد گفت: امروز قرار اســت 
جلسه اى با حضور اعضاى بازديد كننده برگزار 

شود تا جمع بندى انجام و نتايج بررسى شود.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهار شنبه  11 بهمن 1396  13 جماد ى االول  1439 31 ژانويه 2018  سال سى ويكم  شماره 8611

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 حرم مطهر رضوى در سوگ شهادت حضرت زهرا سياه پوش شد    آستان: همزمان با ايام شهادت دخت نبى مكرم اسالم، بارگاه منور رضوى رخت عزا بر تن كرد و صحن و سراى اين حرم قدسى 
مملو از زائران عزادار شد. پرچم هاى ورودى هاى حرم مطهر رضوى نيز صبح ديروز به همت خدام بخش روشنايى تعويض شده و به رنگ مشكى درآمدند. همچون ديگر ايام عزادارى از سه كتيبه منقش به نام هاى 

مبارك اين بانوى بزرگوار در ايوان طالى صحن انقالب، صحن آزادى و صحن جمهورى اسالمى رونمايى شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در برنامه اشاره تشريح كرد
توسعه و شكوفايى موقوفات امام رضا

پس از پيروزى انقالب اسالمى
آســتان: قائم مقام توليت آستان 
قدس رضــوى گفت: پس از پيروزي 
انقالب اسالمى شــاهد شكوفايي و 
توسعه موقوفات امام رضا(ع) هستيم 
و در سال هاى برقراري نظام مقدس 
جمهورى اسالمى، تعداد رقبات وقفي 

بيش از دو برابر شده است.
ســيد مرتضى بختيارى در برنامه 

اشاره سيماى خراسان رضوى به تشريح دستاوردهاى آستان قدس رضوى پس 
از پيروزى انقالب اسالمى پرداخت و گفت: در دوران توليت فقيد، آيت اهللا واعظ 
طبسى اقدام هاى زيربنايى و گسترده اى صورت گرفت كه بايستى در آستانه دهه 

چهارم انقالب اسالمى، ياد و خاطره آن مبارز و مجاهد بزرگ را گرامى بداريم.
 زائرمحورى و محروميت زدايى رويكردهاى آستان قدس رضوى 

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى با بيان اينكه مقام معظم رهبرى در منشور 
هفت گانه انتصاب توليت معزز آستان قدس رضوى راهبردها و اولويت هاى جديد 
را برشمردند، گفت: اين مجموعه معنوى در دوره جديد، رويكردهاى زائرمحورى 

و محروميت زدايى را با جديت تمام دنبال مى كند.
بختيارى با بيان اينكه آستان قدس رضوى در سال گذشته ميزبان 300 ميليون 
تشرف زائران و مجاوران به بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) بوده است، خاطرنشان كرد: 
افزايش سطح كمى و كيفى خدمات به زائران در راستاى تحقق تأكيدات توليت 
معزز آستان قدس رضوى با اهتمام بيش از 50 هزار خادم بارگاه منور رضوى در 
حال انجام است. وى گفت:در حال حاضر روزانه 20 هزار زائر در ميهمانسراهاى 
آستان قدس رضوى پذيرايى مى شوند و بزودى اورژانس دارالشفاى امام رضا(ع) 

نيز براى ارائه خدمات بيشتر به زائران راه اندازى مى شود.

 مرجعيت علمى جهان اسالم در افق برنامه هاى آستان قدس
قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى در بخش ديگرى از سخنانش با اشاره به 
دستاوردهاى آستان قدس رضوى در حوزه فرهنگى و تعليم و تربيت پرداخت و 
گفت: بنياد فرهنگى رضوى، دانشگاه علوم اسالمى رضوى و دانشگاه بين المللى 
امــام رضا(ع) گام هاى بلندى را در جهت تربيت نيروى متخصص و متعهد براى 
جامعه اسالمى برداشــته اند و در افق برنامه هاى آستان قدس، مرجعيت علمى 
جهان اســالم وجود دارد. وى تشكيل معاونت علمى در آستان قدس را اقدامى 
شايسته براى ايجاد هم افزايى و ارتقاى روحيه خودباورى در مجموعه هاى آموزش 

عالى و پژوهشى مجموعه دانست.
 

كتابت سوره فجر در حرم مطهر رضوى
 به همت خوشنويسان برجسته كشور

آســتان: همزمان با آغاز ايام اهللا 
دهه فجر، جمعى از خوشنويســان 
برجسته كشــور از دارالكتابه قرآن 
ايران  اســالمى  كريم جمهــورى 
همراه با تعدادى از خوشنويســان 
برتر اســتان در محل مــوزه قرآن 
كريم حرم مطهــر رضوى گرد هم 
آمده و سوره مبارك فجر را كتابت 

خواهند كرد.
محمد ظريف صدر مسئول مجموعه رضوان وابسته به مؤسسه آفرينش هاى هنرى 
آستان قدس رضوى با اعالم اين خبر افزود: اين مراسم با حضور سى تن از استادان 
خوشــنويس كشور از روز پنجشــنبه 12 بهمن ماه به مدت سه روز، صبح ها از 
ساعت 8:30 تا 11:30 در موزه قرآن كريم حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد.

خـــبر

 قدس/ محمدحســين مروج كاشــانى  
خادميــاران رضوى با بيش از 10 ســال ســابقه 
خدمت قابــل قبول در بــارگاه ملكوتى حضرت 
رضا(ع) چنانچه مطابق ضوابط، واجد شرايط باشند 
بــا ارتقاى خدمت به جمع خدمه حرم مطهر امام 

هشتم(ع) مى پيوندند.
مدير مركز امور خادمين آستان قدس رضوى در 
گفت وگو با خبرنگار قدس با اعالم اين خبر اظهار 
داشت: از سال هاى قبل، افراد مختلفى در بخش ها 
و واحدهــاى گوناگون بارگاه مطهــر امام رضا(ع) 
تحت عنوان خادمياران رضوى مشــغول خدمات 
رسانى به زائران اين آستان ملكوتى و مقدس بوده 
و هم اكنون مطابق ضوابط موجود، مراحل ارتقاى 

خدمتى آنان در حال انجام شدن است.
دكتر على اكبر عصارنيا ادامه داد: ورود افراد مختلف 
به جمع گروه خدمه بــارگاه منور امام رضا(ع) در 
ساليان قبل (در مورد خادمان، كفشداران، دربانان، 
فراشــان و حفاظ) به صورت تقديم درخواست و 
تقاضاى اشخاص به آستان قدس رضوى و موافقت 
توليت اين نهاد مقدس انجام مى شده است، اما در 
دوره مديريت جديد اين آســتان منور و مقدس و 
مطابق دســتور توليت معزز آستان قدس رضوى 
فرآيند ورود افراد به جمع گروه خدمه حرم مطهر 

امام هشتم(ع) تغيير كرده است.
مدير اين مركز تصريح كرد: بدين منظور هم اكنون 
كميســيون جذب نيروهاى خدمه در حرم مطهر 
امام هشتم(ع) مشغول انجام مصاحبه با خادمياران 
رضوى داراى سابقه خدمت بيش از 10 سال بوده و 
افراد واجد شرايط مطابق ضوابط و دستورعمل هاى 
تعيين شده به رتبه خدمه حرم مطهر امام رضا(ع) 
(يعنى همان گروه خادمان، كفشــداران، دربانان، 

فراشان و حفاظ) ارتقا مى يابند.

 50 هزار متقاضى ثبت نام كرده اند
وى گفــت: پــس از انتصــاب حجت االســالم 
والمسلمين رئيسى به توليت آستان قدس رضوى 
و توسعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم اين فرصت 
فراهم شد كه همه دلدادگان و عاشقان خدمت در 
بارگاه مطهر امام رئوف حضرت على بن موســى 
الرضا(ع) توفيق و افتخار خدمت به اين آســتان 
ملكوتى را پيدا كنند. وى متذكر شد: بدين جهت 
مســير نايل شــدن به اين افتخار بزرگ از طريق 

خدمت به محرومان و مستضعفان شهر و ديار افراد 
متقاضى اين خدمت تعريف گرديد.

دكتــر عصارنيا عنوان كرد: تاكنــون بيش از 50 
هزار نفر از افراد عالقه مند به خدمت به محرومان 
و مســتضعفان و ورود به گروه خادمياران رضوى 
از طريق پايگاه اطالع رسانى آستان قدس رضوى 
ثبت نــام كرده كــه در قالب همــكارى با دفاتر 
نمايندگى آســتان قدس رضوى در اســتان هاى 

سراسر كشور موضوع دنبال شده است.

 خادمياران 6 ساعت در هفته خدمت مى كنند
اين مقام مسئول در ارتباط با كانون هاى خادميارى 
نيز گفت: دو نوع كانون خادميارى براى اين طرح 
سازماندهى شــده اســت كه عبارتند از «كانون 
خادميــارى محلــه اى» و «كانون هاى تخصصى 
خادميارى» كه هر يك شــرايط و ضوابط خاص 

خود را دارد.
 دكتــر عصارنيا در اين ارتباط اظهار داشــت: در 
كانون خادميارى محله اى كه در ســطح محالت 

فعال اســت، خادمياران رضوى بــه محرومان و 
مستضعفان محله خود خدمت مى كنند كه در اين 
زمينه به عرصه هاى مختلف فرهنگى، آموزشــى، 
اجتماعى و... توجه شده است، اما درنوع دوم يعنى 
كانون هاى تخصصى خادميارى، حوزه مأموريتى 
خادمياران در سراســر شهرستان محل سكونت 
آنان تعريف شــده است و در اين كانون ها افراد در 
يك تخصص خاص وجود داشته و مشغول خدمت 
مى شوند كه كانون هاى خادميارى پزشكى، زنان و 
خانواده، اردوهاى جهادى و... از جمله اين كانون ها 

به شمار مى آيند.
وى در زمينــه ميزان ســاعات موظــف حضور 
خادمياران رضوى در ايــن كانون ها تصريح كرد: 
خادمياران رضوى مطابق ضوابط و دستورعمل هاى 
تعريف شده بايد حداقل 6 ساعت در هفته در اين 
كانون ها مشغول خدمت شــوند، اما در برخى از 

تخصص ها اين ساعات خدمت به 
ازاى تخصصى كه ارائه مى شود، 

قابل تبديل شدن است.
مدير اين مركــز عنوان كرد: به 
طور مثــال پزشــكان عمومى 
حداقــل 30 ويزيــت بيمار در 
يك ماه و پزشــكان متخصص 
نيز حداقل 20 ويزيت بيمار در 
مــدت يك ماه در اين طرح بايد 

انجام دهند.
دكتر عصارنيا اشــاره كرد: اين 
خادمياران استانى نيز در هر دو 
نوع كانــون خادميارى همچون 

خادمياران رضوى داخل حرم مطهر امام رضا(ع) 
بوده و بعــد از انجام خدمت قابل قبول با بيش از 
10 سال سابقه خدمت مى توانند به رتبه هاى باالتر 
خدمت يعنى پيوستن به گروه خدمه حرم مطهر 
(خادمان، كفشــداران، دربانان، فراشان و حفاظ) 

ارتقاى خدمت پيدا كنند.

 چهره هاى دانشگاهى خادم علمى مى شوند
وى به اين نكته نيز اشــاره كرد كــه خادمياران 
اســتانى بين 4 تا 12 مرتبه در سال مى توانند در 
هنگام حضور در شــهر مقدس مشهد و تشرف به 
حرم مطهر امام رضا(ع) در قسمت هاى مختلف و 
بخش هاى گوناگون حرم مطهر توفيق ارائه خدمت 

داشته باشند.
مديــر اين مركز در اين ارتباط اظهار داشــت: در 
همين مورد و در چند ماه اخير خادمياران استانى 
در بخش هــا و خدمات متنوعــى همچون: كتب 
انوار(قرآن وادعيه)، صندلى چرخدار، كفشــدارى 
خواهران، انتظامات حريم حرم و... حاضر شــده و 
توفيق خدمتگزارى به زائران حرم مطهر حضرت 

ثامن الحجج(ع) را داشته اند.
مدير اين مركز اضافه كرد: عــالوه بر خادمياران 
رضوى اســتانى، از ابتداى ســال جارى تاكنون 
نزديك به حدود 10 هزار نفر از شهروندان مشهدى 
نيز توفيق خادميارى در حرم مطهر امام رضا(ع) را 
پيدا كرده اند كه اين افراد داراى كشيك هاى ثابت 
هفتگى در بخش ها و واحدهاى موجود در مجموعه 

حرم مطهر حضرت ثامن االئمه(ع) هستند.
دكتر عصارنيا عنوان كرد: ميهمانســرا، انتظامات، 
زائربرهــا،  چرخــدار،  صندلــى 
دارالقرآن، بخش برگزارى مراسم 
نمــاز جماعت، امر بــه معروف و 
نهى از منكر و... از جمله حوزه هاى 
مختلفى هستند كه اين افراد در 
اين حوزه هــا به خدمت به زائران 

حرم مطهر مشغول شده اند.
وى با اشاره به فراهم آمدن زمينه 
خدمت متخصصان و فرهيختگان 
در حــرم مطهر امام هشــتم(ع) 
اظهار داشــت: براى اولين مرتبه 
در آستان قدس رضوى شرايطى 
به وجود آمد كه استادان برجسته 
دانشگاهى و حوزوى و افراد متخصص تحت عنوان 
خــادم علمى و خادم فرهنگى مطابق شــرايط و 
ضوابط تعريف شــده به ارائه خدمات تخصصى و 
مرتبط با توانمندى و تخصص خود در حرم مطهر 

امام رضا(ع) بپردازند.
اين مقام مســئول تصريح كرد: در زمينه توفيق 
خدمــت براى خانواده معظم ايثارگران نيز بايد به 
اين موضوع اشــاره كنم و آن اينكه مطابق آيين 
نامه و دســتورعمل موجود، خانواده معظم شهدا، 
جانبــازان، آزادگان، ايثارگــران، نخبگان علمى و 
فرهنگــى و... در انجام مراحــل ارتقاى خدمت از 
خادميارى به خدمه حــرم مطهر داراى اولويت و 

امتيازات مربوط مى باشند.

مدير مركز امور خادمين آستان قدس رضوى در گفت وگو با قدس: 

خادمياران رضوى با 10 سال خدمت، به جمع خدمه حرم مطهر مى پيوندند

خادمياران رضوى 
مطابق ضوابط و 
دستورعمل هاى 
تعريف شده بايد 
حداقل 6 ساعت 
در هفته در اين 

كانون ها مشغول 
خدمت شوند

بــــــــرش

 قائم مقام توليت آستان 
قدس رضــوى گفت: پس از پيروزي 
انقالب اسالمى شــاهد شكوفايي و 
توسعه موقوفات امام رضا(ع) هستيم 
و در سال هاى برقراري نظام مقدس 
جمهورى اسالمى، تعداد رقبات وقفي 

ســيد مرتضى بختيارى در برنامه 

 همزمان با آغاز ايام اهللا 
دهه فجر، جمعى از خوشنويســان 
برجسته كشــور از دارالكتابه قرآن 
ايران  اســالمى  كريم جمهــورى 
همراه با تعدادى از خوشنويســان 
برتر اســتان در محل مــوزه قرآن 
كريم حرم مطهــر رضوى گرد هم 
آمده و سوره مبارك فجر را كتابت 

خبر

خادميارى را در كشور مدل سازى كرده ايم
مدير مركز امور خادمين آســتان 
قدس رضوى تأكيــد كرد: اكنون 
پس از ده ها سال، خدمات متنوع 
داخل حرم مطهر رضوى نهادينه 
شــده و هر كدام دســتورعمل و 
نحوه و مدل مشــخصى براى اجرا 
در ســطح حــرم مطهــر دارند و 

استانداردها و شــاخص هاى مشخصى براى 
ايفاى نقش خدمتگزارى و خادمى و ارزيابى 
و سنجش عملكرد افراد در اين زمينه وجود 

دارد.
دكتر عصارنيا اضافه كــرد: به همين جهت 

يكــى از مهم تريــن فعاليت ها و 
عملكرد مركز امور خادمين آستان 
قدس رضوى كمك به مدل سازى 
فرآيندها و  خادميــارى مطابــق 
اســتانداردهاى تعريف شده براى 
خادميارى در خارج از حرم مطهر 
حضرت ثامن الحجج(ع) و در سطح 
استان هاى سراسر كشور به شمار مى آيد و هم 
اكنون قسمت عمده اى از ظرفيت ها، امكانات و 
عملكرد اين مركز در همين راستا يعنى كمك 
به مدل ســازى خادميارى در ســطح كشور 

صرف شده است.
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دوباره تالش کنید مدرک تولید کنید! ایسنا: محمد جواد ظریف در واکنش به نمایش مضحک موشکی آمریکایی ها علیه ایران در صفحه توییترش نوشت:  مدتی قبل، آمریکا یک موشک ایرانی 
ارائه شده توسط سعودی ها را نمایش داد. باید به آنها گفته شده باشد موشکی که در آسمان توسط پاتریوت نابود شده کامال سالم به زمین فرود نمی آید.  لذا این بار قطعاتی از موشک را نشان دادند 

ولی با آرم مؤسسه استاندارد ایران که ما روی بسته های غذایی بکار می بریم. دوباره تالش کنید مدرک تولید کنید!
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سفرهیئتیازایرانبه
کردستانعراقدرآیندهنزدیک

ایسنا: نماینده دولت اقلیم کردستان عراق 
در تهران اعالم کرد: در جریان ســفر اخیر 
آقای نچیــروان بارزانی نخســت وزیر این 
کشور به تهران مقامات ایران اعالم کرده اند 
که حاضر هستند به نزدیکی هرچه بیشتر 
اربیل و بغداد کمک کنند به شرطی که هر 
دو طرف در چارچوب قانون اساســی عراق 
عمل کنند. ناظم دباغ ضمن مثبت ارزیابی 
کردن نقش ایران در حل مسایل بین اربیل 
و بغداد افزود: این برنامه ریزی وجود دارد که 
در آینده هیئتی از ایران به اربیل سفر کند. 

زورآزماییریاضوابوظبی
دریمن

فارس:درگیری بین شــبه نظامیان تحت 
حمایــت امارات و عربســتان با هدف نفوذ 
بیشتر در مناطق جنوبی یمن به ویژه شهر 
مهم عدن، طــی روزهای اخیر به شــکل 
کم  سابقه ای شدت گرفته است؛ به طوری که 
بیش از ۲۲۰ نفر از طرفین درگیری ظرف ۲ 

روز کشته و زخمی شدند. 

چینآمریکارابهانتقامجویی
وجنگتجاریتهدیدکرد

ایبیســی: دبیر گروه بازرگانی آمریکن 
گفت: مقامات چینی به طور شفاف به وی 
گفته اند در صورتی که دونالدترامپ اقدامات 
اقتصــادی علیه چین را دامــن بزند انتقام 
خواهند گرفت. رئیس جمهور آمریکا طرح 
افزایش تعرفه گمرکــی واردات آلومینیوم، 
ماشین لباسشویی و بســیاری از کاالهای 
چینی وارداتــی به آمریــکا را تأیید کرده 
است. وزیر بازرگانی چین نیز پیش تر گفته 
بود چین قاطعانه از منافع خود در برابر این 

تصمیم آمریکا دفاع خواهد کرد.

نگاه به رویدادها

مدارکمعادلیکه
برخیازمدیران
ومسئوالناز
کشورهایمختلف
گرفتهاند،کاری
عوامفریبانهاست

بــــــــرش

سندسازیاحمقانهکاخسفیدعلیهایران
ادعایپفکیآمریکا

شوی  آرشخلیلخانه   سیاست/  
تبلیغاتی کاخ ســفید برای نمایندگان 
اعضای شورای امنیت سازمان ملل آنقدر 
ناشیانه ترتیب داده شده بود که محمد 
جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان 
در توئیتی با انتشــار عکس یک بســته 
پفک نمکی به مضحکه اســناد ادعایی 
و نمایش داده شــده توسط نیکی هیلی برای فرستادگان کشورهای عضو شورای 
امنیت پرداخت. پس از آنکه دولت آمریکا نتوانســت اســناد و مدارک متقنی به 
بازرسان و محققان سازمان ملل در مورد ادعای ایرانی بودن موشک نیروهای یمنی 
که به فرودگاه ملک خالد ریاض اصابت کرد ارائه کند و دبیرکل سازمان ملل این 
ادعای عربســتان و آمریکا را رد کرد، نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل 
در دومین نمایش خود این بار نمایندگان شورای امنیت را به پایگاهی نظامی در 
واشنگتن دعوت کرد تا از بقایای موشکی که آمریکا مدعی است به فرودگاه ریاض 
اصابت کرده و ســاخت ایران اســت بازدید کنند. چندی پیش هیلی با دعوت از 
خبرنگاران برای بازدید از بقایای این موشک مدعی شده بود آرم صنایع موشکی 
شــهید باقری بر بدنه قطعات بازمانده از آن وجود دارد، اما پس از آنکه بازرسان 
سازمان ملل ادعای آمریکا را تأیید نکردند این بار در اقدامی مضحک آمریکایی ها با 
انتشار تصاویری مدعی حک شدن کلمه، ساخت ایران بر بدنه این موشک و نقش 

عالمت سازمان استاندارد ایران بر آن شدند.
محمد جواد ظریف در توئیتی در واکنش به این ادعای بچگانه با انتشار تصویر یک 
بسته پفک نمکی که آرم استاندارد ایران بر آن حک شده خطاب به طرف آمریکایی 
نوشت: آرم مؤسسه استاندارد ایران را ما روی بسته های غذایی بکار می بریم. دوباره 
تالش کنید مدرک تولید کنید! اشاره ظریف به این بود که در هیچ جای دنیا آرم 

سازمان استاندارد بر تجهیزات و تسلیحات نظامی حک نمی شود.

خط و نشان کاخ سفید برای اعضای شورای امنیت
اما این تنها ســیانس نمایشنامه ترامپ و هیلی نبود. رئیس جمهور آمریکا پس 
از شوی تبلیغاتی قطعات موشک ارسالی از ریاض به واشنگتن در جمع سفرای 
کشورهای عضو شورای امنیت با تکرار ادعاهای خود در مورد نقش منفی ایران 
در منطقه و مداخله در امور کشورهای عربی،گفت وظیفه جامعه جهانی است که 
با فعالیت های »بی ثبات کننده ایران« مقابله کند. نیکی هیلی نماینده آمریکا 
در ســازمان ملل در ادامه پروژه فشار بر اعضای شورای امنیت برای تن دادن به 
خواسته های ترامپ در مورد تغییر برجام و ترغیب آنها به اعمال تحریم های جدید 
علیه ایران،خطاب به نمایندگان این کشورها تأکید کرد تنها یک تالش هماهنگ 
جهانی برای تنبیه ایران به خاطر نقض قطعنامه های شورای امنیت در ارتباط با 
موشک های بالستیک می تواند آقای ترامپ را قانع کند که باقی ماندن در توافق 
اتمی، برجام، ارزشمند است. این درحالیست که رسانه های غربی از جمله شبکه 
بی بی سی، در گزارش های تحلیلی نوشــتند، این تالش کاخ سفید با واکنش و 
مقاومت روسیه مواجه خواهد شد. مسکو دیروز اعالم کرد سرگئی ریابکوف معاون 
وزیر خارجه روسیه پس از دیدار ترامپ با نمایندگان شورای امنیت در واشنگتن، 
با »ترو وارجورانتــا«، معاون مدیر کل آژانس و رئیس اداره پادمان ها درباره لزوم 

حفظ برجام رایزنی کرد.
محمد جواد ظریف در واکنش به این رویداد و رویکرد کاخ سفید اظهار داشت: در 
بخش خبرهای جعلی، ترامپ و همدستانش تالش می کنند روایتی ایران هراسانه 
در شــورای امنیت ملل متحد ایجاد کننــد، آن هم از طریق برگزاری ضیافت و 
ارائه مدارک جعلی که توسط یک همسایه در حال جنگ تولید شده و تنها برای 
همان همسایه مستأصل و همدستانش در ارتکاب جنایات جنگی قابل باور است. 
سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه و مسئول پیگیری اجرای برجام 
هم در پاســخ به درخواست آمریکا برای مذاکرات جدید برای اعمال محدودیت 
در برنامه موشــکی ایران تأکید کرد موضع ما قاطع و روشن است که برجام نه 
مذاکره مجدد می شود و نه الحاقیه ای به آن اضافه می شود و نه به هیچ موضوع 

دیگری ربط دارد.

گزارش خبری

 سیاســت/میناافرازه   بار دیگر در 
جلســه دیــروز مجلس موضــوع تحقیق 
و تفحــص از مــدارک تحصیلــی برخی 
از مســئوالن ارشــد کشــور از جملــه 
اما نمایندگان  رئیس جمهوری مطرح شد 
ایــن طرح را رد کردند.  اما نصراهلل پژمانفر 
نماینده مردم مشهد به رد طرح تحقیق و 
تفحص  واکنش نشان داده وبا اعتراض به 
مدرک رئیس جمهوری گفت: 
امروز بخواهیــم یا نخواهیم 
تحصیلی  مــدرک  به  راجع 
آقــای رئیــس  جمهــوری 
سواالتی مطرح است که آیا 
در این رابطــه کپی برداری 
شده یا خیر؟ شکایاتی هم در 
این زمینه در برخی محاکم 

مطرح شده است.
نمایندگان  بــه  وی خطاب 
اظهــار کرد: انتظار داریم همان روشــی را 
که مجلس نســبت به مــدرک تحصیلی 
مرحوم کردان در پیــش گرفت، راجع به 
مدرک تحصیلی رئیس جمهوری نیز دنبال 
و تحقیق و تفحص کند تا ابهامات بررسی 

شده و زخم باقی نماند.
ســابقه علمی و مــدارک تحصیلی برخی 
مســئوالن از جمله مســایلی اســت که 
همانند بحث حقوق های نجومی یا مدیران 
دو تابعیتی هر چند وقت یکبار با آشــکار 
شدن تخلفات برخی مسئولین برای مدتی 
برجسته شــده و خوراک رسانه ای عده ای 
را فراهم می کند اما پس از فروکش کردن 
تب آن، پیگیــری اعتبار مدارک تحصیلی 

مســئوالن نیز به فراموشــی ســپرده 
می شود یا مسکوت می ماند.

گاهی مسئوالن قبل از روی کار 
آمدن  خود به دلیل ارتباطات و 

نفوذی که در برخی دستگاه ها و 
نهادهای دولتی و مهم کشور دارند 

از رانت ارتباطی استفاده کرده 
و پستی را برعهده می گیرند 
باعث بروز  که همین مسئله 
ناکارآمدی و پــس رفت آن 

نهاد می شود و بار تبعات چنین 

انتصاباتی در مواردی چون ضعف مدیریتی 
و دریافــت حقوق های گــزاف به جامعه 
تحمیل می شــود. چنانچه در همین باره 
در ســال 87 نیز درباره مدرک تحصیلی 
علی کردان وزیر کشور وقت جنجال هایی 
به پا شد و عنوان شد که مدرک تحصیلی 
وی اعتبار نداشــته است و همین مسئله 
ســبب شــد تا پس از آن حساسیت هایی 
درباره مدارک تحصیلی مســئوالن ایجاد 
شــود و البته گاهی اوقات همین مسئله 
موجب دســتاویزی برای احزاب و گروه ها 
برای تخریب و گرفتن امتیــازات از گروه 

رقیب باشد.
مسئله مدرک گرایی که چند وقتی است در 
جامعه اوج یافته، از سویی سبب می شود تا 
از ورود مدیران و افراد دلسوز که توانمندی 

مدیریتی باالیی دارند اما فاقد مدرک باالی 
دانشگاهی هستند جلوگیری شود و به جای 
آن افرادی راس کار بیایند که تنها با داشتن 
مــدارک نامعتبر پولــی و رابطه به چنین 

سمتی دست یافته اند.
بدیهی است پیگیری مسئله مدارک تحصیلی 
مســئوالن باید فــارغ از جناح بندی های 
سیاسی و وابستگی های حزبی دنبال شود 
و ســاز و کاری برای بررسی صحت و سقم 
و اعتبار سوابق تحصیلی مسئوالن قبل از 
ورود آنها به مناصب، اندیشیده شود تا قبل 
از مطرح شدن هر چند وقت یکبار چنین 
حاشیه هایی از ورود افرادی که فاقد مدرک 
تحصیلی معتبر هســتند و تنها به واسطه 
پارتی بازی و مدارک معادل به ســمت های 

باال راه یافته اند، جلوگیری شود.

شکایت از رئیس جمهور در دادگاه 
روحانیت

نایــب رئیـــــس 
ن  کمیســــــیو
فرهنگی معتقـد 
است که نهادهای 
هماننـــد  نظارتی 

وزارت علوم باید بر مدارک رجال سیاسی 
و مدیران ارشد نظام نظارت کنند تا مدرک 
تحصیلی آنها از اعتبار الزم برخوردار باشد. 
موضوع مدارک تحصیلی مســئوالن قبل 
از انتخابات مطرح شــد و بنده از مجلس 
دوره گذشــته پیگیر موضوع بودم و 
امروز فرصت شــد تا این مسئله در 
صحن علنی مجلس مورد بررســی 
قــرار گیرد اما نمایندگان مجلس برای 
تحقیق و بررســی اعتبــار مدرک آقای 
روحانی همــکاری نکردند، درحالیکه این 
امر می توانست اقدامی برای رفع ابهام 
از سابقه تحصیلی رئیس جمهوری 
باشد. نصراهلل پژمانفر اظهار داشت: 
متاسفانه جلســه دیروزمجلس 
فضا را کمی به این ســمت برد 
که همه نگران باشــند که اگر 
از مدارک تحصیلی مسئوالن 
و مدیــران تحقیق و تفحص 

شود مشخص شــود که مدارک آنها دارای 
اشکال اســت و جنجال تازه ای به پا شود. 
متاســفانه دولت و مجلس به مدرکی  که 
افراد برای تصدی جایــگاه خود می آورند 
اعتماد کرده  و تا کنون به این رویه انتقادی 
وارد نشده است. وی تصریح کرد: علیه آقای 
روحانی در رابطه با مدرک تحصیلی ایشان 
شــاکی خصوصی وجود دارد و در دادگاه 
ویژه روحانیت نیز در همین زمینه پرونده 
تشکیل شده است و امیدواریم در این زمینه 

پاسخ روشنی به جامعه داده شود.

گرفتن مدرک معادل نوعی عوام 
فریبی است

بــه اعتقــاد عضو 
کمیسیون امنیــت 
ملــی و سیاســت 
خارجی مجلس، در 

رجـال سیاسی و مدیران ارشد نظام مدرک 
گرایــی رواج دارد در حالیکه در هیچ جای 
دنیا اینگونه نیست، بنابراین یکی از مواردی 
که سبب می شود تا مدارک مسئوالن دچار 
ایراداتی باشد و از اعتبار ساقط باشد همین 
مدرک گرایی و تمایل آنها برای بهره برداری 
سیاســی و شــخصی از مدارک معادل و 
بی اعتبار اســت. محمد جواد جمالی افزود: 
مجلس شورای اسالمی و نیز نهادهای متولی 
باید یک ســازمان و نهادی را برای تایید و 
اعتبار ســنجی مدارک تحصیلی مقامات 
سیاسی در نظر بگیرد و در این راه با کمک 
وزارت علــوم می توان بررســی کرد که آیا 
مدیران کنونی مدارک معادل دارند و اینکه 
آیا مدرک آنها در داخل کشور اعتبار دارد یا 
نه. مسلماً افرادی که مدیریت نهاد و دستگاه 
مهمی را برعهده می گیرند باید در آن زمینه 
سابقه کاری و تحصیلی قابل قبولی داشته 
باشند تا روی کار آمدن افراد بدون حساب 
و کتاب تبعات زیان آوری همانند تجربه های 
گذشــته ایجاد نکند. مــدارک معادلی که 
برخی از مدیران و مســئوالن از کشورهای 
مختلف گرفته اند، کار پوپولیســتی و عوام 
فریبانه است و کمیسیون آموزش باید پیگیر 

طرحی درباره مدارک مسئوالن باشد.

کارشناسانازعدمسازوکارمناسببرایبررسیمدارکتحصیلیمسئوالنگفتند

در جست وجوی دانشگاه  سیاسیون 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

»آموزش و پرورش« تنها مرجع تصمیم گیری تعطیلی مدارس است فارس:احمد عابدینی، معاون شورای عالی آموزش و پرورش با اشاره به ماده 96 آیین نامه اجرایی مدارس مصوب 
1379 شــورای عالی آموزش و پرورش اظهار داشــت: تصمیم گیری برای تعطیالت اضطراری همچون تعطیلی به دلیل برودت هوا با اداره کل آموزش و پرورش استان هاســت. وی افزود: ادارات کل 

آموزش و پرورش باید برای تعطیلی  مدارس با استانداری ها هماهنگ باشند، اما طبق قانون اختیار تعطیلی مدارس با ادارات کل آموزش و پرورش استان هاست. 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی خبر داد

تسهیالت جدید برای اشتغال مجدد مشموالن» بیمه بیکاری«
 جامعــه/ محمود مصدق  مدیر عامل 
ســازمان تأمین اجتماعــی از پرداخت 23 
هزار میلیارد تومان مطالبات این سازمان از 
ســوی دولت خبر داد و گفت: عالوه بر این 
در الیحه بودجه ســال آینده نیز پرداخت 
50 هــزار میلیارد تومان بدهــی دولت به 
تأمین اجتماعی در قالب تهاتر  پیش بینی 
شده است . سید تقی نوربخش عصر دیروز 
در نشســت خبری با اعالم ایــن خبر ابراز 
امیدواری کرد تبصره مورد نظر دولت برای 
پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی 
در صحن علنی مجلس شورای اسالمی به 
تصویب برسد که در این صورت گامی بزرگ 
برای رفع برخی از مشــکالت این سازمان 
اســت. وی در ادامه به بحث بودجه سازمان 
متبــوع خود پرداخت و گفت: برای ســال 
آینده هیئت مدیره و هیئت امنای سازمان 
تأمیــن اجتماعــی 98 هــزار و 684 هزار 
میلیارد تومان بودجه برای منابع و مصارف 

این سازمان در نظر گرفته اند. 

 بودجه تأمین اجتماعی
نوربخش با اشاره به بودجه تأمین اجتماعی 
گفت: بودجه ســازمان توسط هیئت مدیره 
و هیئت امنای تأمیــن اجتماعی تصویب 
می شود که بودجه ســال آینده 98 هزار و 
684 میلیارد تومان است. تبصره های بودجه، 
درمانــی، اداری و مالی  و اقتصادی تدوین 
شده اســت که البته  هنوز قطعی نشده و 

همچنان در دست بررسی است.
بــه گفتــه وی در بودجه ســال آینده این 
ســازمان هزار میلیارد تومان برای احداث 
مراکــز درمانی، 8 هزار میلیــارد تومان در 
بخش درمان مســتقیم و 12 هزار میلیارد 
تومان برای درمان غیرمســتقیم اختصاص 
می یابد. نوربخش همچنین از بهره برداری یا 
آغاز اجرای33 پروژه در بخش های درمانی، 
بیمه ای و اقتصادی در دهه فجر امسال خبر 
داد و گفت: ارزش این پروژه ها  505 میلیارد 
تومان برآورد شده است. وی با اشاره به این 
که حمایــت از نقاط کم برخوردار و محروم 
کشور راهبرد اصلی سازمان تأمین اجتماعی 
اســت ، تصریح کرد: مراکــز درمانی که در 

دهه فجر امسال در الر، کامیاران، ابر کوه و 
پیشوای ورامین افتتاح می شوند در راستای 

همین سیاست است .
 وی در همین زمینه افزود:همچنین از 505 
میلیارد تومان یاد شده 141 و 800 میلیون 
تومان برای پروژه های بیمــه ای و درمانی،  
415 میلیــارد تومان نیز بــرای پروژه های 
اقتصادی که بخشــی از آن برای تولید دو 
خط دارویی می باشد اختصاص یافته است.

 پاداش سنوات
نوربخــش عدالت اجتماعــی را پیام اصلی 
انقالب اســالمی خواند و گفت: باید نگاهی 
ویــژه به فرودســتان و محرومــان جامعه 
داشته باشیم که مناسب ترین روش ها برای 
حمایت از این اقشار قانون  تأمین اجتماعی 
و اشتغال زایی است. وی در پاسخ به قدس 
درباره پاداش سنوات پایان خدمت کارگران 
و کارمنــدان گفت: تا آنجا کــه اطالع دارم 
در الیحه بودجه ســال آینده  برای پاداش 
سنوات سقف بندی  تعیین شده است. یعنی 
طبق مصوبه دولت در سال حداکثر تا 7 برابر 
حداقل دستمزد پاداش پرداخت خواهد شد 
نه بیشــتر. البته این موضوع در حال حاضر 
در کمیسیون تلفیق در دست بررسی است.   
وی سپس به حواشی ایجاد شده درخصوص 
واردات گوشــی آیفــون از ســوی یکی از 
شــرکت های زیرمجموعه تأمین اجتماعی 
پرداخت و تصریح کرد: برای حفظ و ارتقای 

سرمایه بیمه شــدگان شرکت بین المللی و 
بازرگانی تأمین اجتماعی حدود 20 ســال 
قبل تأســیس شده و از آن زمان تا کنون با 
واردات گندم و تجهیزات پزشکی به کشور 
خدمت کرده اســت برای واردات گوشــی 
آیفون هم مجوز مربوطه را از ارتباطات اخذ 
کرده اســت یعنی در چارچوب قانون عمل 
شــده ضمن این که تنهــا 3 درصد از کل 

گوشی ها را وارد می کند.

 بدهی های تأمین اجتماعی
وی در خصوص افزایش سن بازنشستگی 
در کشور، گفت: با این که امید به زندگی 
در کشــور  ارتقا یافته و االن به 78 ســال 
رسیده است؛ اما سازمان تأمین اجتماعی 
پیشنهادی برای افزایش سن بازنشستگی  
ارائه نکرده اســت. البته در کمیســیون 
تلفیق مجلــس در این زمینه بحث هایی 
شــده و حتی از دولت خواســته شده تا 
پارامترهای خــود را برای این منظور ارائه 
کند که این اتفاق نیفتاد. نوربخش سپس 
به بحث بدهی ســازمان تأمین اجتماعی 
بــه بیمارســتان ها و داروخانه ها پرداخت 
و گفت: براســاس مکانیزمی که با وزارت 
بهداشت تعریف شده 300 میلیارد تومان 
اوراق و 300 میلیــارد تومــان به صورت 
نقــدی که 600 میلیارد تومان می شــود 
برای پرداخت مطالبات دانشگاه های علوم 
پزشکی در نظر گرفتیم. در واقع از مجموع 

800 میلیارد بدهی که به دانشگاه ها داریم  
600 میلیارد تومان را طی چند روز آینده 
پرداخت می کنیم. به داروخانه های بخش 
خصوصی هم سه ماه بدهکاریم که حدود 
480 میلیــارد تومان می شــود که برای 
پرداخت این بخش هم  مذاکراتی با سازمان 
مدیریت و برنامه ریزی داشــتیم که اگر به 
نتیجه برســیم بزودی بدهی این بخش را 

پرداخت خواهیم کرد.

 عیدی بازنشستگان
وی در پاســخ به پرسشــی درباره عیدی 
بازنشستگان هم گفت: براساس پیش بینی 
اولیه امسال بیش از دو هزار میلیارد تومان 
به بازنشستگان باید عیدی پرداخت کنیم.  
مدیرعامل ســازمان تأمیــن اجتماعی با 
اشــاره به این که تاکنون بیمه بیکاری به 
موقع پرداخت شده است تصریح کرد: در 
طرح جدیدی که از بهمن ماه جاری اجرا 
می شود از مراکز کاریابی دعوت می شود تا 
فرصت شغلی در اختیار افرادی که تحت 
پوشش بیمه بیکاری هستند قرار دهند. در 

این صورت  بخشی از حقوق 
این افراد توســط سازمان و 
کارفرما  توسط  دیگر  بخشی 
پرداخت می شــود. بــا این 
طرح بخشــی از افراد بیکار 
صاحب شــغل می شوند. وی 
از صدور 100 میلیون نسخه 
الکترونیک درمانی در ســال 
اخیر خبــر داد و گفت: این 
سازمان تالش خود را می کند 
و در مراکــز درمانــی ملکی 

تأمین اجتماعی دفترچه مورد اســتفاده 
قرار نمی گیرد با این وجود وزارت بهداشت 
و وزارت ارتباطات باید برای گسترش این 

طرح همراهی بیشتری داشته باشند. 
وی از افزایــش قــدرت و اعتبار دفترچه 
تأمین اجتماعی و ســالمت پس از اجرای 
طرح تحول نظام سالمت خبر داد و گفت: 
بهترین دلیل اثبــات این موضوع کاهش 
پرداخــت هزینه هــای درمانــی از جیب 

بیماران است.

خــبر

مدیرعامل این بیمه در پاسخ به قدس اعالم کرد
پیش بینی بدهی 9000 میلیارد تومانی بیمه سالمت

 جامعه/ محبوبــه علی پور  بنابر 
پیش بینی گزارش رسمی هیئت مدیره 
سازمان بیمه سالمت تا پایان سال بیش 
از 9000 میلیــارد تومان بدهی خواهیم 
داشــت. مهندس طاهر موهبتی، مدیر 
عامل بیمه ســالمت با بیان این مطلب 
گفت: گرچه ما بر مدیریت هزینه ها تأکید 

داریم، اما باید بپذیریم از یک سو آثار این مقوله درآینده مشهود است و به حدود 10 
تا15 درصد می رسد. در واقع این میزان حدود 1500 تا2000 میلیارد تومان برآورد 
می شــود، درحالی که ما از 9000 میلیارد تومان کسری صحبت می کنیم. البته 
پرداخت 7300 میلیارد تومان طی چهار ماه به مراکز درمانی قابل توجه است.  وی 
همچنین خاطر نشان کرد: درحال حاضر صندوق های پنج گانه ما به جز صندوق 
کارکنان دولت زیانده هستند؛ چنان که برحسب مورد اغلب صندوق ها با 7000 تا 
24 هزار تومان تراز مالی منفی مواجه هستند که این شرایط مطلوب نیست و ما 

باید نگاه جدیدی به منابع و مصارف سازمان داشته باشیم.
مهندس موهبتی افزود: با بررسی تراز مالی از سال92 تا امروز با زیان انباشته مواجه 
بودیم که سخت ترین وضعیت نیز درسال 95بود، چنان که با وجود انتشار 8000 
میلیارد تومان اوراق، همچنان باز هم شاهد زیان انباشته به میزان 4400 میلیارد 
تومان بودیم و 1000 میلیارد تومان نیز عدم وصولی داشتیم که در صورت انتشار 
نشدن اوراق، میزان زیان انباشته سازمان به 14 هزار میلیارد تومان می رسید. این 
در حالی است که بودجه سازمان بیمه سالمت در این سال 12 هزارمیلیارد تومان 
بوده است. مدیر عامل سازمان بیمه سالمت در ادامه گفت: مسئولیت اجرای آزمون 
وســع برای شناســایی افراد کم برخوردار مطابق قانون بر عهده وزارت رفاه است، 
البته براســاس ماده 70 قانون ششم توسعه به طور مجدد بر ارزیابی آزمون وسع 
تأکید شده و دربند الف آمده که آیین نامه آن باید به تصویب هیئت وزیران برسد، 
بنابراین پیش نویس آیین نامه مزبور تدوین شده که در صورت تصویب در دولت 
همان معیاری خواهد بود که محصول آن برای اجرا دراختیار ما قرار خواهد گرفت. 

رئیس بنیاد شهید :
آیین نامه شهید خدمت تدوین می شود

 جامعه: دکتر سید حسن هاشمی؛  وزیر 
بهداشــت در نشست مشترک با  معاون 
رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور 
ایثارگران گفــت: تعدادی از همکاران ما 
در حین خدمت برای انتقال مصدومان، 
مجروحان و بیماران جان خود را از دست 
می دهند و باید شــهدای خدمت تلقی 

شــده و معتقدیم تفاوتی بین آن ها و عزیزانی کــه در حوادث اخیر جان خود را 
از دســت دادند، نباشد. وی افزود:در حادثه سقوط بالگرد در استان فارس، بخشی 
از گروه پروازی که نظامی بودند، شــهید خدمت تلقی شــدند اما همکاران ما در 
وزارت بهداشــت، هنوز شهید خدمت تلقی نشده اند و کمک کنید که تبعیضی 
بین آن ها نباشــد. هاشمی گفت: شغل همکاران ما، بســیار حساس است و در 
برخی صحنه ها، تنها کســی که خطر می کند آمبوالنس و نیروی امدادی است. 
حجت االسالم والمسلمین شهیدی ؛ رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران هم از تدوین 
آیین نامه »شــهید خدمت« خبر داد.  وی گفت: در این آیین نامه باید مصادیقی 
گنجانده شود و پس از تطابق افراد مورد نظر با این مصادیق، آن ها شهید خدمت 
تلقی شوند که البته این روند نیز  مراحلی دارد. از مدت های پیش به فکر تدوین 
این آیین نامه بودیم و پس از حادثه پالسکو به صورت جدی تری در صدد برآمدیم 
مصادیقی برای  »شــهید خدمت« تدوین کنیم. شــهیدی یادآور شد: آن دسته 
از نیروهــای نظامی و انتظامی که در حین ماموریت امدادی جان خودشــان را از 
دست می دهند براساس ضوابط سازمان متبوع خود،شهید شناخته می شوند. وی 
افزود:شهدایی که به عنوان شهید خدمت شناخته می شوند فقط در گلزارهای شهدا 
مدفون می شوند اما طبق قانون همه خدمات ارائه شده با سازمان متبوع آن ها است.

از مجموع 800 
میلیارد بدهی 

که به دانشگاه ها 
داریم  600 میلیارد 
تومان را طی چند 

روز آینده پرداخت 
می کنیم

بــــــــرش

سردار کمالی خبر داد
آخرین مهلت بخشودگی 

اضافه خدمت غایبان سربازی
ایسنا: رئیس اداره ســرمایه انسانی سرباز 
ستاد کل نیروهای مســلح از پایان مهلت 
بخشودگی اضافه خدمت های ناشی از غیبت 
ســربازان در 22بهمن ماه خبر داد. سردار 
موسی کمالی افزود:بنابراین تمامی آن دسته 
از مشــموالن غایب که تا قبل از 22 بهمن 
ماه به دفاتر پلیس+ 10 مراجعه کرده و برگه 
اعزام به خدمت خود را دریافت کنند، اضافه 
خدمت های ناشی از غیبت آن ها بخشیده 
خواهد شد. وی گفت: مشموالن غایب اگر 
بعد از 22 بهمن اقدام کنند، اضافه خدمت 
ناشی از غیبت به آن ها تعلق خواهد گرفت.

رئیس جمعیت هالل احمر خبر داد
بحران در ذخیره انبارهای بحران 
جامعه: علی اصغر پیوندی، رئیس جمعیت 
هــالل احمر با بیان اینکه وضعیت انبارهای 
جمعیــت قابل دفاع نیســت، گفت: میزان 
ذخیره انبارها به کمتر از 30 درصد کاهش 
پیدا کرده و برای اینکه به وضعیت نزدیک به 
استاندارد برسد، 500 میلیارد اعتبار نیاز دارد. 
وی گفت: ما باید این آمادگی را داشته باشیم 
که اگر خدایی ناکرده حوادث بزرگ تر اتفاق 

افتاد بتوانیم حضور درستی داشته باشیم.

یک مسئول کمیته امداد:
صندوق های صدقه»اماکن« 
جایگزین صندوق های  معابر

فارس: ابوالقاسم رستگار، مدیرکل هماهنگی 
امور اجرایی مشــارکت های مردمی کمیته 
امداد با اشاره به اینکه از سال 95 ساماندهی 
7 میلیون و 322 هزار صندوق صدقه منازل، 
اماکن تجــاری و معابر در دســتور کار این 
نهاد قرارگرفته، گفــت: تاکنون بیش از 80 
درصد صندوق های صدقه در ســطح کشور 
ساماندهی شده  است. رســتگار از واگذاری 
صندوق های صدقه خانگی و اماکن کوچک 
به معتمدان محلی و مراکز نیکوکاری خبر داد 
و گفت: این موضوع با هدف مدیریت نیروی 
انسانی و کاهش مراجعه نیروهای تخلیه گر 

صندوق به در منازل انجام شده است.

خبر

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

دشمن با راه اندازى جنگ هاى قوميتى و مذهبى دنبال نابودى اسالم است  معارف: عضو جامعه مدرسين تأكيد كرد: دشمن با راه اندازى جنگ هاى قوميتى و مذهبى در صدد 
نابودى امت اسالمى و جلوگيرى از پيشرفت كشور هاى اسالمى است.آيت اهللا عباس كعبى در ديدار شمارى از علماى كشور پاكستان ضمن مثبت ارزيابى كردن برگزارى جلسات تحكيم وحدت با 
علماى ديگر بالد اسالمى، بيان داشت: اين گفت و گو ها به نفع اسالم، امت اسالمى و بويژه به نفع تحكيم وحدت ميان پاكستان و ايران است.وى عنوان كرد: مسلمانان بايد امت واحده تشكيل داده 

و بر اساس توانمندى هاى خود با دشمنان مبارزه كنند.

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

است  قرار  وقتى  مروت   طيبه  معارف/ 
يك دختر بركت خانه پدر و رونق دين و 
دنياى امت پدر شود، مى شود «كوثر»ى كه 
نامش را خداى متعال بر سر زبان ها مى اندازد 
و ِمهرش جواز ورود به فردوس برين مى شود.
فاطمه(س) كه دليل خلقت است و«لوالك 
يا محمد ما خلقت األفــالك ولوال على ما 
خلقتــك ولوال فاطمة مــا خلقتكما» دليل 
بهجت دل هاى شــيعيان ومحبان اوســت، 
اينك پس از گذشــت قرن ها از شهادتش 
مى توان روايت بركت وجودش را در گوشــه 
گوشــه جغرافياى اسالم جســت. نام زهرا، 
اينك با مقاومت و عزت امت رسول اهللا گره 

خورده است. 
ماموســتا دكتر عابد نقيبى؛ 
عضو مجمع علمــاى جهان 
اســالم، مــدرس دانشــگاه، 
پژوهشــگر و محقق در امور 
مذاهب و از روحانيون شافعى 
مذهب خطه كردســتان در 
گفت وگو با قدس از رازهاى 
ارادت همگانى امت اسالم به 
دخت نبى اكرم(ص) مى گويد. 

 
 فاطمه 

 محبوب اهل سنت است
حضرت زهــرا(س) از جايگاه 
ويــژه اى نــزد اهل ســنت 
برخوردار هستند. ما معتقديم 
همــان گونــه كــه حضرت 
مريم(س) ســيده زنان زمان 
خودش بوده است، حضرت فاطمه(س) نيز 
بزرگ و ســيده زنان مسلمان هستند. اهل 
سنت معتقدند، دخت رسول اهللا «خيرالنساء 
العالمين» هستند، زيرا فاطمه زهرا(س) نزد 
پيامبر(ص) از جايگاه ويژه اى برخوردار بودند 
و كسى نمى تواند اين واقعيت تاريخى را انكار 
كند. در منابع اهل ســنت آمده اســت، در 
يكى از ديدارهاى صحابه با پيامبر(ص) كه 
حضرت زهرا(س) نيز نزد پدر بودند، پيامبر 
عباى خود را برسر فاطمه(س) انداختند تا 
ايشان از ديد نامحرم پوشيده باشند. روايت 
ديگرى هم آمده است؛ زمانى كه پيامبر در 
بســتر مرگ بودند، فاطمه(س) را نزد خود 

خواندند و مطلبى را به دختر خود فرمودند 
كه موجب گريه زهراى مرضيه(س) شد، در 
ادامه روايت آمده است كه پيامبر(ص) مطلب 
ديگرى را به صديقه كبرى(س) فرمودند كه 

موجب تبســم حضرت زهرا شد. 
پس از ارتحال رسول اهللا از ريحانه 
النبى پرسيدند چه مكالمه اى بين 
شما و پيامبر(ص) رد و بدل شد 
كه اول با گريه و ســپس با خنده 
همراه بود؟ فاطمــه(س) فرمود: 

پدرم ابتدا فرمودند من بزودى از دنيا مى روم 
و ســپس ادامه دادند كه از خانواده ام اولين 
شخصى كه به من مى پيوندند، شما هستى. 
به همين دليل ابتدا غمگين و سپس به شوق 

ديدار دوباره خوشحال شدم.
مورد ديگرى كــه در مورد جايگاه حضرت 
زهرا(س) نزد رسول اهللا(ص) در منابع اهل 
ســنت آمده اســت، ماجراى مباهله است. 
پيامبر به همــراه آل عبا به مباهله رفتند و 
حضرت زهرا(س) يكى از همراهان ايشــان 
بودند. يكى ديگر از وجوه ارزنده شخصيتى 
و حيات ام ابيها(س) اين اســت كه ايشــان 
همســرحضرت علــى(ع) اســت. حضرت 
زهرا(س) نــه تنها در همــان دوره حيات 
پيامبر(ص) كــه در دوره ما نيز مايه خير و 
بركت هســتند. ساداتى كه از نسل حضرت 
زهرا منسوب به رسول اهللا هستند، نزد اهل 
ســنت از جايگاه ويژه اى برخوردارند. يكى 
ديگر از مظاهر ارادت اهل سنت به حضرت 
زهراى مرضيه(س) اســتفاده از نام و القاب 
فاطمــه(س) براى دختران اســت؛ در بين 
خانواده هاى اهل سنت نام هاى فاطمه، زهرا، 

بتول، صديقه، طاهره و... وجود دارد. 

 به موالى متقيان تأسى كنيم
 ســيد قطب در كتــاب «عدالت اجتماعى 
در اســالم» به نقش آفرينى وحدت آفرين 
حضرت علــى(ع) اشــاره مى كند و معتقد 
اســت: امروز با توجه به زمانــى كه در آن 
قرار داريم، بايــد مانند حضرت على(ع) كه 
به خاطر وحدت مســلمانان و اينكه جامعه 
اسالمى دچار بحران نشود، در كنار يكديگر 
و دست در دست هم باشيم. همان گونه كه 
على(ع) از خيلى مســائل گذشت و سكوت 

پيشــه كرد، امروز هم ما بايــد با تبعيت از 
موالى متقيان(ع) با اين روش زندگى كنيم. 
بارها گفته ام، ما يكســرى اختالفات داريم 
كه بايد در حوزه هاى علميه و دانشــگاه ها 
به صــورت بحث علمى مطرح 
شود و علماى مســلمان مانع 
اين شوند كه مسائل اختالفى 
به كف جامعه كشــيده شود و 
دشمنان از اختالف ميان امت 
اسالم ســوء استفاده نكنند. به 
جرئت مى توانم بگويم ترســى كه دشمن از 
ايران اســالمى دارد، به خاطر وحدتى است 
كه آحاد ملت ايران اعم از شيعه و سنى در 
حفظ تماميت ارضى كشور و برقرارى امنيت 

با يكديگر دارند. 

 فاطمه(س)؛ محور وحدت امت اسالم 
حضــرت فاطمــه(س) به عنــوان يكى از 
محورهاى مهم وحدت اســالمى بايد مورد 
توجه امت رســول اهللا قرار بگيرند. پيش از 
هرچيز بايد اخالق، رفتار و ســبك زندگى 
فاطمى مورد واكاوى قرار بگيرد و توســط 
علماى مســلمان به عنوان الگوى مسلمين 
معرفى شود. يكى از محورهاى حياتى سيره 
فاطمى وحدت آفرين بودن ايشان است كه 
بايد علماى اسالم آن را ابتدا به مراكز علمى 
و سپس به اجتماع مسلمانان تسرى دهند. 
توجه واحترامى كــه پيامبر(ص) به فاطمه 
زهرا(س) و حســنين(ع) به عنوان ســيد 
جوانان اهل بهشت داشته اند، در منابر نماز 
جمعه اهل ســنت بيان مى شود و خود اين 
احترام از زمينه هاى وحدت امت اسالم است. 
اهل ســنت، احترام و محبت عملى و قلبى 
به خاندان نبوت دارند. اين محبت انكارناپذير 
اســت و اگر بخواهيم از اين وجه مشترك 
شيعه و سنى اســتفاده كنيم، مى توانيم به 

ظرفيت هاى مهمى از وحدت دست يابيم.

 امام رضا  مصداق «كوثر» است
در زمان رســول اهللا(ص) هر شــخصى كه 
فرزند پسرى نداشــت، ابتر ناميده مى شد، 
ولى خداوند براى ساكت كردن كفار و پاسخ 
به توهين آن ها، ســوره كوثر را نازل كرد و 
از فاطمه زهرا(س) به عنوان كوثر ياد كرد، 

همه متفق القول هستند كه مقصود اين آيات 
حضرت زهراست و مقصود از كثير بودن كه 
در ســوره كوثر آمده، نوادگان حضرت زهرا 
اســت. با توجه به اين سوره و آيات شريفه 
برما واجب عينى است كه خاندان پيامبر و 
چهارده معصوم را دوست داشته باشيم و راه 
و منش آن ها را در زندگى پياده كنيم و عمل 
به دستورهاى اهل بيت پيامبر(ص) نمادى 
براى وحدت مسلمانان باشد، زيرا خداوند در 
قرآن بر بزرگى آن ها مهر تأييد زده اســت. 
امروز هم شاهديم، خاندان وحى در جايى كه 
قدم گذاشته اند، زمينه ساز وحدت شده اند. 
مثال قطعى اين ادعاى من حضرت رضا(ع) 
هستند كه بارگاه مطهر ايشان، مشهد را به 
پايتخت و كانون وحدت امت اسالم تبديل 
كرده اســت. وجود امام رضــا(ع) از همان 
«كوثر» سرچشمه گرفته و اين واقعيتى است 
كه همه مسلمانان بدون تعصب بايد به آن 

اعتراف كنند.
 سيره فاطمى و راه سرخ شهادت

در اينكه حضرت زهرا(س) يكى از چهره هاى 
تأثيرگذار جهان اســالم است شكى نيست. 
ايشان هم از نظر عبادى، سياسى و اجتماعى 
ســرآمد همه زنان مســلمان اســت. براى 
همه مســلمانان يك امر مســلّم است كه 
فاطمه(س) فهم متعالى نســبت به قرآن و 
سيره نبوى داشتند و با توجه به اين شناخت 
مرتكب گناهى نشــده و معصوم بودند و به 
باور همه مسلمانان سيده زنان هر دو جهان 
هستند. امروز از بركت فرزندان فاطمه(س) 
پيروزى جبهه مقاومت را شــاهديم. جوانان 
مسلمانان با تأسى به سيره فاطمى راه غلبه 
بر جبهه نفاق و كفــر را در پيش گرفته اند. 
عشــق به خط سرخ شــهادت حسين بن 
على(ع) راه نجات امت اسالم از سلطه است 
و ايــن از آثار وجودى حضــرت زهرا(س) 
است. امروز ايران اسالمى با رهبرى يكى از 
اوالد فاطمه زهرا(س) كه سرآمد سياست و 
كياست در جهان اسالم هستند، نمونه عينى 

تأثيرگذارى «ام ابيها» بر جهان اسالم است.

 در برابر توطئه هاى آمريكايى 
هوشيار باشيم

براى  است،  واجب  مسلمان  علماى  بر 
درباره  اسالم  امت  اختالف  از  جلوگيرى 
تغيير  با  كنند.  سكوت  اختالفى  مسائل 
جغرافياى سياسى در جهان و منطقه و اينكه 
آمريكا و البيهاى اسرائيلى و انگليسى برنامه 
دارند كه در 30 سال آينده بين مسلمانان 
جنگ مذهبى راه بيندازند، بايد منازعات را 
كنار گذاشته و كتاب خدا و سيره نبوى و 
اهل بيت پيامبر را مالك زيست مسلمانى 

قرار دهيم. 
عالمى مانند مقام معظم رهبرى كه مصداق 
عينى مجتهد آگاه به زمانه است، در فتواهاى 
روشنگرانه خود همواره شرايط امت اسالم و 
آينده را مدنظر قرار ميدهند و توطئه هاى 
مورد  مذهبى  جنگ  ايجاد  براى  را  غرب 
هدف قرار مى دهند. فتواى حرمت توهين به 
همسران رسول اهللا و صحابه يا حرام اعالم 
كردن قمه زنى از همين نمونه هاست كه 
افزون بر خنثى كردن توطئه هاى خارجى، به 

اختالفات داخلى نيز پايان مى دهد.

ماموستا دكتر عابد نقيبى در گفت وگو با قدس:

پيروزى جبهه مقاومت از بركت فرزندان فاطمه  است

آيت اهللا نورى همدانى:
طالب فرصت تبليغ فاطميه را از دست ندهند

رسا: آ يت اهللا نورى همدانى مبلغان و طالب 
را به حضور پرشــور در سراسر كشور براى 
تبليــغ در ايام فاطميه توصيه و تأكيد كرد، 
مبلغان با رعايت وحدت، حقانيت اهل بيت 

را تبيين كنند.
اين مرجع تقليد با بيان اينكه شيعه همواره 
با شور و بصيرت خود مكتب اهل بيت(ع) را 
حفظ كرده است، اظهار داشت: شيعه با روش هاى علمى و متقن مناظره كرده و آثار 

گوناگونى در دفاع از مكتب اهل بيت(ع) داشته است.
وى با بيان اينكه علماى شيعه همواره به ايام فاطمه اهتمام داشته اند، ابراز كرد: علما 
همواره فاطميه را زنده نگه داشــته اند و اين موضوع مربوط به سال هاى اخير نيست، 

بلكه هميشه بزرگان ما اين ايام روضه و عزادارى داشته اند.

آيت اهللا جوادى آملى:
خطبه فدكيه در حوزه تدريس شود

مهر: آيت اهللا جوادى آملى بــا بيان اينكه 
تنها عزادارى فاطميه كافى نيســت، تأكيد 
كرد: چند سطر اول خطبه فدكيه به برترين 
معارف الهى پرداخته و شأن اين خطبه آن 
است كه در حوزه مانند خطبه غدير، تدريس 

شود.
مرجع تقليد شيعيان در جلسه تفسير خود 
ضمن تسليت ايام فاطميه، ادامه داد: كلينى 
معتقد است قطب فرهنگى يك ملت، عقل است چون با عقل، وحى و قيامت و امامت 
و نبوت ثابت مى شــود، ولى همين كلينى كه قطب فرهنگى ملت را عقل او مى داند 
گفته است اگر همه جن و انس جمع شوند و بخواهند خطبه اى مانند على(ع) بياورند، 
نمى تواننــد.وى افزود: حضرت على(ع) در اين خطبه به مســئله خلق عالم و ازليت 
پرداخته و به بهترين وجه به شبهه آفرينش جهان كه برخى مطرح مى كنند پرداخته 
است و جالب اينكه حضرت زهرا 25سال پيش از خطبه امام على(ع) در فدكيه، مسئله 

خلق عالم از عدم را مطرح فرموده است.
آيت اهللا جوادى آملى خطاب به طالب با بيان اينكه عزادارى حوزويان در ايام فاطميه 
بايد علمى باشد و تنها به گريه خالصه نشود و با عزادارى عمومى تفاوت داشته باشد، 
اظهار داشــت: شــما طالب ضمن عزادارى در فاطميه، اين خطبه را مطالعه و آن را 

بازگو كنيد.

آيت اهللا سبحانى:
تثبيت تشيع خدمت بزرگ حضرت زهرا  است

رسا: آ يــت اهللا جعفر ســبحانى با اشاره به 
خدمات حضــرت زهــرا(س) گفت: دخت 
گرامى پيامبر حضرت زهرا(س) بدون تقيه 
زندگى كرده و تشــيع را تثبيت و راه امامت 

را تبيين كردند.
آيت اهللا ســبحانى از مراجع تقليد در درس 
خارج خود كه در مســجد اعظم قم برگزار 
شد، با اشاره به روايتى درباره اهميت شناخت 
انســان نسبت به امام زمان خود گفت: روايت مى فرمايد كسى كه بميرد و امام زمان 

خود را نشناسد، به مرگ جاهلى مرده است.
وى افزود: حتى اهل سنت هم روايتى دارند، اگر بيعت امام بر گردن انسان نباشد، مرگ 
جاهلى خواهد داشت، اين روايت بسيار مهم است؛ حضرت زهرا(س) عصمة اهللا الكبرى 
از نظر اهل سنت بدون بيعت به شهادت رسيدند و خالفت را به رسميت نمى شناختند، 

زيرا اگر مى شناخت حتماً بيعت مى كرد.

آيت اهللا حكيم در ديدار علماى االزهر: 
همه مسلمانان به حكمت و تعامل توجه داشته باشند 

حوزه: آيت اهللا سيد محمدسعيد حكيم از 
مراجع نجف اشرف از هيئتى از شيوخ االزهر 
و اســتادان علوم قرآن و حديث استقبال و 
همگى را به حكمت، خوش رفتارى و دورى 

از تمامى انواع انتحار دعوت كرد.
آيت اهللا سيد محمدسعيد حكيم افزود: اين 
درگيرى ها به همگى ضرر مى رساند و براى 

تمامى طرف ها مصيبت و ويرانى به بار مى آورد.
وى نسبت به دست داشتن در خون مسلمانان، چه با سخن يا با عمل، هشدار داد و 
تأكيد كرد: تمامى طرف ها بايد واقعيت موجود را در نظر گرفته و ديگرى را به رسميت 
بشناسد و در رفتارها و تعامالت خود حدود الهى را رعايت كند و احترام طرف را نگه 

داشته و آن را كنار نزند؛ زيرا انسان در نزد خداوند از هر چيزى گرامى تر است.

همزمان با پنجاهمين سال تأسيس مكتب نرجس
همايش بانوى بافضيلت «طاهايى» 

در مشهد برگزار مى شود
معارف: مدير مكتب نرجس(س) گفت: همايش «بانوى با فضليت» با هدف گراميداشت 
استاد طاهايى(ره) چهارشنبه 18 آبان در مؤسسه علمى - تحقيقى مكتب نرجس(س) 

برگزار مى شود.
منورشايسته خوى با بيان اينكه امسال درهشتمين سالگرد استاد طاهايى آيين يادبود 
ايشان برگزار خواهد شد، افزود: معرفى شخصيت بانوى فاضله طاهايى، شاخص سازى 

انديشه و رفتار استاد براى جامعه زنان هدف ديگر برگزارى اين همايش است.
 دبيرهمايش بانوى با فضليت؛ اســتاد طاهايى(ره) اظهار كرد: آشنايى نسل امروز با 
انديشه هاى بانوان فرهيخته اى چون استاد طاهايى يكى از ضرورت هاى جامعه زنان 
اســت.وى در ادامه به آثار دريافتى همايش اشــاره كرد و گفت: در فراخوان همايش 
امســال 100مقاله علمى در دو ســرفصل اصلى شــيعه شناســى و مطالعات زنان 
دريافت شــده است. ارائه چند مقاله برتر، نمايش كليپ فعاليت هاى 50 ساله مكتب 
نرجس(س)، معرفى تازه هاى نشر و رونمايى از كتاب هاى چاپ شده از ديگر برنامه هاى 
همايش اســت. مدير مكتب نرجس درخاتمه افزود: تقارن مراسم بزرگداشت استاد 
طاهايى با دهه فجر پيروزى انقالب اسالمى ما را برآن داشت تا درباره سيره اخالقى 
و سياسى بانو طاهايى كه از مبارزان انقالب بودند، مصاحبه هايى انجام و در همايش 

مورد استفاده قرار گيرد.

پرسش و پاسخ از آيت اهللا 
خوشوقت(ره) در باره 
مقام حضرت زهرا

س1: آيا مقام حضرت فاطمه زهرا(س) باالتر از 
ائمه معصومين(ع) است؟

ج: ما معتقديم كه «ُكلُُّهم نوٌر واحٌد»؛ ولى همه 
آن هــا در برابر عظمت پيغمبر اكرم(ص) اظهار 

تواضع مى كردند.
س2: آيــا حضــرت فاطمه(س) مقــام امامت 

داشتند؟
ج: امام بايد مرد باشــد و در جامعه جلو بيفتد. 
ايشان زن بود و نمى توانست؛ اّما آن باطن امامت 

را كه عصمت و علم باشد، داشتند.
س3: حّجت بودن ايشان از چه جهت است؟

الم)  ج: هر چيزى كه بگويند، حضرات(عليهم السَّ
مى پذيرند و قبول دارند.

س4: آيا عبــارت معروف «لَــْوَالَك لََما َخلَْقُت 
األَْْفَالك» روايت است؟

ج: بله؛ اين قاعده كلى است. هر كس هر كارى 
را انجام مى دهد، مقدماتى دارد. وقتى مقدمات را 
انجام مى دهد، به هواى آن نتيجه، انجام مى دهد؛ 
و اّال اگر به او بگويند: «اين نتيجه بر اين مقدمات 
بار نيســت»، مقدمات را فراهــم نمى كند… 
چرا خــدا آدم ها را خلق كرد؟ بــه هواى آن ها 
الم)، كه بيايند و آدم ها را  (معصومين عليهم السَّ
تربيت كنند؛ و اّال اگر آن ها نبودند، خود اين ها 
را هم خلق نمى كرد. بنابراين، اين ها علت غايى 
خلقت هســتند كه اگر اين ها نبودند، خدا هيچ 

چيزي خلق نمي كرد.
ــَالُم َعلَْيِك يَــا ُمْمَتَحَنه،  س5: عبــارت «اَلسَّ
اْمَتَحَنِك  اهللاُّ  الَِّذي َخلََقِك َقْبَل أَْن يَْخُلَقِك» در 

مورد حضرت زهراى مرضيه(س) يعني چه؟
ج: خداى متعال قبــل از اينكه خلقت مادى و 
طبيعى حضرت زهرا(س) را خلق كند، در عالم 
علم مى دانست اين را وقتى خلق كند، اينچنين 
ايمانى دارد كه از امتحان رو سفيد بيرون مى آيد. 
امتحانش هم خيلى سخت بود كه همان حمايت 

الم) بود. از اميرالمؤمنين(عليه السَّ
س6: ايام فاطميه اول و دوم چه زمانى اســت؟ 

كى عزادارى كنيم؟ 
ج: خطى كه سابقاً با آن مى نوشتند، خط كوفى 
بود. در خط كوفى «ســبع» با «تسع» يك جور 
خوانــده مى شــد. 75 و 95 روز پس از رحلت 
پيامبر(ص)؛ بنابراين هر دو را عزا مى گيرند كه 

واقعيت محفوظ باشد. 

جان پدرت به فدايت!

ببيــن دخترم!- جان پدرت بــه فدايت- اين را 
بگويم كه تو اولين كســى هستى كه به بهشت 
وارد مى شوي. تويى كه بهشت را براي بهشتيان 
افتتاح مى كنى. اين را اكنون كه تو مهياي خروج 
از اين دنياي بى وفا مى شــوي نمى گويم، اين را 
اكنون كه تو «اســماء» را صدا مى كنى كه بيايد 
و رخت هاي مرگ را برايت مهيا كند نمى گويم... 
اين را اكنــون كه تو وضوي وفــات مى گيري 
نمى گويم، هميشه گفته ام، در همه جا گفته ام 
كه من از فاطمه بوي بهشت را احساس مى كنم... 
فاطمه عين بهشت و جواز بهشت است، رضاي 
من در گروي رضاي فاطمه است، رضاي خدا در 
گروي رضاي فاطمه است، خشم فاطمه جهنم 

خداست و رضاي فاطمه بهشت خدا.»
فاطمــه جان! خاطر تــو را نه فقط بدين خاطر 
مى خواهم كه تو دختر من هســتى، تو سيده 
زنــان عالميانى، تو برترين زن عالمى، خدا تو را 
چنين برگزيده اســت و خدا به تو چنين عشق 
مى ورزد. اين را من از خــودم نمى گويم، كدام 
حرف را من از جانب خودم گفته ام؟ آن شــب 
كه به معراج رفته بودم، ديدم كه بر درِ بهشــت 
به زيباترين خط نوشته است: خدايى جز خداي 
بى همتا نيســت، محمد (ص) پيامبر خداست. 
على معشوق خداست؛ فاطمه، حسن و حسين 
برگزيدگان خدا هستند و لعنت خدا بر آنان كه 
كينه ورز اين عزيزان خدا باشــند. اين را اكنون 
كه تو غســل رحلت مى كنى نمى گويم. آن روز 
كه من در خيمه اي نشســته بودم و بر كمانى 
عربى تكيه كرده بودم يادت هست؟ تو و شوي 
گرامى ات على و دو نور چشمم حسن و حسين 
نشسته بوديم و من براي چندمين بار اعالم كردم 
كه: «اي مسلمانان بدانيد: هر كسى كه با اينان- 
يعنى با شــما- در صلح و صفا باشــد، من با او 
در صلح و صفايــم و هر كس با اينان- يعنى با 
شما- به جنگ برخيزد، من با او در ستيزم، من 
كسى را دوســت دارم كه اين عزيزان را دوست 
بدارد و دوست نمى دارند اين عزيزان را مگر پاك 
طينتان و دشمن نمى دارند اين عزيزان را مگر 

آلودگان و تردامنان».
فاطمه جان بيا! بيا كه سخت در اشتياق ديدار تو 
مى سوزم، بيا، بيا كه دنيا جاي تو نيست و بهشِت 

بى تو بهشت نيست. 
سالم بر تو آن روز كه زاده شدي، سالم بر تو آن 
دو روز كه زيستى، سالم بر تو اكنون كه مى آيى 

و سالم بر تو آن روز كه برانگيخته مى شوي.
* كشتى پهلوگرفته/ سيدمهدى شجاعى

يك حديث / يك تصوير

با علما

براى همه مسلمانان 
يك امر مسّلم است 
كه فاطمه(س) فهم 
متعالى نسبت به 
قرآن و سيره نبوى 
داشتند و با توجه به 
اين شناخت مرتكب 
گناهى نشده و 
معصوم بودند و به 
باور همه مسلمانان 
سيده زنان هر دو 
جهان هستند

بــــــــرش

بررسى فضائل سبك زندگى فاطمى در گفت وگو با كارشناسان 

راز عظمت فاطميه

دارالشفا

 شبســتان  حضرت زهرا(س)، سرور بانوان 
دو جهان داراى ويژگى ها و خصوصياتى هستند 
كه مرورى هرچند اندك بر آن ها، از بركات آن 
وجود مقدس براى عالم و عالميان تا قيام قيامت 
پرده بر مى دارد.از ايــن رو، در گفت وگو با تنى 
چند از كارشناسان كوشيده ايم به قدر بضاعت 
برخى از اين ابعاد را بررسى كنيم.حجت االسالم 
سيدمجتبى معنوى، اســتاد حوزه و دانشگاه با 
بيان اينكه اگر بخواهيم اهل بيت(ع) را بشناسيم 
بايد از آموزه هاى حضرت زهرا(س) بهره بگيريم، 
گفت: در احاديث متعددى از امام رضا(ع) و امام 
زمان(عج) نيز داريم: «فى اِبَنِة َرسوِل اهللا لِى اُسَوٌة 
َحَسَنٌة؛ روش دختر رسول خدا الگوى شايسته اى 
براى من اســت» يعنى اهل بيــت(ع) كه خود 

معصوم و امام برحق بودند، دختر پيامبر(ص) را 
اسوه و الگوى خود مى دانند و اين نشان مى دهد، 
توسل و توجه به حضرت زهرا(س) و عنايت به 
اين حقيقت، يكى از شاخصه هاى مهمى است كه 
ما را به واقعيت مى رساند.وى افزود: منشأ لغزش 
و انحراف بســيارى از مسلمانان كه از امامت و 
واليت فاصلــه گرفته انــد، دورى از معيارهاى 

مشخص شده توسط حضرت زهرا(س) است.

 تالش حضرت زهرا  
 براى احياى انقالبى گرى

حجت االسالم جواد سليمانى، عضو هيئت علمى 
مؤسسه آموزشى پژوهشى امام خمينى(ره) نيز 
گفت: حضرت زهرا(س) به نقش زن در احياى 

روحيه انقالبى گرى بسيار كمك كردند، با چنين 
رويكردى، اصحاب رســول خــدا(ص) انقالبى 
بودند، يعنى آرمانشــان اين بود كه اوالً دعوت 
اســالم را ابالغ، در مرتبه دوم دعوت اســالم را 
تبيين و در ســومين مرحله نظــام طاغوتى را 
برانداخته و حكومت دينى را برپا كنند كه به اين 
سه هدف رســيدند؛ اما پس از رسول خدا(ص) 

انقالبى گرى شكل ديگرى پيدا كرد.
ســليمانى بيان كرد: حضرت زهــرا(س) براى 
رســيدن به هدف برنامه ريزى كردند، خطبه 
خواندند و سخنرانى هاى اعتراض آميز داشتند، 
روشــنگرى كردند و پس از ماجرايى كه اتفاق 
افتاد وصيت كردند مزارشان پنهان باشد تا پيام 

اعتراض شان به تاريخ برسد.

 اقدام هاى حضرت زهرا(س) مسير حركت زنان 
را در طول تاريخ يعنى بر مدار واليت مشخص 

كرد.

 راز اهميت فاطميه در تاريخ اسالم 
حجت االســالم حبيب عباســى، كارشــناس 
مذهبى و پژوهشگر فَِرق نيز با اشاره به وظايف 
امروز شيعيان در حفظ الگوى فاطمى، تصريح 
كرد: بايد معارف ناب فاطمى را از كسانى بگيريم 
كه تعمق و مطالعــه و روى معارف فاطمى كار 
كرده اند و وقت گذاشــته اند، در غير اين صورت 
شبهه سازى هاى متعددى صورت مى گيرد كه 
ممكن است برخى را از مسير صحيح منحرف 
كند.وى ابراز كرد: امروز وظيفه ما اين است كه 
ايام فاطميه را به مثابه يك جريان شناســى و 
فاطمه شناســى بگذرانيم.يعنى صرفاً بســنده 
كردن به عزادارى و حتى بيان فضائل و مناقب 
حضرت زهرا(س)، مســئله اى را حل نمى كند، 

بلكه نياز است جريان شناسى، اتفاق بيفتد.
كارشــناس فرق و مذاهب با تأكيد بر ضرورت 
الگوگيــرى از ســبك زندگى فاطمــى براى 
امروز جامعه، خاطرنشــان كرد: اگرچه حضرت 
صديقــه(س) بيشــتر از 9 ســال بــا حضرت 
اميرالمؤمنيــن على(ع) زندگانــى نكردند و به 
شهادت رســيدند، اما اين 9سال سبب تربيت 
بهترين انسان هاى تاريخ شد.اگر حضرت(س) را 
يك شخصيت ذوابعاد ببينيم، بايد از تمامى ابعاد 
زندگى شــان الگو بگيريم و از اين الگو استفاده 

كنيم.

پرسمان

دلمويه

موجب تبســم حضرت زهرا شد. 
پس از ارتحال رسول اهللا از ريحانه 
النبى پرسيدند چه مكالمه اى بين 
شما و پيامبر(ص) رد و بدل شد 
كه اول با گريه و ســپس با خنده 
همراه بود؟ فاطمــه(س) فرمود: 

حفظ كرده است، اظهار داشت: شيعه با روش هاى علمى و متقن مناظره كرده و آثار 

ببيــن دخترم!- جان پدرت بــه فدايت- اين را 

معارف
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 وجود 11ميليون كارگر قرارداد موقت در كشــور    اقتصاد: در حالى كه بر ســر رقم تعداد كارگران قرارداد موقت در كشــور اختالفات آمارى ميان كارشناســان ومسئوالن وجود دارد، عضو كانون عالى 
شوراهاى اسالمى كار، تعداد كارگران قرارداد موقت در كشور را 11 ميليون نفر دانست وگفت: اگر آيين نامه تبصره يك ماده 7 قانون كار نوشته شود و به تعريف روشنى از قراردادهاى كار موقت و دائم برسيم، 

ديگر هيچ كارگرى در كشور به دليل داشتن قرارداد موقت احساس نبود امنيت شغلى نخواهد كرد. على اصالنى افزود: از 13 ميليون كارگر شاغل در كشور 11 ميليون نفر داراى قرارداد موقت هستند.

حاجى بابايى با اشاره به مصوبه كميسيون تلفيق خبر داد
دست دولت براى پرداخت يارانه به 76 ميليون ايرانى 

باز است
اقتصاد: در حالى كه قرار بود يارانه 
33ميليــون نفر در ســال 97قطع 
شود، يك عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس ازعدم مشكل دولت 
در پرداخــت يارانه بــه 76ميليون 
ايرانى خبــرداد. حميدرضا حاجى 
بابايى در اين خصوص گفت: طبق 

مصوبه جديد كميسيون تلفيق، دست دولت براى پرداخت يارانه 45 هزار و 500 
تومانى به 76 ميليون ايرانى در سال 97 باز است. وى با اشاره به اصالحات اليحه 
بودجه در كميســيون تلفيق، گفت:  بعضى از اشكاالت اصالح شد كه يك نمونه 
آن جدول شماره 14 مربوط به هدفمندى است. بر اين اساس درآمد هدفمندى 
يارانه ها 102 هزار ميليارد تومان تعيين و مقرر شد يارانه همانند سال 96 پرداخته 

شود.
به گزارش ايسنا، حاجى بابايى با بيان اينكه راهبردى براى حذف يارانه ها وجود 
ندارد، اظهار داشــت: بر اساس مصوبه جديد كميسيون تلفيق، 30 هزار ميليارد 
تومان براى پرداخت يارانه نقدى در نظر گرفته شــده كــه اين رقم تا 41 هزار 
ميليارد تومان قابل افزايش اســت. وى تصريح كرد: اگر اين رقم را تقسيم بر 45 
هزار و 500 و ضرب در 12 ماه سال كنيم، 76 ميليون نفر را در بر خواهد گرفت. 
اگر هم دولت افراد پردرآمدى را پيدا كرد، مى تواند يارانه آن ها را پرداخت نكند. 
اين موضوع در قانون پيش بينى شده است، اما اينكه بخواهيم به يك عده يارانه 
بدهيم و بگوييم ساير متقاضيان دريافت يارانه بايد ثبت نام كنند و اثبات كنند كه 

مستحق دريافت يارانه هستند روشى است كه ما آن را قبول نداريم.
حاجى بابايى همچنين تأكيد كرد كه درآمدهاى هدفمندى يارانه ها بايد به حساب 

خزانه واريز شود.

مردم از چه خودروهايى رضايت ندارند؟ 
پايين  كيفيت  على رغــم  اقتصاد: 
برخــى خودروهاى توليد داخل كه 
نارضايتى مصرف كنندگان را نيز در 
پى دارد، برخى خودروهاى مونتاژى 
و وارداتى هم به فهرست خودروهاى 
با كيفيت پايين افزوده شد.  براساس 
ايــن گــزارش، مصرف كننــدگان 
داخلى از خودروهاى ســايپا 111، 

تيبا هاچ بك، برليانس اچ 320 اتوماتيك، رنوسيمبل، سراتو اتوماتيك، سوزوكى 
گراند ويتارا اتوماتيك و سورنتو، كمترين رضايتمندى را در گروه هاى قيمتى اين 

خودروها دارند. 
گزارش شركت بازرسى كيفيت و استاندارد ايران از وضعيت رضايتمندى مشتريان 
درباره كيفيت خودروهاى ســوارى (داخلى و وارداتى) عرضه شده در نيمه اول 
امسال، نشان مى دهد كه در گروه خودروهاى با سطح قيمتى كمتر از 25 ميليون 
تومان، سايپا 111 (سايپا) كمترين ميزان رضايتمندى مشتريان را كسب كرده 
و تنها 625 امتياز از 1000 امتياز رضايتمندى مشتريان را كسب كرده است. در 
گروه خودروهاى با سطح قيمتى 25 تا 50 ميليون تومان، تيبا هاچ بك (سايپا) 
در قعر جدول رده بندى قرار داشــته و تنها 662 امتياز از 1000 امتياز را كسب 

كرده است.
همچنين در گروه خودروهاى با سطح قيمتى 50 تا 75 ميليون تومان، برليانس 
اچ 320 اتوماتيك (پارس خودرو) در قعر جدول رده بندى قرار داشته و تنها 678 

امتياز از 1000 امتياز را كسب كرده است.
از سويى در گروه خودروهاى با سطح قيمتى 75 تا 100 ميليون تومان نيز، رنو 
سيمبل (نگين خودرو) كمترين ميزان رضايتمندى مشتريان را به دست آورده و 

تنها 691 امتياز از 1000 امتياز را كسب كرده است.

ميز خـــبر

 اقتصاد- مهدى شهرآبادى  با وجود اين 
كه طى روزهاى گذشته دولت وبانك مركزى 
درصدد بودند تا براى مقابله با نوسانات شديد 
نرخ ارز از جمله دالر تدابيرى را براى اين بازار 
در نظر بگيرند، بر اســاس اعالم جديد بانك 
مركــزى نرخ 17 ارز افزايش يافته اســت. بر 
اســاس گزارش بانك مركزى، در روز گذشته 
نرخ 17 ارز از جمله دالر نسبت به روز دوشنبه 
افزايش و نرخ 19واحد پولى مانند يورو و پوند 
كاهش يافته و همچنين نرخ سه ارز ديگر نيز 

ثابت مانده است. 
در اين خصــوص نرخ هــر دالر آمريكا براى 
ديروز(سه شنبه 10 بهمن) با 49 ريال افزايش 
نسبت به روز گذشته آن(دوشنبه) 36 هزار و 
954 ريال قيمت خورد و نرخ دالر در بازار آزاد 
هم با 30 تومان افزايش به 4580 تومان رسيد.

يك نماينده مجلس هم با هشــدار نسبت به 
افزايش نرخ برخى ارزها از جمله دالر در بازار 
گفت: درســت نيست كه هر روز بازار ارز يك 
قيمت داشته باشد و دولت هم خود را مسئول 
نداند؛ بنابراين فكر مى كنم آقاى رئيس جمهور 
بايد در اين راستا اقدام هاى الزم را انجام دهد.

وى خاطرنشان كرد: تالطمى كه امروز در بازار 
ارز وجود دارد و متأســفانه به بازارهاى ديگر 
همچون بازار مسكن و ديگر مباحث اقتصادى 
و همچنين برخى مســائل اجتماعى تسرى 

يافته است، بايد مورد توجه قرار گيرد. 
بهروز نعمتى، با اشــاره بــه آخرين وضعيت 
رســيدگى به پرســش خود و حدود 90 نفر 
از نماينــدگان مجلس از رئيس جمهور درباره 
وضعيت بــازار ارز اعالم كــرد: معتقدم اين 
پرسش ما بسيار جدى و اساسى است و باتوجه 
بــه فضاى حاكم بر بازار ارز كشــور در مدت 
اخير، الزم است دولت اين بازار را كنترل كند.

 كاهش توزيع دالر به بازار 
اما يك معادله ســاده در بازارهاى مختلف از 
جمله بازار ارز علت گرانى برخى ارزها از جمله 
دالر را روشــن مى كند. كارشناســان وحتى 
اقتصاددانان معتقدنــد زمانى كه عرضه يك 
محصول و كاال در بازار كم شــود وتقاضا نيز 
براى آن باال باشد به تبع همان كاال گران شده 

و تقريباً كنترل آن نيز از دست متوليان خارج 
مى شود. اين عده معتقدند كمبود شديد دالر 
در بازار مى تواند يكى از علل اصلى گرانى آن 
باشد و به همين دليل نيز مكانيزم هاى نظارتى 
بانك مركزى خنثى شــده وكارايى الزم براى 
مقابله با نرخ ارز ودالر را از دســت داده است. 
مسئله اى كه مشاور رئيس اتاق بازرگانى تهران 

هم برآن صحه مى گذارد.  
در اين خصوص ابراهيم بهادرانى با اشــاره به 
نقش كليدى بانك مركزى در تعيين نرخ ارز 
در كشور، اظهارداشت: بانك مركزى به عنوان 
متولى ارز مسئوليت تعيين نرخ ارز و مديريت 
عرضه و تقاضا را دارد و افزايش نرخ ارز در چند 
ماه گذشته ناشى از كاهش عرضه ارز توسط 

بانك مركزى است.
وى با تأكيد بر اثرگذارى تنش هاى سياسى بر 
بازار، تصريح كرد: مسائل اقتصادى در كشور 
در بسيارى از مواقع زير سايه مسائل سياسى 
قرار مى گيرد بــه طورى كه تنش هاى برجام 
تأثيرات منفى بر اقتصاد داشته و نگرانى مردم 
از افزايش نرخ ارز، تقاضا را افزايش داده است.

به گفته وى، افزايش قيمت ارز و نوسانات آن 
موجب مى شود صادركنندگان تا رسيدن به 
نقطه تعادل از فــروش ارز خوددارى كنند و 

عرضه ارز كاهش يابد.
مشــاور رئيس اتاق بازرگانــى تهران تصريح 
كرد: امسال تراز تجارى كشور به دليل پيشى 
گرفتن واردات از صادرات منفى شــد و اين 

موضوع نشان دهنده اين است كه درخواست 
ارز بــراى واردات افزايش داشــته و به ميزان 
آن ارز وارد كشــور نشده اســت. اين مسائل 
و مشــكالت پيرامــون دالر در حالى مطرح 
است كه در سيســتم خود بانك مركزى هم 
هرهفته نرخ دالر مبادله اى روند صعودى دارد 
و سيستم بانكى قادر به كنترل آن نيست كه 
هنوز علت چنين اتفاقاتــى براى فعاالن بازار 
ومردم نامشخص است. كارشناسان و فعاالن 
بازار ارز معتقدند، همسو شدن با گرانى ارز از 
سوى بانك مركزى به رقابتى بين اين بانك و 

دالالن تعبير مى شود.

 علت كاهش عرضه وگرانى دالر 
در همين راســتا نيز برخى خبرها حكايت از 
عدم واريز پول نفت به حســاب ايران به علت 
ادامه تحريم ها پس از برجام حكايت دارد كه 
اين مسئله عاملى براى كاهش عرضه وگرانى 

دالر و برخى ديگر از ارزها شده است. 
كانــال آينده روشــن با نقد ســخنان اخير 
عراقچى معــاون وزير خارجــه مبنى بر اين 
كه هيچ مشــكلى در انتقال درآمدهاى نفتى 
وجود ندارد، طى يادداشــتى تأكيد كرده كه 
مشكل انتقال درآمدهاى حاصل از فروش نفت 
همچنان به قوت خود باقى است به طورى كه 
در اين زمينه دو مشــكل اساسى وجود دارد. 
اولين مشــكل باقى ماندن تحريم هاى ثانويه 
بانكى اســت و وزارت خزانــه دارى آمريكا در 

دستورعمل اجراى برجام در بخش b۱ مربوط 
به خريد نفت خام ايران شفاف اعالم كرده كه 
خريداران نفت ايران بايد مراقب باشند كه در 
تراكنش مربوط به پول نفت هيچ فرد و نهاد 

تحريمى يا همان SDNها درگير نباشند. 
بنابر اعالم ايــن كانال، اين شــرط كه بايد 
مسائل از سوى بانك هاى طرف حساب ايران 
راستى آزمايى شود، كار را براى انتقال آزادانه 
پول هاى ايران ســخت كرده است. در نتيجه 
راحت ترين كار، خريد اقالم مصرفى از كشور 
مقابل است. به طور مشخص ايران نمى تواند 
پول هاى نفت خود را به طال تبديل كند، چرا 
كه رهگيرى آن ســخت تر مى شــود و بانك 
طرف ايران جرئت اين كار را نخواهد داشت. 
از سويى مشكل دوم، مسئله تبديل ارزهاست. 
وقتــى در كره جنوبى معــادل چند ميليارد 
دالر پول نفت انباشــته شده و از طرف ديگر 
نياز ارزى ايران در امارات و به درهم اســت، 
(حتى براى خريد كاالهاى مصرفى) بايد بانك 
مركزى بتواند اين درآمد را به امارات منتقل 
كنــد، اما تبديل مســتقيم وون به درهم در 

حجم زياد امكان پذير نيست، 
چرا كه بازار كافى ندارد و براى 
تبديل بايد به ارز مرجع دالر 
تبديل شــود و بعد به درهم 
تبديل شود؛ ولى چون يوترن 
دالر براى ايران بســته است، 
اين تبديل امكان پذير نيست. 
نكته مهم اين است كه بستن 
يوترن دالر يك تحريم ثانويه 
هســته اى بوده است كه در 

برجام بايد برداشته مى شده، اما نشده است. 
اين دو مشــكل با هم ســبب مى شود يا ايران 
دســت به خريد مستقيم از كشور وارد كننده 
نفت بزند، كه شــرايط واردات كاالى مصرفى 
مثل خودرو راحت تر اســت، يا اينكه پول ها را 
آنجا دپو كنــد و در نهايت فاينانس بگيرد. بر 
اساس تحليل اين كانال اقتصادى در نهايت بايد 
تصريح كرد كه ما دسترسى آزادانه به پول نفت 
نداريم و اگر داشــتيم نبايد پروژه هاى عمرانى 
روى زميــن مى ماند. اگر دسترســى آزاد بود 

كشور نيازى به فاينانس خارجى نداشت.

نرخ رسمى 17 ارز بانكى افزايش يافت 

تجارت با چين 50 ميليارد رقابت بانك مركزى با دالالن ارز!
دالرى مى شود 

اقتصاد: در حالى كه وجود انبوه كاالهاى چينى 
در كشور بازارهاى مختلف و توليد داخلى را با 
ركود مواجه كرده است، اسداهللا عسگراوالدى 
رئيس اتاق مشــترك بازرگانى ايران و چين از 
نزديك شــدن مبادالت تجارى ايران و چين 
به مرز 40 ميليارد دالر در ســال 2017 خبر 
داد. به گزارش ايســنا، وى افزود: همچنين در 
سال 2018 قول داده ايم كه در زمينه مبادالت 
تجارى با چين به مرز 50 ميليارد دالر برسيم.

با گذشت 5 ماه
نرخ سود وام ها پايين نيامد

اقتصاد: در حالــى كه حدود 5 ماه از مصوبه 
شــوراى پول و اعتبار براى كاهش نرخ سود 
سپرده ها در شبكه بانكى مى گذرد، اما همچنان 
نرخ ســود وام هاى بانكى باالست و بانكداران، 

بى سر و صدا كار خود را پيش مى برند.

توقف فعاليت معادن سنگ آهن
اقتصاد: با وجود اين كه برخى معادن ســنگ 
آهن با ركــود كارى مواجه هســتند، مهرداد 
اكبريان رئيس انجمن ســنگ آهــن با تأييد 
اينكه فعاليت برخى از توليدكنندگان كوچك و 
متوسط سنگ آهن متوقف شده، خواستار اعمال 

سياست هاى تشويقى دولت در اين حوزه شد.

مجوز 8 تعاونى اعتبار لغو شد
تســنيم: بانك مركزى تعــداد مجوزهاى 
فعاليت تعاونى هاى اعتبار را از 263 به 255 
تعاونى كاهش داد كه بر همين اساس هشت 

تعاونى اعتبار لغو مجوز شده است. 

مشكل مسكن با تخصيص 
بودجه حل نمى شود 

اقتصاد: درحالى 11 ماه از سال مى گذرد و 
يارانه و اوراق خزانه اسالمى مصوب سال 96 
پروژه هاى مسكن مهر هنوز تخصيص نيافته 
كه ســازمان برنامه و بودجه مدعى پرداخت 
يارانه به اين طرح شده و معتقد است مشكل 

مسكن با تخصيص بودجه حل نمى شود. 

ذره بين

افزايش نرخ ارز 
در چند ماه گذشته 

ناشى از كاهش 
عرضه ارز توسط 

بانك مركزى است

بــــــــرش

در حالى كه قرار بود يارانه 
قطع 
شود، يك عضو كميسيون برنامه و 
بودجه مجلس ازعدم مشكل دولت 
ميليون 
ايرانى خبــرداد. حميدرضا حاجى 
بابايى در اين خصوص گفت: طبق 

پايين  كيفيت  على رغــم 
برخــى خودروهاى توليد داخل كه 
نارضايتى مصرف كنندگان را نيز در 
پى دارد، برخى خودروهاى مونتاژى 
و وارداتى هم به فهرست خودروهاى 
با كيفيت پايين افزوده شد.  براساس 
ايــن گــزارش، مصرف كننــدگان 
 ،
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 ايستگاه/ اميد ظرافتى 
اينجورى انتقاد بپذيريد!

راســتش خلق و خــوى رســانه اى اقتضا 
مى كرد بــا مطلبى تند و تيــز و انتقادى، 
بــه بهانه ســخنان عجيــب و غريب يك 
كارشــناس در يكى از برنامه هاى شــبكه 
اســتانى يزد، حســابى بيفتم به جان صدا 
و سيما و مدير يك شــبكه استانى! اما نه 
اين مطلب، مطلبى انتقادى است و نه من 
كارى به سخنان تقريباً نامتعارف و مبتذل 
آن خانم كارشناس مبنى بر شست و شوى 
پاى همســر در تشت شير و جادوى عشق 
دارم! باالخــره توى يك برنامه زنده، گاهى 
ممكن اســت صحبت هاى كارشناســان و 
مجرى ها از دست مدير شبكه در برود ! در 
ضمن بررسى درستى يا نادرستى ادعاهاى 
خانم كارشناس نه جايش اينجاست و نه در 

تخصص من.
آقاى مدير شبكه استانى يزد اما با وجود لحن 
تند و زننده انتقاد هايى كه فضاى مجازى، 
مردم و رسانه ها، چپ و راست نثارش كردند 
و برخالف خيلى از مسئوالن، صورت مسئله 
را پاك نكرد، پاى اشــتباهش ايســتاد و در 
صحبت هايى كه آدم وقتى مى خواندشــان 
دلش مى خواهد به بقيه مسئوالن بگويد:«ياد 
بگيريد! اينجورى انتقاد مى پذيرند!» از مردم 

عذرخواهى كرد.
هرچند كه انتقاد پذيرى، ايستادن پاى اشتباه 
و برخورد محترمانــه و منطقى با منتقدان 
از اصلى ترين وظايف مســئوالن به حساب 
مى آيد و نبايد برايش از آن ها تشــكر كرد، 
اما آن قدر مسئوالن ما انتقاد نپذيرفته اند و 
محترمانه با منتقــدان برخورد نكرده اند كه 
من با ديدن يك مسئول انتقادپذير، اينقدر 
به وجد آمده ام و برايش تشكرنامه كه نه! «دم 

شما گرم» نوشتم!

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

 عكس/ محمد دلكش اينجا درنگ جايز است

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
حضرت زهرا(س) در همه ابعاد فردى و اجتماعى، 

الگوى سعادت دنيا و آخرت زنان و مردان 
هستند.

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 حى يا قيوم

دم شما گرم
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گزارش از شخص

معـماى كاپيـتان!
آيا «فابيان با تا اوش» را مى شناسيد؟

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   اضطراب، 
هيجان و شادمانى داشــت خفه مان مى كرد... 
چشم دوخته بوديم به هواپيما و پلكانى كه قرار 
بود امام(ره) از آن پايين بيايد... زمان هم انگار از 
شــدت هيجان ُكپ كرده بود و درجا مى زد... و 
بعد يكباره... امام(ره) با همان آرامش باورنكردنى، 
دست در دســت خلبان خوش تيپ فرانسوى، 
پله ها را آرام پايين آمد... غبطه خورديم...بدتر...
حتى به خلبان فرانسوى حســودى مان شد... 
اين خوش تيپ فرانســوى واقعاً كيســت كه 
افتخار همراهــى امام(ره) تا وقتى پا روى زمين 
وطن مى گذارند، نصيبش شده است؟ آيا خلبان 
فرانسوى براى اين همراهى از طرف «ايرفرانس» 
مأموريت داشت يا به خاطر دل خودش و عالقه 

به امام(ره)، دست به اين كار زده بود؟ 

  خلبان يا مهماندار؟
البه الى رخدادهاى شتابناك سال 57، نام «ژرارد 
ژان فابيان باتا اوش» را انگار همه فراموش كرديم. 
هرســاله در ســالگرد پيروزى انقالب وقتى آن 
عكس خاطره انگيز در روزنامه ها چاپ مى شد به 
فكر نام عكاسى كه آن لحظه را ثبت كرده بود، به 
فكر تك تك همراهانى كه امام(ره) را در هواپيما 
همراهى كرده بودند، اعضاى كميته اســتقبال، 
خــودروى حامل امــام(ره) و... بوديم، اما كمتر 
كسى به صرافت اين افتاد كه دنبال نام و نشانى 
از «باتا اوش» برود. براى همين، حتى امروز اگر در 
باره او از جوان هاى آن دوران بپرسيد با پاسخ هاى 
متفاوتى از اين قبيل روبه رو مى شــويد: «خلبان 
ايرفرانس بود... كمك خلبان بود...ســرمهماندار 
پرواز... محافــظ امام(ره) بود و...». اما «فابيان باتا 
اوش» واقعاً كيست و در حال حاضر چه مى كند؟

  او ُمرده است
«رسول صدر عاملى» نخستين كسى بود كه به فكر 
نام و نشانى از «فابيان باتا اوش» افتاد. او در پرواز 
بازگشــت امام(ره) به عنوان خبرنگار در هواپيما 
حضور داشــت. «جام جم آنالين» مى نويسد: «در 
اواســط دهه 70، صدرعاملى طرحى مســتند-

داســتانى را آماده كرده- پرواز قرن - و در آن به 
سراغ مهماندارى رفت كه در كنار امام خمينى(ره) 
از پله هاى هواپيما پايين مى آمد؛ مهماندار شركت 
هوايى ايرفرانس كه در عكس هاى مشــهور ورود 
امام به ايران حضور داشته و از اين راه به شهرتى 
عظيم دست يافت... در «پرواز قرن»، فيلمساز، از 
طريق گفت وگو با آدم هاى مختلف سعى در پيدا 
كردن مهماندار ذكر شــده دارد...». در اين فيلم، 
برخى از كسانى كه با آن ها گفت و گو مى شود، از 

فوت «باتا اوش» خبر مى دهند!

  قسمت من شد
تا ســال 88، اما هنوز كسى خبر چندانى از «باتا 
اوش » و اينكه خلبان بود يا مهماندار و زنده است 
يا مرده، ندارد. تا اينكه سايت «مركز اسناد انقالب 
اسالمى» در گفت و گويى كه ظاهراً براى نخستين 
بار رونمايى مى شود، «باتا اوش » را محافظ شخصى 
امام(ره) معرفى مى كند: «در تاريخ 88/8/10 آقاى 
«ميرغضنفرى» به همــراه «ژرارد فابيان باتااوش» 
محافظ مخصوص حضــرت امــام(ره) به مركز 
تشــريف آوردند. او خيلى روان فارســى صحبت 
مى كرد و خيلى هم پير شده و با آن چهره معروف، 
متفاوت است. آقاى «باتا اوش» گفت: 64 سال دارم 
و اصالتاً اهل الجزاير هستم و به فرانسه مهاجرت 
كردم و در يك خانواده مسيحى بزرگ شده ام. بعد 
از تحصيالت دانشگاهى جذب پليس فرانسه شدم 
و هنگام ازدواج قسمتم يك خانم ايرانى به نام «بيتا 
آهى» شــد و ثمره اين ازدواج هم دو فرزند است. 
يك دختر و يك پسر كه االن بين آمريكا و ايران 
تردد مى كنند... وقتى آقاى خمينى به پاريس آمد؛ 
پليس فرانسه چند نفر را براى محافظت نزد امام 
فرستاد، اما آقاى خمينى هيچ كدام را نپذيرفت تا 

اينكه قسمت من شد و...».

  مى خواهم بمانم 
«مركز اسناد انقالب اسالمى» يكى دو روز بعد اين 
گفت و گو را از روى سايتش حذف مى كند! در 
حالى كه محتواى آن در سايت هاى معتبر ديگر 
موجود اســت! در اين گفت و گو « باتا اوش» از 

عالقه اش به امام(ره)، خاطرات روز پرواز و اينكه 
عمداً قبل از پياده شــدن لباس مهمانداران را 
پوشيده مى گويد و مدعى مى شود كه: « بعدها به 
احمد آقا گفتم مى خواهم در ايران بمانم. احمد 
آقا گفت، دولت فرانسه براى شما مشكل درست 
نمى كند؟ گفتم خير... بعد از موافقت امام و احمد 
آقا و گرفتن حكم بازنشستگى به ايران آمدم...». 

  افشاگرى «داوود آبادى»
بهمن 88 هنوز به پايان نرســيده كه خبرگزارى 
«فارس» به نقل از وبالگ نويســنده و پژوهشگر 
انقــالب و دفاع مقدس - حميــد داوود آبادى-  
مطلبى را با اين تيتر منتشر مى كند: « آيا كسي 
كه خود را محافظ امام مي نامد جاسوس است»؟ 
همين حاال اگر به وبالگ «داوودآبادى» سر بزنيد، 
افشــاگرى او در باره فردى به نــام « باتا اوش» را 
پيدا مى كنيــد: « ژرارد ژان فابيــان باتااوش كه 
پس از تشــرف به دين اســالم نام «رضا آهى» را 
براى خود برگزيد، قبل از اين هم در سال 1381 
سعى كرده بود از خانواده ديپلمات هاى گروگان 
ايرانى در اسرائيل، به بهانه كسب اطالعات و حتى 
آزادى آن ها در قبال يك كشتى نفت كالهبردارى 
نمايد... « باتااوش» خبرنگار فرانسوى است كه سال 
1943 از يك مادر اسپانيايى و پدر فرانسوى كه 
عضو ارتش فرانسه بود، به دنيا آمد. ازدواج با يك 
دختر ايرانى و حضور همزمان امام خمينى (ره) 
در نوفل لوشاتو باعث شد زمينه حضور او در كنار 
ياران امام و برقرارى ارتباط نزديك و جلب اعتماد 
بعضــى از آن ها فراهم شــود. «ژرارد» كه با پرواز 
انقالب به عنوان خبرنگار به ايران آمد، به جهت 
داشتن مدرك دانشگاهى در زمينه مهندسى راه و 
به كمك ارتباطاتى كه ايجاد كرده بود، توانست در 

اليه هايى از نظام نفوذ كند...».

  پرسش ديگر
«حميــد داوود آبادى» در وبالگش از مصاحبه با 
«باتا اوش» و اينكه بسيارى از ادعاهاى او درباره 
اطالع از سرنوشــت «احمد متوسليان» و ديگر 
ديپلمات هاى ربوده شده ايرانى، دروغ است خبر 
مى دهد و به حضورش در برخــى قراردادهاى 
نفتى دهه 70 و حتى به نشانه هايى از احتمال 
جاسوس بودن اين فرد اشاره مى كند. وقتى همه 
اين مطالــب را كنار هم مى گذاريد و بعد به ياد 
گفته هاى فيلم «پرواز قــرن» مى افتيد و اينكه 
مهماندار آن پرواز تاريخى فوت كرده اســت، نه 
تنها به پاسخى در باره مهماندار، خلبان يا محافظ 
شــخصى بودن فرد حاضــر در عكس تاريخى 
نمى رسيد، بلكه پرسش ديگرى هم به پرسش 

هايتان اضافه مى شود!

  فابيان و سال 94
 «رضا آهى» يا « فابيــان باتا اوش»، چه محافظ 
شخصى، مهماندار، خلبان و... بوده يا نقش يك 
فرد ُمرده را بازى كرده باشد، تا سال 94 در ايران 
و خبرگزارى هاى ايرانى، كم و بيش زنده است! 
بهمن ماه 94 برخى خبرگزارى ها از مرگ او در 
74 ســالگى خبر مى دهند. اين در حالى است 
كــه فيلم هايى از حضــور او در راهپيمايى 22 
بهمن ســال 93 در شهر نهاوند هنوز در فضاى 
مجازى موجود اســت. براى اين گزارش و پيدا 
كردن هويت واقعى « باتا اوش» هر طور بود امالى 
انگليسى نامش را پيدا و در اينترنت جست وجو 
كرديــم. نتيجه جالب بود و بــراى يك عبارت 
التين، همه يافته ها به ســايت هاى فارسى زبان 
مى رســيد! بجز يك مقاله در «گاردين»، نوشته 
« نوشين حســينى» كه به مطلب «مركز اسناد 

انقالب اسالمى» اشاره مى كرد! 

رصدخانه / خبرهاى ويژه
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كرايه 1 ميليونى!
تســنيم / با توجه به لغو تعداد زيادى از 
پرواز هاى فرودگاه امام خمينى (ره) و انسداد 
برخى آزادراه هاى منتهى بــه اين فرودگاه 
و مشكل مســافران براى عزيمت به تهران، 
برخى رانندگان از مســافران براى مســير 
تومان كرايه  ميليــون  فرودگاه-تهران يك 

درخواست مى كنند!

آبرسانى به «ترامپ»!
«پى يــرز مورگان»، مجرى شــبكه  الف / 
انگليسى «آى تى وى» درباره مصاحبه اخير 
«ترامــپ» گفت: يكى از خانم هايى كه حين 
مصاحبه اطــراف «ترامپ» بود، مى گفت كه 
بــراى آب دادن به ترامپ آنجاســت! يعنى 
شــغلش اين بود كه آب به رئيس جمهورى 

آمريكا بدهد!

«دانشمند» ممنوع المنبر شد
«عبدالصاحب  االســالم  حجت   / جماران 
حســينى»، رئيس اداره تبليغات اســالمى 
كاشــان گفــت:« حجت االســالم «مهدى 
دانشــمند» به دليل توهين و جســارت به 
مداحان، هيئت هاى مذهبى و روحانيت در 

شهرستان كاشان ممنوع المنبر شد».

مرد 106 ميليارد دالرى
ايرنا / دادســتانى كل عربستان اعالم كرد 
كه «محمدبن سلمان»، -وليعهد عربستان- 
درجريان طرح مبارزه بافســاد وبازداشــت 
صدها شاهزاده، مســئول سابق و بازرگانان 
ســعودى، مبلغ 106 ميليارد دالر از اموال 

آن ها را گرفته است.

محاصره كاخ رياست جمهورى
ايسنا / «النشره» نوشــت:«درگيرى ها بين 
نيروهاى حامى «منصور هادى»، رئيس جمهور 
فرارى و مســتعفى يمن با نيروهاى مسلح 
وابســته به «شوراى انتقالى جنوب» يمن كه 
تحت حمايت امارات هســتند، شدت يافته 
و جدايى طلبــان جنوب يمن كاخ رياســت 

جمهورى را در عدن محاصره كردند.

آتش به اختيار عمل كردند!
عصرايــران / «مهــرداد الهوتــى» عضو 
كميســيون تلفيق اليحه بودجه 97گفت: 
در هيچ فراكسيونى تصميم گيرى مبنى بر 
اينكه با كليات اليحه بودجه مخالفت شود، 
نشــده بود و همه افراد آتش به اختيار عمل 

كردند!

جا خورده!
انتخاب / نيويورك تايمز گزارش داد: مالنيا 
ترامپ از گزارش هاى منتشــر شــده مبنى 
بر پرداخــت حق الســكوت از جانب وكيل 
همسرش به يك بازيگر فيلم هاى مستهجن 
كه مدعى رابطه با دونالد ترامپ يك ســال 
پس از ازدواجش با مالنيا اســت، بشدت جا 

خورده و خشمگين است.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4512/18

23/0123/35 5/065/39

16/5717/30

6/327/05

17/1617/50
حماقت هاى الكچرى

صعود هميشه هم اتفاِق خوبى نيست...! مثل صعود در جدوِل جراحى زيبايى...! 
صعودى كه همه جوره نزول به حساب مى آيد...!

در زمانه غريبى، زندگى مى كنيم... با برخى مردمان كه دســت بردار تاخت و 
تازهايشان نيستند و اين ســال ها، هجومشان به عرصه جراحى هاى بى علت، 

آدم را مى ترساند...
آدمى با دماغ عروسكى، چشم گربه اى، گوش االغى، گونه توپ تنيسى، ابروى 

تَتويى و دندانى كه نگين اش از چند فرسخى برق بزند... 
در زمانه اى كه اگر از دوســت و همكار و همسايه و فاميلى، مدتى دور باشى با 
ديدن دوباره اش بايد بپرســى؛ پس آن قبلى كجا رفت؟ از فرط تغيير... از فرط 

مصنوعى شدن...
چرا آخر اين قدر عقلمان بايد در چشممان باشد؟ چرا در خبرها بايد بخوانيم 
«عمل الكچرى كاشــت نگين در چشــم»! عملى كه اين روزها پولدارها، پيه 
كورى اش را هم به تن مى مالند! پيه قرنيه سالمشان را! حماقتى كه در آمريكا 

انجام نمى شود، اما در ايران چرا! دارد ُمد مى شود!
با مطالعه آمار وحشتناك گرايش ايرانى ها به جراحى هاى غيرضرور و تزئينى و 
گذشــتن از خط قرمزها، انگار ديگر وقت آن آمده، آژيرها به صدا درآيد... آژيِر 

خودكشى هاى زيرپوستى...
و وقت آنكه هر كس بى تعارف روان شــناس شــود... به جاى ايستادن در صف 
تغيير قيافه، برود دور ميزى بنشيند با خودش و تمام برهان و چرايى كارش را 
بريزد روى دايره... اينكه چرا مى خواهد صاحِب يك عضو تازه باشــد؟ آن وقت 
نمره بدهد به شــعور رفتارى اش! تــازه عوارض احتمالى را هم از قلم نيندازد. 
خونريزى محل عمل، عفونت، مشكالت تنفسى، افسردگى، خونمردگى و شايد 

راضى نبودن از شكل عضو جراحى شده!
آخر كيســت كه از زيبايى گريزان باشد و عنوان برازنده ترين را نخواهد...؟ اما 
به هر قيمتى كه نمى شــود...! به بهاى بوتاكس و ژل و لنز و چكش و اّره...! به 
بهاى مژه و ابرو و ناخن عاريتى...! به قيمت گونه هاى لنگه به لنگه...! و به بهاى 

لب هاى پهلوان پنبه...!

تلــــنگر
 ايستگاه / ترمه تاالرپشتى 

ليبراسيون
روزنامه ليبراسيون چاپ فرانسه داستان 
تراژيك نجات و مرگ يكى از دو كوهنورد 
فرانسوى از قله نانگا پاريات كه جزو رشته 
كوه هيماليا محسوب شــده و در كشور 
پاكستان قرار دارد را منتشر كرده است. 
اين قلــه كه نهمين كوه بلند جهان بوده 
و به خاطر مرگ شــمار زيادى كوهنورد 
در آن به «كوه قاتل» شهرت دارد، بتازگى 
شاهد صعود دو كوهنورد فرانسوى بود كه 
هر دو در آستانه مرگ قرار گرفتند و تيم 
نجات خارجى با كمك ارتش پاكستان در 
نهايت مجبور به انتخاب ميان يكى از اين 
دو كوهنورد براى نجات شــده و ديگرى 

كشته شد.

ويك
هفته نامه ويك چاپ آمريكا در تازه ترين 
شــماره خود با تيتر «پايان نفســگير» به 
دعواى سياسى باالگرفته ميان دو حزب 
اصلى آمريكا بر سر موضوعات مختلف از 
جمله ادامه حمايت از مهاجران و كشيدن 
ديوار در مرز مكزيك مى پردازد. اين مجله 
با طراحى نمادهاى احــزاب دموكرات و 
جمهورى خواه كه در حال دعوا با يكديگر 
روى ريل قطار هستند، يك مادر و فرزند 
مهاجر را نشــان مى دهد كه روى ريل به 
صندلى بسته شده و صداى نزديك شدن 
قطار را مى شــنوند. ويك مقاله اى نيز در 
خصوص احتمال پايان دوران كارگردانى 
وودى آلن كارگردان مشــهور سينما كه 
بتازگى به تعرض هاى جنسى متهم شده 

به چاپ رسانده است.

اينديپندنت
روزنامــه اينديپندنت چــاپ انگليس در 
گزارشــى مــردم بريتانيا را به داشــتن 
بدتريــن عــادات غذايى ميــان تمامى 
كشــورهاى قاره اروپا معرفــى مى كند. 
به نوشــته اين روزنامه، بريتانيايى ها در 
وعده هاى غذايى خود بيش از چهار برابر 
مردم كشــورهايى مانند فرانسه، يونان و 
ايتاليا، مواد غذايى كم ارزش يا هله هوله 
مى خورند! اينديپندنت گزارشى نيز از به 
قتل رســيدن يك معلم در كالس درس 
به ضرب چاقو خبر داده كه قانون گذاران 
انگليســى را براى تغيير و ســختگيرى 
بيشتر بر قانون حمل سالح سرد متقاعد 

كرده است.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

بر بيرق هاى سوگ ، نسيم «يا فاطمه الزهرا (س) » مى وزد ... در سينه هاى مان اما ، توفان  غم وزيدن گرفته است...

روزمره نگارى

كيلوهاى كم كرده بهاره رهنما و شهره لرستانى 
هنرپيشــه را مثال مى زند و با احترام زيادى از 
خواهرش هم مى گويد كه رژيم ســيب و ساالد 
گرفته و بيست كيلويى را از خودش دور انداخته.

همه ســاعات گفت وگويمان همين طور حول 
محور دكترتغذيه و كالرى و اضافه وزن مى چرخد.
بــا افتخار عجيبى مى گويد، ديگــر نه پايش را 
مى گذارد شيرينى فروشى و نه در فروشگاه، سراغ 

قفسه بيسكويت و شكالت را مى گيرد.
يك هفته اســت اراده كرده آدم ديگرى بشود! 
مى خواهد به عزم و پشتكارش نمره بدهد، اگر چه 
مى داند پا به ماراتن طاقت فرسايى گذاشته است!
ســاراجان حــرف مى زنــد و من، چشــم هاى 

گرسنه اش را دنبال مى كنم... حرف مى زند و من 
از يخچال كاسه اى مركبات بيرون مى كشم و دو 

ليوان شربت كم شيرين آلبالو آماده مى كنم...
او پيشدستى ها را از دستم مى گيرد و مى پرسد 
هويج ندارى؟ با شيطنت مى گويم چرا خرگوش 
خانوم... حالش را مى دانم... اين ساعات چاقِى رو 

به الغرى را كيست آخر كه نداند...!
ساراجان هنوز دارد كلون اش را مى كوبد بر دروازه 
كم غذايى يا به قول خودش «چنگال»... مى گويد 
قاشق تا اطالع ثانوى از ميزم حذف شده تا به وزن 
ايده آل برسم... و با قهقهه ادامه مى دهد باالخره 
خداى چاقالوها هم بزرگ است... مى پرسم ُخب، 
براى شام چى بپزم با اين همه قوانين و مقرراتى 

كه آوار كردى روى ســرم؟ كه جدى مى گويد: 
چاى كمرنگ و مويز مى خورم و اگر زنده باشــم 
بيســت دراز و نشست به همراه يك عدد ليمو و 

يك عدد سيب و شيرجه در فضاى مجازى!
نمى توانم لبخند دروغين بزنم. به جايش ساده 
و مختصر مى گويم: لطفــاً جورى پيش برو كه 
آهن و پروتئين و كلسيم و ويتامين هاى موردنياز 
را حذف نكنى! اين تعقيــب و گريز و مبارزه را 
درك مى كنم و به عشق دوست جان در سكوت، 
ظرفى كوفته مى بندم كه ببرد. انگار واقعاً هميشه 
در روى يك پاشنه نمى چرخد... و گاهى از يك 
كوفته خور قهار، خط باريكى لبخند مى ماند كه 

شاد نيست...
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