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از زمانى كه انقالب پيروز شد، نظام برآمده از خواست جامعه، مانند هر پديده اجتماعى 
ديگر موافقان و مخالفان خاص خود را داشت. موافقانى كه گاه به داليل مختلف از انقالب 
جدا شدند و مخالفانى كه بيشتر مخالفتشان با نهضت اسالمى و ابعاد آن جنبه منفعت 
طلبانه داشــت. در كنار اين فراز و نشيب ها، رويش هاى نهضت اسالمى، بسيار فراتر از 

ريزش هاى آن بود و در كنار بسيارى از نقايص و...

سخنى مشفقانه با مخالفان نظام

 سياست  ايــن جمله رضا رشيدپور در 
مصاحبــه اخيرش با رئيــس جمهورى 
را بايــد در قاب يادها حفــظ كرد وقتى 
پرسيد: «يكبار ديگه تاكيداً مى پرسم پس 

ما خيالمون بابت دالر راحت باشــه آقاى 
رئيس جمهور»؟. رئيس جمهورى محترم 
هم فوراً جــواب دادند: بله. آقاى روحانى 
همچنين دوم بهمن ماه امسال هم درباره 

دالر گفت: خيال مردم از بابت دالر راحت 
باشــد. دالر كافى در خزانه كشور موجود 
است و دليلى براى گرانى ها در اين بخش 
وجود ندارد. البته رئيس جمهور تنها كسى 

نبود كــه در مورد دالر به مردم اطمينان 
داد. آقاى سيف، رئيس كل بانك مركزى 
هم در ششــم بهمن ماه خطاب به مردم 

گفت: از سرمايه گذارى...

رئيس كميسيون حمل و نقل و ترافيك از پيگيرى قدس قدردانى كرد

توقف فروش بليت هاى 800تومانى قطارشهرى در مشهد
 ............ صفحه 2 قدس خراسان

استعدادهاى توليد علم در ايران 
بعد از انقالب شكوفا شدند

توليـد
«رويـانـا»

رؤيـاى «سورنـا»

 نرخ ارز هنوز حساب و كتاب ندارد 

 ............ صفحه 2 ............ ضميمه هشت ............ صفحه 5

 

زورآزمايى عربستان و امارات در يمن
 بيت المقدس  طــى روزهاى اخير مناطق جنوبى يمن به ويژه شــهر عدن به صحنه در اين شماره ويژه نامه «بيت المقدس» مى خوانيد

درگيرى هاى شــديد ميان نيروهاى تحت الحمايه امارات متحده عربى و همچنين عناصر 
مورد حمايت عربستان سعودى تبديل شده؛ مسئله ا ى كه موجبات پديدار شدن بيش از 

پيش اختالفات عميق و ريشه اى ميان رياض و ابوظبى در پرونده يمن را ...

 ............ صفحه 4

تفتيان:دومين ركورد جهان
در سال 2018 را زدم 

جمع آورى درختان فرسوده باغات آستان قدس 
رضوى مقدمه راه اندازى باغ متراكم است

  دهه فجر فرصت نمايش تكامل 
انقالب اسالمى است

11 3 2
سريع ترين مرد آسيا در گفت و گو با قدس: سرپرست اين مؤسسه خبر داد  آيت اهللا علم الهدى:

:امام صادق
هر گاه خداوند 

بنده اى را دوست 
بدارد، طاعت را 

به او الهام فرمايد 
و قناعت را پيشه 
او سازد و در دين 
فقيه اش گرداند....  
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حزبی که دبیرکِل آن شهید 
می شود، هرگز شکست 

نمی خورد
ارتقای جایگاه جریان 
»الفتح« در آینده عراق

  خاطراتی از زندگی سیدالشهدای لبنان، 
حجت االسالم »سید عباس موسوی«

»لیث العذاری« عضو دفتر سیاسی     
عصائب اهل الحق عراق در گفت وگو
 با بیت المقدس مطرح کرد؛

٤٧

به خاطر یک مشت دالر 3

گزارش »بیت المقدس«  از  زورآزمایی عربستان و امارات در یمن

آتش افروزى انگليس
مى» را گرفت دامن «ترزا

در اعتراض به بودجه باالى نظامى و كاهش بودجه اجتماعى

 ............ صفحه 4



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه  16 بهمن 1396  18 جماد ى االول  1439 5 فوريه 2018  سال سى ويكم  شماره 8615

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

دفاع مقدس ضامن قرن ها سربلندى براى ملت ايران است  مهر: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح گفت: دفاع مقدس، گنجينه بزرگى است كه مى تواند براى قرن ها سربلندى را براى جوانان و ملت ايران 
تضمين كند.سرلشكر محمد باقرى در مراسم افتتاح 10 مركز فرهنگى و موزه دفاع مقدس با اشاره به اهميت دفاع مقدس و حفظ آثار و نشر ارزش هاى آن اظهار داشت: دفاع مقدس گام بزرگى در تاريخ ملت بزرگ 

ايران است كه پس از چندين قرن سرافكندگى در جنگ هاى گذشته و از دست دادن سرزمين ها، ملت ايران توانست هويت خود را در دفاع مقدس بازيابى كند و وارد مرحله جديدى از تاريخ سرافرازانه خود شود.

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

 اخبار  رئيس جمهور با بيان اينكه ما بايد 
آن چنان قدرتمند باشــيم تــا جرئت را از 
تهديدكننده خود بگيريم، گفت: دشمن از 
اينكه بخواهد به ما حمله كند بايد احساس 
كند بهاى بسيار زيادى پرداخت خواهد كرد.

حســن روحانى ديروز در آيين افتتاح 10 
مركز فرهنگى و مــوزه دفاع مقدس كه در 
موزه انقالب اســالمى و دفاع مقدس برگزار 
شد، با تبريك ايام دهه فجر و سالروز پيروزى 
انقالب اسالمى، گفت: ملت ايران بدون كمك 
هيچ خارجى و با اتكا به عنايات حق و وحدت 
و فداكارى مردم انقالب را به پيروزى رساند.

وى با بيــان اينكه ما نمى خواهيم به منافع 
هيچ ملتى در منطقه تجــاوز كنيم، گفت: 
اگر مشــروعيت جنگ براى مردم روشــن 
شــد، آن جنگ ممكن است 
هشت سال يا 10 سال طول 
بكشد و مردم مقاومت كنند. 
وى، اولين درس دفاع مقدس 
را باال بردن دفاع ملى دانست 
و گفت: اگر قدرت سياســى، 
اقتصادى  و  دفاعى  فرهنگى، 
با هم نباشد، مگر مى شود از 

كشور دفاع كرد؟ 
روحانى با بيان اينكه ما بايد 
هميشه كنار هم باشيم، گفت: 
نيروهاى مســلح، دولت، قوا، 
حوزه هاى علميه و مردم بايد كنار هم باشند 

تا قدرت ملى ساخته شود.
رئيس جمهور با بيان اينكه در اين دنيا همه 
دارنــد همديگر را تهديــد مى كنند، گفت: 
امروز آمريكايى ها، روسيه را با سالح جديد 
اتمى تهديد مى كنند. اما به دروغ استفاده از 
سالح هاى هسته اى را جنايت عليه بشريت 
مى دانند! آمريكايى ها ديگران را وقيحانه با 
سالح هاى جديد اتمى تهديد مى كنند و از 

صلح مى گويند!
وى گفت: تا روزى كه در دنيا تهديد عليه ما 
وجود دارد، ما هم براى ايســتادگى در برابر 
هر تهديد جديــدى بايد قدرت دفاعى مان 
را تقويت كنيم و الحمدهللا بيشتر سالح ها و 

تجهيزات نظامى را خودمان مى سازيم.
رئيس جمهور گفت: ما بايد نيرومند باشيم. 
ما بايد آنچنان قدرتمند باشــيم تا جرئت را 
از تهديدكننده خود بگيريم. دشمن يا بايد 
از اينكه بخواهد به مــا حمله كند مأيوس 
شود يا بايد احساس كند بهاى بسيار زيادى 

پرداخت كند.

 قدرت براى بازدارندگى
روحانى با بيان اينكه قدرت ملى براى جنگ 
نيســت، تصريح كرد: قدرت ملى ابتدا براى 
صلح اســت. ما براى بازدارندگى قدرت پيدا 
مى كنيم، بازدارندگى در حقيقت همان صلح 

عزتمندانه و مقتدرانه است.
وى بــا بيــان اينكــه مــا خواهــان صلح 
قدرتمندانه ايم، گفت: ما بايد آماده باشــيم 

براى اينكه بتوانيم تهديدها را از ســر مردم 
دفــع و رفع كنيــم؛ براى ايــن كار، مردم، 
مســئوالن براى توانمندى دفاعى شــان به 
مذاكــره و توافق با هيچ قدرتى نياز ندارند و 

نخواهند داشت.
رئيــس جمهور با بيان اينكــه آنچه براى 
دفاع از كشــور از هر نوع ســالحى با هر 
قدرتى نياز باشــد، در چارچوب مقررات، 
قوانين و فتاواى رهبرى تهيه خواهيم كرد، 
افزود: ما بــه خاطر تعهدات بين المللى و 
از آن باالتر فتواى رهبرى، در پى ســالح 

كشتار جمعى نيستيم.
وى اضافه كرد: در قدرت اقتصادى، سياسى، 
فرهنگى همگــى بايد كنار هم باشــيم و 
دوشــادوش يكديگر قرار بگيريم. در قدرت 
نظامى هم همه مردم بايد در كنار نيروهاى 

مسلح باشند.
رئيس جمهور گفت: قدرت ملى و دفاعى و 
تبييــن ارزش هايمان و از جمله ارزش هاى 
انقــالب و دفاع مقدس، زيــر خيمه حزب 
نمى رود. اين موضوعات مربوط به كل ملت 

ايران است. مگر همه مردم در دفاع مقدس 
نبودند؟ مگر كســى مى خواست در جبهه 
حضور پيدا كند از او سؤال مى شد عضو كدام 
جناح است؟ هر كسى كه به دفاع از انقالب 
و كشــور معتقد بود، اعم از شــيعه، سنى، 
مســيحى، يهودى و زرتشــتى در جبهه ها 

حضور پيدا مى كرد.

فراتر از جناح و حزب
 روحانى افزود: امروز بايد مدافعان و نيروهاى 
مسلح ما در سراســر كشور فراتر از جناح و 

حزب بايستند.
وى گفت: تمام آثار و ارزش هاى دفاع مقدس 
هم بايد فوق احزاب و جناح ها قرار بگيرند. هر 
ايرانى از هر مذهب و جناحى كه به راهيان 
نور و موزه دفاع مقدس آمد، بايد احترام ببيند 

و آنجا را از خود بداند.
رئيس جمهور تصريح كرد: يك زمان وقتى 
فردوسى مى خواست شــعر بگويد به سراغ 
اسطوره اى به نام رستم رفت و در سايه اين 
اسطوره، ملتى را منسجم كند، اما ما امروز 
اسطوره ها و رستم هاى دستان واقعى داريم 
و در حقيقت نياز به اســطوره نداريم. شرح 
زندگانى هر يك از شــهدا مى تواند براى ما 
راهنما و اسوه باشد و ما را در مسير هدايت 

قرار دهد. 
رئيس جمهور با اشاره به تهديدهاى فضاى 
مجازى و بــا تأكيد براينكــه آن را بايد به 
فرصتــى براى ترويــج ارزش هــا و روحيه 
ايستادگى تبديل كنيم، تصريح كرد: ما هر 
كارى كنيم، فضاى مجازى خواهد بود. اين 
ما هستيم كه بايد فضاى مجازى را به فرصت 
تبديل كنيــم. امروز ما بايــد روحيه ايثار، 
فداكارى و مقاومــت را چنان باال ببريم كه 
هيچ دشمنى جرئت نكند عليه ملت و نظام 

ما توطئه اى ايجاد كند.

رئيس جمهور در آيين افتتاح 10 مركز فرهنگى و موزه دفاع مقدس:

قدرتى مى خواهيم كه جرئت را از دشمن بگيرد

  به خدا قســم من صبحانه ام 2000 تومان مى شود، ولى شخصى را شنيدم كه فقط 
خاويارش 200 هزار تومان است؛ اين فاصله 100 برابر است!. 9150009278 

  جناب روحانى، جناب معاون اول! اگر مى خواهيد اوضاع نابســامان مملكت ســامان 
يابد(كه مسلماً مى خواهيد) تنها يك راه وجود دارد و اين است: برخورد موالى متقيان را 

آويزه گوش كنيد كه چگونه آن ابرمرد با برادر خود رفتار كردند!. 9150001735
  اسپرى آسم ماه قبل 18 هزار تومان با دفترچه تأمين اجتماعى بود، ولى اكنون خريدم 

24 هزار تومان! اينكه ديگه تخم مرغ نيست كه نشود كنترل كرد! 9360005484
  اسالم آمريكايى، سعودى و وهابى، چهارده معصوم(ع) را نقد مى كنند، نه اسالم ناب 

محمدى(ص).9150002864
  اينكه يك عده كامالً ســطحى نگر تمام مشكالت كشور را به روحانى ربط مى دهند 
البته نظر شخصى است، ولى بايد گفت ريشه بسيارى از مشكالت فساد سيستمى و ضعف 
مديريتى و تحريم هاى ساليان متمادى است كه مربوط به اين دولت و آن دولت نيست. 

9150004602
  آقاى روحانى! در شعار و سخن پّرانى استادى، االن آن كسى كه بايد به حرف عالمان و 
ناصحان و مردم گوش كند شما هستى مگر خطاب مردم و اعتراضشون غير از شما كسى 

ديگه است؟ 9150001136
  هر اتفاق بدى در كشور ما مى افتد تنها زحمتى كه مسئوالن ميكشن اينه كه آن خبر را 
تكذيب مى كنند، واقعاً دست مريزاد كه چقدر مسئوالن زحمتكشى داريم. 9390001988
  روحانى چطور مى تواند در مورد شخصيت و انديشه هاى امام(ره) حرف بزند، چطور 
مى خواهد جشن هاى ســالگرد انقالب را برگزار كند، در حالى كه اصالً نفهميد انقالب 

چيست و امام كه بود. 9150007570
  چرا مملكت ما اين طور شده كه هركى مياد به آسانى هرچى دلش مى خواد برمى داره 

و ميره تو ساحل هاوايى عشق و حال ميكنه؟9330001346
  وقتى بانوان ايرانى قربانى اسيد پاشى را ديدم متأسف شدم براى انجام دهنده اين كار 

تروريستى. 9330004252
  از داعشــى مردم ايران چنان نمى ترســند، كه از ســايپا و ايران خودرو هراســانند! 

9330004252
  وقتى مى ميرى واسه مردنت هم بايد پول بدى. پس بيت المال چيزى خيالى است. مثًال 
چه خدمتى دولت رايگان در اختيارمان مى گذارند كه ما فكركنيم آدميم؟9330001346
  آقــاى روحانى! چقدر حرف خوبى زديد بابت نقد، چرا به ملت دروغ مى گويى؟ چرا 
جلوى برادرت كه ميلياردها تومان پول اين ملت را خورد جواب نمى دهى؟9370007621
  لطفاً از طرح تحول قبلى در وزارت بهداشت حمايت نكنيد و بيشتر بودجه مملكت را 
به سمت اين وزارتخانه سوق ندهيد، اين بودجه مى تواند به جاى درمان براى پيشگيرى 
به آموزش و پرورش و نهادهاى حمايتى نظير ســازمان بهزيســتى و...اختصاص يابد. 

9150007109
  در حالى كه صنعت هسته اى در مقابل هيچ دستاورد اقتصادى عمالً تعطيل و ماهواره 
ساخت دانشمندان داخلى سر از ايتاليا در آورده، معاون اول رئيس جمهور و چند تن از 
وزرا در مراسم افتتاح كارخانه چيپس و پفك با افتخار عكس يادگارى مى گيرند، بايد به 
طرفداران اين دولت كه دغدغه اى جز كنسرت و حجاب اختيارى ندارند، تبريك گفت. 

9150001495

سخنى مشفقانه با مخالفان نظام
از زمانى كه انقالب پيروز شد، نظام برآمده از خواست 
جامعه، ماننــد هر پديده اجتماعى ديگــر موافقان و 
مخالفان خــاص خود را داشــت. موافقانى كه گاه به 
داليــل مختلف از انقالب جدا شــدند و مخالفانى كه 
بيشتر مخالفتشان با نهضت اسالمى و ابعاد آن جنبه 
منفعت طلبانه داشــت. در كنار اين فراز و نشــيب ها، 
رويش هاى نهضت اسالمى، بسيار فراتر از ريزش هاى 
آن بود و در كنار بسيارى از نقايص و كژتابى هاى ناشى 
از هواى نفس و ناكارآمدى فردى، مى توان به اطمينان 
گفت كه جمهورى اسالمى با جانفشانى مقاومت ملت 
در هندسه واليت، همچنان در مسير مستقيم خود به 

سمت قله هاى عزت و عظمت قرار دارد.
با مطالعه ديدگاه ها و تبليغات مخالفان نظام مى توان 
متوجه شد، بافت مخالفان انقالب نيز تنوع بسيارى دارد. 
برخى از اين افراد، متوهمانى هســتند كه از سال 57 
هميشه به هواداران خود وعده سقوط نظام را مى دادند 
و برخــى ديگر از آنان شــيفتگان دانــش و فرهنگ 
غرب را شــامل مى شوند و گروه فعال اين اپوزيسيون، 
تجديدنظرطلبانــى كه به مقاصد خــود در چارچوب 
انقالب نرسيدند و از سوى ملت بارها و بارها طرد شدند 
كه اين ها نه تنها با نظام، بلكه در واقع با آن قسمت از 
جامعه كه آن ها را قبول ندارد، دشمن هستند.  برخالف 
جنجالى كه اين روزها، همين افراد و عقبه كرايه اى شان 
در مقابل فجر انقالب راه انداخته اند، حاال پس از چهار 
دهه از به ثمر نشســتن مجاهدت ها مى توان با زبانى 
صريح تر با آن ها كه به اين جماعت و حرف هايشــان 
دل داده اند و فكر مى كنند از سر وطن خواهى در مقابل 
نظام شــعار مى دهند، سخن گفت و ايشان را به تأمل 
خواند. مشكل بزرگ مفاهمه با اين جماعت اين است 
كه صداى بلندگوهاى خارجى، موجب شده اين افراد، 
دچار پيش فرض خود اكثريت پندارى گردند و هر از 
گاهى دل به دلقك هاى ماهواره اى داده و براى خود و 
جامعه مشكل آفرينى كنند. مهم ترين مطلبى كه اين 
افراد بايد بدانند اين مهم اســت كه نشانه هاى بسيار 
روشنى وجود دارد كه بيشــتر ايرانيان، با وجود همه 
مشكالت و ناماليمات و گاليه هاى به حق، وقتى قرار 
باشد، بين جمهورى اسالمى و معارضان بدنام و فاسد و 
مذبذب و وابسته اى كه هدف و روش آن ها، بارها آزموده 
شده است، يكى را انتخاب كنند، نه بر اساس حدس و 
گمان، بلكه پاى صندوق هاى رأى و حماسه هاى عمومى 

مانند جنگ و مقاومت انتخابشان مشخص است.
اين افراد نمى فهمند، چرا معترض ترين بخش جامعه 
هم هيچ گاه به پيام تحريم آن ها گوش فرا نمى دهند و 
پس از 39 سال پافشارى بر يك سرى رؤياهاى تعبير 
نشــدنى، لجبازى با خواست اكثريت بى صدا و نجيب 
يك ملت براى عده اى، نشــانه چيست؟ گرچه همواره 
مصلحــت جامعه در آرامش عمومى اســت و به مدد 
برجسته سازى رسانه اى برخى مخالفت ها و معضالت را 
به نحوى جلوه گر شده كه اين حس خود اكثريت پندارى 
پررنگ تر شده، اما اين ها نشانه نبود هوادار و جانفدا براى 
نظام و انقالب نيست. نظام اسالمى رويارويى اجتماعى 
را نمى پسندد و نشان داده كه مايل به برخورد سخت 
با مخالفت ها نيست و به همين دليل عظمت حركت 
متعهدانه مردم ايران، هرگاه هويدا شده، آبروى نداشته 
مدعياِن پايان نظام، بارها رفته است. مخالفان نظام اگر 
ادعا مى كنند كه به كشــور عالقه دارند و دستشان در 
دست دشمنان خارجى نيست. حساب آن ها از آدم كش 
هايى مثل منافقين جداست، ادامه سلطنت فاسد سابق 
را نمى خواهند؛ بايد با مرزبندى روشن با اين شياطين، 
اعالم موضع كنند كه اگر (به داليل زيادى كه هميشه 
وجود داشته و دارد) بيشتر مردم ايران دل در گرو نظام 
اسالمى دارند، آيا حاضرند به قانون و نظام مورد قبول 
جامعه تن بدهند و از كارشكنى و ايجاد نااميدى دست 
بكشند يا مثل39 سال قبل مى خواهند، دست به دامان 
دشــمنان ملت براى فشار همه جانبه بر اين كشور به 

دريوزگى «توجه» ادامه دهند.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر محمد صادق دهنادى 

صداى مردم   

خبــــــر

 آيت اهللا علم الهدى:
  دهه فجر فرصت نمايش تكامل انقالب اسالمى است

آستان: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى 
با اشاره به اينكه انقالب اسالمى هنوز در ميانه 
راه اســت، گفت: هر سال دهه مبارك فجر، 
فرصت نمايش تعالى و تكامل نوين انقالب 

اسالمى است.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در كنگره 
«مصطفاى شــهيد» كه با حضــور خانواده 
معزز شهدا بويژه شهيد احمدى روشن، دانشجويان و خادمان حرم رضوى در مركز 
نمايشگاه ها و همايش هاى آستان قدس رضوى برگزار شد، افزود: هر سال در دهه فجر 
بايد بررسى كنيم انقالب چقدر پيشرفت داشته و چه دستاوردهاى جديد را رقم زده 
است. وى تصريح كرد: انقالب پويشى است كه در مسير حركتش با فراز و نشيب هاى 
زيادى برخورد مى كند، بنابراين اين فرآيند مشكالتى را در اقتصاد و معيشت مردم 
ايجاد مى كند كه براى نسل چهارم انقالب كمى سخت است، ولى به شكرانه الهى 
انقالب در جريان رســيدن به اعتالى حقيقى پيوسته در حال حركت است و مردم 
شــاهد اين اعتال خواهند بود. امام جمعه مشهد مقدس گفت: تمام حركت انقالب 
پيشرفت صعودى بوده است و در اين راستا دشمنى هاى زيادى هم كردند ولى هربار 

مردم ايران پيروز ميدان شدند.
عضو مجلس خبرگان افزود: شهداى هسته اى تربيت شدگان مكتب انقالب هستند، 

بنابراين وقتى دشمن نتوانست با آن ها مقابله كند، به ترور اين عزيزان اقدام كرد.

دادستان تهران خبر داد
صدور حكم 6 سال حبس براى يك جاسوس هسته اى

فارس: دادســتان تهران از صــدور حكم 
محكوميت براى فــردى كه با 9 بار مالقات 
با مأمور اطالعاتى آمريكا اطالعات كشور از 
جمله در زمينه تحريم ها و امور هسته اى را 
به ســرويس اطالعاتى آمريكا و يك كشور 
اروپايــى انتقال داده بود، خبــر داد و اظهار 
داشت: در اين پرونده فرد مذكور به 6 سال 
حبس تعزيرى و ضبط و استرداد وجوه دريافتى محكوم شده است. عباس جعفرى 
دولت آبادى با اشاره به بازديد خود و همچنين معاونان دادستان از زندان ها در روزهاى 
گذشته، اظهارداشت: در حال حاضر فقط چهار نفر در اين راستا بازداشت مى باشند 

و 150 فقره كيفرخواست صادر شده كه در نوع خود كار مهمى محسوب مى شود.

تا روزى كه در دنيا 
تهديد عليه ما 
وجود دارد، ما هم 
براى ايستادگى 
در برابر هر تهديد 
جديدى بايد قدرت 
دفاعى مان را 
تقويت كنيم

بــــــــرش

حبس تعزيرى و ضبط و استرداد وجوه دريافتى محكوم شده است. عباس جعفرى 
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خبر

 سياست/  آرش خليل خانه  سخنگوى قوه قضائيه گفت: با 
ميــزان اعتباراتى كه دولت در اليحه بودجه 97 براى قوه قضائيه 
در نظر گرفته، اين دســتگاه قادر نيست تكاليفى را كه مجلس بر 

عهده اش گذاشته، انجام دهد.
محســنى اژه اى، درباره كاهش و كســرى 2 هزار ميليارد تومانى 
بودجه اين قوه در اليحه بودجه 97 با اشاره به كاهش مداوم بودجه 
دســتگاه قضايى در ســال هاى اخير گفت: ما از تنگناهاى منابع 
بودجه اى دولت بى اطالع نيســتيم و توقع مازاد و خارج از انتظار 
هم از دولت نداريم، اما اگر امسال دولت و مجلس عنايتى نداشته 
باشند و آنچه برنامه براى قوه پيش بينى كرده را در نظر نگيرند، من 
بصراحت مى گويم نمى توانيم تكاليفى را كه خود مجلس بر عهده 

ما گذاشته است، انجام دهيم.  
وى افــزود: اگر بخواهيم تكاليفى كه در ســال 97 بر عهده قوه 
گذاشته شده را در حد كف كار در نظر بگيريم به 23 هزار ميليارد 
تومان بودجــه نياز داريم. اين مقدار را كه مى دانســتيم دولت و 

مجلس همراهى نمى كنند؛ اما در برنامه ششم توسعه تصويب شد 
كه بودجه قوه قضائيه هر ساله معادل 2/9 درصد ازمنابع عمومى 
دولت باشد. متأسفانه در اليحه دولت اين مبلغ كمتر لحاظ شد كه 
مغاير برنامه ششم است. با تالش هايى كه شد در كميسيون تلفيق 
800 ميليارد تومان اضافه شد كه هنوز هم اعتبارات قوه با تكليف 

برنامه فاصله دارد.
غالمحسين محسنى اژه اى اضافه كرد: موضوع ديگر اين است كه 
بخشى از بودجه قوه، درآمد هزينه اى است كه معلوم نيست اين 
پيش بينى محقق شود. عالوه بر اين متأسفانه دولت در سال هاى 
95 و 96 همان بخش از منابع درآمدى را هم كه بايد به قوه قضائيه 
پرداخت مى كرد را نداد و ما در همين فصل سوم سال واقعاً گرفتار 
بوديم و نزديك بود در پرداخت حقوق ها نيز با مشكل مواجه شويم.

سخنگوى قوه قضائيه تصريح كرد: اتفاق جديدى كه در ماه هاى 
اخير اتفاق افتاده اين بود كه ســازمان برنامه و بودجه بخشــى از 
منابع ما را تخصيص داده بود، اما خزانه آن را پرداخت نمى كرد كه 
رخدادى بى سابقه است. مثل اينكه برنامه و بودجه چكى بكشد كه 

پول در حساب نداشته باشد.
 وى درباره ســازمان ثبت و حذف بودجه طرح كاداســتر نيز به 
خبرنگار ما گفت: در قانون پيش بينى شده درآمدى كه از كاداستر 
حاصل مى شــود 100 درصد به آن تخصيص يابد. اين درآمد هم 
اختصاص نمى يابد و بخشى از آن به هالل احمر اختصاص مى يابد. 

ما نمى گوييم هالل احمر نياز ندارد. اما چرا از اين رديف؟
محســنى اژه اى در نشســت خبرى خود درباره برخورد با قضات 
متخلف، با بيان اينكه ما چندين هزار قاضى جهادگر و پاك دست 

داريم، اما اگر يك نفر خالفى كند زحمات ديگران را خدشــه دار 
مى كند، گفت: تذكر اخير رئيس قوه قضائيه ادامه هشدارهاى قبلى 
بود كه بدانيد اگر قاضى تخلفى كند و جرمش ثابت و قطعى شود 

به مردم معرفى مى شود.
معاون اول قوه قضائيه در پاسخ به پرسشى درباره ادعاهايى كه در 
مورد بدرفتارى در زندان ها پس از اغتشــاش هاى اخير در فضاى 
مجازى و رسانه اى مطرح شد، اظهارداشت: تا جايى كه من اطالع 
دارم تسهيالتى كه براى زندانيان در ايران در نظر گرفته شده، مثل 
امكان مرخصى، عفو يا كاهش محكوميت، امكان تماس و امثالهم 

در هيچ كجاى دنيا وجود ندارد.
محســنى اژه اى در پاسخ به پرســش ديگرى درباره بازداشتى ها 
در ماجراى كشــف حجاب عده اى از زنان در خيابان و اتهام آن ها 
اظهارداشــت: گاهى يك خانمى با القائاتى كــه صورت گرفته و 
خــودش هم خيلى نمى داند چكار مى كند، كارى كرده و بعد هم 
پشيمان مى شــود و مى گويد تصور اين را نمى كردم كه بازداشت 
شوم. طبيعى است كه اين ها قرارشان سنگين نيست و يك تعهدى 

از ايشان گرفته مى شود و بيشترشان هم آزاد شده اند. 
ســخنگوى قوه قضائيه افزود: برخى نيــز تحت تأثير مواد مخدر 
صنعتى دست به اقدام هاى ناشايســت زده بودند، اما عده اى هم 
بودند كه هدايت شــده يا خودشان هدايتگر بودند. طبيعى است 
كه تحقيقات از اين دسته افراد كه كار تشكيالتى كرده و از خارج 
هدايت شده بودند، مفصل تر و وثيقه آن ها نيز سنگين تر خواهد بود.

وى درباره اظهارات دادســتان كل كشــور در مورد اينكه وزارت 
اطالعات اسامى مديران دوتابعيتى را به دادستانى نمى دهد، گفت: 
در مسئله دوتابعيتى ها بحث اختالفى است كه دوتابعيتى هستند 
يا نه؟ شاغل هستند يا نه. فكر نمى كنم كه نخواهند همكارى كنند. 
البته گاهى هم وزارت اطالعات بى خبر است و فردى حساب شده 

كار خود را انجام داده است.

در نشست خبرى سخنگوى دستگاه قضا بيان شد

انتقاد از كاهش اعتبارات قوه قضائيه
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مجموعه پوسترهاى «معجزه انقالب» و «57 ريشتر» منتشر شد  آستان: همزمان با دهه مبارك فجر از سوى معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى مجموعه پوسترى «معجزه انقالب» و«57 ريشتر» 
توليد و در فضاى مجازى توزيع شد. مجموعه پوسترى «معجزه انقالب و 57 ريشتر» به صورت بنر و پوستر، چاپ و در سطح حرم مطهر حضرت على بن موسى الرضا(ع) و سطح شهر نصب مى شود و عالقه مندان براى بهره مندى 

از اين مجموعه مى توانند به آدرس اينترنتى razavi.aqr.ir مراجعه كنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
سرپرست اين مؤسسه خبر داد

جمع آورى درختان فرسوده باغات آستان قدس رضوى 
مقدمه راه اندازى باغ متراكم است

قدس: سرپرست مؤسسه باغات آستان قدس رضوى از احيا و بازسازى باغات كهنسال 
و فرسوده شهرى متعلق به اين مؤسسه خبر داد.

مهندس محمود صادقى با اعالم اين خبر افزود: باغات آســتان قدس رضوى سرمايه 
ارزشمندى است كه نقش بسزايى در تلطيف هواى كالنشهر مذهبى مشهد با توجه به 

حضور انبوه زائران و مجاوران بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) دارد.
وى ادامــه داد: از آنجايــى كه باغات براى نســل هاى آينده به مثابــه ميراث ماندگار 
و ارزشــمندى اســت كه در جهت تأمين فضاى ســبز و تأمين و تلطيف هواى پاك 
نقش آفرينى مى كند، بنابراين حفاظت و مراقبت مناسب، علمى و اصولى از اين باغات 

وظيفه اى مهم و قابل توجه است.
وى تأكيد كرد: بر اســاس انجام تحقيقات، كارشناســى هاى الزم با حضور جمعى از 
كارشناســان خبره و دانشگاهى از مراجع علمى، اجرايى و تحقيقاتى از جمله دانشگاه 
فردوســى مشهد، ســازمان جهاد كشاورزى خراســان رضوى، مركز تحقيقات جهاد 
كشــاورزى استان، كارشناسان رشته كشــاورزى و... و بعد از برگزارى جلسات متعدد 
كارشناســى، بازديدهاى ميدانى، مشــاوره اى و بررســى جامع وضعيت باغات تحت 
مسئوليت اين مؤسسه، تصميمات الزم براى احيا و بازسازى اين باغات گرفته شد. عالوه 
بر موارد ذكر شــده كارشناسان سازمان پارك ها و فضاى سبز شهردارى مشهد پس از 
بررسى و بازديدهاى ميدانى مراتب همكارى خود را در اجراى اين امر مهم اعالم نمودند. 
اين مقام مســئول متذكر شد: بنابراين مقرر شد، به منظور بهره گيرى مؤثرتر از باغات 
آستان قدس رضوى در حفظ سالمت و تلطيف هواى كالنشهر مشهد و در اجراى احيا 
و بازسازى اين باغات فرسوده و كهنسال شهرى كه از لحاظ انتفاع خارج گرديده است، 
مؤسسه باغات آستان قدس رضوى با هماهنگى و همكارى شهردارى مشهد اقدامات 

الزم را به عمل آورد.
مهندس صادقى تصريح كرد: بدين منظور اين قطعات فرسوده كه عمر آن ها در بعضى 
مــوارد بيش از 40 تا 60 ســال بوده و به داليلى از قبيــل مصرف باالى آب با حداقل 
بهره ورى و تراكم بيش از حد متعارف و مقاومت پايين آن ها به آفات و بيمارى ها، بايد 
جمع آورى شود و پس از تقويت و اصالح خاك به وسيله كشت سبز(از جمله جو و...) 
و برگرداندن اين كشت به خاك در پايان سال آينده به ازاى هر اصله درخت فرسوده و 

كهنسال حذف شده، سه اصله ديگر دوباره باز كشت شود.
سرپرســت اين مؤسسه در ارتباط با زمان اجراى اين طرح اظهار داشت: بدين منظور، 
هماهنگى ها، تعامالت و اقدامات الزم مطابق برنامه زمان بندى و تنظيمى براى اجراى 
اين طرح مهم به عمل آمده اســت و پيش بينى مى شــود از نيمه بهمن سال جارى، 
جمع آورى درختان فرسوده و كهنسال شهرى در باغات ملك آباد و امام رضا(ع) مشهد، 
متعلق به اين مؤسســه آغاز شود. مهندس صادقى يادآور شد: اين مؤسسه در دو سال 
اخير در باغ ملك آباد مشهد در ازاى جمع آورى 2800 اصله درخت فرسوده و كهنسال، 

120 هزار اصله درخت(چندين برابر) در اين باغ كشت نموده است.
وى اظهــار اميدوارى كرد، با انجام اقدامات اصالحى و احياى باغات فرســوده، مطابق 
برنامه زمان بندى شده، اقدامات الزم در زمينه احياى باغات متعلق به تشكيالت مقدس 
حضرت رضا(ع) به عمل آمده و شاهد موفقيت هاى روز افزون در اين زمينه خواهيم بود.

همزمان با ايام اهللا دهه فجر در حرم مطهر برگزار مى شود
تبيين ريزش  ها و رويش  هاى انقالب اسالمى 

در «پرسمان دينى»
آستان: رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان قدس رضوى گفت: همزمان 
با ايام اهللا دهه فجر  در ويژه برنامه هاى پرســمان دينى حرم مطهر رضوى، ريزش  ها و 

رويش  هاي انقالب اسالمى تبيين مى شود.
حجت االسالم والمسلمين مهدى حسن زاده افزود: در ايام اهللا دهه فجر، ويژه برنامه هاى 
متعددى از سوى اداره پاسخگويى در حرم مطهر رضوى برگزار مى  شود كه يكى از آن ها 

برگزارى  12 برنامه پرسمان دينى است.
وى ادامه داد: اين ويژه برنامه  ها هر روز طى دو نوبت بعد از نماز مغرب و عشاء در رواق 

دارالحجه و ساعت 20 در رواق امام خمينى(ره) تدارك ديده شده است.
اين كارشناس مسئول تأكيد كرد: با توجه به ايام مبارك دهه فجر سعى شده موضوعات 
بيشــتر درباره انقالب انتخاب شود تا در ضمِن جلسات، شبهاتى كه از سوى غرب به 

انقالب وارد شده و در انديشه جوانان رسوخ كرده، تبيين شود.

اعضاى جديد هيئت مديره بنياد پژوهش هاى اسالمى 
آستان قدس رضوى معرفى شدند

آستان: اعضاى جديد هيئت مديره بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى 
روز گذشته معرفى شــدند و پس از آن 
نخستين جلسه هيئت مديره با اعضاى 

جديد برگزار شد.
محمد مهدى طهرانچــى؛ معاون علمى 
آســتان قدس رضوى، حجت االســالم 

والمسلمين محمد هادى عبدخدايى؛ استاد حوزه و دانشگاه، حجت االسالم والمسلمين 
مهدى شــريعتى تبار؛ مدير گروه فقه و اصول بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس 
رضوى، حجت االسالم والمسلمين عبدالحميد واسطى؛ استاد حوزه و دانشگاه، حجت 
االسالم والمسلمين مجتبى الهى خراسانى؛ مدير كل معاونت آموزشى دفتر تبليغات 
اسالمى خراسان رضوى، حجت االسالم والمسلمين رضائى تهرانى؛ استاد حوزه و دانشگاه 
و جميله علم الهدى؛ رئيس پژوهشكده خانواده دانشگاه شهيد بهشتى به عنوان اعضاى 

جديد هيئت مديره بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى معرفى شدند.
در اين جلسه حجت االسالم والمسلمين محمد هادى عبدخدايى به عنوان رئيس هيئت 

مديره و محمد مهدى طهرانچى به عنوان نايب رئيس انتخاب شدند.

به همت بنياد فرهنگى رضوى؛
نشست توجيهى «خادمياران نوجوان» 

ويژه فرزندان خدام آستان قدس رضوى برگزار شد
آستان: به همت بنياد فرهنگى رضوى، 
نشست توجيهى خادمياران نوجوان، ويژه 
فرزندان خدام و كاركنان آســتان قدس 

رضوى برگزار شد.
در اين همايش كه با حضور بيش از 370 
دانش آموز برگزار شــد، مدير امور خدمه 
آســتان قدس رضوى با اشــاره به انواع 
خدمات و پســت هاى خدمتى در حرم 

مطهر رضوى اظهار كرد: در حرم امام رضا(ع) بيش از 30 هزار خادم در كشــيك هاى 
مختلف خدمتى به زائران و مجاوران، خدمت رسانى مى كنند. محمد توكلى افزود: در 
راســتاى تحقق تأكيدات توليت معزز و ديگر مسئوالن آستان قدس رضوى بر تكريم 
زائران حرم امن رضوى، مديريت و رسيدگى به امور اين خادمان براى خدمت رسانى هر 
چه بهتر به عاشقان اهل بيت عليهم السالم، بر عهده مديريت امور خدمه مى باشد. وى با 
بيان اينكه اتخاذ تدابير الزم در خصوص تسهيل تردد زائران با شرايط جسمانى و سنى 
متفاوت به حرم و بخش هاى مختلف زيارتى و خدماتى اماكن متبركه و رســيدگى به 
امور خدام از وظايف مديريت امور خدمه است، اذعان كرد: اين اداره به دليل ارادت قلبى 
زائران به خادمان حضرت و نيز انتظارات خاصى كه وجود دارد، ســعى كرده است در 
برنامه ريزى و خدمت رسانى به زائران تمام تالش خود را به كار بندد. در ادامه اين جلسه، 
دانش آموزان براى آشنايى بيشتر در كارگاه هاى تخصصى شركت كردند و آموزش هاى 
الزم در رابطه با حرم شناسى و پست هاى خدمتى را فرا گرفتند. گفتنى است؛ تاكنون 
1800 دانش آموز در طرح خادمياران نوجوان ثبت نام كرده اند كه شامل فرزندان خدام و 

كاركنان آستان قدس رضوى و دانش آموزان مدارس امام رضا(ع) مى شوند.

خـــبر

كاشانى   مروج   قدس/ محمدحسين 
حراست از نظر لغوى به معناى پاسدارى و 
مراقبت كردن است و از نظر تشكيالت ادارى 
رايج در كشور، يكى از مجموعه هاى مديريتى 
در هر اداره، مؤسسه، نهاد و... بوده كه مطابق 
نمودار سازمانى (چارت تشكيالتى) و با شرح 

وظايف مشخص و مدّون فعاليت مى كند.
تالش براى حفظ و ارتقاى ســالمت جامعه 
ادارى، پيشگيرى از بروز تخلفات و... برخى 
از شــرح وظايف مجموعه ها ومديريت هاى 
حراست در سازمان ها، نهادها و دستگاه هاى 

گوناگون است.
به منظور پرداختن به فعاليت هاى مجموعه 
حراست در آســتان قدس رضوى و پس از 
انجام هماهنگى هاى الزم، به سراغ مديركل 
حراست آستان قدس رضوى رفتيم و با او به 

گفت و گو نشستيم.
جعفر صباغيان با وجود مشغله كارى فراوان 
پذيراى ما بود. او 45ساله و دانشجوى مقطع 
تحصيلى دكترى در رشته حقوق بين الملل 

است. در ادامه با ما همراه باشيد.

 نهاد حراست در آستان قدس رضوى 
چه وظايفى را بر عهده دارد؟

ما در آستان قدس رضوى و حرم مطهر امام 
هشتم(ع) با خيل عظيم زائران، مجاوران و 
دلباختگان امام رئوف حضرت رضا(ع) روبه 
رو هســتيم كه به دفعات متعدد در روزها، 
هفته ها، ماه ها و سال هاى گوناگون به زيارت 
مرقد شريف آن امام همام مشرف مى شوند 
و اين خود موضوع مهمى است. شايد هيچ 
دستگاه و سازمان و نهادى در كشور نباشد 
كه اين قدر مراجعه كننده داشــته باشــد 
و بــا چنين جمعيت انســانى از اقوام، ملل، 
مذاهب و اديان گوناگون و با آداب و رســوم 
مختلف در طول ســال رو به رو باشــد. از 
طرف ديگر، معاونت ها، مديريت ها، اداره ها، 
شركت ها، مؤسسه ها، سازمان ها و... مختلف 
در زمينه هاى فرهنگى، اجتماعى، مذهبى و 
دينى، اقتصادى، خدماتى، علمى و آموزشى 
و... وابسته به تشكيالت آستان قدس رضوى 
نيز وجود دارند كه مشغول فعاليت بوده و اين 
مجموعه ها نيز مخاطبان و مراجعه كنندگان 
خاص خود را داشته كه توقعات و انتظاراتى از 
تشكيالت منسوب به بارگاه ملكوتى حضرت 
رضا(ع) دارند كه به لحاظ قداست و حرمت 
اين انتساب شــريف، بايد با دقت و جديت 

نگريسته شود.
به همين دليل موضوعاتى از جمله: حفاظت 
و صيانت از كاركنان آســتان قدس رضوى، 
مراقبت از حرمت و جايگاه اماكن وابســته 
به آستان قدس رضوى، حفاظت از فضاهاى 
مجازى و الكترونيك متعلق به آستان قدس 
رضوى و... در اين ارتباط مورد توجه مديريت 

حراست قرار گرفته است.
البته در كنار اين مــواردى كه بيان كردم، 
موضوعات ديگرى هم وجود دارد كه به نوبه 
خود از اهميت و جايــگاه ويژه اى برخوردار 
هستند، مانند: ارتباط گيرى و تبادل اطالعات 
سازمانى با خارج از تشكيالت آستان قدس 

نيازمندى هاى  رضوى، رفع 
انتظامى، اطالعاتى و امنيتى، 
استعالمات  به  پاسخگويى 
ســازمان هاى  و  اداره هــا 
و  موازين  مطابق  اطالعاتى 
موجود،  دســتورعمل هاى 
الزم  هماهنگــى  انجــام 
حفاظــت  خصــوص  در 
شــخصيت ها و چهره هاى 
مراسم  در  شــده  شناخته 
گوناگون  مناســبت هاى  و 
در حــرم مطهــر رضوى، 
بــراى حفاظت  هماهنگى 
الكترونيك، نظارت تصويرى 

و ســاير ســامانه هاى كنترل الكترونيك، 
استفاده از اخبار و اطالعات مردمى و... 

همچنين يكى از مهم ترين وظايف حراست 
آستان قدس، تالش براى حفظ و صيانت از 
جايگاه معنوى و قداست تشكيالت منسوب 

به بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) است.

 به جز حراست، برخى از مديريت ها 
و مجموعه هاى نظارتى و امنيتى نيز در 
آستان قدس رضوى وجود دارند، تعامل 

شما با آن ها چگونه است؟
مجموعه ها و مديريت هايى چون بازرسى، 
مجموعه بسيج و يگان حفاظت حرم مطهر 
و مديريت آگاهى در آســتان قدس رضوى 
وجود دارند كه در چارچوب دســتورعمل ها 
و آيين نامه هاى موجود و با شــرح وظايف 
مشــخص و مدون انجام وظيفه مى كنند و 
مديريت حراست ضمن رعايت همين موازين 
و دستورعمل ها و چارچوب هاى تعيين شده 
با اين مجموعه ها در تعامل مناســب بوده و 

همكارى مى كند.
آن چيزى كــه در اين تعامالت مورد توجه 
جدى قرار گرفته، جلوگيرى از موازى كارى 
و تداخل در شــرح وظايف و مأموريت هاى 
محولــه از نظر مباحث نظارتــى، امنيتى و 

اطالعاتى است.
برگزارى جلسات مشترك و تصميم گيرى 
در زمينه موضوعات خاص، هم پوشــانى و 

هم افزايى و اســتفاده از ظرفيت ها، تجارب 
و ارائه مشــاوره هاى الزم و... از ديگر مواردى 
اســت كه در اين گونه تعامالت مورد توجه 

مديريت حراست قرار دارد.

 بــه طور خاص چــه تفاوتى در كار 
همچون  هايى  مجموعه  با  حراســت 

بازرسى، گزينش و... وجود دارد؟
بازرسى عنوان مجموعه اى است كه به بررسى 
تخلفات ادارى كاركنان، سازمان ها، شركت ها، 
مؤسسه ها و... تابعه آستان قدس رضوى ورود 
پيدا مى كند؛ يعنى عملكرد مجموعه ها از نظر 
تطابق با دستورعمل هاى موجود را ارزيابى 
و بررســى كرده كه اين ارزيابى و بررسى به 
صورت آشكار صورت مى گيرد؛ چنانچه در 
بررسى پرونده هاى مربوط به كاركنان و افراد 
و يا موضوعات مرتبط با عملكرد شركت ها، 
مؤسسه ها، بخش ها، سازمان ها و... وابسته 
به آستان قدس رضوى تخلفاتى بروز كند كه 
جنبه امنيتى، اطالعاتى و حفاظتى داشته 
باشد، آن گاه حسب مأموريت ذاتى و تعريف 
شده در اين گونه موارد، حراست وارد عمل 

خواهد شد.
در مورد گزينش نيز همچنان كه از اسم آن 
پيداست اين مجموعه در زمينه انتخاب افراد 
براى فعاليت در يك مجموعه ادارى مطابق 

ضوابط تعيين شده، انجام وظيفه مى كند.
به زبان ساده تر، اولين مجموعه اى كه براى 
ورود يك نفر به يك مجموعه ادارى (مطابق 
دستورعمل هاى رايج در اين زمينه) اظهارنظر 
مى كند، گزينش اســت. خب شما مى دانيد 
كه انتخاب و برگزيدن يك نفر، 
مراحل و شــرايطى دارد، 
كه تعيين صالحيت افراد 
يكى از ايــن مراحل بوده 
و در ايــن زمينه گزينش 
صالحيت  تعييــن  براى 
فــردى و ســوابق افراد از 
ظرفيت، توانايى و تجارب 
مديريت حراست استفاده 
مى كند و اين مديريت نيز 
در اين گونه موارد مطابق 
موجود،  دستورعمل هاى 

اظهار نظر خواهد كرد.

فعاليت هــاى  در   
حراســتى، حفظ كرامت كاركنان چه 

جايگاهى دارد؟
يكى از مهم ترين مواردى كه در فعاليت هاى 
حراســت مورد توجه جدى است، صيانت از 
جايگاه خدمت و كاركردن در اين نهاد مقدس 
است. خدمه، خدمتگزاران و كاركنان آستان 
قدس رضوى با عشــق و عالقه به ســاحت 
مقدس صاحب عظيم الشأن دستگاه؛ يعنى 
حضرت ابالحســن الرضا(ع) مشغول انجام 
وظيفه بوده و حراســت همچون مشاورى 
امين ســعى دارد همواره حرمت خدمت و 
كاركردن در اين نهاد مقدس و كرامت خدمه 
و كاركنان آســتان قدس رضوى به بهترين 

وجه ممكن حفظ شود.
به همين منظــور با ورود به موقــع و ارائه 
راهكارهــاى مناســب همــواره در تالش 
بوده ايم تا زمينه بروز لغزش در بين خدمه، 
خدمتگزاران و كاركنان آستان قدس رضوى 
در حيــن انجام وظايف متداول روزمره را به 
بهترين شكل ممكن كاهش داده و يا از بين 
ببريم. البته اگر به داليل گوناگونى، لغزشى از 
يك كارمند، خدمه يا خدمتگزار در آستان 
قدس رضوى صورت گيرد، در جريان بررسى 
آن، ســعى مى شود شــخصيت، حيثيت و 
كرامت افراد حفظ شود و در نهايت، هرگونه 
تصميم گيــرى با رعايت موارد فوق و حفظ 

محرمانه بودن موضوع، انجام شود.
ما در حراســت به دنبال مــچ گيرى افراد و 

بزرگ كردن تخلفات و آشكارســازى آن ها، 
از بين بــردن حيثيت و كرامت افراد، لطمه 
وارد كردن به شــخصيت فردى و اجتماعى 
اشخاص و... نيستيم، هر چند كه معتقديم 
بايــد با صالبــت، اســتوارى و قاطعيت در 
چارچوب شــرح وظايف و آييــن نامه هاى 
موجود، هر مجموعه اى از جمله حراست به 
نحو احســن به وظايف خود عمل كند، اما 
در كنــار اين موضوع به جاذبــه و دافعه در 
مجموعه هاى مديريتى و ادارى و به عبارت 
ديگر به جذب حداكثرى و دفع حداقلى افراد 

نيز توجه ويژه داريم.

 براى كمك كردن به افراد به منظور 
موارد  بــه  مربوط  تخلفــات  كاهش 
اطالعاتى و حراستى چگونه ورود پيدا 

مى كنيد؟
اگر در مواردى نياز به تذكر و هشدار موردى 
به فرد يا شخص خاصى باشد، حتماً مطابق 
موازين و در چارچوب دســتورعمل ها اقدام 
مى كنيم، اما به طور كلى با برگزارى دوره هاى 
آموزشى و توجيهى براى خدمه، خادمياران 
و كاركنان آســتان قدس رضوى، مديران و 
مجموعه تحت مديريت آنان، سعى كرده ايم 
در ايــن دوره ها، با بيــان موضوعات و موارد 
امنيتى و حراســتى، تذكرات و هشدارهاى 

الزم جهت پرهيز از بــه  دام افتادن افراد به 
روش هاى گوناگون در جريان هاى تخلف ساز 
و اقدامات خالف قانون و... ارائه شود و همه 
اين موارد در راستاى ايفاى نقش حراست به 
عنوان مشاور امين مديران و ياور كاركنان و 

خدمه به شمار مى آيد.

 زائران، خدمه و كاركنان آستان قدس 
رضوى چگونه مى توانند با حراست در 

ارتباط و تعامل باشند؟
يكى از مهم ترين مواردى كه با توجه به شرح 
وظايف دســتگاه ها و نهادهاى اطالعاتى و 
امنيتى در مديريت ادارى و سازمانى كشور 
تعريف شده است، برخورد به موقع با موارد 
مشــكوك بوده و كســب اطالعات و اخبار 
مردمى در جريان ها و اشــخاص مشكوك 
از اهميت بســزايى برخوردار است. زائران، 
كاركنان، خدمه آستان قدس رضوى و عموم 
مردم مى توانند جهت تأمين امنيت فضاى 
معنوى اماكن متبركه براى نايل شدن زائران 
به زيارتى همراه با آرامش در مجموعه حرم 
مطهر رضوى نقش مثمرثمرى داشته باشند.

از طرف ديگر شركت ها، مؤسسه ها، مديريت 
هــا، اداره هــا و بخش هــاى 
آستان  به  وابســته  گوناگون 
قدس رضوى به خاطر انتساب 
به تشكيالت مقدس حضرت 
رضا(ع) در ديدگاه عموم مردم 
از جايــگاه وااليــى برخوردار 
هســتند، بــه دليل مــوارد 
ذكر شــده، زائران، مجاوران، 
كاركنان، خدمه و... مى توانند 
حراست آستان قدس رضوى 
را از نظــرات، پيشــنهادات، 
انتقــادات خود و يــا گزارش 
موارد مشكوك و تخلف ساز به 
صورت حضورى، تلفنى، ارسال 

پيام و يا ارائه گزارش هاى مكتوب بهره مند 
كرده و يارى برسانند.

 پس از انتصاب توليت جديد آستان 
قدس رضوى چه تغييرى در رويكرد و 

فعاليت حراست ايجاد شده است؟
يك ســرى وظايف ثابت و مدون و تعريف 
شده وجود دارد كه به طور معمول و مطابق 
دستورعمل ها و آيين نامه هاى مربوط انجام 
مى شــود، اما در دوره فعاليت جديد آستان 
قدس رضوى و پس از صدور حكم انتصاب 

توليت معزز اين نهاد مقدس از سوى رهبر 
معظم انقالب، رويكردهــاى كالن و جديد 
آســتان قدس رضوى در چارچــوب موارد 
مندرج در منشــور هفت گانه مقام معظم 

رهبرى تعريف و تدوين گرديد. 
بديهى اســت كه در اين راســتا، وظايف و 
مأموريت هــاى محوله به حراســت نيز در 
چارچوب همين رويكردهــا و اهداف عاليه 

آستان قدس رضوى قرار مى گيرد.
يكــى از مهم ترين ايــن رويكردها، تالش 
مضاعــف براى حفظ و صيانــت از حقوق و 
امكانات متعلق به موقوفات حضرت رضا(ع) 
بوده كه در منشــور هفت گانــه نيز به آن 
اشاره و تأكيد شده است. همچنين توجه و 
جديت در جهت خدمت رسانى به محرومان 
و مستمندان و مســتضعفان (زائر و مجاور) 
كه در حكم انتصــاب توليت جديد و معزز 
آســتان قدس رضوى از سوى مقام معظم 
رهبرى مورد تأكيد قرار گرفته اســت نيز از 
اهميت بســزايى در اين رويكردها برخوردار 
اســت و حراســت نيز وظيفه خود مى داند 
در راســتاى تحقق هر چه بهتر و بيشــتر 
منويات مقام عظماى واليت و رهنمودهاى 
توليت معزز آســتان قدس رضوى، هرگونه 
كمكى كه بتوانــد در اين زمينه انجام دهد، 
با تمام ظرفيت، تجارب و امكانات با مديران، 
ســازمان ها و بخش هاى مربوط همكارى و 

مساعدت نمايد.

 با توجه به تهديدات دشمنان اسالم 
و نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران، 
بويژه در زمينه ناامن كردن زيارت اماكن 
متبركه، حراست آستان قدس رضوى 
چه تدابيرى براى مقابله و خنثى سازى 

اين تهديدات انديشيده است؟
حــرم مطهر حضــرت رضا(ع) بــه عنوان 
بزرگ ترين پايگاه شــيعى و نشــر معارف و 
مكتب اهل بيت عصمــت و طهارت(ع) در 
دنيا و جهان اســالم مورد توجــه زائران و 
دلباختگان  اهل بيت(ع) قرار دارد. به همين 
دليل معاندان و دشمنان قسم خورده اسالم و 
نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران همواره 
در تالش هستند تا با توطئه ها، تهديدات و 
اقدامات خبيثانه خود، به اين پايگاه و جايگاه 
رفيع معنوى در نزد عاشقان و دلدادگان ائمه 

اطهار(ع) آسيب رسانند.
تأمين امنيت بــراى زائران و مجاوران بارگاه 
ملكوتى حضرت ثامن الحجج(ع) براى نائل 
شــدن به زيارت آگاهانه و عارفانه همراه با 
آرامش، از مهم ترين  اهداف آســتان قدس 
رضوى در راســتاى خدمت رسانى به زائران 
اين مرقد شــريف بوده و حفظ امنيت حرم 
مطهر امــام رضا(ع) در اين زمينه از اهميت 
قابل توجهى برخوردار اســت. در اين راستا 
حراست آستان قدس رضوى با تعامل سازنده 
با نهادها، سازمان ها و مجموعه هاى اطالعاتى، 
امنيتى، حفاظتى، انتظامى و قضايى از جمله 
ســپاه پاســداران، وزارت اطالعات، نيروى 
انتظامــى، اســتاندارى، مجموعه قضايى و 
دادگسترى، بسيج و... در جهت تأمين فضاى 
مناسب همراه با آرامش 
بــراى زيــارت زائران و 
ثمرات  از  برخــوردارى 
ارزشــمند زيارت حرم 
مطهر رضوى، سعى دارد 
هرچه بهتر و بيشتر به 
عمل  جامه  اهداف  اين 
بپوشد. همچنين تعامل 
با نهادها و دستگاه هاى 
اطالعاتــى و امنيتــى، 
رصد و پايش تهديدات 
دشمنان،  توطئه هاى  و 
ارتقاى بصيرت و آگاهى 
در جهت انجام اقدامات 
به موقع به منظور خنثى سازى توطئه ها و 
تحركات گروه هاى معاند و دشــمنان نظام 
جمهورى اســالمى ايران، بويــژه در مقوله 
زيارت و زائــران، افزايش اطالعات و آگاهى 
كاركنــان، خدمه و خدمتگــزاران اين نهاد 
مقدس در جهت اقدام مناســب در برخورد 
با موارد مشــكوك، تجهيز شدن به امكانات 
سخت افزارى و نرم افزارى به منظور خنثى 
ســازى توطئه ها و تهديدات مربــوط و... از 
جمله اقدامات مديريت كل حراست آستان 

قدس رضوى در اين زمينه به شمار مى آيد.

مديركل اين نهاد در گفت و گو با قدس:

 خــود توليت محترم آســتان قدس در زائران و مجاوران، حراست آستان قدس رضوى را يارى كنند
برنامــه زنده تلويزيونى بــه مجرى برنامه 
تذكر دادنــد كه به ايشــان نگويند، آيت 
اهللا حــاال چرا در بيلبوردها و بنرهاى حرم 

مى نويسند آيت اهللا؟
09150003660
 باســالم، راهنمايى كنيد چطور با حاج 

آقاى رئيسى ديدار كنم.
09150004912
درخواســت  نحوه  خصــوص  در  قدس: 
مالقــات مردمى با توليت آســتان قدس 
رضــوى، به اســتحضار مى رســاند افراد 
مى تواننــد جهت ثبت مالقــات مردمى، 
همه روزه در ساعات ادارى به دفتر توليت 
آســتان قدس رضوى واقــع در چهارراه 
شهدا، مقابل اداره مركزى، طبقه اول بازار 

مركزى مراجعه نمايند.
تلفن تماس جهت كسب اطالعات بيشتر 

05132225030
 ســالم، چند تا از آشــنايان مــا براى 
دريافت جهيزيه به معاونت امداد آســتان 
قدس مراجعه كردند و بعد از كلى دوندگى 
و دو يا ســه مــاه در نوبت قــرار گرفتن 
آخــرش فقــط پانصد هزارتومــان كمك 
دريافــت كردند. خوب اگــه اين طور بود 
كه خيريه هاى ديگر هم همين قدر كمك 

مى كردند. كاش قبلش اطالع مى دادند.
09150007245
 از آســتان قدس رضوى تقاضا مى شود 
صندوقــى جهــت روضه خوانى پشــت 
پنجره ها تعبيــه نمايند تا از دادن پول به 
روحانى مســتقر در آنجا خوددارى شود. 

صورت خوشى ندارد.
09150008387
 يــك برنامه  اى توســط خدمــه برگزار 
مى شود در ايام والدت آقا امام رضا(ع) به 
نام زير ســايه خورشيد. چرا اين برنامه در 

طول سال اجرا نمى شود؟
09130002680
 ما اهالى روســتاى سربرج، بابت تراشه 
زنى و زيرسازى جاده حدود 400ميليون 
تومان هزينه كرده ايــم و حاال براى هفت 
كيلومتر آســفالت، نياز به حمايت آستان 

قدس رضوى داريم.
09150006784
 چنــدى پيش براى زيــارت به حرمين 
كربال مشــرف شــدم. اوالً بازديد از موزه 
هر دو حرم مطهر رايــگان بود. در بخش 
نذورات هم نوشــته بود هركس مى تواند 
يك عدد مهر تبركى از آنجا بردارد. خوب 
اســت اين روش پسنديده را آستان قدس 

نيز اجرا كند.
09150005975
آبخورى هاى صحن ها  شــيرهاى  لطفاً   
بخصوص ســقاخانه به گونه اى باشــد كه 
ظرف آب كامًال زير شــير آب قرار گيرد و 

اين قدر آب اسراف نشود.
09150008718
 وجــود مطالب فرهنگى- آموزشــى با 
موضــوع حجاب و حق الناس در مســير 

زائران الزم و ضرورى است.
09900002877
 باسالم و خسته نباشــيد. به نظر بنده 
همــه انســان ها قابــل احترام هســتند، 
بخصوص آن هايى كه براى نيازشان مجبور 
هســتند به نهادهاى مختلف رجوع كنند. 
در جايى كه به نام آســتان قدس رضوى 
كه پناه مســتضعفين اســت، بايد احترام 
بيشترى به مراجعان گذاشته شود و تا حد 
امكان به نيازشان رسيدگى بشود نه اينكه 
با برخورد نامناسب آن ها را بيرون بكنند. 

خواهشمندم رسيدگى كنيد.
09150003198
 لطفاً در خروجى هاى حرم نقشه بزرگ 
مشــهد را به صورت سه زبانه نصب كنيد، 

تا زائران خارجى گم نشوند.
09360006158
 امر بــه معروف و نهى از منكر بويژه در 
زمينه رعايت حجاب اســالمى بايد بيشتر 
و بهتر در حرم مطهــر امام رضا(ع) انجام 

شود؛ اينجا خانه امام رضا(ع) است.
09360006524
 ســالم، لطفاً مفاتيح با توضيحات عربى 
در صحن هــا و رواق هــا بــراى رفاه حال 

عرب ها بگذاريد.
09150006071
 از آســتان قــدس بعيــد اســت كه در 
ميهمانســرا يك زوج را با يك زوج نامحرم 
ديگر بر ســر يك ميز بنشــانند تا غذا ميل 
كنند! وقتى هم اعتراض مى كنيم، مى گويند 
ميزهاى اينجا فقط 4 نفره اســت و ما بايد 
ميزهــا را از يــك كنار پر كنيــم. حتى در 

رستوران ها هم اين كار را نمى كنند.
0915000366
 از زحمــات اين همه كفشــدار و خادم 
و نيــروى افتخارى در ايام عــادى و ايام 
پرازدحــام ســال در حرم امــام رضا(ع) 
خالصانــه سپاســگزاريم، اميدواريــم كه 
خداوند به آنان ثواب و پاداش عنايت كند.
09120006425

صداى مردم

يكى از مهم ترين 
وظايف حراست 

آستان قدس، 
تالش براى حفظ و 

صيانت از جايگاه 
معنوى و قداست 

تشكيالت منسوب 
به بارگاه ملكوتى 
 حضرت رضا

است

بــــــــرش

زائران، مجاوران، 
كاركنان، خدمه و... 
مى توانند حراست 

آستان قدس 
رضوى را از نظرات، 

پيشنهادات، 
انتقادات خود و 
يا گزارش موارد 

مشكوك بهره مند 
نمايند

بــــــــرش

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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اعضاى جديد هيئت مديره بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى 
روز گذشته معرفى شــدند و پس از آن 
نخستين جلسه هيئت مديره با اعضاى 

محمد مهدى طهرانچــى؛ معاون علمى 
آســتان قدس رضوى، حجت االســالم 

به همت بنياد فرهنگى رضوى، 
نشست توجيهى خادمياران نوجوان، ويژه 
فرزندان خدام و كاركنان آســتان قدس 

دانش آموز برگزار شــد، مدير امور خدمه 
آســتان قدس رضوى با اشــاره به انواع 
خدمات و پســت هاى خدمتى در حرم 
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

نیروهای مبارزه کننده با فســاد از عناصر انقالبی و والیی گزینش شــوند فارس: آیت اهلل جنتی، دبیر شــورای نگهبان با اشاره به مشکالت داخلی و خارجی بر سر راه انقالب اسالمی وبا 
تأکید بر حرکت های انقالبی، سیاســی، اجتماعی و اقتصادی برای برخورد با فســاد، اظهارداشــت: اگرچه برخورد با شاخه های فساد الزم اســت، اما ریشه کنی فساد ضروری تر است، زیرا در این صورت، 

شاخه ها هم خشک خواهد شد و این زمانی امکان پذیر است که نیروهای مبارزه کننده با فساد از عناصر انقالبی، مسلمان و والیی گزینش شوند.
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اروپاییها
فریبآمریکارانخورند

ایرنا:علی مطهری، درباره اقدام آمریکا در 
به نمایش گذاشــتن موشــک های شلیک 
شده از ســوی یمن به عربستان سعودی و 
انتساب آن به ایران و تالش ایاالت متحده 
برای جلب کشورهای اروپایی در مخالفت با 
برجام گفت: ایران از همان ابتدا اعالم کرد 
برجام هیچ ارتباطی با مسائل موشکی ندارد.
نایب رئیس دوم مجلس شــورای اسالمی 
ادامــه داد: ایران هیچ تعهدی نســبت به 
توقف فعالیت موشــکی خود ندارد و تمام 
تالش هایی که آمریکایی ها در این راســتا 

می کنند بی نتیجه است.
نماینــده مردم تهران در مجلس شــورای 
اســالمی گفت: البته بایــد منتظر بمانیم 
کــه حرف های آمریــکا چه میــزان روی 
اروپایی ها تأثیر می گــذارد و آن ها چه حد 
روی حرف هایی کــه در پایبندی به برجام 

داشته اند، باقی می مانند.
وی افزود: برجام هیــچ ارتباطی با تقویت 
سیســتم دفاعی ایــران نــدارد. اروپایی ها 

هوشیار باشند و فریب آمریکا را نخورند.

روحانی
وزیرانناکارآمدراعزلکند

بهار  مردم  نماینده  دانشجو:  خبرگزاری
و کبودرآهنگ در مجلس شــورای اسالمی 
در نشســت علنی دیروز مجلس در تذکر 
شــفاهی خطاب به رئیس جمهــور اظهار 
داشت: سفرهای اســتانی شما و قول هایی 
که می دهید، از حیث تأمین بودجه و اجرای 

پروژه ها، عملیاتی نمی شود.
محمدعلی پورمختار افزود: سه سال از سفر 
شما به استان همدان گذشته و بسیاری از 
مصوبات و پروژه های این سفر هنوز عملیاتی 
نشده اســت. عضو کمیســیون حقوقی و 
قضایی مجلس شورای اسالمی همچنین با 
تذکر نسبت به ناکارآمدی شماری از وزیران 
دولت خطــاب به روحانی گفت: از شــما 
درخواست داریم این افراد را که در قضایای 
اخیر نتوانستند کارشان را به درستی انجام 
دهند، یا عزل کنید یا به آن ها تذکر دهید 

که کارشان را انجام دهند.

نگاه به رویدادها

بایدمتوجهباشیم
کهوعدههایمابر
نوعتصورمردماز
مسئولیناثرجدی
دارد،آنهاازماتوقع
وعدهدرستدارند
وبایداینتوقع
برآوردهشود

بــــــــرش

دراعتراضبهبودجهباالینظامیوکاهشبودجهاجتماعی
آتشافروزیانگلیسدامن»ترزامی«راگرفت

بینالملل/احمدیوســفیصراف    
بی تردیــد این روزها، روزهای ســختی 
برای »تــرزا می« اســت. روزهایی که 
از هرجهــت دولتــش و سیاســت ها و 
تصمیماتش به چالش کشیده می شود. 
روزی توسط مردم پایتخت و روز دیگر 
توســط نمایندگان پارلمان انگلیس در 
حزب مقابلش. البته مشــکالت دولت »می« تنها به موضوع »برگزیت« محدود 
نمی شود، بلکه کاهش بودجه اجتماعی و خدمات بهداشتی و درمانی و از طرفی 
دخالت های نظامی دولت وی در جنگ یمن و حتی درگیری های داخلی بحرین، 
حاال صدای مردم و ســایر سیاســتمداران این کشــور را هم درآورده است. این 
اعتراض های خیابانی در لندن آخرین بار برای نفرت از حضور ترامپ رئیس جمهور 
آمریکا برگزار شده بود و حاال برای اعتراض به افزایش بودجه جنگ افروزی های 
دولت. انگلستان که همواره شریک تاریخی آمریکا برای دخالت های نظامی این 
کشور محسوب می شد، حاال با تغییری نگران کننده، مردمش به صف کشورهای 
معترض به همراهی با آمریکایی ها و سیاست هایشان پیوسته اند؛ چرخشی 180 

درجه ای برای دوست قدیمی!

اعتراض خیابانی مردم لندن علیه بودجه نظامی دولت »ترزا می«
کارکنان بخش های درمانی و پزشکی بریتانیا به همراه فعاالن اجتماعی و مخالف 
جنــگ راهپیمایی بزرگی را در شــهر لندن و در نزدیکی مقــر پارلمان برگزار 
کردند.به نوشــته روزنامه گاردین، گروه های فشار در انگلیس این راهپیمایی را 
برنامه ریزی کردند و راهپیمایان با در درست داشتن پالکاردهایی خواستار قطع 
بودجه نظامی به جای قطع بودجه رفاه اجتماعی شدند.  همچنین برخی از مردم 
در این تظاهرات روی پالکاردهایشــان نوشــته بودند، به جای ادامه پروژه اتمی 
زیردریایی های ترایدنت، به خدمات بهداشتی درمانی رسیدگی شود. گروه های 
مخالف جنگ هم با حضور در این راهپیمایی خواستار متوقف کردن جنگ های 
متعددی در جهان شدند که با تسلیحات و تجهیزات انگلیسی شعله ور می شوند. 

خیز پارلمان انگلیس برای کودتا علیه »ترزا می«
همچنین گفته می شود گروهی از حامیان خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در پارلمان 
این کشــور قصد کودتا علیه نخســت وزیر را دارند. به نوشته روزنامه اکسپرس، 
شماری از حامیان برگزیت )خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا( قصد دارند در صورت 
تالش جدید ترزا می  نخســت وزیر و رهبر حزب محافظه کار برای نگه داشــتن 

بریتانیا در اتحادیه گمرکی اروپا، علیه وی کودتا کنند. 
این نمایندگان مخالف اروپا با بوریس جانســون وزیر خارجه انگلیس صحبت و 
تالش کرده اند نظر مساعد وی را برای این کودتا جلب نمایند. در این کودتا، هدف 
نمایندگان انتخاب وزیر خارجه کنونی به عنوان نخســت وزیر و انتخاب مایکل 
گوو وزیر آموزش به عنوان معاون نخســت وزیــر و انتخاب جاکوب ریس-ماگ 
از نمایندگان حزب محافظه کار و از چهره های شــاخص برگزیت، به عنوان وزیر 
دارایی اســت.  گزارش هایی وجود دارد که بوریس جانســون گفته است، سواره 
 نظام در حال آمدن است تا جلوی برنامه های ماندن بریتانیا در اتحادیه گمرکی 

اتحادیه اروپا را بگیرد.  
مردم بریتانیا )انگلیس، اســکاتلند، ولز و ایرلندشمالی( سال 2016 با شرکت در 
همه پرسی رای به خروج از اتحادیه اروپا دادند و مذاکرات دو ساله خروج از مارس 
2017 آغاز شــد. طی مذاکرات میان لندن و بروکسل، مسائل متعددی از جمله 
آینده روابط مالی و اجتماعی،  همچنین هزینه های دو سال مذاکره به اضافه مسائل 
قضایی محل اختالف بوده و مذاکرات پیشــرفت قابل توجهی نداشته است.  ماه 
ژوئن 2017 پس از آنکه محافظه کاران به دلیل برگزاری انتخابات زودتر از موعد 
کرسی های زیادی را در پارلمان از دست دادند، پنج عضو ارشد حزب از جانسون 
خواسته بودند رهبری ترزا می  را بر حزب به چالش بکشاند و برای نخست وزیری 
بریتانیا تالش کند. اما بوریس جانسون ضمن رد این گزارش ها، حمایت خود را 

از ترزا می  اعالم کرده بود.

گزارش خبری

 سیاست/مسعودبصیری   این جمله 
رضا رشیدپور در مصاحبه اخیرش با رئیس 
جمهــوری را باید در قاب یادها حفظ کرد 
وقتی پرسید: »یکبار دیگه تاکیداً می پرسم 
پس مــا خیالمون بابت دالر راحت باشــه 
جمهــور«؟.  رئیس  آقــای 
رئیس جمهوری محترم هم 
فورا جــواب دادند: بله. آقای 
روحانی همچنین دوم بهمن 
ماه امســال هم درباره دالر 
گفت: خیال مــردم از بابت 
دالر راحت باشد. دالر کافی 
در خزانه کشور موجود است 
و دلیلی بــرای گرانی ها در 
این بخش وجود ندارد. البته 
تنها کســی  رئیس جمهور 
نبود که در مورد دالر به مردم اطمینان داد. 
آقای ســیف، رئیس کل بانک مرکزی هم 
در ششم بهمن ماه خطاب به مردم گفت: 
از ســرمایه گذاری در بازار ارز پرهیز کنید 
چرا که دالر در روزهای آتی ارزان می شود. 
آبانماه گذشته هم نوبخت در نشست خبری 
خود با بیان اینکه آقــای رئیس جمهوری 
مخالف افزایش قیمت دالر هستند گفت: در 

همین راستا سازمان برنامه و بودجه به عنوان 
ســازمانی که باید از این دیــدگاه رئیس 
جمهور حراست کند به دنبال افزایش قیمت 
ارز نیست چرا که با افزایش قیمت ارز قدرت 
پول ملی کاهش یافته و به این ترتیب قدرت 
خرید مردم نیز کم می شــود. نوبخت ادامه 
داد: در واقع بر اساس نظرات رئیس جمهور 
به دنبال ایجاد یک روند طبیعی هستیم که 

جلوی افزایش قیمت دالر را بگیریم.
اما با وجود این اظهار نظرها دالر دیروز مرز 
4 هزارو هشتصد تومان را هم رد کرد و یورو 
هم شاهد افزایش قیمت بود تا به دولتی ها 
عدم تحقق وعده هایشــان را گوشزد کند. 
البته با توجه بــه اظهارنظری درباره تکدر 
خاطر رئیس جمهــور محترم باید تصریح 
کــرد که ایشــان اظهارات برخــی افراد و 
گروه ها را مبنی بر تعّمد دولت در افزایش 
نرخ ارز به بهانه کســری بودجه قابل قبول 
نمی دانند. اما سؤال اینجاست که آیا آقای 
رئیس جمهوری همچنان مکدر هستند یا 

مسئله حل شده است؟

نباید درباره همه چیز اظهار نظر کنیم
عضو کمیسیون امنیت معتقد است مسئوالن 

باید درباره برخی مسایل دقت بیشتری در 
صحبت های خود داشــته باشــند و اجازه 
ندهند فضای جامعه از برخی اظهارات متاثر 
شود. وی در گفت و گو با قدس گفت: ارز را 
عوامل مختلف سیاسی، بین المللی، روانی، 
اقتصــادی و ... کنترل می کنند لذا با توجه 
به تجربیات گذشته من فکر می کنم وقتی 
دولتمردان دراین خصوص صحبت می کنند 
خیلــی به موضــوع کمــک نمی کنند لذا 
پیشنهادم این است که آنها کمتر مصاحبه 

کنند . تدابیر الزم را اجرا کنند.
جمالی نوبنـدگانی 
به  مـــردم  افزود: 
گفته های مسئولین 
توجــه خاصــــی 
می کننــد و ماباید 

متوجه باشیم که وعده های ما بر نظر و نوع 
تصور آنها از اداره حکومت و مســئولین اثر 
جدی دارد. لذا آنها از ما توقع وعده درست 
و حقیقی را دارند یا الاقل متوجه باشند که 
دالیل عدم تحقق وعده چیست اما متاسفانه 
گاهی اتفاق می افتد که با گفته های خود به 
تصور مردم آسیب می زنیم و ضررهای این 

اتفاق از اصل موضوع گاهی بیشتر است.

وی ادامه داد: دولت موظف به حفظ آرامش 
روانــی و اقتصادی جامعه اســت به همین 
دلیل باید در گفتار و رفتار خود دقت زیادی 
داشته باشد به خصوص آنکه از بعد سیاسی 
وعده دادن و عمل نکردن به آن برای خود 
دولت هم بســیار مضر و خطرناک اســت. 
دولت اگر مشکل دارد باید صادقانه با مردم 
در میان بگــذارد و از آنها کمک بخواهد یا 
اینکه برای حفظ آرامش آنها سکوت کند و 
با تدبیر کارها را پیش ببرد نه این که وعده 
عدم افزایش قیمت ارز را بدهند و چندروز 
بعد ناگهان ارز به شکل افسارگسیخته باال 
برود. ایــن رفتارها مــردم را به گفته های 

درست دولت بی اعتماد می کند.

وعده هامحقق می شود اگر... 
رئیس کمیســیون اقتصــادی مجلس هم 
معتقد است: دولت اکنون نفت را با قیمت 
باالی 60دالر می فروشــد درحالی که ما در 
بعضی شــرایط، نفت را با قیمت 25 یا 30 
دالر هم فروخته ایم پس در این شــرایط، 
باید یــک رابطه منطقی بین نرخ ارز وجود 

داشته باشد.
ضـــــــا  ر  محمد
ابراهیمـــــی،  پور 
مــردم  نماینـــده 
پاســخ  در  کرمان 
بــا توجه  اینکه  به 

به اوضــاع اقتصادی فکــر می کنید، وعده 
مســئوالن برای کاهش نرخ ارز در روزهای 
آتی محقق خواهد شــد، گفــت: اگر بانک 
مرکزی با ارائــه اطالعات دقیق و مدیریت 
بازار و روان ســازی بازار عرضه و تقاضا فعال 
عمل کنــد، می توان امیدوار بود که نرخ ارز 
کاهــش پیدا کند. وی افــزود: دلیل اصلی 
افزایش قیمــت ارز انفعال بانک مرکزی در 
مقابل شرایط روانی بازار است، بانک مرکزی 
ما باید فعال باشد. نباید منفعل عمل کند؛ به 
عبارت دیگر، باید منابع و مصارف را تعیین 
کند. باید فضای بازار را به دســت بگیرد و 
عرضــه و تقاضا را کنترل کند، این عدد که 
باال رفته، اصال منطقی نیست و عدد آن باید 

با مدیریت بانک مرکزی کاهش پیدا کند.

نرخارزهنوزحسابوکتابندارد

بی اعتنایی دالر به وعده رئیس جمهور
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

۳۰۰ مدرســه برکت هدیه رهبر انقالب به مناطق محروم در مهر آینده تســنیم: رئیس ســتاد اجرایی فرمان امام )ره( گفت: تا مهر آینده ۳۰۰ مدرسه جدید را به عنوان هدیه رهبر 
انقالب به دانش آموزان مناطق محروم تقدیم می کنیم. محمد مخبر با بیان اینکه اساســی ترین کار ســتاد اجرایی فرمان امام اشــتغال زایی اســت، گفت: معتقدیم کار در آموزش و پرورش هزینه جاری 

نیست و بهترین سرمایه گذاری است. وی تأکید کرد: تا سال 14۰۰ یک هزار مدرسه دیگر را به مناطق کمتر توسعه یافته کشور تقدیم می کنیم.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

نگاهی به چرایی افزایش طالق در سالمندی

پایان سیاه زندگی با موهای سپید

 جامعه/ محبوبه علیپور  طی سال های 
اخیر با رشد طالق در زوج های سالمند روبه 
رو هستیم؛ چنان که براساس آمارهای ارائه 
 شــده از سوی ســازمان ثبت احوال، سال 
گذشــته از ۱۸۱ هزار و ۴۹ مورد طالق به 
ثبت رسیده که 6۸72 طالق را مردان باالی 
6۰ سال و 2۰6۹ مورد را نیز زنان 6۰ سال 

به باال تشکیل می دادند.

 خداحافظ همدلی
زن بــه دادگاه آمده بود تا قید چهل ســال 
زندگی مشــترک را با مــرد بزند. این گونه 
قرار بــود دفتر یک زندگی شــیرین که با 
لباس سفید و ثبت مهریه 2۰۰ هزار تومانی 
پی ریزی شــده بود، حال با موهایی سفید 
و روحی فرســوده بسته شــود، اما چرا این 

ازدواج ها به این وضعیت ختم می شوند؟
امـــان اهلل  دکتـــر 
قرائــی مقـــــدم، 
آسیب شـــــناس   
عی  جتــــــــما  ا
در این باره می گوید: 

در ازدواج ها مـا با سه دوره گرایش به طالق 
روبه رو هستیم؛نخســت ســال های اولیه 
زندگی مشترک، سپس حدود۴۰ سالگی و 
سرانجام دوران سالمندی که فرزندان سر و 
ســامان می گیرند. البته در هر دوره شرایط 
طالق و طرف متقاضی آن نیز متفاوت است. 
چنــان که در حدود ۴۰ ســالگی این زنان 
هستند که رغبت بیشتری به طالق از خود 

نشان می دهند.
وی ادامه می دهد: دالیل گوناگونی در بروز 
طالق در سالمندی مؤثر است، چنان که در 
میانســالی بنابر ناکامی هایی که در زندگی 
مشترک دیده می شــود، زوجین به دنبال 
طالق هســتند. البته چنانچه زنان فاصله 
سنی بیشتری با مرد داشته یا همسر چندم 
محسوب شــوند، در این دوره زن ها بیشتر 
به طالق می اندیشــند.همچنین اگر مردان 
در این ســنین شــرایط اقتصادی مطلوبی 
داشته باشند، به ازدواج مجدد حتی به بهای 

فروپاشی زندگی خود می اندیشند.
دکتــر علی اصغــر کیهان نیــا، وکیل پایه 
یک دادگســتری نیز در این باره می گوید: 
علت های مرئــی و نامرئی در بروز طالق در 
زوج های میانســال مؤثر است. چنان که از 
دالیل این امر می تــوان به رنجیدگی های 
پنهان مانده زوجین اشاره کرد که با گذشت 

ســال ها حل نشده اســت. بدین ترتیب به 
دردی مزمن تبدیل شده که با فراهم شدن 

فرصتی، حال خودنمایی می کند.

برای  جهانیان  همچشمی  و  چشم   
جدایی

بنا بر شواهد، امروزه در جامعه جهانی شاهد 
رشد چشمگیر طالق در سالمندان هستیم. 
چنان که طی یک دهه گذشته، آمار طالق 
در سالمندان فرانسوی دو برابر شده است.

همچنین بنابــر گزارش انســتیتو وکالی 
ایتالیا، براســاس پرونده های موجود، درصد 
زوج های متقاضی طالق بیش از 65 ســاله 
در پنج سال اخیر از ۱3 درصد به 2۰ درصد 
افزایش یافته است. دکتر قرائی مقدم در این 
باره خاطرنشان می کند: هم اکنون فردیت 
در جوامع بشری بیشتر مشهود است و افراد 
ترجیح می دهند به قیمت تنها زیســتن به 
منافع فردی خود دســت یابند. از این رو، 
به دنبال انتشــار تشکیل وزارت تنهایی در 
انگلیس؛ به سیاســت گذاران جامعه توصیه 
می کنــم ما نیز با وجود مشــکالت متعدد 
همانند افزایش گرایش به تجرد در جامعه، 

به این مقوله جدی تر باید توجه کنیم. 
دکتــر پروین ناظمــی، روان شــناس نیز 
می گوید: بر اســاس تحوالت حاصل شده 
در جهان که خانواده های ما نیز بی تأثیر از 
آن نیستند، افراد تمایل چندانی به پذیرش 
هرگونه شرایط مسئولیتی ندارند. از این رو تا 
شــرایط به کام آن ها نباشد، به سادگی قید 
زندگی خانوادگی را زده و به تنها زیســتن 
پناه می برند.از این رو امروزه بسیار از افراد در 
مراکز مشاوره می شنویم که طالق می گیرم 
راحت می شــوم، مگر یک نفر چه نیازهایی 

دارد؟

 ردپای چالش های فرهنگی
گرچه می توان در بــروز طالق در زوج های 
جــوان عوامل اقتصــادی را تعیین کننده 
دانست، اما در طالق های سنین سالمندی 
این عوامل فرهنگی هستند که چشمگیرتر 

خود نمایی می کنند.
دکتر کیهان نیا، پژوهشــگر حوزه خانواده 
با تأیید این مســئله اظهار می کند: مردان 
ایرانی بر همین اساس به دنبال تنوع طلبی و 
طراوت طلبی هستند، از این رو خود را مجاز 
می دانند در طول زندگی مشــترک روابط 
موازی دیگر را نیز تجربه کنند. از این رو، به 

دنبال همین رویه در دوره سالمندی شاهد 
بروز طالق در خانواده ها هستیم.همچنین در 
حال حاضر از دالیل رشد طالق در زوج های 
سالمند افزایش جمعیت نوکیسه و نو خاسته 
است. چنان که مردان نوکیسه خود را محق 
می دانند با تغییر وضعیت اقتصادی، همسری 
مناسب و درخور شــأن خود داشته باشند. 
البته در این قضیه، مصرفی شدن برخی زنان 
نیز نقش داشــته است، چنان که این گروه 
ترجیح می دهند به صورت مختلف رابطه ای 
فرازناشــویی با مردان متأهل داشته باشند.

همچنین از آنجا که به طور کلی قبح طالق 
در جامعــه ما ریخته اســت، دیگر زوجین 
محدودیتی برای این موضوع در خود حس 
نمی کنند و از بروز آن ناخشــنود نیستند.

نکته دیگر اینکه با افزایش میزان تحصیالت، 
رشد توانمندی ها و ادراک طرفین انتظارات 
همســران از یکدیگر نیز تغییر کرده است. 
چنان که حال زنی که جایگاه علمی و شغلی 
دارد، مانند نسل های گذشته نسبت به هر 
وضعیت و شرایطی تمکین نمی کند و این 

قضیه سبب جدایی می شود.
همچنیـــــن  وی 
می افزاید: گرچـه بنا 
فرهنگی  برباورهای 
مــــا،  اجتماعی  و 
ازدواج برای پیــری 

و کــوری خوب اســت، اما بــه دلیل بروز 
اختالفاتی با ریشه اقتصادی نیز طالق هایی 
رخ می دهــد. چنان که زن ها انتظار دارند با 
گذشــت چنددهه زندگی مشترک و تمول 
مرد، حال بخشــی از اموال مــرد به عنوان 
پشــتوانه وی در نظر گرفته شود و چنانچه 

به این نیت نرسند، به جدایی می اندیشند.
دکتر ناظمی نیز معتقد اســت: درجامعه ما 
دیدگاه هایی تغییر کرده، اما نه به تناســب 
شرایط چنان که شــرایط همانند گذشته 
است.در صورتی که بدون تحول در وضعیت 
خود نمی توان انتظار تغییر مؤثری داشــت. 
از همیــن رو، وقتی افراد نمی توانند نگرش 
خود را با شرایط تطبیق دهند، دستخوش 
تعارض می شوند. وی تصریح می کند:گرچه 
من مخالف بهره مندی از فناوری های جدید 
نیســتم، اما از آنجا که ما همیشه در برابر 
ورود ابزار و تجهیزات برنامه ریزی روشــن 
و کارآمــدی نداریم، ورود فضای مجازی به 
زندگی ها نیز ســبب شده بنیان خانواده رو 
به سســتی برود. در این زمینه می توان به 

اظهارنظرهای بی پایه، انگ زدن و برچسب 
زدن های جنسیتی اشاره کرد که سبب بی 
اعتمادی زوجین به هم می شود. این مشاور 
خانواده بــا تأکید بر ضعف در اخالقیات در 
جامعه و روابط همسری می گوید: الگوهایی 
که درجامعه و به اشکال گوناگون از همسران 
مطلــوب ارائه می شــود الگوهایــی واقعی 
نیستند. از این رو شاهد مقایسه های کذایی 
همسران با الگوهای کلیشه ای و غیر واقعی 
هستیم. این درحالی است که شرایط جامعه 
نیز به گونه ای نیست که زوج ها به دنبال رفع 
مشکالت و کاهش سوء تفاهم در روابط خود 
باشند، حال آنکه در جوامع غربی که پیش 
از این پرچمدار رشــد طالق بودند، امروزه 
بر اجرای راهکارهایی برای پایداری زندگی 

مشترک تأکید می شود.

 انفجار هولناک طالق
بنابر آنچه گفته شــد، این پرســش مطرح 
می شود که آیا طالق در سالمندی همانند 
دوران جوانی برای خانواده آسیب زا خواهد 
بــود؟ دکتر ناظمی با اشــاره به پیامدهای 
انکارناپذیر طالق بر زندگی زوج های سالمند 
و فرزندان آن ها می گوید: بنابر ریشــه های 
فرهنگی، وقتی مردی محق و مجاز اســت 
که با وجود چندین دهه فاصله سنی با زنی 

جوان ازدواج کند، به طور حتم 
وقتی طالقــی رخ می دهد باز 
هم این زن اســت که ناگزیر 
باید فشــارها و دشواری های 
افزون تری را تجربه کند. البته 
اگر زن ها به حدی از توانمندی 
رسیده باشند که با هوشمندی 
بدانند چرا جدا می شوند و قرار 
است پس از جدایی چه کنند، 

شــاید این آســیب ها کمتر باشد، اما اغلب 
زن ها چنین شــرایطی ندارند. دکتر قرائی 
مقدم،آسیب شــناس اجتماعی نیز تأکید 
می کنــد: طالق در هــر دوره ای بر خانواده 
و همســران آثار فرسایشی و تخریبی دارد، 
حتی افرادی که برای طالق جدی هستند 
از آسیب ها بی نصیب نخواهند بود. به نظرم 
فروپاشی هریک خانواده چنان آثار مخربی بر 
جامعــه دارد که گویی انفجار عظیمی واقع 
شده و پیامدهای آن گریبان حجم بسیاری 
از افراد جامعه را می گیرد، زیرا خانواده ستون 
جامعه محسوب می شود، بنابراین نمی توان 
آثار آن را تنها بر زندگی دو فرد خالصه کرد. 

یادداشت

چهلمین بهار انقالب و طرح تطهیر دوره پهلوی!
جا دارد در آستانه چهلمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمي، نسل دهه هاي انقالب 
در خلوت خویش به انقالب، اهداف و برنامه هاي آن فکر کنند. براي انقالب باید 
همه و بخصوص انقالبي ها و نسلي که بي ادعا و خالصانه براي به ثمر نشستن آن 
کوشیدند اندیشه کنند؛ از انقالب چه مي خواستیم؟ انقالب چه شد؟ اهداف آن 
چــه بود؟ و... مهم تر از همه، ما در کجاي انقالب بودیم و نقش ما در برنامه هاي 

آن چه بوده است؟
انقالب اســالمي ایران که در تاریخ کم مانند اســت، نقش و تأثیری کم نظیر در 
معادالت منطقه و جهان داشته و گفتمان خاصي را در ادبیات سیاسي جهان پدید 
آورد؛ از این رو بیش از هر حادثه تاریخي دیگر نیازمند کاوش، مرور و بازاندیشي 
است. فرصت چهل سالگي غنیمت است تا صاحب نظران و بویژه بازماندگان آن 
در پیرامون اهداف و آرمان هاي انقالب، تبییني دوباره داشته و متناسب با فهم و 
دریافت نسل پرسشگر امروز که میراثدار انقالب و ارزش هاي آن هستند، مفاهمه 
نمایند. مفاهمه بین نسلي و تبیین و انتقال عالمانه میراث، از حلقه هاي مفقوده 

در گفتمان انقالب است.
رخدادهای ناگوار زیادي که در ســال هاي گذشــته بویژه در دي ماه سال جاري 
که عمدتاً از الیه هاي پایین ِسني بوده اند پدید آمد از ضعف در مفاهمه و انتقال 
گفتمان انقالب به نسل هاي بعد حکایت دارد. اغتشاش های اخیر که البته پیامد 
یک مطالبه مالي و برخی نارسایي هاي اقتصادي و معیشتي بود، جواناني را بازیچه 
بدخواهان قرار داد که تفاوتي بین پس و پیش از انقالب نمي شناختند و شعارهایي 

را براي ایشان دیکته و کارگرداني کردند که روح تاریخ و بشریت از آن مي آزرد.
تطهیر دوره پهلوي با آن همه شکنجه خانه ها، محرومیت و سرسپردگي و بویژه 
طــرح برخي عناصر منفور و ننگین دوره هاي پیــش از انقالب، از چند واقعیت 
تلخ حکایت دارد: نخســت: همان گونه که پیشتر گفته شد، انقالبي ها در انتقال 
پیام، اهــداف و برنامه هاي انقالب و مهم تر از همــه چرایي و اهمیت انقالبي و 
بازگویي واقع بینانه دوره ستمشاهي و پهلوي ها کوتاهي کردند. گفتمان انقالب در 
قالب بسته هاي مفاهمه پذیر قرار نگرفته یا اینکه زبان مشترک و بین نسلي براي 
انتقال این رویداد بزرگ صورت نپذیرفته است.این کم گذاري ها یا کم توجهي ها 
به گفتمان سازي انقالب موجب شده طیفي ضمن تخریب چهره نظام و انقالب 
و سیاه نمایي میراث و دارایي هاي آن به خوب نمایي و پیرایش چهره ستمشاهي 
برآیند. این اتفاق ناگوار که به صورتي خزنده در محافل و اتاق های فکر گروه هاي 
مخالف مرتبط با بازمانده هاي ستمشاهي انجام مي گیرد؛ نسل جوان و پرسشگر 
امروز را که از آگاهي ها و اطالعات الزم نسبت به دوره هاي پیش از انقالب و اهداف 
و آرمان هاي انقالب برخوردار نیست، دچار تردید مي کند. الزم است براي جبران 
این ضعف و کم گذاري ها، آموزش و پرورش، صدا و سیما، ارشاد و... با تغییر رویکرد 

اقدام به گفتمان سازي متناسب کنند.
دوم: انقالب در رفتار و گفتمان انقالبي  ها و تابعین آن ها نمود دارد. نسل امروز و 
فردا که از انقالب، تنها اندکی آگاهي سطحی و گذرا دارند، انقالب را در رفتار این 
بازماندگان مي جویند. روح انقالب با اشرافي گري، تبعیض، بي عدالتي و ویژه خواري 
سازگاري ندارد. انقالبیون و مدیران و کارگزاران و هر کسي که در این نظام پست 
و مسئولیتي پذیرفته است، باید مردمي بودن را در رفتار عمومي و اجتماعي خود 
بروز دهد. دلیلي ندارد یک مدیر در قامت وزیر، معاون وزیر و... که از صدقه ســر 
انقالب و خون هاي پاک بناحق ریخته شده به پُست و جایگاه خدمتي رسیده اند، با 
هر توجیهي ویژه  خواري کنند و خود را برتر از مردم دانسته و ژست پُست و ریاست 
بگیرند. خودرو ویژه، گارد و خط ویژه و امکانات ویژه در ادبیات انقالب و گفتمان 
انقالبي گري که کلیدواژه هاي »ریاست« آن به »خدمت« تغییر کرده، جایگاهي 
نــدارد. باید بین مدیران و کارگــزاران پیش از انقالب و پس از آن در زمینه هاي 

فردي و اجتماعي و برخورداري ها و... تفاوت باشد.
اگر قرار باشــد که وزیر و معاونان ایشــان و... با مترو و اتوبوس و انتظار تاکسي و 
ده ها امور عمومي بیگانه باشــند، پس چه تفاوتي خواهد بود بین مدیر انقالبي و 
غیرانقالبي. به دیگر ســخن، باید بین مدیران انقالبي که پُســت و میز را وسیله 
خدمت مي دانند تا مدیران قالبي که این دست یازي ها را فرصتی براي فرونشاندن 

عطش ریاست، غارت ثروت ملي مي دانند، تفاوت باشد.
سوم: تفاوت یک نظام انقالبي با غیرانقالبي در این است که اعتبار نظام انقالبي 
از اعتماد مردم و ارزش هاي مشترک و شخصیت هایي که شناسنامه آن هستند 
ریشه مي گیرد، در حالي که نظام غیرانقالبي به زور نظام و ارتش و... استوار است. 
باید انقالبیون و تابعین آن که مدیران و کارگزاران هســتند، با ارتباط پیوسته و 
گفت وگوي صمیمي و صادقانه با مردم این اعتماد را تقویت کنند. گسست ارتباط 
و کم مهري به مردم که به تعبیر امام راحل، ولینعمت ما هستند، موجب فروکاهي 
این اعتماد شده و میزان وفاداري مردم را که اصلي ترین حامي و هوادار آن هستند، 

تضعیف مي کند.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس بیان کرد
ادامه پالسمافروشی در مراکز غیرقانونی

جامعه:گرچه معموالً خون را به صورت 
داوطلبانــه اهدا می کنند، اما هســتند 
مراکــزی که در ازای دریافت خون پول 
می دهند. با اینکه مردادماه ۸۸ کامران 
باقري لنکراني وزیر وقت بهداشت گفته 
بود در کشــور موضوعي به نام فروش 
پالسماي خون وجود ندارد و اگر مبلغي 

نیز به اهداکنندگان پالســما داده مي شود به خاطر تشویق این افراد است؛ اما 
چندی پیش علی اکبر پورفتح اهلل، مدیرعامل ســازمان انتقال خون با تأیید این 
مســئله گفت: قبل از تأسیس سازمان انتقال خون با پدیده خون  فروشی روبه رو 
بودیم و امروز همین موضوع درباره پالسما وجود دارد. آن طور که گفته می شود 
برای هر بار فروش پالسما حدود ۴۰ تا 5۰ هزار تومان به افراد پرداخت می شود و 
از جلسه دوازدهم نیز به صورت تشویقی صد هزار تومان ارائه خواهد شد.  علی اکبر 
پورفتح اهلل، مدیرعامل ســازمان انتقال خون کشور درباره موضوع فروش پالسما 
در جنوب شهر تهران و حاشیه این شهر گفت: از سال ۱3۸۱ مجوز هفت مرکز 
جمع آوری پالسما به بخش خصوصی داده شده و مجوزی که به این مراکز ارائه 
شده، مرتبط با صنعت پالسما بوده و آن ها موظف بوده اند صنعت پالسما را ایجاد 
کنند. حاال احمد همتی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به خانه 
ملت گفته است: فعالیت این مراکز به لحاظ بهداشتی خطرناک بوده و احتمال 
به وجود آمدن عوارض جدی برای سالمت فرد به دور از نظر نیست زیرا ممکن 
است، فعالیت ها از حالت استاندارد خارج شده و بخش اقتصادی کشور را نیز دچار 
مشکل کند. همتی می گوید:  فعالیت حتی یک مرکز غیرمجاز برای جمع آوری 
پالســما قابل قبول نبوده و این بخش جزو  حوزه های حیاتی کشور است، ضمن 
اینکه اگر گزارش های مستندی از این مراکز به دست نمایندگان برسد به طورحتم 

کمیسیون بهداشت و درمان پیگیری خواهد کرد.

مدیرکل پیش بینی سازمان هواشناسی اعالم کرد
کمبود 64/4 میلیمتری بارش در کشور

ســازمان  پیش بینی  مدیرکل  میزان: 
هواشناسی گفت: سال آبی جاری کشور 
6۴/۴ میلیمتر کمبود بارش دارد و برف 
هفته گذشته، هیچ کمبودی را جبران 
نکرد. احد وظیفه با اشاره به تصور اشتباه 
مردم پس از بارش برف در کشور گفت: 
برخی هموطنان با بارش برف در هفته 

گذشته، تصور کردند که کمبود بارش های کشور جبران شده است در حالی که 
بارش های هفته قبل تنها بخشی از کمبودها را ترمیم کرده و هنوز با کمبود بارش 
حتی از متوسط سال گذشته روبه رو هستیم.  وی ادامه داد: امسال متوسط بارش 
کشــور ۴3/6 میلیمتر بود که این رقم سال گذشته 7۱/۸ میلیمتر بود و امسال 
کمبود بارش در کشــور بشدت احساس می شود.  وی با بیان اینکه امسال تنها 
۱۹ درصد از اول مهر بارش را دریافت کرده ایم، افزود: میانگین بارش در کشــور 
باید ۱۰۸ میلیمتر باشد و در سال آبی جاری 6۴/۴ میلیمتر کمبود بارش داریم. 
وظیفه تصریح کرد: بدترین شــرایط بارش را استان های سیستان وبلوچستان، 
کرمان و خراسان جنوبی داشــته اند. این در حالی است که مابقی استان ها هم 
جز اردبیل از کمبود بارش رنج می برند. تنها در استان اردبیل ۱2۰ میلیمتر باران 
باریده و وضعیت این استان نسبت به میانگین بهتر است. البته میزان بارش سال 

گذشته استان اردبیل ۱32 میلیمتر بوده است.

در حال حاضر 
از دالیل رشد 

طالق در زوج های 
سالمند افزایش 

جمعیت نوکیسه و 
نو خاسته است

بــــــــرش

پاسخ رئیس پلیس راهور ناجا 
به این پرسش

آیا موضوع پالک های رند 
صحت دارد؟

تسنیم: ســردار تقی مهــری در واکنش به 
انتشــار تصاویری از خودروهای سوپرلوکس 
با پالک های ُرند و شایعاتی مبنی بر خرید و 
فروش چند صد میلیون تومانی این پالک های 
ُرند گفت: براساس سامانه شماره گذاری پلیس 
راهــور، پالک خودروهــا، فردمحور بوده و با 
توجه به اینکه هر پالک به یک نفر اختصاص 
می یابد، قابلیت انتقال آن به هیچ وجه وجود 
ندارد. رئیس پلیــس راهور ناجا افزود: زمانی 
که یک شــماره پالک به یک فرد اختصاص 
می یابد، این شــماره در سیســتم به نام وی 
قفل می شــود و حتی اگر این شماره بر روی 
خودرویی هم نصب نشــود، در سامانه به نام 
این شــخص خواهد ماند و هیچ ساز و کاری 
برای انتقال و یا خرید و فروش پالک خودروها 
وجود ندارد. مهری گفت: البته ممکن است 
فردی که به صورت رندوم، این پالک های رند 
برای وی صادر شــده، این پالک را در اختیار 
فرد دیگــری قرار دهد، ولــی این پالک در 
سامانه پلیس به نام مالک اولیه آن خواهد بود 
و هیچ فرآیندی با عنوان انتقال مالکیت پالک 

خودرو در سامانه تعریف نشده است. 

عضو کمیسیون آموزش و 
تحقیقات مجلس بیان کرد
تخلف آموزش و پرورش 
و اجرا نکردن یک قانون

تســنیم: عضو ناظر مجلس در شــورای 
ســنجش و پذیرش دانشــجو گفت: وزارت 
آموزش و پــرورش به یــک قانون مصوب 
مجلس عمل نمی کند. سید جواد ساداتی نژاد 
با اشــاره به اجرایی نشدن قانون سنجش و 
پذیرش دانشــجو در کشــور گفت: وزارت 
آموزش و پرورش به عنوان یکی از متولیان 
این امــر، قانــون مصوب مجلــس را اجرا 
نمی کنــد. وی ادامه داد: طبق قانون مصوب 
مجلس باید در پذیرش دانشــجویان سوابق 
تحصیلی آن ها در مقاطع دبیرســتان مورد 
بررســی قرار گیرد که متأسفانه با گذشت 
چندین ســال از قانون مصوب مجلس این 

اتفاق تاکنون رخ نداده است.

از سوی وزیر رفاه اعالم شد
خبرهای خوش 

برای بازنشستگان

جامعه: وزیر رفاه گفت: 2۸۰۰ میلیارد تومان 
امســال برای افزایش پلکانی حقوق در نظر 
گرفتیم و برای سال آینده نیز 3۴۰۰ میلیارد 
تومان اختصاص یافته است که این افزایش 
ادامه می یابد. علی ربیعی در آیین اختتامیه 
دومین جشنواره ورزشی استانی بازنشستگان 
کشوری گفت: در این سال ها سعی کردیم، 
نــرخ افزایش مســتمری را باالتــر از تورم 
بگیریم، ولی بنیان های اقتصادی و مالی اجازه 
نمی دهد یکبــاره 6۰ درصد حقوق ها را باال 
ببریم. وی افزود: طبق تصویب مجلس قرار 
شــد 5۰هزار میلیارد تومان از بدهی دولت 
به صندوق های بازنشســتگی در سال آتی 
پرداخت شــود که خبر خوبی برای خانواده 

بازنشستگان است.

معاون درمان وزیر بهداشت 
اعالم کرد 

بدهی 6 ساله بیمه های شخص 
ثالث به وزارت بهداشت 

جامعه: تا حدود ۱3 ســال قبل مصدومان 
تصادفی می بایســت خودشــان هزینه ها را 
پرداخت می کردند و گاهی بر ســر پرداخت 
هزینه بین ضارب و مصدوم درگیری ایجاد 
می شد و مشــکالت زیادی به وجود می آمد 
و همین امر سبب می شد، مصدومان گاهی 
دقایق یا ساعت  ها روی زمین بمانند، اما حاال 
براســاس یکی از مواد قانون پنجم توسعه، 
سازمان های بیمه گر تجاری مکلف هستند 
۱۰ درصدی را که از مردم بابت این موضوع 
دریافت می کنند، به حساب وزارت بهداشت 
واریز کنند. این در حالی است که امروز بیش 
از ۱۰۰۰ میلیــارد تومان پولی که بیمه های 
تجاری از مردم دریافت کرده اند، به صندوق 
وزارت بهداشت واریز نشده است. آن طور که 
قاسم جان بابایی معاون درمان وزیر بهداشت، 
درمان و آموزش پزشکی به ایرنا گفته است، 
بیمه های تکمیلی و شخص ثالث از سال ۹5 
حدود هزار میلیارد تومان به وزارت بهداشت 
بدهی معوقه دارند و اگر این بدهی پرداخت 
نشــود، خدمات درمان رایــگان به بیماران 

تصادفی دچار مشکل می شود.

خبر

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

 انوشیروان محسنی بندپی در پاسخ به پرسش قدس:

آمار دقیقی از معتادان متجاهر نداریم

نشست خبری

 جامعه/ محمود مصدق  رئیس ســازمان بهزیستی با اذعان 
به نبود آماری دقیق از معتادان متجاهر در کشــور گفت: برآورد 
می شود بین 32 تا 36 هزار معتاد متجاهر در کل کشور داشته 
باشیم. انوشیروان محسنی بندپی صبح دیروز در نشست خبری 
خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش قدس درباره آمار معتادان 
متجاهر گفت: در این زمینه آمارهای مختلفی ارائه می شود مثاًل  
می گویند آمار زنان معتاد متجاهر 7 هزار اســت اما وقتی یک 
مرکز اقامتی زنانه دایر کردیم فقــط 5۰۰ نفر پذیرش یا جمع 
آوری شدند که این موضوع نشان می دهد یا تعدادشان کمتر از 
رقم یاد شــده است یا این که در خیابان ها رها نشده اند. وی با 
اشاره به این که معتادان متجاهر آمادگی درمان ندارند و این یکی 
از مشکالت بهزیستی است، تصریح کرد: ظرفیت مراکز اقامتی 
معتادان متجاهر را طی یک سال اخیر به ۱۴ هزار نفر رساندیم 

و می توانیم در تهــران برای 6 هزار نفر دیگر مراکز اقامتی دایر 
کنیم. وی افزود: در شهرستان ها نیاز چندانی به افزایش مراکز 
اقامتی معتادان متجاهر نیست،چون هرچه این گونه مراکز کمتر 
باشد اقدامات نگهداری و حرفه آموزی بیماران اعتیاد بهتر انجام 
می گیرد. وی از ارائه پیشــنهاد  افزایش ده درصدی مستمری 
مددجویان بهزیســتی و کمیته امداد در سال ۹7 به کمیسیون 
تلفیق خبر داد و گفت:برای مســتمری مددجویان  در ســال 
 آتی  ۴7۰۰ میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شــده اســت و 
ان شاء  اهلل شاهد افزایش مستمری  افراد تحت پوشش خواهیم 
بود.  محسنی بند پی همچنین  از احتمال پرداخت مستمری به 
مددجویانی که پشــت نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستند 
سخن  گفت و افزود:  بر اساس  تبصره ماده ۱6 الیحه بودجه که 
مربوط به کاهش فقر مطلق می شود می بایستی از محل حذف 
یارانه افراد ثروتمند حدود 26۰۰ میلیارد تومان برای افراد فاقد 
درآمد مالی که پشــت نوبت دریافت خدمات بهزیستی هستند 
در نظر گرفته شــود که این موضوع از ســوی مجلس در دست 
بررســی است و تا دو سه روز آینده تعیین می شود.  وی سپس 
به بحث بودجه پرداخت و گفت: بودجه ســازمان بهزیستی در 
ســال ۹7 به نسبت امسال ۱۴ درصد رشد دارد.  وی با اشاره به 
این که برای نخستین بار اقدامات پیشگیرانه ، مداخله جویانه و 
توانمند سازی آسیب دیدگان اجتماعی  در یک بسته قرار گرفته 
است، گفت: سازمان بهزیستی در بخش پیشگیری از غربالگری 
ژنتیک و معلولیت عملکرد بسیار مثبتی داشته اما در خصوص 

اعتیاد هنوز در حال برداشــتن قدم های اولیه  اســت. هر چند 
اقداماتی که در این حوزه انجام می دهد به صورت بنیادی  است. 
به گفته محسنی بند پی ارائه کمک های سازمان بهزیستی در 
حوزه توان بخشی به معلوالن بویژه در استان های کم برخوردار 
ساالنه رشد 3۰ درصدی دارد . وی در خصوص سرنوشت الیحه 
جامع حمایت از معلولین گفت: این الیحه از سوی شورای نگهبان 
با سه ایراد جزئی مواجه و برای اصالح به مجلس شورای اسالمی 
ارجاع شــد که اان شاء  اهلل ایرادات آن بر طرف و به تائید شورای 
نگهبان می رسد.  وی در خصوص اجرای قانون استخدام 3 درصد 
معلولین در ادارات دولتی هم گفت:  به لطف خدا تالش های این 

سازمان برای استخدام 2 هزار معلول دارد به نتیجه می رسد . 
وی در پاسخ به پرسشی درباره جمع آوری کودکان کار گفت: با 
اجرای دو طرح  در مجموع 2۸۰۰ کودک کار جمع آوری شد و 
آنالیزی که از آن ها شده نشان می دهد 7۰۰ نفر آن ها از اتباع 

بیگانه و  7۰ درصد هم شهرستانی هستند.
به گفته وی طبق قانون اگر کودک کار برای بار چهارم در مراکز 
بهزیســتی پذیرش شــود حضانت وی از والدینش ســلب و به 
بهزیستی داده می شود . محسنی بند پی در خاتمه به کمک های 
این سازمان به مردم زلزله زده کرمانشاه اشاره کرد و گفت: بیش 
از یــک میلیارد تومان به صورت نقــدی و ۱۸ میلیارد تومان به 
صورت غیرنقدی به زلزله زدگان اخیر کشــور کمک شده است.

ضمن این که با بســیج نیز تفاهم نامه ای امضا کرده ایم تا برای 
6۹۰ نفر از افراد تحت پوشش این سازمان  مسکن بسازیم.

محمد ابراهیم محمدی/ مشاور معاون وزیر آموزش و پرورش

خبر
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 معارف/ سيد مصطفى حسينى راد 
ديروز و در بخش نخست اين گفت و گو 
انقالب  درخشش  رغم  به  كه  شد  بيان 
اسالمى ايران در سطح جهان، ما در جهت 
«صدور گفتمان انقالب اسالمى» چنان كه 

بايد و شايد تالش نكرده ايم.
 در بخش دوم و پايانى اين گفت و گو كه 
با حجت االسالم دكتر يحيى جهانگيرى 
و  فرامرزى  برجسته  مبلغ  سهروردى، 
دانشگاه  بين المللى  و  علمى  مديركل 
شيوه هاى  و  بايدها  به  اسالمى  مذاهب 
صدور گفتمان انقالب اسالمى مى پردازيم.

چرا  دكتر؛  آقاى   
در  مــا  معتقديد 
گفتمان سازى  بحث 
از  خارج  در  انقالب 
مرزها چنان كه بايد 
عمل  خوب  شايد  و 

نكرده ايم؟
بحــث  دربــاره   
بايد  گفتمان ســازى 
انقالب  كنــم،  عرض 
ما يــك الگو، گفتمان 
ادبياتــى را در  و يك 
دنيــا ايجاد كــرد كه 
ايــن ادبيــات برآيند 
نظريات هزاران ســاله 
ما  دينى  انديشمندان 
طوسى ها  شيخ  مانند 
و كلينى ها بود. اين انقالب، انباشــت هزار 
ســاله اين انديشــه ها را متبلور كرد و به 
فرموده امام راحل اين انقالب چهره عملى 
فقه ماســت. اما چيزى كــه انقالب ما در 
اين برهه بايد روى آن تكيه كند و من در 
پايان نامه دكترى ام كه به زبان انگليســى 
نوشته شده بر آن تأكيد كرده ام، بُعد نظرى 
انقالب است. ما انديشه هاى بلندى را پس 
از انقالب در حوزه دين، معنويت و اسالم 
توليد كرده ايم. 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. چرا بايد يك ژاپنى بيايد 
و در بحث «مصلحت در حكومت شــيعه 
ايــران» پژوهش كند و ما خودمان در اين 
حوزه توليدى براى بيرون مرزها ارائه نكرده 

باشيم؟
ما بــراى موضوع حكومــت دينى و مدل 
حكومــت دينــى و نقش مــردم در اين 
حكومت چه بحث مدون شــده اى را ارائه 

كرده ايــم؟ تنها مقاله توليــد مى كنيم و 
خودمان مى خوانيــم و لذت مى بريم! اين 
كافى نيســت و ما بايد به حوزه نظرى و 
تئوريك بيشــتر توجه كنيم. ســهم ما از 
عرصه هاى آكادميك دنيا چقدر اســت؟ 
هميــن چنــد روز پيش دســتيار عالى 
رئيس جمهور و رئيس دانشگاه بين الملل 
قرقيزستان آمده بودند و مى گفتند ما براى 

كرســى اسالم شناسى از شما 
استاد مى خواهيم. خوب اگر ما 
استاد نداشته باشيم و نفرستيم 
چه كســى اين كار را خواهد 
كرد؟ بى ترديد عربستان اين 
كار را مى كند. ما به اندازه كافى 
بــا زبان بين الملل دنيا آشــنا 

نيســتيم. منظورم زبان انگليسى يا عربى 
نيست، منظورم زبان گفت و گو و مفاهمه 
است. ما در اين حوزه ها كم كارى داشته ايم، 
در حالى كه رهبــر انقالب همواره بر اين 
نكات يعنى توليد علم و گفتمان ســازى 

تأكيد كرده اند.

  آيــا در تربيت مبلغ هاى حرفه اى 
مسلط به زبان هاى خارجى و گفتمان 

انقالب اسالمى، ضعف نداشته ايم؟
 ما در توسعه و گسترش پيام در بيرون از 
مرز هم به شيوه دورى عمل كرده ايم، يعنى 
رفته ايم پيام خودمان را براى ايرانيان خارج 
از كشور آن هم شيعيان ارائه كرده ايم. ما 
چقدر توانسته ايم در كليساها نفوذ كنيم و 
مانند امام موسى صدر در كليساها لكچر 
(خطابــه علمى) ارائه كنيــم؟ ما رفته ايم 
براى تيم ســفارت ســخنرانى كرده ايم و 
برگشــته ايم. نكته دردآور ديگر اين است 
كه براى توسعه گفتمان انقالب به همين 
رويكرد منبرى و مخاطب عمومى بسنده 
كرده ايم. مــا در ژورنال هاى بين المللى و 
مجالت  اى. اس. آى در حوزه گفتمان سازى 
چقدر سهم داشــته ايم و چقدر مدرس با 
رويكرد انقالبِى آكادميك براى كرسى هاى 
اسالم شناسى و شيعه شناسى دنيا تربيت 
كرده ايم؟ ما اگر نتوانيم با زبان بين الملل 

اسالم را تبليغ كنيم، پس مى زنيم.

 حركــت كلى توده هــاى مردمى 
در جهان را به چه ســمت و سويى 
مى بينيد؟ آيا انقالب اسالمى در بيرون 

مرزها همچنان داراى جذابيت است؟
اگر بخواهم يك ايميــج يا تصوير كلى از 
دنياى امروز به شما بدهم بايد بگويم انساِن 
امروز دچار يك ابهام و سرگشتگى است. 

غرب ايسم هاى مختلفى را توليد كرد كه 
با هر كدام به دردى پاسخ دهد، اما امروزه 
اين ايسم ها هر كدام ديگرى را مى شكنند و 
خودشكنى اين ايسم ها نيز موجب نااميدى 
بيشتر انسان شده است. اما صادقانه بگويم، 
ايــن الزاماً بدان معنا نيســت كه آن ها به 
ســمت ايســم ما يعنى انقالب اسالمى 
حركت مى كنند. ما وقتــى مى توانيم به 
جذب مردم دنيا اميدوار باشيم 
كه بتوانيم انقالب خودمان را در 
عمل به عنوان يك نمونه برتر 
بــه دنيا معرفى كنيم نه اينكه 
همان طور كه حضرت آقا اشاره 
كردند مردم ما چندين سبك 
نادرست زندگى از جمله اسراف 
داشته باشــند. ما بايد نسبت به پيرايش 
درونى انقالبمان هر چه زودتر اقدام كنيم 
وگرنه اين انقالب نمى تواند توسعه فرامرزى 
پيدا كند. امروز برخى اتفاقاتى كه در داخل 
كشور مى افتد، دلدادگان انقالب در خارج از 
مرزها را بشدت اندوهگين مى كند و آن ها 
اين نگرانى هــا را به ما منعكس مى كنند. 
آن ها از كشور ما كه از نظر آن ها آرمانشهر 
اســت و آرزو دارند روزى كشورشان مانند 
كشور ما بشود، برخى انتظارات را ندارند. 
آن ها آرزو دارنــد چنين رهبرى و چنين 
كشورى داشــته باشــند؛ بنابراين وقتى 
حضرت آقا نقد مى كنند، مسئوالن ما بايد 
به خودپيرايى برســند و اقدام عملى براى 

برطرف كردن مشكالت انجام دهند.
نكته ديگر اينكه ما بايد چهره راســتين 
انقالبمــان را پيــش از آنكه دشــمنان با 
اسالم هراسى، ايران هراسى، شيعه  هراسى، 
سپاه  هراســى و... آن را معرفى كنند، به 
جهانيــان معرفى كنيــم و در اين عرصه 
اقدام پيش دســتانه انجام دهيم. شــما 
ببينيد عليه انقالب اســالمى چقدر مقاله 
آكادميك نوشته شده و چه تعداد كرسى 
شيعه شناسى عليه شــيعه تأسيس شده 
است. ما چقدر در اين كرسى ها و مقاالت 
با رويكرد انقالبى حضور و تأثير داشته ايم؟ 
بنابراين، با اين شــرايط نبايد زياد اميدوار 
باشيم كه در ميان همه ايسم هاى متنوع 
موجود، مردم دنيا انقالب ما را بشناســند 
و بــه آن گرايش پيدا كنند، آن هم وقتى 
خودمان نســبت به معرفــى صحيح آن 

اقدامى نمى كنيم.

  من از شما تشكر مى كنم كه با اين 
نگاه دلسوزانه و برخاسته از آگاهى، 
نقدهايى را كه شايد به مذاق برخى 

خوش نيايد بيان مى كنيد. واقعاً اگر ما 
فقط از خودمان تعريف و تمجيد كنيم 
و نسبت به خودپيرايى اقدام نكنيم، 
دچار ايســتايى و در پى آن فساد 
خواهيم شد. اما پرسش پايانى من اين 
است كه شما به عنوان سرباز موفق و 
ميدانى جبهه تبليغ دين و انقالب در 
خارج از مرزها، آيا قبول داريد كه براى 
و  و مروجان حرفه اى  مبلغان  تربيت 
متخصص براى صدور انقالب اسالمى، 

كوتاهى كرده ايم؟
امــروزه در دنيا رشــته فلســفه حقوق 
(اســالمى) داريم و دپارتمانى هم در يكى 
از دانشگاه هاى انگلستان داريم كه درباره 
اصول فقه مــا كار مى كند. ما بايد بدانيم، 
علماى ما نظريات بسيار بديعى را در طول 
تاريخ آفريدند، اما متأســفانه ما خودمان 
انقالبمان را حصر مى كنيم و مرز مى كشيم 
پيش و بيش از آنكه دشمن اين كار بكند.

بله؛ همين امروز هم ما محتواهايى كه آن ها 
مى خواهند را با سرعتى كه آن ها نياز دارند 

توليد و عرضه نمى كنيم.
 در حوزه كرســى هاى اسالم شناسى بايد 
نيرو تربيت كنيــم. در حوزه ارائه مقاالت 
تخصصــى و حضــور در كنفرانس هــاى 
بين المللى براى معرفى انقالب اسالمى بايد 
تالش بســيار جدى ترى داشته باشيم. اما 
تأكيد مى كنم، با جريان سازى كه شخص 
رهبر معظم انقــالب در بحث بين الملل 
انجام داده اند، حركت هاى بسيار مباركى 
در حوزه سازمان هاى مردم نهاد و كارهاى 
خودجوش در حال شــكل گيرى است كه 
حجم اين خيزش، كم اما سرعت آن بسيار 

خوب است.
 من احساس مى كنم، با داشتن اين نسل 
انقالبى وفادار و توانمند، ما در پنج ســال 
آينده در جهان اسالم حرفهاى خوبى براى 
گفتن خواهيم داشت اما الزمه آن اين است 

كه ما به سازماندهى بينديشيم.
 يكى از آرزوهاى من اين است كه ما يك 
حوزه علميه كامالً انگليسى زبان و جايى را 
داشته باشــيم كه معارف دينى را با زبان 
آكادميك و با آن ورژن يا نسخه اى كه دنيا 
مى خواهد عرضه كنيم. اين نكته اى بسيار 

مهم و قابل بحث است. 

 و نكته پايانى اگر باقى مانده است... 
 نكته پايانى اينكه من واقعاً حضرت آقا را 
علمدار، پيشران و پيشرو عرصه فعاليت هاى 
انقالبــى بين المللــى مى دانم كه منشــأ 

رويدادهاى بسيار بزرگى بوده و هستند.

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

«ايسمِ» ما هم مى تواند فراموش  شود      
قسمت دوم و پايانى

يك حديث / يك تصوير

آيت اهللا مسعودى:
چهل حديث» حضرت امام»
 براى انسان شدن كافى است

رســا: آيــت اهللا علــى اكبر مســعودى 
خمينى، مطالعه كتاب «چهل حديث» امام 
خمينى(ره) را به بانوان طلبه سفارش كرد و 
گفت: كتاب «چهل حديث» امام خمينى(ره) 
براى انســان شــدن كافى اســت؛ حضرت 
امام(ره) راه انســانيت را طــى كردند و اين 

كتاب را نگاشتند.
طــالب  اخــالق  درس  جلســه  در  وى 
جامعه الزهرا(س) كه ســال ها در كنار حضرت امام(ره) فعاليت هاى انقالبى داشــت، 
گفت: مى توان يك دنيا از اخالق حضرت امام(ره) بحث كرد و ســخن گفت؛ ما بايد 
ببينيم امام خمينى(ره) در ســال هاى عمر پربركت خويش چه كردند كه امروز دنيا 
متوجه ايشان است.آيت اهللا مسعودى خمينى به خاطراتى از دوران حضورش در كنار 
حضرت امام(ره) اشــاره كرد و افزود: روزى امام خمينى(ره) براى نماز آماده شــدند، 
مردى از رفســنجان به ديدار ايشان آمد و 60 هزار تومان براى وجوه و سهم امام به 
امام راحل داد، ســپس از حضرت امام(ره) پولى به عنوان تبركى درخواست كرد، اما، 
امام خمينى(ره) فرمودند، من اكنون پولى براى شما ندارم و از اين پول هم نمى توانم 
به شــما بدهم، زيرا اين پول بايد در جاى خود صرف شود، آن مرد از اين عمل امام 
خرسند شد و گفت: من خدا رو شكر مى كنم در زمانى هستم كه اين آقا مرجع تقليد 
ما هستند.اســتاد عالى حوزه علميه با بيان اينكه امام خمينى(ره) اهل مراقبه بودند، 
به روايتى از پيامبر گرامى اسالم(ص) كه فرمودند «َحاِسُبوا أَنُْفَسُكْم َقْبَل أَْن تَُحاَسُبوا؛ 
پيش از آنكه به حساب شما برسند خود به حساب خويش برسيد» اشاره و تصريح كرد: 

اين روايت درباره امام خمينى(ره) صدق مى كند.

حجت االسالم رضا غالمى:
انقالب اسالمى مولود آزادانديشى 

و قيام عليه استبداد فكرى است
مهر: نشست علمى «آزادانديشــى؛ ضرورت، راهبردها و آسيب شناسى» در مؤسسه 
پژوهشى فرهنگى انقالب اسالمى و به مناسبت گراميداشت صدور نامه رهبر حكيم 
انقالب برگزار شد. در اين نشســت، رئيس مركز پژوهش هاى علوم انسانى اسالمى 
«صدرا» گفت: پاســخ رهبر انقالب به نامه جمعى از پژوهشــگران حوزه علميه سند 
حقانيت و صدق جريان انقالب اسالمى است. انقالب خودش مولود آزادانديشى و قيام 

عليه استبداد و مهم تر از آن استبداد فكرى است.
حجت االسالم رضا غالمى افزود: انقالب اسالمى با حيات بخشى به آزاد انديشى و با 

اسطوره زدايى از غرب باب هاى فكرى تازه اى را به روى جامعه اسالمى باز كرد.
غالمى گفت: در بطن پاســخ رهبر انقالب به نامه شمارى از دانش آموختگان حوزه، 
پرچم روشنفكرى انقالب اسالمى به اهتزاز درآمد. رهبرى با نقد ليبراليسم و از سوى 

ديگر نقد دگماتيسم به روشنفكرى انقالب اسالمى تجسم بخشيدند.
رئيس موسسه آموزشى و پژوهشى حكمت و فلسفه ايران نيز در اين نشست گفت: 
حدود 300 كرســى نظريه پردازى برگزار شده كه تاكنون 36 نظريه نوآورانه و ثبت 
شده داريم كه پذيرفته شــده است.حجت االسالم خسروپناه افزود: رهبر انقالب هر 
توصيه اى كه كرده اند، اگر آن توصيه به ســند راهبردى و ساختار تبديل شده باشد، 
توانسته موفقيت نســبى پيدا كند، اما هرگاه در حد توصيه باقى مانده و به ساختار 

نرسيده، آن موفقيت حاصل نشده است.

حكم وجود كودكان در صف نماز جماعت
سؤال: در صــف جماعت اگر اطراف مأموم 
بچه مميز و غير مميز نمازگزار باشد، حكم 

نماز شخص مكلف چيست؟
جواب: در فرض سؤال اگر بچه مميز فاصله 
شود و ندانند نماز او باطل است، نماز جماعت 
اشكال ندارد، همچنين اگر يك يا چند بچه 
غيــر مميز يا بچه مميزى كه نمازش باطل 
است فاصله شود ولى از جلو يا طرف ديگر اتصال باشد، يا اينكه فاصله بين دو مأموم 

بيش از يك قدم نباشد، نماز جماعت اشكال ندارد.

با علما

احكام

ما بايد چهره راستين 
انقالبمان را پيش 
از آنكه دشمنان 
با اسالم هراسى، 
ايران هراسى، 
شيعه هراسى، 
سپاه  هراسى و... 
آن را معرفى كنند، 
به جهانيان معرفى 
كنيم و در اين عرصه 
اقدام پيش دستانه 
انجام دهيم

بــــــــرش

نكته هاى ناب

خبر

است فاصله شود ولى از جلو يا طرف ديگر اتصال باشد، يا اينكه فاصله بين دو مأموم 

معارف

شرح بيدارى دل
معارف - آيت اهللا على فروغى: بشر امروز 
آن قدر خود را مشغول كرده كه ديگر وقت و 
توجهى براى شنيدن صداى دل براى او باقى 

نمانده است. 
دليل اينكه سفارش به تهجد و شب زنده دارى 
شــده و فرموده اند شب براى مناجات و عبادت 
بياييد، اين اســت كه چون در آرامش و خلوت 
شب كه اشتغاالت كمتر است، مى توان صداى 

دل را شنيد و به كلمات آن گوش جان سپرد!
در هياهو و مشــغوليت هايى كه در طول روز 
وجــود دارد، فكر و ذهن و خيال آدمى همگى 
مشغول اند، از اين رو صداى دل شنيده نمى شود! 
وقتى انسان به صداى دل گوش نداد، آن گاه 
پاى دل در گل فرو رفته و موجب مى شــود، 
تمام فرصت هاى تعالى آدمى ضايع شــود. در 
اين حال اســت كه دربــاره آدمى مى گويند: 
«َذْرُهْم يَأُْكُلوا َو يََتَمتَُّعوا َو يُلِْهِهُم اَألََْمُل َفَسْوَف 
يَْعلَُموَن. بگذار بخورند و بهره گيرند و آرزوها 
آنان را غافل سازد؛ ولى بزودى خواهند فهميد»!
يعنى با فراموش كردن حــرف دل، آدمى به 

عالم حيوانيت تنزل پيدا مى كند!

رئيس  فراكسيون قرآن مجلس خبر داد
وعده نوبخت به افزايش 

اعتبارات قرآنى
معارف: رئيس فراكسيون قرآن، عترت و نماز 
مجلس شوراى اسالمى از مذاكرات شفاهى و 
حضورى صبح ديروز خود با محمدباقر نوبخت؛ 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان برنامه و 
بودجه درباره اصالح اعتبارات قرآنى مربوط به 
رديف منشور توسعه فرهنگ قرآنى در بودجه 

سال آينده كشور خبر داد.
حجت االســالم والمســلمين نصراهللا پژمانفر 
تصريح كرد: رئيس ســازمان برنامه و بودجه 
وعده داده تا قبل از پايان يافتن بررسى اليحه 
بودجه در مجلس شــوراى اسالمى، اعتبارات 
قرآنــى را كه با كاهــش 60درصدى، از 100 
ميليارد تومان سال جارى به 40ميليارد تومان 
رســيده، افزايش دهد تا جايى كه حداقل به 

ميزان سال جارى برسد.
به گفته رئيس فراكسيون قرآن، عترت و نماز 
مجلــس، همچنين رئيس ســازمان برنامه و 
بودجه قول داده كه طى روزهاى آينده، دستور 
تخصيص درصدى از 100ميليارد اعتبار سال 
جــارى را كه تاكنون مبلغــى از آن پرداخته 

نشده، صادر كند.

مدير حوزه علوم اسالمى دانشگاهيان 
خبر داد 

راه اندازى 12مدرسه 
علوم اسالمى

شبســتان: مدير حــوزه علوم اســالمى 
دانشگاهيان با اشاره به فعاليت هاى اين حوزه 
گفت: مدارس علم دينى در 12رشته طراحى 
شــده كه در ســال جارى مدارس مديريت، 
روان شناسى اسالمى، تعليم و تربيت، مدرسه 

هنر، رسانه و معمارى آن راه اندازى شد. 
حجت االســالم روح اهللا حريزاوى با اشــاره به 
استقبال دانشــجويان و نخبگان دانشگاهى از 
برنامه هاى اين مركــز علمى، ادامه داد: بيش از 
يك هزار نفر پس از اعالم اين فراخوان نام نويسى 
كردند و درپى اين استقبال مدارس علوم دينى 
راه اندازى شــد، اين مدارس بر مبناى معرفت 
شناسى هر علم است و استادان دانشگاه دور هم 
جمع مى شوند و سعى مى كنند هر رشته اى را به 
معارف دينى عرضه كرده و از نظر فلسفه و فقِه 
آن رشته و اخالق حاكم بر آن رشته را تدريس و 
گزاره هايى را بر همان مبنا استخراج و ارائه كنند.

ش��ماره  نامه   :9610105634802679ش��ماره  پرونده  :  9609985660300074شماره  
بایگانی  شعبه  :   960177تنظیم  : 1396/11/12  

آگهی
نظر به  اینکه  در پرونده کالس��ه  9609985660300074  شعبه  دو م دادیاری  به موجب  
قرار نهایی  شما ره 9609975634801001  مورخ  96/11/9  در خصوص  شکایت  آقایان  
محمد قاس��می  و علی اسفش��اد  علیه  آقای  حس��ن  حقگو  فرزند محمد مبتنی بر توهین  
)فحاش��ی  ( تهدی��د با چاقو  وایراد ضرب  و  جرح  ب��ا چاقو  قرار منع  تعقیب  صادر گردیده 

است  . 9619446
دادیار شعبه  دوم  دادیاری دادسرای  عمومی  وانقالب   شهرستان قاین -  مصطفی  ملکی ابرده  

ش��ماره  نامه   :9610115660200988ش��ماره  پرونده  :  9609985660200524شماره  
بایگانی  شعبه  :   960543تنظیم  : 1396/11/14  

آگهی   دادنامه  
پیو  اگهی قبلی  بدینوس��یله  به  آقایان مس��لم  جانفدا   فرزند محمد مهدی و عادل  کریمی  
فرزند سلطانعلی فعال  مجهول المکان  ابالغ  می شود  که بر اساس دادنامه  صادره  از حوزه  
2  ش��ورای  حل اختالف  قاین به ش��ماره  9609975660200524 مورخ 96/9/30  حکم 
بر  محکومیت  آقای  عادل  کریمی  به  تنظیم  س��ند یکدس��تگاه  خودرو  405  به  ش��ماره 
انتظامی  52  ص  782  ایران  52  به  نام  محکوم  له  ) محمد حس��ن  ش��افعی  (  صادر 
گردیده اس��ت  . رای  صادره  غیابی و قابل  واخواهی اس��ت   .  مراتب یک  نوبت در روزنامه  
کثیر االنتش��ار  محل��ی اگهی می گردد  که  چنانچه  نامبرده  ب��ه رای صادره اعتراضی دارد 
ظرف  بیس��ت روز و پس از درج در روزنامه   نس��بت به واخواهی  در همین  شعبه  و سپس 
ظرف  20  روز نس��بت به  تجدید نظر خواهی  در  محاکم  عمومی  شهرس��تان  قاین  اقدام  

نماید.   9619471 
مسئول   دفتر حوزه  2 شورای  حل اختالف  قاین  -  طاقتی 

ش��ماره  نامه   :9610105660104097ش��ماره  پرونده  :  9609985660100289شماره  
بایگانی  شعبه  :   960294تنظیم  : 1396/11/11  

آگهی   ابالغ  وقت  رسیدگی  به  آقای وحید عبدالهه نژاد فرزند یعقوب   
خواهان  اقای  جواد قربان پور دادخواستی  به طرفیت   آقای  وحید عبداهلل  نژاد  به  خواسته 
الزام    به  ایفای     تعهد طرح  مطرح  وبه این ش��عبه  ارجاع  وبه ش��ماره پرونده  کالس��ه  

9609985660100289  ش��عبه اول  ش��ورای  حل اختالف  شهرستان  قاین  ثبت  وو قت  
رسیدگی  مورخ  1396/12/22  ساعت  9/30  تعیین  که  حسب دستور  شورا طبق  موضوع  
ماده 73 قانون  ایین دادرس��ی   مدنی به  علت مجهول المکان  بودن  خوانده  و درخواس��ت  
خواهان  مراتب یک  نوبت در روزنامه  کثیر االنتش��ار  محلی اگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک  ماه پس  از تاریخ انتش��ار اگهی  به دفتر ش��ورا مراجعه   و ضمن اعالم نشانی کامل خود 
، نس��خه ثانی داخواس��ت  وضمائم را دریافت  و در وقت  مقرر فوق  جهت  فراهم   نمودن  

موجبات قرار کارشناسی   و تفیهم  کارشناس  در شورا حاضر گردد. 9619479
مسئول  دفتر شعبه  1ول  شورای  حل اختالف   شهرستان قاین  -محبوبه جاللی

ش��ماره  نامه   :9610105660203327ش��ماره  پرونده  :  9609985660200103شماره  
بایگانی  شعبه  :   960110تنظیم  : 1396/11/12  

آگهی   ابالغ  اخطار اجرایی   
بدینوس��یله   ب��ه  محک��وم  علیه��ا    خان��م  مهی��ن  نظام  دوس��ت  فرزن��د غالمرضا  فعال 
مجه��ول الم��کان  ابالغ  می ش��ود  که  پی��رو اگهی  های  قبلی  و به  موجب  رای  ش��ماره   
9609975660200416  مورخه  1396/4/18  شورای  حل اختالف  حوزه 2  قاین   حکم  
بر محکومیت وی  به  پرداخت  مبلغ  پانزده میلیو ن  و  صد نود وشش  هزار وپانصد  وپنجاه 
ریال   بصورت تضامنی   بابت  مطالبات  خواهان   بعنوان  اصل  خواسته  در حق محکوم  له  
2-  پرداخت مبلغ   چهار صد و بیس��ت  ونه  هزار ونهصد وپنجاه و ش��ش ریال  بابت هزینه  
دادرسی در حق  محکوم له  -   پرداخت  مبلغ  سه  میلیون  و نهصد  هزار ریال  بات  حق 
الوکاله   وکیل  در مرحله  بدوی - پرداخت  خسارت  تاخیر تادیه   از تاریخ  تقدیم داخواست  
) 1396/1/24(  تا زمان پرداخت  بر اساس  نرخ 33 درصد – پرداخت  مبلغ         827/5/ 
759  ریال  بایت  هزینه نیم  عش��ر دولتی  در حق  صندوق دولت   . س��ند خودروی  پژو 
پارس  بنام محکوم  له   ) حیدر اصغری  اس��فدن  ( صادر گردیده اس��ت  . لذا به موحب این 
اخطاریه  نامبرده می بایس��ت  ظرف  مهلت ده روز پس از انتش��ار اگهی  نس��بت به  اجرای  
مفاد رای  اقدام نماید در غیر اینصورت  اقدامات قانونی  از طریق اجرای احکام ش��ورا صورت 

خواهد پذیرفت . 9619480
متصدی امور دفتری  شورای  حل اختالف  حوزه 2  قاین-آیتی

آگهی
 به استحضار می رساند آقای غالمرضا ترجمان فرزند یحیی اقدام بطرح دعوی بطرفیت ورثه 

مرحومه کبری ترجمان بخواس��ته حصر وراثت نموده و چنی��ن اعالم میدارد که آن مرحومه 
در مورخ��ه 95.10.19 در اقامت��گاه دائمی خود فوت نموده و ورث��ه حین الفوتش عبارتند از 
1- مصطف��ی آمی��غ متولد 1330.6.4 به ش ش 830 همس��ر متوف��ی2- غالمرضا ترجمان 
متول��د 49.6.3 ب��ه ش ش 9 برادر متوفی3- محمد رض��ا ترجمان متولد 52.1.3 به ش ملی 
0749303107 ب��رادر متوفی4- زه��را ترجمان متولد 39.3.1 به ش ش 8 خواهر متوفی5- 
مریم ترجمان متولد 62.11.2 به ش ش 25 خواهر متوفی می باشند و بجز اینها وارثی ندارد 
ل��ذا مراتب فوق طی یک نوبت در یکی از روزنامه کثیراالتش��ار درج آگهی ش��ده تا هر کس 
نس��بت به آن  مرحومه ادعایی داش��ته و یا وصییت نامه ئی دارد ظرف مدت یک ماه پس از 
نش��ر این آگهی  به ش��ورای حل اختالف باخرز مراجعه و گرنه گواهی برابر مقررات قانونی و 

قضایی صادر خواهد شد.9619483
دبیر ح دو شورای حل اختالف باخرز-خدادادی

رونوشت آگهی حصروراثت 
نظربه اینکه خانم س��ولماز سربازیان دارای شناسنامه :4900081205به شرح دادخواست به 
کالس��ه 96/741/2ازاین شورادرخواس��ت گواهی حصروراثت نم��وده وچنین توضیح داده که 
ش��ادروان اکرم رایضی به شناسنامه 517درتاریخ 13/06/1396دراقامتگاه دائمی خود بدرود 
زندگی گفته وورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به  سولمازس��ربازیان فرزند:یوس��ف 
ش ش:4900081205 ت ت:1367   اینک باانجام تش��ریفات مقدماتی درخواست مزبوررابه 
استنادماده 362ق.امورحس��بی یک نوبت آگهی  می نمایدتاهرکسی اعتراضی داردویاوصیت 
نام��ه ازمتوفی نزداوباش��دازتاریخ نش��رآگهی ظرف یک ماه ب��ه ش��وراتقدیم داردواال گواهی 

صادرخواهدشد9619484
قاضی شورا-شعبه دوم شورای حل اختالف گلبهار

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

آگه��ی موضوع ماده 3 قانون و م��اده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

برابر رای شماره 139660306022000473 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت 
ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حس��ن آبیار کته شمش��یری فرزند محمد بش��ماره 

شناس��نامه 2 صادره از فریمان در یک باب خانه به مس��احت 218.36 مترمربع پالک 787 
فرعی از 207 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت مشاعی متقاضی محرز گردیده است.

لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی که 
اش��خاص نس��بت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باش��ند می توانند از تاریخ 
انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رسید، 
ظ��رف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را ب��ه مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند 

مالکیت صادر خواهد شد.9618584
تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/2

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/16   
محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

اداره کل ثبت واسناد وامالک استان خراسان شمالی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک شیروان

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان 

های فاقد سند رسمی
 برابر کالسه 96/264 و رأی شماره 139660307114002550 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای فریدون غالمی بز آباد  فرزند غالمحسین به شماره شناسنامه 
205  صادره از ش��یروان در شش��دانگ یک باب خانه به مس��احت 127/10 متر مربع قسمتی از پالک 
1858 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه واقع در بخش 5 قوچان خریداری از مالک رس��می آقای علی 
غالمی بزآباد و خانم س��میرا حاجی نژاد محرز گردیده اس��ت. لذا به منظ��ور اطالع عموم مراتب در دو 
نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود. در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی 
اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره 
تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 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.9618488
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/01  تاریخ انتشار نوبت دوم :96/11/16

صمد ابراهیم زاده- رئیس اداره اسناد و امالک



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  دوشنبه  16 بهمن 1396  18 جماد ى االول  1439 5 فوريه 2018  سال سى ويكم  شماره 8615

روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

نامه 104 نماينده مجلس به وزير صنعت براى كاهش تعرفه واردات هيبريدى ها    خانه ملت: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: افزايش تعرفه واردات برخالف روح اليحه هواى پاك 
است و اين اليحه ما را به سمت كاهش آاليندگى كشور كه بخشى به خودروها مربوط مى شود، راهنمايى مى كند.سيد مهدى مقدسى افزود: نمايندگان مردم در مجلس نامه اى را با 104 امضا به آقاى شريعتمدارى 

ارسال كردند تا نسبت به اصالح تعرفه واردات خودروهاى هيبريدى اقدام كنند.

 وزيرنفت: 
بنزين سهميه بندى نمى شود

اقتصاد:وزير نفت با اشاره به تصميم 
مجلس شوراى اســالمى  مبنى بر 
اســتفاده مجدد از كارت سوخت، 
گفت: وزارت نفــت قانون مجلس 
شوراى اســالمى را اجرا كرد، قانون 
گفته است بايد ســوخت با كارت 
ارائه شود وزارت نفت هم اعالم كرد 
افرادى كه كارت سوخت ندارند براى 

گرفتن آن اقدام كنند. اين به معنى سهميه بندى بنزين نيست.
زنگنــه  با بيان اين كه پول هاى نفت ربطى بــه برجام ندارد، تصريح كرد: برخى 
مسائل مربوط به اقدامات محدود كننده آمريكاست. از نظر قانونى هيچ بانكى در 
دنيا براى تعامل با ايران محدوديت ندارد، اما برخى بانك ها سهام آمريكايى دارند و 
به همين دليل با ايران تعامل نمى كنند. يكسرى بانك ها هم در اين زمينه ريسك 
نمى كنند. وى با اشاره به حكم ديوان عدالت ادارى در مورد عدم اخذ آبونمان از 
مشتركين گاز گفت: آبونمان براى بقاى شركت گاز الزامى است و رقم آن سالى 
بيش از 1000 ميليارد تومان است. اگر اين درآمد را نگيريم در عملكرد شركت 

گاز اختالل ايجاد مى كند.
وزير نفت همچنين  با بيان اينكه قرارداد FLNG امضا شــده با شــركت نروژى 
منتفى شده است، گفت: قرارداد خط لوله تاپى به دليل عدم پايبندى پاكستان به 

تعهداتش بايد وارد مرحله طرح دعواى حقوق شود.
گفتنى است  پيشتراحمد توكلى رئيس هيئت مديره ديده بان شفافيت دو انتقاد 

را درباره قرارداد با شركت نروژى مطرح كرده بود.
بيژن زنگنه، افزود:  براى نخستين بار در توليد گاز از پارس جنوبى يا با قطر برابريم 

و يا كمى هم بيشتر از قطر توليد داريم.
وزير نفت همچنين  با گاليه از سياســت هاى ضد بهــره ورى  گفته نمى توان 
هزينه هاى توليد را كاهش داد و متأســفانه همه سياست هاى ما ضد بهره ورى 
اســت. وى افزود: واقعيت اين است كه وزارت نفت امروز 220 هزار نيرو دارد در 

حالى كه مى شود با 70 هزار نيرو آن را اداره كرد.
وى  با بيان اينكه در حال حاضر در ازاى هر پست كارى كه به يك نفر نيرو نياز 
دارد سه نفر در وزارت نفت مشغول به كارند گفت: چگونه مى شود با اين شرايط، 

هزينه هاى توليد را كاهش داد.

 ابالغ نخستين بخشنامه مبارزه با فساد ادارى 
منسوبان سياسى  درسطوح مديريتى  شركت ها 

بى درنگ عزل مى شوند
اقتصاد: نخستين بخشــنامه دولتى در جهت كاهش و مبارزه با فساد ادارى از 
ســوى وزير تعاون ابالغ شد. با اجراى اين بخشنامه عمالً به كارگيرى منسوبين 

افراد سياسى در پست هاى مديريتى اين وزارتخانه ممنوع خواهد شد.
با ابالغ اين  بخشنامه  به سازمان ها و نهادهاى تابعه اين وزارتخانه، ربيعى خواستار 
ممنوعيت به كارگيرى منسوبين به افراد سياسى در سطوح مديريتى شركت ها و 
هلدينگ هاى تابعه به آن ها شده است. على ربيعى در بخشنامه اخير خود، اعالم 
كــرد كه «براى آخرين بار ابالغ مى كنم چنانچه مديرى به جاى كار حرفه اى به 
دنبال ارتباطات با ذينفعان من غيرحق و يا انتصابات سياسى باشد، بى درنگ عزل 

خواهد شد».
به گزارش خبرآنالين وى با تأكيد بر اينكه مبارزه با فساد بايد به يك جنبش 
اجتماعى تبديل شود، متذكر شد: «دولت ها در اين زمينه نقش مؤثرى دارند 
و ما بايد برنامه هاى درازمدتى را براى مبارزه با هر گونه فســاد در نظر داشته 

باشيم».
ربيعى در اين بخشــنامه متذكر شده است: «فساد ادارى و مالى در هر جامعه اى 
يك معضل فرهنگى، اجتماعى و سياسى بوده و به عنوان مهم ترين عامل شكاف 
بيــن دولت- ملت ها و بزرگ ترين مانع در ســر راه پيشــرفت جوامع، صدمات 

جبران ناپذيرى را بر روند توسعه همه جانبه كشورها وارد مى سازد».

63 درصد لوازم آرايش ايرانى ها قاچاقى تأمين مى شود
ايســنا:معاون مديركل مبارزه با 
قاچاق كاالهاى هدف از تأمين 63 
درصدى لوازم آرايشــى به شــكل 

قاچاق خبر داد.
رضا موسى زاده درباره واردات قاچاقى 
لوازم آرايشى و بهداشتى اظهار كرد: 
طبق برآوردهاى انجام شده، قاچاق 
لوازم آرايشــى و بهداشتى در سال 

گذشته حدود 1/5 ميليارد دالر بوده است كه از نظر مقدار، فراوانى بااليى دارد.

برق گران مى شود
ايسنا:نمايندگان مجلس در مصوبه اى عوارض هشت درصدى مبلغ برق مصرفى 

را در بودجه 97 به تصويب رساندند.
بر اساس آن عوارض تأمين منابع اجراى طرح هاى توسعه اى و نگهدارى شبكه هاى 
روستايى و توليد برق تجديدپذير و پاك به ميزان 8 درصد برق مصرفى در سقف 

12 هزار و 800 ميليارد ريال تعيين مى شود.
طبق اين مصوبه، مشــتركين روستايى و چاه هاى كشاورزى از شمول حكم اين 

بند معاف هستند.
پيش از تصويب اين بند، برخى نمايندگان نسبت به افزايش قيمت برق در شرايط 

فعلى كشور هشدار دادند و گفتند كه اين امر به مصلحت نيست.

درآمد روزانه 500 هزار تا 4 ميليون تومانى متكديان پولدار
خانه ملت: سلمان خدادادى عضو كميسيون اجتماعى مجلس با انتقاد از اينكه 
برخى متكديان روزانه 500 هزار تا 4 ميليون تومان درآمد دارند، مهم ترين راهكار 

حذف تكدى گرى را فرهنگ سازى و مداخله مردم دانست.

ميز خـــبر

اقتصــاد: چند ســالى اســت كه بحث 
فيش هاى نجومى مسئوالن داغ و حرف و 
حديث هاى فراوانى را نيز به دنبال داشته 
اســت، اما اكنون فيش هاى بى ســتاره از 
برخى كارگران مستمرى بگير رو مى شود 
كه با حقوق 560هزار تومانى زندگى خود 
را مى گذرانند كه اين مبلغ يك پنجم رقم 
معيشت جامعه كارگرى هم نمى شود. اين 
در حالى است كه مقايسه برخى فيش هاى 
مســتمرى بگيران و ســابقه افراد نشان 
مى دهد كه نظام محاسبه و پرداخت حقوق 
نيز در اين زمينه با اشكاالت اساسى روبه 
روســت كه بايد اين موارد اصالح شود. در 
اين زمينه يكى از مستمرى بگيران با بيان 
اين كه با 65سال ســن و 16سال سابقه 
كار حدود 560هزار تومان حقوق دريافت 
مى كنم، تصريح كرد: اين موضوع در حالى 
است كه اين پول حتى هزينه كرايه راه من 

و هزينه درمان همسرم را نمى دهد.
وى افزود: در كل هزينه مستمرى، كمك 
عائله مندى، تأمين معيشت و كمك هزينه 
اوالد و مســكن ما به 600هزار تومان هم 
نمى رســد و اين در حالى اســت كه تنها 
156هزار تومان از ما حق ســرانه درمان 

كسر مى شود. 
يكى ديگر از مستمرى بگيران هم با بيان 
اين كه با حدود 18ســال سابقه و70سال 
ســن و3 فرزند، در ماه حدود يك ميليون 
و200هزار تومان مستمرى مى گيرم، اظهار 
داشــت: اين مبلغ با سه بچه و هزينه هاى 
فعلى درمان و خوراك و پوشاك و... بسيار 
كم اســت كه دولت و مجلس بايد در اين 
زمينه فكرى به حال مســتمرى بگيران 

داشته باشند. 
وى افزود: اگر بخواهيم افزايش 10درصد 
حقوق در ســال را در نظــر بگيريم مبلغ 
افزايش ما به 120هزار تومان هم نمى رسد 

در حالــى كــه به عنــوان مثــال برخى 
بازنشســتگان كه با حقوق هاى باالى5يا 
10ميليونى بازنشسته مى شوند 500هزار 

تومان و يك ميليون افزايش دارند. 
بازنشســته  ديگرى هم تأكيــد كرد كه با 
10سال سابقه بازنشسته شده وحدود 600 

هزارتومان دريافتى دارد!

 شأن وكرامتى كه رعايت نمى شود 
در اين زمينه عضو شوراى عالى كار كشور 
با بيان اين كه هم اكنون با توجه به شرايط 
حق بيمــه پرداختى و ســوابق بيمه اى، 
مستمرى كمى به برخى كارگران پرداخت 
مى شود، تصريح كرد: با توجه به اين كه اين 
افراد بايد از رفاه نسبى برخوردار باشند، در 
اصل با اين حقوق هاى كم، شــأن ومنزلت 

اين دوستان رعايت نمى شود.
احسان سهرابى با بيان اين كه بعضاً ديده 
مى شــود كه آن هايى كه ســقف بااليى 
دريافتى داشــته و جــزو دهك هاى باال 
بوده اند چنين مشكالتى ندارند، خاطرنشان 
كرد: اغلب مســتمرى بگيران به دليل آن 
كه شرمنده خانواده خود نباشند و بتوانند 

هزينه هاى باالى درمان و معيشــت خود 
را پرداخــت كنند، مجبورنــد به كارهاى 
ديگر ماننــد نگهبانى و كارگرى در برخى 
واحدها روى بياورنــد كه البته بازهم اين 
مســئله به نفــع برخى كارفرماها شــده 
آن ها حداقل بيمه هــا را نيز رد نمى كنند 
وحداقل دستمزدهاى ماده 41را نيز رعايت 

نمى كنند. 
وى بــا بيان ايــن كه جــزو وظايف ذاتى 
سازمان هاى بيمه گر است كه زندگى اين 
افراد را رصد كنند، اظهارداشــت: از سويى 
دستگاه هاى دولتى، نظارتى و بيمه گر بايد 
بــه حال اين افراد مســتمرى بگير فكرى 
اساســى كنند تا بر اساس تورم معيشتى 
حقوق آنــان افزايش يافته و مطالبات آنان 
پرداخت شود كه اگر اين مسئله تأمين شود 
ديگر افراد مســن نيازى به كار در جاهاى 
ديگر و مشاغل ديگر نداشته باشند، چرا كه 
در اين صورت جاى چند جوان هم در بحث 
اشتغال گرفته مى شود. وى خاطرنشان كرد: 
هم اكنون برخى كارگران مستمرى بگير 
هســتند كه براى تأمين هزينه معيشت 
ودرمان خود وبه دليل حقوق هاى بســيار 

پايين مجبورند در جاى ديگر با حقوق هاى 
بسيار كم مشغول كار شوند. سهرابى تصريح 
كرد: بنابراين صندوق هاى بازنشســتگى و 
سازمان هاى بيمه گر بايد شرايطى را فراهم 
كنند تا شــأن و كرامت از اين مســتمرى 
بگيران وحتى بازنشســتگان حفظ شود و 
آن ها مجبور نباشــند در كار ديگرى مورد 
سوء اســتفاده قرار بگيرند و حقوق كارى 

آن ها ضايع شود. 

 وظيفه دولت و مجلس است
رئيس كانون عالى شــوراهاى اسالمى كار 
كشــور هم با بيان اين كه به طور معمول 
مستمرى بگيران بر اساس سنوات پرداخت 
حق بيمه متفاوت ماننــد 10، 15، 18 و 

يا ديگر ســنوات مستمرى 
مى گيرند، در پاسخ به اين 
كه آيــا مى توان حقوق اين 
افراد را افزايش داد، تصريح 
حاكميت  وظيفه  اين  كرد: 
و دولت اســت كــه اصل 
اجرا  را  اساســى  29قانون 
كنند و اين افراد مستمرى 
بگير را تحت پوشش مالى 
قرار دهند ويا حقوق آن ها 
را افزايــش دهند تا بتوانند 
بــا وضعيت فعلــى تورم و 
هزينه هاى معيشتى زندگى 

خود را اداره كنند. 
اوليا على بيگى خاطرنشان كرد: اين كار 
از طريق ســازمان هاى بيمــه گر مقدور 
نيســت، اما از طريق بودجه هاى عمومى 
و با هماهنگــى وتصميم دولت ومجلس 
امــكان پذير اســت و اين دو دســتگاه 
مى توانند براى افزايش حقوق مستمرى 
بگيران و ساير كمك هاى مالى تدابيرى 

بينديشند.

مستمرى بگيرانى كه با 560 هزار تومان زندگى مى كنند 

دو دستاورد بزرگ انقالب از فيـش هاى زيـر خـط فـقر 
نگاه فعال اقتصادى 85 ساله 

نسبى  اســتقالل  اقتصاد- فرزانه غالمى: 
اقتصادى و توسعه حضور بخش خصوصى، دو 

دستاورد بزرگ  انقالب اسالمى ايران هستند.
اين ها را عــالء ميرمحمد صادقى به خبرنگار 
ما گفت. به گفته اين فعال اقتصادى 85 ساله 
كه تلخى ها و شيرينى هاى زيادى را در اقتصاد 
كشور به چشــم ديده، اين دو دستاورد براى 
مردم غيرقابــل پيش بينى بود، چراكه قبل از 
انقالب، شاهد انحصار بخش خصوصى اقتصاد 
در دست تعدادى معدود بوديم كه دولت همه 
جوره از آن ها حمايت مى كرد و دستشان براى 

هر كارى باز بود.
وى ادامه مى دهد: پس از انقالب، مردم مجاز 
هستند مطابق قوانين اقتصادى، در اين حوزه 
فعاليت كنند، اما واقعيت اين اســت كه هنوز 
مردم با هم هماهنگ نشده اند و حضور كامًال 
منســجمى در اقتصاد ندارنــد. در حالى كه 
دولت ها امكان فعاليت اقتصادى را آزاد كرده، 
اما متأســفانه شاهد شكل گيرى شركت هاى 
بزرگ با ســرمايه گذارى مردم در بخش هاى 
صنعت و بازرگانى به صورت رضايت بخشــى 
نيســتيم و كماكان تك روى هايى در بخش 
خصوصى ديده مى شــود. وى معتقد اســت 
دولت هــا در ايــن 4 دهــه به دليــل وجود 
گرفتارى هاى متعدد از قبيل جنگ تحميلى و 
تحريم هاى ظالمانه غرب، نتوانسته اند آن طور 

كه بايد به اقتصاد توجه نشان دهند.
عالء ميرمحمد صادقى مى گويد: مقام معظم 
رهبرى در ســال هاى اخير، شعارهاى سال را 
از جنس اقتصاد برگزيده اند، اما متأسفانه شاهد 
اجــراى بهينه اين فرامين از ســوى مديران 
نبوديــم، بنابراين اگر به اين شــعارها توجه 
جدى شــود و به خصوص امســال كه سال 
اقتصاد مقاومتى است، در هر برابر هر تحريمى 
واكسينه مى شــويم و شاهد توسعه اقتصادى 

روزافزون خواهيم بود.
اين پيشكســوت بخش خصوصى بر اين باور 
اســت كه براى افزايش اعتمــاد عمومى در 
اقتصاد بايد دولت ها در مسير تسهيالت دهى 
به متقاضيان سرمايه گذارى با نرخ بهره اندك 
(بين 4 تا 5 درصدى و به شيوه ديگر اقتصادها) 
حركت كنند تا قشر متوسط نسبت به سرمايه 
گذارى رغبت پيدا كننــد، چراكه با نرخ 25 
درصــد بهره، صرفه اى براى ســرمايه گذارى 
با ريســك باالى اقتصادى وجــود ندارد. وى 
همچنين توصيه مى كند سرمايه گذاران جديد 
براى چند ســال از معافيت مالياتى برخوردار 

شوند تا اشتغال زايى هم جان بگيرد.

فقر غذايى 63درصد كم شد 
تسنيم:  گـزارش جهـــانى گرسنگى نشان 
مى دهد ايران چهارمين كشــور موفق دنيا در 
عرصه مبـارزه بـا گرســـنگى بـوده اسـت و 
طى سه دهه اخير شاخص گرسنگى در ايران 
63درصد كم شد.شاخص گرسنگى كشور ايران 
در ســال 1990 معادل 18,5 بوده است كه با 
تالش و برنامه ريـــزى در حوزه هاى مختلف، 
ميزان اين شــاخص در سال 2015 بـــه 6,8 
رسـيده اسـت كـه موفقيـت بزرگـى محسوب 
مى شود و ادامه اين اقدامات، مى تواند ايران را 
به كشور اول منطقه در زمينه اين شـاخص و 

مؤلفه هاى تشكيل دهنده آن تبديل نمايد.

نيمه ُپر

ذره بين

دستگاه هاى 
دولتى، نظارتى 

و بيمه گر بايد به 
حال افراد مستمرى 
بگير فكرى اساسى 

كنند تا بر اساس 
تورم معيشتى 

حقوق آنان افزايش 
يافته و مطالبات 

آنان پرداخت شود

بــــــــرش

وزير نفت با اشاره به تصميم 
مجلس شوراى اســالمى  مبنى بر 
اســتفاده مجدد از كارت سوخت، 
گفت: وزارت نفــت قانون مجلس 
شوراى اســالمى را اجرا كرد، قانون 
گفته است بايد ســوخت با كارت 
ارائه شود وزارت نفت هم اعالم كرد 
افرادى كه كارت سوخت ندارند براى 

نگاه فعال اقتصادى 

معاون مديركل مبارزه با 

درصدى لوازم آرايشــى به شــكل 

رضا موسى زاده درباره واردات قاچاقى 
لوازم آرايشى و بهداشتى اظهار كرد: 
طبق برآوردهاى انجام شده، قاچاق 
لوازم آرايشــى و بهداشتى در سال 

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

شرايط پيش فروش سكه اعالم شد
خبر

اقتصاد: مديركل ريالى و نشر بانك مركزى با اعالم آغاز پيش 
فروش سكه از 17 بهمن ماه شرايط آن را تشريح كرد.

مدير كل ريالى و نشــر بانك مركزى به جريان افزايش قيمت 
ســكه در چندماه گذشته اشاره كرد و گفت: سكه حدود 250 
هزار تومان حباب داشــت و از ايــن جهت تصميم به ورود به 
حراجى از طريق بانك كارگشايى گرفتيم و در دو ماه اخير موفق 

شديم حباب را تقريباً به طور كامل تخليه كنيم.
بنابر توضيحات رحيمى پيش فروش از 17 بهمن ماه در شعب 

منتخب بانك ملى آغاز مى شود. 
در مرحله اول يك ميليون تومان از متقاضى اخذ شده و در زمان 

سررســيد كه به صورت 6 ماهه و يكساله خواهد بود، براساس 
نرخ روز تسويه مى شود.در اين پيش فروش تمام سكه ها به طور 
تمام بهار بوده و به نرخ روز تحويل مى شود. براى دوره 6 ماهه 
تخفيف چهار درصدى و براى يكســاله تخفيف 9 درصدى در 
نظر گرفته شده است كه البته با توجه به يك ميليون تومانى كه 

اكنون دريافت مى شود، حدود 15 درصد بازده خواهد داشت.
وى گفت كه تاكنون در حراجى هايى كه در بانك كارگشايى 
برگزار شــده، حدود 230 هزار قطعه ســكه حراج شده كه 
107 هزار قطعه نيم سكه و 120 هزار قطعه تمام بهار آزادى 

بوده است.

وزير ارتباطات: اپراتورها تضمين امنيت نكنند USSD قطع مى شودماجراى كالهبردارى يك خانواده از 8 بانك كشور!
تسنيم: پرونده پدر و پسرى كه با استفاده 
از اســناد مجعول موفق به اخذ حدود يك 
هزار و 400 ميليارد ريال تسهيالت از هشت 
بانك دولتى و خصوصى شدند، همچنان بعد 
از هفت سال در بالتكليفى به سر مى برد تا 
جايــى كه يكى از متهمــان آن به خارج از 

كشور هم فرار كرده است.
متهم رديف اول اين پرونده «و.الف» نام دارد 
كه به مشــاركت در كالهبردارى با استفاده 
از اســناد مجعول از هشــت بانك دولتى و 
خصوصى جمعاً به مبلغ حــدود يك هزار و 

400 ميليارد ريال متهم است.
اين پرونــده در مجمــوع 10 متهم دارد 
كــه «م.الف» پدر متهم رديــف اول، يكى 

از آن هاســت، متهم رديف نهم اين فساد 
اقتصادى نيــز «الــف.ح.س» داماد متهم 
رديف دوم است كه بر اساس كيفرخواست 
صادره به تحصيل مال نامشــروع از بانك 
صــادرات به مبلــغ 32 ميليــارد و 720 
ميليــون و 899 هــزار و 160 ريال متهم 

است.

اقتصاد: وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات 
درباره مباحث اخير مطرح شده در مورد قطع 
ســرويس USSD در كشــور تأكيد كرد كه 
اگر اپراتورهــا نتوانند از عهده تضمين امنيت 
بســترهاى USSD بربيايند، به طور قطع نظر 
ما هم اين است كه اين شيوه ادامه پيدا نكند.
آذرى جهرمى در پاســخ به پرسشــى درباره 
مباحث مطرح شــده در روزهاى اخير مربوط 
به قطع ســرويس هاى USSD، اظهار كرد: در 
هر صــورت تصميم بانك مركــزى در كليت 
خودش تصميم درستى است و اين كه امنيت 
را در خدمات بانكى لحاظ كنيم يك ضرورت 
درست است، چراكه اكنون در بستر USSD از 
دكل مخابراتى تا شبكه بانكى، اطالعات كارت 

مشــتريان را در دســت دارند و اين خود يك 
مخاطره است. وى بابيان اينكه در حال حاضر 
بعد از USSD ها بيشترين خريد شارژها از خريد 
دستگاه هاى POS انجام مى شود، اما خريد از 
طريق دستگاه هاى POS گاهى گزارش شده تا 
سقف 1500 تومان درباره كارت شارژهاى 10 
هزار تومانى براى مشتريان هزينه داشته است.
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر انقالب اسالمى:
گشايش اقتصادى و بهبود و رفع معضالت كنونى، 

جز با جدى گرفتن و پيگيرى همه جانبه اقتصاد 
مقاومتى، ميسر نخواهد بود.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا قاضى الحاجات

 دوشنبه 16 بهمن 1396  18 جمادى االول 1439 5 فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8615 

گزارش از رويداد

مردان موقت
نگاهى به فراز و فرودهاى تشكيل نخستين دولت پس از انقالب

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  با همه «موقت» 
بودنش، اما قرار بود نقشــى بسيار مهم و تعيين 
كننده را در ســر و سامان دادن به آشفتگى ها به 
عهده بگيرد. قرار بــود قوه مجريه يك نظام نوپا 
باشــد و اول از همه بــرود به جنگ بقاياى نظام 
شاهنشاهى و دولت غيرقانونى بختيار كه امام(ره) 
12 بهمن در بهشت زهرا، تو دهنى اول و آخر را به 
آن زده بود. قرار بود، سازوكارهاى دست و پاگيرى 
كه هنوز در گوشــه و كنار نفس مى كشيدند و 
هزارجور ادعا براى بازگرداندن سلطنت داشتند به 
وسيله دولت موقت، دست و پايشان جمع شود. 

  موقتًا
16 بهمــن 1357،آمفى تئاتر مدرســه «علوى»، 
ساعت 17/30 - امام(ره) در حضور بيش از 400 
خبرنگار داخلى و خارجى مانند هميشــه، بدون 
مقدمه چينى ســراغ اصل موضوع رفت: « آقايان 
آشفتگى چند ساله ملت ما را مى دانند. مطلعند كه 
تمام دستگاه هاى ملى و دولتى فلج شده است... ما 
همه اين مســائل را ان شاء اهللا با پشتيبانى ملت 
حل خواهيم كــرد... براى اينكه خاتمه بدهيم به 
وضع كشــور، ما به واسطه اتكا به آراى عمومى... 
رئيس دولتــى را معرفى مى كنيم... موقتاً دولتى 
تشــكيل بدهد كه هم به اين آشفتگى ها خاتمه 
بدهد و هم يك مسئله مهمى كه مجلس مؤسسان 
است، انتخابات مجلس مؤسسان را درست كند... 
و همين طور انتخابات هم درســت بشود و آن ها 

دولت دائمى را انتخاب بكنند...». 

  ناچار شدم قبول كنم!
مرحوم «هاشــمى رفســنجانى» حكم رسمى 
انتصاب را از ســوى امــام(ره) مى خواند: «بنا به 
پيشنهاد شوراى انقالب، بر حسب حق شرعى و 
حق قانونى ناشى از آراى اكثريت قاطع قريب به 
اتفاق ملت ايران و به موجب اعتمادى كه به ايمان 
راسخ شما به مكتب مقدس اسالم و اطالعى كه 
از ســوابقتان در مبارزات اســالمى و ملى دارم، 
جنابعالى را بدون در نظر گرفتن روابط حزبى و 
وابستگى به گروهى خاص، مأمور تشكيل دولت 

موقت مى نمايم...». مهندس «بازرگان» نيز پشت 
تريبون حاضر مى شود و مى گويد: «خداى بزرگ 
را شكر مى كنم كه چنين اعتبار و ُحسن شهرتى 
را، كه به هيچ وجه اهليت و لياقت آن را نداشتم، 
به من ارزانى داشته... اين مأموريت يعنى سياست 
دولت موقت و تشكيل حكومت در شرايط بسيار 
دشوار و خطرناك، عظيم ترين شغل و وظيفه و 
در عين حال بزرگ ترين افتخارى اســت كه به 
بنده واگذار شــده است... قاعدتاً با توجه به جثه 
نحيف و نواقص ومعايب خودم نمى بايستى قبول 
اين مسئوليت را كرده و زير بار چنين امرى رفته 
باشم؛ ولى از يك طرف بنا به ضرورت و وظيفه و 
مسئوليت طبيعى و انتظارى كه داشتند مجبور 
بودم، ناچار شدم قبول كنم...»! نخستين دولت 
پس از انقالب، در چنين شرايطى و در حالى كه 
پيروزى قطعى انقالب هنوز اعالم نشده است، پا 

به عرصه وجود مى گذارد.

  پيشنهاد دوستان
آن روزها نه، ولى ســال ها بعــد، دولت موقت و 
رئيسش براى خيلى ها تبديل به عالمت سؤال 
شد.زمانى كه امام(ره) در ماجراى كنار گذاشتن 
«منتظرى» از قائم مقامى نوشت: « واهللا قسم من 
از ابتدا با انتخاب شــما مخالف بودم... واهللا قسم 
من با نخست وزيرى بازرگان مخالف بودم، ولى 
او را هم آدم خوبى مى دانســتم... واهللا قسم من 
براى رياست جمهورى به بنى صدر رأى ندادم...» 
اين پرسش كه «چرا بازرگان نخست وزير شد»؟ 
در ذهن مردم پر رنگ تر شد. مرحوم «سيد احمد 
خمينى» در اين باره مى گويد: «دوســتان امام، 
آقاى مهندس بازرگان را براى نخســت وزيرى 
موقت انتخاب و پيشــنهاد كردند. امام مخالف 
بودند، اما به واسطه احترام به نظر دوستان قبول 
كردند.» در متن حكم انتصاب نخست وزير نيز 
همان اول،جمله « بنابر پيشنهاد شوراى انقالب» 
به چشم مى خورد. مرحوم «هاشمى رفسنجانى » 
نيز گفته است: «عامل مهم ديگري هم اعضاي 
شوراي انقالب را به انتخاب آقاي بازرگان ترغيب 
كرد كه آن رابطه ايشــان و بختيار بود كه تصور 

مي شــد از حاد شدن مســائل و درگيري هاي 
خونين جلوگيري خواهد كرد و انتقال قدرت را 

آسان مي كند...». 

  كالهى كه سر آمريكا رفت
براى پيدا كردن پاســخى بهتر بايد به شرايط 
خاص آن دوران توجه داشت. به اينكه هم شوراى 
انقالب و هم خود امام(ره) بر اين نكته كه نخست 
وزير غير روحانى باشد تأكيد داشتند. آن ها در 
واقع دنبال فردى بودنــد كه تجربه مديريت و 
امور اجرايى در آن ســطح داشته باشد. در ميان 
مبارزان و رهبران قيام كه بيشتر سال هاى عمر 
خود را به مبارزه گذرانده بودند، چنين فردى پيدا 
نمى شد. بازرگان اما در دهه هاى 20 و 30 سابقه 
مديريت، عضويت در هيئت خلع يد از انگليس، 
رياست هيئت مديره شركت نفت و... را داشت و 
به ديندارى نيز شهره بود. عالوه بر اين ها برخى 
معتقدند فشارهاى بين المللى نيز وجود داشت 
و امام(ره) نمى خواســت با انتخاب يك روحانى 
اين فشارها افزايش پيدا كند. «محسن رضايى» 
در سال 89 مى گويد: « اگر در سال اول بازرگان 
انتخاب نمي شد، ما نمي توانستيم انقالب را جلو 
ببريم. انتخاب بازرگان توسط امام(ره) بزرگ ترين 
كالهي بود كه امام(ره) به سر آمريكا گذاشت». 

  شاه كجا برود؟
نخســت وزير دولت موقت،پيــش از اين ها با 
انقالبيون اختالف نظر اساســى داشت. اگرچه 
پس از سفر به پاريس رهبرى امام(ره) و همراهى 
با انقالبيون را پذيرفت، اما «روح اهللا حسينيان» 
مى گويــد: « بازرگان در اواخــر مهر در پاريس 
خدمت امام رســيد و تالش كرد تا به اصطالح 
مواضع امام را تعديل كند. وى در حضور امام(ره)

گفت: آقا! ايران ســه ركن دارد: شــاه، ارتش و 
آمريكا. شما مى گوييد شاه برود، اوالً كجا برود؟ 
شــاه رفتنى نيســت، به فرض برود، با آمريكا و 
ارتش چه مى كنيد؟ حضرت امام (ره) با تبســم 
فرمودند: شــما بگوييد شــاه بايد برود، با مردم 
هم صدا بشويد، وقتى رفت، ارتش فرزندان همين 
مردم اند... آمريكا هم گورش را گم مى كند. شما 
غصه اين ها را نخوريد، شما موضع ملت را پذيريد 

كه شاه بايد برود».

  دولت نازك نارنجى
دولت موقت با همه ســوابق مبارزاتى و اجرايى 
رئيسش و با وجود پذيرفتن رهبرى امام(ره) اما 
منش و روش هاى كارى اش با انقالبيون، سرعت 
عمل انقالبى مــورد نياز آن روزگارو ديدگاه هاى 
بسيارى از اعضاى شوراى انقالب متفاوت و گاه در 
خالف جهت آن ها بود. نخست وزير در سخنانش 
گفته بود: « بنده ماشيِن ســوارِى نازك نارنجى 
هســتم كه بايد روى جاده  هاى آســفالت و راه 
هموار حركــت كنم ». دولت نــازك نارنجى از 
همان روزهاى نخســت با شوراى انقالب كه در 
واقع قوه مقننه آن زمان بود، دچار چالش شــد. 
از سوى ديگر اصرار به باقى ماندن دولت بختيار، 
پافشارى و فشار وارد كردن به انقالب براى رابطه 
بــا آمريكا و مهم تر از آن مخالفت با اصل واليت 
فقيه نشان مى داد، نمى توان آينده روشنى را براى 
ادامه فعاليــت دولت موقت و اعضاى آن متصور 
بود. اصرارها و اعتراض يك بار به اســتعفايى كه 
پذيرفته نشد، انجاميد. تسخير النه جاسوسى اما 
بهانه آخر را دست دولت موقت داد تا در دويست 
و هفتاد و پنجمين روز عمرش(13 آبان 58)، به 
اتفاق همه اعضا دوباره استعفا كند. استعفايى كه 

توسط امام (ره) پذيرفته شد. 
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اين بار نفتكش، گم شد!
مهر / «راوش كومار» سخنگوى وزارت خارجه 
هند در توييتر خود نوشت: «نفتكش دريايى 
«اكسپرس» متعلق به شــركت حمل و نقل 
«آنگلو استرن» بمبئى، به همراه 22 خدمه در 
سواحل «بنين» در خليج گينه گم شده است»!

« اسد» در ليست ترور
فارس/ روزنامه «الجريده» كويت به نقل از يك 
منبع خاص فاش كــرد كه يگان ويژه ترورهاى 
«موساد» موسوم به يگان «قيساريا» نام «بشار اسد» 

را در فهرست ترورهاى خود قرار داده است.

بايد شك كرد
فرارو / «آذرى جهرمى» درباره اظهارات اخير، 
رئيس سازمان پدافند غيرعامل در رابطه با سهم 
باالى تلگرام از پهناى باند ايران گفت: «آمار ارائه 
شده به ايشان صحيح نيست. ارائه اين آمار آن 
هم از سوى مسئوالن اين شائبه را ايجاد مى كند 

كه بايد در صحت ساير آمارها هم شك كرد»!

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4612/18

23/0223/35 5/035/35

17/0217/36

6/297/00

17/2117/55

اينجا درنگ جايز است
 عكس/ مرتضى ياقوتى 

گرگ خانگى آقاى همسايه!
ديشب تا خود صبح، صداى ز وزه گرگ مى پيچيد توى گوشم. خياالتى شده بودم 
البد. از عواقب پرخورى بود و ديدن مستندهاى حيات وحش. صبح اما، همزمان 
با بيرون آمدنم از خانه، يك هيكل خاكســترى، هم قد و قامت خودم (بال نسبت 
البته) از در خانه همسايه آمد بيرون و بعد هم خود آقاى همسايه قالده به دست 
وارد راهرو شد! داشتم فكر مى كردم كه چرا آثار پرخورى و مستند هاى شب قبل 
هنوز از سرم نپريده كه آقاى همسايه گفت: گرگ را حال مى كنى؟ خريده ام كه 
سمندر و عقابم تنها نباشند...در ضمن ببينم كدوم همسايه اى جرئت داره از حاال 

به بعد شارژ ساختمون رو سر موقع نده!

با حيرت پرسيدم: حاال گرگه واقعاً يا شوخى مى كنى؟
گفت: خبر ندارى مگه؟ آفتاب پرست و مار و اينجور چيزها از مد افتاده ان ديگه... 
زديم توى كار گرگ خانگى... اگه بدونى چقدر پول دادم بابتش... رنگت چرا پريد؟ 
نترس «ركس» قاطى ســگ ها بزرگ شده و اهلى محسوب مى شه... توى خيابان 
كه راه مى رم، كف همه مى بره...اگه خواستى قرض مى دم يك روز برى قدم بزنى 
باهاش... همين طور كه آقاى همسايه از وجنات گرگ خانگى اش تعريف مى كرد، 
من داشــتم به خيل آدم هايى كه البد از فردا با گرگ هايشــان در خيابان جوالن 
مى دهند، به بازار ســياه گرگ اهلى! با قيمت هاى سر به فلك كشيده، به قاچاق 
گرگ و انقراض گرگ ها و... فكر مى كردم. ما آدم ها، براى بيشتر ديده شدن داريم 

به كجا مى رويم اصالً؟

چــــرا ؟
 ايستگاه / اميد ظرافتى   

آب ... پرنده ... زندگى... آب كه باشــد ، «هور العظيم »هم هست و به جاى 
ريز گردها ، پرنــدگان ،افق نگاهمان را پر مى كنند ...  «هور» كه باشــد ، 

خوزستان نفس مى كشد.
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