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 گزارش قدس از آنچه جامعه ايران مى خواهد 

مسئله مردم اقتصاد است نه همه پرسى سياسى

اتصال ريلى مشهد-بجنورد-
گرگان در راستاى خدمت 

رسانى به زائران رضوى

آستان قدس 
طوالنى ترين 

خط آهن 
شمال شرق را 

اجرا مى كند

 سياست  رئيس جمهور در روز 22 بهمن در سخنرانى خود گفت: «اگر جناح ها اختالف 
دارند صندوق راى را بياوريم و هرچه مردم گفتند عمل كنيم». البته ايشان براى طرح همه 
پرسى به اصل 56 قانون اساسى متوسل شد و گفت: «قانون اساسى بن بست ها را برداشته 
و ظرفيت بزرگى دارد و اگر در موضوعى با هم بحث داريم بايد به اصل 59 مراجعه كنيم.» 
اين اظهارات رئيس جمهور در حالى است كه مركز افكارسنجى دانشجويان ايران (ايسپا) 
در نظرسنجى اى با جامعه آمارى 4500 نفره، به بررسى اعتراضات دى ماه 96 پرداخته و 
اعالم كرده 80 درصد از مشاركت كنندگان در نظرسنجى مباحث اقتصادى را مهمترين 

داليل نارضايتى از شرايط فعلى مى دانند و...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
قائم شريعتى 

مردم جشن 39 سالگى انقالب را با حماسه حضورشان با شكوه هرچه تمام تر برگزار 
كردند و 22 بهمنى تماشايى را خلق كردند. اين شايد يكى از داليلى باشد كه مرحوم 
امام در وصيت نامه تاريخى خود درباره اين امت فرمود: «من با جرئت  مدعى هستم كه 
ملت ايران و توده ميليونى آن در عصر حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اهللا(ص) 

و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حسين بن على...

مسئوالن مقام مردم را بشناسند 
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واشنگتن
عقب نشست

وادادگى در برابر فرهنگ بيگانه 
روشنفكرى نيست

گرمخانه ها  قربانى 
نگاه سرد مسئوالن
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قرآن جايگاه فاطمه را ثابت مى كند
 چهارده  ماجراى زندگى حضرت فاطمه  در اين شماره ويژه نامه «چهارده» مى خوانيد

و اتفاق هايى كه پس از رحلت پيامبر اسالم رخ 
داد، همواره يكى از پرچالش ترين وقايع تاريخ 
اسالم و اهل بيت  بوده است. عوامل بسيارى

دست به دست هم داده اند تا زندگى بزرگترين 
بانوى تاريخ را در هاله اى از ابهام قرار دهند، اما 
حقيقت فاطمى آنقدر درخشان است كه با همه 

اين تالش هاى مذبوحانه، هنوز...

نگاهى به مذاكرات دو كره حجت االسالم والمسلمين رئيسى: كارتن خواب ها هنوز زير پل ها را ترجيح مى دهند

بازگشت سرخابى ها
به ليگ قهرمانان آسيا

شفر و برانكو 
با توپ پر 

مى آيند

فريادهاى حاتمى كيا 
چه پيامى داشت؟

به وقت
انقالب

 ............ صفحه 10 ............ صفحه 12

دالر4850 تومان
طال گرمى 150 هزارتومان

هميشه پاى 
يك چمدان 

در ميان است
 ............ صفحه 7

:پيامبر اعظم
... اگر علم 

خواهى، خود را 
وقف آن كن، زيرا 

علم از آِن كسى 
است كه خود را 

وقف آن سازد. 
بحار- ج 1 ص 227
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فاطمه نخستين
 مدافع حريم واليت

 حجت االسالم ابراهيم بهاري
 واعظ و كارشناس معارف اسالمي

 ايستاده
بر قله شجاعت

 گفت و گو با آيت اهلل حسن عالمي 
عضو خبرگان رهبري 

 شماره 65  سـه شنبه24بهمن 1396 26 جمادي االول 1439

هـیئت

صفحه  3صفحه 2

آيت اهلل محمدعلی جاودان 
معتقد است جريان های بسياری در 

تاريخ تالش کرده اند تا زندگی حضرت 
فاطمه تحريف شود، اما موفق نشدند

قرآن، جایگاه

  فاطمه 
را ثابت می کند

صفحات 4 و 5
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 سه شنبه   24 بهمن 1396  26 جمادى االول 1439 13 فوريه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8621  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

سرعت در حل مشكالت ضرورت كنونى كشور است   خانه ملت: رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه بايد همه قوا در جهت رفع مشكالت اقتصادى فعاالنه مشاركت كنند، گفت: سرعت در حل مشكالت 
ضرورت كنونى كشور است. على الريجانى در نطق پيش از دستور خود در جلسه علنى ديروز مجلس با اشاره به حضور پرشور مردم در راهپيمايى 22 بهمن، گفت: الزم است از ملت بزرگ ايران، سپاسگزارى كنيم. وى 

اظهارداشت: از همه صاحب نظران سياسى، احزاب و رسانه ها خواهش مى كنيم اين دستاورد ملى را دوباره دستاويز كشمكش ها و قيل و قال هاى سياسى قرار ندهند. ماهيت اصلى اين حركت وحدت همه بود. 

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

 اخبار  رئيس قوه قضائيه حضور ميليونى 
مــردم در راهپيمايى 22 بهمــن را موجب 
افزايــش اقتــدار ملــى و خنثى ســاختن 
توطئه هاى دشمن دانست و از همه مسئوالن 
خواســت كه قدردان بصيرت مردم به عنوان 

يكى از بزرگ ترين نعمات الهى باشند.
آيت اهللا آملى الريجانى در جلسه مسئوالن 
عالى قضايى، راهپيمايى ملت ايران در سالروز 
پيروزى انقالب اسالمى را باشكوه، مثال زدنى 
و چشمگير توصيف كرد و گفت: اين حضور 
عظيم براى همه جهانيان در اين برهه خاص 
شگفتى آفريد. همه بايد خدا را براى نعمت 
بصيرت، عزم و همت مردم در 
ايســتادگى به پاى ارزش هاى 

انقالب شاكر باشيم. 
وى با بيان اينكه حضور مردم 
ملى  اقتــدار  افزايش  موجب 
و خنثى ســاختن دشمنى ها 
اســت، تصريح كرد: دشمنان 
جمهورى اســالمى بخصوص 
آمريكا و اذنــاب آن در طول 
ســال بــراى ايجاد شــكاف 
ميان مردم ايــران، ايجاد جو 
بى اعتمادى نســبت به نظام 
و سمپاشــى دربــاره اصل و 
ميليون ها  انقالب،  بنيان هاى 
دالر هزينه مى كنند و هزاران 
رسانه، سايت و شــبكه براى رسيدن به اين 
هدف ناصحيح، غيرعقالنى و غيرانسانى به راه 
مى اندازد؛ اما حضور هرساله مردم به صورت 

يكپارچه و منسجم، تمام اين هزينه ها را بى 
فايده و توطئه ها را نقش بر آب مى كند.

 نعمت بسيار بزرگ
آيــت اهللا آملى الريجانى افــزود: اين نعمت 
بســيار بزرگى است كه مردم با وجود برخى 
اختالف سليقه و يا مخالفت با برخى روش ها 
و منش ها، وقتى مسئله امنيت و مصالح كشور 
مطرح است به صورت يكپارچه مى ايستند كه 
ما بايد نعمت ائتالف، اتحاد، انسجام، بصيرت، 
درك باال و دشــمن شناســى مردم را شاكر 
باشيم. رئيس دستگاه قضا اظهار كرد: دشمن 
شناســى در شــرايطى كه مردم مشكالت 
معيشــتى دارند و دشمن هم با سوءاستفاده 
از اين شــرايط اقدام به سمپاشى عليه نظام 

مى كند، كار دشــوارى اســت، اما مى بينيم 
كه ملت در دورترين نقاط اين ســرزمين از 
شهرهاى بزرگ گرفته تا روستاهاى كوچك 
با وجود همه مشــكالت به اين تشخيص در 
شناســايى دوست از دشــمن رسيده اند و با 
حضور خود در صحنــه، اتحاد ملى را به رخ 
جهانيان مى كشــند. چنين هوشــمندى و 
درايتى كه در مردم وجود دارد قطعاً از عنايات 
حق تعالى است و همه بايد قدردان اين نعمت 
باشيم. آيت اهللا آملى الريجانى با بيان اينكه 
مردم عزيز ما در حفظ ارزش ها و دستاوردهاى 
انقالب در نزديك به چهار دهه ســنگ تمام 
گذاشته اند، خاطرنشان كرد: مسئوالن بايد بنا 
به تعبير مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) با 
روحيه انقالبى و كار جهادى به بصيرت مردم 

پاسخ دهند و براى خدمت هرچه بيشتر تالش 
كنند. نبايد فراموش كرد كه عبادت صرفاً نماز 
و روزه نيست بلكه حسب برخى روايات، رفع 
گرفتارى مردم و رسيدگى به مشكالت آن ها 

از باالترين عبادت ها است.

 خدمت رسانى به طور صحيح
رئيس قوه قضائيــه تأكيد كرد: هركس بايد 
در چارچوب وظايف قانونى و مسئوليت هاى 
شــرعى و حقوقى كه برعهده دارد به صورت 
صحيح خدمت رســانى كنــد. نظارت هاى 
مســتمر و انجام درســت امور از مهم ترين 
خواسته هاى مردم است. كشور ما سرشار از 
اســتعدادهاى مادى و معنوى است و حضور 
باشكوه مردم در صحنه نيز همانند آنچه كه 
در راهپيمايى 22 بهمن شاهد بوديم، بهترين 
پشتوانه براى قوا جهت خدمت رسانى هرچه 
بيشتر اســت. در چنين شرايطى فقط كافى 
است صادقانه با مردم سخن بگوييم و وظايف 
خود را به درســتى انجام دهيم تا مشكالت 
كشــور رفع شــود.  آيت اهللا آملى الريجانى 
در ادامه با اشــاره به تالش بــراى ايجاد جو 
بى اعتمادى در كشور از سوى دشمنان تصريح 
كرد: ما نبايد در اين زمينه به دشمن كمك 
كنيم. دشمن ســال هاست در پى اين است 
كه بگويد فساد گسترده در كشور وجود دارد. 
ما براى مقابلــه با چنين توطئه اى، به دور از 
هرگونه افــراط و تفريط بايد برخورد مؤثر با 
فساد داشته باشيم و بدانيم كه برخورد با فساد 

نيازمند عمل است. 

رئيس قوه قضائيه:

مسئوالن، قدردان بصيرت مردم باشند

  بنده پرســتار و فرزند شــهيدم و تاكنون فقط از سهميه پدر شهيدم توانستم در 
چابهار كه همسرم نظامى بود در بيمارستان آن شهر استخدام شوم و زمانى كه همسرم 
به مشهد منتقل شــد و درخواست انتقال به تبعيت از ايشان كردم با بنده برخورد و 
به هيچ كدام از تقاضاهايم رســيدگى نشد، ديوان عدالت رفتم بررسى شد و در حال 
اخراجم! بنياد شهيد رفتم بررسى نشد، حراست وزارت علوم پزشكى رفتم كه هيچ... 
و هم اكنون در حال اخراج از علوم پزشكى استان سيستان و بلوچستان هستم. شما 
كه مى شنويد حرفم را سالم مرا به پدر شهيدم كه نديدمش برسانيد و بگوييد خوشا 

به حالت!. 9150001633
   آيا بهتر نيست جشنواره فيلم فجر و انتخاب برترين ها در يك روز ديگرى غير از 
22 بهمن برگزار شود تا 22 بهمن به 22 بهمن اختصاص پيدا كند و نگاه ها به سوى 

ديگرى مايل نگردد. 9380000095
  آقاى رئيس جمهور! 22 بهمن را مشــاهده كرديد كه مردم باحضور ميليونى 
خود به عهد و پيمان خود با انقالب و اســالم وفا كردند، اما دولت شــما در طول 
پنج سال گذشته با بى توجهى به 80 درصد جمعيت آسيب پذير جامعه انقالبى و 
حاضر در صحنه و بى توجهى به معيشت آن ها و با خواباندن بازار كار و كارخانه ها 
و كارگاه هــاى كوچك، دل اين مردم حاضر در صحنــه را به درد آورد! اين حق 

مردم نيست! 9150000210
  شايد به جرئت بتوان خالقيت را كليدواژه موفقيت در زندگانى امروز دانست و گرنه 
اگر هدف جوان ما آن باشد كه كتاب و جزوات دانشگاهى را مانند طوطى حفظ كند، 
بايد آن را فقط و فقط براى زيبايى، پس از اخذ مدرك، به ديوار سنجاق كرد، چرا كه 

ارزش ديگرى ندارد. 9150008521
  بنده متوجه نشدم كه منظور آقاى روحانى از آسان كردن انتخابات چيست؟ مشكلى 
كه وجود داشته اين بوده كه برخى نامزدها با وعده ها و تبليغات كذايى و هزينه هاى 

چند 10 ميلياردى خود را به كرسى رياست رساندند!. 9150001648
  در اروپا با ماليات كشــور اداره مى كنند، در ايران با ماليات، پول نفت، گاز و وقف، 

بازهم كسرى بودجه داريم!. 9150007302 
  صد سالم به ملت غيور ايران كه توطئه دشمنان اسالم و ايران را خنثى كردند و 
وفادارى خودشــان را به رهبر فرزانه انقالب، اسالم و ايران اسالمى باحركت بى سابقه 
خودشان به نمايش گذاشتند و اميال شيطانى دشمنان ايران و اسالم را به يأس تبديل 

كردند، آفرين به شماملت فداكار و ثابت قدم. 9150008932
  همان طورى كه همگان شــاهد بودند در حادثه زلزله و برف سنگين جاده ها، 
مهندس آخوندى از لحظات اول با چه فداكارى و ايثار در صحنه حضورى جهادى 
داشــت و بارها تا مرز شــهادت هم پيش رفت و تا آخرين نفر را از مهلكه نجات 
نداد زندگى را بر خود حرام كرده و به پشت ميز وزارت و خانه برنگشت! پيشنهاد 
مى كنــم براى اطالع آيندگان و ثبت نام اين وزير دســت از جان شســته، تونل 
جديد االحداث شــمال را كه تأخير در ساخت آن هم يكى ديگر از شاهكارهاى 
دوره هشت ساله وزارت ايشان است به نام نامى اين اميركبير زمان تونل آخوندى 

نامگذارى شود!. 9150002831
  آقاى روحانى بتازگى برجام را يك رويكرد براى امنيت منطقه اى معرفى كرده ايد! 
لطفاً قبل از اين ايده به عنوان يك حقوقدان نقض برجام را براى مردم تعريف كنيد؟ آيا 
لغو برجام توسط100 درصد مجلس آمريكا، لغو برجام نيست؟ محدوديت در جابه جايى 
و مبادله دالر چطور؟ ولى ظاهراً از نظر شما و غالب نمايندگان مجلس، نقض برجامى 

نبوده خوشا به حالتان كه اين همه در مجلس طرفدار داريد!. 9350003156
  اين قدر دولت روى بافت فرسوده مانور ندهد؛ اگر هدف كمك به بى خانمان هاست 
هيچ گاه مســتضعف قادر به خريد خانه در بافت فرســوده و گران شــهرها نيست!. 

9150006279
   روحانى اوايل رياســت جمهورى كلمه در ميان، اسم آقا را مى آورد براى پيشبرد 
اهدافى مانند برجام، وقتى با روشــنگرى رهبرى عظيم الشأن مواجه شد ديگر از آن 

سخنان خبرى نيست!. 9150001136
  آقــاى رئيس جمهور! چه نرم و چه تند به هرشــكلى كــه گرانى و تورم به مردم 
مظلوم و مستضعف 80 درصد جمعيت زير خط فقر تحميل شود، گرانى و تورم است 
به هرشكلى كه باشد! مگر گرانى و تورم باالى 30درصدى كه داريم تحمل مى كنيم 
وقتى نرم و آهسته واردشود به ما رحم مى كند يا تخفيف قائل مى شود! اين چه مدل 
رفتارى است كه شما با مردم مى كنيد؟ گرانى و تورم از هر نوعى كه باشد به حال شما 

دولتمردها كه حقوق هاى نجومى مى گيريد، چه تأثيرى دارد؟.9350007054

مسئوالن مقام مردم را بشناسند 
مردم جشــن 39 ســالگى انقالب را با حماسه 
حضورشان با شكوه هرچه تمام تر برگزار كردند و 
22 بهمنى تماشايى را خلق كردند. اين شايد يكى 
از داليلى باشد كه امام(ره) در وصيتنامه تاريخى 
خود درباره اين امت فرمود: «من با جرئت  مدعى 
هستم كه ملت ايران و توده ميليونى آن در عصر 
حاضر بهتر از ملت حجاز در عهد رسول اهللا(ص) 
و كوفه و عراق در عهد اميرالمؤمنين و حســين 
بن على، مى باشند»؛ زيرا با وجود انبوه تبليغات و 
فضاسازى هاى سوء دشمن در ايجاد فضاى يأس 
و سستى براى به وجود آوردن اشتباه محاسباتى 
در خواص و مسئوالن جامعه و آدرس غلط دادن، 
خود به خطا رفته و مردم ما را نشناخته اند و گاه 
ســخنان احمقانه اى بر زبان رانده اند. «الحمدهللا 
الــذى جعل أعدائنــا من الحمقــاء» بنابراين از 
دشمنان قسم خورده اين ملت انتظارى نيست، 
اما مسئوالن كشور بايد مراقب باشند كه از مردم 
عقب نمانند و به تعبير رهبر معظم انقالب مردم 

را درست بشناسند.
ايــن دقيقاً همان نكته اى اســت كــه امام(ره) 
مى فرمود: «ما نمى توانيم از عهده شــكر نعمت 
وجود اين ملت برآييم، لكــن بايد تا حد امكان 
شكرگزارى كنيم. شكرگزارى به اين نيست كه 
ما بگوييم «الحمدهللا»، آن هم يك شــكر است، 
شــكرگزارى به اين است كه ما مقام اين ملت را 
بشناسيم كه حجت را بر ما اين ها تمام كرده اند». 
در تعبيــر حضرت على عليه الســالم نيز حضور 
حاضــر و ناصر(مردم) حجــت را تمام مى كند و 
بنابراين در چنين شرايطى بار سنگينى بر دوش 
مســئوالن قرار مى گيرد. اين حضور حماســى 
تجديد بيعت امت با آرمان هــاى امام و رهبرى 
است و بى ترديد يكى از اساسى ترين آن ها اجراى 
عدالــت و رفع تبعيض و مبارزه با ظلم و اژدهاى 

هفت سر فساد است.
الزم است مسئوالن قواى سه گانه از بايد گفتن ها 
كــم كنند و با روحيه جهــادى و عمل انقالبى، 
گام هاى مؤثرى در اين مسير بردارند و به صورت 

عملى از مردم قدردانى كنند.
وقت آن رســيده است كه هر يك از مسئوالن و 
مديران، گزارشــى شفاف از عملكرد خود و وضع 
معيشت خود و بســتگان نزديك شان در دوران 
مســئوليت ارائــه دهند و از كاســتى هاى خود 
عذرخواهى كنند و هر چــه زودتر در رفع آن ها 
بكوشــند و بيشــتر در ميان مردم و مانند مردم 
باشند و طبق فرمايش اميرالمؤمنين، حجاب ها را 

از ميان خود و مردم بردارند.
22 بهمن امســال نيز نشان داد مردم قهرمان ما 
با استقامت به راه خود ادامه مى دهند و همچنان 
انقالبى هستند، اما به نظر مى رسد برخى مديران و 
نسل اولى هاى انقالب يا خسته شده اند و يا خداى 
ناكرده از آن آرمان ها منحرف شده و آلوده به فساد 

و تبعيض گشته اند و يا اساساً پشيمان شده اند.
حضور حماســى و تماشايى مردم هرگز تأييد و 
رضايت از چنين اشــخاص و كارگزاران نيست؛ 
زيرا مردم گله مندند، از مشــكالت نظام بانكى، 
بيكارى، معضل آلودگى، ترافيك كالنشــهرها و 
جاده ها، صنعت خودرو، قاچاق، برخى باندبازى ها و 
سياسى كارى ها، ولنگارى هاى فرهنگى و تعطيلى 
قرارگاه هاى مركزى فرهنگــى و غيره، بنابراين 
حضور انقالبى مردم هشــدارى جدى به مديران 
ناكارآمد، فاسد، خسته و پشيمان و اعطاى فرصت 
مجدد به آن ها براى اصالح خود و همراهى با موج 
خروشان ملت است و كسانى هم كه عاجزند، به 
كنارى روند قبل از آنكه توسط همين مردم رانده 
شوند. كار را به نسل ســوم پر شور و با انگيزه و 
مؤمن و انقالبى واگذار كنند كه اعتماد و اميد رهبر 
انقالب نيز به اينان بيشــتر و آينده نيز با داشتن 

خبرچنين نسل پويا، درخشان و بالنده است.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

قائم شريعتى 
كارشناس مسائل سياسى

صداى مردم   

خبــــــر

حجت االسالم والمسلمين رئيسى:
وادادگى در برابر فرهنگ بيگانه روشنفكرى نيست

قدس: حجت االسالم والمسلمين رئيسى 
در نشست با نخبگان، فرهيختگان علمى 
و فعاالن فرهنگى شهرستان قائنات گفت: 
اگر ظرفيت ها به صورت عادالنه توزيع شود، 
بسيارى از جوانان در دور افتاده ترين نقاط 
كشور به دليل استعداد و نخبگى منشأ آثار 

و بركات فراوان خواهند شد.
توليت آستان قدس رضوى با بيان اينكه روشنفكر كسى است كه بتواند نياز جامعه را 
رصد كرده و بهنگام در جامعه اثرگذار باشد، افزود: وادادگى در برابر فرهنگ بيگانه و 
سخنان ديگران روشنفكرى نيست.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
اينكه برخى افراد در داخل كشور، تفكر جاهليت مدرن را باور دارند و به طور رسمى 
در ســخنرانى هاى خود مى گويند اگر قرار است گرهى از مشكالت كشور باز شود، 
بايد به غربى ها نزديك شد، ادامه داد: اين در حالى است كه موفقيت تجربه گفتمان 

ايستادگى و مقاومت، در عرصه هاى مختلف به اثبات رسيده است. 
عضو مجلس خبرگان رهبرى با تأكيد بر اينكه اگر به دليل نبود امكانات، كاستى هايى 
باشــد، مردم كنار مى آيند، تصريح كرد: همان طور كه در دوران دفاع مقدس مردم 
با شرايط آن روز كنار آمدند، اما در شرايط كنونى كه كشورمان ذخاير و منابع غنى 

فراوانى دارد، طبيعى است مردم فقر و تبعيض را نمى پذيرند.

قدردانى شوراى هماهنگى تبليغات اسالمى
 از حضور مردم در راهپيمايى22بهمن

مهر: شــوراى هماهنگى تبليغات اســالمى به مناســبت حضور پرشكوه مردم در 
راهپيمايى 22 بهمن، بيانيه اى صادر كرد.

در بخشى از اين بيانيه آمده است: با حمد و سپاس بى حد خداوند سبحان به پاس 
نعمت بى بديل مردمى اينچنين متديّن، واليتمدار و حماسه آفرين و با زبان و قلمى 
عاجز و قاصر در سپاسگزارى زيبنده اين همه شور و شعور از هّمت واال و تحسين برانگيز 
و سعى بليِغ قاطبه شركت كنندگان گرانقدر در راهپيمايى و لبيك گويان صديق به 
رهنمودهاى گهربار امام المسلمين حضرت آيت اهللا خامنه اى(مدظله العالى) و ديگر 
مراجع عظام تقليد(دامت بركاتهم) همچنين تمامى خادمان با اخالص اين مراســم 
عزت آفرين در سراســر ميهن اسالمى كه در راستاى تمهيد مقدمات حماسه مايه 
مباهاتى كه با احساس تكليف دينى و انقالبى و اتكال اّمت حزب اهللا به قدرِت اليزال 
الهى خلق شــد تقدير و تشكر نموده و با ارج نهادن به اين هّمت واال و خداپسندانه 

مزيد توفيقات همگان را از خداوند قادر متعال مسئلت مى نمايد.

ترامپ اذعان كرد
حماقت آمريكا در خرج 7 تريليون دالر درخاورميانه

شبكه خبر: رئيس جمهور آمريكا با اذعان به «حماقت بسيار در خرج 7 تريليون 
دالر در خاورميانه» تصريح كرد: در حال مبارزه با فراگير شدن وحشتناك مواد مخدر 
هســتيم. دونالد ترامپ ديروز به فراگير شدن معضل مواد مخدر در كشورش اذعان 
كرد و افزود: پس از حماقت بسيار در خرج 7 تريليون دالر در خاورميانه، اكنون زمان 

سرمايه گذارى در كشورمان فرا رسيده است.

وزيرخارجه انگليس:
لندن نگران رفتارهاى تهران در سوريه است!

ايرنا: پس از هدف قرار گرفتن جنگنده متجاوز رژيم صهيونيستى توسط ارتش سوريه 
در روز شنبه هفته جارى، وزير خارجه انگليس ديروز مدعى شد رفتارهاى ايران در 
سوريه «نگران كننده» است! به گزارش رويترز، در بيانيه صادره از سوى وزيرخارجه 
انگليس در اين خصوص ادعا شده است: ما نگران رفتارهاى ايران هستيم كه تالش  ها 

براى ايجاد فرايند صلح واقعى در سوريه را با اخالل مواجه مى  كند!
وى افزوده است: از روسيه مى خواهيم تا از نفوذ خود براى اعمال فشار بر ايران استفاده 

كرده تا آن ها از اقدامات تحريك آميز در منطقه خوددارى كنند.

كشور ما سرشار از 
استعدادهاى مادى 
و معنوى است و 
حضور باشكوه 
مردم در صحنه نيز 
همانند آنچه كه 
در راهپيمايى 22 
بهمن شاهد بوديم، 
بهترين پشتوانه 
براى قوا جهت 
خدمت رسانى 
هرچه بيشتر است

بــــــــرش

توليت آستان قدس رضوى با بيان اينكه روشنفكر كسى است كه بتواند نياز جامعه را 

شماره پيامك: 30004567

 واليتى: 

راهكار سياسى در سوريه از نشست آستانه مى گذرد

خبر

 فارس  مشاور مقام معظم رهبرى در امور بين الملل با تأكيد بر اينكه 
ايران از نشست آستانه درباره سوريه دفاع مى كند، گفت:  اگر راهكار 

سياسى در سوريه وجود داشته باشد، از نشست آستانه مى گذرد.
على اكبر واليتى ديروز در حاشيه نشست شوراى مشورتى اجالس 
جهانى محبان اهل بيت(ع) در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشى 
مبنى بر اينكه آقاى بوگدانف از رايزنى ايران، روسيه و تركيه در آستانه 
قزاقستان درباره سوريه خبر داده است، رويكرد ايران در اين نشست 
چه خواهد بود، اظهارداشــت: بى ترديد ايران از اجالس آستانه دفاع 
مى كند.  وى افزود: ايران،  سوريه، روسيه و تركيه يك همكارى را از 
قبل شروع كرده اند و اين اولين اجالس آستانه نيست، بلكه استمرار 
اجالس هاى قبلى محســوب مى شــود و ما نسبت به آن خوشبين 
هستيم.  دبيركل مجمع جهانى بيدارى اسالمى افزود: اگر در سوريه 

راه سياسى وجود داشته باشد، از طريق نشست آستانه مى گذرد. 

وى در پاسخ پرسشى مبنى بر اينكه به دنبال سخنان آقاى مكرون 
رئيس جمهور فرانســه مواضعى از سوى شــما اتخاذ شد، اما ديروز 
آقاى كمالوندى اعالم كرده در صورت نقض برجام ايران مى تواند از 
تعهدات خود بكاهد، نظر شما در اين خصوص چيست، گفت: آنچه 
مسلم است اينكه ايران برجام را امضا كرده و با وجود همه مشكالت، 
برجام را پذيرفته و تا آنجا كه موارد مربوط به جمهورى اسالمى ايران 
مى شود، ما به تعهدات خود عمل كرده ايم و به هيچ وجه برجام قابل 

بازبينى و بازنگرى نيست. 
واليتى خاطرنشان كرد: هيچ حرف ديگرى به عنوان عوامل فشار كه 
غربى ها در نظر گرفته اند، مثل مسائل دفاعى و حضور ايران در منطقه 

قابل قبول نيست و ايران زير بار آن ها نخواهد رفت. 
وى تأكيد كرد: برجام همان چيزى است كه به صورت مكتوب مورد 
امضاى هفت كشور قرار گرفته است و يك كلمه زياد و كم نخواهد 

شد.  عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره هشدار مقامات 
آلمانى، فرانســوى و انگليسى به درخواست رژيم صهيونيستى به 
رئيس جمهور و مقامات ايران درباره ثبات در سوريه، تصريح كرد: 
منطقه، منطقه ماســت و ايران كشــورى مهم در غرب آســيا به 
شــمار مى رود و حق دارد در منطقه خود به نداى ملت هاى ديگر 
كه دوست ايران محسوب مى شوند و عضو محور مقاومت هستند، 
پاسخ مثبت بدهد و اگر از ايران براى مشورت و هر كمك ديگرى 
كه سبب تقويت محور مقاومت مى شود درخواستى دريافت كنيم، 

خواهيم پذيرفت. 

خانه ملت: رئيس كميسيون 
امنيت ملى مجلس از برگزارى 
جلسه اى با حضور نايب رئيس 
مجلس دربــاره مرگ كاووس 
سيدامامى در زندان اوين خبر 
داد. عالءالدين بروجردى درباره 

مرگ كاووس سيدامامى در زندان اوين، گفت: ديروز صبح 
فراتر از كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، 
جلسه اى با حضور شمارى از نمايندگان مجلس و با حضور 
نايب رئيس مجلس، جناب آقاى مطهرى برگزار شد و فيلم 
وى در زندان اوين را مشــاهده كرديــم. وى تصريح كرد: 
كاووس ســيدامامى متأسفانه به هر دليل شرايط زندان را 
نتوانسته تحمل كند، هرچند وى در سلول عادى نگهدارى 
نشــده، در واقع با توجه به اينكه وى استاد دانشگاه بوده، 
در ســلول مناسب نگهدارى شده است. وى افزود: در فيلم 
مذكور هم نشان مى دهد كاووس سيدامامى پيراهن خود را 
در آورده و براى خودكشــى آماده مى شود. خانواده وى نيز 
اين اتفاق را پذيرفتند، بنابراين درخواست كالبدشكافى هم 
نكرده اند. وى تأكيد كرد: خودكشى كاووس سيدامامى در 
زندان اوين  در اين جلسه كه با حضور شمارى از نمايندگان 

و نايب رئيس مجلس برگزار شد نيز تأييد گرديد.

 بروجردى خبر داد
تأييد خودكشى «سيدامامى» 

با بازبينى فيلم زندان اوين
وزارت  ايسنا: ســخنگوى 
شــركت  از  خارجــه 
در  كشــورمان  وزيرخارجه 
عراق  بازســازى  كنفرانس 

خبر داد.
به  اشاره  با  قاســمى  بهرام 

اهميت عراق به عنوان يك كشــور دوست و همسايه 
ايران گفت: دكتر محمد جــواد ظريف در كنفرانس 
بين المللى بازســازى عراق به ميزبانى كويت شركت 

خواهد كرد.
وى افزود: ايران از برگزارى اين كنفرانس اســتقبال 
و مشــاركت جامعۀ بين المللى را در روند بازســازى 
ايــن كشــور امــرى ضــرورى و اقدام در مســيرى 
درســت مى داند و ما بر ضرورت مشــاركت صادقانه 
و غير مشــروط جامعه بين المللى در اين بازســازى 
تأكيد داريم؛ جمهورى اســالمى ايــران در حمايت 
از مــردم و دولــت عــراق هيــچ گونــه ترديدى به 
خــود راه نداده اســت، همان گونه كــه در مبارزه با 
تروريســم نيز در كنــار مردم و دولت عــراق بوده و

 خواهد بود.

خبرگزارى صدا و ســيما: 
سركنسول ايران در شانگهاى 
دريانورد  پيكــر ســه  گفت: 
دريادل ســه شــنبه شب با 
پــرواز ماهان به تهران منتقل 
ايروش»  «عليرضا  خواهد شد. 

افزود: تمام مراحل و اقدام هاى الزم درخصوص انتقال پيكر 
دريانوردان انجام شده و براساس برنامه ريزي و پيگيري هاي 

صورت گرفته، منتقل شدن اين پيكر ها قطعي شده است.
نفتكش سانچي با 136 هزار تُن ميعانات نفتي 16 دي ماه 
با يك كشتي فله بر هنگ كنگي برخورد كرد كه بر اثر اين 
برخورد، نفتكش ســانچي دچار حريق و انفجار شد و 32 
دريانورد آن كه 30 نفر ايراني و دو نفر بنگالدشــي بودند، 

مفقود شدند.
بعد از پيگيري ها و جست وجوي مفقودشدگان، پيكر سه تن 
از دريانوردان پيدا شد و براساس بررسي ها و آزمايش «دي 
ان اي» پيكرها و خانــواده آنان، ايراني بودن پيكرها محرز 
شد و اكنون آماده انتقال به كشورمان هستند. جعبه سياه 
دو كشتي نيز درحال بررسي است تا اطالعات ذخيره شده 

آن ها و چرايي حادثه را مشخص كند.

هشتگ

#   يك بحث مهم

#   همچنان مصمم

#  براى نشاط بيشتر

#   اپوزيسيون پَرورى

#   اولويت يك همه پرسى

#   سردار سينما

ســيدمحمد بطحايى، وزيــر آموزش و 
پرورش در صفحه شخصى اش در توييتر با 

اشاره به برخى از موانع شور و نشاط در ميان دانش آموزان، درخواست 
مهمى را از خانواده ها و معلمان مطرح كرد و نوشت: «از  همه  همكارانم، 
از همه  خانواده ها و از تمامى  صاحب نظران درخواست مى كنم؛ براى 
حذف موانع ايجاد نشــاط در مدرسه تالش كنند. آزمون هاى مكرر 
و بى ثمــر، جزوه هاى فراوان كمك  آموزشــى و كالس هاى متعدد 

فوق برنامه درسى، كودكانمان را خسته و افسرده كرده است».

مجرى  حســينى،  ســادات  فضــه 
برنامه هاى صدا و سيما و فعال رسانه اى 

از موضوع اپوزيسيون پرورى در داخل نظام  گفت و با توجه به 
ضد نظام شدن برخى سلبريتى ها يادآور اين نكته شد كه «قطعاً 
يك جاى سيســتم مى لنگد كه خودش قدرترين  اپوزيسيون 
هايش را مى ســازد! يك نمونه اش سلبريتى هايى كه از همين 
 صدا وسيما هويت شان را مى گيرند، بعد تا مى توانند عليه اسالم 

و انقالب تالش مى كنند! تازه بحث نمكدان شكستن جدا!».

وحيد يامين  پور، فعال رسانه اى و مجرى 
برنامه سياسى «جهان آرا» در تلويزيون، 

با توجه به سخنان رئيس جمهور در پايان راهپيمايى 22بهمن 
كه از برگزارى همه پرسى و تكيه به رأى مردم در اختالف نظرها 
سخن گفته بود در توييتى به اين موضوع پرداخت كه «اگر بنا باشد 
 همه پرسى صورت پذيرد، بر اساس يافته هاى نظرسنجى  جناب 
آشنا و نارضايتى مردم از وضع معيشتى، همه پرسى براى برگزارى 

زود هنگام انتخابات رياست جمهورى در اولويت است».

عبدالحسين خسروپناه، استاد و پژوهشگر 
فلسفه دين و رئيس مؤسسه حكمت و 

فلسفه با اشاره به صحبت هاى دلسوزانه حاتمى كيا درباره حال و روز 
سينماى ايران، خطاب به اين كارگردان در توييتر نوشت: «حاتمى 
كياى عزيز؛ بغض مظلومانه در گلويت را در جشنواره فجر احساس 
كردم و شكايتت به خدا از سازمان هاى فرهنگى را شنيدم و غربت 
تو را در سينماى ايران ديدم، اما شهداى مدافع حرم بر شما سالم 

رساندند، خوشا به حالت برادر رزمنده عرصه فرهنگ».

سيد عزت اهللا ضرغامى، رئيس پيشين 
سازمان صدا و سيما از خبرى گفت كه 

در شبكه هاى اجتماعى دست به دست مى شود. خبرى مبنى بر ناديده 
گرفتن فيلم «التارى» به خاطر محتواى اين فيلم. ضرغامى با توجه 
به اين خبر در صفحه توييترش عنوان كرد «اينكه هيئت داوران به 
دليل محتواى يك فيلم، بررسى ساير ابعاد فنى و هنرى آن را كنار 
مى گذارند، قابل توجه است. اگر اين موضوع مورد تأييد همه داوران 

محترم باشد، آغاز يك بحث مهم راهبردى در عرصه سينماست».

ثابتى، فعال رســانه اى  اميرحســين 
و سياســى دانشــجويى، با اشــاره به 

صحبت هاى دكتر روحانى و تأكيد ايشــان به حــق رأى مردم و 
برگزارى همه پرسى در توييتى نوشت: «اگر  روحانى واقعاً مصمم 
است  همه پرسى برگزار شود، پيشنهاد مى كنم از مردم بپرسد آيا 
راضى هستند رئيس جمهورشان در يك خانه ده ها ميلياردى زندگى 
كند يا خير؟ پاسخ به اين پرسش و  شفاف سازى درباره خيلى مسائل 

ديگر به تصميم گيرى هاى بعدى مردم كمك خواهد كرد».

ســيدمحمد بطحايى، وزيــر آموزش و 
پرورش در صفحه شخصى اش در توييتر با 

اشاره به برخى از موانع شور و نشاط در ميان دانش آموزان، درخواست 

مجرى  حســينى،  ســادات  فضــه 
برنامه هاى صدا و سيما و فعال رسانه اى 

از موضوع اپوزيسيون پرورى در داخل نظام  گفت و با توجه به 

وحيد يامين  پور، فعال رسانه اى و مجرى 
برنامه سياسى «جهان آرا» در تلويزيون، 

با توجه به سخنان رئيس جمهور در پايان راهپيمايى 22

عبدالحسين خسروپناه، استاد و پژوهشگر 
فلسفه دين و رئيس مؤسسه حكمت و 

فلسفه با اشاره به صحبت هاى دلسوزانه حاتمى كيا درباره حال و روز 

سيد عزت اهللا ضرغامى، رئيس پيشين 
سازمان صدا و سيما از خبرى گفت كه 

در شبكه هاى اجتماعى دست به دست مى شود. خبرى مبنى بر ناديده 

ثابتى، فعال رســانه اى  اميرحســين 
و سياســى دانشــجويى، با اشــاره به 

صحبت هاى دكتر روحانى و تأكيد ايشــان به حــق رأى مردم و 

نظريه پرداز آمريكايى:
جنگ هسته اى مطابق دكترين 

ترامپ نزديك است!
مهر: «استفن لندمن» با بيان اينكه خشم رهبران 
آمريكا ممكن است موجب ايجاد جنگ هسته اى 
غير قابل تصور شــود، گفت: بــا توجه به جنون 
امپراتــورى آمريكا هيچ كــس در هيچ جاى دنيا 

امنيت ندارد.
نظريه پرداز و دانش آموخته دانشــگاه «هاروارد» 
آمريكا درباره دكترين هســته اى جديد آمريكا كه 
چند روز پيش منتشر شد، افزود: دكترين هسته اى 
ترامپ تابع استراتژى امنيت ملى و استراتژى دفاع 
ملى اوست، وى سياست هاى سخت بوش و اوباما 
را تشديد كرده، تمامى كشورهاى مستقل را هدف 
قرار داده و مى خواهد حكومت هايى در اين كشورها 
بر سر كار بيايند كه طرفدار و تابع غرب باشند، از 

جمله در روسيه، ونزوئال، ايران و سوريه.
وى تأكيــد كرد: آمريكا در حال حاضر به اندازه اى 
تســليحات هســته اى دارد كه مى تواند 10 بار يا 
بيشــتر كره زمين را با استفاده از آن ها نابود كند. 
هزينه زياد و بيهوده بــراى نظامى گرى و جنگ 
افزارى امنيت جهان را بشدت به مخاطره مى اندازد. 
«اســتفن لندمن»، درباره مهم تريــن تفاوت دكترين 
جديد و دكترين پيشــين، گفت: در دكترين جديد 
سياست هاى سخت دكترين پيشين تشديد شده است. 
اين تفاوت نشان دهنده خشم رهبران دولت جديد و 
تمايل آن ها به ادامه جنگ هاى بى پايان تجاوزگرايانه 
است كه ممكن است موجب ايجاد يك جنگ هسته اى 
غير قابل تصور شود. با توجه به جنون امپراتورى آمريكا 

هيچ كس در هيچ جاى دنيا امنيت ندارد.

رئيس كميسيون 
امنيت ملى مجلس از برگزارى 
جلسه اى با حضور نايب رئيس 
مجلس دربــاره مرگ كاووس 
سيدامامى در زندان اوين خبر 
داد. عالءالدين بروجردى درباره 

مرگ كاووس سيدامامى در زندان اوين، گفت: ديروز صبح 

 سركنسول ايران در شانگهاى خبر داد  سخنگوى وزارت خارجه:
ظريف در كنفرانس بازسازى 

عراق شركت مى كند
انتقال پيكر 3 دريانورد «سانچى» 

به تهران
وزارت   ســخنگوى 
شــركت  از  خارجــه 
در  كشــورمان  وزيرخارجه 
عراق  بازســازى  كنفرانس 

به  اشاره  با  قاســمى  بهرام 

خبرگزارى صدا و ســيما: 
سركنسول ايران در شانگهاى 
دريانورد  پيكــر ســه  گفت: 
دريادل ســه شــنبه شب با 
پــرواز ماهان به تهران منتقل 
ايروش»  «عليرضا  خواهد شد. 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

با حضور زائران و مجاوران نماز باران در حرم رضوى اقامه شد   آستان: با حضور زائران و مجاوران بارگاه منور امام هشتم(ع) نماز طلب باران به امامت حجت االسالم والمسلمين خزاعى در صحن جمهورى 
اسالمى اقامه شد. نماز طلب باران و رحمت الهى در جوار حرم مطهر امام رضا(ع) ظهر بعد از نماز ظهر و عصر در صحن جمهورى اسالمى اقامه شد. تعدادى از خادمان بارگاه منور امام رضا(ع) و زائران و مجاوران زيادى 

براى اقامه باشكوه نماز باران در اين مراسم معنوى شركت كرده و از خداى سبحان طلب بارش رحمت الهى كردند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
اتصال ريلى مشهد-بجنورد-گرگان در راستاى خدمت رسانى به زائران رضوى

آستان قدس طوالنى ترين خط آهن شمال شرق را 
اجرا مى كند

مديرعامل هلدينگ عمران  آستان: 
رضــوى از امضــاى قــرارداد انجام 
مطالعات، طراحى و ســاخت راه آهن 
گرگان- بجنورد- مشهد توسط آستان 

قدس رضوى خبر داد.
مهندس رنجبران گفت: اين توافقات 
فيمابيــن وزارت راه و شهرســازي، 
آستان قدس رضوى و شركت چيني 

سايناهيدرو پس از گذشت بيش از هشت ماه مذاكرات و جلسات مستمر صورت گرفته 
است. وى ادامه داد: راه آهن گرگان- بجنورد- مشهد به طول 546 كيلومتر مى باشد.

رنجبران مدت اين قرارداد را پنج ســال عنوان كرد و افزود: با توجه به اين كه 85 درصد 
پروژه توسط ســرمايه گذار خارجي يعنى شركت چيني سايناهيدرو و 15 درصد آن نيز 
توسط دولت تأمين مي شود، بنابراين مبلغ قرارداد با احتساب تمامى هزينه ها بيش از 8300 
ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. وى ادامه داد: با عنايت به اعالم آمادگى قائم مقام 
توليت آستان قدس رضوى و همچنين مدير عامل مؤسسه سازمان اقتصادي رضوى، هزينه 
مالي 15 درصد سهم كارفرما، توسط آستان قدس رضوى تأمين مي شود. رنجبران در پاسخ 
به اين پرسش كه كدام يك از شركت هاى هلدينگ عمران رضوى، عمليات اجرايى را در 
اين قرارداد بر عهده دارند، گفت: اجراي كل پروژه توســط شركت مسكن و عمران قدس 

رضوى به عنوان پيمانكار منتخب ايراني و طرف سوم قرارداد سه جانبه انجام خواهد شد.

نمايشگاه و فروشگاه دائمى گنجينه هنر رضوان رونمايى شد
آستان: گنجينه هنر رضوان در نمايشگاه و فروشگاه دائمى آثار نفيس هنرى واقع در 

مجموعه رضوان، با حضور مديران فرهنگى آستان قدس رضوى، گشايش يافت.
محمد ظريف صدر مســئول مجموعه رضوان، در آيين افتتاحيه اين نمايشگاه اظهار 
داشت: نمايشــگاه و فروشگاه آثار نفيس هنرى با عنوان گنجينه هنر رضوان زير نظر 
مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى و با هدف كمك به هنرمندان در چرخه 
اقتصادى در حوزه هنرهاى تجسمى آغاز به كار نموده و در حال حاضر با گردآورى 110 
اثر هنرى در قالب هاى خطاطى، نقاشى، نقاشى خط و... از 40 هنرمند ايجاد شده است. 
اين آثار براى فروش در نظر گرفته شده است. وى با اشاره به اينكه اين برنامه در نقطه 
آغاز قرار دارد، بيان داشت: اين برنامه براى دراز مدت در نظر گرفته شده است. در آينده 
اين مجموعه داراى وب سايت خواهد بود و به صورت متمركز با هنرمندان سراسر كشور 
و همچنين با خريداران بين المللى در ارتباط خواهيم بود. گنجينه رضوان، در مجموعه 

رضوان واقع در خيابان كوهسنگى مشهد قرار دارد. 

بهره بردارى و كلنگزنى 3 پروژه زراعى و باغى 
توسط مزرعه نمونه

آستان: سرپرست مؤسسه كشت و 
صنعت مزرعه نمونــه از بهره بردارى 
و كلنگزنى ســه پروژه زراعى و باغى 

توسط اين مؤسسه خبر داد.
مهندس على اورعى زارع گفت: افتتاح 
بــاغ متراكم گالبى يكى از پروژه هاى 
مذكور به شمار مى رود كه در مساحت 

10 هكتار ساخته شده است.
وى با اشاره به كاشت اين نهال ها روى پايه هاى رويشى بيان كرد: تراكم باالى درختان و 

افزايش 10 برابرى برداشت محصول، از جمله ويژگى هاى اين باغات است.
سرپرست مؤسسه كشت و صنعت مزرعه نمونه ادامه داد: عالوه بر اين، دو طرح آبيارى 
قطره اى هر يك به مساحت 30 هكتار افتتاح شده است. وى ادامه داد: طرح تجهيز 60 
هكتار از اراضى به سيستم هاى نوين آبيارى با توجه به بحران آب حاكم بر كشور و لزوم 

استقرار سيستم هاى آبيارى تحت فشار در دستور كار شركت قرار گرفته است.

خـــبر

قدس/ محمدحسين مروج كاشانى   
 مشاور در امور ايثارگران آستان قدس رضوى 
گفت: عيادت از خانواده هاى معظم شــهداء 
و ايثارگران موجب ترويــج فرهنگ ايثار و 
ازخودگذشتگى و گراميداشت اين قهرمانان 

ميدان جهاد وشهادت در جامعه مى شود. 
«محمدعلى اربابــى»در گفت وگو با خبرنگار 
قدس بــا اعالم اين مطلب افــزود: تاكنون 
از بيــش از 1200 خانواده ايثارگر شــامل 
خانواده هاى معظم شهداء، جانبازان و آزادگان 
توسط مسئوالن آستان قدس رضوى بازديد 

و عيادت به عمل آمده است.
وى اظهارداشــت: واحــد مشــاور در امور 
ايثارگران از تاريخ ســيزدهم آبان ماه سال 
1395 در آســتان قدس رضوى ايجاد و با 
توجه به اهداف تعيين شده براى آن مشغول 
فعاليت شــد، بــه گونه اى كــه مطابق اين 
اهداف، عيادت و بازديد از خانواده هاى معظم 
ايثارگران يكى از برنامه هاى تبيين شده در 

اين راستا به شمار مى آيد.
اواضافــه كرد: اين بازديدها بــا برنامه ريزى 
انجام شده براى نخستين بار توسط مجموعه 
بزرگ آستان قدس رضوى صورت گرفته و 
از نظر روحى و عاطفى تأثير بســزايى براى 
بازديدكننــدگان داشــته و موجب تبرك 
جســتن از اخــالص و صفــاى دل از اين 

خانواده هاى بزرگوار مى شود.
وى تصريح كرد: در همين راســتا، تاكنون 
بازديدهاى متعددى از خانواده هاى ايثارگر 
توسط آســتان قدس رضوى با برنامه ريزى 
انجام شــده به عمل آمده است به گونه اى 
كه از ســال گذشته تاكنون از 100 خانواده 
معظم شهدا و 16 خانواده جانباز مربوط به 
تشــكيالت و مجموعه آستان قدس رضوى 

اين عيادت و بازديدها انجام شده است.
اين مشــاور تأكيــد كرد: عالوه بــر اين به 
مناسبت روز جانباز در سال جارى با برگزارى 
مراســم گراميداشــت اين روز از جانبازان 
ســرافراز در تشكيالت آستان قدس رضوى 
قدردانى به عمل آمد ضمن اينكه در راستاى 
گراميداشت سالروز ورود آزادگان از رشادت ها 
و از خودگذشــتگى اين عزيزان در اين نهاد 

مقدس نيز تجليل شد.

 بزرگداشت ياد ايثارگران 
و فرهنگ ايثار و شهادت

اربابى با اشــاره به اينكه ايجاد 
واحد مشاوره در امور ايثارگران 
در مجموعه آستان قدس رضوى 
در دوره مديريــت جديد در اين 

نهاد مقدس از جمله اقداماتى به شمار مى آيد 
كه براى نخستين بار در تشكيالت منسوب به 
حضرت رضا(ع) صورت پذيرفته است، اظهار 
داشــت:  اعتال، ترويج، تحكيم، نهادينه سازى 
و صيانت از فرهنگ جهاد، ايثار و شهادت در 
انديشه، باور، منش و رفتار مديران و مجموعه 
كاركنان و خدمه و خادمياران آســتان قدس 
رضوى و مؤسسات وابسته از جمله مهم ترين 
اهــداف اين واحد اســت. اين مشــاور افزود: 
برنامه ريزى بــه منظور انتقال انديشــه هاى 
بنيانگذار جمهورى اســالمى ايران امام راحل 
و مقام معظم رهبــرى در حوزه جهاد، ايثار و 
شهادت به نسل هاى آينده، صيانت و حفاظت از 
حريم، ارتقاء و تكريم منزلت اجتماعى ايثارگران 
به عنوان ســرمايه هاى اصلى انقالب اسالمى، 
تعظيم و تكريم ايثارگران و خانواده هاى آنان 
و تبيين نقش برجسته آنان در انقالب اسالمى 
و اعتالى معنوى كشور از ديگر مواردى است 
كه در اهداف تشــكيل واحد مشــاور در امور 

ايثارگران به آن ها توجه شده است.

 از معنويت ايثارگران تبرك مى جوييم
اربابى با اشــاره به برخى از دســتاوردها و 

فعاليت هــاى انجام شــده از زمان 
تشــكيل اين واحد گفت: يكى از 
افتخــارات اين واحد، سركشــى و 
عيادت از خانواده هاى معظم شهداء، 
جانبــازان و آزادگان در مجموعه 
آستان قدس رضوى با برنامه ريزى 
انجام شــده بوده كــه در دو نوبت صورت 
پذيرفته و اين اقدام براى نخســتين بار در 
30 ســال گذشته در اين نهاد مقدس انجام 
شده و مورد استقبال خانواده هاى ايثارگران 
قرار گرفته است. وى در زمينه ساير فعاليت ها 
و دستاوردهاى اين واحد تصريح كرد: مديران 
و مسئوالن آستان قدس رضوى با حضور در 
بيــن خانواده هاى ايثارگران ضمن عيادت و 
بازديد از اين بزرگواران، خود نيز از معنويت و 

اخالص اين عزيزان بهره مند مى شوند.
مشاور در امور ايثارگران آستان قدس رضوى 
ادامه داد: عيادت و بازديد از تمامى جانبازان 
70 درصد ســاكن مشهد مقدس مربوط به 
ايثارگــران با عنوان ايثارگــران حريم حرم، 
عيادت و بازديد از تمامى پــدران و مادران 
شهدايى كه بيش از يك شهيد تقديم انقالب 
اسالمى كرده و ساكن مشهد هستند و... از 
ديگر اقدام هاى صورت گرفته توســط اين 

واحد است كه بايد به آن ها اشاره شود.

 برنامه هاى آينده 
اربابى به زمينــه برنامه هاى آينده اين واحد 
نيز اشــاره و اضافه كرد: برگــزارى دومين 

يادواره شهداى آستان قدس رضوى، بازديد 
و عيادت از جانبازان 50 تا 70 درصد ساكن 
در مشهد مقدس، برگزارى نخستين يادواره 
شهداى عاشوراى حرم مطهر رضوى، تهيه 
دايرة المعارف شهداى مدفون در بارگاه مطهر 
امام هشتم(ع)، تهيه دايرة المعارف شهداى 
مدفون در آستان قدس رضوى و... از جمله 
برنامه هاى مورد نظــر در آينده بوده كه در 
راستاى تكميل فعاليت هاى دو سال گذشته و 
تحقق اهداف مورد نظر، برنامه ريزى شده اند.

 واحد مشاوره در امور ايثارگران به 
روايت آمار و ارقام

مشاور در امور ايثارگران آستان قدس رضوى 
در ارتباط با فعاليت هاى اين واحد به اختصار 

به آمار و ارقام ذيل اشاره كرد:
  بازديــد و عيادت از خانواده هايى كه يك 

شهيد تقديم كرده اند: 56 خانواده.
 بازديد و عيادت از جانبازان 
70 درصد ســاكن مشهد با 
عنوان ايثارگران حريم حرم: 

380 نفر.
 بازديد و عيادت از خانواده 
شهداى مدافع حرم ايرانى و 
فاطميون به ترتيب: 20 و 74 

خانواده.
 بازديد و عيادت از جانبازان 
نخاعى 70 درصد مستقر در 
خمينى(ره):  امام  آسايشگاه 
420 نفر(البته با احتســاب 

تعداد دفعات بازديد).
 پيگيرى امور جانبازان 70 درصد نخاعى: 

140 نفر.
 پيگيرى امور جانبازان بصير (70 درصد 

نابينا از دو چشم): 35 نفر.
 اعزام كاروان هــاى زيارتى خانواده معظم 
شهداى آستان قدس رضوى به عتبات عاليات: 

70 نفر (با احتساب كاروان هاى اعزامى).
 عيــادت از خانواده هاى معظم شــهدا و 

جانبازان شهرستان سرخس: 201 خانواده.
 بازديد و عيادت از جانبــازان 70 درصد 
استان هاى خراسان شمالى و جنوبى: جمعاً 

در حدود115 خانواده.

آشنايى با واحد امور امور ايثارگران آستان قدس رضوى

 مى خواســتم تشــكرى داشــته باشم از پـايى كـه جـا مـاند
كاركنــان محترم خيريه كوثــر كه زير نظر 
امداد آستان قدس در قسمت توزيع جهيزيه 
هستند. رفتار آن ها با مراجعه كنندگان بسيار 

هم خوب است.
09150001841
 براى تذكر به مردم جهت استفاده نكردن از 
دوربين تلفن همراه و عكس نگرفتن در روضه 
منوره لطفاً مسئوالن حرم امام رضا(ع) تابلوهاى 

مناسبى نصب كنند.
09120002392
 با اينكه مشهد شــهر زيارتى و مسافرپذير 
است، سرويس هاى بهداشتى عمومى در آن كم 

است. لطفاً رسيدگى كنيد.
09150002281
 در سال اقتصاد مقاومتى و براى حمايت از 
توليد داخلى شايسته است آستان قدس، مكان 
نمايشــگاه هاى باب الجواد(ع) را در اسفند ماه 
به توليد كنندگان جهت برپايى نمايشگاه ها و 

معرفى محصوالتشان اختصاص دهد.
09350009499

 سالم، رفتار و برخورد برخى از خادمين 
با زوار مناسب نيست. خواهشمنديم آنان 

را توجيه كنيد.
09105000476

 چرا آســتان قدس دكه هاى نان رضوى 
را در ســطح شــهر افزايــش نمى دهد؟ 
بخصوص در منطقه هاى شــلوغ آزادشهر 

و جالل آل احمد.
09380009548
 متأســفانه در ميهمانسرا يك زوج را با يك 
زوج ديگر سر يك ميز چهار نفره مى نشانند تا 
غذا ميل كنند! آيا اين درست است كه ناموس 
مردم به خاطر غذا با نامحرم بر سر ميز بنشيند! 

چرا ميز دو نفره تهيه نمى كنيد؟
09150003660
پاسخ معاونت اماكن متبركه و امور زائرين

به جهت تكريم زائرين گرامى در ميهمانسراهاى 
حضرت رضا(ع) خريد يكصد عدد ميز دونفره 

در حال اقدام است.

صداى مردم

از سال گذشته 
تاكنون از 100 
خانواده معظم 

شهدا و 16 خانواده 
جانباز مربوط 

به تشكيالت و 
مجموعه آستان 

قدس رضوى اين 
عيادت و بازديدها 

انجام شده است

بــــــــرش

مديرعامل هلدينگ عمران 
رضــوى از امضــاى قــرارداد انجام 
مطالعات، طراحى و ســاخت راه آهن 
گرگان- بجنورد- مشهد توسط آستان 

مهندس رنجبران گفت: اين توافقات 
فيمابيــن وزارت راه و شهرســازي، 
آستان قدس رضوى و شركت چيني 

سرپرست مؤسسه كشت و 
صنعت مزرعه نمونــه از بهره بردارى 
و كلنگزنى ســه پروژه زراعى و باغى 

مهندس على اورعى زارع گفت: افتتاح 
بــاغ متراكم گالبى يكى از پروژه هاى 
مذكور به شمار مى رود كه در مساحت 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سياست و بين الملل روزنامـه صبـح ايـران

اقليت ناچيز ضدانقالب را به اسم «مردم» قالب نكنيد  فارس: محمدنبى حبيبى با بيان اينكه برخى مى خواهند اقليت ناچيز ضد انقالب را به اسم «مردم» به مردم قالب كنند، گفت: مردم 
همانى هســتند كه اول انقالب به جمهورى اســالمى رأى دادند و بارها با حضور در پاى صندوق هاى رأى پايه هاى مردم ســاالرى دينى را مستحكم كردند. دبيركل موتلفه افزود: مردم همان مردمى هستند 
كه از مسئوالن پاكدست و مومن در جمهورى اسالمى دفاع مى كنند اما از مسئوالنى كه به ناحق بر كرسى مسئوليت تكيه زده اند يا مى زنند و كارنامه اى جز تبعيض، نابرابرى و ناكارآمدى ندارند گله مندند.

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

احتمال وقوع جنگ هاى جديد 
در پى تهديدات  اسرائيل

النشره: ميشــل عون رئيس جمهور لبنان 
اعالم كرد: لبنــان در صورت هرگونه تجاوز 
رژيم صهيونيســتى به آن يا منابع نفتى اش 
از ســرزمين خود دفاع خواهد كرد. تاكنون 
تجــاوزى رخ نداده و فقط در حد حرف بوده 
است. وى افزود: تحريك كالمى اسرائيل براى 
ما مهم نيست اما اگر اجرايى شود جنگ هاى 
جديدى در كار خواهد بود. بعيد اســت كه 
اسرائيل تهديدات خود را عملى كند. اسرائيل 
نمــى تواند در مرزهاى ما ديوار احداث كند. 
اســرائيل از زمان پيدايش همه كشورهاى 
اطــراف را تهديد كرده و به عنوان رژيم نژاد 
پرست مطرح شده است و راهكارهايى كه هم 
اكنون ارائه مى شود كاغذى است و به صلح با 

كشورهاى عربى محقق نمى شود

احتمال فروپاشى
روابط آمريكا و تركيه

آناتولى: مولود چــاوش اوغلو وزير خارجه 
تركيه پيــش از ديدار با ركس تيلرســون 
همتاى آمريكائى خود در آنكارا هشدار داد: 
روابــط آمريكا و تركيه در نقطه حساســى 
قرار داشــته و با احتمال فروپاشــى كامل 
مواجه اســت. وزير خارجه تركيه اعالم كرد: 
ما مى توانيم روابطمان را بهبود ببخشــيم يا 
اينكه اين روابط به صورت كامل فرو مى پاشد. 
مولود چاوش اوغلو در ادامه افزود: اگر آمريكا 
اقدامات الزم را انجــام ندهد، ما در مناطق 
ديگر شــامل منبج گام هــاى الزم را اتخاذ 

مى كنيم.

نگاه به رويدادها

كره شمالى بعد از 
آنچه مى خواست 
انجام دهد حرف 
از مذاكره مى زند و 
اين مذاكره از منظر 
قدرت است

بــــــــرش

گزارش قدس از آنچه جامعه ايران مى خواهد 
مسئله مردم اقتصاد است نه همه پرسى سياسى

 سياســت/ مينا افــرازه   رئيس 
جمهور در روز 22 بهمن در ســخنرانى 
خود گفت: «اگر جناح ها اختالف دارند 
صنــدوق راى را بياوريم و هرچه مردم 
گفتند عمل كنيم». البته ايشــان براى 
طرح همه پرســى به اصــل 56 قانون 
اساســى متوسل شــد و گفت: «قانون 
اساسى بن بست ها را برداشته و ظرفيت بزرگى دارد و اگر در موضوعى با هم بحث 
داريم بايد به اصل 59 مراجعه كنيم.» اين اظهارات رئيس جمهور در حالى است 
كه مركز افكارسنجى دانشجويان ايران (ايسپا) در نظرسنجى اى با جامعه آمارى 
4500 نفره، به بررسى اعتراضات دى ماه 96 پرداخته و اعالم كرده 80 درصد از 
مشاركت كنندگان در نظرسنجى مباحث اقتصادى را مهمترين داليل نارضايتى 
از شــرايط فعلى مى دانند و 40 درصد هم معتقدند مخاطب شعارهاى مردم قوه 
مجريه اســت. همچنين 74/8 درصد از شركت كنندگان در نظرسنجى ايسپا از 
شرايط كشور اعالم نارضايتى  كرده اند. اين نظرسنجى آشكارا نشان مى دهد كه 
خواسته واقعى مردم مطالبات اقتصادى و رفع مشكالت معيشتى است و اظهارات 
رئيس جمهور در شرايط كنونى، دادن بهانه به مخالفان جمهورى اسالمى براى 
طرح ادعاهاى خود عليه جمهورى اسالمى و از طريق طرح همه پرسى به دنبال 
به چالش كشيدن آن است در حالى كه مسلم است همه پرسى براى موضوعات 
اساســى كشور بايد طرح شود. اما اين تنها نظرسنجى نيست كه مطالبات مردم 
را به شــكل واقعى و ملموس در ديد مسئوالن قرار مى دهد. در نظرسنجى كه 
دانشگاه مريلند در روزهاى گذشته از مردم ايران درباره برنامه موشكى و ديدگاه 
آنها درباره نظام جمهورى اسالمى منتشر شد نيز مى توان به مطالبات و انتظارات 
مردم از دولت پى برد. البته پيام مردم درباره وضعيت فعلى اقتصادى كشــور در 
نظرســنجى اخير دانشــگاه مريلند كه پس از ناآرامى هاى داخلى از مردم ايران 
صورت گرفت، تكرار شــد و نتايج آن حاوى پيام هاى آشــكار و صريحى درباره 
اولويت هاى مردم بود. اين نظرســنجى حاكى از حمايت باالى مردم از ساختار 
سياسى ايران با وجود مشكالت اقتصادى و معيشتى بود و در آن حتى به برجام 
نيز اشاره شده و مردم اين توافق را در برآورده كردن خواسته ها و انتظاراتى كه از 
آن مى رفت ناكام دانسته اند. اما با توجه به اين دو نظر سنجى، نكته درخور توجه 
اين است كه مسئله اساســى و دغدغه امروز مردم مسائل اقتصادى و معيشتى 
است تا جايى كه مردم دولت را در عمل به وعده ها از جمله گره گشايى مشكالت 
بــا برجام نا  موفق مى دانند و صد البتــه دولت نيز بايد صداى مردم را در اين دو 
نظرسنجى بشنود كه خواهان چه چيزى هستند. مهدى فضائلى نيز گفت: آقاى 
روحانى درباره وحــدت  و اهميت وحدت صحبت مى كردند و همه جريان هاى 
سياسى كشور اعم از اصولگرا، اصالح طلب و اعتدالگرا را به وحدت فرا مى خواند 
و نكاتــى در همين زمينه را مطرح كرد كــه در برخى از اظهارات رئيس جمهور 
مى تواند محل مناقشه باشد و در شرايط كنونى اصالً موضوعيتى ندارد كه مطرح 
شــود نمونه آن بحث از برگزارى همه پرسى و رفراندم بود. وى با تأكيد براينكه 
امروز در كشــورمان مسئله نامعلومى نداريم كه بخواهيم براى اطالع نظر مردم 
درباره آن يك همه پرســى برگزار كنيم، ادامه داد: امروز مسئله مردم برگزارى 
رفراندوم نيست. گرچه اين سخنان در روز همه پرسى تماشايى، يعنى راهپيمايى 
عظيم 22 بهمن بيان شد. از سوى ديگر طرح همه پرسى از سوى يكى از روساى 
قوا آنهم در روز جشن ملى، خوراك رسانه اى برخى ها را فراهم آورد و باعث شكاف 
بين گروه ها و جناح هاى مختلف داخلى است و اختالفات را بر جسته و جامعه را 
تبديل به دو طيف مخالف هم مى كند. اين طرح عمال به معناى ناديده گرفتن 
تضارب آرا و موجوديت طيف هاى گوناگون جامعه است و با تصور اين وضعيت، 
چيزى جز اينكه براى جزئى ترين مسايل و اختالف نظر بين گروه ها نيز بايد به 
همه پرسى پناه ببريم متصور نيست و اين نه تنها شدنى نيست بلكه مسئوالن 
كشور در اين حالت بايد مهمترين اولويت ها را كنار گذاشته و به گرفتن نظر مردم 
درباره اختالفات جناح ها بپردازند. البته طرح همه پرسى از رئيس جمهور نوعى 
فرافكنى است تا مطالبه واقعى مردم در اين بين به فراموشى سپرده شود و مردم 
سرگرم موضوعات اينچنينى شوند و عمل به وعده  هاى دولت مسكوت باقى بماند.

گزارش خبرى

اساسى بن بست ها را برداشته و ظرفيت بزرگى دارد و اگر در موضوعى با هم بحث 

 سياســت/ آرش خليل خانه   اگرچه 
تنش در روابــط دو كره در ســايه جدال 
موشــكى و اتمــى ميان پيونــگ يانگ و 
واشــنگتن طى ماه هــاى اخيــر يكى از 
بحرانى ترين ادوار خود را در يك دهه اخير 
تجربه كرده است، اما ديدار مقامات ارشد دو 
كشور نشان داد تالش ها در اين شبه جزيره 
براى كاستن از آثار سياست هاى راديكالى 
ترامپ جدى تر از هر زمان ديگرى شــده 

است.
كره شــمالى بارها آمريــكا را تهديد كرده 
كه قادر اســت اين كشور را هدف حمالت 
هسته اى قرار دهد و آمريكا نيز متقابالً كره 
شمالى را به حمله نظامى و نابودى تهديد 
مى كند. در اين ميــان در صورت وقوع هر 
درگيرى نظامى، اين كشورهاى پيرامون از 
جمله كره جنوبى، ژاپن و چين هستند كه با 
بحران هاى امنيتى، سياسى و انسانى مواجه 

خواهند شد.

رايزنى  منهاى آمريكا
بــا همين نــگاه دولــت كــره جنوبى در 
هفته هاى گذشــته تصميم بر آن گرفت تا 
در جهت تلطيف فضا و كاستن از تنش ها 
در راهبردى متفاوت از آمريكا 
به سمت تماس هاى مستقيم 
و مذاكره با دولت كره شمالى 
بــرود و از فرصت بازى هاى 
زمســتانى ســئول در قالب 
كانال  ورزشــى،  ديپلماسى 
پيونگ  با  رايزنى هــا  جديد 

يانگ را بگشايد.
ايــن اقدام البتــه با واكنش 
منفى آمريكا روبرو شــد كه ايــن اقدام را 
نوعى خيانت متحد ديرينه خود كره جنوبى 
مى ديــد. بالطبع كاركرد مثبت اين اقدام و 
ديدارهاى بعدى اين شــك را در واشنگتن 

تقويت كرد.
در اتفاقى كم ســابقه در روابــط ميان 2 
كــره، «مون جائه ايــن» رئيس جمهورى 
كره جنوبى روز جمعه با «كيم يونگ نام» 
رئيس جمهور تشــريفاتى كره شمالى كه 
براى افتتاحيه مراسم ورزشهاى زمستانى به 

سئول سفر كرده بود، ديدار كرد. 
اتفاق خبرساز و بى سابقه اما حضور «كيم 
يو جونگ» خواهر رهبر كره شــمالى  در 

سئول بود. وى اولين عضو از 
خانواده اش اســت كه از زمان 
تقســيم كره در سال 1953 
به كره جنوبى سفر كرد و اين 
اتفاق يك پيام روشن و مهم از 
سوى رهبر كره شمالى براى 
نشان دادن تمايلش به مذاكره 

با سئول تفسير شد.
ســومين گام اما دعــوت   كيم جونگ اون 
از رئيس جمهور كره جنوبى براى سفر به 
پيونگ يانگ و پذيرش اين دعوت از سوى 

سئول بود.
اكنون به نظر مى رســد اين رخدادها كاخ 
سفيد را هم زير فشــار گذاشته تا راهبرد 
تخاصمى خود را حداقل كمى تلطيف كند. 
واشــنگتن كه تا چند روز پيش مدعى بود 
كره شمالى در اين مذاكرات به دنبال ايجاد 
شكاف ميان كاخ آبى(كاخ رياست جمهورى 
كره جنوبى) و كاخ ســفيد است حاال پس 
از ديدارمون جائه اين با مايك پنس كمى 
همراهى نشان داده است. پنس ديروز گفت 
كه آمريكا ضمن حفظ سياســت فشار بر 
كره شــمالى با مذاكرات بدون پيش شرط 

با پيونگ يانگ آمادگى دارد.

پيونگ يانگ در موضع برنده
دكتر نوذر شفيعى درباره دور جديد تماس ها 
بين دو كره مى گويد: مذاكرات دو كره بعد 
از آن شكل گرفته كه كه كره 
شمالى آزمايش هاى موشكى و 
اتمى خــود را انجام داده و به 
حداقلى از بازدارندگى رسيده 
در غير اين صــورت بعيد بود 
فعالً شــاهد كاهش تنش در 
شــبه جزيره يا ميان آمريكا 
با كره شمالى باشــيم. پس مهم است كه 
كره شمالى بعد از آنچه مى خواست انجام 
دهد حرف از مذاكره مى زند و اين مذاكره 
از منظر قدرت است. اين كارشناس مسائل 
شرق آســيا مى افزايد: نكته دوم اينكه بايد 
بين روابط دو كره و مسئله آمريكا در شبه 
جزيره كره و شــرق آسيا فرق بگذاريم. اگر 
مبنا را روابــط دو كره بگذاريم مى شــود 
اميدوار بود دو كشور به سمت حل اختالف 
حركت كنند چون هر تنش در درجه اول 
به دو كره آسيب مى رساند. وى خاطرنشان 
مى كند: آمريكا هم به كره جنوبى توجه دارد 
هم به شرق آسيا بنابراين اگر احساس كند 
تشنج زدايى مى تواند به نفوذ آمريكا در كره 
و شرق آسيا كمك كند ممكن است از اين 
روند حمايت كند در غير اين صورت قطعاً 
كه روند مذاكرات را با چالش مواجه مى كند.

عضو سابق كميسيون امنيت ملى وسياست 
خارجى مجلس با اشاره به اينكه نقش رؤسا 
و رهبــران دو كره در اين ميان خيلى مهم 
است يادآور مى شــود: رئيس جمهور كره 
جنوبى كسى اســت كه در تبليغات سعى 
كرده بود بر خالف ميل آمريكا تشنج زدايى 
با پيونگ يانگ را مطــرح كند و اين يكى 
از عوامــل پيروزى او بود. لذا به نظر مى آيد 
عالئم مثبتى از تنش زدايى مخابره مى شود 
اما واقعيت اينست كه اين ها سيگنال هاى 
ضعيفى اســت كه مى تواند اميدوار كننده 
باشــد ولى هنوز ســايه ســنگين مسائل 
سياسى و امنيتى بر ديپلماسى ورزش و ديد 

و بازديدها وجود دارد.

دوران مديريت پسا هسته اى
دكتر شــفيعى درباره اينكه ممكن اســت 
آمريكا تســليحات اتمى كــره را به عنوان 
يك واقعيت بپذيرد و از سياست فعلى خود 
عقب نشــينى كند؟ مى گويد: آمريكايى ها 
اين تجربه را در جاى ديگرى هم داشته اند. 
هند و پاكستان بر خالف ان پى تى به بمب 
اتم دسترسى پيدا كردند و بايد سياست هاى 
تنبيهى حتى در شــكل نظامى عليه آنها 
اعمال مى شد، ولى آمريكايى ها اين واقعيت 
هسته اى شدن هند و پاكستان را پذيرفتند 
و بعــد هم تحريم هاى آنها را كاهش دادند 
و هم باب مناســبات را گشودند. بنابراين 
ممكن است در قبال هر كشور ديگرى هم 
اين سياســت را در پيش بگيرند. خيلى از 
كشورها اين استعداد را دارند كه به سالح 
هسته اى دســت پيدا كنند آمريكا بايد به 
سمت مديريت پسا هسته اى حركت كند. 

وى تصريح مى كند: نابود كردن تسليحات 
كره كار دشوارى است و كره شمالى هم از 
اين توانايى خود چشم پوشى نمى كند زيرا 
يك بار آنرا تجربه كرده است. پيونگ يانگ  
توافقنامه ژنو 1994 را امضا كرد ولى آمريكا 
نه آنرا اجرا كرد نه تضمين امنيتى به كره 
شمالى داد  بنابراين اولويت اين كشور حفظ 
دستاورد نظامى خود اســت و مى خواهد 
هر آنچه را در مذاكره بدســت مى آ ورد در 

سايه توان هسته اى باشد. 

نگاهى به مذاكرات دو كره

واشنگتــن عقب نشست
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

در هیچ  کشوری به این میزان تنوع مدارس وجود ندارد فارس: محمدمهدی زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه 2۰ نوع مدرسه در کشور داریم، گفت: در 
هیچ کشوری به این صورت تنوع مدارس وجود ندارد و این مسئله ضررهای زیادی را به ما وارد می کند. وی تصریح کرد: پس از بررسی بودجه، حتماً این موضوع را در دستور کار کمیسیون آموزش 

قرار می دهیم، چرا که در نتیجه این پژوهش آمده است که باید تنوع مدارس را کاهش داد، زیرا با این تنوع، تبعیض، بی عدالتی، زیان والدین از نظر مالی و افت تحصیلی وجود دارد.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

کارتن خواب ها هنوز زیر پل ها را ترجیح می دهند

گرمخانــه ها قربانی  نگاه سرد مسئــوالن

یادداشت های ساعت 25

واردات 6 میلیون دالر شانه و گیره مو!
پس از وارد کردن میلیاردها تومان بیل و دســته بیل و کج بیل از کشــورهای 

خارجی...
پس از صدور مجوز واردات سیر و بادام درختی پوست دار از چین...

پس از وارد کردن تمام اقالمی که نظایر آن در ایران تولید می شده و اشباع بازار 
از آن ها...

پس از وارد کردن سنگ قبر از مصر و قبرس
پس از وارد کردن انگور و انواع میوه ها از برزیل و آفریقا

پس از وارد کردن برنج و چای از خارج...
پس از وارد کردن میلیون ها دالر چوب بستنی از خارج...
پس از وارد کردن انواع مبل و پوشاک و کفش از ترکیه...

پس از وارد کردن بیست هزار تن تخم مرغ باز هم از خارج
پس از وارد کردن هر چه باید بخوریم، بنوشیم، بپوشیم از خارج

پس از سپردن بازار به واردات خارجی که حتی تسبیح و سجاده و ُمهر نماز و چادر 
مشکی را از چین و ماچین وارد می کنند. پس از تبدیل کارخانه های خودروسازی 
داخلی به مونتاژ که در اخبار آورده اند، قطعات خودروها را وارد کرده در اینجا سر 

هم کرده رنگ روی آن می زنند.
 پس از این که کارخانه ها و کارگاه ها تعطیل و یا به خصولتی تبدیل شــدند تا 
خریداران به ثمن بخس ماشین آالت و زمین کارخانه ها را می فروشند، کارگران 
را بازخرید می کنند و فاتحه صنعت 150 ساله ایران خوانده شد، بسیار خشنود 
سرفراز و مباهی شدم که شانه و گیره مو هم به مبلغ 6 میلیون دالر طی 9 ماه از 

20 کشور جهان وارد کرده اند!
 بسیار سربلندم که کشور ما قادر نیست کاغذ زیراکس تولید کند و از اندونزی و 
بسیاری از کشورهای آسیایی وارد می شود. خشنودم که کلیپس را از انگلستان 
وارد می کنند، خشــنودم که سوزن دوخت و ســوزن قرقره جزو واردات است. 
خشنودم که واردات دارو هر روز بیشتر می شود. خوشحالم که میلیاردها تومان 
را به دالر 4800 تومان تبدیل می کنیم و سفارش می دهیم برای ما سیر چینی 

بیاورند، تخمه کدو بیاورند، بادام پوست دار چینی بیاورند.
انگار یک ســتون پنجم اقتصادی در کشور ما وجود دارد که متبحرانه و زیرکانه 
این کارها را انجام می دهد. این ستون پنجم در وزارتخانه های مربوط به تجارت 

خارجی و صنایع فعالیت می کند و از هیچ فرد و مقامی مالحظه ندارد.
من نمی دانم هدف و طرح و برنامه این مجوز دهندگان چیست؛ اما حس می کنم 
منافع کالنی دارند. دیدید که شــخصی که 30 سال در وزارت نفت از پست های 
پایین ترقی کرده و به مقام های باال رسیده بود صد میلیارد تومان به جیب زد و 
سه ساعت پس از آنکه دوستان به او رساندند لو رفته است با هواپیما راهی ترکیه 
و سپس کانادا شد، من و شما به این آسانی نمی توانیم در تهران به قم و در مشهد 

به طرقبه برویم!
دیدید وزیر نفت چقدر با مهربانی و لطف و ادا درباره مختلس 100 میلیارد تومانی 
که بعضی می گویند 200 میلیارد تومــان به جیب زده صحبت می کرد. چقدر 
پدرانــه که او آدم ظاهرالصالحی بود، از رفقایش پول قرض می کرد، مظلوم بود، 
طفلکی 30 سال خدمت کرده بود، داشت بازنشسته می شد. بعد جمله جالبتری 
گفت: فکر نمی کنم کانادا رفته باشــد، همین حول و حوش هاست، چو انداخته 

کانادا رفته که کسی در تعقیبش نباشد ]و کم کم فراموش شود[.
در سایتی خواندم مدیر یک روزنامه که خیلی به قانون دانی تظاهر می کند جزو 
بدهکاران بزرگ بانک سرمایه و صندوق بازنشستگی فرهنگیان است و 80 میلیارد 
تومــان بدهی دارد و در گفت وگو با یکی از مســئوالن که گفته چرا بدهی ات را 
نمی دهی گفته است 4 میلیارد و 700 میلیون تومان بذل و بخشش کردم که آن 
وام را گرفتــم. حاضری آن 4 میلیارد و 700 میلیون تومان را به من بازگردانی؟ 
)ســایت تازه ای بود که آنجا شــرح ماوقع را دیدم(.  آن مسئول می گفت: وقتی 
به او گفتم چرا بدهی ات را نمی پردازی؛ پاســخ داد »تو فرهنگ امروز کشــور را 

نمی دانی؟« تو جوان هستی و تجربه کار در جامعه امروز را نداری؟«
باز شــنیدم فردی که شب ها با کت و شلوار نو و پیراهن سفید در رسانه بصری 
می آید و از مملکت انتقاد می کند، میلیاردها تومان بدهی دارد و در حال حاضر 

خبری از بازپرداخت بدهی های او نیست.
در هر صورت مملکت عجیبی است، من سر در نمی آورم و متوجه نمی شوم؛ چرا 
داریم دستی دستی خودمان را نابود می کنیم. دو نفر موتور دزد را گرفته اند، دو تا 
برادر بوده اند در آگاهی از این دو جوان پرسیده اند، چرا قصد دزدیدن موتورسیکلت 
مردی را داشتند که با کمک مردم و عابرین جلویتان را می گرفتند. هر دو پاسخ 
می دهند »دستفروش دوره گرد بودیم«. برادر بزرگ تر می گوید ماهی 2 میلیون 
تومان عایدی داشتم، یک روز مأموران شهرداری آمدند بساطمان را جمع کردند، 
حتی اموالمان را با خود بردند«. هر دو ازدواج کرده اند و همسر یکی از آنان فرزندی 
در شکم دارد که چهار ماه دیگر به دنیا خواهد آمد وقتی کتک خوردند و بساط 
دستفروشی شــان را جمع کردند، تصمیم گرفتند از راه دزدی وارد شوند هر چه 
اندوخته داشتند روی هم گذاشتند؛ یکی از آن ها به کرمانشاه رفت و یک قبضه 
کلت کمری به مبلغ یک میلیون تومان خریده آمد تهران قرار شد با تهدید کلت 
موتوری را بدزدند که موفق نشدند و دستگیر شدند و قرار است محاکمه و زندانی 
شوند. حاال ستون پنجم اقتصادی باز هم مجوز واردات صادر کند و به ریش مردم 
بخندد. در خبرها خواندم دو ملیتی ها در تمام شئون و ادارات همچنان سررشته 
امور را به دست دارند. باز خواندم تمام معاونان جناب وزیر نفت از بازنشستگان اند 
که حقوق کالن دریافت می کنند، ایشــان عالقه زیادی به دوستان عصر جوانی 
خود دارند و دســت همه را در وزارتخانه بند کرده اند فقط دو معاون ایشان جزو 

بازنشستگان نیستند.
به هر ترتیب صدور مجوز واردات ادامه دارد، آمدند و بهای آب را هم گران کردند. 
دســتی در کار است که مردم را عصبانی و ناراضی کند، دستی در کار است که 
کارگران را بیکار کند، دســتی در کار است که تولید و گردش امور اقتصادی را 
متوقف کند. اینها عمدی اســت، تصادفی نیســت. با شوخی و خنده و متلک و 

لبخندهای لوس و بی مزه نمی توان حقایق تلخ را پنهان کنند.

واکنش وزیر بهداشت درباره کمبودهای جدید دارویی 
جامعه: تیرماه امسال رسول دیناروند؛ 
رئیس ســابق ســازمان غذا و دارو به 
رســانه ها عنوان کرده بــود که تعداد 
کمبــود اقالم دارویــی از بیش از 300 
قلم در ســال 91 به کمتر از 30 قلم در 
سال های اخیر رسیده است.این در حالی 
اســت که دکتر اصغری؛ رئیس جدید 

سازمان غذا و دارو؛کمبود دارو در کشور را 65 قلم اعالم کرد و این یعنی دو برابر 
شدن آمار قبلی آن هم به فاصله هفت ماه! حاال سید حسن هاشمی در گفت وگو 
با »تسنیم« در توضیح این دوگانگی می گوید:  بیشتر از یک سال است که تأمین 
اجتماعی نتوانسته هزینه خدمانی که دریافت کرده را پرداخت کند، البته آن ها 
مدعی هســتند برای ما مستمری و بازنشستگی در اولویت است و ابتدا آن ها را 
پرداخت می کنیم. وزیر بهداشت می گوید: از طرفی هم می گویند که از دولت هم 
مطالبات زیادی دارند و باید آن ها را دریافت کنیم که بتوانیم پول شما را بدهیم، 
ولی واقعیت این است که ما هم طلبکارانی داریم از جمله شرکت های دارویی و 
تجهیزات که کاری به این موارد ندارند و تنها پول خود را می خواهند. این چرخه 
چون دچار مشکل شده است هم به تولید و هم به توزیع آسیب زیادی می رساند. 
هاشــمی اضافه می کند: بنابراین این طور نیست که ما واقعاً 65 قلم دارو کمبود 
داریم، اما وارد کنندهایی که می بینند هر روز قیمت دالر و یورو تغییر می کند و ما 
یک سال و نیم است نتوانستیم پولشان را بدهیم جنس خود را وارد بازار نمی کنند 
و در انبارها نگه می دارند و یا از گمرک ترخیص نمی کنند و این هاست که برای 

مردم گرفتاری درست می کند.

 خبر خوش وزیر رفاه برای دوران سالمندی ۳۰ تا ۵۰ ساله ها
وزیر رفاه گفت: اگر نخواهیم سالمندی با فقر گره بخورد، باید حتماً  نظام بیمه ای را 
برای سال های بین 30 تا قبل از 50 سالگی تدارک ببینیم و به نوعی دفترچه بیمه 
بازنشستگی را برای سالمندان داشته باشیم. وی ادامه داد:  بسته درمان سالمندی 
سالم را دنبال می کنیم به طوری که به عنوان مثال انجام اعمال جراحی زانو بسیار 
پرهزینه بود که این خدمت را بیمه کردیم تا ســالمندی سالم را این افراد تجربه 
کنند. وزیر رفاه گفت: بیمه روستاییان عشایر نیز بیمه حمایتی برای اقشار محروم 
و سالمند است که به عدالت اجتماعی کمک می کند، چرا که متأسفانه روستاها و 
شــهرهای کوچک ما همواره در تمام برنامه های توسعه ای نوعی نابرابری را تجربه 

می کنند.

 جامعــه/ محمود مصــدق  عالوه 
بر شــلترهایی کــه برای اســکان موقت 
بهزیستی  ســازمان  توسط  بی سرپناهان 
ایجاد شده، 18 مددسرا یا همان گرمخانه 
در مناطــق مختلــف پایتخت توســط 
شــهرداری دایر شده اســت، با این حال 
شماری از کارتن خواب ها از همین ظرفیت 
موجود استفاده نمی کنند و خوابیدن زیر 
پل ها، پارک ها و... را به گرمخانه ها ترجیح 

می دهند! 

 ماندن در گرمخانه یا دغدغه پول 
نان!

به محله شــوش در منطقه 12 پایتخت 
می روم، جایی که در هر گوشه آن می توان 

معتادان متجاهر را دید. 
مرتضی، 25ســاله که بــرای تحصیل از 
کرمانشاه به تهران آمده، به خاطر دلسوزی 
بیش از حد به معتادان به دام اعتیاد افتاده 
و حکایت خیابان خوابی اش هم از سه سال 
پیش شروع شده است. می گوید، تاکنون 
8-7 بار از گرمخانه خاوران استفاده کرده ام 
و این مرکز جانم را از سرما نجات داده است، 
مثالً همین چند روز پیش هنگام خروج از 
زندان بارش برف شروع شد.اتوبوس ما هم 
که بخاری نداشت 48 ساعت در برف گیر 
کرد. به هرحال وقتی به تهران رسیدیم آن 
شــب تا صبح توی ســرما ماندم، اما شب 
چهارم دیگر نمی توانستم تحمل کنم. راه 
که می رفتم خلط باال مــی آوردم. جلوی 
چشــمم را نمی دیدم، بنابراین به میدان 
شوش رفتم.فقط شانس آوردم که ماشین 
گشت پیدایم کرد. ســوار که شدم دیگر 
نفهمیدم چه اتفاقی افتاد، تا اینکه خودم 
را پیش پزشک گرمخانه خاوران دیدم. دو 
روز آنجا استراحت کردم. جای خوبی است، 
حتی اگر بــه آدم غذای کافی هم ندهند، 
حداقل جای گرمی برای چند ساعت خواب 
هســت. االن هم هر وقت هوا خیلی سرد 
باشــد به گرمخانه مــی روم، اما ماندن در 
گرمخانه ها آدم را از نان درآوردن می اندازد.

هر کارتن خواب در شبانه روز حداقل 60 
هزار تومان هزینه برای مصرف مواد و خورد 
و خوراکــش دارد که باید این رقم را به هر 
طریق ممکن به دست بیاورد. برای خیلی 
از کارتن خواب ها امکان اینکه از راه درست 
به پول برسند وجود ندارد، بنابراین شب ها 

بیشتر سرقت یا اخاذی کنند.
چنگیز؛ مرد میانسالی که از 10 سال پیش 
و با حاد شدن اعتیادش قید خانواده را زده 
و از شهرستان تالش به تهران آمده است، 

می گوید: تاکنون فقط یک بار از گرمخانه 
خاوران اســتفاده کــرده ام و از اینکه آن 
شب از ســرما یخ نزده ام واقعاً خوشحالم. 
مددسرای خاوران جای بدی نیست، اما از 
لحاظ بهداشتی وضعیت مناسبی ندارد.اما 
این که چرا در این سرما که حتی سگ ها 
هم به دنبال پناهگاهی هســتند، برخی 
معتادان ترجیح می دهند شب و روز خود 
را در خیابان ها سر کنند به خاطر این است 
که در مددسراها اجازه مصرف مواد ندارند.

 سیر نمی شویم
مــرد دیگری که در کنار زنی نشســته و 
کودکی دو ساله را در بغل دارد، می گوید: 
زیاد بــه گرمخانه می روم.از لحاظ امکانات 
خوب اســت، اما رفتار برخی از پرســنل 
گرمخانه ها خوب نیست. شام، غذای گرم 
می دهند، اما صبحانه ای که می دهند آدم 
را سیر نمی کند.با یک نان لواش که کسی 
سیر نمی شود. مشــکل دیگر مددسرای 
خاوران دوری راه اســت؛ اتوبوس گشــت 
شــهرداری تــا کارتن خواب هــا را جمع 
کرده و به آنجا منتقــل کند زمان زیادی 
طول می کشــد.یعنی معموالً ســاعت 2 
صبح می رسد که تا فرد لباس ها را تحویل 
بگیرد و به حمام برود و بخوابد، حداقل یک 
ساعت می گذرد، بعد هم 6 صبح بیدارش 

می کنند و باید بیرون برود. 
وی در پاســخ به این پرســش که چرا از 
گرمخانه هــای دیگر اســتفاده نمی کند؟ 
می گوید: ما فقط گرمخانه شوش، خاوران 
و اتابک را می شناسیم. اگر در مناطق دیگر 
هم گرمخانه دایر است پس چرا همه را به 
خاوران می برند؟ البته ظاهراً وضع خاوران 
از بقیه بهتر اســت، مثالً مددسرای اتابک 
با ظرفیتــی حدود 600 نفــر فقط دو تا 

دستشویی دارد!

 تیغ های دولبه!
برای آنکــه از حــال و روز گرمخانه های 
پایتخــت بیشــتر بدانیم باید به ســراغ 

مسئوالن شهری برویم. 
اصغــر باقــری به 
می گوید:  قــدس 
است  این  واقعیت 
که کارتــن خوابی 
به  برای معتــادان 

حالت یک تفریح درآمده است، حتی این 
موضــوع برای برخی از آنــان یک افتخار 
محسوب می شود.چون در بیرون آزادی ها 
و امکانات مورد نظرشان وجود دارد، اما در 

گرمخانه ها و شلترها قانون خاصی حاکم 
اســت که به مذاق کارتن خواب ها خوش 
نمی آید. در واقع این گونه افراد بیشتر برای 
اینکه احســاس بی قید و شرطی بکنند به 

کارتن خوابی روی آورده اند. 
مدیرکل بهزیســتی اســتان تهــران در 
خصوص برخی مشــکالت گرمخانه ها و 
شــلترها مانند انتقال دیرهنگام معتادان 
به این مراکز و ترخیص زودهنگام آنان یا 
کمبود ســرویس های بهداشتی می گوید: 
این مراکز مانند تیغ دو لبه هســتند و اگر 
امکاناتی که ارائه می شود در حد عالی باشد، 
آن وقت این موضوع خود یک عامل تهدید 
خواهد شــد، چون در این صورت استفاده 
کننــدگان از این مراکز روز به روز افزایش 
می یابند. مثــالً اگر امــروز 8000 نفر از 
گرمخانه ها و شلترها استفاده می کنند، فردا 
به 20 هزار نفر می رسد. در واقع مددسراها 
و شلترها برای اسکان موقت افراد درمانده 
و بی خانمان است، ضمن اینکه این مراکز 
به هرحال از زیر پل خوابی و... بهتر هستند.

 خودشان می روند!
مدیر  قدیمی؛  رضا 
ســازمان  عامــل 
اجتماعی  خدمات 
شهرداری تهران نیز 
برای  ما  گوید:  می 

اینکه کارتن خواب ها بیشــتر از مراکز یاد 
شده استفاده کنند هیچ گونه سختگیری 
نمی کنیم، حتی افراد بی ســرپناه بازدید 
بدنی هم نمی شوند؛در حالی که می دانیم 

بعضی از آن ها با خود مواد مخدر دارند.  
وی می افزاید: ما نباید شرایطی ایجاد کنیم 
تا هر معتادی که از خانواده اش قهر کرد از 
شهرستان به تهران بیاید و بگوید شهرداری 

یک جای گرم و نرمی برای آنان دارد.
قدیمی در خصوص محدودیت زمان برای 
پذیرش معتادان هم می گوید: برای پذیرش 
این افراد محدودیتی نداریم، ضمن اینکه 
صبح ها هم کسی آنان را بیرون نمی کند، 
بلکه خودشــان می روند تــا جایی برای 
مصرف مواد پیدا کنند، چون مددســراها 
مکانی عمومی است و امکان مصرف برای 
آنان وجــود ندارد.پس خودشــان تمایل 
چندانی به اســتفاده از این مراکز ندارند، 
چــون هم مصرف کننده انــد و هم اینکه 
شب ها اموال مسروقه را در بعضی از مناطق 

شهر به فروش می رسانند.
وی می گوید : معتادانی که مصرف کننده 
حــاد مواد مخدر هســتند نمی توانند 12 

ساعت بدون مواد ســر کنند، بنابر این تا 
آخر شب صبر می کنند و آن زمان از ترس 
جانشــان و اینکه یخ نزنند، سوار خودرو 

می شوند تا به گرمخانه انتقال پیدا کنند.

 کم کاری مسئوالن
در این که بعضی از کارتن خواب ها به خاطر 
دالیل یاد شده تمایل چندانی برای استفاده 
از پناهــگاه ها و گرمخانه ها ندارند حرفی 
نیست اما این همه عوامل نیست. در واقع 
در این بی تمایلی، کم کاری دستگاه های 
مسئول بویژه سازمان بهزیستی به عنوان 
متولی اصلی آسیب دیدگان اجتماعی نیز 

نقش داشته است. 
این نکتـــــــه ای 
اســت کــه دکتر 
مصطفی اقلیما؛ پدر 
مددکاری اجتماعی 
ایــران در گفت و 

گو با ما به آن اشــاره می کند و می گوید: 
ایجــاد مراکز اقامتی موقــت و اضطراری 
وظیفه شهرداری ها نیست چون این نهاد 
فاقد امکانات تخصصــی برای این منظور 
است اما چون سازمان بهزیستی به دلیل 
کمبود منابع مالــی و امکانات به صورت 
مناســب به این موضوع ورود نکرده است 
شــهرداری ها وارد شده اند. اقلیما با اشاره 
به این که سازمان بهزیستی چیزی به نام 
پناهگاه موقت برای افراد بی سرپناه ندارد ، 

تصریح می کند: پناهگاه های 
ســازمان  به  متعلق  موجود 
بهزیستی نیستند بلکه مربوط 
به بخش خصوصی هستند اما 
این سازمان با ارائه کمک هایی 
به بخش خصوصی، شلترها را 
به نام خــود قلمداد می کند. 
ضمن این کــه همین ها نیز 
الزم  اســتانداردهای  فاقــد 
هســتند به گونه ای که آدم 
خجالت می کشــد اسمش را 
خوابگاه بگذارد. حتی بعضی از 

آن ها بوی گند می دهند طوری که کارتن 
خواب ها هم چندان حاضر به استفاده از این 

مراکز نمی شوند.  
اقلیما با ابراز تأســف از این که ســازمان 
بهزیســتی در ایــران در حد اســم باقی 
مانده اســت،می افزاید: این سازمان برای 
ارائه خدمات مناســب به آسیب دیدگان 
اجتماعی نیاز بــه بودجه و امکانات کافی 
دارد لــذا به هر طریق ممکــن باید آنرا از 

لحاظ مالی و امکانات تقویت کرد .

رفتار برخی از 
پرسنل گرمخانه ها 

خوب نیست. 
شام، غذای گرم 

می دهند، اما 
صبحانه ای که 

می دهند آدم را 
سیر نمی کند

بــــــــرش

مدیرعامل سازمان 
تأمین اجتماعی تشریح کرد

زمان پرداخت عیدی 
بازنشستگان 

جامعــه: ســیدتقی نوربخش؛مدیرعامل 
سازمان تأمین اجتماعی از پرداخت عیدی 
بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان 
در نیمه نخست اسفند خبر داد. وی گفت: 
در صورتی که 5000 میلیارد تومان براساس 
ابالغیه هفته پیش سازمان مدیریت در ماه 
اســفند برای تأمین اجتماعی محقق شود 
عیدی بازنشستگان و مستمری بگیران این 
سازمان در نیمه نخســت اسفند پرداخت 

خواهد شد.

سخنگوی وزارت بهداشت 
خبر داد

شیوه جدید کالهبرداری 
در بیمارستان ها

جامعه: ایرج حریرچی؛ ســخنگوی وزارت 
بهداشت در نشست خبری دیروز خود گفت 
گزارش هایی داشته ایم که عده ای با عنوان 
پزشک، پرستار یا کارمند بیمارستان با مردم 
تمــاس گرفته و به دروغ بــه آنان گفته اند 
که یکی از عزیزانشــان در بیمارستان است 
و فالن مبلغ را به یک حســاب بانکی واریز 
کنید، اما بعد معلوم شده که کل ماجرا دروغ 

بوده است. 
وی گفت: از مــردم می خواهیم که به این 
تماس هــا توجــه نکنند؛هر پولــی که در 
سیستم بیمارستانی پرداخت می شود فقط 
در صندوق بیمارستان و با ارائه صورتحساب 
به افراد، قانونی اســت و غیــر از آن هر نوع 
پرداختی در بیمارستان چه به صورت نقدی 

و چه کارت به کارت غیر قانونی است. 

بدهی میلیونی معلمان 
به صندوق بازنشستگی 

تســنیم: معلمــان و کارکنــان اداری 
آموزش وپرورش پس از ســال ها خدمت از 
احتساب ســنوات ایام خدمت غیررسمی و 
مشکل با صندوق بازنشستگی کشوری خبر 

می دهند. 
بــر همین اســاس این موضــوع معلمان، 
خدمتگزاران، کادر اداری مدرســه و افرادی 
که ســابقه فعالیت در نهضت سوادآموزی 
جزو سوابقشان لحاظ نشده است را شامل 
می شــود که باید برای احتســاب سنوات 
خدمت خود و انتقال بیمه از تأمین اجتماعی 
به خدمات درمانی،  پرداخت های میلیونی به 
حساب صندوق بازنشستگی داشته باشند در 
غیر این صورت پس از بازنشستگی حقوق 

آن ها قطع می شود.
بر اساس گفته مسئوالن امور اداری وزارت 
آموزش وپرورش اگر بیمــه معلمان تغییر 
کرده باشــد، باید مابه التفاوت را پرداخت 
کنند و اگر این پرداخت با تأخیر انجام شود 
به ضرر افراد اســت، چرا که مابه التفاوت به 

نرخ روز حساب می شود. 
معلمانی که در ابتدای فعالیتشان غیررسمی 
بودند تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی 
قرار داشــتند و اگر پس از تبدیل وضعیت 
و اســتخدام همچنان بیمه خود را تأمین 
اجتماعی حفظ می کردند مشــکلی پیش 
نمی آمد و با همان بیمه بازنشسته می شدند.

وزارت بهداشت تأیید کرد 
دختران ایرانی 

بیش از گذشته گل می کشند
ایرنا: مشاور امور زنان وزیر بهداشت، درمان 
و آموزش پزشــکی بدون اشــاره به آماری 
خــاص گفت: همزمان بــا افزایش مصرف 
دخانیات، مصرف ماده روانگردان »گل« بین 
دختران افزایش یافته است. ساره محمدی 
گفت: متأسفانه در سنین نوجوانی و جوانی 
و در بین قشــر دانشجو و تحصیلکرده هم 
ایــن نوع آســیب های اجتماعــی در بین 
دختــران دیده می شــود، در واقع فرقی از 
این نظر بین دختران با ســطوح تحصیلی 
مختلف وجود ندارد. محمدی افزود: گاهی 
در سطوح اقتصادی باالتر یکسری آسیب ها 
و مصرف مواد خاص را می بینیم، به عنوان 
مثال مصرف ماده روانگــردان گل در بین 
دختــران و از جمله دختران خانواده های با 
وضع اقتصادی باال بیشتر شده است و باید 
هم معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری، 
هم وزارت بهداشت، هم وزارت علوم و وزارت 
آموزش و پرورش با همکاری هم و دســت 
به دســت هم فضاهای بین وزارتخانه ای را 

بردارند و برای جوانان کاری کنند.

خبر

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

 مسئول انجمن مردم نهاد میراث ماندگار بختگان در گفت و گو با قدس:

متولیانمدیریتآبفقطآبفروشیمیکنند

گردشگری

 جامعه/ عباسعلی سپاهی یونسی  تاالب های ایران حال 
و احوال خوبی ندارند یا خشــک شده اند یا در حال خشک شدن 
هستند و این خیلی تأسف برانگیز است. بختگان دومین دریاچه 
بزرگ و چهارمین تاالب ایران هم خشک شده است. هرچند هنوز 
پرندگان مهاجر در دامن همسایه اش یعنی دریاچه طشک فرود 
می آیند و بسختی می افتند.  در خصوص وضعیت این تاالب مهم 
محمد جواد رنجبر، مســئول انجمن مــردم نهاد میراث ماندگار 
بختگان می گوید: اگر تاالب بختگان خشک نشده بود این روزها 
می بایست شاهد مهاجرت پرندگان به این تاالب می بودیم، اما در 
شرایط فعلی در بختگان هیچ گونه پرنده ای ندارد جز در قسمت 
شمال شــرقی بختگان در دریاچه طشــک که نزدیک آن چند 
چشــمه کوچک وجود دارد که آب آن ها پس از عبور از نیزار به 
طشــک وارد می شود و این سبب می شود پرندگان مهاجر یعنی 

ُدرناهــا با دیدن آب فرود  آیند؛ هرچند این پرندگان هم در حال 
حاضر با دو مشکل تغذیه و آب روبه رو هستند. این فعال محیط 
زیست با بیان اینکه طشک و بختگان را نباید با همدیگر اشتباه 
گرفت، می افزاید: در زمان ترسالی و زمانی که بختگان و طشک 
پر آب بودند به همدیگر وصل می شدند، اما متأسفانه سال هاست 
آن ها از همدیگر جدا شــده اند. وی درباره وضعیت حقابه تاالب 
بختگان نیز توضیح می دهد: در این بخش متأســفانه با وضعیت 
بسیار اسفناکی روبه رو هستیم یعنی آن هایی که متولی مدیریت 
آب هستند به توزیع کنندگان آب تبدیل شده اند و فرق بسیاری 
وجود دارد بین کسی که می خواهد آب را مدیریت کند و آن که 
تنها به فکر توزیع اســت چون مدیریت آب یعنی در نظر گرفتن 
همــه جوانب اما وقتی ما توزیع کننده باشــیم تنها به این فکر 
می کنیم که شــرکت ما از آبی که پشــت سد جمع شده است، 

کسب درآمد کند.
رنجبر تأکید می کند: متأسفانه دوستان در 
حال حاضر تنها آب فروش هستند یعنی 
آبی را که ســهم همه است یک جا جمع 
می کنند و آن را به فروش می رسانند و در 
کنار این بی برنامگی وجود چند هزار حلقه 

چاه که عموماً هم غیر مجاز هســتند، بخش دیگری از مشکالت 
تاالب بختگان اســت. وی تصریح می کند: در بحث حقابه تاالب 
بختگان با دو مشــکل روبه رو هستیم؛اول چاه های متعدد و دوم 
برداشت اضافی از چاه های مجاز و با این توضیحات اگر 3 میلیارد 

متر مکعب هم پشــت سدها آبی ذخیره داشــته باشیم، گمان 
نمی کنم بخشــی از آن رهاسازی شود تا تاالب زنده شود. رنجبر 
می افزاید: در جلسات فراوانی با حضور مسئوالن ما این مطالبه گری 
را داشته ایم، اما هرگز به پاسخ درستی نرسیده ایم. پاسخ این است 
کــه آبی وجود ندارد، اما فراموش نکنیم، زمانی که آبی هم وجود 
داشت، باز هم حقابه تاالب رهاسازی نمی شد و درخواست منطقی 
گروه های فعال در زمینه محیط زیست این است که در هر شرایطی 
پس از تخصیص آب شرب مردم باید حقابه تاالب اختصاص پیدا 
کند و فراموش نکنیم که بخش آب شرب بخش زیادی از مصرف 
را شامل نمی شود. این فعال محیط زیستی با تأکید بر اینکه ندادن 
حقابه تاالب سبب شده است گونه های بسیاری را از دست بدهیم، 
خاطرنشان می کند: به صراحت می گویم تا وقتی که می توانند آب 
را لیتری بفروشند به فکر رهاسازی مجانی آن برای محیط زیست 
نخواهند بود. حتی این دوستان مصوبه هیئت دولت را نیز گردن 
ننهادند که گفته بود بعد از تأمین آب شرب باید سهم حقابه تاالب 
رها شود و این یعنی زور هیئت دولت نیز به این افراد نمی رسد چه 
برسد به سازمان های مردم نهاد و یا استانداری و دیگر تشکیالت. 
وی در پاســخ به این پرسش که آیا به زنده شدن دوباره بختگان 
امید داریــد، می گوید: ما هیچ وقت ناامید نبــوده ایم و در حال 
حاضر هم ناامید نیســتیم، اما دو مســئله را پیش رو داریم؛ اول 
امیدواریم باران ها به وضعیت قبل از خشکسالی ها برگردد و دیگر 
 اینکه امیدوارم روزی برســد که دید برخی از مسئوالن نسبت به 

محیط زیست عوض شود.

خسرو معتضد

گزارش خبری
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه   24 بهمن 1396  26 جمادى االول 1439 13 فوريه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8621  

روزنامـه صبـح ايـران

ضرورت تشكيل شوراى مركزى براى كنگره جهانى اهل بيت   شبستان:  نشست مشورتى كنگره جهانى محبان اهل بيت(ع) با حضور 60 شخصيت جهان اسالم در تهران آغاز شد. در اين نشست 
شخصيت هايى از فلسطين، عراق، يمن، اندونزى، بحرين، كانادا، عربستان، آلبانى و تايلند به ايراد سخن مى پردازند.  على اكبر واليتى، دبير مجمع بيدارى اسالمى با تأكيد بر ضرورت تشكيل شوراى مركزى براى 
كنگره جهانى اهل بيت(ع) گفت: در نظر داريم با ايجاد يك ساختار مناسب ارتباطى و استفاده از شبكه هاى اجتماعى، ارتباطات محبان اهل بيت(ع) را در جهان اسالم و در طول سال به صورت مستمر برقرار كنيم.

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

 معارف/ جليل فخرايى  دكتر «كارلو 
كوربوچــى» حقوقدان و وكيل اســت، 6 
تأليف دارد كه پنج تأليف در زمينه عرفان 

و اسالم است.
اين پژوهشــگر حقــوق و مدافع حقوق 
مســلمانان حدود 35 ســال اســت در 
مهم ترين دادگاه هاى ايتاليا به كار وكالت 
مشــغول اســت و اغلب در مــواردى كه 
مســلمانان مورد اتهامــات گوناگون قرار 
گرفته انــد (بخصوص پــس از واقعه 11 
سپتامبر 2001) از مسلمانان ساكن اروپا 

دفاع كرده است.

 كتابى براى پاسخ به تحريف واقعيات
«تروريســم اســالمى، نيرنگ و تحريف 
واقعيات» كتاِب كارلو كوربوچى است كه 
عملكرد دادگاه ها و نتايج رأى هاى صادره 
با توجه به شــرايط جغرافيايى- سياسى، 
تاريخــى و اجتماعــى را مورد بررســى 
قرار داده اســت. اين كتاب در درجه اول 
پاسخ هايى واقع گرايانه و حقيقت محور در 
زمينه پديده تروريسم اسالمى به طور كل 
و وقايعى مانند 11 سپتامبر در نيويورك 

و وقايع مادريد، لندن و... ارائه داده است.
در اين كتــاب توضيح داده 
مى شــود كه چگونــه اين 
صحنه سازى هاى به اصطالح 
قضايى در جهت محكوميت 
گروه هاى مختلف مسلمانان 
و پيامــد آن از ميدان به در 
كردن آن ها از صحنه جامعه، 
خدشــه دار كردن حيثيت 
نهايــت  در  و  مســلمانان 
استفاده كامل از تمامى ابزار 
تبليغاتــى بــراى مخدوش 
جلوه دادن چهره اســالم و 
در نتيجه موجه جلوه دادن 
اقدامات قدرت هاى بزرگ و 
و  اروپايى  ائتالف دولت هاى 
ايتاليا به طور خاص،  دولت 
با طراحان اصلى اين توطئه 

شوم است.
او 80 درصــد پرونده هــاى 
تروريســم اســالمى در ايتاليا و اروپا را به 
عهده داشته اســت. از 20 سالگى به دين 
اسالم تشرف يافته و مذهب شيعه را براى 

خود برگزيــده و تاكنون هفت بار به حج 
مشرف شده است.

 حس نياز به مشهد
دكتر كوربوچى كه پس از اســالم آوردن 
نام «احمدكمــال» را براى خود برگزيده، 
ســفرهاى مكررى به مشــهد داشته و به 

زيارت امام رضا(ع) مشرف شده است.
دكتر احمدكمال مى گويد: شناختى كه از 
امام رضا(ع) دارم زياد نيست، اما نخستين 
بار كه آمدم حس كردم اينجا جايى است 
كه به آن نياز دارم. آدمى اين فضا را در واقع 
وطن معنوى خود حس مى كند. اين شهر، 

اين حريم براى من مقدس است. 
وى در باره علت برقرارى ارتباطش با اين 
گونه فضاهاى معنوى مى گويد: حرم امام 
هشتم شيعيان مانند همه اماكن مقدس، 
بركت خاصى دارد كه مى توان با آن ارتباط 
برقرار كرد. من در اين ســفرها به دنبال 

رسيدن به تعادل معنوى هستم. 
دكتر كوربوچــى مى افزايــد: در خانواده 
مذهبى كاتوليك بزرگ شدم و وارد شدنم 
به اسالم نمى توانســت انتخابى بر اساس 
هيجان باشــد، تفحص كردم به دنبالش 
رفتم تا به آن رسيدم، شناخت پشت اين 
عالقه قرار داشــت. چهل ســال پيش به 

خاطر شوق به عرفان و معنويت توجه من 
به اسالم جلب شده بود، بنا براين مسلمان 

شدن من از سر هيجان نبود.

  از زيارت ها مسير حقيقت را طى كردم
اين حقوقــدان ايتاليايــى در مورد عمق 
درك و ديدگاهش نســبت به اســالم و 
اهميت زيارت اهل بيــت(ع) مى گويد: از 
آنجا كه ديدگاه من و ورود من به اسالم از 
جست وجو و معرفت عميق بود، تعريف آن 
به عنوان يك روايت كار سختى است. من 
با حج هايى كه به جا آوردم و زيارت هايى 
كه در مجاورت ائمه(ع) داشــتم، رسيدن 
به مســير حقيقــت را طى كــردم و اين 
جدى ترين راه شناساندن اسالم به افرادى 
اســت كه ضرورت شناخت اسالم را درك 

كرده اند. 
او ادامه مى دهد: خود زيارت تعريفى براى 
درك معرفت اســت و ايــن زيارت حالت 
معنوى و عرفانى عبادت را تعريف مى كند، 
وقتى در مقابل امام قرار و ارتباط مى گيريد، 
به نوعى بــا عميق ترين بُعد وجودى خود 
ارتباط گرفته ايد و معنويتى بلند را درك 

مى كنيد. 
وى در مــورد تحول درونــى اش در مورد 
اسالم مى گويد: من در مكتب شيعه عمق 

بيشــترى از معنويت پيدا كردم. رويكرد 
ورود من به اســالم ابتدا از راه تصوف بود 
و اسالم اوليه ذهنى من بسيار متفاوت از 
اسالم واقعى بود. من معتقدم ارتباطى كه 
اســالم برقرار مى كند، به واسطه چهارده 
معصوم انجام مى شود و در تصوف از شيخ 

خود پيروى مى كنند. 
وى در باره عظمت انقالب اســالمى ايران 
و شــخصيت خردمندانــه و آزادى بخش 
امــام خمينــى(ره) در جهــان مى گويد: 
انقالب اســالمى به واســطه قيام معنوى 
امام خمينى(ره) عظمتى عرفانى و معنوى 
در جهان پيدا كرد، امــا بعدها با دخالت 
اســتكبار و تبليغات مســموم رسانه هاى 
جهان عليه انقالب و امام سعى برآن شد تا 
اين فضاى معنوى را مخدوش كنند و فتنه 
ديگــر نيز پس از حضور داعش در منطقه 
براى تخريب چهره اسالم و مسلمانان بود 
و اين استراتژى كسانى است كه به دنبال 
طرح جهانى ســازى هستند و طرح آن ها 
اين است، آنچه مانع انديشه مادى گرايى 

محض باشد، از بين ببرند.
اين پژوهشــگر حقوق بين الملل در مورد 
حقوق انســان در اسالم مى گويد: اسالمى 
كه از هر وجه كامل اســت را نمى توان با 
تفكر مادى گرايى غرب سنجيد كه تمامى 
اركان قياس آن بر پايه ماديات است. حقوق 
بشر غربى مادى گراست و نمى توان آن را 
با حقوق بشــر در اسالم مقايسه كرد، زيرا 
اســالم خود باالترين درجات را به انسان 

اختصاص داده است.
او مى گويــد: بزرگ ترين اتفاقــى كه در 
مســير اســالم آوردن من طى شد، آشنا 
شدن با شــخصيت امام خمينى(ره) بود. 
آرزو مى كنم روح بلنــد امام خمينى(ره) 
و پرچمى كه بلند كرده است را بشناسم. 
آرزو مى كنم، انديشــه ايشــان در ايران 
شناخته شود. انديشــه امام خمينى(ره) 
بايد در زندگى سياسى، فردى و اجتماعى 

جارى شود.
او بزرگ تريــن آرزوى خــود را تحقــق 
بخشيدن تعاليم اسالم مى داند و مى افزايد: 
يادمان باشــد مهم ترين مقصد ما آخرت 
اســت، طورى بايد زندگــى كنيم كه در 
مجاورت خداوند با دســت پر و با معرفت 

وارد شويم.

حقوقدان ايتاليايى مسلمان شده در سفر به مشهد:

آرزو مى كنم انديشه امام خمينى  در ايران بيشتر شناخته شود

قدردانى آيات مكارم و نورى همدانى 
از حضور حماسى مردم در راهپيمايى 22بهمن

معارف: آيات مكارم شيرازى و نورى 
همدانى از حضور حماسى مردم در 
راهپيمايى 22بهمن قدردانى كردند.

آيت اهللا مكارم شيرازى در آغاز درس 
خارج فقه خود در مسجد اعظم قم با 
اشاره به راهپيمايى باشكوه 22بهمن 
گفت: دشمنان اســالم و انقالب از 
مدت ها پيش به مــردم مى گفتند 
نرويد و شركت نكنيد، اما مردم برعكس بيش از سال هاى گذشته در اين راهپيمايى 

شركت كردند، بنابراين بايد از مردم ايران تشكر كرد.
آيت اهللا نورى همدانى نيز در ابتداى درس خارج فقه خود از حضور پرشور و كم 

نظير مردم در راهپيمايى 22 بهمن قدردانى كرد.
اين مرجع تقليد گفت: مردم ايران وفادار و مؤمن هستند واقعاً بايد قدر اين مردم 
متعهد را دانست؛ مســئوالن محترم ما چه وظيفه سنگينى در مقابل اين وفاى 
مردم دارند، با توجه به همه مشكالت، دست از نظام، انقالب و رهبرى برنمى دارند.

معاون آموزش حوزه علميه مازندران مطرح كرد
رسمى شدن دروس خارج فقه در شهرستان ها

رســا: معاون آموزش حوزه علميه 
مازندران از معرفى دروس خارج فقه 
و اصول چهار شهر استان به معاونت 
به  آموزش حوزه هاى علميه كشور 
منظور بررسى و اخذ مجوز رسمى 
اين دروس خبر داد و گفت: با رسمى 
شدن اين دروس، فصل جديدى از 
فعاليت هاى علمى و آموزشــى در 

حوزه علميه استان آغاز مى شود.
حجت االسالم حمزه على اكبرى با اشاره به پيشينه طوالنى حوزه علميه استان، 

مازندران را يكى از قطب هاى حوزوى كشور در دهه هاى اخير ذكر كرد.
وى با اشــاره به اينكه بتازگى درس خارج يك استاد در شهر بابل از سوى حوزه 
علميه رسمى شده است، خاطرنشــان كرد: اين اقدام مديريت حوزه هاى علميه 

كشور مورد استقبال طالب و استادان مدارس علميه استان قرار گرفته است.

نويسنده كتاب «تصوف در اسالم»:
رفتار فرقه گنابادى ها در تضاد با مبانى تصوف است

فارس: نويســنده كتاب «تصوف در اسالم» با اشاره به اينكه يكى از معروف  ترين 
شاخه  هاى سلسله نعمت اللهى در ايران شاخه نعمت اللهى گنابادى است، گفت: 

مهم ترين ويژگى اين فرقه را قدرت طلبى اقطاب آن بايد دانست. 
حجت االســالم داود كميجانــى، افزود: تالش براى حضور در عرصه سياســت و 
قدرت طلبى ويژگى قديمى اين فرقه است، سران اين فرقه از همان ابتداى تشكيل، 
بــا زد و بند با حكومت  هاى وقت و نفوذ در آن ها تالش زيادى كردند تا بتوانند بر 

ساير فرقه  هاى تصوف برترى يابند. 
آنان حتى در دوران پهلوى توانستند عده  اى از درباريان را به گروه خويش وابسته 
سازند، از جمله عبدالحسين تيمورتاش وزير دربار رضاخان و جنايتكار معروف، 
نصيرى رئيس ســازمان ساواك، ســرتيپ پرورش و برخى ديگر از رجال عصر 
پهلوى جزو اين فرقه بوده  اند. رابطه سلطان حسين تابنده با محمدرضا پهلوى 
و برگزارى مراســم هر ساله جشن تولد شاه در بيدخت گناباد و حضور اعضاى 
فرقه در راهپيمايى  ها به نفع محمدرضا شاه پهلوى نشانگر ماهيت سياسى اين 

فرقه است.
كارشــناس اديان و مذاهب تصريح كرد: باورهاى ايــن فرقه در خصوص واليت، 
معنويت، شريعت، اجتهاد، بيعت، كشف و شهود و تكليف، با ديدگاه  هاى متداول 
اسالمى تفاوت  هاى زيادى دارد، آن ها فقط مسلك خود را بر حق دانسته و بزرگان 
خويش را داراى كشف و شهود مى  دانند. آنان قطب خود را «ولى وقت» و همتراز 

معصومين(ع) مى  خوانند.
وى ادامه داد: برخى راهكارهاى ترويج مجدد مسلك تصوف در ايران با سرانگشت 
تدبير استعمار، طراحى و اجرا مى  شــود، گويا آنان با اصرار بر فعاليت در ايران 
تالش دارند جبهه ديگرى در مقابل اقتدار تشــيع و فرهنگ استعمارستيز آن 

ايجاد كنند.

تشبيه رهبر معظم انقالب 
براى زيبايى خطبة فدكيه

باشــگاه خبرنگاران پويا: شنيدن فضائل 
و برخــى ويژگى هــاى شــخصيتى ائمــه 
(عليهم الســالم) در كالم بزرگان دين باعث 
ايجاد نگــرش و معرفتى نوين در افكار آدمى 
مى شود. در واقع ايام والدت ها و شهادت هاى 
حضرات معصومين(عليهم السالم) بايد فرصتى 
جهت تبييــن معارف و فضائل اين بزرگواران 
باشــد تا جامعه اسالمى ضمن اينكه به غم و 
شــادى مى پردازد، به شعور و معرفت عترت 

نيز برسد.
رهبر معظم انقالب اسالمى دربارة علم فاطمى 
و ضرورت استفاده از ستارة درخشانى همچون 

حضرت زهرا(س) مى  فرمايند:

حضــرت زهــرا(س) در محيــط علم، يك 
دانشمند واالســت. آن خطبه اى كه فاطمه 
زهرا(س) در مســجد مدينــه پس از رحلت 
پيغمبر ايراد كرده اســت، خطبه اى اســت 
كه به گفتة عالمه مجلســى، «بزرگان فصحا 
و بلغا و دانشــمندان بايد بنشــينند كلمات 
و عبــارات آن را معنا كننــد!» اينقدر پرمغز 
اســت، از لحاظ زيبايى هنرى، مثل زيباترين 
و بلندترين كلمات نهج البالغه اســت. فاطمه  
زهرا(س) مى رود در مسجد مدينه، در مقابل 
مردم مى ايستد و ارتجاالً حرف مى زند، شايد 
يك ســاعت، با بهترين و زيباترين عبارات و 
زبده ترين و گزيده ترين معانى صحبت كرده 
اســت. (بيانات رهبر معظم انقالب در ديدار 

جمعى از مداحان،71/6/25).
قديمى تريــن دانشــگاه اســالمى در دنياى 
اســالم - مربوط به قرن ســوم و چهارم - به 
نام فاطمه زهرا سالم اهللا عليهاست. نام دانشگاه 
معروف «االزهــر» در مصر از نام فاطمه زهرا 
ســالم اهللا عليها گرفته شده است. در گذشته 
به  نام فاطمه زهراء ســالم اهللا عليها دانشــگاه 
تأسيس مى كردند. حّتى خلفاى فاطمى كه 
بر مصــر حكومت مى كردند، شــيعه بودند. 
قرن هاســت شيعه ســعى كرده به حقِ ّ اين 
بزرگوار معرفت پيدا كند. اين، يك مســئله 
است. مسئله ديگر اين اســت كه ما بايد راه 
را از همه ســتارگان بياموزيم؛ «و بالّنجم هم 

يهتدون» (نحل/16).
(بيانات رهبر معظم انقالب 
در ديدار جمعى از مداحان،73/9/3).

اجازه همسر
سؤال:

حكم سفر زن بى اجازة شوهر چيست؟
پاسخ:

گناه است و زن بايد نمازش را كامل بخواند.
 (مشهورمراجع)

بنابر احتياط واجب، نمازش را كامل بخواند.
(آيت اهللا مكارم)؛

نكته:
 اگر سفرى بر زن واجب باشد، مانند سفر براى 
حج واجب، دراين صورت اجازة شــوهر شرط 

نيست.
توضيح المسائل مراجع، ص695، نماز مسافر، 
شرط پنجم

يك حديث / يك تصوير

خبر

دكتر كوربوچى:
آرزو مى كنم روح 
بلند امام خمينى و 
پرچمى كه بلند كرده 
است را بشناسم. 
آرزو مى كنم انديشه 
ايشان در ايران 
شناخته شود. انديشه 
امام خمينى(ره) بايد 
در زندگى سياسى، 
فردى و اجتماعى 
جارى شود

بــــــــرش

تربيت رشيدانه
پرسمان

*مشاور استاد على اكبر مظاهرى
پرسيده  اند:

ســه فرزند دختر دارم. با اينكه زياد در ميان جمع هستيم، اما 
فرزنــدان اول و دومم، خجالتي و كمرو هســتند و نيز زود از 
حقشان مي گذرند و نمي توانند از حقوقشان دفاع كنند. دختر 
اولم هفت ساله است و دومي چهارساله. ممنون اگر به من راهكار 

بدهيد.
*تحليل مسئله:

«تربيت رشيدانه» تربيتي است خجسته. در اين تربيت، فرزند، 
با اينكه مؤدب است، داراي عزت نفس است. از حضور در جمع، 
پروايي ندارد. از حقوق خــود، بي جار و جنجال، دفاع مي كند. 
توسري خور نيست. او بر بيان منظور و مقصود خود، تواناست. او 
انساني است موفق و زندگي اش همراه با موفقيت و خرسندي 

است.
*تربيت زبونانه 

در برابر تربيت رشــيدانه، «تربيت زبونانه» اســت. اين تربيت، 
تربيتي ناخجسته است. فرزند، با اين تربيت، آدمي است ترسو، 
مضطرب و خجالتي. او، با اينكه مؤدب نيست، اما سربه زير است. 

از حضــور در جمع، وحشــت دارد. از ابراز مقصود خود و نيز از 
اســتيفاي حقوق خود، ناتوان است. كينه آناني را كه حقوقش 
را ربوده  اند، به دل مي گيرد و در غيابشــان، بدگويي مي كند. او 

انساني است ناموفق و از زندگي اش ناخرسند است.
*اما پاسخ:

1. شــما را آفرين مي گوييم كه در انديشه «تربيت رشيدانه» 
فرزندانتان هستيد. اميد آنكه همسرتان، در اين راه، همراهتان 

باشد و هردو، در اين مسير فرخنده، ياور هم باشيد.
2. احوال و اخالق كودكان، نوسان هاي فراواني دارد. ممكن است 
كودك، در برهه اي از زمان، ترسو و خجالتي باشد، اما در ادامه، 
تغيير حالت دهد و شجاع شود. شما نگران نباشيد، اما در انديشه 

باشيد؛ كه هستيد.
درباره فرزندان شما، زود است كه داوري كنيم و آنان را خجالتي 

و ناتوان وصف نماييم.
3. كمرويي و ترسويي و ناتواني آنان را هرگز به رخشان نكشيد. 

به روي خودتان هم نياوريد.
4. هرگز مالمتشان نكنيد. سرزنش، جانشان را مجروح مي كند 
و بر اضطراب و اســترس آنان مي افزايد و احساس بي لياقتي را 

در روانشــان نهادينه مي كند و به فرموده اميرمؤمنان علي(ع) 
آتش لجبازي را در وجودشــان شعله ور مي كند. (بحاراالنوار، ج 

77، ص 232)
5. آن «درميان جمع بودن» را كه در سؤالتان نوشته ايد، ادامه 
و افزايش دهيد. شيوه اي است بسيار كارساز. به دبستان رفتن 
فرزند اولتان، تأثير نيكويي بر اين مسئله دارد. فرزند دومتان را 
نيز به مهدكودك ببريد و در ميان كودكان ديگر، رهايش كنيد. 

بگذاريد «زندگي جمعي» را تجربه كند.
6. نظارت و دقت و امر و نهي مستقيم خودتان و همسرتان بر 
فرزندان را به حداقل برســانيد. بگذاريد فرزندانتان بر پاي خود 

بايستند. بدون ضرورت، عصاي آنان نشويد.
7. با يك مشاور كودك، مشاوره حضوري انجام دهيد.

نكته هاى ناب

احكام

معارف
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

خريداران ارز ماليات مى دهند  فارس:  رئيس كل بانك مركزى در نامه اى به رئيس كل سازمان امور مالياتى كشور ضمن معرفى خريداران عمده ارز به همراه ميزان دالر خريدارى شده از ابتداى سال جارى تا 
17 دى ماه، خواستار رسيدگى به مبادالت اين اشخاص و اقدام الزم در خصوص وصول ماليات هاى متعلقه شد. سيف در اين نامه تأكيد كرده است: بنا بر نتايج حاصل از بررسى هاى صورت گرفته حجم بسيار زيادى 

از مبادالت دالر به نام اشخاص معدودى ثبت شده كه به پيوست مشخصات هويتى به همراه ميزان دالر خريدارى شده توسط ايشان ارسال مى شود.

امضاى 217 نماينده مجلس پاى طرح دوفوريتى
تعرفه خودروهاى وارداتى كاهش مى يابد

اقتصاد: با اينكه با رأى ديوان عدالت 
ادارى تعرفه خودروهاى وارداتى قرار 
اســت فعالً طبق تعرفه هاى قبلى 
اعمال شــود، اما ظاهراً مجلسى ها 
با هدف خروج از وضعيت نابسامان 
اين بازار به دنبال طرحى هســتند 
تا تعرفه خودروهاى وارداتى كاهش 
يابد. اين درحالى است كه براساس 

جديدترين اخبار به دست آمده، تعرفه جديد واردات خودرو به 55 تا 95 درصد 
افزايش يافته اســت. ظاهراً افزايش تعرفه هاى واردات خودرو با هدف حمايت از 

توليد ملى و افزايش درآمدهاى دولت صورت گرفته بود.
در دســتورعمل جديد واردات خودرو كه پيشتر از سوى دولت اعالم شده بود، 
تعرفه واردات خودرو با حجم موتور 1000 تا 1500 سى سى از 40 درصد به 55 
درصد، تعرفه واردات خودروهاى با حجم موتور 1500 تا 2000 سى ســى از 55 
درصــد به 75 درصد و تعرفه واردات خودروهاى با حجم موتور 2000 تا 2500 

سى سى نيز از 55 درصد به 95 درصد افزايش يافته است.
درهميــن حال وزير صنعت، معدن و تجارت در واكنش به اين پرســش كه 
آيــا رأى ديوان عدالت ادارى براى ابطال مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو 
مالك عمل خواهد بود يا خير، گفت: فعًال در اين باره چيزى ابالغ نشــده و 
رأى ديوان قانونى اســت، اما در حال حاضر مصوبه هيئت وزيران مالك عمل 
تعرفه واردات خودرو اســت. به گفته وى هنــوز مصوبه هيئت وزيران درباره 
تعرفه خودروهاى وارداتى تغيير نكرده اســت.به گفته محمد شــريعتمدارى 
ايــن مصوبه قديــم و جديد ندارد و تنها مصوبه هيئــت وزيران مالك عمل 

خواهد بود. 
اما رئيس كميته اقتصادى كميسيون اصل 90 مجلس، مفاد طرح دو فوريتى 217 

نماينده براى كاهش تعرفه خودروهاى وارداتى را تشريح كرد.
بهــرام پارســايى در گفت و گو با خانه ملت، با بيان اينكــه در واردات خودرو و 
همچنين توليد خودروهاى داخلى انحصار به وجود آمده اســت، گفت: در حال 
حاضر تاوان اين انحصار را مردم پرداخت مى كنند، يعنى فضاى رقابتى به بهانه 

حمايت از توليد داخل و يا ساير بهانه ها گرفته شده است.
رئيس كميته اقتصادى كميسيون اصل 90 مجلس شوراى اسالمى، با تأكيد بر 
اينكه حمايت از توليد داخلى خوب است، اما بايد مشخص شود كه چند سال 10 
ســال، 20 سال، 30 سال و 40 سال، قرار است حمايت صورت گيرد، افزود: قرار 
نيست مردم تا مادام تاوان حمايت از توليد داخل را پس دهند كه هيچ تغييرى و 
تحولى نمى خواهد در آن به وجود آيد و نمى خواهد مطابق با صنعت مشابه خود 

در دنيا حركت كند.
وى با بيان اينكه نمايندگان به اين نتيجه رسيده اند كه قانونى در اين باره وضع 
شــود تا هر روز با بخشنامه شاهد وضعيت نابسامان اين بازار نباشيم، افزود: اين 
طرح دو فوريتى در معاونت قوانين مجلس در حال سپرى كردن مراحل قانونى 

خود است تا به هيئت رئيسه ارجاع شود.
وى در تشريح مفاد اين طرح دو فوريتى ادامه داد: يكى از مفاد اين طرح اين است 
كه ســقف تعرفه خودروهاى وارداتى 55 درصد باشد و بسته به قيمت و حجم 
موتور و مابقى مؤلفه هايى كه بايد در نظر گرفته شود حداكثر 55 درصد باشد، اما 

هم اكنون دولت 75 درصد را پيشنهاد داده است.
وى با اشاره به يكى از مواد ديگر اين طرح افزود: پيشنهاد ديگر اين بود كه ساليانه 
5 تا 10 درصد از عوارض وارداتى خودرو كاهش يابد كه تا پايان سند چشم انداز 
اين تعرفه به 20 درصد كاهش يابد كه البته باز اين تعرفه 20 درصدى از تمامى 
كشورها بيشتر است، اما اين كاهش تعرفه سبب مى شود كه خودروسازان داخلى 
به خودشــان بيايند و اگر احساس فضاى رقابتى كنند، كيفيت افزايش، قيمت 

كاهش و يا اينكه خدمات بيشتر مى شود.
درهمين حال وحيد منايى معاون سازمان حمايت گفت: مشكالت ايجاد شده در 
ثبت سفارش و عدم امكان ترخيص، سبب شده خودروهاى وارداتى آماده تحويل 
به مشــتريان از افزايش هاى قانونى از جمله تعرفه، هزينه اسقاط و نرخ ارز متاثر 

شده و با افزايش بهاى تمام شده و نرخ فروش مواجه شوند.

افزايش 10برابرى قيمت محصوالت كشاورزى
از مزرعه تا سفره مردم 

كميســيون  عضو  ملــت:  خانه 
كشــاورزى، آب و منابــع طبيعى 
مجلس، گفت: گاهــى محصوالت 
از مزرعه تا ســفره مــردم 10 برابر 
افزايش مى يابد، بنابراين تشكل ها و 
توليدكنندگان بايد ميدان دار تنظيم 

بازار شب عيد شوند.
علــى اكبرى با تأكيــد بر ضرورت 

تنظيم بازار در آستانه ايام عيد نوروز، گفت: كميسيون كشاورزى در بعد نظارتى 
به تنظيم بازار شب عيد ورود مى كند و وزارت جهاد كشاورزى نيز اعالم كرده كه 
مردم نگران بازار شب عيد نباشند، چراكه تداركات الزم ديده شده و به حد كافى 
ذخيره سازى صورت گرفته است.عضو كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى 
مجلس شوراى اسالمى، افزود: بعيد به نظر مى رسد كه الزم باشد وارداتى انجام 

شود، اما در هر حال در صورت ضرورت امكان واردات پيش بينى شده است.

واريز يارانه بهمن، آخر هفته
اقتصاد: هشتاد و چهارمين مرحله يارانه نقدى ساعت 24 روز پنجشنبه 26 بهمن 

به حساب سرپرستان خانوار واريز خواهد شد.
درهمين حال  حميدرضا حاجى بابايى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس با 
اشاره به اينكه اكنون يارانه براى فرد 45 هزار و 500 تومان است، به ايسناگفت: 

اين يارانه اكنون به اندازه 8000 تومان ارزش دارد.

گزارش روز

ميز خـــبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  با شروع هفته 
جارى و در پى مداخالت بانك مركزى در 
ارز،  تزريق  از طريق  بازار  راستاى كنترل 
بازار ارز اندكى آرام گرفت وبا عقب نشينى 
وارد  كانال 4500تومانى  به  تومانى   300
دوام  چندان  قيمت  كاهش  اين  اما  شد، 
نياورد و ديروزدوباره به كانال 4800تومان 
ركورد 4850  بار  اولين  براى  و  بازگشت 

تومانى را تجربه كرد.
تاخــت وتاز دالر وطال درحالى اســت كه 
نرخ رسمى دالر هم با 20 ريال افزايش به 

3699,8 تومان افزايش يافته است.
يكى از افتخارات دولــت برقرارى ثبات و 
آرامش در بازار ارز بوده اســت، ولى بيش 
از دو ماه اســت كه اين بازار رنگ آرامش 
را به خود نديده است و اين درحالى است 
كه رئيس كل بانك مركزى وعده بازگشت 
آرامش به اين بخش را در بهمن و اسفند 
داده بود، ولى نه تنها آرامشى در بازار برقرار 
نشد، بلكه قيمت دالر به باالترين نرخ خود 

رسيد و ركورد 4850 تومان را هم زد.
شايد يكى از اصلى ترين داليل ركورد جديد 
و عجيب قيمت دالر در روز جارى باال رفتن 
نرخ فروش ارز در صرافى هاى بانكى است، 
چرا كه صرافى هاى بانك ها نرخ فروش دالر 
براى اشخاص را 4777 تومان اعالم كردند 
و دقايقى بعــد از آن اين نرخ را به 4793 

تومان افزايش دادند.
فعاالن بازار ارز معتقدند افزايش قيمت دالر 
از سوى صرافى هاى بانكى مهم ترين عامل 
افزايش قيمت دالر در اين بخش اســت، 
عالوه بــر صرافى هاى بانكــى نمايندگان 
پتروشيمى ها كه در روزهاى اخير حضور 
پررنگى در فروش دالر مقابل پاساژ افشار 
داشــتند قيمت ها را باال بــرده و با نرخى 
نزديك نرخ كــف بازار به عموم مردم دالر 
مى فروشــند.به گزارش تســنيم يكى از 
صراف هاى بازار ارز معتقد است اگر زمانى 

كه قيمت دالر صبح ديروز به 4800 تومان 
رسيد، پتروشيمى ها و نمايندگان بانك مثل 
روزهاى قبل مقابل پاساژ افشار به فروش 
دالر مى پرداختند هم اكنون نرخ اين ارز در 

بازار پرواز نمى كرد.
اين صراف بازار ارز مى گويد: مقابل پاســاژ 
افشار دالر به صورت نقدى و بدون ماليات 
و دريافت كارت ملى با قيمت 4850 تومان 

به مردم فروخته مى شود!

 بازار طال
در هياهــوى گرانى ارز ســكه تمام نيز با 
افزايــش 17 هزارتومانى، به يك ميليون و 
561 هزار تومان رســيد و هر گرم طالى 
18 عيار نيز با عبــور از 150 هزار تومان 

ركورد قيمت را شكست.
محمد محمدولى رئيس اتحاديه سازندگان 
و فروشــندگان طالوجواهر گفت: با توجه 
به شرايط فعلى پيش بينى بازار طال ميسر 
نيســت، اما به هرحال نمى تــوان انتظار 
بازگشــت قيمت طال بــه رقم هايى مانند 

110 تا 115 هزار تومان را داشت.
به گفته برخى كارشناسان، نه اين آرامش، 
پايدار است و نه اين شيوه كنترل و حفظ 

بــازار كه بانك مركــزى در پيش گرفته، 
منطقى و معقول است.

 فشار بازار حواله
يك تحليلگر اقتصادى به خبرنگار ما گفت: 
بانك مركزى با عرضه نقدى ارز، سعى دارد 
فشار وارد آمده بر بازار حواله را كاهش دهد، 
حال آنكه انــدازه بازار نقدى و حواله اى به 
هيچ وجه، يكى نيست و بازار حواله چندين 
برابر بازار نقدى است، بنابراين به طور قطع 
اين وضعيت و به عبارتى جابه جايى نقدى 

و چمدانى، نمى تواند تداوم يابد.
ميثم رادپور افزود: روشن است كه حداقل 
در دو نقطه يعنى امارات و تركيه، دسترسى 
به بازار حواله بشدت محدود شده كه اين 
محدوديت بر بازار داخلى ارز فشار زيادى 
وارد آورده اســت، اما شــيوه اى كه بانك 
مركزى براى كنترل بازار در پيش گرفته 
ناكارآمد است، چرا كه نمى توان براى مدت 
طوالنــى، ارز در حجم زيــاد را به صورت 
نقدى و يــا چمدانى جابه جا كرد و اصوالً 
بايد اين مقادير بزرگ ارز از طريق سيستم 
بانكى حواله شود و جابه جايى چمدانى و 
نقدى مشــكالت زيادى به همراه داشته و 

دارد، از جمله اينكه بســيارى از شركت ها 
به خاطر مسائل مربوط به پولشويى تمايل 
ندارند به صورت نقدى و چمدانى كار كنند.
وى بــر ايــن باور اســت كه اگر شــبكه 
صرافى هاى كشــور بــا محدوديت مواجه 
نبودند، بانك مركزى مى توانست از طريق 
تزريــق ارز در گلوگاه هــاى ارزى از قبيل 

دوبى و تركيه، بازار را كنترل كند. 
رادپور خاطر نشان ساخت: نوسانات فعلى 
بازار ارز، جدى اســت و اصوالً نبايد تصور 
كرد كه بازار آرام شــده، چرا كه هر وقت 
نبود اطمينان در بازار زياد مى شــود، توان 
كنترلى بانك مركزى كاهش مى يابد و يك 
نهاد از پس اداره اين بازار بزرگ برنمى آيد.

اين كارشناس پولى و مالى معتقد است از 
آنجايى كه نقش صرافى ها در نقل و انتقال 

تقاضاهاى  باالســت،  ارزى 
موجود بر بازار فشار مضاعف 

وارد مى آورد.
وى مى گويــد: يكى از اين 
تقاضاها كه امــكان انتقال 
از طريق سيســتم بانكى را 
نــدارد و از طريق صرافى ها 
انجام مى شــود، حواله هاى 
مربوط به قاچاق اســت و 
ســاالنه 15 ميليــارد دالر 
قاچــاق به كشــور صورت 

مى گيرد.
رادپــور ادامــه داد: انتظار 
قاچاقچيــان  نمــى رود 
صرف نظر از قانونى بودن يا 
نبودن فعاليتشان، در شرايط 
فعلى تقاضاى خود را حذف 
كننــد، بنابراين با توجه به 
اينكه صرافى ها امكان انتقال 
ندارنــد و يا با هزينه بااليى 

اين كار را انجام مى دهند، فشار مضاعف بر 
بازار وارد مى آورند. 

دالر4850 تومان،طال گرمى 150 هزارتومان 

جزئيات تخلف بانك ها در اخذ هميشه پاى يك چمدان در ميان است
كارمزد اضافى از مشتريان

اقتصاد:اگر چه بانك مركزى، اخذ كارمزد بابت 
استعالم اطالعات مشــتريان از ثبت احوال را 
ممنوع اعالم كرده بود، اما اكنون برخى بانك ها 
200 تــا 600 تومان به صــورت غيرقانونى از 

مشتريان، دريافت مى كنند.
بانك مركزى با صدور بخشنامه اى در گذشته، 
اخذ كارمزد بابت استعالم اطالعات مشتريان 
از ثبــت احوال را ممنوع اعــالم كرده بود، اما 
اكنون برخى بانك ها مبالغ 200 تا 600 تومانى 
را از مشتريان طلب مى كنند كه به طور قطع، 
با توجه به تعداد باالى مشــتريان بانكى، رقم 

هنگفتى را نصيب بانك ها مى كند.
اكنون بانك مركزى با صدور بخشنامه اى اعالم 
كرده كه اخذ اين كارمزد از مشــتريان محل 

قانونى ندارد و با تخلفات برخورد خواهد شد. 

خروج 2/5 ميليارد دالر ارز از 
كشور توسط مسافران تركيه 

اقتصاد:اقتصاد تركيه در سال گذشته ميالدى 
2/5 ميليارد دالر از جذب گردشــگران ايرانى 

درآمد كسب كرد.
به گزارش پايگاه خبرى حريت ديلى نيوز، بر 
اساس گزارشى كه از سوى اتحاديه هتل هاى 
تركيه منتشر شــده، در سال 2017 ميالدى، 
حدود 2/5 ميليون گردشــگر ايرانى به تركيه 
سفر كرده اند و بدين ترتيب تركيه اصلى ترين 
مقصد گردشــگرى خارجى ايرانيان در سال 
گذشــته ميالدى بوده اســت .بعد از تركيه، 
كشــورهاى عراق، امارات و ارمنســتان، ديگر 
مقصد هاى جذاب گردشــگرى براى مسافران 

ايرانى بوده اند.
اين گزارش خاطر نشان كرده كه هر گردشگر 
ايرانى به طور متوسط 6 شب در تركيه اقامت 
گزيده و 1000 دالر هزينه كرده و در مجموع 
2/5 ميليون گردشگر ايرانى 2/5 ميليارد دالر 

براى تركيه درآمد داشته اند. 

تراز تجارى كشور 
منفى 6 ميليارد دالر شد 

تسنيم: بررســى آمار تجارت خارجى كشور 
نشان مى دهد، تراز تجارى مثبت سال 95، در 
10 ماه نخست سال جارى منفى 5/8 ميليارد 
دالر بوده اســت.بر اســاس آمارهاى تجارت 
خارجى در 10 ماهه منتهى به دى ماه ســال 
جارى تراز تجارت خارجى كشــور منفى 5/8 
ميليارد دالر بوده اســت. بر اين اساس ميزان 
واردات 42 ميليــارد دالر و ميزان صادرات 37 
ميليارد دالر بوده است. اين در حالى است كه 
تراز تجارت خارجى كشور در مدت مشابه سال 

قبل مثبت 1/3 ميليارد دالر بوده است.
اين آمار نشان مى دهد طى يك سال گذشته 
تراز تجارت خارجى كشور از مثبت يك ميليارد 
دالر به منفــى 5/8  ميليارد دالر كاهش پيدا 

كرده است.

ذره بين

روشن است كه 
حداقل در دو نقطه 

يعنى امارات و 
تركيه، دسترسى به 

بازار حواله بشدت 
محدود شده كه 

اين محدوديت بر 
بازار داخلى ارز 

فشار زيادى وارد 
آورده است، اما 

شيوه اى كه بانك 
مركزى براى كنترل 

بازار در پيش 
گرفته ناكارآمد 

است

بــــــــرش

با اينكه با رأى ديوان عدالت 
ادارى تعرفه خودروهاى وارداتى قرار 
اســت فعالً طبق تعرفه هاى قبلى 
اعمال شــود، اما ظاهراً مجلسى ها 
با هدف خروج از وضعيت نابسامان 
اين بازار به دنبال طرحى هســتند 
تا تعرفه خودروهاى وارداتى كاهش 
يابد. اين درحالى است كه براساس 

كميســيون  عضو   
كشــاورزى، آب و منابــع طبيعى 
مجلس، گفت: گاهــى محصوالت 
 برابر 
افزايش مى يابد، بنابراين تشكل ها و 
توليدكنندگان بايد ميدان دار تنظيم 

علــى اكبرى با تأكيــد بر ضرورت 

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

نوسازى بافت هاى فرسوده مسكن را از ركود خارج مى كند

بروز عاليم ضعيف از رشد مسكن بعد از5 سال

گزارش دو

 اقتصاد  بازار مسكن طى پنج سال اخير دوره سختى را پشت 
سر گذاشته به طورى كه كارشناسان معتقدند طى 3دهه اخير 
بخش مســكن در ايران چنين دوره ركــودى را به خود نديده 

است. 
اين مشــكالت در حالى گريبان بخش مســكن را گرفته كه 
بررســى هاى مركز پژوهش هاى مجلس حكايت از آن دارد كه 
رشد بخش مســكن در سال 96 نيز همانند سال هاى گذشته 
منفى خواهد ماند ودر اين سال رشد ارزش افزوده بخش مسكن 
و ســاختمان منفى 2/4درصد خواهد بود كه بر اســاس اين 
گزارش، بخش مسكن همچنان بايد منتظر روزهاى رونق فراگير 
بماند. بر اين اساس رشد منفى بخش مسكن كه از سال 88 آغاز 
شده در دوسال گذشته تشديد شده و در سال 94 رشد بخش 
مسكن منفى 17 و در سال 95 منفى 13 درصد بوده است. به 
گفته فعاالن وكارشناسان بخش مسكن تاكنون برنامه گسترده 
وجامعى براى خروج اين بخش از ركود فراهم نشــده واكنون 
صحبت از نوسازى و ساخت مسكن در بافت هاى فرسوده شايد 

بتواند گره گشاى اين بخش از ركود باشد.
بر اساس اين گزارش، نوسازى بافت هاى فرسوده در قالب برنامه 
ملى بازآفرينى شــهرى در شهرها به اجرا درمى آيد و هدف آن 
احياى 1334 محله فرسوده طى پنج سال در دو قالب ساخت 
ساالنه 100 هزار واحد مسكونى و افزايش سرانه هاى خدماتى 
است كه بايد ديد اين طرح دولت به خروج مسكن از ركود چند 

ساله كمك خواهد كرد؟. 

 واكنش كارشناسان 
در اين زمينه عضو هيئت مديره انجمن انبوه سازان با بيان اين 
كه برنامه جديد دولت براى بافت هاى فرسوده نشان دهنده اين 
است كه دولت در حال توجه و برنامه ريزى براى بخش مسكن 
برخالف گذشته است، تصريح كرد: اين در حالى است كه طى 
ســال هاى گذشته برنامه جامع و فراگيرى براى بخش مسكن 

وجود نداشت.
ايرج رهبر اجرا وعملياتى شدن اين برنامه را در گرو عزم جدى 
دســتگاه هاى اجرايى وخروج از مباحث شعارى مطرح كرد و 
افزود: يكى ديگر از موارد براى خروج اين بازار از ركود، مديريت 
برنامه ها وطرح هاى بخش مسكن وتداوم آن است به طورى كه 
دولت وقتى مى گويد وام وتسهيالت 6تا 8درصدى به متقاضيان 
مسكن مى دهد وساالنه 100هزار مسكن در بافت هاى فرسوده 

مى سازد اين مسئله را اجرايى كند وادامه دهد. 
يكى از كارشناســان بخش مسكن هم با بيان اينكه فعالً رشد 
بخش مســكن در حد ضعيفى است كه بايد در طول دو سال 
آينده تقويت شــود تا بتوانيم از وضعيت فعلى خارج شويم به 
خبرنگار ما گفت: يكى از عمده داليل ركود در سال هاى اخيراين 

است كه عرضه مسكن در سال هاى 89 تا 91بيش از حد تقاضا 
باال رفت كه به همين علت بســيارى از سرمايه هاى كشور به 
بخش مسكن رفت وهمين مسئله نيز عاملى براى گرانى مسكن 

شد.
وى با اشاره به اجراى طرح هاى مسكن مانند نوسازى بافت هاى 
فرســوده اظهارداشت: شــايد به خاطر عرضه مسكن وافزايش 
تقاضا، كاهش نرخ بهره به 15درصد بازار از ركود خارج شود كه 
عاليم خفيف آن را در هفته هاى اخير مى بينيم وبانك مركزى 

نيز در اين خصوص گزارش داده است.
مهدى ســلطان محمدى با بيان اين كه پس از مدتى همين 
عرضه باالى مسكن موجب ركود شد، خاطرنشان كرد: به همين 

علت سرمايه ها در بخش مسكن وحتى زمين قفل شد.
وى عامل دوم ركود طى سال هاى اخير را ورود مؤسسات مالى 
واعتبارى، بانك ها وحتى برخى دستگاه ها به بخش مسكن به 
طمع ســودآورى آن عنوان كرد و اظهارداشت: به همين دليل 
عمده اين مؤسسات وبانك ها پس از ركود دچار مشكالت جدى 
شدند كه اين مهم ترين عامل ركود ومشكالت بخش مسكن در 

سال هاى اخير بوده است.
ســلطان محمدى در ادامه تصريح كرد: از ســويى عامل ديگر 
كاهش قدرت خريد خانوارها از سال 86 تا دو سال قبل بود به 
گونه اى كه در اين ميان قدرت خريد مسكن نيز بشدت كاهش 

يافت. 
وى عامل چهارم مشكالت بخش مسكن را افزايش بى رويه سود 
بانكى در سال هاى گذشته عنوان كرد و گفت: اين در حالى است 
كه ســود بانكى در يك مقطع از 22درصد هم فراتر رفت و اين 
موجب شد تا بازارهاى ديگر از جمله مسكن به سمت ركود برود.



دالرهاى ژاپنى و آلودگى هوا !
 ايستگاه / اميد ظرافتى   (سفير ژاپن در تهران ، كمك 
11 ميليون دالرى دولت ژاپن براى حل آلودگى هواى تهران 
را طى تفاهم نامه اى به شهردارى تهران اعطا كرد.) زده بودم 
به دل طبيعت و رفته بودم كوه نوردى. نوك قله ، رو به شهر 
كردم و بلند بلند با خودم گفتم: عجب منظره اى...آدم كيفور 
مى شود...چه مه اى گرفته...برج ميالد كال ديده نمى شود 
...  نفس عميق كشيدم تا از هواى پاك لذت ببرم كه ريه 
هايم زدند روى شانه ام و گفتند: «باالم جان دردمان گرفت... 
يواش تر... در ضمن اين، مه نيست... حاصل طرح فروش حق 
تردد در مناطق زوج و فرد و طرح هايى است كه سال هاى 
سال براى مبارزه با آلودگى اجرا كرده ايم» !  آقاى «ريه»  از 
كمك هاى ميليونى ژاپنى ها به كشورمان و قرارداد با يك 
شركت ژاپنى براى كاهش آلودگى هوا هم گفت.  در مسير 
برگشت دائم به كارهايى كه مى شد براى كاهش آلودگى هوا 
كرد و نكرديم فكر مى كردم . به اينكه سپردن كار به يك 
شركت خارجى و  كمك گرفتن 11 ميليون دالرى از ژاپن 
چقدر با اقتصاد مقاومتى جور در مى آيد؟ به تاكسى هاى 
فرسوده ، اتوبوس هايى كه همچنان ابرى از آلودگى پشت 
سرشان جا مى گذارند، به خودروهاى تك سرنشينى كه هر 
روز بيشتر مى شوند، به مديريت هايى كه بايد در اين همه 
سال خودشان را مى تكاندند و طرحى نو در مى انداختند و ... 
به همه اينها فكر كردم . آنقدر كه ديگر فرصتى نماند تا فكر 
كنم قرار است كمك 11 ميليون دالرى ژاپنى ها چطور، كجا 

و در قالب چه طرح و برنامه اى هزينه شود ؟!

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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

 عكس/ سعيد طلوعى/ عكس نوشت: ترمه تاالرپشتى اينجا درنگ جايز است

امام خمينى(ره):
به مستضعفان و مستمندان و زاغه نشينان 

كه ولى نعمت ما هستند، خدمت كنيد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين

زير آسمان شهر؟
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گزارش از شخص

« ابراهـيم» در آتـش
ابراهيم حاتمى كيا از «هويت» تا « به وقت شام»

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   سال 1371، 
شهيد آوينى برايش نوشــت: «مى دانم كه چه 
مى كشــى، خوب مى دانم... اما تو كه در دامنه 
آتشفشان منزل گرفته اى بايد بدانى كه چگونه 
مى توان زير فوران آتش زيســت. ما را خداوند 
براى زيســتنى چنين به زمين آورده است، چرا 
كه مرغ عشق ققنوس است كه در آتش مى زيد 
نه آنكه رنگين كمان مى پوشد و در بوستان هاى 
عافيت، شــكر مى خورد و شكرشكنى مى كند... 
مــن نمى دانم به تو چه بگويم جز اينكه همين 
طور بمان اگر چه مى دانم زيســتنى چنين كه 
تو دارى چقدر دشــوار اســت و عجب جرئتى 

مى خواهد». 

  «هويت» ابراهيم
مى شود تولدش را همان سال 1364 دانست كه 
با «هويت»، خيلى جدى، پا گذاشــت به دنياى 
كارگردانى. مى گويند كشــف شــدنش هم بر 
مى گردد به همان سال و به «خسرو دهقان» كه 
بعد از ديدن نخستين ساخته « حاتمى كيا» در 
نشريه اى نوشت: « فيلمساز خوش قريحه اى دارد 
وارد سينما مى شود». منتقد سرشناس سينما كه 
در آخرين دوره جشنواره فيلم فجر نيز از جمله 
اعضاى هيئت داوران بود، در مورد خوش قريحه 
بودن و توانايى هاى آقا « ابراهيم» اشــتباه نكرده 
بود. او هنوز هم از جمله عالقه مندان و طرفداران 
كارگردانى اســت كه سخنانش پس از دريافت 
جايزه در جشنواره فجر، جنجالى شد. البته فيلم 
«هويت» نخستين اثر رسمى و بلند «حاتمى كيا» 
بــود و پيش از آن يعنى از ســال 59 به بعد با 
نوشــتن فيلمنامه و كارگردانى فيلم هاى كوتاه 
در فضــاى جبهه و جنگ آمادگى اش را براى پا 
گذاشتن به دنياى هنر هفتم و چه بسا « زيستن 

در دامنه آتشفشان» اعالم كرده بود!

  عروسك را زنده كردم
مى شود شناسنامه اى حســاب كرد و او را زاده 
1340 در تهران، محله «پامنار» و در خانواده اى 

كه اصالت آذربايجانى داشت، دانست. تنها پسر 
خانواده شــايد حق داشــت براى فرار از دنياى 
دخترانه اطرافش به زير زمين خانه پناه ببرد و 
همانجا هم نخستين جرقه هاى فيلمسازى اش را 
بزند: «6 تا خواهر داشتم و من تنها پسر خانواده 
بودم...خانه اى كه زير زمين هاى بزرگ داشــت. 
مــن خلوت هاى خــودم را در همين زير زمين 
مى گذراندم، با حــرف زدن، آواز خواندن، نقش 
بازى كردن. با پول كارگرى، دوربين ســوپر 8 
دســت دوم خريدم... 13، 14 ساله بودم... شايد 
بتوانم بگويم نقطه عطف ورود به ســينما برايم 
روزى بود كه ديدم روى اين دوربين يكســرى 
درجاتى هســت، 18 فريم، 24 فريم و 1 فريم... 
من روى 1 گذاشــته بودم و متوجه شــدم اين 
تــق، تق دارد فريم به فريم مى گيرد. يك تخته 
ســياه كوچكى هم در زير زمين درست كردم...
گچ را دست عروسك دادم و آن را جلوى تخته 
گذاشتم. روى تخته هم نوشتم كارى از ابراهيم 
حاتمى كيا و فيلم گرفتم. حدود ســه ماه طول 
كشيد تا فيلم ظاهر شــد... خودم نمى دانستم 
چه كــردم وقتى تصوير حركت كرد، فرياد زدم 
و دويدم بــاال و همه اهل خانه را صدا كردم كه 
بياييد و ببينيد من چه كردم، عروسك را زنده 

كردم...».

  رزمنده فيلمبردار
پس از ماجراى زيرزمين و ذوق و شوق كودكانه 
ساخت فيلم سوپر 8، دغدغه هايى كه «ابراهيم» را 
واداشت پا به عرصه فيلمسازى بگذارد، در ميدان 
جنگ ظاهر شدند. «حاتمى كيا» البته شخصيتى 
نبود كه بى گدار به درياى سينماى دفاع مقدس 
زده باشد. گواهش حرف هايى كه خودش گفته 
است: «ســيطره جريان جنگ آن قدر براى من 
قوى بود كه مى گفتم رزمنده فيلمبردار هستم تا 
بگويم فيلمبردار رزمنده. موقع خواستگارى گفتم: 
چيزه... من فيلمسازم!... من درسته پاسدارم ولى 
فيلمســازم. همســرم گفت: يعنى چى؟گفتم: 
توى كار ما تهمت زيــاده... يكى از بچه هاى ما 

فيلمى ساخته بود... بعد به او بسته بودند كه اين 
ماركسيست و توده اى است. حاال اين بچه خط 
امامى بود، سفارت آمريكا را گرفته بودند. ما همه 
مانــده بوديم كه چه جورى ثابت كنيم كه نماز 
مى خوانيم. مى دانستم اين پيچيدگى ها در اين 

عرصه هست». 

  ديده بان
مگر مى شــود حاشــيه ها، خبر ســازى ها، انگ 
زدن ها و... را از جريان هاى پشــت و جلوى پرده 
سينماى ديروز و امروز گرفت؟ براى «حاتمى كيا» 
همه اين ماجراها كه تا به امــروز هم ادامه دارد 
از زمان «هويت» به بعد آغاز شــد. مى گفتند چرا 
فضاى جبهه را رها كرده و از شــهر و آدم هايش 
فيلم مى سازد و... آخرش هم اينكه: «فالنى توانايى 
حرف زدن از فضا و متــن جنگ را ندارد. اين ها 
كمى برخورنده بود. احســاس يــك جور اتهام 
مى كردم... نمى دانستم دقيقاً چه جوابى بايد بدهم. 
براى همين اصرار داشتم فيلم بعدى ام حتماً در 
منطقه جنگى رخ بدهد». البته پاســخ اتهام ها و 
نيش و نقدهايى از اين دست را بخوبى داد. فيلم 
«ديده بان» كه اكران شد، همه اهالى سينماى آن 
روزها يقين كردند كارگردانى كه «خسرو دهقان» 

وعده اش را داده بود، متولد شده است.

  سيمرغ ها و كنايه ها
... و بعد «مهاجر، وصل نيكان، از كرخه تا راين، 
خاكستر ســبز، بوى پيراهن يوســف، آژانس 
شيشــه اى و...» كــه هم هر روز و هر ســال بر 
شــهرت، جايزه ها و سيمرغ هايش افزودند، هم 
بر تعريــف و تمجيد ها و هم البتــه بر نيش و 
كنايه هايى كه آرام آرام از گوشه و كنار ظاهر شده 

بودند. در ميان انبوه مخاطبان و كارشناسانى كه 
حاال «حاتمى كيا» را به عنوان كارگردانى صاحب 
سبك و توانمند مى شناختند، بودند و هستند 
جريان ها و منتقدانى كه او را فيلمساز حاكميتى 
و سفارشى ساز براى نظام لقب مى دادند. پس از 
«آژانس شيشه اى» و برخى فيلم هاى ديگرش، 
حتى در ميان برخى جريان هايى كه ادعاى دفاع 
از سينماى ارزشــى را داشتند، منتقدانى پيدا 
شــدند كه از پررنگ بودن ديدگاه «ضد جنگ» 
و ضد دفاع مقــدس در فيلم هاى «حاتمى كيا» 
نوشتند و اينكه ديده بان سينماى ارزشى حاال 
دغدغه هايش را رها كرده و سنگر سينماى دفاع 

مقدس را ترك كرده است!

  همان طور كه بايد
 از نقدهــاى فنــى و كارشناســى، از قوت ها و 
ضعف هاى تكنيكى و از برخــى فراز و فرودهاى 
«حاتمى كيا» كه در فيلم ها و برخى سريال هايش 
ديده مى شود اگر بگذريم، مى ماند همان جريان 
مشــكوكى كه از مدت ها پيش انگار به بهانه نقد، 
قصد تصفيه حساب با او يا عقده گشايى را دارد. 
آيا نقدهايى كه اين روزها، آخرين اثر «آقا ابراهيم» 
را فقط حاصــل جلوه هاى ويــژه و يك كمدى 
مى داند، با «حاتمى كيا» تصفيه حســاب مى كند 
يا با ســينمايى كه دوســت دارد پاى ارزش ها و 
دغدغه هايش به هر قيمتى بايستد؟ يك بار ديگر 
پرونده «حاتمى كيا» را مــرور كنيد، جريان هاى 
حاكم بر سينماى ايران و جهان را بشناسيد، «به 
وقت شــام» را كه تنها فيلــم در زمينه «مدافعان 
حرم» است ببينيد و سپس قضاوت كنيد كه آيا 
«ابراهيم» آنچنان كه شهيد آوينى گفته است «زير 
فوران آتشفشان» همان طور كه بايد مانده است؟ 
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به خاطر خليج فارس
باشــگاه خبرنگاران / خبرگزارى دولتى 
بحرين گزارش داد مقام هاى اين كشور دستور 
به جمع آورى بيش از 17 هزار نسخه از كتب 
درسى زبان انگليسى به خاطر استفاده از نام 

خليج فارس به زبان انگليسى داده اند.

تظاهرات كره اى
خبرآنالين / صدها نفر از مردم كره جنوبى 
در سئول، عليه سفر خواهر رهبر كره شمالى 
به كشورشان تظاهرات كردند. تظاهركنندگان 
عكس  هايى از رهبر كره شمالى و خواهرش را 

پاره كردند و عليه آن ها شعار مى دادند.

پهپاد كپى شده
فرارو/ جاناتان كانريكاس ســخنگوى ارتش 
رژيم صهيونيستى مدعى شد: پهپاد ايرانى كه 
به حريم هوايى اسرائيل رخنه كرده بود، نسخه 

كپى شده نمونه آمريكايى آن است!

شكايت نداريم
انتخاب / سخنگوى ناجا اعالم كرد با توجه به 
اطالعيه روابط عمومى شهردارى تهران مبنى 
برنبود قرارداد ميلياردى با ناجا، نيروى انتظامى 

نيز شكايت خود را از شهردارى پس گرفت.

ردپاى انگليس و آمريكا
انتخاب / سردار منتظرالمهدى سخنگوى ناجا 
در پاسخ به پرسشى درباره ماجراى هك شدن 
سايت چند روزنامه اظهار كرد: بررسى ها نشان 
مى دهد اى پى هكرها در دو كشــور آمريكا و 
انگليس بوده است كه البته وزارت اطالعات و 

فناورى اطالعات پيگير اين موضوع است.

توافق كرديم
ايلنا / رويترز گزارش داد، «مايك پنس» معاون 
رئيس جمهورى آمريكا اعالم كرده اســت كه 
اين كشور با كره جنوبى بر سر تعامالت بيشتر 

ديپلماتيك با كره شمالى توافق كرده است.

به كشورتان بازگرديد
ايسنا / فيلمــى از «آنگ ســو»، معاون وزير 
امور داخلى ميانمار در شــبكه هاى اجتماعى 
منتشر شــده كه وى به آوارگان روهينگايى 
كه در اردوگاهــى موقت در مرز با بنگالدش 
ساكن شده اند، دستور مى دهد تا به كشورشان 
بازگردند و هشدار مى دهد اگر اين كار را انجام 

ندهند، با پيامدهايش روبه رو مى شوند.

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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23/0323/36 4/565/28

17/1017/44

6/216/53

17/2918/02
كلوزآپ هاى مردانه!

شما راست مى گوييد خانم مهناز افشار... از تصوير شما و بانوهاى بيشمار بازيگر در قاب 
رســانه ملى در مهمترين جشن ساالنه هنر هفتم، خبرى نبود!؟ تا حافظه مان يارى 
مى كند دوربين ها از روى آقايى مى رفت روى نماى آقاى ديگر... روى كت و شلوارپوشان 

رسمى اين حرفه... و كلوزآپ هاى مردانه، قاب جشنواره فجر را پُر كرده بود!
سؤالى كه جوابش بى شك نه پيش ماست، نه پيش رئيس سازمان صدا و سيما 

و نه پيش كارگردان مراسم اختتاميه!
ســكانس هاى برج ميالد كه مشحون از تصوير آقايان بزرگوار است را به گمانم 
دســت اندركاران بانوى اين شــغل بايد جواب بدهند... بفرمايند چرا مثل همه 
جشنواره ها باز خبرى از تصوير زن ها نبود و نيمه مردانه ى سالن در تلويزيون، 

ُمدام منعكس مى شد!؟
توييت شما را هاج و واج خواندم... چند بار... و هربار از خودم پرسيدم چرا خانم 
افشار، تجاهل العارف مى فرمايند!؟ چرا ما، اول يك سوزن به خودمان نمى زنيم 

يك جوالدوز به صدا و سيما!؟
ســيمرغ هاى سينما امسال هم پر كشيدند و برج ميالد محفل سى و ششمين 
جشنواره فيلم فجر شد. جشنواره اى كه امسال هم قاب هاى مردانه و زنانه اش در 

كفه يك ترازو، بى اندازه سبك تر و سنگين تر بود!
امسال هم داوران و كارگردان ها و بازيگران ايرانى دور هم جمع آمدند اما دريغ 
كه باز صدا و قلمى از حساسيت فرهنگى و واجبات رفتارى نگفت! نگفت در دين 
اســالم - همكار مرد - غيرمحارم محسوب مى شود، اگر چه پيشكسوت باشد! 
نگفت لباس بى دكمه و پاره اى دور از شأن و شرع، قباحت دارد! نگفت بهمن 

ماه است، ماهى كه برايش خون ها جارى شد!
تلنگرتان حقيقت اســت بانو افشــار... بايد كمپينى به پا شــود... كمپين نه به 

بدحجابى... كمپين نه به بد حجابى در سينما...!
مثل سكانس صبح بيســت و دوم بهمن ماه... مثل راهپيمايى جشن انقالب و 

سيل آدم هاى موقر و ناجى در خيابان... بى توئيت، با پالكارد و پرچم. 
آنجا كه بانوها را دوشــادوش آقايان، صدا و ســيماى ايران حذف نكرده بود... 

اقيانوس زنانه و مردانه انقالب را...

تلنــــــگر
 ايستگاه/ رقيه توسلى 

لو نوول اوبزرواتور
هفته نامه «لو نــوول اوبزرواتــور» كه يكى از 
پرخواننده ترين نشريات چاپ فرانسه محسوب 
مى شود، در تازه ترين شماره خود در گزارشى 
با عنوان «تنفر جديد ضــد يهوديت» به اين 
موج در حال گسترش در قاره اروپا مى پردازد. 
اين مجله با اختصاص عكس روى جلد خود 
به تظاهراتى در شــهر برليــن در آذرماه كه 
جوانان را در حال آتش زدن پرچم اســرائيل 
نشان مى دهد، گزارش هاى مختلفى از افزايش 
اين روند در كشورهاى آلمان، بلژيك، سوئد و 

فرانسه به چاپ رسانده است.

فايننشيال تايمز
«فايننشيال تايمز» چاپ انگليس با اختصاص 
عكس اصلى خود به ســخنرانى روحانى در 
راهپيمايى 22 بهمــن، با تيتر «عصبانيِت در 
حال افزايش» به صحبت هاى او پيرامون نقش 
نداشتن ايران در سقوط جنگنده اسرائيل در 
ســوريه مى پردازد. صحبت هايى كه به گفته 
فايننشيال تايمز تأثيرى در كاهش تنش هاى 
اخير ميان اسرائيل و ايران ندارد. اين روزنامه 
مقاله هايى نيز در مورد حل مشكل تأخيرهاى 
پياپى افراد در رسيدن به موقع به جلسه هايشان 
و همينطــور نقش باالى شــركت هاى حوزه 
فناورى در تأمين سرمايه گذارى ها، حتى بهتر 

از بانك ها به چاپ رسانده است.

ساينس
هفته نامه «ســاينس» چاپ آمريكا كه يكى از 
معتبرترين نشــريات علمى جهان محسوب 
مى شود، در گزارشى با عنوان «هيوالى مدرن» 
به بررسى رمان مشهور «فرانكشتاين» نوشته 
«ِمرى ِشلى» مى پردازد، كه به نظر اين مجله با 
وجود گذشت 200 سال از چاپ آن، همچنان 
جزوملزومــات مطالعه براى يك دانشــمند 
محسوب مى شود. داستان فرانكشتاين در ژانر 
وحشت پيرامون موفقيت تالش يك دانشمند 
براى زنده كردن يك مرده است، موفقيتى كه 
خيلى زود با از كنترل خارج شدن اوضاع براى 

او و تبعات وحشتناك آن همراه مى شود.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

آب گوهر است...  اين پرخروش مهربان...
هرجا نباشد، غم آنجا ريخت و پاش مى كند!

چه در سينه رودخانه، چه در چشم آدميزاد...
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