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محروميت زدايى راه و رسم انقالب است
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انقالب اســالمى ايران يكى از متفاوت ترين انقالب ها در طول تاريخ بشرى است. 
انقالبى كه وارد دهه چهارم عمر خود شده و در 39 سال گذشته از سخت ترين و 
صعب ترين گردنه ها عبور كرده است.  از تير ترورها و شمشير آخته نفاق ها گرفته 
تا گلوله هاى توپ و تانك دشمنان بيرونى و دسيسه هاى بنيان كن استكبار، همه و 

همه را با درايت رهبرى و حمايت ملت از سرگذرانده است...

انقالبى براى «فتح بزرگ»
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چراغ سبز به 
گرانى سوخت و نجومى بگيران

 آغاز پرداخت سود سهام عدالت
كم درآمدها ازامروز

خطاى تاريخى
كاخ سفيد
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حضور رهبر معظم انقالب

در مرقد امام راحل و گلزار شهدا

 اخبار  در آســتانه دهه فجر و سالروز ورود شكوهمند امام خمينى(ره) به ايران اسالمى، در آستانه دهه فجر 
حضرت آيت اهللا خامنه اى، رهبر معظم انقالب اســالمى در اولين ساعات صبح ديروز در 
مرقد مطهر امام راحل حضور يافتند و با اقامه نماز و قرائت فاتحه به مقام شامخ آن عزيز 

 ............ صفحه 2سفركرده، اداى احترام كردند...

كليات اليحه بودجه 97 با البى دولت تصويب شد آقاى ترامپ، ايران ليبى نيست 16 گروه مشمول شدند

طلوع
سى و نهمين
بهار آزادى
مبارك باد
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رسول اكرم: جماعتى از مشرق زمين قيام مى كنند و زمينه را براى مهدى آماده مى سازند. بحار - ج 51 ص 87

#سهم_ما_از_انقالب

انتشارات آستان قدس رضوى برنامه هاى متنوعى
براى ايام اهللا پيروزى انقالب تدارك ديده است

همگام با فجر؛ همراه با كتاب 

اولين فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى:

مردم دنيا دستاوردهاى انقالب 
اسالمى را بهتر درك كرده اند

 گفت وگوى صريح قائم مقام دبيركل خانه صنعت ومعدن ايران 

كارنامه 40 ساله اقتصاد با توجه
به محدوديت ها بررسى شود

حبيب اهللا بهمنى، فيلمساز:

انقالب يك موج ديگر 
به سينما اضافه كرد
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 پنجشنبه 12 بهمن 1396  14 جمادى االول 1439 1 فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8612 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 وزارت اطالعات دوتابعيتى ها را معرفى نكرد   مهر: دادستان كل كشورگفت: از وزارت اطالعات خواسته ايم فهرست دو تابعيتى ها را بفرستند تا نظارت الزم بر عملكرد آن ها صورت گيرد، متأسفانه 
تا به حال پاسخ الزم را نگرفتيم.حجت االسالم والمسلمين محمدجعفر منتظرى در حاشيه مراسم رونمايى از سامانه مجازى آموزش ضابطين در ناجا در جمع خبرنگاران افزود: ما روى مسئله دوتابعيتى ها حساس 

هستيم و از وزارت اطالعات خواسته ايم فهرست دو تابعيتى ها را بفرستند، متأسفانه تا به حال پاسخ الزم را نگرفتيم، البته در تالشند، چون خبر دارم كه دستيابى به افراد دوتابعيتى كار مشكلى است.

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

در آســتانه دهــه فجــر و ســالروز ورود 
ايران  بــه  امام خمينى(ره)  شــكوهمند 
اسالمى، حضرت آيت اهللا خامنه اى، رهبر 
معظم انقالب اســالمى در اولين ساعات 
صبح ديــروز در مرقد مطهــر امام راحل 
حضور يافتند و با اقامه نماز و قرائت فاتحه 
به مقام شامخ آن عزيز ســفركرده، اداى 

احترام كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، رهبر انقالب اسالمى سپس 
با حضــور در مرقد شــهداى هفتم تير و 
دولت، ياد شهيدان بهشتى، رجايى، باهنر 

و ديگر شهيدان بزرگوار را گرامى داشتند.
ايشان همچنين در گلزار شهداى انقالب 
اســالمى و دفاع مقدس و شهيدان مدافع 
حرم و حريم اهل بيــت(ع) با قرائت دعا و 
فاتحه، علّو درجات مجاهدان در راه خدا را 

از درگاه الهى مسئلت كردند.

 رئيس جمهور: مديران در برابر 
انتقادها گوش شنوا داشته باشند

رئيس جمهور حسن روحانى نيز كه براى 
تجديد ميثاق با آرمان هاى 
امام و انقالب در حرم مطهر 
اسالمى  بنيانگذار جمهورى 
حاضر شد،  با تأكيد بر اينكه 
انتقاد حق مردم است، گفت: 
گوش مســئوالن و مديران 
كشور بايد در برابر مطالبات و 
خواست مردم شنوا باشد. وى 
در ســخنانى با تسليت ايام 
فاطميه به ســالروز پيروزى 
انقالب اسالمى اشاره كرد و 
گفت: 40 ســال پيش و در 
چنين روزى كســى تصور 
نمى كرد كه يــك نهضت انقالبى و دينى 
در كشــور به پيروزى برسد و يك رژيم تا 
دندان مسلح را بتوان سرنگون كرد و اين 
انقالب نشــان داد كه مردم مى توانند بر 
سرنوشت خود مسلط شوند. روحانى خاطر 
نشان كرد: مى توان اساس آن چه كه امام 
آورد، را جمهوريت و اســالميت دانست و 
ملت ما از اين دو اصل بر نخواهند گشت.
وى گفــت: آن هايى كه جــز اين تصور 
مى كنند، بايــد به خوبــى درك كرده و 

بفهمند، ملت ايران هرگز از يادگار امام(ره) 
يعنى جمهوريت و اسالميت باز نخواهند 
گشت، بازگشت به عقب از محاالت است، 
مردم روزهاى سياه را پشت سر گذاشتند.

رئيس جمهور با بيان اينكه كسى از نور به 
ظلمت بازنمى گردد، تأكيد كرد: امام به ما 
ياد داد، ادامه و سرزندگى حكومت با نظر 
و رأى مردم اســت، اين مردم هستند كه 
استقالل و آزادى را كه به دست آورده اند، 
حفظ خواهند كرد و جمهورى اسالمى و 
سه اصل اساسى اسالم، ملت ايران و كشور 

ايران را براى هميشه پاس مى دارند.
وى گفت: تا زمانى كه اسالم هست و مردم 
به ايران عشق ورزيده و وحدت ملى را پاس 
مى دارند، هيچ قدرت و ابرقدرتى نمى تواند 
مســير اين كشــور را عوض كنــد، پايه 
مردمســاالرى انتخابات است و جمهورى 
اســالمى چندين همه پرسى را پشت سر 
گذاشــته و به خوبى مى داند، سرنوشتش 

پاى صندوق رأى مشخص مى شود.

وى اضافــه كــرد: رژيم گذشــته صداى 
نقد مردم و نصيحــت و صداى مصلحان، 
ناصحان، علما و بزرگان را نشــنيد و تنها 

صداى انقالب مردم را شنيد.
روحانى اظهارداشت: حكومت ها بايد صداى 

اعتراض، مطالبه و انتقاد مردم را بشنوند.

 آملى الريجانى:
همه مسئول پاسداشت انقالب هستيم

رئيس قوه قضائيه گفت: امروز با مجموعه اى 
از دســتگاه قضايى مواجهيم كه به لحاظ 
قوانين اجرايى و رســيدگى ها توسعه پيدا 
كرده است.آيت اهللا آملى الريجانى در آيين 
تجديد ميثاق مســئوالن عالى قضايى با 
آرمان هاى امام راحل، گفت: همه مسئول 
پاسداشت انقالب هستيم و قوه قضائيه با 
تالش هاى آيت اهللا بهشتى و رئيسان بعدى 

قوه در اين مسير گام برداشته است.
وى گفت: در اين حال هنوز كاستى هايى 
مانند اطاله دادرسى در اين قوه وجود دارد 

كه بايد در بحث پيشــگيرى از وقوع جرم 
تالش بيشترى شود، اما ارزيابى كلى ام اين 
اســت كه نظام قضايى كشور با همه افت 
و خيز ها رو به تكامل بوده اســت. رئيس 
دستگاه قضا از حجت االسالم والمسلمين 

سيد حسن خمينى هم قدردانى كرد.
آيت اهللا آملى الريجانــى در ادامه بر مزار 
شــهيدان رجايى، باهنر و بهشتى و ديگر 
شهداى حزب جمهورى و همچنين شهيد 

چمران حضور يافت.
وى در جمــع خبرنگاران افــزود: انقالب 
اســالمى به عنوان رقيب نظــام ليبرال 
دموكراسى غربى، نظام سياسى بى بديل 
مبتنى بر مردم ساالرى دينى را بنيان نهاد.
آيت اهللا آملى الريجانى افزود: امروز كسى 
از به سكوالر بردن دنيا سخن نمى گويد و 
اين دستاورد انقالب اسالمى و تأثير امواج 
انقالب ماست.وى افزود: اينكه مردم جلوتر 
از مسئوالن در برابر نظام سلطه ايستاده اند 

نيز دستاورد تعليمات انقالب ماست.

در آستانه دهه فجر

حضور رهبر معظم انقالب در مرقد امام راحل و گلزار شهدا

 روزنامه قدس ديروز متن سوگندنامه دو تابعيتى ها را چاپ كرد! چون بيشتر 
مــردم از مفاد متن و يا قســم نامه اطالع ندارند، لطفاً ايــن پيام را چاپ كنيد. 
بدينوسيله سوگند مى خورم تمامى وفادارى خود به هر پادشاه، دولتمرد، دولت، 
حكومت و مملكتى كه تاكنون شهروند آن بوده ام را طرد كرده و در برابر تمامى 
دشــمنان داخلى و خارجى به دفاع و حمايت از قانون اساســى و قوانين اياالت 
متحده آمريكا پرداخته و به آن ايمان و وفادارى واقعى بورزم و هنگامى كه قانوناً 
الزم باشد براى دفاع از اياالت متحده تفنگ به دست خواهم گرفت، من اين تعهد 
را آزادانــه و بدون هيچ گونه تحفظ يا نيت طفره روى مى پذيرم، خداوندا به من 

كمك كن!. 9150001735
 بارندگى اخير تهران چهره واقعى كسانى كه از فهرست پيشنهادى كرباسچى 
به شوراى شهر راه يافته و در اين مدت به جز اتهام زنى به شهردار قبل و تالش 
براى آزادسازى قليان اقدامى نداشته اند را براى همه نمايان كرد. 9150001495 
 از نمايندگانى كه با اليحه بودجه ظالمانه دولت كرسنت كه به احتمال زياد با 
مشاوره ده ها مدير دوتابعيتى تنظيم شده بود، برخورد كردند كمال تشكر را داشته 
و از ايشــان انتظار مى رود تحت تأثير البى دولتمردان اشرافى و عده اى نماينده 
سلفى بگير و حامى فتنه قرار نگرفته و منافع ملت مظلوم و حفظ نظام اسالمى را 

در نظر بگيرند. 9150001495
 آقــاى روحانــى قبل از انتخابات چقــدر وقت و هزينه صرف كــرد تا يارانه 
عده اى حذف شــود و موقع انتخابات يارانه اين افراد دوباره به حسابشــان واريز 
شــد و حاال دوباره آقاى روحانى مى خواهد 30 ميليون يارانه بگير راحذف كند، 
انتخابات تمام شد آقاى روحانى به مقصود خود رسيد، چقدر با شعور ملت بازى 

مى كنيد؟.9360006921
 دوســتانى كه به روحانى رأى داديد و نداديد اين قدر شكوه و ناله نكنيد، بايد 

قبالً فكر اينجا را مى كرديد نه اكنون!. 9150009369
 به جرئت مى توان گفت كه اگر همين قوطى كبريت هاى مزخرف نبود خيلى از 
مردم معلوم نبود بايد چكار مى كردند، خدا پدر احمدى نژاد را بيامرزد كه خودش 
كاخ نشــين نبود و به فكر كوخ نشــين ها بود، مثل بعضى ها نبود كه فرمانيه و 

زعفرانيه و نياوران را قرق كنند و نمك روى زخم مردم بپاشند!. 9120008675
 نمى دانم همين آقاى سيف چرا دست از سر ملت بر نمى دارد. برو آقا به زندگيت 

برس!. 9390001288
 به نظر من روحانى توان اداره كشــور را ندارد، فقط حرف شــنيديم و وعده و 
وعيد! هر بالى آســمانى و زمينى و دريايى بود، در دوره آقاى روحانى سر مردم 

بيچاره آمد!. 9150006146
 بنده خدايى مى گفت، اصل سمينار، سمينهار است!. 9150001137

 شرم باد بر آن ايده و فكر مادام العمر شدن حقوق مسئوالن! در حالى كه يك 
كارگر آزاد و بيكارى مثل من زير زير خط فقر هستيم و بايد براى داشتن كمترين! 

پيش خانواده شرمنده باشيم. 9150003500
 در اتوبوس هاى درون شــهرى، راننده راديويى استفاده مى كند كه پشت سر 
هم ســرود و آهنگ مى گذارد بعضى از اين ها مشروع نيست، در جواب اعتراض 
مى گويند، راديو است سازمان تدبيرى بينديشد كه احكام اسالمى زير سؤال نرود!. 

9150001136
 يك برف در تهران آمده، ببينيد انگار پايتخت مصيبت زده شده و 3 روزه  تردد 
در آن فلج شده!؟ اگرهمين برف در زمان قاليباف مى آمد آيا پايتخت به اين وضع 
مبتال مى شد؟ انصافاً بى بى سى و من و تو هم تا مى توانستند وااسفا مى گفتند و 

جنجال مى ساختند! 9370008725
 تهيه كننده فيلم زيباى حضرت محمد(ص) بفرمايند چرا ديالوگ مربوط به 
صحنه هاى خناسان خاص را با زبان خودشان تهيه كرده اند؟ با زيرنويس فارسى 

عمق كينه و پليدى آن ها رسا و مشهود نيست. 9150004660
 نماينده مجلس  شوراى اسالمى ، ما آموزش  دهندگان  نهضت  سواد آموزى  سال 
92 به بعد كشورى خواستار تبصره اى  در ماده 17 مبنى  بر جذب و استخدا   م  به 

صورت پلكانى تا سال 95 را داريم. 9140003016 

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

نگاه خبرى

معاون سياسى وزير كشور:
حق برگزارى اجتماعات منحصر به گروه هاى سياسى است

مهر: اسماعيل جبارزاده با بيان اينكه حق برگزارى اجتماعات منحصر به گروه هاى 
سياسى است، گفت: صدور مجوز تجمع براى اشخاص حقيقى خأل قانونى دارد.

معاون سياسى وزارت كشور درباره سازوكار برگزارى تجمع و راهپيمايى بر اساس 
قوانين كشــور اظهارداشت: از آنجا كه جمهورى اسالمى ايران، نظامى مبتنى بر 
مردم ساالرى دينى است، طبعاً روح حاكم بر قانون اساسى، به رسميت شناختن 

آزادى هاى فردى و اجتماعى و تحقق عملى آن هاست.
وى افزود: قوانين فعلِى مربوط به اجتماعات و راهپيمايى ها در جمهورى اسالمى 
ايران، عبارت است از اصل 27 قانون اساسى كه تشكيل اجتماعات و راهپيمايى ها 
را بدون حمل سالح و به شرط اينكه ُمخّل مبانى اسالم نباشد، آزاد اعالم كرده 

است.

قدردانى 243 نماينده مجلس 
از رزمايش محمدرسول اهللا  ارتش

ايسنا: 243 نماينده در بيانيه اى از برگزارى موفقيت آميز رزمايش محمد رسول 
اهللا (ص) ارتش جمهورى اسالمى قدردانى كردند.

در پايان جلســه علنى ديروز مجلس شوراى اسالمى بيانيه اى با امضاى 243 
نماينده در خصوص اجراى مقتدرانه رزمايش محمد رســول اهللا (ص) ارتش 
قرائت شــد.در اين بيانيه آمده اســت: ما نمايندگان مجلس از مجاهدت ها و 
تالش هاى صادقانه و خســتگى ناپذير فرماندهان، افســران و درجه داران و 
ســربازان ارتش در برگزارى موفقيت آميز اين رزمايش قدردانى مى كنيم و 
اميدواريــم با تــوكل به خدا و عنايت خاصه حضــرت ولى عصر(عج) و تحت 
فرماندهى مقام معظم رهبرى همواره در انجام وظايف سربازى و خدمتگزارى 

به ميهن اسالمى مؤيد و منصور باشند.

عضو حزب اسالم ستيز آلمانى 
دليل مسلمان شدنش را گفت

فارس: يكى از اعضاى حزب راستگرا و مخالف اسالم «آلترناتيو براى آلمان» كه 
بتازگى به اســالم گرويده اســت، گفت: در اعتراض به «افول اخالقى» كليساى 

پروتستان، مسلمان شده است.
به گزارش خبرگزارى فرانســه، «آرتور وگنار» 48 ساله تا همين اواخر يكى از 
اعضاى اصلى حزب آلترناتيو براى آلمان در ايالت براندنبورگ در شــرق اين 
كشــور بود. او ديروز به روزنامه بيلد گفت: تصميمش براى مسلمان شدن در 
اعتراض به پذيرش ازدواج همجنســگرايان و حضور كشــيش ها در رژه هاى 

آن ها بوده است.
وى گفت: يكى از داليل گرويدن من به اسالم به تغييراتى كه در كليسا رخ داده، 

مربوط مى شود؛ زيرا آن ها ديگر بيانگر ارزش هاى من نيستند.  

تا زمانى كه اسالم 
هست و مردم به 
ايران عشق ورزيده 
و وحدت ملى را 
پاس مى دارند، هيچ 
قدرت و ابرقدرتى 
نمى تواند مسير اين 
كشور را عوض كند

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

كليات اليحه بودجه 97 با البى دولت تصويب شد

چراغ سبز به گرانى سوخت و نجومى بگيران

گزارش خبرى

اقتصاد/ زهرا طوسى: با وجود تصويب كليات اليحه بودجه 97 
در مجلس با رايزنى و انتقاد برخى دولتى ها، نظير نوبخت و وزير 
علوم، به احتمال زياد مصوبات كميسيون تلفيق درمورد افزايش 
نيافتن قيمت حامل هاى انرژى و دستمزد برخى كاركنان دولت 

براى سال آينده در صحن علنى مجلس، رأى نخواهد آورد.
بر اساس مصوبه كميسيون تلفيق بودجه 97، حقوق و مزاياى 
مســتمر كاركنانى كه در سال 96 ماهيانه بيش از 50 ميليون 
ريال اســت و حقوق و مزاياى مستمر مقامات و مديران عامل 
و اعضاى هيئت مديره، رئيســان دستگاه هاى اجرايى، افزايش 
نمى يابد. همچنين پاداش پايــان خدمت كاركنان پس از 30 
سال كار، حداكثر 252 ميليون تومان تعيين شد كه هفت برابر 

حداقل حقوق ماهانه يك ميليون و 200 هزار تومان است.

  دغدغه غالمى و نوبخت
اين در حالى اســت كــه غالمى، وزير علوم با ابــراز نگرانى، با 
درخواســت از رئيس مجلس براى اصالح اين مصوبه مى گويد: 
در صورت تأييد مصوبه كميسيون تلفيق در صحن علنى مبنى 
بر ايجاد محدوديــت در افزايش حقوق هاى باالتر از 5 ميليوِن 
استادان، برنامه هاى دانشــگاه ها با چالش هاى جدى مواجه و 
لطمه جبران ناپذيرى به روند توسعه علم و فناورى كشور وارد 
مى شود.نوبخت سخنگوى دولت نيز در واكنش به اين مصوبه 
در صحن علنى مجلس خواستار افزايش حقوق متعارف اعضاى 

هيئت علمى دانشگاه ها با توجه به سقف مورد نظر شد و گفت: 
پيشنهادهايى در اين خصوص از سوى نمايندگان وجود دارد كه 

تقاضا مى كنيم به تصويب برسد!.
اماعبدالرضا عزيزى، رئيس كميســيون اجتماعى مجلس در 
گفت و گو با خبرنگار ما درباره اين مصوبه كه بزودى در صحن 
علنى به رأى گذاشته خواهد شد، گفت: تصميم بايد كارشناسى 
باشــد و اين واكنش ها به محدوديت حقوق و پاداش ها نتيجه 
تصميمات هيجانى است، درست نيست كه يك باره كسانى كه 
مى خواهند بازنشسته شوند هفت برابر حقوقشان پاداش بگيرند، 
اين جفا در حق كسى است كه سه ماه ديگر قرار است بازنشسته 
شــود، با وجود اينكه نبايد فاصله حقوق هاى قشرهاى مختلف 
زياد باشد، ولى روش آن اين نيست كه حقوق استاد دانشگاه را 
كم كنيم، بلكه بايد با تدابيرى حقوق حداقل بگيران را باال ببريم.

وى افزود: قانون بايد بعد از تصويب درباره اســتخدام شوندگان 
اجرا شود، در همين راستا در كميسيون اجتماعى با پيشنهادهاى 
تأمين اجتماعى موافقت نكرديم، نظر آن ها اين بود كه پاداش 
بازنشستگى معدل پنج سال آخر باشد، همچنين افزايش يك تا 

دو درصدى بيمه را داشته باشيم كه موافقت نكرديم.
حســن لطفى، عضو كميســيون اجتماعى نيز در گفت و گو 
بــا قدس با تأكيد بر اينكه نبايد زحمات متخصصان كشــور و 
اعضاى هيئت علمى و قضات دادگسترى را با پول مقايسه كنيم، 
افزود: احتمال زياد برداشــتن محدوديت حقوق و پاداش براى 

متخصصان از جمله استادان دانشگاه در صحن تصويب مى شود، 
چون در غياب مشوق هاى الزم براى اين قشر، نبايد با محدود 

كردن سقف حقوقشان، جايگاه علمى آن ها خدشه دار شود.

  مجوز افزايش قيمت حامل هاى انرژى!
ازســوى ديگر درحالى كه كميسيون تلفيق مجلس پيشتر در 
مصوبات خــود اجازه افزايش قيمت حامل هاى انرژى راممنوع 
كرده بود، اما در قالــب زيرنويس جدول الحاقى به تبصره 14 
اليحه بودجــه 97، مجوز افزايش قيمــت حامل هاى انرژى و 
همچنين تداوم پرداخت يارانه نقدى به عموم مردم در ســال 

آينده را به دولت داده است.
على اصغر يوســف نژاد، سخنگوى كميسيون تلفيق مجلس با 
اشاره به مخالفت كميسيون تلفيق با افزايش قيمت حامل هاى 
انرژى در سال 97 گفت: كميســيون تلفيق اين افزايش را به 
صالح نمى داند، اما دولت همان طور كه در ســه سال گذشته 
اختيار داشته است، سال آينده نيز اختيار دارد قيمت حامل هاى 

انرژى را افزايش دهد!.

هشتگ

#   جواب مطالبات را بدهيد

#   سياسى كارى همه جا

#  شادى هم صنف ها

#   به شرط و شروط

#   آيا نمى بينند؟

#   زير نظر خودتان

محمدجواد ظريــف، وزيرخارجه در 
موضــع گيرى هاى ضد  به  واكنش 

ايرانــى رئيس جمهور آمريكا در صفحه توييترش نوشــت: 
«ترامپ دوباره جهل خود را نســبت به ايران و منطقه اثبات 
كرد. همه مى دانند موضع او چيســت و مشخص است كه 
با ايرانيان نيســت. شايد مشــتريان پاكدامن و دموكراتيك 
انتخاب شده(برخى پادشاهان منطقه) او (از اين موضع) شاد 
شــوند، ولى نه كسانى كه هدف رأس استبداد و سالح هاى 

آن ها هستند، مانند كودكان يمن».

هدايــت اهللا خادمى، نماينــده مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به تصويب كليات 

بودجه توسط نمايندگان مجلس، با كنايه و طنز نسبت به عملكرد 
دولت در توييتى نوشت: «امروز بودجه تأييد ميشه ولي با شروط زير 
شايد بتوانيم كشور را اداره كنيم: برف نياد، باران زياد نياد كه سيل 
بشه، غبار لعنتي نياد، شغل براى جوانان نخواهيد، نگوييد مسئوالن 
چطور ثروتمند شدند، عربستان مسئوالن دزد را نگيرد، بد آموزي 

دارد، ترامپ برود، اوباما بيايد يا يكي را خودمون بذاريم و...».

علــى عليزاده كه خود كارشــناس و 
تحليلگر سياسى در شبكه بى بى سى 

است، نسبت به بى طرف نبودن اين رسانه گاليه كرد و با كنايه 
خطاب به برخى فعاالن سياسى در ايران نوشت: «وقتش نيست 
اصالح طلبان و طرفدارانشان درباره مشروعيت استفاده از پلتفرم 
وزارت خارجه انگليس به عنوان رسانه رسمى شان شفاف موضع 
بگيرند؟ واقعاً معتقدند بى بى سى خنثى و بى طرف است؟ آيا 
رويه ايران ستيز و استعمارى اش را نمى بينند؟ حساسيت زدايى  

از تجزيه طلبى و حمله  اش به ارزش هاى ملى را نمى بينند؟».

حجت اهللا عبدالملكى، كارشــناس و 
استاد مسائل اقتصادى به سخن وزير 

نفت كه بتازگى گفته اســت ما توانايى تشخيص مسئوالن و 
مديــران دوتابعيتى را نداريم، واكنش نشــان داد و در صفحه 
شخصى اش در توييتر با زبان طنز اين موضوع را مطرح كرد كه 
«زنگنه راست مى گويد! او ازكجا بداند چه كسانى دو تابعيتى اند 
تا بركنار كند؟ قوه قضائيه بايد بگويد! پى نوشت: تا پريروزا فكر 

مى كردم وزارت اطالعات زيرنظر دولت است!».

سياســى  فعال  محمــدى،  مهدى 
و رســانه اى درباره عملكــرد دولت 

در قبال اعتراض هاى چند هفته گذشــته گفت و با اشــاره به 
مطالبات اقتصادى مردم در اين اعتراض ها يادآور شــد: «پس 
از اعتراض هاي اخير، دولت هيچ برنامه اي براي حل مشــكل 
 بيكاري كه ريشــه اصلي محروميت اقتصادي در ايران است، 
اعالم نكرد. حاميان اصالح طلب آن هم با تئوري سازي درباره 
غيــر اقتصادي بودن اعتراض ها به آن كمــك كردند. در بروز 

فاجعه، سهم مباشران كمتر از عامالن نيست».

محمدعلى الفت پور، نويسنده و محقق 
با اشــاره به سياســى كردن موضوع 

حجاب به اين موضوع پرداخت كه راه حل سياسى براى مسائل 
اجتماعى خطاست، او همچنين نوشت: «چه جورى باور كنيم يه 
پارچه چند گرمى كه بيشــتر اوقات فرق سره يا روى گردن يا به 
عنوان شال استفاده ميشه يا باد بردش، اونقدر براى برخى خانم ها 
عذاب آور شده كه مطالبه اجتماعى برايش راه انداخته اند. مطالبه 

سياسى اين امور اجتماعى قطعاً راه حل را سخت تر مى كند».

محمدجواد ظريــف، وزيرخارجه در 
موضــع گيرى هاى ضد  به  واكنش 

ايرانــى رئيس جمهور آمريكا در صفحه توييترش نوشــت: 

هدايــت اهللا خادمى، نماينــده مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به تصويب كليات 

بودجه توسط نمايندگان مجلس، با كنايه و طنز نسبت به عملكرد 

علــى عليزاده كه خود كارشــناس و 
تحليلگر سياسى در شبكه بى بى سى 

است، نسبت به بى طرف نبودن اين رسانه گاليه كرد و با كنايه 

حجت اهللا عبدالملكى، كارشــناس و 
استاد مسائل اقتصادى به سخن وزير 

نفت كه بتازگى گفته اســت ما توانايى تشخيص مسئوالن و 

سياســى  فعال  محمــدى،  مهدى 
و رســانه اى درباره عملكــرد دولت 

در قبال اعتراض هاى چند هفته گذشــته گفت و با اشــاره به 

محمدعلى الفت پور، نويسنده و محقق 
با اشــاره به سياســى كردن موضوع 

حجاب به اين موضوع پرداخت كه راه حل سياسى براى مسائل 

انقالبى براى «فتح بزرگ»
انقالب اســالمى ايران يكى از متفاوت ترين 
انقالب ها در طول تاريخ بشرى است. انقالبى 
كــه وارد دهــه چهارم عمر خود شــده و در 
39 سال گذشته از سخت ترين و صعب ترين 

گردنه ها عبور كرده است.
 از تير ترورها و شمشــير آخته نفاق ها گرفته 
تا گلوله هاى توپ و تانك دشــمنان بيرونى و 
دسيسه هاى بنيان كن استكبار، همه و همه را 
با درايت رهبرى و حمايت ملت از سرگذرانده 

است.
اينك اما در آستانه 40 سالگى، هجوم دشمن 
همچنان ادامه دارد. شــايد شيوه هاى حمله، 
تغيير كرده باشد، اما اصل تهاجم همچنان به 

قوت خود باقى است.
روزگارى توطئه كودتاى نوژه بود و تالش براى 
بمباران بيت معنوى ترين رهبر جهان و ترور 
مسئوالن ارشد نظام نوپاى اسالمى، اما امروز 
تهاجم از راه ماهواره ها، شــبكه هاى خبرى، 
فضاى مجازى و پيام رســان هاى تلفن همراه 

انجام مى شود.
امروز دشمنى كه دستش از ريشه برافكندن 
اصــل درخت تنومند انقالب اســالمى كوتاه 
شــده، به حركت هــاى ايذايــى مذبوحانه و 
تهاجم بــه ارزش هاى اســالمى، دل خوش 
كرده است؛ حركت هايى مانند كشف حجاب 
در چهارشنبه هاى به اصطالح سفيد و كشف 
حجاب زنان و دختران ساده دل روى سكوهاى 
نادانــى و فريب خوردگــى. شــايد خطى كه 
سررشــته اش به آن ســوى مرزها مى رسد و 
بلندگوهــاى خــود را در كانال هاى تلگرامى 
و شــبكه هاى ماهواره اِى معاند مستقر كرده، 
خيال مى كند، ارزش هاى اسالمى كه مردمان 
اين ســرزمين 1400ســال بــراى حفظ آن 
جنگيده اند و خون هاى مقدسى پاى آن ريخته 
شده با رقصيدن چند روسرى در باِد هرزه اى 
كه از جانب آن ها مى وزد، بر باد خواهد رفت، 

اما حاشا و كّال كه چنين باشد.
انقالب اســالمى ايران با تمام ســنگ هايى 
كه بر ســر راهش انداخته اند و مى اندازند به 
حركت خود ادامه مى دهد زيرا امروز در جهان 
عارى از عدالتى كه ســازمان هاى به اصطالح 
بين المللى اش رشــوه مى گيرند تا چشــم بر 
بزرگ  سازمان يافته شيطان هاى  جنايت هاى 
و كوچك فروبندند، چشــم اميد مستضعفان 
به بارقه توحيدى شــعار «نه شرقى، نه غربى، 

جمهورى اسالمى» خيره شده است.
انقالبى كه اكنون بدخواهان تالش مى كنند، 
ريشــه هاى آن را اقتصــادى بنماياننــد، در 
ذات روشــن خود، از سرچشــمه زالل دين 
و ارزش هــاى واالى دينــى همچون توحيد، 
واليت و عدالت سرچشــمه مى گيرد و اگرچه 
فراز و نشــيب هايى در كار هر انقالبى هست، 
اين انقالب بزرگ اما در فطرت خود رنگ الهى 
ِ ِصْبَغًه  ِ َوَمْن أَْحَسُن ِمَن اهللاَّ دارد كه «ِصْبَغَه اهللاَّ

َونَْحُن لَُه َعابُِدوَن».
امروز انقالب اسالمى ايران كه مژده آمدنش را 
قرن هــا پيش داده بودند از مرحله «حدوث» و 
«ثبوت» گذشته و به مرحله «صدور» و جهانى 

شدن رسيده است.
 انقالب اســالمى ايران مــى رود كه به يارى 
خداوند متعال براى «فتح بزرگ» و پشتيبانى 
از انقــالب جهانــى مهدوى آماده شــود كه 
ـا َفَتْحَنا لََك َفْتًحا ُمِبيًنــا». اگرچه برخى  ـَّ «إِن
خوابزدگان نصرت الهــى را دور مى بينند، اما 

َُّهْم يََرْونَُه بَِعيًدا َونََراُه َقِريًبا». «إِن
مردم و مســئوالن بايد در آستانه 40  سالگى 
انقالب اســالمى براى شــكوه و گسترش هر 
چه بيشتر اين انقالب دست به دست يكديگر 
ــِر  دهند كــه «نَْصٌر ِمَن اَهللاِّ َوَفْتٌح َقِريٌب َو بَِشّ

الُْمْؤِمِنيَن».

عراقچى:
قدس پايتخت قطعى جهان 

اسالم و فلسطين است
ايرنا: معاون وزيرخارجه بــا تأكيد بر حفظ 
هويت تاريخى، فرهنگ ساز و تمدن ساز قدس 
شــريف گفت: قدس پايتخــت قطعى جهان 

اسالم و فلسطين است.
ســيد عبــاس عراقچى در همايــش «قدس 
پايتخت صلح اديان»، گفت: اين همايش از دو 
جهت اهميت دارد؛ جهت اول اينكه قدس را 
همواره بايد به عنوان موضوع اول جهان اسالم 
زنده نگه داشت. متأسف هستيم كه موضوع 
جهان اسالم به جاى قدس شريف منتهى به 

مسائل ديگر در جهان اسالم شده است.
عراقچى ادامه داد: هر گونه تالش براى جلب 
توجه به جهان اســالم در موضــوع به غير از 
فلسطين و قدس و اينكه رژيم صهيونيستى 
تهديدى براى جهان اســالم اســت محكوم 

مى كنيم.
وى بــا تأكيد بــر اينكه فلســطين را بايد به 
عنوان موضــوع اول جهان اســالم زنده نگه 
داشــت، گفت: حضور اديان در اين اجالس و 
مشاركت آنان بسيار مهم است. معرفى قدس 
به عنوان پايتخت صلحى براى جهان و اينكه 
بيت المقدس را جزو تغيير ناپذير، جدايى ناپذير 
و تقسيم ناپذير جهان اسالم و فلسطين بايد 

مدنظر داشت.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سيد مصطفى حسينى راد

من كه دارم از خجالت آب مى شم!
تسنيم: پزشكى قانونى كشور گفت: با تداوم بارش برف و پيش بينى برودت هوا، 
احتمال افزايش مرگ بر اثر سرمازدگى بويژه در مورد افرادى كه بى سرپناه بوده 

و يا در راه مانده اند، وجود دارد. 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى نماز باران در حرم مطهر رضوى    قدس: زائران و مجاوران بارگاه منور رضوى، نماز باران خواندند.زائران و مجاوران بارگاه منور رضوى روزگذشته و در سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه 
زهرا(س) در صحن جمهورى اسالمى حرم مطهررضوى نماز باران خواندند. اين نماز به امامت حجت االسالم و المسلمين خزاعى و پس از برپايى نماز ظهر و عصر، اقامه شد و زائران و مجاوران بارگاه منور رضوى از 

درگاه حق تعالى، نزول رحمت الهى را مسئلت كردند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  همزمان با ايام اهللا دهه مبارك فجرانقالب اسالمى انجام مى شود
اكران فيلم هاى جشنواره عمار در مدارس امام رضا

قدس/ مروج كاشانى: 250 برنامه 
فرهنگــى، علمى، آموزشــى و... در 
ايام اهللا دهه مبارك فجــر در بنياد 
فرهنگى رضوى و مدارس هفده گانه 
امام رضا(ع) اجرا مى شود كه يكى از 
آن ها اكران فيلم هاى جشنواره عمار 

در مدارس امام رضا(ع) است. 
مديرعامل اين بنياد در گفت و گو با 

خبرنگار قدس با بيان اين مطلب افزود: اين برنامه ها در چهار حوزه فرهنگى، علمى، 
آموزشــى و انقالبى براى 7000 دانش آموز مدارس اين بنياد(دختر و پسر) تدارك 

ديده شده است.
فخريان گفت: جشــنواره فيلم و عكس با عنوان «دختر، بصيــرت و واليت »ويژه 
دانش آموزان دختر ناحيه 4 آموزش و پرورش شــهر مشهد از ديگر برنامه هاى اين 
بنياد در ايام دهه فجر است كه توسط واحد شماره 6 مدارس دخترانه امام رضا(ع) 
برگزار خواهد شد.اين مقام مسئول يادآور شد: برگزارى همايش «آن روزهاى خدايى» 
به منظور آشنايى با دستاوردهاى انقالب اسالمى با ارائه آثار پژوهشى دانش آموزان 
دختــر مدارس امام رضا(ع) و منطقه تبادكان مشــهد و... از ديگر ويژه برنامه هاى 

تدارك ديده شده براى دختران مدارس امام رضا(ع) در ايام دهه فجر است.
وى به برگزارى ويژه برنامه سپهر هشتم اشاره كرد و گفت: در اين برنامه از بيش از 
700 نفر از دانش آموزان برگزيده كه در طول سال تحصيلى جارى و سال گذشته 
در رشته هاى مختلف علمى، پژوهشى، معارف، فرهنگى، هنرى و ورزشى از مدارس 
امام رضا(ع) در سطح استان خراسان رضوى، كشور و بين الملل حائز رتبه و عنوان 
شده اند، تجليل به عمل خواهد آمد.فخريان به اكران تعدادى از فيلم هاى جشنواره 
عمار در ايام اهللا دهه مبارك فجر نيز اشــاره و خاطرنشــان كرد: امسال قرار است 
30 نوبت از فيلم هاى ارزشى و انقالبى از جشنواره عمار در مدارس امام رضا(ع) به 
نمايش درآيد، ضمن اينكه فيلم هاى سينمايى منتخب اين جشنواره نيز هر روز به 
طور متمركز در دبيرســتان علوم و معارف اسالمى اين بنياد(واحد شماره 14) در 
اين ايام، اكران خواهد شــد.وى يادآور شد: تشــرف به حرم مطهر امام هشتم(ع)، 
غبارروبى مزار شــهدا، برگزارى شب شعر، بازديد از آسايشگاه جانبازان و معلوالن، 
برگزارى كرسى هاى آزادانديشى و پرسمان و گفتمان، معرفى شخصيت ها و الگوهاى 
دوران انقالب اسالمى، برگزارى مسابقات كتابخوانى با موضوعات واليت فقيه، انقالب 
اسالمى، سيره و زندگى حضرت فاطمه زهرا(س) و... از ديگر برنامه هاى تدارك ديده 

شده در ايام اهللا دهه فجر انقالب اسالمى است.

توزيع محصوالت فرهنگى با موضوع «انقالب»
 در حرم مطهر رضوى

آســتان: معاون تبليغات اسالمى 
آستان قدس رضوى گفت: همزمان 
بــا ايام اهللا دهه فجر از ســوى اداره 
توليــدات فرهنگى آســتان قدس 
رضوى محصوالت فرهنگى متعددى 
با موضــوع انقالب به زائــران امام 

هشتم(ع) ارائه مى شود.
حجت االســالم والمســلمين سيد 

جالل حســينى افزود: محصوالت فرهنگى ويژه دهه فجر متشكل از فلش كارت، 
كتاب، پوستر، سربند، بروشور و... طراحى و همزمان با آغاز ايام اهللا دهه فجر توزيع 
مى شود.وى گفت: ارسال نسخه ديجيتال محصوالت فرهنگى آستان قدس رضوى به 
تلفن همراه زائران، برگزارى مسابقات فرهنگى با موضوع انقالب و ارسال بسته هاى 
فرهنگى ديجيتالى به نهاد و سازمان فرهنگى كشور توسط سامانه اشتراك محتواى 
مجازى از جمله فعاليت هاى مديريت فرهنگى آستان قدس رضوى است كه در ايام 

اهللا دهه فجر انجام خواهد شد.

خـــبر

 قدس  انتشارات آســتان قدس رضوى امسال 
نيز همانند سال هاى پيش همزمان با ايام  پيروزى 
انقالب اسالمى و دهه مبارك فجر ويژه برنامه هاى 
متنوعى را در قالب ها و ســرفصل هاى مختلف از 
عرضه تازه هاى نشــر گرفته تا مراسم رونمايى و 
ارائه تخفيف هاى مناســبتى در دستور كار خود 

قرار داده است.
مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى(به نشر) 
با تأكيد بــر اين كه «كتاب» محــور اصلى تمام 
برنامه هاى به نشــر در دهه مبارك فجر اســت، 
به تشــريح جزئيات اين ويژه برنامه ها پرداخت و 
اظهار كرد: اين برنامه هــا در قالب هاى مختلفى 
مدنظر است كه از جمله آن ها مى توان به برگزارى 
نشســت هاى رونمايى، نقد و بررسى كتاب هاى 
توليدى به نشر، عرضه تازه ترين آثار اين انتشارات 
با محوريت انقالب اســالمى، فــروش كتاب ها و 

محصوالت فرهنگى با تخفيف ويژه اشاره كرد.
حسين سعيدى گفت: همزمان با اين ايام، برخى 
از توليدات ويژه به نشــر با محوريت انقالب روانه 
بازار نشر شده و در دسترس مخاطبان قرار خواهد 

گرفت. 

 انتشار 34 عنوان كتاب انقالبى
ســعيدى در خصوص تازه ترين آثار انقالبى اين 
انتشارات گفت: همزمان با ايام دهه مبارك فجر 
10 جلد از مجموعه «در هواى انقالب» روانه بازار 
شده است كه اين مجموعه، داستان هايى انقالبى 

براى نوجوانان را روايت مى كند.
وى كتاب «57 ريشــتر» را نيز از ديگر كتاب هاى 
اين انتشارات با محوريت انقالب اسالمى برشمرد 
كه گوشه اى از بازتاب هاى جهانى انقالب اسالمى 

ايران را به تصوير مى كشد.
ســعيدى بــا اشــاره بــه ايــن كــه دو رمان 
«رؤيــاى آق تاريــم» اثر مصطفى جمشــيدى و 
«كالغ پر» نوشــته مهدى رسولى نيز با محوريت 
انقالب اسالمى و دفاع مقدس بتازگى توسط به نشر 
روانه بازار شده است، ادامه داد: رمان «تيغ و تاج»، 
نوشته مصطفى جمشيدى، «آدم هاى مختلط» اثر 
حســن احمدى و «خلوت مدير» به قلم على اكبر 
وااليى از كتاب هاى با محوريت انقالب براى گروه 
بزرگســال اســت كه مراحل آماده سازى و چاپ 
خود را پشــت سر مى گذارد؛ همچنين مجموعه 

«قصه هاى امــام خمينى(ره) و 
بچه ها» نيز بــا نام هاى صورتت 
مثل گل اســت، من مى شــوم 
امام، از مدرســه سرخ پوست ها 
و گردنبندى كه به ايران ســفر 
كرد براى گروه ســنى كودك 
و نوجوان در دست چاپ است 
كه توسط مجيد مالمحمدى به 

رشته تحرير در آمده است.
مديرعامل به نشر مجموعه «شاه 
فرارى شده» را ديگر اثر «مجيد 
مالمحمدى» اعــالم كرد كه با 
موضوع انقالب منتشــر خواهد 
شــد و افزود: ايــن مجموعه با 

نام هــاى آن روز قله دماوند گريه كرد، 
اسم اينجا ســياه چال است، شاهنشاه 
و مالقه ننه جــان، ننه جان در زندان 
شاهنشاه، شاهى كه شاخ داشت، من 
به ديدن شاه نمى روم، بابا را به درياچه 
نمك برده اند، بوى گالبى هاى آقاجان، 

درخت سيبى كه با امام دوست بود و هواپيمايى 
كه فرشته ها همراهش بود براى گروه سنى كودك 

و نوجوان منتشر مى شود.
ســعيدى اضافه كرد: «خبر ناگهان پخش شــد» 
سروده سيدسعيد هاشــمى، «عطر خنده امام»، 
سروده افشــين عالء، «امام خمينى(ره)» سروده 
اميرحسين فردى و مجموعه شعر «روح سبز ما، 
بهار ما ســالم» را كه توســط سيداحمد ميرزاده 

كتاب هاى  از  شــده،  گردآورى 
شعر به نشــر با محوريت انقالب 
است كه به مناســبت اين ايام 

منتشر يا تجديد چاپ مى شود.

 برگزارى نشست هاى 
تبليغى- ترويجى كتاب محور

مديرعامل انتشارات آستان قدس 
رضوى خاطرنشان كرد: به نشر در 
اين ايام نيز نشست هاى تبليغى- 
ترويجى نقد و بررسى كتاب هاى 
توليدى خــود را بــا محوريت 
انقالب اســالمى برگزار خواهد 
كرد تا از اين رهگذر و به واسطه حضور 
نويسنده آثار، زمينه ارتباط مستقيم 
مخاطبــان و عالقه منــدان را با اين 

نويسندگان انقالبى فراهم كند.
مديرعامل به نشــر برگزارى مراســم 
رونمايى، نقد و بررســى رمان انقالبى 
«رؤياى آق تاريم» را كه از توليدات به نشر 
است، يكى از برنامه هاى اين انتشارات به مناسبت 
ايام پيروزى انقالب اســالمى اعالم كرد و گفت: 
اين برنامه با حضور مصطفى جمشيدى، نويسنده 
اين كتاب در روز پانزدهم بهمن ماه در فروشگاه 
مركزى كتاب و محصوالت فرهنگى به نشر برگزار 

خواهد شد.
وى ادامــه داد: همچنيــن در روز 19 بهمن ماه 
نيز نشست نقد و بررسى كتاب «جگر گرگ» اثر 

عزت اهللا الوندى در محل كتابخانه مركزى آستان 
قدس رضوى برگزار خواهد شد كه اين كتاب نيز 
از توليدات به نشــر است و در قالب مجموعه «در 
هواى انقالب» ويژه نوجوانان و از سرى كتاب هاى 

پروانه منتشر شده است.

 فضاآرايى و عرضه آثار بزرگان انقالب
مديرعامل به نشــر به اهميت انتقال و انعكاس 
حال و هواى انقالب در فروشــگاه هاى بيست 
و هشت گانه اين انتشــارات با توجه به حضور 
اقشــار مختلف مخاطبان در اين فروشــگاه ها 
اشــاره كرد و از فضاآرايى 28 فروشگاه كتاب و 
محصوالت فرهنگى اين انتشــارات در سراسر 
كشور به مناسبت ايام پيروزى انقالب اسالمى 
و دهه مبــارك فجر خبر داد. ســعيدى بيان 
كــرد: همزمان با اين ايام قفســه ويژه اى براى 
نمايــش و فروش تمام آثــار 16 نفر از بزرگان 
انقالب اسالمى شــامل بزرگانى همچون امام 
خمينى(ره)، آيت اهللا خامنه اى، شهيد مطهرى، 
امام موسى صدر، عالمه طباطبايى، شهيد صدر، 
شهيد بهشتى، شهيد باهنر، عالمه جعفرى، و 
... در فروشگاه هاى به نشر در نظر گرفته شده و 
اين آثار با تخفيف ويژه عرضه خواهد شد و در 

دسترس عالقه مندان قرار خواهد گرفت.

 تخفيف ويژه كتاب و كاالهاى فرهنگى
مديرعامل به نشر همچنين از عرضه قرآن و كتب 
ادعيه، ساير كتاب ها و محصوالت فرهنگى اين 
انتشارات با تخفيف ويژه در ايام دهه مبارك فجر 
خبر داد و بيــان كرد: مخاطبان و عالقه مندان 
مى توانند در اين ايام اين كتاب ها و كاالها را با 
محوريت انقالب اسالمى با تخفيف پنج تا 60 
درصــدى از 28 فروشــگاه كتاب و محصوالت 

فرهنگى به نشر در سراسر كشور تهيه كنند.
سعيدى افتتاح فروشگاه شماره 15 به نشر شعبه 
شهداى تيپ فاطميون مدافع حرم را در شهرك 
شهيد آوينى(منطقه گلشهر) از ديگر اقدام هاى 
انجام شده اعالم كرد و افزود: اين فروشگاه ويژه 
همزبانان افغانســتانى اين منطقــه و با هدف 
توانمندسازى فرهنگى ساكنان اين منطقه در 
آستانه دهه مبارك فجر به بهره بردارى رسيده 

است.

انتشارات آستان قدس رضوى برنامه هاى متنوعى براى ايام اهللا پيروزى انقالب تدارك ديده است

  از خدمــات آســتان قــدس رضوى به همگام با فجر؛ همراه با كتاب 
محرومين و مســتضعفين سپاســگزاريم، 
اما انتظار اين اســت كه اين نهاد مقدس با 
برنامه ريزى منظم و دقيق الاقل با سركشى 
نمودن از مناطق حاشيه شهر مشهد به عنوان 
دلجويى هم كه شــده از نظرات و مشكالت 
ساكنين حاشيه شهر بيشــتر مطلع و آگاه 

شوند.
09150004296

 لطفاً مسئوالن حرم مطهر امام رضا(ع) با 
هماهنگى نيروى انتظامى جهت روان سازى 
تردد خودروى شــخصى زائران در محدوده 

اطراف حرم، طرحى را به اجراء درآورند.
09150007763

 از برگزاركنندگان مراسم مختلف از قبيل 
صفه و خطبه تحويل كشيك هاى خدمت در 
حرم مطهر رضوى تقاضا مى شــود به همراه 
خدمه افتخارى حرم مطهر در جهت حفظ 
شعائر اسالمى و رعايت حرمت قرآن كريم و 

اهل بيت(ع) بيشتر كوشا باشند.
09390004034

 خواهر يا برادر محترمى هر هفته پيامك 
مى زند براى كبوتران حرم و شــما هم چاپ 
مى كنيد. در صورتى كه جايگاه كبوتران در 

بست باال قرار دارد.
09150008876

 آســتان قدس رضوى براى زائران زيارت 
اولــى كــه از طريــق ســازمان هاى مردم 
نهاد(NGO) به مشــهد مشرف مى شوند، 

لطفاً تسهيالتى را ارائه كند. 
09180000840

 از مسئوالن آســتان قدس رضوى انتظار 
مــى رود در جهت رفع مشــكل بيكارى و 
اشتغال زايى براى جوانان در مناطق محروم 

بيشتر كمك كند.
09160004590

 از خدمات ارائه شــده در دارالشــفا امام 
رضا(ع) كه براى بهبود بيماران انجام مى شود 

سپاسگزاريم.
09150000166

صداى مردم

همزمان با ايام اهللا 
دهه فجر برخى 
از توليدات ويژه 

به نشر با محوريت 
انقالب روانه بازار 

نشر شده و در 
دسترس مخاطبان 
قرار خواهد گرفت

بــــــــرش

 برنامه 
فرهنگــى، علمى، آموزشــى و... در 
ايام اهللا دهه مبارك فجــر در بنياد 
فرهنگى رضوى و مدارس هفده گانه 
امام رضا(ع) اجرا مى شود كه يكى از 
آن ها اكران فيلم هاى جشنواره عمار 

مديرعامل اين بنياد در گفت و گو با 

معاون تبليغات اسالمى 
آستان قدس رضوى گفت: همزمان 
بــا ايام اهللا دهه فجر از ســوى اداره 
توليــدات فرهنگى آســتان قدس 
رضوى محصوالت فرهنگى متعددى 
با موضــوع انقالب به زائــران امام 

حجت االســالم والمســلمين سيد 
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اصالحیه آگهی مزایده شماره 96-15
به اطالع می رساند اس�ناد مزایده شماره 15-96 موضوع فروش 30 

تن انواع کابل مسی اسقاط به شرح ذیل اصالح می گردد. از متقاضیان 
به ش�رکت در این مزایده دع�وت بعمل می آید جهت دریافت اس�ناد 
جدید مزایده به س�امانه تدارکات الکترونیک�ی دولت مراجعه نمایند.

شماره مزایده
سامانه ستاد

شماره مزایده 
مقدارواحدشرحمرجع

تقریبی
تضمین شرکت
تاریخ بازگشاییدر مزایده ریال

انواع کابل10096407200002096-15
ساعت 10 مورخ 30,000130,000,000کیلوگرممسی اسقاط

1396/12/01
دستگاه مزایده گزار: شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان 

نوع مزایده: عمومی یک مرحله ای
زم�ان، مهل�ت، مبلغ و نح�وه دریافت اس�ناد مزایده: متقاضی�ان می توانن�د ازتاری�خ 1396/11/11 لغایت 
1396/11/16 به س�امانه الکترونیک�ی تدارکات دولت به آدرس www.setadiran.ir مراجعه و نس�بت به 

دریافت اسناد مزایده اقدام نمایند.
اطالعات تماس مزایده گزار:

تلفن: 31137340-054 و 31137348 فکس: 31137050-054 پیام کوتاه: 09307280200 
www.sbepdc.ir :وب sbepdc@gmail.com :پست الکترونیک

تاریخ بازدید از اقالم مزایده: مزایده گران می توانند از تاریخ 1396/11/17 لغایت 1396/11/30 در ساعات 10 
لغایت 12 با هماهنگی دفتر حراست و امور محرمانه از اقالم موضوع مزایده بازدید بعمل آورند.

زمان و محل تحویل تضمین ش�رکت در فرایند کار: پیش�نهاد دهندگان می بایست ضمن بارگذاری تصاویر 
کلیه مدارک پاکات )الف، ب و ج ( در سامانه الکترونیکی دولت تا ساعت 15 روز دوشنبه مورخ 1396/11/30 
نسبت به ارسال اصل مدارک مطابق شرایط درج شده در اسناد مزایده در پاکات الک و مهر شده تا مهلت 
تعیین ش�ده فوق به دبیرخانه ش�رکت آدرس نشاني زاهدان خیابان دانش�گاه حدفاصل دانشگاه 37و39 
ش�رکت توزیع نیروي برق سیس�تان و بلوچس�تان اقدام نمایند. الزم به ذکر است تمامی فرایند مزایده از 

طریق سامانه تدارکات دولت صورت می پذیرد. 
محل بازگش�ایي پاکات:  پیشنهادات ارائه شده در سامانه تدارکات دولت در سالن کنفرانس شرکت توزیع 

نیروی برق سیستان و بلوچستان گشایش خواهد شد.
- در ضمن ش�رکت کنندگان در صورت عدم عضویت قبلی در سامانه تدارکات دولت، می بایست به سایت 
یاد ش�ده مراجعه و نس�بت به ثبت نام و دریافت امضاء الکترونیکی اقدام نمایند جهت اطالعات بیشتر در 

این خصوص می توانید با تلفن های ذیل تماس حاصل فرمایید.
مرکز تماس: 41934-021 مرکز ثبت نام: 88969737-021 و 021-85193768

مدت قرارداد: 15 روز 
- در ضمن ضمانتنامه ش�رکت در فرایند ارجاع کار می بایس�ت مطابق با آیین نامه تضمین معامالت دولتی 
جدید به ش�ماره 123402/ت50659ه مورخ 1394/09/22 صادر شده باشند، در غیر اینصورت مزایده گذار 

می تواند اعتبار ضمانتنامه های که مطابق آیین نامه یادشده نباشد رد نماید.
- ضمن�ا متقاضی�ان می توانن�د جه�ت کس�ب اطالع�ات بیش�تر ب�ه س�ایت معام�الت توانیر به نش�انی
Tender.tavanir.org.ir ی�ا س�ایت ش�رکت توزی�ع نی�روی ب�رق سیس�تان و بلوچس�تان به نش�انی

 www.sbepdc.ir همچنین پایگاه ملی مناقصات به آدرس www.iets.mporg.ir مراجعه فرمایند. 
- بدیهی است این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات مختار است.
- سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مزایده مندرج است . 

امور تدارکات و قراردادها - شرکت توزیع نیروي برق سیستان و بلوچستان
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ت دوم
نوب

شرکت توزیع نیروي برق
سیستان و بلوچستان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
پنجشنبه 12      بهمن 1396  14 جمادى االول  1439  1   فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8612    

سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

حق برگزارى اجتماعات منحصر به گروههاى سياسى است مهر: معاون سياسى وزارت كشوربا بيان اينكه حق برگزارى اجتماعات منحصر به گروه هاى سياسى است، گفت: صدور مجوز تجمع 
براى اشخاص حقيقى خال قانونى دارد. اسماعيل جبارزاده افزود: در قوانين جارى كشور خأل صدور مجوز تجمع و راهپيمايى براى اشخاص حقيقى وجود دارد، اما اين امر باعث نشده كه در طول سال هاى 

گذشته، بويژه در دولت آقاى دكتر روحانى، امكان ايجاد تجمع منتفى شود.

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

ورود جنگنده ها و تانك هاى 
اماراتى به عدن

دولت  بــه  وابســته  منبع  يك  الجزيره: 
مســتعفى يمن گــزارش داد كــه امارات 
جنگنده هــا و تانك هاى خود را در حمايت 
از شبه نظاميان وابسته به «شوراى انتقالى 
جنوب»، وارد عدن كرده است. منابع وابسته 
به دولت منصور هادى معتقدند عربســتان 
صرفاً در حال نظاره كردن وضعيت اســت 
و نتوانســته در مقابل امارات كارى از پيش 
ببرد چرا كه نيروهاى مورد حمايت امارات 
در حال ساقط كردن سران وابسته به دولت 

هادى يكى از پس از ديگرى هستند.

استيضاح يك وزير كليدخورد
تســنيم: جمعى از نماينــدگان مجلس 
درصدد استيضاح سيد محمد بطحايى وزير 
آموزش و پرورش هســتند. گفته مى شود 
بيش از 35 نماينده اين طرح را امضا كرده 
و هيئت رئيسه پارلمان نيز از طراحان اين 
طرح خواسته است كه پس از بررسى بودجه 
آن را ارائه دهند تا در دستور كار قرار گيرد. 
طراحان معتقدند تيــم بطحايى در وزارت 
آموزش و پرورش تاكنون ضعيف عمل كرده 
است و اقدامى در جهت تعيين تكليف 65 
هزار معلمى كه در ســال آينده بازنشسته 

مى شوند، نداشته است.

ترامپ بار ديگر جهل خود را 
نسبت به ايران اثبات كرد

مهر: محمد جواد ظريف وزير امور خارجه 
كشورمان در توئيتر خود به اظهارات ترامپ 
رئيس جمهور آمريكا عليه جمهورى اسالمى 
و توافــق هســته اى، واكنش نشــان داد و  
نوشت: ترامپ بارديگر جهالتش را نسبت به 
ايران و منطقه ثابت كرد. همه مى دانند كه 
او از چه كسانى حمايت مى كند كه حتما 

شامل مردم ايران نيست. 

نگاه به رويدادها

ترامپ مى داند به 
هيچ وجه امكان 
اجماع سازى دوباره 
عليه ايران را ندارد 
و مى داند كه برجام 
در بهترين زمان 
براى آمريكايى ها 
نوشته شد، بنابراين 
على رغم تهديدهاى 
رسانه اى و كالمى، 
نمى خواهد اين 
توافق را به هم بزند

بــــــــرش

رشوه عربستان به اردن  براى فشار بر فلسطين
 سياست/ مينا افرازه   پادشاه اردن 
با افشاى برخى فشارهاى اقتصادى عليه 
اين كشــور به دليل مواضع آن در قبال 
قدس گفت: برخى طرف ها پيشنهاداتى 
مبنى بر «قدس در ازاى رفع مشكالت 

اقتصادى» را مطرح كردند.
عبــداهللا دوم گرچه نــام طرفى كه اين 
پيشــنهاد را به اردن داده، ذكر نكرد اما گفــت: پيام هايى با اين محتوا از برخى 
طرف ها دريافت كرده اند كه «در موضوع قدس با ما باشيد و ما نيز به شما تخفيف 
خواهيم داد». پيش از اين مواضع اردن در قبال قدس ســبب شــد تا برخى از 
دولت هاى عربى منطقه همچون عربســتان و امارات، فشارهاى اقتصادى را به 

اردن وارد كنند.
پس از شناسايى قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستى از سوى ترامپ، اكثر 
كشورهاى عربى سكوت اختيار كرده يا تنها به محكوميت لفظى بسنده كرده و 

هيچ يك از آنها براى حل بحران قدس گام عملى برنداشته است.
كشــور اردن به دليل اينكه خود را همواره متولى بيت المقدس مى دانست، اين 
اقــدام ترامپ را در تعارض با منافع خود مــى داند. اردن اقدام ترامپ در معرفى 
قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستى را تاسف بار خواند تا جاييكه پادشاه 
اين كشور گفت دولت آمريكا نصيحت هاى اين كشور و كشورهاى عربى را ناديده 

گرفته است.
البته در قبال مواضع اردن در حمايت از فلسطين آمريكا اين كشور را تهديد به 
كاهش و قطع كمك هاى اقتصادى كرد كه با واكنش عبداهللا دوم مواجه شــد 
تا جاييكه وى طى نشســتى با رهبران اردنى، خاطرنشان كرد كه ما الزم است 
بدانيم كه موضعمان بسيار قوى و جدى است و هر چيز بزرگ و كوچكى درباره 
آينده فلسطين برايمان مهم است و باعث تعجب است كه برخى(آمريكا) موضوع 

كمك رسانى ها به اردن را به مواضع ما و حمايتمان از فلسطين ربط مى دهند.
وى همچنين تاكيد كرد: اگر 100 ميليارد دالر هم به ما بدهند و بر سر قدس با 

ما چانه زنى كنند، به آن ها مى گوييم: به سالمت...

قطع حمايت هاى مالى عربستان به اردن
بــه دليل حمايت هاى اردن از قدس و كاهش روابط با عربســتان و آمريكا، اين 
كشــور در پى جايگزينى ائتالف هاى جديد با ديگر كشورهاى منطقه از جمله 
ايران برآمد اما از آنجاييكه عربستان و امارات در عمل از حمايت هاى اقتصادى و 
مالى از اين كشور سر باز زده اند، به نظر مى رسد مسئوالن اردنى هنوز جايگزينى 
براى اين دولت ها نيافته و مجبورند تنها برخى اقدامات و رياضت هاى اقتصادى 

را لحاظ كنند.
اردن در مســائل اقتصادى معموالً به عربستان و حمايت هاى آن احتياج داشته 
است و براى رفع مشكالت اقتصادى خود به اين كشور چشم دوخته است اما در 
اين بين عربســتان نيز با اطالع از اين موضوع در پى فشار آوردن به اردن و عدم 
كمك هاى مالى از اردن درصدد است تا اين كشور از موضع خود در قبال قدس 
منصرف كند. حال بايد منتظر ماند و ديد كه اردن در قبال پيشــنهادات پيدا و 
پنهان عربستان، از مواضع خود درباره قدس كوتاه مى آيد يا در پى يافتن حامى 

اقتصادى ديگرى برخواهد آمد.
البته پيشنهاد مخفيانه مقامات عربستانى براى كمك به اردن در ازاى كوتاه آمدن 
اين كشــور از مواضع خود در قبال قدس به همينجا ختم نمى شود و حتى اين 
كشور با همراهى رژيم صهيونيستى تالش هاى پنهانى را براى كودتا عليه دولت 
اين كشور برنامه ريزى كرد كه يك روزنامه اسرائيلى از اين تالش ها پرده برداشت.
چندى پيش روزنامه «تايمز اسرائيل» به نقل از برخى منابع نوشت كه دستگاه هاى 
اطالعاتى تماس هايى بين برادران و پسرعموى عبداهللا دوم پادشاه اردن با مقامات 

سعودى و اماراتى براى كودتا عليه وى رصد كرده اند.
البته مسئله قدس تنها يكى از علل تنش بين اردن و عربستان است و با نزديكى 
اردن به كشــورهاى قطر و تركيه و همچنين روى كار آمدن محمد بن سلمان و 
تغييراتى كه در ســاختار قدرت عربستان داد، سطح روابط اين دو كشور كاهش 

يافته يا بهتر بگوييم دچار چالش جدى شده است.

گزارش خبرى

پيشــنهاد را به اردن داده، ذكر نكرد اما گفــت: پيام هايى با اين محتوا از برخى 

آرش خليل خانــه    سياســت/   
«كشورهايى مثل ايران و كره شمالى بايد از 
رفتار آمريكايى ها با ملت ليبى درس بگيرند. 
آنها فقــط خوب حرف مى زننــد و خوب 
اينها اظهارات سرهنگ  تهديد مى كنند.» 
قذافى ديكتاتور سرنگون شده ليبى است 
كه روزگارى با كاخ ســفيد به توافق رسيد 
تا براى برداشته شدن تحريم ها و فشارهاى 
اقتصادى آمريكا تمامى تأسيســات اتمى 
خود را برچيده و سوار كشتى به واشنگتن 

بفرستد.
آرزويى كه روزى اوباما از آن و البته ناممكن 
بودنش درباره ايران يعنى باركردن تك تك 
پيچ هاى تأسيسات و تجهيزات اتمى ايران 
سخن گفت، ســال 2003 در مورد ليبى 
محقق شد و نكته جالب آنكه 
هواپيماهاى آمريكايى پس از 
برچيده شدن تأسيسات اتمى 
ليبى حتى مكان هاى استقرار 
برچيده  اتمى  ســايت هاى 
شده را هم بمباران كردند تا 

اثرى از آنها باقى نماند.
اتمى  تأسيســات  برچيدن 
ليبــى تنها خواســته دولت 
آمريــكا نبــود. واشــنگتن 
همه چيــز را يكجا از قذافى 

مى خواست و از او گرفت.
قذافى در اين توافق پذيرفت 
كــه عــالوه بر تأسيســات 
نظامى،  تجهيزات  هسته اى، 
و شــيميايى خود  موشكى 
را نيز تســليم كند و عالوه بر آن با امضاى 
پروتكل الحاقى، نظارت هاى بيشتر آژانس 
انرژى اتمى و بازرسان تسليحات شيميايى 
را بپذيرد و برد موشــك هاى خود را نيز به 
300 كيلومتر كاهش دهد. اما در مقابل نه 
تنها وعده هاى دولت آمريكا محقق نشد كه 
سرنوشت قذافى و ليبى آنگونه رقم خورد 

كه نياز به توضيح ندارد.

مزه ليبى زير دندان كاخ سفيد
حسين شيخ االســالم مى گويد: اين يك 
واقعيت قابل تأمل اســت كه خواســته ها 

و شــروط رئيس جمهــور كنونى آمريكا 
براى ماندن در برجام به شــكل عجيبى با 
توافقى كــه الى زرورق به ليبى تحميل 
شــد مطابقت دارد.اما اين يك توهم است 
كه ايران به ليبى دوم تبديل شود و چنين 

خطاى بزرگى مرتكب شود.
اين ديپلمات ارشد به خبرنگار 
ما گفت: واقعيت اينست كه 
آمريكا به بخشــى از اهداف 
خود آنگونه كــه اوباما اذعان 
كرد مقدور و در حد توانشان 
بــوده، در توافق هســته اى 

دست يافته است. توافقى كه قرار بود عوايد 
اقتصادى قابل توجهى براى ايران داشــته 
باشــد، اما در عمل اين بخش از توافق با 
كارشكنى آمريكا در ضعيف ترين شكل اجرا 
شده است. اين كارشناس مسائل سياسى 
و بين الملل خاطرنشــان كرد:حاال ترامپ 
مى گويد بــراى تداوم ايــن توافق و ادامه 
عوايد نداشته آن براى ايران بايد تعهدات 
انجام شده اصالح شود و محدوديت هايى 
در مورد برنامه موشكى ايران به آن اضافه 
شــود. اما اين همه خواسته او نيست. كاخ 
ســفيد و متحدان اروپايى اش مى گويند 
ايران بايد درباره كاهش نفوذ و اقتدارش در 
منطقه هم پاى ميز مذاكره بنشيند. البته 

اين نفــوذ در ادبيات آنها مداخله ايران در 
امور منطقه و ايجاد ناامنى نام گرفته است.

راهبرد تهديد و فشار
مايك پمپئو رئيس ســازمان ســيا چند 
روز پيــش در مصاحبــه با 
اين هم فراتر  از  بى بى ســى 
رفته و مدعى شــد ايران در 
كشورهاى اروپايى هم با نفوذ 
دادن عوامل خــود در حال 
فعاليت هــاى مخرب و ايجاد 

ناامنى است.
ترامپ روز گذشته در سخنرانى ساالنه خود 
در كنگره بار ديگر خواســتار اصالح آنچه 
معايب برجام خواند شد. ركس تيلرسون 
وزير خارجه او پس از اين ســخنرانى در 
بيانيه اى به تكميل و تشريح سياست هاى 
ترامپ پرداخت و اعالم كرد: به همكارى با 
متحدان و شريك هاى واشنگتن در سراسر 
جهان براى دســتيابى به اين اهداف ادامه 
خواهيم داد و ايــران را بابت فعاليت هاى 

تهديدآميزش پاسخگو خواهيم كرد.
همزمــان «ديويد ســاترفيلد» دســتيار 
تيلرسون در همايش ســاالنه انديشكده 
مطالعات امنيت داخلى اسرائيل در تل آويو، 
تهديد كرد اگر ايران به ارتقا و توليد فناورى 

موشكى پيچيده و پيشرفته در منطقه ادامه 
دهد، تنبيه خواهد شد. 

ترامپ هم برجام را مى خواهد هم 
مذاكرات جديد

به باور كارشناســان تمامى شــاخ و شانه 
كشــيدن ها و تهديدهاى ترامپ در مورد 
خروج از برجام و بازگشت به عقب نمايش 
و تاكتيكى اســت براى گرفتن امتيازهاى 
بيشتر و برداشــتن يك گام به جلو. كما 
اينكه او در سخنرانى خود در كنگره گفت 
اگر يك گام به عقب برداريم دشــمنان ما 

جلو خواهند آمد.
شــاهد ايــن مســئله اذعــان «دايــان 
فاينستاين»، ســناتور ايالت كاليفرنيا در 
واكنش به انتقادهاى نخســت وزير رژيم 
صهيونيســتى از برجام اســت كه تأكيد 
كرده اســت بر خــالف دروغ پردازى هاى 
نتانياهو، برجام تمامى مسيرهاى دستيابى 
ايران به توافق هسته اى را مسدود مى كند 
و دسترســى هاى بى سابقه اى را به برنامه 

هسته اى ايران فراهم كرده است.
دستيار و مشــاور سابق رئيس مجلس در 
امور بين الملــل در اين باره به خبرنگار ما 
گفــت: ترامپ مى داند به هيچ وجه امكان 
اجماع ســازى دوباره عليه ايران را ندارد و 
مى داند كه برجــام در بهترين زمان براى 
آمريكايى ها نوشته شد، بنابراين على رغم 
تهديدهاى رسانه اى و كالمى، نمى خواهد 
اين توافق را به هم بزند زيرا ديگر قادر به 
تحميل چيزى مثــل آن به ايران نخواهد 
بود. حسين شيخ االسالم افزود: به همين 
دليــل اروپايى ها هم بازى دوســره اى را 
آغــاز كرده اند و از يك ســو به دفاع تمام 
قد از برجام برخاســته اند و از سوى ديگر 
تمايل خود را به بازكردن مسير مذاكراتى 
جديــد در مورد برنامه موشــكى ايران و 
سياســت هاى ايــران در منطقه علنى تر 
كرد ه اند. همان چيزى كــه ترامپ از آنها 
مى خواهد، مذاكراتى جديد، خارج از برجام. 
اين بدان معناست كه دولت آمريكا هم بر 
خالف ادعاها و شعارهايش نمى خواهد اين 

توافق ارزشمند از نگاه آنها از دست برود.

آقاى ترامپ، ايران ليبى نيست

خطاى تاريخى كاخ سفيد
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

وزارت مقابله با بحران تشكيل شود خانه ملت: يعقوب شيويارى، عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس مراكز درمانى را ركن اصلى حوزه سالمت دانست و گفت:متأسفانه بسيارى از اين 
مراكز در كشور قدمتى بيش از 50 سال دارند كه در زمان وقوع بحران قابل استفاده نخواهند بود. وى راه اندازى وزارت بحران را يكى از نيازهاى مهم در وضعيت فعلى كشور دانست و گفت:الزم 

است در برنامه هاى آتى وزارتى با عنوان وزارت بحران به صورت مستقل و با اعتبار ويژه و با نيروى انسانى متخصص راه اندازى شود.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

گزارش قدس از وظيفه مسئوالن در برابر محرومان 

محروميت زدايى راه و رسم انقالب است
شــيروان   احمدى  مريم  جامعه/   
انقالب كه شد خيال محرومان راحت شد؛ 
زيرا شــعار انقالب اسالمى متفاوت از تمام 
آنچه بود كه ديده بودنــد. هدف از انقالب 
اســالمى حمايت از آن هايى بود كه سهم 
كمترى از خوشبختى داشــتند. به گفته 
بنيانگذار كبير انقــالب، امام خمينى(ره) 
«ما به پيروى از اســالم بــزرگ، از جميع 
مســتضعفين حمايت مى كنيم» زيرا كه 
«طريق اسالمى اين است كه مستضعفين را 
حمايت كنند». براى تحقق اين هدف بزرگ 
قدم هايى برداشته شده اما به يقين كافى 
نيست.به سراغ برخى از مسئوالن رفتيم تا 
گام هاى مغفول مانده اين مهم را بشماريم.

 در كشور فقر مطلق نداريم
دكتر حميـــدرضا 
عضـــــو  ترقــى، 
شوراى مركــــزى 
كميته امــداد امام 
خمينــــــى(ره) 

در خصوص اقدامات انجام شــده در زمينه 
محروميت زدايــى پس از پيــروزى انقالب 
اســالمى به خبرنگار مــا مى گويد: تفكر 
حضــرت امام خمينى(ره) نســبت به فقر 
ستيزى و تخصيص عدالت يك تفكر بسيار 
غنى و مبتنى بر دين و اسالم بود و حضرت 
امام(ره) از همان ابتدا و حتى قبل از پيروزى 
انقالب اعتقاد داشتند محروميت زدايى راه و 

رسم زندگى ماست.
وى اضافه مى كند: موضع حضرت امام(ره) 
نســبت به محرومــان و پابرهنگان عاملى 
شــد براى اينكه نظام جمهورى اســالمى 
به مسئله محروميت زدايى و توجه به قشر 
محروم جامعه كه ولى نعمت انقالب تلقى 
مى شدند و نقش اصلى در پيروزى انقالب 
اســالمى داشــتند، توجه ويژه اى داشته 
باشند. به همين خاطر حضرت امام(ره) با 
جمالت خاصى كه نسبت به اين قشر بيان 
مى كردند، بســتر توجه و برنامه ريزى نظام 
نسبت به محرومان را به طور طبيعى فراهم 
كردند. سخنانى كه نشان مى داد ايشان مبدأ 
و موجب انقالب را فقرا مى دانستند و تداوم 
و به ثمر رســيدن آن را توجه به اين قشر 
تلقــى مى كردند. معــاون بين الملل حزب 
مؤتلفه اســالمى در ادامه بيان مى كند: بر 
همين اســاس به منظور رسيدگى به افراد 
آسيب ديده پس از پيروزى انقالب اسالمى 
و بعد از دستور ايجاد نهاد امنيتى در كشور، 
14 اســفند 1357 دستور تأسيس كميته 
امــداد امام خمينى(ره) را صــادر كردند و 
با اين دســتور نشــان دادند كــه توجه به 
محرومان در انقالب اســالمى از مهم ترين 
وظايف و رسالت هايى است كه هم به دوش 
انبيــا و اولياى الهى بــوده و هم حكومتى 
كه بر مبناى اســالم در جامعه تشــكيل 
شــود، بايد توجه به اين قشــر و رسيدگى 
به آن هــا را در اولويت برنامه هاى خود قرار 
دهد. ترقى يادآور مى شود: پيش از پيروزى 
انقالب اسالمى شاخص هاى محروميت در 
كشور شاخص هايى بسيار نامناسب بود؛ به 
طور نمونه فقط 25درصد از روســتاها آب 
آشاميدنى داشتند. نرخ مرگ و مير در سال 
1357 تقريباً 111 نفر از هر 1000 نفر بود 
و ســن اميد به زندگى حدود 55 سال بود. 
بيشتر از 80درصد روستاهاى كشور از برق و 
راه محروم بودند و بسيارى كمبودهاى ديگر 
كه بيان مى كرد فقر و محروميت در جامعه، 
با وجود درآمد باالى رژيم سابق و جمعيت 
كم نزديك به 30 ميليون نفر، بسيار باال بود 
و در رديف كشورهاى فقير و عقب مانده قرار 
داشتيم. از طرف ديگر به نسبت جمعيت، 
جمعيت زمان انقالب حــدود 26 ميليون 
نفر بود كه بيــش از 10 ميليون نفر آن ها 
فقير و نيازمند بودند، بخصوص آن ها كه در 

روستاها زندگى مى كردند.
وى در ادامه مى گويد: اين شــرايط نشــان 
مى داد كه بايد توجه به محرومان در اولويت 
برنامه هــاى انقالب قرار گيرد. مســئوليت 
كميته امداد حضرت امام(ره) شناســايى 
فقرا در ســطح كشــور براى رفــع فقر و 
محروميت بود. دولت ها نيز البته در اين راه 
و در سال هاى گذشته برنامه هاى مختلفى را 

تدارك ديده و اجرا كرده اند.
عضو شــوراى مركزى كميته امــداد امام 
خمينى(ره) به اقدامات انجام شــده پس از 
انقالب شكوهمند اسالمى اشاره و مى گويد: 
در اين سال ها، اقدامات بسيارى براى رفع 
فقر و محروميت از كشور انجام گرفته است. 
به طور نمونه بيش از 90درصد روســتاها 
داراى آب آشاميدنى بهداشتى شده اند، نرخ 
مرگ و مير كودكان به دليل تغذيه مناسب 
و ارتقاى بهداشت و درمان به 14 در 1000 
كاهش و اميد به زندگى به 75 سال افزايش 
پيدا كرده است. بى سوادى بسيار كم شده 
اســت، به طورى كه اول انقالب 49درصد 
مردم باســواد بودند و امروز بيش از 91/5 

درصد جمعيت كشور باسواد هستند.

 شكاف طبقاتى كاهـش پيدا كرده 
است

وى اضافه مى كند: بــراى رفع فقر مطلق 
با تالشــى كه دولت قبل درباره پرداخت 

يارانه ها انجام داد، مى توانيم ادعا كنيم كه 
فقر مطلق در ســطح كشور برطرف شده 
اســت و اكنون فقر نسبى گريبانگير آحاد 
جامعه اســت. در طى اين سال ها اشتغال 
ميليون ها نفر با كمك دستگاه هاى حمايتى 
كميته امداد، بهزيســتى و... فراهم شده و 
افراد جامعه از زير خط فقر خارج شده و به 

قشر متوسط انتقال پيدا كرده اند.
ترقى به برنامه هاى چهارم و پنجم توسعه 
نيز اشــاره كرده و بيان مى كند: در برنامه 
پنجــم و چهارم تأكيد بود كه ســالى 10 
درصد فقر در كشور كاهش پيدا كند. اين 
تالش اگر چه به خاطر تحريم و فشارهاى 
اقتصادى دشمنان دچار قدرى مشكالت 
و چالش ها شــد و به كاهش 10 درصدى 
نرســيديم، اما حداقل هر سال افزون بر 5 
تا 6 درصد كاهش فقر را در كشور داشتيم. 
به نظر مى رسد در زمينه كاهش فاصله بين 
فقير و غنى طى اين سال ها توفيقات خوبى 
كسب كرده ايم. هر چند در سال هاى اخير 
به خاطر تحريم ها و افزايش نرخ ها قدرى 
اين شــكاف دوباره ايجاد شــده است، اما 
در مجموع به نظر مى رســد اين فاصله به 
نسبت پيش از انقالب بسيار كاهش پيدا 

كرده است.
عضو شــوراى مركزى كميتــه امداد امام 
خمينى(ره) توضيح مى دهد: حاال مى توانيم 
ادعــا كنيم كــه مى توانيم ســاالنه بين 
150 تا 200هزار خانــوار را با برنامه هاى 
توانمندسازى و خودكفايى از زير پوشش 
حمايت ها خارج كنيم. اكثريت آحاد جامعه 
اعم از محرومان، نيازمندان، روستاييان و... 
همه داراى بيمه درمانى و بيش از 45درصد 
جامعه داراى بيمه تأمين اجتماعى هستند. 
اين اقدامات براى فقرزدايى اثر قابل توجهى 

داشته است.
وى در ادامــه بــه زلزلــه اخير اشــاره و 

توضيــح مى دهد: در ايــن زلزله به خاطر 
بازســازى هايى كه در خانه هاى روستايى 
صــورت گرفته بود، كمترين ميزان تلفات 
را داشــتيم. تلفات محدود در روســتاها 
نشان دهنده اين است كه در بهبود مسكن 
روســتايى و رســيدگى به وضعيت آن ها 

گام هايى اساسى برداشته شده است.

 ساماندهى اشتغــال براى از بين 
بردن فقر مطلق ضرورى است

ترقى مى گويد: هــر چند كه پرداختن به 
وضعيــت اقتصــادى خانواده هاى محروم 
و رســيدگى به اين قشــر از اول انقالب 
مدنظر امام خمينى(ره) بود و كميته امداد 
و دســتگاه هاى حمايتى مانند بهزيستى 
مسئوليت آن را بر عهده داشتند، اما رهبر 
معظم انقالب نيز به اين قشر جامعه توجه 

ويژه اى دارند. 
اين ميزان از توجــه در احكامى كه براى 
مسئوليت جديد بنياد مستضعفان صادر 
كرده اند يــا در حكم مســئوليت جديد 
توليت آستان قدس رضوى، حجت االسالم 
والمسلمين رئيسى كامالً مشهود است. به 
نظر ايشــان همه اركان جامعه مسئوليت 
دارنــد بــراى رفع فقــر و محروميت گام 

بردارند.
وى به اقداماتى مانند ساخت مدرسه، ايجاد 
امكانات رفاهى و تأســيس مراكز درمانى 
براى اقشار ضعيف جامعه اشاره و در ادامه 
توضيح مى دهد: خانه سازى و تالش براى 
محروميت زدايــى به صورت مــوردى در 
استان هاى مختلف بخصوص مناطقى مانند 
استان هاى سيستان و بلوچستان يا جنوب 
خراسان و... نشان مى دهد به خاطر همان 
نگاه و ضرورت رسيدگى به فقرا و محرومان 
توجه ويژه اى به اين قشــر شده تا ضمن 
اينكه شــاخص هاى محروميت در كشور 

كاهش و به حداقل برســد، سطح زندگى 
اقشــار ضعيف جامعه را نيز به سطح قابل 

توجهى باال ببرد. 
البتــه در شــرايط حاضر بــا يارانه اى كه 
خانواده هــا دريافت مى كنند و كمك هاى 
نهادهاى حمايتى، ســطح زندگى اقشــار 
ضعيــف جامعه اگر چه هنوز زير خط فقر 
است، اما فقر مطلق به كمترين سطح در 
كشور رســيده و نيازهاى درمانى، ازدواج، 
مســكن و... اولويت هايى است كه اكنون 
در سطح نسبى مورد توجه و برنامه ريزى 

مسئوالن قرار دارد.
وى در پايــان ابراز اميــدوارى مى كند: به 
منظور رسيدگى بيشــتر به محرومان در 
تالش هستيم اشتغال را در كشور سامان 
دهيم؛ زيرا اگر بتوانيم اين مشــكل را به 
نحو مطلوب در كشور مديريت كنيم، قطعاً 
مقدار اندك فقر مطلقى هم كه وجود دارد، 

به طور كامل از بين خواهد رفت.

 همه مردم براى فقــــرزدايى 
كمك كنند

نماينــده مـــردم 
تبريــز، اســـكو و 
آذرشهر در مجلس 
اســـالمى  شوراى 
بــا بيــان اينكــه 

محروميت زدايى و پرداختن به محرومان 
جامعه يكى از ابتــكارات نظام جمهورى 
اســالمى بعد از انقالب بود، به خبرنگار ما 
مى گويد: پس از انقالب اسالمى رسيدگى 
به محرومان و يارى رســاندن به آن ها در 

رأس اقدامات و دستورات قرار گرفت.
شــهاب الدين بى مقدار اضافه مى كند: در 
همين راســتا پس از انقالب اســالمى به 
روســتاها كه در رژيم شاهنشــاهى جزو 
محرومــان واقعى كشــور بودند، بســيار 
رسيدگى شد و اكنون درصد بسيار زيادى 

امكانات  از آن هــا حداقــل 
رفاهى مانند آب، برق، گاز و 

راه را دارا هستند.
وى به اقدامــات مجلس در 
كم  روســتاهاى  خصــوص 
برخوردار اشاره كرده و بيان 
روز گذشــته در  مى كنــد: 
رســيدگى  مجلس،  صحن 
هنوز  كــه  روســتاهايى  به 
گازرســانى نشــده اند، مورد 
تأكيد ويــژه نمايندگان قرار 
گرفــت. البته رســيدگى به 
برنامه ششــم  محرومان در 
توســعه پيش بينى شده و از 
سال گذشته نيز توجه به اين 
قشر از افراد جامعه با جديت 
بيشترى پيگيرى مى شود كه 

افزايش مستمرى مددجويان كميته امداد و 
بهزيستى در راستاى همين حمايت هاست.
بى مقدار عنوان مى كند: به منظور رسيدگى 
حداكثــرى به ايــن قشــر از جامعه، در 
بودجه سال آينده نيز مبلغى براى اشتغال 
مددجويان كميته امداد در نظر گرفته شده 
است. عضو كميسيون شوراها و امور داخلى 
مجلس با تأكيد بر اينكه همه مردم وظيفه 
دارند براى حل مشكالت محرومان جامعه 
اقدام كنند، مى گويد: بايــد به محرومان 
ماهى گرفتن ياد دهيم. بايد تالش كنيم 
اوضاع كالن اقتصاد و ثروت كشور را ارتقا 
بخشيم تا محرومان و نيازمندان بتوانند با 

دسترنج خود به بى نيازى برسند. 
وى در پايان بيان مى كند: نياز اســت كه 
زمينه اشــتغال و كارآفرينى محرومان را 
فراهم كرده و از آن هايى كه امكان و توان 
كار كردن ندارند؛ مانند ســالخورده ها يا از 
كار افتاده ها با پرداخت مستمرى و خدمات 

حمايتى، حمايت و پشتيبانى كنيم.
 البته وام هايى هم كه در زمينه خوداشتغالى 
به مددجويان كميته امداد و بهزيستى داده 
مى شود در همين راستا هستند. با همين 
وام ها عده بســيارى توانمند شده و چرخ 

زندگى شان را خود مى چرخانند.
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آيا موضوع زلزله كهنه شده است؟
چنــد مــاه از زلزله كرمانشــاه مى گذرد، ولى يكــى دو روز پيــش تصاويرى از 
خبرگزارى هاى رسمى مملكت در فضاى مجازى ديدم كه باور نكردنى بود. يكى از 
چادرهاى زلزله زدگان را باد برده بود، در تصاوير ديگر چادرهاى آب گرفته مشاهده 
مى شد. در چادرها آب تا يك متر باال آمده و مردم بيچاره و بى گناه، بى دفاع، مات و 
مبهوت ايستاده بودند. بازوند؛ استاندار كرمانشاه مرد قوى هيكل و تنومندى است. 
چنــد روز پيش در تلويزيون چنان با آرامش خيال صحبت مى كرد كه من گفتم 
بزودى خبرنگاران را براى مشاهده شهر سرپل ذهاب دعوت خواهد كرد، اما تصاوير 

چادرهاى آب گرفته و مردم ترسان و لرزان و مضطر مرا مبهوت كرد.
آخر جناب آقاى رئيس جمهور و وزير راه و شهرسازى و مسئوالن ستاد بحران تا 

كى مى خواهند اين سان خونسرد بمانند؟ 
مگر رهبر انقالب از مسئوالن قول نگرفتند كه ظرف دو ماه تمام چادرها برچيده 
شــده و عجالتاً كانكس به همه مردم زلزله زده داده شود؟ اين بازى ها كه عده اى 
در مناطق زلزلــه زده درمى آورند و مردم را مخير مى كنند يا در چادرهاى محقر 
تابستانى همچنان بمانند كه پنج ميليون تومان به آنان تعلق گيرد يا كانكس بگيرند 
و از خير 5 ميليون تومان بگذرند تا كى ادامه مى يابد؟ مگر مســئوالن هالل احمر 

نمى گويند مردم 70 ميليارد وجوه نقدى به حساب اين جمعيت واريز كرده اند؟
چرا به اين مسخره بازى ها كه آبروى مملكت را در دنيا مى برد، ادامه مى دهيد؟ مگر 
وقتى شهردارى ها مى خواهند، ساختمان هايى را كه سد يك جاده يا خيابان شده 

خراب كرده و خيابان جديد بسازند از مردم اجازه مى گيرند؟
كانكس كه نمى تواند، جاى مســكن دايم را بگيرد. آخر مسئوالن محترم چطور 
مى توانند در خانه هاى وياليى و آپارتمان هاى لواسان و كامرانيه و فرمانيه و ولنجك 
سِر آسوده بر بالش بگذارند، ساعت 10 و نيم صبح سركار رفته، بعدازظهر ساعاتى 
را در جكوزى و ســونا بگذرانند و آن وقت تا اين حد بى خيال باشند؟ آخر كشور 
تا كى با گفتاردرمانى و انداختن تمام علل عقب ماندگى به گردن دولت هاى قبلى 

اداره مى شود؟
من در طول ســال هاى زندگى ام هرگز دولتى نديــده ام كه اين قدر حرف بزند و 
گفتاردرمانى كند. از وزير بهداشت و درمان و آموزش پزشكى بياموزيد. كم حرف 
و متيــن و جدى. در ميان وزيران اين كابينه من تنها به دكتر حســن قاضى زاده 
هاشمى ارادت دارم زيرا وزارت براى او تحفه اى نيست و چه در دورانى كه وزير نبود 
و چه اكنون، به مردم خدمت مى كرده و كاروان هاى چشــم پزشكى كه به نواحى 
محروم مى فرستاده و هزاران بيمار چشمى را جراحى و درمان مى كرده است، هنوز 

هم ادامه دارد.
راستى اين دولت چرا اين قدر حرف مى زند؟ چرا مسئله چادربازى و كانكس بازى 
در مناطق زلزله زده ادامه دارد؟ چرا به دست معاندان و بيگانگان بهانه مى دهيد كه 
ناكارآيى و بى لياقتى حتى در سامان دادن به يك زلزله در غرب كشور را در فضاى 

مجازى به نمايش بگذارند؟
زلزله در تمام شهرهاى كشورهاى جهان اتفاق مى افتد. از آغاز تاريخ جهان موضوع 
وقوع زلزله پيوســته در اوراق تاريخ آورده شده است. به نظر من بايد بسرعت و با 

جامعيت اقدام كرد كه مردم بيش از اين در اضطرار و پريشانى به سر نبرند. 

اولين فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى:
مردم دنيا دستاوردهاى انقالب اسالمى را 

بهتر درك كرده اند
اولين  جامعه/ محمــود مصدق    
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى، 
صدور انقالب، استقالل سياسى و امنيت 
كشور را بزرگ ترين دستاوردهاى انقالب 
اسالمى دانست و گفت: مردم دنيا بيشتر 
دستاوردهاى انقالب ما را درك كرده اند. 
 به گــزارش خبرنگار مــا، دكتر جواد 

منصورى صبح ديروز و در نخستين نشست از سلسله نشست هايى كه با عنوان 
انقالب محرومين در وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى برگزار مى شــود، گفت: 
اظهارات شاه در 14 آبان 57 در تلويزيون ملى مبنى بر اينكه من صداى انقالب 
شما را شــنيده ام، به بهترين نحو داليل شــكل گيرى انقالب اسالمى را اثبات 
مى كند، بنابراين قانون مدارى، برقرارى عدالت اجتماعى،محروميت زدايى،حذف 
خواص فاســد و حذف امتيازات غير قانونى از گفتمان انقالب اسالمى بوده است 
كه همان طور كه شهيد مطهرى در سخنرانى شان در اسفند 57 گفتند اگر اين 
گفتمان پياده نشــود به سرنوشت شاه دچار مى شويم.  وى با بيان اينكه انقالب 
اسالمى تاكنون در زمينه هاى علمى و اجتماعى دستاوردهاى بسيار زيادى داشته 
است، تصريح كرد: البته دستاوردهاى انقالب اسالمى محدود به مرزهاى كشورمان 
نمى شود، در واقع آثار مثبت انقالب ما در خارج از مرزهاى ما بيشتر بوده است.  

اين ديپلمات با ســابقه كشــورگفت: خيلى از مردم ما اطالعى از دستاوردهاى 
خارجى انقالب اسالمى ندارند و ديگران خيلى بهتر مى دانند كه انقالب اسالمى 
چه تحوالت بزرگى در معادالت جهانى ايجاد كرده اســت. وى با اشاره به صدور 
انقالب اسالمى گفت:در ســفرى كه به حج داشتم يكى از علماى بزرگ آفريقا 
جمله اى به من گفت مبنى بر اينكه ما براى حفظ موجوديت شما بيش از حفظ 
موجوديت خودمان ارزش قائليم و حاضر هستيم جان خود را براى ايران بدهيم، 
اما معلوم نيســت اين كار را براى مملكت خود بكنيم؛ چون اگر شما باشيد يك 

حامى در دنيا داريم، اما اگر نباشيد همان يك حامى را نخواهيم داشت. 
منصورى سپس به بحث امنيت پرداخت و با طرح اين پرسش كه مگر قرار نبود 
وقتى افغانستان و عراق را گرفتند پا به ايران بگذارند؟ گفت: اما اين اتفاق نيفتاد 
چــون ايران براى دفاع از خود قدرت كافى را دارد و اين نكته از دســتاوردهاى 

انقالب اسالمى به شمار مى آيد.  
وى تصريــح كرد: قطعاً ما اشــكاالتى در حــوزه اقتصادى،عدالــت اجتماعى، 
قانونمدارى،جمع گرايى، مسئوليت پذيرى، نظم و برنامه پذيرى داريم كه كسى 
نمى تواند منكر آن ها شود، اما ضمن رفع اين موارد بايد به دستاوردهاى بزرگ تر 

انقالب اسالمى نگاه كرد. 
وى در همين زمينه افزود:پس از پيروزى انقالب اسالمى تصور كرديم كه ديگر 
كار تمام است و روى تربيت اجتماعى مردم هيچ كارى نكرده ايم، به همين دليل 
در حال حاضر وضعيت فرهنگ عمومى جامعه بسيار نازل شده است و اين ريشه 
بســيارى از مشكالت كشور است و با عوض كردن اين دولت و آن وزير هم اين 
مشكل حل نمى شود؛ بنابراين در جهت رفع مشكالت ياد شده اقدامات اساسى 

انجام دهيم. هر چند شايد با مقاومت ها و چالش هايى مواجه شويم. 
به گفته وى قطعاً يكسرى از مشكالت كشور منشأ داخلى دارد كه بايد برطرف 
شود، اما دشمنان نيز از آغاز پيروزى انقالب اسالمى براى ضربه زدن به ايران از 
هيچ تالشى دريغ نكرده اند و اين واقعيتى است كه مردم ايران بايد بدانند.  وى در 
خاتمه قانون مدارى را امرى ضرورى براى عبور كشور از بعضى از مشكالت دانست 
و گفت: دستگاه حاكميتى چين پاى قانون مى ايستند و حتى وزير شان را براى 
اين منظور اعدام مى كنند؛ بنابراين اولين دستگاه هايى كه بايد پاى قانون بايستند 
دســتگاه قضايى، مجلس و دولت است كه بايد به هر قيمت پاى قانون بايستند 

تا فرهنگ قانونمدارى در كشور نهادينه شود و كسى جرئت تخلف پيدا نكند. 

پس از 5 ماه
اردوهاى دانش آموزى از تعليق درآمد

جامعه: پس از حادثه واژگونى اتوبوس 
حامل دختران دانــش آموز هرمزگان 
در10 شــهريور امسال وزارت آموزش و 
پرورش در اطالعيه اى از بازنگرى شيوه 
نامه برگزارى اردو و بازديد دانش آموزى 
و البته تعليق اردوها و اعزام ها خبر داده 
بود. شيوه نامه اى كه در سال 89 ابالغ 

شده بود.حاال پس از پنج ماه عليرضا كاظمى، معاون فرهنگى و پرورشى وزارت 
آموزش و پرورش از تدوين دستورعمل جديد اردوها خبر داده و البته گفته است 
كه اين دســتورعمل پيشنهادى است. از سوى ديگر مديركل فرهنگى و هنرى 
اردوها و فضاهاى پرورشــى آموزش و پرورش هم گفته اســت سفرهاى اردويى 
از حالت تعليق درآمده اســت. على رمضانى مى گويد اولويت در سفرهاى دانش 
آموزى، قطار است و تاكيد داريم، مسيرهايى كه قطار دارند، براى سفر از اتوبوس 

استفاده نشود .

از ابتداى برنامه 
چهارم ساالنه تا 
6درصد فقر در 

كشور كاهش پيدا 
كرده و مى توانيم با 
برنامه هاى توانمند 
سازى و خودكفايى 

هر سال بين 
150تا 200هزار 

نفر را از 
زيرپوشش هاى 

حمايتى و كميته 
امداد خارج كنيم

بــــــــرش

رئيس كميته ارتباطات مجلس 
خبر داد

تصميم غيركارشناسى
 قطع كدهاى دستورى موبايل

مجلس  ارتباطــات  كميتــه  رئيس  مهر: 
شــوراى اسالمى تصميم بانك مركزى براى 
 (USSD) قطع سرويس كدهاى دستورى
تلفن همراه را غير كارشناسى عنوان و با آن 
مخالفت كرد. رمضانعلى سبحانى فر با اشاره 
به ابالغيه بانك مركزى مبنى بر قطع كدهاى 
دستورى تلفن همراه (ســتاره مربع) از 15 
بهمن ماه 96 اظهار داشــت: به اين تصميم 
معترض هســتيم و نبايد در يك ســكوت 
خبرى و بدون كار كارشناسى اين سرويس 

از دسترس مردم خارج شود.
وى با بيان اينكه بســيارى از كاربران تلفن 
همــراه از طريــق اين كدهاى دســتورى 
سرويس هايى مانند پرداخت و شارژ اعتبارى 
دريافت مى كنند، اظهار داشــت: بســيارى 
از مشــتركان موبايل در مناطــق محروم و 
روســتايى و نيز مشــتركان بــى بضاعت و 
آن هايى كه گوشــى هوشمند ندارند، از اين 
ســرويس اســتفاده مى كنند و نبايد بدون 
روش جايگزيــن، آن را قطع كرد. وى گفت: 
در صــورت قطع ســرويس USSD مردم 
مجبورند براى خريد كارت شارژ كاغذى به 
دفاتر پيشــخوان مراجعه كنند و يا گوشى 
هوشمند داشته باشند كه از طريق اپليكيشن، 
شــارژ اعتبارى دريافت كنند، در اجراى اين 
طرح، حجم عظيمى از ســوء استفاده اتفاق 
مى افتــد كه ما با آن مخالفيم. بانك مركزى 
اعالم كرده است كه از 15 بهمن ماه سرويس 

USSD را قطع خواهد كرد.

معاون درمان وزير بهداشت:
بدهى بيمه ها به بيمارستان ها از 

15 هزار ميليارد تومان گذشت
جامعــه: معاون درمــان وزير بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكى گفته است: بدهى 
ســازمان هاى بيمه پايه به وزارت بهداشت و 
بيمارستان هاى دولتى از مرز 15 هزار ميليارد 
تومان گذشته است و اين مسئله باعث شده، 
برخى جراحى ها بــه تعويق بيفتد. به گفته 
قاسم جان بابايى ســازمان هاى بيمه گر از 
حدود يك سال پيش بدهى دارند. دوشنبه 
گذشته هم ايرج حريرچى، سخنگوى وزارت 
بهداشــت از بدهى حــدود 6000 ميليارد 
تومانى ســازمان تأمين اجتماعى به وزارت 
بهداشت ســخن گفته بود، بنابراين 9000 
ميليارد تومان اين بدهى متعلق به سازمان 
بيمه سالمت اســت. اين در حالى است كه 
طاهــر موهبتى، مديرعامل ســازمان بيمه 
ســالمت ايران ديروز به ايســنا گفته است: 
سازمان هايى مثل بيمه سالمت در وضعيتى 
هستند كه نياز به چاقوى جراحى دارند. وى 
با بيان اينكه از ســال 92تاكنون، ســازمان 
بيمه ســالمت زيان انباشته مى دهد و همه 
صندوق هاى اين بيمه تقريباً زيانده هستند، 
گفته است: چه مشــكلى وجود دارد كه در 
ســال 95 با وجود چاپ اوراق، در پايان سال 
بيش از 4400 ميليارد تومان زيان انباشــته 

داريم.

رئيس سازمان مديريت بحران كشور:
برف به هيچ عنوان 

غافلگيرمان  نكرد

جامعه: اســماعيل نجار، رئيس ســازمان 
مديريت بحران كشور در نشست خبرى كه 
پيش از ظهر ديروز در وزارت كشــور برگزار 
شد در خصوص پيامدهاى برف اخير خاطر 
نشــان كرد: در مــورد برف اخير ســازمان 
هواشناســى اعالم هشــدار كرده و چندين 
هشــدار داده و اين هشدارها به مردم اطالع 
داده شده بود. پيش بينى هايى نيز انجام شده 
بود، اما موارد مطرح شده از سوى هواشناسى 
هشدار بود و اخطار نبود. هواشناسى گفته بود 
در ارتفاعات بارش برف رخ مى دهد، البته اين 
دليل نمى شــود كه ما براى بدترين شرايط 
خود را آماده نكنيم و دســتگاه هاى مختلف 
مديريــت بحران بايد خــود را براى بدترين 
شــرايط آماده كنند. نجار با تأكيد بر اينكه 
به هيچ عنوان برف غافلگيرمان نكرد، گفت: 
همان طور كه تأكيد كردم ما هشــدار داده 
بوديم، اما مردم نيز بايد آماده باشند، ميزان 
آمادگى مردم در برابــر بحران ها 10 درصد 

است كه بايد بر اساس آموزش افزايش يابد.
نجار در پاسخ به پرســش ديگرى در مورد 
ايمنى تهران دربرابــر زلزله اظهار كرد:  من 
به شــخصه اعتقاد ندارم كه زلزله تهران را 
كن فيكون مى كند؛ اگر حادثه اى در تهران رخ 
دهد، يكى از گسل ها فعال مى شود و حدود 2 

ميليون نفر تحت تأثير قرار مى گيرند.

خبر

اولين 
فرمانده سپاه پاسداران انقالب اسالمى، 
صدور انقالب، استقالل سياسى و امنيت 
كشور را بزرگ ترين دستاوردهاى انقالب 
اسالمى دانست و گفت: مردم دنيا بيشتر 
دستاوردهاى انقالب ما را درك كرده اند. 
 به گــزارش خبرنگار مــا، دكتر جواد 

پس از حادثه واژگونى اتوبوس 
حامل دختران دانــش آموز هرمزگان 
 شــهريور امسال وزارت آموزش و 
پرورش در اطالعيه اى از بازنگرى شيوه 
 آموزى 
و البته تعليق اردوها و اعزام ها خبر داده 
 ابالغ 

شده بود.حاال پس از پنج ماه عليرضا كاظمى، معاون فرهنگى و پرورشى وزارت 

اردوهاى جهادى؛ 
تجلى انديشه ناب 

محروميت زدايى 
درانقالب اسالمى

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

خسرو معتضد

گزارش خبرى

خبر

توسعه مناطق محروم در گرو اشتغال زايى پايدار است
 رئيس بنياد مســتضعفان در خصوص اقدامات اين بنيــاد به خبرنگار ما مى گويد: 
حقيقت نظام اسالمى خدمت به مردم است و توصيه هاى امام راحل و رهبر معظم انقالب 
اسالمى هميشه بر مبناى رسيدگى به محرومان و مستضعفان بوده است. مهندس محمد 
سعيدى كيا به ويژگى هاى متمايز خدمات بنياد مستضعفان انقالب اسالمى در محروميت 
زدايى اشــاره كرده و توضيح مى دهد: در راستاى حكم مقام معظم رهبرى به رياست 
بنياد مستضعفان انقالب اسالمى مبنى بر كمك به رفع استضعاف و محروميت زدايى، 
بنياد علوى به عنوان نماينده بنياد مستضعفان انقالب اسالمى انجام اين خدمات را بر 
عهده گرفت. بنياد علوى با هدف جلب مشاركت هاى مردمى و توانمندسازى در جهت 
ايجاد معيشــت پايدار، فعاليت هاى خود را در امور اقتصادى، مشاركت هاى مردمى، 
بهداشت و سالمت، سرمايه انسانى و توانمندســازى متمركز كرده است. وى با بيان 
لزوم توانمندسازى محرومان مى گويد: خأل عمده در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 
كشور، مربوط به بازار محصوالت است. اين امر موجب ايجاد چالش شركت ها و كسب و 
كارهاى كوچك و محلى مى شود. به همين دليل اين بنياد براى رفع مشكالت كسب و 
كارها، در قالب تضمين خريد فرش هاى دستباف توليد شده توسط اهالى روستا يا خريد 

محصوالت زراعى توليدى در مناطق محروم اقدام مى كند.

 كارهايى ثمربخش براى تعديل نابرابرى ها
سعيدى كيا در ادامه تشريح مى كند: توانمندسازى محرومان، بدون مشاركت آن ها حتمًا 
شكست خواهد خورد. به همين منظور براى جلب مشاركت و بهبود وضعيت اقتصادى-

اجتماعى جامعه، تالش مى شود در مناطقى كه بعنوان الگوى اقتصاد مقاومتى انتخاب 
مى شــوند مثل قلعه گنج با محور قرار دادن مردم و نيز توانمندسازى و بسيج جوامع 
محلى، تشــكيل صندوق هاى ُخرد اعتبارى، تشكيل تعاونى هاى توليدى-خدماتى به 

توانمندسازى آن ها كمك كنيم.
وى يادآور مى شود: توانمندسازى اقتصادى و بهبود وضعيت معيشتى مردم در مناطق 
محروم و كمتر توسعه يافته كشور، در گرو بهبودى وضعيت اقتصادى آن مناطق و مبتنى 
بر اشتغال زايى پايدار اســـت. به همين دليل تالش مى كنيم با افزايش ميزان درآمد 
هر خانوار در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته، سطح رفاه خانوارها افزايش يافته و 
وضعيت معيشتى آنان بهبود پيدا كند. در اين صورت نه تنها اهداف توانمندسازى در 
حوزه معيشــت پايدار و ايجاد اشتغال به ثمر مى رسد كه حتى از مهاجرت روستاييان 
در بخش هاى توليد و خدمات نيز جلوگيرى مى كند. سعيدى كيا در خصوص اقدامات 
مؤثر اين بنياد در زمينه رســيدگى به دانش آموزان و دانشــجويان محروم كشور نيز 
مى گويد: سرمايه انسانى و آموزش سرمايه هاى بالقوه انسانى و نيروهاى كار آينده كشور، 

دانش آموزان و دانشجويان امروز هستند. 
اين بنياد نيز بنا بر وظيفه خود حمايت از اين جوانان در مناطق محروم و كمتر توسعه يافته 
را در دستور كار خود دارد. اين كمك ها شامل كمك به ارتقاى سطح علمى دانش آموزان 
اين مناطق، اعطاى وام به افراد مستعد و كمك به ساخت فضاهاى آموزشى مدارس و 
دانشگاه  ها و پرداخت وام هاى يارانه اى به طرح هاى اشتغال زا در روستاها و نقاط محروم 
است. رئيس بنياد مستضعفان در پايان با بيان اينكه خدمات اجتماعى جهت ايجاد رفاه 
نسبى، كاهش و رفع فقر و محروميت، صورت مى گيرد، مى افزايد: اين حمايت ها براى 
كمك به تعديل نابرابرى ها از طريق تأمين حداقل نيازهاى اساســى جهت گروه هاى 
آسيب پذير صورت مى گيرد. كمك به ساخت و تأمين مسكن براى خانواده هاى داراى دو 
عضو معلول و بيشتر، كمك به تأمين مسكن محرومان و نيز معيشت خانواده هاى داراى 
فرزندان سه قلو و بيشتر بخشى از اقدامات انجام شده توسط بنياد مستضعفان براى 

محروميت زدايى در كشور است.

                           رئيس بنياد مستضعفان در گفت و گو با قدس:                          



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

حضرت زهرا تابلوى همه حسنات است  رسا: حجت االسالم والمسلمين ناصر رفيعى، حضرت صديقه طاهره را تابلوى همه حسنات دانست و بر لزوم الگوگيرى جامعه بويژه بانوان از اين 
بانوى بزرگوار تأكيد كرد.وى در مراسم عزادارى دفتر آيت اهللا مكارم شيرازى با تبيين جايگاه و شخصيت اين بانوى واال مقام گفت: فارغ از همه فضائل حضرت زهرا (س)، رفتار پيامبر با ايشان 
نشان مى دهد اين شخصيت يك دختر معمولى نبوده است.وى ابراز داشت: پيامبر اكرم(ص) دخترشان را وديعه و امانت الهى مى نامند كه جاى بسى تأمل است.وى همچنين از انتشار هفت جلد 

«موسوعه حضرت زهرا (س)» در چند روز آينده خبر داد. 

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

فاطمه  سيده  مروت   طيبه  معارف/ 
خاموشى را با همان نام معروف مى شناسيم 
«خانم طاهايى»؛ بانويى كه در دوره خفقان 
سياسى پهلوى و اضمحالل فرهنگ دينى در 
جامعه ايرانى به تنهايى پرچم تربيت دينى 
بانوان مشهد را برافراشت و با اخالق حسنه 
و  زنان  عالمانه اش، موجب جذب  رفتار  و 
دختران بسيارى از اقشار مختلف فرهنگى 
و اجتماعى پاى منبر دين شد. در آستانه 
هشتمين سالگرد درگذشت استاد طاهايى 
با منور شايسته خوى؛ مدير مؤسسه علمى- 
تحقيقى مكتب نرجس(س) درباره چرايى 
جهان  در  عالم  بانوى  يك  شدن  اسطوره 

اسالم گفت وگو كرده ايم.
 دليل توجه استاد طاهايى به تحصيل 

دينى بانوان چه بود؟
مهم ترين دغدغه خانم طاهايى براى تحصيل 
بانوان در حوزه هاى علميه اين بود كه بانوان 
ركــن جامعه و در عرصه تربيتى و فرهنگى 
پايه اصلى هســتند و اگر بانوان يك جامعه 
اصالح شوند، كل جامعه اصالح مى شود. به 
همين دليل، ســرمايه گذارى غنى كرد و با 
نسل جوان و نوجوان و حتى بانوان فرهيخته 
آن دوره مانند پزشــكان و معلمانان ارتباط 
گرفت و آن ها را جذب كرد. اغلب مخاطبان 
وى را نسل جوان تشكيل مى دادند و دليل 
اين رغبت هم اخالق خوش و حسنه خانم 
طاهايى بود. اين نكتــه را هم بگويم كه نه 
تنها قشر مذهبى كه حتى افراد غيرمذهبى 
نيــز جذب اخالق و منش و حتى ظاهر وى 
مى شــدند و «خانم» هم هيــچ منعى براى 
حضور قشرغيرمذهبى پاى درس نداشت و 

جلسات وى بسيار شلوغ بود. 
اســتاد طاهايى پس از هجرت به مشهد و 
برگــزارى كالس درس در منــزل خود در 
سال 45 تصميم به تأسيس «مكتب نرجس» 
گرفت و اكنون نزديك به نيم قرن از فعاليت 
علمى و تحقيقى بنــاى علمى اين مكتب 
مى گذرد و طالب و دانش آموختگان بسيارى 

را تحويل جامعه ايرانى و جهانى داده است.
  خانم طاهايى نــه تنها براى بانوان 
حوزوى كــه براى بانوان مشــهدى 
بانو  است.  نشــدنى  تكرار  خاطره اى 
طاهايى چه ويژگى در رفتار اجتماعى 
داشــت كه به اســطوره دينى بانوان 

تبديل شد؟
نگاه استاد طاهايى يك نگاه جامع بود. وى با 
تعصب به مسائل نگاه نمى كرد. محور تصميم 
گيرى هاى «خانم» قرآن و عترت بود و سعى 
مى كرد آنچه منطبق با اســالم ناب است را 
پياده كند. يكى از مسائلى كه استاد خيلى 
به آن توجه داشت، اصول و ارزش هاى حاكم 

بر جامعه دينى بود. استاد معتقد 
بود، اگر يك زن مى خواهد رشد 
كند، بايد در چارچوب قواعد دينى 
باشد. وى به رابطه بين تهذيب و 

كسب علم اعتقاد داشت.
اســتاد طاهايى كامالً به روز بود 

ومنطبق بر نيازهاى جامعه حركت مى كرد 
و چه پيش و چه پس از انقالب پيرو واليت 
بود و گام به گام پشــت سر واليت حركت 
مى كرد، وابسته به حزب و جناح خاصى نبود 
و فقط پيرو واليت بود. در دعوت مردم محور 

فقط اهل بيت و دين بود. 
ايشــان جز مباحــث علمى چه   

رويكردى در تربيت طالب زن داشت؟

در مــاه رمضــان، هرشــب با 
طلبه ها به حرم امــام رضا(ع) 
تشرف داشــت و آداب زيارت و 
ارتباط با معصوم را در عمل به 
آن ها آموزش مى داد. وى عالقه 

ويژه اى به امام زمان داشت.
يكى از مسائلى كه وى در مباحث علمى و 
تربيت شاگردان به آن توجه داشت، اعتماد 
بود. دقــت در انتخاب افراد بــراى آينده و 
كادرســازى از مهم ترين اصــول مديريتى 
و تربيتى اســتاد بود. زمانى كه اســتعداد و 
توانمندى افراد را شناســايى و آن ها را وارد 
عرصه هاى تدريس، تبليــغ و... مى كرد، به 
جرئــت مى توانم ادعا كنم اغلب اســتادان 

حوزه هــاى علميه خواهران تربيت شــده 
مكتب خانم طاهايى هســتند. اولين بارى 
كه خانم، من را براى تبليغ فرســتاد، جاى 
خودشان بود. خاطرم هست وقتى پيشنهاد 
كرد كه من منبر بروم خيلى تعجب كردم، اما 
اعتماد خانم به من موجب شد آن جلسه را 
بروم و وى هم تمام مدت مى نشست وگوش 
مى كرد و پس ازمدتى محاسن و معايب كار 

را به شاگردان مى گفت.
ازاصــول تربيتــى «خانــم» اين بــود كه 
تشويق هاى عملى داشت، افراد را نزد يكديگر 
نقد نمى كرد و ايــراد افراد را به صورت غير 
مستقيم گوشــزد مى كرد، اين يكى از نقاط 
قوت اســتاد بود. همين ويژگى موجب شد 
پس از ارتحال خانم طاهايى، مكتب نرجس 

بتواند روى پاى خودش بايستد.
نيروهاى نخبــه را از شهرســتان ها جذب 
مى كرد و براى آن ها خوابگاه ايجاد كرده بود 
تا براى شهرستان ها كادرسازى كند. معتقد 
بــود، طلبه بايد در خوابگاه ســبك زندگى 
اســالمى را فرا بگيرد و يك بانوى خوب و 
جامع تربيت شود تا بتواند يك مادر خوب و 
زن مؤمن باشد و بعد بتواند در جامعه فعاليت 
كند.اصالً نگاه سازمانى صرف نداشت، بلكه 
نگاه سيستمى منظومه اى خانواده محور بود. 
 خانم طاهايى چه رويكردى در تربيت 

طالب غير ايرانى داشت؟
در تربيت طالب خارجى به گونه اى برخورد 
مى كرد كه فرد يك طلبــه پرتوقع تربيت 
نشود، بلكه طلبه اى كه بتواند بلندگوى دين 
باشــد و فرياد دين را به گوش افراد برساند. 
براى جذب طالب خارجى به فرهنگ، آداب 
و رسوم آن ها احترام مى گذاشت، اگر طلبه 
تازه واردى عالقه داشت موسيقى كشورش 
را گوش كند يا حتى آرايش كند، در همان 
ابتداى امر موضع گيــرى نمى كرد، بلكه با 
رفتار و عمل احترام آميز چنان افراد را جذب 
خود مى كرد كه آن ها سعى داشتند خودشان 
را شبيه «خانم» كنند. خانم طاهايى اعتقاد 
داشت، عرصه فعاليت بانوان، جهانى است و 
يــك زن چه در ايران و چــه خارج از ايران 
مى تواند منشــأ اثر باشد و با استناد به آيات 
قرآن معتقد بود، مهندسى فرهنگى جامعه 

به دست بانوان است.
خانم طاهايى براى تربيت طلبه نگاه داخلى 
ورودى هاى  اولين   59 سال  از  نداشت. 
از  پس  كه  داشتيم  حوزه  به  را  غيرايرانى 
علميه  حوزه  خود  كشورهاى  در  تحصيل، 
ايجاد كردند، مترجم شدند، كتاب نوشتند 
و مى نويسند يا مبلغان موفقى در كشورهاى 
از همه قاره ها و  خود هستند. طلبه هايى 

بيشتر كشورها حضور داشته و دارند.

مدير مكتب نرجس در گفت وگو با قدس:

«خانواده محورى» نگاه تربيت علمى استاد طاهايى بود 

فاطمه زهرا  الگوى عفاف و حيا
معارف: در روايات داريم «الَْحَياُء َو الْإِيَماُن 
َمْقُرونَاِن فِي َقَرٍن َفإَِذا َذَهَب أََحُدُهَما تَِبَعُه 
َصاِحُبــه» يعنى، حيا و ايمــان دو قرين و 
همراه يكديگرند، اگر يكى از اين ها برود به 

تبع آن، ديگرى هم مى رود.
يكــى از نمونه هــاى الگــو قــرار گرفتن 
فاطمه(س) در دينمدارى حقيقى، در باب 

حيا و عفت است.
اين همان فاطمه(س) اســت كه وقتى مرد نابينايى بر او وارد شد، از او رو گرفت 
و با حجاب نشســت، در اين هنگام پيامبر به او فرمود: يا فاطمه! براى چه خود را 

پوشاندى و از وى رو گرفتى؟ او كه نابيناست و تو را نمى بيند دخترم. 
ايشان فرمود: پدر جان درست است كه او مرا نمى بيند، اما من كه وى را مى بينم، 

همچنين او بو را هم استشمام مى كند. 
در اين هنگام پيامبر فرمود: شهادت مى دهم كه تو پاره تن من هستى «اشهد انِك 

بضعه منى»
همچنان كه مى بينيم حضرت زهرا(س) حتى نسبت به بو و عطرى كه از خودشان 

به نامحرم برسد، حساسيت داشتند.

ياراِن حسين و ياراِن مهدى
معارف: بُِرير در شب عاشورا، وقتى تهديد 
شــمر را شــنيد، گفت: «آيا مــرا از مرگ 
مى ترســانى؟ به خدا قســم، مرگ با پسر 
پيامبــر خدا، نــزد من از زندگى با شــما 
عزيزتر اســت.»، ياران امــام مهدى نيز با 
چنين روحيــه اى آرزو دارند «در راه خدا» 
به شهادت برسند: «َو يََتَمنَّوَن أن يُقَتلوا فى 

َسبيِل اّهللا»
عشق در ياران حضرت مهدى نيز وجود دارد؛ چنان كه در وصف ايشان گفته اند: 
«در ميدان رزم، ِگرد وجودش مى چرخند و با جان، حفاظتش مى كنند.» دو برادر در 
كربال بودند به نام َعمرو بن قرضه و على بن قرضه. َعمرو هنگام نماز ظهر، سپر امام 
گشت و به شهادت رسيد و برادرش در لشكر عبيداهللا بن زياد به شقاوت! [يا] فرزنِد 
محمدبن بشير در كربال اسير شد، امام بيعتش را از او برداشت تا به يارى پسرش 
برود، اما محّمد گفت: «دّرندگان در حالى كه زنده ام، مرا بدّرند، اگر تو را تنها بگذارم»
انتظارِ مهدى باوران و مهدى ياوران نيز هنگام ظهور چنين اســت كه در زيارت 
جامعه كبيره مى خوانيم: «بِأَبِي أَنُْتْم َو أُِمّي َو نَْفِسي َو أَْهلِي َو َمالِي»؛ پدرم به فدايت 

مهدى جان، مادرم، خودم و خانواده ام به فدايت...
مقتل خوارزمى، ج1، ص251؛ مستدرُك الوســائل، ج11، ص114؛ بحار االنوار، 

ح45، ص29؛ بحار االنوار، ج44، ص394؛ فرات تا فرات، ج1، ص61؛

آيت اهللا جوادى آملى: 
اگر دين را برداريم اخالق ضمانت اجرا ندارد 

حوزه: آيت اهللا جــوادى آملى گفت: اگر 
دين را برداريــم، اخالق ضامن اجرا ندارد، 
بنابراين هر جا مسئله احكام الهى و اخالق 
الهى و حقوق الهى مطرح مى شود خداوند 
جريان معاد را ذكر مى كند براى اينكه اين 

ضامن اجراست.
وى در جلسه درس تفسير خود به تفسير 
آيات ابتدايى سوره مباركه مجادله پرداخت و اظهار داشت: ضامن اجراى احكام و 
ِحَكم الهى، اعتقاد به مسئله معاد است، چون اگر معاذاهللا معادى در كار نبود، انسان 

بعد از مرگ مسئول نبود.
وى افزود: اگر معاذاهللا پس از مرگ خبرى نباشد، مسلمان و غيرمسلمان مى شوند 

معدوم و در حال عدم، فرقى بين مؤمن و كافر نيست.

يك حديث / يك تصوير

نكته هاى ناب 

تا طلوع

با علما

لطفاً مديران انقالبى را تكثير كنيد
خاطرات يك طلبه فرامرزى

 معــارف/ حجــت االســالم دكتــر يحيى 
جهانگيرى سهروردى   در هفته اى كه گذشت 
اولين برف سنگين و ديرهنگام امسال، براى همه 

خيلى شيرين و دلچسب بود؛ اما تلخكامى هايى 
نيز به دنبال داشت، مثالً اتوبان هاى نيمه تعطيل 
و مدارس تعطيل و دانشگاه ها به صورت تعطيل 
و نيمه تعطيل شــدند و از همه بدتر سرنوشت 
ادارات بــود كه مانند چشــم آدم خــواب آلود 
نيمه باز بودند. شــادى دانش آموزان و بعضى 
از دانشــجويان از اين تعطيلى را در برف بازى 
و گاه استورى هاى اينستاگرامى شاهد بوديم. به 
هر صورت، خيلى ها خواب گرمستان را در اين 
سرما خريدار بودند. در بين اين خيلى هاى راضى 
از تعطيالت برفى، برخى افراد هم هســتند كه 

خالف ايــن جريان حركت مى كنند: مردى كه 
در دل غرب تحصيل كرده و مديريت بروكراتيك 
را به خوبى مى شناســد، درست در دل سرماى 
ســيبرى گونه گذشته، خود را به خطر انداخت 
و از استراحت قانونى خود صرف نظر كرد، صبح 
زود قم تا تهران را درهمان اتوبان نيمه تعطيل 
مى كوبد تا به جلســه ادارى براى توسعه و رشد 
دانشگاهش برسد.حجت االسالم دكتر مختارى 
(رئيس دانشــگاه اديــان و مذاهــب) مصداق 
مديريــت جهادى و انقالبى اســت. مديرى كه 

مثالى براى آتش به اختيار است.

 جاى خالى اين مديران در بدنه مديريت علمى 
كشور خيلى خالى اســت. خوب است به جاى 
برگزارى همايش آموزش مديريت انقالبى، بهتر 
است مصداق هاى اين مديريت را تكثير كنيم. 
امــروز در عصر جهاد مديريتى، به مجاهدانى از 
اين سنخ نيازمنديم. ياد بهشتى بخير كه فرمود: 

انقالبى، استراحت ندارد. 
كاش نهادهــاى موســوم به انقالبــى كار روز 
استراحت كه پيشــكش! روزهاى كارى حداقل 

استراحت نكنند.
اين انقالب كارها دارد و راه نپيموده بسيار...

مريم درساز: جوانان را به تحصيل 
علم تشويق مى كرد

پس از ازدواج زهره، من نزد «خانم» رفتم. 
آنچه من در سال هاى زندگى نزد خانم 
دريافتم، حال معنوى ايشــان بود. اين 
مســئله را به خاطر پياده كردن معارف 
قرآن در زندگى شان مى دانم، وى هيچ 
گاه مســتقيم ما را امر و نهى نمى كرد، 
بلكه هميشه در رفتارش نشان مى داد و 
با آيات و روايات ما را متنبه مى كرد. در 
چند ماه آخرعمر كه دستشان شكسته 
بود و بــراى فيزيوتراپــى مى رفت، در 
همان حال ذكــر مى گفت كه موجب 
تعجب كاركنان شــده بود. در روزهاى 
آخر هم كه بسترى بود، امر به معروف 
را حتى در بيمارســتان هم ترك نكرد، 
آنان را مجذوب خود كرده بود تا جايى 
كه برخــى از آنان تصميم گرفتند وارد 

حوزه شوند.

زهره درساز: مادرم گفت تو را به 
«خانم» بخشيدم

حــدود ســال 1374 و ســال چهارم 
تحصيلم در مكتب نرجس(س) بود؛ كه 
با نذر مادرم به خانه «خانم» رفتم. مادرم 
به من گفت تو را به «خانم» بخشــيدم. 
طى يازده سالى كه در كنار ايشان بودم، 
چيزهاى زيادى آموختم و هرگز پشيمان 
نيستم. خانم ساعات بيكارى را مطالعه 
مى كرد، بنابراين من هم بيشتر به درس 
و مطالعه تشويق مى شدم، وقت بيشترى 
براى مباحثه با همكالســانم داشــتم، 
هــم كار هنرى مى كــردم و هم درس 
مى خواندم. از نظر عاطفى و تربيتى نيز 
خانم جاى مادر واقعى را برايم پر كرده 
بودند، نكاتى در خانه دارى، همسردارى 
و تربيت فرزند در عمل به من آموخت 
كه گمان نمى كنــم هيچ جاى ديگرى 

مى توانستم بياموزم. 

خبر

احكام

بر جامعه دينى بود. استاد معتقد 
بود، اگر يك زن مى خواهد رشد 
كند، بايد در چارچوب قواعد دينى 
باشد. وى به رابطه بين تهذيب و 

اســتاد طاهايى كامالً به روز بود 

آيات ابتدايى سوره مباركه مجادله پرداخت و اظهار داشت: ضامن اجراى احكام و 

معارف

آگهی 
خواهان خانم نورجان رحمت پور حاجی آباد مالقاس��م فرزند جمشید دادخواستی به طرفیت 
خوان��ده محم��د رحمت پور حاجی آباد مالقاس��م فرزند میرهزار به خواس��ته صدور حکم به 
احراز ش��رایط اعمال وکالت در طالق تقدیم دادگاه های عمومی شهرس��تان تایباد نموده که 
جهت رس��یدگی به شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی شهرس��تان تایباد واقع در تایباد ارجاع و 
به کالسه 9609985722100282 ثبت گردیده است. به علت مجهول المکان بودن خوانده 
)محمد رحمت پور حاجی آباد مالقاسم( و درخواست خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین 
دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دستور دادگاه مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نشر آگهی و اطالع از مفاد آن ظرف 
هفت روز به دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود نسخه دوم دادخواست و ضمائم را 
دریافت و با توجه به صدور قرار داوری ، داور خویش را با شرایط ذیل به دادگاه معرفی نماید. 
1- مسلمان 2- آشنایی با مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی 3- متأهل و متعهد 4- عدم 

اشتهار به فسق و فساد 5- داشتن حداقل 30 سال سن . 9619206
ربانی فر -مدیر دفتر شعبه اول حقوقی تایباد 

آگهی
شماره پرونده :139504021657000158/1  شماره بایگانی پرونده :9500163

شماره ابالغیه : 139605121657000254 تاریخ صدور :1396/05/07
 ثبت ملک بیرجند

بدینوسیله به آقای رضا علی پورفرزند محمد علی  ش ش / کد ملی 0790321424/32424 
اعالم میگردد که آقای حس��ین محمد زاده به اس��تناد چک شماره 1394/11/05-183025 
بانک کش��اورزی درخواس��ت صدور اجرائیه علیه ش��ما به مبلغ4.000.000 ریال را نموده و 
اجرائیه تحت کالسه 9500163 در شعبه اجرای این اداره صادر گردیده است و نظر به اینکه 
برابر گزارش مامور ابالغ به دلیل ش��ناخته نش��دن ادرس اعالم ش��ده ابالغ اجرائیه به بدهکار 
میس��ر نگردیده لذا به استناد ماده 18 آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجرا به شما 
ابالغ می گردد که اجرائیه از تاریخ انتش��ار این آگهی ابالغ ش��ده محس��وب و چنانچه ظرف 
مدت 10 از تاریخ انتشار نسبت به پرداخت بدهی بستانکار اقدام ننمائید عملیات اجرایی برابر 
مقررات ادامه خواهد یافت ضمنا بر اس��اس ماده 158 آئین نامه اجرای مفاد اس��ناد رس��می 
الزم االج��را چنانچه بدهکار ظرف مدت 10 روز نس��بت به پرداخ��ت بدهی خود اقدام نماید 
از پرداخت نیم عش��ر دولتی معاف می باش��د و جز این اگهی آگهی دیگری منتش��ر نخواهد 

شد 9619114
تاریخ انتشار :   1396/11/12

حسن ابوترابی -رئیس ثبت اسناد و امالک شهرستان طبس 

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
وساختمانهای فاقد سند رسمی

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660308001003381 – 1396/10/30هیات اول/ دوم  موضوع قانون 
تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک بیرجند تصرف��ات مالکانه بالمعارض متقاضی آق��ای مصطفی بهلولی فرزند 
حس��ن به شماره شناس��نامه 306  و  ش��ماره ملی  0650692810 نسبت به ششدانگ سه  
دربند مغازه و اپارتمان فوقانی به مس��احت 113/35 متر مربع قس��متی از پالک 925 فرعی 
از 55 فرع��ی از 1427- اصلی بخش 2 بیرجن��د از محل مالکیت ورثه مرحوم بهلولی تائید و 

محرز گردیده است .   
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود درصورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید 
، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9619189
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/12
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/28

علی فضلی -رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی 

در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اسناد 
عادی یا رس��می آنان در هیات مستقر در اداره ثبت اسناد و امالک شیروان رسیدگی و تایید 
ق��رار گرفته جهت اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر 

االنتشار و محلی( بشرح ذیل آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 298-96 آقای حس��ینعلی ریاضی  فرزند علی اکبر  در سه دانگ مشاع از 
شش��دانگ یک باب منزل مس��کونی به مس��احت 150/10 متر مربع قسمتی از پالک شماره 

5211 فرعی از دو اصلی مزرعه حصار خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه رحیم زاده
2-کالس��ه پرونده 267-96  خانم اش��رف دالور کوران کردیه  فرزند پرویز در ششدانگ یک 
دربن��د مغازه به مس��احت 12/08 متر مربع قس��متی از پالک ثبتی 8 فرع��ی از 705 اصلی 

خریداری از ذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی
3-کالسه پرونده 315-96  آقای قربانعلی ایزانلو  فرزند مختار در سه دانگ از ششدانگ یک 
دربن��د مغازه به مس��احت 31/80 متر مربع پالک 7672 فرع��ی از 13 اصلی باغات و حومه 

خریداری از ذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی 
4-کالسه پرونده 290-96   آقای علی اکبر فوالدزاده دهقان  فرزند غالمحسین در ششدانگ 
ی��ک دربند مغازه به مس��احت 16 متر مربع پالک 7672 فرع��ی از 13  اصلی باغات و حومه 

خریداری از ذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی 
5-کالس��ه پرونده 314-96   آقای علی اصغر ایزانلو  فرزند مختار در س��ه دانگ از ششدانگ 
یک باب مغازه به مس��احت 31/80 متر مربع پالک 7672 فرعی از 13  اصلی باغات و حومه 

خریداری از ذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی 
6-کالس��ه پرونده 222-96  آقای منصورعلی خوش اندام  فرزند جبار در ششدانگ یک باب 
منزل مس��کونی به مساحت 162 متر مربع قس��متی از پالک 352 و 353  فرعی از 2 اصلی 

مزرعه حصار خریداری از مالک رسمی خانم فاطمه ابراهیمی
 7-کالس��ه پرونده 259-96 آقای س��ید رشید حس��ینی مش��هد طرقی فرزند سید رضا در 
شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 125/01 متر مربع پالک ثبتی 878 فرعی از 13 اصلی 

باغات و حومه خریداری از مالک رسمی  آقای محمدعلی شبیری
8-کالس��ه پرونده  226-96  آقای مراد قانعی فرزند غالمحسین در ششدانگ یک باب منزل 
به مس��احت 228/5 متر مربع قس��متی از پالک ثبتی 352 و 353  فرعی  از 2 اصلی مزرعه 

حصار خریداری از مالک رسمی آقای رمضانعلی گلی 
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ 
می گردد چنانچه اعتراضی دارند باید از انتش��ار آگهی و در روس��تاها از تاریخ الصاق در محل 
تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل وقوع ملک تسلیم و رسید اخذ نمایند. معترضین 
باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی 
مح��ل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت به اداره ثبت محل تحوی��ل دهند. در صورتی که 
اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی 
محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور س��ند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9619214 م الف 24
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/11/28
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

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

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

براب��ر رای ش��ماره  139660308002000669- 1396/10/25   ص��ادره  هیات 
اول موض��وع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند 
رس��می مس��تقر در واحد ثبتی قاین تصرفات مالکانه و بالمعارض  متقاضی    خانم  
معظمه  عظیمی  فرزند نوروز  بشماره  شناسنامه  2  صادره   از قاین  بشماره  ملی  
0889213801 در شش��دانگ  یکباب  ساختمان مس��کونی  بمساحت  160.30       
مت��ر مربع  در قس��متی از پالک  10  فرع��ی   از 1268-  اصلی بخش  11   قاین  
مزرعه  جعفر آباد واقع در بلوار امام  حسین  2   خربداری  ) مع الواسطه ( از مالک  

رسمی  سید محمد آیتی  محرز گردیده است  .  
. ل��ذا بمنظ��ور اطالع  عموم  مراتب  در دو نوبت  ب��ه  فاصله  15  روز  آگهی  می 
شود  در  صورتیکه اشخاص  نسبت  به   صدور سند مالکیت  متقاضیان  اعتراضی 
داش��ته  باش��ند  می توانند از تاریخ  انتشار اولین  آگهی  به مدت  دو  ماه اعتراض   
خود را  به  اداره  ثبت  اس��ناد وامالک  محل  تس��لیم  و پس از اخذ رسید  ، ظرف  
مدت یک  ماه  از تاریخ  تس��لیم  اعتراض ، دادخو اس��ت خود را  به  مرجع  قضایی  

تقدیم  نمایند. 
بدیهی اس��ت در صورت  انقضاء مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات 

سند مالکیت  صادر خواهد شد. 9619215
تاریخ انتشار نوبت اول : 1396/11/12

تاریخ انتشار نوبت دوم  : 1396/11/28
علی صفایی  فر-رئیس  اداره  ثبت اسناد و امالک قاینات

مدير مؤسسه معارف وحى و خرد: 
 به ام ابيها عالقه پيامبر

ريشه معرفتى دارد
شبســتان: عضو هيئت علمى دانشگاه علم و 
صنعت و مدير مؤسسه معارف وحى و خرد گفت: 
اينكه پيامبر(ص) فرمودند: «اگر كسى فاطمه را 
به خشم آورد مرا به خشــم آورده و اگر كسى 
او را خشنود سازد مرا راضى كرده است»، نشان 
مى دهد كه حضرت زهرا(س) آيينه تمام نماى 
حق است، نه آنكه صرف محبت پدر و فرزندى 

سبب ابراز چنين چيزى شده باشد. 
حجت االســالم والمســلمين على نصيرى در 
تبيين جايگاه و ارزش واالى حضرت زهرا(س) 
نزد پيامبر اكرم(ص)، گفت: حضرت رسول(ص) 
به اندازه اى به دخترشــان عالقه داشــتند كه 
فرمودنــد: «َفاِطَمُة بَْضَعٌة ِمنِّى  َفَمــْن آَذاَها َفَقْد 
آَذانِى؛ فاطمــه پاره تن من اســت و هر كس او 
را بيازارد گويى مرا آزرده اســت»؛ كه اين جمله 
پيامبر(ص) بار معنايى بسيار باالتر از محبت و 
عالقه مندى صرف به پدر و فرزندى دارد. البته 
بحث محبت را نمى توانيم در رويه اهل بيت(ع) 
منتفى بدانيــم، ولى آنچه كه وجهه غالب دارد، 
جنبه هاى معنايى و معرفتى اســت كه در اين 
ســخن پيامبر(ص) نهفته اســت، ضمن اينكه 
در روابط ميان ســاير اهــل بيت(ع) نيز چنين 
مسئله اى وجود داشت؛ يعنى جنس محبتشان 

صرفاً به ارتباط خانوادگى باز نمى گشت.
وى تأكيد كرد: حضرت زهرا(س) كسى است كه 
بنابر روايت اگر حضرت امير(ع) نبودند، بديلى 
براى همسرى ايشان در عالم وجود نداشت؛ كسى 
كه در اين سن كم، به چنين جايگاهى مى رسد و 
اين ارزش را نزد پيامبر ختمى مرتبت(ص) دارد، 
قطعاً بايد عظمتى بيش از جايگاه فرزندى نزد 
پدر داشته باشد كه همان شأن و مقام معرفتى 
است و اين رهاورد مقام ُقرب و عصمت حضرت 

زهراى مرضيه(س) است.

لباس هاى مرّوج فرقه هاى 
ضد  اخالقى

سؤال: پوشيد ن لباس هايى كه گروه هاى ضد  
اخالقى را ترويج مى كنند ، چه حكمى د ارد ؟

پاسخ:پوشيد ن لباس هايى كه نوشته يا نشانه اى 
د ر تأييد  و ترويج فرقه ها و گروه هاى ضد  اخالقى 

د ارد  مانند  عاليم همجنس گرايى حرام است.
توجه

1- د ر حكم لباس هاى حرام فرقى نمى كند  كه 
د ر جامعه و محيط ورزشى [1] پوشيد ه شود  يا 

د ر محيط منزل.
2- پوشــيد ن لباس هاى مشترك ميان كفار و 

مسلمانان مانند  كت و د امن اشكالى ند ارد .
3- لباس هايى كه قبالً مخصوص كفار بود ه، ولى 

هم اكنون مشترك است، بى اشكال است.
4- براى خانم ها بيرون گذاشتن هر قسمت از 
بد ن به جز صورت و كف د و د ســت هر چند  به 
مقد ار كمى باشد ، د ر انظار عمومى و د يد  نامحرم، 

حرام است.
5- خريد  و فروش و پوشيد ن شلوارهايى كه از 
چند  ناحيه پاره هستند  و توسط شبكه هاى ضد  
فرهنگى رواج د اد ه مى شوند ، حتى اگر د ر مقابل 
نامحرم پوشاند ه شوند ، به جهت ترويج شبكه هاى 

فساد ، حرام است.
پى نوشت:

[1]. ســؤال: نظــر جنابعالى د ر مورد  پوشــش 
لباس هايى كه عالمت كشورهاى غربى يا تصاوير 
مبتذل يا آرم گروه ها و يا آالت موســيقى حرام و 

قمار روى آن نقش بسته چيست؟
آيت اهللا خامنه اى: اســتفاد ه از اين گونه لباس ها 
كه ترويج فرهنگ غير مسلمانان است، اشكال د ارد .

برگرفته از كتاب «احكام مصور پوشــش 
بانوان»، اطلس تاريخ شيعه، 1391، ص 112 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 نگهدارى 20 ميليارد دالر خارج از نظام بانكى     تسنيم : رئيس كميسيون اقتصادى مجلس گفت: بر اساس برآورد ما 20 ميليارد دالر از منابع ارزى خارج از نظام بانكى نگهدارى مى شود كه به اقتصاد 
كشور ضربه زده است. محمدرضاپورابراهيمى با بيان اينكه بانك مركزى را مكلف خواهيم كرد كه حساب ارزى را براى سپرده گذاران ارزى افتتاح كند، افزود: اين افتتاح حساب ارزى به نحوى خواهد بود كه هر وقت 

سپرده گذار خواست، بايد اصل ارز را در اختيار وى قرار دهند.

 16گروه مشمول شدند
 آغاز پرداخت سود سهام عدالت كم درآمدها ازامروز

اقتصاد: مرحله دوم پرداخت ســود 
سهام از امروز آغازمى شود دراين دوره 
كم درآمدهــا دراولويت پرداخت قرار 
مى گيرند. امروز 16 گروه از 20 گروه 
مشموالن سهام عدالت سود سال 95 

خود را كامل دريافت خواهند كرد.
وزير امــور اقتصادى و دارايى گفت: 
ســود كامل ســهام عدالت اقشار 

آسيب پذير در دهه فجر پرداخت مى شــود. كرباسيان بيان داشت: تعدادى كه 
تحت پوشــش بهزيستى و كميته امداد امام خمينى هستند، در دهه فجر سود 
سهام عدالت را به مبلغ 150 هزار تومان دريافت مى كنند كه از اين رقم در مرحله 
اول مبلغ 50 هزار تومان را دريافت مى كنند.  وى در مورد پرداخت ســود سهام 
عدالت طبقات باالى جامعه هم گفت: ما سود شركت هاى مشمول سهام عدالت 
را به مرور دريافت مى كنيم. دراين باره رئيس سازمان خصوصى سازى اعالم كرد: 
مرحله تكميلى پرداخت سود ســهام عدالت براى 16 گروه از جمله مددجويان 

كميته امداد و بهزيستى از امروزپنجشنبه آغاز مى شود.
به گزارش ايرنا«على اشرف عبداهللا پورى حسينى» اعالم كرد: مددجويان كميته 
امداد و بهزيستى مشموالنى هستند كه ســهام يك ميليون تومان را كامل در 
اختيار دارند و از ســود كامل 150 هزار تومانى برخوردارند. وى افزود: تنها چهار 
گروه كارمندان، بازنشستگان لشكرى و كشورى و تأمين اجتماعى، كارگران فصلى 
و ســاختمانى، روستاييان و عشــايرى كه تحت پوشش كميته امداد نيستند و 
كسانى كه قبالً تحت پوشش كميته امداد بودند، اما اكنون مددجو نيستند، چهار 
گروهى هستند كه در دهه فجر ســود آن ها پرداخت نمى شود. حسينى افزود: 
ايثارگران، زنان سرپرســت خانوار و دختران مجرد، خدام مساجد، حسينيه ها، 
بقاع متبركه، بيماران خاص، مددجويان موسسات خيريه، فعاالن قرآنى، قاليبافان، 
زندانيان آزاد شده و تحت حمايت و تاكسيرانان از جمله گروه هايى هستند كه در 

دهه فجر، باقيمانده سود سهام عدالت آن ها پرداخت مى شود.

اعالم جرم ديده بان عدالت و شفافيت 
عليه سازمان خصوصى سازى

اقتصاد: ديده بان عدالت و شفافيت 
با ارسال نامه اى به قوه قضائيه، عليه 
رئيس ســازمان خصوصى سازى و 
خريــدار آلومينيــوم المهدى اعالم 
جرم كــرد. احمد توكلــى، رئيس 
هيئت مديره ديده بان شــفافيت و 
عدالت، در نامه اى خطاب به جعفرى 
دولت آبادى دادستان تهران، با ارائه 

مستنداتى خواستار محاكمه اشرف پورى حسينى رئيس سازمان خصوصى سازى 
به اتهام تضييع اموال عمومى و وجوه دولتى به دليل اهمال در انجام وظايف قانونى و 
نيز محاكمه محمد على محمدى، خريدار شركت آلومينيوم المهدى به اتهام «دخل 
و تصرف غيرقانونى و بدون اذن در حساب بانكى متعلق به كارخانه هاى آلومينيوم 

المهدى و هرمزال»، «ممانعت از حق» و «تصرف عدوانى» شد. 
درهمين حال رئيس سازمان خصوصى سازى در واكنش به اعالم جرم احمد توكلى 
عليه وى در خصوص نحوه واگذارى آلومينيوم المهدى گفت: اين كار آقاى توكلى 
خالف اخالق اســت و به نوعى نمونه بارز مقاومت و كارشكنى در برابر خصوصى 

سازى است.
به گزارش تسنيم؛ پورى حسينى با تاكيد بر اين كه آقاى توكلى بايد در خصوص راى 
صادره به قانون تمكين كند افزود:هيچ تخلفى در واگذارى شركت آلومينيوم المهدى 
صورت نگرفته اســت اظهار داشــت: اقدام آقاى توكلى در اين زمينه از مصاديق بازر 
مقاومت و كارشكنى در برابر خصوصى سازى است و اگر الزم باشد عليه ايشان شكايت 

خواهم كرد.

ميز خـــبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  دستاوردهاى 
40 ساله انقالب اسالمى در حوزه توليد از 
زواياى متعددى قابل بحث و بررسى است.

قرار بود اين زوايا را از زبان يك پيشكسوت 
حوزه صنعت ملى مانند عبدالوهاب سهل 
آبــادى دبير كل خانه صنعــت، معدن و 
تجارت ايران بشــنويم، اما به دليل ســفر 
پيش آمده براى ايشــان، قائــم مقام وى 

آرمان خالقى با ما سخن گفت.
خالقى اگر چه در زمره صنعتگران نســبتاً 
جوان كشور اســت، اما به دليل شناخت 
جامع و دستى كه از نزديك بر آتش توليد 
دارد، تصويرى شفاف از چهل سال گذشته 
اين حوزه به دســت داد. گفت و گوى ما را 

بخوانيد:
 آقاى خالقى! زمانى كه انقالب شكل 
توليد كشــور  به  انتقاد  اين  گرفت، 
وارد مى شــد كه در قبل از انقالب، 
مونتاژمحور و فاقد استقالل بوده و ما 
بايد خودكفايى ملى داشته باشيم. با 
اين پيش فرض، چه تصويرى از صنعت 

ملى آن زمان مى شود ارائه كرد؟
بلــه... اينكه صنعت و توليــد ما پيش از 
انقالب، وابســته، مونتــاژكار، غيردرونزا و 
فاقد خالقيت اســت بر سر زبان دلسوزان 
قرار گرفت و بابت اينكه براى پيشرفت به 
متخصصان خارجى نياز داريم انتقادهاى 
جدى مطرح بود؛ بنابراين قرار بود طراحى 
صنعت كشــور بر اين مبنا پيش برود كه 
صاحب اقتصاد و صنعتى مستقل بشويم. 
در واقع اين ايــده آرمانى دولتمردان ما از 

ابتداى انقالب تاكنون بوده و هست.
 اين ايده در مقام اجرا چطور پيش 
رفت؟ بيشــتر منظورم ســال هاى 

ابتدايى انقالب است...
طبعاً تحقق اين هــدف دچار چالش هاى 
زيادى شــد. بخصوص پس از اشغال النه 
جاسوســى و تحريم هايى كــه آمريكا با 
سردمدارى كارتر بر ما تحميل كرد. حضرت 
امام خمينى (ره)و انقالبيون به اين وضعيت 
واكنش نشان دادند و گفتند بايد خودكفا 
شويم؛ خودكفايى در توليدات كشاورزى و 

صنعتى. در واقع ما از 
ســال 1358 تحت 
تحريم هاى   فشــار 
قرار  ناجوانمردانــه 
گرفتيــم و از آغــاز 
و  توليــد  انقــالب، 
صنعتمان ناگزير به خودكفايى شــد. اين 
براى ما يك انتخاب نبود، بلكه يك ضرورت 
بود. در آن زمان مجبور شديم تمام برنامه ها 
را طورى طراحى كنيم كه محروميت هاى 
ناشى از تحريم و فشار وارد آمده از ناحيه 
جنگ تحميلى را پوشش دهيم. آن زمان 
جنگ، شرايط را براى ما چنان سخت كرده 

بود كه به درون زايى روى آورديم.
متأسفانه در آن برهه نه تنها زيرساخت ها 
و ســخت افزارهاى ما بمباران شد از نظر 
نــرم افزارهاى صنعتى هم در مضيقه قرار 

گرفتيم.
 دولتى شدن اقتصاد هم پس در اين 

برهه كليد خورد؟ 
بله... دولتى شدن، عمومى شدن و يا ملى 
شدن بسيارى واحدهاى توليدى از همان 
زمان ها شروع شد. از آن جايى كه ما تحت 
شرايط سخت جنگ بوديم بحث سهميه 
بنــدى ارزاق عمومى تنها گزينه بود، چرا 
كه امكانات كم بــود و بازار محدود و فاقد 
رقابت. البته طبعاً مردم هم انتخاب ديگرى 
نداشتند و در صف هاى طوالنى ماندن به 

منظور تهيه ارزاق عمومى و كاالها را تجربه 
كردند. 

 تالش ها براى خودكفايى در دوران 
بعد از جنگ چطور پيش رفت؟

به محض اتمام جنگ، بازســازى و ايجاد 
زيرساخت در دســتور كار قرارگرفت و به 
بخش خصوصى كمك شــد تا واحدهاى 
جديد توليدى شــكل بگيرد. در آن برهه 
شاهد شــكل گيرى شهرك هاى صنعتى 
در دورتريــن نقاط كشــور بوديم. مجوز 
دادند تا اين شــهرك ها شكل بگيرد، چرا 
كه نگاه انقالب،  توســعه اقتصادى مناطق 
محروم و ايجاد مشــاغل پايدار براى مردم 
بويــژه در مناطق محروم بــود. صرف نظر 
از اينكه اين شــهرك ها تا چه حد موفق 
بودند، نحوه توســعه و مكان يابى چگونه 
بــود يا اينكه واحدهاى توليدى تا چه حد 
توجيه فنى،اقتصادى و جغرافيايى داشت، 
تفكــر صنعتــى را در كل كشــور ايجاد 
كرد. در نتيجه اين اقدام ها شــاهد  ايجاد 
زيرساخت هاى قابل قبول و تولد واحدهاى 

صنعتى موفقى در كشور بوديم.
 اگر قرار باشد نقطه عطفى در تاريخ 
متصور  انقالب  از  پس  كشور  صنعت 

شويم، اين نقطه كجاست؟
به عقيده مــن فرمان تاريخى مقام معظم 
رهبرى براى اصل 44 و خصوصى ســازى، 
همان نقطه عطف اســت و در 20 ســال 

گذشــته، تا حــد قابل توجهــى قدرت 
اقتصــادى را از دولــت گرفــت اگر چه 

مشكالتى به همراه داشت و دارد.
 در مجمــوع كارنامــه انقالب در 
با وجود مشكالت  اين چهل ســال 
و مضيقه هايــى كه وجود داشــته 
امروز به چه نقطه اى رســيده و چه 
اعتماد  افزايش  براى  پيشنهادهايى 

عمومى در اقتصاد داريد؟
متأسفانه مشكالت و مضيقه ها دراين مسير 
خيلى زياد بود و اگر ما در شــرايط عادى 
ونرمال حركت مى كرديــم امروز به طور 
قطع جزو 20 اقتصاد بزرگ جهان بوديم و 
در منطقه هم پيشتاز بوديم. اين سختى ها 
در واقــع ما را با موانعى روبه رو كرد كه از 
برخى جنبه هاى توسعه عقب مانديم. امروز 
اقتصاد ما با سياســت بشدت گره خورده؛ 
چه سياســت داخلى و چه در عرصه بين 
الملل. پس ما بايد وضعيت كشور و كارنامه 
40 ساله را با توجه به محدوديت ها بررسى 
كنيم. خوشبختانه با وجود اين سختى ها 

امــروز اقتصاد كشــور در 
وضعيت قابل قبولى اســت 
و مســيرمان براى رسيدن 
به رتبه يك منطقه مطابق 
سند چشــم انداز و در بين 
25 كشور منطقه هنوز ادامه 
دارد. شايد بهتر است بگويم 
يك سوم راه مانده و ارزيابى 
دقيق بايد در 1404 صورت 
گيرد تا معلوم شــود ما چه 

كرده ايم در برابر رقبا.
معتقــدم حركــت اقتصاد 

كشــور رو به جلو اســت و بــه نقطه اى 
رسيده ايم كه شعار توليد ملى و محصول 
ايرانى براى مردم گوش نواز شــده است؛ 
بنابراين بايد حمايت هــاى مالى و قانونى 
تداوم يابد. در مجموع بايد گفت اقتصاد و 
صنعت ما هر چند در مواردى از ريل خارج 
شده، اما امروز در مسير اصلى توسعه است 
فقط الزم است ســرعت حركت را اندكى 

بيشتر كنيم.

 گفت وگوى صريح قائم مقام دبيركل خانه صنعت ومعدن ايران 

  بدهكاران با بانك ها كارنامه 40 ساله اقتصاد با توجه به محدوديت ها بررسى شود
تهاتر مى كنند 

مى شــود  عنوان  كه  درحالــى  اقتصاد: 
معوقات بانكى 100 هــزار ميليارد تومان 
است تسهيالت دهى بانك ها را تحت الشعاع 
قرار داده اما برخى ابربدهكاران بانكى شيوه 
جديد بــراى پرداخت بدهى خود درپيش 

گرفته اند.
درايــن باره پرونــده ح. ز. به اتهام خيانت در 
امانــت و تحصيل مال از طريق نامشــروع 
به ميزان تقريبى 300 ميليارد تومان از منابع 
بانك ملت در حال رسيدگى است،كه نامبرده 
با ايجاد فشــار و البى گرى درصدد آن است 
تا زمين هــاى موقوفه خود را به عوض بدهى 
300 ميلياردى خود به چندين برابر قيمت با 
بانك تهاتر نمايد.اين فرد هم اكنون درخارج 
از كشور به ســرمى برد. اين در حالى است 
كه نه تنها مطابق ارزيابى كارشناسان رسمى 
دادگســترى ارزش اين زمين ها بيش از 50 
ميليارد تومان نمى باشــد، بلكه يكى از اين 
ســه ملك داراى بدهى تقريبى 30 ميليارد 
تومانى بابــت اجاره بهاى معوق خود به يك 

نهاد غيردولتى مى باشد.
گفتنى اســت، ح.ز. پس از اينكه با پاســخ 
منفى مديران بانــك در خصوص تهاتر اين 
امــالك با كل بدهــى 300 ميليارد تومانى 
خود مواجــه گرديد، مجدداً براى دومين بار 
بدون توثيق حتى يك ريال وثيقه با فشار و 
البى گرى اقدام به خروج از كشــور به مقصد 
كشــور امارات نموده است. جالب اينكه اين 
ابربدهكار سيستم بانكى، با وجوه بيت المال 
اقدام به ســرمايه گذارى در خارج از كشــور 
(انگليس، آمريكا، فرانســه و امارات) به نام 

همسر و فرزندان خود نموده است.
همچنين كلكسيونى از ماشين هاى ميلياردى، 
ويالى شخصى در امارات، موناكوى فرانسه، 
لندن و امثال آن تنها بخشــى از حيف وميل 
اموال بيت المال توســط نامبرده مى باشــد. 
گفتنى است نامبرده در حال حاضر در كشور 

امارات به سر مى برد.
نامبرده در بازار خريد و فروش ارز فعال بوده 
و در برهــه اى كار واردات پالت هاى ارزى را 

به عهده داشته است.

ذره بين

به محض اتمام 
جنگ، بازسازى و 
ايجاد زيرساخت 

در دستور كار 
قرارگرفت و به 

بخش خصوصى 
كمك شد 

بــــــــرش

 مرحله دوم پرداخت ســود 
سهام از امروز آغازمى شود دراين دوره 
كم درآمدهــا دراولويت پرداخت قرار 
 گروه 

وزير امــور اقتصادى و دارايى گفت: 
ســود كامل ســهام عدالت اقشار 

عليه سازمان خصوصى سازى
ديده بان عدالت و شفافيت 
با ارسال نامه اى به قوه قضائيه، عليه 
رئيس ســازمان خصوصى سازى و 
خريــدار آلومينيــوم المهدى اعالم 
جرم كــرد. احمد توكلــى، رئيس 
هيئت مديره ديده بان شــفافيت و 
عدالت، در نامه اى خطاب به جعفرى 
دولت آبادى دادستان تهران، با ارائه 

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

انا
: ش

س
عك
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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

مقام معظم رهبرى:
دهه فجر، سرآغاز طلوع اسالم و مقطع رهايى 

ملت ايران است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
ال اله اال اهللا 

الملك الحق المبين
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گزارش از شخص

ماجراى چك 2 ميليون دالرى
روزى كه «مير محمد صادقى» هواپيماى حامل امام(ره) را بيمه كرد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  بختيار با آن 
دولت نصفه و نيمــه اش به هر درى زده بود تا 
مانع بازگشت امام(ره) شود. بنيانگذار انقالب اما 
روى حرفش ايســتاده بود... بازگشت به ايران 
قطعى بود. اين شد كه بختيار برگ آخرش را رو 
كرد. تهديد به اينكه هواپيماى حامل امام(ره) را 
هدف قرار مى دهد. آن طرف ماجرا « ايرفرانس» 
بود كه با همه يال و كوپال تجارى اش، دبه كرد! 
بــا اينكه بردن امام(ره) به تهران مى توانســت 
بهترين تبليغ در گستره جهانى براى اين شركت 
باشــد، اما تهديد بختيار و اينكه هيچ شركتى 
حاضر به بيمه كــردن هواپيما نبود، ايرفرانس 
را دچار ترديد كرد. ماجرا داشت همان طور كه 
«بختيار» مى خواســت، تمام مى شد. غول هاى 
بيمه اى و تجارى اروپا كه دســت و پايشــان 
لرزيده بود، هرگز فكر نمى كردند يك ميليونر 
ايرانــى و انقالبى پيدا شــود و گره از كار پرواز 

بزرگ قرن باز كند. 

  راز سر به ُمهر
«عالء الدين مير محمد صادقى» با اينكه از جمله 
شخصيت هاى انقالبى و هميشه در صحنه است، 
كمتر مى شود رد و نشان يا تصوير و گفت و گوهاى 
ريز و درشت را در باره نقش و تأثيرگذارى اش در 
جريان مبارزه و پيروزى انقالب پيدا كرد. ميليونر 
ســابق و ميلياردر امروزى ايران، اگرچه بشدت 
اقتصادى و اهل حســاب و كتاب اســت، اما در 
تاريخ انقالب ميزان حضور ثروت و ســرمايه اش 
در ميدان مبارزه، بيشتر از حضور خودش است. 
اين يعنى، ســرمايه گذار 86 ساله ايرانى در همه 
اين ســال ها حاضر نشده بيشتر از آنچه ديگران، 
جســته و گريخته در باره نقش او در رخدادهاى 
سال 57 گفته اند، حرفى بزند. خودش گفته است: 
«مى خوام مثل يه راز سر به مهر باقى بمونه، اين 
يه قــراره» ديگران اما مى گويند، ســال 57 اين 
بازارى اصفهانى در اقدامى دســت ودلبازانه وارد 
دفتر مدير ايرفرانس شده و چك 2 ميليون دالرى 
بابــت بيمه هواپيماى حامل امام(ره) را روى ميز 

گذاشته است!

  سراى «حاج حسن»
خانــواده «مير محمد صادقــى» از دهه 30 در 
اصفهان ُشــهره بود، اما نه به پولدارى و ميليونر 
بودن. آن ها پشــت در پشت روحانى زاده بودند 
و اصالتشــان به ديندارى و علم انــدوزى بود. 
«عالء الدين» چهارمين فرزند اين خانواده بود كه 
به قول خودش از كودكى عالوه بر امور دينى و 
درسى، دنبال اقتصاد و كار در بازار هم رفت. در 
اين باره گفته است: « ابتدا در كارخانه اى كارگرى 
مى كردم. بعد راهى بازار شدم. در همين سال ها 
به عضويت انجمن تبليغات اســالمى اصفهان 
درآمدم». وارد شدنش به دنياى سياست و مبارزه 
نيز از همين ايام آغاز مى شود. آشنايى و دوستى 
با شــهيد بهشــتى هم در ادامه همين دوران 
اتفاق افتاد. چند ســال بعد انگار اصفهان براى 
فعاليت هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى او و 
برادرش كوچك شد. در خاطراتش مى خوانيم: 
«چند بارى به تهران سفركرده بوديم. تهران قلب 
اقتصاد ايران بود و براى كسب موقعيت هاى تازه 
بايد راهى تهران مى شديم. با همان اندوخته مالى 
حجــره اى در بازار تهران گرفتيم و فعاليت هاى 

اقتصادى خود را آغاز كرديم ».

  بازار قماش
حجره اى در ســراى «حاج حسن» كه مخصوص 
اصفهانى هــا بود و كار قماش را مى توان ســكوى 
پرش او دانســت. اندكى بعــد وارد بازارهاى تازه 
شدند. چاى، گچ، سيمان و... از جمله مواردى بود 
كه مشترى هاى اصفهانى و غير اصفهانى شان به 
آن ها نياز داشتند. همين نياز همشهرى ها آن ها را 
واداشت هر روز وارد عرصه جديدى از فعاليت هاى 
اقتصادى شــوند و كار و بارشان رونق بگيرد و به 
بازارى هاى سرشــناس آن زمان تبديل شــوند. 
فعاليت سياسى شان هم كه با نهضت ملى شدن 
نفت آغاز شده بود از سال 1340 رنگ و بوى جدى 
ترى به خود گرفت. همســايگى حجره هايشان با 
كسانى چون برادران عسگراوالدى، ابوالفضل توكلى 
بينا، حاج تقى سيد خاموشى، الجوردى، لوالچيان 
و... در اين زمينه بى تأثير نبود. آن ها هم راه ديگر 

بازاريان ســنتى را رفتند و با ايجاد تشــكل هاى 
مذهبى، فعاليت هاى اجتماعى و سياسى خود را 

گسترش دادند. 

  پدر گچ و سيمان
چند ســال پيش برخى ســايت ها در گزارشى 
با عنــوان « ميلياردرهاى ايرانى را بشناســيد» 
او را اينچنيــن معرفى كردند: « عال مير محمد 
صادقى را همه به عنوان پدر گچ و سيمان كشور 
مي شناسند. اولين صندوق قرض الحسنه انقالبي 
را 38 سال پيش در مسجد لرزاده تأسيس كرد. 
او بنيانگذار ســازمان اقتصاد اسالمي است كه 
روزي قرار بود بانك خصوصي بازاري ها باشــد، 
اما با تهديد به استعفاي هفت عضو كابينه دولت 
موقت، به محاق تعليق رفت... او رئيس انجمن 
صنايع و معادن گچ كشــور، رئيس خانه معدن 
كشور، بنيانگذار و رئيس هيئت مديره اتاق هاى 
مشترك ايران و كانادا، ايران و افغانستان، كميته 
مشــترك ايران و كره، شوراى مشترك ايران و 
بحرين، ايران و عربستان، اتحاديه توليد كنندگان 
و صادر كنندگان محصوالت معدنى، عضو هيئت 
مديره شركت كشتى سازى نوح، شركت صنايع 
گچ خوزستان، شــركت صادراتى بنادر جنوب، 
شركت پخش سيمان كشور و عضو هيئت رئيسه 

اتاق تهران است».

  بانك اسالمى
بهمن 1390 در گفــت و گو با « قدس آنالين» 
از خاطراتش مى گويد: « از سال هاى دهه 40 با 
خطابه ها و نوشته هاى امام(ره) آشنا بودم، بارها 
به منزل امام در قم رفته بودم. در نجف هم دو، 
سه مرتبه ايشان را زيارت كردم. امام (ره) وقتى 
كه در پاريس هم بودند، خدمت ايشان رسيدم. 

سال 57 مى خواستند به بهانه اينكه هيچ شركت 
بيمــه اى حاضر به بيمه هواپيما نيســت، ورود 
ايشان را مختل كنند. اين بود كه خدمت بزرگانى 
مثل آيت اهللا بهشــتى اطالع دادم كه حاضرم 
همه دارايى هايم را بدهــم و هواپيماى امام را 
بيمه كنــم...». او در اين گفت و گو از حضورش 
در كميته اعتصاب ها و ســرو سامان دادن آن ها 
جورى كه به مردم فشــار اقتصادى وارد نشود، 
مى گويد، از ديدارهايش با امام(ره) پس از انقالب 
و براى تبيين جايگاه بخش خصوصى در اقتصاد، 
از ديگر بازارى هايى كه پيش و پس از انقالب در 
صحنه مبارزه حضور داشتند، ايده تأسيس بانك 

اسالمى و... نيز حرف مى زند.

 1000 صندوق 
اگرچه هرگز پست و مقام دولتى را قبول نكرده 
و حتى پيشنهاد وزارت بازرگانى را رد مى كند، 
اما نقش، حضور و تأثيرش در اقتصاد و سياست 
به همين هايى كه گفتيــم و راه اندازى 1000 
صندوق قرض الحســنه، محدود نمى شود. دهه 
60 و دوران جنگ نيز اقتصاد ايران شــاهد اوج 
حضــور و همراهى افرادى چــون « ميرمحمد 
صادقى» اســت. در اين باره گفته است: « ما به 
صورت شــخصى و يا از طريق اتاق بازرگانى به 
جبهه هــا كمك مى كرديــم. اصلى ترين بخش 
كمك هايى كه صورت مى گرفت نيز مالى بود... 
اگر چه برخى مســئوالن چندان قصد همراهى 
با ما نداشتند، ولى وظيفه خود مى دانستيم كه 

همراه جبهه ها باشيم...
حتى موردى پيش آمد كه دولت براى خريدهاى 
اساســى نياز به كمك نقدى داشت و ما اعالم 
آمادگــى كرديم تا خريــد كاال صورت گرفت و 

مشكل دولت حل شد».

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

كليد رئيس جمهور!
خبرآنالين / وقتــى جهانبخش محبى نيا، 
نماينده مجلس در اعتراض به رد تذكراتش 
خطــاب به رئيــس مجلس گفت: از شــما 
ملتمسانه استدعا دارد كه كليد «وارد است» 
را در هيئت رئيسه و مغز مبارك روشن كنيد، 
على الريجانى در پاسخ گفت: كليد دست من 

نيست، دست رئيس جمهور است!

شكاف ترامپ و مالنيا
ايسنا / مالنيا ترامپ در تازه ترين اقدامى كه 
بيانگر شــكاف در رابطه اش با دونالد ترامپ 
است، از ميهمانان سخنرانى وضعيت كشور، 
پذيرايى جداگانــه اى به عمل آورد و حتى با 
كاروانى جداگانه به ساختمان كنگره آمريكا 

رفت!

پول ها را بياور!
فارس / اســماعيل نجار، رئيس ســازمان 
مديريت بحران در رابطه با حواشى جمع آورى 
3 ميليارد تومانى كمك هاى نقدى توســط 
زيباكالم: گفت: اگر كســى پولى جمع آورى 
كرده بايد در اختيار دستگاه هاى متولى قرار 
دهد. تاكنون نشــنيده ام كه هيچ يك از اين 
اشــخاص مطرح پول جمع آورى شده را به 

متولى مربوطه بدهند!

حبس خانگى
العالم / روزنامه ديلى ميل انگليس گزارش 
داد، وليد بن طالل، ميلياردر سعودى كه پس 
از دو ماه بازداشت به اتهام فساد، شنبه گذشته 
آزاد شد، در حال حاضر در حبس خانگى به 

سر مى برد.

جاماندن اسناد محرمانه!
باشــگاه خبرنگاران / به دنبال افشاى 
اين مسئله كه يكسرى اسناد فوق محرمانه 
«اى بى ســى  توســط  اســتراليا كه  دولت 
استراليا» منتشر شده بود، در يك فروشگاه 
دست دوم فروشى جا مانده بوده، مقام هاى 
اين كشور تحقيقاتى را درباره چگونگى اين 

رخداد آغاز كردند!

جدى ام!
ايسنا / «سيســى»، رئيس جمهور مصر در 
خصوص فعاليت هاى برخى از شخصيت هاى 
اين كشــور گفت: اجازه نخواهم داد حوادث 
هشت ســال پيش تكرار شود، اگر نياز باشد 
از مردم خواهم خواست به خيابان ها آمده و 
با اشــرار مقابله كنند. من در اين باره جدى 

هستم.

تكذيب مرگ كارتن خواب
پارسينه / رضا قديمى، مديرعامل سازمان 
خدمات اجتماعى شهردارى تهران با رد ادعاى 
مــرگ يك كارتن خواب بر اثر ســرمازدگى 
گفت: براســاس اطالعات اورژانس كشور اين 
فرد به دليل ســقوط از ارتفــاع فوت كرده و 
هيچ مدركى دال بر كارتن خواب بودن او در 

دسترس نيست.

هشدار شديد به تركيه
فرارو / امانوئل ماكرون، رئيس جمهور فرانسه 
گفت: اگر مشــخص شود عمليات تركيه در 
سوريه رويكرد ديگرى به غير از جنگيدن با 
يك تهديد تروريســتى عليه مرزهاى تركيه 
پيدا كرده و تبديل به يك عمليات تهاجمى 

شده، مشكلى واقعى ايجاد خواهد شد.

بلند پروازى ايران
مهر / آويگدور ليبرمــن، وزير جنگ رژيم 
صهيونيســتى ادعــا كــرد: همــه آنچه در 
شمال(فلســطين اشــغالى) رخ مى دهــد، 
بلندپروازى هاى ايران در خاورميانه اســت و 
قاسم سليمانى در پشت پرده همه تحوالت 
در عــراق و يمن و تجهيز شــبه نظاميان به 

موشك و مشاوره هاى الزم است!

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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17/1717/51
«اتاق خبر جهان» و توليد انبوه يأس

چرا «اتاق خبر جهان»، هيچ گاه، براى فاجعه ملى «هفتم تير» يا «هفده شهريور پنجاه 
و هفت» يا كشته شدن فيلسوف مهربان شيراز، كه يك «شهر» را در ماتم سروهاى 
صف كشيده، به عزا برد و همه درخت هاى سيب را، غمگسار ساخت و همه باغ هاى 
سپيد ياس را، سياهپوش كرد، سالگرد «خبرى» نمى گيرد و براى آن ارزش تاريخى 
ميهنى قائل نمى شود؟ حقيقتاً، چرا «اتاق خبر جهان»، نمى خواهد اين «كوهواره هاى 

پرمهتاب» را ببيند و با سرعت از ديدن و «ديدنى »تر كردن آن مى گذرد؟
پاسخ، تنها، يك كلمه است: «ديكتاتورى انديشه»! ديكتاتورى در انديشه ملى، يعنى 
جابه جايى شخصيت ها! يعنى باالى سر يك شخصيت ميهنى! صليب مرگ بكشى و 
او را صددرصد، مرگبار، تصوير سازى و نقاشى كنى و باالى سر يك شخصيت ديگر، 

گل سرخ بگذارى و او را... حيات آفرين و زندگى بخش، آرايش كنى!
«نفرت آفرينى» و «غبارپاشى» بر روى چهره ها و جريان ها و حوادث بزرگ ميهنى؛ و 
«كوهواره ها را نديدن، و همه ارزش هاى مهربانانه سرزمين مادرى را، خط خطى كردن؛ 
و در برابر آدرس درخشنده اى كه ارزش هاى غربى را نفى مى كند، «چاله سازى كردن» 
و به چالش كشيدن، وظيفه استراتژيك و راهبردى «اتاق خبر جهان» است و اين «اتاق 
خبرآفرينى» با مديريت ديكتاتورى، براى همين به وجود آمده و سازمان پيدا كرده و 

هر روز در راه نفوذ و گسترش «امواج چالش آفرين» خويش، مى كوشد.
يكى از «بزنگاه» هاى جذاب و پرقابليت، براى هر «اتاق خبر جهانى»، كه بخواهد، تاريخ 
و تفكر تاريخى و هويت تاريخى يك «ميهن هدف» را، با امواج خبرآفرينى خويش، 
باال و پايين كند؛ تمركز نامحدود خبرى و تفسيرى، بر روى حادثه اى است كه بتوان 
بر آن نام «فاجعه ملى» نهاد. از اين رو، آتش سوزى «ساختمان پالسكو»؛ مى تواند زير 
يك پوشش سياه ويژه خبرى باشد كه دستان خبرآفرين، از زير اين پوشش سياه 
انواع خبرهاى خود را توليد و منتشر كند. اخبارى كه، اگر از هر زاويه بدان نگريسته 
شود، جز سياهى و يأس هيچ بار ديگرى ندارد. «اتاق خبر جهان»، براى يك آتش 
سوزى پرمخاطره شهرى، سالگرد خبرى پرافتخار مى گيرد؛ تا گرد و غبار يأس را بر 

سر و روى همه خيابان ها، كوچه ها و خانه ها و خانواده ها بپاشد. 
آرى، «اتاق خبر جهان» بى، بى، ســى، يك خط و يك هدف سياه، بيشتر ندارد و 
آن، ايجاد ناامنى روانى شديد در ذهنيت همه شهرهاى ميهن و نيز «ناتوانى بخشى» 

به همه سازمان ها و نهادهاى دفاعى و حمايتگر از مردم و سرزمين مادرى است.
وگرنه چرا هيچ نهاد يا سازمانى، به داستانى چنين در شهر لندن، كه همين چند 
ماه پيش، رخ داد؛ و يك ساختمان، شبيه پالسكو، در آتش، سوخت و جان خيلى 
از شــهروندان و نيز چندين ايرانى مقيم لندن را گرفت، توجه نمى كند؟ حادثه اى 
سخت و اندوه بار... كه آتش نشانان شهر پيشرفته و مدرن لندن، دور آن جمع شدند 
و سوختن بيش از صد نفر را، در آتش آتشفشان شده، تماشا كردند و بسيار راحت 
گفتند: كارى از دستمان برنمى آمد! دفاع ازميهن و دفاع از شخصيت سازمان هاى 
دفاعگر از ســرزمين مادرى، نه تنها، يك وظيفه انقالبى، بلكه، يك وظيفه بزرگ 

انسانى و ميهنى است و دفاع رسانه اى نيز، مهم ترين وظيفه اين روزگار است!

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد

يكى اينجا را بتكاند!چــــرا؟
 ايستگاه/ اميد ظرافتى  باالغيرتاً يك نفر 
ما را روشن كند كه آيا آن عضو هيئت مديره 
شركت شهر فرودگاهى امام خمينى(ره) كه 
ادعــا كرده بود در صورت افزايش كرايه هاى 
تاكسى، راننده هاى خاطى را به فرودگاه راه 
نمى دهــد، االن بايد به وضع كرايه هاى يك 
ميليونى فرودگاه امام تا تهران رسيدگى كند 
يا سازمان تاكسيرانى كه مى گويد اصالً اين 

چيزها ربطى به ما ندارد ؟
حاال اين درســت كه بايد خودمان وجدان 
داشته باشيم و در شرايط بحرانى مثل زلزله، 
برف، كوالك و... مردمى كه دستشــان توى 
پوســت گردو مانده را سركيسه نكنيم، اما 
ميان اين همه مسئول ريز و درشت شهرى 
و دستگاه هاى عريض و طويلشان، يكى پيدا 
نمى شود كه جلوى اين تخلف هاى ميليونى 
را بگيــرد؟ حتماً بايد شــايعه اى در فضاى 
مجازى راه بيفتد كه فالن مسئول، دستى در 
كرايه هاى ميليونى دارد كه دلش نمى خواهد 
به وضعيت اسفناك تاكسى هاى فرودگاه سر 

و سامانى بدهد؟

حاال كه همه مشــغول پاسكارى مسئوليت 
تاكســى هاى فرودگاه و كرايه هاى ميليونى 
هســتند، پيشــنهاد مى كنم اين وظيفه را 
بسپارند به شهردارى تهران! كافى است آقاى 
شــهردار يك توييت بزنند و از شــهروندان 
خوب تهرانــى بخصوص جوانــان و دانش 
آموزان دبيرســتانى دعوت كنند تا آستين 
باال بزنند و مديريت تاكسى هاى فرودگاه را 
بتكانند و نسبت به باز كردن يخ و برف هاى 
جــاده فرودگاه و راه انــدازى مجدد تمامى 
پرواز ها هم اقدام كنند تا بلكه اوضاع ســر و 

سامان پيدا كند!

تلنگر 

همكاراِن قلــم و دوربيــن و ميكروفن به 
دســت خودم... چنانچه به قصد تهيه خبر 
و گزارشى عازم شــديد، «چهارُقل» يادتان 
نــرود! اگر نمى دانيــد، بدانيد هفت خوان 
رســتم اســت اين راه... امكان دارد احياناً 
مديرى ناشــتايش را نخورده باشد، وزيرى 
اعصابش خســته و فرماندارى با پوشــش 
غيرادارى جلوس كرده باشــد به جلسه اى 
رسمى! امكان دارد اخالق رئيس و معاونى 
فقير باشــد... آن وقت امكان هــر بَلوايى 
هست! بايد فكر همه ريزه كارى ها را كرد! 

مگر هميــن طور اهللا بختكى و كشــكى، 
حرفه مان ُمهِر مشــاغل پرخطر خورده...! 
نه ديگر... قرار است ضرب و شتم بشويم... 
تحقيرمــان كنند... جانــم برايتان بگويد، 
قاشق قاشق اســترس و استكان استكان 
تنش نوش جان بفرماييم... تازه به ما هجوم 

بياورند... و ديوارمان هم بلند نباشد...! 

جانم برايتان بگويد كه آســمان رسانه هر 
خّطه، همين رنگ اســت... كسى از وقايع 
آينده چه مى داند...؟ چه مى داند مسئولى 
كه مى خواهد روبه رويش بنشــيند، خشن 
اســت يا منطقى...! دســت بــزن دارد يا 
نه...! ديكتاتور و رزمى كار اســت يا مبادى 

آداب...؟
به نظرم گاهى با شــغل مقدســتان درد 
دل كنيد... بگوييــد آمده ايد براى اصالح 
و امانتــدارى و احقاق حق، امــا روح تان 
را خدشــه دار مى كننــد... انتقــاد را تاب 
نمى آورند... به واقعيت، چشم ُغّره مى روند، 
چون صاحب زور و مقام اند و مى خواهند به 

مذاق آن ها باشد دنيا و قلم و تصوير... 
از بيمه اى كه نداريد، بگوييد... اينكه عكاس 
روزمزد و نويسنده حق التحريريد... و وضع 
معيشت تان زرد اســت... از اينكه رياضت 
كشيدن بلديد، بگوييد... و قهرمان هاى بى 
مدال ماراتن ايد و سال هاست به نيشترهاى 
آتشــين حرفه تان اداى احترام مى كنيد... 
اينكه ياد گرفته ايد زخم هايتان را َسِر صبر 

بخيه بزنيد... 
به نظرم به پيشه تان گاهى چشمك بزنيد 
و درِ گوش اش بگوييــد: بى خيال فرازها 
و فرودها... كه ادب اســتاندار و شــهردار 
و فرمانــدار و وزير و نماينــده به ز دولت 

اوست...

ادب فرماندار به ز دولت اوست

گاردين
روزنامه گاردين، چاپ انگليس در گزارشــى 
به دســتاورد جديد دانشمندان در خصوص 
توانايى بســيار باالى نهنگ ها و نژاد معروف 
بــه «نهنگ هــاى قاتل» در ميــان آن ها در 
يادگيرى زبان مى پــردازد. اين نهنگ ها نه 
تنهــا مى توانند زبان ديگــر حيوانات را فرا 
بگيرند، بلكه كلمات آســانى مانند سالم يا 
خداحافظ از انســان را نيز با شنيدن آن در 
همان بار اول فرا گرفته و با اصوات مخصوص 
به خود تكرار مى كنند. گاردين همچنين در 
مقاله اى به مناسبت صدمين سال داده شدن 
حــق رأى به زنان در بريتانيا، تأثيرات آن بر 

روى زنان را بررسى كرده است.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 ايستگاه / رقيه توسلى   
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