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آيت اهللا علم الهدى:
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  شنبه 21بهمن 1396  23 جماد ى االول  1439 10 فوريه 2018  سال سى ويكم  شماره 8619

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

22 بهمن به رخ كشيدن بقاى انقالب اسالمى است فارس: خطيب موقت نماز جمعه تهران با بيان اينكه مسئوالن با مردم زندگى كنند، گفت: 22 بهمن در واقع به رخ كشيدن بقاى انقالب اسالمى 
است. حجت االسالم والمسلمين كاظم صديقى با بيان اينكه ما بايد مردم را بهتر و بيشتر بشناسيم، گفت: مردم ما همين هايى هستند كه 22 بهمن را خلق كردند و در هشت سال دفاع مقدس در برابر 

قدرت هاى شرق و غرب ايستادند و پيروز شدند، مردم ما همان هايى هستند كه در برابر فتنه ايستادند و بساط آن را جمع كردند.

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

رهبر معظم انقالب اسالمى صبح پنجشنبه 
و همزمان با سالروز بيعت تاريخى همافران 
نيــروى هوايــى در 19 بهمــن 1357 با 
امام(ره)، با جمعى از فرماندهان و كاركنان 
نيروى هوايى و قرارگاه پدافند هوايى ارتش 

ديدار كردند.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
در اين ديدار، ايام اهللا و مناسبت هاى مهم 
انقالب اســالمى را مايه قوام و استحكام 
نظام دانســتند و تأكيد كردند: امسال به 
لطف الهى، 22 بهمن از آن 22 بهمن هاى 

تماشايى خواهد بود.
رهبر انقالب اســالمى، حركت 19 بهمن 
1357 و ديگر مناســبت هاى مهم انقالب 
اسالمى را فراتر از يك خاطره افتخارآميز 
دانســتند و گفتند: همه  اين ايام اهللا، چه 
مناســبت هاى دوران انقالب اســالمى و 
چه مناســبت هاى مهم 39 سال گذشته، 
زمينه ساز افزايش ذخيره و سرمايه انقالب 
و موجب استحكام بيشتر پايه هاى انقالب 

اسالمى مى شوند.
ايشان با اشاره به شيوه هاى 
متنوع و گسترده دشمنان 
انقالب،  بــا  مقابله  بــراى 
آن ها  كردند:  خاطرنشــان 
نظريه  نماهــا،  متفكــر  از 
پــردازان قالبــى، روزنامه 
نــگاران و قلم بــه مزدها، 
امكانات  همــه  و  دلقــك 
فضــاى مجازى اســتفاده 
مى كنند تا بــر مردم تأثير 
بگذارنــد، امــا ناگهان در 
 22 همچون  ايام اهللا  برخى 
بهمن يا 9 دى سال 88 يا 9 دى امسال 
و راهپيمايى هاى خودجوش و پرشور و 
پرهيجان پس از آن، ســيل جمعيت به 
خيابان ها مى آيند و با سر دادن شعارى 
واحد، همه محاسبات دشمنان را به هم 

مى زنند.
رهبر انقالب اسالمى، راهپيمايى 22 بهمن 

امسال را يك نمونه از عشق و ارادت مردم 
به انقالب دانســتند و افزودند: امسال به 
دليل ياوه گويى هاى برخى از دولتمردان 
آمريــكا و غيــر آمريكا، مردم احســاس 
مى كنند كه دشمن در حال كمين گرفتن 
و درصدد دشمنى است و به همين علت، به 
حول قوه الهى، حضور مردم در راهپيمايى 
22 بهمن امســال از هميشــه گرم تر و 
پرشورتر خواهد بود و همه خواهند آمد و 
از آن 22 بهمن هاى تماشايى خواهد بود.

   عقب ماندگى در تحقق عدالت اجتماعى
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى، «عدالت 
اجتماعى» را يكى ديگر از سياست هاى 
اصولى نظام برشمردند و افزودند: هدف 
از عدالت اجتماعى، برداشتن فاصله هاى 
ميان مردم است كه البته در اين زمينه 
كــم كارى و عقب ماندگــى داريم و آن 
كارى كه بايــد انجام بگيرد، هنوز انجام 
نگرفتــه، ولى همه بداننــد كه ما از اين 

سياســت اصولى صرف نظر نكرده ايم و با 
جديت به دنبال آن هستيم.

ايشــان، يكى از راه هاى تحقــق عدالت 
اجتماعى را مبارزه با ظلم و فساد دانستند 
و افزودند: مبارزه با ظلم و فســاد بســيار 
سخت اســت و همان گونه كه چند سال 
قبل گفتم، فساد همچون اژدهاى هفت سر 
افسانه ها است كه از بين بردن آن براحتى 
امكان پذير نيســت، ولى حتماً بايد انجام 

شود.
رهبر انقالب اسالمى تأكيد كردند: برخورد 
با ظلم و فساد در ميان كارگزاران حكومتى 
بايد شديدتر و جدى تر از بقيه موارد باشد و 
همه مسئوالن و مديران كشور بايد به اين 

موضوع توجه كنند.

 ما خواستيم و توانستيم 
فرمانــده كل قوا، به يك نمونــه از ورود و 
ايستادگى ايران در قضاياى منطقه اشاره 
كردنــد و گفتند: در قضيــه مقاومت در 

منطقه غرب آســيا، آمريكايى ها تصميم 
داشــتند مقاومت را ريشه كن كنند، اما ما 
ايستاديم و گفتيم اجازه نمى دهيم. امروز 
براى همه دنيا ثابت شده است كه آمريكا 
مى خواست و نتوانســت و ما خواستيم و 

توانستيم.
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه در 
همه برنامه ها بايد مردم در اولويت باشند، 
گفتند: اسم مردم مكرر آورده مى شود كه 
البته تكرار و تكيه بر نام مردم در سخنان 
مسئوالن بسيار خوب است، اما بايد مردم 

را بشناسند و بشناسيم.

 شكايت از فساد و تبعيض
ايشان تأكيد كردند: حرف مردم، شكايت 
از فســاد و تبعيض است. مردم بسيارى از 
مشــكالت را تحمل مى كنند، اما از فساد 
و تبعيض ِشــكوه دارنــد و آن را تحمل 
نمى كنند؛ بنابراين مســئوالن هر سه قوه 

بايد به طور جدى با فساد مبارزه كنند.

رهبر معظم انقالب:

22 بهمن امسال تماشايى خواهد بود

 آقــاى الريجانى كمتر تعبيرات عجيب در موضوعات بــه كار ببريد! اين كه 
مى فرماييد دولت فربه شــده و بودجه صرف كارمندان مى شود دردى از اقتصاد 
و بيكارى و گرانى دوا نمى كند شما وزارتخانه ها را ادغام كرديد، دولت الغر شد؟ 
چى شد! غير از زياد شدن بيكاران تحصيلكرده وگرانى و زياد شدن كاالهاى قاچاق 

و عدم تعادل بازار چه دستاوردى داشت؟ فكرى ديگر بنماييد. 9150006196
 در برجام همه چيز ازدست رفته و چيزى باقى نمانده كه آقاى روحانى مذاكره 
بكند يا نكند. ترامپ تمام امتيازها را برده و تا صدســال ديگر هم برجام را پاره 

نمى كند. 9150000210
 آقــاى الريجانى، چــه دليلى داردكه در طرح ســؤال از روحانى بابت مدرك 
تحصيلى اش كوتاهى مى كنيد، حتماً منافع شــما هم در خطر است كه اين قدر 

از روحانى دفاع مى كنيد، شما هم خودتان دو تابعيتى هستيد؟9150000559
 پيشنهاد مى كنم به ماكرون اعالم شود در صورتى با سفرش به تهران موافقت 
مى شود كه به طور رســمى رژيم پليد و جنايتكار صهيونيستى را جعلى اعالم 

نمايد. 9150000609
 تو را به خدا اين قدر دو رو حرف نزنيد. از اين طرف از مضرات دخانيات صحبت 
مى كنيد و از طرف ديگر ورود و اســتفاده كردن آن را آزاد مى كنيد. شــما كه 
سودش را مى بريد، دودش و بوى گندش نصيب ما مى شود. به خدا خانه هايمان 
هم پر شده از دود و بوى گند دخانيات اطرافيان، خدا به بچه هايمان رحم كند. 

9150000612
  بهتر است كاميون ها يك آژير خطر داخل وسيله شان قراردهند، تا زمانى كه 
بار ماشين باال رفته و در حال حركت است، متوجه شوند، زيرا تاكنون چند مورد 

بوده كه موجب خرابى پل ها و كشته شدن عابران شده اند. 9350003571
 در برنامه «حاال خورشــيد»، يك قطعه از فيلمى پخش شد كه آقاى مظفرى 
ايفاى نقش داشــتند و ايشــان با دهان پر از غذا كه تا حلق شان ديده مى شد، 
صحبت مى كردند، واقعاً نياز است در فيلم  ها، خانم يا آقا با دهان پر حرف بزنند؟ 

9150000565
  آقايان روحانى و نوبخت متأسفيم! تا كى با وعده ادامه كار مى دهيد؟ حقوق 
پيمانكاران حمل ســوخت تا اين تاريخ واريز نشــده، مديران مى گويند بودجه 
نيســت، اگر راســت مى گويند چرا حقوق هاى نجومى كارمندان نفت را واريز 

مى كنند؟9150002722
  اگر يك حســاب سرانگشتى بكنيم، اين برنامه «دورهمى» هر شب چندين 
ميليارد جيب مردم را خالى مى كند. فكر نكنم اين برنامه اينقدر هزينه داشــته 

باشد!. 9150007855
  يعنى چى كه شركت همراه اول مهلت قبض ها را از بيستم به پنجم ماه آورده؟ 

لطفاً پيگيرى كنيد. 9150002601
  پله هاى دادگاه از بازداشــت شدن ســخت تر است! در برخى دادگسترى ها، 

عدالتى يافت نمى شود!. 9150005634 
  بى عدالتى! چرا بايد قانون معافيت سربازى سه برادرى، براى ديگران اجرا و 
براى من و خيلى هاى ديگر اين قانون لغو شود، يا براى همه اجرا شود يا هيچ كس. 
از نمايندگان در مجلس تقاضاى پيگيرى جدى و فورى براى بازگشت دوباره اين 

قانون را دارم. 9150000825
  ســهام عدالت براى خانواده ام واريز شده، ولى براى من كه سرپرست خانواده 

هستم، واريز نشده است!. 9150008896
  روحانى هميشه از افزايش قيمت بنزين درعربستان مى گويد. چرا نمى گويد 

هر نفرشان ماهى 3 تا 4ميليون تومان پول نفت مى گيرند؟9150007797

حماسه حضور
پيروزى انقالب اسالمى ايران در بهمن 57 يكى 
از عميق ترين و دامنه دارترين تحوالت سياسى 
قرن بيستم اســت كه از زواياى گوناگون قابل 
بررسى است. اين انقالب در 40 سال عمر خود 
به شايستگى اين امر را نشان داده و تأثيرگذارى 
خود را بر معادالت منطقه و صحنه بين المللى 

به خوبى آشكار ساخته است.
از ســويى، اين انقالب توانست نقاب از چهره 
آمريكا و اســتكبار بر دارد و دشمنى آن ها را با 
اسالم و مسلمانان آشكار و مشخص سازد؛ زيرا 
رشد فزاينده موج بيدارى اسالمى در كشورهاى 
مختلف با الگوبــردارى از انقالب ايران و تقابل 
آمريكا و متحدان غربى در جهت توقف و انحالل 
اين موج نشان داد آمريكا از افزايش انقالب هاى 
اســالمى نظير انقــالب ايران هــراس دارد.
از سوى ديگر، امروز تأثيرگذارى انقالب اسالمى 
ايران صرفاً به منطقه خاورميانه محدود نيست 
و اشتياق به ايجاد رابطه با ايران و ارائه مبادالت 
در سطوح مختلف به كشــورهاى همسايه با 

آمريكا نيز رسيده است.
از طرف ديگر، انقالب اســالمى توانست ايران 
را كه تا سال 57 ابزاردست آمريكا و بيگانگان 
بود، به كشورى مستقل و متكى بر توان مردمى 
تبديل كند، بــه گونه اى كه پيشــرفت هاى 
چشمگير آن در زمينه هاى گوناگون از جمله 
موضوعات پزشكى، علمى و نظامى سبب شد 
كشــورهايى همچون آمريكا كه زمانى مدعى 
بودنــد قــدرت اول جهان هســتند، اعتراف 
كنند ايران بايد بــا افزايش تحريم ها محدود 
و ترمز پيشرفت آن كشــيده شود. اما يكى از 
برجســته ترين ويژگى هاى اين انقالب «نقش 
اساســى مــردم در پيــروزى آن» اســت. به 
گونه اى كه بنيانگذار انقالب اســالمى در اين 
باره مى فرمايند: «با پشتيبانى مردم بخصوص 
طبقات محروم بود كه پيروزى انقالب حاصل 
شد و دست رژيم ستمشاهى از كشور و ذخاير 

آن كوتاه گرديد».
به تعبير ديگر مى توان گفت، اشرافى گرى دربار 
پهلوى و وابستگان آن، بى توجهى به محرومان، 
فقر گســترده، بى بهره ماندن بيشتر جامعه از 
امكانات و خدمات حداقلى، يكى از مهم ترين 
داليل خيزش عمومى مردم بود كه البته مورد 
توجه رهبران انقالب هم قرار داشت و بارها در 
كالم امام راحل به فساد عميق و گسترده دربار 
و ريخت و پاش گسترده حكومت ستمشاهى 

اشاره و عليه آن موضع گيرى كردند.
در منطق و در خّط حكومتى امام اّمت، مردم 
محور تصميم گيرى ها محسوب مى شوند و همه 
فّعاليت هــاى اقتصادى و امثــال آن، بر محور 

نجات محرومان از محروميت ها بود.
در اين 40 ســال نيز ملت ايران نمونه عالى از 
دموكراسى دينى را ارائه كرده اند، اما مسئوالن 
آن گونه كه بايد در زمينه معيشــت و اقتصاد 
آن هــا تالش نكرده اند و اقدامات انجام شــده 
شايســته اين مردم عزيز نبوده است. اگرچه 
نارســايى ها هــر روز از برابر چشــمان مردم 
عبــور مى كند، اما 22بهمن كه فرا مى رســد 
مشاهده تصاوير حضور مردم همه را متعجب 
مى كند. از قديمى هــاى انقالبى تا جوان هايى 
كه شــايد انقالب و ماجرايــش را از كتاب ها 
و بزرگ ترهايشــان فهميده اند، با اينكه شايد 
كمرشــان زير فشار زندگى خم شده باشد، اما 

حضور پر نشاط و پويا پيدا مى كنند.
از طرفــى ديگر، اگرچه مــردم نجيب ايران از 
بروز برخى تبعيض ها، فشــارهاى معيشتى و 
فسادها گاليه مند هستند، اما تاريخ 40 ساله 
انقالب نشــان داده هر زمــان به حضور مردم 
براى تجلى وحدت و غرور ملى نياز بوده است، 
تفكيك قائل شده اند و از هيچ كوششى دريغ 
نكرده و همبستگى خودشان را به رخ دشمنان 
انقالب كشيده اند، به عبارتى ديگر مردم جنس 

دشمنان انقالب را شناخته اند.
بدون ترديد 22 بهمن امسال نيز مردم حماسه 
خواهند آفريد و كســانى را كــه در پى ايجاد 
تفرقه و فتنه بين مردم و انقالب هســتند را 

نااميد خواهند كرد.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

حسين شيخ االسالم 
كارشناس مسائل سياسى

صداى مردم   

خبــــــر

بيانيه سپاه پاسداران به مناسبت سالروز پيروزى انقالب
دشمن نمى تواند وارد حريم موشكى ايران شود

مهر: سپاه پاســداران در بيانيه اى تأكيد 
كرد: شكســت هاى زنجيره اى آمريكا در 
عرصه جنگ هاى نيابتى و تروريسم، يادآور 

قدرت انكارناپذير ايران است.
سپاه پاسداران انقالب اسالمى در بيانيه اى 
با گراميداشــت يــوم اهللا 22 بهمن ماه و 
ســى و نهمين ســالگرد پيروزى انقالب 
اســالمى، صحنه امروز منطقه را عرصه 
نمايش ظلم ســتيزى، توانايى و اراده نظام و ملت ايران براى صيانت از مقاومت 
اسالمى و اثبات خواستن و توانستن جمهورى اسالمى و ناتوانى و ناكامى آمريكا 
دانست. در بخشى از اين بيانيه تأكيد شده است: شكست هاى زنجيره اى آمريكا، 
رژيم صهيونيستى و متحدان اروپايى و منطقه اى واشنگتن و تل آويو در عرصه 
جنگ هاى نيابتى و تروريسم تكفيرى كه برخالف آرمان و اراده آن ها رقم خورده 
اســت، يادآور اين واقعيت انكارناپذير است كه جمهورى اسالمى ايران به عنوان 
قدرت اول و بالمنازع غرب آسيا هرگز مرعوب فتنه هاى متكّثر و گسترده گرگ ها 
و اهريمنان غربى نخواهد شــد و با صيانت از استقالل همه جانبه كشور، اجازه 
نزديكى دشــمن به دروازه هاى اقتدار دفاعى و توان بازدارنده موشكى و تضعيف 

سپر امنيت و دفاع ملى خود را نخواهد داد.

فراخوان شركت گسترده مردم 
در راهپيمايى 22 بهمن

قدس: احزاب، گروه ها، اتحاديه ها، جمعيت ها، نهادها، سازمان ها و وزارتخانه هاى 
كشور با صدور بيانيه هاى جداگانه اى از مردم خواستند، در راهپيمايى 22 بهمن، 

حضورى گسترده و پرشور داشته باشند.
دانشگاه آزاد اسالمى، فراكسيون اميد مجلس، وزارت دفاع و پشتيبانى نيروهاى 
مسلح، ارتش جمهورى اسالمى ايران، مجلس خبرگان رهبرى، شوراى نگهبان، 
آستان قدس رضوى، فراكسيون واليى مجلس، كانون اسالمى دانش آموختگان 
هند، كانون دانشگاهيان ايران اسالمى، اتحاديه انجمن هاى اسالمى دانشجويان 
در اروپا، سازمان بسيج مستضعفين، حزب مردم ساالرى، حزب مردمى اصالحات، 
جمعيت جانبازان انقالب اســالمى، حزب مؤتلفه اسالمى، خانه احزاب، شوراى 
هماهنگى تبليغات اسالمى، راه و شهرسازى، نيرو، آموزش و پرورش، ارتباطات، 
علوم، بهداشــت، حزب اعتدال و توسعه، حزب همبستگى ايران اسالمى، جبهه 
پيشــرفت، رفاه وعدالت، جمعيت حقوقدانان ايرانى مدافع حقوق بشــر، مركز 
مديريت حوزه هاى علميه، جبهه پايدارى انقالب اســالمى و جامعه مهندسين 
در اطالعيه هاى جداگانه بر شــركت گســترده در راهپيمايى 22 بهمن و خلق 

حماسه اى به ياد ماندنى تأكيد كردند. 

اسم مردم مكرر 
آورده مى شود كه 
البته تكرار و تكيه 
بر نام مردم در 
سخنان مسئوالن 
بسيار خوب است 
اما بايد مردم 
را بشناسند و 
بشناسيم

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

آيت اهللا علم الهدى:

هيچ چيز به اندازه راهپيمايى 22 بهمن كفار را به غيظ نمى اندازد

قدس: امام جمعه مشهد مقدس گفت: هيچ 
چيز به اندازه راهپيمايى 22 بهمن كفار را به 

غيظ و غضب نمى اندازد.
آيت اهللا سيد احمد علم الهدى درخطبه هاى 
نماز جمعه مشهد مقدس كه در حرم مطهر 
رضوى برگزار شــد، با بيــان اينكه تطبيق 

رضايــت مــردم و رضايت خداونــد، اصل 
ماهيت انقالب اســالمى است، گفت: مردم 
چيزى خواستند كه خدا آن را مى خواست 
و در جهــت تحقق اين خواســت، مردم با 
سينه خشك به استقبال گلوله داغ حركت 

كردند.
امام جمعه مشــهد مقدس خطاب به جوانان 
ادامه داد: چرا براى يك مشــكل اقتصادى كه 
دشــمن براى ما به وجود آورده، نااميد شويم 
و بگوييم ديگر اصالح نمى شود؟ اين روند 40 
ساله عمر انقالب ماســت، كجاى كره زمين 
يك كشور توانسته 40 سال با جنگ، تحريم 
و دشمنى اداره شــود؟ آنچه اين كشور دارد، 

رهبرى، پايمردى و قدرت شما مردم بود.
وى با بيان اينكه دشــمنان ايران به كمتر از 

نابودى انقالب اســالمى راضى نمى شــوند، 
افزود: مردم به انقالب به خاطر دين وابســته 
شــدند، اينكه در مسجد آتش بزنند، قرآن را 
بسوزانند براى اين است كه اهميت و صالبت 
دين را از چشم ها بريزند، بى دينى را در كشور 
عادى كنند. عضو مجلس خبرگان رهبرى با 
اشــاره به اينكه اين آســيب انقالب است كه 
انقــالب را از خدا و دين جــدا كنند، اضافه 
كرد: مردم از دين طلبكار نيســتند، مردم از 
منتخبان خود طلبكارند، اين ها نقشه دشمن 
و شــگرد آنان است، براى اينكه شما مردم را 
از انقالب جدا كنند كه خوشبختانه تاكنون در 
همه فتنه ها شكست خورده اند. آيت اهللا علم 
الهدى، راهپيمايى 22 بهمن را نمايش قدرت 
و پايدارى مردم در اين نظام دانســت و افزود: 

راهپيمايــى 22 بهمن به نــص صريح قرآن، 
بزرگ ترين عبادت اســت و عناصر متحجرى 
كه به اين انقالب نپيوســتند و در راهپيمايى 
شركت نمى كنند، اگر به خدا و قرآن معتقدند، 

با فضيلت ترين عبادت را از دست مى دهند.
نماينده ولــى فقيه تصريح كرد: هيچ چيز به 
اندازه راهپيمايى 22 بهمن كفار را به غيظ و 
غضب نمى اندازد، آمريكا از دو ماه پيش فعاليت 
مى كند، تمام رســانه ها و خبرنگارانى كه به 
كشور فرستادند، چشمشان به اين است كه آيا 
راهپيمايى 22 بهمن امسال از پارسال پرشورتر 
است يا خير؟ اميدواريم اين نمايش مردمى و 
پايمردى مردم در پاى ستون خيمه اين نظام، 
دشمن را آنچنان به غيظ و غضب دربياورد كه 

ديگر از تعقيب ما نااميد شوند.

هشتگ
#   عليه خشونت #   اسلحه ما #  عزم جدى

امير خجسته، نماينده مجلس شوراى 
اسالمى در رابطه با موضوع فساد در 

دســتگاه ها و نهادهاى دولتى كه آفت اين روزهاى جامعه و 
موجب بى اعتمادى مردم به نظام اســت در توييتى نوشت: 
«مقام معظم رهبرى در ديدار اخيرشــان، فساد را به اژدهاى 
هفت ســر تشبيه كردند؛ تمثيلى كه بارها و پيشتر از تريبون 
مجلس فريــاد زديم! اميدوارم بيانات معظم له مشــوق عزم 
جدى مسئوالن در مبارزه با  فساد باشد نه مشوقى براى ايراد 

سخنرانى هاى بيشتر!».

حجت االســالم عليرضا پناهيان، با 
توجه به داغ بــودن بحث حجاب در 

روزهاى اخير ميان كاربران شــبكه هاى اجتماعى در صفحه 
توييترش عنوان كرد: «حجاب اسلحة ماست براى دفاع از آزادى 
جامعه در برابر بردگى، همراه داشــتن ســالح در زمان جنگ 
واجب است. آزادى جامعه مهم تر از آزادى فرد است. هيچ كس 
نبايد با آزادى فردى خود آزادى جامعه را خراب كند. اگر كسى 
خواســت بفهمد رابطه بين آزادى جامعه و حجاب چيست به 

تبليغات رژيم آدمخوار صهيونيستى نگاه كند».

حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور 
در مسائل سياسى و فرهنگى با توجه 

به اكران فيلم «به وقت شام» در جشنواره به كارگردانى ابراهيم 
حاتمى كيا با موضوع داعش در توييتى اين موضوع را مطرح كرد 
كه «ســال 1393 فيلم «محمد رسول اهللا» را پيوست رسانه اى 
نامه رهبر معظم انقالب به جوانان اروپا و آمريكاى شمالى توصيف 
كردم. اينك مى گويم مى توان فيلم «به وقت شــام» را پيوست 
رسانه اى طرح مصوب ايران در مجمع سازمان ملل متحد يعنى 

(جهان عليه خشونت و افراطى گرىWAVE ) تلقى كرد».

امير خجسته، نماينده مجلس شوراى 
اسالمى در رابطه با موضوع فساد در 

دســتگاه ها و نهادهاى دولتى كه آفت اين روزهاى جامعه و 

حجت االســالم عليرضا پناهيان، با 
توجه به داغ بــودن بحث حجاب در 

روزهاى اخير ميان كاربران شــبكه هاى اجتماعى در صفحه 

حسام الدين آشنا، مشاور رئيس جمهور 
در مسائل سياسى و فرهنگى با توجه 

به اكران فيلم «به وقت شام» در جشنواره به كارگردانى ابراهيم 
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روزنامـه صبـح ایـرانآگهی
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

دولت باید مسئولیت بی عرضگی مدیران اجرایی را بپذیرد فارس: سید حسین نقوی حسینی با اشاره به اظهارات رئیس جمهور درباره اینکه علت اعتراضات اخیر مردم مسائل مختلف بوده و 
جنبه اقتصادی برجسته ای نداشته، گفت: آقای رئیس جمهور فرافکنی نکند و هزینه بی عرضگی مدیران اجرایی را به گردن نظام نیندازد. مسئولیت این کار را دولت باید بپذیرد و ارتباطی با نظام جمهوری 

اسالمی و حاکمیت ندارد. سخنگوی کمیسیون امنیت ملی مجلس افزود: دولت باید شجاعانه بپذیرد که اعتراض مردم به مدیریت اجرایی است و مدیریت اجرایی نمی تواند امور مردم را تمشیت کند.

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

آزادیمناطقمحاصرهشده
»حماه-ادلب-حلب«درسوریه

فارس: ارتش ســوریه و نیروهای مقاومت 
موفق شدند منطقه محاصره شده در مثلث 
»حماه-ادلب-حلــب« را از تروریســتهای 
داعش و جبهه النصره بگیرند. منطقه مذکور 
از جنوب شــرق »خناصر« در ریف حلب تا 
غرب »سنجار« در ریف ادلب امتداد دارد و 

به شمال »السعن« در ریف حماه می رسد.
نیروهــای مقاومت پس از اینکــه از ریف 
جنوبی حلب و از روستاهای »المزیونه، العلیه 
و ام وادی« پیشروی کرده بودند، این منطقه 

را کامال به محاصره خود درآوردند.

تظاهراتاردنیهادراعتراض
بهگرانیهمچنانادامهدارد

اردن24:مردم اردن دیروز هم پس از اقامه 
نماز جمعه در برخی شــهرهای این کشور 
تظاهرات کرده و خواســتار برکناری دولت 
»هانی الملقی« شــدند. »ماجد الشراری« 
شهردار سابق معان در این باره گفت که ما 
خواهان لغو تصمیمات دولت درباره افزایش 
قیمــت برخــی کاالها و انحــالل پارلمان 
هستیم. همچنین شماری از ساکنان شهر 
الســلط نیز در اعتراض به تصمیمات اخیر 
دولت درباره گرانی برخی کاالها تظاهرات 
برگزار کردند. اردن که از اوضاع نابســامان 
اقتصادی رنج می برد در سال های اخیر در 
پرتو عدم پایبندی برخی کشورهای عربی از 
جمله عربستان و امارات به وعده های خود و 
خودداری از اعطای کمک مالی به این کشور 

با بحران اقتصادی مواجه شده است.

نگاه به رویدادها

ترامپمیخواهد
اینباریکمعامله
یکسویهرادنبال
کند.یعنیآزادی
جاسوسانآمریکایی
باتهدیدوفشار
بربرجام

بــــــــرش

درپیتصویبطرحبودجهتوسطسنایآمریکا
فرارترامپازتعطیلیدوبارهدولتش

بینالملل: سنا طرح دولت ترامپ را برای تأمین بودجه موقت فدرال تصویب کرد 
و بدین ترتیب دولت از تعطیلی نجات یافت. این طرح که به طور موقت منابع مالی 
فــدرال آمریکا را تا 23 مارس 2018 تأمین می کند، با 234 رأی موافق تصویب 

شد. 183 نماینده به این طرح رأی مخالف دادند.
این طرح پیش تر در ســنا با تأخیر در تصویب مواجه شده بود که همین مسئله 

تعطیلی پنج ساعته دولت آمریکا را در پی داشت.
ســناتورهای آمریکایی، قرار بود به طرح موقتی که در مجلس نمایندگان برای 
ممانعت از تعطیلی مجدد و تأمین بودجه دولت فدرال آمریکا تصویب شده بود، 

رأی دهند، اما با مخالفت »رند پاول« یکی از سناتورها این اتفاق روی نداد.
ایــن طرح اکنون برای اجرایی شــدن، باید به امضــای »دونالد ترامپ« رئیس  
جمهوری آمریکا برســد. در ماه ژانویه گذشته نیز به دلیل مخالفت دموکرات  ها 
و برخی جمهوری خواهان سنای آمریکا با الیحه بودجه، دولت فدرال این کشور 
به مدت ســه روز تعطیل شد. ســناتور پاول از ایالت کنتاکی با طرح سؤال های 
مخالفت آمیــز علیه طرح موقت بودجه، موجب از دســت رفتن موعد و فرصت 
 تعیین شده برای این جلسه و تعطیلی دولت فدرال آمریکا شد. به نوشته نشریه 
»پالتیکو« این طرح اکنون برای اجرایی شدن به میز دونالد ترامپ، رئیس جمهور 
این کشــور می رود و او نیز آن را به ســرعت امضا خواهد کرد. اواخر دی ماه بود 
که در آســتانه یکسالگی آغاز ریاست جمهوری دونالد ترامپ، به دلیل مخالفت 
دموکرات ها و تعدادی از جمهوریخواهان سنای آمریکا با الیحه بودجه دولت فدرال 
این کشور، دولت این کشور تعطیل شد. اختالف اصلی بر سر حصول توافق روی 
یک قانون دوران اوباما به نام »قانون داکا«، سیاســت آمریکا در قبال مهاجرت و 
ســاخت دیوار در نزدیکی مرز آمریکا با مکزیک بود. تعطیلی دولت زمانی اتفاق 
می افتد کــه رئیس جمهور آمریکا و کنگره این کشــور نتوانند قانون مربوط به 
تخصیــص اعتبارات نهادهای دولتی را در موعد مقرر به امضا برســانند.  هنگام 
تعطیلی، بخشی از کارکنان نهادهای رده باالی دولتی بر سر کار باقی می مانند، اما 
از اکثر کارمندانی که مشاغلشان اهمیت حیاتی ندارد، خواسته می شود به منزل 
بروند.  خدماتی که تعطیل نمی شود شامل پلیس، آتش نشانی، سرویس ملی آب 
و هوا و سازمان های والد آن، خدمات پزشکی در تأسیسات فدرال، خدمات پستی، 
نیروهای مسلح، مدیریت ترافیک هوایی و نظام تأدیبی، می شود. بررسی ها نشان 
می دهد تعطیلی 16 روزه دولت در سال 2013 موجب زیان 24 میلیارد دالری 
به فعالیت های اقتصادی آمریکا شد.  این در حالی است که آمریکا پس از سال ها 
تالش برای متوازن سازی بودجه، بار دیگر در آستانه دور جدیدی از کسری های 
تریلیون دالری قرار گرفته است. وزارت خزانه داری آمریکا پیش بینی کرده است 
که کسری بودجه دولت فدرال تا پایان سال مالی 2018 که منتهی به اول نوامبر 
است، از یک تریلیون دالر عبور خواهد کرد و میزان استقراض دولتی نیز به یک 
تریلیون دالر خواهد رسید. با توجه به این وضعیت، کنگره ملزم است در هفته های 
آتی در مورد افزایش ســقف بدهی های دولت فدرال تصمیم دشواری بگیرد. در 
حال حاضر این بدهی به 20 تریلیون و 500 میلیارد دالر نزدیک می شــود. اگر 
سقف تعیین شده از سوی کنگره افزایش نیابد، به اصطالح »آخرالزمان مالی« در 

آمریکا رخ خواهد داد و بزرگ ترین اقتصاد جهان، ورشکسته خواهد شد. 

گزارش خبری

 سیاســت/آرشخلیلخانه  دولت 
دونالد ترامپ به موازات سیاســت ارعاب و 
تهدید در مورد خروج از برجام و فشــار بر 
ایران و دیگر اعضای توافق هسته ای برای 
شروع مذاکراتی جدید حول برنامه موشکی 
و سیاست های منطقه ای ایران، به دنبال باز 
کردن کانال هایی برای گفت وگو با تهران بر 
سر جاسوسان دوتابعیتی خود در قالب یک 

معامله سیاسی است.
روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال به نقل 
از منابع آمریکایی نوشت کاخ سفید در ماه 
دسامبر از طریق کانال هایی به تهران پیام 
داده و خواستار ایجاد خط ارتباطی مستقیم 
برای مذاکره در موضــوع آزادی زندانیان 
دو طرف شده است و»تام شانون« معاون 
وزیر خارجه آمریکا در امور سیاســی، در 
حاشیه نشست بین المللی وین درباره توافق 

هسته ای، این موضوع را مطرح کرد.
منابع رسانه ای همچنین از تماس آمریکا با 
برخی کشورها از جمله عمان 
برای میانجیگری با ایران در 
این رابطه خبر داده اند. وزیر 
چند  هم  انگلیــس  خارجه 
هفته پیش بــا محور ایجاد 
کانال مذاکره با ایران در مورد 
تغییر برجام با پادشاه عمان 

دیدار کرد.
دیپلماتیک  اقدام  اولین  این 
دولــت آمریکا به ریاســت 
»دونالــد ترامپ« برای پیش قدم شــدن 
در موضوع هــای مذاکره بــا ایران و تبادل 
زندانیان اســت با این حال وال اســتریت 
ژورنال گفته است که در 2 ماهی که از این 
پیشنهاد گذشته کاخ سفید حداقل 3 بار 
پیشنهاد خود را در قالب های مختلف برای 
تهران تکرار کرده است اما ایران هنوز هیچ 

واکنشی به آن نشان نداده است.

این کانال بسته است
راهبرد جدید کاخ سفید در قبال برجام با 
این نگاه کــه دولت ترامپ در مقابل عمل 
انجام شده قرار گرفته بر اعمال فشار برای 
گرفتن امتیازهای بیشتر و سنجاق کردن 

الحاقیه به این توافق اســتوار است. بر این 
مبنــا، تیم ترامپ تصــور می کنند آنگونه 

که در زمان امضــای برجام 
و  تهــران  میان  معاملــه ای 
واشنگتن بر ســر آزاد کردن 
بخشی از دارایی های ایران در 
مقابل آزادی 4 تن از زندانیان 
و جاسوسان آمریکایی صورت 
گرفت، باز هم می توان چنین 

معامله ای را تکرار کرد. 
اما از آنجــا که ترامپ بارها از آزادشــدن 
دارایی هــای ایران به عنوان یک اشــتباه 
وحشــتناک در تبلیغات خود نــام برده ، 
می خواهد این بار یک معامله یک ســویه 
را دنبال کنــد. یعنی آزادی جاسوســان 

آمریکایی با تهدید و فشار بر برجام.
البته شــاید این برداشــت که ایــران به 
درخواست های دولت ترامپ واکنشی نشان 
نــداده تحلیل دقیق و کاملی نباشــد زیرا 
حداقل در روزهای اخیر دو مقام ارشد ایران 

پاسخ هایی تلویحی به این موضوع داده اند.
رئیس جمهور حســن روحانی در نشــت 
مطبوعاتی اخیر خود درباره احتمال برهم 
خوردن فرصت ارتباط میان ایران و آمریکا 
اظهار داشــت: اگر آمریکا به تمام تعهدات 
خود در برجام عمل می کرد شــرایطی نو 
ایجاد می شــد و ممکن بود درباره موضوع 
دیگر هــم بتوانیم با آمریکا صحبت کنیم. 

خود آنها متاسفانه این فرصت طالیی را از 
بین بردند. همیشه تأکید کرده ام که کلید 
فضای روابط آینــده ایران و 
آمریکا دست واشنگتن است. 
آنها باید دست از فشار، تهدید 

و تحریم بردارند.
ســید عباس عراقچی معاون 
سیاسی وزیر خارجه و مسئول 
پیگیری اجرای برجام هم که 
آخر هفته را برای رایزنی های سیاســی با 
مقامات اروپایی در پاریس بوده اســت در 
گفت وگو با خبرگزاری رویترز گفت: غرب 
ابتــدا باید ایــران را از موفقیت آمیز بودن 
برجام مطمئن کند. سپس ما در خصوص 

دیگر مسائل بحث می کنیم.
البته اظهارات روحانی و عراقچی را نیز نباید 
دال بر امکان مذاکره در مورد جاسوســان 
محکوم شده تلقی کرد و این سخنان بیشتر 
پاسخ های دیپلماتیک و حرفه ای هستند 
و پیــش از این مقامــات مختلف از جمله 
سخنگوی قوه قضائیه به صراحت گفته اند 
که موضوع مبادله جاسوسان دوتابعیتی با 
اتباع ایرانی  یــا آزادی آنها به هیچ عنوان 

مطرح نیست.
با این حال »هثر نوئرت« سخنگوی وزارت 
خارجه آمریکا نیز در نشســت خبری روز 
دوشــنبه خود گفت: ایران اگر می خواهد 
به عنوان بخشی از جامعه جهانی شناخته 

شــده و مورد احترام قرار گیرد باید اتباع 
آمریکایی  را آزاد کند.

تالش ترامپ برای خروج از بن بست
نایب رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی مجلس اما در واکنش به 
این موضوع تأکید دارد که این آمریکایی ها 
هســتند که باید تعامل و مذاکره از موضع 
احترام را با دیگر کشورها به ویژه جمهوری 
اسالمی ایران یادبگیرند و درک کنند که با 
زبان زور و قلدری نمی توانند کاری از پیش 

ببرند.
منصور حقیقت پور با اشاره به اینکه ایران در 
گذشته در عراق و افغانستان با آمریکایی ها 
مذاکره و همکاری کرده اما پاســخ مثبتی 
دریافــت نکرده و با بدعهدی روبرو شــده 
افــزود: برجام هم پرونده بازی اســت که 
آمریکایی ها در آن نشان دادند طرف قابل 

اعتمادی نیستند. 
ایران با حســن نیت در حاشیه این توافق 
شــماری از جاسوسان و اراذل آمریکایی را 
آزاد کرد اما رئیــس جمهور آمریکا بجای 
قدردانی، طلبکارانه ایــن اقدام راحماقت 
دولت قبل عنــوان می کند اما خودش در 
خفا به دنبال مذاکره ای مشابه با ایران است.

مشاور رئیس مجلس با بیان اینکه آمریکا 
محتاج مذاکره و بازکــردن کانال با ایران 
اســت تا از بن بستی که با سیاست ترامپ 
برای تهدید برجام در آن قرار گرفته خارج 
شود اظهار داشــت: کاخ سفید می خواهد 
کانالی برای تماس با تهران داشــته باشد 
تا به نحوی ماندن در برجــام را در آینده 
توجیــه کند، امــا همزمــان نمی خواهد 
وجهه قلدرمآبی  خود را در دنیا از دســت 
بدهد. همین که آنها چنگ و دندان نشان 
می دهند نشان اینست که تنها مانور قدرت 

می دهند دستشان خالیست.
وی تصریــح کــرد: مذاکره بــا آمریکا در 
این شــرایط در هیچ موضوعی پذیرفتنی 
و معقول نیســت حتی اگر بنــا بر مبادله 
زندانیان ایرانی در مقابل جاسوســان آنها 
باشد زیرا حسن نیتی در طرف مقابل وجود 
ندارد و نگاه کاخ سفید بازی برد برد نیست.

آمریکادرتالشاستتادربارهجاسوسانبازداشتشدهخودباایرانگفتوگوکند

کاخ سفید به دنبال بازگشایی کانال ارتباطی با تهران
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

نرخ رشــد باســوادی در ایران 3 برابر میانگین جهانی است ایســنا: علی باقرزاده؛ رئیس سازمان سوادآموزی اعالم کرد: در کشور ما در طول ســال های ۹۱ تا ۹5، نرخ باسوادی 2/85 
درصد رشد پیدا کرده که این رقم حدود 3 برابر میانگین جهانی است. علی باقرزاده افزود: درصد باسوادی از حدود ۴8 درصد در سال پیروزی انقالب به حدود 88 درصد در سال ۹5 رسیده است.

وی گفت: در سال پیروزی انقالب بین باسوادی زنان و مردان حدود 2۴ درصد اختالف وجود داشت که امروز این رقم به کمتر از 6/5 درصد رسیده است.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

ضرورت بازنگری نظام ارجاع در گفت وگوی قدس با کارشناسان 

»طرحسالمت«بدونپزشکخانوادههدردادنمنابعاست
طرح  جامعــه/ محمود مصــدق    
»نظام ارجاع و پزشک خانواده« یک تکلیف 
قانونی اســت؛ با این همه آنچنانکه باید و 
شاید هنوز به این تکلیف قانونی عمل نشده 
اســت. با این وجود پرسش این است که 
طرح ملی نظام ارجاع و پزشــک خانواده 
برای تحت پوشــش قرار دادن همه کشور 
به چه میــزان بودجه نیــاز دارد؟ بودجه 
پیشــنهادی دولت به مجلــس برای این 
منظور در سال آینده چقدر است؟ و مهم تر 
از همه مجلس در این راســتا تا چه اندازه 
با دولت همکاری می کند و بودجه ردیف 
طرح یاد شــده را برای ســال 97 افزایش 

می دهد؟

 سهدورهمدیریتی
دکتــــر ایــــرج 
حریرچی؛ قائم مقام 
بهداشـــت  وزارت 
قدس  به  پاسخ  در 
می گوید: اجـــرای 

پزشــک خانواده اگرچــه در درازمدت به 
کاهش هزینه های حوزه بهداشت و درمان 
منجر می شــود، اما در گام نخســت برای 
نهادینه سازی به سرمایه گذاری و بودجه 

زیادی نیاز دارد. 
وی با اشــاره به اینکه بودجه طرح پزشک 
خانــواده از 2700 میلیــارد تومــان در 
ســال های قبل به هزار میلیــار تومان در 
سال جاری کاهش یافته است، می افزاید: 
البته ما متوجه محدودیت های بودجه ای 
دولت و کشــور هستیم و بر همین اساس 
پیشنهادی که به مجلس دادیم، اختصاص 
همان 2700 میلیــارد تومان برای اجرای 
این طرح در ســال 97 است؛ هرچند اگر 
بودجه بیشتری اختصاص یابد، می توانیم 
مناطق بیشتری را تحت پوشش قرار دهیم.

 وی می گویــد: بودجه طرح بــا توجه به 
امکانات مالی ، سالیانه تعیین می شود. بر 
این اساس برای سال جاری 1000 میلیارد 
تومان اختصاص یافته اســت.در واقع اگر 
بخواهیم این طــرح را به صورت مطلوب 
در کل کشــور اجرا کنیم به چندین هزار 

میلیارد تومان نیاز داریــم که اآلن حوزه 
بودجه ریزی و منابع سالمت کشور کشش 
آن را ندارد. بر این اساس می خواهیم طی 
یــک برنامه میان و بلند مدت این طرح را 
اجرایی کنیم که اگر همه دستگاه ها و مردم 
همکاری کنند، حداقل سه دوره مدیریتی 
نیاز اســت تا این برنامه به طور کامل اجرا 

شود و نتیجه بدهد. 

 بازنگریطرحسالمت
ســید محمــــد 
حسینی؛عضــــو 
کمیسیون برنــامه 
و بودجــه مجلس 
اسالمی  شــورای 

هم می گویــد: به رغــم کمبودهایی که 
وجود دارد، اما برای بودجه ســال97 این 
حوزه توجه خاصــی کردیم به طوری که 
همین چند روز پیش مصــوب کردیم تا 
50 درصد افزایش تعرفه هر نخ سیگار به 
وزارت بهداشت اختصاص یابد. ضمن اینکه 
تهاتر حدود 100 هزار میلیارد تومان بدهی 
این حوزه را پیش بینی کرده ایم که وزارت 
بهداشــت می تواند از این فرصت بخوبی 
استفاده کند تا یک مقدار فشار از دوشش 

برداشته شود.
وی از اختصاص 8000 میلیارد تومان در 
سال گذشــته و 7500 میلیارد تومان در 
سال جاری به دولت از محل فروش اوراق 
مشارکت اشاره می کند و می گوید: البته این 

اعداد کافی نیست. از این رو امیدواریم طرح 
تحول نظام ســالمت از سوی دولت مورد 
بازنگری قرار بگیرد و دستمزد پزشکان که 

ضریب k است، مقداری کاهش پیدا کند.
حســینی می افزاید: بودجه طرح »پزشک 
خانواده« در ســال 97 به نسبت سال 96 
حدود 30 درصد افزایش پیدا کرده است، 
اما باز هم این رقم پاسخگوی اجرای کامل 

این طرح نیست.

 هیچمحدودیتینداریم
ســیامک مــــره 
عضــــــو  صدق؛
کمیسیون بهداشت 
و درمان مجلـــس 
شورای اســــالمی 

هــم از حمایت این کمیســیون از طرح 
»نظام ارجاع و پزشــک خانواده« می گوید 
و می افزاید: اجرای پزشک خانواده یکی از 
آرزوهای کمیسیون بهداشت است بنابراین 
در این راستا از هیچ کمکی دریغ نمی کند.

وی در پاســخ بــه این پرســش که برای 
سال 97 کمیســیون چه میزان بودجه را 
برای اجرای طرح یاد شــده، مدنظر دارد، 
می گوید: ابتدا باید پیشنهاد وزارت بهداشت 
و آن چیزی را که کمیسیون تلفیق در این 
باره لحــاظ می کنند، ببینیم. ضمن اینکه 
بودجه موجود طرح تحول سالمت هم باید 
صرف اجرای پزشــک خانواده شود چون 
این طرح اولویت نخست طرح نظام تحول 

سالمت است و اگر کمبودی باشد، مجلس 
براساس طرح های مکمل، آمادگی جبران 

آن را دارد. 
وی می گوید: کمیســیون بهداشت برای 
اجرای طرح »پزشک خانواده« و همچنین 
طرح تحول سالمت براساس برنامه ششم 
هیچ محدودیتی نــدارد و چنانچه دولت 
طبق برنامه ششم عمل کند، دستاوردهای 
طالیی طــرح تحول ســالمت که همان 
عدالت در ســالمت و کاهش پرداخت از 

جیب مردم است، ادامه پیدا می کند.
وی اجرای طرح تحول نظام ســالمت را 
بدون اجرا کردن مناســب طرح پزشــک 
خانواده هدر دادن منابع کشــور می خواند 
و می گوید: طرح تحول ســالمت در همه 
کشــورهایی که اجرا شــده و دوام آورده 
براساس طرح پزشــک خانواده و سیستم 
ارجاع بیماران و طبقه بندی متمرکز بالینی 
بوده اســت و تا وقتی این موارد در کشور 
اتفاق نیفتد، تداوم طرح تحول ســالمت 
امکان پذیر نخواهد بود چون در هیچ جای 
دنیا سیستم بیمه پایه هزینه مراجعه بیمار 

را در اولین فرصت به ســطح 
پرداخت  تخصصــی  فــوق 
نمی کند و یــا هزینه تمامی 
آزمایش هــای تخصصــی را 
براســاس نظر یک پزشــک 

عمومی نمی پردازد. 
این نماینده مجلس با اشاره به 
اینکه بیشتر بیمارانی که امروز 
توســط متخصصــان و فوق 
می شوند،  ویزیت  تخصص ها 
قابل معالجه از سوی پزشکان 
تصرح  هســتند،  عمومــی 
می کند: طرح پزشک خانواده 

اگر بدرستی اجرا شود، حتی در میان مدت 
موجب کاهش هزینه هاخواهد شد چون 
پیشگیری در اولویت قرار می گیرد و سطح 
سالمت جامعه ارتقا می یابد، اما اگر دولت 
بخواهد طرح تحول ســالمت را مثل چند 
ســال اخیر اجرا کند، مطمئن باشید کل 
بودجه حاصل از فروش نفت کشــور هم 

برای ادامه این طرح کافی نخواهد بود.

سرمشق های زندگی

تمرین خانگی 
پاک کردن خاطرات- کنترل ذهن

 جامعه/ مونا حیدری  در تکنیک هاي روان شناسي همه مي خواهند احساس ها 
و برداشت هایي را که نسبت به موقعیت هاي مختلف دارند، تغییر دهند و این کار، 
سخت به نظر مي رسد. من همیشه مثال مي زنم که اگر شما از کسي نفرت داشته 
باشــید چه قدر زمان الزم است تا این نفرت از بین برود؟ یک روز، یک سال، 10 
سال؟ اگر بخواهیم فراموش کنیم، چه قدر زمان الزم است؟ هم اکنون به عدد 257 
فکر کنید. حاال دیگر به آن فکر نکنید. سعي کنید این عدد را در ذهنتان پاک کنید. 
آیا موفق شــدید؟ مدیریت ذهن عبارت است از کنترل کردن آنچه به خودآگاه یا 
ناخودآگاه مي آید و کاري است بس مهم و در بعضي مواقع بسیار مشکل. همه ما 
خاطرات بسیاري داریم که گاهي به یاد آوردن آن ها برایمان ناراحت کننده است. 
غصه خوردن و فکر کردن به مشکالت گذشته نه تنها به بهبود اوضاع هیچ کمکي 
نمي کنــد، بلکه موجب کاهش اعتماد به نفس و گاهي ایجاد افســردگي در بدن 
مي شود. بنابر این، مدیریت افکار به پیشبرد اهداف زندگي کمک فراواني مي کند. 
قبل از هر عمل، فکري را که مي خواهید از ذهنتان پاک شــود در نظر بگیرید. با 
استفاده از تکنیک مدیریت ذهن می توانید اثرات مخرب و ناراحت کننده گذشته را 
از ذهنتان پاک کنید. این می تواند خاطره مرگ یک عزیز و خاطرات شکست هاي 
زندگي باشد. هر اتفاقی در ذهن ما تصویر ذهنی ایجاد می کند که هر تصویر ذهني 
همانند تصاویر واقعي داراي خصوصیاتي است که فکر کردن به آن ها همان احساس 
خوشحالی یا ناراحتی اولیه را در ما ایجاد می کند. چنانچه این تصاویر ذهنی را تغییر 
دهیم، احساس و نگرش ما نسبت به آن موضوع تغییر مي کند. قبالً گفتیم که هر 
باور و نگرش داراي تصویر ذهني اســت که در درون ما ذخیره مي شود. بنابر این، 
تنها با تغییر تصاویر ذهني مي توان باورها و نگرش ها را تغییر داد. تاکنون چند نفر 
را توانسته اید با نصیحت کردن عوض کنید؟ در صورتی که با تغییر تصاویر ذهنی 
همان طور که می توانید گوشی موبایلتان را مدیریت کنید، می توانید تصاویر ذهنی 
و به دنبال آن احساسات و باورهای خود را تغییر دهید. این کار خیلی سریع اتفاق 
می افتد و می توان از آن برای پاک کردن اثرات مخرب اتفاقات ناگوار استفاده کرد یا 
برای ایجاد تصویر ذهنی نیرومند از خود و آینده خود از آن بهره گرفت. خشم ها و 

ترس هایتان را می توانید از این طریق از بین ببرید.

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد
نگرانی از افزایش تعداد دانش آموزان مدارس غیردولتی

 جامعــه: بطحائی، وزیــر آموزش و پــرورش در پاســخ به این پرســش که 
»حذف مدارس سمپاد و نمونه دولتی در دوره متوسطه اول منجر به افزایش تعداد 
دانش آموزان مدارس غیردولتی نمی شود؟« در یک برنامه تلویزیونی، گفت: اعتراف 
می کنم که این نگرانی وجود دارد و بنده به عنوان وزیر آموزش و پرورش وظیفه 
دارم مراقب باشــم تا این اتفاق رخ ندهد و یکــی از اقدام ها برای آن که مدارس 
غیردولتی از این اوضاع ســوء اســتفاده نکنند، افزایش کنترل است و سامانه ای 

طراحی کرده ایم که مدارس غیردولتی را مورد نظارت دقیق  قرار می دهد.

اگر بخواهیم طرح 
پزشک خانواده را 
به صورت مطلوب 

در کشور اجرا 
کنیم به چندین 

هزار میلیارد تومان 
نیاز داریم که اآلن 
حوزه بودجه ریزی 
کشش آن را ندارد

بــــــــرش

آخرین مهلت بخشودگی 
اضافه خدمت  سربازی

ایسنا: امروز آخرین مهلت برای بهره مندی 
از بخشش اضافه خدمت های ناشی از غیبت 
مشــموالن سربازی اســت.چندی پیش با 
تصمیم ستاد کل نیروهای مسلح، مقرر شد 
اضافه خدمت های ناشــی از غیبت تمامی 
مشموالنی که تا 22 بهمن امسال برگه اعزام 
به خدمت خود را دریافت کنند، بخشــیده 

شود. 
این افراد باید به دفاتر پلیس + 10 مراجعه 
کرده و برگه اعزام به خدمت سربازی خود 
را دریافت کنند. ســردار موســی کمالی، 
رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل 
نیروهای مسلح پیش از این درباره احتمال 
تمدیــد این مهلــت، گفته بــود که »این 
مدت به هیچ عنوان تمدید نخواهد شــد.« 
بنابراین مشموالن غایبی که قصد اعزام به 
سربازی دارند، تنها امروز می توانند به دفاتر 
پلیس+10 مراجعه کرده و درخواست خود 

را ثبت کنند.

سخنگوی ستاد مبارزه با مواد 
مخدر خبر داد

بازی خطرناک یک کارخانه 
داروسازی خارجی با معتادان 
تسنیم: سخنگوی ســتاد مبــارزه با مواد 
مخــدر از ورود غیرقانونــی یــک داروی 
اعتیادآور خبر داد که بر اساس آن پای یک 
کارخانه تولید دارو در یکی از کشــورهای 
همســایه در میان است. پرویز افشار گفت: 
نیروهای انتظامی موفق شدند محموله هایی 
قاچــاق از ترامادول را کشــف کنند که در 
بسته بندی محصوالت ایرانی در حال ورود 
به کشــور بودند.در تحقیقات آزمایشگاهی 
مشخص شد فرموالســیون به کار رفته در 
این داروها، با وجود مشــابهت کامل بسته 
بندی آن با بســته بندی داروهای ایرانی و 
نام ایرانی این محصول، کامالً با فرموالسیون 

ترامادول های تولید داخل متفاوت است.
افشــار افزود:  مدارک موجود نشان می دهد 
ایــن محموله هــا در کارخانجــات داروی 
کشورهای همسایه تولید و با بسته بندی و 

برند ایرانی وارد کشورمان می شود.

خبر

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

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

شركت در راهپيمايى 22بهمن عمل صالح است معارف: حجت االسالم والمسلمين قرائتى در آيين گراميداشت دهه فجر انقالب اسالمى گفت: انقالبى بودن مهم نيست، انقالبى ماندن مهم 
است، همان گونه كه مسلمان بودن مهم نيست، بلكه مسلمان ماندن مهم است. اين استاد اخالق افزود:هر حركتى كه كفار را عصبانى كند براى ما عمل صالح محسوب مى شود و شركت ما در راهپيمايى 

22بهمن به دليل اينكه دشمن را عصبانى مى كند، عمل صالح است. 

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

 معارف/سيد مصطفى حسينى راد انقالب اسالمى ايران 
به 40 سالگى رسيده و با اينكه از نگاه تاريخى هنوز بسيار 
جوان به شمار مى آيد، اما نيازمند بازپيرايى و آسيب شناسى 
است. حتى يك انقالب دينى و الهى مانند انقالب ما نيز از 
آفت هايى كه ديگر انقالب ها را تهديد مى كند و البته برخى 
آفت هايى كه شايد خاص اين انقالب باشد در امان نيست. به 
همين بهانه و با هدف استحكام بخشى به درخت تناور انقالب 
استاد  دكتر محمدرضا ضميرى،  با حجت االسالم  اسالمى، 
حوزه و دانشگاه و نويسنده كتاب «تحليل مبانى انسان شناختى 

انقالب اسالمى»، گفت و گويى آسيب شناسانه داشته ايم.

  زمينه ها و داليلى كه ســبب بروز انقالب در بين 
ملت ها مى شود، چيست؟

انقالب يــك نوع تحول درونى اســت كه در انســان ها رخ 
مى دهــد و با تغييرى كه در نگرش هــا و بينش ها به وجود 
مى آورد، موجب يكسرى تغييرها در صحنه هاى اجتماعى و 
سياسى مى شود. يك انقالب واقعى، انقالبى است كه از فكر و 
انديشه شروع مى شود. عنصر آمادگى مردمى هم در انقالب ها 
بسيار مهم است و هيچ انقالبى بدون آمادگى مردمى شكل 
نمى گيرد. اين آمادگى ممكن اســت انگيزه هاى گوناگونى از 
جمله انگيزه هاى دينى، اقتصادى و فرهنگى داشته باشد. قرآن 
كريم هم به اين موضوع اشــاره صريح دارد و مى فرمايد: «إِنَّ 
َ َال يَُغيُِّر َما بَِقْوٍم َحتَّى يَُغيُِّروا َما بِأَنُْفِسِهْم» يعنى هرگز تا يك  اهللاَّ
ملت اراده و آمادگى تغيير نداشته باشند خداوند تغييرى در 

سرنوشت آن ها ايجاد نمى كند.
شهيد صدر هم در ذيل اين آيه به اين موضوع اشاره مى كند كه 
انقالب ها همواره از درون آغاز مى شوند؛ يعنى وقتى ما مى گوييم 
در ســال 57 در ايران انقالب به وقوع پيوست، بايد بدانيم كه 
مدت هــا پيش از آن، مردم از نظر نگرش و توانايى فكرى دچار 
تغيير شده اند. مردمى كه پيش از انقالب، آرمان ها و ايده آل هاى 
غربى را آرمان خود مى دانستند و راه حل مشكالت خود را در 
خارج از دين جست وجو مى كردند، به بركت راهنمايى هاى امام 

و شاگردان ايشان دچار تغيير نگرش شدند.

  انقالب اسالمى ايران يكى از شاخص ترين انقالب هاى 
دينى در طول تاريخ است. به نظر شما ويژگى هاى اين 

انقالب به طور خاص چه بوده است؟
انقــالب اســالمى يك انقالب بــزرگ اجتماعى اســت. ما 
انقالب هاى اكتبر روسيه، انقالب كبير فرانسه، انقالب الجزاير 
و بســيارى انقالب هاى ديگر را هم داريم، اما انقالب اسالمى 
ايران داراى ويژگى هاى متمايزى است. در اين انقالب ما شاهد 

تحوالت بسيار ساختارى و زيربنايى در عرصه هاى 
اجتماعى هستيم. اين انقالب يك تحول همه جانبه 
در همه ابعاد سياســى، فرهنگى و اجتماعى ايجاد 
كرد. در دوره اى كه بسيارى از نظريه هاى فلسفى و 
سياسى، دين را يك مفهوم منسوخ مى دانستند و آن 
را به زمان گذشته و قديم و دوران ربّانى و طفوليت 
بشر محدود مى كردند و معتقد بودند بشر رشد كرده 

و دوره فلسفى و سپس دوره علمى را پشت سر گذاشته، امام(ره) 
آمد و گفت، دين پاســخ و راه حل مشكالت بزرگ بشر است و 

انسان چاره اى ندارد جز اينكه به دامن دين برگردد.
ويژگى ديگر انقالب دينى ما، حضور همه اقشار و طبقات جامعه 
در پى ريزى انقالب بود. يعنى انقالب ما مخصوص قشر خاصى 
مثالً كارگران يا قشــر فرودست جامعه نبود، بلكه همه افراد از 
پير و جــوان و زن و مرد و تحصيلكرده و عامى در اين انقالب 
مشاركت داشتند. نكته ديگر انسجام و يكپارچگى ملت ايران 
بود، سرانجام هم به عنصر بسيار مهم رهبرى مى رسيم؛ انقالب 
ايران رهبرى دارد كه داراى مقام مرجعيت دينى و معنوى است 
و كســى پرچمدار اين انقالب است كه يك انسان مهذب، يك 

فيلسوف و يك انسان جامع االطراف و كم نظير است.

  برخى ادعا مى كنند انقالب ايران انگيزه هاى اقتصادى 
داشته است. آيا چنين حرفى مى تواند درست باشد؟

 مردِم ما را انگيزه هاى دينى به حركت درآورد وگرنه از لحاظ 
اقتصادى در اواخر دوره پهلوى اصالحاتى انجام شــده بود و 

مردم به طور نســبى وضعيــت اقتصادى باثباتى 
داشتند. پس عامل اقتصادى نمى توانست عامل و 
انگيزه اصلى مردم براى انقالب باشد. امام و مردم 
آشكارا در شعارهاى خود مى گفتند كه «استقالل» 
و «آزادى» مى خواهند و امام بارها تأكيد مى كردند 
ملت ما نمى خواهد زير سلطه بيگانگان باشد. شايد 
برخى زمينه هاى فرعى هم در خيزش مردم مؤثر 
بوده، اما به طور قطع انقالب اسالمى ايران، انگيزه اقتصادى 
نداشــته است. شــعارهاى انقالب اســالمى بعدها در قالب 
كتاب هايى تحليل شــده و شما در آن به چنين انگيزه هايى 

براى انقالب برنمى خوريد.

  حاال انقالب دينى در كشــور ما شــكل گرفت و 
پيروز شــد؛ براى تثبيت و صدور آن چه بايد كرد؟ آيا 
حركت هاى برخى مسئوالن و فاصله گرفتن از ارزش هاى 

انقالبى موجب كند شدن حركت انقالب نمى شود؟
انقالب اســالمى يك فرآيند مســتمر و تكاملى است. ما به 
دانشجويان نيز مى گوييم آنچه در سال57 رخ داد يك خيزش 
اوليه بود و تحوالت عميق مورد نظر بنيانگذار انقالب بايد در 
تمامى شــئون رخ بدهد. در جامعه ما، در خانواده، در ادارات، 
در مدارس و دانشــگاه ها و حتى در سياست خارجى ما. من 
معتقدم هنوز در برخى بخش ها و برخى مســائل انقالب رخ 
نداده است. مثالً در اقتصاد هنوز شاهد انقالب نبوده ايم؛ آنچه 
رهبر انقالب به عنوان «اقتصاد مقاومتى» مطرح كرده اند و خود 

بخشــى از يك انقالب اقتصادى به شمار مى رود، هنوز اجرا 
نشده است. هنوز بسيارى از قوانين و مقررات ما به انقالب و 
تغيير جدى نياز دارد. قوانينى كه اجازه مى دهد عده اى دست 
به اختالس و ارتشا و سرقت از بيت المال بزنند. تفكر انقالبى 
اجازه استراحت به كسى نمى دهد. روحيه حركت و مجاهدت 
همواره الزمه انقالب اســت و اگر از آن غفلت شــود، انقالب 
دچار مشكل مى شود. از طرفى ما نبايد با انقالبمان دچار ُعجب 
اجتماعى شــويم. تعريف هاى زياد، ما را دچار توهم مى كند 
و خيال مى كنيم بهترين انســان هاى روى زمين هستيم. ما 
اكنون چقدر آســيب هاى اجتماعى داريم؟ چقدر مشكالت 
فرهنگى داريم؟ از زمانى كه روحيه وحدت و مجاهدت از بين 
مسئوالن رخت بربسته و پايبندى به قوانين و ارزش ها كمرنگ 
شــده و برخى مسئوالن دچار فريبندگى دنيا و پست و مقام 
شــده اند، مى بينيم كه برخى فتنه هاى بزرگ مانند فتنه 88 
در كشــور مجال ظهور يافته اند و گاهى اصل انقالب را مورد 
تهديد قرار داده اند. پس انقالبيون هم بايد مراقب دسيسه هاى 
شيطان درونى و نفس خود باشند و هم در برابر دسيسه هاى 
شيطان هاى بيرونى هوشيار باشند وگرنه اصل انقالب دچار 

تهديد جدى مى شود.

 شايد همان طور كه قرآن كريم مى فرمايد «يا أَيَُّها 
الَِّذيَن آَمُنوا، آِمُنوا بِاهللاِ َو َرُسولِِه...» انقالب هم پيوسته 
به نوســازى نياز دارد زيرا انقالب ها همواره با خطر 
«استحاله» روبه رو هستند و بسيارى از انقالب ها در 
طول تاريخ به پيروزى رســيده اند، اما بعد به داليل 

مختلف دچار استحاله شده اند...
كامالً درست است؛ اين يك نكته بسيار مهم و اساسى است. 
مــا نبايد اهداف انقالب را لحظــه اى فراموش كنيم. خداوند 
به حضرت موســى بارها تأكيد مى كنــد كه وضعيت قبلى 
بنى اسرائيل را به آن ها يادآورى كن و در ادامه تأكيد مى كند 
ْرُهْم بِأَيَّاِم اهللاِ». بازخوانى تاريخ و اهداف و يادآورى آن  كه: «َو َذِكّ
در رسانه ها بسيار مهم است. گرفتارى ها ممكن است موجب 
فراموشى اهداف شود. نكته ديگر، ترجيح ندادن منافع خود بر 
منافع انقالب است. برخى فكر مى كنند صاحب انقالب هستند 
و بايد خودشان و آقازاده هايشان از منافع آن بهره مند شوند. 

اين مى تواند انقالب را دچار استحاله كند.
و نكته مهم ديگر بحث واليت فقيه است كه شاخصه اصلى 
انقالب ماست. ولى فقيه كشتيبان اين انقالب است و اگر اين 
فصل الخطاب مورد توجه ما باشد- هر چند برخى اختالف 
كشتى  باشد-  داشته  وجود  گروه ها  بين  سياسى  نظرهاى 

انقالب از امواج سهمگين به سالمت خواهد گذشت.

 گفت و گو با حجت االسالم دكتر ضميرى نويسنده كتاب «تحليل مبانى انسان شناختى انقالب اسالمى»

انقالب در انقالب

توصيه هاى آيت اهللا مكارم و نورى همدانى 
به رئيس شوراى سياستگذارى ائمه جمعه

معــارف:  آيت اهللا مــكارم شــيرازى در بيان 
توصيه هايى به حجت االسالم والمسلمين حاج 
على اكبرى رئيس شــوراى سياستگذارى ائمه 
جمعه تأكيد كرد: نماز جمعه بايد سبب حركت 

مردم به سوى حل مشكالت اجتماعى باشد.
اين مرجع تقليد با بيان اينكه اسالم به اجتماعات 
توجهى ويژه دارد، اظهار داشــت: آيات، روايات، 
تاريخ اسالم و نيازهاى مخاطب بايد در خطبه ها بيان شود. ائمه جمعه بايد مطالعات 

الزم و جديدى را براى خطبه هاى هر هفته داشته باشند.
آيت اهللا نورى همدانى نيز در ديدار حجت االسالم حاج على اكبرى گفت: نماز جمعه 

جايگاه بسيار مقدسى است كه بايد از اين فرصت استفاده كرد.
اين مرجع تقليد افزود: امام جمعه بايد از حيث علمى و تقوا و بيان و مردمى بودن و 
ارتباط با همه طبقات ممتاز باشد و از وابستگى به حزب و گروه و جناح پرهيز كند و 
فقط تابع سياست ولى فقيه باشد و نظرات رهبرى را تبيين و بيان نمايد تا همه اقشار 
بتوانند با او مرتبط باشــند. اين مرجع تقليد با اشاره به آيات و روايات، نماز جمعه را 

محلى براى آمادگى در برابر دشمن معرفى كرد.

توصيه هاى حجت االسالم قاضى عسكر به روحانيان عتبات
رسا: سرپرســت حجاج ايرانــي، زيارت را يك 
كانون بزرگ تربيتي دانســت و بر اســتفاده از 
ظرفيت بزرگ عتبات در راستاي آشنايي مردم 

با دين تأكيد كرد.
حجت االسالم والمسلمين سيدعلي قاضي عسكر 
در گردهمايــي روحانيــون كاروان هاي عتبات 
عاليات كه از ســوي دفتر نمايندگي بعثه مقام 
معظم رهبري منطقه قم برگزار شد، با تأكيد بر 
زمان شناسي ابراز كرد: بايد براي مخاطبان خود از قبل برنامه داشته باشيم و هنگام 
عزيمت به عتبات عاليات مهم ترين مباحث را طرح كنيم. در كنار اين مسئله، نبايد از 
فضاي مجازي غافل شويم، امروز دشمنان از سخنان برخي روحانيون سوژه گرفته و 
به طور وسيع منتشر مي كنند. همچنين برخي كارهاي ظاهري يا ادبيات نامناسب 
ممكن است قداست اين لباس مقدس را زير سؤال ببرد. نبايد سراغ بيان برخي قضايا 

يا مثالً گفتن خواب هايي برويم كه ذهن مردم را خراب مي كند.

پيكر آيت اهللا يعقوبى قائنى امروز در قم تشييع مى شود
فارس: مراســم تشــييع پيكر مرحوم آيت اهللا 
حســين يعقوبى قائنى امروز از ساعت 14 و 30 
دقيقه از مسجد امام حسن عسكرى(ع) به سمت 
حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار مى شود.

آيت اهللا وحيدخراسانى بر پيكر اين مرحوم نماز 
اقامه مى كند.

عارف وارسته آيت اهللا سيد حسين يعقوبى قائنى 
در سال1303 به دنيا آمد. او با آيت اهللا سيدعلى قاضى ديدار داشت و از محضر عارفان 
وارســته شيخ محمدجواد انصارى همدانى و سيدجمال الدين گلپايگانى بهره فراوان 
برد و با بزرگانى از جمله آيت اهللا ســيد رضابهاءالدينى و آيت اهللا ميالنى و آيت اهللا 
حسنعلى نجابت شيرازى ارتباط داشت. تحصيالت حوزوى آن مرحوم در حوزه هاى 
علميه سامرا، نجف، كربال و قم بوده است. «سفينة الصادقين» و «انيس الصادقين» دو 

اثر زيست نامه و اذكار وى، برگرفته از ماثورات اهل بيت(ع) است.

با علما

خبر

معارف
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آگهی دعوت مجمع عمومی عادی
بطور فوق العاده

شرکت بین المللی فجر بهمن خراسان
)سهامی خاص( به شماره ثبت 24424

بدینوسیله از کلیه سهامداران محترم دعوت می گردد 
در جلس��ه مجم��ع عموم��ی عادی بط��ور فوق الع��اده این 
ش��رکت در س��اعت 9 صب��ح م��ورخ 96/11/26 در مح��ل 
ش��رکت واقع در مش��هد، بین معلم 62 و 64، پالک 25، 

واحد 101، با دستور جلسه ذیل حضور به هم رسانید.
افرادی که مایل به ارائه وکالت به اشخاص دیگر دارند 
و یا قصد کاندیداتوری س��مت بازرس شرکت را دارند 
در تاریخ ه��ای 24 و 96/11/25 ب��ا ارائ��ه کارت مل��ی و 

کارت سهامداری به آدرس فوق مراجعه نمایند. 
دس��تور جلس��ه: 1. اس��تماع گ��زارش هیئ��ت مدی��ره، 
مدیرعام��ل، ب��ازرس و حس��ابرس ش��رکت 2. تصوی��ب 
صورت های مالی حسابرس��ی ش��ده س��ال های 93 و 94
 3. انتخ��اب بازرس��ین ش��رکت و حس��ابرس س��ال 95

4. سایر موارد در صالحیت مجمع
هیئت مدیره شرکت

ن
/ 9
61
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نوب

آگهی حق تقدم
بدینوس��یله به اطالع کلیه س��هامداران ش��رکت 
تولیدی گندم آرد س��فید ارمغ��ان لذیذ بجنورد 
س��هامی خاص ثبت شده به شماره 772 و شناسه 
ملی 10860309985می رساند با عنایت به مصوبه 
96/11/08و  م��ورخ  فوق الع��اده  عموم��ی  مجم��ع 
تفویض اختیار عملی نمودن افزایش س��رمایه به 
هیئت مدیره مقرر اس��ت سرمایه شرکت از مبلغ 
7،000،000،000 ری��ال ب��ه مبل��غ 17،000،000،000 
ریال منقس��م ب��ه 1،700،000 س��هم 10،000 ریالی 
بانام از طریق مطالبات حال ش��ده س��هامداران یا 
واری��ز نقدی س��هامداران افزایش یاب��د از کلیه 
سهامداران محترم شرکت درخواست می شود از 
تاریخ نش��ر این آگهی ضمن سلب حق تقدم خود 
از بخش��ی از س��هام جدید به مدت 60 روز از حق 
تقدم خود نس��بت به افزایش س��رمایه استفاده 
نمایند. ومبلغ رس��می خرید س��هام را به حس��اب 
جاری ش��ماره 2004975888 ش��رکت ن��زد بانک 
مل��ت ش��عبه ش��ریعتی واریز و فی��ش مربوطه را 
به دفتر ش��رکت واقع در بجنورد-شهرک صنعتی 
شماره یک -خیابان صنعت 2- کارخانه آرد سفید 
ارمغ��ان بجن��ورد-9418168191 تس��لیم نمای��د. 
بدیهی اس��ت پس از انقضاء مهل��ت مقرر، هیئت 
مدی��ره می توان��د س��هام باقیمانده را به س��ایر 

متقاضیان واگذار نماید.
هیئت مدیره شرکت

ن
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تجدید آگهی مناقصه )ارزیابی کیفی(
1- مناقصه گذار: شرکت گاز استان خراسان رضوی

2- موضوع مناقصه: توس��عه و اصالح ش��بکه، نصب انشعابات، نصب کنتور و 
رگالتور، ابزار دقیق و حفاظت از زنگ ناحیه گازرسانی قوچان

3- ش��رایط اولی��ه متقاضی��ان: ال��ف. دارا ب��ودن حداق��ل رتب��ه 5 تأسیس��ات و تجهی��زات
ب. دارا ب��ودن ظرفی��ت خالی ارج��اع کار ج. دارا بودن گواهینامه تأیید صالحیت ایمن��ی از اداره کار و امور اجتماعی
4- سایر شرایط: الف. ارائه اعالم آمادگی در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی ب. تکمیل ارائه کاربرگ های 

استعالم ارزیابی کیفی و مستندات مربوطه مطابق مندرجات آن در مهلت مقرر به دفتر کمیته فنی و بازرگانی
5- مهلت اعالم آمادگی: از تاریخ 96/11/21 لغایت آخر وقت اداری 96/11/29

6- مهلت تکمیل و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی: تا آخر وقت اداری مورخ 96/12/13
7- محل دریافت و تحویل کاربرگها و اسناد استعالم ارزیابی کیفی: دفتر کمیته فنی و بازرگانی شرکت گاز خراسان 
رضوی واقع در مشهد، میدان شهید فهمیده، کنارگذر آسایشگاه فیاض بخش، جنب مجتمع آبی نگین، امور تدارکات 

و عملیات کاالی شرکت گاز استان خراسان رضوی می باشد.
8- نوع و مبلغ تضمین ش��رکت در مناقصه: مطابق مصوبه شماره مصوبه شماره 123402/ت50659 ه� هیئت محترم 

وزیران و اصالحیه های بعدی آن می باشد.
 www.nigc-khrz.ir ش��ایان ذکر است دسترسی به متن این آگهی، کاربرگ های اس��تعالم ارزیابی کیفی در سایت

امکان پذیر بوده و در صورت نیاز به کسب اطالعات بیشتر با تلفن: 37072822-051 تماس بگیرید.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

مردم مراقب سوء استفاده دالالن و قاچاقچيان ارز باشند   صداوسيما: بانك مركزى به منظور پيشگيرى از سوء استفاده هاى احتمالى  قاچاقچيان و دالالن ارز، از هموطنان درخواست كرد، به هيچ وجه 
اطالعات حساب، كارت بانكى يا شماره آن را در اختيار افراد غير قرار ندهند.روابط عمومى بانك مركزى، تأكيد كرده است: به آگاهى مردم شريف مى رساند برخى معامله گران فعال در قاچاق كاال و ارز به منظور خريد 

و فروش ارز به صورت قاچاق و نيز جلوگيرى از رديابى حساب ها و تراكنش هاى خود و اقداماتى نظير پولشويى، از اطالعات حساب و يا كارت هاى بانكى ساير افراد سوء استفاده مى كنند.

تير بازارسازان در بازار به سنگ خورد 
توقف افزايش غير منطقى قيمت مسكن

اقتصاد- فرزانه غالمى: در دو ماه 
پايانى سال، اظهارنظرهاى متناقضى 
و  فعلــى  وضعيــت  خصــوص  در 
چشم انداز كوتاه مدت بازار مسكن به 

گوش مى رسد.
برخى از گران شدن مسكن با شيب 
تند ســخن مى گوينــد و برخى هم 
ضمن تأييد رشــد قيمت ها، شيب را 

ماليم پيش بينى مى كنند. در اين ميان بحث بر سر اين كه سرانجام مسكن از ركود 
خارج شــده و به رونق رســيده يا نه هم از سوى افراد و مراجع مختلف با اظهاراتى 
متناقض همراه شده است. البته بانك مركزى هم در آمار خود، تورم يك سال گذشته 

مسكن را 15 درصد اعالم كرد كه باالتر از نرخ تورم است.
اما دو صاحبنظر حوزه مسكن در گفت و گو با خبرنگار ما ضمن تأكيد بر اينكه مسكن 
وارد دوره رونق شده معتقدند در حال حاضر شيب افزايش قيمت، ماليم و پايين تر از 

نرخ تورم است و اين روند ادامه دار خواهد بود. 
رئيس اتحاديه مشاوران امالك اظهار داشت: بهتر است فقط متخصصان و كارشناسان 
در خصوص مســكن اظهارنظر كنند؛ چرا كه وقتى اظهارات غيركارشناسى مطرح 
مى شــود، بازار به هم مى ريزد بنابراين تأكيد دارم رشد مطلوب بازار، رشدى است 

متناسب با نرخ تورم و بيش از اين به دليل نبود قدرت خريد، ركودآفرين است.
مصطفى قلى خسروى با تأكيد بر اينكه تورم مسكن همپاى تورم عمومى بوده است، 
ادامه داد: هيچ آمارى، نشان دهنده كاهش معامالت مسكن در كشور نيست و فقط 
آمار اعضاى اتحاديه امالك و مركز آمار ايران قابل استناد است.يك كارشناس و فعال 
حوزه مســكن هم گفت: روند فعلى و مقايسه آن با روندهاى گذشته نشان مى دهد 
بازار مسكن همواره دوران رونق و ركود به خود ديده كه اين امر هم ناشى از منطق 
بازار و به عبارتى عرضه و تقاضا و فاصله زمانى بين شروع تقاضا و زمان عرضه است.

 شيب قيمت مسكن كمتر از نرخ تورم
مهدى سلطان محمدى خاطر نشان ساخت: دوران رونق از سال گذشته شروع شد 
و در ماه هاى اخير با توجه به رشد حجم معامالت، تسهيالت اعطايى، تعداد پروانه ها 
و رشــد نسبى قيمت ها ورود به مرحله رونق قطعى شده، اما اين ورود بدون شك با 

شيب ماليم بوده است.
اين فعال حوزه مسكن همچنين پيش بينى كرد اگر اتفاق غيرمنتظره اى رخ ندهد، 
حداقل در دو ســه سال آتى روند رشد معامالت و قيمت ها به آرامى ادامه يابد؛ چرا 
كه نبود توان مالى در متقاضيان و وجود برخى مشــكالت بانكى و اقتصادى اجازه 
تند شدن شيب افزايش را نمى دهد و اين رشد بندرت باالتر از نرخ تورم خواهد بود.

اظهارات كارشناسان فوق درحالى است كه يك كارشناس مسكن تأكيد كرد: با توجه 
به تالش نافرجام برخى مالكان براى گران فروشــى 40 درصدى مسكن در مناطق 
شمالى تهران و اينكه تقاضاهاى مؤثر وارد بازار مسكن مى شود، روند افزايش قيمت 
غيرواقعى در برخى مناطق پايتخت متوقف شده و رو به كاهش است. عباس شوكتى 
گفت: بازار مســكن كشش افزايش قيمت را ندارد و قيمت واحدهاى نوساز در حال 
بازگشت به نرخ هاى قبلى است. وى بر همين اساس پيش بينى كرد افزايش قيمت 

مسكن طى چند ماه آينده، كمتر از نرخ تورم و روند معامالت افزايشى باشد.
مديركل دفتر برنامه ريزى و اقتصاد مســكن وزارت راه و شهرسازى هم ضمن تأييد 
رشــد 15 درصدى معامالت مســكن در يك سال گذشته از افزايش نيافتن شديد 
قيمت ها و رشــد معامالت با شيب ماليم ( كمتر از نرخ تورم) سخن گفت. به گفته 
على چگنى از تابستان امسال تاكنون، شاهد رونق بازار معامالت مسكن هستيم كه 
البته اين شرايط نيز تابع شرايط رشد اقتصادى كشور بوده است. وى همچنين تأييد 
كرد كه بازار به رونق رســيده و معامالت در 10 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه 

سال قبل 8/2 درصد رشد داشته كه قابل توجه است.
گفتنى اينكه آمار رسمى حكايت از آن دارد كه در 10 ماهه امسال معامالت مسكن 
در تهران 150 هزار فقره بوده كه اين عدد در مقايســه با مدت مشــابه سال قبل، 
افزايشــى 17 هزار فقره اى داشته است. همچنين بانك مسكن اعالم كرده در مدت 

مذكور، پرداخت تسهيالت خريد 30 درصد رشد داشته است. 

گزارش

اختصاصى  طرح  مهم ترين  اقتصاد   
دولت در بخش مسكن، بعد از پنج سال 
درنوسازى بافت هاى فرسوده كليد خورد.

باتوجه به نقش پيش رانى بخش مسكن 
دراقتصاد درصورت اجــراى موفق طرح 
بازآفرينى شــهرى بخش هــاى توليدى، 
اشتغال و... وارد مرحله رونق خواهد شد.

رئيس جمهور در مراســم اجــراى اين 
برنامه ملى اظهار داشــت: دولت فروش 
ســريع 50 درصد واحدهاى ايجاد شده 
در طــرح اميــد را با انواع تســهيالت و 
مشــوق هايى كه براى آن در نظر گرفته 

شده است تضمين مى كند. 
حســن روحانى با بيان اينكه مهم ترين 
بازآفرينــى  طــرح  اجــراى  در  اصــل 
شــهرى«اميد» حفظ جان مردم است، 
تصريح كرد: كشــور مــا روى خط زلزله 
اســت و اولويت در بازســازى بافت هاى 
فرسوده با شــهرهايى است كه احتمال 
زلزله در آن شهر و استان بيشتر از ساير 

نقاط كشور باشد.

 تحويل مسكن با زيربناى بيشتر
وى خاطر نشان كرد: ساكنان بافت هاى 
فرســوده تنها كارى كه بايد انجام دهند 
واگذارى خانه است و به هر ساكن بافت 
فرســوده، مسكنى با 20 درصد زير بناى 
بيشتر تحويل مى شود كه اين براى آسان 
شدن دريافت مسكن امن براى ساكنان 

در اين بافت هاست.
رئيس جمهور با بيان اينكه در اين طرح 
بانك ها به توســعه گران كمك خواهند 
كــرد، گفت: با زمينى كــه در بافت هاى 
فرســوده به صورت رايــگان در اختيار 
توســعه گران قرار خواهد گرفت، آن ها 
مى توانند دو برابر متراژى را كه زمين در 
اختيار گرفته اند را خانه بســازند كه پس 
از آن نيمــى از آن را در اختيــار مالكان 
بافت هاى فرسوده قرار مى دهند و نيمى 
ديگر را نيز به عنوان سهم خود خواهند 

فروخت.
وى افــزود: ســاختمان هايى كه تحويل 

مردم مى شود بايد در برابر زلزله حداقل 
7/5 ريشترى مقاوم باشد.

رئيــس جمهور بــا تأكيد بــر ضرورت 
اعطــاى تســهيالت به توســعه گران و 
تصريح  فرســوده،  بافت هاى  سازندگان 
كرد: بانك ها بايد تســهيالت را براحتى 
در اختيار توســعه گران قرار دهند تا به 
سرعت كار اجرايى در بافت هاى فرسوده 
آغاز شــود. برخى دستگاه هاى دولتى و 
غير دولتى نيز براى در اختيار گذاشتن 
تسهيالت مربوط به ساخت و ساز اعالم 

آمادگى كرده اند.
وى بــا بيان اينكه يكــى از اهداف ديگر 
بازآفرينى شــهرى«اميد» بحث  طــرح 
مســكن زوج هاى جوان است، گفت: اگر 
زوج هاى جوان بتوانند پولى را در صندوق 
پس انداز مســكن سرمايه گذارى كنند، 
ما 6 برابر آن را به آن ها تسهيالت با نرخ 
هشت درصد پرداخت خواهيم كرد و اگر 
زوج هاى جوان بخواهند خانه خود را در 
بافت هاى نوسازى شده در طرح «اميد» 
خريدارى كنند، نرخ سود اين تسهيالت 

به 6 درصد كاهش خواهد يافت.

 نرخ 6 درصدى تسهيالت
وى با بيان اينكه اين طرح در تهران نيز 
در 12 نقطه شــروع شــده است، اظهار 
داشــت: بزودى در تهــران اين طرح در 

20 نقطه اجرايى خواهد شــد كه ارتقاى 
سرمايه مردم و ساكنان بافت هاى فرسوده 

از ديگر ثمرات آن است.
حجت االســالم حســن روحانى در آغاز 
عمليات بازآفرينى و نوسازى شهرى، به 
رئيس بانك مركزى دســتور داد، ســود 
تسهيالت بازســازى بافت فرسوده به 6 

درصد كاهش يابد.
ولى اهللا ســيف هم در مراســم نوسازى 
بافت هاى فرسوده، اظهار كرد: پيش بينى 
شــده براى ســال 97 و در اولين اقدام 
100 هــزار واحد مســكونى مورد توجه 
قرارگيــرد كه تا ســال 1400 براى اين 
بخش 400 هزار واحد مسكونى را شامل 
مى شود و مى تواند آثار مثبتى هم داشته 
باشــد كه ايجاد 240 هزار شغل جديد، 
شتاب بخشــيدن به رونق بخش مسكن 
و نيز افزايش 35درصدى فضاى عمومى 

شهرى از جمله آن هاست.
وى گفت: بررســى هاى ما نشان مى دهد 
در  مالــك  كشــورى  آورده  متوســط 
بافت هــاى فرســوده 80 مترمربع زمين 
به ارزش تقريبى 140 ميليون تومان است 
كه متوسط تسهيالت بانكى به آن ها 40 
ميليون تومان با نرخ 18 درصد است كه 
با احتساب تزريق منابع صندوق و وجوه 
اداره شده كه صفر درصد است اين نرخ به 

9 درصد كاهش مى يابد.

رئيــس كل بانك مركزى ابراز كرد: براى 
دريافــت كنندگان اين تســهيالت دوره 
بازپرداخت 12ماهه در نظر گرفته شــده 
اســت و پيش بينى شــده در پايان طرح 
بــه ازاى 80 متر زمين به طور متوســط 
100 مترمربع واحد مســكونى خالص به 
مشــاركت كننده تحويل داده شــود كه 
پيش بينــى مى شــود ارزش تقريبى آن 
حدود 200 ميليون تومان باشد كه اقدام 

مثبتى است.
وى گفت: متوســط آورده مالك در شهر 
تهران حــدود 109 مترمربــع به ارزش 
تقريبــى 325 ميليون تومان اســت كه 
بانكى  نظام  متوسط تسهيالت پرداختى 

به اين واحدها 50 ميليون تومان است.
عبــاس آخوندى هــم در اين مراســم، 
با اشــاره به طرح باز آفرينى شــهرهاى 
ايــران گفت: اگر اين طرح در 10 ســال 
اجرايى شــود به اين معنا خواهد بود كه 
6 ميليــون نفر خانوار در 3 ميليون واحد 
مستقر خواهند شد كه اين مسئله يكى 

از بهترين برنامه هاى دولت 
چه در سطح ملى و حتى 
در ســطح بيــن المللــى 

خواهد بود.
وى با بيان اينكه با اجراى 
اين طرح در دو برنامه پنج 
ســاله 1344 محله از نظر 
عناصــر اســتخوان بندى 
شــد،  خواهند  بهســازى 
گفت: نوســازى مدرســه، 
بهداشــت،  مركز  ايجــاد 
ورزشــگاه، بازار و يا كسب 
و كارهــاى جديــد هدف 
بهسازى اســتخوان بندى 

محله هاست.
آخوندى با بيان اينكه براى 

اجراى اين طرح ظرف مدت پنج سال به 
75 هزار ميليارد تومان اعتبار نياز است، 
گفت: اين ميزان اعتبــار هم اكنون نيز 
در بودجه پيش بينى شــده و نيازى به 

تخصيص عمده اى نداريم.

اولين طرح گسترده ساخت وساز دولت بعد از5 سال كليد خورد

نرخ واقعى دالر از4000 ساخت مسكن امن در بافت هاى فرسوده
تا 10هزار تومان!

اقتصاد: ســرانجام با تزريق ارز مداخله اى از 
سوى دولت دالر بعد از تسخير كانال 4800 
تومانى، به كانال 4500 تومانى بازگشت و با 
نرخ 4535 تومان عرضه مى شود.همچنين 
نرخ دالر فردايى در پاساژ افشار 4600 تومان 
و در دالر فردايى سبزه ميدان 4613 تومان 
است.در لحظه تنظيم اين خبر نرخ هر يورو 
6029 تومان، قيمــت خورد، اما با اين حال 
نرخ واقعى دالر از سوى كارشناسان از4000 

تومان تا 10هزار تومان اعالم شده است!
دراين باره ملكى، عضو كميسيون صنايع و 
معادن مجلس گفت: براســاس نرخ تورم و 
مؤلفه هاى اقتصادى قيمت دالر بايد حدود 
4100تومان الى 4200تومان باشد، بنابراين 
بخشــى از رشــد قيمت دالر حباب است و 

پيش بينى مى شود قيمت ها كاهش يابد.
درهميــن حال برخى ســايت ها بــه نقل از 
خبرگزارى هــا مدعى شــدند كه محمدعلى 
پورمختار، نماينده مجلس تأكيد كرده است 
كه موضوع محرمانه مطرح شــده كه از نظر 
دولت قيمت دالر 6000 تومان است و افزوده: 
برخى مى گويند دالر به 10 هزار تومان خواهد 
رسيد، اما در رســيدن قيمت دالر به 6000 
تومان ترديد نكنيد.پورمختار ادامه داد: رئيس 
جمهور در جلســه اى مطرح كرده كه قيمت 

دالر بر روى 5000 تومان متوقف شود.

امكان برداشت تا 500 هزار تومان 
اقتصــاد: داوود محمدبيگى مديــر اداره 
نظام هاى پرداخت بانك مركزى با اشــاره به 
تمهيدات روزهاى پايانى سال، گفت: افزايش 
سقف برداشت با توجه به شرايط پايانى سال 
و نياز مــردم تا ســقف 500 هزارتومان به 
صورت داخلى در هر بانك امكان پذير است.

ذره بين

پيش بينى شده 
براى سال 97 و 
در اولين اقدام 
100 هزار واحد 
مسكونى مورد 

توجه قرارگيرد كه 
تا سال 1400 براى 

اين بخش 400 هزار 
واحد مسكونى را 

شامل مى شود

بــــــــرش

در دو ماه 
پايانى سال، اظهارنظرهاى متناقضى 
و  فعلــى  وضعيــت  خصــوص  در 
چشم انداز كوتاه مدت بازار مسكن به 

برخى از گران شدن مسكن با شيب 
تند ســخن مى گوينــد و برخى هم 
ضمن تأييد رشــد قيمت ها، شيب را 
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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

مقام معظم رهبرى:

22 بهمن، روز تجديد عهد با انقالب، امام 
و اسالم است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا رب العالمين
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گزارش از رويداد

از «سيا» تا ساواك
سازمان اطالعات و امنيت رژيم پهلوى چگونه از هم پاشيد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   اولى مأموريت 
داشت آن را ســِرپا و راه اندازى كند و دومى، 22 
سال بعد به خودش مأموريت داد كه آن را منحل 
كند! «بختيار» ها را مى گويم كه يكى شان همه كار 
كرده بود براى اينكه «ساواك » راه اندازى شود و همه 
جا ريشــه بدواند و آن ديگرى خودش را به آب و 
آتش زده بود تا ساواك را - بظاهر- از صفحه روزگار 
محو كند. «شاپور» بختيار روزى كه قرار شد نخست 
وزيرِى بر زمين مانده رژيم پهلوى را بپذيرد، شرط 
گذاشته و دو پايش را در يك كفش كرد كه ساواك 
بايد منحل شود. مرِغ توفاِن خود خوانده، آن روزها 
همه كار مى كرد تا خودش را توى چشم و دل ملت 
جا كند. با سابقه كمرنگ ملى گرايى و عضويت در 
«جبهه ملى» آمده بود تا اگر اوضاع بر وفق مرادش 
پيش رفت، نخست وزير شــود، شاه را كنار بزند، 
جلوى انقالبيون بايستد و اگر درى به تخته سياست 

خورد، براى هميشه در مصدر كار بماند. 

  از روى دسِت «سيا»
اگرچه پس از كودتــاى 28 مرداد، حكومت ايران 
احســاس كرد براى ســركوب مخالفان داخلى به 
تشكيالت اطالعاتى - امنيتى توانمندى نياز دارد، 
اما اين ماجرا به تنهايى زمينه پديد آمدن «ساواك » 
را فراهم نكرد. آمريكا نيز پس از كودتاى 28 مرداد 
براى عقب نيفتادن از رقابت اطالعاتى با «شوروى» به 
سازمان اطالعاتى قدرتمندى در يكى از كشورهاى 
منطقه نياز داشت كه همسو با سياست غرب عمل 
كند.« ويليام سوليوان» آخرين سفير آمريكا در ايران 
در كتابش مى نويسد: «در سال 1957 سازمان «سيا» 
طرح و چارچوب تشــكيالتى يك سازمان جديد 
اطالعاتى را به شاه داد و در تأسيس و سازمان دادن 
به آن مشــاركت كرد. اين تشكيالت كه «سازمان 
اطالعات و امنيت كشور» ناميده مى شد، بزودى به 

نام مخفف آن يعنى ساواك شهرت يافت».

  مبارزه با براندازى
آمريكايى بودن نطفه شــوم «ساواك» را هيچ كس 
منكر نيســت. چه «فردوست» كه رئيس دفتر ويژه 

اطالعات رژيم بود و چه خود شــاه كه در «پاسخ به 
تاريخ» مى نويسد: «ايجاد ساواك، به منظور مبارزه 
با فعاليت هــاى براندازى خارجــى و داخلى عليه 
اســتقالل و تماميت ارضى ايران بود. مســئوليت 
بنيانگذارى ساواك در سال 1332 به «تيمور بختيار» 
تفويض شد. وى در اين كار از «سيا» كمك خواست. 
تعداد زيادى از كارمندان ساواك براى طى دوره هاى 
آموزشى به آمريكا رفتند و در اداره مركزى سيا به 
كار آموزى پرداختند». خالصه اينكه در تاريخ 11 
مهر ماه 1335، طرح تشــكيل «ساواك» در هيئت 
وزيران به تصويب رسيد و قرار شد 35 نفر از افسران 
و درجه داران ستاد ارتش جهت سازماندهى و اداره 

ساواك در مرحله اول به كار گرفته شوند.

  «كوك» هم بود
 البته «مبارزه با فعاليت هاى براندازى خارجى و 
داخلى عليه استقالل و تماميت ارضى ايران» آن 
طور كه شاه در كتابش مدعى است همه ماجرا 
نبود. چه اينكه تا پيش از تشــكيل «ساواك» و 
حتــى پس از تشــكيل آن واحدهاى اطالعاتى 
ديگرى نيزفعــال بودند. بجز «فرماندارى نظامى 
تهران، ژاندارمرى، ركن 2 ارتش، گارد جاويدان 
و ســازمان بازرسى شاهنشــاهى» دو سازمان 
ديگر يعنى «كوك» و «دفتر ويژه اطالعات» براى 
مبارزه با فعاليت هاى براندازى داخلى و خارجى 
مشــغول كار بودند. «كوك» سازمانى مخفى بود 
كه در ركن 2 ارتش فعال شــد و هدفش مقابله 
با گسترش كمونيسم و حزب توده در شهرهاى 
شمالى كشــور بود. بعدها هم حوزه فعاليتش را 
گسترش داد و در راستاى تقويت شاه و دربار در 
برابر مخالفان سياسى اش همه كار مى كرد. «دفتر 
ويژه اطالعات» هم در واقع تحفه اى انگليســى و 
طرح « ام آى 6» انگلســتان بود كه وظيفه داشت 
همه گزارش هاى اطالعاتى امنيتى سازمان هاى 
اطالعاتى موازى را تلخيص و جمع بندى و براى 
شاه ارسال كند. « فردوســت» براى راه اندازى و 
رياست اين ســازمان در انگليس دوره ديده و تا 

پايان عمر رژيم رئيس اين دفتر بود.

  3 ميليون نفر
قانون تأسيس ســاواك 3 ماده اصلى داشت: 1- 
ساواك وابسته به نخست وزيرى است، رئيس آن را 
شاه منصوب مى كند و عنوان معاونت نخست وزير 
را داراست.  2- وظيفه ساواك كسب اطالعات الزم 
براى حفظ امنيت ملى، كشف جاسوسى، مقابله با 
ناقضان قوانين ضد سلطنت و ضد مبارزه مسلحانه، 
مرتكبان جرايم نظامى و عامالن سوءقصد به جان 
شاه و وليعهد است. 3- مأموران ساواك در جرايم 
مربوط بــه آن ها جزو ضابطان قضايى به شــمار 
مى روند و طبق سيستم دادگاه هاى نظامى كه براى 
رسيدگى به جرايم سياسى برپا شده عمل مى كنند. 
از ســال 1342 بخش هاى تخصصى در ســاواك 
تشكيل شد و چارت ســازمانى آن توسعه يافت، 
به گونه اى كه از 5300 افســر تمام وقت و تعداد 
نامعلومى از خبرچين هاى پاره وقت با آن همكارى 
داشتند. در سال 1974 روزنامه «نيوزويك» نوشت: 
«حدود 3 ميليون نفر از ايرانيان به نحوى به عنوان 

خبرچين با ساواك همكارى مى كنند»!

  اداره سوم
با اينكه 11 اداره در نمودار سازمانى «ساواك» ديده 
مى شد، اما «اداره سوم» را مى شود به گونه اى قلب 
«ساواك» به شمار آورد. همه شهرت منفى و مخوف 
«ســاواك» نيز به همين « اداره امنيت داخلى» بر 
مى گرددكه وظيفه اصلى اش سركوب عناصر ضد 
سلطنت بود. سرنخ تمام دستگيرى ها، شكنجه ها 
و جناياتى كه تعريف آن را شــنيده يا خوانده ايد 
به اداره ســوم و كميته مشــترك ضد خرابكارى 
آن مى رسد. زندان معروف و مخوف ساواك نيز از 
مجموعه هاى هميــن اداره بود كه امروز به «موزه 
عبرت» تبديل شده است. اين زندان البته در سال 

1311 و زودتر از «ســاواك» به دســت آلمانى ها 
ساخته شد. بيشتر از «ساواك» هم عمر كرد و حاال 
حاالها نيز قرار است زنده و سرپا بماند و گوشه اى از 
درد و رنج هاى مبارزانى را كه در آن تا پاى سالخى 

شدن و شهادت پيش رفته اند، روايت كند.

   آخرين تيشه
بر اســاس آنچه قانون مى گفت، قرار بود «ساواك» 
براى حفظ امنيت كشور فعاليت كند و به پيگيرى 
فعاليت هايى بپردازد كه جاسوسى محسوب شده 
و ضد امنيت، اســتقالل و تماميت ايران به شمار 
مى رود. در عمل اما تبديل شد به ابزارى در دست 
شــاه تا از آن براى قلع و قمع مخالفانش استفاده 
كند و بخش هايى از آن هم در خدمت آمريكايى ها 
باشــد و رقابت با دستگاه جاسوســى «كا. گ.ب». 
تا پيش از آن دســتگاه هاى ديگر اطالعاتى كشور 
نتوانســته بودند رضايت «محمد رضا» را در زمينه 
سركوب جلب كنند «ساواك» اما چنان بى رحمانه 
و گسترده در اين زمينه عمل كرد كه گوى سبقت 
را از سازمان هاى مشابه ربود. بى رحمى هاى ساواك 
اگرچه در آغاز آبى بر آتش فعاليت هاى انقالبيون و 
مخالفان پاشــيد، در ادامه اما آتش خشم مردم را 
به گونه اى شــعله ور ساخت كه خاموش كردنش 
امكان پذير نبود. بنابراين، سياست انحالل برخى 
دستگاه هاى دولتى در ماه هاى پايانى عمر رژيم فقط 
يك نمايش بى اثر براى آرام كردن مردم بود. بختيار 
نيز كه بر طبل انحالل ساواك مى كوفت بخوبى از 
زير و بم اين نمايش آگاه بود و داشت آن را مصادره 
به مطلوب مى كرد. ســازمانى را كه پسرعمويش 
سال ها پيش راه اندازى كرده بود به اميد ماندن بر 
اريكه قدرت، منحل كرد تا آخرين تيشه را به ريشه 

دستگاه اطالعاتى رژيم زده باشد. 

رصدخانه / خبرهاى ويژه

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

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

پاسخ دندان شكن
ايرنا / «عبدالحميد دشتى» نماينده سابق پارلمان 
كويت در پاسخ به «ضاحى خلفان» نايب رئيس 
پليس دبى كه در توييتى اعالم كرده بود: «قطر 
بهتر است به خاك عربستان ملحق شود»، با اشاره 
به اينكه امارات بخشــى از عمان بوده، نوشت: 
«امارات هم بهتر است به عمان بازگردانده شود»!

پنتاگون جواب رد داد
فارس / واشنگتن پست در گزارشى به نقل 
از برخــى مقام هاى آمريكايى گزارش داد كه 
رئيس پنتاگــون در ماه مى  به درخواســت 
رئيس جمهــور براى ارائــه طرح هايى درباره 

گزينه هاى نظامى عليه ايران جواب رد داد.

لبخند همسايه
رئيس جمهور  ايــن»  جائه  «مــون   / فرارو 
كره جنوبــى در اقدامــى بى ســابقه با «كيم 
يونگ نام» رئيس جمهور تشريفاتى 90 ساله 

كره شمالى دست داد و لبخند زد.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4612/19

23/0323/36 4/585/31

17/0717/41

6/246/56

17/2618/00

روش هاى سختگيرانه تر «پرزيدنت»
رئيس جمهور فيليپين را اين 
روزهــا در فيلمــى مى بينيم 
كه روبــه روى قاچــاِق ُقلدر 
كشــورش، قد علــم مى كند 
و لكســوس و بــى ام دبليو و 
مرســدس و جگوار و آئودى 
را بــه خورد لودرهــاى قاتل 
مى دهد تا قاچاقچيان بدانند: 
«در يكصد و شانزدهمين سال 

تاسيس گمرك فيليپين، قاچاق بايد متوقف شود».
تصوير اين خودروهاى لوكس لِه و لَورده و ميليون ها دالر برباد رفته -  اگر شعارى 
و موقتى نباشد - بى شك براى ما هم پيام دارد. مثالً اينكه: چقدرخوب است اگر 
اين اقدام ها ســبب شود فردا و فرداها حجم قاچاق كاال چند برابر بودجه عمرانى 
كشور نشود! اينكه خيلى وقت ها براى كاهش توسعه قانون شكنى، جلوگيرى از 
ورشكستگى صنايع داخلى و از بين بردن فرصت هاى شغلى و تعطيلى بنگاه ها، 

ما نيز بايد ُچنان مى كرديم.
قاچاق كاال جرم اســت و ستاد مبارزه وقتى حريف فعل و انفعاالت غيرقانونى در 
كشور نمى شود، انگار راهى نمى ماند جز اينكه مقام ارشد سرزمينى آسيايى دست 

به كار شود تا هياهوى فرمانش از مرزهاى جغرافيايى هم بيرون بزند.
از قديم گفته اند «دست باالى دست بسيار است». پس مى شود سدها ساخت در 
برابر اين آفت خطرناك اقتصادى. مى شود با برنامه اى عملياتى از كاهش و نزول 

درآمد دولتى كاست و مبارزه اى تن به تن و بى تعارف داشت با قاچاق.
واردات طويــل و عريض دارو، لباس، ميوه، خودرو، وســايل الكترونيكى و غيره 
و قاچاق كاالهايى كه مســتقيم نفس توليدات داخلى را به شــماره مى اندازند و 

كورسوى اميد كارگران را برباد خواهند داد، شوخى بردار نيست.
در فيلم معروف «آقاى رئيس جمهور» مجرى ارشــد يك كشــور، شخصاً براى 
مبارزه، آســتين ها را باال مى زند. اين مسئله ذهن را عجيب مى كشاند تا قوانين 
وضع شــده در آن ديار! به سوى اين مسئله كه قاچاقچيان فيليپينى حاال ديگر 
فهميده اند روش هاى سختگيرانه ترى در كار خواهد بود. ذهنم، همين حاال از من 
مى پرسد: آيا روزى مى رسد كه قاچاقچيان وطنى هم با خبر شوند كه روش هايى 

سختگيرانه تر در انتظارشان است؟ 

تلنــــــــگر
 ايستگاه/ رقيه توسلى 

رئيس جمهور فيليپين را اين 
روزهــا در فيلمــى مى بينيم 
كه روبــه روى قاچــاِق ُقلدر 
كشــورش، قد علــم مى كند 
و لكســوس و بــى ام دبليو و 
مرســدس و جگوار و آئودى 
را بــه خورد لودرهــاى قاتل 
مى دهد تا قاچاقچيان بدانند: 
«در يكصد و شانزدهمين سال 

زير آسمان شهر
 ايستگاه/ اميد ظرافتى 

چگونه، يكشبه «شاخ» شويم؟!
قبالً كه ما دنبال نشان دادن خودمان در دنياى واقعى و طى كردن يكشبه راه هاى 
موفقيت و ميليونر شدن بوديم، عده اى با برگزارى همايش هاى «چگونه يكشبه، 
ره صدســاله را طى كنيم» و چاپ كتاب هايى از قبيــل «قورباغه را قورت بده !» 
ســرمان را شــيره مى ماليدند. حاال كه خيلى هايمان قيد دنياى واقعى را زده و 
افتاده ايم دنبال موفقيت در دنياى مجازى، باز يك عده بساط كالهبرداريشان را 
با دوره هاى «ســتاره شدن در اينستاگرام» پهن كرده اند! البته باتوجه به اينكه در 
تمام دنيا شاخ هاى مجازى از درآمد ميليونى صفحه اينستاگرامشان، سه چهار سر 
عائله را نان مى دهند، ما با آموزش «شاخ شدن» در فضاى مجازى، تاجايى كه براى 
راه انداختن كسب و كارهاى نوپا و امروزى باشد، مشكلى نداريم. مشكل از آنجايى 
شروع مى شود كه اين دوره ها بدون نظارت سازمان و ارگانى خاص و توسط كسانى 
كه به لطف حضور چندساله شــان در فضاى مجازى، تنها اطالعاتى سطحى از 
شبكه هاى مجازى به دست آورده اند برگزار مى شود، آن هم به صورت مخفيانه در 
كافى شاپ ها، پارك ها و.... هدف بيشتر شركت كننده هاى آن هم طى كردن ره 

صدساله معروفيت، در يك شب است، نه كسب درآمد!
يعنى بــزودى و درحالى كه كتاب هاى درجه يك توى كتاب فروشــى ها خاك 
مى خورد، باز شاهد خواهيم بود كه مردم براى خريد كتاب «چه كسى اينستاگرام 

مرا دزديد!» و «اينستاگرام را قورت بده» پشت كتاب فروشى ها صف مى كشند؟


	1 m
	2
	3
	4
	5 new
	6
	7
	8

