
 سياست  نخست وزير رژيم صهيونيستى از هراس پيامدهاى حمله هوايى اخير اين رژيم 
عليه اهدافى در خاك ســوريه دست به دامان رئيس جمهور روسيه شده و از او خواسته به 
تهران و دمشق پيام دهد اسرائيل به دنبال ادامه درگيرى و باالگرفتن تنش نيست. اين اقدام 

بنيامين نتانياهو پس از آن صورت پذيرفت كه...
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«ايمن النور» رئيس حزب غد الثوره مصر
در گفت وگو با بيت المقدس:

زمينه براى شروع 
انقالبى ديگر در مصر 

فراهم است
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مجوز استخدام آزمايشى 
صادر شد

قهرمانى هاى ايران در آسيا 
دو جين شد

كيفيت كاالهاى «رضوى» 
بايد فراتر از استانداردهاى معمول باشد
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سيمرغ بر شانه سينماى انقالب
 اخبــار  اختتاميه جشــنواره ملى فيلم پرونده جشنواره فيلم فجر بسته شد

فجر 36 با معرفــى برندگان در بخش هاى 
مختلف در حالى ديشب به پايان رسيد كه 
بيشترين جوايز به فيلم «تنگه ابوقريب» اثر 

ممتاز ســينماى انقالب تعلق گرفت. عصر 
يكشنبه 22 بهمن ماه مراسم اختتاميه سى 
و ششمين جشنواره ملى فيلم فجر در برج 

 ............ صفحه 2ميالد با حضور...

با ابالغ مقررات جديد استخدام دولتى با پيروزى 4 بر صفر مقابل ژاپن در فينال فوتسال توليت آستان قدس در جمع كارگران كارخانه هبلكس رضوى بيرجند:

قدس دو رويكرد از دو نسل 
متفاوت را به نماد بيرونى يك 

انقالب دينى بررسى مى كند

از دختران انقالب
تا # دختران_ انقالب

مردم براى خريد آخرين 
كتاب «رضا اميرخانى» 

صف كشيدند 

كار شاق
آقاى نويسنده

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 12

:امام صادق
اصالح ميان مردم 

هنگام پيدايش 
اختالف، و نزديك 
كردن آنان به هم در 
هنگام دور شدن از 
يكديگر، صدقه اى 
است كه خداوند 

آن را دوست دارد. 
كافى- ج2- ص209
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حماس؛  انقالبی تر 
از  همیشه

مردی که با شهادتش از  پس 
پرده گمنامی برون آمد

  تحلیلی بر رشد فزاینده نزدیکی مقاومت 
اسالمی فلسطین به ایران

مروری بر زندگی سراسر حماسه اسطوره      
مقاومت اسالمی »شهید عماد مغنیه«
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محور مقاومت رژيم صهيونيستى را وادار به عقب نشينى كرد

تحقير  صهيونيست ها

تجليل رهبر معظم انقالب از حضور پرشكوه مردم 

شما زنده و پويا بودن انقالب را 
به رخ كشيديد

 ............ صفحه 2
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 دوشنبه   23 بهمن 1396 25 جمادى االول 1439 12 فوريه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8620  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

حجت االسالم تقوى نماينده ولى فقيه در جهاد كشاورزى شد Khamenei.ir: حضرت آيت اهللا خامنه اى در حكمى حجت االسالم تقوى را به عنوان نماينده ولى فقيه در وزارت جهاد كشاورزى منصوب كردند.
در اين حكم آمده است: با توجه به پايان مأموريت جناب حجت االسالم عالمى در وزارت جهاد كشاورزى و با تقدير از خدمات ايشان در دوره  مسئوليت، جناب حجت االسالم آقاى سيّدرضا تقوى را كه از مديران كارآمد و جهادى 
مى باشند به نمايندگى در آن وزارت منصوب مى كنم. شرح وظايف قانونى در احكام قبلى آمده و اميد است با تحرك و نشاط كار كه در جناب آقاى تقوى مشهود است، حضور ايشان به پيشرفت كارها در آن وزارت كمك مؤثر كند.

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

قدس: همه آمدند تا بگويند پرچم ســه 
رنگ وطــن را كه تجلى ايمــان، اراده، 
ناموس، غيرت، پاكى و شــرف يك ملت 
اســت و با خون پاك هزاران عاشــق و 
دلباخته دين و ميهــن دوام و بقا يافته 
است، همچنان بر بلنداى تاريخ كهن اين 
مرز و بوم برافراشته نگاه خواهند داشت.

در طليعه فجر چهلم انقالب اســالمى، 
مردم  ميليونى  و  باشــكوه  راهپيمايــى 
هميشه در صحنه كشــورمان از ساعت 
9 صبح ديروز در تهران و سراســر ميهن 

اسالمى برگزار شد.
راهپيمايى 22 بهمن افزون بر تهران در 
بيش از هزار شهرســتان،  شهر و بخش و 
همچنين در بيش از 4000 روستا برگزار 
شــد و بيش از 6000 عكاس، خبرنگار 
و فيلمبــردار داخلــى و خارجى و 250 
خبرنگار خارجى جشن ملى مردم ايران 

را پوشش دادند.

 شاهد شكست هاى آمريكا 
در يك سال گذشته بوديم

رئيــس جمهور در آيين ســى و نهمين 
ســالگرد پيروزى انقالب اسالمى، گفت: 
شــاهد شكســت آمريكا در يك ســال 
گذشته بوديم، زيرا مى خواستند در امور 
داخلى ما مداخلــه كنند، اما مردم ما به 
آن ها جواب رد داده و با ايستادگى توطئه 

آن ها را خنثى كردند.
حسن روحانى با بيان اينكه خرسندم در 
سى و نهمين سالگرد انقالب اسالمى اين 
پيــروزى را تبريك مى گويم و از خداوند 
براى روح امام و ارواح شــهدا كه انقالب 
اين سرزمين را به پيروزى رساندند طلب 
آمرزش كنم، گفت: امسال وارد چهلمين 
ســال پيروزى انقالب اسالمى مى شويم، 
ســال آينده بايد به معناى واقعى كلمه 

سال بلوغ اين انقالب باشد.
رئيس جمهور گفت: در سالى كه گذشت، 
ما بر تروريسم پيروز شديم. موفقيت هاى 
فراوانى را براى نابودى داعش در منطقه 
داشتيم. كمك ما به مردم عراق و سوريه 
به ثمر نشست و ملت هاى اين منطقه از 

شر تروريست نجات پيدا كردند.

 ترامپ يك عقب افتاده ذهنى است
رئيس مجلس شــوراى اســالمى نيز در 
آيين 22 بهمن شيراز، گفت: امروز كشور 
ما به حركت تحولى پرشــتاب نياز دارد 
كه با داشتن ظرفيت ها و زير ساخت هاى 
الزم اين مهم در تمامى دستگاه ها ممكن 

است.
على الريجانى تأكيد كرد: انقالب اسالمى 
به هيچ كس و جناحى وابســته نيست و 
22 بهمن مال ملت است و در آستانه 40 
سالگى هســتيم كه پس از فراز و فرود 

بسيار امروز به اين جايگاه رسيده ايم.
رئيس مجلس اين را هم گفت كه ترامپ 
رئيس جمهور آمريــكا عقب افتاده ذهنى 
اســت و همدستانش فكر مى كنند ايران 
متمدن مانند برخى كشــورهاى منطقه 
است كه با كشيدن چند خط روى نقشه 
جغرافيايى آن را تغيير دهند و به همين 
دليل در مورد صنعت موشــكى ما گزافه 

گويى مى كنند.

 ايستادگى پاى ارزش هاى انقالب
رئيس قوه قضائيه هم در جمع خبرنگاران 
در مراســم 22 بهمن، گفت: مردم با هر 
عقيده اى در راهپيمايى 22 بهمن وحدت 
خــود را بــه نمايش مى گذارنــد و پاى 
ارزش هــاى انقالب ايســتاده اند.آيت اهللا 

آملى الريجانى تصريح كرد: حضور مردم 
در راهپيمايى 22 بهمن با نمايش اقتدار 
جمهورى اسالمى ايران به همه جهانيان، 
پاســخ محكمى بــه همــه توطئه هاى 
دشمنان در طول سال هاى گذشته بوده 

است.

 22 بهمن جزو هويت ملت ايران است
آيت اهللا هاشــمى شــاهرودى- رئيس 
مجمع تشــخيص مصلحت نظام- نيز در 
كنــار خيل مردم هميشــه در صحنه و 
شــهيدپرور كشورمان در راهپيمايى يوم 
اهللا 22 بهمــن حضور يافــت و بر لزوم 
وحدت و انســجام هر چه بيشتر مردم و 

مسئوالن تأكيد كرد.

 قدردانى مراجع
نورى  مــكارم شــيرازى،  آيات عظــام 
همدانى، جوادى آملى و ســبحانى هم با 
شركت در راهپيمايى 22بهمن از حضور 
پرشــور و تماشايى مردم در اين حماسه 

دينى و ملى قدردانى كردند.
آيــت اهللا مكارم شــيرازى در حاشــيه 
راهپيمايــى 22بهمن گفت: بايد از ملت 
هوشــيار ايران براى اين حضور باشكوه 

قدردانى كرد.

اين مرجع تقليد افزود: ملت بصير ايران هر 
وقت ببينند، فشــار دشمن به مردم ايران 
بيشتر شــده، در صحنه حاضر مى شوند و 

بايد از چنين ملتى قدردانى كرد.
آيت اهللا نــورى همدانى هم گفت: امروز 
مردم ايــران بار ديگر حماســه اى مثال 
زدنــى خلق كردنــد و روز تجديد بيعت 
ملت با آرمان هــاى امام و واليت فقيه و 
روز كور شدن چشم آمريكا و ايادى آن ها 

و دشمنان اسالم و انقالب بود.
آيت اهللا جوادى آملى هم با قدرشناسى 
از حضور مــردم در راهپيمايى 22بهمن 
گفت: پيام اول اين حضور، قدرشناســى 
از امام(ره)، شــهدا، جانبازان و حمايت از 

نظام مقدس جمهورى اسالمى است. 
آيــت اهللا ابراهيــم امينى نيــز در جمع 
خبرنگاران گفت: انقالب اسالمى با انواع 
توطئه  دشمنان مواجه است، اما مردم با 
حضور بهنگام خود در صحنه، توطئه هاى 
دشــمنان را خنثى مى كنند. وى تأكيد 
كرد: از مســئوالن انتظــار داريم، براى 
برطرف شــدن مشــكالت مردم بيش از 

پيش تالش كنند.

 تداوم راه امام و آرمان هاى انقالب 
توليت آســتان قدس رضــوى در جمع 

راهپيمايان در بيرجند، گفت: 22 بهمن، 
جلوه تــداوم راه امام و آرمان هاى نورانى 

انقالب اسالمى است.
حجت االسالم والمســلمين سيد ابراهيم 
رئيسى افزود: اجتماع باشكوه و تماشايى 
22 بهمن امسال با حضور مردان و زنان 
انقالبى، دختران و پســران جوان و نسل 
سوم و چهارم انقالب شكوهمند اسالمى 
و همه دلدادگان به انقالب با هر ســليقه 

سياسى برگزار شد.
نظام،  عضو مجمع تشــخيص مصلحت 
فتنه جديد دشمن را مأيوس كردن مردم 
نسبت به كارآمدى نظام و انقالب اسالمى 
دانســت و گفت: با حضور گســترده و 
بصيرت آفرين مردم در 22 بهمن امسال 

اين فتنه نيز نقش برآب شد.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى افزود: 
تالش براى رسيدن به يك هدف بزرگ، 
پويايى، حركت در مســير رو به جلو و 
داشتن امام و رهبر از جمله ويژگى هاى 
امــت اســالمى اســت. امت اســالمى 
همچنان در مسير پيشــرفت و توسعه 
پيش مى رود و بــه هيچ عنوان به عقب 

بازنمى گردد.
وى نعمت واليت را يكى از بركات انقالب 
اسالمى دانست و اظهار داشت: مهم ترين 
جنايت و خيانت رژيم ستمشــاهى عليه 
ملت ايران اين بود كه كشــور را عرصه 
حضور اسرائيلى ها و آمريكايى ها قرار داد.
عضو مجلس خبرگان رهبرى افزود: 22 
بهمن موجب ايجاد عزت و غرور در ملت 
ايران شــد. برخى اعتقاد داشتند، ايران 
همواره بايد مصرف كننده و مغرب زمين 
جامعه توسعه يافته باشد، اما امام راحل 
خودباورى و شــعار «ما مى توانيم» را در 

ملت ايران احيا كرد.

 حاشيه هاى راهپيمايى
- نمايش موشــك «قدر» بــا برد 2000 
كيلومتــر و موشــك فجر 5 ســپاه در 

چهارراه وليعصر تهران
- تشــييع تابوت رژيم صهيونيستى در 

خيابان هاى تهران
- نمايش ماكــت جديدترين زيردريايى 
ايرانى فاتح در راهپيمايى 22بهمن تهران
- امير فرزاد اســماعيلى فرمانده قرارگاه 
پدافند هوايى خاتم االنبيا(ص) نيز گفت: 
ادعاهاى اســرائيلى ها همواره فاقد اعتبار 
اســت و اگر دشمن بخواهد غلطى بكند، 
بدتر از باليى كه بر ســر اف16 اسرائيلى 

آمد را بر سرش خواهيم آورد.

در جشن 40 سالگى انقالب ايستادگى مردم به نمايش درآمد

روز تماشايى ايـران

 نمايندگانى كه با البى گرى مانع از طرح سؤال و تحقيق درباره مدرك تحصيلى 
رئيس جمهور شــده اند، مصداق بارز وكيل الدوله بوده و در خسارت هايى كه اين 
دولت اشــرافى به ملت شــهيدپرور و مظلوم ايران وارد مى كنند، شريك هستند. 

9150001496
 تصويب اليحه الحاق ايران به كنوانســيون پالرمو در مجلس سبب تأسف است، 
ملت ايران نزديك به 40 ســال اســت در مبارزه اى تمام عيار در برابر قدرت هاى 
استكبارى عالم بخصوص دولت پليد آمريكا ايستاده، چرا بايد شاهد تصويب چنين 
طرح هاى حقيرانه اى باشد؟ دولت دليل ارائه طرح و نمايندگان تصويب كننده دليل 

موافقت خود را اعالم كنند. 9150000609
 از صحبت هاى اخير آقاى روحانى مشخص مى شود ايشان و دولتمردان نجومى 
بگير دو تابعيتى اعتقادى به اقتصاد مقاومتى براى رفع مشكالت كشور نداشته و هنوز 
چشــم اميد به كدخدا دوخته اند. ضمن اينكه گويا توسعه كنسرت و بى حجابى و 
پارتى هاى مختلط بزرگ ترين مأموريتى است كه آقايان به دنبال اجراى آن هستند. 

9150001495
 آشتى  دو كره در المپيك  بايد الگوى  كشورهاى  خاورميانه  باشد كه  فريب  آمريكا 
را نخوردند و با مذاكره  تن  به  جنگ  ندهند، اما در اينجا عربســتان (كه  با تحريك 
آمريكا، داعش  را ايجاد كرده )، با نوكران  انگليس (يعنى  قطر و شــبكه  الجزيره) كه  
طالبان  را به وجود آورده، در مسلمان  كشى  مسابقه  گذاشته اند و حاال بايد از ظريف  
كه  مى خواهد، پيمان   عدم  تجاوز امضا كند، حمايت  كنيم  تا صلح   به  منطقه  باز گردد. 

9150002986
 براى وام اشتغال روستايى به دهيارى رفتم، گفتند برو كافى نت، بعد گفتند برو 
به اداره جهاد كشــاورزى، سرانجام هم گفتند، سركارى و دروغ است، پس به كى 

مى دهند؟9370005100
 اين سرزمين زرخيز و ثروتمند و ملت مسلمان وفادار از همه مهم تر رهبر بصير،  
دانا و شــجاع و مهربان. اما براى مسئوالن و دولتمردان بايد مايه خجالت باشد كه 
وضع اقتصاد، گرانى، تبعيض و شكاف طبقاتى و ارزش واحد پول ملى به اين وضع 

بيفتد. 9150000210
 آقــاى روحانى با توجه به فقرعمومــى توقع بود يا يارانه را در آخر ســال زياد 

مى كرديد يا عيدى را زيادتر پرداخت مى كرديد!. 9150008863
 حادثه آتش سوزى در حّساس ترين بخش يك وزارت! مثل خيلى كارها و وقايع، 
مشكوك است و قطعاً پشت پرده آن مثل رفتارهاى مخفى مسئوالن با خارجى ها 

حاكى از شيطنت و خيانت به آرمان هاى انقالب اسالمى است. 9190008895
 در شــبكه هاى مخصوص كودكان در تلويزيون با تبليغات اغواكننده، بچه ها را 
به گرفتن شماره هايى تشويق مى كنند كه در قبوض تلفن ثابت 10هزار تومان با 
عنوان هزينه سرويس چند رسانه اى درج مى شود كه به هيچ وجه قابل لغو نيست! 

9300002347
 وقتى به فرض جوان ما چند سال از بهترين دوران عمرش را در رشته دانشگاهى 
كه فقط بر اســاس هوش، نه استعداد آن را انتخاب كرده و پس از درس و خدمت 
تازه شــانس با او همراه شده و مسافركش مى شود، چه فردى بايد پاسخگوى اين 

شرايط باشد؟9150008521
 چرا با اين شرايط اقتصادى نامطلوب مردم، همراه اول مهلت پرداخت قبض را از 

بيستم هر ماه به پنجم كاهش داده است؟9150009918 
 آقايان روحانى، نوبخت و جهانگيرى! دست از سر اين ملت مظلوم برداريد آخر تا 
كى مگر هشدار ملت، شما را از خواب گران بيدار نكرد، باز هم بترسيد. اگر رهبر عزيز 
پيام نمى داد، مى دانيد چه مى شد؟ مردم كمرشان به خدا شكست. بهترين عيدى به 

مردم كناره گيرى شماست!. 9150001751

چرا قدردان 
حضور مردم نيستيم؟

با حضور شايسته تقدير مردم در راهپيمايى 22 
بهمن ماه، ســال جشن چهلم پيروزى انقالب 
اسالمى به لطف الهى آغاز شد و حاال به جاى 
يك دهه فجر، يك ســال وظيفه داريم براى 
انقــالب و براى آن تصميم درســت مردم كه 
در ســال 1357 گرفته شده و 39 سال بر آن 
پافشارى شده است؛ با تمام قوا به ميدان بياييم 
تا در پايان فجر چهلم (يك سال بعد) بتوانيم، 
چشم انداز ارزنده ترى از آنچه امروز الهام بخش 
و شورآفرين براى نظام اسالمى بوده، به جامعه 
ايران، ديدگان دوســتان و دشــمنان نظام در 
جهان و از همه مهم تــر به تاريخى كه اينك 
نسل پنجم و ششــم انقالب در كودكستان ها 
و دبســتان هاى آن به آينده چشم دوخته اند، 

ارائه دهيم.
امــروز، در طليعه دهه اى هســتيم كه در آن 
ثمره هاى نظام اسالمى، رويش هاى ارزشمند 
انقــالب و نتيجه تالش مجاهدانه بيش از نيم 
قرن بزرگان جمهورى اسالمى در قامت وزيران، 
مديران، استادان، نظريه پردازان، دانشمندان و 
نخبگان در مسند و دانشگاه ها بايد بتواند الگوى 

تاريخى از جمهورى اسالمى بيافريند.
زمانى كه در پس 39 سال درگيرى و رويارويى 
خســتگى ناپذير و نصرت هميشگى خداوند 
براى صالحان و مســتضعفان «رسالت» بزرگ 
حكومت اسالمى براى ايجاد سعادت دنيوى و 
اخروى جامعه بايد بروز و ظهور تام و تمام ترى 

بيابد.
به درستى مى توان، اين لحظه را نقطه عطفى 
دانست كه در آن نظام، رمز الهى ماندگارى و 
ثبــات خود را به دنيا نشــان دهد و اين نقطه 
عطــف بايــد از رفتار و حركت همــه اجزاى 

جمهورى اسالمى بيشتر ديده شود.
قدرشناسى از اين همه مجاهدت جز با وحدت 
عملى و زمان شناسى به وجود نمى آيد و براى 
اين هدف، نياز است مسئوالن كشور به صورت 

عملى وارد مرحله وحدت و همدلى شوند.
مگر غير اين است كه همدلى و وحدت همان 
گونه كه قرآن كريم فرموده، در پى زبان نرم و 
بيان نيكو محقق مى شــود؟ مگر نه اين است 
كه به جــاى نصيحت يكديگر در تريبون هاى 
عمومى و تجمعات ميليونى بايد در جلســات 
همدلى بــا يكديگر حرف بزنيــم و مفاهمه 
نماييــم؟ مگر غير اين اســت كــه در محل 
راهپيمايى بزرگ ميليونى جاى گاليه گذارى از 

صدا و سيما يا هر مسئله ديگرى نيست.
ما نمى توانيم در آغاز تحويل ســال انقالب كه 
همه وفاداران انقالب به زيبايى گردهم آمدند، 
از پايان انتخابات و فصل همدلى حرف بزنيم و 
باز دو سال پيش از انتخابات  مطالبه انتخاباتى 

مطرح كنيم!.
واقعيت اين اســت كه اوقات مردم در جشن 
انقالب را با همان روش هايى كه پيوسته از آن 
انتقاد كرده ايم، تلخ مى كنيم و باز انتظار داريم 
همان چيزى كه مى خواهيم با همين گفتارها 
و كردارهاى بحــث آفرين رقم بخورد كه اين 

ناشدنى است.
تأسف از اين مسئله زمانى بيشتر مى شود كه 
بدانيم پــس از رخدادهاى تلخ ماه گذشــته، 
همــه دنيا به اقدام ملت ايــران در 22 بهمن، 
بــه خيابان هاى ما، نفر به نفــر ما و در نهايت 
به حرف هايى چشم دوخته اند كه نمايندگان 
مردم در قامت رئيس جمهور يا هر مســئول 
ديگر اجرايــى يا تقنينى به عنوان كالم نظام، 

فراروى جامعه جهانى قرار مى دهند.
ايــن اتفاق مى تواند هــم موجب از بين رفتن 
همه اميدهاى دشــمنان براى تفرقه افكنى و 
نبرد رسانه اى عليه نظام و كشور باشد و خداى 
نخواسته مى شود كه با بى سليقگى راه را براى 

سوء استفاده ها باز كنيم.
امروز كمتر مسئولى مى تواند ادعا كند، در 40 
ســالگى انقالب، تازه از راه رسيده و بديهيات 
دنياى سياســت و محيط بى رحم رســانه اى 
كنونى را نمى داند. بنابراين، خطا و سهو و اشتباه 
در مقابل اين همه مردمى كه به عشق آيين، 
كشور و نظامى كه با جان، پاسبان آن بوده اند، 
آمدند و مى آيند و خواهنــد آمد، معنا ندارد.

رسم قدردانى از مردم را بياموزيم و دست كم 
در اين سالى كه عيد بلوغ و چشم انداز انقالب 
اسالمى براى نسل هاى آينده است از حرف ها 
و رفتارهاى ســؤال برانگيز و نابجا خوددارى و 

جلوگيرى كنيم.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر محمد صادق دهنادى

صداى مردم   

خبــــــر

پرونده جشنواره فيلم فجر بسته شد
سيمرغ بر شانه سينماى انقالب

قدس: اختتاميه جشنواره ملى فيلم فجر 
36 بــا معرفى برنــدگان در بخش هاى 
مختلف در حالى ديشب به پايان رسيد كه 
بيشترين جوايز به فيلم «تنگه ابوقريب» اثر 

ممتاز سينماى انقالب تعلق گرفت.
عصــر يكشــنبه 22 بهمن ماه مراســم 
اختتاميه سى و ششمين جشنواره ملى 
فيلم فجر در برج ميالد با حضور عباس صالحى وزير فرهنگ و ارشــاد اسالمى، 
اســحاق جهانگيرى معاون اول رئيس جمهور و بهرام قاسمى سخنگوى وزارت 

خارجه، برگزار شد.
رســول صدرعاملى روى صحنه آمد تا ســيمرغ بلورين بهترين فيلم كوتاه را به 

برادران ارك براى فيلم «حيوان» اهدا كند.
سيمرغ بهترين جلوه هاى بصرى به چهارراه استانبول (فريد ناصر فصيحى) رسيد. 
ســيمرغ بهترين جلوه هاى ويژه ميدانى به محســن روزبهانى براى فيلم تنگه 
ابوقريب رسيد. سيمرغ بلورين بهترين چهره پردازى به سعيد ملكان براى «تنگه 
ابوقريب» اهدا شد. سيمرغ بلورين بهترين طراحى صحنه به عباس بلوندى براى 

«سرو زير آب» اهدا شد. 
سيمرغ بلورين بهترين طراحى لباس به سارا خالدى زاده  براى «بمب» اهدا شد. 
سيمرغ بلورين بهترين صداگذارى به عليرضا علويان براى فيلم هاى به وقت شام 

و مغزهاى كوچك زنگ زده اهدا شد.
سيمرغ بلورين بهترين صدابردارى به رشيد دانشمند براى «تنگه ابوقريب» اهدا 
شد. سيمرغ بلورين بهترين موسيقى متن به كارن همايونفر براى «به وقت شام» 
اهدا شد. سيمرغ بلورين بهترين تدوين به بهرام دهقانى و محمد نجاريان براى 
«عرق سرد» اهدا شد. سيمرغ بلورين بهترين فيلمبردارى به عليرضا زرين دست 

براى فيلم «سرو زير آب» اهدا شد. 
سيمرغ بلورين «هنر و تجربه» به هومن سيدى براى فيلم «مغزهاى كوچك زنگ 
زده» اهدا شد. سيمرغ بلورين بهترين فيلم اول به رضا مقصودى براى «خجالت 

نكش» اهدا شد. 
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل زن به سحر دولتشاهى براى فيلم هاى 

عرق سرد و چهارراه استانبول اهدا شد.
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش مكمل مرد به جمشيد هاشم پور براى فيلم  

داركوب اهدا شد.
سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول زن به سارا بهرامى براى فيلم «داركوب» 
اهدا شد.ديپلم افتخار بهترين بازيگر مرد به امين حيايى براى فيلم شعله ور اهدا 
شد و سيمرغ بلورين بهترين بازيگر نقش اول مرد به امير جديدى براى فيلم هاى 

تنگه ابوقريب و عرق سرد اهدا شد.
سيمرغ بهترين فيلمنامه به كامبوزيا پرتوى براى فيلم كاميون اهدا شد.

دومين سيمرغ اين بخش به هومن سيدى براى «مغزهاى كوچك زنگ زده» اهدا 
شد.جايزه ويژه هيئت داوران به فيلم بمب يك عاشقانه به پيمان معادى رسيد.

وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى و رئيس سازمان سينمايى، سيمرغ بلورين بهترين 
كارگردانى را به ابراهيم حاتمى كيا براى فيلم به وقت شام اهدا كردند.

دومين سيمرغ بلورين بهترين كارگردانى نيز به بهرام توكلى براى تنگه ابوقريب 
اهدا شد. 

سيمرغ بلورين بهترين فيلم به سعيد ملكان براى فيلم «تنگه ابوقريب» اهدا شد.
سيمرغ زرين بهترين فيلم از نگاه ملى توسط اسحاق جهانگيرى معاون اول رئيس 

جمهور  به فيلم «سرو زير آب» به تهيه كنندگى سيد حامد حسينى، اهدا شد.

واليتى در ديدار هيئت فرانسوى:
ايران درباره توان دفاعى خود از كسى اجازه نمى گيرد

مهر: مشــاور بين الملل رهبر انقالب در ديدار هيئت فرانسوى گفت: در صورتى 
كه مكرون در سفر به تهران درباره مذاكرات موشكى رايزنى كند، به طور حتم با 

پاسخ منفى ايران روبه رو خواهد شد.
على اكبر واليتى در حاشــيه همايش هم انديشى ميهمانان خارجى شركت كننده 
در جشــن هاى دهه فجر انقالب اســالمى در گفت و گو با هيئتى فرانســوى به 
رياست ژاك هوگارد، افزود: انتظار ما اين بود آقاى مكرون در موضوع برجام مواضع 
مســتحكم ترى اتخاذ كند نه اينكه به توصيه ترامپ با آلمان و انگليس در جهت 

اصالح برجام نشست برگزار كنند.
واليتى با بيان اينكه برجام يك كلمه كم و زياد نخواهد شد، افزود: اينكه مواضع 
دولت فرانسه با فشار و توصيه هاى ترامپ تغيير مى كند نشان دهنده آن است كه 

مديريت مستقل فرانسه در بلوك غرب دچار اخالل شده است.
وى تأكيد كرد: ايران درباره توان موشــكى خود از هيچ كشــورى اجازه نخواهد 
گرفت و متناسب با نيازهاى دفاعى خود به توسعه توان موشكى خواهد پرداخت.

شماره پيامك: 30004567

بازتاب خبرى حضور گسترده مردم ايران در جشن پيروزى انقالب

تماشاى مردم ايران از رسانه هاى جهانى

خبر

سياست/ راهپيمايى ميليون ها نفر از مردم 
ايران به مناســبت ســى و نهمين سالگرد 
پيروزى انقالب اسالمى، در برخى رسانه هاى 
عربى زبان و انگليسى زبان با وجود مصادف 
شدن با روز يكشــنبه- روز تعطيل- بازتاب 
وســيعى داشت و برخى ديگر آن را بايكوت 

كردند.
شبكه خبرى بى.بى.سى، رسانه هاى سعودى 
و اماراتى، تا ساعت 20 ديشب پوششى روى 
حضور پرشــمار و پررنگ ايرانى ها نداشتند. 
خبرگزارى رويترز نيز پس از چند ســاعت 
سكوت، گزارشــى در اين خصوص منتشر 

كرد. 
در مقابل برخى رســانه ها، حضور ميليونى 
بالســتيك «قدر»،  مردم، نمايش موشــك 
ســخنرانى حســن روحانــى و ســر دادن 
شــعارهاى «مرگ بــر آمريــكا و مرگ بر 

اسرائيل» را مورد توجه قرار دادند.
نوشــت:  آسوشــيتدپرس  خبرگــزارى 
تهــران  در  يكشــنبه  روز  «راهپيمايــان 

شــعارهاى ســنتى خود را عليــه آمريكا و 
اسرائيل سر دادند».

وبگاه مصرى «بوابه الفجر» نيز حضور مردم در 
راهپيمايى و نمايش موشك بالستيك «قدر» و 

برد 2000 كيلومترى آن را پوشش داد.
خبرگزارى «شينهوا» هم در خبر خود آورد: 
مردم ايران با تجمع گسترده در خيابان هاى 
شهرهاى اين كشور، شعارهاى ضدآمريكايى 
و ضداسرائيلى ســر داده و تصاوير آيت اهللا 

خمينــى(ره) و آيت اهللا خامنــه اى را حمل 
كردند.

نشــريه «نيشــن» پاكســتان هم نوشــت: 
ايرانــى روز يكشــنبه بــراى  ميليون هــا 
گراميداشت سالگرد پيروزى انقالب اسالمى، 
به خيابــان آمدند. هر ســال مردم طبقات 
مختلف ايران در شــهرها و شهرستان هاى 
كشور براى جشن گرفتن پيروزى ملت خود 
كه پايان بخش حكومت پادشــاهى پهلوى 

تحت حمايت اياالت متحده، بود، به خيابان 
مى آيند.

وبــگاه خبرى العهد لبنــان نيز در بخش ها 
و قالب هــاى خبــرى مختلفى بــه بازتاب 

راهپيمايى ديروز پرداخت. 
وبگاه روزنامه «اليوم الســابع» مصر، يكى از 
روزنامه هاى پرشــمارگان  اين كشور هم در 
بازتاب راهپيمايى ديروز نوشت: ايران ديروز 
سى ونهمين سالروز انقالب سال 1979 را با 
راهپيمايى هايى مملو از جمعيت در بيشتر 

شهرهايش، گرامى داشت.
همچنين پايگاه قطــرى عربى21، نمايش 
موشــك «قدر» در راهپيمايــى 22 بهمن 
امســال را پوشش داد و درباره جزئيات اين 

موشك، توضيحاتى ارائه كرد.
روزنامــه الكترونيــك «رأى اليــوم، پايگاه 
مصرى «العرب اليوم»، وب ســايت ســودان 
اليوم و پايگاه خبرى «مصراوى» نيز با متنى 
تقريباً يكسان، راهپيمايى مردم در سالگرد 

پيروزى انقالب اسالمى را پوشش دادند.

خبر

تجليل رهبر معظم انقالب از حضور پرشكوه مردم 
شما زنده و پويا بودن انقالب را به رخ كشيديد

رهبر معظم انقالب اسالمى در پيامى از 
حضور حماسى ملت در راهپيمايى 22 

بهمن  تجليل كردند.
متن پيام رهبر معظــم انقالب به اين 

شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

ملت عزيز و ســربلند ايــران! امروز عزم 
و بصيرت شــما حادثه  بــزرگ و خيره 
كننده اى آفريد. عظمت راهپيمايى امروز 
شما كه به نظِر محاســبه گراِن دقيق، از 
سال هاى پيش پرجمعيت تر و پرشورتر 
بود، پاســخ قاطــع و دندان شــكنى به 
بيگانگان و دشمنان و سست عهدان داد. 
دشــمن با تكيه بر تصــّور ناقص و باطل 
خود از ايران و ايرانى، همه  توان و تالش 
تبليغــى خود را بر اين متمركز كرده بود 
كه 22 بهمن امســال را بى رونق و احياناً 
به ضد خود تبديل كند. شــما عمالً زنده 

و پويا بودن انقالب را به رخ آنان كشيديد 
و پايبنــدى به آرمان هاى امام راحل را با 
شــعارهاى خود و با حضور گرم خود، با 
صداى بلند فرياد كرديد. نهيب ملت ايران، 
دشــمن را به عقب مى راند و عزم راسخ 

او معادالت غلط آنان را به هم مى ريزد.
مسئوالن كشور قدر اين پديده  بى نظير 
را بدانند و با اســتقامت كامل و روحّيه  
انقالبى و عمل جهــادى به ملت عزيز 
خدمــت و از آرمان هــاى انقالب دفاع 

كنند.
آينده متعلــق به ملت بيــدار و بصير 
ماست، ما مسئوالن بايد بكوشيم از ملت 
عقب نمانيم. وال تهنوا و التحزنوا و انتم 

األعلون ان كنتم مؤمنين
والسالم عليكم و رحمت اهللا
22 بهمن 1396
 سيد على خامنه اى

درگذشت گزارشگر سازمان 
ملل در امور حقوق بشر ايران

فارس: رسانه هاى پاكســتانى از درگذشت 
«عاصمه جهانگير» گزارشــگر ويژه سازمان 

ملل در امور حقوق بشر ايران خبر دادند.
به نوشته پايگاه «داون»، اين وكيل پاكستانى 
ديروز در الهور فوت كرده است. دليل قطعى 
مرگ وى اعالم نشــده، اما چندين رســانه 
پاكستانى نوشته اند او دچار سكته قلبى شده 
اســت. جهانگير 66 ساله پيش از انتصاب به 
عنوان گزارشگر ويژه ســازمان ملل در امور 
حقوق بشــر ايران در نوامبر ســال 2016، 
نماينده سازمان ملل در امور آزادى اديان بود.



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

امروز، اقامه نماز باران در حرم مطهر رضوى   آستان: نماز باران امروز دوشنبه 23 بهمن ماه بعد از نماز ظهر و عصر در صحن جمهورى اسالمى حرم مطهر رضوى اقامه مى شود. با توجه به كاهش نزوالت 
آسمانى و نظر به درخواست مردم متدين نماز باران در حرم مطهر رضوى اقامه خواهد شد. نماز باران در حرم رضوى به اميد گشايش رحمت هاى الهى بر كشور عزيزمان امروز به امامت آيت اهللا خزاعى در صحن 

جمهورى اسالمى اقامه خواهد شد. هفته گذشته نيز نماز باران با حضور زائران و مجاوران در حرم رضوى اقامه شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r تجديد پيمان جوانان با شهداى انقالب اسالمى
در ايستگاه «من و شهيدم»

حضور متفاوت مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى 
در راهپيمايى تماشايى 22 بهمن

انقالبى  نوجوانان  و  جوانان  قدس: 
مشهد در ايستگاه «من و شهيدم» با 
شهداى چهل سال مقاومت انقالب 

اسالمى تجديد پيمان كردند.
 حضور جوانان به عنوان پرچمداران 
آينده انقالب اسالمى در اصلى ترين 
گردهمايــى انقالبــى جمهــورى 
اسالمى ايران، نشان از زنده بودن و 

پويايى آن دارد كه در همين راســتا و با هدف ارائه الگوى شخصيتى يك جوان 
مؤمن انقالبى و موفق به شركت كنندگان راهپيمايى 22 بهمن، مؤسسه جوانان 
آستان قدس رضوى با برپايى ايستگاه« من و شهيدم» در ميدان بسيج در اين روز 

پذيراى نوجوانان و جوانان مشهدى بود.
در اين ايستگاه بازيگرانى با شباهت فراوان به شهيد احمدى روشن، شهيد تهرانى 
مقدم، شهيد حججى و استاد شهيد مرتضى مطهرى به عنوان الگوى عرصه هاى 
هســته اى، موشكى، جهادى و علوم دينى حضور داشتند كه نوجوانان و جوانان 
با انتخاب يكى از اين شهدا به عنوان الگوى خود با آن ها عكس يادگارى گرفته 
و پيمان بســتند كه ادامه دهنده راه اين شهدا باشند. اين مؤسسه همچنين به 
مناســبت راهپيمايى تماشايى 22 بهمن برنامه ويژه اى در مقابل دانشگاه تهران 
تدارك ديده بود، فضاســازى صحن و سراى حرم مطهر حضرت على بن موسى 
الرضا(ع) و عكاســى مردمى، نيز  اجراى ســرودهاى رضوى و انقالبى توســط 

نوجوانان، از جمله برنامه هاى مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى در تهران بود.

همزمان با ايام دهه فجر صورت پذيرفت
ارسال كاروان كمك هاى آستان قدس رضوى

 به مناطق زلزله زده غرب كشور
مستضعفان  امداد  معاون  آستان: 
از ارســال  آســتان قدس رضوى 
محموله كمك هاى آســتان قدس 
رضوى به مناطــق زلزله زده غرب 
كشــور همزمان با ســى و نهمين 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 

اسالمى خبر داد.
 مصطفى خاكسار قهرودى با اعالم 

اين خبر ابراز كرد: همزمان با ايام اهللا دهه فجر امسال 58 خودرو حامل كمك هاى 
آستان قدس رضوى به مناطق زلزله زده غرب كشور ارسال شد.

وى با بيان اينكه اين اقالم شامل وسايل گرمايشى همچون هيترهاى برقى، پتو، 
چادر، مواد خوراكى، آب معدنى، شوينده، غذاهاى كنسرو شده و... بود، تصريح كرد: 
اقالم ارسالى به مناطق زلزله زده استان كرمانشاه عموماً در مناطق قصر شيرين، 

كوزران، سرپل ذهاب، گيالن غرب و داالهو توزيع شده است.
خاكسار با اشاره به اينكه 12 بهمن سال جارى 25 دستگاه خودرو، 15 بهمن، 19 
دستگاه خودرو؛ 17 بهمن، 11 دستگاه و در آستانه روز 22 بهمن نيز 3 دستگاه 
خودرو نيسان حاوى اقالم امدادى به مناطق زلزله زده كرمانشاه ارسال شده است، 
افزود: تهيه و ارسال 1000 عدد چادرمسافرتى، ارسال 18 كانكس، اعزام سه تيم 
پزشــكي براي درمان زلزله زدگان آسيب ديده، اعطاى داروى رايگان به بيماران 
نيازمند مناطق زلزله زده و راه اندازى آشپزخانه صحرايي به مدت دوازده روز در 
شهرستان سرپل ذهاب و توزيع غذاى گرم به تعداد 100 هزار پرس ميان آسيب 
ديدگان زلزله از جمله اقدام هاى معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى در 

مناطق زلزله زده غرب كشور بوده است.

خـــبر

 قدس   توليت آستان قدس رضوى گفت: 
كااليى كه به عنوان «رضوى» مزين اســت، 
بايد از كيفيت بســيار خوبــى برخوردار و 
شاخص هاى كيفى آن فراتر از استانداردهاى 

معمول باشد.
حجت االسالم والمســلمين سيد ابراهيم 
رئيسى كه در ســفرى دو روزه به خراسان 
جنوبى رفته بود، در جمع كارگران كارخانه 
هبلكس رضوى بيرجند، خاطرنشان كرد: با 
تبليغات نمى توان كيفيت يك محصول را به 
مشترى القا كرد، آن چيزى كه كيفيت يك 
كاال را اثبات مى كند، تجربه اســتفاده از آن 

است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام ادامه 
داد: كااليــى كه به عنــوان «رضوى» مزين 
است، بايد از كيفيت بسيار خوبى برخوردار و 
شاخص هاى كيفى آن فراتر از استانداردهاى 
معمول باشــد. وى تصريح كرد: در كارخانه 
هبلكــس رضوى افزون بــر حفظ ظرفيت 
موجود، بايد در جهت توســعه خط توليد و 
افزايش نيروى انسانى متخصص گام برداشته 
شــود. عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان 
رهبرى عنــوان كرد: زمينه براى توســعه 
كارخانه هبلكس رضــوى وجود دارد و اين 
امكان فراهم اســت كه سود اين مجموعه 

صرف توسعه يافتگى آن شود.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى افزود: با 
امكانات و نيروى انسانى موجود نبايد مشكل 
اقتصادى در كشــور داشته باشــيم، زيرا با 
بهره گيرى بهينه از همين ظرفيت  ها مى توان 

از مشكالت اقتصادى عبور كرد.
بازديــد توليت آســتان قــدس رضوى از 
كارخانــه هبلكس رضوى بيرجند با حضور 
دكتر مروج الشريعه استاندار خراسان جنوبى 
انجام شد. در اين بازديد زمينه هاى توسعه 
خط توليد، افزايش سرمايه گذارى و نيروى 
انســانى در جهت كمك به اشــتغال زايى 

استان مورد بررسى قرارگرفت.

 از  گروه هاى جهادى براى كمك
 به مناطق محروم حمايت مى كنيم

بر پايه اين خبر، توليت آستان قدس رضوى 

روز شنبه در ديدار دانشجويان و دانشگاهيان 
فرهيخته و خادمياران رضوى در خراســان 
جنوبى اظهار داشــت: در راستاى كمك به 
مناطق محروم از گروه هاى جهادى حمايت 

مى كنيم.
حجت االســالم و المســلمين رئيســى با 
بيان اينكه بايد جامعه اى داشــته باشــيم 
كه رنج ديده مشكالت نباشــد، افزود: اگر 
پيشرفت هايى را كه پس از پيروزى انقالب 
اسالمى به دست آورده ايم، با نگاه منصفانه 
بنگريم، مى بينيم گام هاى بسيارى برداشته 
شده اســت. توليت آســتان قدس رضوى 
با بيان اينكــه هنوز با نقطه مطلوب فاصله 
زيادى داريم، افزود: كشــور منابع خدادادى 
و غنى زيادى دارد كه عنايت خداوند بوده و 
بايد براى افزايش بهره ورى و استفاده درست 

از اين منابع گام برداريم.
حجت االسالم والمســلمين رئيسى گفت: 
فقر و فســاد زيبنده نظامى اسالمى نبوده 
و نيســت و انقالب اسالمى ثابت كرد علم، 
ايمان، معنويت و سياســت نگاه به داخل و 
توجه به محرومان در جهان با يكديگر قابل 
جمع است و اين ديدگاه كه بايد بين علم و 

ايمان يكى را برگزيد، باورى نادرست است.
وى تأكيــد كــرد: در راســتاى كمك به 
مناطق محروم از گروه هاى جهادى حمايت 

مى كنيم.

 دستگاه هاى اجرايى 
بايد در تراز حكومت اسالمى باشند

حجت االسالم والمسلمين رئيسى همچنين 
شنبه شــب در جمع مردم خوسف اظهار 
داشت: انقالب ما يك انقالب فرهنگى است و 
ريشه انقالب اسالمى ريشه در دين و انسان 

معاصر دارد.
توليت آستان قدس رضوى گفت: خواسته 
مردم و امام پايان دادن به نظام ستمشاهى 
و برقرارى حاكميت دين بر سرنوشت انسان 

معاصر بود. 
وى افزود: ســرمايه انقالب، مردم و جوانانى 
هســتند كه در جنگ با داعش ايستادند و 
در آستانه چهلمين سالگرد انقالب نگاه كنيم 
به داشــته هاى خود به توانمندى هاى خود 
وهيچ شهرى و روســتايى نداريم كه با 40 
سال پيش تفاوت نداشته باشد واين توسعه 
كشور و شهرها و روستاها به بركت انقالب 

است .
حجت االسالم والمســلمين رئيسى با بيان 
اينكه همچنان مشــكالتى وجــود دارد و 
آنچه مردم ما مى خواهند مبارزه با تبعيض 
 و مبارزه با فساد اســت، بيان كرد: مردم از 
مسئوالن و دستگاه هاى اجرايى مى خواهند 
دستگاه ها تراز حكومت اسالمى باشند و اين 
خواسته بحقى اســت كه مربوط به اكنون 

نيست، بلكه مربوط به بهمن 57 است.

 اليروبى 70 قنات خراسان جنوبى
 در دستور كار آستان قدس رضوى 

پخش آزمايشــى و 24 ســاعته برنامه هاى 
شــبكه اســتانى ســيماى خاوران هم در 
مراســمى با حضور نماينده مردم استان در 
مجلس خبرگان رهبرى و توليت آســتان 

قدس رضوى آغاز شد.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى در برنامه 
زنده تلويزيونى ســيماى خراسان جنوبى 
گفت: مردم ســاكن در خراســان رضوى، 
جنوبى و شمالى را مجاوران بارگاه حضرت 
رضــا(ع) و خدمت به آنــان را وظيفه خود 

مى دانيم. 
وى تأكيد كرد: اليروبى 70 قنات در خراسان 

جنوبى در دستور كار آستان 
قــدس رضوى قــرار دارد و 
در نهبنــدان يــك مجتمع 
خدماتى و فرهنگى از سوى 
آستان قدس رضوى درحال 

ساخت است.
توليت آستان قدس رضوى با 
اشاره به اينكه براى خدمت 
رسانى شايســته به زائرانى 
كه از مرز پاكستان به زيارت 
حضــرت رضا(ع) مشــرف 
الزم  اقدامــات  مى شــوند، 
درحال انجام اســت، افزود: 
آستان قدس به محض وقوع 
زلزله كرمانشاه، همراه با ديگر 
خدمت رسان  دســتگاه هاى 
در مناطــق زلزله زده حضور 

يافت. با اينكه شــرايط اضطــرارى در اين 
منطقه پايان يافته و بســيارى از دستگاه ها 
روند خدمت رســانى را متوقف كرده اند، اما 
خادمان بارگاه منور رضوى در سرپل ذهاب 
همچنان مشغول خدمت رسانى هستند و 

خواهند بود.
ديدار با آيت اهللا عبادى، نماينده ولى فقيه 
در خراسان جنوبى و امام جمعه بيرجند از 
ديگر برنامه هاى توليت آستان قدس در سفر 

به خراسان جنوبى بود. 

توليت آستان قدس در جمع كارگران كارخانه هبلكس رضوى بيرجند:

 ســاعت بزرگ صحن انقالب اســالمى از كيفيت كاالهاى «رضوى» بايد فراتر از استانداردهاى معمول باشد
قديم زائران را از زمان آگاه مى كرده اســت 
اما حاال به نظر مى رســد با توجه به وسعت 
حرم مطهر، صحن جامع رضوى ، احتياج به 
جانمايى و نصب دســت كم دو سه دستگاه 
ساعت بزرگ در شمال و جنوب صحن دارد. 
09350005022

 بتازگــى خدام به خانم هــاى بد حجاب 
كه از گيت اول ورودى حرم وارد مى شــوند، 
هيچ گونه تذكرى نمى دهنــد، درحالى كه 
 زيارت امام رضا(ع)مستحب، اما حجاب واجب 
شــرعى اســت! اين گونه  مماشات  شخصى 
موجــب ناراحتى اكثريت  مؤمنان  در ورودى 

 حرم مطهر مى شود. 
09360006158

 لطف كنيد فهرست اقالم بالصاحب پيدا 
شده بارگاه رضوى را هفته اى درروزنامه چاپ 

كنيد تا اشيا بهتر به دست مردم برسد.
09150009278

 گاهى خودروها با الســتيك هاى كثيف و 
آلوده روى فرش هاى صحن جمهورى رفت 
و آمد مى كنند و موجــب خرابى و كثيفى 
فرش ها و بى احترامى زائرانى مى شــود كه 

روى فرش ها نماز مى خوانند.
09150008486

 لطفاً وضعيت بــازار اطراف حرم مطهر را 
با كمك مســئوالن قضايى و آستان قدس و 

شهردارى مشهد، بهبود ببخشيد.
09370001172

 اقتصاد مقاومتى مهم است. آستان قدس 
براى توليد قطعات مــورد نياز كارخانه ها با 
مسئوالن و دستگاه هاى مربوط همكارى كند.
09120001496

 از زحمات كاركنان حرم و خدام آســتان 
قدس ممنونيم، اما تقاضامنديم كه با ســعه 
صدر بيشــترى در راهنمايى زائران كوشــا 
باشند، اجر همه اين خدمتگزاران با آقا امام 

رضا(ع).
09130004708

صداى مردم

با امكانات و نيروى 
انسانى موجود 

نبايد مشكل 
اقتصادى در كشور 
داشته باشيم، زيرا 
با بهره گيرى بهينه 
از همين ظرفيت  ها 

مى توان از 
مشكالت اقتصادى 

عبور كرد

بــــــــرش

انقالبى  نوجوانان  و  جوانان 
مشهد در ايستگاه «من و شهيدم» با 
شهداى چهل سال مقاومت انقالب 

 حضور جوانان به عنوان پرچمداران 
ترين 
گردهمايــى انقالبــى جمهــورى 
اسالمى ايران، نشان از زنده بودن و 

مستضعفان  امداد  معاون   
از ارســال  آســتان قدس رضوى 
محموله كمك هاى آســتان قدس 
رضوى به مناطــق زلزله زده غرب 
كشــور همزمان با ســى و نهمين 
سالگرد پيروزى شكوهمند انقالب 

 مصطفى خاكسار قهرودى با اعالم 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  دوشنبه  23 بهمن 1396  25 جمادى االول 1439 12فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8620    

سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

دوران بزن دررو پايان يافت  فارس: دبير شوراى عالى امنيت ملى درخصوص هدف قرار گرفتن هواپيماى اف16 اسرائيل توسط ارتش سوريه و نيز ادعاى صهيونيست ها مبنى بر سقوط پهپاد ايرانى در سرزمين هاى 
اشغالى اظهار داشت: اين يك حرف غير منطقى است، چون براى زدن يك پهپاد، جنگنده اف16 بلند نمى كنند. على شمخانى افزود: در اين وقايع اخير و هدف قرار دادن جنگنده اسرائيلى، يك نكته مهم وجود  دارد، اينكه ارتش 

سوريه به صهيونيست ها نشان داد دوران بزن دررو تمام شده است.

S i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i rواكنش روسيه به تهديد آمريكا براى حمله به سوريه
تحقير در برابر تهديد

سياســت- مســعود بصيرى: يك روز پس از آنكه هواپيمــاى اف 16 رژيم 
صهيونيستى توسط پدافند هوايى سوريه ساقط شد، مديرعامل شركت اسلحه سازى 
روستوك روسيه از آمادگى كشورش براى فروش سامانه «اس-400» به آمريكا خبر 

داد.
«سرگئى چمزوف» با بيان اينكه فروش احتمالى اين سامانه به آمريكا به هيچ وجه 
مخاطره اى براى امنيت روسيه در پى نخواهد داشت، گفت: اس – 400 يك سامانه 
تهاجمى نيست، بلكه يك سامانه دفاعى است، بنابراين اگر آمريكايى ها بخواهند ما 
مى توانيم اين سامانه را به آن ها هم بفروشيم و اين كار هيچ نكته و مشكل استراتژيك 
در بر نخواهد داشت. مديرعامل روستوك كه اين سخنان را در جريان برگزارى يك 
گفت و گوى اختصاصى مطرح مى كرد، همچنين ضمن دفاع از فروش اين سامانه به 
تركيه به عنوان يكى از اعضاى ناتو اين اقدام را نافى امنيت روسيه ندانسته و تأكيد 
كرد: اگر يك كشور توانايى تضمين امنيت آسمان خود را داشته باشد، ميزان امنيت 
آن كشور باالتر خواهد رفت و آن هايى كه قصد حمله (به آن كشور) را داشته باشند، 
حساب كار خود را خواهند كرد. در ظاهر اين پيشنهاد يك موضوع ساده در تبادالت 
مالى و نظامى محسوب مى شود، اما وقتى متوجه مى شويم كه هواپيماى ساقط شده 
رژيم صهيونيستى با سامانه اس-200 روسى سرنگون شده، موضوع كمى از حالت 
عادى خارج شده و تحقيرآمريكايى ها به نظر مى رسد، زيرا سامانه پدافند هوايى و 
هواپيماهاى اسرائيلى آمريكايى است و در عمل كاخ سفيد امنيت آسمان اسرائيل را 
با دادن پول و فناورى و دانش الزم براى ساخت اسلحه تضمين كرده است. ساقط 
شدن «اف 16» اسرائيلى نشان داد اين سامانه كارآمد نيست و مقامات سرزمين هاى 
اشغالى بايد نگران امنيت خود باشند، ضمن اينكه پيش از اين هم حزب اهللا لبنان 
ثابت كرده بود چيزى به نام «گنبد آهنين» در عمل وجود ندارد و يك گروه نظامى 
ماننــد حزب اهللا به راحتى مى تواند آن را مختل كرده و دورترين نقاط اســرائيل را 
هدف قرار دهد. در واقع اكنون به نظر مى رســد روســيه خواسته يك پيغام جدى 
به آمريكا بدهد، از آن جهت كه بتازگى هم برخى مقام هاى اين كشــور از احتمال 
حمله هوايى به ســوريه به دليل واهى ساخت سالح هاى كشتار جمعى خبر داده 
بودند.  آسوشيتدپرس در اين خصوص نوشت: آمريكا در حال بررسى طرحى براى 
حمله موشكى به برخى تأسيسات نظامى سوريه است، مشابه آنچه پيشتر عليه يك 

فرودگاه نظامى دولت دمشق انجام داده بود.
آمريكا در يك ماه گذشته از زبان مسئوالن مختلف خود سوريه را متهم كرده از 
گاز كلر و برخى مشــتقات گاز سارين عليه شورشيان در اطراف دمشق استفاده 
كرده اســت. اين كشور در همين راســتا گزارش هايى را به شوراى امنيت ارائه 
كرد و در تالش بود زمينه الزم را براى اقدام نظامى عليه دولت دمشــق فراهم 
كند كه با مخالفت روسيه روبه رو شــد. ژنرال يورى نيتكاتچوف، از فرماندهان 
ارتش روسيه با ابراز نگرانى از انتشار چنين گزارش هايى گفت: در صورت حمله 
آمريكا به پايگاه هاى ارتش سوريه روابط ميان روسيه و آمريكا متشنج تر از شرايط 
كنونى خواهد شد. حال با اتفاق اخير كه به سرنگونى هواپيماى اسرائيلى منجر 
شــد و همچنين گفته هاى مقام هاى روسى بايد ديد آيا اين بار هم آمريكا بدون 
هيچ مقاومتى به ســوريه حمله مى كند يا اينكه تصميم در اين باره را به تأخير 

خواهد انداخت.

گزارش خبرى

 سياســت/ آرش خليل خانه  نخست 
وزير رژيم صهيونيستى از هراس پيامدهاى 
حمله هوايى اخير اين رژيم عليه اهدافى در 
خاك سوريه دست به دامان رئيس جمهور 
روسيه شده و از او خواسته به تهران و دمشق 
پيام دهد اسرائيل به دنبال ادامه درگيرى و 

باالگرفتن تنش نيست.
اين اقــدام بنياميــن نتانياهو پــس از آن 
صورت پذيرفــت كه پدافند ســوريه يك 
فروند هواپيماى نظامى فوق پيشرفته ارتش 
اسرائيل از نوع اف16 كه به خاك اين كشور 
تجاوز كرده بود را هدف قرار داد و سرنگون 
كرد. رژيم صهيونيستى با اين بهانه كه يك 
پهپاد از خاك سوريه وارد منطقه 
جوالن اشغالى شده و توسط 
بالگردهاى اين رژيم ســاقط 
شده است دست به انجام يك 
عمليات هوايى گسترده عليه 
12 منطقه از خاك سوريه زد. 
اين رژيم مدعى شد شمارى از 
پايگاه هاى نظامى و شناسايى 
سوريه و پايگاه هايى متعلق به 
ايران را هدف قرار داده است.

پهپاد  اسرائيل مدعى شــد، 
ساقط شــده متعلق به ايران 
بوده اســت، ادعايــى كه از 
سوى ايران و سوريه تكذيب 
شده و اين رژيم هم سندى در اثبات ادعاى 
خود ارائه نكرده اســت. اما واكنش سنگين 
پدافند سوريه و هدف قرار گرفتن هواپيماى 
جنگى پيشرفته اســرائيل و شكسته شدن 
هيمنه شكست ناپذيرى نيروى هوايى اين 
رژيم، برنامه قدرت نمايى و ارســال اين پيام 
كه اسرائيل حضور نيروهاى ايرانى در خاك 
سوريه را برنمى تابد نقش برآب كرد و به يك 

آبروريزى بزرگ براى اين رژيم تبديل شد.

 نتانياهو و هيمنه فروريخته
نتانياهو اما در تماس تلفنى ديگرى با ركس 
تيلرســون وزير خارجه آمريكا براى توجيه 
تجاوز نظامى به ســوريه مدعى شد، ايران 

حاكميت اسرائيل را نقض كرده 
اســت و اين رژيم حــق دارد از 
خود در برابر حمالت دفاع كند. 
اين رفتــار درهــم و متناقض 
نخست وزير رژيم صهيونيستى 
كــه از يــك ســو بــه دنبال 

ميانجيگرى روسيه براى جلوگيرى از پاسخ 
نيروهاى ســوريه و محور مقاومت به تجاوز 
آن ها و از ســوى ديگر در حال رجزخوانى و 
اتهام پراكنى است، نشانه سردرگمى و ترس 
اين رژيم از پيامدهاى اقدام حســاب نشده 
خود اســت. اهميت اين رويداد در آن است 
كه رژيم صهيونيســتى با تبليغات فراوان 
ايــن حمله هوايــى را بزرگ ترين عمليات 
ارتــش اين رژيم در نوع خود در 35 ســال 
گذشــته اعالم كــرده و آن را پاســخى به 
عمليات پهپادى ايران خوانده بود. از سوى 
ديگر، هدف قرار گرفتن جنگنده اسرائيلى 
توسط پدافند سوريه به دوران خويشتندارى 
دمشــق و جوالن هواپيماهاى اسرائيل در 
حريم اين كشــور پايــان داد. اين موضوع 
بازتاب گســترده اى در جهان داشته است 
تا آنجا كه «چمى شــالو» تحليلگر روزنامه 
هاآرتص نوشــت: انهدام جنگنده اسرائيلى 

توسط ســوريه يك اتفاق بسيار 
مهم و تعيين كننده اســت، زيرا 
از زمــان جنگ 1982 لبنان اين 
اولين مورد شليك موفق سوريه 
به سمت يك جنگنده اسرائيلى 
بوده است. وى افزود: مهم نيست 
نيروى هوايى اســرائيل به تأسيسات ايران 
و ســامانه هاى دفاعى ســوريه چه ميزان 
خسارت وارد مى كند، زيرا در نهايت تصوير 
گزنده اى كه در رســانه ها دســت به دست 
مى شــود، الشــه جنگنده اف-16 اسرائيل 
است. روزنامه آمريكايى نيويورك تايمز هم 
تصاوير پرنده ســاقط شده اســرائيلى را له 
شدن غرورصهيونيســت ها خواند و نوشت: 
سقوط اين جت جنگنده ضربه اى سنگين 
به حيثيت اســرائيل و نشانه تغييرى عمده 
در مسيرى بود كه اسرائيل سال ها مى رفت. 
در همين حال، رئيس جمهور روســيه در 
تماسى به نتانياهو متذكر شده است از هر 
اقدامى كه دور جديــدى از درگيرى ها در 
سوريه را شــعله ور كند بپرهيزد. اين بدان 
معناست كه پوتين به نتانياهو يادآور شده 
اقدامات او بدون واكنش و پاسخ نخواهد بود 
و بهتر اســت اين رژيم دست به اقدام هاى 

تحريك كننده نزند.

 قواعد بازى تغيير كرده است
يك كارشناس مســائل نظامى و راهبردى 
مى گويد: اما اينكه نتانياهو بيدرنگ پيام آتش 
بــس و تمام كردن موضــوع را براى تهران 
ارسال مى كند خود نشان دهنده هراس اين 
رژيم از تســلط ايران و توان محور مقاومت 
در ضربه زدن به اين رژيم اســت. چنان كه 
او در پيامى مشابه براى كاخ سفيد خواهان 
آن شــده كه آمريكا ميان اين رژيم و لبنان 
ميانجيگرى كند. سردار كرمى راد به خبرنگار 
ما گفت: پيامدهاى اين مسئله صرفاً به يك 
جنگنده محدود نيست؛ قطعاً قواعد بازى در 
جنوب سوريه تغيير خواهد كرد. دوره گردى 
نتانياهو براى يافتن ميانجى در مقابل محور 
مقاومت يعنى او هم اين پيام را كه ديروز از 
زبان دريابان على شمخانى دبير شوراى عالى 
امنيت ملى ايران بيان شد درك كرده است. 

اينكه دوران بزن در رو گذشته است. 
وى افــزود: ضربه نظامى كه به اســرائيل 
وارد شــد و هراس مقام هــاى اين رژيم 
نقطه اميدى اســت هم براى ملت سوريه 
و هم براى كشورهاى منطقه و پيامد هاى 
بسيارى به دنبال دارد. نخست آنكه سوريه 
از ايــن پــس در مقابل تجــاوزات رژيم 
صهيونيستى بى تفاوت نمى ماند، دوم آنكه 
جبهه مقاومت امروز توان بيشــترى دارد 
و راهبردى تازه  را در پيش گرفته اســت. 
بيگمان چنين اتفاقات بى نظيرى را مى توان 
ورود ارتش سوريه و همپيمانان نظامى آن 
از جمله ايران، روســيه و جبهه مقاومت 
براى يك كار بزرگ تر تحليل كرد.  سردار 
كرمى راد خاطرنشان كرد: اينكه نتانياهو 
اين گونه هراسان براى تهران و دمشق پيام 
مى فرســتد كه به دنبال درگيرى نيست، 
قابل تحليل است. ابتدا شاكله بيان آن ها 
نشــان ضعف اســت، اما مقامات سوريه 
بايد بدانند اســرائيل دست از شيطنت بر 
نمى دارد و اين پيام دليلى بر تكرار نشدن 

تجاوز آن ها نيست .

محور مقاومت رژيم صهيونيستى را وادار به عقب نشينى كرد

تحقير  صهيونيست ها كشته شدن 16 تكفيرى در 
عمليات ارتش مصر در سينا

اســپوتنيك: ارتش مصر در بيانيه اى اعالم 
كرد، در راســتاى اجراى عمليات گســترده 
در شــبه جزيره سينا كه با مشاركت نيروهاى 
هوايى، دريايى و نيروهاى گارد مرزى و پليس 
صورت گرفت، 16 تكفيرى كشــته شــدند. 
همچنين چهار تروريســت و 30 مظنون به 

همكارى با تروريست ها بازداشت شده اند.
عمليات گسترده در شــبه جزيره سينا با نام 

«سينا 2018» از روز جمعه آغاز شد.

ورود سازمان پدافند غيرعامل 
به موضوع هك 2 سايت آرمان 

و قانون
تسنيم: رئيس سازمان پدافند غيرعامل كشور 
گفت: موضوع هك شدن ســايت دو روزنامه 
قانــون و آرمان را بررســى و در اســرع وقت 

گزارشى از نتايج آن اعالم مى كنيم. 
وى با تأكيد بر اينكه ســايت هاى رســانه ها و 
خبرگزارى  هــا جزو مراكز حســاس از لحاظ 
پدافند غيرعامل هســتند و بايــد از امنيت 
برخوردار باشــند و موارد امنيت سايبرى در 
آن ها رعايت شود، درباره بررسى موضوع هك 
شــدن سايت دو روزنامه آرمان و قانون، اظهار 
داشت: به هر حال سايت هاى خبرگزارى ها و 
رســانه ها بايد از امنيت بااليى در حوزه شبكه 
برخوردار باشد، اين مسئله در دستوركار ما در 

سازمان پدافند غيرعامل قرار دارد.

عربستان دوباره دست به 
دامن شركت هاى غربى شد

الشرق قطر: عربستان در تالش براى بهبود 
شرايط ناشى از حمله به يمن، با شركت هاى 
روابط عمومى و گروه هاى فشــار انگليسى و 
آمريكايى قــرارداد امضا كرده اســت.  ايرين 
كه يك آژانس خبرى اختصاص در امور بشــر 
دوستانه اســت و مقر آن در ژنو قرار دارد، در 
تحقيق خود يادآور شده است، اين شركت ها 
براى برنامه جديد عربستان مبنى بر ارائه 3/5 
ميليارد دالر كمك مادى و نقدى به يمن تبليغ 

مى كنند.
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آگهی اعالم رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

رأی شماره 4025- مورخ 1396/10/03

در اجرای ماده 12 قانون زمین ش��هری و دس��تورالعمل تشخیص و شناسایی اراضی شهری صادره 
از س��وی سازمان ملی زمین و مسکن اینجانبان اعضای کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون 
زمین ش��هری استان خراس��ان جنوبی در تاریخ 1396/05/18 از موقعیت زمین مورد نظر به شرح 
نقشه ترسیمی پیوست واقع در محدوده قانونی شهر طبس بازدید و معاینه محل بعمل آوردیم با 
توجه به صورتجلس��ه معاینه محل به تاریخ فوق مضبوط در پرونده این نظریه با توجه به تعاریف 
قانونی و بخش��نامه های س��ازمان مذکور و وضعی��ت فیزیکی فعلی و قبلی اراض��ی مورد بازدید و 
عکس ه��ای هوایی موجود و ش��واهد و قرائن و نیز وضعیت ثبت��ی زمین مورد نظر با لحاظ تذکرات 
ذیل طبق نقش��ه و حدود مندرج در آن و صورتجلس��ه معاینه محل که به امضاء اعضای کمیسیون 

رس��یده و با توجه به نظریه کارش��ناس رسمی 
دادگستری به شماره 604 مورخ 96/08/10 که 
جز الینفک برگ تش��خیص می باش��د، به اتفاق 
آراء موات )م - و - ا - ت( تشخیص می گردد. 
تذک��ر 1( پالک ه��ا و اراض��ی که قبال نس��بت به 
آنها رأی کمیس��یون مذکور صادر ش��ده و یا به 
نحوی از انحاء مالکیت دولت بر آن محرز ش��ده 
اراض��ی مل��ی و دولت��ی و نیز اراضی مش��مول 
اظهارنامه ه��ای ثبت��ی س��ال 1354 و م��اده 17 
قانون تقس��یم و فروش اراض��ی و امالک مورد 
اجاره به زارعین مس��تاجر و خالصه که تا کنون 
اسناد آنها بنام دولت صادر شده یا نشده باشد 

از شمول این نظریه مستثنی می باشد.
تذک��ر 2( چنانچه بعدأ ضرورت صدور نظریه به 
زمین��ی که ش��ماره پالک ثبت��ی آن در محدوده 
تعریف شده در این نظریه واقع شده بوده باشد 
فقط پالک و مس��احت و حدود آن با حفظ نوعیت 
تعیین شده در این رأی قید و صادر خواهد شد.

تذک��ر 3( ای��ن نظری��ه به هی��چ وج��ه دلیل بر 
مالکیت اش��خاص حقیقی و حقوقی نبوده و فقط 
از نظر تشخیص نوعیت اراضی معتبر است و از 
زم��ان اعالم ظرف مدت 3 ماه قابل اعتراض در 

دادگاه صالح محل می باشد.
اداره روابط عمومی - اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

ت دوم
نوب
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آگهی اعالم رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

رأی شماره 4027

در اجرای ماده 12 قانون زمین ش��هری و دس��تورالعمل تشخیص و شناسایی اراضی شهری صادره 
از س��وی سازمان ملی زمین و مسکن اینجانبان اعضای کمیسیون تشخیص موضوع ماده 12 قانون 
زمین ش��هری استان خراس��ان جنوبی در تاریخ 1395/08/17 از موقعیت زمین مورد نظر به شرح 
نقش��ه ترسیمی پیوست واقع در حریم قانونی ش��هر طبس بازدید و معاینه محل بعمل آوردیم با 
توجه به صورتجلس��ه معاینه محل به تاریخ فوق مضبوط در پرونده این نظریه با توجه به تعاریف 
قانونی و بخش��نامه های س��ازمان مذکور و وضعی��ت فیزیکی فعلی و قبلی اراض��ی مورد بازدید و 
عکس ه��ای هوایی موجود و ش��واهد و قرائن و نیز وضعیت ثبت��ی زمین مورد نظر با لحاظ تذکرات 
ذیل طبق نقش��ه و حدود مندرج در آن و صورتجلس��ه معاینه محل که به امضاء اعضای کمیسیون 

رسیده به اتفاق آراء موات )م- و- ا - ت( تشخیص می گردد. 
تذکر 1( پالک ها و اراضی که قبال نسبت به آنها رأی کمیسیون مذکور صادر شده و یا به نحوی از انحاء 
مالکیت دولت بر آن محرز شده اراضی ملی و دولتی و نیز اراضی مشمول اظهارنامه های ثبتی سال 

1354 و ماده 17 قانون تقس��یم و 
فروش اراضی و امالک مورد اجاره 
به زارعین مستاجر و خالصه که تا 
کنون اسناد آنها بنام دولت صادر 
ش��ده یا نش��ده باش��د از ش��مول 
ای��ن نظری��ه مس��تثنی می باش��د.
تذک��ر 2( چنانچ��ه بع��دأ ضرورت 
صدور نظریه به زمینی که ش��ماره 
پالک ثبتی آن در محدوده تعریف 
شده در این نظریه واقع شده بوده 
باشد فقط پالک و مساحت و حدود 
آن با حفظ نوعیت تعیین ش��ده در 

این رأی قید و صادر خواهد شد.
تذکر 3( این نظری��ه به هیچ وجه 
دلیل بر مالکیت اش��خاص حقیقی 
و حقوق��ی نب��وده و فق��ط از نظ��ر 
تش��خیص نوعی��ت اراض��ی معتبر 
اس��ت و از زمان اعالم ظرف مدت 
3 م��اه قاب��ل اعت��راض در دادگاه 

صالح محل می باشد.
اداره روابط عمومی - اداره کل راه و شهرسازی استان خراسان جنوبی

ت دوم
نوب

اهميت اين رويداد 
در آن است كه 
رژيم صهيونيستى 
با تبليغات فراوان 
اين حمله هوايى را 
بزرگ ترين عمليات 
ارتش اين رژيم در 
نوع خود در 35 سال 
گذشته اعالم كرده

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

سفرهاى ارزان قيمت در عيد نوروز 97  جامعه: على اصغر مونسان، رئيس سازمان ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى در حاشيه راهپيمايى 22 بهمن به برنامه هاى اين سازمان در عيد نوروز اشاره 
كرد و گفت: تالش مى كنيم كه عيد امسال سفرهاى ارزان قيمت داشته باشيم. وى افزود: تالش ما اين است كه گردشگرى به صورت يكنواخت در كشور توزيع شود و در عيد نوروز امسال مردم سفرهايى با كيفيت 

و ارزان قيمت داشته باشند. مونسان گفت: توصيه من به مردم اين است كه به جاى جهانگردى، به ايرانگردى بپردازند و از داشته ها و جاذبه هاى ايران بازديد كنند.

معاون فنى و نظارت سازمان نظام پزشكى هشدار داد
مطب هاى مناطق محروم در خطر تعطيلى 

جامعه: سال گذشــته، درست در 
چنين روزهايــى بود كه دكتر على 
رضا زالى رئيس پيشــين سازمان 
نظام پزشكى ايران نسبت به تبعات 
تعطيلى 60 هزار مطب پزشــكان 
هشدار داده و گفته بود بخش زيادى 
از اين پزشــكان داراى مطب عضو 
هيئت علمى نيســتند و بيشتر در 

بخش هاى خيريه، تأمين اجتماعى و نيروهاى مسلح خدمت مى كنند كه در زمان 
فراغت مطب دارند.

دريافتى اين قبيل پزشكان كمتر از دو ميليون تومان در ماه است كه اگر بخواهند 
فقط در بخش دولتى كار كنند، درآمد اصلى اين دسته از پزشكان با اين مصوبه 

از دست خواهد رفت.
حاال دكتر جهانگيرى، معاون فنى و نظارت ســازمان نظام پزشكى مى گويد در 
ســال 96، هزينه  مطب ها، اجاره بها، حقوق منشى و... رشد آنچنانى داشت، حال 
اگر نتوانيم تعرفه اى متناسب را براساس قيمت تمام شده خدمات در نظر بگيريم، 
خطر تعطيلى مطب ها و مراكز وجود دارد. در ســال 96 تعدادى از مطب هايمان 
در نقاط نيازمند و محروم تعطيل شدند چراكه صرفه هزينه اى نداشتند و مباحث 

مالياتى هم برايشان پيش آمده بود.
جهانگيرى اضافه مى كند: در حوزه پاراكلينيك و آزمايشــگاه ها تعداد زيادى از 
مراكز متأسفانه به دليل مشكالت مالى تعطيل شده اند و گفته مى شد حدود 10 
درصد از آزمايشگاه ها و پاراكلينيك ها يا تعطيل شده اند يا در شرف تعطيل شدن 
هســتند. من اطالع دارم كه بيش از 50 درصد مؤسسات ما در بخش خصوصى 
براى پرداخت حقوق و دســتمزد در اين ماه ها با مشكالت جدى روبه رو شده اند 
و دارند براى پرداخت حقوق و دستمزد تسهيالت دريافت مى كنند. از طرفى در 
بخش دولتى پرداخت كارانه ها بيش از 10 ماه عقب مانده و در برخى قسمت ها 

اين زمان بيشتر هم هست.

افتخارآفرينى ديگرى در عرصه پزشكى
APAO عضويت يك مدير بيمارستان رضوى در انجمن

راهبردى  شــوراى  مدير  جامعه: 
چشم بيمارستان رضوى به عنوان 
يكى از اعضاى تصميم گيرنده هيئت 
مديره انجمن APAO انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومى بيمارستان 
رضوى، انجمن چشم پزشكى ايران 
خــود را متولى توســعه آموزش و 
پژوهش و درمان چشم پزشكى در 

ايران و منطقه مى داند تا همگام با دفاع از منزلت علمى و حقوق صنفى چشــم 
پزشكان، گام هاى مؤثرى در ارتقاى دانش و خدمات چشم پزشكى برداشته شود. 
بر همين اســاس ارتباط نزديك و تنگاتنگى با وزارت بهداشــت و سازمان نظام 
پزشكى ايران و انجمن هاى چشــم پزشكى دنيا برقرار كرده است و پيوسته در 
برگزارى همايش هاى ماهيانه و فصلى فعاالنه شــركت كرده و كنگره ساليانه را 
به صورت بين المللى برگزار مى كند و از هجدهم تا بيســت و ســوم بهمن ماه 
جارى در سى و سومين كنگره چشم پزشكى آسيا و اقيانوسيه حضور چشمگيرى 

داشته است.
 در چهارمين روز از اين كنگره، دكتر سيامك زارعى قنوانى، عضو هيئت مديره 
انجمن چشــم كشور و مدير شوراى راهبردى گروه چشم بيمارستان رضوى، به 
عنوان عضو هيئت مديره آن انجمن انتخاب شد و از اين پس در تصميم گيرى هاى 
اين انجمن كه يكى از بزرگ ترين انجمن هاى چشم پزشكى جهان است و ژاپن، 
استراليا، كره جنوبى، سنگاپور، چين، هند، فيليپين، اندونزى و...در آن عضويت 

دارند به عنوان عضو و دبير منطقه اى نقش عمده  اى ايفا خواهد كرد.
انجمن چشم پزشكى كشور با تالش و پيگيرى اعضا بويژه دكتر سيامك زارعى 
قنواتى به تازگى به عضويتAPAO درآمده و حضور نخستين پزشك ايرانى در 
جمع اعضاى هيئت مديره اين انجمن از افتخارات ديگرى در عرصه پزشكى براى 

ايران به شمار مى رود.

رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس تشريح كرد
وضعيت دانش آموزان محروم با حذف مدارس سمپاد

كه  بــود  گذشــته  هفته  جامعه: 
ســيد محمــد بطحايــى، وزيــر 
آموزش وپرورش در صفحه شخصى 
خود در توييتر از تالش براى كاهش 
اضطــراب در روح دانش آمــوزان و 
حذف آزمون هــاى بى ثمر در دوره 
ابتدايى و پــس از آن حذف آزمون 
و كتاب هاى كمك آموزشى در دوره 

ابتدايى خبر داد.
اين مســئله و موضوع حذف مدارس ســمپاد، نگرانى هايى را بويژه در خصوص 
گسيل شدن دانش آموزان تيزهوش به سمت مدارس غيردولتى مطرح كرده است.
در همين زمينه حميدرضا حاجى بابايى، رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس به 
تسنيم مى گويد: بيشتر مدارس خوب غيردولتى براى ثبت نام دانش آموزان، آزمون 
برگزار مى كنند. حاال در شرايطى كه آزمون ورودى پايه هفتم حذف شده است، 
تكليف اين مدارس چه مى شــود؟ براى كاهش استرس آزمون، راه هاى ديگرى 
وجود دارد كه مى توان از آن اســتفاده كرد، اما به يكباره صورت مسئله را پاك و 

مدارس سمپاد را حذف كردند.
رئيس فراكسيون فرهنگيان مجلس مى افزايد: اگر قرار باشد به بهانه آزمون حذف 
شوند، خانواده هايى كه فرزندان خود را در مدارس تيزهوشان ثبت نام مى كنند به 

سمت مدارس غيردولتى گرايش پيدا خواهند كرد.
حاجى بابايى ادامه مى دهد  با حذف مدارس ســمپاد شمارى از دانش آموزان در 
مناطق گوناگون شــهر به دليل نداشتن امكانات الزم از رشد بازمى مانند، دانش 
آموزان تيزهوش در صورت داشتن توانايى مالى به مدارس دولتى نمى آيند و به 
ســمت مدارس غيردولتى مطرح جذب مى شوند و اين مدارس نيز براى جذب 
آن هــا تمام تالش خود را مى كنند و حتى مى توان مدعى شــد كه بيش از 70 
درصد آن ها جذب مدارس غيردولتى شــوند. حاجى بابايى معتقد است:  حذف 
اين مدارس به افزايش كيفيت منجر نمى شــود، بلكه موجب لطمه خوردن به 

دانش آموزان تيزهوش بويژه در مناطق محروم كشور مى شود.

رئيس سازمان حج و زيارت تشريح كرد
آخرين خبرها در خصوص سهميه و هزينه هاى حج 97 

تسنيم: رئيــس سازمان حج و زيارت با اشاره به مذاكرات اخير با مسئوالن حج 
عربستان درباره آخرين برنامه ريزى ها براى حج 97 اظهار كرد: سال گذشته تعداد 
حجاج ايرانى 79 هزار و 900 نفر بود كه با احتســاب سهميه اضافه اى به دليل 
فاجعه منا و عوامل اجرايى به بيش از 86 هزار نفر رســيد، اما امســال سهميه 
كشورمان 82 هزار و 700 نفر است كه درخواست داده ايم 5000 سهميه اضافه 
بگيريم كه اگر اين اتفاق بيفتد با احتساب سهميه عوامل حج كشورمان، حدود 

90 هزار نفر زائر خواهيم داشت.
حميد محمدى با تأكيد بر اينكه در مورد هزينه هاى حج از حاال نمى شود رقمى را 
به طور قطع اعالم كرد، گفت: به طور ميانگين 3350 دالر هزينه ارزى هر حاجى 
است؛ بنابراين نرخ ارز در هزينه تمام شده تأثيرگذار است، اما تالش مى كنيم با 

كمك و مساعدت بانك مركزى اين هزينه را متعادل كنيم.
وى گفت: از ابتداى ســال 2018 حدود پنج درصد ماليات بر ارزش افزوده وضع 
شده است، عالوه بر اينكه گرانى هاى ديگرى در قيمت مسكن و حمل و نقل هم 
در عربستان تأثيرگذار است، اما تالش سازمان حج بر اين است كه هزينه ها افزايش 

پيدا نكند، در هر صورت بزودى نرخ ها در درجات مختلف اعالم خواهد شد.
وى در خصوص از سرگيرى عمره مفرده نيز با تأكيد بر اينكه عمره در عربستان به 
بخش خصوصى واگذار شده است، گفت: براى حج تمتع، با وزارت حج عربستان 
توافق مى كنيم، اما بخش خصوصى متولى عمره مفرده اســت، بنابراين شرايط 
مساعدى وجود ندارد تا اطمينان پيدا كنيم كه ما مى توانيم حمايت هاى الزم را از 

زائرانمان داشته باشيم و خدمات خوبى به آن ها ارائه كنيم.

خـــبر

براساس  پور   على  محبوبه  جامعه/   
آخرين آمار ارائه شده از سوى سازمان ثبت 
و اسناد كشور طى 10 ماه گذشته، آمار 
ثبت ازدواج سه درصد كاهش داشته است. 
اين درحالى است كه طى سال هاى اخير، 
شاهد تدوين و تصويب قوانين و برنامه هاى 
از  مقوله هستيم.  اين  براى رشد  جامعى 
اين موارد مى توان به قانون تسهيل ازدواج 
اشاره كرد كه با گذشت بيش از 12 سال از 
تصويب آن هنوز در كش و قوس تصويب 
و اجرا ميان راهروهاى قواى سه گانه كشور 
بالتكليف مانده است. چنانكه طى ماه هاى 
اخير مطابق گزارش كميسيون فرهنگى 
قانون  اجراى  از  دولت  استنكاف  مجلس، 
تسهيل ازدواج جوانان به قوه قضائيه ارجاع 

شده است.

 بار كجى كه همچنان به منزل نرسيد
ذوالقــدر،  فاطمــه 
كميســيون  عضو 
با  مجلس  فرهنگى 
ضعف هاى  به  اشاره 
قانون  ايــن  اجراى 
ما  گزارشــگر  بــه 

مى گويد:قانون تســهيل ازدواج جوانان با 
رويكــرد رفع موانع اقتصــادى، فرهنگى، 
معيشــتى در سال 84 به تصويب مجلس 
شــوراى اسالمى رسيد و از آنجاكه تحقق 
هر طرح نوپايى نيازمند تأمين منابع مالى 
الزم براى آن است، در بودجه سال 85 نيز 
320 ميليارد تومان به صندوق تعريف شده 
در اين قانون تخصيص داده شد. حال آنكه 
موازى كارى و جزيــره اى عمل كردن ها 
در ســطح دستگاه هاى مسئول اجازه نداد 
كه اين قانــون كارآيى الزم را آن گونه كه 
بايد براى جوانان داشــته باشــد. چنانكه 
صندوق هــاى كارآفرينى اميد و ســاخت 
مسكن مهر سبب شــد، خشت هاى اول 
ســنگ بناى اين قانون كج گذاشته شود. 
به اين ترتيب نبود پشتوانه مالى سبب شد 
اين قانون مطرود شناخته شود و بدرستى 

اجرايى نشود.
وى مى افزايد: با توجه به مشكالت بسيارى 
كــه جوانان براى ازدواج و شــروع زندگى 
داشــتند و مطابق منويــات مقام معظم 
رهبرى در قالب سياست هاى ابالغى كلى 
نظــام خانواده؛كميســيون هاى فرهنگى 
و اجتماعى مجلس به صــورت جدى به 
موضوع ورود كرده و بــه دنبال آن بودند 
كه منابع و رديف هاى اعتبارى را در بودجه 
براى احياى صندوق ازدواج جوانان درنظر 
بگيرند. همچنين با ارسال نامه اى به رياست 
جمهورى دليــل اجرايى نشــدن قانون 
تســهيل ازدواج جوانان را پيگيرى كردند 
كه در پاســخ، عملكرد دولت هاى پيشين 
و اختــالل در روند اجرايى به عنوان عامل 

عمده معرفى شد. 
محمد مهدى تندگويان، معاون ساماندهى 
امــور جوانــان وزارت ورزش و جوانان نيز 
مى گويد: سال هاســت اين قانون مغفول 
مانده چراكه متولى اصلى براى اجرا ندارد. 
در واقع مقولــه ازدواج در ســازمان هاى 
مختلف پخش شده و همه اين دستگاه ها به 
نوعى متولى محسوب مى شوند. همچنين 
جلسات مكررى كه با سازمان هاى متعدد 

برگزار شــده در بيشــتر موارد بر مسائل 
محتوايى تمركز داشته و موضوعات اجرايى 

به سرانجام نرسيده است.
وى مى افزايد: نبود بودجه همواره در اجراى 
اين قانــون چندان نقــش حائز اهميتى 
نداشته چراكه در عمل ساختار مشخصى 
بــراى بهره بردارى از منابــع وجود ندارد.

چنانكه نهادهاى مختلــف در اين قضيه 
سرفصل ها و رديف هايى دارند، اما مجموعه 
و پايگاهى را كه بر عملكرد دســتگاه ها و 
نهادهــا نظارت كند، نمى بينيــم. درواقع 
هنوز مشخص نيست كه اين اعتبارات را 
قرار است چه كسى تأييد كند و عملكرد 
اجرايى دستگاه ها دربرابر دريافت اين منابع 

چگونه بوده است؟
ن  يــا گو تند
چــه  گر : يد مى گو
ميان  تعامــل  بــا 
دســتگاه هاى  تمام 
متولــى و تقويــت 
حمايتى  مباحــث 

مى توان مقوله رشــد ازدواج را تســهيل 
كــرد، امــا همچنان مشــكالتى همانند 
مســكن و اشتغال جوانان حل نشده باقى 
مانده كه متولى آن دســتگاه هاى ديگرى 
هســتند. البته اعتبارات خوبى نيز به اين 
موضوعات تخصيص يافتــه، اما عملكرد 
مطلوبى نمى بينيــم. از اين رو معتقدم تا 
در موضوع قانون تسهيل ازدواج جوانان از 
سوى متوليان به يك وحدت رويه نرسيم 

نمى توان توقع رغبت به ازدواج را داشت. 

 تقويت راه هاى برون رفت از مسئوليت ها
بنابــر اعتقاد برخى سياســتگذاران تعدد 
دستگاه ها و وظايف سبب ناكامى در اجراى 
قانون تسهيل ازدواج شده است. از همين 
رو بايد اين قانون يا بازنويسى شده و يا به 
طور مجزا بــراى اجراى موضوعات متعدد 

برنامه ريزى شود.
ذوالقدر در اين باره خاطرنشــان مى كند: 
قانون همواره كلياتى را مطرح مى كند كه 
طى آن اهداف كلى قانون، دســتگاه هاى 
مسئول و منابع اعتبارى مورد نياز مشخص 
شده اند. البته براى افزايش ضمانت اجرايى 
قوانينى كه اهدافــى چندگانه را تعقيب 
مى كنند، همواره پيشنهاد تهيه آيين نامه 
اجرايى نيز داده مى شود. در خصوص قانون 

تسهيل ازدواج نيز، نيازها و مطالبات جوانان 
متعدد است. از اين رو تنوع خواسته ها در 
قانون مطرح شــده و در آيين نامه اجرايى 
وظيفه هر نهاد متولى به صورت مشخص 
تعريف شــده است. بنابراين در استنكافى 
كه از دولت براى عدم اجرايى صحيح اين 
قانون نيز شد، شرح مسئوليت هر دستگاه 
از جمله وزارت راه و شهرسازى در موضوع 
مســكن، وزارت رفاه در بخش اشــتغال، 
وزارت اقتصاد و دارايى در بخش تخصيص 
تسهيالت مورد سؤال قرار گرفت. از اين رو 
به طور دقيق با رويكرد كارشناسى مطرح 
موافق هســتم، اما نبايد قوانين را پراكنده 
وضع كرد چراكه طبق تجربه هاى پيشين 
قوانين متعدد و موازى از عملكرد و بازخورد 
ضعيفــى برخــوردار بوده و هر دســتگاه 
وظيفه خود را وابسته به تحقق وظيفه در 
دستگاه ديگرى مى داند و اين واگذارى بار 
مسئوليت ها به ديگرى تأخير و ابتر ماندن 
در اجراى قانون را به همراه خواهد داشت. 
به هرحال اينكه چرا اين قانون اجرا نشد، 
ضعف در نحوه وضع تكاليف متعدد در يك 
قانون نيســت، بلكه در اجراست كه دولت 
نيز موظف به پاسخگويى و اقدام سريع و 

چارچوب مند است.
اين عضو هيئت رئيسه كميسيون فرهنگى 
مجلس مى افزايد: وظيفه اجرايى اين قانون 
بر عهده دولت ها بــوده و حال اگر دولتى 
در اجرايى آن تعلــل كرده و راه به بيراهه 
برده؛ دولت پس از آن بايد با ارزيابى دقيق 
اين ضعف ها را شناسايى كند. از همين رو 
در ابتداى امر از دولت فعلى درخواســت 
شــد كه گزارش عملكــردى را ارائه كرده 
و نقاط محقق و غيرمحقــق را بيان كند 
كــه در اين ميان برخى از مفاد مندرج در 
قانون يادشده كه در اولويت پايين ترى قرار 
داشته به اجرا درآمده، اما بندهاى مهم تر 
كه درچالش ازدواج جوانان نقش جدى تر 
داشته، بالتكليف مانده است.  به اين ترتيب 
با توجه به عدم وصول پاسخ مناسب و برنامه 
اجرايــى الزم در كوتاه مدت و يا بلند مدت 
براى اين قانون، موضوع اســتنكاف از دولت 
به قوه قضائيه ارجاع شــد چراكه بالتكليفى 
بيش از حد در اين قضيه هزينه هاى بيشترى 
را به دولت و مردم تحميل مى كند. از همين 
رو نيازمند ورود مجدانه و پيگيرانه دولت در 

اين زمينه هستيم.

 گريزگاه هاى فرهنگى
گرچه نمى توان نقش تسهيلگرى قوانين 
را دركاهش آســيب ها منكر شد، اما همه 
گره ها را نمى توان با سرانگشت حمايت هاى 

حقوقى گشود.
تندگويان معاون ســاماندهى امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان در همين باره تأكيد 
مى كند: همواره نمى توان انتظار داشــت 
كه قانون به طوركامل راهگشــاى تسهيل 
ازدواج باشــد. زيرا بخشى از اين مسئله به 
زيربناهاى فرهنگى مربوط مى شود. از اين 
رو حتى اگر تمام عوامل مادى و حمايتى 
براى ترغيب به ازدواج فراهم شــود باز هم 
بخشى از جوانان به دليل مسائل فرهنگى 

عالقه اى به ازدواج نخواهند 
داشــت. چنانكه بسيارى از 
جوانــان را مى بينيم كه با 
وجود فراهم بودن شــرايط 
براى زندگى مشــترك باز 
هم بــه اين موضوع رغبتى 
نمى دهند. همچنين  نشان 
شــاهد تغييرات اجتماعى 
هســتيم به طورى كه سن 
ازدواج در مــردان بــه 32 
ســال و زنان به 28 ســال 
افزايــش يافته و روابط بين 
زنان و مردان نيز دستخوش 
شده  چشمگيرى  تغييرات 
كه ايــن امور نــكات قابل 

تأملى هســتد كه به ما گوشــزد مى كند، 
شرايط و وضعيت ساختار خانواده چندان 
مطلوب نيســت. البته گرچه ما در مراكز 
مشاوره به اين مسائل توجه داريم، اما اين 
در شــرايطى است كه افراد و خانواده ها به 
مراكز ياد شده، مراجعه كنند در حالى كه 
بسيارى از افراد با وجود آسيب هايى متعدد 
در حوزه خانوادگى به حل و رفع مســائل 
خود تمايلى نشان نمى دهند. از همين رو 
بايد بخشى از آموزش ها و پيشگيرى ها از 
طريق نظام آموزشى صورت بگيرد. چنانكه 
سرفصل هاى نوين آموزشــى در مدارس 
تعريف شود كه اين قضيه هنوز تحقق پيدا 
نكرده است. در واقع ترغيب به ازدواج سالم 
و مؤثر نيازمند تمركز بر محورهاى مختلف 
فرهنگى، معنوى و حمايتى است كه هنوز 
به طورجدى مورد توجه جامعه قرار نگرفته 

است.

قدس از سرگردانى يك قانون 12 ساله گزارش مى دهد

ستاد مبارزه با قاچاق كاال اعالم كردقانون تسهيل ازدواج؛ گرفتار عملكرد جزيره اى نهادها
فقط 5 درصد از سيگارها 

قاچاق هستند
قاچاق  با  مبــارزه  معاون مديركل  جامعه: 
كاالهــاى هدف گفت: در حــال حاضر 90 
درصد سهم بازار سيگار از طريق توليد داخل، 
پنج درصد از مجــراى واردات و پنج درصد 

باقى مانده به شكل قاچاق تأمين مى شود.
رضا موســى زاده به ايســنا گفته است: برابر 
برنامه پنجم توسعه واردات سيگار ممنوع و 
دولت مكلف شد، نياز كشور را با همان برند 
اصلــى از طريق توليد داخل تأمين كند و تا 
پايان سال پنجم برنامه توسعه، واردات سيگار 
را به صفر برساند. بر همين مبنا واردات سال 
به سال كمتر شد و ســهم خود را به توليد 

داخل داد؛ نه به قاچاق.
وى افزود: سياستگذارى درست، برنامه ريزى 
دقيق، اجراى صحيح و كنترل مناسب باعث 
شد در حوزه محصوالت دخانى بويژه سيگار، 
ممنوعيت واردات منجر به قاچاق نشود، بلكه 
افزايش توليد را داشته باشد. اين اظهارات در 
حالى است كه براساس اعالم سازمان جهانى 
بهداشت ماليات بر دخانيات در تمام كشورها 
بايد تا 70 درصد افزايش يابد تا ميزان مصرف 
آن كاهش پيدا كند، اما ايران هنوز موفق به 
اجراى اين توصيه نشده است. از سوى ديگر 
توليد سيگار در سال گذشته به 45 ميليارد 
نخ افزايش يافته و به گفته مسئوالن، برنامه 

امسال توليد 50 ميليارد نخ سيگار است.

معاون حمايت و سالمت خانواده كميته امداد:
249 هزار خانوار از چرخه 

مستمرى بگيران خارج شدند

فارس: معاون حمايت و ســالمت خانواده 
كميته امداد گفت: در ســال گذشته 249 
هزار خانوار از چرخه دريافت مستمرى خارج 
شــدند كه اين امر موجب صرفه جويى 82 
ميليارد تومان شــد. فاطمه رهبر، گفت: اين 
مددجويــان عمدتاً با دريافت خدماتى چون 
مسكن و اشــتغال روى پاى خود ايستاده و 
يا به دليل ازدواج، آزادى سرپرســت زندانى، 
فوت و يا ارث بردن از اقوام درجه يك خود از 
شمول مددجويى اين نهاد خارج شده بودند. 
وى افزود: امسال نيز 68 هزار مددجو توانمند 
شدند و تعداد تســهيالت پرداخت شده به 
مددجويان طى سال گذشته 200 هزار فقره 
بود كه خدمات ارائه شده به مددجويان شامل 
تسهيالت ضرورى، قرض الحسنه و اشتغال 

بوده است.

وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى خبر داد
كالهبردارى عده اى 

تسهيالت بگير حرفه اى 
ايسنا: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با بيان 
اينكه يكسرى تسهيالت بگير حرفه اى داريم 
كه اقدام به كالهبردارى مى كنند، گفت: به 
افرادى كه موجب كارآفرينى در رســته هاى 
مشخص شوند از 50 ميليون تا 15 ميليارد 
تومان تسهيالت پرداخت مى شود، اما قطعاً از 
ارائه تسهيالت به تسهيالت بگيران حرفه اى 

جلوگيرى مى شود.
وى گفت: جهاد كشــاورزى، پســت بانك، 
صندوق كارآفرينى اميد، بانك كشــاورزى، 
بانك توســعه و تعاون، به صورت داوطلبانه 
به همراه ادارات كار به افرادى كه خواســتار 

تسهيالت هستند، كمك خواهند كرد.
ربيعى با اشاره به اينكه كارگروهى ايجاد شد 
كه طرح هاى بخش كشاورزى، گردشگرى، اى 
سى تى و غيره را به صورت فنى مورد بررسى 
قرار دهند، گفت: اين افراد مورد مشــاوره و 
آموزش قرار مى گيرند و از توليد تا بازاريابى 

اين كارگروه در كنار اين افراد قرار دارد.

با ابالغ مقررات جديد استخدام دولتى 
مجوز استخدام آزمايشى 

صادر شد
تسنيم: معــاون اول رئيس جمهور مصوبات 
جديد هيئت وزيران درباره شرايط استخدام و 
جذب نيرو در دستگاه هاى دولتى را ابالغ كرد.

در بخشــى از ابالغيه هيئــت وزيران آمده 
است: استخدام رسمى كارمندان پيمانى در 
پست هاى ســازمانى موضوع بند «الف» ماده 
45 قانون مديريت خدمات كشورى با رعايت 
سياست هاى دولت و قوانين و مقررات مربوط، 
به پيشنهاد دستگاه اجرايى و تأييد و صدور 
مجوز استخدام رسمى از سوى سازمان ادارى 
و استخدامى كشور و رعايت موارد مندرج در 

اين آيين نامه امكانپذير است.
دســتگاه هاى اجرايى مى توانند بر اســاس 
مجوزهاى صادره از محل ماده (1) كارمندان 
پيمانى خــود را پس از آزمون و ســنجش 
شايستگى هاى تخصصى و رفتارى متناسب 
با پست هاى ســازمانى حاكميتى و حصول 
اطمينان از دارا بودن شايســتگى هاى مورد 

نظر به استخدام آزمايشى درآورند.

خبر

موازى كارى 
و عملكرد 

جزيره اى در 
سطح دستگاه هاى 
مسئول اجازه نداد 
كه قانون تسهيل 

ازدواج جوانان 
كارآيى الزم را آن 
گونه كه بايد براى 

جوانان داشته باشد

بــــــــرش

 سال گذشــته، درست در 
چنين روزهايــى بود كه دكتر على 
رضا زالى رئيس پيشــين سازمان 
نظام پزشكى ايران نسبت به تبعات 
 هزار مطب پزشــكان 
هشدار داده و گفته بود بخش زيادى 
از اين پزشــكان داراى مطب عضو 
هيئت علمى نيســتند و بيشتر در 

بخش هاى خيريه، تأمين اجتماعى و نيروهاى مسلح خدمت مى كنند كه در زمان 

فارس: معاون حمايت و ســالمت خانواده 

راهبردى  شــوراى  مدير   
چشم بيمارستان رضوى به عنوان 
يكى از اعضاى تصميم گيرنده هيئت 

به گزارش روابط عمومى بيمارستان 
رضوى، انجمن چشم پزشكى ايران 
خــود را متولى توســعه آموزش و 
پژوهش و درمان چشم پزشكى در 

كه  بــود  گذشــته  هفته 
ســيد محمــد بطحايــى، وزيــر 
آموزش وپرورش در صفحه شخصى 
خود در توييتر از تالش براى كاهش 
اضطــراب در روح دانش آمــوزان و 
حذف آزمون هــاى بى ثمر در دوره 
ابتدايى و پــس از آن حذف آزمون 
و كتاب هاى كمك آموزشى در دوره 

  ادامه حاشيه هاى يك بخشنامه جنجالى      

روزهاى وزارت راه و سازمان نظام مهندسى ابرى است

گزارش خبرى

جامعه: عباس آخوندى؛ وزير راه و شهرسازى 
27 دى ماه بخشنامه اى را صادر كرد كه طى 
آن سازمان هاى نظام مهندسى از 10 بهمن ماه 
حق دريافت پنج درصد از دستمزد مهندسان 

را ندارند.
فرداى آن روز فرج اهللا رجبى؛ رئيس سازمان 
نظام مهندسى در واكنش به اين موضوع گفت: 
دو اتفاق براى ســازمان نظام مهندسى افتاده؛ 
يكى اينكه توجه وزارت راه و شهرســازى به 
مسائل سطح پايين معطوف شده است و ديگر 
اينكه نظام مهندسى اعتماد به نفس خود را از 
دســت داده و به همين لحاظ از ظرفيت هاى 

قانونى آن استفاده نمى شود.
آخوندى هم روز 30 دى ماه در حاشــيه يك 
همايش درباره بخشنامه اخيرش گفت: دستور 
لغو كسر پنج درصد از حق الزحمه مهندسان 
ناظر توسط سازمان نظام مهندسى نخستين 

گام براى مبارزه جدى با امضا فروشى است.
بر اساس دستور آخوندى از اين پس مهندسانى 
كه در وزارتخانه هاى راه و شهرســازى، نيرو، 
نفت و بنياد مســكن، شوراهاى شهر و روستا، 
شهردارى ها، ســازمان ثبت اسناد و امالك و 
دبيرخانه شــوراى عالى مناطق آزاد، تجارى، 
صنعتى و ويژه اقتصادى اشــتغال دارند، الزم 
اســت بين كار دولتى و كار در سازمان نظام 

مهندسى ساختمان يكى را انتخاب كنند.
آخوندى هدف از اين دستور را مبارزه با فساد 
نهادين در حوزه خدمات مهندسى عنوان كرد. 
از سويى رجبى، رئيس اين سازمان هم كوشيد 
از قدرت خود در مجلــس براى مقابله با اين 

مســئله اســتفاده كند. او از ورود مجلس به 
بخشنامه آخوندى درباره نظام مهندسى گفت 
و با انتقاد از دخالت وزارت راه و شهرســازى 
در امور داخلى اين سازمان، اظهار كرد: اينكه 
سازمان نظام مهندســى تصميم بگيرد پنج 
درصد حق الزحمه مهندسان را دريافت كند يا 
خير از مسئوليت هاى درونى اين سازمان است.

در همين ميان عباس آخوندى و دو معاون او 
مظاهريان و ايزدى، پروانه اشتغال به كار خود 
را به نشانه تمكين به بخشنامه اخير وزير راه و 
شهرسازى مبنى بر منع اشتغال دوشغله هاى 9 
دستگاه در سازمان نظام مهندسى ساختمان 

تحويل دادند. 
حــاال دوباره پس از چند روز رئيس ســازمان 

نظام مهندســى در گفت و گو با ايسنا نسبت 
به ابالغيه وزير راه و شهرســازى درخصوص 
حق الزحمه پنج درصدى مهندسان و فعاليت 
افراد دو شــغله در اين سازمان واكنش نشان 

داده است.
فرج اهللا رجبى به ايسنا گفته است: ابالغ شده 
كه سازمان ها موظف هستند براساس مصوبات 
مجامــع خود عمــل كنند كــه تقريباً همه 
سازمان ها براى امسال پيش بينى كرده بودند 
كه پنج درصد حق الزحمه بگيرند. براى سال 
آينده نيز با تشكيل مجمع عمومى اين موضوع 
با مهندسان مطرح مى شود و هرچه به تصويب 
اين مجمع رسيد، انجام خواهد شد. نظر وزير 
نيز در صورتى اعمال مى شــود كه در مجامع 

تصويب شود.
رئيس سازمان نظام مهندسى با اشاره به ابالغيه 
وزير در خصوص عدم فعاليت افراد دوشغله در 
ســازمان نظام مهندســى گفت: ما در ابتدا با 
كارشناسان و تيم حقوقى خود صحبت كرديم 
و ســپس آن را به اداره قوانين مجلس شوراى 
اسالمى فرستاديم تا با ساير قوانين تطبيق داده 
شود. منتظريم كه براساس پاسخى كه مى آيد، 

اقدام هاى الزم را انجام دهيم.
اما از سوى ديگر حامد مظاهريان، معاون وزير 
راه و شهرســازى در يادداشتى، عدم تمكين 
رئيس سازمان نظام مهندسى به ابالغيه هاى 
وزير را سرپيچى از قانون دانسته و اين سازمان 
را نســبت به اقدام عملى دولت تهديد كرده 

است.
مظاهريــان مى نويســد: «تقســيم بنــدى 
بخشــنامه هاى ابالغــى دولت به دو دســته 
«قانونى» و «غيرقانونى» در واقع همان «تأمين 
كننــده منافع من يا ما» و «مخل منافع من يا 
ما» است كه موجب تمسخرگرفتن عقالنيت و 
منطق را فراهم كرده و افق هرگونه همكارى و 

توافق اجتماعى را تيره و تار خواهد كرد».
مظاهريان همچنين مى گويد كه «دولت نبايد 
درگير مباحثات نامه نگارانه شود و بايد براى 
آنچه در مصلحت جامعه مى داند، اقدام عملى 

كند».
حاال بايد منتظر ماند و ديد كه پاســخ رجبى 
در برابر اين تهديد چيست. آيا او از اين تير در 
چله خود در روز استيضاح آخوندى در مجلس 

استفاده خواهد كرد؟
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 معارف/ طيبه مروت  شــايد اين روزها 
«حجــاب» يكى از چالــش برانگيزترين 
مســائل فرهنگى اســت كــه در جامعه 
ما مــورد توجه مردم قرار گرفته اســت. 
چالش حجاب در شبكه هاى اجتماعى با 
# دختران- انقــالب گرچه از نظر برخى 
كارشناسان با نگاهى ُخرد نگريسته شد، اما 
پس از گذشت چهار دهه از پيروزى انقالب 
اســالمى مقابله علنى و كشــف حجاب 
برخى از جوانان نسل چهارم بايد از زواياى 
گوناگون مورد بررسى قرار گيرد. اينكه چرا 
برخى جوانان غيرمحجبه پيش از انقالب 
در چرخشــى 180درجه اى بــه انتخاب 
پوشش اسالمى رسيدند و امروز بخشى از 
بدنه جوان با مطالبات جديدى ظهور پيدا 
كرده اند، مسئله اى است كه بايد ريشه هاى 

آن را در تربيت و آموزش ديد.

 آدم هاى بزرگ، تعاليم بزرگ
 نخستين پس لرزه هاى كشف حجاب به 
دوره رضاخان بازمى گردد. كشف حجاب 
رضاخانى كه از سوى علماى دينى نوعى 
تهاجم بنيادى به فرهنگ اسالمى محسوب 
مى شد و طرحى استعمارى كه رضاخان در 
ايران، آتاتــورك در تركيه و امان اهللا خان 
در افغانستان مجرى آن بودند. اسالم زدايى 
رضاخان كه با كشــف حجاب نمود علنى 
پيــدا كرده بود با مخالفت مــردم روبه رو 
شد كه قيام مسجدگوهرشاد برجسته ترين 
مخالفــت عمومى بــا آن قانون بــود. در 
نهايت قانون كشــف حجــاب اجبارى در 
سال 1322 لغوشد. حضور بانوان محجبه 
در جمــع مبارزان و انقالبيــون را بايد در 
تربيــت دختــران آن دوره 
توســط چهره هاى فرهنگى 

جست وجو كرد.
خانم مهيــن كمالى يكى از 
بانوانى اســت كــه در دوره 
پهلوى با شركت در جلسات 
فاطميه تهران و حســينيه 
برگزيده  را  ارشــاد، حجاب 
اســت. او كه در همان زمان 
خود  دانشگاهى  تحصيالت 
را در دانشگاه تهران به پايان 
رسانده و دريكى از مطبوعات 
كشور مشــغول كار بوده از 
شــيوه هاى تربيتى مربيانى 
مى گويــد كــه در تحول او 

تأثيرگذار بوده اند.
خانم كمالى بــا گريزى به 
شــرايط فرهنگى و مذهبى 
سال 1353 مى گويد: در آن 
ايام افرادى كه مى خواستند كار فرهنگى 
انجام بدهند به صورت غيرمستقيم جامعه 
را هدايت مى كردند و كم كم تغيير ذائقه 

مردم را شاهد بوديم.
وى حضور مذهبيون در خط مقدم مبارزه 
با رژيم پهلوى را شــاهد سخنان خود در 
تغيير ذائقه مردم مى داند و معتقد اســت: 
افرادى كه پرورش يافته دانشگاه و فضاى 
آزاد آن دوره بودند با تربيت هاى فرهنگى 
زيرپوســتى و برنامه ريزى شــده به جمع 
مذهبيون پيوستند و بدنه انسانى نهضت 

شدند. 
خانم كمالى مطالعه آثار شهيد مطهرى و 
دكتر شريعتى را در گرايش خود به جريان 
فرهنگى دينى مؤثر مى داند و مى گويد: من 
براى فراگيــرى قرآن به «فاطميه» تهران 
رفتم در آنجا با خانم منيره گرجى و خانم 
كاتوزيان و بيدار آشــنا شدم. اين استادان 
ضمن تدريس قرآن به تفســير بندهايى 

مى پرداختند.  قــرآن  از 
موجب  مباحــث  ايــن 
مــن  عالقه منــدى 
بــه مباحــث دينــى و 
حسينيه ارشــاد هم به 
پاتــوق دوم من تبديل 
شهيد  مباحثه هاى  شد. 
مطهرى و دكتر شريعتى 

موجب شد من مشــتاق مطالعه انديشه 
آن ها بشــوم. سلســله بحث هاى فلسفه 
حجاب شهيد مطهرى تلنگر بزرگى بود و 
موجب شد من انتخاب نهايى خود را انجام 
دهم. از زمانى كه حجاب را انتخاب كردم 
احســاس راحتى و آزادى كردم و چون با 
فكر و منطق به انتخاب خودم رسيده بودم، 

هرگز پوششم را تغيير ندادم.

 همه زيبايى هاى دين 
وى با اشــاره به تأثير تربيــت گام به گام 
اســتادان خود در دهه پنجــاه مى گويد: 
روش هاى تربيتى استادان من در فاطميه 
و حسينيه ارشاد مبتنى بر دين بود. آن ها 
آرام و با محبــت افراد را جذب مى كردند. 
آن ها زيبايى هاى دين را از البه الى مفاهيم 
قرآنى استخراج كردند و به ما نشان دادند. 
ما از دين ترس نداشتيم، بلكه عاشق دين 
و آموزه هاى دين شــديم. زمانى كه دكتر 
شــريعتى يا اســتاد مطهرى بــراى ما از 
حضرت فاطمه زهرا و زينب(س) مى گفتند 
آنچه براى ما مهم بود، همه ابعاد انديشــه 
زيباى آن ها و ســيره زندگى شان بود. در 
اين صورت بود كه در كنار خواندن قرآن و 
نماز، رعايت حجاب هم براى ما بخشى از 
زيبايى دين بود. دخترى كه بدون حجاب 
و الك ناخن و آرايش كالس خانم گرجى 
مى آمد، با همين شيوه تربيتى و به صورت 
گام به گام عــالوه بر اينكه آرايش و الك 
ناخن را ترك كرد، براى رسيدن به زيبايى 

دين، حجاب را برگزيد.
وى در بيان آسيب هاى مسئله حجاب در 
اين ســال ها مى گويد: آنچه امروز درباره 
حجاب در جامعه ما رخ داده به برنامه هاى 
ناصحيح آموزش و پــرورش باز مى گردد. 
ايرادها و بهانه هاى دهه60 براى پوشــش 
در مدارس با آنچه برخــى مادرها اعتقاد 
داشتند همخوانى نداشت، اين چندگانگى و 

فاصله زياد نگرش فرهنگى 
مدرسه و خانه موجب شد 
مسئله اى مانند حجاب در 
درازمدت با چالش روبه رو 
شود. اگر آموزش و پرورش 
درســت عمل مى كرد، اگر 
فرهنگى  برنامه  دانشگاه ها 
فرهنگ  وزارت  و  داشــت 
و ارشــاد اسالمى وظيفه اش را كارشناسى 
انجام مى داد، امروز حجاب نزد برخى افراد 
محدوديت شناخته نمى شد، بلكه فلسفه 

مصونيت براى مردم تبيين مى شد.

 مطالبات نسل چهارم را جدى بگيريم
دكتر مريم معين االسالم، استاد دانشگاه 
قم نيز درباره مطالبات نسل چهارم انقالب 
و پديده هاى نوظهــور دهه پنجم انقالب 
اســالمى مى گويد: حجاب يكى از مسائل 
مهم فرهنگى اســت كه نسل جديد با آن 
مشكل پيدا كرده اند، اما چون حجاب نمود 
بيرونى دارد متوجه مشكل به وجود آمده 
شده ايم. درحالى كه هر مسئله اعتقادى كه 
رخ مى دهد و جوان ما نمى تواند پاســخى 
براى پرســش هاى خود بيابد، به انكار آن 

مى پردازد. 
وى در بررسى چرايى اين اتفاق در سال هاى 
اخير اظهار مى كند: علت مسئله اين است 
كه ما براى نســل چهارم ازنظر اعتقادى 
خــوب كار نكرده ايــم. زيرســاخت هاى 
اعتقادى اين نسل زيرساخت هاى محكمى 
نيست و با هر پديده نوظهورى كه شبهه اى 
ايجاد كند، نظام اعتقادى اين نسل به هم 

مى ريزد. 
دكتر معين االســالم معتقد اســت: براى 
رهايى از اين مشكل بايد شناژبندى قوى 
در بُعد اعتقادى براى نسل جوان و نوجوان 
صورت بگيرد و همت خودمان را بر تربيت 
نسلى موحد بگذاريم. حجاب مانند شاخ و 
برگ درختى است كه اگر ريشه آن محكم 
نباشــد، ميوه نخواهد داشت و اگرميوه اى 
هم بدهــد، ميوه خراب اســت، بنابراين، 
اگر ما همت خودمان را بر تربيت نســلى 
موحد مى گذاشتيم، امروز با اين معضالت 
روبه رو نبوديم. ما بايد به تربيت نســلى 
مى پرداختيم كه عبوديت و بندگى خداوند 

برايش پذيرش شده بود. 

وى با بيان تفاوت اساسى بين عابد بودن 
و عبوديت مى گويد: بين عابد بودن و عبد 
بودن تفاوت است؛ ممكن است نسل جوان 
ما در مراسم عبادى مانند اعتكاف و عرفه 
شــركت كنند، ولى اگر اين عبادت بدون 
شناخت دقيق باشد، انسان را به آن ميوه 
رســيده اى كه الزمه موحد بودن اســت، 

نمى رساند. 

 حجاب را سياسى نكنيد
دكتر معين االســالم با انتقاد از كم كارى 
نهادهاى آموزشــى و پرورشى در تربيت 
نسل موحد براى انقالب بيان مى كند: نسل 
نوجوان و جــوان ما، چه در مدارس و چه 
در دانشــگاه ها، آن گونه كه بايد با مبانى 
توحيدى آشنا نمى شــوند. اين كم كارى 
موجب شده نسل جوان ما با مسائل دينى 
ازجمله حجاب با مشــكل روبه رو شود و 
گاهى به مقابله با آن برخيزد. تازمانى كه 
عزمى جدى براى اصالح زيرســاخت هاى 
اعتقادى نســل جوان صورت نگيرد، اين 

معضالت حل نخواهد شد.
وى در ادامه تأكيد مى كند: وقتى بنيان هاى 
اعتقادى افراد درست شود، حجاب با عشق 
پذيرفته مى شــود. نبايد عبوديت و بندگى 
خدا با تلخى در كام نســل جوان ما ريخته 
شود تا بخواهد براى خروج از مرز عبوديت 
حجابش را َعلم كنــد. درحالى كه اگر كام 
جوان ما از بندگى خدا شيرين باشد، مسائلى 

مانند حجاب را با رضايت خاطر مى پذيرد.
وى با انتقاد از نگاه سياســى به مســئله 
حجاب مى گويد: متأسفانه به جاى اينكه 
معضالت فرهنگى جامعه را به طور جدى و 
با برنامه ريزى حل كنيم، به مسئله اى مانند 
«حجاب» كامالً سياســى نــگاه كرديم و 
گاهى جوانان را مقابل خودمان قرار داديم. 
نتيجه اين رويكرد اين شده كه جوانان ما 
فكر مى كنند اگر با حجاب زاويه پيدا كنند، 
از خط اســالم و انقالب خارج مى شوند و 
بعضاً از اين نگاه خود براى تنش هاى جامعه 

استفاده مى كنند.
 اســتاد حوزه و دانشگاه با تأكيد بر اينكه 
چون زيرساخت هاى اعتقادى نسل جوان 
مســتحكم نيســت، در برابر شــبيخون 
فرهنگى دشمن منفعل مى شود، تصريح 
مى كند: اگر هشدارهاى پياپى رهبرمعظم 
انقالب درباره شبيخون و هجمه فرهنگى 
غرب مورد عمل واقع مى شــد و از طرفى 
هم بنيان هاى اعتقادى محكم بود، ما امروز 

با اين چالش ها روبه رو نبوديم.
دكتر معين االســالم با تأكيــد براينكه بايد 
آســتانه تحمل خود را در برابر خواسته ها و 
پرسش هاى جوانان باالببريم، مى گويد: دشمن 
با زيركى كار خودش را انجام داده و توانسته 
در برخى موارد سليقه ها را تغيير دهد، بنابراين 
بايد براى مقابله با شبيخون فرهنگى دشمن و 
تحكيم زيرساخت هاى اعتقادى جامعه جوان 
كشور با برنامه ريزى و بدون جبهه گيرى اقدام 
كنيم. بايد از اين حال منفعل خارج شويم و به 
صورت جدى وكارشناسى اقدام كنيم، در غير 
اين صورت انتظار بهبود وضعيت موجود دور 

از ذهن است.
وى مى افزايد: پــس از تحكيم بنيان هاى 
اعتقادى بايد به استفاده از ابزارهاى هنرى 
و فرهنگى براى بيان مسئله حجاب روى 
آورد. براى اصالح ساختار ذهنى برخى از 
جامعه بانوان كه ســطحى و قشرى است، 
بايد بــه اليه هاى عميق توجــه كنيم تا 
حجاب به عنوان يكى از برندهاى عبوديت 

و بندگى براى بانوان پذيرفته شود.

قدس دو رويكرد از دو نسل متفاوت را به نماد بيرونى يك انقالب دينى بررسى مى كند

از دختران انقالب تا # دختران _ انقالب

اهميت  آزادانديشى در حوزه از ديدگاه آيت اهللا جوادى آملى
رسا: آيت اهللا جوادى آملى با تأكيد 
بر اهميت آزادانديشى در حوزه هاى 
علميه خاطرنشان كرد: آزاد انديشى 
يك فضاى آزاد مى خواهد، كسى كه 
در قفس اســت در همان محدوده 

قفس مى تواند پرواز كند.
استاد برجســته درس خارج حوزه 
علميه قم در ديدار شمارى از اعضاى 
كميته كرسى هاى آزاد انديشى حوزه هاى علميه ادامه داد: ما نبايد در محدوده فقه 
و اصول، خود را محصور كنيم، بلكه بايد اين محدوده را وسيع كرد؛ اكنون دست 
ما از كالم، فلسفه، حديث و تفسير خالى است و در نتيجه ما آن مايه و ابزار علمى 

الزم براى آزادانديشى را در اختيار نداريم.
وى تأكيد كرد: نتيجه خالى بودن دســت ما از مايه علمى الزم، اين مى شود كه 
با شــبهه مخالفت مى كنيم در حالى كه ما «شــّر بالذات» در عالم نداريم، حتى 
بيمارى ســرطان در عين بيمارى بودن بركات بسيار علمى دارد، بنابراين شبهه 
از مقدس ترين امور اســت كه به علم عمق و گسترش مى دهد. وى اظهار داشت: 
اگر معرفت شناسى خود را از حسى و تجربى باالتر نياوريم، فضاى علمى خود را 
محدود كرده ايم، آنگاه به جاى استقبال از شبهه، صاحب شبهه را تكفير مى كنيم. 
ََّما» را احيا و پربار كند تا ديگر از طرح شبهه نگرانى نداشته باشد. حوزه بايد اين «إِن

استاد حوزه علميه: 
اصل حجاب از ضروريات دين است 

شبســتان: حجت االسالم حميد 
ميرباقرى گفت: جامعه مشــكالت 
را تحمل مى كنــد، اما بى عدالتى و 
تبعيض را تحمل نمى كند، حجاب 

همچون نماز و روزه واجب است.
اســتاد حوزه علميه در برنامه عطر 
عاشقى كه در مقبره شهداى گمنام 
امامزاده جعفر شهر پيشوا برگزار شد، 
بــا بيان اينكــه در عصر غيبت حقيقت و معارف دينــى در اثر بى توجهى كهنه 
مى شود، گفت: پيامبر(ص) فرمودند روزى برسد كه زنان و جوانان به سمت فساد 
كشــيده شوند، امر به منكر و نهى از معروف مى شود، به صورت علنى مى گويند، 

حجاب چيست.
وى افزود: متأسفانه امروز برخى گروه هاى سياسى در امور دين نظريه مى دهند در 
حالى كه بايد كارشناســان متخصص درباره دين نظر بدهند، اينكه برخى توييت 
مى كنند كه مسئله حجاب از اختالفات جدى است كار بسيار اشتباهى است؛ زيرا 
اصل حجاب از ضروريات دين است همانگونه كه روزه و نماز واجب است حجاب 

هم واجب است.
 استاد حوزه علميه با بيان اينكه آيات فراوانى درباره الزام حجاب وجود دارد، ادامه 
داد: اگر شخصى نماز نخواند كسى به او كار ندارد، اما اگر بيايد در مأل عام بگويد 
نماز چيســت جامعه اسالمى با او برخورد مى كند، درباره حجاب هم چنين است 
اگر كسى در خانه خود مقابل نامحرم حجاب برداشت، كسى به او كارى ندارد، اما 
اگر در جامعه اسالمى چنين كرد جامعه بايد با آن برخورد كنند؛ چراكه ميكروب 
فحشا و فساد به ديگران سرايت كرده و جامعه را دچار گرفتارى و مشكالت مى كند.

حكم  تشخيص ندادن محرم از نامحرم
سؤال: اگر نمى دانيم كســى با ما محرم است يا نه، آيا واجب است در مقابل او 

حجاب كامل را رعايت كنيم؟ 
پاســخ:  اگر نمى دانيد شخصى كه در مقابل شماست، چه نسبتى با شما دارد، 
نمى  توانيد قبل از سوال از نسبت او و اطمينان از محرم بودن، حجاب كامل را كنار 
بگذاريد و اگر مى دانيد كه او مثال عموى مادر رضاعى شماســت، ولى نمى دانيد 
عموى مادر رضاعى محرم است يا نامحرم، باز هم بايد حجاب كامل را رعايت كنيد 

تا حكم مسئله را از فردى آشنا به احكام شرعى بپرسيد. 
 منبع: بهجت، خامنه اى، سبحانى و مكارم: استفتا. 
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معارف: منيره گرجى فرد (زاده 1308، تهران) 
بــا تحصيالت حوزوى تنها زنى اســت كه به 
عضويــت مجلس خبرگان رهبــرى در آمد. 
منيره گرجى در خانواده اى هشت نفره بزرگ 
شد. در 15سالگى با مهدى گرجى كه به پيشه 
كفاشى اشتغال داشت، ازدواج كرد و به همين 
دليل، تحصيالتش در دوره متوسطه متوقف 
شد، اما بعدها در 35سالگى تحصيل و تحقيق 
در متون اسالمى را آغاز كرد و تنها كتاب او با 
عنوان «نگرش قرآن بــه حضور زن در تاريخ 
انبيا» توســط نشر ســوين و در سال 1387 
چاپ شــد. او مجلس هاى وعــظ و خطابه اى 
در دهه پنجاه داشته است؛ مجالسى كه زنان 
و گاهى مردان را آماده مبارزه مى كرد. بسيارى 
از شاگردان جلســات قرآن او پس از پيروزى 
انقالب به مناصب حكومتى راه يافتند. گرجى 
از جمله واعظانى بــود كه پا به عرصه مبارزه 
فرهنگى گذاشــت. او در جريان اين مبارزات 
فرهنگى موجب تحول در دختران بســيارى 
شد. دخترانى كه با آموزش هاى منيره گرجى 
فرد زيبايى هاى دين را يافتنــد و راه زهراى 
مرضيه را در پيش گرفتند همواره از او به نيكى 
ياد مى كنند. خانم گرجى فرد همراه آيت اهللا 
طالقانى در جلسات مذهبى حاضر مى شد و به 

پرسش هاى بانوان پاسخ مى گفت.

تازه مسلمان ژاپنى:
«حجاب» اعالم مسلمانى ام بود

معــارف: «فاطمه هوشــينو» از بانــوان تازه 
مسلمانى است كه با يقين به اسالم رسيده و پس 
از مسلمانى، حجاب فاطمى را برگزيده است. اين 
بانوى ژاپنــى درباره اســالم آوردن و محجبه 
شــدنش مى گويد: پس از ماجراى 11سپتامبر 
با مراجعه به ســايت هاى خبــرى و تحليلى به 
يقين رسيدم و مسلمان شدم. يكى از نخستين 
گام هايى كه براى اعالم مســلمانى برداشــتم، 
انتخاب حجاب بود، زيرا من بايد به عنوان يك 
زن كه از مســلك بودايى به اسالم روى آورده 

است اعالم مى كردم كه راه جديدى برگزيده ام.
اين طلبه جامعه الزهرا قم ادامه مى دهد: يكى 
از ويژگى هاى من در دوران پيش از مسلمانى، 
اين بود كه بــه ظاهرم خيلى توجه مى كردم 
و به مارك پوشــيدن معروف بــودم، اما پس 
از مســلمان شدن با حفظ زيبايى كه مد نظر 
خداست، راه ساده زيستن و حجاب اسالمى را 
در پيش گرفتم. اين تغيير رويه براى خانواده و 

دوستان من خيلى جالب بود.
«فاطمه هوشينو» درباره سختى هاى انتخاب 
حجاب مى گويد: انتخاب حجاب در اوايل برايم 
سخت، اما از همان اول برايم جذاب هم بود. در 
حرم امام رضا(ع) تصميم گرفتم چادر بپوشم 
و كم كم چادر پوشيدن برايم آسان شد، ولى 
من پس از انتخاب چادر به آســان و ســخت 
بودن استفاده از آن فكر نمى كردم، چون ديگر 

انتخاب كرده بودم.

يك نكته / يك تصوير

خبر

احكام

براى رهايى از 
مشكل بى حجابى 
بايد شناژبندى قوى 
در بُعد اعتقادى براى 
نسل جوان و نوجوان 
صورت بگيرد و 
همت خودمان را بر 
تربيت نسلى موحد 
بگذاريم، حجاب 
مانند شاخ و برگ 
درختى است كه 
اگر ريشه آن محكم 
نباشد، ميوه نخواهد 
داشت

بــــــــرش

با فرهيختگان

درنگ

مى پرداختند.  قــرآن  از 
موجب  مباحــث  ايــن 
مــن  عالقه منــدى 
بــه مباحــث دينــى و 
حسينيه ارشــاد هم به 
پاتــوق دوم من تبديل 
شهيد  مباحثه هاى  شد. 
مطهرى و دكتر شريعتى 

معارف

پيامبر اكرم(ص) در دعايى مى فرمايند: پروردگارا! زنانى كه خود را پوشــيده نگه 
مى دارند، مشمول رحمت و غفران خود بگردان.
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

28 استان كم بارش اعالم شد اقتصاد: كاهش بارش ها در 28 استان زنگ خطر در آبگيرى سدها رابه صدا درآورد.ميزان بارش هاى كشور از ابتداى مهر تا 20 بهمن ماه جارى، به 46/5 ميليمتر رسيد و 
بيشترين بارش ها در حوضه آبريز اصلى خزر با 168/6 ميليمتر و كمترين ميزان بارش ها در حوضه آبريز مرزى شرق با سه ميليمتر به ثبت رسيده است.همچنين از ميان 177 سد بزرگ در 6 حوضه آبريز اصلى 

كشور، 95 سد از جمله سدهاى دز، بانه، سفيدرود، الر، زاينده رود، ساوه و مالصدرا همچنان كمتر از 40 درصد آب ذخيره شده دارند.

كارشكنى به بهانه نبود شفافيت درمبادالت مالى 
بهانه گيرى بانك هاى اروپايى وآسيايى 

در همكارى بانكى با ايران
اقتصاد: چند ســالى است كه غرب 
از جملــه اروپا وآمريكا براى مبادالت 
بانكى با ايران محدوديت هايى ايجاد 
كرده وحتى برخى كشورهاى ديگر را 
نيز تحت تأثير اين سياست خود قرار 
داده اند. اصل اين مســئله كه نشأت 
گرفته از تحريم هاى آمريكايى هاست، 
كشورهايى مانند فرانسه، چين و حتى 

امارات را نيز كه با ايران مراودات گسترده تجارى داشتند، تحت تأثير قرار داده وآن ها 
نيز همپاى آمريكا خواستار شفافيت مالى واجراى نظامFATF در ايران شده اند.  

در ايــن زمينه رئيس اتاق بازرگانى ايران وامارات در گفت وگو با خبرنگار ما با بيان 
اينكه بهانه اى كه اروپايى ها بر آن اصرار دارند اجراى قوانين شــفافيت مالى در نظام 
بانكى ايران است، تصريح كرد: آن ها مى گويند كه ايران بايد قوانين FATFرا بپذيرد 
ودر نظام بانكى خود اعمال كند وسپس بانك مركزى اروپا بر آن نظارت كند تا پس 

از اطمينان از اين موضوع مبادالت بانكى با ايران به طور كامل برقرار شود.
مسعود دانشمند اظهارداشت: مقررات شفافيت مالى نيز به گونه اى است كه هر نوع 
نقل وانتقالى بايد شــفاف ومشخص شــود كه اين پول ها از كجا آمده ودر كجا بايد 
هزينه شود تا پولشويى اتفاق نيفتد وپول بدون شناسنامه در حساب ها گردش نكند. 
وى در ادامــه با بيان اين كــه اروپايى ها مى گويند تا ايــن كار در نظام مالى ايران 
انجام نشــود، تبادالت مالى با ايران كماكان با محدوديت هايى مواجه خواهد بود، 
اظهارداشت: حتى چندى قبل كنفرانسى اقتصادى هم ميان فرانسه و رومانى و برخى 
كشورها از جمله ايران برگزار شد كه اروپايى ها باز خواستار اجراى شفافيت مالى در 

ايران شدند! و فعالً آن ها در حال تعيين تكليف براى ما در اين حوزه هستند.
دانشمند خاطرنشان كرد: حتى در حوزه آسيا نيز مشكالتى در حوزه مبادالت بانكى 
داريم وامارتى ها و چينى ها نيز براى ما در حوزه مالى وبانكى محدوديت هايى ايجاد 

كرده اند كه آن ها نيز همپاى اروپايى ها خواستار شفافيت مالى وبانكى ما هستند.  
رئيس اتاق مشــترك ايران و ســوئيس نيز درباره اينكه چرا با وجود تصويب برجام 
هنوز روابط بانكى ايران با دنيا برقرار نشــده، گفت: شرايط بانكى و روابط اقتصادى 
ما با اروپايى ها در وضعيت مطلوب از نظر بخش خصوصى نيست. شريف نظام مافى 
اظهارداشــت: بيشتر بازرگانان ايرانى با مشكالتى در مبادالت ارزى رو به رو هستند 
كه تنها 30 درصد از اين مشكالت به نبود همكارى بانك هاى خارجى باز مى گردد و 
آمادگى نداشتن بانك هاى داخلى، نبود هماهنگى با استانداردهاى بين المللى و نبود 
شفافيت در تبادالت مالى موجب شده بانك هاى خارجى با بانك هاى ايرانى همكارى 
نكنند.نظام مافى ادامه داد: در آخرين جلسات مذاكره با بانكداران در فرانسه نخستين 
و آخرين حرف اين بود كه بايد نظام بانكى تان را متحول كنيد تا با شما كار كنيم! 

رئيس اتاق مشــترك ايران و ســوئيس افزود: بانك هاى كوچك اروپايى در سطح 
تبادالت ارزى با ايران همكارى مى كنند و خبرى از فاينانس و سرمايه گذارى نيست. 
درهمين حال بانك مركزى از افتتاح حساب نزد بانك هاى عمان، روسيه، اتريش، 
قطر، سوئيس و نيز شعبه فرانكفورت بانك سپه در ماه هاى اخير خبر داده است. 
همچنين از زمان اجراى برجام (دى 1394) تا سى ام دى ماه امسال 818 رابطه 
كارگزارى با حدود 284 بانك خارجى برقرار شده است تا روابط بانكى و تجارى 

كشور تسهيل شود.

خودكفايى گندم در سه سال پى درپى 
اقتصاد: خود كفايى گندم ســه سال پى درپى تكرارشد.  اسمعيل اسفنديارى پور 
مشــاور وزير جهاد كشــاورزى و مجرى طرح گندم ضمن اشــاره به اين جمله كه 
در شــرايط فعلى نياز داخلى به گندم تأمين است، افزود: خوشبختانه وزارت جهاد 
كشاورزى در سال 94 و 95 به صورت رسمى اعالم كرد كه كشور نيازى به واردات 
گندم ندارد.وى همچنين از برداشــت 12 ميليون و 300 هزار تن گندم طى سال 
زراعى گذشته در كشور خبر داد و اظهار داشت: از اين ميزان 9 ميليون تن محصول 

به صورت تضمينى از كشاورزان خريدارى شده است.

ميز خـــبر

در  دستفروشان  تعداد  افزايش  اقتصاد   
كشور، داد رئيس اتاق اصناف راهم درآورده 
وجود 450  به  اشاره  با  فاضلى  على  است. 
هزار دستفروش در كشور گفته كه اصناف 
و  ندارند  عده  اين  سازماندهى  براى  ابزارى 
اين درحالى است كسبه با ركود مواجهند 
وى  دارند.  گاليه  موضوع  اين  به  نسبت  و 
در اين باره مى گويد: با اين عارضه چگونه 
مى توان برخورد كرد. 750 هزار بنگاه بدون 
پروانه از يك سو، 450 هزار دستفروش هم 
از سوى ديگر. كارشناسان اقتصادى معتقدند 
كه ركود و ورشكستگى در شغل هايى مانند 
صنعت ساختمان، واحدهاى توليدى وحتى 
صنوف مختلف موجب شده تا به خيل عظيم 
بيكاران طى اين سال ها افزوده شده وعمده 
اين افراد بيكار شده هم به شغل هايى مانند 
دستفروشى رو بياورند. اين عده معتقدند كه 
دستفروشى شغلى براى امرار معاش روزانه 
بوده و هيچ سهمى در رشد و يا توليد ملى 
فعاالن  براى  تهديدى  سويى  از  و  نداشته 
كه  مى شود  محسوب  هم  مختلف  صنوف 
دولت ودستگاه هاى متولى يا بايد اين افراد را 
ساماندهى كرده و يا شغل ثابت وپايدار براى 

آن ها ايجاد كنند.

  افزايش تعداد دستفروشان 
در اين زمينه دبيركل خانه اقتصاد ايران با بيان 
اين كه افزايش روز افزون تعداد دستفروشان 
در كشــور نشــان دهنده يك اقتصاد بيمار 
اســت، مى گويــد: علــت اصلــى افزايش 
دستفروشان در كشور، افزايش تعداد بيكاران 
در جامعه است كه از چند منظر اين مسئله 
تهديدى جدى براى اقتصاد كشــور است.
مسعود دانشــمند تصريح مى كند: يكى از 
معايب دستفروشــى رعايت نشدن حقوق 
مصرف كنندگان واحتمال متضرر شــدن 
آن ها از خريــد كاالى غيرمرغوب اســت. 
وى مى افزايــد: ايراد ديگــر اجحاف در حق 
مغازه داران خردى است كه ماليات وعوارض 

مى پردازند، اما بازار آن ها دچار ركود است.
وى با اشــاره به ايــن كــه افزايش حجم 
دستفروشــى موجب از بين رفتن بخشى از 

ماليات ها در بخش خرده فروشــى مى شود، 
خاطرنشــان مى كنــد: اين مــوارد موجب 
مى شــود تا به مغازه داران وصنوف رسمى 
خســارت بااليى وارد شــود و اين مســائل 
در حالى اســت كه اكنون اغلــب بازارهاى 
شهرهاى بزرگ از جمله تهران در محاصره 

دستفروشان قرار گرفته است.
وى بخــش عمــده اى از داليــل افزايش 
دستفروشــان را بيــكارى كارگران به دليل 
ورشكســتگى واحدهاى توليدى وصنعتى 
و تعطيلى گســترده صنوف طى سال هاى 
اخير مى داند ومى افزايد: به عنوان مثال طى 
ســال هاى اخير برخى كارخانه هاى بزرگ و 
مطرح ورشكسته و تعطيل شده اند و عمده 
كارگران بيكار شــده آن ها وارد شــغل هاى 
كاذبى مانند دستفروشــى شده اند، چرا كه 
اين شغل سرمايه كمى را مى طلبد و هزينه 

رسمى هم ندارد.
دانشــمند تنها راه مقابله با دستفروشى را 
ايجاد اشتغال پايدار در توليد وصنعت دانسته 
و اظهار مى كند: به عبارتى دستفروشــى به 
دليل نبود امنيت شــغلى و تأثيرگذارى در 
توليد ملى، شغل مقطعى و روزانه محسوب 
مى شــود؛ بنابراين به دليل نبــود قرارداد 
مشخص و گســتردگى قراردادهاى موقت 
جزو اشــتغال پايدار نبــوده و نخواهد بود 

وبيشتر اين افراد از روى استيصال، نداشتن 
درآمد كافى و تأمين مخارج روزانه زندگى به 
اين شغل كاذب رو مى آورند. وى خاطرنشان 
مى كند: دولت و دستگاه هاى متولى بايد اين 
موضوع را ساماندهى كنند وبه عبارتى براى 
رهايى از آمار دستفروشان بايد مشاغل ثابت 
و پايدار را توسعه دهند كه اگر اين كار انجام 
نشود طى سال هاى آينده تعداد دستفروشان 
در كشور از 450هزار به 4ميليون و500هزار 

نفر خواهد رسيد. 

 ركود كسب وكار و گسترش دستفروشى 
يك كارشــناس امور صنفى هم با بيان اين 
كه نخستين علت افزايش تعداد دستفروشان 
ركود در مشــاغل بخش خصوصى اســت، 
تصريــح مى كنــد: در اصل بايد ايــن افراد 
ساماندهى شــوند چرا كه خرده فروشان و 
مغازه داران رســمى وداراى پروانه عوارض 
وماليات مى دهند ودر چارچوب قانونى كار 
مى كنند اما اين قواعد درباره دستفروشــان 

صدق نمى كند. 
بنانژاد با بيــان اين كه مغازه داران در مقابل 
اجناس، كاالها ومحصوالت خود وهمچنين 
مصرف كنندگان در جامعه مسئول هستند، 
خاطرنشــان مى كند: تمام قوانيــن درباره 
مغازه داران وصنوف مختلف رعايت مى شوند، 

اما بخشى از كاالهايى كه از سوى دستفروشان 
عرضه مى شود كاالى قاچاق است كه وظايف 
دســتگاه هاى مسئول اين است كه اين افراد 
را ساماندهى كنند.وى با اشاره به اين كه در 
بيشتر شهرهاى بزرگ مانند تهران، شيراز و... 

كاذب  ومشاغل  دستفروشى 
نمود بيشــترى دارد، درباره 
برخورد با صنوف وبنگاه هاى 
غير مجاز وفاقــد پروانه نيز 
اظهارمى كند: درباره اصناف 
غيرمجــاز درصدديم تا آن ها 
نيز ساماندهى شــوند كه از 
اقدام هاى  بايــد  قانونى  نظر 
الزم در اين خصوص صورت 
بگيرد تا آن ها مراحل آموزش 
و دريافت پروانه كسب و... را 
به روال معمــول طى كنند. 
بنانــژاد ركود كســب وكار 
در  را  اخيــر  در ســال هاى 
افزايش تعداد دستفروشــان 

و واحدهاى صنفى غيرمجاز دخيل دانســته 
و مى گويد: متأســفانه هم اكنون هزينه هاى 
بــاالى واحدهاى توليــدى و صنفى بر اين 
افزوده كه دســتگاه هاى مسئول  مشكالت 
بايد براى ايجاد اشــتغال پايدار در واحدهاى 

توليدى و صنعتى فكرى اساسى كنند. 

بررسى علل كوچ از بخش مولد به شغل هاى كاذب 

مديرعاملى كه «328 ميليون كارگران دستفروش شده اند
حقوق و مزايا» گرفت 

اقتصاد:فرشــيد گل زاده كرمانى در خالل 
مهرماه سال قبل تا مهر امسال، جمعا 248 
ميليون تومان تحت عنــوان حقوق و مزايا 
دريافت كرده اســت. البتــه وى از مهرماه 
ســال 94 تا مهرماه سال 95 مجموعا 332 
ميليون تومان دريافت كرد.به گزارش مشرق، 
يكى از آخرين مواردى كه مورد بررسى قرار 
گرفته، فيش حقوقى فرشيد گل زاده كرمانى 
مديرعامل فروشگاه هاى زنجيره اى رفاه است 
سهامداران مشــهور آن را شهردارى تهران، 
شهردارى ها (به اســتثناى تهران)، سازمان 
ملى زمين و مسكن، بيمه مركزى، بيمه آسيا 

و بيمه البرز تشكيل مى دهند.

توزيع كاالهاى اساسى 
با قيمت مصوب آغازشد

فارس: رئيس سازمان جهاد كشاورزى استان 
تهران گفت: كاالهاى اساسى از جمله برنج، 
مرغ، گوشــت قرمز و تخم مرغ از روزشنبه با 

قيمت مصوب تنظيم بازار توزيع شد.
كريــم ذوالفقارى افزود: اين كاالها شــامل 
برنج، مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ است كه 
در سطح فروشگاه هاى زنجيره اى، غرفه هاى 
ميادين ميوه و تره بار، تعاونى مصرف كاركنان، 
بنكدارى هاى سطح شهر تهران و تعاونى ها و 

فروشگاه هاى بهاره عرضه مى شود.
وى در مورد قيمت اين كاالها هم گفت:  برنج 
وارداتى بر اساس نوع و رقم آن با سه قيمت 
هر كيلوگــرم 5600 تومان، 3900 تومان و 
2600 تومــان عرضه مى شــود. قيمت هر 
كيلوگرم شقه گوسفندى گوشت قرمز بين 
31 هزار و 500 تا 33 هزار تومان خواهد بود و 
هر كيلوگرم مرغ نيز 6200 تومان و تخم مرغ 
شانه اى 12 هزار و 600 تومان عرضه مى شود.

ذره بين

بايد مشاغل ثابت 
و پايدار را توسعه 
دهند كه اگر اين 

كار انجام نشود طى 
سال هاى آينده 

تعداد دستفروشان 
در كشور از 
450هزار به 

4ميليون و500هزار 
نفر خواهد رسيد

بــــــــرش

چند ســالى است كه غرب 
از جملــه اروپا وآمريكا براى مبادالت 
بانكى با ايران محدوديت هايى ايجاد 
كرده وحتى برخى كشورهاى ديگر را 
نيز تحت تأثير اين سياست خود قرار 
داده اند. اصل اين مســئله كه نشأت 
گرفته از تحريم هاى آمريكايى هاست، 
كشورهايى مانند فرانسه، چين و حتى 

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

رهبر انقالب اسالمى:
صهيونيسم و دولت غاصب و مجعول صهيونيستى 

در فلسطين، محكوم به فناست.

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
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اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
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گزارش از شخص

همه گمنامى هاى ابراهيم
«ابراهيم هادى» 22 بهمن سال 61 در كانال « كميل» جاودانه شد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  بيست و دو 
يا سه سالگى ســن زيادى نيست. آن هم براى 
اينكه وسط شــور و شوق جوانى، پشت پا بزنى 
به انبوه آرزوها، شيطنت ها، هوس ها و خواسته 
هايت، راهى كوچه پسكوچه هاى خود سازى و 
در افتادن با ديو هواى نفس بشــوى، يك شبه، 
راه چند ساله را طى كنى و سر از بزرگراه عرفان 
عملى در بياورى، جورى كه عارفان و ســالكان، 

جملگى، حسرت ِ حس و حالت را بخورند!

  راه گم كردى؟
اول و پيش از اينكه بيشــتر از « ابراهيم هادى» 
بگوييم، اين ماجرا را بخوانيد: از ســمت ميدان 
سرآسياب به سمت ميدان خراسان در حركت 
بوديم، ابراهيم عقب موتورنشسته بود... يكدفعه 
گفت: امير وايســا ! ... اگر وقت دارى بريم ديدن 
يــك بنده خدا ... چند بار يااهللا گفت... وارد اتاق 
شديم... چندنفرى نشســته بودند. پيرمردى با 
عباى مشــكى و كالهى كوچك بر ســر، باالى 
مجلس بود...ايشــان رو كرد به ما و با چهره اى 
خندان گفت: آقا ابراهيم راه گم كردى، چه عجب 
اين طرف ها ؟ ابراهيم سر به زير و با ادب گفت: 
شرمنده حاج آقا، وقت نمى كنيم خدمت برسيم... 
وقتى اتاق خالى شد، حاج آقا رو كرد به ابراهيم و 
با لحنى متواضعانه گفت: آقا ابراهيم ما را يه كم 
نصيحت كن! ابراهيم از خجالت سرخ شده بود... 
در برگشــت،بين راه گفتم: ابرام جون، تو هم به 
اين بابا يك كم نصيحت مى كردى ديگه سرخ و 
زرد شدن نداره...با عصبانيت پريد توى حرفم كه: 
تو اصالً اين آقا را شناختى؟ از اولياى خداست... 

ايشون حاج ميرزا اسماعيل دوالبى بود...!

   پله هاى طريقت
خدا مى دانــد چه وقت، كجا، چطــور و چقدر 
شاگردِى افرادى چون «حاج اسماعيل دوالبى» 
را كــرده بود. «ابراهيم هــادى» كه نوجوانى اش 
افتاده بود به ســال هاى پيش از انقالب و همه 
دنياى جوانى اش به ظاهر واليبال بود و زورخانه 

و ُكشتى، شايد سال هاى آخر دبيرستان گذارش 
افتــاده بود به كتاب هــا و منبرهايى كه خيلى 
بيشــتر از همه دوران تحصيلــش، حرف براى 
گفتن داشــتند. راه ميانُبر را هم چند سال بعد، 
موقع انقالب و ســپس جنگ پيدا كرده و شده 
بود جوان 24 ساله اى كه عارف بزرگ شهر، وقِت 
ديدنش لبخند مى زد و خاضعانه مى گفت: « آقا 

ابراهيم... ما را نصيحت كن»! 
فقط خدا مى داند پيِر طريقت در عرفان جوانانه 
« ابراهيم» چه ديده بود كه وقتى از درس گفتن 
براى شاگردانش فارغ مى شد، حاضر بود گوش 
بسپارد به نگفتنى ها و نديدنى هاى شاگردى كه 
البد در جبهه هاى جنگ، پله هاى طريقت را چند 

تا يكى باال رفته بود ؟! 

  اليه اول
ســال 1336 در محله اى اطراف ميدان خراسان 
بــه دنيا آمد. فرزند چهارم خانــواده، نوجوان بود 
كه پدرش را از دســت داد. به جز درس خواندن 
در مدرســه ها و دبيرستان هاى «ابوريحان و كريم 
خان زند»، مطالعه غير درسى هم داشت و حتى 
در مشغوليت هاى آن دورانش نشستن پاى درس  
عالمه «محمد تقى جعفرى» هم ديده مى شود. به 
جز اين ها در بــازار تهران هم كار مى كردو عالوه 
بر اين ها از وقتى اســتخوان تركاند و قد كشيد، 
ورزش هم به مشغوليت هاى جدى اش اضافه شد. 
از واليبال بگيريد كه ســرگرمى اصلى اش بود تا 
گود زورخانه و تشــك كشتى كه بعدها به آن ها 
عالقه مند شد. چند دوره قهرمانى آموزشگاه هاى 
كشور، كار كردن در سازمان تربيت بدنى و بعدها 
نيز معلمى در مدرســه ســابقش - ابوريحان - 
فعاليت در كميته انقالب اسالمى و سرانجام حضور 
در كردستان، همه چيزهايى است كه مى شود از 

اليه اول زندگينامه « ابراهيم هادى» گفت. 

  آدم شدن، مهم تراست
مربيان ُكشتى اش مى گفتند: ابراهيم را بزودى 
روى تشك مسابقات جهانى مى بينيد. چيزى هم 

براى قهرمانى جهان كم نداشت. قد و قامت بلند،، 
قدرت بدنى فراوان، دست هاى قوى و كشيده اى 
كه اجراى فنون و دفاع كردن را برايش آســان 
مى كرد، زيــر گيرى هايى كه امــان حريف را 
مى بريد و فن « لنگ» كه شگردش بود و بى نقص 
آن را اجرا مى كرد؛ اما باور كردنش سخت است 
كه نوجوان 15 ساله با وجود انتخاب شدن براى 
مسابقات كشورى، دقيقه 90 حاضر به مسابقه 
نشود و غيبش بزند. مربيانش بعدها فهميدند كه 
چون وليعهد قرار بود جوايز ورزشكاران را بدهد 
«ابراهيم» حاضر به شــركت در مسابقات نشده 
اســت! ماجراى رفتنش به يك وزن باالتر براى 
اينكه مجبور به شكســت دادن رفيقش نشود، 
باخت عمدى در فينال به حريفى كه ســخت 
به پول جايزه اول مســابقات نياز داشت، نرفتن 
سراغ پاهاى حريفى كه پيش از مسابقه گفته بود: 
داداش...آسيب ديدم...هواى پاهامو داشته باش... 
از جمله خاطراتى است كه دوستان و حريفانش 
از او گفته اند. بــراى خودش، توى دنياى خاص 
خودش، « پورياى ولى» تهران بود، پا، جاى پاى 
«تختى» گذاشته بود، اما بدون شهرت. در پاسخ 
اعتراض برادرانش كه: مگه نمى خواى مشــهور 
بشى...قهرمان بشى؟ گفته بود:« از مشهور شدن 

مهم تر، اينه كه آدم بشيم».

  گروه نامنظم
جوانمردى و رفيق دوستى را فقط براى مسابقه 
نمى خواســت. چه در برخورد با حريف آسيب 
ديده، چه وقتى كه دزد محله را زخمى دستگير 
كرده، به بيمارســتان برده و بعدها هم با كمك 
اهالى مسجد برايش شغلى دست و پا كرده بود. 
چه زمانى كه صورت متهم دســتگير شده اى را 

پوشــانده بود تا اگر فردا تبرئه شد، جلوى اهل 
محل آبرويش نرفته باشــد. وقتى قرار شــد در 
جبهه غرب نيــز مانند جنوب، گروه جنگ هاى 
نامنظم - گروه شــهيد اندرزگو - راه بيندازند، 
مســئوليت گروه را عمالً بــه «ابراهيم» دادند تا 
بشود گروه 40 نفره اى كه همه جور آدم در آن 
پيدا مى شد. از نوجوان تا پيرمرد، از افراد بي سواد 
تا فارغ التحصيــل دكتري، از بچه هاي اهل نماز 
شب تا آن هايى كه توى گروه نماز خواندن را ياد 
گرفتند، از بچه هاي حوزه رفته تا كمونيست هاي 
توبه كرده و.... درســت مثل آدم هايى كه پشت 
جبهه، دور و بر «ابراهيم» پيدايشان مى شد و چند 
وقت بعد نمازخوان مى شدند و پاى ثابت مسجد 

و كارهاى خير.

  جاويد االثر
22 بهمن سال 61، والفجر مقدماتى و ماجراى 
كانال «كميل» را البد شــنيده ايد. آنجا قهرمان 
زياد دارد، پهلوانش اما « ابراهيم » است كه براى 
پهلوان شــدن، در اوج گمنامى، از قهرمانى ها و 
شهرت ها گذشته بود. بچه هاى گردان «كميل» 
خط را شكسته بودند و براى رسيدن به ارتفاعات 
هدف، رســيده بودند به كانالى با عمق 4 متر، 
عرض 6 متر و طول 95 كيلومتر! دشــمن انگار 
هرچه گلوله توپ، تانك و خمپاره توى دنيا بود 
را مى ريخت روى كانــال... چند نفرى كه زنده 
برگشــتند، از «ابراهيم» گفتند، رسيدگى اش به 
زخمى ها، چيدن شــهدا كنار هم در گوشه اى 
از كانال، جنگيدنــش و... اينكه آخرين لحظات 
راهى شان كرده بود كه برگرديد عقب... بچه هاى 
تفحص هرگز موفق نشدند پيكر «ابراهيم» را پيدا 

كنند !     
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  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

تكذيب كمك 12 هزار ميلياردى
فرارو / روابط عمومى وزارت صنعت، معدن و 
تجارت اعالم كرد، خبر منتشر شده در برخى 
خبرگزارى هاى كشور مبنى بر كمك 12 هزار 
ميليارد تومانى دولت به شركت «هپكو» اراك 

درست نيست.

رئيس جمهور وحشتناك!
عصرايران / ترامپ در مصاحبه با يك روزنامه 
اســرائيلى گفت:« اوباما يــك رئيس جمهور 
وحشــتناك براى اســرائيل بود، زيرا توافق 

هسته اى با ايران را تسهيل كرد»!

توافق دركار نيست
پارسينه / «ديميترى پسكوف»، سخنگوى 
رياســت جمهورى روســيه دربــاره برخى 
گمانه زنى هــا در خصوص ديــدار «پوتين» و 
«روحانى»، گفت:«هيچ توافق مشــخصى در 
گفت وگوى تلفنى اخير رئيسان جمهور روسيه 

و ايران صورت نگرفته است».

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4612/19

23/0323/36 4/575/29

17/0917/43

6/226/54

17/2818/02
هنوز مى جنگند...

روزگارى، مدافعان وطن بودند و حاال كهنه ســربازانى كه روى صندلى چرخدار، 
موها را ســپيد كرده اند.... دستى، پايى، چشمى و نفسى را به يادگار در جبهه ها 

جا گذاشته اند...
مردانى كه نَه «درصد» خواسته اند، نَه پى پرونده و حمايت و دستمريزادى دويده اند 

و نه اشك هايشان را به ُرخ كشيده اند...
همان ها كه از زير اكسيژن ماندن، سال هاست كه گاليه ندارند... از مجروحيت و 
جانبازى... از مرفين ها و ُمســكن هايى كه وعده به وعده، ميهمانشان شده اند... از 
قرص و كپسولى كه هرروز سالم شان را عليك مى گيرند... از خانه هاى استيجارى... 

از معيشت دشوار و فرزندان بيكارشان...
كم نيستند رزمندگانى كه هنوز مى جنگند! در تخت هايشان... با دردهاى بى شمار 

راكد... در تنهايى... بى گردان و لشكر... بى همرزم و فرمانده...
معرفت مان كجاست؟ چرا دچار نگاه عاشق شان نمى شويم؟ از ما، چند نفر، تا گلزار 
شهدا براى فاتحه اى و عرض ارادتى رفته است؟ يا به نشانه احترام، در خانه جانبازى 
را كوبيده؟ با زبانى سپاسگزار... با حمايت... با جمالتى كه بر آتش دردها، َمرهمى 

باشند، چند كالم سالم و احوالپرسى كرده است؟
از ما، تا به حال چند نفر به ميهن پرســتى عميق اين بزرگان ســفر كرده است؟ 
رمان و فيلم و روايت دست چندم را كنار گذاشته و تا جزر و مد يك جانباز رفته 
و گذشته اش را دق الباب كرده است... دلدادگى شورانگيزش را... پالك و چفيه و 

سربند مقدس اش را...
كاش يادمان نرود بهاى آزادى امروزمان را... شــيميايى و اســارت و ماِم به خون 
نشسته وطن، دشمن غاصب و مردان بااخالص را كاش يادمان نرود...مرصاد، خيبر، 

فتح المبين و... مردانى را كه هرگز با آنان بى حساب نخواهيم شد.

تلنــــــــگر
 ايستگاه/ رقيه توسلى 

اكونوميست
هفته نامــه اكونوميســت چــاپ انگليس در 
تازه ترين شــماره خود در گزارشى به تالش 
بيش از اندازه آمريكا براى بازگرداندن شرايط 
مناســب اقتصادى به اين كشــور مى پردازد، 
حركتى كه با تحت فشــار گذاشــتن شديد 
بخش هاى مختلف اقتصــادى در حال انجام 
است و به تعبير اين مجله نوعى قمار محسوب 
مى شــود. اكونوميســت در مقاله اى با تيتر 
«اوج گيرى ايالن ماســك» كه اخيراً شركت 
تحت رهبــرى او پــروژه اى اختصاصى براى 
كشف نقاط ناشــناخته فضا را عملياتى كرد، 
به نقش پر رنگ او در پيشرفت علمى جهان 

مى پردازد.

تايم
هفته نامه تايم چاپ آمريكا با انتشــار عكسى 
بزرگ از «چادويك بوزمن» ستاره سياه پوست 
ســينما بر روى جلد خود، در گزارشى با تيتر 
«قهرمان بــر مى خيزد» به نقــش تأثيرگذار 
او در ظهور نخستين شــخصيت ابر قهرمان 
سياه پوســت ســينما در فيلم «پلنگ سياه» 
مى پردازد. فيلمى كه بــه گفته تايم نه تنها 
قدرت خارق العاده او را از ديد سينمايى نشان 
مى دهد، بلكه قــدرت فوق العــاده اى از نظر 
اجتماعى و فرهنگى براى سياه پوســتان، در 
اين روزها كه دوباره بحث مبارزات نژادى آن ها 

رونق گرفته فراهم مى آورد.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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