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 در ميزگرد قدس چالش ها و راهكارهاى توسعه پيام رسان هاى بومى بررسى شد 

دار و ندار رقيب هاى ايرانى تلگرام

بى ميلى مردم به كمپين 
ساختگى ضد حجاب

سيبل 
اشتباه كاخ 
سفيد براى 

حمله به 
مردم ايران

 جامعه  درحوادث اخير در برخى شهرها و استان ها ضرورت فيلترينگ موقت يكى از 
پيام رسان هاى خارجى مطرح شد، از سوى ديگر، برخى كارشناسان اين راهكار را مؤثر 
ندانسته و ضمن تســريع در رفع فيلترينگ اين پيام رسان، خواستار حمايت و تقويت 
پيام رســان هاى داخلى شدند تا شايد اين چند پيام رسان تقويت شده و مردم از آن ها 
براى ارتباطات و كسب و كارهاى خود استفاده كنند.  با وجود اين، پرسش اين است كه 
پيام رسان هاى داخلى كه در حال حاضر حدود 5 ميليون كاربر دارند با چه چالش هاى 
عمده اى روبه رو هستند و چگونه بايد از آن ها حمايت كرد؟آيا پرداخت تسهيالت بانكى 

راهكارى مناسب براى اين هدف است يا اينكه بايد...

info@qudsonline.ir

ويژه دهه فجر

ازبهداشت
و درمان

قبل از انقالب 
چه مى دانيد؟
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پدافندهاى ما 
ازبهترين هاى دنياست

مدارس بركت تا سال 1400
به 2000 واحد مى رسد

عرضه كاال ها 
زير قيمت بازار

پدافندهاى ما  2 5 7

 
رئيس و اعضاى مجمع تشخيص مصلحت 

با امام راحل تجديد بيعت كردند

همزمان با ايام اهللا دهه فجر انقالب اسالمى، رئيس و اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام 
با آرمان هاى امام راحل تجديد بيعت كردند.در اين مراسم، آيت اهللا هاشمى شاهرودى و 
اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام در حرم امام راحل حضور يافتند و به مقام شامخ 
ايشان اداى احترام كردند. اعضاى مجمع تشخيص مصلحت نظام همچنين در پايان اين 

مراسم با يادگار امام حجت االسالم و المسلمين سيد حسن خمينى ديدار كردند.

جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران: توسط ستاد اجرايى فرمان حضرت امام برنامه هاى دولت براى تنظيم بازار شب عيد

با مصطفى شوقى كارگردان 
مستند « عَلم، مردى براى 

تمام فصول»

روايتى دست اول
از نوكر خانه زاد 

اعليحضرت!

به استناد 
گزارش سازمان ملل و 

با پشت سرگذاشتن آمريكا

فاصله 
فقير و غنى 

در ايران كمتر شد
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بررسى ادعاى دورزدن تحريم هاى 
آمريكا عليه ايران توسط فرانسه

اين شكالت 
فرانسوى تلخ 
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مخالفت پارلمان انگليس با سفر محمد بن سلمان به اين كشور

وليعهد عربستان برگشت خورد
مخالفت پارلمان انگليس با سفر محمد بن سلمان به اين كشورمخالفت پارلمان انگليس با سفر محمد بن سلمان به اين كشور

وليعهد عربستان برگشت خورد
 ............ صفحه 2
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نعیمـه موحـد|  مـا نسـل چهارمی هـا دوران انقـاب را ندیده ایـم. بیشـتر چیزهایـی را کـه می دانیـم یـا از بزرگ ترهـا شـنیده ایم یـا در 
کتاب هـا خوانده ایـم. آن هایـی کـه عاقه منـد بـه تاریـخ هسـتند می داننـد کـه چـه جریان هایي طی شـد تـا انقاب اسـامی ایـران به 
رهبـری امـام خمینـی )ره( بـه پیروزی برسـد.  اما خیلـی از مـا از حـال وروز آن دوران خبر نداریـم. از این کـه در دوران پهلـوی اول و دوم 
یعنـی زمـان حکومـت رضاشـاه و محمدرضا پهلـوی ایـران از نظر علمـی، اجتماعـی، فرهنگی و... چه اوضاعی داشـته اسـت. در قسـمت 
اول گـزارش  از دسـتاوردهای انقـاب برایتان نوشـتیم؛ از متحول شـدن آمار سـواد در کشـور بعد از انقاب و تشـکیل نهضت سـوادآموزی 
گفتیـم. در قسـمت دوم هـم بـا هم درباره توسـعه روسـتایی صحبـت کردیم؛ دربـاره این که چـه کارهایی از طـرف پهلوی باعث شـده بود 
مـردم روسـتاها در فقـر زندگـی کنند و کشـاورزی سـنتی رو به نابودی بـرود؛ دربـاره این که چـه کارهایی بعـد از انقاب و به فرمـان امام 
خمینـی )ره( انجـام شـد که روسـتاها از امکانات الزم برای یک زندگی سـاده و بی دردسـر برخوردار بشـوند و کشـاورزی ما در بسـیاری از 
موارد پیشـرفته و خودکفا بشـود. حاال قسـمت سـوم این گزارش فرا رسـیده و وقتش شـده اسـت درباره وضعیت بهداشـت و درمان حرف 

بزنیـم. شـما فکـر می کنیـد اگر در زمـان پهلـوی زندگی می کردیـد چقدر بـه امکانات پزشـکی مثل امروز دسترسـی داشـتید؟ 

یکـی از اولیـن شـاخص هایی که با آن کیفیـت زندگی و 
پیشـرفته بودن یا نبودن کشـوري را می سـنجند، سـطح 
بهداشـت و توانایـی آن کشـور در کنتـرل بیماری هـا و 
تربیـت پزشـک اسـت. وقتی انقالب پیروز شـد بسـیاری 
از روسـتاها حتـی یـک درمانـگاه سـاده هـم نداشـتند 
و  پزشـک  روسـتاها  و  از شـهرها  بزرگـی  بخـش  در  و 
امکانـات بهداشـتی نبود. اصاًل می دانسـتید همین شـیر 
آبـی کـه راحـت آن را بـاز و اسـتفاده می کنیـم یکـی از 
درمـان  و  بهداشـت  تأمیـن  در  موفقیـت  شـاخص های 

مـردم در هر کشـور اسـت.

آب سالم آرزوی مردم بود

وقتـی رژیم شاهنشـاهی سـقوط کـرد فقط 4درصـد مردم 
ایـران سیسـتم لوله کشـی آب و دفـع فاضـالب داشـتند. 
در روسـتاهای ایـران هیـچ سیسـتم آب و فاضالبـی نبـود 
و همیـن باعـث شـده بـود روسـتایی ها بـه انـواع و اقسـام 
بیماری هایی که مربوط به آب ناسـالم اسـت، دچار بشـوند.

 شـاید دربـاره درگیـر شـدن مـردم ایـران بـا بیمـاری وبـا 
شـنیده باشـید. وبا یکـی از بیماری هایی اسـت کـه از طریق 
آب ناسـالم بـه بدن منتقـل می شـود و واگیردار هم هسـت. 
در سـال 1310 وبای بسـیار بزرگـی در ایـران رخ داد. درباره 
آمـار کشـته های ایـن بیمـاری اعداد زیـادی گفته شـده، اما 
چیـزی کـه در تاریـخ اسـت می گوید کـه این بیمـاری جان 
افـراد زیـادی را گرفـت. آب اصلی تریـن چیزی اسـت که هر 
انسـاني بـه آن نیـاز دارد. عـدم توانایی حکومـت آن زمان در 
تأمیـن آب سـالم باعـث شـد ایـن بیمـاری از طریـق آب به 
بـدن انسـان ها منتقل شـود. آب خـوردن کاری طبیعی بود. 
از آن طـرف بیمـاری هـم واگیـردار بـود، پـس وبـا شـهر به 
شـهر منتقـل می شـد.  آمارهـای مرکز آمـار ایـران می گوید 
کـه تا سـال 1355، 79درصد جمعیت روسـتایی کشـور آب 
لوله کشـی نداشـته اند، امـا حـاال آمارهـا می گویـد کـه ایران 
بیـن کشـورهای خاورمیانـه باالترین درصد دسـتیابی به آب 
آشـامیدنی سـالم را دارد. واکسیناسـیون هـم یکـی دیگـر از 
موفقیت هـای جمهـوری اسـالمی در کنترل بیماری هاسـت. 
بعـد از انقالب پزشـکان ایرانـی توانسـتند بیماری هایی مثل 
فلج اطفـال، دیفتیری، کزار و خیلـی از بیماری های واگیردار 
دیگـر را کاًل ریشـه کن کننـد. طـوری که سـازمان بهداشـت 
جهانـی تابه حـال دوبـار ایران را بـه عنوان موفق ترین کشـور 

جهـان در کـم کـردن مـرگ کـودکان معرفی کرده اسـت.

پزشک داریم فراوان!

یادتان هسـت که در قسـمت اول گزارش دسـتاوردهای انقالب وقتی درباره باال 
رفتن آمار سـواد در کشـور صحبت می کردیم، درباره کمبود پزشک هم گفتیم؟ 
در زمـان پهلـوی مجبـور بودیم از پزشـکان خارجی دعوت کنیم تا در کشـور ما 
طبابـت کننـد، چون بـه تعداد کافی پزشـک برای درمـان مردم نداشـتیم. از آن 
طرف مشـکل نبود زبان مشـترک با این پزشـکان که معموالً هندی، بنگالدشی 
یـا پاکسـتانی بودنـد هم یکی دیگـر از مشـکالت حوزه بهداشـت و درمـان بود. 
مـردم بـرای سـاده ترین درمان های خـود خصوصاً برای جراحی هـا مجبور بودند 
بـه خـارج از کشـور برونـد. در حالی که سـطح سـواد علمـی و تجربه پزشـکان 
خارجـی مشـغول در ایـران خیلـی هـم باال نبـود. خیلـی از این افـراد فقط یک 
دوره چهارسـاله پزشـک یاری می گذراندند و اصالً پزشـک نبودند! قبل از پیروزی 
انقالب فقط هفت دانشـکده پزشـکی در کل کشـور وجود داشت، اما حاال چهل 
دانشـکده علوم پزشـکی مشـغول فعالیت و تربیت پزشک است. در سـال 1357 
همه پزشـکانی که مجوز طبابت داشـتند فقـط 17هزار نفر بودنـد، در حالی که 

االن ایـن عـدد به 140هزار نفر رسـیده اسـت.

پیشرفت های پزشکی

این پیشـرفت حتی در زمینه داروسـازی هم بوده اسـت. اکنون ما 97درصد 
داروهـای مـورد نیازمان را داخل کشـور تولید می کنیـم و حتی تولید خیلی 
از داروهـای خارجـی و پرمصـرف را هـم خودمـان بـه عهده گرفته ایـم.  مثاًل 
داروی درمـان نوعـی از دیابـت فقط در اختیار کشـور آمریکا بود و این کشـور 
تنهـا سـازنده آن در دنیـا بـود. تا چند سـال پیش مـا مجبور بودیم ایـن دارو 
را بـرای درمـان بیمـاران دیابتـی از آمریـکا وارد کنیم. جـدای از این کـه وارد 
کـردن دارو هزینه زیادی دارد، معموالً داروهای خارجی خیلی گران هسـتند 
و مشـکل تهیـه هزینـه خرید آن ها به مشـکالت کسـی کـه این بیمـاری را 
داشـت، اضافه می شـد، اما پزشـکان ایرانی در یکی از شـرکت های داروسازی 
کشـور ایـن دارو را تولیـد کردنـد تا دیگر نیاز بـه واردات آن نباشـد. داروهایی 
بـرای بیمـاری ام.اس و هپاتیـت هـم بـا ترکیبـات جدیـدی بـرای اولین بـار 
در دنیـا به وسـیله پزشـکان ایرانی سـاخته شـده اسـت.  این پیشـرفت های 
پزشـکی کـم نیسـتند؛ مثالً با تـالش محققان و دانشـمندان رشـته جراحی 
پالسـتیک ایران قوی ترین چسـب بافتی هوشـمند دنیا را در دانشـگاه علوم 
پزشـکی شهید بهشتی سـاخت، هم چنین پزشـکان ایرانی توانسته اند با لیزر 
پوسـت مصنوعی بسـازند که در علم پزشـکی تحول خیلی بزرگي به حساب 
می آیـد. تـا قبل از انقـالب ما فقط 25درصـد داروهای مورد اسـتفاده مردم را 
داخـل کشـور تولیـد می کردیم، اما حـاال 95درصـد این داروها سـاخت ایران 

است.

انقابی با ریشه های مختلف

شـاید همیشـه علت هایی که درباره وقوع انقالب در کشـورمان شـنیده ایم بیشـتر سیاسـی بوده اند؛ البته سیاسـت دوران پهلوی و 
به خصـوص بی توجهـی ایـن رژیـم بـه دیـن و مذهب مـردم ایران یکـی از علت هـای بزرگ انقـالب بـود، اما علت هـای دیگری مثل 
همین ماجرای نبود بهداشـت و درمان مناسـب هم مردم را در شـرایط سـختی قرار داده بود. شـرایط بعد از انقالب از نظر اقتصادی 
بـرای ایـران تفاوت چندانی نداشـت. حتی بعد از انقالب به خاطر دشـمنی کشـورهای بزرگ با ایران و تحریم ایـران از نظر اقتصادی 
دچـار مشـکالت زیـادی هـم شـد، اما یـک رژیم بـه خاطر بی اهمیت بـودن مـردم از نظرش، پـول را صـرف دربار و خوشـگذرانی ها 
بـزرگان و کارهـای بی اهمیـت می کـرد، امـا یک نظـام دیگر این پـول را برای خود مـردم خرج کرد تـا کاری کـه در دوره قبل اتفاق 

نیفتـاده بـود در ایـن دوره بسـیار راحت اتفاق بیفتد و شـاخص های سـالمت کشـور را تا حد زیـادی جابه جا کند.

یک پاراگراف ناخوشایند! 

شـاید ایـن قسـمت گـزارش برایتـان خیلـی 
خوشـایند نباشـد، اما وقتـی کشـوری از لحاظ 
پزشـکی اصـاًل پیشـرفته نباشـد و از آن طـرف 
هـم کسـی بـه فکر حـل مشـکالت بهداشـتی 
مردم نباشـد خودبه خـود آمار مـرگ آدم ها هم 

زیـاد می شـود.
مثـاًل قبـل از انقالب از هـر هزار نـوزاد در زمان 
تولـد 111 نـوزاد می مردنـد. ایـن آمـار حـاال 
فقـط بـه 10 نـوزاد رسـیده اسـت و ایـن یعنی 
آمـار مـرگ نـوزادان در ایران فقط یـک درصد 
اسـت. از هـر هزار مـادر هم در زمـان تولد بچه 
در دوران قبـل از پیـروزی انقـالب 254 مـادر 
فـوت می کردنـد، امـا حـاال از هـر هـزار مـادر، 
980 نفـر آن هـا می تواننـد بچه هـای خـود را 

ببینیـد و آن هـا را در آغـوش بگیرند.
در دنیـا شـاخصی بـه اسـم »امید بـه زندگی« 
وجـود دارد کـه بـا آن میزان پیشـرفته بودن و 
کیفیت زندگی مردم هر کشـور را می سـنجند. 
»امیـد بـه زندگـی« می گویـد کـه هر نفـر بعد 
از بـه دنیـا آمـدن تـا چـه سـنی امید بـه زنده 
در  هـم  سـالمتی  شـاخص های  دارد.  بـودن 
تعییـن امیـد بـه زندگـی خیلی مؤثر هسـتند.

قبـل از انقـالب امیـد بـه زندگـی مـردم ایـران 
تـا سـن پنجاه سـالگی بـوده اسـت، در حالـی 
کـه االن امیـد بـه زندگـی ایرانی هـا تـا سـن 

هفتادسـالگی اسـت.

از وضع بهداشت و درمان در دوران قبل از پیروزی انقاب چه می دانید؟

نه آب سالم، نه پزشک ایرانی، 
ـــاتی نــه داروهای حیـ

آسیه سالم

زندگی بدون استعمار

24444 2

تبریز
 29 بهــمن
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نه آب سامل، نه پزشک ایراین، 
نــه داروهای حیــــایت

قبل از پیروزی انقاب چه می دانید؟از وضع بهداشت و درمان در دوران 
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بریــــــــــده 

جرایـــــــد

نه آب سامل، نه پزشک ایراین، 

جرایـــــــد

4
هه انقالب

نامه  د
ویژه 

ی نسل چهارمی ها
برا

یکی از اولین شاخص هایی که با 

آن کیفیت زندگی و پیشرفته بودن 

یا نبودن کشوري را می سنجند، 

سطح بهداشت و توانایی آن 

کشور در کنترل بیماری ها و تربیت 
پزشک است

وقتی رژیم شاهنشاهی سقوط کرد 

فقط 4درصد مردم ایران سیستم 

لوله کشی آب و دفع فاضالب داشتند. 

در روستاهای ایران هیچ سیستم 

آب و فاضالبی نبود و همین باعث 

شده بود روستایی ها به انواع و اقسام 

بیماری هایی که مربوط به آب ناسالم 
است، دچار بشوند

4 صفحه
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شماره 556

هزینه های انقابی بودن  
 در گفت وگو با 

»کمیل خجسته«
#  برای_

چی_هزینه_
می دهیم...؟!

 :امام صادق
بزرگ واقعى كسى 
است كه دانشش به 
او بزرگى بخشيده 

باشد
و آقايى حقيقى از 
آن كسى است كه 

از پروردگارش 
پروا دارد.... 

بحار - ج 78 ص 82
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

به پايان عفرين نزديك شده ايم    خبرگزارى آناتولى : رجب طيب اردوغان در سخنانى براى حاميان حزب عدالت و توسعه در باتليس گفت: ما در حال پيشروى هستيم، به عفرين نزديك شده ايم. وى با بيان اينكه 
تا پايان عمليات عفرين چيزى باقى نمانده است، گفت: شاهديم كسانى كه تا ديروز به خاطر اينكه پشتشان گرم بود، براى مردم كرى مى خواندند، امروز كه حاميانشان نيستند چگونه به جاى اول خود بازمى گردند.ارتش 
تركيه بر كوه استراتژيك «دارمق» در شمال سوريه مسلط شده است تا به تسلط تركيه بر سلسله ارتفاعات از جمله كوه برصايا افزوده شود. اظهارات اردوغان نيز در راستاى تسلط ارتش تركيه بر كوه دارمق بوده است.

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

 فارس  جعفرى دولت آبادى با اشــاره به 
دغدغه هاى رئيس قوه قضائيه پيرامون قضات، 
دو نكته شامل تشويق قضات سالم و شايسته 
و ضرورت حذف قضات ناسالم را قابل توجه 
خواند و افزود: موضع اخير رئيس قوه قضائيه 
نشان مى دهد كه توجه به وضعيت قضات در 
ميان مسئوالن عالى قوه قضائيه از اهميت 
بااليى برخوردار است و علت اين توجه، نقش 
و تأثير قضات در صيانت از حقوق مردم در 

پرونده هاى قضايى است.
وى با اعالم اينكه آيت اهللا الريجانى در مقايسه 
با رئيسان پيشين توجه بيشترى به سالم سازى 
دســتگاه قضا دارد، اقدامات قابل توجهى كه 
در اين راستا شــده را مورد توجه قرار داد و 
از جمله در خصوص شــيوه جذب قضات و 
فعاليت دســتگاه هاى نظارتى اظهار داشت: 
بازرسى پنهان از جمله شــيوه هاى نظارت 
بر عملكرد قضات اســت كه در دوره آيت اهللا 
الريجانى اتخاذ شد و گزارش  اجراى اين شيوه 
در برخى اســتان ها، در مراســم سالگرد قوه 
قضائيه در سال جارى به محضر مقام معظم 
رهبرى ارائه گرديد. اقدام ديگر 
رئيس قوه قضائيه در خصوص 
نظارت بر قضات كه مورد اشاره 
دادســتان تهران قرار گرفت، 
ضــرورت مســئوالن قضايى 
و رؤســاى كل دادگسترى ها 
بــه بازديدهــاى ســرزده از 
مراجــع قضايى و تشــكيل 
معاونت هاى نظــارت در تمام 
بود.  استان ها  دادگسترى  هاى 
جعفرى دولت آبادى در توضيح 
اين طرح اظهار داشت: رئيس 
قوه قضائيه دســتور تشكيل 
معاونت نظارت و ارزشيابى در 
را  استان ها  دادگســترى هاى 
صادر نموده است. ضمن اينكه 
تشكيل چنين معاونتى استثنائاً در دادسراى 
تهران به علت گستردگى حوزه قضايى، قابل 
توجه بودن شمار قضات و اهميت پرونده ها، 
مــورد پذيرش رئيس قوه قضائيه قرار گرفت 
و با عنوان «معاونت نظارت و ارزيابى» بيش از 
چهار سال است كه در دو بخش قضات مرد 
و بانوان داراى پايه قضايى در دادسراى تهران 

راه اندازى شده و در حال حاضر با تصدى دو 
معاون دادستان مشغول فعاليت است.

 تسريع در رسيدگى  به پرونده هاى 
اتهامى قضات

دادستان تهران در تبيين عملكرد قضات در 
دادســراى كاركنان دولت، با اشاره به اطاله  
دادرسى و ضرورت پيگيرى پرونده هاى مهم، 
اظهار داشت: سرعت رسيدگى هاى قضايى 
در برخى پرونده ها قابل قبول نيســت، اگر 
چه گاه كند بودن رسيدگى به مسائلى چون 
جابه جايى قضات يا عدم تعليق متهم از سوى 
دادسراى انتظامى قضات مربوط  مى شود؛ اما 
الزم است بويژه در پرونده هاى اتهامى قضات، 

تسريع رسيدگى  مورد توجه قرار گيرد.
دادسراى  دولت آبادى سرپرســت  جعفرى 
كاركنــان دولــت را مكلف كــرد پيگيرى  
پرونده هاى اتهامى قضات را در اولويت قرار 
دهد و خاطرنشــان نمود: تعيين يك دوره 
زمانى مشخص براى رســيدگى به پرونده 
قضات ضرورى است و پيگيرى اين پروند ها 
در محاكم بدوى، تجديدنظر و ساير مراجع 
نظارتى بر عهده سرپرست اين دادسراست.

وى اجرايى شدن امر نظارت بر پرونده هاى 
اتهامى قضــات را منوط بــه ارائه گزارش 
مســتمر از ســوى سرپرســت اين دادسرا 
دانســت و در توضيح اظهار داشت: گزارش 
پرونده هاى قضات شــامل تعداد ورودى ها، 
تعداد قضات بازداشتى، تعداد قرارهاى نهايى 
و كيفرخواســت هاى صــادره عليه قضاتى 
كه تحت تعقيب قــرار گرفته اند و يا حكم 
محكوميت صادر يا نسبت به آن ها اجرا شده 

است، به طور منظم گزارش شود.

 تعيين سقف زمانى براى پرونده هاى 
تحقيق و تفحص مجلس

دادستان تهران با قرائت آمار پرونده هايى كه 
از ســال هاى 1393 تا 1395 در دادسراى 
كاركنان دولت تشــكيل شده و تا كنون به 
نتيجه نهايى نرسيده اســت، از سرپرست 
اين دادســرا خواســت ضمن پيگيرى اين 
پرونده ها، به نحــوى برنامه ريزى نمايد كه 
در اسرع وقت تعيين تكليف شود. جعفرى 
دولت آبــادى تأكيد كرد: گزارش هاى جديد 
تحقيق و تفحص مجلس شــوراى اسالمى 
بايد حداكثر ظرف سه ماه از تاريخ ارجاع به 

شعبه و گزارش هاى قبلى حداكثر ظرف يك 
ماه منجر به صدور قرار نهايى گردد و صدور 
قرارهاى نهايى نيز به رئيس مجلس شوراى 

اسالمى اعالم شود.

 كيفرخواست  در مورد قضات
تعــداد  همچنيــن  تهــران  دادســتان 
كيفرخواســت هاى صادره عليــه قضات از 
دادسراى كاركنان دولت در سال جارى را در 
مجموع 41 فقره اعالم نمود كه به تفكيك 
هر ماه، فروردين سه فقره، ارديبهشت چهار 
فقره، خرداد 6 فقره، تيــر يك فقره، مرداد 
هشت فقره، شهريور هشت فقره، آبان پنج 
فقره، آذر چهار فقره و دى دو فقره است و در 
خصوص احكام محكوميت صادره بر اساس 
اين كيفرخواســت ها، اظهار داشت: تاكنون 
13 فقره رأى صادر شده كه دو فقره مبنى 
بر برائت بوده و به لحاظ اعتراض دادستانى 
تهران، در مرحله رسيدگى در دادگاه تجديد 
نظر است.جعفرى دولت آبادى از درخواست 
تعليق 25 قاضى در ســال 1396 خبر داد 
كه پرونده آن ها جهت رسيدگى به دادسراى 

كاركنان دولت مطرح شده است.

دادستان تهران خبر داد

صدور41 فقره كيفرخواست عليه قضات و درخواست تعليق 25 قاضى

  9330007779 هركس كه كمــك كند و حمايت كند تا فردى ديگر 
به جايگاه يا مقامى برســد، اگــر آن فرد خطا كرد، آيا حاميانش درگناهش 

شريك نيستد؟ يادتان نرود، فرداى قيامت را.
  9150005635 افرادى كه حقوق هميشگى براى آن ها تصويب مى شود، 
آتش ســرخى است كه در دنيا و آخرت لقمه مى شود و در گلوى خودشان 
وكل خانواده شــان مى ريزند و آن زمان گرسنگان عدالت و خدا را به نظاره 

مى نشينند.
  9010000745 كشــور نيرومنــدى مثل ايران كه تــوان توليد و انجام 
هــركارى را دارد چرا بايد همه چيــز را از چين وارد كند و ما فقط مصرف 

كننده باشيم و مردم بيكار باشند؟
  9180005529ســالم. درخواست ازشــوراى عالى كار؛ حداقل حقوق 
كارگران و بازنشســتگان را يك دهم حقوق آقــاى محجوب و آقاى ربيعى 

قرار دهيد.
  9150000590 مردم عزيز ايران؛آيا تحقيق و دقت بيشتر در هنگام رأى 
دادن،ارزش اين را ندارد كه ســال ها تحمل و صبر بر سختى هايى بكنيد كه 
به خاطر كمى تأمل و دقت بيشتر، مى شد از آن جلوگيرى كرد؟ آيا آزموده 
را (جناب رئيــس جمهور روحانى) دوباره آزمودن خطا نبود؟ اگر ســوابق 
ايشان را بررسى مى فرموديد، همان دوره اول هم به ايشان رأى نمى داديد.

   9150000590 معاون منابع انسانى قوه قضائيه به دنبال تصويب افزايش 
نيافتن حقوق ماهيانه كاركنان بيش از 5 ميليون تومان توســط مجلس، به 
طــور ضمنى تهديد بــه عدم كفاف اين ميزان حقوق بــراى 650 قاضى و 
احتمال جدايى آن ها از دســتگاه قضايى كردند. دستمريزاد؛ ولى ما چنين 
بدگمانى به اين 650 قاضى باتجربــه نداريم و احتمال مى دهيم اكثر آنان 
نزديك شدن حقوقشان به اقشار متوسط جامعه و خدمت خالصانه همراه با 
قناعت را ترجيح داده و انتخاب كنند و اگر غير از اين باشــد، بهتر است با 

عنايت پروردگار، قضات عالم، زاهد، قانع با آن ها جايگزين شوند.
  9150000934 مجلــس چقدر زود از تصميم كميســيون تلفيق براى 
تعيين سقف حقوق و پاداش پايان خدمت جا زد! معلوم شد نجومى خواران 
كه سال هاســت عادت به خوردن كرده اند با تمام توان به ميدان آمده اند تا 
بــاز هم بچاپند. بودجه مملكت به جاى عمران و آبادى و اشــتغال جوانان 

شده منبع درآمد نجومى خواران.
  9390005381 با ســالم. ما آموزش دهندگان نهضت سوادآموزى سال 
92 به بعد خواســتار ايجاد تبصره اى در ماده 17 مبنى بر جذب و استخدام 
به صورت پلكانى تا سال 95 هســتيم. خواهش مى كنم رسيدگى كنيد. با 

تشكر.
  9150004086 توليدكننــده عزيزى يكــى دو روز پيش مطلبى درباره 
اداره ماليات نوشــته بود. واقعاً به حال كارگــران عزيز، غصه خوردم. يعنى 
كسى نيست، جلوى اين اداره ظلم و جور را بگيرد كه توليد كننده وكاسب 
كه حبيب خداســت، مجبور نشود كارگران خود را بيرون و فعاليت خود را 
تعطيل و از چيــن جنس وارد كند؟ يكى به اين ها بگويد كه اگر اين توليد 
كننده ها وكسبه نباشند كه شما هم قطعاً نيست و نابوديد. پس جلوى توليد 

و بازار را نگيريد. اين ره كه شمامى رويد به تركستان است!
  9350003571 انقالب اســالمى به ما ياد دادكــه يك معلم مى تواند، 
رئيس جمهور شود چراكه معلم شــهيد رجائى، اول انقالب رئيس جمهور 

ايران شد.
  9330001346 متأسفم براى خودمون كه توقع بيجا! از مسئولين براى 
كمك به مردم داريم. شــماها در كشور شــيطان بزرگ خوش باشيد ماهم 
با اين وضع زندگى بى عرضه ايم كه شــماها دزد شــديد، اگه نه با اين همه 

نهادهاى نظامى به اين راحتى اختالس معنى نداره. 

دعواى عربستان و امارات 
بوى نفت يمن مى دهد

ســال 2015 ميالدى بود كه نخســتين بار 
پيمان شــوم ابوظبى و رياض براى تشكيل 
ائتالفى جنگ طلبانه عليه مردم مظلوم يمن 
بسته شد. اماراتى ها با اميد آنكه بتوانند بخشى 
از موقعيت استراتژيك جغرافيايى يمن را در 
اختيار داشته باشــند، در اين ائتالف دست 
همكارى با شــاه ســعودى دادند. اما حاال با 
گذشت نزديك به سه سال از اين تجاوز آشكار 
و كشــتار وحشــيانه زنان و كودكان يمنى، 
اختالفات امارات متحده عربى و عربســتان 
سعودى بر سر منافع شان در يمن به قدرى 
جدى شده كه نيروهاى نظامى هر دو كشور 
در خاك يمن اسلحه به روى هم كشيده اند. 

هرچند ريشــه اختالف هاى امارات و عربستان 
سعودى به گذشته هاى دور پيوند مى خورد، اما 
در مورد موضوع خاص يمن، اين تضاد منافع دو 
كشور متخاصم است كه در سكوت جهانى هم 
به خاك كشور همســايه شان تجاوز كرده اند و 
هم گستاخانه براى تقسيم اين منافع نامشروع 
در خاك همان كشور همسايه به نزاع مى پردازند. 
واقعيت آن اســت كه سعودى ها و اماراتى ها به 
منابع نفتى و گازى موجود در جنوب يمن چشم 
دوخته اند. اگر امروز شــاهد افزايش درگيرى ها 
ميان نيروهاى مزدور سعودى و اماراتى در يمن 
هستيم، يكى از علل و عوامل اصلى آن به منابع 
نفت و گاز موجود در محور جنوبى اين كشــور 

باز مى گردد.
در واقع اين سعودى ها هستند كه به مثابه يك 
قلدر منطقه اى، حتى به آنچه با كشور متحد 
خود در يك ائتالف توافق كرده اند هم پايبند 
نبوده اند. آن ها پــس از تجاوز به خاك يمن و 
غصب بخش هايى از خاك پر از منابع نفتى و 
گازى اين كشور حاضر نيستند به اين راحتى از 

فروش اين منابع بگذرند. 
اين اختالف ها در روزهاى گذشته به قدرى باال 
گرفت كه «عبدالملــك الحوثى» رهبر انصاراهللا 
يمن نيز درگيرى هاى جارى در جنوب يمن را 
جنگ قدرت توصيف و تأكيد كرده است، هر دو 
طرِف درگيرى به دنبال تحقق اهداف و مصالح 

خود در جنوب يمن هستند.
نقطه آغاز اين اختالف؛ احتمال به قدرت رسيدن 
دوبــاره «على عبــداهللا صالــح» رئيس جمهور 
مســتعفى يمن بود. از آنجا كه اماراتى ها پيش 
از مــرگ على عبداهللا صالح، طى تماس هايى با 
مقامات سعودى خواســتار راضى شدن رياض 
براى دادن فرصتى دوباره به على عبداهللا صالح 
جهت تكيه زدن بر كرسى قدرت در يمن شده 
بودند، مقام هاى آل ســعود بخوبى مى دانستند 
ارتباطاتى ميان ابوظبى و على عبداهللا صالح در 
جريان است.همين مسئله موجب شد اختالف ها 
ميان دو طرف از همان ابتدا آغاز شــود. با اين 
حال، سعودى ها كه به نقش آفرينى امارات در 
ائتالف متجاوز خود عليه يمن نياز داشتند، تالش 
كردند از طريق رايزنى و گفت وگوهاى سياسى 

مشكالت پيش آمده را حل و فصل كنند. 
عالوه بر اين، برخالف توافقات پنهانى امارات و 
عربستان، سعودى ها در طول اين سه سال هيچ 
گاه اجازه نفوذ نيروهاى اماراتى را به نقاط تحت 
اختيار خودشان در يمن ندادند. همين امر هم 
سبب شد فرمانده ارتش امارات در يمن نيروى 

هوايى خود را از اين ائتالف بيرون بكشد. 
البته يادمان نرفته است كه پيش از اين كويت، 
مصر و پاكستان نيز از همراهى با سعودى ها در 
اين ائتالف شوم براى حمله به يمن پا پس كشيده 
بودند و از ائتالفى كه تبليغات آن در رسانه هاى 
جهانى بارها فرياد زده شد، تنها همين دو ارتش 
نصفه و نيمه امارات و عربستان باقى مانده بود. 
در اين ميان آنچه از وحدت ميان اتحاديه عرب 
باقى مانده است، تنها ترس و واهمه اى است كه 
در قالب يك نزاع قدرت در منطقه غرب آسيا به 
روشنى آشكار است. سعودى ها از اينكه امارات 
به عنوان دومين كشور قدرتمند منطقه در ساير 
امور جهان عرب دخالت كند راضى نيستند؛ اما 
اماراتى ها عــالوه بر موضوع يمن نه تنها به آن 
بسنده نكرده اند كه حتى در مسائل صلح سوريه، 
حمايت از دولت جديد «السيســى» در مصر و 
ساير مســائل منطقه اى خود را صاحب حق و 

تاثيرگذار مى دانند. 
يكى از نتايج كشــمكش امنيتى و سياســى 
عربستان سعودى و امارات در يمن، شكل گيرى 
گروه هاى مسلح متعددى است كه برخى از اين 
گروه ها تحت حمايت عربســتان و برخى ديگر 
نيــز تحت حمايت امارات قــرار دارند. در واقع؛ 
گروه هاى مسلح به همراه شخصيت هاى وابسته 
سياســى و امنيتى ابزارهاى عربستان و امارات 
براى تعقيب اهدافشان در يمن هستند. كثرت 
گروه هاى مســلح كه مورد حمايت عربستان و 
امارات قرار دارند، افزايش ناامنى از جمله ترور، 
سرقت و مسلح شدن شــهروندان را در جنوب 
يمن در پى داشته است. عضويت شهروندان در 
اين گروه هاى مسلح موجب بروز درگيرى هاى 
متعدد روزانه در مناطق مختلف يمن شده است. 
تجاوز نظامى عربســتان، كشور فقير يمن را با 
كمبود شديد مواد غذايى و دارويى روبه رو كرده 
و موجب شيوع بيمارى هاى متعدد شده است. 
اين تجاوز نظامى تاكنون به كشته شدن بيش 
از 13 هزار يمنى، زخمى شــدن ده ها هزار نفر، 
آواره شــدن ميليون ها انسان بى گناه و ويرانى 

زيرساخت هاى اين كشور منجر شده است.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز
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خبــــــر

مخالفت پارلمان انگليس با سفر محمد بن سلمان به اين كشور
وليعهد عربستان  برگشت خورد

الجزيره: شــماري از نمايندگان پارلمان انگليس خواستار جلوگيري از سفر محمد بن 
سلمان وليعهد عربستان سعودي به لندن شدند. هفده نماينده مجلس عوام انگليس از 
احزاب مختلف با امضاي طوماري از ترزا مي نخست وزير اين كشور خواستند سفر محمد 
بن سلمان به لندن را لغو كند. اين نمايندگان انگليسي، محمد بن سلمان را به ارتكاب 
جنايت هاي خطرناكي در عربستان و خارج اين كشور متهم كردند. امضا كنندگان اين 
طومار، وليعهد سعودي را كه مسئوليت وزارت دفاع اين كشور را هم برعهده دارد، مسئول 
جنايت هاي خطرناك در جنگ يمن دانستند كه موجب وقوع بحران بزرگ انساني در اين 
كشور شده است. اين نمايندگان انگليسي تأكيد كردند بيش از هفتاد درصد از اعدام ها در 

عربستان پس از واگذاري مسئوليت ها به محمد بن سلمان بوده است.

پرداخت طلب داروخانه ها
خبرگزارى صدا و ســيما: ســيد تقى نوربخش، مديرعامل ســازمان تأمين 
اجتماعى كشــورگفت: مطالبات داروخانه ها از تأميــن اجتماعى تا پايان مرداد 
پرداخت شــده اســت. مطالبات 6 ماهه داروخانه هاى دولتــى به صورت يكجا 
بزودى پرداخت مى شــود و بخشــى از مطالبات داروخانه هاى خصوصى نيز تا 

پايان بهمن پرداخت مى شود.
مديرعامل سازمان تأمين اجتماعى كشور همچنين گفت: مركز درمانى بيمه اى 
تأمين اجتماعى در جزيره قشم تا يك ماه آينده به بهره بردارى مى رسد و براى 
ســاخت مركز بهداشتى و درمانى در جزيره كيش نيز در حال مذاكره هستيم.
قوانينى كه جاى تفســير را باز مى گذارد و همچنين قوانين متعددى كه وجود 
دارد در شوراى حقوقى سازمان تأمين اجتماعى بررسى مى شود و آنچه در اين 

شورا به اجماع برسد در اين سازمان مبناى كار است.

مطالبات جدى نيروى انتظامى از مجلس
ممنوعيت حمل سالح هاى سرد

پليس  رئيس  سيما:  و  صدا  خبرگزارى 
آگاهى ناجا با بيان اينكه اليحه ممنوعيت 
حمل ســالح هاى ســرد يكى از مطالبات 
جدى نيروى انتظامى از مجلس شــوراى 
اسالمى بود كه پس از 10 سال به تصويب 
رسيد، گفت: اين طرح در 9 دى براى اجرا 
به رئيس جمهور ابالغ شــد كه قاعدتاً در 

سطح كشور الزم االجراست.
سردار محمدرضا مقيمى اظهار داشت: روند رو به رشد قتل هاى ناشى از كاربرد 
ســالح هاى سرد در سال 86 پليس آگاهى را به فكر ارائه طرح ممنوعيت حمل 
ســالح ســرد انداخت.وى افزود: طرح الحاق دو تبصره به مــاده (617) قانون 
مجازات اسالمى (كتاب پنجم تعزيرات) با هدف برطرف كردن خأل قانونى راجع 
به جرم انگارى حمل سالح هاى نامتعارف كه در بسيارى از موارد منجر به وقوع 
ضرب و جرح و در مواردى نيز منجر به وقوع قتل مى شد، در دستور كار پليس 

آگاهى ناجا قرار گرفت.

تظاهرات در دهلي نو و جاكارتا 
عليه عربستان سعودي

بر  نظارت  المللــي  بين  كميته  الجزيره: 
مديريت عربســتان ســعودي در مناسك 
حج، تجمــع اعتراض آميــزي را در برابر 
سفارت عربســتان در جاكارتا برگزار كرد. 
شــركت كنندگان در اين تجمع خواستار 
مشــاركت دادن كشــورها و سازمان هاي 
اســالمي در اداره مناســك حج و اماكن 
مقــدس در عربســتان شــدند. تجمــع 
كنندگان شــيوه مديريت عربستان در حرمين شــريفين مكه مكرمه و مدينه 
منوره را محكوم و آن را شكست خورده توصيف كردند. شركت كنندگان در اين 
تجمع پالكاردهايي عليه محمد بن سلمان وليعهد سعودي در دست داشتند و 
او را ديكتاتوري خواندند كه به دنبال ســاختن اسالم جديدي است كه در آن 
حقوق مسلمانان سلب مي شود. اين تجمع اعتراض آميز با مشاركت مؤسسات 
داخلي و بين المللي و اتحاديه دانشــجويان دانشگاه جاكارتا و مؤسسه علماي 

مسلمان اندونزي برگزار شد.

تعيين يك دوره 
زمانى مشخص 
براى رسيدگى 
به پرونده قضات 
ضرورى است 
و پيگيرى اين 
پروند ها در محاكم 
بدوى، تجديدنظر 
و ساير مراجع 
نظارتى بر عهده 
سرپرست اين 
دادسراست

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

فارس: آيت اهللا ســيدمحمود هاشمى شاهرودى، رئيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام در حاشيه مراسم تجديد 
ميثاق با امام خمينى (ره) اظهار داشــت: مردان بزرگ 
همواره در تاريخ زنده اند؛ ارزش زندگى انســان ها به آثار 

وجودى و بركات آن هاست.
رئيــس مجمع تشــخيص مصلحت نظــام اضافه كرد: 
بيدارى اسالمى، احياى مقاومت اسالمى برابر زورگويان 
و... ازجمله اين بركات است كه امروز بايد به آن ها توجه 
داشت.امام راحل در تاريخ زنده خواهند ماند؛ ارزش هاى 
وجودى رهبر كبير انقالب اســالمى امروز بايد بيش از 

گذشته تبيين شود.
وى تصريح كرد: انقالب امام خمينى(ره) و ملت ايران سه 
خصلت عمده داشت؛ شاخصه فقهى و شرعى بودن، تكيه 
به عقالنيت و ســيره عقال و تكيه بر توده هاى مردم و به 

صحنه آوردن آن ها اين سه خصلت است.
رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: امام راحل، 
تعابيرى مانند «خليفه» را به كار نبردند و به عقالنيت و 
سيره عقال اهتمام داشتند.كارى نكنيم كه دشمنان خيال 
كنند مى توانند در كشور انشقاق ايجاد كنند؛ امروز بايد 

بسيار مراقب بود.

رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام:
كارى نكنيم دشمنان به فكر 

انشقاق در كشور بيفتند
مهر: ســردار ســالمى در آيين تكريم ومعارفه فرمانده سپاه 
شــهداى آذربايجان غربى با بيان اينكه به فضل الهى شاهد 
برگزارى جشن هاى پيروزى انقالب هستيم، افزود: در طول دهه 
فجر چهره ايران و اسالم در جهان تغيير كرد.وى با بيان اينكه 
متأسفانه مورخان واقعيت هاى تلخ دوران قبل از انقالب را كمتر 
بروز مى دهند، ادامه داد: فقر، گرسنگى و عقب ماندگى حاصل 
اســتعمارگرى هاى روباه سياه(انگليس) بود. سردار سالمى با 
اشــاره به اينكه با آمدن انقالب اسالمى خورشيد طلوع كرد، 
خاطرنشان كرد: انقالب را مى توان محشرى براى ملت ايران 
به حســاب آورد. جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران انقالب 
اسالمى با اشاره به اينكه استقالل، آزادى، كرامت، پيشرفت، 
امنيت و عزت محصول انقالب بزرگ مى باشــند، اضافه كرد: 
قبل از انقالب ملت ايران ذليل بود و سختى مى كشيد، چپاول 
ثروت هاى ملى نماد دوران قبل از انقالب بود.ســردار سالمى 
با بيان اينكه تاريخ انقالب اسالمى ايران سرشار از رقابت هاى 
بزرگ و فشــارهاى بين المللى است، اظهار داشت: هم اكنون 
ملت ايران سختى مى كشد، اما خود تصميم مى گيرد، ما امروز 
با كشــورهاى جهان در علم و فناورى قابل رقابت مى باشيم، 
امــروز پدافندهاى مــا جزو بهترين هاى دنياســت كه بدون 

همكارى با هيچ دولتى ساخته شده اند.

جانشين فرمانده كل سپاه پاسداران:
پدافندهاى ما ازبهترين هاى 

دنياست
ايسنا: نخســت وزير عراق با اشــاره به اين مسئله كه 
اعتراض به علت نبود شــفافيت و پاسخگويى در اقليم 
كردســتان مطرح اســت، اعالم كرد، مشكل كردستان 
مناقشــه تمام دولت هاى متوالى عراق بوده است.حيدر 
العبادى، نخست وزير عراق در گفت وگو با روزنامه مصرى 
اليوم السابع گفت: قســمتى از مشكل كردستان ريشه 

تاريخى دارد و ما به انتظارات آن ها احترام مى گذاريم.
وى همچنين افزود: مشــكل كردستان مناقشه  تمامى 
دولت هــاى متوالى عراق بوده اســت. در آنجا مشــكل 
قوميتى وجود دارد چون كردهــا داراى امتيازات قومى 
هستند و همچنين اقليم كردستان با مشكل بحران نفت 
و پرداحت حقوق كارمندانش روبه رو است و ما در تالشيم 
تا اين مشكالت را برطرف كنيم.ما نسبت به نبود شفافيت 
و پاســخگويى در اقليم كردستان معترضيم و اداره امور 

اقليم را به شيوه تك حزبى نمى پذيريم.
حيدر العبادى گفت: ما طى سال ها در عراق بر سيستم 
ســهميه بندى در پســت هاى عالى سياســى براساس 
انتخابات حزبى كه مبنى بر سيســتم سهميه اى است، 
عمل كرديــم از اين رو پارلمان عراق براســاس حزبى 
تشكيل مى شود و به تبع آن دولت نيز حزبى خواهد بود.

حيدر العبادى:
 مشكل كردستان مناقشه 

دولت هاى متوالى عراق بوده است

هشتگ

#   روش خالقانه

#   مردم مى شناسند

#  غير قابل دفاع

#   درد دل با مردم

#   اقليت محض

#   به كام دولت

سيدمحمود نبويان، نماينده پيشين مجلس 
شوراى اسالمى در صفحه توييترش، اعضاى 

تيم مذاكره كننده هسته اى را به مناظره اى با موضوع برجام فراخواند و 
عنوان كرد: «اينجانب اعالم مى كنم در موضوع   برجام حاضر به  مناظره با 
آقاى  عراقچى و ظريف در  صدا و سيما آن هم به صورت زنده مى باشم. 
اين تقاضا براى روشن شدن حقيقت براى مردم عزيز بارها مطرح شده، 
ولى هيچ وقت با پاســخ مثبت آقايان مذاكره كننده واقع نشده است؛ 

راستى اگر برجام قابل دفاع است، چرا حاضر به مناظره نيستيد؟»

سيد محمود رضوى، تهيه كننده فيلم هاى 
تلويزيونى و سينمايى با اشــاره به تصاوير 

منتشر شده از رئيس جمهور در كنار اقشار مختلف مردم در توييتى اين 
گونه نوشت كه «آقاي دكتر  روحانى در سفر اخيرشان در ميان مردم حضور 
پيدا كرده اند، اين يك اتفاق رو به جلو براى اين دولت حســاب مى شود، 
شنيدن بى واسطه درد مردم ونشستن روى فرش آن ها موجب نزديكى 
بيشتر مستضعفان با حاكميت مى شود. مردم گله مند هم چيززيادى از 

دولتمردان توقع ندارند، فقط كافى است صداى آن ها را بشنويم.»

كيان عبداللهى از فعاالن رسانه اى با توجه 
بــه برگزارى يك نظرســنجى در ميان 

ايرانيان از حمايت قاطع مردم از نظام جمهورى اسالمى ايران گفت 
 IranPoll نتايج نظرسنجى دانشــگاه  مريلند ومركز نظرسنجى »
نشان مى دهد اكثريت قاطع مردم ايران با وجود داشتن مطالبات 
معيشتى، از ساختارسياسى نظام جمهورى اسالمى وسياست هاى 
كلى آن حمايت مى كنند. اپوزيسيون هرچند جيغ بنفش و صداى 
بلند ناشى از تمكن مالى و رسانه اى دارد، اما در اقليت محض است»

حجت اهللا عبدالملكى، كارشناس مسائل 
اقتصادى و فعال سياسى در رابطه با پايان 

گروهك تروريستى داعش در سوريه توسط نيروهاى نظامى ايرانى 
و بــه تبع آن پيگيرى منافع ايران در ســوريه از طريق روش هاى 
ديپلماتيك مرسوم و قاعده مند بين المللى با لحنى كنايه آميز در 
صفحه توييترش يادآور اين نكته شد كه « داعش را  سپاه تمام كرد. 
حاال تداوم استقرار در  سوريه و پيگيرى منافع با دولت است! بعداً 

نگويند ما سوريه را آزاد كرديم، بهره اش را روسيه برد!»

ياسر جاللى از فعاالن رسانه اى از شيوه 
جديدى از اختالس ها رونمايى كرد كه 

هم خالقانه است و هم هوشمندانه. او با كنايه در تشريح اين روش 
نوشت «روش   خالقانه اى است؛ منابع را از طريق  صرافى خودتان از 
ايران خارج كرده و با ثبت يك شركت  كاغذى در خارج از كشور، 
همان پول را به نام ســرمايه گذارى  خارجى وارد كسب وكارهاى 
داخل كشور كنيد. هم  پولشويى كرده ايد، هم  ارزش شركت را باال 

برده ايد و هم بيالن كار دولت پربار شده است»!

محمدصالح مفتاح، فعال رســانه اى و 
سياســى با توجه به هوشمندى مردم 

دربــاره نوع اعتراض كردن و هم صدا نشــدن با ضد انقالب ها در 
مطالبه موضوعات سياسى، اجتماعى و اقتصادى در صفحه توييترش 
نوشت: « آخر مگر مى شود دفاع از آزادى هاى اجتماعى را زير پرچم 
رجوى پيگيرى كرد؟ يا مطالبه مبارزه با مفسدان اقتصادى را زير 
سايه خاندان سلطنتى پى گرفت در كنار اسرائيلى ها و آمريكايى ها 

ايستاد و پيشرفت كشور را خواست؟ مردم اين ها را مى شناسند!»

سيدمحمود نبويان، نماينده پيشين مجلس 
شوراى اسالمى در صفحه توييترش، اعضاى 

تيم مذاكره كننده هسته اى را به مناظره اى با موضوع برجام فراخواند و 

راستى اگر برجام قابل دفاع است، چرا حاضر به مناظره نيستيد؟»

سيد محمود رضوى، تهيه كننده فيلم هاى 
تلويزيونى و سينمايى با اشــاره به تصاوير 

منتشر شده از رئيس جمهور در كنار اقشار مختلف مردم در توييتى اين 

كيان عبداللهى از فعاالن رسانه اى با توجه 
بــه برگزارى يك نظرســنجى در ميان 

ايرانيان از حمايت قاطع مردم از نظام جمهورى اسالمى ايران گفت 

بلند ناشى از تمكن مالى و رسانه اى دارد، اما در اقليت محض است»

حجت اهللا عبدالملكى، كارشناس مسائل 
اقتصادى و فعال سياسى در رابطه با پايان 

گروهك تروريستى داعش در سوريه توسط نيروهاى نظامى ايرانى 

ياسر جاللى از فعاالن رسانه اى از شيوه 
جديدى از اختالس ها رونمايى كرد كه 

هم خالقانه است و هم هوشمندانه. او با كنايه در تشريح اين روش 

برده ايد و هم بيالن كار دولت پربار شده است»!

محمدصالح مفتاح، فعال رســانه اى و 
سياســى با توجه به هوشمندى مردم 

دربــاره نوع اعتراض كردن و هم صدا نشــدن با ضد انقالب ها در 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

بازديد از موزه ملى ملك به مناسبت دهه فجر رايگان شد  آستان: كتابخانه و موزه ملى ملك بزرگ ترين موقوفه فرهنگى آستان قدس رضوى در تهران، به مناسبت سى و نهمين سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى، از 14 تا 21 بهمن 1396، جز روزهاى تعطيل، پذيراى رايگان ميهمانان داخلى و خارجى است. عالقه مندان مى توانند در اين ايام، به تماشاى آثار تاالرهاى گوناگون گنجينه 3000 ساله تاريخى موزه ملى ملك 

مانند تاالر سكه، تاالر آثار خاندان غفارى و كمال الملك، تاالر هنرهاى الكى و تاالر آثار خوشنويسى و نگارگرى، بروند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تشريح ويژه برنامه هاى دهه فجر در حرم مطهر رضوى
 آستان: معــاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضوى با اشاره به 
اينكه در ايام دهه فجر برنامه  هاى 
متعددى تدارك ديده شده است، 
عنوان كــرد: در اين ايــام روزانه 
بيــش از 12 ســخنرانى تبليغى 
- مذهبــى با موضوعــات انقالب، 
دستاوردهاى انقالب و نقش مردم 

در پايــدارى انقالب، براى عموم زائران و مجــاوران در اماكن متبركه  حرم 
مطهر رضوى برگزار خواهد شد.

حجت االسالم  و المسلمين سيد جالل حسينى رواق هاى «حضرت زهرا(س)»، 
«امام خمينى(ره)»، «داراالجابه»، «غدير»، «دارالحجه» و «شبستان هاى مسجد 
جامع گوهرشاد» را محل هايى عنوان كرد كه ويژه برنامه هاى سخنرانى حرم 

مطهر در ايام فاطميه در آن برگزار مى شود.
حجت االســالم  و المسلمين حســينى اظهار كرد: حجج اســالم «كاظميان 
پور»، «قرائتى»، «فردوســى پور»، «فرازي نيا»، «لونى»، «سليمانى»، «يعقوبى»، 
«نظافت»، «محسن قمى» و «قاضى  عسگر» سخنرانانى هستند كه با موضوعات 
«گفتمان انقالبى مجاهدت فرهنگى وتمدن نوين اســالمى»، «وحدت ملى، 
عزت امت اســالمى و حكومت جهانى حضرت مهدي(عج)»، «بايســته ها و 
حكومــت صالحان در قــرآن»، «انقالب الگوي اســتقالل و حريت در جهان 
اســالم» و «انقالب اسالمى، ايمان، جهاد و شهادت» در حرم مطهر رضوى به 

ايراد سخنرانى مى پردازند.
معاون تبليغات اسالمى آســتان قدس رضوى تصريح كرد: ويژه برنامه هاى 
ســخنرانى براى زائران غيرايرانى به زبان هاى «عربى» و «اردو» در رواق هاى 
«دارالرحمه»، «غدير»، «ســردر شــرقى صحن جامع رضوى» و «مقبره شيخ 
حر عاملى در صحن انقالب اســالمى» با موضوع تبيين ابعاد مختلف انقالب 
اسالمى ايران از ســوى مديريت امور زائران غيرايرانى آستان قدس رضوى 

تدارك ديده شده است.

جانبازان لبنانى به پابوسى امام رضا مشرف شدند
آستان: در ايام اهللا دهه فجر 37 نفر از جانبازان لبنانى به حرم مطهر امام على بن 

موسى الرضا(ع) مشرف شدند.
به مناسبت فرا رسيدن ايام اهللا دهه فجر و سى و نهمين سالگرد پيروزى شكوهمند 
انقالب اسالمى گروهى از جانبازان لبنانى به حرم مطهر رضوى مشرف شدند. اين 
گروه بعد از زيارت مضجع منور على بن موسى الرضا(ع) در ويژه برنامه اى كه به 
همت اداره امور زائران غير ايرانى آستان قدس رضوى در رواق غدير حرم مطهر 

رضوى براى آن ها تدارك ديده شده بود، شركت كردند.

جوان مكزيكى در بارگاه منور رضوى مسلمان شد
آســتان: جوان مكزيكى در بارگاه 
منور رضوى با اداى شــهادتين به 

اسالم گرويد.
«آرئون تــرز كالينــو» علت اصلى 
گرايش به اســالم را فرهنگ غنى 
ايران و اســالم عنوان كرد و گفت: 
ماه ها به مطالعه پرداختم و با تعدادى 
از مســلمانان ارتباط برقرار كردم تا 

اطالعات و دانش خود را در اين زمينه باال ببرم و به اطمينان قلبى و يقين برسم.
آرئون كه پس از اسالم آوردن نام سجاد را براى خود برگزيد، گفت: به عنوان يك 
فرد مكزيكى خوشحالم كه در كشورى مثل ايران و در مكانى مقدس و معنوى 

به اسالم مشرف شدم.
در پايان از سوى مدير امور زائران غير ايرانى آستان قدس رضوى گواهى تشرف به 

اسالم به همراه هداياى فرهنگى به اين جوان تازه مسلمان اهدا شد.

خـــبر

 قدس/ آرزو مستاجرحقيقى  گنجينه اى 
ارزشمند شامل كتاب چاپى، خطى و چاپ 
سنگى، پايان نامه، سند، عكس و... همه در 
يك مكان گردآورى شده است. مكانى كه 
در آن خبرى از قفسه هاى چوبى و كمدهاى 
فلزى نيست و با ورود به دنياى مجازى و تنها 
چند كليك مى توان به انبوهى از اطالعات 
نام  به  مكانى  كرد.  پيدا  دسترسى  معتبر 
كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوى كه 
با حضور آيت اهللا واعظ طبسى؛ توليت فقيد 
آستان قدس رضوى در بهمن سال 1394، 
زير نظر سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز 

اسناد اين آستان مقدس افتتاح شد. 

 بدون محدوديت زمانى و مكانى
منابع اطالعاتى منحصر به  فردى در مجموعه 
ســازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد 
آســتان قدس رضوى نگهدارى مى شود. از 
كتاب هاى نفيس خطى و سندهاى تاريخى 

گرفته تا عناوين متعدد كتاب هاى چاپى.
 در ايــن كتابخانه منابــع كم نظيرى مانند 
نسخه هاى نفيس خطى يا كتاب هاى چاپى 
ناياب در اختيار اهل تحقيق قرار مى گيرد كه 
در كتابخانه هاى سنتى، دسترسى به آن ها 
ممكن نيســت، منابعى كه پس از اسكن، 
به صورت ديجيتال در دسترس كاربران اين 
كتابخانه گذاشته شده است. حوزه فعاليت آن 
نيز با تأكيد بيشتر بر آستان قدس رضوى، 
اهل بيت(ع)، اسالم و ايران، تمام موضوعات 
دانش بشرى را در بر مى گيرد. از اين رو، شعار 
«هر خانه يك كتابخانه رضوى» زيبنده اين 

كتابخانه ديجيتال است.
 

 كسب رتبه نخست كشور
اگــر چه كتابخانه ديجيتال آســتان قدس 
رضوى، مثل دريچه اى است براى دسترسى 
آســان و ســريع محققان، انديشمندان و 
عالقه مندان به منابع اطالعاتى آستان قدس 
رضوى، اما در پشت پرده راه اندازى آن اهداف 
عمده ديگرى مانند حفاظت از آثار كمياب 
و ناياب موجــود در بخش هاى مختلف اين 
ســازمان از جملــه مديريت امور اســناد و 

مطبوعــات، اداره مخطوطات و معاونت امور 
موزه ها، همين طور حفظ و ترويج سيره علمى 
و عملى ائمه اطهار(ع) و نشر ديجيتالى آثار 

توليد شده در اين سازمان، نهفته است.
از سوى ديگر با اينكه اين كتابخانه، صورِت 
ديجيتال شــده  كتابخانه  اى سنتى است، اما 
مزايــاى خاص خود را دارد؛ به طور نمونه در 
زمينه  بازيابى انواع منابع اطالعاتى، از امكانات 
بســيار قدرتمندى براى جست وجو و مرور 
منابع بهره گرفته شــده است. بسته به نوع 
منبع اصلى، در آن از قالب هاى متنوع مدارك 
(متنى، تصويرى و صوتى) اســتفاده شــده 
است. با بهره گيرى از امكانات سخت افزارى 
پيشرفته، چندين كاربر در زمان واحد به يك 

منبع اطالعاتى دسترسى دارند.
مهندس على ضرابى، مدير كتابخانه ديجيتال 
آســتان قدس رضوى مى گويد: «منابع اين 
كتابخانه به صورت آنالين از طريق ســامانه 
كتابخانه ديجيتال آســتان قدس رضوى يا 
به صورت محلى قابل دسترســى است. اين 
كتابخانه با برخوردارى از 420 ميليون شىء 
ديجيتال، نه تنها از نظر شمار منابع، بلكه از 
نظر تنوع منابع ديجيتال نيز همچنان رتبه 
نخست را در بين ديگر كتابخانه هاى ديجيتال 

كشور به خود اختصاص داده است».

 خدماتى ارزنده براى همه
خدمــات ديجيتالــى كتابخانــه آســتان 

قدس رضــوى بــه دو صــورت حضورى 
و غيرحضــورى ارائــه مى شــود. خدمات 
حضورى كتابخانه ديجيتال از ســال 1390 
از طريــق كتابخانه جامــع الكترونيكى در 
دســترس مراجعان كتابخانــه مركزى اين 
آستان مقدس قرار گرفته است. اما خدمات 
غيرحضورى آن از طريق وب سايت كتابخانه 
ديجيتال آســتان قدس رضوى به نشــانى

عموم  براى   «http://digital.aqlibrary.ir»
محققان قابل دسترس است. منابع منتشر 
شده توسط اين سازمان در اين كتابخانه در 
دسترس مستقيم پژوهشگران قرار مى گيرد، 
اما ديگر منابع موجــود به دليل حفظ حق 
مؤلف، توسط بخش خدمات تحويل مدرك 
ايــن كتابخانه به اشــخاص حقيقــى ارائه 
مى شود و ســازمان ها نيز در قالب اشخاص 
حقوقى با اســتفاده از اشــتراك IP، امكان 
دسترســى به اطالعات موجود را دارند. به 
عبارتى، توسط سامانه تحويل مدرك، نسخه  
الكترونيكى مدرك مورد درخواست محقق، 
پس از جست وجو در سايت به صورت نسخه  
الكترونيك(فايل پى دى اف) در قبال هزينه  

مشخصى در اختيار او قرار مى گيرد.
ســامانه پرســش از كتابدار، يكى ديگر از 
خدمات اين كتابخانه اســت كــه كاربران 
مى تواننــد به صــورت آناليــن و آفالين با 
كارشناس مربوط ارتباط داشته و پرسش هاى 
خود را مطرح و پاســخ آن را دريافت كنند. 

خدمات اشاعه  گزينشى اطالعات، خدمات 
تاالر بحث تخصصى و مجموعه هاى موضوعى 
و كتابخانه ديجيتال همــراه نيز در مراحل 

طراحى و پياده سازى است.
 

 وب سايتى با بخش هاى گوناگون
با ورود به وب سايت كتابخانه ديجيتال آستان 
قدس رضوى، صفحه اصلى آن با بخش هاى 
مختلف برابر ديدگان شما خودنمايى مى كند. 
با ايجاد پايگاه هاى مختلف مانند: كتاب هاى 
چاپى، عكس هاى تاريخى، كتاب هاى خطى، 
كتاب هاى چاپ ســنگى، مقاله  هاى التين، 
كتاب هــاى الكترونيــك، كتاب هاى چاپى 
التين، كتاب هاى چاپى منتشر شده پيش از 
سال 1320 شمسى و... در اين وب سايت، هر 
يك از منابع اطالعاتى در زيرمجموعه  مربوط 
قرار گرفته كه از اين طريق، بازيابى اطالعات 
براى كاربر آسان تر است. در بخش ديگر اين 

كتابخانه، چهار گالرى عكس، 
فيلــم، صــوت و نفايس، با 
اطالعاتى همچون: عكس هاى 
از  ظروف مــوزه، فيلم هايى 
حــرم مطهر رضــوى، فايل 
صوتى صلوات خاصه حضرت 
رضــا(ع) و نفايس موزه هاى 
آستان قدس رضوى به چشم 
بخش هايى  حتى  مى خورد. 
بــراى آشــنايى بــا منابع 
پربازديدكننده، منابع منتخب 
و جديدترين آثار وجود دارد.

بخش راهنمــاى پژوهش و 
جست وجو نيز طراحى شده 

و گام به گام به كاربران شــيوه اســتفاده از 
خدمات و منابع را توضيح مى دهد. 

امــروزه كتابخانه هاى ديجيتــال، مرزهاى 
جغرافيايى را در هم شكسته اند و به سراسر 
كتابخانه  مى كنند.  جهان خدمات رســانى 
ديجيتال آستان قدس رضوى نيز از اين قافله 

پرشتاب، عقب نمانده است.
مهندس ضرابى تأكيد مى كند: «پژوهشگران 
و دانشجويان 117 كشور دنيا از خدمات اين 

كتابخانه ديجيتال بهره مند شده اند».

نگاهى به خدمات كتابخانه ديجيتال آستان قدس رضوى

 روز جمعه وارد اتوبان باغچه كه شــديم، هر خانه يك كتابخانه
خادمان حرم مطهر به مســافران فيش غذا 
مى دادند، اما به ما كه نيشــابورى هستيم و 

اهل روستاى درود، دعوتنامه ندادند. 
09150005789

 با عرض سالم، مگر عكس گرفتن در حرم 
مطهر جرم است كه اين قدر گير مى دهند و 

جلوگيرى مى كنند؟
09100004655

قدس: توصيه به عكس نگرفتن، براى حفظ 
قداســت حرم مطهــر و آرامــش زائران در 

لحظات معنوى زيارت است. 
 لطفاً براى پاركينگ هاى اطراف حرم مطهر 
كه به معضلى تبديل شده است، اقدامى مؤثر 

انجام بدهيد.
09150000460

 از توليت آســتان قدس رضــوى تقاضا 
مى شود تمام هزاران زمين متعلق به آستان 
قدس را زيركشــت ببرد، اين طورى هم به 
تنفس شهر كمك مى شود، هم براى بسيارى 
ازجوانان كار ايجاد مى شود و هم محصوالتش 

كمك به اقتصاد مقاومتى مى كند.
09360006158

 در حالــى كه كمبــود آب داريم، بعضى 
از زائــران جهت وضو گرفتن آب را اســراف 

مى كنند. چرا كسى به افراد تذكر نمى دهد؟
09350005635

 آيا با قرار داشتن معاونت امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضوى در يكى از گران ترين 
نقاط شــهر مشــهد، واقعاً مى شــود از درد 

مستضعفان آگاه شد؟
09150004392

 بافت سنتى معمارى حرم بسيار زيباست، 
اما در بعضــى نقاط مثــل ورودى دارالحجه 
(نماى كامپوزيت) معمارى مدرن به اين زيبايى 

خدشه وارد كرده كه مى تواند اصالح شود.
09150008511

 موضــوع چترها و ســايبان صحن ها به 
كجا رسيد؟

09150005784

صداى مردم

كتابخانه ديجيتال 
با برخوردارى از 

420 ميليون شىء 
ديجيتال، نه تنها 

از نظر شمار منابع، 
بلكه از نظر تنوع 

منابع همچنان رتبه 
نخست را در كشور 

به خود اختصاص 
داده است

بــــــــرش

معــاون تبليغات اسالمى 
آســتان قدس رضوى با اشاره به 
اينكه در ايام دهه فجر برنامه  هاى 
متعددى تدارك ديده شده است، 
عنوان كــرد: در اين ايــام روزانه 
 ســخنرانى تبليغى 
- مذهبــى با موضوعــات انقالب، 
دستاوردهاى انقالب و نقش مردم 

جوان مكزيكى در بارگاه 
منور رضوى با اداى شــهادتين به 

«آرئون تــرز كالينــو» علت اصلى 
گرايش به اســالم را فرهنگ غنى 
ايران و اســالم عنوان كرد و گفت: 
ماه ها به مطالعه پرداختم و با تعدادى 
از مســلمانان ارتباط برقرار كردم تا 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

مســئول کاخ نشــین درد حاشــیه نشین را نمی فهمد مهر: رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها با بیان اینکه مسئولی که در خانه هایی شــبیه کاخ  زندگی  می کند درد حاشیه نشین را نمی فهمد؛ 
گفت: عده ای انقالبی بودند، میانه راه خسته شدند اما حاضر هم نیستند مسئولیت هایشان را رها کنند. حجت االسالم محمدیان با اشاره به شعار نشست دفتر تحکیم وحدت با عنوان »مسئول مردمی، 

نظارت همگانی « تأکید کرد: دقیقا دست گذاشتید روی زخم اصلی بر پیکر انقالب. معالجه خوبی هم تشخیص دادید. زخم وقتی معالجه نشود دشمن از آن خیلی خوب استفاده خواهد کرد.

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

غیبتآخوندیدرجلسه
بررسیعملکردوزارتراه

مهر:علی رغم دعوت رســمی کمیسیون 
عمران مجلــس از عبــاس آخوندی برای 
پاســخگویی درباره ناکارآمــدی وزارت راه 
و شهرســازی در بارندگی اخیــر، وی در 
جلســه دیروز کمیسیون غیبت کرد. پیش 
از این اعالم شــده بود عملکرد وزارت راه و 
شهرســازی و مشکالت ناشی از بارش برف 
اخیر، روز شــنبه)دیروز( با حضور وزیر راه 
و شهرســازی در کمیســیون عمران مورد 

بررسی قرار خواهد گرفت.

کشتهوزخمیشدن
۷۴نظامیسعودیدریکماه

المسیره: درگیری میان نظامیان سعودی و 
نیروهای ارتش یمن و انصاراهلل در مرزهای 
دو کشــور از جمله نجران، جازان و عسیر 
بویژه طی ماه ژانویه شدت گرفته است. در 
ماه نخست سال 2018، بیش از 74 نفر از 
نظامیان و افسران سعودی کشته و زخمی 

شدند. 
پدافنــد هوایی ارتش یمــن و انصاراهلل در 
نخســتین ماه ســال 2018، موفق شد 3 
فروند جنگنده ائتالف سعودی، یک فروند 
جنگنده انگلیسی از نوع تورنیدو، یک فروند 
هواپیمای جاسوسی و یک فروند جنگنده 
اف 15 را منهدم کند نیروهای ارتش یمن و 
انصاراهلل در ماه ژانویه همچنین 189 دستگاه 
تجهیزات نظامی ائتالف سعودی را نیز هدف 

قرار دادند.

سفیرجدیدلبنان
درتهرانآغازبهکارکرد

مهر:حســن محمد عباس ســفیر جدید 
لبنان در ایران که از روز چهارشــنبه وارد 
کشور شده از روزهای آینده ماموریت خود 
را به طور رسمی در ایران آغاز خواهد کرد.
 عباس 7سال کاردار سفارت لبنان در لندن و 
4سال نفر دوم نمایندگی لبنان در سازمان 

ملل بوده است.
وی در روزهای آینده  استوارنامه و  رونوشت 
خود را  به رئیس جمهور  و وزیر امور خارجه 
تقدیم خواهد کرد و پس از ارائه استوارنامه 
خود مســئولیتش را به صورت رسمی در 
تهران آغاز می کند. حســن محمد عباس 
فرزند سرتیپ محمد عباس رئیس یکی از 
ارکان ارتش لبنان است. پیش از این فادی 
حاج علی به عنوان سفیر در ایران مشغول 

به فعالیت بود.

نگاه به رویدادها

آمریکاباحمایتاز
گروههایضدانقالب
بهدنبالایجادتنش
درداخلایران
استتامارادر
افکارعمومیجهان
معترضجلوهدهد

بــــــــرش

اثباتبلوغسیاسیمردمدرچهلسالگیانقالب
اولین نظرســنجی مؤسسه »iranpoll« که به سفارش دانشگاه مریلند آمریکا 
برگزار شد نتایج قابل توجهی داشت که نشان می دهد مردم ایران نه تنها با ایجاد 
تغییر در ساختار سیاسی کشــور مخالفند و از نظام جمهوری اسالمی حمایت 
قاطع دارند، که بر فهرســت بلند و باالیی که کشورهای غربی و اپوزسیون های 
خارج نشین مورد حمایت آنها به عنوان مطالبات عمده مردم ایران ارائه می دهند 
هم خط بطالن کشید. اهمیت نتایج این نظر سنجی از آنروست که اوالً در مقطعی 
انجام شــده که کشور با برخی تنش ها و اعتراضات مدنی ناشی از نارضایتی ها از 
وضعیت اقتصادی و معیشتی روبرو بود که عناصر ضدانقالب و گروه های اپوزسیون 
خارج نشــین تالش کردند با سوار شدن بر این موج آنرا به نارضایتی عمومی از 
ساختار و نظام سیاسی کشور مرتبط کرده و مردم را در مقابل نظام جلوه دهند.
اتفاقاً شهروندان ایرانی در این نظر سنجی خواستار برخورد قاطع نظام و دولت با 
آشوبگران شده اند. از سوی دیگر حمایت اکثریت شهروندان جامعه هدف در این 
نظر سنجی از ساختار سیاسی و در یک رویکرد معنادار سیاست خارجی و برنامه 
دفاعی و موشکی کشور در شرایطی صورت گرفته که در سال های اخیر، به ویژه 
در یک سالی که از روی کار آمدن دولت رادیکال ترامپ و گروه جمهوری خواه در 
آمریکا می گذرد، سیاست واشنگتن و متحدان غربی و منطقه ای او اعمال تحریم ها 
و فشارهای اقتصادی بر مردم ایران به منظور ایجاد نارضایتی از وضعیت معیشتی 
و انتقال آن به سوی نظام حاکمه ایران بوده است. بنابراین نظر سنجی 85 درصد 
از ایرانیان، نظر کامال نامساعدی نسبت به دولت آمریکا دارند و تنها کمتر از یک 
درصد شرکت کنندگان در این نظرسنجی نظرشان نسبت به آمریکا کامالً مثبت 
و رضایتمندانه بود. همچنین تنها 9/4 درصد از شرکت کنندگان معتقد بودند که 
نظام سیاسی ایران نیازمند تغییرات اساسی است و در مقابل نزدیک به 77 درصد 
از پاسخ دهندگان مخالفت خود را با تغییر در ساختار سیاسی کشور بیان کرده اند. 
این اعداد و ارقام در روزهایی که نظام جمهوری اسالمی چهلمین سالگرد پیروزی 
انقالب خود را جشن می گیرد یک پیام روشن و شفاف درباره موقعیت و جایگاه 

مستحکم آن است.
مردم ایران در نظرسنجی اخیر نه فقط مخالفت خود را با این خواسته غرب که 
در جاهایی مانند ســوریه و عراق کمتر هزینه کند به صراحت بیان کرده اند که 
حضور ایران در این حوزه ها را مطابق منافع کشــور دانسته اند. شهروندان ایرانی 
برعکس گفته اند که دولت ایران باید حمایتش را از گروه هایی که مشغول مبارزه با 
تروریست ها هستند افزایش دهد. حمایت قاطع مردم از برنامه موشکی، تأکیدشان 
بر اهمیت توانایی موشکی کشور و غیر قابل مذاکره خواندن آن هم بیانگر آنست 
که مردم ایران می دانند توان دفاعی کشور عاملی بوده که در سال های اخیر مانع 
از آن شــده که دشــمن اقدام نظامی و تعرض به خاک ایران را حتی در مخیله 
خود هم بگنجاند. این آمار یک پیام روشــن و واضح به کشورهای غربی و دولت 
آمریکاست که در ماه های اخیر فشارهای سیاسی را برای شکل دادن مذاکراتی 
جدید برای اعمال محدودیت بر برنامه موشکی ایران آغاز کرده اند نتایج این نظر 
سنجی البته در بخش اقتصادی تا حدی متفاوت است و اطالعات جالبی را بدست 
می دهد. در مجموع حدود 67درصد از مصاحبه شــوندگان در این نظر سنجی 
اوضاع اقتصادی کشــور را تا حدی بد و خیلی بد توصیف کرده اند در حالی که 
نتایج نظر سنجی مشابه در سال 2015 این نتیجه حدود 24 درصد بوده است که 
نشان می دهد نارضایتی مردم از وضعیت معیشتی و اقتصادی خود افزایش یافته 
اســت. این موضوع کامال ریشه اقتصادی اعتراضات اخیر را هم ثابت می کند. در 
همین حال شهروندان ایرانی تأثیر تحریم ها را در این مسئله 32 درصد و نقش 
سوء مدیریت داخلی را 63 درصد عنوان کرده اند و خواهان مقابله جدی تر دولت 

با فساد و کاستن از سیاست های ریاضتی دولت شده اند.

جایگاهایراندردکترینجدیدهستهایآمریکا
اسپوتنیک: در سند »بررسی وضعیت 
هسته ای« واشنگتن که نقش سالح های 
هسته ای آمریکا در راهبرد امنیتی این 
کشــور را برای آینده مشخص می کند 
آمده اســت: »ایران، نفــوذ آمریکا در 
خاورمیانــه را مهم تریــن تهدید علیه 
هدفــش برای تثبیت جایــگاه خود به 
عنوان قدرت منطقه ای می بیند و خودش را به افزایش نفوذ بر کشورهای همسایه 
و مقابله با نفوذ آمریکا متعهد می داند. این هدف، مســتقیماً متحدان و شریکان 
آمریکا را تهدید می کند. این سند راهبردی تأکید کرده است که ساختار نیروها، 
سیاســت ها و راهبردهای دفاعی ایران نشان دهنده تالش این کشور برای ایجاد 
برتری های نظامی قابل بهره برداری اســت.« این سند در پایان به تشریح راهبرد 
بازدارنده آمریکا جهت تحمیل شکست به قابلیت های غیرهسته ای ایران پرداخته 
است. از جمله این توانمندی ها می توان به سامانه های دفاعی و تهاجمی آمریکا 
اشاره کرد که قادر هستند تهدیدهای موشکی تهران را دفع کرده یا آنها را تضعیف 
کنند. این سند می گوید:  ایاالت متحده آمریکا به تقویت این توانمندی ها که برای 

پیشی گرفتن از تهدیدهای رو به رشد ایران الزمند ادامه خواهد داد. 

سنگاندازیمیانمارمقابلشورایامنیت
رویترز: مقامات میانمار با اعالم اینکه اکنون زمان مناســبی برای سفر اعضای 
شورای امنیت به منطقه بحران زده راخین نیست، مانع از ورود اعضای این سازمان 
به این ایالت شــدند. نماینده کویت در سازمان ملل  گفت: دولت میانمار اعالم 
کرده اســت که این ایالت در حال حاضر به شدت متشنج است به همین دلیل 
امکان سفر اعضایی از شــورای امنیت به آن نیست. شورای امنیت پیش از این 
خواستار توقف خشونت در ایالت راخین شده و نسبت به گزارش های منتشر شده 
درباره نقض شدید حقوق بشر و تجاوزهای گسترده در این ایالت علیه مسلمانان 

»روهینگیا« ابراز نگرانی کرده بود.

یادداشت

خبر

 سیاســت/میناافرازه   با فروکش 
کــردن اعتراضات خیابانــی اخیر، پس از 
آنکه مردم دریافتند مطالبات اقتصادی و 
به حق آنها دســتاویزی برای سوءاستفاده 
گروه های معاند و تشکیالت سازمان یافته 
گروهک های تروریســتی خارج نشین و 
مورد حمایــت دولت خارجی قرار گرفته، 
جریان اپوزیسیون به حربه جدیدی برای 
چالش آفرینی سیاسی و فرهنگی در داخل 
ایران روی آورده و کمپینی برای کشــف 

حجاب در ایران به راه انداخته است.
این بار هم عنصر شــناخته شده رسانه ای 
اینگونه کمپین ها یعنی مسیح علی نژاد ، 
کنترات چی شبکه های ضد انقالب همچون 
صدای آمریکا و بی بی سی و شبکه من وتو 
که اخیراً قراردادهای چند صد هزار دالری 
او با این شــبکه ها از سوی وب سایتی که 
به انتشــار اطالعات دربــاره دولت آمریکا 
شــد،  علنی  دارد  اختصاص 
مأمور مدیریت و هدایت این 
کمپین و حمایت تبلیغاتی 
و رســانه ای از آن با حمایت 
دولت آمریکا شــده اســت. 
کمپینــی که حمایــت از 
دختــران خیابان انقالب نام 

گرفته است.
در این پروژه جدید شماری 
از عناصــر ســازمان یافته با 
کشــف حجاب در خیابانها تــالش دارند 
قانون حجاب اســالمی در اماکن عمومی 
را زیر ســؤال برده و پس از شکست پروژه 
کشته سازی در اغتشاش های اخیر، پروژه 
بازداشت شــدن به دلیل کشف حجاب را 
آغاز کنند تا به این بهانه زمینه ایجاد یک 
موج جدید از فشارهای سیاسی را با تابلوی 
حقوق بشر و فشار بر زنان در جامعه ایران 
برای نهادها و گروه ها و سازمانهای به ظاهر 

حقوق بشری فراهم کنند.
شــکی نیســت که نیــروی انتظامی و 
دســتگاه های متولی امنیت در کشــور با 
این حرکت و نقض قانون مصرح و مصوب 
کشور برخورد خواهند کرد. کما اینکه به 
گفتــه مرکز اطالع رســانی پلیس تهران 

تاکنون 29 نفــر از برهم زنندگان امنیت 
اجتماعــی در قالب این پروژه دســتگیر 

شده اند. 
بالطبــع این موضوع همــان هدف اصلی 
طراحــان کمپین مذکور بــرای جنجال 
آفرینی و هیاهو در مورد نقض حقوق زنان 
و ســرکوب در ایران و تبلیغات منفی در 
مورد حجاب اجباری است تا زمینه صدور 
قطعنامه ها و بیانیه ها و موضع گیری ها و در 
نهایت تحریم های جدید کشورهای غربی 
به بهانه نقض حقوق بشــر در ایران فراهم 

شود.
کما اینکه ســخنگوی وزارت امور خارجه 
آمریکا در بیانیه ای مداخله جویانه از طرح 
»فراخوان ضدانقالب برای کشف حجاب« 
حمایت کرد. »هیثر نوئرت« که پیشتر نیز 
از آشوب های پراکنده در برخی شهرهای 
ایران حمایت کرده بود، این بار اعالم کرد: 
»آمریکا از مردم ایران که به حجاب اجباری 
زنان اعتراض می کنند، حمایت می کند«. 
وی بدون اشاره به قوانین رسمی و اصول 
مذهبی در ایران مدعی شــد افراد باید در 

انتخاب نوع پوشش آزاد باشند.

آمریکا بــه دنبال تنش آفرینی 
در ایران

یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست 

خارجی مجلس در این باره می گوید:  نکته 
قابــل تأمل در این پروژه جدید اینســت 
طراحان آن ناشــیانه و بــدون هیچ گونه 
زمینه اجتماعی و فرهنگی و بستر سیاسی 
دست به اقدامی زده اند که نه تنها از نگاه 
جامعه ایرانی موضوعیتی ندارد که مغایر 
با اصول پذیرفته شــده فرهنگی، دینی و 
اجتماعی کشور است و بالطبع در جامعه 
با بازخورد منفی و دست رد مواجه خواهد 

شد. 
بی شــک اقدام یک عده معدود و افرادی 
انگشت شمار در کشــف حجاب نه فقط 
مورد توجه مــردم قرار نخواهد گرفت که 
یک حرکــت قانون شــکنانه، تابو و ضد 
دینی و فرهنگی نیز تلقی می شود و هرگز 

رویدادی جریان ساز نخواهد بود.
ابوالفضل حســـن  
بیگی با اشــاره به 
اینکــه آمریــکا با 
حمایت از گروه های 
ضدانقالب به دنبال 

شکل دادن جریان ها و گروه های ساختار 
شــکن و ایجاد تنش در داخل ایران است 
تا جامعه ایــران را در افکار عمومی جهان 
معترض جلوه دهد، افــزود: آنها بنا دارند 
نظام جمهوری اسالمی ایران را با حلقه ای 
از بحران ها و چالش هــا در محاصره قرار 

دهنــد تا کشــور فرصتی بــرای آنکه به 
مسائل اصلی و اقتصادی و مطالبات واقعی 
مردم بپردازد نداشــته باشد و در محاصره 
پرونده های مختلف سیاسی، حقوق بشری، 
تهدیدهای نظامی و چالش های منطقه ای 

سردرگم بشود.
وی گفت: این اقدامات تنها با هدف صدور 
بیانیــه و تبلیغات در رســانه ها و فضای 
مجازی و فضا سازی علیه ایران در مجامع 
بین المللــی و در نهایت وضع تحریم های 
جدید به بهانه حقوق بشر صورت می گیرد 
و تأثیری در داخــل ایران ندارد. زیرا خود 
آنها هم می دانند جامعه ایران نســبت به 
اصول و باورهای فرهنگــی و دینی خود 

تعصب و حساسیت دارد.

افتضـاحی دیگر برای گروه های 
ضدانقالب

جبـار کوچکی نژاد 
اســت  هم معتقد 
این  طراحــان  که 
کمپین با شکست 
سیاسی  افتضاح  و 

دیگری مواجه خواهند شــد زیرا با وجود 
همه تبلیغات و حمایت رسانه ای و مالی که 
از مدیران و گردانندگان این پروژه صورت 
گرفته، مردم به آن پاســخ منفی قاطعی 

داده اند.
نماینده مردم رشــت خاطرنشــان کرد: 
دشــمنان ایران گمان کرده انــد پس از 
شکست فاحش سیاسی در اغتشاش های 
اخیر می توانند بــا هدایت عناصر خود به 
حوزه اعتقــادات و باورهای دینی مردم و 
تابو شکنی در جامعه چالشی جدید را در 
جامعه و کشور ایجاد کنند، زیرا دریافتند 
در اموری که امنیت و آرامش جامعه را بر 
هم بزند مثل اغتشاش های اخیر با واکنش 
منفــی مردم روبرو خواهند شــد و راه به 
جایی نمی برند، اما این رویکرد هم ناشی 
از محاســبات غلط آنها و نا آشنایی آنها با 
جامعه ایرانی است که با هرگونه هجمه به 
فرهنگ و مبانی اعتقــادی و اصولی خود 

برخورد خواهد کرد.

بیمیلیمردمبهکمپینساختگیضدحجاب

سیبل اشتباه کاخ سفید برای حمله به مردم ایران

آرش خلیل خانه

خبــر

به خواسته های کردها 
احترام می گذاریم

الیــومالســابع:نخســت وزیــر عراق 
اظهارداشت: بخشی از مشکل کردها تاریخی 
اســت و ما به خواسته های آنها احترام می 
گذاریم. تمام دولتهایی که بر ســر کار می 
آیند با این مسئله و مشکل درگیر هستند. 
حیدر العبادی  افزود: بحران مربوط به نفت 
و دادن حقوق کارمندان در اقلیم کردستان 
نیز وجود دارد که ما برای حل این مشکالت 
تالش می کنیم. اما برخی افراد نمی خواهد 
بحران حل شود و بر تشکیل کشور قومیتی 

کردها اصرار دارند که  این یک رؤیا است.

دکترین جدید آمریکا 
مجوزی برای حمله اتمی است

فارس:»فرانتس کلینتســویچ« معاون اول 
کمیته امنیتــی و دفاعی پارلمان روســیه 
تأکید کرد، در صورتــی که آمریکا تصمیم 
به اســتقرار تسلیحات هسته ای جدید خود 
در اروپا بگیرد، مســکو قاطعانــه وارد عمل 
خواهد شد. وی گفت: این دکترین هسته ای 
جدید مجوزی برای یک بمباران ناکازاکی و 
هیروشیمای دیگر است که هیچ همخوانی با 
واقعیت امروز  ندارد و اقدامی تهاجمی علیه 
روسیه و چین به شمار می رود بنابراین روسیه 

مجبور خواهد بود از خود حفاظت کند.

انتقاد تند و بی سابقه ترکیه 
از عربستان

االخبار:چــاووشاغلووزیرخارجه ترکیه با 
اشاره به جنگ رسانه ای محور سعودی علیه 
قطر گفت: رسانه های این کشورها آنکارا را نیز 
هدف قرار دادند، بنابراین چطور می توان بین 
کســانی که از ما بدشان می آید و ما را مورد 
حمله قرار می دهند، میانجیگری کرد؟ ترکیه 
پیش از این سلسله اقداماتی را در حمایت از 
دوحه اتخاذ کرده بود که مهم ترین آن اعزام 
نیروهای نظامی به پایگاه الریان ترکیه در قطر 
اســت حال آنکه تعطیلی این پایگاه یکی از 

مهم ترین درخواست های ریاض بود.

اروپایی ها پرچم  تروریست ها را 
بر گردن انداخته اند

آناتولی:رئیس جمهوری ترکیه گفت: برخی 
از نماینــدگان در پارلمان اروپــا پارچه پاره  
تروریســت ها را بر گردنشــان می اندازند. 
ایــن کارها ره به جایی نخواهد برد و چنین 
اقداماتی تصمیمات ما را تغییر نخواهد داد. 
اردوغان افزود: فراموش نکنید آلپ ارسالن ها، 
ارطغرل ها، ســلطان فاتــح محمدها، یاووز 
سلطان سلیم ها و دیگر شیرهای قهرمانمان 
زنده اند. تروریست هایی که تا دیروز با تکیه 
بر دیگران سخن پراکنی می کردند اکنون در 

حال فرار از میدان ها هستند.
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

۳۰ درصد جمعیت ایران طی ۳ دهه آینده پیر می شــوند ایسنا:انوشــیروان محســنی بندپی، رئیس سازمان بهزیســتی گفت: پیش بینی می شود ظرف ۳۰ سال آینده، ۳۰ درصد جمعیت 
کشــور ســالمند شــود. وی با اشاره به آخرین سرشماری کشور در سال گذشته، عنوان کرد: طبق آخرین سرشماری  پارسال، حدود 9/۳ دهم جمعیت کشور را سالمندان تشکیل می دهند. بندپی تأکید 

کرد: با توجه به اینکه پیش بینی می شود در ۳۰ سال آینده ۳۰ درصد جمعیت کشور سالمند شوند، باید اقدامات و برنامه ریزی های الزم برای آینده کشور در این زمینه صورت گیرد.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

در میزگرد قدس چالش ها و راهکارهای توسعه پیام رسان های بومی بررسی شد

دارو ندار رقیب های ایرانی تلگرام
 جامعه/ محمــود مصدق  درحوادث 
اخیر در برخی شهرها و استان ها ضرورت 
فیلترینگ موقت یکی از پیام رســان های 
خارجی مطرح شد، از سوی دیگر، برخی 
کارشناســان این راهکار را مؤثر ندانسته و 
ضمن تسریع در رفع فیلترینگ این پیام 
رســان، خواســتار حمایت و تقویت پیام 
رسان های داخلی شدند تا شاید این چند 
پیام رسان تقویت شده و مردم از آن ها برای 
ارتباطات و کسب و کارهای خود استفاده 

کنند. 
با وجود این، پرســش این اســت که پیام 
رسان های داخلی که در حال حاضر حدود 
5 میلیون کاربر دارنــد با چه چالش های 
عمده ای روبه رو هســتند و چگونه باید از 
آن ها حمایت کرد؟آیا پرداخت تسهیالت 
بانکی راهکاری مناســب برای این هدف 
اســت یا اینکه باید زیرســاخت ها مورد 
توجه قرار گیرند و مهم تر از همه به فرض 
فیلترینگ دائمی پیام رسان های خارجی، 
آیا پیام رســان های داخلی آن قدر توان و 

ظرفیت دارند که جایگزین آن ها شوند؟ 
در میزگرد قدس که با حضور سید جعفر 
خورشاد مدیر عامل پیام رسان »سروش« 
و پویا پیرحسینلو بنیانگذار و مدیر عامل 
شرکت دانش بنیان »ابرآروان« تشکیل شد 
به این پرسش ها و مسائل دیگر در خصوص 

حوزه فضای مجازی پاسخ داده شد. 

 دیر متوجه مشکل می شویم
پیر حسینلو با اشاره به چالش های توسعه 
پیام رسان های داخلی می گوید: ما معموالً 
خیلی دیر متوجه می شویم که چه اتفاقی 
در دنیای فناوری در حال رخ دادن اســت 
و بدتــر اینکه تا آخریــن لحظات تالش 
می کنیم در مقابل آن مقاومت کنیم و بعد 
که کار بیخ پیدا کرد به فکر راهکار می افتیم. 
به طور مثال ایــن واقعیت را در خصوص 
سیستم عامل ملی، آنتی ویروس ها، موتور 
جســت و جوگر ملی و اکنــون هم پیام 
رسان ها می بینیم. یعنی زمانی که در دنیا 
آنتی ویروس ها به یک نقطه پایدار می رسند 
و فکر می کنند باید به سمت فناوری ها و 
سرویس های امنیتی جدیدتر حرکت کنند، 
تــازه ما میلیاردها تومان خرج می کنیم تا 
آنتی ویروسی در کشور پا بگیرد یا زمانی 
که سیســتم عامل در دنیا به بلوغ رسید، 
تازه به فکر این افتادیم که سیستم عامل 
ملی داشته باشیم و برای اجرای این گونه 
پروژه ها که از قبل شکســت شان حتمی 
اســت، میلیارد ها تومان هزینه می کنیم. 
مثالً موتور جست وجوگر ملی ما کجاست 
که حاال روی پیام رسان ملی زوم کردیم. 
البته اینجا نکته ای وجود دارد، اینکه وقتی 
از واژه ملی استفاده می کنیم منظورمان این 
نیست که پیام رســان خارجی بد است و 
باید درهای خود را روی آن ها ببندیم و از 
پیام رسان داخلی استفاده کنیم. حال اگر 
من بخواهم با یک شــخص خارجی که با 
وی رابطه تجاری دارم صحبت کنم، آیا حق 
ندارم از پیام رسان خارجی استفاده کنم یا 
برای این منظور باید از روش هایی استفاده 

کنم که قوانین کشورم را دور بزنم؟
وی درپاســخ به این پرســش که آیا عدم 
اســتقبال مــردم از پیام رســان داخلی 
صرفاً به خاطر فاصله زمانی شــکل گیری 
پیــام رســان ها و کم اعتمــادی مردم به 
سرویس های داخلی است ؟ می گوید: بله 
همین طور اســت. در حال حاضر این دو 
مؤلفه پا بــه پای هم پیش می روند. یعنی 
وقتی یک بازیگر در بازار اقتصادی فعالیتش 
را پیــش از بقیه فعاالن شــروع می کند، 
رقبایش به ســختی می توانند خودشان را 

به او برسانند.
مؤلفه دوم رفتارهایی اســت که حاکمیت 
انجام داده و ســبب شــده است مردم به 
راحتی بــه ســرویس های داخلی اعتماد 
نکنند. مثالً یکی از اعضای ســابق شورای 
عالی فضای مجــازی می گفت، حاکمیت 
می خواهد بر فضای مجازی کنترل داشته 

باشــد. در حالی که این گونه کلید واژه ها 
مردم را می ترســاند، چــون با ذات حفظ 
حریــم خصوصی افراد در تناقض اســت؛ 
ضمن اینکه هیچ سیگنال مثبتی مبنی بر 
اینکه چنین اتفاقی نمی افتد نیز تاکنون از 
سوی مسئوالن مربوط ارسال نشده است. 
یعنی مسئولی تا حاال نگفته تمام اطالعات 
شــما از مبدأ تا مقصد محفوظ است و به 
صورت رمزنگاری شده نگهداری می شود.

این مسئله سبب جبهه گیری بیشتر مردم 
شده اســت تا آنان از فیلتر شکن استفاده 
کنند. به گونه ای که اگر اکنون تلگرام فیلتر 
شود، مردم به ســوی سرویس های دیگر 
خارجی مانند واتــس اپ و... می روند و به 

سرویس های بومی مراجعه نمی کنند.

 باید خیال مردم راحت شود
مدیر پیام رســان ســروش نیــز اگر چه 
سخنان پیرحســینلو را تأیید می کند، اما 
مشکل را بیشتر در بُعد فنی و زیر ساختی 

می بینــد و می گوید:در زمینــه عرضه و 
کیفیت کار،ســطح اســتانداردهای ما در 
فضاهای مختلف زیاد نیســت. به عنوان 
مثال دیتاســنترهای اســتانی در ساعات 
غیر اداری پشــتیبانی ندارنــد. یا با وجود 
راه اندازی شــبکه ملی اطالعات بسیاری 
از مؤلفه های این شبکه قابل بهره برداری 
نیست. همچنین در حوزه دولت الکترونیک 
می بینیم که این سیســتم متولی خاصی 
ندارد. در خصــوص پرداخت های مالی و 
بانکی از طریق نرم افزارهای بومی قوانین 
مشخص و تعریف شده ای وجود ندارد. در 
واقع در بحث مورد نظر جدا از فاصله زمانی 
و کم اعتمادی مردم به پیام رســان های 
داخلی، فراهم نبودن زیرســاخت الزم هم 

مزید بر علت شده است. 
سید جعفر خورشاد با اشاره به اینکه تأمین 
زیرســاخت ها بهترین روش برای حمایت 
واقعی و پایدار از پیام رســان های داخلی 
است، تصریح می کند: بگذریم از اینکه یک 

چهلم نیاز مالی پیام رسان ها برای توسعه که 
قرار بود در قالب تسهیالت پرداخت شود، 
از سوی دولت اتفاق نیفتاد و از این لحاظ 
حمّیتی صورت نگرفت، اما در مجموع برای 
حمایت واقعــی و پایدار از این بخش باید 
قوانینی وضع شود که خیال مردم راحت 
شــود که اطالعات آن ها محفوظ می ماند. 
از ســوی دیگر، تجارت در فضای مجازی 
تسهیل شود.یعنی پیام رسان که خود به 
تنهایی فایده ای ندارد، باید بر بســتر آن ها 
کسب و کارهایی شکل بگیرد. بنابراین، باید 
از این فضا استفاده کنیم و مثالً خریدهای 
آنالین را از این طریق انجام دهیم.در واقع 
اگر دولــت و مجلس می خواهند کمک ها 
اساسی باشد، باید زیر ساخت های کسب و 
کار را در کشور ایجاد کنند. به عنوان مثال 
من می توانم در ســال 50 میلیارد تومان 
کسب کنم، اگر فقط یکی از سرویس ها را 
بدهند. مردم هم از چیزی نمی ترسند. چه 
کسی هست که کاالیی را الزم داشته باشد، 

اما با 20 درصد تخفیف آن را نخرد. 
پیرحســینلو هم درباره چگونگی حمایت 
درســت از پیــام رســان های داخلی که 
به تقویــت آن ها در جامعه منجر شــود، 
می گوید:اینکه اشــاره شــد باید بیزینس 
وجود داشته باشد تا پیام رسان رونق بگیرد 
بسیار درست است، اما حاکمیت باید چند 
موضوع را کامالً برای مردم شــفاف کند. 
اولین آن شفاف سازی شخص حقیقی با 

پلتفرم است. 
اکنون اگر شخصی در پیام رسان خطایی 
می کند معلوم نیست پیام رسان مسئولش 
اســت یا شــخص خطاکار. یعنی در این 
خصوص همچنان ابهام هایی وجود دارد، 
به گونــه ای که به عنوان یک بیزینس زیر 
ساختی، هر روز از سوی پلیس فتا و... مورد 
بازخواست قرار می گیریم، در حالی که ما 
پلتفرم هستیم و هر کسی می تواند از این 
پلتفرم استفاده کند و محتوای مورد نظرش 
را توزیع کند. موضــوع دوم، حفظ حریم 

خصوصی اســت. دولت یا حاکمیت باید 
حریم خصوصی مردم را در فضای مجازی 

به رسمیت بشناسند.
وی با اشــاره به اینکه پرداخت های مالی 
ســومین موضوعی اســت که باید شفاف 
شــود، می افزاید: در حال حاضر بشدت در 
حوزه پرداخت مشکل داریم. بانک مرکزی 
از راه های نوین پرداخت حمایت نمی کند یا 
با تأخیر این کار را انجام می دهد. شاپرک 
هم به همین شکل.موضوع پرداخت دارد به 

بیزینس های ما ضربه می زند.
 اگر مشــکل پرداخت اعتباری و پرداخت 
پول خرد حل شــود، یــک مزیت رقابتی 
در پیام رســان ها و در دیگر ســرویس ها 
ایجاد می شــود. به هرحال اگر این مسائل 
حل شــود، آن وقت کســب و کارها رشد 
می کند و افراد ســرمایه گــذاری طوالنی 
مدت می کنند و پیام رسان های داخلی هم 

تقویت می شوند. 

 ظرفیت قابل قبولی داریم 
مدیر عامل »ابرآروان« درباره توانمندی ها 
و ظرفیت های پیام رســان های داخلی در 
مقایسه با سرویس های خارجی می گوید:ما 
ظرفیت قابل قبولی داریم، اما بهتر از آن ها 
هســتیم. یعنی جوانان توانمند و نخبه ای 

داریم.برنامه نویسان توانمندی 
داریم.در زمینه امنیت شبکه، 
مهندسان قابلی داریم. اما آیا 
همــه پیام رســان های ما از 
این توانمنــدی برخوردارند؟ 
پاسخ روشن است؛ خیر. یعنی 
 A ممکن است یکی از آن ها

و دیگری B  یا C باشد.
پیر حسینلو در پاسخ به این 
پرسش که آیا پیام رسان های 
داخلی از لحاظ فنی آن قدر 
توانمندی دارند که جایگزین 
تلگرام و سایر پیام رسان های 
خارجی شــوند و بــه همه 

نیازهــای کاربران ایرانی پاســخ بدهند؟ 
می گوید: پاسخ به این پرسش کمی سخت 
اســت؛ ضمن اینکه مخالــف جایگزینی 
هســتم، چون معتقد هســتم رشد پیام 
رسان های داخلی باید به شکل ارگانیک و 
منطقی و در یک فضای رقابتی اتفاق بیفتد.
خورشــاد، مدیر پیام رسان »سروش« هم 
در این باره می گوید: اکنون هر پیام رسان 
داخلی به تنهایی نمی تواند جایگزین تلگرام 
شود و پاسخگوی 40 میلیون کاربر ایرانی 
باشــد. یعنی اکنون سروش تنها می تواند 
10 15 میلیون کاربر را پاسخ دهد، اما اگر 
کاربران کم و بیش بین همه پیام رسان های 
داخلی تقسیم شوند، آن وقت این ظرفیت 

وجود دارد تا جایگزین تلگرام شویم.

یاددا شت های ساعت 25

مردان جنت مکان غیرمتحرک!
دولتمردان ایران دست کم از اوایل عصر قاجار تا امروزه شامل سه گروهند:

1- مردان وطن دوست، مسئولیت پذیر، وظیفه شناس، راستگو و صریح اللهجه، 
مردم خواه، مطلع، الیق و خدمتگزار به تمام معنی که تعدادشــان چندان زیاد 
نبوده است و البته بسیار شتاب داشته اند خدمتی به منصه ظهور برسانند و همین 

شتاب، شکست آنان را در پی داشته است.
2- مردان نادرســت، سوءاستفاده چی، ثروت اندوز حتی برای نوه ها و نتیجه ها و 
ندیده ها، اخاذ، اهل تبانی با هر کس و حتی اجنبی، بی نهایت بی اعتنا به مملکت 
و مصالح آن و مردمش، که اغلب به ثروت های گزاف دست یافته، در صورت بروز 
حوادث سخت و پیش بینی نشده و مخاطره انگیز دست خانم و بچه ها را گرفته به 
فرنگستان و آمریکا نقل مکان کرده عمری را به آسودگی در آن مناطق خوش آب 
و هوا گذرانده و دنیا را آب ببرد آنان را خواب خوش شیرین بی رگی و بی غیرتی 
و وطن چمدانی بودن و بی تفاوت بودن سرمســت و لول و شنگ خواهد ساخت 

چون گالوپی می اندیشند و منفعت مهم است نه وطن.
3- مــردان تا حدودی کاری، تا حدودی خوش نّیت که قصد خدمت هم دارند، 
شاید تا حدود زیادی درستکار و پاکدامن و از نظر مالی بدون شائبه بوده ریگی به 
کفش ندارند، اما ترسو، محافظه کار، فاقد تحرک، فاقد کنجکاوی و پویایی گهگاه 

منفی باف و بدون جربزه هستند.
افرادی هستند که می خواهند کاری و خدمتی بکنند، اما مالحظه دارند که مبادا 
پســت و مقام خود را از دست بدهند. ظواهر کار را خوب حفظ می کنند، برای 
ماندن در پست سرپرستی به هر مذلتی تن درمی دهند، مرتباً گناه کارهای نشده 
و وعده های به عمل نرسیده را گردن این و آن می اندازند یا از کوتاهی گذشتگان 

می دانند.
در منفی بافی استادند. به هر بهانه ای هر زمان که فشارها را بر خود زیاد و فرساینده 
دیدند، جا خالی می کنند و استعفا می دهند. این گروه سوم جنت مکان، به نظر 

من از دو گروه مثبت و منفی قبلی زیانشان بیشتر است.
شاید بپرسید گروه اول که زیانی نداشته اند، چراکه خدمتکار و پاکدامن و کاری 

و درستکار بوده اند.
یادتان باشــد که عرض کردم، بسیار شتاب داشته اند. عیب دیگر آن مردان الیق 
دسته اول این بود که می خواسته اند وجاهت ملی و اجتماعی خود را حفظ کنند و 
مردم همه، ایشان را دوست بدارند و گرامی دارند. این مسئله این خطر را دارد که 
ممکن است وجاهت ملی داشتن کم کم به عوامفریبی مبدل شود و برای اینکه 
همه از سیاستمدار و دولتمردی راضی باشند، وی ناچار شود، مصالح و منافع ملی 

را قربانی جلب نظر مردم کند.
ـ.ق/1826 م  مثالً عباس میرزا نایب السلطنه ولیعهد فتحعلی شاه در سال 1241 ه
تسلیم نظر طیفی از عوام شد که از جنگ و فنون آن و توپخانه و مانورهای جدید 
نظامی خبری نداشتند و دستور پیشروی به قفقاز داد در حالی که آن مرد میهن 
دوســت و دلسوز و ســردار کم نظیر می دانست جنگیدن با روسیه با ارتش یک 
میلیونی آن مشکل است و به شکست ایران می انجامد رفت و جنگید و به سختی 
شکست خورد و روس ها تا میانه در آذربایجان پیشروی کردند و شهرهای تبریز، 
اردبیل، خوی، ماکو، سلماس و میانه به دست ارتش مارشال پاسکویچ افتاد و ایران 
با خواهش و تمنا از ســرجان ماکدونالد وزیر مختار انگلیس در ایران درخواست 
میانجیگری کرد و عهدنامه جدید ترکمانچای در قریه ترکمانچای میانه منعقد شد 
که به موجب آن عالوه بر 15 والیت قبلی در قفقاز که ایران در عهدنامه گلستان 
1228 ه.ق/1828 م به روسیه تقدیم کرده بود، والیات ایروان و نخجوان و بخشی 
از شمال تالش از ایران جدا شد، ایران حق کشتیرانی نظامی و در حقیقت تجاری 
را در دریای خزر )کاســپی( از دست داد، قرارداد کاپیتوالسیون بر ایران تحمیل 
شد. روس ها در امور تجاری ایران همه کاره شدند و ایران از سال 1828 م/1243 

ـ.ش مستهلکه و تقریباً نیمه مستعمره روسیه شد. ـ.ق تا سال 1296/1917 ه ه
حال باید تفحص کرد و دید دولتمردان ایران در این صد سال اخیر از چه نوعی 

بوده اند و در کدام گروه جای می گرفته اند؟
مثاًل افراد الیق و وطن دوست در ایران کم نبوده اند، اما گاهی شتاب زده و بدون 
مطالعات قبلی و اطالعات دقیق دســت به کارهایی زده اند که در فرجام، ایران، 
دچار زیان های مادی و معنوی و ارضی و اقتصادی شــده اســت. همین گونه 
دولتمردان نادرســت که بی رحمانه اموال ملی را به یغما می برند و آنچه بر زبان 
می آورند، مکنونات مغز و قلبشــان نیست و مکنت و امالک و مستغالت بسیار 
کسب کرده و مزارشان در قلب فرنگستان یا آمریکا و درگذشته به زور ثروت و 
نفوذ حتی در اماکن مقدســه برای خود مقبره خریده اند هم جایگاه منفی خود 

را دارند.
اما جنت مکان ها، بی تحرک ها، هم کم نبوده و نیستند که وقتی دوره تصدی شان 
به سر می آید، مردم جز مقادیری کلمات و جمالت قلمبه و سلمبه و وعده های 
خیالی خواب آور چیزی دستشان را نمی گیرد و اینان به هر مجلسی پای گذارند، 
باب طبع آن مجلس سخن می رانند و خود را دلسوز و مشفق می نمایانند. هنر 
این آقایان )و شاید خانم های کار به دست( کار نکردن است. وعده های شیرین 
است و استعفاهای ناگهانی زیرا حال و حوصله و توان دست و پنجه نرم کردن با 
مشکالت را ندارند، بی نهایت ترسو و محافظه کار و مالحظه کار هستند و از آفاتی 

هستند که بی نهایت به مملکت ضرر می رسانند.
کســی می گفت گاهی ضرر بی خاصیت ها بمراتب بیشتر از دسته دوم است که 

باالخره کاری هم انجام می دهند؛ ولو در آن سوءاستفاده هم بکنند.
 به ابوالحسن ابتهاج که مردی جدی و الیق؛ ولی کشته و مرده و شیفته و شیدای 
انگلیســی ها و آمریکایی ها بود در سال 1340 تهمت زدند که در دوران تصدی 
سازمان برنامه بریز و بپاش فراوان کرده و میلیون ها تومان به شرکت های مشاوره 
و مقاطعه کار و پیمانکار آمریکایی پول رســانده است، اما ابتهاج پس از انقالب 
کتاب مبسوطی نوشت پاسخ داد سدهای کرج و سفیدرود و غیره را ساخته و آب 

آشامیدنی مردم تهران را از سدسازی های اطراف شهر تأمین کرده است.
به هر ترتیب خطر جنت مکان ها که در مجلس می نشــینند و حتی یک کلمه 
صحبت نمی کنند یا به شهرداری می روند و برای مردم از تاریخ شهرداران گذشته 
سخن می گویند بمراتب زیان بخش تر از گروه دوم است و هیچ فایده ای هم برای 
مملکــت ندارد و خواهید دید کاری از آقایان محافظه کار جنت مکان ســاخته 

نخواهد بود.

سخنگوی سازمان ثبت احوال کشور اعالم کرد
تکذیب تمدید مهلت نام نویسی کارت ملی هوشمند 

جامعه: در حالی که خبرگزاری ایســنا 
به نقل از سیف اهلل ابوترابی، سخنگوی 
ســازمان ثبت احــوال کشــور اعالم 
کرده بود کســانی که تا پایان اســفند 
ســال جاری موفق به تکمیل ثبت نام 
کارت ملی هوشــمند نشوند، می توانند 
مراحل تکمیل نام نویســی کارت ملی 

هوشمندشان را در زمان تعیین شده در ابتدای سال 97 انجام دهند؛ خبرگزاری 
تسنیم این خبر را به نقل از ابوترابی تکذیب کرد. سخنگوی سازمان ثبت احوال 
کشــور با تأکید براینکه مهلت نام نویسی کارت ملی هوشمند تا پایان سال 96 
خواهد بود، گفت: این زمان به هیچ عنوان تمدید نخواهد شــد و ســازمان ثبت  
احوال کشــور هیچ برنامه ای برای تمدید این مهلت ندارد. وی گفت: افرادی که 
اعتبار کارت ملی آن ها تا قبل از 29 اســفند 96 و همچنین صدور آن ها قبل از 
سال 89 است، باید هرچه سریع تر برای دریافت کارت ملی هوشمند اقدام کنند.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد
برای بیماران خاص بودجه کافی نداریم

بیماری ام  ســه  پیش  چندی  جامعه: 
اس، متابولیک، بال پروانه ای و اوتیسم 
به فهرست پوشش بیماران خاص افزوده 
شــدند. با این حال عضو کمیســیون 
بهداشت مجلس به خانه ملت می گوید: 
این مسئله بدون در نظر گرفتن بودجه، 
اختالل در خدمات رسانی به بیماران را 

به دنبال دارد. وی با بیان اینکه بر اســاس شــنیده ها اعتبار در نظر گرفته شده 
برای چهار گروه از بیماران خاص 216 میلیارد تومان اســت، می افزاید: بر اساس 
مصوبه مجلس بخشی از هزینه این بیماران باید از این محل پرداخت شود که به 
طور قطع بی توجهی به تخصیص منابع، خدمات رسانی به بیماران را با مشکل 

مواجه می کند.

یک چهلم نیاز 
مالی پیام رسان ها 

برای توسعه که 
قرار بود در قالب 

تسهیالت پرداخت 
شود، از سوی 

دولت اتفاق نیفتاد 
و از این لحاظ 

حمّیتی صورت 
نگرفت

بــــــــرش

توسط ستاد اجرایی 
wفرمان حضرت امام

مدارس  برکت تا سال 1400
به 2000واحد می رسد

حضرت  فرمــان  اجرایی  ســتاد  جامعه: 
امام)ره(، پس از بهره برداری و تحویل 1000 
مدرسه  برکت با 6000 کالس درس، 1000 
مدرســه دیگر را از طریــق بنیاد برکت در 
مناطق کم تر توسعه یافته، می سازد. دیروز 
تفاهمنامه  ســاخت این مدارس از ســوی 
رئیس ستاد اجرایی فرمان حضرت امام)ره( 
و وزیر آموزش و پرورش امضا شد. براساس 
این تفاهمنامه، ستاد اجرایی فرمان حضرت 
امام)ره( از طریق بنیاد برکت و با هماهنگی 
سازمان نوســازی، توسعه و تجهیز مدارس 
1000 مدرسه دیگر برکت را تا پایان سال 
1400 در مناطق کم تر توسعه یافته  کشور 
خواهد ســاخت.  تاکنون 1000 مدرســه 
برکــت بــا 6000 کالس درس و حجــم 
ســرمایه گذاری 700 میلیارد تومان توسط 
بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان 
حضرت امام)ره( ســاخته و برای اســتفاده  
دانش آمــوزان مناطق کم تر توســعه یافته، 
تحویل آموزش و پرورش شده است. تعداد 
2050 روستا تحت پوشش مدارس برکت 
قرار گرفته انــد و ظرفیت دانش آموزپذیری 
مدارس بهره برداری شده   بنیاد برکت افزون 
بر 130 هزار نفر اســت. با ساخت و تکمیل 
مدارس جدید برکت تا پایان ســال 1400، 
شمار مدارس ساخته شــده از سوی بنیاد 
برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت 

امام)ره( به 2000 واحد خواهد رسید. 

معاون وزیر بهداشت:
90 درصد مردم بیش از حد 

نمک می خورند

ایرنا: معاون بهداشت وزیر بهداشت،درمان 
و آموزش پزشــکی گفت: حدود 90 درصد 
ایرانیــان بیش از حد مجاز پنج گرم در روز 
نمک می خورند و حدود 28 درصد ایرانیان 
یا فشــار خون باال دارند یا در معرض ابتال 
به این عارضه هستند. علیرضا رئیسی دیروز 
در همایش تغذیه ســالم با مشارکت زنان 
روستایی و عشایر افزود: اکنون حدود 76/4 
درصد ایرانیان بر اثر بیماری های غیر واگیر 
و 14/4 درصد بر اثر بیماری های واگیر جان 
می بازند و بقیــه نیز در تصادفات و حوادث 

جان خود را از دست می دهند.
رئیســی گفت: ایرانیان حــدود 3/5 برابر 
متوســط دنیا شــکر و 2/5 برابر متوسط 
دنیا نمک مصرف می کنند و میزان چربی 
مصرفی ایرانیان نیز بســیار باالســت، 52 
درصد روستاییان و 58 درصد شهرنشینان 
کم تحرک هستند و هر هفته حداقل 150 

دقیقه ورزش نمی کنند.

سخنگوی کمیسیون کشاورزی 
مجلس

۵0 درصد از مساحت تاالب های 
کشور نابود شده است

خانه ملت: علی محمد شاعری ؛ سخنگوی 
کمیسیون کشــاورزی، آب و منابع طبیعی 
مجلــس، با انتقاد از عملکرد غیرقابل قبول 
سازمان محیط زیســت درحفظ و احیای 
تاالب ها، مــی گوید:  3 میلیــون هکتار از 
مساحت کشــور اختصاص به تاالب ها دارد 
که 50 درصد آن خشک شده و یا درمعرض 
خشکی هستند، علت اصلی خشکی تاالب ها 
عدم تخصیص حقابه های قانونی از ســوی 
وزارت نیــرو و ادامه خشکســالی و کمبود 
شــدید بارندگی و بهره برداری بی رویه از 

سفره های آب زیر زمینی است.
وی می گویــد: مهم تریــن تاالب های در 
معرض تهدید کشــور طی سال های اخیر 
ارومیه، هورالعظیم، هامون، میغان، شادگان 

و میانکاله است.
شاعری با بیان اینکه اعتبار پیش بینی شده 
برای احیای تاالب هــا درالیحه بودجه 97 
بسیار ناچیز است، می افزاید:  هیچ توجهی 
به حفظ تاالب ها و احیای آن ها نمی شود، 
همانگونه که به محیط زیست خیلی توجه 
نشــده و حفظ تاالب ها و محیط زیست از 
اولویت های اصلی نیست؛ بنابراین تا زمانی 
که موضوعی مورد توجه و اولویت مسئوالن 
و تصمیــم گیران نیســت، بــه طورحتم 

مشکالت آن بخش حل نمی شود.

خبر
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 معاون سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در گفت و گو با قدس:

دلیل گرانی گردشگری نبود سیستم رقابتی است

گردشگری

 جامعه/ محبوبه علی پور  دلیل گرانی گردشگری در کشور 
ما نبود بهره وری و سیســتم رقابتی اســت. معاون گردشگری 
ســازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری کشور با 
بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت:در اقتصاد گردشــگری در 
نقطه ای درآمدها معادل و همســنگ هزینه شده و پس از این 

نقطه سوددهی حاصل می شــود.در حالی که در کشور شاهد 
بی تعادلی در این موضوع هستیم. چنان که در صنعت هتلداری 
برخی فعاالن این حوزه ضریب اشتغال هتل را 35 درصد در نظر 
می گیرند که ســبب گرانی و افزایش هزینه گردشگر می شود، 
حال آنکه بنابر استانداردهای جهانی این میزان 55 درصد است. 
محمد محب خدایی افزود: اغلب فعاالن این حوزه به طور مجزا 
و جزیره ای عمل می کنند، در حالی که مسافران به دنبال بسته 
سفر هستند. به هر حال، گرچه ظرفیت ها و امکانات ما در حوزه 
گردشگری گسترده تر از بسیاری از کشورهای جهان است، اما 
نتوانسته ایم از داشته هایمان آن طور که باید بهره برداری کنیم؛ 

شاید به این دلیل که ما در کشور سیستم رقابتی نداریم.
از همین رو، طی روزهای آینده سامانه یکپارچه ای را برای ارائه 
خدمات تمام فعاالن گردشــگری راه اندازی خواهیم کرد. البته 
مالک اصلی ورود به این ســامانه ارائه خدمات استاندارد است 
و چنانچه فعاالنی قادر به ارائه این گونه خدمات نباشند؛ حذف 

می شــوند. همچنین افرادی که از طریق این سامانه اقدامات 
اولیه ســفر خود را انجام دهند، می توانند از تخفیف های ویژه 

برخوردارشوند.
محــب خدایی در جمع خبرنگاران نیز تأکیــد کرد: برای افق 
1404 پیش بینــی می کنیم، 15 میلیون مســافر داخلی و 6 
میلیون گردشگر خارجی در بخش زیارت به ایران سفر کنند. 
همچنین در سال گذشته عالوه بر اینکه 2 میلیون و 200 هزار 
گردشگر خارجی با هدف سفر زیارت به کشور ما سفر کرده اند، 
429 هزار نفر را نیز گردشــگران تاریخی تشــکیل می دادند. 
همچنین در این زمان رشــد 110 هزارنفری ورود گردشگران 

اروپایی به کشور را شاهد بوده ایم. 
وی افزود: در سال 95 از حدود دو میلیون گردشگر خارجی در 
حوزه زیارت؛ یک میلیون و 100 هزار نفر آن ها از ظرفیت های 
اقامتی اســتفاده نکردند، بنابراین، باید اقداماتی انجام شود که 

ظرفیت اشغال مراکز اقامتی به 80 درصد برسد. 

خسرو معتضد

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

فعاليت هاى مردمى در زمينه قرآنى تقويت شوند  مهر: رئيس سازمان تبليغات اسالمى گفت: همه استادان كاركرد سبك زندگى قرآنى را هدف قرار دهند و رفتار قرآنى را بر ساير امور مقدم 
بدارند، زيرا ما تظاهر از جنس قرآن نداريم.حجت االسالم خاموشى در آيين تكريم از چهره هاى قرآنى با اشاره به سوره طالق تصريح كرد: ما بايد توجه فعاليت هاى قرآنى بر مبناى سوره طالق كه اشاره 

مستقيمى بر تقوا دارد قرار داده و جامعه قرآنى نيز بايد سعى در ظهور و بروز اين ويژگى ها داده تا باورهاى قرآنى در فراى مرزها گسترش يابد. 

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

معارف/ سيد مصطفى حسينى راد  
انقالب اســالمى ايران به عنــوان يكى از 
بزرگ تريــن انقالب هــاى تاريــخ، داراى 
ويژگى هــاى خاص و منحصــر به فردى 
كه  ويژگى هايى  است. 
انقالب  اين  سبب شد 
مرزهاى  داخــل  بــه 
اســالمى  جمهــورى 
محدود نشــود و ابعاد 
فرامــرزى پيــدا كند. 
امــا اكنــون و پس از 
40 ســال بايد به طور 
را  عواملــى  جــدى 
كه مانع گســترش و 
اسالمى  انقالب  صدور 
مى شــود بررسى كرد. 
ترديدى نيست كه اگر 
به چنين نقد و بررسى 
دســت  خودپيرايى  و 
نزنيم، حركت درخشــان و سريع انقالب 

اسالمى دچار كندى و سكون خواهد شد.
به همين منظور با حجت االســالم دكتر 
مديركل  يحيى جهانگيرى ســهروردى، 
علمــى و بين المللــى دانشــگاه مذاهب 
اســالمى، عضو هيئــت تحريريه مجله 
Society and Culture و عضــو مركز 
گفتمان صلح ســوئد كه ســابقه سال ها 
تبليغ در كشــورهاى مختلف دنيا را دارد، 
گفت و گو كرده ايم. در اين گفت و گو كه در 
دو قسمت، امروز و فردا تقديم خوانندگان 
گرامى مى شود، شيوه هاى صدور گفتمان 
انقالب اسالمى مورد نقد و بررسى صريح 

قرار گرفته است.

 جناب ســهروردى؛ امروز مردمى 
كه در كشــورهاى محــروم -مانند 
كشــورهاى آفريقايى كه تحت نظام 
سلطه هستند- زندگى مى كنند، چه  

نگاهى نسبت به انقالب اسالمى ايران 
دارند؟

 واقعيت وجودى انقالب اســالمى به سال 
42 و حتى پيش از آن برمى گردد. در آن 
سال ها امام خمينى(ره) براى افرادى كه به 
ايشان مراجعه مى كردند، در بحث تبيين 
طرح خود از انقالب، ســه فاز يا مرحله را 
مطرح مى كنند كه من در كتاب «مسجد 
مجازى» هم به اين مراحل اشــاره كرده ام. 
به تعبير من، مرحله اول «حدوث انقالب» 
و تالش براى پيروزى آن است. مرحله دوم 

«ثبوت انقالب» و اســتقرار آن 
است كه در اين مرحله، انقالب 
بايد كارآمدى خود را نشــان 
دهد. انقالب در اين مرحله مورد 
هجوم دشمن قرار مى گيرد و 
«صدور  سوم،  مرحله  سرانجام 
انقالب» اســت. اساساً در نگاه 

امام(ره) انقالب اسالمى ماهيت و كاركردى 
فرامرزى دارد و به جغرافياى كشور محدود 
نمى شــود. البته در نگاه امــام(ره) بحث 
قلمروگشــايى و امپراتورى مطرح نيست، 
بلكه همان طور كــه رهبر معظم انقالب 
هم اشــاره كرده اند هدف، بسط و انتشار 
انديشه هاى ناب اسالمى براى انسان هاى 

تشنه معرفت است.
انقالب اســالمى چون با فطرت انســانى 
عجين بود، به ســرعت در مردم سراســر 
دنيا اشــتياق ايجاد كرد و از شــرق آسيا 
تا آمريــكاى التين، مردم تشــنه انقالب 
اسالمى شــدند. من خودم در بسيارى از 
اين كشورها بوده ام و اين تشنگى را ديده ام. 
آن ها انقالب ما را يك شــگفتى در دوران 
معاصــر مى دانند. وقتى نام امام يا رهبرى 
به ميان مى آيد، تعظيم مى كنند. آن هايى 
كه بــه ايران آمده اند وقتى با رهبر انقالب 
و انديشــه و بيان ايشان روبهرو مى شوند، 

كرنش و اداى احترام مى كنند.

 آيا ما توانسته ايم آبى گوارا براى اين 
تشنگى فراهم كنيم؟

 متأسفانه ما نتوانســته ايم براى اين نياز، 
خــوراك و متريال الزم را دســته بندى، 
بسته بندى و فراهم كنيم و به دنياى تشنه، 
پاســخ هاى الزم را بدهيم. شايد به همين 
دليل فرصت براى عرض اندام نسخه هاى 
قالبى مانند وهابيت پيدا مى شود تا داعش 
را در بستر راديكاليزم اسالمى متولد كنند 
و آن تشــنگى را به صورت كاذب پاســخ 

بدهند. 
به عنوان مثال يــك نمونه از 
كوتاهى هاى ما اين اســت كه 
امــروز در دنيا بــه رهبران ما 
فقط از يك زاويه نگاه مى كنند 
و آن ها را شبيه شخصيت هاى 
مانند چاوز  انقالبى  سياســى 
موگابــه مى شناســند كه  يا 
مى آينــد و مى روند، در حالــى كه ابعاد 
فكرى، انديشــه اى و معنــوى رهبران ما 
واقعاً معرفى نشده است. بنابراين، اگر قرار 
اســت در دهه چهارم انقالب، ما در قامت 
صادركننده انقالب ظاهر شويم، بايد طبق 
منطقه  كشــورهاى  براى  چشم اندازمان، 
الهام بخش باشيم و به تعبير رهبر انقالب، 
مهاجم باشــيم، يعنى در عرصه فرهنگ 
گل بزنيم نه اينكه با رويكرد انفعالى، گل 

بخوريم.

 در اين حوزه، عالقه مندان انقالب 
اسالمى چه توقعى از ما دارند؟

 به نظر من، انتظار آن ها معرفى بُعد فكرى 
و معنوى انقالب است. اين خوب است كه 
ما بگوييم پس از انقالب چقدر آب و برق 
و گاز و جاده به نقاط مختلف و دوردست 
رســانده ايم و چه خدماتى انجام داده ايم، 
اما نكته مهم تر و دستاورد ممتاز، اصلى و 
يونيك انقالب مــا رويكرد معنوى انقالب 

ماســت. ما بايد رهبرمــان و ويژگى هاى 
شخصيتى ايشان را به دنيايى كه از اخالق 
و حقوق بشر سخن مى گويد، معرفى كنيم. 
ما به هيچ وجه انديشــه و منظومه فكرى 
رهبر انقالب را تبيين و معرفى نكرده ايم. 
دردمندانه بايد بگويم مــا در حالى مورد 
تهمت هاى حقوق بشــرى قرار مى گيريم 
كــه به جزئى ترين مفاهيــم توجه داريم. 
متأسفانه توجه جدى انقالب اسالمى ما به 
جايگاه انســان و حقوق او، اخالق، جنگ، 
صلح، الهياِت حقوِق حيوانات و مسائلى از 
اين دست براى دنيا تبيين و تعريف نشده 

است.
من در برخى دانشگاه هاى خارج از كشور 
 iran تدريس داشــتم؛ وقتــى مى گفتم
مى گفتند Iraq؟ يعنى حتــى نام ايران 
و عراق را به دليل تشــابه لفظى اشــتباه 
مى گرفتند و بعدش هم مى پرســيدند از 
صدام چه خبر؟ يعنى شما ببينيد آشنايى 
با كشــور ما در برخى نقــاط دنيا چقدر 
اندك اســت. يا مثالً در دانشگاه ژاپن فكر 
مى كردنــد ايران يك كشــور عقب مانده 
مانند دوره قاجار است. وقتى چند عكس از 
تهران را نشانشان مى دادم باورشان نمى شد 

كه اينجا ايران است. 
تابســتان امسال يك گروه از انديشمندان 
بزرگ بريتانيا بــه ايران آمده بودند، وقتى 
تهران و رشــد ايــران را مى ديدند تعجب 
مى كردنــد. برخى از اين ها در عربســتان 
درس خوانده بودنــد و وقتى رفت و آمد 
بانــوان و آزادى شــهروندان را مى ديدند، 

نگاهشان عوض مى شد.

 به نظر شــما كه در بســيارى از 
كشورها حضور داشته ايد، آيا ما موفق 
انقالبى خودمان در  به طرح گفتمان 
دنيا شــده ايم؟ يعنى مردم محروم 
كشورهاى آفريقايى يا مردم برخوردار 
كشورهاى اروپايى يا آمريكا، انقالب 
اسالمى ايران را كما هو حقه و آن طور 

كه بايد شناخته اند؟
 واقعيت اين اســت كه در يــك ارزيابى 
اجمالى بايد گفت به اندازه نياز دنيا موفق 
نبوده ايم. تالش هايى كرده ايم، اما با توجه 

به نياز جهانى كافى نبوده است.
 با توجه به تشنگى كه امام راحل نسبت به 
اسالم ايجاد كرد ما بايد خيز بسيار بزرگى 

برمى داشتيم.
 ما نتوانسته ايم چنان كه بايد كادرسازى 
كنيم و عده اى ديگر آمدند اسالم را به نام 
خودشــان مصادره كردند و سعى كردند 
تشــنگى مردم دنيا را با نسخه هاى قالبى 

مانند وهابيت و داعش سيراب كنند.
ادامه دارد ...

نقد شيوه هاى صدور گفتمان انقالب در گفت و گو با مديركل علمى و بين المللى دانشگاه مذاهب اسالمى

قسمت نخست    تالش ها  براى صدور «انقالب اسالمى» كافى نيست      

يك حديث / يك تصوير

معاون حوزه علميه خواهران خبر داد
فعاليت تبليغى و فرهنگى 11 هزار خواهر مبلغه

 در فضاى مجازى
معارف: معاون فرهنگى تبليغى حوزه هاى 
علميــه خواهــران از فعاليــت تبليغى و 
فرهنگى 11هــزار خواهر مبلّغه در فضاى 

مجازى خبر داد.
حجت االســالم رضا اسكندرى با اشاره به 
فعاليت 43 هزار خواهــر مبلغه طلبه در 
كشــور از توفيقات اين معاونت در كاهش 
آســيب هاى اجتماعى خبــر داد و اظهار 
داشت: خواهران مبلغه در حسينيه ها، مساجد، امامزاده ها، جلسات خانگى زنانه 
و ديگر مراكزى كه وجود دارد فعاليت مى كنند كه بيشتر اين برنامه ها به صورت 

مردمى تشكيل مى شود.
وى همچنين از فعاليت تبليغى و فرهنگى 11 هزار خواهر مبلغه در فضاى مجازى 
خبر داد و خاطرنشان كرد: ما بايد از اين عرصه ها بيشتر استفاده كنيم و همچنين 
در عرصه هاى هنرى نيز كم كار كرده ايم و برنامه هاى ديگرى هم در نظر داريم و 

مى دانيم ما سرمايه هايى در دين داريم كه در هيچ جاى دنيا وجود ندارد.
وى يادآور شد: اكنون در شيراز، شهركرد و در بسيارى از شهرهاى ديگر كميته هاى 
علمى براى كاهش آسيب هاى اجتماعى تشكيل شده است، به عنوان مثال همين 
قرارگاه هاى فرهنگى ما در شيراز توانسته اند آمار طالق را 35 درصد كاهش بدهند 

يا در شهركرد براى مشكل اعتياد به توفيقات زيادى رسيده ايم.

حجت االسالم والمسلمين فرخ فال:
حوزه و روحانيت به امام راحل بدهكار است

رسا: رئيس مجمع عمومى جامعه مدرسين با بيان اينكه امام راحل آزادى بخش 
حوزه و روحانيت است، گفت: وظيفه حوزويان اين است كه عمارگونه در كنار رهبر 

معظم انقالب بمانند.
حجت االسالم والمسلمين احمد فرخ فال به تشريح وظيفه حوزه و روحانيت در 
برابر امام راحل پرداخت و اظهار داشت: نكته اى كه بايد به آن تصريح داشت اين 
است كه آن شخصيتى كه مبدع و مبتكر اين انقالب و حركت عظيم بود، هويتى 

حوزوى و مرجعيت دين داشت.
وى افزود: حوزه و روحانيت مســئوليت بزرگى در جريان انقالب اسالمى بر عهده 

دارد، زيرا امام راحل اين مسئوليت را بر عهده حوزه گذاشت.
وى با اشــاره به اينكه در زمان طاغــوت روحانيت به عنوان افيون جامعه معرفى 
مى شــد، گفت: امام احياگر هويت روحانيت و حوزه اســت؛ بر اين اساس حوزه و 

روحانيت به امام راحل بدهكار است.

ناامنى شيعيان آسياى جنوب شرقى 
در سايه وهابيسم سعودى

تحليلگران سياسى مى گويند،   :atimes
وهابيســم ســعودى موجب شده آسياى 
جنوب شــرقى ديگر مــكان امنى براى 

شيعيان نباشد.
ديويد هات، روزنامه نگار و تحليلگر سياسى 
در مقاله اى براى «AsiaTimes» به نقل 
از تحليلگران سياسى نوشت: ماه گذشته، 
«محمد عصرى زين العابدين» مفتى ايالت 
«پرليس» با تأثير از وهابيسم مدعى شد شيعيان تهديدى براى امنيت ملى به شمار 

مى آيند و بايد اقدامى عليه آن ها انجام شود.
اين در حالى اســت كه حدود 200 هزار شيعه در مالزى كه يك كشور مسلمان 
نشــين با جمعيتى بيشتر از 20 ميليون نفر است، زندگى مى كنند و هيچ يك از 

آن ها به گروه هاى افراطى و حمالت تروريستى داخلى مرتبط نيستند.
اندونزى هم از جمله كشورهاى آسياى جنوب شرقى است كه شيعيان در آن هدف 

حمالت ضد شيعى قرار دارند.
برنامه اى تحت حمايت عربستان سعودى در اين زمينه در دوران تصدى ماهاتير 

محمد نخست وزير مالزى در سال هاى 1981 تا 2003 ميالدى رايج شد.
در اندونزى هم پايان حكومت «سوهارتو» دومين رئيس جمهورى اين كشور فضا 

را براى گروه هاى تحت حمايت عربستان به منظور ترويج وهابيسم آماده كرد.

خبر

حوزه هاى ما 
انديشمندان و 
انديشه هاى بزرگى 
را توليد كرده اند، 
اما متأسفانه ما اين 
انديشه ها را براى 
خودمان انباشته 
كرده ايم و از آن 
براى خارج از مرزها 
استفاده نمى كنيم

بــــــــرش

 كوتاه نوشته اى از سيره و سبك زندگانى آيت اهللا بهجت

اين گونه بود...

نكته هاى ناب

 معارف  حرم امام رضا(ع) بودم. قصد كردم 
زيارتنامه بخوانم. براى خواندن زيارت جامعۀ 
كبيره، مفاتيح را برداشتم؛ به خود آمدم و ديدم 
دارم فرازهاى دعا را از حفظ مى خوانم. تعجب 
كردم! بار اول بود كه مى خواستم جامعۀ كبيره 
بخوانم! دوباره از اول شروع به خواندن كردم؛ 
ديدم بيشترش را درست خوانده ام. چند روز در 

فكر بودم: «چگونه حفظ شده ام؟»

يــاد روزهايى افتادم كه همــراه آقا به زيارت 
حضرت معصومه عليهاالسالم مى رفتم. 

ــالُم  آقــا هر روز اين زيارت را مى خواند؛ «اَلسَّ
ُبوَّه... َو َمْوِضَع الرِّســالَه  َعلَْيُكْم يا اَْهَل بَْيِت النُّ
َو ُمْخَتلََف الَْمآلئَِكه... َو َمْهِبَط الَْوْحِى َو َمْعِدَن 

الرَّْحَمه...»
مى گفتنــد: «ما، در حرم حضــرت معصومه 
عليهاالســالم، همه ائمه را زيارت مى كنيم... 

مهبط مالئكه و محل ترّدد آن هاست. صدا بلند 
نكنيد، ادب را رعايت كنيد.»

و ايــن معنــاى همــان روايت امــام صادق 
عليه الســالم اســت كه: «براى مــا اهل بيت 

عليهم السالم حرمى است؛ و آن قم است.»
(اين بهشت، آن بهشت) ص65و66؛
 بر اساس خاطرة حجت االسالم 
والمسلمين على بهجت

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت

حجت االسالم دكترعليرضا 
پيروزمند، عضو هيئت علمى 
فرهنگستان علوم اسالمى

معارف

توسعه نيازمندى ها به دين و   
رسالت مضاعف روحانيت

اصلى ترين رسالت حوزه علميه و روحانيت ناظر 
به مباحث فرهنگى و هدايتگرى از اين منظر 
است. بى شــك در انجام چنين رسالتى آنجا 
كه پاى دين و اســالم و معيار اسالمى شدن 
به ميان مى آيد، نياز به وجود كارشناس دينى 
كامالً احســاس مى شود و بى شك روحانيون 
پيشروترين و معتبرترين كارشناسان در مسائل 

اسالمى هستند.
البته بايد توجه داشت، نوع نيازمندى به دين 
و مســائل دينى با توجه به شرايط روز جامعه 
و نيز دوره هاى تاريخى و شــرايط جغرافيايى 
تغيير مى كند و متناســب با شــرايط و زمان 
پرسش هاى جديدى متوجه حوزه هاى علميه 

مى شود كه بايد به آن ها پاسخ داد.
بــه باور بنــده، در ســال هاى اخير بيشــتر 
نيازمندى ها به دليــل مواجهه تمدن غرب با 
كشورهاى اســالمى و از جمله ايران اسالمى 
رخ داده و همــان طور كــه مى دانيم دنياى 
غرب مســتقل از مقوله ديــن و ديندارى به 
ايجاد مدنيت و توليد علم و فناورى پرداخته 
و با توجــه به عقب افتادگى هــاى مزمن در 
كشورهاى اســالمى در قرن هاى اخير از اين 
حيث جوامع اســالمى را به نوعى به چالش 

كشيده است.
با اين حال، صرف نظر از پرسش هاى اعتقادى 
كه به خاطر ترويج تفكرات فلسفى دنياى غرب 
حادث شده اين نوع پيشرفت در زمينه مدنيت 
سؤاالتى را متوجه كشــورهاى اسالمى كرده 
اســت بخصوص در رابطه با ايران اسالمى كه 
بحق داعيه اداره نوين جامعه اسالمى را دارد 
و طليعه دار شكل گيرى تمدن نوين اسالمى 

است.
البته غرب در ارائه نظام سياســى، فرهنگى، 
اقتصادى و اجتماعــى و همچنين در عرصه 
هنر و فناورى و محصوالت فرهنگى، خودش 
را بى رقيب احساس كرده، اما در عصر حاضر 
با وجود انقالب اسالمى ايران اين مسئله مورد 
خدشه واقع شده و انقالب ما حرف ها و مسائل 
جديدى را مطرح كرده كه غرب در پاســخ به 

آن ها به واكنش وادار شده است.
بنابرايــن ما هم در برابر چالش هايى كه آن ها 
پديد آورده اند بايد واكنش مناسب نشان دهيم 
و از اين منظر مسئوليت حوزه و روحانيت در 
پاسخ به نيازمندى هاى جامعه اسالمى بيشتر 

شده است.
در واقع طلبه و روحانى امروزى بايد ســطح 
و نوع نيازمندى به ديــن در دنياى معاصر و 
شرايط زيست فكرى و فرهنگى را پيش از هر 
چيز به درستى بشناسد و با درك و شناخت 
الزم در اين مسير تالش كند و اين را هم بداند 
كه به هر حال نيازمندى بشر به دين در زمانه 
كنونــى به هيچ وجه در حــد نيازمندى هاى 
دوران انقالب نيست، به اين خاطر كه امروزه 
گستره وســيعى از نيازمندى ها مطرح است 
كه پاســخگويى به آن ها الزامــات جديدى 
براى حوزه هاى علميه پديــد آورده و بايد در 
زمينه هاى تفقه در دين و هم روش شناســى 
و مبانى آن يك تالش متفاوت ترى از گذشته 

صورت پذيرد.
بخصوص با عنايت به مســئله تحول در علوم 
انســانى، الزم است از همه ظرفيت هاى حوزه 
براى اســالمى ســازى اين امر استفاده كرد 
و صدالبته در اين راســتا افزون بر حمايت و 
جديــت نيازمند قوه خالقانــه و ابتكار عمل 
هستيم تا بتوان به پرسش هاى متفاوت انسان 
امروز به شايستگى پاسخ داد و نيازمندى هاى 
او را در چارچــوب آموزه هاى وحيانى و الهى 

برطرف كرد.

هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رأی ش��ماره 139660306004004445 هیئت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی خانم محبوبه زابلیان فرزند قدرت اله بشماره شناسنامه 1520 صادره از مشهد 
در 6دانگ یک باب منزل به مس��احت 157/75 مترمربع قس��متی از پالک 18012 فرعی از 2971 فرعی 
از 2939 فرعی از 182- اصلی وکیل آباد بخش 10 مش��هد از محل مالکیت مش��اعی متقاضیه و اهلل مراد 

توانا محرز گردیده است.
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میشود در صورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، 
دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم 

وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد. آ-9619343        م.الف4806
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/15
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/2

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمداسماعیل ذاکری

آگهی ابالغ دادنامه
با س��الم به این وسیله پیرو آگهی قبلی به آقای احمد )معروف به دابال( فعاًل مجهول المکان ابالغ می شود 
در مورد گزارش مرجع انتظامی علیه شما دائر به حمل و نگهداری مشروبات الکلی به موجب دادنامه شماره 
9609977593801782 مورخ 1396/11/08 در پرونده شماره 138/961192 به تحمل یک سال حبس 
تعزیری و تحمل هفتاد و چهار ضربه شالق تعزیری و یک میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده اید مراتب 
از این طریق در روزنامه درج می ش��ود رأی صادره غیابی و از تاریخ نش��ر در روزنامه در مهلت مقرر قانونی 

قابل واخواهی در این دادگاه است. آ- 9619395 م.الف 57882
مدیر دفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس

آگهی ابالغ دادنامه
با سالم به این وسیله پیرو آگهی قبلی به آقای سیدحسین هاشمی فرزند یحیی فعاًل مجهول المکان ابالغ 
می ش��ود در مورد ش��کایت آقایان محمد هنرور خرکت فرزند علی اکبر و محمدرضا بخش��ی الیاتو فرزند 

محمد حسن و خانم عاطفه احمدی فرزند یعقوب علیه شما دائر به جعل و کالهبرداری به موجب دادنامه 
شماره 9609977593801674 مورخ 1396/10/25 در پرونده شماره 138/951251 به ترتیب اتهامات 
به تحمل دو فقره دو سال حبس تعزیری و بابت کالهبرداری عالوه بر رد مال به تحمل هفت سال حبس 
تعزیری و پرداخت چهارده میلیون و پانصد هزار تومان جزای نقدی محکوم ش��ده اید مراتب از این طریق 
در روزنامه درج می شود رأی صادره غیابی و از تاریخ نشر در روزنامه در مهلت مقرر قانونی قابل واخواهی 

در این دادگاه است.  آ- 9619398 م.الف 57883
مدیر دفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس

آگهی ابالغ دادنامه
با س��الم به این وس��یله پیرو آگهی قبلی به آقای محمدرضا رسول خانی فرزند عیسی فعاًل مجهول المکان 
ابالغ می ش��ود در مورد شکایت آقای هاشم حیدری فرزند رمضانعلی علیه شما دائر به سرقت یک دستگاه 
موتورس��یکلت به موجب دادنامه ش��ماره 9609977593801747 مورخ 1396/11/04 در پرونده شماره 
138/961130 به تحمل هش��ت ماه حبس تعزیری و تحمل س��ی ضربه ش��الق تعزیری محکوم شده اید 
مراتب از این طریق در روزنامه درج می ش��ود رأی صادره غیابی و از تاریخ نش��ر در روزنامه در مهلت مقرر 

قانونی قابل واخواهی در این دادگاه است. آ- 9619399 م.الف 57884
مدیر دفتر شعبه 138 دادگاه کیفری دو مشهد مقدس

آگهی
بدینوسیله پیرو آگهی های قبلی به آقای علی حسینی دایر بر ضرب و جرح عمدی و توهین ابالغ می شود 
در مورد اتهام علیه شما به موجب حکم شماره 9609977593701652 در پرونده کالسه 137/961098 
در م��ورد ض��رب و جرح عمدی به پرداخت دیه مقرر در متن حکم و بابت اتهام توهین به تحمل 30 ضربه 
ش��الق محکوم شده اید. مراتب بدینوس��یله در روزنامه درج می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در 
روزنامه ظرف مدت 20 روز قابل واخواهی در این دادگاه می باشد. )نشر آگهی طبق دستور ریاست محترم 

شعبه با هزینه دولت انجام شود(. آ- 9619400 م.الف 57885
مدیر دفتر شعبه 137 دادگاه کیفری 2 مشهد- پاوندی

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 اس��ناد عادی یا 
رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شیروان رس��یدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بش��رح ذیل 

آگهی می گردد.

1-کالسه پرونده 311-95 خانم ماه نساء رباطی فرزند محمد علی در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
128/78 متر مربع قسمتی از پالک شماره 3896 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری از مالک رسمی 

از ذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی
2-کالس��ه پرونده 202-96  آقای محمد غالمرضاپور  فرزند  عبدالحس��ین در یک قطعه باغ به مس��احت 
1344/96 مت��ر مربع ک��ه 656 متر آن به عنوان حریم رودخانه )بعنوان حق��وق ارتفاق برای کمال انتفاع 
و حفاظت(تمام��ی پالک ش��ماره 1445 فرعی از 4 اصلی گلیان خریداری از مالک رس��می س��ید فصیح 

هاشمی گلیان 
3-کالسه پرونده 027-95  آقای براتعلی علی زاده  فرزند عباسعلی در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
147/60 متر مربع قس��متی از پالک ش��ماره 352و353 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری از مالک 

رسمی از مالکیت محمد اژدری احدی از ورثه اسماعیل اژدری 
4-کالس��ه پرونده 249-96   خانم طیبه صدقی  فرزند علی در س��ه دانگ مش��اع یک قطعه زمین زراعی 
آبی  به مس��احت 1821/87 متر مربع قس��متی از پالک ثبتی 133 فرعی از 9 اصلی گلیان خریداری از 

ذیل مالکیت مشاعی متقاضی
5-کالسه پرونده 250-96   آقای موسی الرضا محمد زاده  فرزند محمدیار در سه دانگ مشاع یک قطعه 
زمین زراعی آبی  به مس��احت 1821/87 متر مربع قس��متی از پالک ثبتی 133 فرعی از 9 اصلی گلیان 

خریداری از ذیل مالکیت مشاعی متقاضی
6-کالس��ه پرونده 217-96 آقای امین اس��دی خطاب فرزند محمد ولی درسه دانگ از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 130/07 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 1178فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری 

از مالکیت تمامی ورثه های محمد ولی اسدی خطاب
 7-کالسه پرونده 216-96 آقای محمد اسدی خطاب فرزند محمد ولی درسه دانگ از ششدانگ یک باب 
خانه به مساحت 130/07 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 1178فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری 

از مالکیت تمامی ورثه های محمد ولی اسدی خطاب
8-کالس��ه پرونده  304-96  خانم س��یده زهرا نوروزی فتح آبادفرزند سیدرضا در ششدانگ یک باب خانه 
به مس��احت 173/05 متر مربع قس��متی از پالک 3776 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری از مالک 

رسمی آقای سید رضا نوروزی 
9- کالس��ه پرونده  316-96 آقای حس��ین نوروزی فتح آبادفرزند سیدرضا در ششدانگ یک باب خانه به 
مس��احت 146 متر مربع قس��متی از پالک شماره 3776 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری از مالک 

رسمی آقای سید رضا نوروزی
10 - کالسه پرونده  265-96 خانم سیده زهرا نوروزی فتح آبادفرزند سیدرضا در ششدانگ یک باب خانه 
به مس��احت 162/51 متر مربع قس��متی از پالک شماره 3776 فرعی از 2 اصلی مزرعه حصار خریداری از 

مالک رسمی آقای سید رضا نوروزی 
   به این وس��یله به فروش��ندگان و مالکین مش��اعی و اش��خاص 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 تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره 
ثب��ت مح��ل تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانون��ی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم 
دادخواست به دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور سند خواهد نمود .ضمنا صدور 

سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9618318

تاریخ انتشار نوبت اول: 96/10/30 تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/11/15
صمد ابراهیم زاده

رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان رضوی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک مه والت

هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و 13 ایین نامه قانون تعیین و تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای 
فاقد سند رسمی برابر رای شماره 139660306023000395-96/10/21هیئت اول موضوع قانون تعیین 
تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فافد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک 
مه والت تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای غالمحس��ین رجبی دوغ آبادی فرزند حس��ن بش��ماره 
شناس��نامه 23 صادره از فیض اباد در یک قطعه باغ به مساحت 30200 متر مربع قسمتی از اراضی مشاع 
پالک 42- اصلی موسوم به فیض آباد از محل مالکیت رسمی مرحوم محمد خطیبی به مساحت 25144 
متر مربع و قس��متی از پالک 22 فرعی از 49 اصلی موس��وم به حسن آباد از محل مالکیت رسمی مرحوم 
محمدرحمانی حسن آباد به مساحت 5056 متر مربع هردو پالک واقع در بخش 2  مه والت محرز گردیده 
است . لذا به منظوراطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که اشخاص 
نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشد می تواند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت 
دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض 

،دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نماید.
بدیه��ی اس��ت در صورت انقضای مدت مذک��ور و عدم وصول اعتراض انقضای م��دت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد9618434

تاریخ انتشار نوبت اول96/10/30  
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

سروصداى حذف يارانه نقدى فروكش كرد   اقتصاد: از حذف ميليون ها يارانه بگير تا حذف شيب ماليم ودسترسى به حساب متقاضيان يارانه كه تقريباً حدود يك ماه مورد توجه رسانه ها،نمايندگان مجلس 
ومردم قرار گرفته بود، بگذريم حذف يارانه نقدى ثروتمندان كه در اليحه بودجه 97 پيشنهاد شده بود و كميسيون تلفيق هم بر آن صحه گذاشت، در سال 97 اجرا نخواهد شد. محمدباقر نوبخت سخنگوى دولت 

اين موضوع را تأييد مى كند كه گفته بود اينكه افراد پردرآمد بدون سازوكار حذف شوند عملياتى نيست، به همين دليل سال آينده پرداخت يارانه ها متفاوت از استمرار سال جارى نيست.

بررسى ادعاى دورزدن تحريم هاى آمريكا عليه ايران توسط فرانسه
اين شكالت فرانسوى تلخ است

اقتصاد- فرزانه غالمى: در حالى 
كه فرانسه مدعى است براى كمك 
بــه ايــران در دور زدن تحريم هاى 
بانكى آمريكا، قصــد دارد از حدود 
پنج مــاه آينده، اعتبــار يك و نيم 
ميليــارد يورويى به ايرانيان خريدار 
كاال و خدمات فرانسوى اعطا كند، 
يك فعال بخش خصوصى اين اقدام 

را مصداق تأمين منابع صادركنندگان فرانسوى و واردكنندگان ايرانى مى داند.
مسعود دانشمند، اعتبار و وام دادن به خريداران ايرانى براى خريد كاال و خدمات 
فرانسوى و يا اروپايى را در مقطع فعلى، نشانه بهره بردارى از شرايط سخت تجارت 
با ايران در پى نبود امكان گشــايش ال سى و نبود برقرارى ارتباط بانكى با دنيا 
دانست. دبير كل خانه اقتصاد ايران به خبرنگار ما گفت: اين اقدام از يك سو منافع 
صادركنندگان فرانسوى و از سويى منافع واردكنندگان ايرانى را تأمين مى كند، 
چرا كه در غير اين صورت واردكنندگان ايرانى ناگزير به خريدهاى گرانتر هستند.
رئيس اتاق مشترك ايران و امارات، ادعاى تالش براى دور زدن تحريم هاى آمريكا 

عليه ايران را رد كرد و بى اساس دانست.
گفتنى است بى بى سى در روزهاى اخير به نقل از نيكالس دوفورك رئيس بانك 
دولتى «ب  پ  ائى فرانس» نوشت: قرار است دالر در اين طرح هيچ نقشى نداشته 
باشد و هيچ فردى با گذرنامه آمريكايى در اين طرح نباشد. رويترز هم به نقل از 
يك مقام بانكى در فرانسه گزارش داد: آلمان، ايتاليا، اتريش و بلژيك هم دست 
به كار شده اند تا طرح هايى مشابه را اجرا كنند؛ طرح هايى كه به شركت ها اجازه 

مى دهد بدون گذشتن از خط قرمزهاى آمريكا با ايران تجارت كنند.

برنامه هاى دولت براى تنظيم بازار شب عيد
عرضه كاال ها زير قيمت بازار

مديرعامل  ســيف  يزدان  اقتصاد: 
شركت بازرگانى دولتى ايران با بيان 
اين كه براى تنظيم بازار شــب عيد 
60 هزار تن برنج عرضه مى شــود، 
گفــت: همچنين روغن بــه نرخ 5 
تا 10 درصد زير قيمــت بازار ارائه 
مى شود. مرحله نخست عرضه اين 
محصول راهبردى به فروشگاه ها از 

فردا (نيمه بهمن ماه امسال) شروع مى شود و مردم مى توانند از 20 بهمن (جمعه) 
در فروشگاه هاى زنجيره اى خريد كنند.وى افزود: مردم مى توانند از 20 بهمن ماه 
برنج مورد نياز خود را از فروشگاه هاى زنجيره اى دريافت كنند. قيمت هركيلوگرم 
«برنج هندى 1121» 5600 تومان و هر كيسه 10 كيلويى 56 هزار تومان، «برنج 
هندىPR » كيلويى2600 تومان و هر كيسه 10 كيلويى 26 هزار تومان و برنج 
تايلندى هومالى كيلويى 3900 تومان و هر كيســه 10 كيلويى 39 هزار تومان 
است. همچنين كره 100 گرمى بسته بندى شده با قيمت هر عدد 2720 تومان 
عرضه مى شود. همچنين هر كيلوگرم شكر نيز با قيمت 2722 تومان براى اين 

ايام توزيع مى شود.

يورو در مرز 6000 تومان
قيمت دالر از 4700 تومان عبور كرد

اقتصاد: در حالى كه بازارها از جمله بازار لوازم خانگى به علت نوسان قيمت دالر 
در ركود به سر مى برند، قيمت دالر ديروز در بازار آزاد از 4700 تومان عبور كرد و 
با قيمت 4714 تومان مقابل پاساژ افشار به فروش رفت. صرافى ها و فعاالن بازار ارز 
معتقدند دليل اصلى گرانى دالر در اين روزها كمبود عرضه و البته افزايش قيمت 
ارز است. همچنين هر يورو نيز با نزديك شدن به مرز 6000 تومان به نرخ 5950 

تومان و هر پوند 6705 تومان به فروش رسيد. 

ميز خـــبر

 اقتصاد  بر اساس آمارهاى اعالمى از دفتر 
عمران سازمان ملل متحد بررسى شاخص 
اختالف  مى دهد  نشان  جينى  ضريب 
طبقاتى در ايران در 40 سال اخير كاهش 
25 درصدى داشته و فاصله فقير و غنى 
كمتر شده است. اين مسائل در حالى مطرح 
مى شود كه ايران از ميان 143 كشور مورد 
و  رتبه 67  در  بررسى در شكاف طبقاتى 
باالتر از كشورهايى چون آمريكا و تركيه قرار 
گرفته است. گزارش دفتر عمران سازمان 
ملل متحد نيز به توزيع درآمد بين خانوارها 
و  پرداخته  مختلف  كشورهاى  اشخاص  و 
آن ها را بر اساس نابرابرى درآمدى (ضريب 
جينى) رتبه بندى كرده است. در ضريب 
و  كامل  برابرى  بيانگر  صفر  مقدار  جينى 
100 بيانگر نابرابرى كامل است. بر اساس 
گزارش اين دفتر، ايران با متوسط ضريب 
جينى 37/4 در بازه زمانى 2010 تا 2015، 
شكاف طبقاتى كمترى به نسبت بسيارى از 
كشورهاى جهان از جمله آرژانتين، برزيل، 
چين، گرجستان، اندونزى، مالزى، مكزيك، 
تركيه و آمريكا داشته در حالى كه ضريب 

جينى ايران پيشتر 38/3 بوده است.
همچنين آفريقاى جنوبى با ضريب جينى 
63/4 بيشترين شــكاف طبقاتى جهان را 
دارد؛كمترين نابرابرى هم در كشور اوكراين 
مشاهده مى شود كه ضريب جينى آن برابر 
24/1 است.كارشناســان معتقدنــد بهبود 
شــكاف طبقاتى و كم شدن اين فاصله در 
ايــران به مواردى از جملــه توزيع عادالنه 
درآمد در كشــور مانند موضوع هدفمندى 
يارانه ها، بهبود حمايت هاى اجتماعى، بهبود 
نظام سالمت، توزيع صحيح درآمدهاى نفتى 
و... بر مى گــردد كه دولــت بايد برنامه هاى 
جديدى را تا رســيدن بــه اهداف مطلوب 
اقتصادى از جمله كاهش فاصله ميان فقير و 

غنى در دستور كار قرار دهد.

  به كارگرفتن دقيق قوانين مالياتى
در اين زمينه يك كارشناس اقتصادى با بيان 
اين كه عمدتاً شكاف طبقاتى در كشورهاى 
در حال توسعه باال، اما در كشورهاى توسعه 
يافته كمتر اســت وايران به سمت توسعه 

يافتگى در حال حركت 
تصريــح كرد:  اســت، 
آمارهاى جديد  گزارش 
ايران  ضريب جينى در 
از ســوى دفتر عمران 
سازمان ملل متحد گوياى اين مسئله است 
كه شاخص هاى اقتصادى اثرگذار در كاهش 
فاصله طبقاتى در ايران روند رو به جلو دارند.
دوست حسينى افزود: يكى از مواردى كه در 
كشورهاى توسعه يافته اروپايى وآسيايى در 
اين خصوص ديده مى شود برقرارى قوانين 
و مزاياى تأمين اجتماعى براى همه اقشار 
جامعه اســت كه اين موضوع موجب شده 
تا فاصله ميان فقير وغنى چندان مشــهود 
نباشــد. وى به كارگرفتن دقيــق قوانين 
مالياتى را در برقرارى عدالت اجتماعى مؤثر 
دانست و خاطرنشــان كرد: به عنوان مثال 
در كشــورهاى اروپايى اگر كسى درآمدش 
بيشتر از حدى معين و بيش از هزينه هاى 
زندگى اش باشد، بايد ماليات مشخص هم 
پرداخت كند واز ســويى ايــن ماليات در 
قالب هاى مختلف، ميان اشــخاصى توزيع 
مى شود كه درآمدهاى آنان كم وهزينه هاى 
زندگى آن ها باالتر است و تقريباً در خط فقر 

ويا زير خط فقر قرار مى گيرند. 
وى با بيــان اين كه امــروز توزيع عادالنه 
درآمد در اكثر كشــورهاى توســعه يافته 

انجام مى شود و فقير در اين كشورها كمتر 
پيدا مى شــود، اظهار داشــت: معموالً در 
اين گزارش ها، شــاخص هاى مهمى مانند 
پرداخت يارانه، تهيه مســكن، طرح تحول 
سالمت و به طور كلى توانمندسازى اقشار 
كــم درآمد مدنظر قرار گرفتــه، اما بهبود 
اين شاخص ها در سطح ملى و بين المللى 
در گرو بيشــتر شدن ثروت كشور از طريق 
درآمدهاى ناخالــص داخلى وفروش نفت 
وتوزيــع آن ميــان مردم از جمله اقشــار 
كم درآمد و محروم اســت. وى همچنين 
اختصــاص يارانــه را در كاهش اين فاصله 
طبقاتى در كشور مؤثر دانست و گفت: البته 
اين شيوه پرداخت نياز به اصالحاتى دارد واز 
ســويى كمك يك نظام تأمين اجتماعى و 
مالياتى فراگير مى تواند در كاهش اين فاصله 

در سال هاى آينده مؤثر واقع شود. 

 رابطه افزايش مزد وحقوق
 با كاهش فاصله طبقاتى 

يك اقتصاددان هم با بيان اين كه اگر دولت 
بتواند مــزد وحقوق را باالتــر از نرخ تورم 
محاســبه كند و با توجه به رشــدى كه در 
اقتصاد عنوان مى شود، مى توانيم اين فاصله 
طبقاتى را كمتر كنيم، تصريح كرد: افزايش 
قدرت خريــد مردم بخصوص اقشــار كم 
درآمد در كشور مى تواند با كاهش اين رقم 

ضريب جينى و افزايش 
اجتماعى  برابرى هــاى 
كمك كند. دكتر مهدى 
نرخ  همچنيــن  تقوى 
اقتصادى كشور  رشــد 
را پــس از انقالب مطلوب دانســت وگفت: 

بــر همين اســاس بايد اين 
نرخ رشــد هم شدت بگيرد 
چرا كه با افزايش نرخ رشــد 
خيل بيــكاران وارد بازار كار 
شده ومزد مى گيرند وتحرك 
اقتصــادى كه الزمه افزايش 
درآمــد وبرابــرى اجتماعى 
اســت تحقق مى يابــد. اين 
اقتصــاددان بــا بيــان اين 
كــه پرداخــت يارانه ها بايد 
هدفمند شود تا بتواند تأثيرى 
در كاهش اين فاصله طبقاتى 

داشــته باشد، اظهار داشــت: اين در حالى 
اســت كه بايد سعى شود تا وضع معيشتى 
مردم بهتر شود كه يكى از اين مسائل اخذ 
ماليات از ثروتمنــدان ودادن آن به فقيران 
است. تقوى خاطرنشان كرد: اكنون در اكثر 
كشورهاى توسعه يافته ماليات از ثروتمندان 
مى گيرند وخرج اقشار متوسط وكم درآمد 
مى كنند ودولت ها نيز خرج خود را كاهش 

داده اند.

به استناد گزارش سازمان ملل و با پشت سرگذاشتن آمريكا 

دسترسى عشاير فاصله فقير و غنى در ايران كمتر شد
به جاده 95 درصدى شد

اقتصاد: رئيس ســازمان امور عشاير ايران 
گفــت: در ابتــداى عمر انقالب اســالمى، 
دسترسى عشــاير به جاده فقط 20 درصد 
بود كه اين ميزان امروز به 95 درصد رسيده 

است.
كرمعلى قندالى در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ما بر اينكه مهمترين دســتاوردهاى انقالب 
در چهار دهه گذشــته براى جامعه عشاير و 
روستاييان چه بوده، با اشاره به اين دستاورد 
ادامه داد: امروز بيش از 60 درصد عشاير از آب 
آشاميدنى سالم بهره مند هستند ضمن اينكه 
600 تانكر به صورت شبانه روزى به توقفگاه ها 
و مناطق عشــايرى خدمات مى رسانند و در 
بسيارى نقاط ذخيره گوشت قرمز و حمايت 
از صنايع دستى، توليدات عشايرى، گياهان 
دارويى، توليد شير، گردشگرى و اشتغال زنان 
مطابق سياست هاى اقتصاد مقاومتى از عشاير 

و روستاييان حمايت مى شود.
به گفته رئيس سازمان امور عشاير ساالنه 9/5 
ميليون دام از طريق عشاير پروار و وارد بازار 
مى شود و توليدات اين جامعه تاكنون 200 
هزار تن اســت كه 25 درصد توليد گوشت 
قرمز كشــور را شامل مى شود. قندالى ادامه 
داد: با تســهيالت پرداخت شده به عشاير، 
عمده اســتان ها وارد عرصه پرواربندى دام  
شده اند و بابت كمبود گوشت حتى در ايام 
نوروز نگرانى وجود ندارد، اگرچه نگران تأخير 
توزيع گوشــت در بازارها هستيم.وى تأكيد 
كرد: اســكان عشــاير، اولويت ما نيست، اما 
يك ضرورت اســت و خانوارهايى كه تمايل 
به اشتغال جديد دارند اسكان داده مى شوند، 
اما منابع كشور اجازه افزايش جمعيت را به 
عشاير نمى دهد و ســاليان زيادى است كه 
جمعيتشان ثابت مانده است. به نحوى كه در 
سال 66 جمعيت عشاير حدود يك ميليون 
و 100 هزار نفر، در ســال 77 يك ميليون 
و 300 هــزار نفــر و در ســال 88 نيز آمار، 
جمعيت عشــاير را يك ميليون و 200 هزار 
نفر نشان مى دهد.به گفته وى هم اكنون 15 
هزار خانوار عشــايرى از انرژى پاك استفاده 
مى كنند كــه دولت 85 درصد از هزينه هاى 

استفاده از اين انرژى را متقبل مى شود. 

خبر

 بايد سعى شود 
تا وضع معيشتى 

مردم بهتر شود كه 
يكى از اين مسائل 

اخذ ماليات از 
ثروتمندان ودادن 
آن به فقيران است

بــــــــرش

در حالى 
كه فرانسه مدعى است براى كمك 
بــه ايــران در دور زدن تحريم هاى 
بانكى آمريكا، قصــد دارد از حدود 
پنج مــاه آينده، اعتبــار يك و نيم 
ميليــارد يورويى به ايرانيان خريدار 
كاال و خدمات فرانسوى اعطا كند، 
يك فعال بخش خصوصى اين اقدام 

مديرعامل  ســيف  يزدان 
شركت بازرگانى دولتى ايران با بيان 
اين كه براى تنظيم بازار شــب عيد 
 هزار تن برنج عرضه مى شــود، 

 درصد زير قيمــت بازار ارائه 
مى شود. مرحله نخست عرضه اين 
محصول راهبردى به فروشگاه ها از 

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



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
ائمه(عليهم السالم) و پيروانشان يعنى شيعه، 

هميشه با حكومت هاى جائر و قدرت هاى سياسى 
باطل، مبارزه داشته اند. 

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ذاالجالل و االكرام
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گزارش از رويداد

نخستين نهاد  رسمى
«شوراى انقالب» چگونه و چرا تشكيل شد؟

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  از نيمه سال 
57 به بعد، همان طور كه بسيارى از سران رژيم 
متوجه شدند انقالب و ماجراهايش ديگر فروكش 
نخواهد كرد، سران مبارزه و قيام نيز دريافتند كه 
براى اداره بهتــر امور انقالب كه حاال باال گرفته 
بود و سنگرهاى مختلف رژيم را يك به يك فتح 
مى كرد، بايد سازوكارى شــورايى را پايه ريزى 
كنند. اگرچه، توده هاى مردم، عناصر اصلى مبارزه 
و راهپيمايى ها به شمار مى آمدند، اما نبوِد سازوكار 
و تشكيالتى كه در آينده بتواند اولويت هاى قيام 
را مشخص كرده و كار را به پيش ببرد از يك سو 
و حضور گروه ها و انديشه هاى متنوع و مختلفى 
كه بر پايه مرام و ايدئولوژى خاص خود به صف 
مبارزه پيوســته بودند و هر زمــان ممكن بود 
بخشى از امور انقالب را به سمت و سوى دلخواه 
خويش بكشانند، از سوى ديگر، ايجاب مى كرد 
كه تشكيالتى قدرتمند، اعالم موجوديت كرده و 

كنترل اوضاع را به دست بگيرد.

  عجله كنيد
اگرچه تولد «شــوراى انقالب» به صورت رسمى 
در 22 دى ســال 57 اعالم شد، اما شواهد نشان 
مى دهد روحانيون و سران انقالب ماه ها پيش از 
آن به تشكيالتى شــورايى فكر كرده بودند. اگر 
به جلد چهــارم «صحيفه امام» مراجعه كنيد در 
صفحه 307 آن با نامه اى روبه رو مى شــويد كه 
خطاب به « شــهيد بهشتى» نوشته شده و لحن 
و محتويات آن نشان مى دهد كه در باره مفهومى 
صحبت مى شود كه پيش تر نيز در باره آن بحث 
و تبادل نظر شــده است: «پس از اهداى سالم و 
تحيت، وقت دارد سپرى مى شود و من خوف آن 
دارم كه با عدم معرفى اشــخاص، مفسده پيش 
آيد. بنا بود به مجرد آمدن ايشان (آيت اهللا مرتضى 
مطهرى) با اشخاص مورد نظر يكى يكى و جمعى 
مالقات كنيد و نتيجــه را فوراً به اينجانب اعالم 
كنيد... من در انتظار هستم و بايد عجله شود...
همه موضوعاتى كه به شــما و ايشان تذكر داده 
شد، الزم است با عجله انجام گيرد و اگر اشخاص 

ديگرى نيز پيدا شد، ملحق شود...».

  بعد از سفر پاريس
مرحوم آيت اهللا هاشمى رفســنجانى در مقدمه 
كتاب «صورت مذاكرات شوراى انقالب» مى نويسد: 
«... آقاى مطهرى در مراجعت از سفر پاريس، دستور 
رهبر عظيم الشــأن انقالب را مبنى بر تشــكيل 
شوراى انقالب آوردند. حضرت امام آقايان شهيد 
مطهرى، شهيد بهشتى و موسوى اردبيلى و شهيد 
باهنر و اينجانب را به عنوان هســته اول شوراى 
انقالب تعيين و اجــازه داده بودند كه افراد ديگر 
با اتفاق نظر اين پنج نفر اضافه شوند. در جلسات 
ابتدايى تصميم بر اين شد كه حتى االمكان تركيب 
شــورا از اعضاى روحانى و غيرروحانى به نسبت 

مساوى و نزديك به هم باشد». 

  اگر آرامش مى خواهيد
امام(ره) كه يك بار در پاســخ بــه نماينده رئيس 
جمهور فرانســه (حامل پيامى از ســوى «كارتر»)، 
گفته بود: «اگر بخواهيد آرامــش در ايران حاصل 
شود راهى جز اين نيست كه نظام شاهنشاهى- كه 
قانونى نيســت- كنار برود، و ملت را به حال خود 
باقى بگذارند، تا من يك شوراى انقالب تأسيس كنم 
از اشــخاص پاكدامن، براى نقل قدرت؛ تا امكانات 
مناسب جهت حكومت مبعوث ملت انجام گيرد»، در 
22 دى 57 با يك پيام رسمى اعالم كردند: « سالم 
و تحيت بر ملت قهرمان و شــريف ايران! سالم بر 
شهداى راه حق! اكنون كه روز پيروزى ملت شجاع 
نزديك مى  شود... در جهت تحقق اهداف اسالمى 
ملت، شورايى به نام «شوراى انقالب اسالمى» مركب 
از افراد با صالحيت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق 

موقتاً تعيين شده و شروع به كار خواهند كرد». 

  جلسات مخفيانه
نام اعضاى شوراى انقالب به دليل مسائل امنيتى، 
پيش از پيروزى انقالب فاش نشد. اين شورا جلسات 
خود را مخفيانه برگزار مى كرد و حتى گفته شــده 
به دليل رعايت نكات امنيتى، بحث هاى جلسات آن 
ضبط نمى شد و تنها به صورت جلسه اى كه دكتر 
«شيبانى » مى نوشــت بسنده مى شد. فرزند شهيد 
بهشتى-سيد محمد رضا بهشتى- در گفت و گويى 

در سال 93 با روزنامه اطالعات مى گويد: « آن موقع 
ما يك پژوى 504 داشــتيم... با پژو مى رفتم پنج تا 
از اعضاى شــوراى انقالب را از اين طرف و آن طرف 
شهر سوار مى كردم و به محل جلسه مى آوردم. آن 
موقع جلسات در منازل تشكيل مى شد. ». سرهنگ 
« نصراهللا توكلى نيشابورى» كه اولين رئيس ستاد كل 
ارتش پس از انقالب اســت و با اعضاى شورا رفت و 
آمد دارد اما از مكان اين شورا سخن گفته است. او 
در كتابش «آخرين سقوط آرياها » مدعى شده است: 
«... منزل من در خيابان پاليزى(شــهيد قندى) بود 
و از محل شــوراى انقالب در «عباس آباد» فاصله اى 
نداشت...سرشب به آنجا رفتم و ماجراى شايعه كودتا 

را با مهندس بازرگان در ميان گذاشتم...».

  روحانى و غير روحانى
اعضاى شــوراى 5 نفره در نخســتين فرصت به 
ســفارش امام(ره) در باره اضافــه كردن اعضاى 
ديگر و قولى كه مبنى بر روحانى نبودن همه اعضا 
داده بودند، عمل كردند. آيت اهللا طالقانى، ســيد 
على خامنه اى و محمد رضا مهدوى كنى از ميان 
روحانيون و احمد صدر حاج سيد جوادى، مهدى 
بازرگان، يداهللا سحابى، مصطفى كتيرايى، سرلشكر 
ولى اهللا قرنى و ســرتيپ على اصغر مسعودى نيز 
به اتفاق آراء، به عضويت انتخاب شــدند. حسن 
حبيبى، عزت اهللا ســحابى، دكتر عباس شيبانى، 
ابوالحسن بنى صدر، صادق قطب زاده، مير حسين 
موسوى، احمد جاللى و دكتر حبيب اهللا پيمان نيز 
بعدها با تشكيل دولت موقت و خروج برخى اعضا 

يا شهادتشان به اين جمع اضافه شدند.

  هدف اول
نخستين هدف شوراى انقالب مهيا كردن زمينه 
انتقال قدرت بود. اين مهم با برگزارى جلســات 

هفتگى كه چندى بعد به دوبار در هفته رسيد و با 
سرو سامان دادن به امورى چون: مذاكره با مقام هاى 
نظامى رژيم سابق، ديدارهاى ديپلماتيك، ترتيب 
دادن مســافرت بختيار به پاريس براى مالقات با 
امام، مأموريت راه اندازى توليد نفت، انتخاب رئيس 
دولت موقت و... انجام شد. نخستين نهاد رسمى 
انقالب مأموريت خــود را در انتقال قدرت و اداره 
كشور انقالبى با وجود همه نا بسامانى ها، بخوبى 
انجام داد. تصويب اساسنامه سپاه پاسداران انقالب 
اســالمى، ملى شدن بانك ها، سامان بخشيدن به 
دادگاه هاى انقالب، برگزارى همه پرسى جمهورى 
اسالمى، بررسى پيش نويس قانون اساسى، تصويب 
آيين نامه هاى مجلس خبرگان و برگزارى انتخابات 
رياست جمهورى، مجلس شــوراى اسالمى و... از 

جمله فعاليت هاى پس از انقالب اين شورا بود. 

  وظيفه ما به پايان رسيد
شــوراى انقالب در دوره فعاليتــش چهار بار 
رئيس عوض كرد. ابتدا شهيد مطهرى، سپس 
آيت اهللا طالقانى، شــهيد بهشتى و بنى صدر 
رياســت آن را بــه عهده داشــتند و  آيت اهللا 
خامنه اى امور دفاع و پاسداران، آيت اهللا هاشمى 
رفسنجانى،وزارت كشور، شهيد باهنر، آموزش 
و پــرورش، مهــدوى كنى،كميتــه انقالب و 
دادگسترى، شهيد بهشتى، جهاد سازندگى و... 
را اداره مى كردند. آخرين جلســه شورا در 26 
تير 1359 برگزار شــد. روزى كه مرحوم دكتر 
حسن حبيبى سخنگوى شــوراى انقالب، در 
آخرين مصاحبه خود گفت:« امروز با رسميت 
يافتن مجلس شوراى اســالمى و كامل شدن 
اعضاى شــوراى نگهبان قانون اساســى، كار 
شــوراى انقالب كه تاكنون وظيفه قانونگذارى 

را بر عهده داشت نيز به پايان رسيد».

رصدخانه / خبرهاى ويژه
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هاپولى كردن ارزها !
خبرآنالين/ «حميد بقايى» پس از نخستين 
جلسه دادگاه تجديدنظر خود گفت: كليات 
جلســه مربوط به اتهاماتى بود كه قبًال هم 
مى گفتند مثل اينكه سپاه پاسداران به تو ارز 

داده و تو آن ها را «هاپولى» كردى.

هواپيماى 50 ميليون دالرى
فرارو / بعد از انتشار خبر خريد هواپيمايى 
به ارزش 50 ميليون دالر از سوى «محمود 
عبــاس»، رئيــس تشــكيالت خودگردان 
فلســطين از طريق رســانه هاى اسرائيلى، 
روزنامه «االخبار» نيز به اسنادى دست يافت 

كه خريد اين هواپيما را ثابت مى كند.

از من خوشش نمى آمد!
ايلنا / «محمد رويانيــان» در مورد بركنارى 
از ســمت خود در فدراســيون اتومبيلرانى و 
موتورســوارى گفت:« وزير از من خوشــش 

نمى آمد... البته من هم از او خوشم نمى آمد»!

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4612/18

23/0223/35 5/045/36

17/0117/35

6/307/01

17/2017/54
اليو نگير پدرجان... گالوپ شما را مى بيند !

دو شــب پيش ناگهــان اهالى فرهنگ و هنــر هجوم آوردند بــه «تايم الين» 
اينســتاگرام و به طور هماهنگ شروع به «اليو» گرفتن و «استورى» گذاشتن از 
فيلم «به وقت شــام» آقاى «حاتمى كيا» كردند. ما هم كه حسابى بى فرهنگ و 
بى خيال هنر، قيمت بليت فيلم هاى جشنواره فجر هم كه حسابى باال! از موقعيت 
سوءاستفاده كرديم و خانواده را صدا زديم و گوشى را وصل كرديم به تلويزيون 
و گفتيم اين همه راه تا سينما نرويم...همين جا دورهم از زير پتو و از توى اليِو 

دوستان، فيلم را دنبال مى كنيم ديگر!
چشــمتان روز بد نبيند، تازه گرِم اليو شــده بوديم كه به طور هماهنگ، همه 
هنردوست ها، اليو هايشان قطع شــد! چندساعت بعد يكى از رفقا خبر رساند 
آقاى حاتمى كيا رفته اند روى ســن و كوالكى براى جماعت گوشــى به دست 
بپا كرده اند كه آن ســرش ناپيدا! آقاى كارگردان به نشانه اعتراض،پخش فيلم 
را متوقــف كرده اند تا برخى اهالى هنر و عالقه مند به اليو، ســلفى و... بروند با 

عمه شان اليو بگيرند!
االن مــن نگرانــم كــه اگر «گالــوپ» از ماجــرا خبردار شــود، دوبــاره ما و 
«حاتمى كيا» را در صدر عصبانى ترين ملت هاى دنيا قرار مى دهد. به فهرســت 
داليل اين عصبانيت هم عالوه بر ترافيك، آلودگى هوا، گرانى و... همين سلفى 
گرفتن ها و استورى گذاشتن هاى وقت و بى وقتمان را اضافه مى كند البد! اصًال 
بايد اينستاگراِم كسانى كه بليت افتتاحيه جشنواره فجر را مى خرند، قبل از ورود 
از روى گوشى شان پاك كنيم كه ديگر كسى براى اليو گرفتن و كالس گذاشتن، 

خودش را قاطى هنردوست ها نكند!

چرا؟

تلنــــــگر
 ايستگاه/ رقيه توسلى  

در سرم هواى تو نيست 
چقدر اهل پُل هستيد...؟ اهِل پُِل عابِر پياده...؟ اهل عبور از اين سازه هاى فوالدى كه 
هزينه هاى كالن پايش ريخته اند...! و شهروندى به حساب مى آييد كه براى تسهيل 

ترافيك و گريز از سانحه، فرهنگ روگذرها را در دستور كارش قرار داده است...؟
چه مقدار پابه پاى اين اسكلت هاى فلزى از عرض خيابان و اتوبان گذر كرده ايد و به 
جان مهندس و طراح و متولى شهر دعا خوانده  ايد؟ اهل اين باالنشين ها كه حرف 
و حديثشان زياد است... اهل اين پله هاى كم مشترى كه از حال سالمند و كودك 
و معلول و باردار، بى خبرند... از احوال ويلچرسواران و عصا به دستان... از نگاه غم 
آلود بيمارانى كه در پيچ و تاب اين پله ها، بهبود و آسايش و رفاهى نمى بينند... اهل 
پُل هايى كه كارتن خواب و دستفروش و معتاد دارد... مكانيزه نيست... پله برقى و 
آسانسور ندارد... چراغ هايش خاموش است و با استاندارد، غريبگى مى كند... اهل اين 

سازه هاى عظيمى كه امنيت شان خوب است، اما كافى نيست...
چند روزى پُل گرد شــده ام و در عابر روهاى ســقف دار، گز مى كنم... سعى دارم 
از روى اين ناجى هاى فلزى، متوجه آدم ها و ماشــين ها باشــم، اگر طول و عرض 
بيلبوردها بگذارند...! اگر سرعت باالى اتومبيل ها در گذر از تقاطع، تمركزم را لَت و 
پار نكنند...! اگر عبور بى حساب و كتاب شهروندان نازنين از زيرپُل، اجازه دهد...! و 
اگر استيصال سالخوردگانى كه نه پاى رفتن از خيابان و نه توان باال آمدن از پله ها 

را دارند، اَمانم بدهد...!

 ايستگاه/ اميد ظرافتى  
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