
نجومى بگيـران
زير تيـغ عدالت

بخش خصوصى
با وجود توانايى

نقشى در بازار ندارد

دارو 
در انحصار

گزارش قدس از گرد و خاك يورو در بازار

رانت 40 هزار ميليارد تومانى به جيب چه كسانى مى رود؟

 اقتصاد  جزئيات افزايش پلكانى دستمزد 
و ماليات حقوق بگيران اعالم شد. از سال 
آينده درصــد افزايش دســتمزد حقوق 
بگيــران كالن، كمتر افزايــش مى يابد و 

البته بايد ماليات بيشترى پرداخت كنند 
به گونه اى كه افزايش دستمزد به صورت 
پلكانى نزولى و براى ماليات صعودى خواهد 
بود. از سوى ديگر با اظهارات مسئوالن نه 

تنها حقوق هاى باالى 5 ميليون از افزايشى 
برخوردار نخواهد بود، بلكه با افزايش پلكانى 
ماليات درحقيقت دريافتى كمترى نسبت 
به امسال خواهند داشت آنجا كه تاجگردون 

تأكيد كرده اســت كه نرخ ماليات حقوق 
باالى 20 ميليون تومان از 10 به 15 درصد 
افزايش مى يابد. در اين باره وزير تعاون، كار 

و رفاه...

 ............ صفحه 7

مديركل انتقال خون 
خراسان رضوى مى گويد 

فرزند ناتنى وزارت بهداشتيم

فرياد براى 
نجات خون

 قدس جزئيات افزايش پلكانى دستمزد و ماليات را بررسى مى كند 

 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 5

 

فساد از كجا آمد؟
 اخبار   ســومين شــماره ماهنامه فرهنگــى و تحليلى در سومين شماره «انديشه نامه»  بخوانيد

انديشه نامه توسط مؤسســه فرهنگى قدس(روزنامه قدس) 
وابسته به آستان قدس رضوى منتشر شد. شماره سوم اين 
ماهنامه در 152 صفحه و با سرفصل هاى خبرنامه، پرونده اى 

در زمينه «جامعه شناسى فساد»،«تأمالتى بر فلسفه تعليم و 
تربيت»، پرونــده اى درباره «تحوالت فرهنگى- اجتماعى در 
عربستان»، ارجنامه اى به پاس تالش هاى «سيدعلى موسوى 

 ............ صفحه 2گرمارودى» در عرصۀ...

 ............ صفحه 7

حاتمى كيا: خودم را 
سرباز نظام و كشور مى دانم

اعتبارات قرآنى
60درصد افزايش يافت

تاج: ماجراى سعودى ها را 
به فيفا مى  كشانيم

12 6 10
دفاع سرسختانه از «به وقت شام» با پيگيرى هاى نماينده مردم مشهد رئيس فدراسيون فوتبال در گفت و گو با قدس مدعى شد

:امام على
برترين چيزى كه 
توسل جويندگان 
به خداى سبحان 

به آن توسل 
مى جويند، ايمان 
به او و به پيامبر 

اوست. ...
نهج البالغه- خطبه 110
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عربستان؛
از ارتجاع سنتی 
تا ابتذال مدرن
اصالحات فرهنگی-اجتماعی در عربستان 
با چه اهدافی دنبال می شود؟

ماهنامه تحلیلی فرهنگ و اندیشه
سال اول  دی 1396  156 صفحه  8000 تومان
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ستاره چین شعر و آیین
ارج نامه ای به پاس تالش های موسوی گرمارودی

در عرصۀ ادبیات و دین

راهی برای رفتن
گفت وگو با جمیله علم الهدی
 دربارۀ معضالت حوزۀ تعلیم و تربیت در ایران
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دفاع از علم دینی
مروری بر مهم ترین آثار علم دینی در ایران
با آثار و گفتاری از: مهدی گلشنی
علیرضا پیروزمند    ابراهیم دادجو

تأملی بر مسئلۀ فساد در ایران امروز
گفت وگو با حسین کچویان
با همراهی:
سیدجواد میری     محمدعلی توکل
امان اهلل قرایی مقدم     مرضیه ابراهیمی

info@qudsonline.ir

ويژه دهه فجر

نسل چهارم 
چقدر مى تواند

براى انقالب اسالمى 
تصميم گير باشد

4 محمد عاکف

همه صاحب نظریم

24442 2

خوانش «فرهنگ نامه 
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رویدادهارویدادها

هه انقالب
نامه  د

ویژه 

ى نسل چهارمى ها
برا

بعد از انقالب، هنر سینما 
هم فضاى متفاوتی

 پیدا کرد

از فیلم فارسى
تا سیمرغ فجر
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شماره 559

نسل چهارم چقدر مى تواند براى انقالب تصمیم گیر باشد

#ما_را_هم_ 
ابزی_بدهید

4 5

براى دوسـت داشـتن همیشـه دو مسـیر وجود دارد؛ یک مسیر 
راه ایـن اسـت کـه شـما در خانـواده اى بـه دنیـا مى آییـد و 
کنارشـان قـد مى کشـید و به خاطر ایـن هم خونى بـا هم پیوند 
داریـد و تـا دنیـا دنیاسـت بـه هم وصـل هسـتید و همدیگر را 
دوسـت داریـد یـا این کـه با کسـى رفیق مى شـوید و سـال ها 
رفاقت تـان ادامـه پیـدا مى کنـد و کنـار هـم بـه تجربه هـاى 
مشـترکى مى رسـید و به خاطر همین خاطرات مشـترك به هم 
پیونـد مى خوریـد و گاه عمـر دوسـتى تان تـا پایان عمـر ادامه 
پیـدا مى کنـد، اما همیشـه همه چیـز این طـور سرراسـت اتفاق 
نمى افتـد، گاه بـه کسـى عالقه منـد مى شـوید یـا بـه ماجرایى 
پیونـد مى خوریـد کـه خیلى پیـش از شـما دنیا آمـده و از دنیا 
رفتـه اسـت یا سـال ها قبل از آن که شـما به دنیا بیاییـد، اتفاق 
افتـاده اسـت. این جور وقت ها مسـیر سـخت و متفاوتـى را طى 
مى کنیـد، امـا بـه نتیجه هـاى درخشـانى مى رسـید؛ نمونـه اش 
عالقـه اى اسـت کـه مـا بـه بـزرگان و قهرمان هاى کشـورمان 
داریـم یـا پیونـدى که بـا حادثه هـاى دینى یـا ملـى در خیلى 
سـال قبـل داریم. این جـور پیوندهـا و عالقه ها معموالً با سـؤال 
و کنجـکاوى شـروع مى شـوند. سـؤال هایى کـه گاه ممکـن 
اسـت تلـخ و تند هم باشـند، امـا معموالً بـه اتفاق هاى روشـن 
ایـن روزهـا بیشـتر  و آشـنایى هاى شـیرین ختـم مى شـوند. 
سـؤال هاى مـا بروبـچ نوجـوان در مـورد اتفـاق عظیمى اسـت 
کـه در چهل سـال گذشـته اتفـاق افتاده و سـبک زندگى ما را 
متفـاوت کرده اسـت. به همیـن خاطر سـراغ افـرادى رفته ایم 
کـه شـاید چنـدان از ما دور نباشـند و جزو نسـل سـومى ها به 
حسـاب بیایند، اما قد و قواره فکرشـان به خاطر سـؤال بیشـتر 
و مطالعـه عمیق تـر از مـا بلندتـر اسـت و به خاطـر تجربه هاى 
را مى فهمنـد  مـا  و سـؤال هاى  ماسـت  بـا  دلشـان  مشـترك 
آقـاى افـراد  ایـن  از  یکـى  مى دهنـد.  پاسـخ  حوصلـه  بـا  و 

«عبدالمطهـر محمدخانى» اسـت کـه روزنامه نگار و دسـت به 
قلـم اسـت و در رسـانه بـراى نوجوان هایـى ماننـد من و شـما 

مى نویسـد.

  استقالل و آزادى، مهم ترین میراث2
ایـن روزهـا همـه از میـراث انقالب براى نسـل مـا مى گویند و 
مى خواهنـد ما قـدردان این میراث باشـیم، از آقاى محمدخانى 
مى پرسـیم ایـن میـراث چیسـت و در واقعیـت دسـتاورد قابل 
لمـس انقـالب بـراى ما نوجوانـان امروزى چیسـت، ایشـان در 
پاسـخ مى گویـد: «دسـتاوردهاى انقالب این قدر وسـیع اسـت 
کـه از هر بخشـى شـروع کنـى مى توانـى نمونه هـاى متعددى 
را نـام ببـرى، امـا من فکـر مى کنـم دو نعمت بزرگ اسـتقالل 
و آزادى، مهم تریـن دسـتاوردهایى اسـت کـه انقـالب بـه مـا 
هدیـه کرده اسـت کـه شـاید درك آن براى دهـه چهارمى ها 
و حتـى مـا دهـه سـومى ها سـخت باشـد، چون کشـور مـا در 
باالتریـن میـزان اسـتقالل خـودش قـرار دارد یـا بـه قولـى ما 

درون ایـن اسـتقالل قـرار داریم.
نعمـت مقایسـه و یـک بررسـى سـاده  ایـن  یـک راه فهـم 
تاریخـى بین قبـل از انقالب و وضعیت فعلى ماسـت. راه دیگر 
مقایسـه شـرایط حـال حاضـر کشـور خودمـان با کشـورهاى 
منطقه اسـت. کشـورهایى کـه پـول نفتشـان را به راحتى خرج 
منافـع آمریـکا مى کننـد و فاقـد حداقل هاى سیاسـى هسـتند. 
تصمیـم  برایشـان  کشورشـان  چارچـوب  از  خـارج  کسـانى 
مى گیرنـد. بـه نظـر مـن ایـن اوج ذلـت و خفـت یـک کشـور 
اسـت کـه مردمش ببیننـد رهبران و مسـئوالن بـدون توجه به 
منافـع کشورشـان براسـاس خواسـت کشـوري دیگـر تصمیم 
مى گیرنـد و راه فـرار هـم ندارند. این کـه درباره منافـع ایران 
در پایتخـت تصمیم گیـرى مى شـود و کسـى بیـرون از ایـران 
بـراى ایـران تصمیـم نمى گیـرد، شـاید سـاده بـه نظـر بیایـد، 
امـا ایـن همـان چیـزى اسـت که مـا بـراى آن خیلـى زحمت 

کشـیدیم و به سـادگى بـه دسـت نیامـده اسـت.»

  میراث انقالب را به جهان برسانیم  3
از آقـاى محمدخانـى مى پرسـیم حـاال کـه مـا در قلـب یـک 
ماجـرا هسـتیم و بـه نوعـى ادامه یک مسـیریم که پیـش از ما 
شـروع شـده اسـت، تکلیفمان با این شـرایط چیسـت و چطور 
بایـد ادامـه اش بدهیـم، ایشـان در جـواب مى گویـد: «خاطرم 
نیسـت ایـن گفتـه از کیسـت کـه: «پیـش از این کـه بگوییـد 
انقـالب براى شـما چه کرده اسـت، بگویید شـما بـراى انقالب 
چـه کرده ایـد؟» حتمـاً شـنیده اید کـه مى گوینـد انقـالب مـا 
یـک انقـالب دینـى و مردمـى بـوده اسـت. خـب، ایـن حرف 
تکلیـف حکومـت و نقش ما در جریان آن را به خوبى مشـخص 
مى کنـد و نشـان مى دهـد کـه هـر کس بـه میزانى کـه تالش 
بیشـترى بـراى آرمان هـاى انقالب کنـد نقش بیشـترى هم در 
آن خواهـد داشـت. بـه نظر من نقش مهم نسـل چهـارم پیوند 
بـه عنـوان  دادن دو مفهـوم کلیـدى «مردم سـاالرى دینـى» 
مهم تریـن میـراث انقـالب اسـالمى و «جهـان نویـن» کـه در 
بسـتر ارتباطات شـکل گرفته، اسـت. اگر نسـل چهـارم بتواند 
بیـن ایـن دو مفهوم ارتباط درسـتى برقرار کنـد و خودش را به 
سـالح انقالبى گـرى و دین تجهیـز کند و در مقابلش شکسـت 

نخـورد، فکـر مى کنـم نقشـش را ایفا کرده اسـت.»   مى توانیم نقش کلیدى داشته باشیم 
حـرف کـه بـه این جـا مى رسـد و گفتـه مى شـود کـه مـا بایـد بیـن میـراث انقالب 
و دنیـاى جدیـد ارتبـاط برقـرار کنیـم از آقـاى محمدخانـى مى پرسـیم کـه مگـر 
انقـالب مـا چـه حرفى براى سـایر مردم دنیـا دارد و چـه مى تواند در ارتبـاط جهانى 
بگویـد، ایشـان در این بـاره توضیـح مى دهـد: «انقالب ما یـک انقالب جهانى اسـت. 
بـراى همـه مـردم بشـر حـرف دارد و قـرار اسـت از مسـتضعفان جهـان دفـاع و از 
نهضت هـاى آزادى بخـش حمایـت کنـد. در نسـل چهـارم نوجوانانـى را داریـم کـه 
ورودشـان بـه فعالیت هـاى اجتماعـى همزمان بـا فضاى ارتباطـى و اطالعاتـى بوده و 
جهـان اطرافشـان را از طریـق فناورى هـاى روز بهتـر درك مى کنند، بـه همین دلیل 
شـاید فهـم نسـل هاى پیشـین از همین مفاهیـم و نوع انجـام این مأموریت هـا تا قبل 
از فناورى هـاى اطالعاتـى خیلـى سـخت تر وکوچک تـر و کم کاربردتـر بـود، اما االن 
نسـل چهـارم مى توانـد کلیدى تریـن نقش را به واسـطه ویژگـى نسـلى اش ایفا کند 

و حتـى ان شـاهللا مقدمات ظهـور را فراهـم کند. »

  از ما هم خواهند پرسید  
وقتـى حـرف از انقـالب مى شـود و دربـاره میـراث و دسـتاوردهاى مهمـى که برایمان داشـته اسـت، مى شـنویم فکر مى کنیـم که نکند 
همه چیـز خـوب اسـت و مـا متوجـه نیسـتیم؛ یعنى انقالب توانسـته اسـت همـه مشـکالت را حل کنـد، از آقـاى محمدخانى مى پرسـیم 
اگـر این طـور اسـت و اوضـاع خیلـى خـوب اسـت، چرا مـا این را حـس نمى کنیم؟ مصـداق این خوبى چیسـت کـه براى مـا قابل لمس 
نیسـت؟ ایشـان در پاسـخ مى گوید: «سـؤال خوب، اما غلط اسـت چون کسـى چنین تصـورى ندارد. چـرا تعارف کنیم. باالخـره نماینده 
مشـخص نسـل هاى انقـالب خـود رهبـرى هسـتند.  در حال حاضـر ایشـان مهم تریـن و شـاخص ترین باقیمانـده از نسـل اول انقالب اند. 
آیـا ایشـان هـم مى گوینـد که همه چیز درسـت شـده اسـت؟ رهبرى هم مى گوینـد ما در وضعیـت انقالبى هسـتیم. ما در حـوزه اقتصاد 
انقالبـى عمـل نکردیـم کـه اگـر این گونـه بـود االن ایـن وضعیـت را نداشـتیم. وابسـتگى ما بـه نفت هنوز کم نشـده اسـت کـه بتوانیم 
یـک روزى شـیر نفـت را ببندیـم. در حـوزه فرهنـگ هم چنـان وضعیـت ناگـوارى داریم. بـا توجه بـه این نـگاره رهبر چطـور مى توانیم 
بگوییـم همه چیـز خـوب اسـت؟ روحیـه طلبکارانه در نسـل چهارم روحیه خوبى اسـت. ما هـم این روحیه را داشـتیم، اما باید در مسـیر 
درسـت خـودش قـرار بگیـرد. روحیـه مطالبه گـر خـوب اسـت، اما آیا ایـن به این معنى اسـت کـه بایـد بزنیم زیر میـز؟ نـه، باید اگر 
اصـل هـدف را قبـول داریـم بقیـه اش را درسـت کنیم. نسـل اول و دوم توانسـتند انقالب را رقم بزنند و نسـل سـوم و چهـارم اقتصاد را 
درسـت کننـد. چـه اشـکالى دارد؟! یادتـان باشـد نسـل پنجـم همین سـؤال ها را از ما خواهند پرسـید و شـاید بـراى ما پاسـخ دادن به 

سـؤال هاي آن هـا سـخت تر هم باشـد.»

  به اندازه اى که تالش کنیم1
  نقش داریم

وقتـى  امـا  باشـد،  سـهم خواهى  و  سـهم  حـرف  این کـه  نـه 
جریانـى در گذشـته خانـواده مـا اتفاق مى افتـد و تا امـروز ما 
ادامـه پیـدا مى کنـد، آدم بـه فکر مى افتـد که سـهمش از این 
جریـان چیسـت و بـا آن چند چند باید باشـد. این سـؤال را از 
آقـاى محمدخانى مى پرسـیم و ایشـان خیلى رك و سرراسـت 
مى گویـد: «نسـل چهـارم بـه میزانـى کـه تـالش مى کننـد و 
آرمـان انقـالب را بفهمنـد و بـا آن همراهـى کننـد در انقـالب 
نقـش و سـهم خواهند داشـت. نسـل چهارم شـاید بـراى فهم 
انقالب راه سـخت ترى پیش رو داشـته باشـد، از ایـن زاویه که 
بخـش مهمـى از شناسـنامه انقـالب را خـودش تجربـه نکرده 
اسـت؛ البتـه نمى خواهـم بگویـم آن هایى کـه دهـه 50 یا 60 
را تجربـه کردنـد انقالبى تـر هسـتند، چـون هم چنـان مـا در 
وضعیـت انقالبـى هسـتیم و ایـن مسـیر ادامـه دارد و هرکـس 
بـه انـدازه اى کـه بخواهـد و تـالش کنـد در این مسـیر سـهم 

داشـت.» خواهد 

 
بارديگر در غم عروج يكى از بهترين گل هاى بوستان رسانه دلمان آكنده از اندوه شد. فراق 

رضامقدسى عزيز، روزنامه نگار تراز انقالب
  و خادميار رسانه اى آستان مقدس رضوى كه از فعاالن و پيشكسوتان عرصه رسانه و 

مطبوعات كشور و مشهد الرضاست، داغ سنگينى است بر دوش دوستان و همكارانش. 

 بدين وســيله، از همه مردم قدرشــناس مشــهد مقدس و همكاران فرهيخته حوزه رســانه دعوت مى شود  در 
مراســمى كه به مناسبت هفتمين روز درگذشــت اين عزيز سفركرده در روز پنج شــنبه 19بهمن ماه از ساعت 

14:30 الى 16:30 در محل مسجد الرضا واقع در احمدآباد؛ خيابان رضا برگزار مى شود حضور بهم رسانيد.

 حضورتان باعث تسكين آالم بازماندگان خواهد بود.
روزنامه قدس   /   خانه مطبوعات خراسان رضوى

سازمان بسيج رسانه خراسان رضوى  /  بنياد بين المللى امام رضا(ع)

بارديگر در غم عروج يكى از بهترين گل هاى بوستان رسانه دلمان آكنده از اندوه شد. فراق 

اطمينان مى دهم 
وضعيت ارزى
 بهتر خواهد شد

اذعان رئيس جمهور 
به عدم تعادل ارز در بازار

 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

توطئه آمريكايى ها در منطقه در حال توسعه است   تسنيم: رئيس ستاد كل نيروهاى مسلح با بيان اينكه توطئه آمريكايى ها در منطقه در حال توسعه است، گفت: حضور در راهپيمايى 22 بهمن به دشمنان 
پيام مى دهد كه ملت ايران يكپارچه پاى نظام ايستاده است. سردار سرلشكر محمد باقرى در حاشيه همايش تجليل از پژوهشگران برتر نيروهاى مسلح و در جمع خبرنگاران با بيان اينكه آمريكايى ها بهانه حضورشان در 

منطقه جنوب غرب آسيا را وجود تنش مى دانند، گفت: اگر منطقه ما منطقه آرامى باشد، قاعدتاً بايد آن ها ارتش خود را جمع كنند و بروند و كشورهاى منطقه خودشان امنيت منطقه را تأمين كنند. 

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

 سياســت/ آرش خليل خانه  در حالى 
كه روند افزايشى نرخ ارز پس از آنكه رئيس 
جمهور در گفت وگوى زنده تلويزيونى وعده 
داد، آرامش به اين بازار باز خواهد گشت، روند 
صعودى خود را ادامه داده است، ديروز حسن 
روحانى بار ديگر به مردم وعده داد، وضعيت 
بازار بهتر خواهد شد و روند افزايشى نرخ ارز 

تغيير مى كند.
رئيس جمهور در نشســت خبرى ديروز با 
اصحاب رســانه درباره نوســانات قيمت ارز 
و قيمــت نامتعادل آن بــا وجود تأكيد وى 
بر مناســب بودن ذخاير كشور و تراز مثبت 
درآمد و مخارج ارزى، با اذعان به اينكه نرخ 
ارز در بــازار متعادل نيســت، در عين حال 
ريشه وضعيت موجود را روانى و تبليغاتى و 
ناشى از نگاه برخى به آينده خواند. وى گفت: 
اگر نرخ ارز باالتر از هفته هاى پيش است، به 
طور حتم نمى تواند داليل تجارى و اقتصادى 
داشته باشــد، چون درآمد ارزى ما بيش از 

مخارج ارزى مان است. 
وى افزود: برخــى مى گويند دولت خودش 
ارز را گــران كــرده، اين در 
صورتى درســت اســت كه 
دولت كســرى بودجه داشته 
باشــد، ولى ما كسرى بودجه 
نداريم و پيش بينى ما در مورد 
درآمدهاى دولت، كامالً محقق 
شده است و امسال سال بسيار 
خوبــى بــود. من بــه مردم 
وضعيت  مى دهم  اطمينــان 
ارزى بهتر خواهد شد و ما تا به 
امروز 30 ميليارد دالر فاينانس 

خارجى در اختيار داريم.
وى اضافه كــرد: تصميماتى 
در اين زمينه گرفته شــده كه رئيس بانك 
مركزى اعــالم كرده و خواهد كرد و توصيه 
من به مردم اين اســت كه در اين مسير پر 
ريســك قدم بر ندارند؛ زيرا راه هاى بهترى 

براى استفاده از سرمايه شان وجود دارد.

 همه صداى اعتراض مردم را شنيدند
روحانى در پاسخ به اين پرسش كه آيا دولت 
صداى مردم را در اعتراضات اخير نسبت به 
تورم و گرانى شنيده است و اگر شنيده است 

آيا تصميمى براى ترميم تيم اقتصادى خود 
دارد؟ گفت: اين شيوه سؤال پرسيدن اشكال 
دارد؛ زيرا وقتى مطالبــات مردم را فقط در 
اقتصاد خالصه مى كنيد، خودش نشنيدن 

صداى مردم است. 
رئيس جمهور افزود: اعتــراض مردم فقط 
به مســائل اقتصادى نبوده اســت، مسائل 
سياســى، اجتماعى و سياست خارجى هم 
مورد اعتراض مردم بوده است. آمار سال هاى 
اخير نشان مى دهد نرخ تورم همواره نزولى 
بوده و رشــد اقتصادى منفى سال 91، در 
سال گذشته دو رقمى شــد. دولت حقوق 
مستمرى بگيران بهزيستى و كميته امداد را 
سه برابر كرد و در بودجه تبصره هايى براى 
رفع فقر مطلق و اشتغال زايى دارد و اين يعنى 

دولت گوش شنوا دارد.
روحانــى تصريح كرد: رســاترين حرف 
دولت ما اين بود كه اعتراض را مى پذيرد 
و خوشــبختانه همه مســئوالن كشور 
اعتراض را شنيدند و خوشحالم كه همه 
مى گويند صداى مردم بايد شنيده شود. 

اين روز مباركى است.

 خطى به برجام اضافه يا كم نمى شود
رئيس جمهور در پاســخ به پرســش يك 
خبرنگار خارجى درباره اينكه اگر ترامپ از 
برجام خارج شــود، آيا ايران به اجراى اين 
توافق با اروپا، روســيه و چين ادامه خواهد 
داد؟ گفت: من خوشحالم كه ترامپ بعد از 
يك سال هنوز نتوانسته شعارش را كه پاره 
كردن برجام بود؛ اجرا كند زيرا اين نشــان 
داد برجام استحكام دارد و در مقابل ترامپ 

مقاومت كرده است.
وى افزود: اينكه ترامــپ چه خواهد كرد را 
هيــچ كس حتى دوســتان اروپايى اش هم 
نمى دانند، ولى ما اصولى داريم كه بر مبناى 
آن رفتار مى كنيم. اينكه پيشگام نقض برجام 
نخواهيم بود، خطى به برجام اضافه يا از آن 
كم نخواهد شد و مســائل ديگر مربوط به 
برجام نيست. روحانى خاطرنشان كرد: برجام 
يك توافق چند جانبه مورد تأييد شــوراى 
امنيت است، تعهد حزب دموكرات نيست. 
ترامپ اشــتباه نكند، اين توافق تعهد دولت 
آمريكاســت كه اگر از آن خارج شود، اعتبار 

خودش مخدوش مى شود.

 درباره توان دفاعى  مذاكره  نداريم
رئيس جمهور در بخش ديگرى از مصاحبه 
خود خاطرنشان كرد: ما هر  آنچه براى دفاع 
از كشــور الزم باشــد از هواپيما، موشك و 
زيردريايى استفاده مى كنيم، اما دنبال سالح 
كشتار جمعى نيستيم. نه تنها به خاطر تعهد 
بين المللى، بلكه به خاطــر فتواى رهبرى 
هم دنبال آن نيســتيم. اما آنچه در زمينه 
سالح هاى متعارف باشد، استفاده مى كنيم. با 
هيچ كسى هم در اين زمينه مذاكره نداريم، 
موشك هاى ايران هيچ زمانى تهاجمى نبوده 

و تدافعى است.

 آمريكا فرصت طاليى را از دست داد
روحانى با اشاره به اينكه آمريكا اگر مى خواست 
فرصتى براى رابطه با ايران ايجاد كند، خوب 
بود از فضاى برجام درست استفاده مى كرد، 
افزود: اگر آمريكا به تمــام تعهدات خود در 
برجام عمل مى كرد، شرايطى نو ايجاد مى شد 
و ممكن بود درباره موضوع ديگر هم بتوانيم با 
آمريكا صحبت كنيم. خود آن ها متأسفانه اين 

فرصت طاليى را از بين بردند.

اذعان رئيس جمهور به عدم تعادل ارز در بازار

اطمينان مى دهم وضعيت ارزى بهتر خواهد شد

  مثلث شوم مديران نجومى، دالل ها و قاچاقچى ها، سرداران پياده نظام جنگ نرم آمريكاى 
جنايتكار هستند. 9150000210

  چرا قوه قضائيه و نيروى انتظامى كسانى را كه عربده كشى مى كنند و مزاحم نواميس 
مردم مى شوند و موجب رعب و وحشت در جامعه مى شوند سريع آزاد مى كنند و اعدامشان 

نمى كند؟! 9150001603
  همين كه شــما با يك قاضى يا يــك كارمند متخلف برخورد كنيد، يعنى بقيه خوب 
هستند، الزم نيست افراد خوب را معرفى كنيد كه احياناً كسى برايشان مزاحمت ايجاد كند 

چون به فرموده رهبرى، قاضى نمى تواند هر دو طرف دعوا را راضى كند. 9150001136
 خواهش مى كنم براى حقوق بازنشستگان و كاركنان وزارت جهاد كشاورزى كه خيلى 
كمتر از ديگر جاهاســت، گزارشى تهيه كنيد و با مســئوالن مربوط هم در ميان بگذاريد. 

9170009155
 بنده سرپرســتى مادرم كه تحت پوشش كميته امداد است را بر عهده دارم و به عنوان 
دانشــجوى كارمند با حقوق ماهيانه 290هزار تومان به مدت سه سال به استخدام كميته 
امداد يكى از شهرستان هاى كرمانشاه در آمدم تا اينكه ليسانس گرفتم و گفتن رئيس كميته 
امداد، دستور رهايى از خدمتم را داده! به محل كارش در خيابان آزادى رفتم و مددكار گفت 

مديركل را نمى شود ديد و نااميد برگشتم، دادم را به كى بگويم. 9380008243
 اينكه يك ثروتمند و يك فقير براى عمل جراحى در بيمارستان، مبلغ يكسانى بپردازند، 

تهوع آور است! اين است طرح تحول وزير بهداشت؟.9150007109
 چرا با وضعيت اقتصادى نامطلوب مردم، شــركت همراه اول مهلت پرداخت قبض را از 

بيستم به پنجم هرماه كاهش داده است؟.9150008280
 درباره طرح پيش فروش سكه از سوى بانك مركزى، بر اساس نظر كارشناسان، اين طرح 
از پيش شكست خورده اعالم شده؛ زيرا با توجه به نحوه پيش فروش، نه تنها هيچ سرمايه اى 
را جذب نخواهد كرد، بلكه سرمايه ها به سمت تقاضاى خريد سكه در بازار سوق داده مى شود 
و اين موجب افزايش شديد نرخ سكه خواهد شد و به طور قطع نرخ سكه به باالى 2 ميليون 

تومان افزايش خواهد يافت!. 9120005591
 خواهش مى كنم پيگيرى كنيد كه چرا من كه دو تا بچه Eb يا پروانه اى دارم و در وضعيت 
بســيار بد اقتصادى به سر مى برم كسانى كه ادعاى حمايت از اين بيمارى را دارند و براى 
خودشان به نام اين بيماران دارند حامى جذب مى كنند و در برنامه هاى تلويزيون مى گويند. 
چرا بچه هاى من را تحت پوشش قرار نمى دهند؟ دستم به هيچ جا بند نيست تنها پيام دادن 

به شما را راه حل ديدم. 9150000421
 آقاى نوبخت كه عضو هئيت علمى دانشگاه است، تمام قد مقابل نظر كميسيون تلفيق 
براى محدود كردن حقوق و پاداش پايان خدمت استادان ايستاده است. انصافاً استاد در هفته 
چند ساعت تدريس دارد؟ استادان براى افزايش توليد چه كرده اند؟ كه توقع حقوق بيشتر 
از 8 ميليون تومان دارند. پاداش پايان خدمت بيشتر از 252 ميليون تومان مى خواهند. چند 
ميليون مهندس بيكار داريم؟ آقاى نوبخت همه بودجه مملكت را مى خواهيد؟9150000934
 تعدادى از نمايندگان حامى دولت وقتى نمى گذارند كه طرح سؤال از آقاى روحانى مطرح 

شود، چگونه اين نمايندگان مشكالت را مى فهمند؟. 9150009831
 خواهشاً دست از آمارهاى دروغين برداريد كه هيچ كس آن ها را گوش نمى كند، چه برسد 
به اينكه باور كند؛ قابل توجه مسئوالن! لطفاً اگر مى شود اين آمارها را ندهيد. 9390001988

 خيلى جالب است كه شركت هاى وارد كننده خودرو با رانت، جيب مردم را مى زنند و به 
ثروت هاى افسانه اى دست پيدا مى كنند! سپس دولت وارد معركه مى شود، نصف از سودهاى 

بادآورده را در قالب ماليات از واردكننده خودرو مى گيرد! 9150001523
 تخم مرغ يك بار ديگر گران شده و قيمت دالر ركوردشكنى كرد، دولت مردان كرسنت 
و كنســرت هم به جز غافلگيرى و مكدر شدن، هنر ديگرى نداشته و هنوز چشم اميد به 

كدخداى خيالى شان دوخته اند!. 9150001495

راهبردهاى اقتصادى - معيشتى 
انقالب اسالمى

با توجه به شاخص هاى پنج گانه انقالبى گرى از 
نگاه رهبر معظم انقالب، مى توان ابعاد مختلف 
گفتمان انقالبى گــرى را در حوزه اقتصادى و 
معيشتى جامعه جداگانه برشمرد و در آن تأمل 
و دقت كرد؛ اما بايد توجه داشت كه اين خرده 
گفتمان ها، اوالً متأثر از مقتضيات زمانى بوده و 
ثانيــاً آن ها را تنها در تمايز با گفتمان رقيب و 

حريف مى توان به طور دقيق شناخت.
خرده گفتمان هاى اقتصادى و معيشتى انقالب 

اسالمى را مى توان در موارد ذيل خالصه كرد:
1- خدمت رســانى، محروميت زدايى و ريشه 

كنى فقر
2- كارآمدى اقتصــاد مقاومتى با رونق توليد 

ملى و اشتغال
3-عدالت، مبارزه با اشرافيت، فساد و تبعيض

در ذيل هــر يك از اين خــرده گفتمان هاى 
اقتصادى، شعارها، ارزش ها و همچنين پاسخى 
بر مطالبات بر حق مردمى، تعريف خواهد شد؛ 
همچنــان كه در مقابل هر يــك از اين خرده 
گفتمان ها، خرده گفتمان يا وضعيتى برآمده از 
عملكرد گفتمان رقيب نيز قابل شناسايى است.
1- در خــرده گفتمــان خدمت رســانى و 
محروميت زدايى، جريان مقابل انقالب اسالمى 
را مى توان تحت عنوان به خودرسانى و محروم 
زدايى تعريف كرد. جبهه انقالب به حمايت از 
توليدثروت توأم با توزيع عادالنه ثروت و توزيع 
عادالنه امكانات پيشرفت مى انديشد و جريان 
غربگرا مسير ثروت اندوزى و دادن سرريز ثروت 
اغنيا به فقرا براى ممانعت از شــورش آن ها را 

مى پيمايد. 
2- در خــرده گفتمــان «اقتصادمقاومتى، 
رونق توليد ملى و اشــتغال» جريان مقابل 
انقالب اســالمى، جريانى است كه اساساً به 
اقتصاد مقاومتــى و درون زا هيچ اعتقادى 
نــدارد و حل معضالت داخلى را در خارج از 
مرزهاى ايران اسالمى جست وجو مى كند و 
كار به جايى رســيد كه حتى واردات مدير 
صنعتى از خــارج را تجويــز كردند. نقطه 
غفلت اصلى آن اين اســت كه اساســاً هيچ 
كشــورى بخصوص دشــمنان قسم خورده 
ايران اســالمى هيچ گاه قــدم از قدم براى 

اقتصاد ما بر نخواهند داشت، مگر آنكه؛ 
اوالً: سود بســيار زيادى براى خود آن كشور 
داشــته باشــد و ثانياً: دخالت آن ها به نحوى 
صــورت گيرد كه بــراى مدت ها و چه بســا 
هميشه، ايران را در آن زمينه اقتصادى به طور 

كامل وابسته كند.
3- در مقابل خرده گفتمان انقالب اســالمى 
در زمينه برقرارى عدالت و مبارزه با اشرافيت، 
فساد و تبعيض در كشور، جريانى وجود دارد 
كه اساساً درك درستى از مفهوم عدالت ندارد، 
چه برســد به اينكه بخواهــد آن را در جامعه 
پياده كند. امتزاج نــگاه و مدل اقتصادى اين 
جريان با مفهوم توسعه غربى كه در آن سرمايه 
و پول اســت كه به فرد و حكومت مشروعيت 
مى بخشــد، آن ها را نســبت به مفهوم الهى 
عدالت، بيگانه ســاخته است. نسبت طبقات 
جامعه در نظر ايشان آنچنان است كه از سرريز 
ثروت زراندوزان و مرفهين بايد به طبقه آسيب 
پذير بخشيد تا آنجا كه طغيان نكنند و بنابراين 
تبعيض نه تنها مذموم نيست كه امرى طبيعى 

خواهد بود.
جمع بندى آنكه به دليل تقابل جدى گفتمان 
رقيب غربگرا در برابــر گفتمان اصيل انقالب 
اسالمى در حوزه اقتصاد و معيشت، جمهورى 
اســالمى هنوز نتوانسته اســت به استقالل 
اقتصادى همپاى استقالل سياسى دست يابد 
و پياده سازى مدل هاى توسعه گراى غربى به 
جاى مدل پيشرفت ايرانى - اسالمى بشدت بر 

محيط اقتصادى ايران اثرگذار بوده است.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

مالك شريعتى
 كارشناس مسائل سياسى 

صداى مردم   

خبــــــر

روحانى در تماس تلفنى پوتين:
اتهامات واشنگتن بى اساس است

مهر: رئيسان جمهور ايران و روسيه ديروز در تماس تلفنى موضوعات مختلف منطقه اى و 
بين المللى از قبيل برجام را مورد بررسى قرار دادند.

حســن روحانى ديروز در تماس تلفنى والديمير پوتين، رئيس جمهور روسيه با اشاره به 
اينكه ايران مخالف حضور نيروهاى خارجى در خاك سوريه بدون اجازه دولت و ملت اين 
كشور است، گفت: ادامه تنش در شمال سوريه به نفع هيچ كس نيست و اميدواريم همه 

كشورهاى منطقه به تماميت ارضى و حاكميت سوريه احترام بگذارند.
وى همچنين اتهامات واشنگتن و رياض مبنى بر ارسال موشك از ايران به يمن را كامًال 
تبليغاتى و بى اساس دانست و تأكيد كرد: طرح اين اتهامات كامالً بى اساس و صرفاً تالشى 

در ادامه اقدام هاى دولت ترامپ براى تضعيف برجام است.
رئيــس جمهــور روســيه نيــز در اين تمــاس تلفنى بــا تأكيــد بر اينكه مســكو 
مصمــم اســت روابــط خــود را بــا تهــران در همــه عرصه هــا تعميــق بخشــد، 
اظهارداشــت: شــركت هاى بزرگ روســيه بــراى پيشــبرد طرح ها و توافقــات ميان 
تهران-مسكو بشدت فعال هستند و اين روند با شتاب ادامه دارد و نشست آتى كميسيون 
مشــترك اقتصادى دو كشور در مسكو، گامى مهم در تقويت اين همكارى هاى مشترك 

خواهد بود.
والديمير پوتين، توافق هسته اى ميان ايران و كشورهاى 1+5 را بسيار مهم خواند و تأكيد 
كرد: روســيه معتقد است هر تالشى براى تضعيف اين توافق براى منطقه بسيار مضر و 

خطرناك است و ما اين موضع خود را به صراحت به اطالع همتايان خود رسانده ايم.

سومين شماره «انديشه نامه» منتشر شد
 سومين شماره ماهنامه فرهنگى و تحليلى انديشه نامه توسط مؤسسه فرهنگى 

قدس(روزنامه قدس) وابسته به آستان قدس رضوى منتشر شد.
شماره سوم اين ماهنامه در 152 صفحه و با سرفصل هاى خبرنامه، پرونده اى در زمينه 
«جامعه شناسى فساد»،«تأمالتى بر فلسفه تعليم و تربيت»، پرونده اى درباره «تحوالت 
فرهنگى- اجتماعى در عربستان»، ارجنامه اى به پاس تالش هاى «سيدعلى موسوى 
گرمارودى» در عرصۀ ادبيات و دين، نگاهى به فعاليت هاى «فداييان اســالم و شهيد 
نواب صفوى» به مناسبت سالگرد شهادت ايشان و پرونده اى در مورد مهم ترين آثار 

«علم دينى» به پيشخوان مطبوعات كشور آمد.
انديشه نامه، مأموريت خود را گفت وگوى انديشه ها و نظرات مختلف، تبيين گفتمان 
دينى و انقالبى، ترويج انديشــه اسالمى و همچنين بسترى جهت معرفى چهره هاى 

انقالبى جوان تعريف كرده است.
در اين شماره، گفت وگوى اختصاصى با دكتر حسين كچويان و آثارى از دكتر نصرى، 
دكتر نثار حســين حمدانى، دكتر قرايى مقدم، دكتر محمد على توكلى، دكتر سيد 
جواد ميرى، دكتر جميله علم الهدى، حجت االسالم والمسلمين سعيد بهشتى، حجت 
االسالم والمسلمين على ذوعلم، حجت االسالم والمسلمين حسن پويا، حجت االسالم 
والمســلمين مسعود آذربايجانى، حســن هانى زاده، جعفر قنادباشى، استاد موسوى 
گرمارودى، دكتر مهدى گلشنى، حجت االسالم والمسلمين عليرضا پيروزمند، قاسم 

تبريزى و ... در موضوعات ياد شده به رشته تحرير درآمده است.

با حضور جانشين وزير دفاع در مشهد افتتاح شد
بزرگ ترين فروشگاه زنجيره اى اتكا در شرق كشور

محمود يوســف پور: بزرگ ترين فروشــگاه 
زنجيره اى اتكا در شــرق كشور با حضور سردار 
تقــى زاده، جانشــين وزير دفاع و پشــتيبانى 
نيروهاى مسلح روز گذشته در مشهد مقدس، 

افتتاح شد.
در مراســم افتتاحيه كه با حضــور جمعى از 
فرماندهان نظامى و انتظامى خراســان رضوى 
برگزار شد، مديرعامل فروشگاه هاى اتكا در سراسر كشور، ايجاد فضاى فرهنگى - اسالمى با 
تضمين قيمت و كيفيت را از اهداف اين سازمان بيان كرد و گفت: ترويج و توسعه مصرف 

كاالهاى ايرانى از وظايف اصلى فروشگاه هاى اتكا در سراسر كشور است.
محمد مهدى كرباليى افزود: همه كاالهايى كه در فروشگاه هاى اتكا عرضه مى شود، توليد 
داخل بوده و هيچ كااليى در فروشگاه هاى اتكا عرضه نمى شود، مگر آنكه كارگر ايرانى در 

توليد آن دخيل باشد.
وى با اشاره به اينكه بيش از 500 فروشگاه اتكا در كشور در حال خدمت رسانى هستند، 
ادامــه داد: تأمين فضايى امن بــراى خانواده ها در مقوله خريد از فروشــگاه هاى اتكا از 

راهبردهاى فروشگاه هاى اتكا است.
خاطرنشان مى شــود، بزرگ ترين فروشگاه زنجيره اى اتكا در شرق كشور كه به نام ثامن 
الحجج(ع) مزين است، در زمينى به مساحت 30 هزار متر مربع و زيربنايى با بيش از 4000 
مترمربع ساخته شده كه شــامل بخش هاى مختلف فروش كاال و مواد غذايى، كارواش، 

مجموعه بازى كودكان و كارتينگ است و در آن 120 نفر مشغول به كار هستند.

اگر آمريكا به 
تمام تعهدات خود 
در برجام عمل 
مى كرد، شرايطى 
نو ايجاد مى شد و 
ممكن بود درباره 
موضوع ديگر هم 
بتوانيم با آمريكا 
صحبت كنيم

بــــــــرش

برگزار شد، مديرعامل فروشگاه هاى اتكا در سراسر كشور، ايجاد فضاى فرهنگى - اسالمى با 

شماره پيامك: 30004567

 كارشناسان اقتصادى در گفت و گو با قدس:

نصف قراردادهاى بانكى صورى است 

گزارش خبرى

در  بانك ها  در  صورى  قراردادهاى  افزايش  اقتصاد     
سال هاى اخير بخش عمده اى از منابع بانكى را به انحراف 
كشيده است. به عنوان مثال در سال هاى گذشته در برخى 
قراردادها عنوان مى شد كه مشترى بايد كاالى ايرانى بخرد، 
به  پول  اين  نظر  مورد  تسهيالت  و  وام  دريافت  از  اما پس 
سمت خريد كاالى خارجى مى رفت و هيچ نظارتى هم بر 
اين مسائل  اعمال نمى شد.  اين دريافت ها و هزينه ها  روى 
اكنون  هم  كارشناسان  برخى  گفته  به  كه  است  حالى  در 
حداقل 50 درصد قراردادهاى بانكى صورى است و بانك ها 
ادعا مى دارند كه «سود مركب» از مشتريان نمى گيرند، اما 
مشهود  كامًال  عمل  در  روزشمار  و  مركب»  «سود  دريافت 

است. 

 50 درصد قراردادها صورى است
احمد كارگر مطلق، كارشناس رسمى دادگسترى در اين باره 
مى گويد: چون من هم در بانك فعاليت داشته ام و همچنين 
در پرونده هاى حقوقى در محاكم مربوط به مشتريان بانكى 
ســابقه كار داشتم، به طور قطع مى توان ميزان حداقلى 50 

درصدى را براى وجود قراردادهاى صورى در نظر گرفت.
بــه گفته كارگر، در حــال حاضر اگر بخواهيــم بانك ها را 
در زمينــه اجراى صحيح عقود و قراردادهــا و نيز التزام به 
قانون بررســى و تقســيم بندى كنيم، متأسفانه بانك هاى 
وابســته به نهادها و بانك هاى خصوصى بــه مراتب بدتر و 

لجام گسيخته تر نسبت به ساير بانك ها عمل مى كنند. 

به گزارش تســنيم، وى مى افزايد: براى مثال شــاهد بودم 
كه يك بانك خصوصى وابســته به يكــى از نهادها در يك 
مورد وام با 39 درصد ســود از مشترى دريافت كرده است 
و جالب تــر آن اســت كه همين بانــك در بانك مركزى به 
عنوان يك بانك مســتقل شناخته نمى شود و وضعيتش در 
حالت دريافت مجوز است، ولى خودشان اسم بانك را براى 

خودشان يدك مى كشند. 
يك كارشــناس امور بانكى هم با اشاره به مشكالت متعدد در 
برخى بانك ها به خبرنگار ما مى گويد: اصوالً برخى بانك ها براى 
رقابت با بانك هاى ديگر و براى اينكه بتوانند مشــترى جذب 

كنند، سودهاى بيشترى را براى مشترى در نظر مى گيرند.
حسينى با بيان اينكه برخى بانك ها در زمينه سود تخلفاتى 
انجام مى دهند، مى افزايد: به عبارتى برخى بانك ها مســئله 

نرخ سود را دور مى زنند و حتى طرح هايى را در اين زمينه 
اجرا مى كنند كه مسئله را قانونى جلوه دهند.  

 انحراف منابع در برخى قراردادهاى بانكى
وى با اشاره به احتمال  انحراف منابع در برخى قراردادهاى 
بانكى خاطرنشــان كرد: به عنوان مثال ديده مى شــود كه 
بانك مى خواهد به شما وام بدهد، اما ممكن است فاكتورى 
كه در اين رابطه آورده مى شــود، صورى باشد وطرف براى 

اينكه به پول برسد اين كار را انجام مى دهد.
وى ادامــه مى دهــد: اما اين پول پــس از دريافت در جاى 
ديگرى هزينه مى شود وبه عنوان مثال شخص طرف قرارداد 
بانــك بايد كاالى ايرانــى بخرد، امــا كاالى خارجى تهيه 
مى كند و در صورت پرداخت نكردن اصل پول، بايد قســط 
وسود وجريمه وســاير مواردى را كه بانك تعيين مى كند، 

بپردازد.
وى بــا بيان اينكه در خصوص اين ســود وجريمه وديركرد 
ودرصد افزايش آن نيز هر بانكى به صورت ســليقه اى عمل 
مى كنــد، تصريح كــرد: در اصل قانون بانكدارى اســالمى 
بدون ربا مشــكلى ندارد، اما نحوه عملياتى بانك ها در اين 
زمينه متفاوت و ســليقه اى اســت؛ ضمن اينكــه پول ها و 
منابعــى كه بانك ها به مشــتريان مى دهند، بايد در جايگاه 
خود هزينه شــود، در حالى كه اين پول ها مديريت وكنترل 
نمى شود و به دليل همين مشكالت است كه اقتصاد ما گم 

شده است. 

هشتگ

#   گاف كارشناس

#   عرفان شيعى

#  حصر بى معنا

#   نهاد نظارتى

#   بدون تخصص

#   طرف مناظره

عبداهللا گنجى فعال رسانه اى و تحليلگر 
مسائل سياســى با اشاره به انتشار نامه 

يكى از سران فتنه در رسانه هاى داخلى و خارجى با فاجعه خواندن 
اين اتفاق در صفحه توييترش نوشت: « گويى حصر مفهوم خود را از 
دست داده است، اما پابرجاست. اگر منظور از حصر، حصر رسانه اى 
اســت، چگونه نامه منتسب به يكى از سران فتنه توسط عروس 
ايشان به خارج كشور منتقل مى شود؟ چه مرجعى پاسخگو است؟ 

اگر اين اقدام مجاز است، حصر يعنى چه؟ ».

بهروز نعمتى، نماينــده مردم تهران 
و همچنين سخنگوى هيئت رئيسه 

مجلس شوراى اسالمى با توجه به جايگاه نهادهاى نظارتى در 
صفحه توييترش اين موضوع را مطرح كرد كه « ديوان محاسبات 
براى گزارش تخلفات از هيچ شخصى اجازه نمى گيرد. هيچ گاه 
اين گونه نبوده كه دستگاه هاى نظارتى بخواهند با كسى مناظره 
كنند يا از كسى اجازه بگيرند؛ بنابراين ديوان محاسبات بايد با 

قوت بيشترى كار خود را پيش ببرد».

ايمانــى، مجــرى برنامه هاى  وحيد 
صداوســيما و فعال در شــبكه هاى 

اجتماعــى به موضوع انتخاب مجــرى برنامه تخصصى هفت 
با موضوع ســينما پرداخت و در اين رابطه در توييتى نوشت: 
«مشكل از آنجايى هميشه شروع مى شود كه غير متخصص ها، 
سراغ يك كار تخصصى مى روند! حاال اين كار مى خواهد اداره 
 شهردارى باشد يا استفاده از يك  شومن براى اجراى برنامه هاى 

تخصصى در تخصص هاى مختلف!».

اميرحسين ثابتى فعال دانشجويى و 
رســانه اى در رابطه با چندصدايى در 

كابينه با اشاره به ســخنان وزير نفت يادآور اين نكته شد كه 
« هفته قبل  عراقچى تا توانست  برجام را بزك كرد و آخر سر هم 
گفت  مناظره نمى كنم، چون طرف هاى مقابل من مسئوليت 
ندارند، ولى من مســئوليت دارم و نمى توانم هر چيزى بگويم! 
ولى فكر كنم  زنگنه طرف مناظره خوبى باشــد! هم  وزير نفت 

است و هم گفته تحريم هاى بانكى لغو نشده است!».

ســيد محمود رضــوى، تهيه كننده 
فيلم هايى سينمايى و تلويزيونى كه 

در جشنواره فيلم فجر امسال، تهيه كننده دو فيلم است با توجه 
به گاف كارشناس برنامه هفت كه خليج فارس را خليج گفت 
در توييتــى به اين موضوع پرداخت و عنــوان كرد: «  التارى را 
ساختيم و كلى فحش شعار دادن به جون خريديم كه تو يك 
ســكانس بگيم خليج نه  خليج فارس، بعد منتقد  هفت ميگه 

كشورهاى خليج».

وحيــد يامين پور، مجــرى و فعال 
رسانه اى در رابطه با زحمات علماى 

قديمى در به ثمر رســاندن حقيقت عرفان شيعى در صفحه 
شــخصى اش در توييتر نوشــت: « وقتى سرنوشت  متصوفه را 
مى بينم، درود مى فرستم بر بزرگانى چون مالحسينقلى همدانى 
و سيد على قاضى طباطبايى كه سر سلسله عرفان ناب شيعى 
بودند. اگر آن ها و شاگردانشان نبودند، تشنگان معرفت در عصر 

ما، بين قشرى گرى و مدعيان خرقه پوش هالك مى شدند».

عبداهللا گنجى فعال رسانه اى و تحليلگر 
مسائل سياســى با اشاره به انتشار نامه 

يكى از سران فتنه در رسانه هاى داخلى و خارجى با فاجعه خواندن 

اگر اين اقدام مجاز است، حصر يعنى چه؟

بهروز نعمتى، نماينــده مردم تهران 
و همچنين سخنگوى هيئت رئيسه 

مجلس شوراى اسالمى با توجه به جايگاه نهادهاى نظارتى در 

ايمانــى، مجــرى برنامه هاى  وحيد 
صداوســيما و فعال در شــبكه هاى 

اجتماعــى به موضوع انتخاب مجــرى برنامه تخصصى هفت 

اميرحسين ثابتى فعال دانشجويى و 
رســانه اى در رابطه با چندصدايى در 

كابينه با اشاره به ســخنان وزير نفت يادآور اين نكته شد كه 

ســيد محمود رضــوى، تهيه كننده 
فيلم هايى سينمايى و تلويزيونى كه 

در جشنواره فيلم فجر امسال، تهيه كننده دو فيلم است با توجه 

وحيــد يامين پور، مجــرى و فعال 
رسانه اى در رابطه با زحمات علماى 

قديمى در به ثمر رســاندن حقيقت عرفان شيعى در صفحه 

اردوغان:
واشنگتن براى ايران، تركيه 

و روسيه نقشه هايى دارد

فارس: رئيس  جمهور تركيه با بيان اينكه «منبج» 
مرحله بعدى شاخه زيتون خواهد بود، به نيروهاى 
آمريكايى حاضر در اين شــهر هشدار داد هرچه 
زودتر منطقه را ترك كنند. اردوغان در سخنانى در 
جمع نمايندگان پارلمانى حزب عدالت و توسعه، 
گفت منبج هدف بعدى نظاميان تركيه در عمليات 
شاخه زيتون براى پاكسازى خواهد بود و نيروهاى 
آمريكايى بايد هرچه ســريع تر اين شهر را ترك 
كنند؛ زيــرا تركيه قصد دارد منبج را به صاحبان 

اصلى اش بازگرداند.
به نوشته خبرگزارى «آناتولى»، وى با پرسش اينكه 
چرا آمريكا به ارسال ســالح به شمال سوريه، با 
وجود پاكسازى آن از داعش، ادامه مى دهد، تأكيد 
كرد: «چرا شــما هنوز آنجا هســتيد؟ شما حتماً 
نقشه هايى براى تركيه، ايران و شايد روسيه داريد.» 

رئيس  جمهور تركيه با بيان اينكه «منبج» فارس: رئيس  جمهور تركيه با بيان اينكه «منبج» فارس: رئيس  جمهور تركيه با بيان اينكه «منبج» 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

مادران و فرزندان شهداى لبنانى به حرم مطهر رضوى مشرف شدند  آستان: 36 نفر از مادران و فرزندان شهداى لبنانى به حرم مطهر رضوى به مناسبت ايام اهللا دهه فجر و سى ونهمين سالگرد 
پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى مشرف شدند. مادران و فرزندان شهداى لبنانى پس از زيارت بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) در ويژه برنامه اى كه توسط اداره امور زائران غير ايرانى آستان قدس رضوى براى 

آن ها در رواق غدير تدارك ديده شده بود، شركت كردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى:

مدل موفق مديريت اسالمى را به جهان ارائه كنيم

آستان: قائم مقام توليت آستان قدس رضوى گفت: تبيين توفيقات، دستاوردها و 
نقاط برجسته مجموعه براي جامعه موجب افزايش رضايتمندى و اعتماد عمومي به 

آستان مقدس حضرت رضا(ع) خواهد شد.
ســيد مرتضي بختيارى در جمع اعضاى گروه تدوين گزارش دوساالنه فعاليت هاى 
آستان قدس رضوى، ضمن تبريك ايام اهللا دهه فجر اظهار داشت: امام خمينى(ره) 
با تكيه بر قدرت اليزال الهى و با توسل به ائمه هدى(ع)، روحيه خودباورى و اتكا به 

نفس را در ملت ايران اسالمى زنده كرد و طومار استبداد و استعمار را درهم پيچيد.
وى تصريح كرد: انقالب اسالمي وارد دهه چهارم حيات خود شده و وظيفه و رسالتى 
خطير بر دوش مسئوالن و خدمتگزاران مردم است تا با گره گشايى از كار محرومان 
و ايجاد اشتغال و توسعه پايدار، مدل موفق مديريت مبتنى بر آموزه هاي اسالمى را 

براي جهانيان معرفى كنند.
بختيارى گفت: مردم با چشــمان تيزبين و حساســيت باال، اقدام ها و فعاليت هاى 
مجموعه هاى خدمت رسان و دستگاه هاى اجرايي كشور را رصد و نقد مي كنند و اين 

حق مسلم آن هاست كه عملكرد خادمان خود را پايش نمايند.
مدير گروه تدوين گزارش عملكرد دو ساله آستان قدس رضوي نيز با برشمردن 10 
گام اجرايي براي رسيدن به داده هاى متقن و قابل اعتماد بيان داشت: آسيب شناسي 
و شــناخت موانع در تنظيم مجموعه گزارش هاي ادواري آســتان قدس رضوي از 

نخستين اقداماتي بود كه انجام شده است.
وحدت عماد گفت: تشكيل ستاد راهبردي، ابالغ شيوه نامه اجرايي، معرفي نمايندگان 
واحدهاي سازماني و برگزارى جلسات آموزشى و توجيهى را به عنوان اولويت هاي 

ضرورى در تهيه گزارش تعريف و اجرايي كرده ايم.

حضور گسترده جوانان 
در همايش فراگير «مركز تخصصى ذاكران حرم رضوى»

آستان: همايش فراگير دوره آموزش 
مركز تخصصــى ذاكران حرم مطهر 
امام رضا(ع) با حضور گسترده جوانان 

و نوجوانان برگزار شد.
اين همايش كه شــامگاه دوشنبه 17 
بهمن در تاالر قدس كتابخانه مركزى 
آستان قدس رضوى برگزار شد، ميزبان 
بيش از 1000 نوجوان و جوان بود. در 

ابتداى اين همايش معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى گفت: مركز تخصصى 
ذاكران حرم مطهر امام رضا(ع) ســعى  دارد تا در اين دوره آموزشى، ميزبان 80 نفر از 
عزيزانى باشد كه در آزمون كتبى و مصاحبه شفاهى موفق به اخذ امتياز قبولى شده 
باشند. حجت االسالم و المسلمين سيدجالل حسينى؛  بيان كرد: ميزبانى از اين 80 
نفر به معناى حذف مابقى افراد نيست، بلكه براى اين عزيزان نيز در طول ماه جلساتى 
برگزار مى شود و پس از گذشت چندين جلسه از آن ها آزمون جديد گرفته مى شود. 
در ادامه اين همايش محمود اكبرزاده از مداحان خاندان عصمت و طهارت(ع) به بيان 

برخى از اصول مداحى و خاطراتى از شعرخوانى محضر مقام معظم رهبرى پرداخت.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى   
را  تا خودشان   جايى كه همه مى آيند 
گم  چيزى  كه  است  معلوم  كنند،  پيدا 
نمى شود. با اين وجود اگر زائرى در حرم 
كاركنان  مطهر رضوى چيزى گم كند، 
اداره  شده  پيدا  اشياى  نگهدارى  بخش 
شده»  پيدا  اشياى  نگهدارى  و  «امانات 
حرم مطهر رضوى به او كمك مى كنند 

تا گمشده اش را بيابد. 

 استرداد 65 درصدى
اشياى پيدا شده به صاحبان آن ها

65 درصد از اشــياى پيدا شده در حرم 
مطهر پس از طى مراحل ادارى و مطابق 
ضوابط، به مالكان آن ها برگردانده شده 
است و 35 درصد باقيمانده اشيايى است 
كه صاحبان آن ها براى دريافت مراجعه 

نكرده اند. 
كارشــناس مســئول  بخــش نگهدارى 
اشــياى پيــدا شــده اداره «امانــات و 
نگهدارى اشــياى پيدا شده» حرم مطهر 
رضوى با بيان اين مطلب مى افزايد: اين 
بخش وظيفه دريافت، نگهدارى و سپس 
اســترداد اشــياى پيدا شــده در سطح 
اماكــن متبركه حــرم مطهر رضوى كه 
از زائران، مجاوران، خدمه، خدمتگزاران 
افتخارى و افراد مختلف به جاى مانده و 

يا پيدا مى شود را بر عهده دارد.
اشياى  مى گويد:  درخشان فر  محمدرضا 
پيدا شده در حرم مطهر شامل مواردى 
همچــون وجــوه نقــد، اشــيا و موارد 
ارزشــمند همچون طال، جواهر، ارز و...، 
البسه و پوشاك، ســاعت، تلفن همراه، 
اسناد و مدارك شناسايى هويتى مانند: 
شناســنامه، كارت ملى، گذرنامه، كارت 
پايــان خدمت و... و نيز مــوارد متفرقه 
از جملــه: تســبيح، عينك، انگشــتر، 

جاكليدى، سوئيچ، ريموت و... است.

 ثبت اشياى پيدا شده 
در سامانه رايانه اى

وى خاطرنشان مى كند: پس از دريافت 

اشــياى پيدا شــده و ثبت در ســامانه 
رايانه اى، اتيكت گذارى و طبقه بندى و 
قراردادن در قفسه ها و غرفه هاى مربوط، 
نســبت به نگهدارى از اين اشيا و تالش 
براى پيدا كردن مالكان آن ها و استرداد 

آن ها اقدام مى شود.
درخشــان فر مى گويد: چنانچه فردى به 
اين بخش مراجعه و مدعى مالكيت شئ 
يا اشيايى شــود، ابتدا ادعاى اين فرد با 
مشخصات شــئ پيدا شده تطبيق داده 

شــده و چنانچه صحت ادعاهاى وى از 
نظر تطابق با اين مشخصات تأييد شود، 
آنگاه پس از تكميل صورتجلسه، مطابق 
ضوابط و دستورعمل، شئ پيدا شده به 

صاحب آن مسترد مى شود.
اين بخش مى افزايد:  كارشناس مسئول 
چنانچه شــئ مورد نظر از نظر تطابق با 
ادعاهــاى فرد مراجعه كننــده هنوز به 
دفاتر امانات تحويل نشده و يا هنوز پيدا 
نشــده باشــد، آنگاه فرم مفقودى براى 

اينگونــه موارد تكميل و ســاير مراحل 
ادارى آن براى بررســى روزانه اشــياى 

پيدا شده با اين فرم انجام مى شود.

 پيدا شده ها به آدرس صاحبان 
آن ها پست مى شود 

اين مقام مســئول در ارتباط با اشيايى 
كه نشــانى و مشــخصات خاصى دارند، 
مى گويــد: در بعضى از موارد، اشــيايى 
وجود دارند كه داراى نشانى و مشخصات 
خاصى بوده كه از آن طريق مى توان به 

سرنخى از صاحبان آن ها رسيد.
وى مى افزايــد: كارت هاى شناســايى و 
اســناد هويتى، تلفن هاى همــراه، انواع 
كيف هاى شــخصى و پول و... از اينگونه 

موارد هستند.
از  پس  مى شــود:  متذكر  درخشــان فر 
تمــاس با فرد مــورد نظــر و پى بردن 

بــه صحــت ادعاهاى وى 
و احــراز مالكيــت و بعد 
محل  نشــانى  دريافت  از 
مطابــق  وى،  ســكونت 
آيين نامه  و  دســتورعمل 
از طريق همكارى شركت 
پســت، موارد و اشــياى 
مربوط به نشــانى نامبرده 
ارســال و شماره رهگيرى 
از شــركت  نيز  (باركــد) 

پست دريافت مى شود.
وى همچنين به اشــيايى 
مالكان  و  كــه صاحبــان 
آن هــا مشــخص نبوده و 
رســيدن  براى  ســرنخى 
به آنان نيــز وجود ندارد، 

اشــاره مى كند و مى گويد: برخى از اشيا 
و لوازم پيدا شــده، پس ازگذشت مدت 
زمانى، هيچ گونه فردى براى دريافت يا 
ادعاى مالكيت آن هــا مراجعه نمى كند 
كه در اينگونــه موارد مطابــق ضوابط 
موجود و پس از كسب تكليف از توليت 
معزز آستان قدس رضوى از نظر شرعى 

و قانونى تصميم گيرى مى شود.

بيشتر اشياى پيدا شده در حرم مطهر رضوى به صاحبان آن ها برگردانده شده است

 سالم، خيلى خوب بود اگر اذان هاى مشهد اينجا چيزى گم نمى شود
از حرم امام رضا(ع) توسط تلويزيون سراسرى 

پخش مى شد.
09010003730

 سالم، وضعيت ويلچرهاى امانتى خيلى در ايام 
شلوغ بد است. خيلى بايد منتظر ويلچرباشيم. 

لطفاً تعداد ويلچرها را افزايش بدهيد. 
09010003730

 براى حل مشكل ترافيك چهارراه شهدا، 
ساخت يك زيرگذر در طول خيابان شيرازى 
بسيار گره گشاست. آستان قدس همت كند. 
09300004741

 با وجود تهيه چادرهاى جديد براى زائران، 
اثرى از شست وشو، بســته بندى و تحويل 

بهداشتى آن ها به زائران نيست!
09150007712

 باســالم، از آستان قدس تقاضا دارم الاقل 
سالى يك بار هم كه شده بچه هاى بهزيستى 

مشهد را به ميهمانسرا دعوت كنند.
09150001471

 چرا فضاى سبز حرم مطهر اين قدر ضعيف 
است و گلدان كم دارد؟

09150000029
 يــك روش كمك به زائران براى راحت تر 
مشــرف شــدن به حــرم مطهــر، ايجاد 
با گنجايش باالست  پاركينگ هاى طبقاتى 
تا خودروى زائران در آنجا پارك شــود. لطفاً 
آســتان قدس رضوى و شهردارى مشهد در 

اين زمينه فكرى بكنند.
09150008544

 چــرا در حرم امام رضــا(ع) از پويانمايى 
براى اوقات فراغت كودكان و زائران استفاده 
نمى شود، زيرا خاطره خوبى براى اين عزيزان 

باقى مى ماند.
09150002054

 براى شــركت در نماز جماعت اول وقت 
كه فضيلت زيادى دارد، بايــد در حرم امام 
هشــتم(ع) بيشتر توسط خادمان و مأموران 
حرم مطهر تبليغ شود تا يك فرهنگ سازى 

در اين زمينه شود.
09150006293

صداى مردم

65 درصد از اشياى 
پيدا شده در حرم 
مطهر پس از طى 

مراحل ادارى و 
مطابق ضوابط، 

به مالكان آن ها 
برگردانده شده 

است و 35 درصد 
باقيمانده اشيايى 
است كه صاحبان 

آن ها براى دريافت 
مراجعه نكرده اند

بــــــــرش

همايش فراگير دوره آموزش 
مركز تخصصــى ذاكران حرم مطهر 
امام رضا(ع) با حضور گسترده جوانان 

بهمن در تاالر قدس كتابخانه مركزى 
آستان قدس رضوى برگزار شد، ميزبان 
 نوجوان و جوان بود. در 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

بخش اشياى پيدا شده به روايت آمار و ارقام 
 از تاريخ اول فروردين تا پايان نيمه اول دى ماه 1396 

برگردانده شدهپيدا شدهعنوان
 2359527300 ريال3917387500 ريالوجوه نقد 
چهار كيلو و ششصد گرمحدود شش و نيم كيلوگرمزيور آالت 

1919 دستگاه 6445 دستگاهساعت
9927 دستگاه10193 دستگاهانواع تلفن همراه 

16964 فقره17502 فقرهمدارك و اسناد به نام 
13746 مورد78164 موردپوشاك و كفش 

 135 مورد 732 موردوجوه خارجى
5527 مورد17401 عددموارد متفرقه 

886 موردارسالى از طريق پست 
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

درخواست سؤال ۷۶ نماینده مجلس از رئیس جمهور مهر:  ۷۶ تن از نمایندگان مجلس شورای اسالمی در نامه ای به هیئت رئیسه خواستار سؤال از رئیس جمهور درباره وضعیت موسسات 
مالی غیر مجاز شدند. در متن نامه نمایندگان آمده است: »نظر به مشکالتی که برای سپرده گذاران برخی موسسات اعتباری در چند سال اخیر پدید آمده و ریشه اصلی آن نقص درنظارت بانک مرکزی بوده 
است و از طرفی مجلس نمی تواند از رئیس بانک مرکزی سوال کند و توضیحات و رفتارایشان نیز قانع کننده نبوده است، از رئیس جمهور محترم تقاضا داریم پاسخ قانع کننده به نمایندگان ارائه نماید«.
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صلحسوریهدرآستانه
نشستیجدید

فارس:وزیر خارجه قزاقســتان روز گذشته 
در جمع خبرنگاران اعالم کرد، یک نشست 
بین المللی درباره حل بحران سوریه اواخر ماه 
فوریه در شــهر آستانه برگزار می شود. بنا بر 
گزارش خبرگزاری »تاس«، عبدالرحمانف در 
این خصوص گفت : »طبق اطالعات به دست 
آمده از کشــورهای تضمین کننده آتش  بس 
ســوریه - روســیه، ترکیه و ایران - طرفین 
در حال آماده شــدن بــرای دور جدیدی از 
گفت وگوها در آستانه در راستای توافق های 
حاصل شده هســتند«. وی افزود: »احتمال 
برگزاری این نشست در تاریخ 20 فوریه وجود 
دارد، اما اطالعات مربوط باید در نهایت توسط 
کشورهای ایران، روسیه و ترکیه تأیید شود«.

جنگفرهنگیوفشار
اقتصادیدولبهقیچیدشمنان

مهر:عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با 
اشاره به حساسیت غرب به موضوع حجاب در 
ایران، آن را پیامد غربی کردن جامعه عنوان 
کرد و گفت: راه های تعامل اقتصادی با ایران 
را بسته اند و از سوی دیگر بر توسعه تعامالت 
فرهنگی اصــرار می ورزند تا بتوانند با تغییر 
ذائقه فرهنگی مردم، اعتقادات نسل جوان را 
کم رنگ کنند تا انگیزه معنوی برای فداکاری 
کاهش یابــد. غالمعلی حداد عــادل اظهار 
داشت: جنگ فرهنگی و فشار اقتصادی برای 
مقابله با انقالب مانند دو لبه قیچی از سوی 
دشمنان انقالب هنوز هم در حال انجام است 
و مقابله دقیق و مؤثر با این حربه ها به انسجام 
و اتحاد بیشتر ما نیاز دارد که من این اراده را 
در جمعیت وفاداران انقالب اسالمی می بینم. 
باید در ۴0 سالگی انقالب متوجه شویم دلیل 
حقانیت انقالب و درستی تشخیص امام)ره( 
و درستی راه رهبری چیست و چرا دشمنان 
همچنان مصمم تر از قبل به مقابله با این نظام 

می پردازند و مقابل آن ایستاده اند.

دشمنآرزویپیمانشکنی
ارتشباوالیترابهگورمیبرد

مهر: رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش 
در آیین تجلیل از پدیدآورندگان حماسه ۱۹ 
بهمن ۵۷ اظهار داشت: برخالف تصور برخی 
که می گویند امروز ارتش مکتبی نشده، ارتش 
از گذشته مکتبی بوده است؛ از این رو نباید 
فکر کنند که کسی آمده و ارتش را مکتبی 
کرده، زیرا این ها دنبال بستری جهت اثبات 
مکتبی بودن خــود بودند که ۱۹ بهمن ۵۷ 
این فرصت را فراهم کرد تا مکتبی بودنشان 
را آشکار سازند. حجت االسالم و المسلمین 
عباس محمدحسنی در پایان گفت: دشمن 
بداند آرزوی پیمان شکنی مردان خدا با ولی 

امر مسلمین را به گور می برد.

نگاه به رویدادها

وقتیناموزیری
برایاستیضاح
درمجلسطرح
میشود،رایزنیها
برایانجامنشدن
اینکارهمجدی
میشود

بــــــــرش

نوارغزهتا۲۰۲۰غیرقابلسکونتمیشود
تسنیم: دبیر کل سازمان ملل، اوضاع 
انسانی و اقتصادی باریکه غزه را »بسیار 
بــد« توصیف کــرد و افــزود:» اوضاع 
انسانی و اقتصادی نوار غزه همچنان در 
وضعیت بسیار بدی قرار دارد؛ بویژه که 
برآوردهای ما نشان می دهد، این منطقه 
در سال 2020 غیر قابل سکونت خواهد 
بود؛ مگر اینکه اقدامات ملموسی برای بهبود سطح ارائه خدمات و اصالح نهادهای 

اساسی در این منطقه صورت گیرد.«
آنتونیــو گوترش افزود: باریکه غزه همچنان از مشــکل بســته بودن گذرگاه ها 
و وضعیت فوق العاده انســانی رنج می برد و 2 میلیون فلسطینی هر روز شاهد 
فروپاشی تاسیسات زیرساختی، بحران برق، کاهش حجم ارائه خدمات اساسی و 
اقتصاد زمینگیر شــده هستند و همه این ها در شرایطی روی می دهد که فاجعه 

زیست محیطی هم روز به روز بدتر می شود.

گزینهایجزحملهنظامیبهکرهشمالینداریم!
باشگاهخبرنگارانجوان: سفیر سابق 
آمریکا در ســازمان ملل گفت: فرصت 
در حال تمام شــدن اســت و احتماالً 
آمریکا مجبور شــود یک حمله نظامی 
همــه جانبه علیه کره شــمالی را آغاز 
کنــد. »جان بولتون« ادعــا کرد: »من 
فکر نمی کنم بتوان واقعیــت را نادیده 
گرفت. کره شمالی روز به روز به توسعه سالح های هسته ای نزدیک تر می شود. به 
استثنای انجام برخی اقدامات چشمگیر از سوی چین، ما چاره ای جز این نداریم 
که ســالح های هسته ای کره شمالی را بپذیریم یا به گزینه نظامی فکر کنیم.« 
بولتون در ادامه مدعی شد: »)گزینه حمله نظامی( انتخاب خوشحال کننده ای 

نیست؛ اما گزینه دیگری در دست نداریم.«

حکومتنظامیدردیاربکرترکیه
باشگاهخبرنگارانجوان: دولت ترکیه در چارچوب عملیات علیه گروه های 
تروریستی در 60 منطقه از استان دیاربکر مقررات حکومت نظامی به اجرا گذاشت.

اســتانداری دیاربکر با انتشــار اطالعیه ای اعالم کرد: بــه منظور تأمین امنیت 
شهروندان، برقراری آرامش و اطمینان از ایمنی زندگی مردم از تهدید گروه های 
تروریســتی و انهدام مخفیگاه، انبار مهمات، پست های دیدبانی و سنگرهای این 
گروه ها از روز سه شنبه تا اطالع بعدی 60 منطقه استان دیاربکر به عنوان مناطق 

ویژه نظامی - امنیتی تعیین شده است. 
گفتنی است، هم اکنون مقررات مشــابهی در بخش های وسیعی از استان های 
شیرناک، حکاری، بیتلیس، ماردین و تونجلی در حال اجراست و عملیات ارتش 

ترکیه در این مناطق از زمین و هوا ادامه دارد.

انقالباسالمیالگوییتمامعیاردرجهان
ایسنا:نماینده ســابق مجلس شورای 
اسالمی با اشــاره به اینکه در سال ۵۷ 
با رهبری امــام و حمایت مردم، پرونده 
نظام سیاسی استبداد در ایران بسته شد، 
در عین حال گفت: انقالب اســالمی از 

اشرافیت سیاسی رنج می برد.
علیرضــا زاکانی با تأکید بــر پرهیز از 
سلیقه ای عمل کردن به قانون گفت: اینکه بخواهند عده ای به بهانه های مختلف 
بخشی از قوانین را عملیاتی کنند، جامعه را ملتهب خواهد کرد. در قانون اساسی 
به همان میزان که موضوع آزادی ها در کشــور اهمیت دارد، به همان میزان نیز 
موضــوع حقوق ملت از اهمیت خاصی برخوردار اســت و باید در همه بخش ها 

اجرایی شود. 
وی با تأکید بر اینکه انقالب اســالمی هم اکنون به عنوان یک الگوی تمام عیار 
در جهان مطرح است، اظهار کرد: سرخوردگی نخبگان کشور و رواج تفکر یأس 
و ناامیدی با چشــم انداز ترسیم شده برای آینده کشور، منافات خواهد داشت و 
دشــمن هم به دنبال تحقق گسست نسلی و قومی است تا بتواند حرکت کشور 

را متوقف کند.

سازمانمللخواستارتوقفدرگیریهادرسوریهشد
تسنیم: نمایندگان سازمان ملل در سوریه دیروز در بیانیه ای خواهان آتش بس 
و توقف فوری درگیری ها برای مدت دســت کم یک ماه شــدند تا امکان ارسال 

کمک ها و تخلیه افراد بیمار و زخمی فراهم شود. 
در بیانیه مشترکی که هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد به همراه دیگر 
نمایندگان این سازمان در ســوریه صادر کرده اند، وضعیت این کشور »شدید« 
توصیف شده است. تیم کمک های انسان دوستانه سازمان ملل در سوریه نسبت 
به پیامدهای شدید بحران انسانی متراکم در بخش های مختلف این کشور هشدار 

داده اند.

رابطهترکیه-هلندبهسطحکاردارکاهشیافت
مهر:»بکر بوزداغ« معاون نخست وزیر و 
سخنگوی دولت ترکیه اعالم کرد روابط 
آنکارا-آمســتردام در سطح کاردار ادامه 

خواهد یافت. 
گفتنی اســت، روز دوشــنبه هلند به 
مأموریت ســفیر خود در ترکیه رسماً 
پایــان داد و اعالم کــرد، از این پس به 
تقاضای دیدار سفیر ترکیه هم پاسخ نخواهد داد. این به منزله توقف رایزنی ها برای 
بهبود روابط دو کشــور است که از مارس سال میالدی گذشته دستخوش تنش 
شد.  تنش میان دو کشور پس از آن صورت گرفت که هلند از ورود دیپلمات های 
ترکیه ای که قصد انجام تبلیغات به نفع همه پرسی قانون اساسی ترکیه را داشتند، 

ممانعت کرد.

خبر

همیشه  فاریاب   علیرضا سیاست/  
نگرانی هــای  از  یکــی  وزرا  اســتیضاح 
دولت هــای مختلف بوده اســت اما هیچ 
دولتی هم نیست که از این اتفاق در امان 
باشد چرا که معموالً مجلس دغدغه های 
عملکــردی دارد که به دنبال پاســخ آنها 
می گردد. در بیــن ادوار مختلف مجلس 
شورای اســالمی، مجلس هشتم با اعالم 
وصول ۴ اســتیضاح و مجلس هفتم نیز با 
اعالم وصول ۳ اســتیضاح، رکورددار ثبت 
درخواســت اســتیضاح تاکنون هستند. 
در میــان دولت های ده گانــه جمهوری 
ایران، دولت دوم  اســالمی 
احمدی نژاد، با مواجه شدن با 
۵ استیضاح از جانب مجالس 
محســوب  رکورددار  وقت، 
می شــود. از میــان وزرای 
کردان  علی  استیضاح شده، 
بــا ۱۸۸ رای منفی، دومین 
وزیری اســت که بیشترین 
رای منفــی را در جلســات 
زیرا  است،  گرفته  استیضاح 
رتبه نخســت در این جدول به عبدالرضا 
شیخ االســالمی تعلــق دارد کــه در پی 
دعواهای سیاسی پیرامون سعید مرتضوی، 
با ۱۹2 رای منفی نمایندگان مجلس نهم، 

از سمتش عزل شد.
در دولت دوم روحانی موضوع اســتیضاح 
خیلی جدی نشــده اســت اما ۸ وزیر در 
دولت یازدهم از مجلس شــورای اسالمی 

کارت زرد دریافــت کردند که از بین آنان 
»رضــا فرجی دانا« در 2۹ مــرداد ۱۳۹۳ 
اســتیضاح شــد، همچنین »محمدرضا 
نعمــت زاده«، »علی اصغر فانــی«، »علی 
طیب نیا« و »علی جنتی« 2 بار از مجلس 

کارت زرد گرفتند.
اکنون چندیســت کــه دوبــاره موضوع 
اســتیضاح وزرا و حتی ســوال از رئیس 
جمهور دوباره در صحن علنی مطرح شده 

است. 
علــی ربیعــی وزیــر تعــاون، کار و رفاه 
اجتماعــی، ســیدمحمد بطحایــی وزیر 
آموزش و پــرورش و عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرسازی ســه وزیری هستند که 
در معرض استیضاح مردم قرار دارند و به 
خصوص عباس آخوندی مدت زیادی است 
از دولت یازدهم تا کنــون که با انتقادات 

نمایندگان مواجه است.

چه کســانی در معرض استیضاح 
هستند

اکبــر رنجبــرزاده درباره مطرح شــدن 
خبرهایی مبنی بر اســتیضاح علی ربیعی 
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس 
اظهار داشــت: در روزهای اخیر تعدادی از 
نمایندگان در حال جمع آوری امضا برای 
استیضاح وی هســتند، اما هنوز تقاضای 
استیضاح به طور رسمی به هیئت رئیسه 

تحویل داده نشده است.
وی افزود: پیش از این نیز یک بار استیضاح 

آقــای ربیعی در ماه هــای اخیر به هیئت 
رئیسه تحویل داده شد و فرایند قانونی اش 
را هــم طی کرد ولی هنگامــی که آماده 
اعالم وصــول در صحن بود، تعداد امضاها 
دو بار کاهش یافت و به زیر ۱0 نفر رسید 

و منتفی شد.
عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسالمی 
همچنین درباره موضوع استیضاح عباس 
آخوندی وزیر راه و شهرسازی نیز تصریح 
کرد: در این رابطه استیضاحی مطرح نشده، 
اما انتقاداتی از طرف نمایندگان مجلس به 
ویژه اعضای کمیســیون عمــران درباره 

مدیریت بحران در برف اخیر مطرح است.
رنجبرزاده گفت: در این رابطه مسئله عدم 
آمادگــی ســتاد وزارت راه، راهداری های 
کشــور و فرودگاه ها در جریان بارندگی 
ســنگین اخیر از طرف نمایندگان مطرح 
شده و باعث انتقاد و نگرانی آنها شده و این 
نگرانی همچنان باقی است؛ فکر می کنم 
اگر پس از ایام بودجه پاسخ قانع کننده ای 
در این باره به نمایندگان داده نشود، ممکن 
است به سوال یا استیضاح وزیر منجر شود.

وی همچنیــن از مطرح شــدن موضوع 
استیضاح سیدمحمد بطحایی وزیر آموزش 
و پرورش در بین جمعی از نمایندگان خبر 
داد و با تاکید بر اینکه این اســتیضاح نیز 
به هیئت رئیسه تحویل داده نشده است، 
اظهار داشــت: تا جایی کــه اطالع داریم 
ایــن اســتیضاح در محورهایی همچون 
ناهماهنگــی در این وزارتخانــه، اجرای 

غیررسمی سند 20۳0 در مدارس کشور، 
عدم پاســخگویی معاون پارلمانی وزیر به 
نمایندگان مجلــس و روند کند پیگیری 
وعده ها و برنامه های وزیر در سطح استان ها 

تهیه شده است.

رایزنی و البی گسترده
طبیعی اســت که وقتی نام وزیری برای 
اســتیضاح در مجلــس طرح می شــود، 
رایزنی ها برای انجام نشــدن این کار هم 
جدی می شود که شاید کار خیلی بدی هم 
نباشد از این جهت که بتوان بدون حاشیه 
حرف های نمایندگان را به وزیر منتقل کرد 
و در ازای آن مشکالت یا توضیحات وزیر 
هم به سمع نمایندگان برسد. اما برخی ها 
هم این کار را نمی پسندند و می گویند نباید 
کارچاق کنی و البی در مجلس انجام شود.
محمــد علی پورمختــار نماینده مجلس 
بهار و کبودر آهنگ پیرامون اخبار منتشر 
شده درباره استیضاح عباس آخوندی وزیر 
راه و شهرســازی معتقد است: نمایندگان 
از وزارت راه و شهرســازی در حوزه هــای 
مختلف ناراضی هستند و به همین دلیل 
پیگیر استیضاح  عباس اخوندی هستند 
تا بتواننــد او را از کار برکنار کنند. وی در 
ادامــه با تایید البی های صورت گرفته در 
استیضاح های پیشین عباس آخوندی نیز 
گفت: متاســفانه در استیضاحهای قبلی 
البی گری های شدیدی از سوی آخوندی 
صورت گرفته بود، اما اینبار نظر خیلی از 
نمایندگان برای این استیضاح جدی است 
و بنظر می رســد این استیضاح به نتیجه 

خواهد رسید.
در مورد ســایر وزرا هــم اوضاع به همین 
شکل است اما وضعیت آخوندی با دیگران 
متفاوت اســت. او در دولــت قبل هم با 
انتقادات زیادی مواجه بود وحتی گفته بود 
که دیگر وارد دولت جدید نخواهد شد. او 
اکنون در معرض استیضاح است و به همراه 
دو وزیر دیگر با انتقادات جدی مواجه است 
که باید تالش کند قبل از رسیدن به صحن 

علنی موضوع را حل کند. 
این کار به نظر چندان ســاده نیست و اگر 
اتفاق خاصی نیفتد احتماالً باید تا قبل از 
عید منتظر حداقل یک استیضاح باشیم یا 
این که دولت در ابتدای ســال آینده باید 
روزهای ابتدایی کار خود را با اســتیضاح 

آغاز کند.

آخرینخبرهاازاستیضاحوزرادرمجلس

زنگ  اولین استیضاح، بیخ گوش دولت

تقابلنخستوزیرانگلیسورئیسجمهورآمریکاباالگرفت

دعوای ترزا می و ترامپ بر سر نداشتن خدمات درمانی

گزارش خبری

بینالملل:بعد از آنکه مردم لندن در اعتراض به کاهش بودجه 
خدمــات درمانــی و افزایش بودجه نظامی دولــت ترزا می به 
خیابان ها آمده بودند، توییت رئیس جمهور آمریکا درباره وضع 
خدمات درمان عمومی بریتانیا، به تقابل لفظی میان دو کشور 
منجر شده است. »ترزا می« نخست وزیر بریتانیا بعد از آن که 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا در صفحه توییتر خود 
نظام خدمات درمانی عمومی بریتانیا را بدون کارآیی و شکست  

خورده نامید، گفت به این سیســتم درمانی افتخار می کند و 
ایــن خدمات برای دومین بار به عنوان ایمن ترین و کامل ترین 

سیستم جهان شناخته شده است.
ترامپ در توییتر خود نوشته بود، مردم بریتانیا به دلیل سیستم 
درمانی شکست خورده  این کشور در اعتراض به شرایط نامناسب 
بهداشــت و درمان در کشورشان به خیابان ها آمدند. به نوشته 
روزنامــه ای نیوز، اظهارات دونالــد ترامپ و انتقاد توییتری اش 
بــه خدمات درمان عمومی انگلیس، بــه تضاد تازه میان وی و 
نخســت وزیر انگلیس منجر شد. هزاران معترض به خصوصی 
ســازی بهداشت و درمان در بریتانیا که به بروز بحران مالی در 
سازمان خدمات بهداشت ملی این کشور منجر شده است، روز 
شــنبه در لندن تظاهرات کردند.  همچنین جرمی هانت وزیر 
بهداشت انگلیس درواکنش به این اظهارات نوشت، ممکن است 
سیستم درمان عمومی انگلیس با چالش هایی مواجه باشد، اما 
وی افتخار می کند در کشوری است که این سیستم جهانی را 
اختراع کرد که همه بدون در نظر گرفتن حســاب بانکی شان 
از خدمات درمانی برخوردار می شــوند. سخنگوی رسمی ترزا 

می گفت که نخست وزیر به داشتن سیستم درمانی آزاد افتخار 
می کند و بودجه آن به دیگر بودجه ها اولویت دارد. ترامپ پیش 
از این هم در توییتر خود با بازنشر توییت راست گرایان افراطی 
انگلیس که حاوی محتوای ضداســالمی بــود، با واکنش ترزا 
می مواجه شده بود. عالوه بر این ترامپ در خصوص امنیت لندن 
پس از چند حمله تروریســتی داعش به این شهر توییت های 
کنایه آمیز در خصوص عملکرد پلیس اسکاتلندیارد نیز منتشر 
کرد که بالفاصله با پاسخ توییتری تند »صادق خان« شهردار 
لندن مواجه شــد. مواجهه ترامپ و دولت انگلستان بر خالف 
آنچه در مجامع بین المللی به نمایش گذاشــته می شــود، از 
ماه ها پیش آغاز شــده بود. این مواجهه بقدری پیش رفت که 
مردم لندن در آخرین سفر رئیس جمهور آمریکا به کشورشان 
دست به اعتراضی بی ســابقه زدند. انگلستان به عنوان کشور 
همیشه دوست و شریک راهبردی آمریکا هیچ گاه سابقه چنین 
مقابله های آشکار و رسانه ای را با دولت آمریکا نداشته است، اما 
بعــد از روی کار آمدن ترامپ در آمریکا تعداد این مخالفت ها و 

مقابله های آشکار بشدت افزایش داشته است. 
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

تالش برای جذب ۱۱ هزار نفر در وزارت بهداشت خانه ملت: عضو کمیسیون بهداشت مجلس گفت: سال گذشته زمینه جذب حدود ۱۷ هزار نفر برای تکمیل کادر درمانی حوزه سالمت 
فراهم شــد و در ســال جاری نیز فرایند اســتخدام ۱۱ هزار نفر در حال انجام اســت. ذبیح اهلل نیک فر لیالستانی افزود: 40 هزار تخت بیمارســتانی در حال ساخت است، متأسفانه به افزایش نیروی 

انسانی متناسب با تخت ها توجه نشده است، البته در سال جاری نیز فرایند استخدام ۱۱ هزار نفر برای تکمیل کادر درمانی در حال انجام است، اما این نیروها کافی نیست.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

بخش خصوصی با وجود توانایی نقشی در بازار ندارد

دارو در انحصــار
شــیروان  احمدی  مریم  جامعه/   

مصرف دارو در کشــور باالست و با نگاهی 
به آمار سازمان غذا و دارو ابعاد تأمل  برانگیز 
این مصرف بیشتر روشن می شود. به طور 
متوسط هر ایرانی در سال 340 عدد دارو 
مصرف می کند، یعنــی تقریباً روزی یک 
عدد، برای همین پس از چین 1/5 میلیارد 
نفری، دومین مصرف کننده دارو در آسیا و 
در سطح جهانی بین 20 کشور پرمصرف 

جهان هستیم.
اما با وجود استفاده زیاد دارو، سرانه مصرف 
آن حدود 50 هزار تومان برآورد شــده که 
رقم زیادی نیســت. علت آن هم یارانه ای 
است که دولت به تولید دارو می دهد. البته 
دخالت، بیشتر از این یارانه بوده و مداخله 
مســتقیم دولت در تجارت، تولید و توزیع 
دارو، بازار سالمت کشــور را ناسالم کرده 

است. 

 مسئــوالن به فکر صنعت دارویی 
کشور باشند

در دولــت گذشــته واردات داروهایی که 
مشابه داخلی دارند، در کشور ممنوع شد، 
اما بیمارانی که از ســوی پزشکان خود به 
استفاده از داروی خارجی توصیه می شوند 
تقاضا را برای داروهای غیرداخلی باال نگه 
داشــته و داروهای خارجی مختلفی این 
بار به طور قاچاق وارد کشــور می شود؛ به 
گونه ای که طبق اعالم رســمی، کشفیات 
قاچاق دارو در ســال 1392 بیشتر از 4/5 
میلیارد تومان بود و در سال 1393 به 11 

میلیارد تومان رسید!
یک داروســاز به خبرنگار ما می گوید: به 
جرئت می توانم بگویم ما داروســازان قادر 
به تولید مواد اولیه و فرموله کردن اشکال 
مختلف داروها در 95 درصد از بازار داروی 
مصرفی کشــور خود و منطقه خاورمیانه 
هســتیم و این بســتر و توانایی در کشور 

فراهم است.
دکتــر آرش طاهر 
قاسمی، مشـــکل 
عمده ایـــن حوزه 
را وجـــود رانــت 
می دانــد و توضیح 

می دهد: تنها مشکل حوزه دارویی کشور، 
برخورد ضعیف با خاطیان و نبود اراده برای 
جلوگیــری از واردات انحصاری داروهایی 
است که در کشور تولید می شود. بی شک 
رانتی در واردات مواد اولیه در کار است که 
سبب شــده این باور در مردم و پزشکان 
شکل بگیرد که کیفیت داروی ایرانی پایین 

است. 
البتــه دلیل این کیفیت پایین را تنها باید 
در ماده اولیه داروها جســت و جو کرد، زیرا 
به نظر می رســد ماده اولیه وارداتی مورد 
آزمایش، همان ماده اولیه تولید در کارخانه 
نیســت. این فعــال حــوزه دارو در پایان 
تأکید می کند: اگر مسئوالن بخواهند، به 
راحتی می توانیم یکی از صادرکننده های 
دارو در جهان باشــیم، اما پیش از آن نیاز 
است اجازه حضور و رقابت سالم به بخش 
خصوصی داده شــود. افزون بر آن، مانعی 
بــرای واردات داروهای خارجی که ســود 
زیادی بــرای وارد کننده ها به همراه دارد 
ایجاد شود. مسئوالن دارویی کشور سود را 
کنار گذاشته و قدری به فکر خیر و صالح 
مردم و ارتقای صنعت دارویی کشور باشند.

 مانع اصلی خصوصی سازی 
بازار دارویی کشور با 90 کارخانه تولید دارو، 
123 شرکت واردات، 30 شرکت پخش و 
10 هزار داروخانه از بزرگ ترین بازارهایی 
است که همچنان تحت اختیار دولت است. 
احمد جعفری صمیمی، عضو هیئت علمی 

دانشکده اقتصاد دانشگاه مازندران در این 
باره معتقد اســت: یکی از موانع بزرگ در 
ســر راه اجرای قانون خصوصی ســازی، 
خود مدیران دولتی هســتند، زیرا آنان در 
بسیاری از این شرکت ها عضو هیئت مدیره 
هســتند و از آنجا که طبق قانون، هیئت 
مدیره ها هر ساله 5 درصد سود سالیانه را 
به عنــوان پاداش دریافت می کنند پس با 
خصوصی سازی قانونمند، عمده درآمدشان 
از دست می رود. او منافع فردی یا گروهی 
در تصمیم گیری های کالن کشور را بسیار 
اثرگــذار می داند و می افزاید: متأســفانه 
قانونگذار ما تمایلی نــدارد به ضرر منافع 
خودش قانونی را وضع کند و اگر می کند 
بــرای آن چنان بنــد و تبصره هایی قرار 
می دهد تا راه برای دورزدن های قانون باز 
بماند، سخنی که دکتر ایرج فاضل، رئیس 
سازمان نظام پزشکی نیز با آن موافق است.

او  در گفت وگویــی کوتــاه بــه خبرنگار 
مــا می گوید: من بــا ایــن واگذاری ها و 
خصوصی سازی ها در تمامی بخش ها موافق 
هستم، اما مشــکل این است که ما فقط 
حرفش را می زنیم و اگر کاری هم در این 
مورد انجام شود باز می بینیم شرایط جدید، 

رنگ و بوی دولتی دارد.

 اقتصاد دارو گرفتــــار چرخه 
معیوب و ناقص 

نگاهی به مالکیت تولید کنندگان داخلی، 
ایــن موضوع را که چــرا داروهای خارجی 
نباید برای تولیدکننــدگان داخلی رقیب 
باشند روشن می کند، زیرا اغلب شرکت های 
دارویی تحت کنترل هلدینگ های متعلق به 
دولت هستند. هم اکنون بزرگ ترین مالک 
شــرکت های دارویی در کشــور »شستا« 
متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است که 
برآورد می شود کنترل 60درصد بازار رسمی 

دارو را در اختیار داشته باشد.
رئیس سابق انجمن داروسازان ایران با بیان 
اینکه صنعت دارو هم مانند ســایر صنایع 
ســود ده، دست دولت است، به خبرنگار ما 
می گوید: 70درصد صنعت داروی کشــور 
دولتی و مربوط به شســتا و سایر نهاد های 
دولتی بوده و این تصدی گری اقتصاد دارو 
را نحیف و ضعیف کرده اســت، زیرا در اثر 
حمایــت دولت، رقابت پذیری خــود را از 
دســت داده و با تضعیف رقابــت پذیری، 
نوآوری هم کمرنگ می شود. براین اساس، 
بایــد بگوییم اقتصــاد دارو در یک چرخه 

معیوب و ناقص گرفتار شده است.
دکتر رهبــر مژدهی آذر اضافــه می کند: 
صحبت درباره خصوصی سازی و واگذاری 

صنعت داروی کشــور به بخش خصوصی، 
زمان زیادی اســت که مطرح شده و بحث 
می شود، اما این طرح مشکالتی نیز با خود 
به همراه دارد.  برخی از این شــرکت های 
دارویی کارکنان بســیار زیادی دارند و در 
صورت خصوصی شــدن، باید شمار زیادی 
از این کارکنان تعدیل شــوند، ضمن اینکه 
بخش خصوصی با تردید و احتیاط قدم جلو 
می گذارد. عالوه بر آن، تمایل تســهیالت 
دولتی برای واگــذاری به بخش خصوصی 
مسئله است، البته اگر با رعایت اصولی که 
بخش خصوصی انتظار دارد صورت گیرد، 

این اقدام بسیار خوب است.
این استاد دانشــگاه عنوان می کند: حضور 
بخش خصوصی قوی در صنعت و ســایر 
امور نشــانه بسیاری از مسائل خوب و نوید 
بخش اســت که زنجیروار برای پیشرفت و 
رونق عمران کشور مؤثر است. رئیس سابق 
انجمن داروسازان ایران به سهم ناچیز صنایع 
دارویی کشــور در بازارهای دنیا نیز اشاره 
می کند و توضیح می دهد: متأسفانه سهم 
ما از بازارهای جهانی در زمینه دارو بســیار 
اندک است. علت اصلی آن هم نبود پژوهش 
کافی در کشــور است، زیرا پژوهش با خود 
نوآوری و نوآوری نیز رقابت به همراه دارد. 
اما در سالیان اخیر به دالیلی این پژوهش ها 
کمرنگ شد و تالش مسئوالن کشور تنها 
تأمین نیاز داخلی بود. این سیاســت ادامه 
پیدا کرد تا امروز که اگر بتوانیم نیاز داخلی 
را برطرف کنیم، کار ارزنده ای انجام داده ایم.

 نبــود پژوهش مشــکل اصلی 
صادرات دارو 

مــژد هـــــی آذر 
تشریح می کنـــد: 
ســــــال های  در 
مســـئوالن  اخیر، 
متوجــه شــده اند 

این تفکر اشــتباه سبب شــده صنایع با 
50درصد ظرفیــت خــود کار کنند، در 
حالی که ظرفیت بســیار باالیــی دارند.  
تأمین داروی 80 میلیون نفر سوددهی و 
اشتغال صددرصدی برای این صنایع ندارد 
و نیاز به صادرات محسوس است. مشکل 
اصلی در صــادرات نیز همــان کم بودن 
میزان پژوهش است که با خود مشکالت 
بزرگ تــری مانند نبود نــوآوری و ناتوانی 
رقابت در بازار را از نظر قیمت و کیفیت به 
همراه دارد. وی بیان می کند: سال ها طول 
می کشد تا این سهل انگاری، جبران شده و 
تولیدکنندگان که تا امروز بخش بسیاری از 
آن ها دولتی بوده و چندان انگیزه ای برای 

صادرات نداشتند به صادرات روی آورند. از 
سوی دیگر حضور نیافتن نمایندگان سایر 
کشورها در کشور و فعال نبودن آن ها که 
بخش خصوصی محســوب می شوند نیز 

آسیبی در این حوزه است.

 دلیل تضعیف صنعت دارویی 
در حالــی تجارت، تولیــد و توزیع دارو در 
اختیار شــرکت های دولتی و شبه دولتی 
است که رشد سریع این بازار بیش از پیش 
توجه نهادهای دولتی را به فعالیت در عرصه 

دارو و درمان جلب کرده است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 
نیز با بیان اینکه فعالیت و نظارت همزمان 
دولت در حوزه دارو سبب ضعف این صنعت 
شده است، به خبرنگار ما می گوید: اگر این 
صنعت به بخش خصوصی ســپرده شود، 
دولت بهتر می تواند نقش نظارتی خود را ایفا 
کرده و در نتیجه این صنعت قدرت بیشتری 

پیدا می کند.
دکتر بشیــر خالقی 
اضافــه می کند: در 
کشور ما دولـت کارا 
نیست و هر صنعت 
یا بخشی که توسط 

دولت اداره شده، نتیجه قابل قبولی نداشته 
اســت. به همین دلیل اگر بخواهیم در هر 
صنعت و بخشی حرفی برای گفتن داشته 
باشیم، باید به بخش خصوصی تکیه کنیم. 
البتــه اصل 44 قانون اساســی نیز همین 

سخن را تأیید و تأکید می کند 
با اجرای خصوصی سازی بدنه 
دولــت کوچک تــر و بخش 
خصوصــی فعال تــر شــود. 
نماینده خلخــال و کوثر در 
مجلس شورای اسالمی بیان 
می کند: در صنعــت دارویی 
صنایع  از  بســیاری  ماننــد 
دیگر در کشور به خودکفایی 
رســیده ایم و اکنون بیش از 
نیاز و  95درصد داروی مورد 
مصرفی کشــور، تولید داخل 

و توسط تولیدکنندگان ایرانی تهیه می شود 
که پیشرفت بزرگی است، اما قیمت همان 
میزان اندک داروهای وارداتی معادل همان 
95 درصد برای مردم و کشور هزینه دارد. 
وی تأکید می کند: با وجود پیشــرفت های 
بســیاری که در زمینه تولید دارو در کشور 
داشــته ایم، اما این صنعت هنوز از وضعیت 
مطلوبی برخوردار نیســت، بنابراین، برای 
بهبود فعالیت این حــوزه به حمایت های 

دولت و ورود بخش خصوصی نیاز داریم.

دیدگاه مخاطبان

درباره سخنان آقای رئیس در روز جهانی تاالب ها
آنچه می خوانید یادداشتی است از جمشید منصوری تاالب شناس و عضو هیئت 
علمی دانشگاه آزاد اسالمی تنکابن در خصوص وضعیت تاالب ها خطاب به رئیس 

سازمان حفاظت محیط زیست که تقدیم حضورتان می کنیم.

جناب آقای دکتر کالنتری 
معاون محترم ریاست جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست 

پس از ایراد ســخنانتان در روز جهانی تاالب ها در رامســر، با وجود اینکه انتظار 
می رفت فرصت مختصری به عالقه مندانی که برای شنیدن صحبت های جناب 
عالی جمع شــده بودند، داده شود ولی متأسفانه همانند دیگر مقام ها، به محض 
پایان سخنانتان به هر دلیل جلسه را ترک کردید. به نظر اینجانب نکات زیادی 

هست که ضرورت دارد به بعضی از آن ها اشاره ای بشود:
در آن نشست گفتید تمام ناهنجاری های کنونی حاصل برنامه ریزی های نادرست 
مســئوالن در 40 سال گذشته است، نترسید و این ها را بیان کنید. تا جایی که 
اینجانــب به خاطر می آورم، جناب عالی از همان ابتدا یکی از اعضای برجســته 
دولت بوده اید و طبعاً از تمام این برنامه ها مطلع. آیا نمی دانید کشوری که تولید 
کننده نباشد به سرعت سیر نزولی طی کرده و به کشوری وابسته، فقیر و گرفتار 
مشکالت تبدیل خواهد شد؟ آیا کسی می تواند چیزی بگوید و برنامه های عمرانی 
دولت را مورد بررسی قرار دهد. اصالً به متخصصان و برنامه ریزان مطلع و دلسوز 

فرصتی داده می شود که برنامه ها را نقد کنند؟
گفته بودید که باید به دنبال علت بود نه معلول، این کامالً درســت اســت، ولی 
وقتی صحبت از بیکاری و افرادی که در گوشــه کنار مسیر جاده با تکه مقوایی 
در دســت که بر روی آن نوشته شــده ویالی اجاره ای، آیا این درست است که 
بفرمایید آب دریای خزر را برای این به کویر منتقل می کنیم که تولید اشــتغال 
برای این افراد کنیم. آیا این معلول نیست، آیا نمی خواهید بدانید که چرا این افراد 
پیدا شده اند. سیاست های غلط دولت موجب شده کشاورز از زمین کنده شود و 
چاره ای ندارد که به کارهای کاذب تن دهد. بر اســاس آماری که چند سال قبل 
گرفته شده از شهر رامســر تا چالوس تنها 2000 بنگاه معامالت مسکن است. 
جدیداً به شــکلی تأسف انگیز و انفجاری به بنگاه های فروش اتومبیل نیز افزوده 
شده است. کشاورزی که از زمین کنده شود، دیگر کاری را نمی تواند انجام دهد، 
تنها می ماند بیکاری و زمین را که از دست داده دیگر چیزی ندارد که به آن وابسته 

شود. بدیهی است عرق ملی را نسبت به زمین نیز از دست خواهد داد.
کشــاورز چاره ای ندارد که زمینش را بفروشــد؛ چون با وجود ممنوعیت فروش 
اراضی کشــاورزی و شــالیکاری با دیدن دم این و آن در تمام آن ها ساختمان 
ســازی می شود، بنابر این برای کشاورز صرف نمی کند که با این همه مشکالت 
کشاورزی کند. زمین را نقد کرده و بزودی به صف بنگاه معامالتی ها و کارگران 
بیکار می پیوندد. اکنون دیگر روستایی نداریم؛ چون روستایی که نان و گوشت، 
مرغ، تخم مرغ و حتی سبزی خوردنش را از شهر تهیه کند، دیگر روستایی نیست، 
بلکه شهر نشینی است که در روستا اسکان دارد. همان گونه که جناب آقای رئیس 
جمهور گفته اند باید کمی هم به حرف مردم گوش کرد و به آن بها داد. شما کی 

در برنامه هایتان از مردم استفاده کرده اید. 
در حالی روز جهانی تاالب ها را برگزار کرده اید که من فرد متخصصی در تاالب را 
ندیدم در آن جمع حضور داشته باشد. اصالً برای چه این روز را جشن می گیریم؟ 
فکر نمی کنید اگر این هزینه ای که برای جشن شده است صرف شناساندن این 

روز به مردم و نشان دادن اهمیت تاالب ها می شد، نتیجه بهتری می داد. 
در اینجا و آنجا صحبت می شود که حقابه تاالب چه قدر است ؟ این کامالً جمله ای 
انحرافی است. تاالب ها یک شبه به تاالب تبدیل نشده اند، بلکه فرایندی طوالنی را 
طی صدها سال پشت سر گذاشته اند تا تبدیل به تاالب شده اند؛ بنابراین اگر تاالبی 
خشک شود دیگر تمام است و اگر قرار است اصالح شود، باید سال های بسیاری 
بگذرد تا دوباره تاالبی شکل گرفته و در آن حیات گیاهی و جانوری به وجود آید. 
در نتیجه اگر به داخل تاالب خشــک شده مقداری آب بریزند در واقع حوضچه 

بزرگی را به وجود آورده اند نه اینکه تاالب را احیا کرده اند.
تا جایی که دیده می شــود در سطوح باالی دولت ها همان تعداد افراد مشخص 
هســتند که تنها جابه جا می شوند. طبعاً مشاورانشان نیز همان ها هستند که با 
یک جابه جایی جا عوض می کنند. آیا فکر نمی کنید حال که درد را می شناسیم 
کمی باید به فکر چاره باشیم و دست کم از مشاوران و افرادی استفاده کنیم که 
دل در استفاده از فرصت ها نداشته و ضمن تخصص دلسوزانه راهنمایی کرده و با 
این امید که از این وضعیت نجات پیدا کنیم و تقصیر را به گردن مردم نیندازیم.

سخنگوی کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد:
با حذف مدارس خاص منافع برخی به خطر افتاده است

ممنوعیت  جامعه: »تصویــب مصوبه 
برگــزاری هــر نــوع آزمــون در دوره 
ابتدایی«که قرار اســت پس از امضای 
رئیــس جمهــور الزم االجــرا شــود، 
دیروز به تجمعــی اعتراض آمیز مقابل 
وزارتخانه آموزش و پــرورش انجامید. 
جمعی از دانش آموزان ششــم ابتدایی، 

دانش آموزان مدارس ســمپاد و دانش آموختــگان این مدارس به همراه جمعی 
از والدین دانش آموزان با در دست داشتن پالکاردهایی اعتراض خود را نسبت به 
این مصوبه اعالم کردند. با این حال سید حمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون 
آموزش مجلس به خانه ملت گفت:آموزش و پرورش باید مراقب دست های پشت 

پرده که منافع غیرقانونی آن ها به خطر افتاده، باشد.
وی گفته است: تصمیم قاطع، انقالبی و خداپسندانه در حذف مدارس خاص که 
در تاریــخ آموزش و پرورش ماندگار خواهد بود و گام مهمی برای اجرای ســند 

تحول بنیادین درآموزش وپرورش به شمار می آید و جای تأمل و قدردانی دارد.
سید حمایت میرزاده اضافه کرد: اکثریت فرهنگیان و صاحبنظران تعلیم و تربیت 
ســال ها چنین درخواستی داشــته اند. مهدی نوید ادهم، دبیرکل شورای عالی 
آموزش و پرورش نیز با بیان اینکه سمپاد دوره دوم متوسطه را خواهیم داشت و 
پررنگ تر می کنیم، گفت: خیلی از کشورها مانند فرانسه، سمپادهایشان را جمع 
کردند. مهدی نوید ادهم با بیان اینکه به دنبال این هســتیم تا آرامشی در دوره 
دبســتان ایجاد کنیم، گفت: در سال آینده ورودی سمپاد در دوره اول متوسطه 
نداریم. وی با بیان اینکه جداســازی بیشتر به دانش آموزان آسیب می زند، اظهار 
داشــت: در سمپاد 16 نفر امتحان می دهند، اما یک نفر قبول می شود و 15 نفر 
از همان دوره دبستان، شکســت را تجربه می کنند، ضمن اینکه اعتمادشان را 
هم از دســت می دهند، از سوی دیگر در آن فردی که قبول می شود، یک حس 

خودبزرگ بینی ایجاد می شود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در گفت و گو با قدس خبر داد
نارضایتی خانواده های » سانچی« 

از عدم پاسخگویی مسئوالن
عضو کمیسیون اجتماعی  رضاطلبی: 
مجلــس گفــت: خانواده هــای حادثه 
دیــدگان کشــتی ســانچی از عــدم  
پاســخگویی و رفــع ابهامات توســط 
مسئوالن گالیه مند هستند. دکتر رضا 
شیران خراسانی به قدس گفت: تعدادی 
از اعضــای خانواده هــای ایــن حادثه 

دیدگان تجربه سفر دریایی را داشته و اطالعاتی در حوزه دریا، توانمندی فردی 
این دریانوردان و اعالم خطر در کشتی ها دارند و مدعی اند در این ماجرا ابهاماتی 

وجود دارد که پاسخگویی درباره آن ها به این خانواده ها صورت نگرفته است.
وی افزود: انتظار این خانواده ها این است که در جلسات متعدد این ابهامات رفع 
شود و همچنین اجساد این دریانوردان توسط غواصان پیدا و به آن ها تحویل داده 
شود. شیران خراسانی ادامه داد: به عقیده این خانواده ها  شرکت ملی نفتکش نیز 

در حوزه تکریم و کرامت این خانواده ها به وظیفه اش عمل نکرده است. 
وی افزود: از طرفی از لحاظ حقوق دریایی در حال حاضر پنج کشور ایران ، چین، 
پاناما، کره جنوبی و کشور بیمه گذار کشتی درگیر این موضوع هستند و تا کنون 
نیز چین برای ورود غواصان به آب های این کشور برای پیدا کردن اجساد موافقت 
نکرده است.  شیران خراسانی با بیان این نکته که آنچه که بیش از غم بی خبری 
از عزیزانشان دل های این خانواده ها را رنجانده است عدم پاسخگویی می باشد، 
ادامــه داد: نمایندگان مجلس با جدیت پیگیر این موضوع هســتند و از حقوق 

خانواده حادثه دیدگان سانچی با جدیت دفاع می کنند.

رانتی در واردات 
مواد اولیه در کار 

است که سبب 
شده این باور در 
مردم و پزشکان 
شکل بگیرد که 
کیفیت داروی 

ایرانی پایین است

بــــــــرش

معاون حقوقی پلیس 
راهنمایی و رانندگی ناجا:

دیرکرد جرایم رانندگی 
بخشیده شد

ایسنا:  معــاون حقوقی پلیس راهنمایی و 
رانندگی ناجا از بخشش جریمه دو برابری 
ناشــی از دیرکرد پرداخت جرایم رانندگی 
تا پایان سال 96 خبر داد. سرهنگ محمد 
ترحمی گفت: با تصویب نمایندگان مجلس 
جریمه دو برابری دیرکرد جرایم رانندگی تا 
پایان ســال 96 مورد بخشش قرار گرفت و 
بر این اســاس از زمان اجرایی شدن بودجه 
سال 97 این بخشودگی ها نیز اعمال شده و 
رانندگان می توانند تا پایان آذرماه سال آینده 
از این بخشودگی ها بهره مند شوند.وی گفت: 
برابر ماده 5 قانون تخلفات رانندگی پس از 
جریمه، تا 60 روز مهلت برای اعتراض به آن 
وجود دارد و اگر فــردی طی این مدت دو 
ماهه نسبت به پرداخت جریمه خود اقدام 
نکند، جریمه اش دو برابر خواهد شــد. وی 
درباره زمــان اجرای آن نیز گفت:با اجرایی 
شدن بودجه ســال 97 که احتماالً از سال 
آینده اســت این بخشــودگی ها نیز اعمال 

خواهد شد.

وزیر کشور:
فقط ۲۰ درصد پایداری پاکی 

پس از اعتیاد وجود دارد
جامعه: وزیر کشور گفت: در بهترین شرایط 
20 درصد پایداری پاکی پس از اعتیاد وجود 
دارد. عبدالرضــا رحمانی فضلی افزود:هیچ 
کشوری ادعا نمی کند که توانسته باشد 20 
درصد پایداری پاکی بعد از اعتیاد داشــته 
باشــد؛ یعنی 80 درصد بازگشت به اعتیاد 
دوباره داریم. وزیر کشــور خاطرنشان کرد: 
97 درصد مردم ایران پاک هســتند و سه 
درصد مبتال بــه اعتیاد. چرا این 97 درصد 
قادر نیســتند آن ســه درصد را به سمت 
خودشــان بکشــانند و نگرانی ما همیشه 
خالف این موضوع است. چندی پیش فرید 
براتی سده، معاون مرکز توسعه پیشگیری 
و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور نیز 
گفته بود: فقــط 10 درصد معتادان پس از 
درمان پاک می مانند و بقیه به چرخه اعتیاد 

باز می گردند.

رئیس کمیسیون فرهنگی 
مجلس بیان کرد 

تکذیب تخصیص 6۰۰۰ میلیارد 
تومان به عفاف و حجاب 

تسنیم: رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی گفت: توجه به موضوع عفاف 
و حجاب از اهم فعالیت های فرهنگی مجلس 
شورای اسالمی اســت. جمشید جعفرپور 
گفت:در مجلس شــورای اسالمی در مورد 
عفاف و حجاب بودجه خاصی در نظر گرفته 
نشــده، بلکه مراکزی هســتند که بودجه 
دریافت می کنند و فعالیت فرهنگی دارند و 
طبیعتاً بخشی از این فعالیت ها به عفاف و 
حجاب اختصاص دارد و به طور غیر مستقیم 
بودجه در این بخش هزینه می شود.این که 
برخی از اشخاص در رسانه ها ادعا کرده اند، 
6000 میلیــارد تومان بودجــه به عفاف و 
حجاب اختصاص یافته، درست نیست و اگر 

این افراد مستنداتی دارند، باید ارائه دهند.
جعفرپور گفت:طرحی راجع به بحث عفاف 
و حجاب در کارگروه مربوطه در کمیسیون 
آماده شــده تا در صحن کمیسیون بررسی 
شود و پس از تأیید به صحن مجلس شورای 
اســالمی خواهد رفت، امــا قطعاً این طرح 

امسال به نتیجه نخواهد رسید .

با تصویب مجلس
زائران  اربعین سال آینده 

از عوارض خروج معافند
جامعه: با نظر مجلس زائــران اربعین که 
از 3 مهرماه تا 22 آبــان 1397 از مرزهای 
زمینی به مقصد کشور عراق از کشور خارج 
می شــوند، از پرداخت عوارض خروج معاف 
هستند. نمایندگان مجلس شورای اسالمی 
در نشســت علنی دیروز مقرر کردند که در 
ســال 1397 عوارض خروج از کشور برای 
زائران عتبات براســاس قانون بودجه سال 
1396 دریافت شــود. بر این اساس، زائران 
اربعین که از 3 مهرمــاه 1397 لغایت 22 
آبــان 1397 از مرزهــای زمینی به مقصد 
کشــور عراق از کشــور خارج می شوند، از 
پرداخت عوارض خروج معاف هستند. پیش 
از این اعالم شده بود عوارض خروج زمینی 
و دریایی طبق روال سال های قبل 25 هزار 

تومان خواهد بود.

خبر
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 در نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز عنوان شد

جای خالی متخصصان علوم انسانی در ایجاد گفتمان شهرهای سبز

گزارش خبری

 جامعه/ عباسعلی سپاهی یونسی  وزیر علوم، تحقیقات 
و فناوری در افتتاحیه نخستین همایش بین المللی دانشگاه سبز 
در دانشــگاه فردوسی که با حضور میهمانان داخلی و خارجی 
برگزار شد، گفت: فراگیر کردن موضوع حفاظت از محیط زیست 
در جامعه از وظایف دانشگاه هاست که باید به آن توجه ویژه ای 
بشود. منصور غالمی با بیان اینکه دانشگاه به عنوان بخش اندیشه 
ورز، جایگاهی است که از آن انتظار می رود که جز واکنش درباره 
اتفاقات برای حل مشکالت نیز راه چاره داشته باشد و راه های 
علمی برون رفت از مشکالت را به مردم نشان بدهد، افزود: نباید 
یافته های علمی و تحقیقاتی را در دانشــگاه ها نگه داریم بلکه 
انتشار، همه گیر شدن ایده ها، نظرات و راهبردها جزو کارهایی 

است که باید محققان و دانشگاهیان به آن توجه کنند.
دیگر ســخنران این همایش دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو 
بود که با اظهار تأسف از برخورد انسان در یکصد سال گذشته با 
زمین گفت: متأسفانه این گونه که انسان به خراب کردن زمین 
برخاسته است، فکر می کند که عمرش هم عمر زمین است، در 
صورتی که باید بپذیریم که عمر انسان در مقایسه با زمین ناچیز 
است و باید در حفظ آن کوشید. سعداهلل نصیری قیداری افزود: 
یکی از راه های حفظ زمینی که این همه به آن آسیب زده ایم، 
استفاده از انرژی های تجدید پذیر است و باید بدانیم منابع انرژی 
زمین از جمله نفت، زغال ســنگ و... به سرعت در حال پایان 
یافتن اســت.  در این همایش سیامک خادمی، سرپرست اداره 
کل نظارت بر طرح های عمرانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
نیز با بیان اینکه در بخش الگو سازی و ایجاد گفتمان شهرهای 
ســبز، جای خالی متخصصان علوم انسانی را لمس می کنیم، 
تصریح کرد: فرهنگ ســازی و ایجاد این گفتمان سبز ابتدا در 
دانشــگاه ها باید شکل بگیرد و سپس آن را به دیگر بخش های 

جامعه تعمیم دهیم.
معاون توسعه امور علمی، فرهنگی و اجتماعی سازمان برنامه و 
بودجه کشور نیز از دیگر سخنرانان این همایش بود که گفت: 
وقتی دانشگاه ســبز ما موفق خواهد بود که ما این طرح را نه 
تنها از دانشــگاه که از مدارس شــروع کنیم؛ چرا که آن وقت 

ما میلیون ها پیام آور سبز در سراسر کشور خواهیم داشت که 
خواهند توانست بر خانواده ها هم تأثیرگذار باشند.

ســعید نمکی تصریح کرد: دانشگاه باید در فرایند توسعه ملی 
نقــش جدی ایفا کند، که در حال حاضر این نقش را به خوبی 

اجرا نمی کند.
در این همایش همچنین رئیس دانشگاه فردوسی مشهد، با بیان 
اینکه جامعه امروز ما عموماً مصرف گراست افزود: با این توصیف 
جامعه بــرای رفع محدودیت های خود هر مقدار انرژی و نهاده 
مصــرف می کند تا نیازهای خود را هر چند غیر واقعی برطرف 
کند، نتیجه این رفتارها تهی شــدن منابع و نابرابری اجتماعی 

است.
محمد کافی تصریح کرد: ساختار اکثر دانشگاه های ما به صورت 
پردیس اســت که مانند شهری کوچک عمل می کند و از این 
جهت دانشــگاه ها و پردیس های دانشــگاهی می توانند الگوی 

مناسبی در جهت سبز شدن برای جامعه باشند.
 در این مراسم همچنین حسین عسکریان ابیانه، معاون اداری 
مالی و مدیریت منابع وزارت علوم با اشــاره به دســتاوردهای 
علمی، پژوهشی، فناورانه و کاربردی مدیریت سبز و صرفه جویی 
در مصرف انرژی در دانشگاه ها گفت: باید بدانیم که دانشگاه ها 
برای توسعه خود در زمینه انرژی پاک و کاهش مصرف انرژی، 

نیازمند سرمایه گذاری دولتی و غیر دولتی بیشتری هستند.

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

مسئوالن براى معضالت فضاى مجازى چاره انديشى كنند  رسا: آيت اهللا علوى گرگانى با اشاره به اهميت توجه جوانان به مشكالت پديد آمده از فضاهاى مجازى تأكيد كرد، دشمنان از طريق 
فضاى مجازى مى خواهند دين ما را بگيرند. اين مرجع تقليد در ديدار شمارى از مسئوالن آموزش و پرورش بخش كهك افزود: در اين زمان كه فضاى مجازى بچه ها و جوانان ما را آلوده مى كند حفظ تقوا بسيار 

اهميت دارد و برخى اوقات نيز فريب مى خورند كه اتفاقاً همين مسئله آشوبگرى اخير هم عده اى فريب خورده بودند، از اين رو بايد براى معضالت اين فضا چاره انديشى شود. 

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

امام  عباسى   ساحل    
خمينى(ره) رهبر انقالب اسالمى؛ 
براى  انقالب  پيروزى  روزهاى  آغازين  از 
انتقال آموزه ها و تجربيات خويش به ديگر 
جوامع اسالمى احساس وظيفه كرد و با 
صدد  در  انقالب،  صدور  انديشه  طرح 
و  انقالب  دوسويه  نياز  به  پاسخگويى 
طرفداران فراملى آن برآمد. در انديشه  امام 
خمينى(ره) ضمن اينكه صدور انقالب به 
ايدئولوژيك  ويژگى هاى  و  ماهيت  دليل 
انقالب اسالمى به عنوان وظيفه و تكليف 
استوار  اعتقادى  مبانى  بر  و  بوده  مطرح 
لحاظ  از  است، 
منطقه اى  واقعيت هاى 
نيز  بين المللى  و 
نظر  به  اجتناب ناپذير 
مى رسد. از طرف ديگر، 
امام  ديدگاه  از 
صدور  در  خمينى(ره) 
را  ملت ها  بايد  انقالب 
هدف  دانست و به ابعاد 
انقالب  صدور  جامع 
اهداف  تا  كرد  توجه 
منافع  و  اسالم 
جمهورى اسالمى ايران 
فراملى  محيط  در 
برآورده شود. اين مهم، 
به  اسالمى  انقالب  بنيانگذار  رحلت  با 
دستان توانا و انديشه متعالى رهبر معظم 
و  ماندگار  تا چهره اى  يافت  ادامه  انقالب 
تصويرى حقيقى از اسالم ناب محمدى به 
جهانيان ارائه شود. موضوع صدور ايدئولوژى 
انقالب اسالمى از ديدگاه بنيانگذار انقالب 
بررسى  و  انقالب  معظم  رهبر  و  اسالمى 
به  رهبرى  معظم  مقام  نامه  ويژگى هاى 
جوانان غربى از مهم ترين محورهاى مورد 
نظر در اين گفت وگو با دكتر جعفر قنادباشى 
كارشناس سياسى و بين الملل است كه 

درادامه تقديم مى شود.

انقالب اســالمى،   موضوع صدور 
نخستين بار از سوى امام خمينى(ره) 
عنوان شد. شــاخص هاى مورد نظر 

ايشان در صدور انقالب چه بود؟ 
امــام خمينــى(ره) از آغازيــن روزهاى 
پيروزى انقالب اســالمى بر صدور انقالب 
تأكيــد جدى داشــتند و معتقد بودند به 
زودى انقالب اسالمى ايران به كشورهاى 
منطقه ســرايت مى كند، بنابراين همواره 
بر اين موضوع تأكيد داشتند كه نمى توان 
انقالب را با توسل به زور شمشير يا اسلحه 

صادر كرد، بلكه تنها راه صدور اسالم ناب 
محمدى به جهان، ايجــاد جذابيت هاى 
خاص فرهنگى- دينى اســت. بى گمان 
با توســل به چنين ابــزارى خود به خود 
ملت ها بــه چنين انقالبــى گرايش پيدا 
كــرده وآن را دنبال مى كنند. اين ديدگاه 
فرهنگى- دينى حضــرت امام (ره) كه به 
خشم دشمنان اسالم منجر شده بود، آن ها 

را برآن داشت تا با دست زدن 
به تبليغــات فريبنده و گمراه 
كننده، انقالب اسالمى ايران را 
به استفاده از زور و حركت هاى 
مسلحانه متهم كنند؛ در حالى 
كه امــام(ره) همــواره بر اين 
نكته تأكيد داشتند كه انقالب 

از طريق فرهنگى و جذابيت خود موجب 
تسخير قلب ها مى شود. بر اين اساس، در 
زمان حيات ايشان شاهد حركت هايى در 
ملت هاى منطقه در بين مذهبيون بوديم. 
وضعيت به گونه اى شــد كه ساير مذاهب 
اســالمى نيز احســاس كردنــد آن ها از 
توانايى هايى در راستاى تغييرات حكومتى 
برخوردار هستند. موج اول صدور انقالب 
در كشورهاى مختلف در كشورهايى مانند 
ســودان، مصر، مراكش و پاكستان شكل 
گرفت كه هر كدام به گونه اى ســركوب 
شد. پيروزى انقالب اسالمى ايران نه تنها 
بر ملت هاى مسلمان، بلكه بر كليساهاى 
تمام دنيا تأثيرگذار بود، به نحوى كه شاهد 
تحركاتى در كليســاهاى جهــان بوديم؛ 
حركت هاى مبتنى بر الهيات رهايى بخش 
كه مى توان به نمونه هايى از آن در آمريكاى 
التيــن كه مايل به تشــكيل حكومت در 

نيكاراگوئه بودند، اشاره كرد.

 بــا رحلــت بنيانگــذار انقالب 
جامعه  رهبرى  و  زعامت  اســالمى، 
اســالمى برعهده آيت اهللا خامنه اى
(مدظله العالى) گذاشته شد. بفرماييد 
ايشان در مسير صدور انقالب اسالمى 

چه نكاتى را مورد توجه داشتند؟
جمهورى اسالمى ايران با زعامت رهبرى 
عالى قدر و آگاه به مسائل روز درمسيرى 
قرار گرفت تا به پااليش ذهنيتى بپردازد 
كه مانع بزرگى در راه گســترش و صدور 
انقالب اسالمى به جهان بخصوص جهان 
اســالم بود. بنابراين، رهبر معظم انقالب 
بــراى ممانعت از افزايــش تفرقه انگيزى 
دشمن به انجام امور حائز اهميتى از قبيل 
پررنگ كردن و تعميق حركت هاى تقريبى 
بين مذاهب اســالمى بخصوص در سطح 

نخبگانى پرداختند. آنچه در دوران حيات 
امــام راحل به عنــوان كنفرانس وحدت 
برگزار شد، در دوران زعامت امام خامنه اى 
با ارتباط گيرى با نخبگان به منصه ظهور 
رسيد و ايشان در تالش بودند به هر نحوى 
پيام انقالب اسالمى را از طريق نخبگان به 
دولت هاى اسالمى و مردم جهان برسانند. 
پيام مورد نظر ايشــان افزايش وحدت در 
جهان اســالم و اينكه اسالمى 
كه مردمان ايــران بدان توجه 
دارنــد، اســالمى مبتنــى بر 
آموزه هــاى قرآنــى و وحيانى 
است كه ناب ترين آموزه ها را به 

دنبال دارد.

مانعى  همواره  صهيونيستى  رژيم 
در مسير انتقال ارزش هاى انقالب به 
مردم ساير كشورها بوده است ديدگاه 
و راهبرد رهبر معظم انقالب در تقابل 
با اين رژيــم كودك كش و جعلى در 

موضوع صدور انقالب چيست؟ 
مسئله ديگرى كه مورد توجه و تأكيد مؤكد 
رهبر معظم انقالب قرار داشــت موضوعى 
بود كــه مبتالبه جهان اســالم بود، بدان 
معنا كه ذهن جهان اسالم درگير آن بود 
و مســلمانان به اين باور رسيده بودند كه 
راه حلى براى رهايى از اين غده سرطانى 
ندارند، بنابراين مقابله با رژيم صهيونيستى، 
مهم ترين دغدغه جهان اسالم به رهبرى 

مقام معظم رهبرى بود.
 در دوران زعامــت رهبر معظم انقالب از 
طريق كمك هاى مستشــارى جمهورى 
اســالمى ايران، جنوب لبنان از اشــغال 
اســرائيل آزاد شــد و شــيعيان لبنان به 
موفقيت بزرگى دست يافتند، اين موضوع 
به مثابه پايان افســانه شكست ناپذيرى 

اسرائيل در عالم اسالم بود.
 با شكســت اســرائيل در جنوب لبنان و 
در جنــگ 33 روزه، همــگان به باورهاى 
جديدى در مقابله با دشــمن مشــترك 
جهان اســالم رسيدند و اين باور ماحصل 
تالش هاى شبانه روزى رهبر معظم انقالب 
در تغيير نگاه به انقالب اســالمى بود. اين 
حركت موجب شــد، مردم جهان اسالم 
متوجه شوند انقالب ايران متعلق به همه 
ملت هاى مظلوم مســلمان جهان است، 
چنان كه جمهورى اسالمى ايران با قدرت 
و قوت كامل در كنار مســلمانان جهان به 
حل و فصل مشــكالت آن هــا مى پردازد.  
بسيارى از متفكران و انديشمندان جهان 
براين باور هســتند، آنچه در شمال آفريقا 

در قالب بيدارى اســالمى ســبب سقوط 
ديكتاتورهايــى مانند بن علــى، قذافى و 
حسنى مبارك شد، دستاورد حركت هاى 
آزادى بخش در فلسطين بود كه توانست 
با خدشــه وارد كردن به دســتگاه عظيم 
صهيونيســت ها اعتمــاد به نفســى در 
كشورهاى اســالمى ايجاد كند، چنان كه 
در مصر شاهد سردادن اين شعار بوديم كه 

اسالم راه حل است.
مى توان گفت، آنچه در ايران در دوره سى 
ســاله زعامت رهبر انقالب درايران اتفاق 
افتاده به ايجاد جاذبه هاى قوى در ســاير 
مردم جهان در گسترش و رويكرد تازه اى 
به جهان اسالم منجر شده است.هر چند 
همزمان بــا حركت هاى مثبت جمهورى 
اســالمى ايران، دامنه تحركات دشمن در 
سرپوش گذاشــتن وانحراف از موفقيت ها 
بســيار گســترش يافته و طبيعى است 
چنين رفتارهايى از ســوى دشمن نوعى 
اعتراف عملى و واكنش براى ناديده گرفتن 

موفقيت هاى جمهورى اسالمى است.

 آيــا نامه رهبر معظــم انقالب به 
جوانان اروپايــى را مى توان يكى از 

مصاديق صدور انقالب دانست؟ 
ابتداى امر، به نظر مى رسد نامه منحصر به 
جوانان غربى است، اما مقام معظم رهبرى 
نشان دادند نوشتن اين نامه ضرورت بسيار 
بزرگى در دنياى اســتكبارى اســت كه 
همــواره تالش مى كند از طرق مختلف از 
جملــه ايجاد گروهك هاى تروريســتى و 
يارگيرى از اروپا و رژيم صهيونيستى چهره 
خشن وخشــونت آميزى از جهان اسالم 
ارائه دهد و بر روحيه جوانانى كه به دنبال 
معنويت و ايدئولوژى خدا محور هستند، 
تأثير گذاشته ومانع حركت آن ها به سمت 
اسالم شوند. اين نامه، در چنين وضعيتى 
كوششى بود براى باز كردن مسيرهدايتى 
بر روى جوانان غرب. اين نامه به آن ها پيام 
داد، اگر به دنبال كسب شناخت از اسالم 
هســتيد، به منابع اصلى آن يعنى قرآن و 
سنت رجوع كنيد، زيرا توجه به منابعى كه 
دست صهيونيست ها و آمريكايى ها درآن 
هويداست نه تنها اسالم واقعى نيست، بلكه 
ضربات سنگينى به چهره اسالم واقعى وارد 

كرده است.
 بى گمــان دعوت رهبر معظــم انقالب 
از جوانــان غربى متفاوت از دعوت ســاير 
مسئوالن است. ايشــان به عنوان زمامدار 
جامعه اسالمى و رهبرى سياسى- مذهبى 
با تجربه در عرصه سياســت و مذهب اين 
نامه را مى نويســند وجوانــان غربى را به 
تحقيق و تفحص درباره اسالم ناب دعوت 

مى كنند.
 نامه رهبــر معظم انقالب افزون بر ظاهر، 
باطنى داشت كه از جمله آن ها مى توان به 
حالت تهاجمى آن اشاره كرد. مقام معظم 
رهبرى دراين نامه به همه اتهاماتى كه در 
خصوص افراط گرايى و خشونت طلبى به 
ايران زده شد به طور صريح و روشن پاسخ 

داده و آن ها را رد كردند.
 ايشان به همه مسلمانان پيام دادند اسالم 
ايران، از اسالم داعشى و گروه هاى افراطى 
جداســت. در واقع، ايــن دفاعيه منطقى 
جمهورى اسالمى بود. سومين موضوع در 
اين نامه كه حايز اهميت است، توجه دادن 
افكار عمومــى داخل ايران به اين موضوع 
كه جايگاه خود را از نظر فرهنگى، سطح 
ايدئولوژيك و مراتبى از انســانيت كه در 

ايران بدان دست يافته ايم، دريابيم.

بررسى ابعاد فرامرزى انديشه هاى امام و رهبرى در گفت وگو با يك كارشناس

جذابيت هاى فرهنگى موتور محرك صدور انقالب است      

يك حديث / يك تصوير

آيت اهللا مكارم شيرازى:
ساده زيستى و يقين دو عامل پيشرفت اسالم است

شفقنا: آيت اهللا مكارم شيرازى گفت: امروز و در زمانى كه فضاى مجازى با انواع 
شبهات و زمينه هاى مفاسد اخالقى، جامعه را بمباران مى كند، بايد اين دو عامل 

ساده زيستى و ايمان قوى را حفظ كنيم.
اين مرجع تقليد در ديدار شــمارى از استادان و مسئوالن عقيدتى سياسى سپاه 
اظهار داشت: مى دانيم اسالم در آغاز، پيشرفت سريعى كرد، به گونه اى كه مورخان 

نوشته اند يك قرن نگذشته بود كه اسالم، شرق و غرب عالم آن روز را فرا گرفت.
وى با اشاره به روايتى از فاطمه دختر امام حسين(ع) ابراز داشت: فاطمه از پدرش 
امام حسين(ع) نقل مى كند و امام حسين(ع) هم از پيامبر اكرم(ص) نقل مى كند 
كه نبى مكرم اســالم عامل پيشرفت مسلمانان را دو اصل ساده زيستى و زندگى 

خالى از تشريفات و يقين به معناى داشتن ايمان قوى معرفى مى كند.

گمانه ها   از يك انتخاب خوب خبر مى دهد
اثر علمى عالمه سيدجعفر مرتضى برنده كتاب سال

معارف- مروت: همايش كتاب سال جمهورى اسالمى امروز ميزبان عالمه سيدجعفر 
مرتضى عاملى چهره اول تاريخ نگارى اسالم است.

 اين همايش كه امروز با حضور رئيس جمهور در تاالر وحدت برگزار مى شود، شاهد 
حضور نويسنده مجموعه ارزشمند «الصحيح من سيرة النبى االعظم، الصحيح من سيرة 

االمام على(ع) و سيرة الحسين(ع)» است. 
عالمه سيدجعفر مرتضى كه پيش از اين براى تأليف «الصحيح من سيرة النبى االعظم» 
برنده كتاب ســال جمهورى اسالمى، كتاب ســال حوزه و سه سال پيش نيز عنوان 
محقق برتر را در جايزه جهانى كتاب سال از آن خود كرده بود، اينك به عنوان يكى از 
اميدهاى اصلى دريافت جايزه كتاب سال براى تأليف مجموعه 53جلدى «الصحيح من 

سيره االمام على(ع)» به ايران سفر كرده است. 
شنيده ها حاكى است، عالمه سيدجعفر مرتضى عاملى براى نگارش اين اثر ارزشمند 

نامزد اصلى دريافت جايزه كتاب سال است.
گفتنى است: «الصحيح من سيرة االمام على(ع)» در 53 جلد در سال94 منتشر و در 

نمايشگاه كتاب همان سال با حضور وزير وقت ارشاد رونمايى شد. 

رئيس سازمان بسيج طالب و روحانيون كشور:
فاصله از «امامين انقالب» استقالل كشور را تهديد مى كند

رسا: رئيس سازمان بسيج طالب و روحانيون كشور، فاصله گرفتن از رهنمودهاى 
امام راحل و رهبر معظم انقالب را بزرگ ترين تهديد براى استقالل كشور برشمرد 
و گفت: كسانى كه داشته ها و مسائل داخلى كشور را ناديده مى گيرند، بدانند با اين 

روند خودكفايى كشور از دست خواهد رفت.
حجت االسالم عبدالعلى گواهى با اشاره به اينكه در طول انقالب اسالمى همواره 
سعى شده است به استقالل دست پيدا كنيم، گفت: اگر منصفانه بخواهيم قضاوت 

كنيم بايد بگوييم كامالً توانسته ايم به خودكفايى برسيم.

انديشمند مصرى:
عربستان براى ترويج وهابيت به االزهر حق السكوت 

پرداخت مى كند
رسا: انديشمند شيعى مصر با اشاره به پرداخت حق السكوت عربستان به االزهر 

براى ترويج وهابيت از رشد انديشه وهابيت در مصر ابراز نگرانى كرد.
محمود دحروج با اشاره به نفوذ وهابيت در ساختارهاى حكومتى و دينى كشورش 
گفت: وهابيت در همه اركان دولتى و دينى مصر نفوذ كرده و نه تنها در االزهر به 
عنوان قطب انديشه اى اهل سنت، بلكه در ميان مسئوالن و دستگاه ها نيز ريشه 

دوانده است. 

خبر

امام خمينى(ره) 
از آغازين روزهاى 
پيروزى انقالب 
اسالمى بر صدور 
انقالب تأكيد جدى 
داشتند و معتقد 
بودند به زودى 
انقالب اسالمى ايران 
به كشورهاى منطقه 
سرايت مى كند

بــــــــرش

پيگيرى خبر

نكته هاى ناب

احكام

معارف

عملت را خالص كن
بصيــر.  الناقــد  فــان  العمــل  «واخلــص 

عملت را خالص كن...»
 اين فرمايش حضرت لقمان است.

در عالم رؤيا وقتى به آن شخص گفتند: فقط 
يك زيارت مشهد در اعمالت نوشته شده است! 
گفــت: زيارت كربــال هم داشــتم. فرمودند: 
كرباليت خالص نبوده. وقتى كه دوستت آمد و 

گفت: از كربال مى آيى؟ 
گفتى: البته كه مى آيم، هم زيارت است و هم 

سياحت! آيا اين كلمه را گفتى؟ 
گفت: بله. گفتند: با قصد سياحت، ثواب زيارت 

كرباليت از بين رفت.
 [از ملك تا ملكوت ج2 ص 40- دروس 

اخالق آيت اهللا حق شناس]

با پيگيرى هاى نماينده مردم مشهد
اعتبارات قرآنى 60درصد 

افزايش يافت

معــارف: معــاون رئيس جمهــور و رئيس 
سازمان برنامه و بودجه، دستور افزايش مبلغ 
رديف صندوق توسعه مشاركت هاى قرآنى از 
40ميليارد به 100ميليارد تومان را صادر كرد.

حجت االسالم والمســلمين نصراهللا پژمان فر، 
نماينده مردم مشــهد و رئيس فراكســيون 
قرآن، عترت و نماز مجلس بتازگى نامه اى را 
به محمدباقر نوبخت نوشت و خواستار افزايش 
رديف صندوق توسعه مشاركت هاى قرآنى از 

40ميليارد به 100ميليارد تومان شد.
شــايان ذكر است، پس از كاهش 60درصدى 
اعتبارات رديف صندوق توسعه مشاركت هاى 
قرآنى در اليحه بودجه ســال97 كل كشــور 
نسبت به ســال جارى، روزنامه قدس با درج 
سلسله گزارش ها و گفت و گو با صاحب نظران 

نسبت به موضوع واكنش نشان داد.

حكم شستن صورت و 
دست ها در وضو

سؤال: در وضو، شستن صورت و دست ها چند 
مرتبه جايز است؟

پاسخ: آيات عظام: امام، رهبرى، زنجانى، 
نورى و فاضل: مرتبه اول، واجب؛ دوم، جايز؛ 

سوم و بيشتر از آن، حرام است.
آيات عظام: سيســتانى، وحيد، صافى، 
بهجت: مرتبه اول، واجب؛ دوم، مســتحب؛ 

سوم و بيشتر از آن، حرام است.
آيت اهللا مكارم: مرتبه اول، واجب و مرتبه 
دوم، بنابر احتياط واجب بايد ترك شــود؛ اما 

مرتبه سوم و بيشتر از آن، حرام است.
منبع: امام، سيســتانى، نورى، مكارم، فاضل، 
گلپايگانــى و اراكــى: عروة الوثقــى، الوضو، 
فصل فى افعال الوضــو، م43؛ رهبرى: اجوبه 
االســتفتائات، س 102؛ توضيح المسائل 16 

مرجع، ج1، م 248.
برگرفته از كتاب «احكام كاربردى؛ وضو، 
غسل، تيمم»، اسماعيل زارعى، ص21

بنا
: ا

س 
عك

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139660308001003373 –1396/10/30هیات اول/ دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم کبری بهلگردی  فرزند محمد علی به 
ش��ماره شناسنامه 2 و ش��ماره 0652438466 نسبت به شش��دانگ یک قطعه زمین مزروعی به مساحت 
205/50 مت��ر مرب��ع بپالک 518 فرع��ی از 674- اصلی بخش 2 بیرجند از مح��ل مالکیت اقای علی اکبر 

بهلگردی تائید و محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618552
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/18

علی فضلی -رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می            برابر رای ش��ماره 139660308001003375 –1396/10/30هیات اول/ دوم  
موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وس��اختمانهای فاقد س��ند رسمی مستقر در واحد ثبتی 
ح��وزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمع��ارض متقاضی خانم کبری بهلگردی  فرزند محمد علی به 
ش��ماره شناس��نامه 2 صادره از بیرجندو شماره ملی0652438466 نس��بت به ششدانگ یک قطعه زمین 
مزروعی به مساحت 115/18 متر مربع بپالک 519 فرعی از 674- اصلی بخش 2 بیرجند از محل مالکیت 

اقای فدا حسین بهلگردی تائید و محرز گردیده است . 
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می شود درصورتی که اشخاص نسبت 
به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو 
ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض ، 
دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول 

اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618553
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/2
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/11/18

علی فضلی -رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

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

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

برابر رأی ش��ماره 139660306004004911 هیئ��ت اول/دوم موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات 
مالکانه بالمعارض متقاضی آقای احمد علی ترابی مقدم فرزند غالم رضا بش��ماره شناسنامه 832 صادره از 
زاهدان در 6 دانگ یک باب س��اختمان به مس��احت 10 مترمربع قس��متی از پالک 2129 فرعی از 184- 
اصلی نه دره بخش 10 مشهد از محل مالکیت شرکت تعاونی مسکن کارکنان برق منطقهای خراسان محرز 
گردیده اس��ت. لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که 
اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند میتوانند از تاریخ انتشار اولین آگهی 
به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم 
اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و 

عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/2 تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/18

آ-9618500          م.الف4704
رئیس ثبت اسناد و امالک- محمداسماعیل ذاکری

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان 
های فاقد سند رسمی

 برابر کالس��ه 96/277 و رأی ش��ماره 139660307114002620 هیئت اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی آقای علیرضا عابدی فرزند اله قلی  به ش��ماره شناسنامه 66  صادره از 
اس��فراین در شش��دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 275/40 متر مربع  تمامی پالک ثبتی 5215  
فرعی از 13 اصلی باغات و حومه واقع در قطعه س��ه ش��یروان واقع در بخش 5 قوچان به آدرس ش��یروان 
خیابان کامیاب پالک 23 خریداری از مالک رسمی آقای اله قلی عابدی محرز گردیده است. لذا به منظور 
اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود. در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور 
سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض 
خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست 
خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض 

طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618658
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/03
تاریخ انتشار نوبت دوم :96/11/18

صمد ابراهیم زاده
رئیس اداره اسناد و امالک

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

آگهی موضوع ماده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای 
فاقد س��ند رس��می برابر رای ش��ماره 139660306022000604 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان 
تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اکبر دلدار فرزند غالمرضا بش��ماره شناسنامه 10866 صادره 
از مش��هد در ی��ک باب خانه به مس��احت 217.9 مترمربع پالک باقیمان��ده 276 اصلی واقع در بخش 13 
خریداری از مالک رسمی بنیاد مستضعفان محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت 
به فاصله 15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی 
داش��ته باشند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و 
پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د. بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.9618645
تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/18   
محمدرضا رجایی مقدم

 رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

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

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

برابر رای ش��ماره 139660306022001763 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمدرضا یوسفی الیاتو فرزند محمدحسن بشماره شناسنامه 314 صادره از سرخس در یک 
باب خانه به مساحت 158.04 مترمربع پالک 2346 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از محل مالکیت 
رس��می متقاضی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618646
تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/4

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/18   
محمدرضا رجایی مقدم

 رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

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

فاقد سند رسمی
برابر رای ش��ماره 139660306022000569 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی خانم فاطمه طحان بادامک فرزند برات اله بش��ماره شناس��نامه 595 صادره از قائنات در یک باب 
خانه به مس��احت 322.93 مترمربع پالک 233 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رس��می اقای 
محمود جامی محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می 
ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9618652
تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/4     تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/11/18   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

ابالغ اجرائیه
بدین وس��یله به آقایان محمدرضا رمضانی فرد فرزند علی شناس��نامه شماره 91 صادره از شهرکرد ساکن 
فرخشهر خیابان 17 شهریور کوچه 28 پالک 9 و قهرمان کیانپور فرزند رجبعلی به شناسنامه شماره 338 
به آدرس فرخشهر خیابان سعدی ابتدای سرحدی ابالغ می شود که بانک تجارت شعبه مدیریت شهرکرد 
به استناد قرارداد بانکی شماره 893200039 جهت وصول مبلغ 17/071/432 ریال تا تاریخ 96/9/19 به 
انضمام خس��ارت تاخیر تادیه متعلقه و از تاریخ مذکور تا روز تس��ویه کامل بدهی روزانه مبلغ 5/759 ریال 
طبق مقررات علیه ش��ما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی به کالس��ه 9600433 در این اداره تش��کیل 
ش��ده و طبق گزارش مورخ 96/10/5 مامور پس��ت محل اقامت شما به ش��رح متن سند شناخته نشده،لذا 
بنا به تقاضای بستانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های 
کثیراالنتش��ار آگهی می ش��ود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محس��وب می 

گردد،نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت.9619620
رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شهرکرد-رضا بشارتی

ش��ماره ابالغ نامه 961010260230455ش��ماره پرونده 9609982602300578 ش��ماره بایگانی شعبه 
960578 تاریخ تنظیم 96/11/15

موضوع ابالغ نظریه کارشناسی و اظهار هر مطلبی نفیا  و اثباتا مهلت ۷  روز
خواه��ان آق��ای داوود پرویزی فرزند محمد علی به طرفیت خوانن��دگان 1- زهرا افالکی فرزند محمد علی 
و2- آرش پورمناف ششکالنی فرزند اصغر3- لیدا پورمناف ششکالنی فرزند اصغر به خواسته مطالبه مطرح 
که به این ش��عبه ارجاع و به شماره پرونده کالس��ه 9609982602300578حوزه شماره 14 شورای حل 
اختالف زنجان  ثبت گردیده لذا جهت مالحظه نظریه کارشناس��ی ظرف مهلت 7 روز پس از نش��ر آگهی 

چنانچه اعتراضی دارید نفیا یا اثباتا به  شعبه اعالم نمایند9619518
 متصدی امور دفتری حوزه شماره 14 شورای حل اختالف شهرستان زنجان- خانمحمدی
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

وزير اقتصاد: نرخ ارز به طور قطع كاهش مى يابد   تسنيم: وزير امور اقتصادى و دارايى با هشدار به سوداگران بازار ارز گفت: قيمت ارز به طور قطع كاهش خواهد يافت و آن ها ضرر خواهند كرد.مسعود 
كرباسيان درباره نوسانات قيمت ارز گفت: رئيس كل بانك مركزى توضيحات تخصصى را در اين زمينه خواهد داد، اما نوسان بازار ارز را بايد مديريت كرد.اين در حالى است كه رئيس كل بانك مركزى ضمن تحليل شرايط 
بازار ارز، ريشه نوسانات اخير را عوامل غير اقتصادى دانسته و با بيان توصيه هايى به مخاطبان بازار ارز تأكيد كرده كه متأسفانه برخى سعى در تشويق مردم به رويگردانى از پول ملى و هدايت آن به بازار ارز دارند.

جزئيات افزايش پلكانى دستمزد و ماليات اعالم شد
نجومى بگيران زير تيغ عدالت

پلكانى  افزايش  جزئيــات  اقتصاد: 
دستمزدوماليات حقوق بگيران اعالم 
شــد. از ســال آينده درصد افزايش 
حقوق بگيــران كالن كمتر افزايش 
مى يابد والبته بايد ماليات بيشــترى 
پرداخت كنند به گونه اى كه افزايش 
دســتمزد به صورت پلكانى نزولى و 
بــراى ماليات صعــودى خواهد بود. 

از ســوى ديگر با اظهارات مسئوالن نه تنها حقوق هاى باالى 5 ميليون از افزايشى 
برخوردار نخواهد بود، بلكه با افزايش پلكانى ماليات درحقيقت دريافتى كمترى نسبت 
به امسال خواهند داشت آنجا كه تاجگردون تأكيد كرده است كه نرخ ماليات حقوق 

باالى 20 ميليون تومان از 10 به 15 درصد افزايش مى يابد.
دراين باره وزير تعاون، كار و رفاه گفت: پيش بينى شده است در سال 97 كسانى كه 
نزديك به 3,5 ميليون تومان حقوق مى گيرند افزايش 10 درصدى و دريافتى آن ها 

كه زير اين مبلغ حقوق مى گيرند پلكانى افزايش يابد.
على ربيعى افزود: راهبرد دولت تا ســال 1400، افزايش پلكانى حقوق كسانى است 
كه كف حقوق را دريافت مى كنند.درهمين حال رئيس كميسيون تلفيق بودجه سال 
97 هم در خصوص ميزان افزايش حقوق كاركنان در ســال 97، تصريح كرد: رشد 
حقوق هاى پايين در سال آينده 20 درصد گرفته شده و حقوق هاى باال رشد آن ها 
پلكانى نزولى است و متوسط افزايش 10 درصد است يعنى شخصى كه يك ميليون و 
800 هزار تومان حقوق مى گيرد، 20 درصد افزايش حقوق دارد و شخصى كه حقوق 
بيشــترى مى گيرد 18 درصد و به همين ترتيب حقوق هاى باالتر با رشد كمتر، در 

حالى كه دولت ميزان رشد براى همه افراد را 10 درصد در نظر گرفته بود.
 غالمرضا تاجگردون افزود: 80 درصد كسانى كه حقوق بگير بخش دولتى و خصوصى 
هســتند زير دو ميليون تومان دريافتى دارند، بنابراين سقف معافيت مالياتى به دو 

ميليون و 300 هزار تومان افزايش يافت.
وى بــا بيان اينكه طبق مصوبه جديد از دو ميليون و 300 هزار تومان تا 6 ميليون 
و 900 هزار تومان يعنى ســه برابر اين عدد ضربدر 10 درصد مى شود، ادامه داد: بر 
اين اساس ماليات تا هشت ميليون تومان تغيير نمى كند و تا 10 ميليون تومان هم 
خيلى تغيير نمى كند، بنابراين طبق مصوبه جديد مجلس در مورد ماليات پلكانى، 
حقوق هاى تا 8 ميليون تومان ماليات كمترى نسبت به سال گذشته مى پردازند و نرخ 

ماليات حقوق باالى 20 ميليون تومان از 10 به 15 درصد افزايش مى يابد.
تاجگردون با اشــاره به اينكه كسى كه دو ميليون و 300 هزار تومان تا 6 ميليون و 
900 هزار تومان حقوق مى گيرد نهايت نرخ ماليات مؤثرش 6,6 درصد است و اين 
تغيير چندانى نسبت به سال گذشته نيست، ادامه داد: همچنين كسى كه 5 ميليون 
تومان حقوق مى گيرد در ســال گذشته 300 هزار تومان ماليات مى داد، اما در حال 
حاضر پيش بينى كرديم كه حقوق اين فرد تا 2 ميليون و 300 هزار تومان از ماليات 
معاف است و 2 ميليون و 700 هزار تومان مابقى مشمول ماليات 10 درصد مى شود، 

يعنى اين فرد 270 هزار تومان ماليات پرداخت مى كند.
وى با بيان اينكه كسانى كه درآمد باال دارند و يا بنگاه و شركت دارند نرخ مالياتشان 
باالتر است، افزود: البته نهايت نرخ مالياتى مؤثر 14,1 است، چون ماليات ها پلكانى 
پيش بينى شده و مابه التفاوت محاسبه مى شود در واقع ما ماليات 35 درصد نداريم.
تاجگردون درباره تأثير اين مصوبه بر حقوق هاى نامتعارف، ادامه داد: حقوق هاى باالى 
20 ميليون تومان حدود 15 تا 16 درصد ماليات مى پردازند كه ماليات حقوق اين 

افراد در سال گذشته 10 درصد بوده است.

گزارش روز

خبر

تالطم هاى  غالمى    فرزانه  اقتصاد/   
ارزى يكى پس از ديگرى، اقتصاد كشور و 
معيشت مردم را در  مى نوردد، اما دولتمردان 
ارزش  به  يورش  اين  قبال  در  كماكان 
پاسخ  مردم،  خرد  دارايى هاى  و  ملى  پول 

قانع كننده اى ارائه نكرده اند.
تا لحظه تنظيم ايــن گزارش و با مداخالت 
بانك مركزى، بازار ارز از حدود 24 ســاعت 
گذشــته به اين ســو، روند نزولى در پيش 
گرفــت و دالر با كاهش 100 تومانى 4660 
تومان شد و يورو 6052 تومان؛ نرخ هايى كه 
اوالً نســبت به يك ماه گذشته و به ترتيب 
500 و 900 تومان رشــد را تجربه كرده و 
ثانيا با كاهش قيمت دالرى كه مرز 4800 
تومان را هم شكسته بود، ارزش سرمايه هاى 
خرد مردم را بشــدت نشانه رفته به گونه اى 
كه ظرف همين يك روز گذشته و با پايين 
آمدن قيمت ها، واردشدگان غيرحرفه اى بازار 
و شــهروندان عادى كوچه و بازار را متضرر 
كرده اســت! در ماه هاى اخيــر همچنين 
شكاف قيمتى نرخ آزاد و رسمى يورو و دالر 
به ترتيب به بيش از 1500 و 1000 تومان 
رسيده است كه نه تنها رانت ارزى را تشديد 
مى كند بلكه يكســان ســازى نرخ ارز را به 

تعويق مى اندازد.
واكنــش به افزايش خيره كننــده نرخ ارز و 
افزايــش بيش از پيش شــكاف دو نرخ در 
اين روزها كم نبوده. به باور رئيس پيشــين 
اتــاق ايران، يارانه فروش 25 ميليارد يوروى 
مبادله اى حدوداً مســاوى است با مجموع 

يارانه نقدى. 
محســن جالل پور در يادداشتى تلگرامى 
مى پرســد: كســى اقتصاد سياســى  اين 
مســئله را مى فهمد؟ امــروز تفاوت نرخ 
مبادلــه اى يــورو (4568تومان) بــا بازار 
آزاد (6000تومــان)، حدود 1600 تومان 
بــود. يعنى به ازاى هر يــك ميليارد يورو 
1600 ميليارد تومان تفاوت. يارانه فروش 
25 ميليارد يورو حدودا مســاوى است با 
مجموع يارانــه نقــدى (40 هزارميليارد 
تومان) بــا اين تفاوت كــه يارانه اولى به 
جيب 3 درصــد جامعه مــى رود و يارانه 

دومى به جيب بيش از 97 درصد مردم!

 انتقاد از ارز ارزان
استاد اقتصاد دانشگاه 
تهــران هم بــا بيان 
اينكه ارز بايد متناسب 
با تورم، رشد كند، به 
خبرنگار ما مى گويد: از 
ســال 1348 به بعد كه تورم شديد و اغلب 
2 رقمى شــد نرخ دالر ثابت ماند و پس از 
انقالب هم متأسفانه سياست عرضه ارز ارزان 
را پيش گرفته اند؛ سياستى در جهت خالف 
سياســت هاى اقتصادى كشورهايى مانند 
ژاپن و چين كه از بــزرگان اقتصاد جهان 

هستند.
ابراهيم رزاقى اضافه مى كند: ارز ارزان يعنى، 
يارانــه دادن به كشــورهاى صادركننده به 
ايران و واردكننــدگان داخلى. اين يعنى اى 
مردم! سود در واردات است نه توليد آن هم 
در شــرايطى كه از 66 ميليون نفر جمعيت 
در ســن كار كشــور، فقط 22 ميليون كار 
مى كنند و در خوش بينانه ترين حالت، حدود 

20 ميليون ايرانى بيكار هستند.
به گفته اين اقتصاددان، تمام اركان اقتصاد 
كشور بر اســاس ارز ارزان اســت؛ بنابراين 
با باال رفتن نرخ دالر شــاهد گران شــدن 
كاالهاى توليد داخل بر پايه واردات هستيم. 
رزاقى معتقد اســت بايد دالر ارزان را فقط 
به كاالهاى اساسى مردم و توليدات داخلى 

واقعى تخصيص و ديگــر تقاضاها را با نرخ 
واقعى ارز پاسخ داد تا بدين وسيله در دوره اى 
حدوداً 10 ساله قادر به تأمين تمام نيازهاى 

كشور در داخل شويم و شغل ايجاد كنيم.

 كاهش 30 درصد دارايى مردم 
رئيس سابق كميسيون 
ايــران  اتــاق  واردات 
هم بــه خبرنــگار ما 
مى گويــد: صاحبــان 
حق  خرد  سرمايه هاى 
دارند اين روزها وارد بازار ارز شــوند، چرا كه 
در 4 ماه گذشــته حــدود 30 درصد ارزش 
دارايى هايشان كاهش يافته و در شرايطى كه 
سود بانكى هم كاهش يافته براى آينده خود 

و ارزش پس اندازهايشان بشدت نگرانند. 
مجيدرضــا حريرى معتقد اســت همين 
صاحبان ســرمايه هاى خرد، با رفتارهاى 
هيجانى، ناخواسته، هيزمى به آتش روشن 
شده از سوى برخى ديگر در بازار ارز اضافه 
مى كننــد. وى ادامه مى دهــد: حدود 85 
درصــد واردات ما كاالهاى ســرمايه اى و 
ماشين آالت است كه به خط توليد منتقل 
مى شود؛ بنابراين با گران شدن ارز، به طور 
قطع تورم لجام گسيخته خواهيم داشت و 
تورم، ســياه ترين مالياتى است كه از اقشار 
پايين جامعه مى گيريم چــرا كه در واقع 
دست در جيب صاحبان درآمدهاى ثابت و 
كســبه جزء كرده ايم و در حالى كه شاهد 

ثروتمندتر شــدن مرفهان خواهيم بود، 8 
دهك جامعه و بخصوص دهك هاى 3 تا 6 
كه طبقه متوسط شهرى هستند، روزبه روز 

فقيرتر خواهند شد.
وى ايــن امر را خطرى جدى براى جامعه 
توصيف مى كند و معتقد است دولت بايد با 
مردم رو راست باشد و دليل اصلى گرانى ارز 
را صادقانه با آنان در ميان بگذارد. حريرى 
با انتقاد از نحوه پاســخگويى دولتمردان 
مى گويد: رئيس جمهور كه خاطرش مكدر 
است، رئيس كل بانك مركزى هم مى گويد: 
ان شااهللا كه گربه است! وزير اقتصاد هم به 
مردم مى گويد وارد بازار ارز نشويد... اين ها 

كه افكار عمومى را قانع نمى كند.
حريرى به تراز مثبــت 20 ميليارد دالرى 
ارزى كشور در درآمد و مصارف اشاره و اضافه 
مى كند: در خوش بينانه ترين حالت، دولت با 
گران كردن ارز مى خواهد نقدينگى را جمع 
كند چرا كه نقدينگــى به مرز 90 درصدى 
GDP نزديك شــده، اما در حالت مطلوب 
بايد 60 درصد باشد. اگر اين احتمال درست 
باشــد دولت با فروختن دالر 3800 تومانى 

بــه 4800 تومان حدود 30 
درصد نقدينگى را جمع كرده 
تا بر سر اقتصاد آوار نشود و 
«افســد» را با «فاسد» دفع 
احتمال  كند! وى همچنين 
مى دهد دولت در قبال فروش 
نفت بــه منابــع ارزى خود 

دسترسى ندارد.
وى معتقــد اســت مــردم 
حــرف منطقــى و صادقانه 
بخوبــى  را  سياســتمداران 
گــوش مى كننــد و اين امر 
منجر به افزايش اعتماد بين 
مردم و دولت مى شود ضمن 
اينكه هيجانات بازار فروكش 

مى كند. حريرى تأكيــد دارد: نبايد مردم را 
به سيســتم بدبين كرد و دولت ها بايد خود 
را نوكر مردم و مديرعاملى بدانند كه توسط 
سهامداران منصوب شده و بايد مشكالت را 

به آنان گزارش كنند. 

گزارش قدس از گرد و خاك يورو در بازار 

هر ايرانى رانت 40 هزار ميليارد تومانى به جيب چه كسانى مى رود؟
چند كارت بانكى دارد؟

اقتصاد: تازه ترين آمار بانك مركزى از صدور 
كارت هاى بانكى نشان مى دهد كه به ازاى هر 
شهروند ايرانى 4/6 فقره كارت بانكى وجود دارد.

بازپرداخت وام مسكن
 15 ساله مى شود

تسنيم: مديرعامل بانك مسكن از مكاتبه با 
بانك مركزى براى افزايش دوره بازپرداخت 
تســهيالت مسكن به 15 ســال خبر داد و 
گفت: سود تســهيالت مسكن در بافت هاى 

فرسوده 1.5 درصد كاهش يافت.
ابوالقاســم رحيمى اناركى در نشست خبرى 
از مكاتبه با بانك مركزى براى افزايش دوره 
بازپرداخت تسهيالت مســكن به 15 سال 
خبر داد و گفت: ســود تسهيالت مسكن در 

بافت هاى فرسوده 1,5 درصد كاهش يافت.

ادعاى تخلف در واردات 
100 هزار خودروى وارداتى

خانه ملــت: رئيس كميســيون اصل 90 
مجلس بــا تأكيد بر لــزوم پرداخت ماليات 
متناســب توســط واردكنندگان خودرو، از 
پيگيرى شكايت و ادعاى نمايندگان نسبت 
به وقوع تخلــف در واردات 52 هزار تا بيش 
از 100 هــزار خــودروى وارداتــى در اين 
كميسيون خبر داد و گفت: در يك بازه زمانى 
كوتاه، عده اى خاص موفق به استفاده از رانت 
در واردات خودرو شــده و منافعى كالن به 

جيب زدند.
داوود محمدى در واكنش به پرسشى درمورد 
ميزان تخلفات صورت گرفته در جريان واردات 
خودرو يادآور شــد: اين مســئله همچنان 
در حال بررســى اســت و هنوز نمى توان با 
قاطعيــت اظهارنظــر كرد. حــال آن كه در 
اظهارات نمايندگان نيز اعداد مختلفى از 52 
هزار تا بيــش از 100 هزار خودروى وارداتى 
مطرح شده است. بنابر اين هم درمورد تعداد 
خودروهاى وارداتى و هم ميزان منافعى كه 
از قَِبل واردات به جيب افراد رفته است، بايد 

بيشتر بررسى شود.

ذره بين

در 4 ماه 
گذشته حدود 

30 درصد ارزش 
دارايى هايشان 

كاهش يافته و در 
شرايطى كه سود 
بانكى هم كاهش 
يافته براى آينده 

خود و ارزش 
پس اندازهايشان 

بشدت نگرانند

بــــــــرش

پلكانى  افزايش  جزئيــات 
دستمزدوماليات حقوق بگيران اعالم 
شــد. از ســال آينده درصد افزايش 
حقوق بگيــران كالن كمتر افزايش 
مى يابد والبته بايد ماليات بيشــترى 
پرداخت كنند به گونه اى كه افزايش 
دســتمزد به صورت پلكانى نزولى و 
بــراى ماليات صعــودى خواهد بود. 

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

قطع ارتباط بانك هاى تركمنستان با بانك هاى ايرانى
ايلنا: على شــريعتى عضــو هيئت مديره كانون صنايــع غذايى گفت: مقامات 
تركمنســتان تمايلى براى تجارت با كشــورمان ندارند، به طــورى  كه بتازگى 
بانك هاى تركمنستان اعالم كردند كه بانك هاى ايرانى را براى مبادالت تجارى 

مجاز نمى دانند و بهانه آن هم عدم رعايت قوانين پولشويى است.



«التارى» روى دايره
پاى  احمدى   حسين   / ايستگاه   
رشيدپور  آقايان  نشسته ام.  هفت  برنامه 
هرچه  مى كنند.  گفت و گو  مهدويان  و 
بحث پيش تر مى رود، چشم هايم گردتر و 
ادامه مصاحبه برايم مهم تر مى شود! چاى 

مى آورم، اما نمى نوشم.
فيلــم بين ها و عالقه مندان به ســينما 
مى دانند جشــنواره فجر بــا همه كم و 
كاســتى هايش، چقدر مغتنم اســت! 
دورهمــى فيلم ها و عوامــل توليد يك 
محصــول ايرانى! محصــول فرهنگى - 
هنرى وطنــى! مى دانند چقدر اهميت 
دارد نشســتن پاى انديشــه و بينش و 

احساِس پشت اين رخداد!
بحــث ادامه پيدا مى كنــد و كارگردان 
«التــارى» بــا خوشــرويى پياپى تذكر 
مى دهد كه خداى نكرده سوژه فيلمش 
لو نرود، اما آقــاى مجرى، آخِر هيجان 
است! با هر نقشه و راه و شورى مى رود 
به خاكى... با شــيطنت، كودك درونش 
مــى دود وســط و چهارگــوش قصه را 

مى ريزد روى دايره...
من بيننده ســرپا شــنونده، خشــكم 
مى زند... از بغل دستى ها مى پرسم چرا 
آقاى رشــيدپور كلى گويى نمى كند...! 
و بعد شــگفت زده مى گويم كاش تمام 
بشــود اين آيتم! كاش تبليغات پخش 
بشود! اُملت اسپانيايى نيست كه داريد 
روند و محتويــات و آغاز و پايان خرده 
داستان ها و ظرافت هايش را لو مى دهيد 
جناب مجــرى! داريد بركــت فيلم را 
مى بريــد! محض رضاى خــدا بگذاريد 
چند ســكانس و پالن ناگفته هم براى 

ما بماند!
و بعد استكان سرد چاى ام را مى گذارم 
توى ســينى تا عوض كنم. كترى روى 

گاز مشغول ُقل زدن است...
اســتكان ها را از چاى داغ پُر مى كنم و 
فيلم هاى تحســين شــده «ايستاده در 
غبار» و «ماجراى نيمــروز» را در ذهنم 
ورق مى زنم و به كاربلدى كارگردانشان 

درود مى فرستم.
برمى گــردم،  آشــپزخانه  از  وقتــى 
گفت و گوها جدى تر شده است، اما حيف 
كه قصه ها، چاى نيستند كه از دهان اگر 

افتادند، جايگزين شوند.
جشنواره نوشت: با آقاى هادى حجازى 
فــر كــه سراســيمه پُســِت عصبانى 
گذاشــته اند موافق نيســتم، اما با آقاى 
حجارى فرى كه دلخورند، كه گفته اند 
نبايد سرمايه و تالش يك گروه بزرگ به 

قهقرا برود، به شدت موافقم.

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/ زهير صيدانلو/ عكس نوشت: ترمه تاالرپشتى اينجا درنگ جايز است

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
درس اخالق را با كتاب نمى شود منتقل كرد، 

بيش از كتاب و بيش از زبان، رفتار، مؤثر است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا حى يا قيوم

روزمره نگارى

 چهارشنبه 18 بهمن 1396  20 جمادى االول 1439 7 فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8617 

گزارش از رويداد

اينجا تهران... كانال انقالب
18 بهمن 57 كانال تلويزيونى انقالب آغاز به كار كرد

 ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده   راديو و 
تلويزيون ملــى نه پايگاه نظامى بود و نه مركز 
امنيتى كشــور، اما به عنــوان نماد بقاى رژيم 
سلطنتى آن قدر اهميت داشت كه انقالبيون و 
گروه هاى مختلف ضد رژيم از مدت ها پيش به 
فكر نفوذ به آن يا تسخيرش باشند. رژيم نيز اين 
را خــوب فهميده بود و پس ازماجراى تصويب 
قانون رفع سانســور، فيلمى چند دقيقه اى كه 
از كشــتار روز 13 آبان در تلويزيون پخش شد 
و اعتصاب كاركنان راديو و تلويزيون، نظاميان 
را فرســتاد تا با اشغال رسانه هاى قدرتمند آن 
روزگار، كنترل اوضاع رســانه اى كشــور را به 
دســت بگيرند. هرچند تا 22 بهمن و تسخير 
ساختمان هاى راديو و تلويزيون به دست مردم 
هنــوز چند روز فاصله داريم، اما روز 18 بهمن 
57، اتفاقى افتاد كه هم زمينه را براى باز پس 
گرفتن رسانه ملى از نظاميان فراهم كرد و هم 
عصاى دســت انقالبيون شد. راه اندازى «كانال 
انقالب» از جمله رويدادهايى است كه البه الى 
حوادث پرشــمار آن روزگار، كمتر در باره اش 

گفته و شنيده ايم.

  تلويزيون هاى ُخرد و خاكشير
پيش از اينكه برســيم به 22 بهمن و تسخير 
راديــو و تلويزيون به دســت انقالبيون، اجازه 
بدهيد برويم ســراغ روزهاى 12 تا 18 بهمن 
ماه 57. خيلى از 50 ســاله هاى امروز، شايد از 
جمله آن هايى باشــند كه 12 بهمن سال 57 
چشم دوخته بودند به صفحه هاى سياه و سفيد 
تلويزيون و حتى موفق شده بودند چند دقيقه 
از مراســم ورود امام(ره) به وطن را به صورت 
زنده تماشا كنند. خيلى از اين 50 ساله ها اگر با 
قطع ناگهانى برنامه، تلويزيون هاى كوچك 12 
يــا 14 اينچ را روى كف اتاق يــا ديوار خرد و 
خاكشير نكرده باشند، خوب به ياد دارند تا چه 
اندازه از قطع برنامه خشمگين شده و دست كم 
خودشان را به در و ديوار زده اند! قطع ناگهانى 
برنامــه، كار نظاميان حاضــر در تلويزيون بود 
كه ديرتر به خودشــان آمده بودند و پخش آن 
مربوط مى شد به آن عده از كاركنان تلويزيون 

كه ســعى مى كردند هرجور هســت، نظارت 
خشن نظاميان را دور بزنند.

  «فالح» و واحدهاى سيار
«محمود فالح» كه حاال تهيه كننده 72 ســاله 
سينما و تلويزيون به شمار مى رود و معروف ترين 
كارش هم سريال «مختارنامه » است، از جمله 
كسانى است كه مى شود او را نفر اول راه اندازى 
«كانــال انقالب» بــه شــمار آورد. او مى گويد: 
«11بهمن يعنى يك روز قبل از ورود امام راحل 
به ايران، سه واحد سيار براى فرودگاه مهرآباد، 
در بهشت زهرا و مسير حركت خودروى امام در 
نظرگرفتيم كه به محض ورود ايشان تصاوير را 
مخابره مى كردند و به صورت زنده از تلويزيون 
پخش مى شــد، البته بعد از چنــد دقيقه كه 
نيروهاى شاه متوجه ماجرا شدند، پخش زنده 
را قطع و دستگاه ها را خاموش و همكاران ما را 
هم از پخش بيرون كردند...». البته گمان نكنيد 
«فالح» و همكارانش با واحدهاى سيارشان، جا 
مى زنند و از ادامه كار منصرف مى شوند... ادامه 

مطلب را بخوانيد...

  با يك دوربين
«بختيار» انگار اين روزهاى آخر هم دست بردار 
نبود. تقالهايش براى نيامدن امام(ره) و يا كنار 
آمدن با انقالبيــون و راضى كردن آن ها براى 
ماندن خودش، به جايى نرسيده بود، بنابراين 
در حالى كه مردم همه شهرهاى ايران مشغول 
تظاهرات و راهپيمايــى در حمايت ازامام(ره) 
و دولت موقــت بودند، در ســالن بدمينتون 
مجموعه ورزشى امجديه (شيرودى) چند صد 
نفرى را جمع كرده بود تا از او و برنامه هايش 
اعــالم حمايت كنند. تلويزيــون هم به جاى 
پوشش رويدادهاى پرشــتاب آن روزها، دائم 
بــه نمايش برنامه هاى آرشــيوى، فيلم، گل و 
گياه و... مشغول بود. همين شد كه در مدرسه 
«علوى» نخستين كانال تلويزيونى انقالب، تنها 
با يك دوربين،چشم به جهان باز كرد. «محمود 
فالح» در اين باره مى گويد: «... از يك دوربين 
پرتابل براى ضبط ســخنرانى هاى امام(ره) در 

مدرســه علوى اســتفاده كرديم. تصاوير را به 
وسيله فرستنده ســيار براى اهالى بهارستان، 
سرچشمه و محله  هاى نزديك به مدرسه هاى 

علوى و رفاه پخش مى كرديم...».

  يك كانال خبرى
مرحوم آيت اهللا رفسنجانى در بخشى از خاطرات 
خود در باره كانال خبرى انقالب نوشــته است: 
«اوج فعاليت هاى اين كانال تلويزيونى تا قبل از 
روزهاى 21 و 22 بهمن، پخش مستقيم مراسم 
انتخاب مهندس بازرگان به نخست وزيرى و اعالم 
حمايت هاى مردمى از وى بود، اما با فرارسيدن 
ايــن روزها، عمده خبرها بــه درگيرى مردم با 
نيروهاى حامى رژيم اختصــاص يافت. درواقع 
دســت اندركاران دفتر امام از يك طرف تالش 
مى كردند كه ايشــان لحظه به لحظه در جريان 
حوادث شــهر قرار گيرند و از طرف ديگر، مردم 
هم با اســتفاده از كانال خبرى انقالب، از اخبار 
مهم مطلع شــوند. آخرين پيام امام را كه از اين 
كانال پخش شد و درست در بعدازظهر روز 22 
بهمن و بعــد از اعالم بى طرفى ارتش بود، خود 

من قرائت كردم».

  سرانجام كانال و مديرش
كانال انقــالب اگرچه به ظاهر عمر كوتاه و چند 
روزه اى داشــت، اما در همان چند روز، به رسانه 
قدرتمندى تبديل شــد كه توانســت مقدمات 
تسخير كامل راديو و تلويزيون ملى را فراهم كند 
و پس از آن نيز بدون اسم و عنوان به فعاليت خود 
ادامه داد. حتى زمانى كه تلويزيون، رئيس دار شد، 
چون هنوز واحدها و گروه هاى برنامه سازى شكل 
نگرفته بودند، عوامل كانال انقالب با همان امكانات 
محدود، تصاوير مراسم و مناسبت هاى مختلف را 
با واحدهاى سيار ضبط مى كردند و براى پخش به 

تلويزيون مى دادند. بيشتر برنامه ها كامالً توليدى 
بــود و با افزايش دوربين هــا و توانايى هاى واحد 
سيار، از همه ســطح شهر فيلم و گزارش ضبط 
مى شــد تا از تلويزيون پخش شود. محمود فالح 
كه از سال 47 به تلويزيون آمده بود تا سال 75 و 
با سمت هايى چون: مشاور رياست سازمان صدا و 
سيما، مدير كل توليد سيما، مدير پشتيبانى فنى 
و توليد صدا وســيما و مدير واحد رپرتاژ صدا و 

سيما به كار در آن ادامه داد. 

  اينجا تهران...صداى انقالب
آخرين نماد رژيم پهلوى تــا غروب 22 بهمن 
57 بيشتر دوام نياورد. گروه هاى مختلف مردم 
و افراد مسلح وابسته به سازمان هاى ريز و درشت 
عنوان دار و بى عنوان ســرانجام خودشان را به 
راديو و تلويزيون ملى رساندند. چند دقيقه از اين 
ماجرا نگذشته بود كه شنوندگان راديو شنيدند: 
« اينجا تهران است. صداى راستين ملت ايران. 
صداى انقالب...». اين پيام تنها اعالم تســخير 
ساختمان راديو نبود. همه شواهد نشان مى داد 
كه اين پيام راديويى در واقع فروپاشــى كامل 
رژيم را اعالم كرده اســت. در باره اينكه « اينجا 
تهران... صداى انقالب» نخستين بار چه ساعتى 
از روز 22 بهمن و توســط چه كسى اعالم شد، 
روايت هاى متفاوتى وجود دارد. از اينكه مرحوم 
حجت االســالم فضل اهللا محالتى نخستين بار 
اين پيام را نه از ســاختمان اصلى پخش، بلكه 
از محلى در ساختمان راديو مى خواند تا ادعاى 
يك روزنامه كه چندى پيش نوشت على مطهرى 
گوينده اين عبارت بود. البته شــواهدى وجود 
دارد كه افراد ديگرى چون « احمد كســيال» كه 
گوينده برنامه هاى ادبى بود و يا «جمشيد عديلى» 
نخستين بار از مركز پخش راديو اين پيام را به 

گوش مردم رسانده اند. 

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

ناهار در كاخ سفيد
خبرآنالين/ روحانى در نشست خبرى خود 
گفت: ما شنيده بوديم كه در برخى كشورها 
شب انتخابات براى رأى چلوكباب مى دادند، 
اما اولين بار است كه مى شنويم در كاخ سفيد 
رئيس جمهورى ناهــار مى دهد كه بتواند در 

شوراى امنيت رأى بياورد!

چيزى كه مى خواستيم نبود!
باشــگاه خبرنگاران / محمدجواد ظريف 
در پاســخ به اين پرسش كه آيا امكان داشت 
برجام به نحوى نوشــته شود تا آمريكايى ها 
بهانه اى نداشته باشند؟، گفت: برجام تمام آن 
چيزى كه ما يا آمريكايى ها مى خواستيم نبود!

به خودمان مربوط است!
مهر/ ديميترى پسكوف، سخنگوى رياست 
جمهورى روســيه درباره اســتقرار سامانه 
موشــكى پيشــرفته «اســكندر» در منطقه 
بالتيك، گفت: اينكه موشــك هايمان را كجا 

مستقر كنيم، به خودمان مربوط است.

موضع تان را اعالم كنيد
مهر /  اســپوتنيك گزارش داد، وزارت خارجه 
روســيه اعالم كرد كه ســاختمان تجارى اين 
كشور در دمشــق مورد حمله خمپاره اى قرار 
گرفته اســت. وزارت خارجه روســيه با صدور 
بيانيه اى اعالم كرد كه اين كشــور از شركاى 
منطقــه اى و بين المللى خــود مى خواهد تا 

مواضع خود را درباره اين حمله اعالم كنند.

فقط مصر!
ايسنا / «يوسف بن علوى» وزير خارجه عمان در 
فيلمى كه در صفحه توييتر خود منتشر كرد، گفت: 
مصر رهبر كشــورهاى عربى است و كشورهاى 

عربى بدون اين كشور هيچ چيز نيستند!

تبريك «اسد» به «اون»!
ايلنا/ بشــار اســد، رئيس جمهور سوريه به 
مناســبت هفتادمين ســال تأسيس ارتش 
كره شــمالى بــه كيــم جونــگ اون، رهبر 
كره شمالى نامه نوشت و هفتادمين سالگرد 

تشكيل ارتش اين كشور را تبريك گفت.

دهانت را ببند!
فرارو/ در پى اظهارات سفير آمريكا در سازمان 
ملل درباره رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين، 
«صائب عريقات» ديپلمات ارشد فلسطينى گفت:  

نيكى هيلى بايد دهانش را ببندد!

خانه تكانى اساسى
-نماينده  دامــادى  محمــد   / عصرايران 
مجلس- در توييتر نوشت: نحوه مديريت در 
پرواز ها مشــكالتى را براى مردم رقم زده، به 
نظر مى رسد وزارت راه و شهرسازى نيازمند 

خانه تكانى اساسى است!

دست رد به توافق با چين
ايسنا / با وجود صدور مجوز اخير فيليپين 
به اقيانوس شناســان چينى به منظور انجام 
عمليات در منطقه، رئيس جمهورى فيليپين 
تحقيقات علمى خارجى در سواحل اين كشور 

را ممنوع كرد!

«لوت» به جاى «دماوند»
فرارو / نصير قيدارى، دبيركل كميســيون 
ملى سازمان يونسكو گفت: ثبت كوه دماوند 
به عنوان نخســتين ميراث طبيعى ايران در 
فهرست جهانى يونسكو منتفى شده است و 

به جاى آن كوير لوت ثبت جهانى شد.

يك قدمى عربستان
تسنيم / شــوراى جهانى طال اعالم كرد در 
ســال 2017 ايران با افزايــش 12 درصدى، 
ميــزان خريد طال و جواهرات خود را به يك 

قدمى عربستان رسانده است.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4612/19

23/0323/36 5/015/36

17/0417/38

6/276/59

17/2317/57

تلنــــــگر
 ايستگاه/  رقيه توسلى 

اين ره ... به تركستان است! 
راديو اعالم مى كند بر اثر اســتعمال دخانيات ساالنه 60 هزار نفر در ايران جان 
خود را از دست مى دهند. عدد غمبار و تكان دهنده ايست. بايد كارى كرد براى 

اين حجم عظيم مرگ هاى آگاهانه...
بايد به شــكل اساسى رفت سراغ ســيگار... ســراغ اين نام دودآلود و آشنا... 
عنصرى كه نّيت پليدش آشــكار اســت و تحقيقات سازمان جهانى بهداشت 
هم مى گويد هر هشــت ثانيه، يك نفر را با آن قد و باالى تركه اى اش به كام 

مرگ مى كشاند...
سراغ نيكوتينى كه نخ به نخ براى دوستى پا پيش مى گذارد... آن هم در بغرنجى 
اين روزها كه اكســيژن را بايد با ذره بين كشــف كرد و ريه ها، هواى كوچه و 

خيابان را هم پس مى زنند.
همان كه سال هاست برونشيت مزمن و آمفيزم را كادوپيچ مى كند و دست در 
دست قليان و پيپ مى آيد و از عالقه هايش مى گويد كه حمله به قلب و عروق 
است! تضعيف سيستم ايمنى و فساد دندان هاست! كه پوكى استخوان است! كه 
زخم معده و لوزالمعده و فشارخون است! كه با سرفه هاى مزمن تشريف مى آورد 

به قصد تخريب و عفونت و در نهايت، سرطان ريه.
بايد فكرى به حاِل ُقبح شكسته اين پاكت ُكشنده كرد... به حاِل تكه هاى خانمان 

برانداز توتون، كه جداى از بيمارى هاى مرگ آور، هزينه هاى مرگ آورترى هم 
دارد... بــه حاِل اپيدمى كه دارد دامن نســل ها را مى گيــرد و به فرزندان ارث 

مى رسد...
آخر كدام آدم عاقلى اســت كه پاى دود، پول بريزد!؟ هرروز روى سالمتى اش، 
فندك بكشد؟ نيكوتين ببلعد؟ و به اين همه اسباب كشنده پيرامون، اعتياد را 

هم اضافه كند و بگويد سرطان و سكته را بى خيال!
دخانيات را كالس و پُز و ُمد بداند! عامل نجات از اندوه معرفى كند و از جوانى 
اش، مرد و زنى ســيگارى بســازد كه حرف حساب شــان، نيكل و آمونياك و 

مونوكسيدكربن و سيانيد و سرب و پلونيوم است.
راديو مى گويد: ميزان آاليندگى دود ســيگار 50 هزار بار بيشــتر از آلوده ترين 

شهرهاى دنياست.
يعنى سيگارى ها مستقيم بالى جان غيرسيگارى ها هم هستند و در واقع دارند 
مواد دخانى را به زور به خورد ما مى دهند... دوِد دســت دوم... تخريب اكسيژن 
هوا و آلودگى زيست محيطى و ميلياردها تومان عوارض خريد و مصرف و درمان 

و برگشت به عقب شان را...
راديو راه حل نمى دهد... نمى گويد براى فرار از نخ هاى توليدى، ضررهاى مالى، 
خانواده هــاى درگير و مردم در معرض آســيب چه بايد كرد... اما ســيگارى و 
غيرسيگارى خوب مى دانند كمپين هاى ترك، معجزه نمى كنند و مالبرو، مگنا، 

كمل، بهمن، دانهيل و هما؛ گلوله هاى اسلحه اند...

زنگ كتاب

نيويورك تايمز
روزنامه نيويــورك تايمز، چاپ آمريكا در 
گزارشــى به سقوط شــديد ارزش سهام 
در بزرگ ترين بنگاه هاى اقتصادى جهان 
مى پردازد كه موجب از بين رفتن تمامى 
سودهايى شده كه ســهامداران از ابتداى 
سال ميالدى جديد به دست آورده بودند. 
ايــن روزنامه انتقادى نيز به قديمى بودن 
تجهيــزات پليس آمريــكا وارد كرده كه 
موجب ثبت نشــدن بســيارى از جرايم 
مى شود. نيويورك تايمز از پيوستن حزب 
كارگر به چندين حــزب ديگر آلمان در 
تالش براى مقابله با ورود مهاجران به اين 

كشور خبر مى دهد. 

نيوساينتيست
هفته نامــه علمى نيوساينتيســت، چاپ 
انگليــس در تازه تريــن شــماره خود در 
مقاله اى با تيتر «سرنوشــت شكست» به 
بررســى نشــانه هاى ظهور پيدا كرده در 
جوامع غربى مى پــردازد كه تمدن غرب 
را در آينده اى نه چندان دور به ســقوط 
خواهد كشــانيد. اين مجله گزارشــى در 
خصوص دســتاوردهاى جالب توجه براى 
درمان هرگونه مشــكل بينايى توســط 
ترميم ژنتيكى خبــر داده و مقاله اى نيز 
در خصوص گرم شدن بيش از اندازه قاره 
اقيانوسيه دارد كه حتى از ميانگين كنونى 
گرمايــش زمين نيز پا را فراتر گذاشــته 

است.

االخبار
روزنامه االخبار، چــاپ لبنان در چندين 
گزارش به بررسى شرايط اعضاى باقيمانده 
گــروه تروريســتى داعــش در منطقــه 
خاورميانه مى پردازد. اين روزنامه مى گويد: 
در حالى كه اعضاى اين گروه در كشورهاى 
عراق، سوريه و ليبى پراكنده هستند، اما 
تالش دارند تــا بتوانند با به وجود آوردن 
پايگاهى در شبه جزيره سينا در مصر، به 
قدرت دوباره خــود بازگردند. اين روزنامه 
تالش هاى اخير حماس در خنثى كردن 
چندين عمليات انتحارى در نوار غزه را نيز 

پوشش داده است.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

موز، شعور سياسى ندارد!نـه + طـنز
اگرچه مى توانيم باتوجه به دوبرابر شدن ناگهانى قيمت موز، آن هم نزديك 
عيد، اسكار بى اعتنا ترين شخصيت به وعده هاى رئيس جمهور و مسئوالن 
را بعد از دالر به موز اهدا كنيم! اما بايد دقت كنيد كه موز مثل دالر نيست 
كه شعور و شخصيت سياسى داشته باشد و هروقت خوشى زير دلش زد، 
به وعده هاى رئيس جمهور و ديگر مسئوالن، بى اعتنايى و حتى دهن كجى 
كند! به همين خاطر پشت پرده باالرفتن قيمت موزهاى بى شعور، هميشه 
يكى دوتا آدم با شعور درحال ايفاى نقش هستند كه ظاهراً اجازه نمى دهند 
مسئوالن دليل گرانى را بفهمند، چه برسد كه بخواهند آن را به من و شما 
هم توضيح بدهند! از طرفى، وقتى مسئوالن هنوز دليل گرانى تخم مرغ را 
كه در كشور خودمان توليد مى شود، پيدا نكرده اند، واقعاً بى انصافى است 
كه انتظار داشته باشيم بتوانند دليل گرانى موزى كه در فيليپين و جاهاى 

ديگر توليد مى شود را توضيح دهند! البته چون ما عادت كرده ايم هميشه 
تهديد ها را به فرصت تبديل كنيم، من معتقدم از كنار همين گرانى موز 
مى شود كلى شغل ايجاد كرد. مثالً مى شود يك عده را مسئول رسيدگى 
به گرانى كنيم، يك عده را استخدام كنيم تا «جمشيد بسم اهللا » هاى بازار 
موز را موقتاً دستگير كنند، به يك عده ديگر براى وارد كردن موز پاكستانى 
جهت تنظيم بازار، مجوز و امكانات بدهيم، برخى جوان ها را مأمور كنيم 
توى فضاى مجازى براى گرانى موز و اينكه فالنى توى جهيزيه دخترش دو 
كيلو موزگذاشته،جوك بسازند، توى برنامه «دورهمى» موز جايزه بدهيم و...
خالصه تهديد گرانى موز را با اين جور اشتغال زايى به فرصت تبديل كنيم 
و حالش را ببريم! مســئوالن هم مى توانند همچنان به مردم و خبرنگاران 

لبخند بزنند و وعده « همه چى آرومه» بدهند!

رامبد جوان - اينستاگرام
ايستگاه/ اين چهــره مطرح تلويزيونى 
با هشــتگ نوستالژى، عكسى از خود كه 
بسيار جوان بوده در كنار خسرو شكيبايى 
در فيلم خانه سبز منتشر كرده و با جمله 
«عمو خســرو روحت شاد» به اين بازيگر 
فقيد ســينماى ايران اداى احترام كرده 

است.

الرا كندى - توييتر
ايســتگاه/ ديپلمات ســابق آمريكايى 
فالوورهاى خود را به خواندن نوشته الرنس 
ويلكينسون دعوت كرده، كسى كه 15سال 
پيش در تهيه متن ســخنرانى پاول، وزير 
امــور خارجه آمريكا براى توجيه حمله به 
عراق كمك كرده و تأكيد مى كند نبايد اين 

اشتباه را در مورد ايران تكرار كرد.

على دايى - اينستاگرام
ايستگاه/ مهاجم اســطوره اى ايران كه 
روز تولد خود را پشــت ســر گذاشت و 
پيام هاى تبريك بســيارى از چهره هاى 
مختلف و مردم دريافت كرد، در پســتى 
اينســتاگرامى به تشكر از آن ها پرداخت 
كه به ياد او بودند؛ پســتى كه نزديك به 

400هزار اليك گرفت!

سه دو يك

دى
گــر

كه 
شبــ

 ايستگاه/  اميد ظرافتى 

كاش باد بيايد
و اندوه تهران را با خود ببرد...

بارانى كه اين شهر چهارشانه را برق بيندازد...
كاش معجزه، پرنده ها را برگرداند و ابرها را...

ناخوشايند
اين واقعيت كه منتقدان خود قابل انتقاد 
هســتند چيز زياد بدى نيست ، عيب آن 
اســت كه آن ها به برنامه خــود به ديد 
انتقادى نگاه نمى كننــد و خود را عارى 
از نقص و اشــكال مى بينند و اين خيلى 

ناخوشايند است.

كتاب : عقايد يك دلقك
نويسنده : هاينريش بل
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