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ضميمه روز

حاج على انسانى از روزهاى 
مبارزه و شكنجه مى گويد

جرم ما 
عشق بود

در بازديد از مركز سوغات فرهنگى زائر عنوان شد

شهردار مشهد:  برند آستان قدس پشتوانه اعتماد به سوغات رضوى است

 اقتصاد  درگيرودار نوســان شديد نرخ 
اقتصــادى وغيراقتصادى  ارز كه داليل 
متعــددى دارد ودرشــرايطى كه برخى 
فعاالن بازار دورخيز كردند كه دارايى هاى 
خــود رابا نرخ جديــد ارز تطبيق دهند 

رئيس اتــاق اصنــاف ايران با ارســال 
ابالغيه اى به اتحاديه هاى صنفى، تأكيد 
كــرد افزايش قيمت كاالهــا و خدمات 
صنفى تا پايان فروردين ماه سال 1397 
ممنوع اســت. در صورت اجراى درست 

اين طــرح ، بخش خصوصــى كنترل و 
مديريت بازار كاال را به دست مى گيرد.

علــى فاضلى در اطالعيه اى به رؤســاى 
اتاق هاى اصناف مراكز اســتان ها از آن ها 
خواســت به اتحاديه هاى صنفى استان 

متبــوع خود ابــالغ كنند كه تــا پايان 
فرورديــن ســال 97، از افزايش قيمت 
هرگونــه كاال و خدمات صنفى توســط 
واحدهاى صنفــى جلوگيرى كنند. وى 

همچنين از ...

 ............ صفحه 2 قدس خراسان

بررسى 
دستاوردهاى 40 ساله 

بهداشت و درمان
در گفت و گو با كارشناسان

انقالب سالمت

جزييات 
تيراندازى

و قمه كش 
پاستور

 بخش خصوصى پاى كار آمد 

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 2

 

در جست و جوى حقيقت از ُرم تا قم
 معارف  از ُرم تا قم را براى يافتن حقيقت پيموده است. زندگى مؤمنانه در تاجرزاده ايتاليايى از مسلمان شدنش مى گويد

«حوض سلطون» را به تعلقات دنياى آن سوى آب ها ترجيح داده است و اين 
پيوند را دعوتى ماورايى براى ســعادت ابدى اش مى داند. سرنوشتش شبيه 

 ............ صفحه 6هموطنش ادواردو آنيلى است؛ تاجرزاده اى كه...

سؤال درباره مؤسسات مالى و اعتبارى لغو شد

فشار البى حامى دولت مانع طرح سؤال از رئيس جمهور
سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به شايعه تشكيل كارگروه اصالح برجام:

رؤياى آمريكا تعبير نخواهد شد
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 7

خليل زاده: حاضرم ازكى روش 
چندبارعذرخواهى كنم

سينما براى من 
فقط يك دغدغه است

بيكارى
كار دست وزير  داد

10 12 7
مدافع پرسپوليس در گفت و گو با قدس گفت وگو با محمد على نجفى به انگيزه بزرگداشتش در جشنواره فجر بررسى 10 محور دومين طرح استيضاح ربيعى

:امام على
بندگان خدا خود 

را بسنجيد، پيش از 
آنكه آن را بسنجند 

و حساب نفس 
خويش را برسيد، 

پيش از آنكه به 
حسابتان برسند....
نهج البالغه - خ طبه 90
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گفته بودند هرجا سازگار 
را دیدید با تیر بزنید

 روایت حاج غالمرضا سازگار 
از روزهای مبارزه و پیروزی

  خاطره گویي حاج اكبر موالیي پیرغالم 
اهل بیت   از سال هاي مبارزه

 سال 42 درحضور امام 
 مداحي كردم 

 شماره 64  سـه شنبه17 بهمن 1396 19 جمادي االول 1439

هـیئت

صفحه  7صفحه 2

حاج علي انساني از روزهاي مبارزه 
و شكنجه در كمیته مشترك
 ضد خرابكاري مي گوید

جرم ما

بـود

صفحه 3

انقـالب 
اسالمي

ويـژه نامـه   

پيـروزي

پهپاد ايرانى روى خط توليد قرار گرفت

«مهاجر6» مسلح به 
بمب هاى هوشمند نقطه زن

 ............ صفحه 2



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه   17 بهمن 1396  19 جمادى االول 1439 6 فوريه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8616 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

متناسب با تهديدها ظرفيت سازى كرده ايم   مهر: جانشين فرمانده كل سپاه گفت: ما توانستيم متناسب با تهديدهاى دشمن ظرفيت سازى كنيم و تمام عرصه هاى عمل نظامى دشمن را به فضل الهى مسدود 
كرده ايم. سردار حسين سالمى در نشست هماه نگى برگزارى چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، گفت: آمريكايى ها براى مقابله با اين انقالب همه ابزار خود را به كار گرفتند و من معتقدم خداوند اين تقابل را زمينه 

رشد و تعالى انقالب اسالمى قرار داد همان گونه كه در صدر اسالم عده اى معدود در جنگ بدر توانست بر كفار غلبه كنند.

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

 سياست/ آرش خليل خانه  سخنگوى 
وزارت خارجــه بــا تأكيد بــر اينكه هيچ 
اظهارنظر رســمى از ســوى كشــورهاى 
اروپايى در مورد تشــكيل كارگروهى براى 
اصالح برجــام دريافــت نكرده ايم، گفت: 
آمريكايى ها بر اساس عادات غلط و ديرينه 
خود، رؤياهايشان را از زبان ديگران مطرح 

مى كنند.
بهــرام قاســمى در واكنــش بــه ادعاى 
وزيرخارجه آمريكا در مورد توافق با ســه 
كشــور اروپايى عضو برجام براى تشكيل 
اين كارگروه، افزود: اين خواب و رؤيا تعبير 
نخواهد شد. ما هيچ اطالعى از اين كارگروه 
نداريم و خبرى در ايــن زمينه به ما داده 

نشده است.

 در جايگاهى نيستند كه شرط بگذارند
وى درباره شــايعاتى مبنى بر اينكه رئيس 
جمهور فرانسه براى سفر به تهران شروطى 
از جمله مالقات با رهبرى و پذيرش مذاكره 
در مورد شروط آمريكا در برجام را تعيين 
كرده اســت، با بيــان اينكه 
ما شــرط پذير نيســتيم و 
خودمان  را  سياست هايمان 
تعيين مى كنيم، اظهارداشت: 

اين خبر غلط و نابجاست. 
قاسمى تصريح كرد: رئيسان 
كشــورها كه در ســفرهاى 
رســمى به ايران مى آيند، به 
حضور مقــام معظم رهبرى 
مى رســند و ايــن امــر در 
پروتكل هاى جمهورى اســالمى پذيرفته 
شده و نمى تواند شرط باشد و اين را به گونه 

ديگرى مطرح كردن، اشتباه است. 
وى افزود: با وجود روابط خوب و رو به رشد 
ايران و فرانســه، اين كشــور در جايگاهى 

نيست كه شرايطى براى ما تعيين كند.

 حضور ايران در اجالس بازسازى عراق
ســخنگوى دســتگاه ديپلماسى درباره 
سطح حضور ايران در اجالس بازسازى 
عراق كــه قرار اســت در كويت برگزار 

شود با اشــاره به اينكه نوع روابط ايران 
با عراق متفاوت از ديگر كشورهاســت و 
با يادآورى اينكه ايران از زمان ســقوط 
در  عــراق همواره  ديكتاتورى  حكومت 
كنار مردم اين كشــور بوده است، گفت: 
نوع همكارى هاى ما بــا عراق منوط به 
اين نوع اجالس ها نبــوده، البته ما اين 
اجالس هــا را نيز مهــم مى دانيم و در 
اجالس كويــت هم به صــورت جدى 
شــركت مى كنيم. بايد در آنجا ببينيم 
چه طرح هــا و برنامه هايى وجود خواهد 
داشــت و ســپس در مــورد چگونگى 
سياست گذارى هاى خود در همكارى با 
عراق تصميمات الزم را اتخاذ مى كنيم.

 تركيه بايد عمليات نظامى در سوريه 
را متوقف كند

ســخنگوى وزارت خارجه در پاســخ به 
اين پرســش كه آيا نقش آفرين نبودن 
ايران در مورد حمالت تركيه به شــمال 
ســوريه و به جريان نيفتادن توافق هاى 

ســوچى نشانه كنار گذاشته شدن ايران 
از تحوالت سوريه و پيش افتادن روسيه 
و تركيه محســوب مى شــود، با رد اين 
رايزنى ها و هماهنگى ها  تفســير گفت: 
بين سه كشور محور آستانه ادامه دارد، 
ولى ما تأكيــد داريم عمليات تركيه در 
شــمال ســوريه بايد متوقف شود، زيرا 
ادامه ايــن روند مى تواند به بازگشــت 
تروريســت ها و ناآرامــى كمــك كند، 
چنان كه برخى اخبار در روزهاى اخير 
از اقدامات جديد تروريســت ها حكايت 
دارد. ما تأكيد داريم تركيه مسائل خود 

را در پروسه آستانه دنبال كند.
خبرنگار ديگرى از قاسمى پرسيد: عراقچى 
معاون سياســى وزيرخارجــه تيرماه 95 
 FATF گفته بــود، مذاكرات ميان ايران و
بر سر تعريف تروريسم در دستورعمل هاى 
ايــن كارگروه در ســال 96 انجام خواهد 
گرفت، آيا اين مذاكرات آغاز شــده است. 
كــه وى از تماس ها و مذاكــرات در اين 

خصوص خبر داد.

وى در واكنش به حمايت وزارت خارجه 
آمريكا از كمپين كشــف حجاب با بيان 
اينكه آمريكا در راســتاى سياست هاى 
خصمانه خود از هر فرصتى براى مداخله 
در امور ايران و ديگر كشــورها استفاده 
مى كند، گفت: اين روش محكوم اســت 
و آن ها حق ندارند در امور داخلى ايران 

اظهارنظر كنند.
ســخنگوى وزارت خارجه در واكنش به 
سخنان مســئول امنيت ملى افغانستان 
و ادعــاى او مبنــى بر اينكه روســيه و 
ايــران به دليــل جنگيــدن طالبان با 
داعش كمك هايــى را به اين گروه ارائه 
داده اند، با تأكيد بر اينكه مسائل داخلى 
افغانستان به خودشان مربوط است و ما 
دخالتــى در آن نمى كنيم، گفت: دولت 
دوست و برادر ما افغانستان مى تواند در 
كنار ساير احزاب و گروه هاى موجود در 
اين كشور، تالش هاى بيشترى در جهت 
تثبيــت و بازگرداندن امنيــت در اين 

منطقه انجام دهد.

سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به شايعه تشكيل كارگروه اصالح برجام :

رؤياى آمريكا  تعبير نخواهد شد

  به نظر مى رسد دولت مورد حمايت آقاى مطهرى همه مشكالت كشور مثل تحريم، 
بيكارى، فساد، قاچاق، رانت خوارى و اختالس را حل كرده كه ايشان به عنوان فرزند يك 
روحانى شهيد در كنار تالش براى رفع حصر سران فتنه به فكر حمايت از بى حجابى 

افتاده و در كشور اسالمى از اختيارى بودن حجاب صحبت مى كنند... 9150001495
  سالم. مسئوالن دولتى ميگن بودجه نداريم يارانه بديم يا يارانه ها رو افزايش بديم، 
بعد يك نفر از كارمندان وزارت نفت100ميليارد تومن اختالس ميكنه، وزير اطالعات 

قبل از اين اختالس گفت مديران دوتابعيتى نداريم. 9190006557
  واقعاً بى عدالتى در اين حد؟ بنده از شركت اخراج شدم، رفتم اداره كار شكايت كردم 
و رأى به نفع من دادند. حاال در اجرا قوه قضائيه مى گويد نمى شود پولت را بگيرى! كجا 

بايد بروم تا حقم را بگيرم؟9360002398
  آقاى روحانى: امام به ما ياد داد در مقابل اســتبداد و اســتكبار بايستيم؛ بايد به 
ايشــان يادآورى كرد كه امام راحل، مستضعفين را صاحبان انقالب مى دانست، بر 
خالف دولت اشرافى شما كه جز فشار و بى عدالتى و گرانى براى آن ها چيزى نداشته 
و حتى در مقابل مســتكبران يا به قول خودتان كدخدا دستاوردهاى ملت را بر باد 

داديد... 9150001495
   سازمان ملل هيچ شناختى روى كشور ما ندارد، گفته فاصله فقير و غنى در ايران 
كمتر شده، كامالً اين گفته اشتباه است، فاصله خيلى بيشتر شده! راستى آقاى رئيس 

جمهور از مردم زلزله زده چه خبر؟ 9150009603
  آقاى روحانى تمام زندگى من فقط يارانه اســت و بس، تمام زندگى من مال تو 

فقط خواهشاً دست از سر ما بردار و برو. 9390001288
  يك ســال و نيم است كه دياليز مى شــوم! هر جا مى روم جواب نمى دهند، داد 
مى زنند حامى مســتضعفانيم، ولى سايت كميته امداد بسته است. دولتمردان چرا 

سايت معيشت كميته امداد را بسته اند؟.9360008106
  چطور انديشــكده آمريكايى نظرســنجى از مردم ايران انجــام مى دهد، ولى 
ما نديديم كســى تو مملكت از حال و احوال ملت يك نظرســنجى شفاف انجام 

بدهد؟!.9150004602
  اگر همه به حق خودشــان قانع باشــند، پس كى پول بيــت المال را بخورد؟ 

9350009683
  آقاى شــريعتمدارى اجرتان با امام زمان(عج) اين را مى گويند آتش به اختيار! 
كاش بقيه انقالبيون واقعى هم بيايند مثل شما روشنگرى كنند، واقعاً شيعه على(ع) 

هستى. 9160003247
  مى گويند براى جلوگيرى از كالهبردارى، تراكنش ها 24 ساعت بعد مى رود توى 
حساب! يكى نيست به اين ها بگويد اين خودش يك نوع كالهبردارى است، مى دانيد 

سودش چقدر است؟ 9120008675
  اگر صد سال گبر آتش فروزد/ و گر يك دم در او افتد بسوزد/ خوشحالم كه روباه 
پير، وليعهد جالد عربســتان را به كشورش راه نداد و به قول روزنامه محترم قدس 
برگشت خورد، اين است سزاى خونخواران تاريخ در اين دنيا، واى به حالت در پيشگاه 

خداوند!. 9150001735
  كسى كه با كدخدا (دشمن قرآن) بسازد و چشم اميدش به او باشد، بايد از 14 
معصــوم(ع) انتقاد كند، امام صادق(ع) فرمودند: دشــمنان ما اهل بيت از احمق ها 

هستند. 9150002864
  بيشتر  زنان  حجاب  باورند، ولى  در بازار كشور اسالمى  لباس  مناسب  پيدا نمى كنند. 
اگر كمى  از بودجه  فرهنگى  صرف  طراحى، دوخت  و توزيع  شلوار و مانتو و روسرى 
 زيبا و برازنده  به قيمت  مناسب  شود، اثر آن را در جامعه  خواهيم  ديد، ولى  اين  بودجه 

 صرف  سازمان هاى بى فايده مى شود كه  پاسخگو هم  نيستند. 9150002986

رسانه هاى مجازى عضو 
جدايى ناپذير و كليدى براى جامعه 
رســانه ها، ابزارى مهم براى تنوير افكار عمومى 
هســتند و اصلى ترين منبع انتقــال اخبار ميان 
مردم به شــمار مى روند. با وجود پيچيدگى  هاى 
فــراوان در زندگى اجتماعى و ضــرورت آگاهى 
از رويدادهايــى كه در سراســر جهان به صورت 
زنجيروار به هم پيوســته اند و بر زندگى تك  تك 
افراد تأثير مى گذارند، رسانه هاى مجازى به عنوان 
عضو جدايى ناپذير و كليدى جوامع تبديل شده اند. 
فضاى مجازى به عنوان ابزار فرهنگى بايد موقعيتى 
براى برخورد سالم و سازنده اجتماعى، سياسى و 
فرهنگى از طريق ارائه ديدگاه ها و اطالع  رســانى 
مناسب در جامعه جهانى ايجاد كند، اما در كنار 
اين كاركرد مهم و خطير، به اشــكال مختلف و 
ســازماندهى شده اى از شــايعه و شايعه  پراكنى 
با هدف جهــت  دهى افكار عمومى يك ملت نيز 
مى پردازند كه اين مسئله امروزه در جهان، نوعى 
جنگ فرهنگى و نرم تلقى مى شود. در جهان امروز 
شــايعه، يكى از موارد وقوع بحران  رسانه اى است 
كه با قدرت تأثير بر افكار عمومى شكل مى گيرد. 
بر اين پايه، ارائه تعريف علمى از بحران رسانه اى 
در عصر حاضر ضرورى به نظر مى رســد. در واقع 
بررسى بحران رســانه اى در جامعه كنونى همراه 
با ديگر بحران  هاى اقتصادى، سياسى و اجتماعى 

حايز اهميت است. 
برخى كارشناســان و جامعه شناسان معتقدند، 
ايجاد محدوديت و فيلترينگ هوشمند در فضاى 
مجازى، مى تواند راهكار قابل قبولى براى كنترل 
اين فضاها باشد، اما وجود اين موضوع نه تنها تأثير 
چندانى بر ماهيت شايعه سازى نامعتبر رسانه هاى 
مجازى ندارد، بلكه به شــكل گيرى بســيارى از 
سخن پراكنى ها در اين فضاها كمك مى كند. وقتى 
اخبارى نادرست از طريق شبكه هاى اجتماعى با 
استناد به ســخنان افراد به سرعت و ناآگاهانه در 
اختيار يكديگر قرار مى گيرد، سبب مى شود تا به 
صورت يك باور عمومــى بر ذهن مخاطب تأثير 
گذارد، اما اگر رســانه ها پــس از پرداختن به اين 
گونه حوادث كه افكار عمومى با آن درگير شده، تا 
اعالم نتيجه نهايى به انتشار اخبار خود ادامه دهند، 
فضايى براى شكل گيرى شايعات در اين خصوص 

به وجود نمى آيد.
ســرعت پايين انتقال اخبار در رسانه هاى رسمى 
از عوامل فضا يافتن شبكه هاى غير رسمى براى 
انتشار خبر محسوب مى شود. درج هر گونه خبر در 
همه شبكه  هاى اطالع رسان رسمى به تأييد كامل 
از منبع معتبر نياز دارد؛ زيرا در غير اين صورت با 
پيگيرى قانونى مواجه مى شود، اما در رسانه هاى 
مجازى و شبكه  هاى اجتماعى هيچ گونه نظارت 
يا تأكيدى براى تأييد منبع وجود ندارد و اخبار و 
اطالعات به سرعت منتشر مى شوند  و اين سرعت 
انتشار مخاطبان بيشترى را به خود جذب مى كند. 
كاربران شبكه هاى اجتماعى ممكن است بسادگى 
به مطالبى دسترسى پيدا كنند كه در عرف جامعه 
اخالقى نيســت. بهتر اســت براى جلوگيرى از 
توهين ها و توليد هرزنامه ها، پروتكل هايى تدوين 
شود تا از ايجاد اين گونه ناهنجارى ها در اين فضاها 
جلوگيرى شــود. پديد آمدن موضوع شــهروند- 
خبرنگار يكى از توليدات شبكه هايى مانند تلگرام 
است كه با گســترش فضاهاى ديجيتال پديده 
شــهروند - خبرنگار به عنوان يك فرصت عالى 
مى تواند به عنوان يك ناظــر و روايتگر واقعى به 
موضوع بپردازد كه براى بســيارى از خبرنگاران 
حرفه اى پوشــش دادن اين اخبار به صورت زنده 
امكان پذير نيســت. روزنامه نگاران حرفه اى در 
زمينــه كارى آموزش و از تخصص الزم برخوردار 
هستند، اما در فضاهاى مجازى به دليل نداشتن 
تخصص الزم امكان شايعه سازى را بسيار مى كنند. 
ســواد رســانه اى در اين زمينه كمك مى كند تا 
راهكارهايى براى شناســايى مرز ميان شــايعه و 

خبرهاى موثق را نشان دهد.
سواد رسانه اى به مخاطب مى آموزد پيش از باور 
سريع و اقدام به انتشار مجدد يك خبر تأمل كند 
و اخبار انتشار يافته را با مؤلفه هاى عقالنى بسنجد 
و سپس نسبت به صحت خبر با مراجعه به منابع 

خبرى اطمينان حاصل كند. 
بنابراين رسانه هاى رسمى با تقويت خود در زمينه 
انتشار اخبار مى توانند منابع خوبى براى جايگزينى 
اخبار نامعتبر منتشر شده در رسانه هاى مجازى 
غيررسمى باشند. رسانه هاى سنتى با تغيير كاركرد 
مى توانند از ايجاد فضا براى انتشار اخبار نادرست 
در شبكه هاى مجازى جلوگيرى كنند. وقتى در كار 
يك خبرنگار حرفه اى يك تخلفى در انتشار خبر 
رخ دهد از طريــق ارگان نظارتى براى وى توبيخ 
و يا جريمه اى را در نظر مى گيرند، اما در فضاهاى 
اجتماعى افراد حتى مى توانند با استفاده از هويت 
جعلى به انتشار هرگونه خبرى بپردازند؛ بنابراين 
خبرنگاران بــا رعايت اصول اخــالق حرفه اى و 
مقررات شغلى خود همواره روشنى، صحت و اعتبار 
خبر را سرلوحه فعاليت خويش قرار مى دهند و اين 
گونه مخاطب به رسانه و خبرنگار اعتماد مى كند 
و وقتى خبر در تلگرام يا فضاى اجتماعى منتشر 
مى شود، مخاطبان در راديو، تلويزيون و روزنامه به 

دنبال صحت آن مى گردند. 
تنها ارائه منبع نمى تواند مانع بروز شايعه ها و اخبار 
نادرست شود و تنها هنگامى توجه به منبع خبرى 
موثق اهميت پيدا مى كند كه آن منبع شناخته 
شده، معتبر باشــد، بنابراين اگر اين قانون براى 
گروه هاى اجتماعى كه در آن ها فعاليت مى كنند 
ذكر منبع خبر در معرض اطالع رسانى قرار گيرد، 
سبب مى شــود تا افراد خود را ملزم به اطمينان 

يافتن از اعتبار منبع كنند.
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رئيس جمهور:
بدخواهان، هنوز هم در پى انتقام از ملت ايران هستند

رياست جمهورى:  اطالع رسانى  پايگاه 
رئيس جمهور با بيان اينكه نه تنها رژيم شاه، 
بلكــه همه قدرت ها در برابر خواســت مردم 
ايستاده بودند، گفت: بدخواهان، هنوز هم در 

پى انتقام از ملت ايران هستند.
حســن روحانى ديروز در همايش طرح هاى 
نوسازى ناوگان حمل و نقل جاده اى و درون 
شهرى و طرح هاى اشتغال زايى، با بيان اينكه خودروهاى فرسوده بايد به طور كامل از رده 
خارج شوند، اظهارداشت: ما براى نوسازى خودروهاى فرسوده، عالوه بر محيط زيست به 

صرفه جويى انرژى هم توجه داريم.
وى با بيان اينكه پيروزى انقالب اســالمى يك معجزه تاريخى و سياسى بود، افزود: به 
واسطه اين انقالب برخى كشورهاى منطقه عصبانى و نسبت به آينده خود نگران شدند 
و منافع قدرت هاى بزرگ به خطر افتاد، اين در حالى است كه بدخواهان انقالب پس از 

گذشت 39 سال هنوز رها نكرده و مى خواهند از ملت ايران انتقام بگيرند.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه جايگاه ترانزيتى ايران يكى از مزاياى فوق العاده كشور به 
شمار مى رود، گفت: گسترش صنعت در عين حالى كه رفاه و پيشرفت را به دنبال دارد، 
مشــكالت و آلودگى هايى هم به همراه مى آورد كه در اين راستا صنعتگران بيشترين 
مسئوليت را براى رفع اين مشكالت و حفظ محيط زيست برعهده دارند. وى با اشاره به 
اينكه امروز در دنيا كشورهايى هستند كه در شرايط آلودگى چند روز اجازه تردد خودرو 
نمى دهند، ادامه داد: اگر در كشور ما ناوگان حمل و نقل عمومى شرايط الزم و امكانات 
مناسب را براى ارائه سرويس قابل قبول داشته باشد، مى توانيم به جاى تعطيلى مدارس 
رفت و آمد خودروها را محدود كنيم. روحانى، از رده خارج كردن خودروهاى فرسوده و 
آلوده كننده را اولين گام در راستاى حفظ محيط زيست عنوان كرد و گفت: ما مى خواهيم 

اصل صرفه جويى در انرژى را در كنار اصل حفاظت از محيط زيست ضميمه كنيم.

با هدف ديده بانى شاخص هاى كليدى در تمام بخش ها
سامانه پايش اطالعات كشور افتتاح شد

مهر: ســامانه پايش اطالعات كشور «پاك» در راستاى شفافيت اطالعاتى و ارايه 
تصويــر واقع گرايانه از عملكرد دســتگاه هاى دولتى با حضور رئيس دفتر رئيس 

جمهور رونمايى شد.
محمود واعظى ديروز ضمن افتتاح سامانه پايش اطالعات كشور با گزارش مسئوالن 

طراحى و راه اندازى اين سامانه در جريان مزيت ها و قابليت هاى آن قرار گرفت.
اين سامانه اطالعاتى به عنوان مركزى براى ديده بانى شاخص هاى كليدى در تمام 
بخش ها، بخصوص در بخش هاى اقتصادى به منظور رصد فضاى كســب و كار در 
كشــور عمل مى كند و بر اين اساس پروژه توسعه و تكميل سامانه پايش اطالعات 
كشور در فاز پايلوت در حداكثر 10 دستگاه با حداقل 150 شاخص كليدى، افتتاح 

و به بهره بردارى رسيد.
ارايــه اطالعات صحيح شــفاف و به روز براى نهادهــاى حاكميتى، نهادينه كردن 
برنامه ريــزى و تصميم گيرى صحيح بر اســاس اطالعات داشــبورد، ارايه تصوير 
واقع گرايانــه از عملكرد زيرمجموعه هاى دولت در راســتاى شــفافيت اطالعاتى، 
بسترسازى تبادل اطالعات مديريتى ميان دستگاه هاى اجرايى و تحقق بودجه ريزى و 
تخصيص اعتبارات بر اساس عملكرد و تناسب هزينه ها متناسب با خروجى هاى مورد 

انتظار حاكميت از جمله اهداف راه اندازى اين سامانه به شمار مى رود.

با وجود روابط 
خوب و رو به رشد 
ايران و فرانسه، اين 
كشور در جايگاهى 
نيست كه شرايطى 
براى ما تعيين كند

بــــــــرش

شهرى و طرح هاى اشتغال زايى، با بيان اينكه خودروهاى فرسوده بايد به طور كامل از رده 
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  پهپاد ايرانى روى خط توليد

  در نشست هماهنگى چهلمين سالگرد پيروزى انقالب اسالمى مطرح شد

 «مهاجر6» مسلح به بمب هاى هوشمند نقطه زن است

انتقاد آيت اهللا جنتى از ماشين هاى ميلياردى

خبر ويژه

خبر

تسنيم: در پنجمين روز از دهه مبارك فجر، خط توليد انبوه 
پهپاد تاكتيكى «مهاجر6» مجهز به بمب هوشمند نقطه زن قائم 
با حضور وزير دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح و فرمانده نيروى 

زمينى سپاه پاسداران انقالب اسالمى افتتاح شد. 
امير سرتيپ حاتمى در اين آيين گفت: همزمان با پنجمين 
روز از دهه مبارك فجر و در طليعه ورود به چهلمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى، شــاهد رونمايى از پهپاد تاكتيكى 
«مهاجر6» مجهز به بمب هوشــمند نقطــه زن قائم به عنوان 

يكى از دستاوردهاى مهم صنعت دفاعى هستيم.
وزير دفاع و پشــتيبانى نيروهاى مسلح، با تشريح مهم ترين 
ويژگى هاى پهپاد تاكتيكى «مهاجر6» تصريح كرد: اين پهپاد 
توانمندى انجام مأموريت هاى شناســايى، مراقبت و رزمى 
با شــعاع عملياتى گســترده و مداومت پروازى باال را براى 

نيروهاى مسلح با قابليت اطمينان فوق العاده، فراهم مى سازد 
تا بتوانند عمليات مراقبت، شناســايى و انهدام اهداف مورد 

نظر را انجام دهند.
وى بــا ابراز اينكه اين پهپاد قادر اســت انــواع متنوعى از 

محموله هــاى مراقبت، شناســايى و رزمــى را حمل كند، 
تصريح كرد: اســتفاده از پهپاد «مهاجــر6» امكان ديده بانى 
هوايــى طوالنى مدت و انهدام اهداف در زمان ها و مكان هاى 

مختلف را با دقت باال فراهم مى كند.
وى از ديگــر توانمندى هاى اين پهپاد را ارســال اطالعات 
بهنگام، در روز و شــب به مراكز فرماندهى و كنترل و فراهم 
كردن اشراف گســترده اطالعاتى بر محيط عمليات عنوان 
كرد و ادامه داد: «مهاجر6» توانايى فرود و برخاســت در باند 

پروازى كوتاه را دارد.
وزير دفاع تأكيد كرد: بمب هوشمند نقطه زن قائم با قابليت 
درگيرى با انواع هدف هاى ثابت و متحرك در هر ســاعت از 
شــبانه روز قابليت نفوذ در انواع اســتحكامات و اهداف مهم 

را دارد.

فارس: رئيس شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى گفت: ما يك 
مجموعه وظايف عمومى داريم و بايد مانع حركت ماشــين هاى 
ميلياردى در خيابان ها باشــيم. مردم مستضعفى كه نان براى 
خــوردن ندارند اين ماشــين هاى گران قيمــت را در خيابان ها 

مى بينند؛ بايد به فكر اينها بود.
آيت اهللا احمد جنتى در نشســت هماهنگى برگزارى چهلمين 
ســالگرد انقالب اســالمى، گفت: اين انقالب توانســته است 
توطئه هاى سياســى و امنيتى را از بين ببرد و حتى دوستان ما 
باور نمى كردند كه انقالب 40 ســال سرپا بماند و پيشرفت هاى 

خوبى نصيب كشور كند.
وى با تأكيد بر لزوم شنيدن صداى مردم و همصدا شدن با آنان 
بيان داشــت: نبايد خود را از مردم جدا كرد؛ وضعيت معيشتى 

مردم بسيار بد است البته من وارد اين حوزه نمى شوم چون كارى 
از دســتم برنمى آيد اما زمانى كه غذا مى خورم ناراحتم كه چرا 
ما دستمان به دهانمان مى رســد ولى برخى ديگر از مردم اين 

امكان را ندارند.
جنتى با انتقاد از اينكه مســئوالن در اين باره كارى نمى كنند، 
اظهارداشــت: مسئوالن بايد با وضع فقيرانه زندگى كنند تا فقرا 
از غصه دق نكنند؛ وقتى وضع معيشتى بد باشد همين فقرا در 
خيابان اعتراض مى كنند چرا كه نمى توانند زندگى را تحمل كنند.

دبير شوراى نگهبان گفت: ما نمى توانيم توقع داشته باشيم كه 
صداى اعتراض كسى بلند نشود؛ صداى اعتراضات بايد بلند باشد 

اما بايد طبق موازين قانونى صورت گيرد.
وى افزود: ما يك مجموعه وظايف عمومى داريم و بايد مانع حركت 
ماشــين هاى ميلياردى در خيابان ها باشيم. مردم مستضعفى 
كه نان براى خوردن ندارند اين ماشــين هاى گران قيمت را در 

خيابان ها مى بينند؛ بايد به فكر اينها بود.

جزييات تيراندازى
و قمه كش پاستور

ايلنا: ظهر ديروز يك فرد كفن پوش با در دست داشتن قمه به نهاد رياست جمهورى حمله ور شد و 
از گيت امنيتى اول عبور كرد. مهاجم كفن پوش با تيراندازى مأموران امنيتى نهاد رياست جمهورى 
مصدوم شد. اين مرد 35 ساله هم اكنون به بيمارستان منتقل شده تا پس از مداوا بازجويى از وى 
صورت گيرد. محمد حسين مقيمى با اشاره به حادثه ديروز كه در آن فردى با قمه اقدام به عبور از 
گيت هاى نهاد رياست جمهورى كرده بود، عنوان كرد: در حال حاضر فرد مورد نظر به بيمارستان 

منتقل شده اما هنوز انگيزه فرد مهاجم مشخص نشده است.
وى افزود: اطالع من از اين حادثه در حد كلياتى است كه مطرح شده است. بايد صبر كنيم وضعيت 

فرد مورد نظر بهتر شود و روند بازپرسى از وى انجام گيرد تا جزئيات حادثه مشخص شود.
استاندار تهران يادآور شد: با توجه به اينكه فرد مورد نظر حامل قمه بوده و به هشدار نيروهاى امنيتى 

هم توجه نكرده، فكر مى كنم رسيدگى به اين مسئله در حال حاضر بر عهده قوه قضائيه باشد.
همدانى معاون امنيتى استاندار تهران درباره جزئيات اين اتفاق نيز گفته است: فرد مورد نظر با سالح 
سرد به نيروهاى حفاظت حمله كرده كه اين امر منجر به تيراندازى مأموران نهاد و مصدوم شدن فرد 

مهاجم از ناحيه پا مى شود و او را از ادامه مسير باز مى دارد.

آمريكا و سوئيس 
فاسدترين كشورهاى جهان هستند

فارس: به گزارش گروه Tax Justice Network، سوئيس فاسدترين كشور جهان بوده و پس از آن، 
آمريكا و جزاير كايمن قرار دارند.

به گزارش راشــاتودى،در گزارش گروه Tax Justice Network آمده اســت، سوئيس خاستگاه 
بهشت هاى مالياتى جهان است و يكى از بزرگ ترين مراكز مالى در جهان محسوب مى شود. سوئيس 
همچنين بزرگ ترين ساختار محرمانه قضايى را دارد. اين گزارش مى افزايد: سوئيس اطالعات مالى 
اشخاص را با كشورهاى پيشرفته در صورتى كه مجبور شود مبادله مى كند، اما به شهروندان ثروتمند 
كشورهاى فقير هم فرصت دور زدن و فرار مالياتى را مى دهد.  هر چقدر عدد شاخص كشورها باالتر 
باشد، دولت آن ها فاسدتر است و بر همين اساس، دولت سوئيس هم اكنون عدد 76 را در شاخص 
فساد در ميان كشورهاى جهان دارد. براساس گزارشى كه منتشر شده است، آمريكا با شاخص 60 
واحدى كه باز هم در حال افزايش است، دومين ساختار دولتى فاسد در جهان را در اختيار دارد. يكى 

از اصلى ترين داليل فساد در دولت آمريكا جذب ثروت هاى نامشروع ديگر كشورهاست. 
جزاير كايمن، هنگ كنگ، سنگاپور، لوكزامبورگ، آلمان و امارات از ديگر كشورهاى با باالترين ميزان 

فساد ادارى در جهان برآورد شده اند.

محكوم به مرگ!
تسنيم: چرا قشر فقير جامعه ايرانى بايد محكوم به مصرف «محصوالت تراريخته» 
باشند. عضو هيئت  مديره انجمن ارگانيك ايران گفت: عده اى به بهانه افزايش قيمت 
محصوالت با اجرايى شدن اين قانون در پى ادامه واردات و مصرف محصوالت پرخطر 

تراريخته  توسط قشر فقير جامعه هستند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تجليل از نخبگان علمى مدارس امام رضادر همايش «ستارگان سپهر هشتم»  آستان: همزمان با ايام دهه مبارك فجر و با هدف افزايش بصيرت انقالبى و تقويت هويت ملى دانش آموزان 
امروز 17 بهمن ماه نهمين همايش «ستارگان سپهر هشتم» ويژه دانش آموزان مدارس امام رضا(ع) برگزار مى شود. اين همايش كه مهم ترين رخداد علمى، فرهنگى و تربيتى در مجموعه مدارس امام رضا(ع) است 

بنا دارد ضمن قدردانى از نفرات برگزيده و برتر  علمى، قرآنى، ورزشى، هنرى در سطح استان، كشور و بين الملل، انگيزه مضاعفى در دانش آموزان براى ورود به عرصه هاى مختلف ايجاد كند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
ويژه خواهران زائر برگزار مى شود 

سلسله جلسات «انقالب اسالمى؛ احياي فرهنگ ايثار و 
شهادت» در حرم مطهر رضوى

آستان: به مناســبت فــرا رسيدن 
ايام اهللا دهه فجر سلســله جلسات 
سخنرانى با موضوع «انقالب اسالمى؛ 
احياى فرهنگ ايثار و شهادت» ويژه 
خواهران زائران در حرم رضوى تبيين 

و بررسى مى شود.
همزمان با فرا رسيدن ايام اهللا دهه فجر 
و چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند 

انقالب اســالمى سلسله جلسات سخنرانى و بيان معارف با موضوعات «واليت فقيه 
بنياد رهبري امام خمينى(ره )»، «نقش واليت فقيه در انقالب اسالمى»، «جايگاه مردم 
در انديشه مردم ساالري دينى»، «ايمان، جهاد و شهادت به عنوان سه عنصر اساسى 
در تداوم انقالب اسالمى» توسط كارشناسان دينى خواهر همچون خانم ها جنابى و 

حيدرزاده در رواق حضرت زهرا(س) حرم مطهر رضوى تبيين و بررسى مى شود.
«زن وســيله اي براي سوداگري و فرهنگ ســازي»، «پيشگامى زنان در حركت هاي 
معنوي انسان»، «نقش زنان در زمينه سازي ظهور»، «راهكارهاي تقويت فرهنگ ايرانى 
اســالمى»، «راه هاي حفظ و انتقال فرصت ايثار و شهادت به نسل آينده»، «گنجينه 
ارزشمند انقالب اســالمى(واليت فقيه)»، «جايگاه زن در عاشورا، انقالب اسالمى و 
انتظار»، «خانواده مهدوي انقالب» و «انقالب حلقه واسطه عاشورا در انتظار» با حضور 
كارشناســان دينى هر روز قبل و بعد از نماز جماعت ظهر و عصر در رواق حضرت 

معصومه(س) و دارالحكمه حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار خواهد شد.
همچنين زائران خواهر مى توانند در اين ايام بعدازظهرها از ساعت 16 با مراجعه به 
رواق حضرت معصومه(س) از سلسله جلسات سخنرانى با موضوعات «نقش و جايگاه 
ولى در زندگى»، «جايگاه مردم در انديشه مردم ساالردينى»، «شكوفايى جامعه در پرتو 
خودباوري و نشــاط جوانان» و «روحيه شهادت طلبى و قدرت ايمان دو عامل اصلى 

پيروزي انقالب اسالمى» بهره مند شوند.

افتتاح 3 پروژه توليدى، صنعتى و خدماتى
 در منطقه ويژه اقتصادى سرخس 

آســتان: مديرعامل منطقــه ويژه 
اقتصادى ســرخس گفت: همزمان با 
دهه مبارك فجر، سه پروژه توليدى، 
صنعتى و خدماتــى در اين منطقه 

افتتاح مى شود.
دكتر احمــد صادقى گلمكانى گفت: 
اين پروژه ها هفدهم بهمن ماه(امروز) 
با حضور مديران عالى استان خراسان 

رضوى و همچنين مديران ارشــد آســتان قدس رضوى در منطقه ويژه اقتصادى 
ســرخس افتتاح خواهد شد. وى با اشاره به پروژه هاى مذكور گفت: فرآورى و بسته 
بندى مواد غذايى از اين جمله به شــمار مى رود كه با منشأ سرمايه گذارى خارجى 
ســاخته شــده اســت. صادقى گلمكانى ادامه داد: عالوه بر اين مى توان به توليد و 
بســته بندى خاك ميكرونيزه بنتونيتى اشاره كرد كه با توجه به همجوارى منطقه 
ويژه اقتصادى ســرخس با پااليشگاه گاز شهيد هاشمى نژاد و از طرفى در راستاى 

سياست هاى اقتصاد مقاومتى و جلوگيرى از خام فروشى، ايجاد شده است.
وى اضافه كرد: در زمينه بسته بندى و فرآورى گوگرد، چندين تقاضا ارائه شده است 
كه با توجه به اهميت مقوله جلوگيرى از خام فروشى محصوالت گوگردى طى سال 

آينده در منطقه كليد خواهد خورد.
صادقى گلمكانى از ايجاد مجاورت ريل عريض و نرمال كشــورهاى آسياى ميانه و 
ايران به عنوان يكى ديگــر از پروژه هاى قابل افتتاح ياد كرد و افزود: اين امر امكان 
ترانسشــيپ كاال از واگن نرمال به عريض و بالعكس را در منطقه فراهم مى كند كه 

موجب توانمندسازى زيرساخت هاى حمل و نقل ريلى كشور خواهد شد.

خـــبر

 قدس  رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت 
به  اشاره  با  رضوى  قدس  آستان  دينى 
با  معرفتى  حلقه   450 از  بيش  برگزارى 
محوريت دهه فجر در صحن ها و رواق هاى 
منور  حرم  از  رضا(ع)  حضرت  منور  بارگاه 
رضوى به عنوان كانونى براى گفتمان هاى 

انقالب اسالمى ياد كرد.
حجت االســالم حســن  زاده با اشــاره به 
برنامه هاى اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى 
آستان قدس رضوى در ايام دهه فجر گفت: 
در بخش نوجوان، برنامه جشن تكليف ويژه 
پسران و دختران با عنوان «جوانه هاى انقالب» 
با رويكرد انقالبى برگزار خواهد شد، در اين 
برنامه عالوه بر توضيح تكاليف شرعى، تكاليف 

اجتماعى نيز آموزش داده خواهد شد.
وى افــزود: در بخش كودك همچنين ويژه 
برنامه ُجنگ پيروزى انقالب در محيط هاى 
مناسب مخاطب كودك از جمله كبوترانه، 
پايگاه هاى آداب زيارت و حلقه هاى جوانه هاى 

معرفت برگزار خواهد شد.
رئيس اداره پاســخگويى به سؤاالت دينى 
آستان قدس رضوى ادامه داد: ويژه برنامه 
كــودكان بخش هاى مختلفــى از جمله 
اجراى نمايــش و آموزش مفاهيم انقالبى 

خواهد داشت.
رئيس اداره پاســخگويى به سؤاالت دينى 
آستان قدس رضوى تصريح كرد: همچنين 
در روز 22 بهمن، اين مجموعه در نظر دارد 
براى رفــاه حال والدين، بــراى كودكان در 
مكان هاى مشخصى كه متعاقباً اعالم خواهد 

شد، در قالب «جوانه  هاى معرفت» برنامه هايى 
را برگــزار كند تا ضمــن بهره مندى كامل 
والدين از برنامه هاى سخنرانى داخل رواق، 
كودكان نيز متناســب با رده سنى خود از 

برنامه هاى مخصوص برخوردار باشند.

 حلقه هاى معرفت
حجت االســالم حســن زاده ادامــه داد: 
اداره پاســخگويى بــه ســؤاالت دينــى 
آســتان قدس رضوى حلقه هاى معرفتى 
را كــه همه روز در رواق هــاى دارالحجه، 
دارالحكمــه، امام خمينــى(ره)، حضرت 
معصومه(س)،حضرت زهرا(س) و مدرسه 
پريزاد برگزار مى شود، در ايام دهه فجر به 

صورت ويژه برگزار مى كند.
وى گفــت: در مجموع تعــداد حلقه هاى 
معرفتى كــه در اين ايام با مضامين انقالبى 

در سراسر حرم مطهر برگزار خواهد شد به 
بيش از 450 برنامه خواهد رسيد كه تعدادى 
از آن ها به طــور ويژه براى خواهران تدارك 
ديده شده است. رئيس اداره پاسخگويى به 
سؤاالت دينى افزود: همچنين برنامه پرسمان 
دينى كه براى بيش از 200 نفر در نظر گرفته 
شــده، در رواق امام خمينى(ره) و دارالحجه 
برگزار مى شود. در اين برنامه پرسش نامه هايى 
در اختيار حضار قرار خواهد گرفت كه پس 
از تكميل پرســش نامه، مجرى برنامه اين 
پرسش ها را در اختيار سخنران قرار خواهد 
داد تا مباحث در زمينه انقالب و نقش مردم 

در پيشبرد آن بررسى شود.

 برنامه هاى پرسمان
رئيس اداره پاســخگويى به سواالت دينى 
آستان قدس رضوى گفت: اين اداره داراى 

يك بانك از سخنرانان توانا و مطلع كشور 
اســت كه در برنامه هاى مختلف آيينى با 
مضامين خــاص از اين افــراد با توجه به 
تخصص و توانايى هايشان استفاده مى كند. 
اين ســخنرانان بــا بررســى هايى دقيق 
از سراسر كشــور انتخاب شــده اند تا در 
برنامه هاى مختلف حرم پاسخگوى سؤاالت 

مردم باشند.
حجت االسالم حسن زاده افزود: همچنين 
كارشناســان اين اداره پيــش از برگزارى 

و  پرســمان  برنامه هــاى 
جلسات حلقه هاى معرفت، 
به منظور آمادگى بيشــتر 
براى پاسخگويى به سؤاالت 
حضار در جلســه اى تحت 
عنوان جلســه هم انديشى 
شــركت خواهند كــرد تا 
ضمــن در اختيار قرار دادن 
پاســخ هاى مناســب بــه 
مخاطبان، پاسخ ها از مكانيزم 
واحدى نيز برخوردار باشند.

رئيس اداره پاســخگويى به 
سؤاالت دينى آستان قدس رضوى در ادامه 
تصريح كرد: برپايى مشاوره فردى و گروهى، 
مشاوره دينى و سياســى، پاسخگويى به 
سؤاالت شرعى و تشكيل برنامه فقه زندگى 
از ديگر برنامه هاى اداره پاسخگويى به  شمار 
مى  رود كه از 12 بهمن آغاز شده و با همين 
حجــم از برنامه تا پايان دهــه فجر ادامه 

خواهد داشت.

450 حلقه معرفت با محوريت دهه فجر در صحن ها و رواق هاى بارگاه منور حضرت رضا برگزار مى شود

 ســالم، از اينكه پيام بنده جهت آسفالت حرم مطهر رضوى، كانون گفتمان  انقالب اسالمى
هفت كيلومتر جاده ســربرج چاپ نموده ايد 

سپاسگزارم. 
09150006784

 با سالم، تشــكر از اينكه روز دوشنبه 16 
بهمن فضاى بيشترى را اختصاص به ستون 
صداى مردم داديد، اميدوارم ادامه داشته باشد.
09150005784

 باتوجه به اينكه علم ودانش و فناورى درهمه 
زمينه ها با سرعت در جهان پيش مى رود و در 
نتيجه كشور هم از جوانان تحصيلكرده اشباع 
شده ســزاوار نيست تشكيالت آستان قدس 
يك عده بازنشســته را با پارتى دوباره به كار 
بگيرد و آن ها عالوه بر حقوق بازنشســتگى 

حقوق ديگرى هم از موقوفه بگيرند.
09150003045

 حد فاصل قلعه خيابان و شــهرك رضويه 
روبه روى باسكول آستان قدس و در ورودى 
مزرعه نمونه تعداد 6 تــا 7 درخت تنومند 
است كه ازبى آبى روبه خشك شدن هستند! 

خواهشمند است رسيدگى فرماييد.
09150002886

 لطفاً به وضعيت نابســامان زير گذر حرم 
مطهر از نظر روشنايى، آسفالت، آلودگى هوا، 

تابلوهاى راهنما و...رسيدگى كنيد.
09150005537

 لطفاً فرش هاى حرم را بعد از اتمام مراسم 
براى جلوگيــرى از فرســودگى زير آفتاب 

جمع آورى نماييد.
09150002722

 با وجود توســعه حرم مطهر، خيابان هاى 
منتهى به حرم متأسفانه دست نخورده باقى 
مانده. آســتان قدس و شهردارى هردو بايد 

فكرى اساسى كنند.
09300004741

 سالم! لطفاً دعوتنامه ميهمانسراى حرم 
مطهربــه زائرينى كه نذرى اهدا مى كنند، 
بــه تاريخ روز باشــد و به زمــان ديگرى 

موكول نشود.
09180005211

صداى مردم

در بخش نوجوان، 
برنامه جشن 
تكليف ويژه 

پسران و دختران با 
عنوان «جوانه هاى 
انقالب» با رويكرد 

انقالبى برگزار 
خواهد شد

بــــــــرش

به مناســبت فــرا رسيدن 
ايام اهللا دهه فجر سلســله جلسات 
سخنرانى با موضوع «انقالب اسالمى؛ 
احياى فرهنگ ايثار و شهادت» ويژه 
خواهران زائران در حرم رضوى تبيين 

همزمان با فرا رسيدن ايام اهللا دهه فجر 
و چهلمين سالگرد پيروزى شكوهمند 

مديرعامل منطقــه ويژه 
اقتصادى ســرخس گفت: همزمان با 
دهه مبارك فجر، سه پروژه توليدى، 
صنعتى و خدماتــى در اين منطقه 

دكتر احمــد صادقى گلمكانى گفت: 
اين پروژه ها هفدهم بهمن ماه(امروز) 
با حضور مديران عالى استان خراسان 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

خبر

آستان: رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى گفت: در 
ايام اهللا دهه فجر محافل قرآنى «هر شــب با قرآن» در دارالقرآن 

الكريم حرم رضوى برگزار مى شود.
حجت االسالم مهدى شجاع افزود: در اين محفل نورانى قاريان 
برتر ملى و بين المللى آســتان مقدس رضوى آيات روح بخش 

كالم اهللا وحى را تالوت مى كنند.

حجت االســالم شــجاع اظهار كرد: در ادامه اين محفل نورانى 
جلسات تفسير قرآن كريم نيز با حضور كارشناسان دينى برگزار 
خواهد شــد. وى ادامه داد: همچنين در شب 22 بهمن ماه نيز 
محفل انس با قرآن كريم با حضور زائران و عاشقان اهل بيت(ع) 
و تالوت قاريان و مرتالن برتر آستان قدس رضوى در رواق امام 

خمينى(ره) حرم مطهر برگزار مى شود.

رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى ادامه داد: همچنين 
در ايــام اهللا دهه فجر محافل قرآنى ويــژه كودكان و نوجوانان 
پنجشنبه شــب ها در دارالقرآن الكريم حرم مطهر رضوى برپا 
مى شــود. وى برگزارى نشســت هاى قرآنى هر روز قبل از نماز 
جماعت ظهر و عصر، برپايى حلقه تفسير يك صفحه قرآن ويژه 
زائران خواهر و برادر بعد از نماز عصر، برپايى نمايشگاه «فجر نور 
و نجات ملت»، مسابقات قرآنى، كارگاه هاى مهدالرضا(ع)، ختم 
تالوت قرآن و صلوات و... را از ديگر برنامه هاى اداره علوم قرآنى 

آستان قدس رضوى در ايام اهللا دهه فجر دانست.

«هر شب با قرآن» در ايام دهه فجر 
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سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

تحريم هاى آمريكا تأثيرى بر رابطه ايران و روســيه ندارد مهر: «لوآن جاگاريان» ســفير روســيه در تهران گفت: تحريم هاى جديد آمريكا هيچ تأثيرى بر همكارى ها ميان مســكو و تهران به 
خصوص در زمينه همكارى هاى فنى و نظامى نخواهد داشت. وى گفت: مسكو قصد دارد همكارى ها با تهران را در حوزه ضد تروريسم افزايش دهد. ايران شريك راهبردى روسيه است و روسيه در 

چشم  انداز خود در طوالنى مدت اين ديدگاه را درباره ايران حفظ خواهد كرد. 
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مصاديق «رجل سياسى» 
در مجلس نهايى شد

تسنيم: رئيس كميسيون شوراهاى مجلس 
شوراى اســالمى از نهايى شــدن تعيين 
مصاديق «رجل سياســى و مذهبى» براى 
نامزدهاى انتخابات رياست جمهورى خبر 
داد. محمدجواد كوليوند افزود: منتظريم كه 
در پژوهشكده شوراى نگهبان و كميسيون 
مشتركى كه با حضور وزير كشور و رئيس 
مجلــس و نماينده اى از شــوراى نگهبان 
تشــكيل شــده، جمع بندى نهايى صورت 
گيرد. نماينده مردم كرج خاطرنشان كرد: 
تالش مى كنيم اصــالح قانون انتخابات در 
چارچوب تعيين مصاديق رجل سياســى و 
مذهبى براى كانديداها در انتخابات رياست  
جمهورى ســال 1400، مالك عمل قرار 

گيرد.

آخرين وضعيت استيضاح 
ربيعى، آخوندى و بطحايى

ايسنا: عضو هيئت رئيســه مجلس درباره 
اســتيضاح على ربيعى وزير تعــاون، كار و 
رفاه اجتماعى در مجلس اظهار داشــت: در 
روزهاى اخير تعدادى از نمايندگان در حال 
جمع آورى امضا براى استيضاح وى هستند، 
اما هنوز تقاضاى اســتيضاح به طور رسمى 
به هيئت رئيســه تحويل داده نشده است. 
اكبر رنجبرزاده درباره موضوع اســتيضاح 
عباس آخوندى وزير راه و شهرســازى نيز 
تصريح كرد: در اين رابطه استيضاحى مطرح 
نشــده، اما انتقاداتى از طــرف نمايندگان 
مجلس به ويژه اعضاى كميســيون عمران 
درباره مديريت بحران در برف اخير مطرح 
است. وى همچنين از مطرح شدن موضوع 
استيضاح سيدمحمد بطحايى وزير آموزش 
و پرورش در بين جمعى از نمايندگان خبر 
داد و گفت: اين استيضاح نيز به هيئت رئيسه 

تحويل داده نشده است.

نگاه به رويدادها

دولت آنكارا براى 
خروج از دام 6 سال 
پيش آمريكايى ها  
به اقدام يكجانبه 
عليه سوريه 
روى آورده است

بــــــــرش

سؤال درباره مؤسسات مالى و اعتبارى لغو شد
فشار البى حامى دولت مانع طرح سؤال از رئيس جمهور

 سياست/ مينا افرازه  هفته گذشته، 
طرح ســؤال از رئيس جمهــور درباره 
مدرك تحصيلى ايشــان و نيز تحقيق و 
تفحص از عملكرد وزارت علوم در دوره 
تصدى فرهــادى كه از ســوى 12 نفر 
از نمايندگان مطرح شــده بــود با نظر 
كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس رد 
شــد. ابهام هاى زيادى درباره وزارت علوم و عملكرد آن در حوزه مسائل فرهنگى 
و مالى وارد اســت و برخى از نمايندگان از جمله پژمانفر نايب رئيس كميسيون 
فرهنگى، با طرح سؤال خواستار پاسخگويى رئيس جمهور درباره سوابق تحصيلى و 
دعواى اين مسئله شدند، اما طرح سؤال در صحن علنى مجلس رد شد، درحالى كه 
اظهارات برخى نمايندگان بر اين است كه رد سؤال از رئيس جمهور درباره مدرك 
وى و عملكرد وزارت مربوطه اش به نوعى نفوذ و البى گرى عده اى است كه در اين 
مسئله ذى نفع هستند. جالب است برخى از افراد و جريان هاى نزديك به دولت كه 
دولت يازدهم را دولتى پاسخگو به مشكالت و سؤاالت افكار عمومى و وكالى آن ها 
مى دانند، در عمل برخالف شعارهاى خود رفتار كرده و نسبت به مسائل فراوانى كه 
به عملكرد دولت در زمينه هاى مختلف از جمله وضعيت مالباختگان، كاهش قيمت 
كاالهاى اساســى و نيز نرخ ارز و دالر و همچنين ابهام هاى درباره عملكرد برخى 
وزارتخانه ها همچون وزارت علوم مربوط مى شود، سكوت اختيار كرده اند. البته اين 
عدم پاسخگويى رئيس جمهور تنها مختص به مدرك تحصيلى خود نيست، بلكه 
در جلسه علنى ديروز شاهد بوديم كه حجت االسالم سالك نماينده اصفهان نيز 
نســبت به تالش معاونان پارلمانى دولت براى منصرف كردن آن ها درباره طرح 
سؤال از رئيس جمهور انتقاد كرد. اقدام به توزيع فرم در صحن علنى براى انصراف 
از طرح سؤال از رئيس جمهور در حالى صورت گرفت كه بسيارى از نمايندگان بر 
اين باورند كه اين اقدام نوعى هماهنگى براى ناكام ماندن طرح سؤاالت اساسى از 
رئيس جمهور اســت و عدم واكنش قاطع و جدى از سوى هيئت رئيسه در دفاع 
از حق طرح سؤال و انتقاد از دولت را نوعى انفعال و كوتاهى اعضاى آن مى دانند.

پژمانفر: ممانعت از طرح سؤال از رئيس جمهور تخلف است
نايب رئيس كميســيون فرهنگى در اين باره اظهار داشت كه ما تالش كرديم تا 
موضوع ســؤال از رئيس جمهور و تحقيق و تفحص از مدرك تحصيلى ايشــان و 
عملكرد وزارت علوم را پيگيرى كنيم، اما به دليل فضا و برخى البى بازى ها و رايزنى 
هايى كه بر مجلس حاكم بود، اين طرح رد شــد. منطق ســؤال از رئيس جمهور 
روشن بود و مراكز دانشگاهى نسبت به مدرك ايشان سؤاالتى را داشتند و همچنين 
با بررســى گزارش هاى رسيده به ما در اين زمينه، واقعيت موضوع ايراد در مدرك 

ايشان بر ما مسجل شد، اما متأسفانه اجازه طرح آن داده نشد.
نصراهللا پژمانفر تصريح كرد: اين مســئله تا حدى اســت كــه پرونده هاى زيادى 
درباره مدرك تحصيلى رئيس جمهور در محاكم قضايى تشــكيل شــده و درباره 
آن شكايت هاى بسيارى عليه رئيس جمهور صورت گرفته و پرونده تشكيل شده 
است. طرح سؤال و تحقيق و تفحص فرصت خوبى بود تا رئيس جمهور به مسائل 
و اظهاراتى كه درباره ايشــان و وزارت علوم مطرح است، ورود پيدا مى كرد و اجازه 
بررســى بيشــتر به نمايندگان مجلس را مى داد تا مشكل برطرف شود، اما اينكه 
عده اى براساس منافع خود جلوى طرح سؤال را گرفتند در واقع گوياى اين است 
كه به نوعى اين واقعيت وجود دارد و اشكال به رئيس جمهور وارد است و اين افراد 
به خاطر اين نگرانى كه بابت اين مسئله دارند، اجازه طرح آن را در مجلس شوراى 
اسالمى ندادند. نماينده مردم مشهد معتقد است: طرح تحقيق و تفحص از عملكرد 
وزارت علــوم در زمان تصدى فرهادى و نيز اعتبار مدرك تحصيلى آقاى روحانى، 
فرصتى براى مجلس شوراى اسالمى بود تا با طرح و بررسى اين موضوع، مشكالتى 
را كه ممكن است به كشور آسيب زيادى بزند، برطرف كند. نمايندگان بايد زبان 
رســاى ملت در رفع مشكالت و فسادها باشند و آزادگى و عدم وابستگى جناحى 
آن ها به حدى باشد كه مسائل را به صورت واقعى بررسى كنند و تالش كنند تا به 
رفع ابهام ها بپردازند، درحالى كه اگر امروز اجازه طرح سؤال از رئيس جمهور داده 

نمى شود، بايد كوتاهى در اين باره را متوجه نمايندگان و مجلس دانست.

گزارش خبرى

شــد. ابهام هاى زيادى درباره وزارت علوم و عملكرد آن در حوزه مسائل فرهنگى 

 بين الملل/ احمديوسفى صراف   عمليات 
دردسر ساز «شاخه زيتون» اردوغان حاال 
به دروازه شــهر ادلب سوريه رسيده است. 
هرچند كه مخالفت شــديد تقريباً همه 
كشورهاى منطقه و اروپا با اين عمليات از 
همان روز آغازين به مقامات تركيه اعالم 
شــد، اما اردوغان بى توجــه به همه اين 
اعتراض ها به پيشــروى در 
خاك سوريه ادامه مى دهد. 
مى گويد،هــدف  آنــكارا 
نابودى  ايــن عمليــات،  از 
تروريست هاى حزب كارگران 
كردســتان تركيــه، حزب 
اتحاد دموكراتيك ســوريه، 
يگان هاى مدافع خلق سوريه 
و داعش در عفرين است، اما 
آنچه در عمل رخ داده است، غصب بخش 
چشمگيرى از خاك كشور همسايه توسط 

ارتش تركيه بوده است. 
شواهد در شمال سوريه بيانگر اين است كه 

تركيه با پيروى از سياست هاى ضد 
ســورى دولت آمريكا طى 6 

سال نخست جنگ سوريه، 
فريب اين سياســت ها را 
خــورده و در دام آمريكا 
افتاده است. دولت آنكارا 
براى خــروج از اين دام 

به  آمريكايــى 

اقــدام يكجانبه عليه ســوريه روى آورده 
است.

در ادامه عمليــات شاخه زيتون، 
ارتش تركيه به ادلب رسيد

وبگاه خبرى «عنب» گزارش داد كه يك 
كاروان نظامى وابســته بــه ارتش تركيه 
وارد استان ادلب سوريه شده و از آنجا به 
«تله العيس» واقع در ريف جنوبى حلب 
رفته اســت.60 خودروى نظامى تركيه از 
جمله چندين خودروى نظامى سنگين از 
طريق روستاى «كفرلوسين» در مرزهاى 

سوريه و تركيه وارد ادلب شده است.
چندى پيش نيز تركيه يك كاروان نظامى 
را عــازم العيس كرده بود، ولى با حمالت 
توپخانــه اى ارتــش ســوريه در منطقه 
«الحاضر» نتوانســت بــه مقصد خويش 
برسد.تركيه ادعا مى كند كه براساس توافق 
«كاهش تنش» در اســتان ادلب و ايجاد 
نقاط بازرسى، اين تجهيزات را وارد كرده 
است. مسئوالن تركيه مدعى 
شده بودند كه اين كشور 
در تــالش اســت كه 
را  بازرسى  مركز   12
در ســوريه به عنوان 
توافقات  از  بخشــى 
مذاكرات آستانه ايجاد 

كند.

تركيه به همراه تروريست هاى ارتش آزاد از 
چندى پيش در ضمن عمليات موسوم به 
شاخه زيتون، به مواضع شبه نظاميان ُكرد 

در شهر عفرين حمله كرده است.
منابع محلى حاضر در عفرين اعالم كردند 
كه بيم آن دارند، دولت تركيه در خصوص 
عفرين، الگوى شــهر رقه را پياده ســازى 
كند چراكه ائتالف آمريكا در ســوريه به 
بهانه مبارزه با گروه تروريستى داعش در 
رقه، اين شــهر را كامالً نابود و ســاكنان 
آن را آواره كرد.برخــى از منابع نظامى از 
عفرين گزارش دادند كه شمارى از عناصر 
گروه هاى تروريســتى «حركة نور الدين 
الزنكى» و «فيلق الشام» از كفرلوسين وارد 
سوريه شده اند تا در عمليات تركيه عليه 

ُكردها مشاركت داشته باشند.

هشدار فرانســه به تركيه درباره 
ماهيت عمليات عفرين

«امانوئل ماكرون»، رئيس جمهورى فرانسه 
در گفــت و گو با روزنامــه فيگارو گفت، 
چنانچه مشخص شــود، عمليات تركيه 
در سوريه فراتر از جنگيدن با يك تهديد 
بالقوه تروريستى عليه مرزهاى تركيه و زير 
پا گذاشــتن تماميت ارضى سوريه است، 

مشكلى واقعى ايجاد خواهد شد.
ماكرون همچنين از قصد خود براى ديدار 
و گفت و گو با «رجــب طيب اردوغان»، 
رئيس جمهورى تركيــه در روزهاى آتى 
خبر داد و تأكيد كرد، آنكارا بايد اقدام هاى 
خود را در سوريه با همپيمانانش هماهنگ 
كنــد. رئيس جمهــورى فرانســه افزود، 

از نخســتين ســاعات  پاريس 
در  تركيه  عمليــات  اجراى 
منطقه عفرين سوريه 

خواهان در پيش گرفتن خويشتندارى و 
احتياط شده و نگران اين عمليات بود.

اين درحالى اســت كه صدهــا آلمانى بار 
ديگــر در اعتراض به عمليــات تركيه در 
عفرين تظاهرات كردند همچنين در ادامه 
اعتراضــات اروپا به عمليات نظامى تركيه 
نيز حدود 1000 نفر با تظاهرات در مونيخ 
عليه اقدام نظامى تركيه در شمال سوريه 
به خيابان ها آمدند. بنابر گزارش خبرگزارى 
آلمان، يكى از ســخنگويان پليس اعالم 
كرد كه اين تظاهرات بعداز ظهر در مركز 
شــهر آغاز شد و ساعت ها ادامه داشت. در 
آغاز حدود 200 تن در تظاهرات شــركت 
داشــتند و تعداد اين افراد افزايش يافت. 
عالوه بر مونيخ، در شــهرهاى نورنبرگ، 
رگنزبــورگ، بامبرگ و آشــافنبورگ هم 
مردم با شركت در تظاهرات به اقدام نظامى 

تركيه در عفرين انتقاد كردند.
پليــس اعالم كرد كه در شــهر نورنبرگ 
حــدود 600 نفر به خيابان هــا آمدند در 
رگنزبورگ هم 130 تن و در آشافنبورگ 
170 نفر تظاهرات كردند.شهرهاى مختلف 
آلمان از آغاز اقدام نظامى تركيه در عفرين 

عرصه چندين تظاهرات اعتراضى بوده اند.

چراغ ســبز روس ها به عمليات 
نظامى تركيه 

اين عمليات بدون چراغ ســبز روســيه 
انجام نگرفته است. روابط تركيه و روسيه 
در ماه هاى اخير رو به رشــد بوده و پيش 
از عمليــات تماس هــاى ديپلماتيك در 
عالى ترين سطح سياســى و نظامى بين 
دولتمردان و فرماندهان ارشــد ارتش دو 
كشــور صورت گرفته و با وجود سيستم 
دفاع موشكى اس 400 روسيه در سوريه 
امكان عمليات هوايى در شــمال سوريه 
وجود داشته و روس ها با خاموش كردن اين 
سيستم اين امكان را به جنگنده هاى تركيه 
دادند تا به مواضع نيروهاى مسلح كرد در 
عفرين حمله كنند؛ وگرنه هزينه عمليات 
زمينى ارتش تركيه بدون پشتيبانى نيروى 
هوايى سنگين مى شد و باعث كشته شدن 

نفرات ارتش تركيه مى شد.

آيا ارتش تركيه و آمريكا رو در روى هم قرار مى گيرند؟

رؤياى اروپايى اردوغان در سوريه

، مالك عمل قرار 

عضو هيئت رئيســه مجلس درباره 
اســتيضاح على ربيعى وزير تعــاون، كار و 
رفاه اجتماعى در مجلس اظهار داشــت: در 
روزهاى اخير تعدادى از نمايندگان در حال 
جمع آورى امضا براى استيضاح وى هستند، 
اما هنوز تقاضاى اســتيضاح به طور رسمى 
به هيئت رئيســه تحويل داده نشده است. 
اكبر رنجبرزاده درباره موضوع اســتيضاح 
عباس آخوندى وزير راه و شهرســازى نيز 
تصريح كرد: در اين رابطه استيضاحى مطرح 
نشــده، اما انتقاداتى از طــرف نمايندگان 
مجلس به ويژه اعضاى كميســيون عمران 
درباره مديريت بحران در برف اخير مطرح 
است. وى همچنين از مطرح شدن موضوع 
استيضاح سيدمحمد بطحايى وزير آموزش 
و پرورش در بين جمعى از نمايندگان خبر 
داد و گفت: اين استيضاح نيز به هيئت رئيسه 

شواهد در شمال سوريه بيانگر اين است كه 
در گفــت و گو با روزنامــه فيگارو گفت، است. مسئوالن تركيه مدعى تركيه با پيروى از سياست هاى ضد 

چنانچه مشخص شــود، عمليات تركيه 
در سوريه فراتر از جنگيدن با يك تهديد 
بالقوه تروريستى عليه مرزهاى تركيه و زير 
پا گذاشــتن تماميت ارضى سوريه است، 

ماكرون همچنين از قصد خود براى ديدار 
و گفت و گو با «رجــب طيب اردوغان»، 
رئيس جمهورى تركيــه در روزهاى آتى 
خبر داد و تأكيد كرد، آنكارا بايد اقدام هاى 
خود را در سوريه با همپيمانانش هماهنگ 
كنــد. رئيس جمهــورى فرانســه افزود، 

تركيه با پيروى از سياست هاى ضد 
6ســورى دولت آمريكا طى 6ســورى دولت آمريكا طى 6
سال نخست جنگ سوريه، 
فريب اين سياســت ها را 
خــورده و در دام آمريكا 
افتاده است. دولت آنكارا 
براى خــروج از اين دام 

به  آمريكايــى 

است. مسئوالن تركيه مدعى 
شده بودند كه اين كشور 
در تــالش اســت كه 
را  بازرسى  مركز   12
در ســوريه به عنوان 
توافقات  از  بخشــى 
مذاكرات آستانه ايجاد 

كند.

در گفــت و گو با روزنامــه فيگارو گفت، 
چنانچه مشخص شــود، عمليات تركيه 
در سوريه فراتر از جنگيدن با يك تهديد 
بالقوه تروريستى عليه مرزهاى تركيه و زير 
پا گذاشــتن تماميت ارضى سوريه است، 

مشكلى واقعى ايجاد خواهد شد.
ماكرون همچنين از قصد خود براى ديدار 
و گفت و گو با «رجــب طيب اردوغان»، 
رئيس جمهورى تركيــه در روزهاى آتى 
خبر داد و تأكيد كرد، آنكارا بايد اقدام هاى 
خود را در سوريه با همپيمانانش هماهنگ 
كنــد. رئيس جمهــورى فرانســه افزود، 

از نخســتين ســاعات  پاريس 
در  تركيه  عمليــات  اجراى 
منطقه عفرين سوريه 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

بد رفتاری گروه های غیرمجاز اعزام به عتبات با مردم  جامعه:حجت االســام والمســلمین ســید علی قاضی عســکر، نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت به گزارش های تلخ و تأسف بار از 
شیوه فعالیت افراد و گروه های غیرمجاز در زمینه اعزام زائران عتبات اشاره و تأکید کرد: گزارش هایی داریم که افراد و گروه های غیر مجاز در طول سفر با مردم بدرفتاری می کنند که به لحاظ اخاقی 

تأسف آور است. وی گفت: قوانین در این زمینه شفاف و بروز نیست و باید در آن تجدید نظر شود. 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

بررسی دستاوردهای 40ساله بهداشت و درمان در گفت و گو با کارشناسان

انقــالب سالمت

در  احمدی شیروان   مریم  جامعه/   
ســال های پیش از انقالب اسالمی، وزارت 
بهداری عهــده دار تأمین ســالمت مردم 
بود، اما تا جایی کــه تاریخ به خاطر دارد 
در روستاها و مناطق دورتر از پایتخت اصاًل 
چیزی به نام نظام سالمت وجود نداشت. 
فقــر، بیماری و مرگ ســهم محرومان از 
وزارتخانه ای بود که پــس از انقالب و در 
ســال 1364 به وزارت بهداشت، درمان و 

آموزش پزشکی تغییر نام داد.

 افزایش امیــد به زندگی پس از 
انقالب اسالمی

مشــاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت 
با بیــان اینکــه بــرای درک واقعیات و 
دستاوردهای ارزشــمند انقالب اسالمی، 
توجه بــه وضعیت ایــران در دوران رژیم 
طاغــوت از جهات سیاســی، اجتماعی، 
اقتصادی و فرهنگی یک ضرورت اســت، 
بــه خبرنگار ما می گوید: بــدون توجه به 
شــرایط داخلی و خارجی ایران در دوران 
قبــل از انقالب اســالمی، نمی تــوان به 
عظمت دســتاوردهای این انقالب الهی و 
دستاوردهای ارزشمند جمهوری اسالمی 

در دوران پس از انقالب اسالمی پی برد.
دکتــر محمــــد 
اســـماعیل مطلق 
اضافه می کند: پس 
از انقـــالب دانش 
پزشـــکی در ایران 

بخصوص در حوزه هایی مانند سلول های 
بنیادین، ترمیم ضایعــات نخاعی، تولید 
داروهای راهبردی، شبیه سازی حیوانات و... 
پیشرفت های چشمگیری داشته و ایران در 

ردیف اولین ها قرار گرفته است.
وی توضیح می دهد: وضعیت امید به زندگی 
قبل از انقالب برای آقایان 54سال و برای 
خانم ها 52 سال بود، اما در ابتدای امسال و 
بر اساس آخرین آمار اعالم شده از سازمان 
بهداشت جهانی، امید به زندگی در ایران 
به بیش از 75 ســال رسیده است. اجرا و 
ارتقای برنامه های بهداشتی و شاخص های 
دیگر کــه در ایران پــس از انقالب اتفاق 
افتاد، ســبب شــد امید به زندگی باالی 
75 سال شود. این استاد دانشگاه در ادامه 
یادآور می شــود: در ابتدای انقالب مرگ و 

میر کودکان زیر پنج ســال 145 به ازای 
1000 تولد زنده بود. در تحقیقی که سال 
1360 برای علت یابی مرگ و میر کودکان 
داشتیم، تعداد کودکان فوت شده به دلیل 
بیماری های عفونی 34هزار کودک در سال 
بود، اما طبق آخرین آمار، این تعداد اکنون 
به کمتر از 150 مورد رســیده است. البته 
همین تعداد اندک نیز اختالالتی مانند کم 
وزنی یا مشکالت تغذیه ای و اختالل های 
ژنتیکی داشــته اند. بر اساس آخرین آمار، 
مرگ نــوزادان 8/5 در 1000 تولد زنده، 
مرگ کودکان زیر یک سال 13 در 1000 
تولد زنده و مرگ کودکان زیر پنج ســال، 
15 در 1000 تولد زنده است. این آمار، از 
انتظارات اعالم شده سازمان های یونیسف و 
بهداشت جهانی کمتر است؛ زیرا پیش بینی 
این سازمان ها برای سال 1395مرگ و میر 
نوزادان 11، زیر یک ســال 15 و زیر پنج 
ســال 17 در 1000 تولد زنده بود. مرگ 
مادران باردار بــاالی 140 در 1000 تولد 
زنده بود که بر اساس آخرین آمار اعالمی 
با احتساب خودکشی ها به 10/3 در 1000 

تولد رسیده است.

 طرح هایی برای ارتقـای سالمت 
ایرانیان

مدیر کل ســابق دفتر ســالمت جمعیت 
و خانــواده وزارت بهداشــت در ادامه ابراز 
امیدواری می کنــد: با اجرای برنامه تحول 
در ســالمت بخصوص در بحث بهداشت، 
تمام مردم کشور صاحب پرونده الکترونیک 
سالمت شــوند. با راه اندازی این پرونده ها 
و نیز نظــام ارجاع تا آخر ســال 1397، 
شــاخص های بهداشــتی به مراتب بهتر 
شــده و هزینه هایی که مــردم از جیب 
خود برای سالمتشــان می پردازند، بسیار 
کمتر خواهد شــد. برای صــدور پرونده 
الکترونیک سالمت، افراد معاینه کامل شده 
و بر اســاس بسته های خدمتی که توسط 
کارشناسان زبده و متخصصان رشته های 
مختلف تدوین می شود، تحت مراقبت قرار 
می گیرند. به این ترتیب شــاخص امید به 
زندگی ارتقا پیدا کرده و بیماری های واگیر 

و غیرواگیر کمتر می شود.
مطلق یادآور می شود: یکی از شاخص هایی 
که پس از فرمایشات مقام معظم رهبری در 

کشور پیگیری شد، افزایش جمعیت بود. 
در همین رابطه و بر اســاس بند یک این 
سیاســت ها که به وزارت بهداشت محول 
شــد، افزایش پویایی، بالندگی، شادابی و 
جوانی جمعیت و ارتقــای میزان باروری 
به 2/1 در برنامه ششــم بــر عهده وزارت 
بهداشــت قرار گرفت که خوشبختانه در 
حال حاضر طبق اعالم مرکز آمار این رقم 

به بیشتر از دو رسیده است.
مشاور معاونت بهداشتی وزارت بهداشت در 
ارتقای شاخص های  پایان تأکید می کند: 
ســالمت و امید بــه زندگــی، همکاری 
تنگاتنگ آحاد مردم با دســتورعمل های 
وزارت بهداشــت، بســته های خدمتی و 
همکاری بین مردم و کارشناســان وزارت 
بهداشــت و متخصصان، مراقبان سالمت، 
پرستارها، ماماها، کارشناسان تغذیه و روان 
و... دارد که با این همکاری خیلی سریعتر 

به نتیجه خواهیم رسید.

 اثرگذارترین بخش هــای توسعه 
سالمت

ارتقــای امیــد بــه زندگــي مهم ترین 
دستاوردهاي نظام ســالمت ایران پس از 
انقالب اســت. عضو کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلس شــورای اسالمی با بیان 
اینکه انقالب اســالمی ایران همان گونه 
که در صحنه های مختلف منشــأ خدمات 
ارزشــمندی برای جامعه بــود، در بخش 
بهداشــت و درمان نیز خدمــات آن قابل 
قیاس بــا قبل نیســت، به خبرنــگار ما 
می گوید: مهم ترین ساختارهایی که پس از 
انقالب شکل گرفت و خدمات بهداشت و 
درمان و خدمات پایه را در اختیار دورترین 
مردم کشــور قرار داد، تشکیل خانه های 
بهداشــت بود. این مراکز خدمات اولیه و 
مورد نیاز خانواده و کنترل شاخص ها را بر 

عهده داشتند.
احمد حمـزه اضافه 
می کند: خانـه های 
بهداشت و نیروهای 
بهورز توانســــتند 
تحــول بزرگی در 

زمینه خدمات بهداشتی به مردم ارائه دهند 
که بخش زیادی از افزایش امید به زندگی 
در کشور مرهون این خدمات است. کاهش 

آمار مــرگ و میر کودکان، زنــان باردار، 
افزایــش واکسیناســیون، افزایش ضریب 
سالمت مردم و بسیاری خدمات اثربخش 
دیگر خدمات بزرگی اســت که از همین 

خانه های بهداشت شروع شد.
وی در ادامــه بیان می کنــد: در کنار آن، 
درمانگاه هایی در نقاط مختلف کشور شکل 
گرفت کــه امروزه مراکــز جامع خدمات 
سالمت است و می توانند خدمات درمانی 
و بهداشتی را به وسیله تیم های متخصص 
شامل پزشــک، پرستار، ماما و... در اختیار 
مــردم مناطق مختلف کشــور بخصوص 
مناطــق محروم قرار دهنــد. افزون بر آن 
تعداد تخت های بیمارستانی افزایش پیدا 

کرده است.
نماینده مردم کهنوج در مجلس شــورای 
اسالمی اضافه می کند: قبل از انقالب حتی 
در شــهرهای بزرگ از پزشــکان هندی، 
پاکستانی و بنگالدشی استفاده می شد و 
تربیت نیروهای متخصص در کشور بسیار 

اندک بــود، اما امروزه تمامی 
تخصص هــا را به اندازه کافی 
در شــهرهای بزرگ با حدود 

100هزار نفر جمعیت داریم.
حمــزه با اشــاره بــه طرح 
تحول ســالمت می گوید: در 
ســال های اخیر طرح تحول 
نظام ســالمت برای پوشش 
دادن جمعیت های حاشیه ای 
شهرهای بزرگ شکل گرفت 
که توانســت در ارتقای کلی 

نظام ســالمت به بهداشت و درمان کشور 
نقش مهمی ایفا کند. این طرح با کاهش 
هزینه از جیب مردم توانست رضایت مردم 

را به صورت نسبی و خوبی جلب کند.
وی با اشــاره به کارهــای پیش رو تأکید 
می کند: طرح پزشــک خانواده از کارهایی 
است که هر چند شــروع شده، اما باید با 
جدیت پیگیری شــود. این طرح و پرونده 
الکترونیک هر ایرانی در هر نقطه کشور از 
الزاماتی اســت که در برنامه ششم توسعه 
برای وزارت بهداشــت تعیین شده است 
و امیدواریم با اجــرای پرونده الکترونیک 
و نظام ارجاع سیســتم بهداشت و درمان، 
گام بزرگی در نزدیک شدن به کشورهای 

پیشرفته جهان برداریم.
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فاجعه ای در یک وزارتخانه!
یک خبرگزاری رسمی کشور )باشگاه خبرنگاران جوان( که حرف درشت خ روی 
میکروفن خبرنگارش دیده می شود، کلیپی در فضای مجازی نشر داده که عده ای 
جوان را در حال کوهپیمایی و راه رفتن از روی تخته سنگ ها و صخره های بزرگ 

نشان می دهد.
اینان دستگاه مربع شکلی را به چوب هایی بسته و آن چوب ها را روی شانه خود 
گذاشــته اند و از کوه باال می برند. همه جوان هستند، بعضی شلوار عشایری بر پا 
دارند. یکی از این جوانان توضیح می دهد این دســتگاه ترانس برق اســت برای 
برق رسانی به روستاهای ]آرپناه[ و دهکده »فاریان مسجد« که فاقد راه است و به 
همین دلیل برق ندارد.  چند سال بود از امور عشایری درخواست می کردیم که 
به دهکده فاریان مسجد برق رسانی شود؛ چون هیچ جاده و راهی برای رسیدن 
به این دهکده وجود ندارد، اما امور عشــایری نمی پذیرفت و مخالفت می کرد و 
حمل ترانس 465 کیلویی را میسر نمی دانست، اما جوانان بختیاری همت کردند 
و ترانس سنگین را با خالی کردن 60 لیتر روغن آن به چوب هایی بسته با دست 

و روی شانه هایشان از کوهستان سخت گذر حمل کردند. 
من وقتی این منظره را می دیدم که عده ای جوان غیرتمند بختیاری عرق ریزان و 
نفس زنان آن دستگاه ترانس 465 کیلویی را از کوهستان باال می بردند، به جای 

آقای رئیس جمهور و وزیر راه و شهرسازی بزرگوار ایشان خجالت کشیدم.
نمی دانم هزینه یک جاده کشی از نخستین جاده استانی به این دهکده چه مبلغی 
می شــود، اما مطمئن هستم حداکثر حقوق سه چهار ماه جناب وزیر کفاف این 
هزینه را می داده است. این عشایر که اتوبان چهار و یا 6 بانده نمی خواستند؛ یک 
جاده شوسه خاکی می خواهند که با به کار انداختن چند گریدر و بولدوزر در طول 

دو سه ماه در فصول بهار و تابستان انجام پذیر است.
وزیر راه و شهرسازی بتازگی حقیقت روشن و عیانی را که همه دیدند و اثراتش 
را چشــیدند، منکر شده است.ایشــان به دنبال ریزش برف که جاده ها را بست 
و حتی مســافران از فرودگاه امام)ره( نمی توانستند به تهران بیایند و رانندگان 
تاکســی های فرودگاه که نرخ یک میلیون تومان را برای هر چهار مســافر برای 
انتقال آنان به تهران مطالبه می کردند، منکر شدند. در برابر اینکه مسافران از قم تا 
تهران 9 ساعت در راه ماندند، بی اعتنایی کرد و گفت هیچ مسافری در راه نمانده 
است. شخصی از کاربران فضای مجازی چنین استغاثه کرد:»اصالح طلبان گرامی، 
اعتدالیون، حامیان محترم دولت روحانی، آقا چرا خودتان دست به کار نمی شوید. 
برای کنار رفتن فاجعه ای به نام آخوندی از دولت! به خدا تکیه زدن چنین آدمی 

بر صندلی وزارت نه در شأن شماست نه در شأن ملت ایران«.
من نمی دانم آقای آخوندی چرا دست از صندلی وزارتش نمی کشد. من می دانم 
ایشــان بستگان بانفوذی دارد که از باال و چپ و راست حمایتش می کنند، ولی 
آخر مگر کارهای راحت تر و آسان تری برای ایشان موجود نیست، چه ایرادی دارد 
ایشان سر شرکت هایش برگردد یا مشاور عالیرتبه یک وزارتخانه  شود، آن وقت 

کسی هم با او کار ندارد و از چرت مالیم و شیرین او ایرادی نمی گیرد.
پرسشی داشــتم، آیا در فرودگاه لندن که 500 تاکسی مســافرانی را که سوار 
اتوبوس ها شده به پایانه می رسانند و تحویل تاکسی ها می دهند، روزهای برف و 
بارانی کرایه شان را تا 10 هزار پوند باال می برند؟ به هر حال با توجه به ارزش پول 

ایران و انگلیس آن ها هم می توانند درخواست 10 هزار پوند کنند؟
مدیرعامــل ایــن اداره کل فرودگاه ها و مدیرکل فرودگاه امــام)ره( آن روز کجا 
تشریف داشتند؟ نمی توانستند دستور دهند تعدادی اتوبوس آمده مسافران را به 
شهر برساند؟ وقتی رانندگان تاکسی در روز برفی کرایه را تا یک میلیون تومان 
افزایش دهند و وقتی تمام راه های منتهی به پایتخت 10 و 12 ساعت بند و بسته 
باشد و وزیر فردا همه چیز را انکار بکند، وقتی شهرداری با وجود پیش بینی های 
هواشناسی، در جریان بارش برف، بگوید شهرداری غافلگیر شده و تمام راه های 
شهری مسدود گردد، واقعاً کلمه فاجعه را چگونه می توان به کار نبرد؟ واقعاً چه 

فاجعه ای! 
به خدا قسم من باور نمی کردم در چهارمحال و بختیاری هنوز روستاهایی باشند 
که راه شوسه نداشته باشند و جوانان غیرتمند با آن زحمت و مشقت ترانس 500 
کیلویی را به دهکده برســانند که از نعمت برق برخوردار گردند. باور کنید بهتم 
زده است، مگر می شود؟ مگر می توان این قدر بی خیال بود؟ این سفرهای پرهزینه 

استانی چه فایده ای دارد؟
زمانی وزارت جهاد کشــاورزی جاده های روستایی را می ساخت. آن زمان شاهد 
بودم که بسیاری از روستاها با به کار انداختن چند بولدوزر و گریدر و خاک بردار 
صاحب جاده های شوسه شدند که بعدها همان جاده ها را هم آسفالت کردند، حاال 

چطور؟ راستی تا کی تنبلی، بی توجهی و الابالیگری؟

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد
ادامه فروش غیرقانونی دارو در فضای مجازی

جامعه: زمانی ناصر خسرو محلی برای 
عرضه و فــروش داروهــای کمیاب و 
قاچاق بود حاال این بستر تا سایت های 
اینترنتــی و فضای مجازی گســترش 
یافتــه و ســایت های مجــازی مانند 
دالالن ناصرخســرو، داروها را از مسیر 
نادرست تهیه کرده و به مصرف کننده 

می رسانند. احمد همتی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تأکید 
بر غیر قانونی بودن عرضه هر گونه دارو و محصوالت بهداشتی در فضای مجازی 
در مورد نحوه برخورد با خاطیان در این حوزه به خانه ملت گفته اســت: قطعاً 
بازرســانی که در وزارت بهداشــت فعالیت دارند، می توانند در جهت برخورد با 
این افراد وارد عمل شــده و با معرفی خاطیان به دادســراهای نظام پزشکی یا 

دادستان های سراسر کشور مانع از تداوم این روند شوند.
گفتنی اســت تبلیغات دارو و محصوالت بهداشتی در حالی همچنان در فضای 
مجازی صورت می گیرد که نمایندگان مجلس در اردیبهشت سال جاری طرح 
ممنوعیت تبلیغات و معرفی محصوالت و خدمات غیر مجاز و آســیب رسان به 
ســالمت در رسانه های ارتباط جمعی داخلی و بین المللی و فضاهای مجازی را 

به تصویب رساندند.

معاون تعاون وزارت رفاه اجتماعی:
عزم جدی برای انجام کار گروهی دستفروشان نیست

 جامعه/ محمــود صدقی  معاون 
تعــاون وزیر رفــاه از اختصاص 1433 
میلیارد تومان برای احیا و فعال سازی  

1500 تعاونی مشکل دار خبر داد . 
به گــزارش خبرنگار ما، ســید حمید 
کالنتری عصــر دیروز و در نشســت 
رسانه ای با اعالم این خبر به ثبت 3086 

تعاونی در 10 ماهه ســال جاری اشــاره کرد و گفت:  61 درصد این تعاونی ها 
تولیدی می باشــند. به گفته وی وام اشــتغال روستایی با ســود 6 درصد و با 
بازپرداخت 9 ســاله  در اختیار متقاضیان قرار می گیرد. وی در پاسخ به پرسش 
قدس درباره تخلفات برخی از تعاونی های مالی و اعتباری  و راهکارهای وزارت 
تعاون ، کار و رفاه اجتماعی برای  جلوگیری از تخلفات احتمالی این گونه تعاونی ها 
در کشور گفت: ما در این زمینه مشکل قانون نداریم. یعنی وقوع برخی تخلفات 
بیشتر به ضعف نظارت و اجرای قانون  بر می گردد. کالنتری گفت: برای جلوگیری 
از تخلفات احتمالی نیز  عالوه بر اجرای دقیق موازین قانونی، نظارت دقیق از سوی 
دستگاه های متولی و برخورد شدید دستگاه قضایی با متخلفان ، فرهنگ عمومی 
جامعه نیز رشد یابد. وی درباره کیفیت ساختمان هایی که از سوی تعاونی مسکن 
مهر در استان کرمانشاه  احداث  شده اند هم گفت: پس از وقوع زلزله  شخصاً برای 
بازدید به منطقه رفتم و می توانم بگویم ساختمان هایی که از سوی تعاونی مسکن 
مهر احداث شــده بودند در جریان زلزله دچار تخریب  چندانی نشدند. در واقع  
بخشــی از ساختمان هایی که از سوی وزارت مسکن و شهرسازی احداث شدند 
دچار خسارت شدند که البته در این باره هم جو سازی های زیادی صورت گرفت . 
کالنتری در پاسخ به پرسشی درباره  طرح تشکیل تعاونی های دستفروشان  هم 
گفت: این طرح شامل دستفروشان و بخشی از کودکان کار است که برای اجرای 
آن باید سایر بخش ها مثل  شــهرداری ها و نیروی انتظامی همکاری کنند اما 
در مجموع عزم الزم برای این که دستفروشــان و کودکان کار کار گروهی انجام 
بدهند وجود ندارد با این وجود ما این آمادگی را داریم تا با همکاری شهرداری  و 

ساماندهی دستفروشان شرایط بهتری را برای آنان فراهم کنیم.

بر اساس آخرین 
آمار اعالم شده از 
سازمان بهداشت 

جهانی، امید به 
زندگی در ایران به 

بیش از 75 سال 
رسیده است

بــــــــرش

قائم مقام وزیر بهداشت:
مجلس سختگیرانه تر

 با دخانیات برخورد کند

 جامعه/ محمود مصدق  قائم مقام وزیر 
بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار 
تصمیمات ســختگیرانه مجلس شــورای 
اســالمی در ارتباط با دخانیات شد و گفت: 
پیشنهاد مشــخص این وزارتخانه مالیات 
بر اساس خرده فروشــی است. دکتر ایرج 
حریرچی در نشست خبری صبح دیروز خود 
گفت: ایران پایین ترین نرخ مالیات بر سیگار 
را در بین کشــورهای دنیا دارد و بر همین 
اســاس و با توجه به اهمیت سالمت آحاد 
جامعه ضروری است تا نمایندگان مجلس 
تصمیمات سختگیرانه ای در زمینه مالیات بر 
دخانیات بگیرند. به گفته وی ایرانیان سالیانه 
55 میلیارد نخ سیگار مصرف می کنند، این 
موضوع به صورت مستقیم و غیر مستقیم 
20 تا 30 هزار میلیارد تومان خســارت به 
کشور وارد می کند. به گفته حریرچی در 25 
ســال گذشته امید به زندگی مردان و زنان 
ایرانی از 63/8 به 75/6 ســال افزایش یافته 
است. وی با اشــاره به اینکه ایران در سال 
57 از 10 هزار پزشــک متخصص، عمومی 
و دندانپزشک برخوردار بوده است، گفت: در 
حال حاضر 117هزار نفر پزشک شاغل در 
کشور داریم که این رقم افزایش 12 برابری 

را به نسبت اول انقالب نشان می دهد. 

بحران کمبود پرستار در کشور
هر سال 6000 پرستار بدون 

جایگزین بازنشسته می شوند
جامعه: آن طور که چندی پیش علی محمد 
آدابی، رئیس  کل ســازمان نظام پرستاری 
گفته بود در حال حاضر 200 هزار پرستار 
در مراکز درمانی کشور مشغول به فعالیت 
هستند، اما با این وجود هنوز با کمبود 170 
هزار پرستار در بخش های مختلف روبه رو 
هســتیم. دیروز هم مریم حضرتی؛ معاون 
پرستاری وزیر بهداشــت، درمان و آموزش 
پزشکی نیز گرچه آمار پرستاران شاغل در 
کشور را 140 هزار پرســتار اعالم کرد، اما 
با این حال تصریح کرد که هر ســال حدود 
6000 پرســتار بدون جایگزین بازنشسته 
می شوند، دســت کم 10 درصد پرستاران 
خانم نیــز همواره در مرخصــی زایمان یا 
شــیردهی هســتند، ضمن آنکه همزمان 
تعداد تخت های بیمارستانی بدون استخدام 
پرســتار افزایش یافته است؛ بنابراین فشار 
کاری به پرستاران مدام رو به افزایش است. 
مریم حضرتی که بــا ایرنا گفت و گو کرده 
تأکید می کند:عالوه بر پرستارانی که به طور 
طبیعی بازنشسته می شوند، تعداد زیادی از 
پرستاران هســتند که به علت سختی این 
شغل و بار کار باالی آن و شیفت های اجباری 
و کار در شیفت شب در سن زیر 30 سالگی 
تقاضای بازنشستگی زودهنگام می دهند و از 
نظام پرستاری بیمارستانی خارج می شوند و 

تعداد این پرستاران واقعاً کم نیست.

با تصویب یک مصوبه انجام شد
رهایی دبستانی ها از آزمون 

ورودی مدارس خاص 

جامعه: وزیــر آموزش و پــرورش در پیام 
توییتری خود نوشــت: »با فشار آزمون های 
مداوم فرصت کودکی و تمرین مهارت های 
لذت بخــش را از کــودکان گرفته ایم.گام 
نخســت را برداشتیم. دانش آموزان ابتدایی 
از آماده شــدن برای آزمون های تیزهوشان، 
نمونه دولتی و مدارس خاص رها شــدند.« 
محمد بطحایی در یک برنامه تلویزیونی هم 
گفت:بچه ها در دوره ابتدایی نیاز به کتاب های 
کمک آموزشی و تست و آزمون ندارند، آن ها 
را نبایــد مجبور به تحصیل در نظام رقابتی 
کرد. او از مصوبه ای گفت که برگزاری هرگونه 
آزمون در مدارس ابتدایی را ممنوع می کند. 
در همین حال معاون آموزش ابتدایی وزیر 
آموزش و پرورش هم در گفت وگو با فارس 
گفت: 7/5 میلیون دبستانی از قید استرس 

آزمون ورودی مدارس آزاد می شوند. 
رضوان حکیم زاده می گوید: بر اســاس این 
مصوبه برگــزاری هرگونه آزمــون در دوره 
ابتدایی ممنوع شد و بدین ترتیب سال آینده 
تنوع مدارس و جداسازی دانش آموزان وجود 
نخواهد داشــت. به گفته وی از سال آینده 
آزمونی برای مدارس خاص از جمله سمپاد 
برگزار نمی شود و جداســازی دانش آموزان 
صورت نمی گیرد. به ایــن ترتیب با برگزار 
نشدن آزمون مدارس خاص، بتدریج طی سه 
سال مدارس سمپاد از متوسطه اول حذف 

می شود.

خبر
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 وزیر ارتباطات خبر داد

بهره برداری سراسری از نسل سوم و چهارم تلفن همراه در کشور

نشست مطبوعاتی

 جامعه/ عباسعلی سپاهی یونســی  وزیــر ارتباطات و 
فناوری اطالعات از سراســری شدن نسل سوم و چهارم تلفن 
همراه در کشور خبر داد و گفت: خدمات انجام شده برای مردم 

را به درستی به آن ها اطالع رسانی نمی کنیم.
محمدجــواد آذری جهرمی که دیروز برای بهره برداری از 727 
طرح مخابراتی به خراســان رضوی سفر کرده بود، در مراسمی 
که بدین منظور در ســالن اجتماعات اســتانداری برگزار شد، 
ضمن بیان اینکه مشهد ویترین نظام جمهوری اسالمی ایران 
اســت، افزود: باید خدماتی که به این شهر ارائه می شود در تراز 

جمهوری اسالمی و مضجع نورانی رضوی باشد.
وی در بخــش دیگری از گفته های خود با بیان اینکه برای این 
شمار طرح، 390 میلیارد تومان هزینه شده است، تصریح کرد: 
برشــمردن این آمار و ارقام خوب است، اما بهتر از آن این است 

که تأثیر این خدمات را بر زندگی مردم مورد توجه و ارزیابی قرار 
دهیم. آذری جهرمی تأکید کرد: نظام رسانه ای در دنیا تصویری 
از کشــور ما به جهان ارائه می کند و خدمات رســانی خوب به 
زائران و گردشــگرانی که به ایران سفر می کنند می تواند باطل 
السحر این تصویر باشــد، چون هر کدام از این افراد می توانند 

سفیری برای کشور ما باشند.
وی با بیان اینکه مردم نتیجه اعداد و ارقام ارائه شــده در حوزه 
مخابــرات و ارتباطات را در نوروز امســال در مشــهد ارزیابی 
خواهند کرد، افزود: با برنامه ریزی های انجام شــده بنا داریم از 
پارک فناوری های ارتباطی که طرح بزرگی در کشــور است در 
روز جهانی مخابرات در ســال آینده برای استفاده شرکت ها و 
اشتغال های نوپا مرتبط با فناوری بهره برداری کنیم که در قالب 
این پارک شــرکت هایی با ارزش 500 میلیون تومان وارد این 
پارک خواهند شد و با ارزش حدود 5 میلیارد تومان از این پارک 

خارج خواهند شد.
 وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در بخش دیگری از گفته های 
خود با بیان اینکه این وعده را هم به مردم استان می دهیم که 
تا پایان ســال جاری، هزار و 330 منطقه روستایی در خراسان 
رضوی همزمان به شبکه ارتباطی همراه اول، ایرانسل و رایتل 
دسترســی پیدا کنند، افزود: از این تاریــخ بهره برداری از این 
شــبکه های ارتباطی در 455 روســتا را اعالم کرده و مشکل 
ارتباطی 865 روستای باقی مانده نیز تا پایان سال جاری برطرف 
خواهد شــد. موضوع فناوری و محیط زیست بخش دیگری از 

گفته های وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات را شــامل می شد. 
وی با بیان اینکه امروز در رابطه با ســالمت در عرصه فناوری 
اطالعات دغدغه هایی از لحاظ پخش فرکانس ها و امواج شبکه 
موبایل و به خطر افتادن سالمت  مردم وجود دارد، تصریح کرد: 
برای نخســتین بار پس از تهران در مشــهد موضوع فناوری و 
محیط  زیست مورد توجه قرار گرفته است و در این زمینه هم 
با همکاری شهرداری مشهد ساماندهی دکل های مخابراتی این 
شهر در دست پیگیری اســت و در این موضوع هم به جایگاه 

خوبی رسیده ایم.
آذری جهرمی تأکید کرد: چرخه رشد و مطالبه سبب ترقی و 
پیشــرفت کشور می شود و باید بدانیم مطالبات برای ما برکت 
بوده و نباید فراموش کنیم انکار مطالبات برای ما ضرر خواهد 
بود و رشدی را در پی نخواهد داشت، چون چالش ها و تهدیدها 

می توانند به فرصت تبدیل شوند.
در این آیین، همچنین اســتاندار خراســان رضوی با اشاره به 
فعالیت های انجام شده در حوزه مخابرات و ارتباطات در استان 
گفت: در دنیای آینده اقتصاد بر بستر فضای مجازی رقم خواهد 
خــورد، پس باید بیــش از پیش زیرســاخت های مخابراتی و 

ارتباطی در استان فراهم شود.
رشیدیان افزود: یکی از وزارتخانه هایی که در دولت های یازدهم 
و دوازدهم ســرعت خوبی به طرح های زیربنایی در استان داده 
وزارتخانــه ارتباطات و فناوری اطالعات بوده اســت که جای 

قدردانی دارد.

خسرو معتضد

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

رسيدگى به نيازمندان اولويت اصلى مسئوالن باشد   معارف: آ يت اهللا صافى گلپايگانى تأكيد كرد: اولويت اصلى همه مسئوالن بايد كمك و رسيدگى به نيازمندان جامعه باشد و همگان 
براى از بين بردن فقر و كاهش آن تالش كنند. اين مرجع تقليد در ديدار مدير كل كميته امداد استان قم با تقدير و تشكر از خدمات كميته امداد، گفت: مسئله فقرزدايى در جامعه خيلى مهم است. وى 

با بيان آيات و رواياتى درباره كمك به محرومان، افزود: امام باقر(عليه السالم) مى فرمايد خداوند متعال به كار و عبادتى بهتر و محبوب تر از اين عبادت نشده است كه انسان، مؤمنى را خوشحال كند.
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 معــارف/ طيبه مروت  از ُرم تا قــم را براى يافتن حقيقت 
پيمــوده اســت. زندگى مؤمنانــه در «حوض ســلطون» را به 
تعلقات دنياى آن ســوى آب ها ترجيح داده است و اين پيوند 
را دعوتى ماورايى براى ســعادت ابدى اش مى داند. سرنوشتش 
شبيه هموطنش ادواردو آنيلى است؛ تاجرزاده اى كه چشم بر 
همه ثروت پدرى بسته است. اين روزها زندگى اش با تحقيق در 
البه الى متون دينى پيوند خورده و آسايش تكرارپذير زندگى در 

ديار پدرى را با يك دنيا لذت معنوى تاخت زده است.
«روبــرت ســلمان رايكــو» تاجــرزاده ايتاليايى كه در ســال 
1961ميــالدى دريك خانواده كاتوليك به دنيا آمده اســت، 
مى گويد: از نوجوانى به معنويات عالقه داشتم و همين بهانه اى 
شد تا به دنبال كشف حقيقت بروم. او تسليم شدن در برابر اراده 
خداوند را دعوتى آسمانى مى داند و زندگى مؤمنانه را بهشتى 
توصيف مى كند كه خدا در همين دنيا برايش به تصوير كشيده 
اســت. او پس از مسلمان شدن در 31سالگى به ايران آمد و با 
يك دختر ايرانى ازدواج و پيوندش را با فرهنگ اسالمى - ايرانى 

محكم تر كرد.

 حقيقت را در تشيع يافتم
از نوجوانــى به مطالعه اديــان پرداختم، چــون از حرف هاى 
كشيش هاى مســيحى قانع نمى شدم. حقيقتى را كه دنبالش 
بودم در مســيحيت نيافتم. درباره يهود، هندو، بودا و... تحقيق 
كردم، اما باز هم به نتيجه نرســيدم و هيچ برترى در اين اديان 
بر ديگرى نمى يافتم. بيش از يك دهه تحقيق كردم تا حقيقت 
را بيابــم، با همه احترامى كه براى اديــان قائل بودم، اما هيچ 
يك را حق نيافتم، اما نااميد نشــدم. گويا خواست خدا بود تا 
مســير حق را بيابم. تا زمانى كه درباره اديان مطالعه مى كردم، 
به اديان شــرق گرايش داشتم، ولى پس از ديدن خوابى كه در 
آن احســاس مى كردم كسى من را به ايران و اسالم راهنمايى 
مى كند؛ شــخصى مرا به سوى ايران دعوت كرد و گفت، ايران 
نقش مهمى در گسترش نور در جهان دارد. اين براى من يك 

اشاره و نشانه بود؛ نشانه اى كه مرا به سوى ايران خواند.
پس از آن شــروع كردم به مطالعه درباره تشيع. مطالعه درباره 
تشيع مرا به كعبه آمال و آرزوهايم رسانيد و من حقيقت را در 
تشيع يافتم. پدرم كه آرزويش كشيش شدن يكى از پسرانش 
بود با مســلمان شدن من همه آرزوهايش نابود شد. وقتى من 
مسلمان شــدم، با ناراحتى  گفت من و اجدادم همه مسيحى 
هستيم، تو هم بايد مسيحى باشى و قرار نيست از دين اجدادى 
بگذرى، اما خدا خواســت و كم كم پس از اينكه به ايران آمدم، 
نظرشان نسبت به اسالم برگشت، به گونه اى كه پدرم در اواخر 
عمر گفته بود من هم مى خواهم مسلمان شوم. شايد روايتگرى 

من از فرهنگ واال و ميهمان نوازى ايرانى ها ســبب شــد اثر 
تبليغات منفى رسانه ها در خانواده ام از بين برود.

  يكى مثل سلمان
 كتاب هاى «هانــرى كربن» به من كمك كــرد تا با حقيقت 
تشيع آشنا شوم. درمطالعه كتب هانرى كربن آنچه بر يافته هاى 
پيشين من اضافه شد، عشق به امام زمان بود. در مطالعه اديان 
ديــدم كه محور همه توحيد و حق اســت، اما از جهت عملى 
در هيچ كدام از آن ها راهى به روى من گشــوده نشــده بود. با 
شــناخت ايران و مذهب تشيع راه سعادت به روى من گشوده 
شــد. از اين جهت مى گويم سعادت را يافتم، زيرا تشيع يعنى 

پيروى از اهل بيت(ع) و امام زمان(عج) و شيعه كسى است كه 
پا درجايى مى گذارد كه امام على(ع) و پيامبر(ص) گذاشته اند؛ 

مانند سلمان فارسى.

 روايتى از خورشيد پشت ابر
 يكى از مزاياى تشيع وجود«امام» است. مزيت منحصر به فردى 
كه با آمدن منجى به سرانجام مى رسد. همه اديان معتقدند، روزى 
منجى مى آيد. مثالً مسيحيان مى گويند، مسيح مى آيد. يهوديان 
هم در انتظار منجى هستند. همچنين هندوها و بودايى ها هم به 
منجى معتقد هستند، اما در ميان شيعيان منجى همين جاست، 
كنارما زندگى مى كند، او خورشــيد پشت ابر است. آنچه حال و 

آينده شيعه را مى سازد، همين وجود امام عصر (عج) است؛ زيرا 
اگر حجت خدا روى زمين نباشد زمين، مردم را مى بلعد. 

 چند نكته براى زيست مؤمنانه
مــردم ايران گرايش مذهبى زيادى دارند و محب اهل بيت(ع) 
هستند و اين برگ برنده ملت ايران است. براى حفظ فرهنگ 
تشــيع در ايران بايد جوانان اين ســرزمين با فرهنگ اسالمى 
بيشــتر آشنا شــوند، زيرا در دنيايى كه همه مسلح شده اند تا 
فرهنگ ايران را نابود كنند، اين پيوند نجات دهنده مردم ايران 
است. يكى از اقدام هايى كه غرب براى جذب جوان ايرانى انجام 
مى دهد اين است كه غرب را بهشت زمينى به تصوير بكشد، اما 
من به شما مى گويم آنجا هيچ خبرى نيست؛ ظاهرى زيبا كه 
از درون خالى است، زندگى در اروپاى فريبنده معنادار نيست و 
نمى توان در آن زندگى توأم با كمال و حقيقت را يافت. انسان 
غربى از نظر ظاهرى فكر مى كند همه چيز دارد، اما غافل است 
كه همه چيز را از دســت داده اســت. به همين دليل، زندگى 
براى مســلمانان در اروپا خيلى سخت است. بايد خيلى روى 
اعتقاداتش استوار باشد تا اشتباه نكند و فريب جاذبه هاى زندگى 
غربى را نخورد. زمانى كه من مســلمان شدم، فضاى كشورم 
بازتر از اكنون بود و من مشــكل خاصى نداشتم. افراد بسيارى 
كنجكاو بودند كه درباره اسالم بدانند، اما متأسفانه با گسترش 
اسالم هراســى، ديگر آن نگاه باز نسبت به اسالم وجود ندارد. 
اين نشان مى دهد تالش استكبار و صهيونيست براى مخدوش 
كردن چهره اسالم واقعى دارد به نتيجه مى رسد. متأسفانه برخى 
مسلمانان بازيگر صحنه گردانان غربى شده اند. من براى انجام 
دينى كه به اسالم دارم به ترجمه متون دينى روى آورده ام، زيرا 

ما وظيفه داريم پيام ائمه(ع) را به ديگران ابالغ كنيم.
 زيســت مؤمنانه در تشــيع يافت مى شــود، زيرا در سخنان 
معصوميــن(ع) جاذبه اى وجود دارد كه اگر كســى بخواهد به 
رســتگارى و سعادت در دنيا و آخرت برسد، كافى است به آن 

مراجعه كند و با جان و دل پذيراى آن باشد.

 خاطره نخستين زيارت در حرم رضوى
 پيش از مهاجرت به ايران، در كشــورم مشــكلى برايم پيش 
آمده بود و روى دلم سنگينى مى كرد وهيچ راهى براى رفع آن 
نداشتم. همان جا تصميم گرفتم امام رضا(ع) را زيارت كنم. آن 
تصميم و نذر زيارت سبب شد بار روانى آن مشكل از بين برود.

پيش از زيارت امام هشــتم(ع)، با مطالعه درباره امام به شناخت 
رسيده بودم. نخستين بارى كه امام رضا(ع) را زيارت كردم 20سال 
پيش بود، وقتى وارد حرم شــدم، تنها چيزى كه ديدم عشق بود. 

زيارت اولم برابر بود با تجربه همه احساس هاى خوب دنيا...

تاجرزاده ايتاليايى از مسلمان شدنش مى گويد

در جست و جوى حقيقت از ُرم تا قم

آيت اهللا علوى گرگانى:
مؤمن از زيادى دشمنان هراس ندارد

رسا: آيت اهللا علوى گرگانى با اشاره به واليت به عنوان مالك هدايت و عدم گمراهى 
انسان تأكيد كرد كه مسئوالن نظام بايد مراقب باشند كه از واليت فقيه جدا نشوند. 
اين مرجع تقليد در ديدار با جمعى از بسيجيان و پاسداران سپاه على بن ابى طالب(ع) 
قم با بيان اين كه ما شيعيان جزو متمسكان به واليت هستيم، اظهار داشت: واليت 
فقيه از مختصات شيعه اثنى عشرى است، براى ما افتخار است كه مدافع حريم واليت 
باشيم و خودمان را زير سايه واليت فقيه در جهان بدانيم. وى تأكيد كرد: انسان مؤمن 
از زيادى دشمن و از كم بودن ياران خود نمى ترسد، زيرا ما از نعمت واليت برخوردار 
هستيم و بايد قدر اين نعمت را بدانيم كه در رأس آن حضرت ولى عصر(عج) هستند 
و ما زير سايه ايشان هستيم، از طرفى امروز چون دسترسى به ايشان وجود ندارد به 
دستور خود حضرت بايد براى عدم گمراهى به علماى دين مراجعه كنيم و از همين 

جاست كه مشروعيت واليت فقيه روشن مى شود.

همزمان با سالروز پيام تاريخى امام به روحانيت؛
منشور «حوزه و روحانيت» سوم اسفندماه رونمايى مى شود

رسا: منشور حوزه و روحانيت سوم 
اســفندماه همزمان با ســالروز پيام 
تاريخــى حضرت امــام(ره) خطاب 
به علما و حوزه هــاى علميه در قم 

رونمايى مى شود.
مؤلّف اثــر در اين ديدار، گزارشــى 
از روند تدوين ايــن كتاب مرجع و 
ساختار موضوعات آن ارائه كرد. وى 

جامعيت محتوا و ساختار اثر را از امتيازات اين اثر عنوان كرد.

تجليل از 3 دهه تالش حجت االسالم فخرزاده 
در تاريخ نگارى انقالب اسالمى

تسنيم: مراسم تجليل از سه دهه تالش بى دريغ حجت االسالم و المسلمين سعيد 
فخرزاده در عرصه تاريخ نگارى انقالب اســالمى و دفاع مقدس با عنوان «ســعى 

سعيد» با حضور جمعى از اهالى فرهنگ و انديشه برگزار شد. 

يك حديث / يك تصوير

خبر

امام خمينى ؛ مهم ترين جاذبه دينى ايران
امام خمينى(ره) مهم ترين جاذبه دينى ايران براى من بود. 
من ايشان را پرچمدار شيعه در قرن اخير مى دانم. امام(ره) 

احيا كننده دين در دنياى معاصر است. 
من شــيفته امام (ره) شدم. به نظر من اگر كسى مى خواهد 
يك شــيعه واقعى را ببيند بايد به مطالعه زندگى امام (ره) 

بپــردازد، زيرا ما به پيامبر و ائمه دسترســى نداريم و امام 
خمينى(ره) بهترين الگوى شيعيان و مسلمانان براى درك 
اسالم حقيقى است. به باور من انقالب اسالمى و جمهورى 
اسالمى ميراث امام خمينى(ره) براى ماست كه تحولى عظيم 

درجهان ايجاد كرد.

معارف
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

واريز پول به حساب ها بعد از 24 ساعت منتفى شد  اقتصاد: افزايش زمان واريز وجوه به 24 ساعت پس از تراكنش با دستگاه هاى پوز منتفى شد. به گزارش خانه ملت رئيس كميسيون اقتصادى 
مجلس گفت: پااليش اطالعات مربوط به تراكنش هاى بانكى از طريق دستگاه هاى پوز ضرورى است، اما نحوه مواجهه بانك مركزى با موضوع مناسب نبود.محمدرضا پورابراهيمى  درباره افزايش زمان واريز وجوه پس 

از تراكنش با دستگاه هاى پوز گفت: با توجه به مذاكرات انجام شده با بانك مركزى، بحث تأخير در واريز وجوه با استفاده از تراكنش با دستگاه هاى كارتخوان فروشگاهى منتفى شد.

بخش خصوصى پاى كار آمد 
گرانى تا سه ماه ممنوع شد

اقتصاد-محمد هرمزى:درگيرودار 
نوســان شــديد نرخ ارز كه داليل 
اقتصــادى وغيراقتصادى متعددى 
دارد ودرشرايطى كه برخى فعاالن 
بازار دورخيز كردند كه دارايى هاى 
خود رابا نرخ جديد ارز تطبيق دهند 
رئيس اتاق اصناف ايران با ارســال 
ابالغيه اى بــه اتحاديه هاى صنفى، 

تأكيد كرد كه افزايش قيمت كاالها و خدمات صنفى تا پايان فروردين ماه ســال 
1397 ممنوع است. در صورت اجراى درست اين طرح ، بخش خصوصى كنترل 

و مديريت بازار كاال را به دست مى گيرد.
على فاضلى در اطالعيه اى به روســاى اتاق هاى اصناف مراكز اســتان ها از آن ها 
خواست به اتحاديه هاى صنفى استان متبوع خود ابالغ كنند كه تا پايان فروردين 
سال 97، از افزايش قيمت هرگونه كاال و خدمات صنفى توسط واحدهاى صنفى 
جلوگيرى كنند. وى همچنين از روساى اتاق هاى اصناف مراكز استان ها خواست 
در صورت افزايش قيمــت، بايد به قيمت هاى قبلى تغيير كند و نتيجه به اتاق 
اصناف ايران اعالم شــود. اين اطالعيه درحالى از سوى رئيس اتاق اصناف ابالغ 
شــده است كه در صورت نبود مديريت بازار ارز قيمت كاالهاى وارداتى و برخى 
كاالها كه مواد اوليه آن وارداتى است گران خواهد شد. بررسى ها نشان مى دهد 
كه با افزايش قيمت ارز قيمت كاالها بويژه كاالهاى وارداتى گران مى شــود كما 
اينكه در برخى لوازم خانگى و خودرو اين اتفاق روى داده است. بنابراين مديريت 
بازار ارز در ماه هاى آخر سال ضرورى به نظر مى رسد تا از بروز موج گرانى هاى آخر 
سال جلوگيرى كند.دورخيز نرخ دالر از دوماه پيش نشان مى دهد كه دستكم با 
وجود وعده هايى كه ارائه شده است بازار ارز تاكنون مهار نشده است و اكنون در 

كانال 4800 تومانى قراردارد.
فارغ از ضرورت پاســخگويى رئيس كل بانك مركــزى و وزارت اقتصاد عواملى 
زنجيره اى دســت به دســت هم داده تا نرخ ارز از كنترل خارج شود. البته بانك 
مركزى در طول فعاليت دولت يازدهم توانسته بود اين بازار را مديريت كند، اما 
عواملى سبب شده است كه در ماه هاى پايانى سال تجربه هاى تلخ سال هاى 90 

و91 دوباره تكرارشود.
برخى از كارشناسان تأكيد دارند كه پنج عامل كاهش نرخ سود بانكى و مهم تر 
از آن ســرگردانى هزاران ميليارد تومان نقدينگى آزاد شــده از ســوى سيستم 
بانكى براى پرداخت به ســپرده گذاران موسســات مالى غير مجاز، پايين بودن 
سود فعاليت هاى توليدى وصنفى، پايدارى موانع كسب وكار و همچنين سودآور 
بودن كســب وكار داللى نســبت به فعاليت هاى اقتصادى مولد، شرايط را براى 
گران تر كردن نرخ ارز فراهم كرده است. درشرايط ركود فعلى سودآورى بسيارى 
از فعاليت هاى اقتصادى كمتر از 5درصد بوده است، اما اين سود در بازار هاى داللى 
مثل ارز وسكه درسايه بازارسازى به مراتب بيشتر بوده است يعنى فعاالن اين بازار 
با يك حساب سرانگشتى باور دارند كه سودآورى بازار ارز فارغ از مباحث شرعى 

و هزينه هاى باالى كسب وكار سالم سودآورتر است.
به هرحال قيمت دالر بازار با افزايش روز افزون فاصله خودرابا نرخ دالر مبادله اى 
بيشتر كرده است وبراساس محاسبات به بيش از1050 تومان رسيده است نرخ 

ارز مبادالتى هم اكنون 3694 تومان است.
در اين باره ســخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس با بيان اين كه گرانى دالر با 
وضعيت اقتصادى كشور همخوانى ندارد، گفت: بانك مركزى بايد به صورت مؤثرتر 
بازار را كنترل كند. به گزارش تسنيم، رحيم زارع درباره افزايش قيمت دالر گفت: 
تداوم افزايش قيمت دالر موجب شده بازارهاى كشور ملتهب شود، اين در حالى 
است كه رئيس كل بانك مركزى پيشتراظهار داشته بود كه روند صعودى قيمت 
ارز متوقف مى شود. وى ادامه داد: ادامه رشد دالر در بازار، وضعيت توليد و سرمايه 
گذارى در كشــور را با چالش جدى روبه رو مى كند و عالوه بر آن موجب گرانى 
كاذب قيمت كاالهاى اساســى در روزهاى پايانى سال مى شود كه تبعات آن به 

اقتصاد خانوارها فشار وارد مى كند.

ميز خـــبر

اقتصــاد: روز گذشــته خبــر تهيه طرح 
استيضاح على ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه 
اجتماعى واكنش هايى را در فضاى رسانه اى 
كشور به همراه داشت. گفته مى شود كه اين 
طرح به هيئت رئيسه مجلس نيز ارائه شده 
است. اين طرح اســتيضاح كه با 10 محور 
تدوين شــده، خواستار پاسخگويى وزير كار 
به مشــكالت فعلى جامعه از جمله بحران 
بيكارى، علل نابرابرى در حقوق بازنشستگان 

وبرخى معضالت ديگر است.
در متن نامه اســتيضاح وزير كار به هيئت 
رئيســه مجلس در خصوص علل اين طرح 
مــواردى از جملــه عدم اجــراى قانون در 
خصوص بازنشســتگان، بيمه روستاييان و 
عشاير، افزايش نرخ بيكارى در كشور، سوء 
مديريت در سازمان بازنشستگى كشورى و 
بسيارى از شــركت هاى وابسته وزيان دهى 
اين صندوق ها، سوء مديريت و نبود نظارت 
در مديريت شــركت هاى ســرمايه گذارى 
تأمين اجتماعى از جمله شــركت شســتا 

مطرح شده است. 

 وعده هاى روى كاغذ 
همچنين در متن نامه اين طرح به مشكالت 
ديگــرى از جمله نبود رســيدگى به اوضاع 
معيشتى و رفاهى بازنشستگان و ارائه نكردن 
خدمات از طريق صندوق هاى بازنشستگى 
از جمله فوالد خوزســتان و خراسان، عدم 
تخصيــص منابع و عدم برنامــه ريزى الزم 
جهت توانمند سازى تعاونى ها، عدم تدوين 
و تصويب و اجرايى كردن سند كار شايسته، 
عدم اصالح ســاماندهى نظام اطالعاتى بازار 
كار، حركت اين وزارتخانه بزرگ به ســمت 
ركــود و در نهايت عدم تبعيــت برخى از 
مديــران زير مجموعــه وزارت تعاون، كار و 
رفاه اجتماعى از دستورات وزير بويژه بانك 
رفاه و بهزيستى و تأمين اجتماعى اشاره شده 
است كه در صورت تأييد نهايى مجلس اين 

استيضاح انجام خواهد شد.  
اين مسائل در حالى مطرح است كه منتقدان 
ربيعــى معتقدند كه با توجــه به وعده هاى 
دولت مبنى بر ايجاد حدود يك ميليون شغل 

در ســال 96 همچنان بر روى كاغذ مانده و 
هيچ طرحى مبنى بر اشتغال فراگير در كشور 
اجرايى نشده و از سويى شغل هاى ديگر هم 
به دليل ركود و بالتكليفى توليد و صنعت در 

كشور از دست رفته است.

 موافقت با طرح سؤال  
در اين زمينه عضو شــوراى اســالمى كار 
كشور با بيان اين كه در شرايط فعلى بحث 
اســتيضاح را به صالح نمى دانم و اما طرح 
سؤال براى بررسى مشكالت و چگونگى رفع 
آسيب ها در حوزه كار واشتغال مناسب است 
به خبرنگار ما گفت: به عنوان مثال هم اكنون 
در بحث دســتمزد، نرخ برخى محصوالت 
ســبد هزينه خانوارهاى كارگــرى بيش از 
10درصد و در حدود 30تا 40درصد است و 
اين يك تفاوت واختالف آمارى آشكار در اين 

زمينه است كه بايد حل شود.
سهرابى با اشاره به اين كه در حوزه اشتغال 
هم آمارها و وعده هايى كه اعالم مى شــود 
بايد با واقعيت مطابقت داشــته باشد وابتدا 
بايد زيرساخت هاى ايجاد اشتغال فراگير تمام 
دستگاه ها و ســازمان ها آماده شود وسپس 
وعده بدهند، اظهارداشت: بر اساس وعده هاى 
اشــتغال به مردم و جوانان است كه  مردم 
پاى صنــدوق رأى مى آيند و در صورتى كه 
اين وعده ها عملى نشده مسئوالن مى توانند 
حداقل در گزارشى داليل اين موضوع  را به 

مردم ارائه دهند كه به عنوان مثال شــايد 
دليل همكارى نكردن برخى دستگاه ها ويا 
ســازمان ها عنوان شــود ويا داليل ديگرى 

مطرح شود. 
وى با بيــان اين كه هم اكنون حال واحوال 
حــوزه اشــتغال و واحدهــا و كارخانجات 
توليدى وصنعتــى از جمله برندها، مطلوب 
نيست وبيشتر آن ها در حال ورشكستگى و 
توقف فعاليت هستند، اظهار داشت: نظر ما 
به عنوان فعال حوزه كارگرى اين اســت كه 
بايد دســت به دست هم بدهيم و در دولت 
و هيئت وزيران كارگروه اشتغال ايجاد شود 
تا براى برون رفت از اين مشــكالت راهكار 
ارائه شود. سهرابى خاطرنشان كرد: به عنوان 
مثال بايد دولت واردات را براى حفظ اشتغال 
وتوليد داخلى حذف ويــا متوقف كند و از 
ســويى ورود كاالها به كشور اولويت بندى 
شــود. وى همچنين با بيان اين كه اكنون 
در شرايط ســخت ركود و بيكارى هستيم، 
تصريح كرد: البته مســئوالن مى توانند در 
صورت طرح سؤال مجلس مشخص كنند كه 
در حوزه اشتغال چه كارهايى انجام داده اند 
و يا دســتورعمل هايى كه صادر شده كدام 
يك منجر به توسعه اشتغال و يا جلوگيرى از 
ريزش نيروها در واحدهاى توليدى وصنعتى 
شــده است.وى گفت: من طرح استيضاح را 
در شــرايط فعلى نفى مى كنــم، اما با طرح 
ســؤال مى توان ايــرادات كار وراه حل هاى 

آن در حوزه هايى مانند اشــتغال، دستمزد، 
صندوق ها، مستمرى بگيران، بازنشستگان 

و... را مشخص كرد.

 مشكالت بيكارى جوانان  
يكى از امضا كنندگان طرح استيضاح على 
ربيعى وزير كار درباره علت اصلى اين مسئله 
به خبرنگار ما گفت: اغلب نمايندگان دليل 
اصلــى اين موضوع را مشــكالت حوزه كار 

واشتغال وبيكارى جوانان عنوان مى كنند.
محمد باسط درازهى با بيان اين مطلب كه 
افزايش جمعيت بيــكار وعدم تحقق ايجاد 
يك ميليون شــغل در ســال 96 از جمله 
پرســش هاى نمايندگان از وزير كار است، 
خاطرنشــان كرد: براى مشــكالت حقوق 
بازنشستگان ومستمرى بگيران وبرخى موارد 
ديگر ســؤاالتى مطرح است كه آقاى ربيعى 

بايد به آن پاسخ دهند. 
يك عضو هيئت رئيســه مجلس شــوراى 
اســالمى هم  درباره مطرح شدن خبرهايى 
مبنى بر اســتيضاح على ربيعى وزير تعاون، 
كار و رفــاه اجتماعــى در مجلــس اظهار 

داشــت: در روزهــاى اخير 
تعــدادى از نماينــدگان در 
حال جمــع آورى امضا براى 
اما  استيضاح وى هســتند، 
هنوز تقاضاى اســتيضاح به 
طور رسمى به هيئت رئيسه 

تحويل داده نشده است.
پيش  افزود:  رنجبرزاده  اكبر 
از اين نيز يك بار اســتيضاح 
آقاى ربيعى در ماه هاى اخير 
به هيئت رئيسه تحويل داده 
شد و فرايند قانونى اش را هم 
طى كــرد، ولى هنگامى كه 
آماده اعالم وصول در صحن 
بود، تعــداد امضاهــا دو بار 

كاهش يافت و به زير 10 نفر رسيد و منتفى 
شد. اين درحالى است كه برخى از نمايندگان 
امضا كننده طرح استيضاح از على ربيعى  در 
گفت وگو با قدس از جزئيات طرح اظهار بى 

اطالعى كردند!

بررسى 10 محور دومين طرح استيضاح ربيعى 

عرضه دالر 4634 تومانىبيكارى كار دست وزير داد
 بانك مركزى به بازار

يورو      روى دالر و پوند را كم كرد!

راســتاى  در  ديروز  مركزى  بانك  اقتصاد: 
سياســت براى فروكش كردن التهاب ارزى، 
دالر را بــا روندى نزولى با نرخ 4634 تومان 

به بازار عرضه كرد.
نرخ دالر هم اكنون در بازار آزاد 4726 تومان، 
هر يورو 6126 تومان و هر پوند 6802 تومان 

است.
درهمين حال مقايســه روند قيمت سه ارز 
مهم (دالر، يورو، پوند) در بازار نشان مى دهد 
كه يورو با 900 تومــان افزايش در يك ماه 
گذشته بيشترين افزايش قيمت را نسبت به 
دالر و پوند داشــته و پس از آن پوند با 800 
تومان و دالر بــا 500 تومان افزايش قيمت 

در رتبه هاى بعدى افزايش قيمت قرار دارند.
دالر آمريكا از 15 دى تا 15 بهمن ماه سال 
جارى در كمترين نــرخ خود حدود 4300 
تومان در بازار عرضه شد و در باالترين قيمت 
به 4800 تومان رسيد تا در مجموع در اين 
بازه زمانى 500 تومان افزايش قيمت را تجربه 

كرده باشد.
يــورو در فاصله يك ماهه (نيمه دى تا نيمه 
بهمــن) در پايين ترين نــرخ، حدود 5200 
تومان در بازار آزاد فروخته شد و در بيشترين 
نرخ در روزهاى اخير به 6100 تومان رسيد 
تا 900 تومان افزايش قيمت را در اين مدت 

پشت سر گذاشته باشد.

اليحه ساماندهى سهام 
عدالت اعالم وصول شد

اقتصاد: اليحه ســاماندهى سهام عدالت و 
اليحه اصالح و دائمى كردن قانون مديريت 

خدمات كشورى اعالم وصول شد.

ذره بين

 نرخ برخى 
محصوالت سبد 

هزينه خانوارهاى 
كارگرى بيش 
از 10درصد و 

در حدود 30تا 
40درصد است و 
اين يك تفاوت 
واختالف آمارى 

آشكار در اين 
زمينه است

بــــــــرش

درگيرودار 
نوســان شــديد نرخ ارز كه داليل 
اقتصــادى وغيراقتصادى متعددى 
دارد ودرشرايطى كه برخى فعاالن 
بازار دورخيز كردند كه دارايى هاى 
خود رابا نرخ جديد ارز تطبيق دهند 
رئيس اتاق اصناف ايران با ارســال 
ابالغيه اى بــه اتحاديه هاى صنفى، 

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



شب زنده داران مخوف...
 ايســـتگاه / رقيه توســلى    
حتى  دارد...  را  چشم ها  سرزنده ترين 
ساعِت دو بعد از نيمه شب... خودمان 
را به خواب مى زنيم، بلكه گول بخورد... 

بلكه بخوابد...
امــا در نهايت آنكه پيروز مى شــود، 
اوســت... او كــه نمى دانــد يك روز 
تمام، تقال و دويدن و به مرز بيهوشى 

رسيدن چه معنى مخوفى دارد!
بازى دوباره از سر گرفته مى شود... بايد 
براى بارِ سيصدم، اَداى گريه كردن را 
دربياوريم تا بيايد نازمان كند و بغلش 

كنيم... تا ريسه برود از ذوق!
تازه پادشاه كوچولوى ما، زيرك است... 
همينكه مى فهمد خــواب مى خواهد 
بر همبازى هايش غلبه كند، انگشت 
نازكش را فرو مى برد در چشم مان، تا 

بى رحمى اش را تكميل كرده باشد...
پســر كوچولوى ناقاليى كــه نه مادر 
ســرش مى شــود، نه خاله و خواهر... 

فقط ولع نخوابيدن دارد!
گلى، وسط بازى بيهوش مى شود و من 
و خواهرى خسته تر از خودم، اما هنوز 
ميانه ميدان ايم و لِه و لَورده تر از آنكه 

چراغ اتاق را روشن كنيم...
بــازى مى كنم با حواســى كه جمع 
نيســت... پَرت مادرهاســت... اينكه 
چقدر خواهرجان را نمى دانستم وقتى 
مى گفت از شــيطنِت «آبان»، گاهى 
از كوفتگى تنى  بغض اش مى گيرد... 
كه يكى دو ســاعت چشم نگذاشته 
بايد بيدار شــود براى صبحانه «گل 

ترمه»... 
نمى فهميدم چه بى اندازه اهل مدارا 
و فداكارى اند مادرها... مادران كودكان 

نوپا... زنان شب بيدار و روز بيدار...
كه با سوزش كوركننده اى برمى گردم 
و شيرفهم مى شــوم به گيجى ساعت 
سه شــب مان، كورى هم اضافه شده 

است...
آب ســرد و فوت و تعلــل، بى فايده 
است... اورژانسى مى شويم براى چشم 

سرخ و پُرسوزش ام... 
بعــِد ويزيت، قطره هــا را مى چكانم و 
براى خواهــرى دلواپــس، يك عدد 
عكس مى فرستم... ســلفى با مادرى 
كه پسرهايش دوقلويند و دست يكى 

شان، آتل دارد...
كه اســتيكر لبخند جواب مى گيرم و 
عكس «آبانى» كه چشــم هايش هنوز 

برق مى زند!

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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

 عكس/على اسداللهى / عكس نوشت: حسين احمدى اينجا درنگ جايز است

مقام معظم رهبرى:
با لحاظ مجمع تشخيص مصلحت نظام در قانون 

اساسى، نظام هيچ گاه دچار خأل و بن بست 
نمى شود.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين

روزمره نگارى

 سه شنبه 17 بهمن 1396  19 جمادى االول 1439 6 فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8616 

گزارش از شخص

ژنرال گريخت
 «هايزر» 17 بهمن 57 از ايران فرار كرد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  آمدنش زير 
ســِر كنفرانــس «گوادلوپ» بــود.  روز 14 دى 
ماه سال 57 ســران آمريكا، فرانسه، انگليس و 
آلمان  در جزيره «گوادلوپ»  دور هم نشســته  
بودند تا سياست هايشان را در باره چند بحران 
مهــم جهانى و از همه مهم ترش، يعنى انقالب 
ايران هماهنگ كنند. با وجود مخالفت هاى اوليه 
«ژيسكاردستن» فرانسوى در نهايت قرار شده بود 
مقدمات خروج شاه فراهم شود، اما دولت بختيار 
بماند و اوضاع  را كنترل كند. ژنرال چهار ستاره 
آمريكايى از ســوى « كارتر» مأمور شده بود تا به 
ايران بــرود و مقدمات كار را فراهم كند. رئيس 
جمهور آمريكا به سفير كشورش در تهران اعتماد 
چندانى نداشــت و چون قرار بود سران ارتش 
ايران براى حمايــت از دولت بختيار و پرهيز از 
كودتا و خشونت، توجيه شوند، براى اين كار چه 
كسى بهتر از «هايزر» كه نظامى بلند پايه بود و 

زبان نظامى ها را خوب مى دانست؟

  معماى آمريكايى
بنا به برخى از گفته ها، فورى، بدون اطالع قبلى و 
شايد فوق محرمانه از بروكسل سوار هواپيما شد 
و پس از پياده شدن در تهران به ديدار مقام هاى 
ارشد نظامى رفت. ديدار با شاه ماند براى بعد از 
اينكه ژنرال هاى آشفته و سرگردان ايرانى را آرام 
كند. با خواندن خاطرات و نوشته هاى «فرح ديبا» 
مى شود فهميد كه «هايزر» در قدم اول مأموريتش 
چقدر محرمانه و موفق عمل كرده است: «دخالت 
آمريكا در امور داخلى ايران به اندازه اى رســيده 
بــود كه ديگر حتى ما را هم در جريان امور قرار 
نمى دادند، مثالً ژنرال رابرت هايزر مدت ها بود به 
ايران آمده و فعاليت مى كرد در حالى كه ما اصًال 
اطالع نداشتيم. وقتى محمدرضا فهميد هايزر 
در تهران است، بيشــتر مشكوك شد و به من 
گفت: به محض اخذ رأى اعتماد توسط بختيار 
كشور را ترك خواهيم كرد». اما مأموريت اصلى 
ژنرال فقط آرام كردن همتاهاى ايرانى اش بود؟ 
هرچند ســفير آمريكا در خاطراتش مى نويسد، 
هايزر در ديدار با شاه حرفى جز تأكيد بر خروج 
سريع تر شاه نزده است با اين حال اقامت طوالنى 

مدت او در ايران و حوادثى كه بعدها رقم خورد، 
سبب شــد حتى تا امروز درباره نقش واقعى او 
در تحوالت آخريــن روزهاى عمر رژيم پهلوى 
پرسش هاى زيادى وجود داشته باشد. ماجراى 
سفر «هايزر» به تهران هنوز كه هنوز است يكى از 

معماهاى تاريخ انقالب به حساب مى آيد.

  با هميشه فرق داشت
برخى اســناد و نقل قول هاى ديگر مى گويند؛ 
«هايزر» در قســمت بار يــك هواپيماى نظامى 
مخفى شده و نه از بروكسل بلكه از اشتوتگارت 
آلمان خودش را به تهران رسانده بود. نگاهى به 
خاطرات اين ژنــرال آمريكايى و توصيف هايش 
از حــال و هواى آن روزها، شــايد بتواند كمك 
كند بدانيم او، عــالوه بر آنچه تا امروز گفته اند، 
دنبال چه اهدافى بوده اســت: «در ســفرهاى 
قبلى، مهم ترين رهبران نظامى حكومت شــاه 
در فرودگاه به اســتقبال من مى  آمدند و مراسم 
استقبال هم پرطمطراق بود، اما اين بار با هميشه 
فرق مى  كــرد... عبور از خيابان هاى تهران، براى 
من تكان دهنده بود.  اين شهر پرتحرك، اينك 
كامالً فلج شــده بود، خيابان هــا خالى بودند، 
حتى يك اتومبيل، اتوبوس يا موتور ســيكلت 
هم در خيابان ها ديده نمى  شد. از ميدان شهياد 
(آزادى) تا آن سوى شهر، همه جا تعطيل به نظر 
مى  رسيد. مغازه  ها بسته بودند، پياده  روها خالى و 
در همه جا تصوير آيت  اهللا خمينى ديده مى  شد. 
نيروهاى مخالف، كنتــرل ارگان هاى حياتى را 
در دســت گرفته بودند... مــردم فرياد مى  زدند 
«اهللا  اكبــر» و صدا از پشــت بام هاى نزديك به 
گوش مى  رسيد... در تاريكى صداى تيراندازى از 

سالح هاى خودكار شنيده مى  شد...». 

  نمى فهميدم!
«هايزر» پس از تهران گردى اش به دفتر وابســته 
نظامى و مستشارى نظامى آمريكا در تهران رفت. 
اعضاى مهم و اصلى اداره مستشارى جمع بودند. 
ژنرال گاست، رئيس اداره مستشارى، ژنرال جرج 
كرتــز نماينده نيروى هوايــى و آدميرال فرانك 
كولينز نماينده نيروى دريايى، هايزر را در جريان 

امور نظامى ايران و اداره مستشــارى قرار دادند. 
همه آنان يك نظر مشــترك داشــتند و آن اين 
بود كه اوضاع ايران از كنترل خارج شــده  است. 
«هايــزر» به ظاهر براى آرام كردن ســران ارتش 
ايران و جلوگيرى از شــدت عمل آن ها به تهران 
آمده بود، اما نوشــته هاى خــود او كه مى گويد: 
«نمى  فهميدم چه چيزى مى  توانســتم به دست 
بيــاورم»! و همچنين خاطرات «برژينســكى» - 
مشــاور امنيت ملى دولت آمريكا- كه مى گويد: 
«هــدف از مأموريــت هايزر اين بود كه اســاس 
استيالى نظامى را، در صورت لزوم، پيريزى كند و 
در اين حين رهبرى مورد نياز را هم ايجاد نمايد» 
نشــان مى دهد ماجرا به يك توجيه و آرام سازى 

ساده سران ارتش ايران ختم نمى شده است. 

  تجهيزات ِسّرى
 در اينكــه «هايزر» آمــده بود تــا در قدم اول 
از فروپاشــى ارتــش ايران و فــرار ژنرال هايش 
جلوگيرى كند، شــكى نيســت. امــا در كنار 
ايــن ماجرا هدف هاى مهم ترى را در راســتاى 
منافع كشــورش نيز دنبال مى كرد. خبرگزارى 
«آسوشيتد پرس» همان زمان در گزارشى اعالم 
كــرد: «دولت آمريكا براى حصــول اطمينان از 
حفاظت دقيق از تجهيزات نظامى و جاسوسى 
مخفى اين كشــور در ايران يــك ژنرال چهار 
ستاره را به تهران فرستاده  است.فرستاده آمريكا 
همچنين نفــوذ ارتش را در صــورت روى كار 
آمدن دولت چپگرا در ايران ارزيابى خواهد كرد. 
مقام هاى آمريكايى نگران وســايل و تجهيزات 
امنيتى سرى خود هســتند كه در ايران به كار 
گرفته شده و اين نگرانى بويژه با روى كار آمدن 
احتمالى يك دولت طرفدار شوروى يا بروز هرج 
و مرج به دنبال پايان يافتن حكومت استبدادى 

در ايران شدت مى  يابد». 

  كودتاى دقيقه 90
آمريكايى ها از نظر خودشــان، «هايزر» را با همه 
گزينه هايى كه روى ميزهاى محرمانه شان داشتند 
به تهران فرستاده بودند. يعنى ژنرال اگر احساس 
مى كرد شرايط دارد به سمت و سويى مى رود كه 
منافع آمريكا به خطر مى افتد، مى توانست از ارتش 
ايران براى يك كودتاى خونين نيز استفاده كند. 
باز هم «برژينسكى» در اين باره مى نويسد: «اجراى 
نقشه كودتا در ايران،هم به يك برنامه ريزى دقيق 
و طرح لجستيكى و هم به تصميم و اراده سياسى 
از طرف فرماندهان نظامى ايران بستگى داشت. 
مأموريت هايزر آماده نگهداشتن ارتش ايران براى 
انجام چنين برنامــه اى در صورت ضرورت بود و 
با رفتن شــاه از ايران فقط واشنگتن مى توانست 
عالمت الزم را براى اجراى اين نقشــه در ايران 

بدهد». 

  خود و ستاره هايش
مأموريت «هايزر» چه حفظ ساختار ارتش ايران، 
چه نگه داشــتن بختيار، چه حفاظت دقيق از 
تجهيزات پيشرفته جاسوســى آمريكا در ايران 
و چــه فراهم كردن مقدمــات كودتا در دقيقه 
90 بوده باشــد، در هر حال با موفقيت به پايان 
نمى رسد. ســرعت حوادث انقالب، تصميم هاى 
غير قابل پيش بينى امام(ره)، بازگشــت يكباره 
ايشان به تهران و... سبب شدند، «هايزر» زمانى 
به خودش بيايد كه ديگر چيزى از ارتش ايران 
باقى نمانده اســت. برخى اسناد نشان مى دهند 
او در روزهــاى آخر حضــورش در ايران متوجه 
شــد كه بدنه ارتش به مردم پيوسته و ديگر از 
فرماندهانى كــه او آن ها را براى روز مبادا آماده 
كرده بود، فرمان نمى برد. همين شــد كه ژنرال 
مجبور شد 17 بهمن سال 57، به زحمت، با همه 

ستاره هايش از ايران بگريزد.  
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اشتباه برنداشته اند!
باهنر»،  درحالــى كه «محمدرضــا  ايلنا / 
فعال سياســى اصولگرا گفتــه بود در عمل 
جراحى كــه بر روى «آيت اهللا شــاهرودى» 
صورت گرفت، در اتاق عمل اشتباهى كليه 
را برداشــتند، «ايرج فاضل»، رئيس سازمان 
نظام پزشكى گفت: « هيچ گزارشى مبنى بر 
خطاى پزشكى در رابطه با آيت اهللا شاهرودى 

به اين سازمان ارسال نشده است».

«مرتضوى» بازهم نيامد
ايســنا / «مجتبى نظرى» وكيــل مدافع 
ســازمان تأمين اجتماعى دربــاره آخرين 
جلسه رسيدگى به پرونده «سعيد مرتضوى» 
گفت:« آقــاى مرتضوى باز هم در جلســه 
دادگاه حضــور نداشــت و فقط وكالى وى 

بودند. حاال چرا ايشان نيامده؛ نمى دانيم»!

خودش را منفجر كرد
مهر/ «اســپوتنيك» در خصوص هدف قرار 
گرفتن جنگنده روســيه در سوريه نوشت: 
«خلبــان كه زنــده از هواپيما خارج شــده 
بود بعد از فرود وقتى خــود را در محاصره 

تروريست ها ديد، خود را منفجر كرد».

فقط دست راست!
ايسنا / اداره امــور مذهبى تركيه با انتشار 
فتوايى از مسلمانان اين كشور خواست تا با 
دست چپ غذا نخورند زيرا شيطان با دست 

چپ غذا مى خورد و آب مى نوشد!

تنش هلندى+تركيه اى
مهــر / پــس از اينكــه هلنــد از ورود 
ديپلمات هــاى تركيــه اى كه قصــد انجام 
تبليغات به نفع همه پرســى قانون اساسى 
تركيه را داشــتند، ممانعت كرد، رســماً به 
مأموريت سفير خود در تركيه هم پايان داد 
و اعالم كرد از اين پس به درخواست مالقات 
سفير جديد تركيه پاسخ مساعد نخواهد داد.

فوق چپگرا !
ايســنا / «دونالد ترامپ جونيور»، پسر بزرگ 
رئيــس جمهور آمريكا گفت: مشــكل اصلى 
دموكرات ها اين است كه به جاى اينكه معقول 
بوده و به پاى ميز مذاكره بيايند، خود را مجبور 
مى كنند كه بيشتر و بيشتر چپگرا باشند. در 
حال حاضر آن ها كمونيست فوق چپ هستند»!

اگر راست مى گويد...!
ايسنا /وزير آموزش و پرورش گفت:«در بحث 
حقوق معلمان، مســئله سياسى شده است و 
مجلس مى گويد دولت پيشنهاد بدهد و دولت 
هم مى گويد ما بودجه اى به اندازه ســه برابر 
كردن حقــوق معلمان نداريــم. اگر مجلس 

راست مى گويد، راه آن را خودش پيدا كند».

پايان صادرات رايگان
فارس / مديرعامل شــركت ملى گاز از پايان 
صادرات گاز رايگان به تركيه و تســويه كامل 
بدهى گازى به اين كشــور خبر داد و گفت: از 
اين به بعد صادرات گاز به تركيه به روال معمول 

انجام خواهد شد و پول آن دريافت مى شود.

روزى كه بازگردم!
فرارو / «رغد صدام» دختر صدام در واكنش 
به قرار گرفتن نامش در فهرست افراد تحت 
تعقيب توسط دولت عراق، گفت:« روزى به 
عراق باز مى گــردم و آن روز، روز محاكمه 

كسانى است كه به من اهانت كردند»!

بالستيك جديد يمنى
فرارو / درحالى كه انصاراهللا اعالم كرد كه 
موشك بالســتيك كوتاه برد يمنى ها دقيقاً 
به پايگاه نظامى «ملك فيصل» در «خميس 
مشيط» برخورد و خســاراتى را به آن وارد 
كرده اســت، عربســتان مدعى شد كه اين 

موشك را منهدم كرده است».

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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اينجا همه چيز روى آب است!

عمراً اگر بدانيد ما خودمان «ونيز» داريم! تازه شــما كه جاى خود داريد...بعضى 
از مسئوالن محترم گردشگرى هم احتماالً از روستاى «سراخيه» خوزستان كه 
مثل «ونيز» ايتاليا روى آب بنا شده و تنها وسيله حمل و نقل اهالى اش قايق هاى 

دست سازشان است، خبر ندارند.
نه اينكه همه مســئوالن گردشگرى از «سراخيه» بى خبر باشند...نه...چند سال 
پيش، بعضى هايشان رفتند به «ونيز» ايران و با كلى به به و چه چه و وعده هاى 
ســرخرمن، يك تابلو چسباندند سر در «سراخيه» و همين تابلوى «منطقه ويژه 
گردشگرى» تا به امروز تنها اقدام سازمان گردشگرى براى «سراخيه» و اهالى اش 

بوده است!
اين روزها حال «سراخيه» كه روى تاالِب در حال مرِگ «شادگان» بنا شده و روز 
به روز شباهتش به «ونيز» كمتر مى شود، زياد خوش نيست. باعث و بانى اش هم 
بعد از خشكسالى و تغييرات اقليمى، خودمانيم. از ضايعات كارخانه هاى نيشكر 
و صنايع نفتى كه وارد «شادگان» مى شوند، بگير، تا اندك گردشگرانى كه وقتى 
سوار بر قايق هاى دست ساز، در كوچه پسكوچه هاى «سراخيه» پرسه مى زنند، 
انواع و اقســام زباله ها را توى «شــادگان» رها مى كنند. اين عوامل همه موجب 
پايين آمدن سطح آب تاالب «شادگان» و مرگ ومير ماهى ها و پرنده هايى شده 

كه تنها منبع غذايى اهالى «سراخيه» اند.
اندك مسئولينى كه از اوضاع «سراخيه» باخبرند، اما پيشنهاد كرده اند براى ادامه 
حيات اين روستا، از چاله دربيايم و بيفتيم توى چاه! يعنى ضايعات كارخانه هاى 
نيشــكر و صنايع نفتى را به جاى تاالب شادگان به خليج فارس منتقل كنيم! 
پيشنهادى كه شايد كمى اوضاع 90 خانواده «سراخيه» را بهتر كند، اما در آينده 

نه چندان دور، دامن هزاران خانواده ايرانى را خواهد گرفت.
اگرچه اهالى «سراخيه» مى گويند اصًال اهل مهاجرت به شهرها نيستند و تقريباً 
هركس در اين روســتا به دنيا مى آيد، سرنوشــتى از پيش تعيين شده دارد و 
ماهيگير مى شــود يا قايقران. اما اگر مسئوالن به فكر راه حل درست و حسابى 
براى زنده كردن دوباره تاالب «شادگان» و تأمين امكاناتى مانند ساخت مدرسه، 
مراكز بهداشــتى، تأمين آب شــرب و... و كشاندن گردشگران به «سراخيه» كه 
تنها منبع درآمد اهالى اش است، نكنند، پس از خشك شدن «شادگان» و مرگ 
«ســراخيه» اهالى اش مجبورند قيد خيابان هــاى باريك آبى، صفا و صميميت 

روستايى و زندگى سنتى را بزنند و به حاشيه شهرهاى بزرگ پناه بياورند.

كـــــجا؟
 ايستگاه/ اميد ظرافتى 

زنگ كتاب

نيوزويك
هفته نامــه نيوزويك در تازه ترين شــماره 
خود مقاله اى را بــه ظهور هوش مصنوعى 
و روباتيك و ترس بســيارى از مردم در از 
دست دادن كار خود توسط اين فناورى ها 
اختصاص داده اســت. اين مجله با رد اين 
فرضيه معتقد است نه تنها اين چيزها جاى 
نگرانى نيســت، بلكه «داده ها» مانند نفت با 
ارزش خواهند بود و موجب به وجود آمدن 
صنايع و ســرمايه گذاران جديدى مى شوند 
كه صدها هزار شغل به وجود خواهد آورد. 
نيوزويك گزارشــى نيز از قاچاق گسترده 
ســگ هاى كوچك دراروپا داشــته و آن را 
بعد از مواد مخدر و اسلحه، سومين قاچاق 

پرسود در اين قاره مى داند.

جى كيو
ماهنامه جى كيــو چاپ آمريكا عكس روى 
جلد تازه ترين شــماره خــود را به «جيمى 
كيمل» چهــره تلويزيونى مشــهور آمريكا 
اختصاص داده اســت. كســى كه امسال 
بــراى دومين دوره پياپى ميزبانى مراســم 
اســكار را عهده دار خواهد بود. البته تمركز 
اين مصاحبه نه بر روى ميزبانى اين مراسم 
توسط او، بلكه شــوى تلويزيونى معروفش 
است كه به گفته مجله جى كيو، در اين دوره 
و زمانه اى كه آمريكا اوضاعى غيرمنطقى و 
ديوانه وار را سپرى مى كند، به شكل جالبى 
منطــق و تعقل را در برنامه اش حفظ كرده 
اســت و خود يكــى از معدود افــراد بالغ 
باقيمانده در اين روزهاى رســانه در آمريكا 

محسوب مى شود.

عرب نيوز
اين روزنامه چاپ عربســتان ســعودى در 
گزارشــى به مخالفت تروريست هاى سورى 
با نشســت صلح سوشــى در روسيه اشاره 
داشته و از درخواست آن ها از سازمان ملل 
براى ورود مستقيم به بحث پيرامون صلح 
مى گويد. همچنيــن در ادامه اين گزارش 
از ورود فرانســه و تركيه به جريان اصلى و 
طراحى نقشه راه توسط اين دو كشور براى 
پايان دادن به مناقشات در سوريه خبر داده 
شده است. اين روزنامه گزارشى نيز از آغاز 
جشن جنادريه در رياض عربستان با حضور 
پادشاه اين كشــور به چاپ رسانده، جشن 
سنتى كه هر ســاله برگزار شده و بيش از 
يــك ميليون بازديد كننده دارد و شــامل 
مســابقات شترســوارى و پخش موسيقى 

محلى مى شود.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

اين آمدن و آن رفتن!تلنــــــگر
 ايســتگاه/ ترمه تاالرپشتى   اين روزها در 
فضاى مجازى، عكسى دست به دست مى شود كه 
يك ســر و گردن خوب تر از باقى عكس هاست. با 

داستانى ساده و پُرمالت.
تصوير زوج پزشكى كه دارند در روستاهاى محروم 
طبابت مى كنند و زندگــى در بالد خارجه را رها 

كرده و برگشته اند به كشورشان.
از عشق و همت پشِت اين عكس مسرور مى شوم، 

اما ذهنم درگير پيشتازى آمار ساالنه خروج مغزها از ايران است. اينكه 
مى دانم در ميان كشــورهاى در حال توسعه، كشورم معروف است به 
مهاجرت نخبگان. به داشــتن فارغ التحصيالنى كه با بورس، عزيمت 
مى كننــد. حس غربت را به جان مى خرند. زبــان دوم ياد مى گيرند. 
دلتنگى را با هزار ترفند زيرپا مى كشانند و چمدان به دست مى روند؛ 

اگرچه مى دانند ميلياردها دالر به كشور ضرر مادى 
خواهد خورد.

عكس اطباى دلســوز و وطن پرست را مى فرستم 
براى دوســتى ديرين كــه از المپيادى هاى خفن و 

درسخوان بود و حاال ديگر ايران نيست!
برايم مى نويســد: «اينجا امكان پيشــرفت هست، 
قدرم را مى دانند. هرروز به چشم يك منتخب ديده 
مى شــوم، البته يك مهاجر منتخب! آينده شــغلى 

دارم، به تحقيقاتم بها مى دهند و برايش هزينه قائل مى شوند و...»!
چه تلنگر عجيبى اســت اين آمدن و آن رفتن...! ترك ديارِ ســاالنه 
150 هــزار نخبه بنا به آمار وزير علوم...! عكس طبيبان برگشــته از 
فرنگ و پيام ُرك و پوست كنده مغزهايى كه چمدان بسته اند، چمدان 

مى بندند و چمدان خواهند بست...! 

پيمان معادى - اينستاگرام
ايستگاه/ اين بازيگر و كارگردان سينما 
كه با «بمب: يك عاشــقانه» در جشنواره 
فيلم فجر حضور دارد، با انتشار عكسى در 
كنار النى كاريندرو آهنگ ساز يونانى اين 
فيلم، نامه جالب وى در ســتايش از اين 

فيلم را منتشر كرده است.

محافظين بشر - توييتر
ايستگاه/ اين نهاد حقوق بشرى در هلند، 
در توييتى دليل اصلى حضور نظامى كشور 
امارات متحده عربى در يمن را براى تحت 
كنترل گرفتن جنوب اين كشور بخصوص 

بندر عدن عنوان مى كند.

محمدرضا هدايتى - اينستاگرام
ايستگاه/ اين بازيگر سينما و تلويزيون 
با انتشار عكسى از عارف لرستانى بازيگر 
فقيد و دوست قديمى خود، سالروز تولدش 
را تبريــك گفته و تأكيد كرده همه دارند 
برايش جشــن مى گيرند، اما جاى خود او 

خالى است.

سه دو يك

دى
گــر

كه 
شبــ

بانوهاى باغ، كفش هاى زنانه نمى پوشند
درخت را باور دارند 

و سالهاست با شاخه ها و رنگ ها، اُخت شده اند...
با گنج هاى زرد و نارنجى...

من نمى توانم
دراز كشــيده ام روى تخت خواب.چشم ها 
را كه مــى بندم خوابى كــه ديده ام مثل 
كابوســى باز توى كله ام رژه مى رود.شش 
ماه گذشته اما كابوسش عين بختك افتاده 
است به جانم.توى اين مدت كه مرا آورده اند 
اينجا ســعى كرده ام فراموشــش كنم، اما 
نتوانسته ام و سعى كردم خم شوم روى خودم 

تا نيمى از خودم را پاك كنم اما نتوانستم.بعضى ها همه ى روى خودشان را پاك 
مى كنند و مى روند.البد مى توانند.من نمى توانم...

كتاب : من گنجشك نيستم
نويسنده :  مصطفى مستور
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