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چگونه نذر خود 
را به حرم مطهر 
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يـــادداشــت  روز
رضا رسولى

فرا رسيدن سال چهلم انقالب اسالمى، با وجود همه چالش هايش، يك بلوغ تازه 
براى حكمرانى دينى است، چرا كه انقالب از يك واقعه، تبديل به يك روند شده و 
نظام جمهورى اسالمى مى رود تا با گذار از يك رويداد و نسل، به گفتمانى تاريخى 
تبديل شود. نظر به مفهوم بنيادين فرهنگى بودن انقالب اسالمى ايران، جدى ترين 

موضوع كه مى بايستى به عنوان محور حركت آن...

تداوم انقالب اسالمى و ضرورت انقالب فرهنگى

با همكارى آستان قدس 
رضوى، بسيج سازندگى و 

كميته امداد محقق شد

اجراى 750 طرح 
محروميت زدايى 

در خراسان رضوى
 ............ صفحه 2 قدس خراسان ............ صفحه 3

 ............ صفحه 2

 

اهل قلم براى معرفى امام على به ميدان بيايند
آيين تجليل از برگزيدگان سى و پنجمين دوره برنده جايزه كتاب سال جمهورى اسالمى در بخش سيره معصومين در گفت وگو با قدس:  معارف  

و  شد  برگزار  گذشته  روز  اسالمى  جمهورى  سال  كتاب 
همچنانكه پيش بينى مى شد، مجموعه 53جلدى «الصحيح 

 ............ صفحه 6من سيره االمام على(ع)» در بخش...

ديوان عدالت ترمز گرانى 
خودروهاى خارجى را كشيد

سر نخ گرانى دالر و يورو 
در يك پاساژ!

معادالت  منطقه بدون ايران
حل نمى شود

7 7 4
سقوط 40 درصدى قيمت ها درراه است نگاهى به رايزنى هاى چاووش اوغلو در تهران با محوريت سوريه «قدس» از شبكه هاى داللى تا حساب  اخاللگران ارز گزارش مى دهد

:امام على
دانشمندان در 

ميان مردم، مانند 
ماه شب چهارده، 
در آسمان اند كه 

نورش بر نور 
ديگر ستارگان 
برترى مى يابد.  

االرشاد- ج 1 ص 230
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 ............ صفحه 2

 سه تن از مراجع، جامعه مدرسين حوزه و دبير شوراى نگهبان رئيس جمهور را مورد خطاب قرار دادند 

تذكر علما و مراجع براى رفع مشكالت مردم

دعوت مراجع، رئيسان 
قوا و شخصيت هاى نظام 

از مردم براى حضور 
در راهپيمايى 22 بهمن

قدرت خود را 
نشان دهيم

 اخبار   درحالى كه رئيس جمهور در نشست خبرى 2 روز پيش و گفت وگوى زنده 
تلويزيونى هفته گذشــته براى چندمين بار وعده سامان دهى وضعيت معيشتى و 
اقتصادى مــردم در روزها و ماه هاى آينده را مــى داد، مراجع عظام تقليد، رئيس 
جامعه مدرسين حوزه علميه قم و آيت اهللا جنتى رئيس شوراى نگهبان در جلساتى 
جداگانه تذكرات و توصيه هايى را خطاب به رئيس جمهور و مســئوالن دولتى بيان 
كردند كه عمده آن مربوط به پيگيرى مشــكالت مردم، رســيدگى به حقوق هاى 
نجومى و رعايت حال اقشــار كم درآمد جامعه در بودجه بود. در همين رابطه، رئيس 

 ............ صفحه 2جامعه مدرسين حوزه علميه قم از...

 اخبار  در آستانه سالروز پيروزى انقالب اسالمى 
و يوم اهللا 22 بهمن، مراجع تقليد، علما، رئيسان 
قوا، شــخصيت ها و مســئوالن نظام جمهورى 
اسالمى از مردم براى شركت در راهپيمايى عظيم 
22 بهمن، دعوت كردند. در اين بيانيه ها بر حضور 
پرشــور و شعور ملت ايران در راهپيمايى يوم اهللا 

22 بهمن تأكيد شده و...

فقط بانكى ها توانستند
سرمربى را از تهران جدا كنند 

كى روش 
در CIP فرودگاه 

 ............ صفحه 10مشهد
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

امنيت با توسعه فرهنگ دينى مرتبط است   مهر: حجت االسالم والمسلمين سيدعلى قاضى عسكر با مهم خواندن نقش نيروى انتظامى در حفظ امنيت و ايجاد آرامش در جامعه گفت: امنيت با توسعه 
فرهنگ دينى مرتبط است و پايدارى جامعه به نيروهاى مسلح بستگى دارد. نماينده ولى فقيه در امور حج و زيارت افزود: نيروى انتظامى در نظام جمهورى اسالمى ايران جايگاه رفيعى دارد و وظايف بسيارمهم، 

حساس و خطيرى را به عهده گرفته است كه مهم ترين آن حفظ امنيت و ايجاد آرامش در جامعه است.

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

 قدس  در آســتانه سالروز پيروزى انقالب 
اســالمى و يوم اهللا 22 بهمن، مراجع تقليد، 
علما، رئيســان قوا، شخصيت ها و مسئوالن 
نظام جمهورى اسالمى از مردم براى شركت 
در راهپيمايى عظيم 22 بهمن، دعوت كردند.
در اين بيانيه ها بر حضور پرشــور و شــعور 
ملت ايران در راهپيمايى يوم اهللا 22 بهمن 
تأكيد شده و اين حضور را پيامى روشن براى 

دشمنان نظام اسالمى دانستند.

 دعوت مراجع تقليد و جامعه مدرسين
آيت اهللا مكارم شيرازى ديروز در درس خارج 
فقه خود كه در مسجد اعظم 
قم برگزار شــد، با اشاره به فرا 
رســيدن دهه فجر و سالروز 
پيــروزى انقالب گفــت:  در 
راهپيمايــى  22 بهمن همه 
شركت مى كنند و به دشمن 
ضربــه مى زنند و مشــخص 
مى شــود كه مردم پس از 40 
ســال هنوز به انقالب عالقه 
دارند و دشمن مأيوس و نااميد 

مى شود.
آيت اهللا نــورى همدانى هم 
ديــروز در درس خارج فقه 
حفاظت  اظهارداشت:   خود، 
از انقالب از واجبات اســت؛ 
هر كسى الزم اســت به اندازه توان خود 

به حفظ انقالب بپردازد. در روز 22 بهمن 
مى خواهيم به دنيا قدرت خود را نشــان 

دهيم.
وى تصريح كرد: انقالب خواب را از چشــم 
مستكبران ربوده و 40 سال با عزت و افتخار 
در برابر كارشــكنى هاى غرب و اســتكبار 

ايستاده است.

 بيانيه جامعه روحانيت مبارز
همچنين جامعه روحانيت مبــارز با صدور 
بيانيه اى ضمن دعوت از مردم كشورمان براى 
حضور در راهپيمايى 22 بهمن تاكيد كرد: 
آزادى، اين گمشده تاريخى به همت و ايثار و 
مقاومت شما مردم اينك در اختيار ما است. 

مــا آزادانه انتخاب مى كنيم، آزادانه تصميم 
مى گيريــم، آزادانه اقدام مى كنيم و آزادانه 
نقد مى كنيم. ايران اســالمى امروز بهترين 
روزهاى خود را در عرصه اســتقالل و آزادى 

تجربه مى كند.

 دعوت رئيس جمهور و رئيس دستگاه قضا
رئيس جمهور نيز در جلســه ديروز هيئت 
دولــت، مردم سراســر كشــور را به حضور 
باشكوه تر و مصمم تر در راهپيمايى 22 بهمن 

دعوت كرد.
روحانى اظهارداشــت: بسيار خرسنديم كه 
در ســى و نهمين ســالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى و در آستانه چهلمين سال انقالب، 

جمهورى اسالمى ايران و مردم ايران اسالمى، 
قدرتمند تر و پر نشاط تر از هميشه در مسير 

آرمان ها و اهداف انقالب حركت مى كنند.
رئيــس قوه قضائيه هــم، 22 بهمن را نماد 
استقالل طلبى، عزت خواهى، ايستادگى و 
قيام ملت ايران دانســت و با دعوت از مردم 
براى حضور در راهپيمايــى اين روز، گفت: 
ملت ايران مردمى منسجم، يكپارچه و داراى 
وحدت هستند و بزرگ ترين سرمايه كشور 
همين وحدت، انسجام و بصيرت است كه در 

اين راهپيمايى ها تبلور پيدا مى كند.

 برگزارى راهپيمايى در 1000 شهر
قائم مقام شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى 
هم جزئيات مراســم راهپيمايى 22 بهمن 

امسال را تشريح كرد.
نصرت اهللا لطفى ديروز در نشست خبرى، با 
بيان اينكه مردم در 22 بهمن حماسه ديگرى 
را خلــق خواهند كرد، گفت: يكشــنبه 22 
بهمن در بيش از 1000 شهرستان، بخش، 
شــهر و 4000 روستا، راهپيمايى 22 بهمن 
برگزار خواهد شد. همچنين انديشمندان و 
فرهيختگان از 38 كشور دنيا از جمله آمريكا، 
انگليس، فرانسه، ژاپن، ليبى، مصر و هلند در 
اين راهپيمايى ميهمان مردم ايران خواهند 
بود. بيش از 6000 عكاس فيلمبردار، عكاس 
و خبرنگار نيز راهپيمايــى 22 بهمن را در 

سراسر كشور پوشش خواهند داد.

دعوت مراجع، رئيسان قوا و شخصيت هاى نظام از مردم براى حضور در راهپيمايى 22 بهمن

قدرت خود را نشان دهيم

 دادستان تهران از صدور حكم 9 سال حبس براى يك جاسوس هسته اى خبر 
داد؛ اكنون مشخص مى شود چرا هيچ يك از دولتمردان حاضر به مناظره درباره 
برجام نمى شوند. كسانى كه منتقدان را مورد بدترين اهانت ها قرار داده و به جهنم 
حواله مى دانند، در آن دنيا بايد جوابگوى خسارت هايى كه به منافع ملت مظلوم 

وارد كردند، باشند. 9150002495
 آقاى زنگنه، وزير نفت! در حالى كه در ازاى هر پست كارى كه به يك نفر نيرو 
نياز دارد سه نفر مشغول كارند، چگونه هزينه هاى توليد را كاهش دهيم؟ در اين 
سال ها چرا تعديل نيرو نكرده و با وجود كاركنان مازاد، نمايندگان سابق مجلس را 
استخدام مى كنيد؟ راستى از كرسنت چه خبر؟ صدور گاز مجانى به تركيه تمام 

شد، يا هنوز ادامه دارد؟9150001496
 دالر دارد يكه تازى در قيمت مى كند و گران مى شــود و پول ملى بى ارزش 

و مردم فقير مى شوند و رئيس جمهور در خواب به سر مى برد!. 9150007752
 وزير آموزش و پرورش اعالم كرد براى سال تحصيلى آينده آزمونى جهت دانش 
آموزان ورودى كالس هفتم براى ورود به مدارس تيز هوشــان برگزار نمى شود و 
اين در حالى است كه بيشتر دانش آموزان متقاضى آزمون به تشخيص مديران 
مدارس و خانواده ها درگير كالس هاى مختلف كسب آمادگى هستند. آيا اين بى 
برنامه بودن موجب لطمه به دانش آموزان نمى شود؟ چه كسانى پاسخگوى اين 

بى برنامه گى هستند؟.9150007586
 اگر اين گرانى و... دســت روحانى نيست و نمى تواند كارى بكند، چرا زمين و 

زمان را بهم ريخت تا دوباره رئيس جمهور شود؟.9330004252
 تعداد زيادى از هنرمندان و مردم ابراز پشيمانى از دادن رأى به روحانى كردن 
و مدعى عوض شــدن پيش و پس از انتخابات ايشــان شدند، آيا سال 92 فرق 

نكرد؟. 9330004253
 لطفاً از مسئوالن بپرسيد اقالمى كه نرخ تورم بر مبناى آن محاسبه مى شود را 

اعالم كنند. 9150003775
 جناب روحانى چرا ادعا و وعده هاى جناب عالى هميشه برخالف گفته هاى تان 
بروز مى كند؛ طى اين پنج سال وعده و گفته هاى جناب عالى و اعضاى دولت بى 
تجربه به اصول مملكت دارى نتيجه اى مثبت نداشته بخصوص در مورد گرانى و 
دالر، بيست و چهار ساعت بعد نتيجه عكس داشته و همچنين اين آشوب هاى 
اخير هشتاد درصد از ناحيه خود شما و دولت شماست. وقتى پشت تريبون البه 
الى صحبت ها و  آن لبخند ها همه مى فهمند كه همه را ... على بركت اهللا با اين 

بى بركتى. 9150000256
 چرا قوه قضائيه با افرادى كه چك و سفته مردم بدبخت دست يك عده نزول 
خور را نقد مى كنن به هر شيوه اى يا تهديد يا فشار يا واگذارى حق و حقوق به 

شرخر، برخورد نمى كند؟ 9150009947
 تا زمانى كه آقاى روحانى و نوبخت ملوان كشــتى تفريحى اقتصاد و سياست 
در كشور هستند، الكچرى ها و ثروتمندان و نجومى بگيران از بابت دريافت يارانه 
نگران نباشند، چون اين آقايان حرمت جيب شما را نگه مى دارند و ما بيكاران و 
بيماران خاص و سالخوردگان جامانده از يارانه و انصراف دهندگان ساده لوح، جور 

و جفاى شما ها را با جيب هاى خالى خواهيم كشيد.9370005856
 ســال هاى قبل نزديك عيد همه خوشــحال بودن چــون كار بود، اما اكنون 
خيلى ها هستند كه نزديك عيد استرس دارند كه با اين بيكارى چه جورى از پس 

مخارج اين ايام بر بيايند و شرمنده خانواده نشوند. 9350009683 
 آقــاى روحانى يك ملــت تا كى بايد با اميد به فردا روزگار ســر كند، چقدر 
بــى تفاوتى بــه اعصاب ملت، واقعاً تا كــى دالر بايد با روان مــردم بازى كند؟ 

9150004602

تداوم انقالب اسالمى 
و ضرورت انقالب فرهنگى

فرا رســيدن ســال چهلم انقالب اسالمى، با 
وجود همه چالش هايش، يك بلوغ تازه براى 
حكمرانى دينى است، چرا كه انقالب از يك 
واقعه، تبديل به يك روند شده و نظام جمهورى 
اسالمى مى رود تا با گذار از يك رويداد و نسل، 

به گفتمانى تاريخى تبديل شود.
نظر بــه مفهــوم بنيادين فرهنگــى بودن 
انقالب اســالمى ايران، جدى ترين موضوع 
كه مى بايســتى به عنوان محور حركت آن 
مورد توجه قرار گيرد، تمركز بر روى فرهنگ 

انقالبى است.
در پايان چهارمين دهه انقالب اسالمى، نبايد 
از نظر دور داشــت كه دور شدن از فرهنگ 
انقالبى، زمينه زايل شدن انديشه و عمل مردم 
از ارزش هاى اصيل انقالبى خواهد بود و اين 
زايل شدن زمانى در جامعه جلوه گرى خواهد 
كرد كه اجزاى تشكيل دهنده جامعه، يعنى 
مردم در دام فرماليسم- شكل گرايى- گرفتار 
شــوند و اين گرفتارى، نه تنها اجازه پويايى 
در مسير پيمودن انقالب را نخواهد داد، بلكه 
رخوت، سستى و در نهايت ناكارآمدى نظام 

اجتماعى كشور را رقم خواهد زد.
در اين ميانه و ميدان،موضوعاتى نظير:سبك 
زندگى مردم و محصوالت شاخص فرهنگى 
مانند: فرآورده هاى رســانه اى، كتاب و انواع 
هنرها، نقش تعيين كننده اى در ايجاِد توسعه 
يا محدوديت براى فرهنگ را، بر عهده دارند 
كه توجه كاربــردى به بهره مندى از آن ها، 
نيازمند شناخت دقيق و اثرگذار عرصه هاى 
فرهنگى مانند: رسانه ها، نظام تعليم و تربيت، 
مســاجد و نهاد هاى انقالبى مثل بسيج، به 
عنوان واســطه هاى انتقــال مفاهيم اصيل 
انقالبى - اعتقــادى به مخاطبان واقعى اين 

فرهنگ، يعنى مردم هستند.
با توجه به واقعيت هاى اجتماعى و مشكالت 
پيش رو كه به عنوان حركت مزاحم در مسير 
اين پويايى فرهنگى قرار گرفته و گروه هاى 
گوناگون جامعه، خاصــه نوجوانان و جوانان 
را هدف گرفته اســت، ضــرورت انقالب و 
تحول بنيادى در سياســت گذارى و اجراى 
برنامه هاى فرهنگى مفيد و متناســب اين 
نســل براى جلوگيرى از گسست باورمندانه 
آن ها با فرهنگ انقالبى و پيوند زدن انديشه و 
عمل آن ها با مفاهيم اين فرهنگ و در نهايت 
تبديل نمــودن گروه هاى مختلف اجتماعى 
بخصوص نسل جوان به عنوان اجزاى حركت 

پوياى انقالب، ضرورى به نظر مى رسد.
انقالب اســالمى در دهه پنجم نيازمند يك 
فرهنگ پايدار و يك طرح جامع براى آينده اى 
اســت كــه در آن افراد مى تواننــد نيازهاى 

خودشان را از متن انقالب اجتهاد كنند.
اين اجتهاد پذيرى و اصول محورى حقيقتى 
است كه در آينده انقالب اسالمى تعيين كننده 

بقا و محافظ نهضت از استحاله خواهد بود.
اخبار جهان

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

رضا رسولى
 عضو هيئت مديره
 انجمن قلم ايران

صداى مردم   

خبــــــر

روحانى در سى وپنجمين دوره جايزه  كتاب  سال:
مقصر بخشى از مشكل كتاب نخواندن جامعه ما هستيم

پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: رئيس جمهور گفت: انقالب اسالمى 
اقشار و گروه هاى مختلف را به هم متصل و انسجام ايجاد كرد.

حســن روحانى در سى و پنجمين دوره جايزه كتاب سال، گفت: بخش بزرگى از 
جامعه ما، جامعه مذهبى و متدينان هستند كه اهل مسجد و عبادت هستند، اين 
جامعه به داليلى از هنر فاصله گرفتند؛ از هنر تجســمى گرفته تا نقاشــى، تئاتر، 
موســيقى و سينما. حتى يك دوره اى از دبيرستان و دانشگاه فاصله گرفتند، زيرا 

محيط ها را محيط هاى مناسبى براى بچه هاى خود نمى ديدند.
وى با بيان اينكه انقالب از انديشــه ايجاد مى شــود، گفت: انديشــه نو، حركت و 
محيطــى نو ايجاد مى كنــد. در اين محيط جديد، هم عقل رشــد مى كند و هم 
آينده نگرى دقيق ترى براى مردم ترســيم مى شود. در كنار اين، گاهى احساس 

هم ضميمه مى شود.  
رئيس جمهور گفت: اتصال ما به دنياى ديروز و دنياى فردا، با انديشــه بشــرى 
امكان پذير اســت و انديشه در جايى مى تواند ذخيره شود كه يا به سخن و كالم 

تبديل شود يا به مكتوب. 
روحانى با بيان اينكه بخشى از مشكل كتاب نخواندن جامعه تقصير ماست، افزود: 
بايد چيزى بنويسيم و بگوييم كه مردم تشنه آن هستند؛ اگر بر مبناى نياز جامعه 

چيزى نوشتيم، بايد بدانيم كه حتماً مورد استقبال قرار مى گيرد.

هشدار به گروه هاى حساس
وضعيت هواى پايتخت همچنان قرمز است

مهر: معاون فنى مركز ســالمت محيط و كار وزارت بهداشــت با بيان اينكه 
هواى تهران در وضعيت قرمز قرار دارد، هشــدار داد كه گروه هاى حساس در 

منزل بمانند. 
محسن فرهادى در خصوص آلودگى هوا گفت: روز گذشته كه معاون بهداشت وزارت 
بهداشت، از استاندارى تهران درخواست كرد تا ضمن انجام ساير اقدامات، با دو ساعت 
 AQI 200 تاخير در شروع ساعات كار ادارات موافقت كند، شاخص آلودگى در مرز

بود و اين عدد وزارت بهداشت را ملزم مى كند تا هشدار دهد.  
فرهادى خاطرنشــان كرد: در شرايط وضعيت قرمز اضطرار سطح پايين، توصيه ما 
اين است كه گروه هاى حساس جامعه، از قبيل افراد مبتال به بيمارى هاى قلبى و 
تنفسى، كودكان، سالمندان، بيماران ديابتيك، افرادى كه فشارخون باال دارند و زنان 

باردار، از فعاليت در خارج از منزل اجتناب كنند.  
وى گفت: طبق اعالم ســازمان هواشناسى با افزايش سرعت باد، سطح آالينده ها 

كاهش پيدا خواهد كرد.  

در ديدار جبهه دموكراتيك براى آزادى فلسطين با سيد حسن نصراهللا توافق شد
اتحاد جريان هاى مقاومت 

در صورت حمله اسرائيل به لبنان يا غزه
مهر: دبيركل جبهه دموكراتيك براى آزادى فلسطين در گفت و گو با الميادين 
اعالم كرد: اين جبهه ديدارى با دبيركل حزب اهللا لبنان داشــته و توافق شده 

جريان هاى مقاومت براى جنگ احتمالى با اسرائيل متحد شوند.
«نايف حواتمه» اعالم كرد: جبهه دموكراتيك آزادى فلسطين ديدارى 6 ساعته 

با سيد حسن نصراهللا داشته است.
وى تأكيد كرد، در آن ديدار توافق شده چنانچه اسرائيل جنگ تمام عيار خود 
عليه لبنان يا نوارغزه را به راه بيندازد همه جريان هاى مقاومت كه ســالح در 

دست دارند براى مقابله با اسرائيل وارد ميدان شوند.
وى افزود: اگر اســرائيل به حزب اهللا لبنان حمله كند، جبهه دموكراتيك براى 
آزادى فلســطين براى مقابله با اسرائيل وارد عمل خواهد شد و در كنار حزب 
اهللا خواهــد جنگيد و اگر غزه مورد هدف قرار بگيــرد، حزب اهللا براى دفاع از 
غزه وارد عمل خواهد شــد. وى با اشــاره به تهديد هاى اسرائيل عليه نوارغزه و 
جنوب لبنان، گفت: اين احتمال وجود دارد كه اسرائيل جنگ چهارمى را عليه 

نوارغزه آغاز كند.

وزير آموزش رژيم صهيونيستى:
تجهيز حزب اهللا به 130 هزار موشك 

«شكستى راهبردى» براى ماست
فارس: وزير آموزش رژيم صهيونيستى اعالم كرد: تجهيز حزب اهللا به 130 هزار 
موشك در فاصله سال هاى 2006 تا 2012، شكستى راهبردى براى تل آويو است.
بر اســاس گزارش شبكه «الميادين»، «نفتالى بنت» گفت: تنش ها در شمال (مرز 
فلسطين اشغالى با لبنان) در حال افزايش است، اما رويارويى آينده (با حزب اهللا) 

نزديك نيست.

در راهپيمايى  
22 بهمن همه 
شركت مى كنند 
و به دشمن ضربه 
مى زنند و مشخص 
مى شود كه مردم 
پس از 40 سال 
هنوز به انقالب 
عالقه دارند و 
دشمن مأيوس و 
نااميد مى شود

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

فارس: مشــاور رهبر انقالب در امور بيــن الملل، گفت: 
آن هايى كه اينجا براى مردم نسخه وطنى ذلت مى نويسند 

يا مزدور هستند يا جاهل.
على اكبر واليتى در آيين گراميداشت دهه فجر در سالن 
غدير سازمان بازرسى كل كشور، با تأكيد بر اين جمله كه 
پيشگيرى بهتر از درمان است، خاطرنشان كرد: پيشگيرى 
براى استقالل و كارهاى دفاع از كشور يك امر اساسى است. 
هزينه اى كه ما براى جلوگيرى از نفوذ دشــمنان به كشور 

مى كنيم، بسيار كم خرج تر و مؤثرتر است.
وى تأكيد كرد: امروز دشــمنان تصديــق مى كنند، ايران 
قدرت اول منطقه اســت، اين انقــالب حياتش به حضور 
مقتدرانه منطقه اى و نفوذ مؤثر بين المللى اســت كه اگر 
اين امر نباشــد انقالب از بين مى رود كه ان شاءاهللا چنين 
نخواهد بود، زيرا انقالب بر قلوب مردم حكومت مى كند و 
بر شانه هاى مردم قرار گرفته است. اگر اعتراضى هم باشد و 
مردم ببينند دشمن از آن سوءاستفاده مى كند، مردم خود 
به ميدان مى آيند. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در 
ادامه تأكيد كرد: قدرت اين انقالب به حضور فعال منطقه اى 
و بين المللى است، در غير اين صورت نمى تواند، مؤثر باشد.

  واليتى:
آن هايى كه نسخه وطنى ذلت 
مى نويسند يا مزدورند يا جاهل

تاس: ســرگئى الوروف وزير خارجه روســيه در اظهاراتى 
درباره هرگونه اقدامى كه به فروپاشى توافق هسته اِى 14 
جوالى سال 2015 (23 تيرماه 1394) موسوم به «برجام» 

منتهى شود، هشدار داد.
وزير خارجه روسيه در اين باره اعالم كرد: فروپاشى توافق 
هسته اى عواقبى به دنبال دارد كه امكان پيش بينى آن ها 
نيست. الوروف ادامه داد: اتحاديه اروپا هم از مواضع آمريكا 
درباره توافق هسته اى با ايران راضى نيست و لذا واشنگتن 

بايد به اين موضوع دقت داشته باشد.
وى در ادامه پيرامون روابط ميان مســكو و غرب نيز افزود: 
روسيه براى گفت وگوهاى برابر با غرب آمادگى كاملى دارد 
و اين موضوع را نيز بارها اعالم كرده است. اما اين نكته نيز 
مهم است كه اعمال فشار بر روسيه هرگز نمى تواند ما را به 

دست كشيدن از امور مهم مجبور كند.
رئيس دستگاه ديپلماسى روســيه درباره تحوالت سوريه 
نيز تصريح كرد: آمريكا بدون تحقيق و ارائه هرگونه ســند 
و مدركى دولت سوريه را به استفاده از تسليحات شيميايى 
متهم مى كند. به نظر مى رسد كه واشنگتن به دنبال تجزيه 

سوريه است.

  الوروف:
عواقب فروپاشى برجام 

قابل پيش بينى نيست
مهر: دبير شــوراى عالى امنيت ملى با تأكيد بر ضرورت 
تبيين نهضت خدمت رســانى و محروميت زدايى، گفت: 
حجم وســيعى از خدمات بدون ادعا توسط مجموعه هاى 

انقالبى به مناطق محروم ارائه شده است.
دريابان على شمخانى با بيان اينكه بايد نهضت خدمت رسانى 
و محروميت زدايى را به شايستگى تبيين و دستاوردهاى آن 
را به افكار عمومى معرفى كرد، اظهارداشت: حجم وسيعى از 
خدمات به صورت بى ريا و بدون ادعا توسط مجموعه هاى 
انقالبى نظام به مناطق محروم ارائه شده است كه چون به 
درستى و به شيوه هاى صحيح اطالع رسانى نشده اند، فضا 
را براى طرح ادعاهاى ضدانقالب براى فضا سازى هاى منفى 

در اين خصوص، فراهم ساخته است. 
وى با بيان دســتاوردهاى بى شــمار انقالب اســالمى در 
حوزه هاى اقتصادى، اجتماعى، فرهنگى و... افزود: در برابر 
حركت نرم دشــمنان در برجسته سازى ضعف ها و پمپاژ 
نااميدى بايد ايستاد و ستاد اجرايى، بنياد بركت و نهادهاى 
تابعه وظيفه دارند خدمت رســانى خود را معرفى كنند و 
اجازه ندهند افــكار عمومــى از دروغ پردازى هاى جبهه 

ضدانقالب آسيب ببيند.

   شمخانى:
نهضت خدمت رسانى و 

محروميت زدايى بايد تبيين شود

  سه تن از مراجع، جامعه مدرسين حوزه و دبير شوراى نگهبان رئيس جمهور را مورد خطاب قرار دادند

تذكر علما و مراجع براى رفع مشكالت مردم

خبر

 سياست     درحالــى كه رئيس جمهور در 
نشســت خبرى 2 روز پيــش و گفت وگوى 
زنده تلويزيونى هفته گذشته براى چندمين 
بار وعده ســامان دهى وضعيت معيشتى و 
اقتصادى مردم در روزها و ماه هاى آينده را 
مــى داد، مراجع عظام تقليد، رئيس جامعه 
مدرســين حوزه علميه قم و آيت اهللا جنتى 
رئيس شوراى نگهبان در جلساتى جداگانه 
تذكــرات و توصيه هايى را خطاب به رئيس 
جمهور و مســئوالن دولتى بيان كردند كه 
عمده آن مربوط به پيگيرى مشكالت مردم، 
رســيدگى به حقوق هــاى نجومى و رعايت 
حال اقشار كم درآمد جامعه در بودجه بود.

در همين رابطه، رئيس جامعه مدرســين حوزه 
علميه قم از ارســال نامه اين نهاد عالى حوزوى 
به رئيــس جمهــور و تذكر درباره مشــكالت 
كشــور و ضرورت رســيدگى به آ ن ها خبر داد.
به گزارش رسا، آيت اهللا محمد يزدى رئيس جامعه 
مدرسين حوزه علميه قم با انتقاد از وجود حقوق 
هاى نجومى و عدم ساماندهى فضاى مجازى از 
سوى دولت گفت: جامعه مدرسين حوزه علميه 
قم درباره معضالت فضاى مجازى و مشــكالت 
كشور نامه اى براى رئيس جمهور نوشته و ايشان 
جوابى داده است، متأسفانه دولتمردان نسبت به 
دلســوزى ها بى توجه هستند. وى افزود: بايد با 
خالف ها برخورد شود، چرا برخى بايد ميليون ها 
تومان بگيرند و چندجا كار كنند اما عده اى ديگر 
دچار مشكالت جدى اقتصادى و معيشتى باشند.

 آيت اهللا مكارم شيرازى: هزينه ها 
بايد روى قشر ضعيف متمركز شود و نه 

اينكه درآمدها به جيب اغنيا برود
در  هم  مكارم شــيرازى  ناصــر  آيــت اهللا 

جلســه درس خــارج فقــه با اشــاره به 
مســئله بودجه گفت: سنگينى درآمدهاى 
دولت بايد روى دوش قشــر مرفه جامعه 
باشــد، نكند هزينه ها را روى دوش اقشار 
همچنين  دهند،  سوق  جامعه  پايين دست 
متمركز  قشــر ضعيف  روى  بايد  برنامه ها 
شــود و نه اينكه درآمدها نيــز به جيب 
بودجه  اغنيا غنى تر شــوند،  و  برود  اغنيا 
صحيــح آن اســت كــه درآمدهــا روى 
قشــر مرفه جامعه و هزينه ها روى قشــر 
ضعيف جامعه باشد.اســتاد ســطوح عالى 
حوزه هاى علميه قم با اشــاره به مشــكل 
صحبت هاى  دراين بــاره  گفــت:  بانك ها 
زيادى شده اســت اما مشكل گوش شنوا 
است، ســرانجام معلوم مى شــود كه بايد 

باشيم. داشته  سالمى  بانك هاى 

به دليل  مردم  نورى همدانى:  آيت اهللا   
گرانى و بيكارى در سختى به سر مى برند؛ 

مسئوالن احساس مسئوليت كنند
آيت اهللا حسين نورى همدانى هم ظهر امروز 
در جلســه درس خارج اصــول خود با بيان 
اينكه اين انقالب كه به وجود آمده مسئوليت 
بزرگى بر گردن مسئوالن مى گذارد، اظهار 
داشــت: مردم در پاى انقالب جان داده اند 
و مسئوالن بايد احساس مسئوليت كرده و 
بيــكارى و فقر را از بيــن ببرند. به گزارش 
تسنيم، آيت اهللا نورى همدانى با بيان اينكه 
در حال حاضر پول ايــران جزو ارزان ترين 
پول ها در كل دنيا اســت، افــزود: اينكه در 
جامعه فقر و بيــكارى داريم به دليل پايين 
بودن ارزش پول اســت، مســئوالن بايد به 
مــردم از جنبه هــاى مختلــف اقتصادى و 

فرهنگى خدمت كنند، و امروز مردم به دليل 
گرانى و بيكارى در ســختى به سر مى برند.

مسئوالن  زندگى  سبحانى:  اهللا  آيت   
بايد در سطح مردم باشد 

شــايان ذكر اســت، آيت اهللا جعفر سبحانى 
امــروز در درس خارج خود وجود قناعت در 
مسئوالن را امرى ضرورى دانست و ادامه داد: 
گاهى مى شــنويم كه مسئوالن حقوق هاى 
باال مى گيرند كه صحيح نيســت چون قانون 
اساســى مى گويد مسئوالن كشــور از نظر 
زندگى در حداقل ديگران باشند و در سطح 
مردم جامعــه زندگى كنند.حضرت آيت اهللا 
سبحانى با بيان اين اگر قناعت كنيم بسيارى 
از مشــكالت اقتصادى جامعه حل مى شود، 
ابراز داشــت: تقاضا بايد در حد توان باشــد، 
اگر تقاضا بيشــتر از توان باشــد كشور را با 
مشــكالت رو به رو مى كند.وى عنوان كرد: 
اقتصاد مقاومتى اين اســت كه زندگى افراد، 
خانــواده ها و جامعه بر مبناى قناعت بوده و 

بر اساس توان آن ها باشد.

 آيت اهللا جنتى:  مسئوليت  حل مشكالت 
اقتصادى را به افراد انقالبى بسپاريد

همچنين آيت اهللا جنتى، دبير شوراى نگهبان 
در نطق پيش از دستور جلسه ديروز اين شورا 
گفت: در زمينه مشكالت اقتصادى و معيشتى 
راه ها بسته و قفل نيست، ولى بايد مسئوليت ها 

را به آدم هاى انقالبى و توانمند سپرد.
وى با اشــاره به برخى مشــكالت اقتصادى و 
معيشــتى مردم، گفت: مسئوالن بايد مراقب 
باشند و مجال ندهند فرصت طلبان و هتاكان 

به مقاصد شوم خود دست يابند.

اردوغان با گاليه از بدقولى اتحاديه اروپا:
ترامپ هم مثل اوباما 

فريبمان داد
ايســنا: رئيس جمهور تركيه در اظهاراتى 
گفت: دونالد ترامپ هم مثل باراك اوباما هيچ 
اقدامى براى عمل به وعده اش در وادار كردن 
نيروهاى يگان هاى مدافــع خلق كرد براى 

خروج از «منبج» سوريه نمى كند.
به گزارش خبرگزارى اسپوتنيك، رجب طيب 
اردوغان در گفت وگو با خبرنگاران تركيه اى 
هنگام بازگشت از سفرش به واتيكان و ايتاليا 
اظهار داشــت: اوباما، تركيــه را درخصوص 
مسئله شبه نظاميان كرد سورى در منطقه 
منبج فريب داد و ترامپ نيز از همان مسير 
پيــروى مى كند. ترامپ به مــا گفت: آن ها 
نمى توانند آنجا بمانند و بايد از سمت فرات 
به طرف شرق بروند. او تأييد كرد كه عرب ها 
حاكمان واقعى منبج هستند، اما چيزى كه او 

وعده اش را به ما داد، محقق نشد.

وزارت خارجه سوريه:
هدف حمالت صهيونيست ها 

احياى تروريسم است
النشره: وزارت خارجه سوريه با ارسال دو نامه 
به دبير كل سازمان ملل و رئيس شوراى امنيت 
در واكنش به حمالت جديد رژيم صهيونيستى 
بــه يكى از مناطق حومه دمشــق، اعالم كرد: 
تجاوزات اســرائيل در راســتاى ادامه اقدامات 
خصمانه خطرناك آن و در راســتاى حمايت 
از گروه هاى تروريستى مسلح است. هدف اين 
حمالت طوالنى كردن بحران سوريه و باال بردن 
روحيه شكست خورده و از هم پاشيده گروه هاى 
تروريستى به دنبال دستاوردهاى ارتش سوريه و 
متحدانش است.وزارت خارجه سوريه بيان كرد: 
اقدامات رژيم تروريستى اسرائيل و هماهنگى 
مداوم آن با گروه هاى تروريســتى جاى هيچ 
شكى نمى گذارد كه اسرائيل رژيم غير مشروع 
بين المللــى و تهديد كننده صلح و ثبات بين 
المللى است و خطر آن از داعش و جبهه النصره 

كمتر نيست.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

جشن عبادت 1400 دانش آموز در حرم امام رضا   آستان: رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى آستان قدس رضوى گفت: از ابتداى دهه مبارك فجر جشن عبادت 1400 دانش آموز در حرم 
امام رضا(ع) برگزار شد. حجت االسالم والمسلمين مهدى حسن  زاده با اعالم اين خبر گفت: جشن تكليف دانش آموزان به مناسبت دهه فجر از ابتداى هفته جارى آغاز و تا روز پنجشنبه ادامه خواهد داشت، در اين 

دوره از برگزارى جشن تكليف بيش از 1400 دانش آموز از برنامه  هاى رواق دارالهدايه بهره مند شدند. در پايان اين جشن  ها، هدايايى به رسم يادبود به دانش آموزان اهدا مى  شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى
ميزبان اردوهاى تشكل  هاى دانشجويى 

آستان: مؤسســه جوانــان آستان 
قدس رضوى با هدف اشاعه فرهنگ 
و سيره رضوى در دانشگاه ها، حمايت 
از تشــكل هاى دانشــجويى مؤمن 
انقالبى براى هم افزايى و تأثيرگذارى 
در سراسر كشور و همچنين معرفى 
ظرفيت هاى آستان قدس رضوى به 
دانشــگاه ها، از اردوهاى تشكل هاى 

دانشجويى كه در شهر مشهد برگزار شود، ميزبانى مى كند.
برگزارى كالس  هاى معرفتى با استادان مطرح استانى و كشورى، تأمين اسكان، 
ارائه بسته هاى فرهنگى و آموزشى ، زمينه سازى براى استفاده از خدمات اردوگاه 
فرهنگى تربيتى امام رضا(ع) و همچنين انجام هماهنگى هاى الزم براى استفاده از 
خدمات زيارتى و آموزشى حرم مطهر رضوى از جمله اقداماتى است كه مؤسسه 

جوانان آستان قدس رضوى براى ميزبانى از اين اردوها انجام داده است.
از ابتــداى اجراى اين طرح كه از اواخر دى ماه آغاز شــد، تا پايان بهمن ماه اين 
مؤسسه ميزبان بيش از 2600 دانشجو در قالب 12 اردوى تشكل هاى دانشجويى 

خواهد بود.
الزم به ذكر اســت؛ اين مؤسسه در نظر دارد در سال آينده با راه اندازى دبيرخانه 
تعامالت دانشــجويى، با توجه به ظرفيت هاى درون وبرون آستان قدس رضوى 

خدمات جامع و كامل ترى به تمامى اردوهاى دانشجويى ارائه نمايد.

 قدردانى از 830 دانش آموز نخبه مدارس امام رضا
در مراسم «ستارگان سپهر هشتم»

آستان: همزمان با دهه مبارك فجر، 
از 830 دانش آموز برگزيده مسابقات 
علمى، قرآنى، ورزشى، هنرى مدارس 
امام رضا(ع) در هشــتمين مراسم 
«ستارگان سپهر هشتم» قدردانى شد.
در اين همايش مديــر عامل بنياد 
فرهنگــى رضوى، در ســخنانى با 
اشــاره به افتخارات دانش آموزان در 

عرصه هاى علمى، قرآنى، ورزشى و هنرى اذعان كرد: فرزندان انقالبى مدارس امام 
رضا(ع) در طول ســال تحصيلى گذشته موفقيت هاى ارزشمندى كسب كردند؛ 
كسب 299 رتبه كشورى و استانى توسط دانش آموزان دختر و 233 رتبه استانى 

و كشورى توسط دانش آموزان پسر گواه اين مطلب است.
محمد تقى فخريان اضافه كرد: سال گذشــته دانش آموزان مدارس امام رضا(ع) 
توانستند 500 رتبه را در مسابقات و جشنواره هاى مختلف همچون جابربن حيان و 
خوارزمى كسب كنند كه امسال اين تعداد، رشد چشمگيرى داشته و به 830 رتبه 

استانى و كشورى رسيده است.

مزار شهداى مدفون در حرم مطهر رضوى امروز 
غبارروبى مى شود

آستان: همزمان با دهه مبارك فجر 
و در آستانه 22 بهمن مزار شهداى 
مدفــون در حــرم مطهــر رضوى 

غبارروبى و عطرافشانى مى شود.
اين مراسم پنجشنبه 19 بهمن  ماه 
از ساعت 15 تا 16:30 تدارك ديده 
شده است كه زائران و خانواده معزز 
شهدا پس از حضور در حرم رضوى 

به سمت بهشت ثامن االئمه(ع) واقع در صحن آزادى حركت مى كنند.
بهشت ثامن االئمه(ع) صحن جمهورى اسالمى حرم مطهر رضوى، مدفن شهداى 
عاشوراى حسينى و شهداى فاجعه مناســت و بيش از 580 شهيد دوران دفاع 
مقدس و شــهداى حج تمتع سال 66 در بهشــت ثامن االئمه(ع) صحن آزادى 
آرميده اند. همچنين بهشت ثامن االئمه(ع) صحن قدس نيز مدفن 20 شهيد دفاع 

مقدس است كه در اين مراسم عطر افشانى و غبارروبى مى شود.
قرائت فاتحه و زيارت و اجراى برنامه مرثيه ســرايى و مداحى توســط ذاكران و 
مداحان اهل بيت(ع) و ذكر توسل به اهل بيت(ع) از برنامه هاى اين مراسم باشكوه 

خواهد بود.

تالوت قاريان پيشكسوت عراقى 
در حرم رضوى طنين انداز شد

آســتان: 185 نفــر از قاريــان، 
حافظــان و نخبگان قرآنى كشــور 
عــراق در ايام اهللا دهه با بركت فجر 
به مشــهدالرضا(ع) مشرف شدند و 
با حضــور در رواق غدير حرم مطهر 
رضوى به تــالوت آيات روح بخش 

كالم اهللا مجيد پرداختند.
اين گروه از قاريان در مســابقات 

قرآنى كه به همت مؤسســه خيريه كربالى معال در استان هاى بابل، كربال، 
ميســان، ذيقار و عين التمور عراق برگزار شــده بود، شــركت و مقام اول 
رشــته هاى قرائت و حفظ را كســب كردند. هديه اين مسابقات زيارت 12 
روزه به عتبات عاليات ايران همچون حرم مطهر على بن موســى الرضا(ع) و 

حضرت معصومه(س) بود.
قاريان عراقى به مدت پنج روز در مشهد مقدس و حرم كبريايى على بن موسى 
الرضا(ع) حضور دارند بعد از زيارت مضجع منور امام رضا(ع) در ويژه برنامه اى كه 
به همت اداره زائران غير ايرانى آســتان قدس رضوى در رواق غدير حرم مطهر 
برگزار شــده بود، شــركت كرده و به تالوت آيات روح بخش و نورانى كالم اهللا 

مجيد پرداختند.

خـــبر

كاشانى   مروج  محمدحسين  قدس/   
امام  مطهر  حرم  به  وقت  هر  كودكى  دوران  از   
مهربانى ها مى رفتيم پس ازديدن ضريح مقدس و 
زيارت امام هشتم(ع) يك تصوير كلى در ذهنمان 
نقش مى بست و آن صداى صلوات و دعا در روضه 
منوره ودر كنار مضجع شريف آن حضرت بود و در 
اين ميان افرادى را مى ديدى كه خود را از ميان 
و  رسانده  حضرت  آن  مطهر  ضريح  به  جمعيت 
نذورات خود را با سالم و صلوات و عشق و ارادت به 

امام رئوف (ع)، به داخل ضريح مى انداختند.
كمــى آن طرف تر وقتى در رواق هــا و صحن هاى 
حرم مطهر حضــرت رضا(ع) قدم مى گذاشــتى، 
دفاترى را هم مشاهده مى كردى كه افرادى با نيت 
خاص به آن ها وارد و يا خارج مى شوند و خوب كه 
مى نگريستى اين عبارت توجه ات را جلب مى كرد: 
«دفتر نذورات». «سيدكاظم جعفرزاده» مدير نذورات 
كل آستان قدس رضوى است. با او درباره سنت نذر 

در حرم مطهر رضوى به گفت و گو نشسته ايم.

 آقاى جعفرزاده! نذر چه تفاوتى با وقف دارد؟
نذورات اصوالً تفاوت ماهــوى با موقوفات دارد. در 
وقف اصل مــال، جنس يا هر چيز ديگرى، حبس 
مى شــود و فقط بهره بردارى از آن مورد اســتفاده 
قرار گرفته و به عبارتى ديگر، منافع آن اســت كه 
مطابق نيات واقفين مورد استفاده و بهره بردارى قرار 
مى گيرد. ضمن اينكه اصل موقوفه تحت شرايطى 
حفاظت مى شــود و زمانى كه مسلوب المنفعه(از 
اصطالحات مربوط به مقوله وقف) شود، آنگاه مطابق 
شــرايط و ضوابط فقهى، شــرعى و قانونى، توسط 

توليت موقوفه، براى آن تصميم گيرى خواهد شد.
در حقيقت وقف زمانى محقق مى شــود كه صيغه 
وقف جارى شــود و قبض و اقباض(يعنى تصرف و 
واگذارى) صورت گيرد، در اين حالت به طور مستند 
و به صورت نوشته و مكتوبى به نام «وقف نامه» در 
زمان هاى قديم و درمحضر مراجع و يا بزرگان دينى 
تنظيم مى شد كه امروزه در محضرها (همان دفاتر 

اسناد رسمى) آن را به ثبت مى رسانند. 
اما در نذر به اين گونه اســت كه شــخص (يعنى 
نذركننده يا ناذر) ازقبــل، براى حاجت يا موضوع 
مورد نظر خود، نذر كرده و از درگاه خداوند متعال 
مى خواهد اگر حاجتش اجابت شــود،آنگاه مطابق 
نذرى كه كرده، آن اقدام خاص را انجام خواهد داد. 
با اين نيت، شخص ناذر(نذركننده) خود را درانجام 
آن كارموظف و متعهد مى بيند و اين دين برعهده او 
خواهد بود و به همين دليل است كه نذركنندگان 
در حرم هاى مطهر اهل بيت عصمت و طهارت و ائمه 
اطهــار(ع) از جمله در حرم مقدس و منور حضرت 
رضا(ع) بدون هيچ گونه يادآورى، تذكر، اجبار، اكراه 
و... خودشان با اراده، ميل و رغبت، نسبت به انجام 

نذر و اداى دين خود، اقدام مى كنند.

 سابقه تشكيالت نذورات درآستان قدس 
رضوى به چه دوره اى برمى گردد؟

شواهد تاريخى گواه بر اين است كه حضرت رضا(ع) 
از ابتداى ورود به اين ســرزمين(طوس و خراسان) 
مورد اســتقبال گرم مردم قرار گرفتــه وعالوه بر 
شيعيان كه آن حضرت را امام معصوم و واجب الطاعه 
مى دانستند، اهل تســنن نيز به جهت اينكه امام 
هشتم(ع) منسوب به خاندان رسالت و فرزند پاك 
پيامبر اكرم(ص) هستند، براى ايشان احترام خاصى 
قائل بودند. اگر بخواهيم ســابقه تشكيالت ادارى 
نذورات بارگاه مقدس حضرت رضا(ع) را بيان كنيم 
بايد مطابق شــواهد، اسناد و مدارك، آن را به دوره 
شاه طهماسب صفوى منتسب بدانيم كه وى براى 
ايجاد تشــكيالت منظم و منسجم در حرم مطهر 
رضوى، همت بسيار زيادى كرد و متوليان را مأمور 
بــه اداره امور حرم مطهر و از جمله رســيدگى به 
امور مربوط به نذورات قرار داد. هم اكنون مديريت 
نذورات كل آســتان قدس رضوى به طور مستقيم 
زير نظر توليت معزز اين نهاد مقدس، اداره مى شود.

 نذورات حرم مطهر در چه زمينه هايى بوده 
و در چه مواردى مصرف مى شود؟

در حــال حاضر حدود 14 نوع نذر را همكاران ما 
در دفاتر نذورات پذيرش مى كنند كه به اختصار 
مى توان به موارد ذيل اشاره كرد: نذر ميهمانسراى 
حرم مطهر، نــذر قربانى(ذبيحــه)، نذرحضرت 
رضا(ع)، نذر توســعه و تعمير اماكن متبركه، نذر 
روشــنايى حرم مطهر، نذر وســايل حمل و نقل 
زائر (صندلى چرخــدار و خودروهاى زائربر)، نذر 
آبســردكن براى اماكن متبركه، نذر فرش حرم 
مطهر، نذر دارالشفاء حضرت رضا(ع)، نذر كمك به 
توسعه و تعمير مساجد، نذر تهيه قرآن براى حرم 
مطهر و اهداى آن به زائران، نذر زيارت اولى ها، نذر 
براى كمك به ساخت و تجهيز زائرشهر رضوى، نذر 

مسجد جامع گوهرشاد.
ضمن اينكه كسانى كه به طور مستقيم براى انجام 
و پرداخت نذر خود به دفاتــر نذورات حرم مطهر 

مراجعه مى كنند، نيت و هدف خود را هم از انجام و 
پرداخت اين نذر بيان كرده و جهت مصرف نذر را نيز 
مشخص مى كنند.  بيشترين نذورات مردم در جهت 
پذيرايى و اطعام زائران حضرت رضا(ع) يعنى مربوط 

به ميهمانسراى حرم مطهر رضوى است.

 آيا نذورات جديــدى در دوره مديريت جديد 
آستان قدس رضوى مورد توجه قرار گرفته است؟!

بله مواردى از قبيل نذورات مربوط به زائرشهر رضوى، 
زيــارت اولى ها، نــذر قرآن، نذر مربوط به مســجد 
گوهرشاد، نذر آبسردكن و... همگى در دوران مديريت 

جديد آستان قدس رضوى مطرح شده است.

 چه فرقى بين نــذورات و هداياى مردمى 
داخل ضريح مطهر امام رضا(ع) و پنجره هاى 
موجود در حرم مطهر (از قبيل پنجره فوالد 
صحن انقالب، پنجره طاليى مسجد گوهرشاد، 
پنجره نقره رواق حضرت فاطمه معصومه(س) 

و...) با دفاتر نذورات وجود دارد؟
تفاوت آن ها فقط در اين است كه نذورات و هداياى 
تقديمى از سوى نذركنندگان و اشخاص مختلف در 
دفاتر نذورات، غالباً نيت خاص دارد و خود ناذرين 
براى موضوع مصرف آن، تعيين تكليف مى كنند، 
اما درمــورد نذورات داخل ضريح مطهر و پنجره ها 
و صندوق هــاى نــذورات در بارگاه مقــدس امام 
هشــتم(ع)، فقط توسط توليت معزز آستان قدس 
رضوى و يا با مجوز صادره از سوى ايشان، جهت و 

نوع مصرف آن تعيين مى شود.

 بســيارى از زائران دوســت دارند براى 
ميهمانسراى امام هشتم(ع) دام نذر  كنند. نذر 
دام براى ميهمانسراى حرم مطهر چگونه است؟

در زمينه نذورات دام دو حالت وجود دارد: در حالت 
اول نذورات، دام زنده در مبادى ورودى حرم مطهر 
امام رضا(ع) درقســمت زيرگذر(ابتداى بست نواب 
صفوى) از زائران دريافت و بعد از وزن كردن تا پايان 
وقت همان روز، دام هاى نذرى به مؤسسه كشت و 
صنعت مزرعه نمونه آســتان قدس رضوى تحويل 
داده مى شود. در حالت دوم، نذركنندگان با تقديم 
وجــه و مبلغ دام به دفاتر نــذورات، نذر خود را ادا 
مى كنند. در اين حالت تمامى اطالعات و مشخصات 

افراد نذركننده(ايرانى و غيرايرانى) و محل سكونت و 
شماره تلفن همراه آن در رسيد مربوط ثبت و سپس 
اين رسيد پس از صدور به شخص نذركننده تحويل 
داده مى شود و ناذرين محترم مى توانند به ازاى هر 
گوسفند نذرى، چهار عدد دعوت نامه مهمانسراى 
حرم مطهر حضرت رضــا(ع) را از دفتر توزيع اين 
دعوت نامه ها واقع در بســت نــواب صفوى،جنب 
فروشگاه انتشــارات آستان قدس رضوى(به نشر) و 
در مجاورت مقبره شيخ محمد عارف(پير پاالندوز) 

دريافت نمايند.
خوب است بدانيد كه يكى از تحوالت انجام شده بعد 
از حضور حجت االسالم والمسلمين رئيسى، توليت 
معزز آســتان قدس رضوى در ايــن نهاد مقدس، 
مربوط به بحث عقيقه بوده. مدتى اســت كه ما در 
دفاتر نذورات حرم مطهر از شهرستان ها و استان هاى 

ديگر هم نذر عقيقه انجام مى دهيم. 

 يعنى عالقه مندانى كه مى خواهند خودشان 
فرزندشان يا بستگان خود را عقيقه كنند، از 
سراسر كشور مى توانند اين كار را از طريق 

حرم مطهر رضوى انجام بدهند؟ 
بله. نــذر عقيقه در چارچوب سياســت ها و موارد 
مندرج در بند 2 و 3 منشور هفت گانه مقام معظم 
رهبرى و رهنمودهاى توليت محترم صورت پذيرفته 
است. بدين معنى كه از ابتداى شروع به كار ايشان، 
آمار و ارقام عقيقه در سال از ميزان 3000 مورد، هم 
اكنون به مرز حدود 7000 مورد رسيده. بخشى از 
اين افزايش براساس رهنمودهاى توليت معزز و در 

زمينه توسعه دريافت موارد مربوط 
به عقيقه از شهرستان ها و استان هاى 
ديگر اســت كه تمايــل دارند در 
زمينه عقيقه، موارد مورد نظر آنان 
توسط تشكيالت منسوب به بارگاه 
مطهر امام رضا(ع) انجام شــود. در 
همين زمينه بايــد بگويم كه اين 
موارد حسب دستور توليت محترم 
پيگيرى شده و در سال جارى حتى 
در يك مقطع زمانى ما شاهد بيش از 
1000 مورد عقيقه در يك ماه، طبق 

درخواست متقاضيان بوده ايم.

 گوشــت حاصل از انجام اين 
تعداد عقيقه در چه مواردى به 

مصرف مى رسد؟
گوشت حاصل از انجام عقيقه توسط نذورات آستان 
قدس رضوى و از طريق معاونت امداد مستضعفان 
اين نهاد مقدس و تحت نظــارت آن معاونت بين 
اقشار محروم مورد نظر و نيازمندان توزيع مى شود. 
عالوه بر اين در زمينه هاى ديگرى همچون دريافت 
گوســفند قربانى در روز عيد سعيد قربان يا در روز 
عيد سعيد فطر در زمينه قبول فطريه و كفاره توسط 
دفاتر نذورات و با قرار دادن صندوق هاى مخصوص 
اين امور، اقدام هاى الزم همه ساله به عمل آمده و 
وجوه نقد جمع آورى شده به طور كامل به شماره 
حســاب بانكى مورد نظر مربوط به معاونت امداد 

مستضعفان آستان قدس رضوى واريز مى شود. 

 چه تعامــل و ارتباطــى از نظر همكارى 
بين تشــكيالت نذورات با خزانه دارى كل و 

موزه هاى آستان قدس رضوى وجود دارد؟
در بعضى از مواقع اشيا، لوازم و آثار هنرى گران بها 
و بســيار نفيس با ارزش عتيقــه و در زمينه آثار 
هنــرى و تاريخى بــه دفاتر نذورات از ســوى 
نذركنندگان محترم تحويل داده مى شود كه در 
اين گونه موارد پس از مشورت با كارشناسان خبره 
و دريافت نظرات كارشناســى آنان، موارد مزبور 
مورد پذيرش قرار گرفته و حسب مورد به شخص 
اهداكننده و يا نذركننده، رسيد دريافت آن شئ 
يا مــورد مزبور با ثبت و درج كامل مشــخصات 
مربوط، تقديم مى شود و شئ و آثار هنرى نفيس 
و يا كاالى ارزشــمند تحويل داده شده بر حسب 
پذيرش خزانه دارى كل، جهت موزه هاى آســتان 

قدس به آن مجموعه تحويل داده مى شود.

 اصطالح سفره نذورات به چه معناست؟
ســفره نذورات، سفره اى اســت كه تمام نذورات و 
هداياى مردمى كه از ســوى زائــران و مجاوران به 
داخــل ضريح مطهر امام هشــتم(ع) و پنجره ها و 
صندوق هاى نذوراتى پيش بينى شده در مجموعه 
حرم مطهر، انداخته شــده است مانند: وجوه نقد، 
طال و جواهر، سكه و ارز، پارچه، عريضه ها و دست 
نوشته ها و... پس از انجام مراسم غبارروبى مضجع 
شــريف حضرت رضا(ع) و با حضور بازرس محترم 
بعد از بازگشايى كيسه هاى پلمب شده كه محتوى 
نذورات مردمى است، بر روى اين سفره قرارگرفته 
و محتويات اين كيســه ها در زمينه هاى مختلف، 

تفكيك و جداسازى مى شود.

 اين عريضه ها و دســت نوشته ها، پس از 
جداسازى چه سرنوشتى پيدا مى كنند؟!

اين عريضه ها ودســت نوشته ها، پس از تفكيك و 
جداسازى از ســاير محتويات كيسه هاى نذوراتى، 
دسته بندى شده و به دفتر توليت معزز آستان قدس 

رضوى ارسال مى شود.

 زائران و مجاوران چگونه مى توانند نذورات 
خود را تقديم آستان قدس رضوى كنند؟

هم اكنون بســيارى از زائران و مجــاوران، نذورات 
خود را به طور مســتقيم بــه داخل ضريح مطهر 
امام هشــتم(ع) مى اندازند. اين البته از سر عشق و 
ارادتى اســت كه زائران به ســاحت قدس حضرت 
رضا(ع) دارند. زائران دلشــان مى خواهد نذرشان را 
به نزديك ترين شكل ممكن به تشكيالت منسوب 
به حضرت رضا(ع) برسانند وگرنه دفاتر نذورات در 
حرم مطهر داير هســتند.  بسيارى از نذركنندگان 
هم با مراجعه مستقيم به دفاتر نذورات حرم مطهر 
رضوى نذر خود را ادا مى كنند. هم اكنون بيســت 
دفتر نذورات شــامل 19 دفتر نقدى و غيرنقدى و 
يك فروشــگاه فرش در محل 
بست باب الجواد(ع) مربوط به 
فرش هــاى نذوراتى تقديمى از 
سوى ناذرين كه اكثراً در قواره ها 
و اندازه هــاى كوچك و عمدتاً 
قاليچه است در مجموعه بارگاه 

مطهر رضوى فعال است.
در حــال حاضــر از ايــن 19 
دفتر نذورات شــامل: پنج دفتر 
غيرنقدى و يــك دفتر به طور 
و  غيرنقدى)  و  مشترك(نقدى 
13 دفتر نيز مربوط به نذورات 
نقدى است. همچنين 13 دفتر 
از تعــداد كل دفاتر نذورات، به 
صورت شبانه روزى فعال بوده و 
مابقى دفاتر نيز در ساعات مشخص(از صبح تا شب) 
دايــر و آماده دريافت نذورات و ارائه خدمات نذر به 

زائران هستند.

 آيا افراد خاصى در دفاتر نذورات آســتان 
قدس رضوى مشغول خدمتگزارى به زائران و 

مجاوران هستند؟
كاركنان و نيروهاى شاغل در مديريت نذورات كل 
آســتان قدس رضــوى داراى تحصيالت ديپلم تا 
كارشناسى بوده و متوسط ميانگين سنى آن ها بين 
25 تا 35 ســال است. اين افراد دوره هاى آموزشى 
خاص فعاليت در دفاتر نذورات از جمله طالشناسى، 
شناســايى سنگ هاى قيمتى و زينتى و... را تا حد 
امكان ســپرى كــرده و با توجه به حضــور زائران 
غيرايرانى در بارگاه مطهر رضوى دوره هاى زبان هاى 

خارجى را نيز گذرانده اند.

 به چه روش هاى ديگرى مى توان نذورات را 
به آستان قدس رضوى تحويل داد؟

 روش هاى ديگرى نيز وجود دارند كه زائران مى توانند 
براى پرداخت و يا ارسال نذورات خود از اين روش ها 
استفاده كنند كه وجود شماره حساب هاى بانكى 
مشخص، استفاده از درگاه هاى پرداخت اينترنتى، 
دســتگاه هاى كارت خــوان(PoS)، حمل و نقل 
هوايى، ريلى، زمينى از طريق شركت هاى حمل و 
نقــِل بار و با ارائه بارنامه معتبر، همچنين از طريق 
شركت پست جمهورى اسالمى ايران و ارسال رسيد 
و اعــالم وصول دريافت نذورات مربوط و... از جمله 

اين روش هاست.

مدير نذورات كل آستان قدس رضوى در گفت وگو با قدس تشريح كرد

چگونه نذر خود را به حرم مطهر رضوى برسانيم؟

 13 دفتر از تعداد 
كل دفاتر نذورات، 

به صورت شبانه 
روزى فعال بوده و 
مابقى دفاتر نيز در 
ساعات مشخص(از 
صبح تا شب) داير 

و آماده دريافت 
نذورات و ارائه 
خدمات نذر به 
زائران هستند

بــــــــرش

مؤسســه جوانــان آستان 
قدس رضوى با هدف اشاعه فرهنگ 
و سيره رضوى در دانشگاه ها، حمايت 
از تشــكل هاى دانشــجويى مؤمن 
انقالبى براى هم افزايى و تأثيرگذارى 
در سراسر كشور و همچنين معرفى 
ظرفيت هاى آستان قدس رضوى به 
هاى 

همزمان با دهه مبارك فجر، 
 دانش آموز برگزيده مسابقات 
علمى، قرآنى، ورزشى، هنرى مدارس 
امام رضا(ع) در هشــتمين مراسم 

در اين همايش مديــر عامل بنياد 
فرهنگــى رضوى، در ســخنانى با 
اشــاره به افتخارات دانش آموزان در 

همزمان با دهه مبارك فجر 
 بهمن مزار شهداى 
مدفــون در حــرم مطهــر رضوى 

 بهمن  ماه 
 تدارك ديده 
شده است كه زائران و خانواده معزز 
شهدا پس از حضور در حرم رضوى 

 نفــر از قاريــان، 
حافظــان و نخبگان قرآنى كشــور 
عــراق در ايام اهللا دهه با بركت فجر 
به مشــهدالرضا(ع) مشرف شدند و 
با حضــور در رواق غدير حرم مطهر 
رضوى به تــالوت آيات روح بخش 

اين گروه از قاريان در مســابقات 

شماره حساب هاى بانكى نذورات كل آستان قدس رضوى 
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  حساب جارى جام بانك ملت- شعبه آستان قدس (كد شعبه 4941/1)

58888888/24
 حساب جارى سپهر بانك صادرات ايران- شعبه مركزى مشهد (كد شعبه 15)

0100850085001
 حساب ارزى بانك صادرات ايران- شعبه مركزى مشهد (كد شعبه 15)

010299145601
 حساب مخصوص عقيقه بانك ملت شعبه آستان قدس (كد شعبه 4941/1)

59830646/29
 شماره كارت بانك ملت:      6104-3377-7003-3866
 شماره كارت بانك ملى:      6037-9918-9987-8452

آدرس پســتى نذورات كل: مشــهد مقدس- حرم امام رضا(ع)- صحن آزادى- مديريت 
نذورات كل آستان قدس رضوى - كدپستى 9134843377 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
پنجشنبه 19     بهمن 1396  21 جمادی االول  1439  8 فوریه 2018  سال سی و یکم  شماره 8618    

سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

آمریکا صالحیت یک میانجی بی طرف را ندارد مهر: رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین در جشنواره »قدس پایتخت جوانان اسالمی« که در رام اهلل برگزار شده بود تأکید کرد، آمریکا دیگر 
صالحیت ندارد یک میانجی بی طرف در پرونده فلسطین باشد. عباس در جشنواره »قدس پایتخت جوانان اسالمی« که در مقر ریاست تشکیالت خودگردان در رام اهلل برگزار شده بود تأکید کرد، قدس 

پایتخت جوانان مسلمان و مسیحی است و دولت آمریکا دیگر صالحیت ندارد میانجی بی طرفی باشد. وی افزود: کسی به جای ما تصمیم گیری نخواهد کرد. 

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

درخواستسناتورهای
آمریکاییبرایتحریمایران

مهر:۱۴ تن از ســناتورهای جمهوری خواه 
آمریکا در نامه ای به »دونالد ترامپ«، از وضع 
تحریم ها علیه ایران به بهانه آنچه »پیگیری 
برنامه های موشک بالستیک از سوی تهران« 
خواندند، حمایت کردند. این ســناتورها در 
نامه خود ادعا کرده اند »ایران برنامه موشک 
بالستیک خود را فعاالنه دنبال می کند که این 
امر نیروهای نظامی استقرار یافته ما، متحدان 

ما و منافع ما را تهدید می کند!«

ریاضحریمهواییخودرا
بهرویصهیونیستهاگشود!

باشــگاهخبرنگارانجوان: عربســتان 
ســعودی دیروز برای اولین بار حریم هوایی 
خود را به روی پروازهای شرکت هواپیمایی 
»ایرایندیا« به مقصد اراضی اشغالی فلسطین 

گشود. 
طبق اعالم پایگاه عرب ۴8، پس از گذشت 
یک ماه از سفر بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیستی به هند و امضای شماری 
از توافقــات در زمینه های مختلف میان دو 
طرف، رسانه های دیروز گزارش دادند شرکت 
»ایر ایندیا« سفرهای هوایی مستقیم خود را 
از هند به مقصد فلسطین اشغالی و با عبور 
از آسمان عربستان سعودی آغاز خواهد کرد.

هشداروزارتخارجهمصر
بهترکیه

مهــر:وزارت خارجه مصر هشــدار داد، با 
هرگونه تالشــی برای نقض حاکمیت مصر 
مقابله خواهد شد. »احمد ابو زید« سخنگوی 
وزارت خارجه مصر به سخنان اخیر »مولود 
چاووش اغلو« وزیــر خارجه ترکیه واکنش 
نشــان داد و اعالم کرد، هرگونه تالش برای 
نقض حاکمیت مصر یا نفی حقوق این کشور 
غیر قابل قبول است و با این تالش ها مقابله 

خواهد شد. 
وزیر خارجه ترکیه گفته بــود، آنکارا توافق 
ترســیم مرزهای آبی میــان مصر و قبرس 
در شــرق دریــای مدیترانه را به رســمیت 

نمی شناسد.

نگاه به رویدادها

ازنظرمحورآستانه
مداخلهیکجانبه
ترکیهدرعفرین
یکحرکتانحرافی
است

بــــــــرش

نمایشکمدیاقتداردرآمریکا
آیا»آتشوخشم«ترامپدرجهانخریداریدارد؟

بینالملل: کاخ ســفید از تمایل دونالد 
ترامپ، رئیس جمهــوری آمریکا برای 
برگزاری رژه و نشــان دادن توان نظامی 
این کشــور خبــر داد.رئیس جمهوری 
آمریــکا در یــک ســال گذشــته به 
مناسبت های مختلف، بر نمایش قدرت 
نظامی این کشــور، افزایش بودجه های 
نظامی و خط و نشــان کشــیدن برای دیگران تأکید کرده است. چندی پیش 
»دونالد ترامپ« در جدالی توییتری نوشــت، کلید اتمــی روی میز کار رئیس 
جمهوری امریکا از کلید اتمی رهبر کره شمالی بزرگ تر است. وی همچنین در 
سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل، در اقدامی بی سابقه، کره شمالی 
عضو این سازمان را تهدید به نابودی کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین اعالم 
داشته است در برخورد احتمالی با کره شمالی، »آتش و خشم« ی به راه خواهد 
انداخت که جهان تاکنون مشــابه آن را ندیده باشد. البته این سیاست تهدید و 
ارعاب فقط به الفاظ رئیس جمهوری آمریکا محدود نبوده اســت؛ بلکه در اسناد 
راهبری و امنیتی این کشور نیز مورد تأکید قرار گرفته است. سند »راهبر امنیت 
ملی«، سند »راهبر دفاع ملی« و سند »بازبینی وضعیت هسته ای« که در دولت 
ترامپ منتشر شده اند، دشمنان و رقبای آمریکا، حتی کشورهای فاقد تسلیحات 

اتمی نیز به نابودی کامل تهدید شده اند.

ترامپ در تدارک برپایی رژه های نظامی برای نمایش قدرت
در این میان، ساخت سالح های اتمی کوچک موسوم به بمب های اتمی مینیاتوری 
در کانون راهبرد جدید اتمی آمریکا قرار گرفته اســت تا در صورت لزوم، قابلیت 
اســتفاده از آنان در جنگ های پیش رو وجود داشــته باشــد. با توجه به چنین 
پیشــینه ای، اکنون دولت ترامپ در تدارک برپایی رژه های نظامی برای نمایش 
قدرت ارتش این کشور است. »گِرِگ جافی« در واشنگتن پست نوشت: پنتاگون 
و کاخ سفید قصد دارند با این اقدام، قدرت قوای مسلح آمریکا را به رخ جهانیان 
بکشند. البته در اکثر کشورهای جهان، چنین رژه هایی برگزار می شود. با این حال، 
آمریکایی ها به این دلیل که همــواره در جنگ های فرامرزی قرار دارند و در این 
جنگ ها، آخرین دستاورهای نظامی خود را در صحنه های واقعی جنگ به نمایش 

می گذارند، نیازی به برپایی رژه های نظامی در داخل شهرهای آمریکا نداشته اند. 
اما اکنون جریان ناسیونالیستی - میلیتاریستی آمریکا به نمایندگی ترامپ قصد 
دارد از این ظرفیت برای ارعاب دشــمنان، رقبا و منتقدان واشــنگتن در جهان 
استفاده نماید. رئیس جمهوری آمریکا وعده داده است که بزرگ ترین ارتش تاریخ 
را ســازماندهی کند و به همین دلیل نیز بودجه وزارت دفاع این کشــور به 700 
میلیارد دالر بالغ شده است.  با این حال، سیر تحوالت 20 ساله اخیر نشان می دهد 
که به موازات تقویت ارتش آمریکا و حضور این کشــور در جنگ های افغانستان، 
عراق، لیبی و سوریه، از تأثیرگذاری این کشور بر نظام بین الملل کاسته شده است، 
تا جایی که اراده واشنگتن نشینان در برخی از موضوعات حساس بین المللی مورد 

تمکین دیگران، حتی برخی از نزدیک ترین متحدان آمریکا نیز قرار نمی گیرد.

احتمالبرگزارینشسترئیسانجمهور
ایران،روسیهوترکیهدربارهسوریه

فارس: کرملین اعالم کرد، رئیسان جمهور روسیه، ایران و ترکیه احتمال برگزاری 
دیدار سه جانبه درباره سوریه را رد نکردند. سخنگوی کاخ ریاست جمهوری روسیه 
تأکید کرد، هنوز هیچ توافقی در خصوص برگزاری چنین نشستی صورت نگرفته 
اســت، اما در صورت لزوم برگزاری چنین نشستی، سران سه کشور احتمال آن 
را رد نکرده اند. »دیمیتری پســکوف« در ادامه تأکید کرد: »به هر حال احتمال 

برگزاری نشست سه جانبه میان سران ایران، روسیه و ترکیه وجود دارد«.

گزارش خبری

خبر

تحوالت  آرشخلیلخانه   سیاست/  
میدانی سوریه، به ویژه ادامه عملیات نظامی 
ترکیه در عفرین به بهانه مقابله با گروه های 
تروریســتی همچون »پ ک ک«، »ی پ 
گ« و »پــژاک« و ایجاد یک منطقه حائل 
برای تضمیــن امکان بازگشــت آوارگان 
سوری، که با مخالفت ایران روبروست، دور 
جدیدی از رایزنی های دیپلماتیک میان 3 

کشور محور آستانه را کلید زد.
پس از آنکــه مقامات ایــران در باالترین 
ســطوح از جمله شــخص 
روحانی،  جمهــور  رئیــس 
بر ضرورت توقــف عملیات 
نظامی ترکیه در خاک سوریه 
عصر  دیروز  کردنــد،  تأکید 
مولــود چــاووش اوغلو وزیر 
خارجه ترکیه برای رایزنی با 
همتای ایرانی خود به تهران 
آمد تا درباره مســائل منطقــه ای از جمله 
رویدادهای این روزهای ســوریه با محمد 
جواد ظریف رو در رو گفت وگو کند. او پیش 
از سفر به تهران در گفت وگوی تلویزیونی 
با شــبکه »تی جی آرتی« ترکیه گفته بود 
اختالف نظری میان آنکارا و مسکو در مورد 

عملیات عفرین وجود ندارد. 
پیش از آن ظریف و ســرگئی الوروف وزیر 
خارجه روسیه در گفت وگویی تلفنی درباره 
آخرین تحوالت ســوریه و روند آســتانه و 
کنگره گفت وگوی ملی سوریه در سوچی 

به رایزنی پرداخته بودند. حسن روحانی سه 
شنبه شب در نشست خبری خود در پاسخ 

به سؤالی درباره مداخله نظامی 
ترکیــه در ســوریه و تحلیل 
و تفســیرهایی کــه در مورد 
هماهنگی آنکارا و مســکو در 
این زمینه در فضای رسانه ای 
از  صراحتاً  می شــود،  مطرح 
رایزنی ها  و  ارتباطــات  تداوم 

میان 3 کشــور محور آستانه سخن گفت 
و البته تأکید کرد این موضع اصولی ایران 
است که ورود ارتش ترکیه به داخل خاک 
ســوریه باید با اجازه دولت و رضایت مردم 
این کشور باشد و ایران غیر از این چیزی را 
نمی پذیرد و می خواهیم این مداخله زودتر 
پایان یابد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت 
امور خارجه ایران هم چند روز پیش تأکید 
کرد که عملیات نظامی ترکیه در شــمال 
سوریه باید متوقف شــود زیرا این روند به 
بازگشت تروریست ها و ناآرامی در این کشور 
منجر خواهد شــد. او از آنکارا خواســت تا 
مسائل خود را در چارچوب مذاکرات آستانه 

و توافق سوچی دنبال کند.
به نظر می رســد دولت ترکیه در روزهای 
اخیر از یک ســو زیر فشــارهای سیاسی 
شدیدتری در مورد عملیات نظامی خود در 
خاک ســوریه قرار گرفته است، اما از دیگر 
ســو تالش دارد تا متحــدان خود در روند 
آستانه را به نحوی در مورد برنامه های خود 

مجاب کرده و احتماالً با دولت ســوریه نیز 
کانال هایی بــرای رایزنی ایجاد کند و البته 
آنکارا دریافته این مسیر تنها 
از مســکو نمی گذرد و تهران 
نقشــی تعییــن کننــده در 

موضوع سوریه دارد.
همزمــان دیروز منابع خبری 
وابسته به معارضان سوریه از 
سفر یک هیئت نظامی وابسته 
به ارتش ترکیه به اســتان ادلب سوریه که 
تحت اشــغال تروریست های جبهه النصره 
قرار دارد، خبر داده و مدعی شــدند ارتش 
ترکیه قصد دارد در منطقه فوعه و کفریا در 
ریف ادلب یک فرودگاه را به پایگاه نظامی 
برای نیروهای خود بدل کند. دولت سوریه 
هنوز به این خبر واکنش نشان نداده است، 
و این امر ممکن است به افزایش تنش میان 

دمشق و آنکارا منجر شود.

احتمال بازگشت سران به سوچی
پیچیده شــدن تحوالت میدانی سوریه، به 
ویژه تبعات مداخله نظامی ترکیه در شمال 
این کشــور احتمال دیــدار و رایزنی های 
سیاسی در سطح سران 3 کشور ضامن روند 

آستانه را به شدت تقویت کرده است.
رســانه های عرب زبان منطقــه و برخی از 
رسانه های خاص در کشــورهای غربی در 
هفته های اخیر تــالش کردند تا عملیات 
نظامــی ترکیه در ســوریه را بــه نحوی 

کنارگذاشته شدن ایران از تحوالت سوریه 
و هماهنگی دوجانبه میان آنکارا و مســکو 
معرفی کنند، با این حال حسن روحانی در 
نشســت خبری اخیر خود از تماس تلفنی 
والدیمیر پوتین با او و تأکید وی بر ضرورت 
دیدار مجدد روئســای جمهور سه کشور 
محور آســتانه یعنی ایران، ترکیه و روسیه 

خبر داد.

آنکارا پیام ایران را گرفت
یک کارشناس مسائل منطقه غرب آسیا با 
اشاره به اعزام وزیر خارجه ترکیه از سوی 
اردوغان برای دیدار با همتای ایرانی خود و 
رئیس جمهور روحانی اظهار داشت: ترکیه 
در شرایطی قرار دارد که می داندقادر نیست 
بدون توجــه به دیدگاه ها و مطالبات ایران 
در مورد ســوریه از بحران جدید به راحتی 
خارج شــود و این فرصت مناسبی بود تا 
تهران تبعات اقدام یکجانبــه ترکیه را به 
چاووش اوغلو یادآور شود. مصیب نعیمی 
اظهار داشــت: اقدام ترکیــه در حمله به 
منطقه عفرین می تواند بهانه الزم را برای 
مداخلــه جدیدی از ســوی آمریکا فراهم 
کند و روند آزادســازی سوریه را با مشکل 
مواجه کند. ایران به عنوان متحد سوریه که 
نقشی محوری در حل بحران سوریه دارد از 
ابتــدا با این اقدام ترکیه مخالفت کرد زیرا 
جنگ نمی تواند مشکل ترکیه را حل کند. 
تنها راه قــرار گرفتن ترکیه در کنار دولت 
سوریه و محور آستانه، مقابله با تروریست ها 
و پیشبرد روند سیاســی برای ایجاد یک 
ســاختار جدید اســت. وی افزود: هرگونه 
اقدام یکجانبه که به درگیری دامن بزند هم 
بحران را دامن می زند و هم کشور مداخله 
کننده را درگیر شــرایط دشواری خواهد 
کرد. این از نظر محور مقاومت یک حرکت 
انحرافی اســت لذا وقتی ترکیه در محور 
آستانه قرار گرفته و تعهد داده در بازگشت 
آرامش همراهی کند اقدامات یکطرفه آنها 
که همه را به چالش بکشد مناسب نیست. 
تهران این پیام را به آنکارا داده و حضور وزیر 
خارجه ترکیه در تهران یعنی آنکارا این پیام 

را دریافت کرده است.

نگاهیبهرایزنیهایچاووشاوغلودرتهرانبامحوریتسوریه

معادالت منطقه بدون ایران حل نمی شود
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

یک گام تا تصویب نهایی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان خانه ملت: محمد علی پورمختار، عضو کمیسیون قضایی مجلس از بررسی الیحه حمایت از کودکان و نوجوانان در صحن علنی 
پس از بررسی الیحه بودجه ۹۷ خبر داد. وی در ادامه گفت: شورای نگهبان به برخی مواد الیحه ایراد گرفت که این ایرادها در کمیسیون در حال بررسی و برطرف شدن است. عضو کمیسیون قضایی 

مجلس خاطر نشان کرد: انتظار داریم بعد از برطرف شدن اشکال ها و بررسی بودجه در صحن علنی مجلس، الیحه مورد بررسی و تصویب نهایی قرار گیرد. 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

در آستانه سالروز والدت حضرت فاطمه زهرا h  انجام می شود

راه اندازی مرکز مجهز چشم پزشکی در بیمارستان رضوی
 جامعه/ محمدحسین مروج کاشانی   
مدیرعامل بیمارستان فوق تخصصی رضوی 
از راه اندازی مجهزترین مرکز چشم پزشکی 
در زمینه اصالح عیوب انکساری چشم در 
این بیمارســتان در نیمه دوم اسفند سال 
جاری و در آســتانه میالد حضرت فاطمه 
زهرا)س( و مصــادف با روز زن و روز مادر 

خبر داد.
دکتررضا سعیدی در گفت و گو با خبرنگار 
قــدس با اعالم ایــن خبر افــزود: عیوب 
انکســاری از جمله معضالت چشم بوده 
که سبب ایجاد اختالالت بینایی در افراد 
شده و به همین منظور راه اندازی این مرکز 
کمک شایانی در جهت رفع این معضالت 

در افراد مبتال به آن است.
این فوق تخصص نوزادان همچنین اشاره 
کرد: بــه یاری خداوند متعــال و عنایات 
حضــرت رضا)ع( بزودی خدمات چشــم 
پزشــکی نوزادان تحت عنــوان کلینیک 
تشــخیص و درمــان اختالالت شــبکیه 
نوزادان نارس کلینیک) ROP( توســط 
همکاران فوق تخصص شــبکیه راه اندازی 

خواهد شد.
وی تأکید کــرد: این کلینیک)ROP( با 
خصوصیات مربوط و با استفاده از دستگاه 
Ret cam بــرای نخســتین مرتبه در 
ســطح کشــور و در بین بیمارستان های 
بخش خصوصی در بیمارستان رضوی راه 

اندازی می شود.

 رتینوپاتي نوزادان نارس چیست؟
مدیرعامل بیمارستان رضوی در مورد این 
بیماری گفت:رتینوپاتــي نوزادان نارس یا 
ROP، یک بیمــاري بالقوه نابینا کننده 
بوده و ســاالنه تعداد زیادي از کودکان در 
اثر این بیماري دچار کاهش قدرت بینایي 

و حتی دچار نابینایي مي شوند. 
ایــن فوق تخصص نــوزادان افــزود: این 
بیماري، یک بیماری ناشــي از اختالل در 
روند طبیعي تکامل عروق شــبکیه بوده و 
با وجود پیشرفت هاي اخیر علمی، بیماری 
ROP همچنان یک علت مهم نابینایي در 

سراسر دنیا به شمار مي رود. 
وی خاطرنشــان کرد: میزان بروز درجات 
مختلف بیماری ROP در نوزادان با وزن 

تولد کمتــر از ١٢٥١ گــرم، از ١٠ تا ٤٦ 
درصد و در نوزادان با ســن آبستني کمتر 

از ٣٢ هفته، ٦ درصد گزارش شده است.
دکتر سعیدی در زمینه عوامل 
ایجادکننده این بیماری گفت: 
در زمینــه برخــی از عوامل 
پیدایش  در  احتمالــي  مؤثر 
این بیماري می توان به ســن 
آبســتني و وزن پاییــن در 
هنگام تولد، دریافت اکسیژن 

باال، ســابقه بیماریهای زمینــه اي مانند 
سندروم زجر تنفسي، سابقه دریافت خون، 
سابقه سپسیس، ســابقه نور درماني و.... 

اشاره کرد.

 عالیم و نشانه ها
مدیرعامل بیمارســتان رضوی در ارتباط 
با عالیم بیمــاری رتینوپاتي نوزادان نارس 
اظهار داشــت: بــا توجه بــه تحقیقات و 
پژوهش هــای علمی صــورت گرفته در 
جهان،نشانه ها و عالیم ابتال به این بیماری 
تاحدودی شناخته شــده که نگه داشتن 
اجســام نزدیک چشم، مشــکل در دیدن 
فاصلــه دور، بســتن و تنگ کــردن یک 
چشم، بی میلی نسبت به استفاده از یک 
چشم، ضعف دید )که قبالً توسط پزشک 
تشخیص داده نشــده(، افت ناگهانی دید، 

انحراف چشم و....از جمله این عالیم است.
وی در مورد تشخیص این بیماری تصریح 
کرد: نوزادانی که ریسک ROP دارند، باید 
در هفته چهارم تا ششم پس 
از تولد، معاینه چشم پزشکی 
بر روی آنان انجام شود و چشم 
پزشک با استفاده از قطره های 
گشاد کننده مربوط، مردمک 
چشــم را باز کرده و سپس با 
آفتالموسکوپ شبکیه چشم را 
می بیند. همچنین انجام معاینه های دوره ای 
اینکه پیشــرفت  برای مشــخص کردن 
بیماری متوقف شده یا نه و اینکه به درمان 
نیاز است یا خیر نیز در این زمینه می تواند 

ثمربخش باشد.

 درمان بیماری
این فوق تخصص نوزادان با اشاره به برخی 
از اقدامات الزم بــرای درمان این بیماری 
گفت: بعضی از کودکانی که بیماری شان 
در حــد درجه ١ یا ٢ اســت بدون درمان 
بهبــود می یابند، ضمن اینکــه در موارد 
شدیدتر، در صورتی که بیمار عالیم بیماری 
درجه ٣ یا باالتر را نشان دهد، درمان الزم 

خواهد بود.
وی ادامه داد:برای جلوگیری از انتشار عروق 
غیرطبیعی ممکن است مناطقی از شبکیه 

را با روشــی به نام کرایوتراپی درمان کرده 
که در این روش قســمت هایی از شبکیه 
چشــم منجمد می شــود.   دکتر سعیدی 
با اشــاره به اینکه لیزر هم ممکن اســت 
بدین منظور استفاده شــود، افزود:در هر 
دو روش، زخم های دائمی در قسمت های 
محیطی شبکیه باقی می ماند،اما در اغلب 
موارد این روش های درمانی در حفظ دید 
مرکزی بیمار موفــق عمل می کنند و در 
صورت جداشدگی شــبکیه چشم، انجام 
عمل جراحی،اجتناب ناپذیــر و ضروری 

خواهد بود.

 رفع عیوب انکساری با 5روش
ایــن خبــر می افزاید، مطابــق اظهارنظر 
کارشناسان فعال در بخش چشم و تجهیزات 
پزشکی بیمارستان رضوی، در مرکز چشم 
پزشــکی مربوط به اصالح عیوب انکساری 
چشم در این بیمارستان، مشکالتی مانند: 

دوربینی،  بینــی،  نزدیــک 
آســتیگمات و پیرچشمی با 
جدیدترین روش های موجود 

در دنیا،برطرف می شود.
در این مرکز قرار است با پنج 
»الزک«،   ،»PRK« روش 
»اســمایل«  »فمتولیزیک«، 
معضالت  بایانــد«  »پرس  و 
انکســاری  عیوب  به  مربوط 

چشم برطرف شود.
همچنین بر اساس این خبر، 
راه انــدازی ایــن مرکز برای 
نخســتین مرتبه اســت که 
در بیمارســتان رضوی انجام 
رفع  اینکه  می شــود، ضمن 

عیب پیرچشــمی به روش لیزراگزایم در 
بین مراکز درمانی در سطح کشور نیز برای 
اولین مرتبه در بیمارستان فوق تخصصی 
رضوی انجام می شــود. کارشناس بخش 
چشــم و تجهیزات پزشــکی بیمارستان 
رضوی همچنین از ارائه خدمات به بیماران 
دارای قوز قرنیــه )تراتیکونوس( خبر داده 
 CCL و معتقدند این خدمــات به روش
)کراس لینکینــگ( بوده که این روش نیز 
برای اولین مرتبه در بیمارستان رضوی به 

بیماران مورد نظر، ارائه می شود.
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کمی تکاپو، کمی سختگیری
قاضی ســراج چندی پیش سری به شهرک فرودگاهی امام زده و سه مدیر این 
شهرک را به دلیل بی تدبیری در ماجرای ریزش برف به مدت ١٠ سال از خدمات 

دولتی محروم کرد. 
وی به قصور و اخاذی برخــی از رانندگان فرودگاه که یک میلیون تومان بابت 
حمل چهار مسافر به شهر از مردم مطالبه می کردند، رسیدگی کرد و تا آنجا که 
می توانست در شناسایی و تنبیه مقصران این اتفاق در فرودگاه کوشید و نشان 
داد که به همین جدیت می توان به ســاختار بروکراســی تنبل و دچار مشکل 

واکنش مناسب نشان داد و خاطیان ناالیق را سر جای خود نشاند.
در جایی خواندم تاکسیرانی تهران تصمیم گرفته است دستگاه G.P.S را روی 
تمام تاکســی ها نصب کند تا از این طریق بر استراحت و خانه نشینی برخی از 
آقایان تاکسیران نظارت کند و مانع از آن شود تا آن ها در روزهای بارانی و برفی 

مردم را به امان خدا رها کنند.
ما خدمات فرودگاهی و تاکســیرانی را از کشــورهای خارجی تقلید و اقتباس 
کرده ایم و باید مقررات و ضوابط آن کشــورها را هم عیناً اجرا کنیم در غیر این 
صورت نتیجه همان وضعیت شلم شوربای مفتضحانه ای می شود که در روزهای 

ریزش برف اخیر شاهد آن بوده ایم و پس از آن داد بسیاری از مردم درآمد.
من معتقدم نه شهردار اصالح طلب کنونی که شخصاً مردی خوب، فهیم و مؤدب 
است، توانایی تصدی وظایف شهردار شهری ١٢ میلیون نفری را دارد و نه جناب 
دکتر مهندس آخوندی، وزیر محترم راه و شهرسازی که نه در هوا نه در زمین 
نه در دریا کاری از او ســاخته نیست و چه در هواپیمایی، چه در زمینه راه های 
زمینی و راه آهن و چه در دریانوردی و چه در زمینه مسکن و شهر و خانه سازی 

جز سخن پراکنی کاری از دستش ساخته نیست. 
آقای قاضی ســراج سری به فرودگاه زد و با حضورش نشانه های قدرت دولت را 

به منصه ظهور رساند.
قاضی ســراج باید این مشــی را ادامه دهد و از آن نهراسد و جا نزند. مردم در 
موضــوع حقوق نجومی صحبت های صریح قاضی ســراج دربــاره دخالت ها و 
فشــارهای یکی از بستگان رئیس جمهور برای به کار گیری مدیرعامل معزول 
بانک رفاه را به خاطر دارند که چگونه وی با این اقدام دست کم مانع گسترش 

فساد آن آقا شد.
قطعاً وقتی فساد در باال دامنگتر باشد، راننده فرودگاه امام هم برای حمل مسافر 
از فرودگاه به شهر یک میلیون تومان از مسافر مطالبه می کند و سه مدیر شهر 
فرودگاهی هم در نهایت بی لیاقتی و ندانم کاری آبروی فرودگاه کشور را با این 

اقدام می برند.
مــن نمی دانم در ایــن فرودگاه با این عظمت چرا فکری بــرای خرید ٢٠-١٠ 
کامیون بزرگ برف روب نشــده بود که از ســپیده دم روزی که برف به ارتفاع 
٣٠ ســانتیمتر کف فرودگاه را پوشــاند، اقدام به برف روبی کرده و باند را برای 
پرواز آماده کنند. چرا باید فرودگاه اول کشــور وضعی پیدا کند که با یک اتفاق 
مسافران چند شبانه روز در فرودگاه زندانی  شوند و سر و صدای مسافران خارجی 

نیز در آید.
پس از ماجــرای برف و فرودگاه و اقدامات مســئوالن اجازه بدهید به موضوع 

دیگری اشاره کنم.
نخســت اینکه آقای دکتر روحانی اصرار دارد کابینه خود را پر از پیرمردان کند 
)مگر به استثنای وزیر ارتباطات(. در رده های پایین تر معدل سنی کار به دستان 
جوانانی اســت که نداشــتن تجربه در کاری که به آن ها ســپرده شده از سر و 

رویشان می بارد.
گاهی در تلویزیون مصاحبه های مقام های صاحب مسئولیت بزرگ مملکتی را 
می بینیم. شما هم می توانید مقایسه ای کنید. در بسیاری از کشورها مشاغل مهم 
را به افرادی دارای موهای خاکستری و سیاه سفید می سپارند، برای اینکه آنان 

صاحب تجربه کاری هستند.
موضوع دیگر آنکه دو ماه و نیم یا ســه ماه از زلزله سرپل ذهاب می گذرد و باز 
هم صحبت از توزیع نشدن کانکس به حد کافی است، برخی از فعاالن مردمی 
و خیران به خوبی کار می کنند.بعضی از آن ها در فضای مجازی با اســتفاده از 

کمک های مردمی کارهای مهم و مؤثری انجام داده اند.
دیدم خیلی از خانواده ها در کانکس قرار گرفته اند، دیدم تعداد زیادی کانکس های 
قرمز رنگ به مناطق زلزله زده آورده و حتی در کل کارگاه های ساخت کانکس 
احداث کرده اند. باید بپذیریم که طرح های بلند مدت،رؤیایی و ســودایی مردم 
زلزله زده را از سرمای زمستان نجات نخواهد داد.دیدم نماینده مجلس از بعضی 
از مناطــق زلزلــه زده آمار کودکان متوفی را می دهد که قربانی ســرما و نبود 

پناهگاه شده اند.
نماینده مجلس که مرد جوانی بود، گله می کرد که هنوز عده ای زیر چادر زندگی 

می کنند و دچار یخ زدگی و سرماخوردگی و مرگ می شوند.
من نمی دانم هالل احمر و کمیته پیشــگیری از بحران چرا با چند مؤسســه 
بین المللی مشورت نمی کند؟ مگر در کشورهای دیگر راه های مبارزه با برف و یخ 
و ســرما وجود ندارد؟ مگر روسیه، چین، کانادا، سوئد، نروژ، آلمان، ژاپن مناطق 

سردسیر ندارند؟
در مجله نشنال جئوگرافیک دیدم در قطب شمال یا قطب جنوب روی شهرهای 
قطبی ســوله های بزرگ سفید ایجاد کرده اند تا مردمانی که در خانه های پیش 
ســاخته یا کانکس ها زندگی می کنند، به طور مستقیم در معرض سوز سرما و 

برف و یخبندان نباشند؟ 
نکته اینجاست که آقایان مسئول این مجالت را نمی بینند و نمی خوانند، هیچ 
آموزشی هم در این خصوص ندیده اند، هیچ فیلم مستندی هم در این خصوص 
تماشا نکرده اند و به همین دلیل است که قصد دارند به سبک ١٠٠ سال پیش 

مردم زلزله زده را اسکان دهند.
کافی بود چند اردوی نظامی برگزار شود. با سوله چندین رستوران تأسیس کنند، 
مثل پادگان ها، عجالتاً از محل 7٠ میلیارد دالر کمک های مردمی که هالل احمر 
جمع آوری کرده، غذای رایگان در سه وعده به مردم بدهند،چند فروشگاه بزرگ 

شهروند و هایپراستار در شهرها تأسیس کنند.
آن ٥ میلیون اهدایی دولت را که ماه ها صحبت از آن است به مردم بدهند و یک 

زمان دقیق برای بازسازی و تحویل ساختمان ها تعیین کنند.
دولــت از فردی چون دکتر قالیباف بخواهد سرپرســتی مناطــق زلزله زده را 
عهده دار باشــد. او مردی غیرتمند، جدی، برنامه ریز و مسئولیت پذیر است، به 
جــای اینکه عده ای علیه او ژاژخایی کننــد، صادقانه از وی خواهش کنند وارد 
صحنه شود و به این بازی تأسف بار؛ یعنی بالتکلیفی مردم سرپل ذهاب و سایر 

مناطق خاتمه دهند.

رتینوپاتي نوزادان 
 ،ROP نارس یا

یك بیماري بالقوه 
نابینا کننده بوده 

و ساالنه تعداد 
زیادي از کودکان 
در اثر این بیماري 

دچار کاهش قدرت 
بینایي و حتی 
دچار نابینایي 

مي شوند

بــــــــرش

اعالم زمان 
رجیستری گوشی های 

سامسونگ و هواوی 

جامعه: به گفته رئیس انجمن واردکنندگان 
گوشــی های تلفن همراه قرار شده تا پایان 
اســفند امسال، گوشــی های سامسونگ و 
هواوی هم مشمول اجرای طرح رجیستری 
شوند.محمود صفار می گوید 7٠ درصد بازار 
در اختیار گوشی های سامسونگ و هوآوی 
است و تا وقتی این دو برند زیرپوشش طرح 
رجیستری نروند، در عمل 7٠ درصد از این 
طرح بالتکلیف می ماند. طرح ریجستری ٢۸ 

مهرماه سرانجام این طرح کلید خورد.

مدیرعامل شرکت
 سرمایه گذاری شستا:

۱۰۵ شرکت 
تا پایان سال واگذار می شود

واگذاری  از  مدیرعامل »شســتا«  جامعه: 
١٠٥ شرکت تا پایان سال خبر داد. مرتضی 
لطفی گفت:از میان ١٥7 شــرکت شســتا 
تا پایان ســال قرار اســت ١٠٥ شرکت که 
خارج از برنامه ما و یا زیانده هستند واگذار 
شــوند، واگذاری و فروش هشت شرکت در 
دستور کار است که امیدواریم قطعی شود. 
گفت:سرمایه فعلی شستا ٣۹ هزار میلیارد 
تومان اســت و قرار است ۹ هلدینگ دارو، 
نفت، سیمان، حمل و نقل و انرژی کاهش 
پیدا کنند و بــه پنج هلدینگ بعدی نفت، 

بانک، دارو و معدن برسند.

عضو کمیسیون کشاورزی 
هشدار داد

عبور تلفات آنفلوانزای مرغی 
از مرز ۲۰ میلیون قطعه 

خانه ملت: عضو کمیسیون کشاورزی، آب 
و منابع طبیعی مجلس گفت: گزارش های 
دریافتی حاکی از عبور میزان تلفات از ٢٠ 
میلیون قطعه هســتند که ســبب کاهش 
جمعیت مرغ تخم گذار شــده اســت. وی 
عنوان کرد: باید اقدامات سریع و کارآمدی 
به کار گرفت تا این بیماری مهار شــود، در 
غیر این صورت بعــد از گرانی تخم مرغ با 
شیوع این بیماری در واحدهای تولیدی مرغ 
گوشتی شاهد گرانی گوشت مرغ می شویم.

عضو کمیسیون آموزش وتحقیقات 
مجلس عنوان کرد

دست انتشارات کمك 
آموزشی در جیب مردم

خانه ملت: فاطمه سعیدی، عضو کمیسیون 
آمــوزش و تحقیقات مجلس با اشــاره به 
حذف هر نــوع آزمون تســتی در مدارس 
ابتدایی کشــور، گفت: این آزمون ها آرامش 
و تمرکز دانش آمــوزان را برای آموزش های 
رســمی کشــور برهم می زند، آزمون های 
ورودی مدارس نــه تنها کمکی به آموزش 
دانش آموزان نمی کند، بلکه به سود افرادی 
است که دســت در جیب مردم کرده اند و 
با انتشار کتاب های کمک درسی سعی در 

کسب منافع مالی دارند.

خبر
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 حذف آزمون از مدارس ابتدایی

آیابازارمدارسغیردولتیسکهمیشود؟

گزارش خبری

جامعه: علی زرافشان ؛معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و 
پرورش می گوید: حــذف آزمون های ورودی از مقطع ابتدایی 
که آزمون هایی شبیه کنکور است، با هدف کاهش استرس در 
دا نش آموزان و ایجاد زمینه مناســب برای اجرای سند تحول 

بنیادین آموزش و پرورش است.
با اینحال جبار کوچکی نژاد، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس شــورای اســالمی در خصوص حذف آزمون از مقطع 
ابتدایی می گوید: حذف استرس آزمون، اتفاق خوبی است اما 

اگر به این بهانه، مدارس سمپاد حذف شوند قابل قبول نیست.
وی می گوید: کمیســیون آموزش مجلس در خصوص حذف 

مدارس سمپاد از متوسطه اول توسط وزارت آموزش و پرورش 
ورود خواهد کرد و توضیح خواهد خواســت زیرا مدارس عادی 

جوابگوی پرورش استعدادهای درخشان و برتر نیست.
کوچکی نژاد با بیان اینکه در حوزه مدارس ســمپاد دچار افراط 
و تفریط هستیم، اضافه می کند: زمانی آنقدر ظرفیت پذیرش 
را باال می بریم که ورودی مدارس سمپاد شامل سخت کوشان و 
تیزهوشان است و اکنون نیز آن را به کل منحل می کنیم؛ این 

افراط و تفریط آسیب زاست.
از ســوی دیگر جمعی از فرهنگیان نیز در نامه ای سرگشاده به 
وزیر آموزش و پرورش، پرســش هایــی را در خصوص حذف 

آزمون از دوره ابتدایی مطرح کرده اند.
آن هــا در نامه خود با تاکید بر اینکه برچیده شــدن بســاط 
آزمون هــای چهار گزینه ای از دوره ابتدایی نوید امیدبخشــی 
برای بازگشت آموزش و پرورش به مسیر صحیح خود در حوزه 
ساحت های تربیتی است آورده اند تکلیف دیگر مدارس خاص 
دولتی از جمله نمونه، شــاهد، هیئت امنایی و... در امر پذیرش 

دانش آموز در دوره متوسطه اول چگونه خواهد بود؟
دلیل آغاز این طرح از مدارس سمپاد چیست؟

آیــا وزیر آموزش و پــرورش می تواند حریف قدرتمندی مانند 
مدارس غیردولتی را که هم اکنون هم خود مختار هســتند و 

علم استقالل برافراشته اند را متقاعد به حذف کنکور کند؟ با چه 
تضمین باید حرف معــاون وزیر را در خصوص حذف آزمون از 
مدارس غیردولتی بپذیریم در حالی که نان برخی از این مدارس 
به ویژه در تهران عــالوه بر معدل باالی ١۹ در برگزاری آزمون 

چند باره و مصاحبه های علمی و عقیدتی است؟
آیا می دانید چرا مدیران مــدارس غیردولتی از حذف ناگهانی 
ســمپاد ذوق زده شــدند؟ خدمتی که با این تصمیم ناگهانی 
به مدارس غیردولتی شــد بازار خیلی از آن ها را سکه خواهد 
کرد. زیرا ساده انگاری است کسی باور کند با ماندگاری کنکور 
سراسری دانشگاه ها، مسابقات علمی و المپیادهای شِب کنکور 
کسی حاضر باشد فرزند نازنین خود را در مدارس دولتی آن هم 
با کالس های متراکم، معلمان ناراضی از حقوق و معیشت و فاقد 

کمک سرانه ثبت نام کند؟ 
آیا می دانید با اعالم این تصمیم و افزایش عالقه مندان مدارس 
غیردولتی، احتماالً باید شاهد افزایش شهریه این مدارس باشیم

 آیا می دانید بی توجهی به دانش آموزان با اســتعداد برتر که به 
لحاظ توانمندی های هوشی متفاوت هستند در مدارس عادی 

دولتی، آن هم با توصیفی که از آن شد، عین بی عدالتی است؟
پرســش های نظیر این ، موضوعاتی است که دست اندرکاران 

آموزش و پرورش باید به منتقدان خود پاسخ گویند.

خسرو معتضد
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از  تجليل  آيين  مروت  معارف/طيبه   
برگزيدگان سى و پنجمين دوره كتاب سال 
جمهورى اسالمى روز گذشته برگزار شد و  
مجموعه 53جلدى «الصحيح من سيره االمام 
على(ع)» در بخش سيره معصومين(ع) برنده 
جايزه كتاب سال جمهورى اسالمى شد و 
نويسنده آن جايزه خود را از حسن روحانى 

رئيس جمهور دريافت كرد.
الصحيح من ســيره االمام على(ع) دومين 
مجموعه اى اســت كه عالمه ســيدجعفر 
مرتضى در حوزه ســيره معصومين(ع) پس 
از «الصحيح من ســيره النبى االعظم(ص)» 
به رشــته تحرير درآورده است؛ اثرى كه در 
بيست و ششمين نمايشگاه كتاب رونمايى 
شــد. انتخاب كتاب عالمه نخستين تجربه 
براى كتاب هاى وى در ايران نيست، وى دو 
دوره برگزيده كتاب سال جمهورى اسالمى، 
كتاب سال حوزه، كتاب سال واليت و عنوان 
محقق برتر جايزه جهانى كتاب ســال را در 
كنارعنوان هايى چون خادم فرهنگ رضوى 
و عناوين علمى و فرهنگى ديگر در پرونده 

علمى و پژوهشى خود دارد.

 براى شناخت على  
كم كارى كرديم

عالمــه ســيدجعفر مرتضى 
عاملــى در گفــت وگــوى 
اختصاصى بــا خبرنگار ما به 
انگيزه نــگارش الصحيح من 
اشاره  على(ع)  االمام  ســيره 
كرده و مى گويــد: زمانى كه 
الصحيــح من ســيره النبى 
االعظــم(ص) را در خــالل 
جنگ هــاى 33روزه لبنــان 
بــه پايان رســاندم، برخى از 
دوســتان از من خواستند تا 
درباره سيره اميرالمؤمنين(ع) 
شروع به تحقيق كنم. نتيجه 
آغاز تحقيق ونگارش الصحيح، 
مجموعه 53 جلدى شــد. به 
عقيده من مســلمانان بايد بفهمند كه امام 
على(ع) ذخيره مهم زندگى آن هاســت كه 

از آن غافل شده اند.
برگزيده ســه دوره كتاب ســال جمهورى 
اسالمى، مجموعه الصحيح من سيره االمام 
علــى (ع)را در عين حال مجموعه اى كامل 
نمى داند و اظهار مى كنــد: همان گونه كه 
پيــش از اين هم گفتم «هنــوز الِف امير را 
ننوشــته ام» و اين مجموعه آغــازى براى 
نگارش ســيره اميرالمؤمنين براى آيندگان 
است. متأسفانه تاكنون كتاب جامعى براى 

موالى متقيان نوشته نشده است.
وى با ابراز اميدوارى به تالش جامعه علمى 
حــوزوى و دانشــگاهى بــراى جمع آورى 
گزارش هاى كامــل زندگى على(ع) معتقد 
است: هنوز همه حركت ها و موضع گيرى هاى 
على بن ابيطالب(ع) به صورت كامل به رشته 

تحرير درنيامده است.
اين نويســنده لبنانى كه كتــاب الصحيح 
من سيره الحســين(ع) را نيز نوشته است 
با تأكيد بر اينكه كتاب من كامل نيســت، 
اظهار مى كند: حضرت على(ع) به عنوان يك 
معصوم و انســان كامل در همه عرصه هاى 

زندگى حضور داشتند و صاحب ايده؛ چه در 
حكومت نبوى و چه دوره هاى بعد بودند. به 
همين دليل تأثيرگذارى حضرت امير(ع) در 
تاريخ اسالم بسيار مهم است و الزم است تا 
همه ابعــاد زندگى حضرت به صورت دقيق 
و تحليلى بررسى شــود. وى مى افزايد: من 
معتقدم در سيره نويســى زندگى حضرت 
علــى(ع) بايد جامع نگرى حاكم باشــد و 
همه مســائل حتى نحوه برخورد حضرت با 
حيوانات و طبيعت يا حقوق بشر مطرح شود. 

  على ، بهترين نسخه زندگى 
امت اسالم

عالمه در پاســخ به اين پرسش كه چرا اين 
همه تأكيد داريد تا سيره كامل ترى نوشته 
شود، مى گويد: امام على(ع) يكى از بهترين 
نسخه هايى است كه مى تواند الگوى كاملى 
براى زندگى شــخصى، سياسى، اجتماعى 
و فرهنگى مســلمانان باشد. سبك زندگى 

اميرالمؤمنين(ع) بر محورسبك و سيره نبوى 
است و به همين دليل بايد محور زندگى امت 

رسول اهللا(ص) قرار گيرد.
وى مى افزايد: اين روزها كه دنياى اســالم 
بيش از هر زمان ديگرى به نسخه حكومتى 
نيازمند اســت، بازخوانى سيره حكومتى و 
سياســى امام على(ع) و موضع گيرى هاى 
حضــرت دربرابر وقايع سياســى مى تواند 
راهگشــاى امت اســالم از منجالب هاى 
دنياى امروز باشــد. متأســفانه امروز خأل 
ناشناخته ماندن حضرت على(ع) در اجتماع 
مسلمانان كامالً مشهود اســت و تنها راه 
نجــات از اين وضعيت اين اســت كه اهل 
قلم به ميدان بياينــد و گزارش جامعى از 
زندگى حضرت را بنويسند، تحليل كنند و 
در اختيار سياستمداران قرار دهند. هرچند 
من با اينكــه على(ع) را تنها به عنوان يك 
چهره سياسى به دنيا معرفى كنيم، مخالفم 
زيرا منحصر كردن امام به يك بعد از ابعاد 
شــخصيتى آن حضرت، خيانت به اسالم 

است. نويســنده الصحيح من سيره االمام 
علــى(ع) با تأكيد بر اينكــه معرفى كامل 
شــخصيت امام على(ع) بــا همت جمعى 
نويسندگان مســلمان رخ خواهد داد، ادامه 
مى دهد: اگر اين همت جمعى صورت بگيرد، 
مى توان مانع نشر برخى روايت هاى تاريخى 
كه به امام على(ع) نســبت داده مى شود و 

كالم امام نيست، شد.

   الصحيح تفسير موضع گيرى هاى 
على  است

عالمه سيدجعفر مرتضى در ادامه به روش 
تاريخ نگارى در الصحيح من سيره االمام 
على(ع) اشــاره كــرده و مى گويد: من در 
مصاحبــه ديگرى اقرار كــردم كه «تاريخ 
نگار نيستم» و در كتابم تحليلى از موضع 
گيرى ها و برخوردهاى موالى متقيان در 
رويارويى با اتفاقات جامعه اســالمى بيان 

شده است.
 بنابرايــن بايد اذعان كنــم كه الصحيح 
من ســيره االمام على(ع) تفســيرموضع 
به رويدادهاى  گيرى هاى على(ع) نسبت 
جامعه اســت. همچنين عالوه بر روايت 
اين موضع گيرى ها تحليل اينكه برخورد 
حضرت چه تأثيرى بر حركت جامعه داشته 

است را هم بيان كرده ام.
 به همين دليل الصحيح داراى ســرفصل 
موضوعى نيست، بلكه آن را طبق تسلسل 
زمانى نوشــته ام يعنــى از ابتداى زندگى 
حضرت شــروع كردم و هــر اتفاقى را كه 
در بستر تاريخ رخ داده همراه با تحليل به 
رشته تحرير در آوردم. در واقع من روايت 
زندگى حضرت را به تاريخ حيات و اتفاقات 

زندگى امام سپردم. 
وى مى افزايد: الصحيح من ســيره االمام 
على(ع) بايد با متون ديگر تاريخى كه براى 
امام على(ع) نوشته شــده، مقايسه شود. 
عالمه در ادامه به منابع مورد اســتفاده در 
تأليف اثر «الصحيح من سيره االمام على(ع)» 
اشاره كرده و مى گويد: از كتب شيعه و سنى 
براى تحقيق استفاده كردهام. من بين متون 
شيعه و ســنى فرقى نمى گذارم و با هر دو 
برخورد برابر دارم. آنچه براى من مهم است، 

صحت مطالب كتاب هاست.

برنده جايزه كتاب سال جمهورى اسالمى در بخش سيره معصومين در گفت وگو با قدس:

اهل قلم براى معرفى امام على به ميدان بيايند

در نشست علمى گسترش تفكر تمدنى و تمدن انديشى مطرح شد
جدال با تاريخ براى تمدن سازى

معارف/ ســيد مصطفى حسينى 
راد: حجــت االســالم دكتر رســول 
جعفريان در نشست علمى «گسترش 
تفكر تمدنى» كه به همت پژوهشكده 
اســالم تمدنى دفتر تبليغات اسالمى 
خراســان رضوى برگزار شــد، گفت: 
براى به دســت آوردن نظــام فكرى 
مسلمانان در برهه هاى مختلف زمانى 
بايد بنيادهاى معرفتى آن ها را بررســى كرد و اين بررسى مى تواند به نحوى دقيق از 
خالل بازخوانى نسخه هاى كتاب ها و رساله ها كه روى بسيارى از آن ها غبار فراموشى 
نشسته است، حاصل شود. استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه حوزه معرفتى افراد به 
حوزه جغرافياى زندگى آن ها و اتمسفر فرهنگى شان وابسته است، افزود: دريافت هايى 
كه شما از يك سخنرانى يا يك كتاب داريد، حاصل همان معرفتى است كه گوينده يا 

نويسنده در حوزه معرفتى خود كسب كرده است.
اين پژوهشگر تاريخ و تمدن اسالمى و تاريخ معاصر با بيان اينكه من تا كنون هزاران 
رســاله را با همين هدف بررســى كرده ام، تصريح كرد: ما نيز بازتاب روزگار خودمان 
هستيم، بنابراين همواره بايد بدانيم كه در تفكر، منعكس كننده دوره تاريخى خويش 
هستيم. پس ما الزاماً بايد تاريخ را بشناسيم؛ تاريخ نزديك و دور را، براى اينكه بتوانيم 

درست انديشه هاى حوزه تحول فكر در جامعه را دنبال كنيم.
وى با قرائت فرازهايى از رســاله «آفتاب و زمين» كه 106 سال از تأليف آن مى گذرد، 
گفت: نويســنده اين كتاب در اوج دوره مشروطه نكات عجيبى را مطرح مى كند، از 
طرفى 30 دليل مى آورد كه زمين ثابت و خورشــيد متحرك اســت و از طرف ديگر 
مى گويد كه غربى ها با شــعبده و رذالت، ما را فريب مى دهند و زهر را به جاى ترياق 
به ما قالب مى كنند؛ بنابراين از خالل اين اظهار نظرها مى توان حوزه معرفتى افراد را 
به دست آورد و بايد به اين نكته توجه كرد كه بسيارى از همين آرا و انديشه ها روى 

افرادى اثر گذاشته و آن ها بعدها تاريخ ساز شده اند حاال يا خوب يا بد.
جعفريان همچنين گفت: ما بيش از 200 رســاله شبيه اين نمونه داريم كه مى توان 
با مطالعه و تحليل آن، ذهنيت و نظام فكرى افرادى را درآورد كه نقش تمدن سازى 
داشته اند و با مطالعه همين رســاله ها و كتاب ها مى توان دريافت كسانى كه امروز و 
ديروز سررشته تمدن سازى را به دست داشته و دارند، چگونه مى انديشيده اند و در چه 
بستر فكرى رشد كرده اند. در اين نشست، حجت االسالم دكتر محمدتقى سبحانى، 
اســتاد و پژوهشگر كالم و فلسفه اســالمى نيز گفت: اگر قرار باشد در حوزه تمدن 

اسالمى سخن بگوييم، پيشاپيش بايد تعريف خود را از تمدن مشخص كنيم. 
وى با اشاره به اينكه مطالعات زيادى در حوزه تمدن بخصوص پس از جنگ جهانى 
دوم انجام شده است، افزود: ما بايد برگرديم و آنچه به عنوان رويكردهاى تمدنى مطرح 
مى شود را بازبينى كنيم. دكتر احمد صدرى جامعه شناس مشهور مقيم آمريكا 20 
ســال پيش در كتابى مفهوم تمدن و لزوم احياى آن را در ضمن اين پرسش مطرح 
مى كند كه آيا مطالعات جامعه شناسى بايد بر واحد «جامعه» تمركز كند يا بايد اين 

محور را بزرگتر كنيم و از واحد «تمدن» استفاده كنيم.
عضو هيئت علمى پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى افزود: تمدن ها بر سه پايه استوار 
مى شوند؛ نخست دغدغه هاى مشترك است كه صورت ظاهرى و بيرونى را مى سازد. 
يعنى اينكه چه مســائلى براى همه حساسيت برانگيز است و چه مسائلى بى اهميت 
است، دوم ارزش هاى مشترك است؛ تمدن ها با ارزش ها زندگى مى كنند؛ ارزش هاى 
بنيادينى كه بين اين انسان ها مشترك است. ويژگى سوم، پل هاى ارتباطى است كه 

يك تمدن بين من و ديگرى برقرار مى كند. ديگرِى نژادى، مذهبى، قومى و... 
وى با بيان اينكه تمدن يك امر فراگير است كه همه در اتمسفر آن زندگى مى كنند، 
گفت: با يك منظر جزئى نگر در مسائل تاريخى نمى توان به رويكرد تمدنى دست يافت، 
بلكه ما بايد معيارمان را كل هويت يك تمدن قرار دهيم كه همان سه پايه ذكر شده 

در آن وجود دارد.
گفتنى است: در پايان اين نشست علمى پنج عنوان از آخرين كتاب هاى توليد شده 
در پژوهشگاه اسالم تمدنى وابسته به دفتر تبليغات اسالمى خراسان رضوى با حضور 

نويسندگان اين آثار، رونمايى شد.

رئيس اداره اوقاف شمال شرق تهران خبر داد
 وقف منزل يكى از ارامنه براى حضرت فاطمه

فارس: رئيس اداره اوقاف شمال شرق تهران با بيان اينكه در سال گذشته يك فرد 
ارمنى خانه خود را براى تعزيه دارى حضرت فاطمه زهرا(س) در ايام فاطميه وقف 

كرد، گفت: اين فرد پس از وقف منزل خود، به دين اسالم مشرف شد.
حجت االسالم مجتبى صادقى افزود: يكى ديگر از نيت هاى اين واقف در اين وقف، 

استفاده از آن در امور جارى امامزاده عبداهللا در پارك سرخه  حصار بوده است.
اداره اوقاف و امور خيريه شمال شرق تهران امسال 100 وقف جديد را ثبت كرد. 

وى افزود: از سال91 تا سال 95 افزون بر 40 وقف در اين اداره به ثبت رسيده، اين 
در حالى است كه در سال جارى فقط 84 باب مغازه براى تجهيز و تأسيس مدارس 

و كمك به دانش آموزان نخبه وقف شده است.

براى آراِم دل بايد دست به كار شد
رقيه توسلى : مى شود براى آراِم دل، دســت بــه كار شد... در پهنه سوره ها، نور را 
دنبال كرد... و رفت... رفت تا فرازها... از توفان رد شد... و در آستاِن عشق، خود را پيدا 

كرد و سالم داد... 
مى شود بُت ها را دانه دانه شكست و كبوتران دل را بدرقه كرد تا گنبد مينا... مى شود 

سرايت داد... حاِل چشمان مجنون و تر را... اگر...
اگر با راستين ترين احوال، قدم ها را لحظه شمارى كرد... اگر رو به گلدسته هاى توس 

مقدس خواند: « اَللُّهَم َصِلّ َعلي علي بن ُموَسي الِِّرضا الَمُرتَضي اَالِماِم الَتّقِيّ الَنّقِيّ ».
مى شود بهار شد در بهمن! هزارسال هلهله و شور را تجربه كرد! مى شود بى رنج گشت 

اگر بقچه زيارت بست...
مى شــود رجز خواند براى تنهايى! از جهاِن وارونه گريخت و دل تكانى كرد؛ اگر زائر 

شد... زائر سرزمين موالى رئوف...
مى شــود رسيد! رسيد به روح و جانى كه آفتاب دارد و دلتنگى را نفهميد و انگشت 

نماى عشق شد؛ اگر به پايبوسى مشهد رفت... به بهشت رسول رحمت...    
مى شود اهل بود! مرمت شد! اقرار به نجات كرد! لب به اتصال گشود و در هستى، شفا 

يافت؛ اگر امام رضايى بود... اگر پناهنده شد به خاندان روشنايى و شفاعت...
مى شود گذر عمر را متبرك كرد و پا گذاشت به ميهمانى نور و ملك... مى شود آرام 
و زيبا و آراسته از خاكسترى زمين، پرگشود... اگر... اگر قلب را در ضريح انداخت... در 

ضريح زائرنواز شمس الشموس... با لبانى پر از درود و صلوات... 
به مدد مهر خراسان، مى شود دوباره متولد شد... از جامه غربت و سوت و كور به درآمد 
و عطر برداشــت... عطر گل و گالب... مى شود دخيل بست، ارتفاع گرفت و بى پايان 

كرامت ديد...

بركات پيروى از ولى
در روايتى از دختر رسول خدا حضرت فاطمه 
زهرا (سالم اهللا عليها) آمده  است:خدا اطاعت 
و پيروى از ما اهل بيت را سبب برقرارى نظم 
اجتماعى در امت اسالمى و امامت و رهبرى ما 
را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه ها قرار 

داده است.[1]
برقرارى نظم اجتماعى،مصون ماندن از تفرقه، 
وحدت كلمه امت اسالمى سه عنصر كليدى 
در برقرارى حكومت اسالمى و جامعه اى سالم 
است كه از اين روايت شريف مستفاد مى شود 
و تنها در پرتو رهبرى اهل بيت(عليهم السالم) 
قابل تحقق اســت. ترديدى نيست، تبعيت از 
اولى االمر كه خود انســان هايى الهى هستند، 
جامعه را به ســمت تعالــى حقيقى و اهداف 
الهــى پيش خواهد برد؛ امرى كه متأســفانه 
با رحلت نبى مكرم اســالم و غفلت از دستور 
َ َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُْولِي األَْْمِر  الهى «أَِطيُعوا اهللاَّ
ِمْنُكْم» رنگ ديگرى گرفت و جامعه اســالمى 
را از مســير اصلى دور كرد. اولى االمر كه در 
لسان شيعه به ائمه هدى(عليهم السالم) اطالق 
مى شود انسان هايى كامل و الهى اند، بنابراين 
تبعيت از ايشان سبب مى شود جامعه اسالمى 
به ســمت اهداف عاليه مبتنــى برآموزه هاى 
دينى هدايت شــود و بركات متعددى را براى 
جامعه اسالمى و مردم مسلمان در پى داشته 
باشد. بركاتى چون ايجاد وحدت كلمه در بين 
آحاد جامعه، افزايش اقتدار جامعه اســالمى 
در مقابله با دشــمنان دين در پرتو همدلى و 
همراهى مردم بــا حكومت، رونق بخش هاى 
مختلف جامعه،گذار از مشكالت وموانع پيش 
رو بــا صبر و بردبارى و همراهى امت، تحكيم 
روابط اجتماعى و رواج سبك زندگى مبتنى 
برآموزه هاى دينى بخشى از مواردى است كه 
در صورت تبعيت مردم از ولى امر قابل تحقق 

است. 
امام على (عليه الســالم) كه واليت ايشان در 
غدير خم از سوى پيامبر عظيم الشأن اسالم 
اعالم شــد، در دوره زعامت خويش برجامعه 
اسالمى تالش كرد ســيره نبوى و آموزه هاى 
دين مبين اسالم را در جامعه پياده كند. ايشان 
كه خود عامل به همه فرامين الهى بود، براى 
رهبر و مردم حقوقى متقابل برمى شــمارد و 
رعايــت دو جانبه اين حقوق را عامل پايدارى 
پيونــد ملّت و رهبــر و عّزت ديــن و عامل 
اميدوارى مردم در پايدارى حكومت و مأيوس 

شدن دشمنان مى داند.
همــان طور كه آثار و بركاتى بر پيروى از ولى 
امر مترتب اســت، زيان سرپيچى از ولى نيز 
گسترده و موجب جسارت دشمنان به جامعه 
اسالمى مى شود، تفرقه را درميان مردم حاكم 
مى گرداند و اساس و بنياد جامعه اسالمى را به 

خطر مى اندازد.
اميرالمؤمنين على(عليه السالم) در بخشى از 
خطبه خود به پيامدهاى زيانبار تبعيت نكردن 
مــردم از ولى مى پــردازد و مى فرمايد: «و اّما 
اگر مردم بر حاكم سلطه ورزند، يا زمامدار بر 
مردم ســتم كند، وحدت كلمه از بين مى رود 
و نشــانه هاى ستم آشــكار، نيرنگ بازى در 
دين فراوان، راه گســترده سّنت پيامبر(ص) 
متروك، هواپرستى بسيار، احكام دين تعطيل 
و بيمارى هــاى دل فــراوان گــردد؛ مردم از 
اينكه حّق بزرگى فراموش مى شــود، يا باطل 
خطرناكى در جامعه رواج مى يابد، احســاس 
نگرانــى نمى كنند؛ پــس در آن زمان نيكان 
خوار و بَدان قدرتمند مى شــوند و كيفر الهى 

بر بندگاْن، بزرگ و دردناك خواهد بود.»[2]
در عصر غيبت نيز كه مديريت جامعه اسالمى بر 
عهده ولى فقيه گذاشته شده است، رعايت اصول 
حاكــم برروابط متقابل رهبــر و مردم ضرورى 
است، زيرا تجربه نشان داده هرچه ميزان ارتباط 
و پيوند متقابل جامعه با ولى بيشتر باشد، بركات 
آن نيز بيشتر متوجه جامعه شده است.حوادثى 
كه در طول دوران پس از انقالب اسالمى بر ايران 
تحميل شد، هريك مى تواند يك نظام را ازپاى 
درآورد، اما در پرتــو پيروى مردم از رهبر از آن 
عبور كرده و همچنان در دوران كنونى با تمسك 

به همين اصل به پيش مى رود.
پى نوشت ها:

1- بحار االنوار، ج 43، ص 158
2- نهج البالغه، خطبه 216

جهر و اخفات به چه معناست؟
پاسخ: 

جهر در نمــاز به معناى بلنــد خواندن نماز 
اســت به گونه اى كه جوهره صدا ظاهر باشد 
به گونه اى كه عادتاً اگر كســى در كنار انسان 
باشد براحتى صداى انسان را بشنود. اخفات به 
معناى آهسته خواندن نماز است به طورى كه 

جوهره صدا ظاهر نباشد.
نكته:

بر مرد واجب اســت حمد و سوره نماز صبح 
و مغرب و عشــا را بلند بخواند و بر مرد و زن 
واجب است حمد و سوره نماز ظهر و عصر را 

آهسته بخوانند.
منبع:

توضيح المسائل مراجع: مسئله 992

يك حديث / يك تصوير

خبر

دارالشفا

همان گونه كه پيش 
از اين هم گفتم 
«هنوز الِف امير را 
ننوشته ام» و اين 
مجموعه آغازى 
براى نگارش سيره 
اميرالمؤمنين براى 
آيندگان است. 
متأسفانه تاكنون 
كتاب جامعى براى 
موالى متقيان نوشته 
نشده است

بــــــــرش

امام جمعه مشهد :آيت اهللا علم الهدى در همايش «بانوى بافضيلت؛ استاد طاهايى»:

شكل گيرى «مكتب نرجس» 
حاصل يك انگيزه و تفكر انقالبى است

انقالب، اسالم را از مساجد 
به عرصه عمومى توسعه داد

 معارف   نماينده ولى فقيه در خراســان 
رضوى گفت: خانم طاهايى ذخيره اسالم در 
مسير انقالب بود و در بنيان گذارى بسيارى از 
اصول و دستاوردهاى اين انقالب نقش مؤثر و 

سازنده داشت.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در همايش 
«بانوى بافضيلت؛ استاد طاهايى» كه در مكتب 
نرجس مشهد برگزار شد، با گراميداشت دهه 
فجر و تقــارن با ايام فاطميه افزود: مرحومه 
طاهايــي با يك شــخصيت نوانديش مبارز 
انقالبي زمينه ساز توســعه علم در فضايي 
بود كــه ناهنجاري ها بر جامعــه علمي ما 
حاكم بود، خاطرنشان كرد: فضاهاى فرهنگى 
آموزشــى آن قدر آلودگى داشــت كه نماز 
خواندن حركت ضدارزشى و ضددانشگاهى 
به شمار مى آمد و در مسئله عفت و حجاب 
بانوان، كوچك ترين حركت و شعائر حجاب 

به عنوان يك جريان ضدارزشــى مطرح بود. 
وى با بيان اينكه  شكل گيرى «مكتب نرجس» 
حاصل انگيزه و تفكر انقالبى است، افزود: خانم 
طاهايــى مكتب نرجس را بــا انگيزه و تفكر 
انقالبى تأسيس كرد، در حالى كه در آن زمان 
انقالبى بودن، مسئله اى رايج بين خانواده هاى 
متدين نبود و فضاى فعاليت مبارزاتى در بين 
خواهران در بيــن خانواده هاى متدين وجود 

نداشت.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى با بيان 
اينكه خانم طاهايى در دو جهت فعاليت كرد، 
گفت: ايشان در اين دو جهت عنصر فعال بود، 
اول اينكه مســئله مبارزه را به عنوان وظيفه 
و رســم دين مدارى ترسيم كرد و  دوم رشد 
توســعه آموزش و فضاى آموزش را به روى 
خواهرانى باز كرد كه فضاى علم و دانشگاه به 

روى آنان بسته شده بود.

 تسنيم   نماينده ولى فقيه در استان خراسان 
رضوى گفت: پيروزى انقالب اسالمى، اسالم را 

از مساجد به عرصه عمومى توسعه داد.
آيت  اهللا سيداحمد علم الهدى در ويژه برنامه 
«انقالب اســالمى، حوزه انقالبــى و بيعت با 
واليت» در مدرسه علميه آيت اهللا خوئى مشهد 
اظهار داشت: دستاوردهاى انقالب اسالمى در 
ابعاد مختلف سياســى، اجتماعى و فرهنگى 
اســت و اين دســتاوردها بايد توسط طالب 

جوان ما مورد شناسايى قرار بگيرد.
نماينده ولى فقيه در استان خراسان رضوى 
ادامــه داد: دســتاوردهاى پيــروزى انقالب 
اسالمى در 39 ســالى كه از پيروزى انقالب 
مى گذرد بســيار فراگير و قابل تأمل اســت؛ 
مهمترين پيامدى كه پيــروزى انقالب براى 
نظام اســالمى داشــت اين بود كه موقعيِت 

محورى اسالم را دچار دگرگونى كرد.

آيت اهللا علم الهدى افزود: اسالم بر اثر پيروزى 
انقالب اسالمى، تبديل به باورى قلبى در درون 

انسان ها شد و وجودى مكتبى پيدا كرد.
امام جمعه مشــهدمقدس در ادامه با اشاره به 
اينكه پيروزى انقالب اســالمى، ســبب شد تا 
اسالم در مساجد و حسينيه ها و مدارس محصور 
نباشد خاطرنشان كرد: تمامى اين اتفاقات سبب 
شد تا اسالم تبديل به عاملى نيرومند در عرصه 
جهانى شود و ظهور و بروز داشته باشد و نقش 

مهمى در معادالت سياسى دنيا ايفا كند.
وى گفــت: در دوران قبل از پيــروزى انقالب 
اســالمى، اختناق و فســاد بارز بود و خارج از 
محيط هايى همچون حسينيه ها و مساجد، فسق 
و فجور جوالن داشــت اما بروز انقالب اسالمى 
و پيروزى آن ســبب شــد تا قدرت دين و بُعد 
خارجى دين در زندگى بشــر نيز ظهور و بروز 

داشته باشد.

احكام

روى هر كاغذى دستم برسد، مى نويسم!

 من در تأليف و نوشتن كتاب از كسى 
كمك نمى گيرم. كتاب هــا و متونى را 
كه در دســت دارم مى بينم و عناصرش 
را مثــل آيات قرآن و نام شــخصيت ها 
استخراج مى كنم و هر كدام از اين ها را 

شخصاً دنبال مى كنم.
ممكــن اســت در ميانــه تحقيق به 
شبهه اى برســم كه همان جا پاسخش 
را مى نويسم. دســت نويس ها را به يك 

حروفچين مى دهم و بعد از حروفچينى 
ويرايش مى كنم. معموالً هر فصل كتاب 
را ايــن گونه تنظيــم مى كنم تا فصل 
بعدى. كتاب كه كامل شــد مى فرستم 

چاپخانه.
البته نوشتن من خيلى عجيب و غريب 
است و بر هر كاغذى كه دم دست است، 
مى نويسم! البته همه اش از فضل خداوند 

است.

حروفچين مى دهم و بعد از حروفچينى  من در تأليف و نوشتن كتاب از كسى 

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

على هاشمى

معارف

رنا
:اي

س
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

 شيوه جديد كالهبردارى بانكى آمد   تسنيم: بانك مركزى به منظور پيشگيرى از كالهبردارى و سوءاستفاده برخى افراد متخلف از حساب هاى بانكى مشتريان، از شهروندان درخواست مى كند، استفاده از خدمات 
پيامكى واريز و برداشت حساب بانكى خود را جدى بگيرند.بر اين اساس گزارش مى شود كه اخيراً اشخاصى با استفاده از وكالت نامه هاى جعلى قصد برداشت از حساب هاى افراد را داشته اند كه با اقدام به موقع مسئوالن 
شعب بانك ها مبنى بر استعالم از صاحبان حساب و همچنين محرز شدن ناآگاهى صاحبان حساب از موضوع، جعلى بودن وكالت نامه ها مشخص شده و با اطالع رسانى به پليس آگاهى، اقدام سوء متهمان به سرانجام نرسيده است.

سقوط 40 درصدى قيمت ها درراه است
ديوان عدالت ترمز گرانى خودروهاى خارجى را كشيد

اقتصاد: درگيرودار جهش ميليونى 
در  خارجى  خودروهــاى  قيمــت 
ماه هاى اخير به بهانه ممنوعيت ثبت 
سفارش وافزايش تعرفه هاى وارداتى 
والتهاب بازار اين خودروها درچندماه 
اخير، پيشنهادى از سوى مجلسى ها 
مطرح شد كه وارد كنندگان خودرو 
در ســال 95 و96 بايد ماليات 60 

درصدى بپردازند. اين پيشنهاد درحالى با موافقت نمايندگان مجلس مواجه شد 
كه خبررسيد ديوان عدالت ادارى رأى موقت ابطال مصوبه دولت در افزايش تعرفه 

واردات خودروها را صادركرده است.
ديوان عدالت ادارى در حكمى، رأى موقت ابطال مصوبه دولت در افزايش تعرفه 
واردات خودروهــا را صادر و دولت را موظــف به توقف اجراى تعرفه هاى جديد 
واردات خودرو كرد. بر اين اســاس دولت موظف شده است تا زمان صدور حكم 
قطعى از سوى ديوان، تعرفه واردات خودروها به مصوبات پيشين بازگردد و واردات 

خودرو بر اساس تعرفه هاى گذشته صورت گيرد.
اين رأى ديوان درحالى اســت كه پيشتر محمددهقان، نماينده مجلس با اشاره 
به اين موضوع كه در دو سال گذشــته رانت بزرگى براى وارد كنندگان خودرو 
ايجاد شده اســت، پيشنهاد داده بود كه از سود خالص كســب شده از واردات 
خودرو در ســال 95 و 96 واردكنندگان ماليات ويژه دريافت شــود. اما در ظاهر 
واردكنندگان هم بيكار ننشستند و توانســتند با رأى ديوان عدالت ادارى اجازه 
ترخيص خودروهاى وارداتى با تعرفه هاى پيشين را دريافت كنند؛ در اين صورت 
قيمت خودروها ممكن است تا40 درصدكاهش  يابد و خودروهايى كه از50 تا200 
ميليون تومان و بيش از آن افزايش قيمت داشته، با سقوط قيمت مواجه خواهند 
شد وبخشى از سود هاى نجومى ناشى از گرانى خودروهاى وارداتى از بين خواهد 

رفت.
حدود يك ماه پيش دولت مصوبه ســاماندهى و مديريــت واردات خودرو را به 
وزارت صنعت، معدن و تجارت و ديگر سازمان هاى مربوطه ابالغ كرد. طبق اين 
مصوبــه تعرفه واردات خودروهاى بنزينى از 45 تــا 55 درصد به 55، 75 و 95 
درصد افزايش يافت. همچنين طبق مصوبه جديد دولت تعرفه واردات خودروهاى 
هيبريدى نيز با افزايش همراه بوده است. افزايش تعرفه واردات خودرو و همچنين 
افزايش نرخ ارز طى دو ماه اخير در كنار كاهش عرضه اين محصول از سوى برخى 
از واردكننده ها، رشد قابل توجه قيمت خودروهاى وارداتى را به دنبال داشته است.
دراين باره رئيس انجمن صنفى واردكنندگان خودرو با تأكيد بر اينكه دولت بايد 
از ابتداى هفته آينــده رأى ديوان عدالت ادارى را اجرايى نمايد، گفت: ترخيص 
خودروهــاى وارداتى با تعرفه هاى قبلى قيمت هــا را از 30 تا 40 درصد كاهش 

خواهد داد.
ميثم رضايى در گفت وگو با تســنيم، در پاسخ به اين پرسش كه آيا رأى اخير 
ديوان عدالت ادارى در لغو افزايش تعرفه واردات خودرو ضمانت اجرايى داشــته 
و مى تواند مصوبه دولت را باطل كند، اظهارداشت: براساس قانون، ديوان عدالت 
ادارى مى تواند آن دسته از مصوبات دولت كه با قانون اصل 44 مغايرت دارد را لغو 
كنــد، به همين منظور دولت بايد از ابتداى هفته آينده رأى ديوان عدالت ادارى 

را اجرايى نمايد.
وى با اشــاره به اينكه رأى اخير ديوان عدالت ادارى موقتى است، افزود: تا زمان 
صدور رأى قطعى از ســوى هيئت عمومى ديوان عدالت ادارى، واردات خودرو با 
تعرفه هاى قبلى بايد انجام شود. البته رأى نهايى ديوان از ابطال مصوبه دولت 3 

تا 6 ماه ديگر صادر مى شود.
رئيس انجمن صنفى واردكنندگان خودرو تصريح كــرد: افزايش تعرفه واردات 
خودرو موجب شــده بود قيمت انواع خودروهاى وارداتــى در بازار تا 60 درصد 
افزايش پيدا كند كه با حكم ديوان عدالت ادارى بايد ترخيص خودروهاى وارداتى 
با تعرفه هاى قبلى صورت گيرد، همين موضوع قيمت را 30 تا 40 درصد كاهش 

خواهد داد. 
آبان ماه برخى رسانه ها از وجود 7000 خودروى بدون ثبت سفارش در گمركات 
خبرداده و تأكيد كرده بودند كه فشارهايى به مسئوالن براى اعطاى مجوز براى 

ترخيص خودروهاى معطل در گمرك واردشده است.

گزارش خـــبرى

خبر

يورو  و  دالر  غالمى   فرزانه  اقتصاد/   
دوباره به كانال 4800 و 6000 تومان وارد 
شد؛ آن هم در شرايطى كه رئيس دولت و 
تيم اقتصادى، دليل تجارى و اقتصادى براى 
و  نيستند  قائل  اخير  روزهاى  ارزى  توفان 

منابع ارزى را متناسب با نيازها مى دانند.
بلبشــوى بازار ارز تا جايــى پيش رفته كه 
صف هاى طوالنى خريد و فروش، افق نامعلوم 
اقتصادى و تجــارى و در تازه ترين رخداد، 
بگيــر و ببندهاى قضايى و بســتن صدها 
حساب از حساب هاى عامالن غيرمجاز ارزى 
را در راســتاى مبارزه با اخاللگران و دالالن 

بازار در پى داشته است.
دراين رابطه يك مقام آگاه از بســته شدن 
صدها حســاب عامالن غيرمجــاز ارزى به 
دستور قوه قضائيه در راستاى مبارزه جدى 

با پولشويى خبرداد.
اين مقام آگاه به فعال شدن شبكه هاى داللى 
در دوره هاى نوســانات ارزى اشاره كرد و از 
اطالع رســانى بيشــتر در اين باره در آينده 

نزديك خبر داد.
صاحبنظران اقتصادى امــا در گفت وگو با 
قدس و در خصوص چرايى نوسانات شديد 
ارزى و راهكارهاى مؤثر براى كنترل و كاهش 
آن به مواردى اشــاره مى كنند كه تقريباً به 
تمام معنا اقتصادى و تجارى هســتند و در 
مجموع از مديريت نابســامان ارزى كشور 
حكايــت دارند. به باور كارشناســان، وعده 
تك نرخى شدن ارز كه بارها از سوى دولت 
يازدهم و دوازدهم شنيده شده، درمان اين 
درد كشنده اســت و الغير؛ تا بدين وسيله 
دست و پاى رانتخواران و دالالن هم از بازار 

ارز برچيده شود.

 درمان درد ارزى
وحيد شــقاقى شهرى 
به خبرنگار ما مى گويد: 
در ماه هاى اخير بنا به 
پنج دليل از قبيل منفى 
شدن تراز تجارى غيرنفتى كشور به ميزان 
7 ميليارد دالر آن هم در شرايطى كه سال 
گذشته اين تراز براى نخستين بار مثبت شده 

بود، كاهش نسبى قيمت نفت در محدود 50 
تــا 55 دالر، ورود كاال به جاى ارز در قبال 
فروش بخشــى از منابع نفتى، قاچاق 12 تا 
20 ميليــارد دالرى كاال به كشــور، خروج 
10 تا 12 ميليارد دالر ارز مسافرى از كشور 
وبمب نقدينگى بر منابع ارزى كشــور فشار 

شديد وارد شده است.
اين اقتصاددان البته ابراز اميدوارى مى كند 
ســال آينده با افزايش قيمت نفت بخشى 
از اين فشــار تعديل شــود، اما تأكيد دارد 
دولتمــردان نبايد باز هم اجــازه دهند تراز 

تجارى غيرنفتى منفى شود.
وى ادامه مى دهد: مديريت نابســامان بانك 
مركزى موجب شده بمب نقدينگى 1445 
هزار ميليارد تومانى در سطح اقتصاد رها شده 
باشد و به هر سو هدايت شود، حال آنكه در 
ديگر كشورها نقدينگى تا اين حد زياد نيست 
و اگر باشد در حوزه توليد هدايت شده است؛ 
بنابراين شاهد كاهش ارزش پول ملى تا اين 

حد نيستند.
به باور وى 95 درصد نقدينگى كشــور در 
قالب ســپرده هاى بانكى است كه با كاهش 
نرخ ســود به بازار بى دردسر ارز وارد شده و 
اينكه تنها تحريم را دليل مشــكالت ارزى 

كشور بدانيم، نادرست است.
اين اقتصاددان ادامــه مى دهد: درآمد ارزى 
كشور در حدود 60 ميليارد دالر و مصارف به 
مراتب كمتر از اين هاست، اما تمام اين مبلغ 

در قالب ارز به كشور وارد نمى شود و چه بسا 
به صورت كاال وارد شود. شقاقى معتقد است 
نقش باالى دالالن در نوسانات ارزى و وجود 
20 ميليارد دالر در دست مردم اغراق شده 
است و اين مبلغ در بهترين حالت بين 8 تا 
10 ميليارد دالر اســت. وى در عين حال بر 
ضرورت واقعى سازى و تك نرخى كردن ارز 

تأكيد دارد.

 مداخله دولت عامل جهش ارز
كميســيون  رئيــس 
تسهيل تجارت و توسعه 
صادرات اتاق تهران هم 
مى گويد: نمودار قيمت 
ارز در ســال هاى 84 تا 
91 نشــان مى دهد دولت در آن زمان با اتكا 
به درآمد سرشار نفتى ساالنه 100 ميليارد 
دالرى و نفت 150 دالرى، نرخ ارز را به طور 
مصنوعى پايين نگه داشته بود و با اينكه در 
آن بــازه زمانى حــدود 150 درصد تورم به 
جامعه تحميل شد، ارز فقط 23 درصد رشد 
كرد، بنابراين به محض اينكه مداخله دولت 
در بازار متوقف و كم شــد، شاهد جهش ارز 
به باالى 4000 تومان در اوايل ســال 91 و 

همين حدود در پايان آن سال بوديم.
محسن بهرامى ارض اقدس ادامه مى دهد: 
در دولت يازدهم با بازگشت آرامش نسبى 
به بازار ارز و رويكرد مثبت جامعه داخلى 

و خارجى به دولت، دالر به 3600 تومان 
كاهش يافت، اما متأسفانه باز هم با مداخله 
دولت اجازه ندادند نرخ دالر متناســب با 
تفاضل تورم داخلى و خارجى رشــد كند 
و دولــت اولويت را به كنتــرل تورم داد؛ 
بنابراين با اينكه از نيمه دوم ســال 92 تا 
نيمه دوم امسال تورم از 35 درصد به زير 
10 درصد رســيده، اما تا قبل از افزايش 
اخير نرخ ارز فقط 22 درصد رشد داشته و 
همين موجب شد ارز امروز در آستانه يك 
جهش براى تنظيم خود با قيمت كاالها و 

خدمات قرار بگيرد.
به باور وى رفتــار دولت آمريكا، بالتكليفى 
آينده برجام، تنش هاى منطقه اى و داخلى 
هم جو هيجانى بازار ارز را افزايش داده است. 
بهرامى خاطرنشان مى سازد: متأسفانه اين 
نكته مغفول مانده كه نياز روزانه ارز كشور 
200 ميليون دالر است كه اين حجم بدون 
مشكل و با نرخ بسيار پايين تر از نرخ آزاد از 
طريق نظام بانكى تأمين مى شود، اما سهم 
حداكثر 3/5 ميليون دالرى عرضه كنندگان 
ارز در ميدان فردوســى و پاســاژ افشار، در 

ظاهر تعيين كننده نرخ دالر 
كشور است! چرا كه مداخله 

دولت در اين بازار كم است.
وى تأكيــد مى كند: مخالف 
برخــورد قهرى بــا دالالن 
هســتم؛ چرا كه ايــن كار 
هزينه هاى زيادى دارد و ارز 
را گرانتر مى كند. بايد موضوع 
اقتصادى را با شيوه اقتصادى، 
يعنى واقعى كــردن و تك 
نرخى كردن ارز سامان داد. 
در واقع بايد نرخى متناسب 
با نيازهاى ارزى كشور، قابل 

انعطاف در درازمدت و متناســب با تفاضل 
تورم داخلى و خارجى تعيين شود. 

اين فعال اقتصادى هم وجود 20 ميليارد دالر 
ارز در دست مردم را رد مى كند و معتقد است 
دولت ابتدا بايد نرخ سود بانكى را متناسب با 
تورم تعديل كند تا قدرت جذب نقدينگى در 

بازارهاى مختلف هم متعادل شود. 

 «قدس» از شبكه هاى داللى تا حساب  اخالل گران ارز گزارش مى دهد

افزايش 15 برابرى صادرات سر نخ گرانى دالر و يورو در يك پاساژ!
در 4 دهه 

اقتصاد: يك فعال اقتصادى پيشكســوت 
انقالب مى گويد:  در آستانه 40 ســالگى 
حجم صادرات كشــور در اين چهار دهه 
15 برابر شــده و به مرز 45 ميليارد دالر 
رســيده كه اين از بــركات غيرقابل انكار 

انقالب است.
اسداهللا عســگراوالدى 83 ساله كه سادگى، 
صراحت و دلســوزى براى تجارت كشور را 
بــه وضوح مى توان از كالمــش دريافت، در 
سخنانى كوتاه با خبرنگار ما تأكيد مى كند: 
كشــور در اين 40 ســال در هيچ زمينه اى 
پسرفت نداشته و هر چه بوده حركت رو به 

جلو بوده و پيشرفت. 
او ادامه مى دهد: در سرشــمارى ســال 56 
جمعيت كشــور 26 ميليون نفر بود. زمان 
شهيد رجايى سرشــمارى بعدى انجام شد 
كه جمعيت به 36 ميليون نفر رســيده بود، 
پنج ســال پيش جمعيت 75 ميليون بود و 
امروز كشور در آســتانه 80 ميليونى شدن 
است. اين رشــد جمعيتى از بركات انقالب 
است، بخصوص آنكه 40 ميليون نفر زير 30 

سال هستند.
به گفتــه وى رشــد علمى خيــره كننده 
دانشگاه هاى كشور، پيشتازى علم و تخصص 
پزشكى ايران در منطقه، ارتقاى سطح فناورى 
نانو و رسيدن به مرز توليدات هسته اى تا دو 
ســال پيش و قبل از برجام را بايد از بركات 

ديگر انقالب اسالمى دانست.
رئيس اتاق مشترك ايران و چين خاطرنشان 
مى سازد: همين امروز اگر بخواهيم ميتوانيم 
ظرف 6 ماه به توليدات هســته اى برسيم. 
امروز تعداد دانشجويان ما دست كم 50 برابر 
ســال 55 اســت و تعداد بى سوادان بشدت 

كاهش يافته است. 
وى با بيان اينكه ايران امروز در منطقه از نظر 
اجتماعى، نظامى و سياسى قدرتى عظيم پيدا 
كرده، ادامه مى دهد: نه تنها با 15 همسايه 
خود ارتباطات خوبــى داريم، حتى با چين 
و هندوستان هم كه همسايه ديوار به ديوار 
ما نيستند، به خوبى مبادالت تجارى برقرار 

كرده ايم.
عسگراوالدى با اشــاره به اينكه در اين 40 
سال حتى يك قدم عقب نرفته ايم، مى گويد: 
برجام توفيق بزرگى براى دولت يازدهم بود، 
اما متأســفانه تحت برخــى بداخالقى هاى 
آمريكا نتوانســته روابط بانكــى ما را تا حد 
مطلوب تســهيل كند كه اميدواريم بزودى 
زورگويان آمريكا ايــن واقعيت را بپذيرند و 
بيش از اين در مســير مبادالت بانكى ايران 

سنگ اندازى نكنند. 

نيمه پر

ذره بين

مديريت نابسامان 
بانك مركزى 

موجب شده بمب 
نقدينگى 1445 

هزار ميليارد 
تومانى در سطح 
اقتصاد رها شده 
باشد و به هر سو 

هدايت شود

بــــــــرش

درگيرودار جهش ميليونى 
در  خارجى  خودروهــاى  قيمــت 
ماه هاى اخير به بهانه ممنوعيت ثبت 
سفارش وافزايش تعرفه هاى وارداتى 
والتهاب بازار اين خودروها درچندماه 
اخير، پيشنهادى از سوى مجلسى ها 
مطرح شد كه وارد كنندگان خودرو 

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

جزئيات عيدى پايان سال كارمندان، بازنشستگان و مديران دولت
خبر

تســنيم: معاون اول رئيس جمهور مصوبه چهــار بندى هيئت 
وزيران درباره نحوه پرداخت عيدى پايان ســال كاركنان شــاغل 
در دســتگاه هاى دولتى را براى اجرا ابالغ كرد.در ابالغيه اســحاق 
جهانگيرى آمده اســت: هيئت وزيران تصويب كرد: دســتگاه هاى 
اجرايى موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشــورى و ماده 5 
قانون محاسبات عمومى كشور، نيروهاى مسلح، نيروهاى انتظامى و 
قوه قضائيه و ساير دستگاه هاى اجرايى مشمول قوانين خاص، مجازند 
به كارمندان خود رسمى، ثابت، پيمانى، خريد خدمت، قراردادى و 
موقت و اعضاى هيئت علمى دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالى و 
تحقيقاتى، قضات كه به طور تمام وقت اشتغال به كار دارند، مبلغ 

ثابت 8 ميليون و 475 هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت 
در سال 1396 به عنوان پاداش آخر سال (عيدى) در بهمن ماه سال 

جارى از محل مصوب دستگاه هاى اجرايى پرداخت كنند.
ميزان پرداخت پاداش آخر ســال (عيدى) بازنشستگان، مستمرى 
بگيــران، حقــوق وظيفــه از كار افتادگى، حقــوق وظيفه وراث 
مستخدمين متوفاى مشــمول صندوق هاى بازنشستگى كشورى، 
ســازمان تأمين اجتماعى نيروهاى مســلح و ســاير صندوق هاى 
بازنشســتگى و نيز شــهدا و جانبازان از كار افتاده كلى نيز مبلغ 8 
ميليون و 475 هزار ريال حسب مورد از محل بودجه مصوب صندوق 

بازنشستگى يا دستگاه اجرايى ذى ربط قابل پرداخت است.

تراز تجارى كاالهاى غير نفتى منفى شد
اقتصاد: بررســى آمارى يك رســانه حاكى ازآن است كه تراز تجارى (كاالهاى 
غيرنفتى با احتساب ميعانات گازى) در 9 ماهه امسال به منفى 5 ميليارد و 930 
ميليون دالر رسيده است.اظهارنظرهاى مسئوالن گوياى اين است كه در 10 ماهه 

اول امسال حجم صادرات 37 ميليارد دالر بوده است.
به گزارش ايسنا، آمارهاى گمركى ارائه شده نشان مى دهد كه در 6 ماهه اول سال 
جارى تراز تجارى با احتساب ميعانات گازى منفى 3 ميليارد و 55 ميليون دالر 
بوده است. اين در حالى است كه در مدت مشابه سال پيش اين تراز مثبت 772 

ميليون دالر بوده و در اين مدت افزون بر 496 درصد رشد منفى داشته است.
اما كاهش صادرات به همين نقطه ختم نشده و مرورى بر آمارهاى هفت ماهه نشان 
مى دهد كه تراز منفى تجارت به حدود 3 ميليارد و 107 ميليون دالر مى رسد. در آمار 
هشت ماهه بار ديگر اين ارقام شاهد سيرى نزولى بوده و رقم آن به منفى 3 ميليارد 
و 931 ميليون دالر مى رسد. اين اتفاق در حالى رخ مى دهد كه در مدت مشابه سال 

پيش تراز تجارى مثبت يك ميليارد و 251 ميليون دالر بوده است.

حجم نقدينگى در پايان آذرماه 
تا 1445 هزار ميليارد تومان پيش رفت

ايســنا:حجم نقدينگى در اقتصاد ايران همچنان به رونــد فزاينده خود ادامه 
مى دهد. اين شاخص در حدود دو سال اخير يعنى از آذر ماه 1394 تا آذر 1396 
تا 520 هزار ميليارد تومان رشــد كرده و از 925 هــزار ميليارد به 1445 هزار 

ميليارد تومان رسيده است.

الزام صرافى ها و بانك ها به ارائه 
اطالعات خريد و فروش ارز

فــارس: بر اســاس اعالم ســازمان امور 
مالياتــى، بانك ها و صرافى هــا در اجراى 
قانــون ماليات هــاى مســتقيم موظفند، 
اطالعات معامالت (خريــد و فروش كاال، 
خدمــات و ارز) و اطالعــات عملكردى و 
دارايى اشــخاص را در اختيار سازمان امور 

مالياتى كشور قرار دهند.

اتحاديه شركت هاى تعاونى  رئيس  فارس: 
مســافربرى با اشــاره به آغاز پيش فروش 
اينترنتى و حضــورى بليت ناوگان عمومى 
مســافرى جــاده اى، گفت: امســال براى 
نخســتين بــار افزايــش كرايــه در نرخ 
بليت هاى نوروزى اتوبوس و ناوگان عمومى 
مسافرى جاده اى اعمال نمى شود.احمدرضا 
عامرى فارس، اظهار داشــت: پيش فروش 
بليت هاى نــوروزى اتوبوس از طريق دفاتر 

سطح شــهر، دفاتر شركت ها در پايانه هاى 
مســافربرى و پايگاه اينترنتى شركت هاى 

مسافربرى، انجام مى شود. 
وى ادامه داد: به دليل مشــكالت اقتصادى 
مردم در راستاى ايجاد انگيزه سفر و تشويقى 
براى استقبال از حمل و نقل عمومى جاده اى، 
امسال براى نخستين بار افزايش كرايه در نرخ 
بليت هاى اتوبوس و ناوگان عمومى جاده اى 

اعمال نمى شود. 

مهر: رئيس اتاق اصناف ايران گفت: براســاس 
مصوبه ســتاد تنظيم بازار هيچ كاال و خدماتى 
تا پايان فروردين ســال آينــده افزايش قيمت 
نخواهد داشــت.  على فاضلى گفت: بر اساس 
مصوبه ستاد تنظيم بازار هيچ كاال و خدماتى تا 
پايان فروردين سال آينده افزايش قيمت نخواهد 
داشت و پنج نمايشگاه بهاره براى عرضه مستقيم 
نيازمندى هاى مردم با حداقل 15 تا 20 درصد 
تخفيف پيش بينى كرده ايم.رئيس اتاق اصناف 

ايران افزود: البته در زمينه آجيل و خشــكبار 
نيز با توجه به حداكثر سود 10 تا 12 درصدى 
آن براى عرضه كنندگان برنامه ريزى كرده ايم تا 
حدود پنج درصد تخفيف براى مصرف كنندگان 
قائل شــوند.وى ادامه داد: مردم مطمئن باشند 
كه اگر تخلفى را در حوزه بازار مشاهده كردند 
و به ســامانه تلفنى 124 اطالع دادند، كمتر از 
24 ساعت به اين تخلف رسيدگى خواهد شد و 

نتيجه را به شاكى اطالع خواهيم داد.

تخفيف 15تا20 درصدى كاال در نمايشگاه هاى بهاره بليت هاى نوروزى اتوبوس گران نمى شود



اوالد ديروز، وّراث امروز
مورث درگذشــته اين يادداشت، زن اســت... مادر... و قصه، قصه سهم االرث 

دخترانى كه برادرها مى خواهند تضييع اش كنند...
از بدترين جنگ هاست اين جنگ... منتفع يا متضرر شدنش بماند... بماند كه 
يك چكه اش هم كراهت دارد و دل خسته مى كند بشر را از نوع بشر... اما اين 
خانواده از پرخاش و قهر و كشمكش و نزاع و مشاجره رسيده اند به مبارزه... به 

خط و نشان كشيدن ها و طرح دعوى حقوقى...
وكيل پايه يك دادگسترى گفته: نحوه تقسيم ارث در قانون روشن است. اگر 
در حقتان اجحاف شده، راه محاكم براى طرح شكايت و احقاق حقوق باز است.

چه طنز تلخى! تا ديروز اوالد بودند و خواهر و برادر! حاال شده اند شاكى و متشاكى! 
حاال كلمه تقسيم، ماترك، ارث، وارث، قاضى و قانون از دهانشان نمى افتد! با اينكه 
مى بينند اداره ثبت احوال شناسنامه مادر را باطل و گواهى فوت صادر كرده، هنوز 
به زندگى ضرب االجلى آدميزاد چسبيده اند و درگير وارث بودن اند! درگير اموالى 

كه به طور قهرى منتقل مى شود و ما هم بى صدا، در همان صف ايستاده ايم!
القّصه... خواهرها دست به دامان محكمه مى شوند و وكيل برايشان طرح دعوى 
مى كند. دادخواســت مى دهند. كارشــناس حقوقى مى آيد. موكل مى شوند 
و راهكار قانونى مثل هميشــه مثل اكثر پرونده هاى ارث، پايش به موضوع باز 
مى شود. و مى شود آنچه نبايد... اَخم و تَخم ها... سالم و عليك برداشتن ها... 
توهين ها...  ناسزاها... ديگر خبرى از ُصلح نيست... سهم ها مشخص و اموال و 

امالك، نصف و يك به وّراث امروز و خواهر و برادرهاى ديروز مى رسد.
اين روايت كه ناخوش تمام شد... اما مى خواستم بنويسم براى هم، برادرى و 
خواهرى كنيد... قوانين، فقط ماده و تبصره سرشان مى شود و يك خط هم از 
دلتنگى نمى دانند... بگويم مى دانم ارث شيرين است و رفاه مى دهد و وكيل 
ها، مراقب نتايج پرونده هايشان هستند؛ اما باور كنيد هيچ كس حواسش به 

رابطه ها نيست... هيچ كس جز خودمان...

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 نوشت: ترمه تاالرپشتى اينجا درنگ جايز است

فرمانده كل قوا:
نيروى هوايى، بايد پيشرفت كند، بايد همين 

اقتدار و عزتى را كه به دست آورده است، 
مضاعف كند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

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

الملك الحق المبين

تلــــــنگر

 پنجشنبه 19 بهمن 1396  21 جمادى االول 1439 8 فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8618 

گزارش از رويداد

خط شكنان
«همافران» 19 بهمن 57 با امام(ره) بيعت كردند

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  حتى امروز و 
پس از 39 ســال، تصورش دشوار است. اينكه 
بخشــى از نيروهاى نظامى رژيــم پهلوى، در 
حالى كه ارتش هنوز «ارتش شاهنشاهى» است 
و برخى فرماندهانش حرف از كودتا و يكســره 
كردن كار انقالب مى زنند، يكباره و خودجوش، 
سر از مدرســه« رفاه » در بياورند، به امام (ره) 
اداى احترام كننــد و فرياد بزنند: فرمانده كل 
قوا... خمينى روح خدا... براى همه غيرقابل باور 
بود. چه مردمى كه در خيابان «ايران» همافران 
را مى ديدند، چه نخســت وزيــر و فرماندهان 
ارتش و چه حتى ســران انقالب كه در محل 
اقامــت امام(ره) حاضر بودنــد. «بختيار» وقتى 
عكــس همافران را در روزنامــه كيهان ديد با 
«قره باغى» رئيس ستاد بزرگ ارتشتاران تماس 
گرفت: عكس امروز كيهان را ديده ايد؟ پاســخ 
منفى بود. براى ارتشــبد توضيح داد كه عكس 
مونتاژ اســت و شــما هم آن را تكذيب كنيد. 
خــودش هم روز بعد در مجلس شــوراى ملى 
گفت: «مالحظه كنيد هميــن روزنامه  كيهان 
روز پنجشنبه عكس و خبرى از يك رژه نظامى 
چــاپ كرد و به صورت بچگانه عكس را مونتاژ 

نمود كه جزئيات آن را اهل فن مى دانند»!

  اصًال «همافر» يعنى چه؟
سايت هاى نظامى نوشــته اند: « همافران  افراد 
ديپلمه اى  بودند كه  در ســال هاى  پايانى  رژيم  
پهلوى  و به  منظور تشكيل كادر فنى  پيشرفته  
براى  نيروى  هوايى  با شــرايط  خاص  و حقوق و 
مزاياى  قابل  توجه  و مكفى  پذيرفته  شده  بودند، 
ولى  بر اساس مقررات  استخدام  نبايد به  درجه   
افسرى  نايل مى شدند». اصل ماجرا بر مى گشت 
به زمانى كه قرار شــد ايــران «ژاندارم منطقه» 
بشــود. براى اين منظور ارتــش و تجهيزاتش 
بايد نوسازى مى شــدند. ورود هواپيماهاى اف 
14، رادارهاى پيشرفته «ايديسور»، موشك هاى 
«هاك » و تجهيزات پيشرفته، ارتش را نيازمند 
نيروهاى متخصص و با ســواد كرد. تا پيش از 
آن كاركنــان بخش هــاى فنى از ميــان افراد 
زير ديپلم انتخاب مى شــدند، اما در وضعيت 

جديد قرار شــد ديپلمه ها استخدام شوند، در 
آمريــكا دوره هاى تخصصــى را ببينند، اجازه 
كار و تحصيل همزمان در دانشــگاه هاى داخل 
را داشته باشــند و در نهايت تكنسين بشوند. 
همافران نه مى توانستند افسر شوند و نه چندان 
نظامى به حساب مى آمدند. كمك مهندسانى 
بودنــد كه بايد پس از 10 يا 12 ســال كار در 
نيروى هوايى، جذب بازار كار شــده و از ارتش 

خارج شوند.

  ريشه هاى ماجرا كجا بود؟
اين ها را گفتيم كه بدانيد زمينه براى نارضايتى 
همافــران از رژيم از همان آغاز وجود داشــت. 
از ســوى ديگر، بيشــتر آن ها پس از استخدام 
به دانشــگاه مى رفتند، با انقالبيون مذهبى يا 
روشنفكران ارتباط داشتند، به دليل تبعيضى 
كه ميان آنان و افســران نيــروى هوايى وجود 
داشــت، بشــدت با يكديگــر متحد بــوده و 
حلقه هاى ارتباطى و جلســات مختلفى را هم 
تشكيل داده بودند. فرزندان ناتنى نيروى هوايى 
ارتش شاهنشاهى، در واقع هسته هاى انقالبى را 
از مدت ها پيش به راه انداخته و براى پيوستن 
به صــف مردم آماده بودنــد. بجز ماجراى 17 
شهريور 57 كه بسيارى از همافران را تكان داده 
و به خود آورده بود، ريشه هاى حركت روز 19 
بهمن و رفتن به ديدار امام(ره)، بر مى گشــت 
بــه پاييز ســال 57. كتاب « دهه سرنوشــت 
ســاز - انتشارات مركز اســناد انقالب اسالمى 
-1388» مى نويســد: « آنان  از پاييز 1357، در 
پايگاه هاى خود، با تظاهرات  و راهپيمايى  نسبت  
به  عملكــرد رژيم  پهلوى  اعتراض مى كردند. در 
دى  1357، چند تظاهرات  گسترده  توسط  آنان  
صورت  گرفت  و اخبار اين تظاهرات ها بى درنگ 
در مطبوعــات  انعكاس  پيدا كرد، ولى  ســتاد 
بزرگ  ارتشتاران ، همواره آن  تظاهرات  را تكذيب  
مى كرد... مدتى بعد اما هيئت هايى  براى بررسى 
موضوع اعزام شدند ، پس  از بازرسى  از پايگاه ها، 
وجود اعتراض هــا  را تأييد كردند و پس از  آن ، 
شــمارى از همافران  بازداشت  يا به  پايگاه هاى  

ديگر تبعيد شدند. 

  كار از كار گذشت
تبعيد برخى همافران پايگاه هاى بوشهر، همدان، 
اصفهان و شيراز، نتيجه معكوس داشت. در واقع 
انقالبى گرى به اين وســيله در ميان نظاميان و 
كاركنان نيروى هوايى منتشر شده بود. در تهران، 
همافــران چند بار راهپيمايى كــرده و به ديدار 
آيت اهللا طالقانى رفتند. شگفت زدگى نيز همان 
روزها به سراغ سران ارتش آمد و آن ها را غافلگير 
كرد. حتى ژنرال «هايزر» كه  آن روزها سران  ارتش 
را در كميته اى  موســوم  به  كميته  بحران  جمع  
كرده  بود و همــه اخبار و تحوالت ايران را رصد 
مى كرد در اين باره نوشته است: «... خيلى  بد به  
نظر مى رســيد كه  تمام  اين  مشكالت  و مسائل  
داشت  در نيروى هوايى  اتفاق مى افتاد، درست  در 
جايى  كه  ما كمترين  انتظار را داشتيم ، زيرا آن ها 
تحصيلكرده  آمريكا و نيز تحصيلكرده ترين  بخش  
بودند». ساده تر اينكه سران ارتش، دولت بختيار 
و مستشــاران خارجى هيچ كدام راه حلى براى 
جلوگيرى از شيوع انقالبى گرى در ميان كاركنان 
نيروى هوايى نداشتند. تيمسار «ربيعى» كميته 
بحران قول داد همه همافران انقالبى را شناسايى 
و از پايگاه ها تخليه كند. «هايزر» مخالفت كرد و 
اين كار را سبب اتحاد بيشتر آنان دانست. با اين 
وجود چند روز بعد روزنامه ها از حمله نيروهاى 
دولتى به پايگاه هاى  اصفهان ، بوشهر، پايگاه  سوم  
و تهران  نوشــتند و حتى شايعه شد كه برخى از 

همافران دستگير و اعدام شده اند.

  امام (ره) تب داشت
سرتيپ «حســين ابيانه» در خاطراتش مى گويد: 
«مقدمــات رژه همافران، بعــد از آن راهپيمايى 
بزرگى كه در خيابان پيروزى(6 بهمن) كرده بوديم 
در دســتور كار قرار گرفت و در واقع يك حركت 
خودجوش و ابتكارى از سوى همافران و افسران 

انقالبى نيــروى هوايى بود». همافــران با همين 
هماهنگى قبلى، بيشتر با لباس شخصى، خودشان 
را به مدرسه « علوى» رساندند، آنجا لباس نظامى 
پوشــيدند و بعد با فرماندهى خودجوش «محمد 
طاهرى فر» كه از چنــد روز پيش بارها به ديدار 
امام(ره) رفته بود، به طرف مدرســه «رفاه» به راه 
افتادند. ديدارهاى مردمى آن روز به دليل بيمارى 
امام(ره) لغو شده بود. حجت االسالم «دعايى» در 
خاطراتش گفته اســت: «امام(ره) تب داشتند، اما 
وقتى گفتيم همافران بــراى رژه آمده اند، با روى 
خندان آن ها را پذيرفتند». محوطه كوچك مدرسه 
رفاه، همافرانى كه با شوق و البه الى اشك هايشان 
محكم پا مى كوبيدند و فرياد «خمينى روح خدا...
فرمانده كل قوا» ســر مى دادنــد، ديدنى اما باور 

نكردنى بود!

  خط شكنان
رهبر معظم انقالب ســال 90 گفتند: « حادثه  
19 بهمن يك خط شكنِى بزرگ بود، يك كار 
عظيم بود. افسر، درجه دار و همافر بيايند، علناً 
و بــا صراحت با انقــالب هم آوايى كنند و نگاه 
كنند توى چشــم نگهبانان رژيم طاغوت و به 
آن ها «نه» بگويند؛ اين خيلى كار بزرگى بود...». 
خط شكن ها پس از بيرون آمدن از مدرسه رفاه 
با ســيل جمعيتى روبه رو شدند كه در خيابان 
ايران به آن ها پيوســتند. پايــان ديدار آن ها با 
امام(ره) آرام آرام به آغاز يك راهپيمايى بزرگ 
تبديل شــد. مردم و نظامى هاى مختلفى كه 
با لباس شــخصى به خيابان آمده بودند، حتى 
پليس هاى حاضر در كوچه و خيابان، كارمندان 
ســازمانهاى مختلــف و... به مــوج جمعيتى 
پيوستند كه از شوق اشك مى ريختند. همافران 
خط را شكســته و گلوله آخر را به پيكر رژيم 

شليك كرده بودند.  
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تكذيب نامه به رهبرى
فرارو / كانال تلگرامى مرتبط با امام جمعه قم 
نوشت:« مدت ها پيش خبرى مبنى بر ارسال 
نامه اى از جانب «آيت اهللا امينى» به رهبر معظم 
انقالب منتشر شده بود كه با توجه به انتشار 
مجدد اين شــايعه در فضاى مجازى ضمن 
تكذيب قطعى اين نامه اميدواريم رسانه هاى 

مذكور دست از اين شيطنت ها بردارند».

روش آفتاب-مهتاب
فرارو / «حسن نوروزى» سخنگوى كميسيون 
حقوقى و قضايى مجلس در پاسخ به اين سوال 
كه دستشويى زندان جايى نداشته كه بتوان 
خود را به آن آويز كرد، گفت:  «ســينا قنبرى 
با روش آفتاب-مهتاب خودكشى كرد. در اين 
حالت فرد طناب را به گردن خود مى بندد و 
سپس كمر را خم مى كند و ضربه به فك فرد 

مى خورد و نخاع سريع قطع مى شود»!

قطعى شد
عصرايران / «ژان ايو لودريــان»، وزير امور 
خارجه فرانســه درباره سفر آينده «مكرون»، 
به تهران گفت:« اين ســفر حتمى است، زيرا 

فرانسه با همه گفت و گو مى كند».

كچلى ترامپ برمال شد!
باشگاه خبرنگاران / پايــگاه اينترنتى «ميرور» 
ويديويى را منتشر كرده كه وزش باد موجب به هم 
ريختن موهاى ترامپ و نمايش كچلى او مى شود. 
ترامپ به شيوه خاصى موهاى خود را شانه مى زند 

تا طاسى پشت سرش مشخص نشود.

خودروسازان را محاكمه كنيد
عصرايــران / « بهــرام پارســايى»، عضو 
كميســيون اصل 90 مجلس خودروسازها 
را مقصــر اصلــى آلودگى هــوا در تهران و 
كالنشهرها عنوان كرد و گفت كه آن ها بايد 
به خاطر صدماتى كه به خاطر آلودگى هوا به 

كشور وارد مى كنند، محاكمه شوند.

كنايه به سبك «شمخانى»
ايســنا / «على شــمخانى»، نماينده مقام 
معظم رهبرى در كنايه اى به ســتاد اجرايى 
فرمان امــام(ره) گفت: «ســتاد اجرايى بايد 
مكمل سياست هاى اقتصادى دولت و بخش 

خصوصى باشد نه رقيب آن ها»!

اخراج كارگران كره اى
ايســنا / ســفير روســيه در پيونگ يانگ 
گفت:«مســكو بر اســاس آخرين قطعنامه 
شوراى امنيت سازمان ملل متحد، مهاجران 
كارگر كره شمالى را به خانه مى فرستد. اين 
ضربه اى بزرگ به اقتصاد روســيه است،اما ما 

قطعنامه شوراى امنيت را مى پذيريم».

جوك است!
مهر / «جو بايدن» معاون «اوباما» گفت: «اين اولين 
رئيس جمهورى اســت كه چنين حمالتى عليه 
تماميت و كليت اف بى آى به راه انداخته اســت. 
اين حمــالت، بى اعتبار كردن اف بى اى و وزارت 
دادگسترى خود او است. او مسخره و جوك است»!

تظاهرات در لندن
باشــگاه خبرنگاران / پايــگاه اينترنتى 
اينترنشنال بيزنس تايمز گزارش داد فعاالن 
حامى حقوق بشر براى برگزارى تظاهرات در 
لندن همزمان با ســفر محمد بن سلمان به 

انگليس برنامه ريزى كرده اند.

پنجه در پنجه جاسوسها
تسنيم / معــاون سازمان حفاظت اطالعات 
سپاه با اشــاره به ظرفيت ها و توانمندى هاى 
هوشمندانه سازمان حفاظت اطالعات سپاه 
در ناكام ساختن دشمن براى نفوذ در اين نهاد 
گفت: پنجه در پنجه سرويس هاى اطالعاتى و 

جاسوسى بزرگ جهان انداخته ايم.
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چرا سياست را مى ريزيد توى المپيك؟!

چــــــرا؟ 

 ايستگاه/ اميد ظرافتى  (شركت سامسونگ و 
مسئوالن برگزارى بازى هاى المپيك زمستانى 2018 
پيونگ چانگ قرار است به تمامى شركت كنندگان در 
اين بازى ها به جز ورزشكاران ايران و كره شمالى(به 
دليل ترس از نقض تحريم هاى بين المللى)، يك عدد 

تلفن همراه هديه دهند)
اينكه ايران يكى از بزرگ ترين بازار هاى فروش اين 
شــركت تلفن همراه است و بعد از اين اقدام انتظار 
داريم مردم رگ غيرتشــان باال بزنــد و به صورت 
خودجوش سامســونگ را در فهرست تحريم قرار 
 دهند، درســت... اينكه چگونه سال هاى سال انواع 

تلفن همــراه، خودرو و فيلم و ســريال هاى آبكى 
وارد ايران شــده و نقض تحريم هاى بين المللى به 
حساب نيامده، اما اهداى چند گوشى تلفن همراه 
به ورزشكاران موجب نقض تحريم هاى بين المللى 
مى شــود، هم بــه كنار...اين هم واضح اســت كه 
شــأن و شخصيت ورزشكاران كشــورمان باالتر از 
اين حرف هاســت كه با اين دست اقدام ها بخواهد 
خدشــه دار شود، اما مگر فلســفه المپيك، پيوند 
قاره ها و ملت ها باهم نبود؟ اصالً مگر هدف برگزارى 
مسابقات بين المللى كنار گذاشتن سياست و كنار 
هم قرار گرفتن انواع و اقسام كشور ها نيست؟ پس 
چرا يك روز خبر مى رسد فالن كشور، در يك كشور 
ديگر بازى نمى كند؟ روز ديگر خبر مى آيد بازيكن 
يك تيم فوتبال را به خاطر مليت اش مورد حمله قرار 
داده اند و... ؟ يك نفر پيدا شود و توضيح بدهد، چرا 
سياســت در اين ابعاد وسيع وارد ورزش مى شود ؟ 
جناب ميزبان المپيك زمستانى! آقاى ُكره جنوبى... 

چرا سياست را مى ريزى توى المپيك؟

امام(ره) و بيدارى قاره ديكتاتورها
«اتاق هاى خبرى جهان» كه تحت سيطره ديكتاتورى امپراتورى توليد خبر، نفس 
مى كشــند چونان «كرگدن پير» نه دوست دارند، به «عقب» سر برگردانند و نه در 
پشت سر چيزى، براى شاخ زدن و دريدن، پيدا مى كنند. آنچه كه بايد با «قدرت 
وحشى شاخ رسانه اى كرگدن تمدن سياسى غربى» خرد و سپس بلعيده شود در 

جلو است... در آينده است!
آرى، تمامى «آمريكاى التين» كه زير چتر ســياه «ديكتاتورى نظامى»، گوش به 
فرمان «كاخ سفيد» و سازمان سيا، تا زانو در فقر و فالكت و ناامنى، فرو غلتيده بود 
و هيچ ستاره درخشنده اى در آينده تاريخ، فرهنگ و تحوالت خشكيده سياسى 
خويش نمى ديد ناگهان، در برابر روح جمعى شــكنجه شــده و مجروح گشته و 
خونين خويش، چشمان استوار و پردرخششى را ديد، كه چونان «مسيح مقدس» 
سخن از خدا مى گويد و كار، براى خدا و مبارزه براى خدا و فرياد براى خدا؛ و نيز 
نبرد با آمريكا و دست نشاندگان كاخ سفيد... و اين پرتكانه ترين داستان سياسى 
قرن بيســتم، از آن هنگام شروع شــد، كه ناگاه «حضرت امام» را از عراق، اخراج 
كردند و اين صداى قدســى روح زمين، ســرانجام به شهر پاريس سفر كرد و در 

شهرك «نوفل لوشاتو» مقيم شد.
«صدا و چهره» امام، دو شــاخص استوار و خيره كننده و شگفت آفرينى بود، كه 
هيچ «رســانه اى» -حتى دشمن ترين- نمى توانســت در برابر جذابيت پرنفوذ آن 
مقاومت كند. به همين خاطر، همه رسانه هاى اروپايى در صف انتظار، با اشتياق 

منتظر مى شدند، تا نوبت مالقاتشان با امام(ره) در «نوفل لوشاتو» برسد.
و اين گونه شــد، كه رسانه ها صداى قدسى و كالم پاك و انقالبى او را، در جهان 
غرب، آمريكاى التين و جهان آفريقايى و مديترانه اى منتشــر كردند و سخن از 
يك مفهوم جديد در تاريخ انديشه مدرن و ليبراليسم بسط يافته و سلطه وار شده 
جهانى گفتند كه ايستگاه پخش آن نه در عراق و نجف و نه در ايران و قم بود؛ بلكه، 
اين ايســتگاه جهانى شده، در حوالى شهر پاريس و در «نوفل لوشاتو» قرار گرفته 
بود؛ و همه جذابيت فوق تصور آن، قابل تجربه از نزديك و البته «مورد ســنجش 
دقيق» قرار دادن بود. جاذبه چهره و شخصيت امام(ره) آن قدر بود كه هزاران روز 
قبل از سقوط «پينوشه» و فرار كردن به «اسپانيا» تصوير زيبا و پر درخشش حضرت 
«امام» از جيب دانشجويان دانشگاه ملى سانتياگو در شيلى چونان شيئى گرانبها 
يا مرواريدى درخشنده؛ بيرون مى آمد و همكالسى ها و هم دانشجوها را، به يك 
«نگاه» دعوت مى كرد... نگاهى كه «هويت» و «باطن» هر نگاه كننده جوان و دوستدار 
پاكى را به «پاكى» آسمان گره مى زد و مسئوليت گمشده و فراموش گشته يا حبس 

شده آدميان را دوباره زنده مى ساخت.
بدين گونه شــد، كه اين «صداى قدسى» بشــر، در قرن بيستم، آمريكاى التين 
را، دچار تحول و تغييراتى شــگرف ساخت و كمونيست هاى متعصب التين را، 
از دشــمنى با «دين» دور كرد و كشــيش هاى چپگراى متهم شده به «بى دينى 
مســيحى» را از ورطه اين اتهام نجات داد و «كاســترو»ى كمونيست را به تهران 
كشاند و به ديدار امام(ره) برد. نگاه پرقدرت و مسيح وار امام(ره)، نگاه روشنفكران 
آمريكاى التين و نگاه همه ميهن پرستان را دگرگون كرد و از آمريكاى التينى كه 
در آن يك كشور بدون ديكتاتورى نظامى، يافت نمى شد، يك آمريكاى التين براى 
آمريكاى التين ساخت و به آن شخصيتى بخشيد كه خود را در برابر قدرت آمريكا 
و امر و نهى هاى كاخ ســفيد، مقاوم و با شــخصيت، بنگرد و به «هويت تاريخى» 

خويش، با شجاعت و اميد نگاه كند.

اَمريكن ساينتيست
نشريه اَمريكن ساينتيست، چاپ آمريكا كه هر دو ماه 
يك بار به چاپ مى رسد، در گزارشى هشت صفحه اى 
با عنوان «در مســير فيل ها» بــه آخرين تالش هاى 
صورت گرفته براى نجات نسل فيل ها در قاره آفريقا 
در مبارزه با كشتار و قاچاق عاج آن ها پرداخته و به 
انتقاد از بى توجهى به سازمان هاى محلى براى نجات 
آن ها مى پردازد. اين مجله گزارشى نيز در خصوص 
دســتاوردهاى جديد حوزه عكاسى منتشر كرده و 
دوربين هاى جديد كه بدون استفاده از لنز مى تواند به 

ثبت عكس بپردازد را معرفى مى كند.

گاردين
روزنامــه گاردين، چــاپ انگليس عكس صفحه 
نخســت خود را به شبيه ســازى چهــره اولين 
بريتانيايى هاى تاريخ اختصاص داده است. سرانجام 
پس از مدت ها بررسى روى دى ان اى جمجمه پيدا 
شده در منطقه سامرست انگليس كه قدمت آن به 
بيش از 7000 ســال مى رسد، مشخص شده كه 
اولين بريتانيايى ها، پوستى متمايل به رنگ سياه و 
چشمانى آبى رنگ داشته اند. اين روزنامه همچنين 
از قول ســازمان ملل وضعيت مردم سوريه را در 
بحرانى ترين شــرايط در چند سال اخير ارزيابى 

كرده است.

ديسكاور
ماهنامه علمى ديســكاور در تازه ترين شــماره خود در 
مقاله اى با عنوان تاريخ مخفى وايكينگ ها، حقايق جالب 
و جديدى كه از دى ان اى وايكينگ ها كشــف شــده را 
نشــان مى دهد. در اين اكتشافات مشخص شده كه بر 
خالف تصور قبلى همه وايكينگ ها افرادى درشت هيكل، 
قدرتمند و جنگاور نبودند و شكل حضور آن ها در جامعه 
بسيار متنوع تر و شبيه به جوامع امروزى بوده است. نگاه 
مجله ديسكاور به بزرگ ترين كهكشان كشف شده، كه 
بسيار شبيه به كهكشان ما اما بسيار دورتر است نيز براى 

عالقه مندان به نجوم مى تواند فوق العاده باشد.

نشريه اَمريكن ساينتيست، چاپ آمريكا كه هر دو ماه 
يك بار به چاپ مى رسد، در گزارشى هشت صفحه اى 
با عنوان «در مســير فيل ها» بــه آخرين تالش هاى 
صورت گرفته براى نجات نسل فيل ها در قاره آفريقا 
در مبارزه با كشتار و قاچاق عاج آن ها پرداخته و به 
انتقاد از بى توجهى به سازمان هاى محلى براى نجات 
آن ها مى پردازد. اين مجله گزارشى نيز در خصوص 
دســتاوردهاى جديد حوزه عكاسى منتشر كرده و 
دوربين هاى جديد كه بدون استفاده از لنز مى تواند به 

روزنامــه گاردين، چــاپ انگليس عكس صفحه 
نخســت خود را به شبيه ســازى چهــره اولين 
بريتانيايى هاى تاريخ اختصاص داده است. سرانجام 
پس از مدت ها بررسى روى دى ان اى جمجمه پيدا 
شده در منطقه سامرست انگليس كه قدمت آن به 
 ســال مى رسد، مشخص شده كه 
اولين بريتانيايى ها، پوستى متمايل به رنگ سياه و 
چشمانى آبى رنگ داشته اند. اين روزنامه همچنين 
از قول ســازمان ملل وضعيت مردم سوريه را در 
بحرانى ترين شــرايط در چند سال اخير ارزيابى 

ماهنامه علمى ديســكاور در تازه ترين شــماره خود در 
مقاله اى با عنوان تاريخ مخفى وايكينگ ها، حقايق جالب 
و جديدى كه از دى ان اى وايكينگ ها كشــف شــده را 
نشــان مى دهد. در اين اكتشافات مشخص شده كه بر 
خالف تصور قبلى همه وايكينگ ها افرادى درشت هيكل، 
قدرتمند و جنگاور نبودند و شكل حضور آن ها در جامعه 
بسيار متنوع تر و شبيه به جوامع امروزى بوده است. نگاه 
مجله ديسكاور به بزرگ ترين كهكشان كشف شده، كه 
بسيار شبيه به كهكشان ما اما بسيار دورتر است نيز براى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد

 ايستگاه / رقيه توسلى 

اى از همه آدم هاى زمين آشناتر!  كيست كه راز چشمان عاشق تان را نداند؟
و يك دل نه صد دل ديوانه تان نباشد؟ كيست كه بى حضرت مادر، تلخ و شيرين روزگار را تاب بياورد!
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