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ثبت نام بيش از 50 هزار نفر در سامانه خادمياران رضوى 
 آستان  رئيس اداره آموزش مركز امور خادمين آستان قدس رضوى گفت: رئيس اداره آموزش مركز امور خادمين آستان قدس خبر داد

بيش از 50 هزار نفر متقاضى خادميارى آستان قدس رضوى شده اند.حجت 
االسالم على پاياب در گفت و گو با قدس تأكيد كرد: بيش از 50 هزار نفر از 

 ............ صفحه 3افراد عالقه مند به خدمت به محرومان و ...

كتاب هاى داستان 
جايگزين «پيك نوروزى » مى شود

اليحه جامع خاك
همچنان خاك مى خورد

رونق دكان غيرانتفاعى ها 
با حذف آزمون سمپاد

5 5 5
معاون وزير آموزش و پرورش: دبير انجمن علمى خاك ايران در گفت و گو با قدس: كارشناسان عنوان كردند

:امام على
شيعيان ما... 

همان كسانى اند 
كه به طاعت و 

فرمان خدا گردن 
مى نهند و به 

بركت محبت او 
راه مى يابند.
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خواهران داراى خدمت افتخارى در حرم مطهر رضوى از احساس خود به حضرت زهراh مى گويند
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 حجت االسالم والمسلمين رئيسى با اشاره به حضور حماسى در جشن ملى 22 بهمن تأكيدكرد 

پاسخ منفى مردم به مداخله، نااميدى و تفرقه

سخنگوى دولت 
مى گويد نرخ واقعى 

3800 تومان است

حباب 
نتركيدنى 

دالر

 اخبار  توليت آستان قدس رضوى گفت: پاسخ مناسب به حضور پرشور مردم كه با وجود 
گاليه هاى بحق آنان از مشكالت انجام شد، دميدن در آتش تفرقه و بيان سخنان جناحى 
و انتخاباتى نبوده و نيست. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در ديدار جمعى 
از طالب و روحانيون با اشاره به راهپيمايى ملت ايران در سالروز پيروزى انقالب اسالمى 
تأكيد كرد: حضور حماسى، وحدت آفرين و بى سابقه مردم ايران در جشن ملى 22 بهمن 
امسال، چند پيام مهم داشت، اول «نه» به مداخله و طمع ورزى خارجى، دوم «نه» به يأس 
آفرينى و نااميدى و سوم «نه» به كشمكش هاى سياسى و تفرقه افكنى هاى داخلى. عضو 

 ............ صفحه 2مجمع تشخيص مصلحت نظام، افزود...

 اقتصاد  دالر، تخته گاز خود را به كانال 4900 
تومان رساند و با رفت و برگشت خود به 4960 
تومان هم رسيد؛ اتفاقى كه از منظر دولتمردان، 

ريشه اقتصادى و تجارى ندارد...

استقالل از شكست گريخت

زلزله 3 ريشترى 
پرسپوليس 

در آسيا

رهبر معظم انقالب مردم سيستان و بلوچستان را
باصفا، صميمى و با استعداد خواندند

الگوى زندگى برادرانه شيعه و سنى
 ............ صفحه 2

 ............ صفحات 2 و 10
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 چهارشنبه   25 بهمن 1396  27 جمادى االول 1439 14 فوريه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8622  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ابوترابى فرد امام جمعه موقت تهران شد    مهر: حجت االسالم سيد محمدحسن ابوترابى فرد از سوى رهبر انقالب، به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد. به گزارش پايگاه اطالع رسانى شوراى 
سياست گذارى ائمه جمعه كشور، حجت االسالم سيد محمدحسن ابوترابى فرد از سوى رهبر معظم انقالب به امامت جمعه موقت تهران منصوب شد. نماز جمعه اين هفته تهران به امامت حجت االسالم سيد محمدحسن 

ابوترابى فرد اقامه خواهد شد. 

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

 اخبار   بيانات رهبر معظم انقالب اسالمى 
در ديدار دســت اندركاران كنگره شهداى 
استان سيستان وبلوچستان كه در تاريخ 16 
بهمن 96 برگزار شده بود، صبح ديروز در 

محل اين همايش در زاهدان منتشر شد.
به گزارش پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام 
معظم رهبرى، حضرت آيت اهللا خامنه اى 
در اين ديدار با اشــاره بــه عالقه عميق 
خــود به مردم سيســتان و 
را  بلوچ  مردم  بلوچســتان، 
گرم، صميمى، بــا صفا و با 
اســتعداد، و مردم سيستان 
را از لحاظ گذشــته تاريخى 
ايرانى،  اقــوام  در بين همه 
كم نظير و درخشان توصيف 
و خاطرنشان كردند: با وجود 
اين استعدادهاى سرشار، در 
دوران قاجار و پهلوى به مردم 
سيستان و بلوچستان بى اعتنايى مى شد و 
همين موجب شد كه استعدادهاى مردم 

بروز نكند.

ايشان، خدمات انجام شده در اين منطقه 
در سال هاى پس از انقالب را نشانه محبت 
دوطرفه مردم و نظام دانســتند و با اشاره 
به نيازهاى مطرح شــده از جانب استاندار 
در اين ديدار افزودند: نيازهاى مردم استان 
همچون آب شيرين كن و خط آهن را بايد 

از طريق مســئوالن ارشــد دولتى به طور 
جدى دنبال كنيد و با بــه ميدان آوردن 
بخش خصوصى، استفاده از منابع صندوق 

توسعه ملى نيز امكان پذير خواهد شد.
رهبر انقالب اسالمى، سيستان وبلوچستان 
را همچون استان هاى كردستان و گلستان 

مظهر وحدت اســالمى و الگوى همكارى 
و زندگى برادرانه شــيعه و سّنى براى دنيا 
دانستند و با تأكيد بر هوشيارى در مقابل 
تفرقه افكنى دشمن، گفتند: شهادت يك 
نوجوان سّنى در دفاع مقدس و يا شهادت 
يك مولوى اهل ســنت به علــت دفاع از 
انقالب اسالمى به دست ضدانقالب، نشان 
مى دهد برادران شيعه و سنى در جمهورى 
اسالمى در دشــوارترين ميدان ها در كنار 
يكديگر حاضرند و بايد با كارهاى فرهنگى 
و هنــرى اين حقايق و وحــدت واقعى را 

مجسم و نمايان كرد.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى، ايســتادگى 
جمهورى اسالمى در مقابل جاهليت مدرن 
با وجود تحريم و همه توطئه هاى نظامى و 
فرهنگى دشمنان را مرهون قدرت ايمان 
و فداكارى مردم خواندند و گفتند: مظهر 
كامل ايمان راســخ در زنجيره  بسيار مهم 
ايمــان و مقاومت، شــهيدان و ايثارگران 
هستند، بنابراين نظام اسالمى به تعظيم و 

تكريم شهدا نيازمند است.

رهبر معظم انقالب مردم سيستان و بلوچستان را باصفا، صميمى و با استعداد خواندند

الگوى زندگى برادرانه شيعه و سنى

  درباره كالهبردارى جديد دســتگاه كارتخوان مغازه ها كه شــاپرك پول ها را نگه 
مى دارد، اطالع رسانى كنيد. 9150007815

  تأسف مى خورم به عزيزانى كه مثل خودم هنوز عيد نشده، چهره عزا به خود گرفتند 
و سخت براى دولت متأسفم كه جز بيچارگى و بدبختى و بيكارى چيزى براى مردم به 
ارث نگذاشت كه با وجود اين همه ايرانى با غيرت بيكار، چوب بستنى، مبل، پوشاك، 
كفش، تخم مرغ و هر چه بايد بخوريم و بنوشيم و بپوشيم را از كشورهاى ديگر وارد 
كشور مى كنند كه همه بيكارند و هر روز فكر طالق به سرشان مى زند، امان از دست 

دولتمردان!. 9150003974
  اين شوراى محترم نگهبان چطورى به نامزدهاى رياست جمهورى به عنوان رجل 
سياسى مى رســد كه به مردم معرفى مى كند تا به يكى از نامزدها ملت رأى بدهد؟ 
مصداقش همين آقاى روحانى با عملكرد چهار سال گذشته اش و تازه ترين سخنرانيش 
در سالگرد 22بهمن امســال كه خواستار همه پرسى شد! واهللا اگر نعمت رهبرى را 
نداشتيم فاتحه اين مملكت را اين آقايان مى خواندند، اصالً و ابداً بصيرت در كارشان 

وجود ندارد.9110006339
  در جشنواره امسال حق فيلم هاى حماسى «التارى» و «امپراتورى وحشت» ناديده 
گرفته شد و از همه بدتر حق فيلم بسيار خوش ساخت و تكنيكى «فيلشاه» پايمال شد، 

دست كم بايد در 6-5 مورد نامزد سيمرغ و يا ديپلم افتخار مى شد. 9360006158
  ارزش و اندازه اين مردم به قدرى اســت كه مســئوالن جهادى و فداكار و كار بلد 
به مانند سردار سليمانى ها امور اجرايى را داشته باشند تا مشكالت اقتصادى هم حل 

شود. 9150005975
  هفته پيش دولت اعالم كرد عيدى كارمندان و بازنشســتگان را با حقوق بهمن 
پرداخت مى كنند، اما پريشــب آقاى ربيعى اعالم كرد با حقوق اســفندماه پرداخت 
مى شــود، مهم نيســت كمى ديرتر مى دهند، مهم اين اســت كــه دولت ما دولت 
لحظه هاســت اصالً نه در گفتار نه در كردار و نه در پندار هيچ وقت ثبات نداشــته و 

ندارد!. 9350007054
  آقايان مســئوالن فوتبال چرا در كشــور ما اين همه پول و سرمايه مملكت را به 
يك نفر اجنبى مثل كى روش مى دهيد؟ يعنى با 80 ميليون جمعيت يك نفر مثل 

كى روش پيدا نمى شود؟ 9150004341
  با تبريك به دالورمردان محور مقاومت بابت سرنگون كردن هواپيماى متجاوز رژيم 
صهيونيستى، بايد اميدوار باشيم عده اى از مسئوالن غربگراى اشرافى در آينده انتشار 
تصاويــر اين هواپيما را دليل ناكامــى و عدم تحقق وعده هاى انتخاباتى خود معرفى 

نكنند!. 9150001495
  به خدا قسم تا سايه رهبرعزيزتر از جانم باالى سر ماست، مردم در تمام صحنه ها 
افتخار مى آفرينند، پس مســئوالن و وزيران خيلى ذوق نكنيد چون به عشق رهبر 

آمده ايم. 9150009636
  وقتى رهبرم -كه خانواده ام و خودم به فدايش- مى فرمايند ما مسئوالن بايد بكوشيم 
از ملت عقب نمانيم، بدانند كه خيلى عقب هســتند بايد خيلى تالش كنند تا به ما 

برسند، مردم ايران لياقت بيشتر از اين ها را دارند! 9150009637
  روحانى يك متنى را مى نويسد يا مى نويسند و حفظ مى كند و با يك صداى بلند 

هم مى گويد، ولى ايمان و باور به نكات خوبش ندارد!. 9150001136

يك سوزن به خودمان بزنيم!
همزمان با 22 بهمن ماه، سالروز پيروزى انقالب 
اسالمى، سى و ششمين دوره جشنواره فيلم فجر با 
حواشى بسيارى به پايان رسيد. «التارى» تازه ترين 
ساخته محمدحســين مهدويان و سيدمحمود 
رضوى از ســوى هيئت داوران ناديده گرفته شد. 
ابراهيــم حاتمى كيا، كارگردان نامى كــه او را با 
فيلم هاى دفاع مقدســى مى شناسيم حسابى از 
خجالت صداوســيما درآمد و بسيارى از كاربران 
فضاى مجازى كه دغدغه هاى انقالبى دارند، نوك 
پيكان انتقادهاى خود را به سوى متوليان وزارت 

ارشاد و سازمان سينمايى گرفتند.
رخدادهاى ناخوشــايند و ناماليمات جشــنواره 
فيلم فجر با سينماگران انقالبى را بگذاريد كنار، 
بى توجهى رســانه هاى انقالبى به سى و سومين 
جشنواره موســيقى فجر كه آخرين روز دى ماه 
به كار خود پايان داد؛ ســى و ششمين جشنواره 
بين المللى تئاتر فجر كــه از 28 دى تا 9 بهمن 
برگزار شد و همچنين دهمين جشنواره هنرهاى 
تجسمى فجر كه در حال برگزارى است؛ آن وقت 
درد دو چندان مى شــود: بخشــى از بدنه  جامعه 
هنرى كشور دغدغه آرمان هاى انقالب را ندارد و 
بخشى نيز كه به ظاهر نسبت به آرمان هاى انقالب 

دغدغه  مند است، نسبت به هنر بى توجه است.
هر سال در اواسط بهمن، سؤالى از سوى كسانى 
كه خود را انقالبى مى دانند طرح مى شود و چند 
روز بعد هم فراموش مى شــود: «تا چه زمانى قرار 
است، جشنواره هاى فرهنگى دهه فجر، اعم از تئاتر، 
موسيقى، ســينما و هنرهاى تجسمى هم  راستا 
با سياســت هاى برگزاركننده آن در كالن يعنى 
جمهورى اسالمى نباشد؟». در طول سال نيز موارد 
بسيارى از نوشتارهاى انتقادى در مطبوعات منتشر 
مى شود كه عموماً با ديد سلبى نوشته شده اند و 
هيچ ردپايى از نگاه ايجابى در آن ها ديده نمى شود. 
به قول ظريفى، حزب اللهى ها در عرصه هنر فقط 
مى دانند چه چيزى را نمى خواهند و درباره چيزى 

كه مى خواهند تالش اندكى مى كنند.
زاويه داشــتن ســينما، تئاتــر، موســيقى و... با 
رويكردهاى اصلى كشور در حوزه فرهنگى فاجعه بار 
اســت، اما فاجعه بارتر از اين همسو نبودن، پنهان 
شدن حزب اللهى ها پشــت همين انتقادها و سر 
و صداهاســت. در روز پايانى جشنواره فيلم فجر، 
ابراهيم حاتمى كيا -همان طور كه انتظار مى رفت- 
حرف هاى انتقادى اش را زد و رفت؛ حق «التارى» 
كه نماد غيرت ملى بود، خورده شد، همان طور كه 
سال گذشته حق فيلم سينمايى «ماجراى نيمروز» 
خورده شــده بود؛ اين ها چيز تازه اى نيســت كه 
بخواهيم از مواجهه با آن شوكه شويم! فاجعه اصلى 
كم توجهى حزب اللهى ها به مسئله هنر و فرهنگ و 
نسبت آن با انقالب اسالمى است. انقالب اسالمى 
پديده اى فرهنگى است، اما بدون تعارف، آن ها كه 
امروز خودشان را طرفدار آرمان هاى انقالب اسالمى 
مى دانند، عموماً هيچ نسبتى با اين پديده فرهنگى 
ندارند و مسائل را فقط از دريچه سياست مى بينند. 
مســئله خالى كردن زمين هنر و فرهنگ به سود 
جريان هاى زاويه دار با خط انقالب محدود نمى شود، 
بسيارى از عرصه هاى ديگر غير سياسى نيز وجود 
دارد كه خأل حضور حزب  اللهى ها در آن مشــهود 
است. جريان اصيل انقالبى هر چه در فعاليت هاى 
جهادى موفق بوده است؛ در شبكه سازى در مسائل 
اجتماعى ضعيف عمل كرده است. اين بى توجهى 
به مسائل اجتماعى هم دامنه گسترده اى دارد و از 
مسائلى مانند مبارزه با اعتياد تا حفاظت از محيط 
زيست را در بر مى گيرد. غرض از اين نوشتار فقط 
هشدار خطر پيش روست. اول بايد يك سوزن به 
خودمان بزنيم تا بعد با جوالدوز به جان دســتگاه 
عريض و طويل فرهنگى و اجتماعى كشور بيفتيم. 
ســؤال و مطالبه را بايد تغيير بدهيــم: «ما براى 
هم راســتا شــدن توليدات فرهنگى با آرمان هاى 
انقالب دقيقاً چه كرده ايم كه انتظار داريم خروجى 
هر ساله جشنواره ها و توليدات هنرى چيزى جز 

وضع فعلى باشد؟».
خبر ورزشى

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

على رجبى 
روزنامه  نگار

صداى مردم   

خبــــــر

موافقت رهبر انقالب با عفو و تخفيف مجازات 
شمارى از محكومان

Khamenei.ir: به مناسبت سالروز پيروزى شكوهمند انقالب اسالمى، حضرت آيت اهللا 
خامنه اى با عفو و تخفيف مجازات 565 نفر از محكوماِن محاكم عمومى و انقالب، سازمان 

قضايى نيروهاى مسلح و تعزيرات حكومتى موافقت كردند.
آيت اهللا آملى الريجانى رئيس قوه قضائيه به مناسبت سالروز پيروزى انقالب اسالمى در 
نامه اى به رهبر معظم انقالب اسالمى پيشنهاد عفو يا تخفيف و تبديل مجازات 565 نفر 
از محكومان را كه در كميســيون مربوط واجد شرايط الزم تشخيص داده شده اند، ارائه 

كرده بود، كه مورد موافقت حضرت آيت اهللا خامنه اى قرار گرفت.

به داد مردم خوزستان در غلظت 60 برابرى ريزگرد ها برسيد
غرق در غبار فراموشى

ايسنا:  هواى خوزستان از ســاعت 10 ديــروز به حالت اضطرار  رسيد تا جايى كه اين 
وضعيت بيمارستان هاى خوزستان را در حالت آماده باش قرار داد. همچنين گرد و خاك 

باعث تعطيلى ادارات و لغو پرواز هواپيماهاى فرودگاه اهواز شد.
رئيس پليس راه خوزستان با اشاره به گرد و خاك ديروز و در پى آن كاهش كيفيت ديد، 

از وقوع يك تصادف زنجيره اى در محور «رامشير - رامهرمز» خبر داد. 
مدير روابط عمومى اداره كل حفاظت محيط زيست خوزستان نيز گفت: ميزان غلظت 

گرد و غبار در اهواز در ساعت 14 ديروز، به 60 برابر حد مجاز رسيده است.
شــهريار عســكرى گفت: ميزان غلظت ريزگردها در سوسنگرد 15 برابر حد مجاز، در 
ماهشهر 14 برابر حد مجاز، در حميديه 32 برابر حد مجاز و در اميديه و آبادان  بيشتر از 

10 برابر حد مجاز  و در دزفول بيش از 12 برابر حدمجاز رسيده است.
مدير روابط عمومى شركت توزيع نيروى برق اهواز هم گفت: ديروز شاهد 5 مورد قطعى 
برق در شبكه فشار ضعيف و 4 مورد فالت گذرا بر روى فيدرهاى شبكه فشار متوسط 

در سطح شهر اهواز بوديم.
 مديركل فرودگاه هاى خوزستان نيز از لغو 7 پرواز ديگر در فرودگاه بين المللى اهواز خبر 
داد و گفت: با توجه به شرايط نامساعد جوى و وقوع پديده گرد و غبار پروازهاى فرودگاه 

اهواز لغو شده است.
رئيس مركز اورژانس و فوريت هاى پزشكى خوزستان نيز از اعالم آماده باش اورژانس در 

پى وقوع گرد و غبار ديروز خبر داد.

نيازهاى مردم 
استان همچون 
آب شيرين كن و 
خط آهن را بايد از 
طريق مسئوالن 
ارشد دولتى به طور 
جدى دنبال كنيد

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

دادستان تهران  تشريح كرد

جزئيات جاسوسى گروه محيط زيست 
و خودكشى سيدامامى

تسنيم: دادستان تهران درباره دستگيرى شمارى 
از متهمان مرتبط با يك شبكه جاسوسى توضيحات 

تكميلى ارائه كرد.
عبــاس جعفرى دولت آبادى اعــالم كرد: در 19 
دى ماه سال جارى حســب گزارش كتبى يكى 
از نهادهاى امنيتى كه به دادسراى شهيد مقدس 
ارجاع شده اســت، به موجب دستورهاى قضايى 
و با آغاز تحقيقات انجام شــده، مشخص گرديد 
متهمان پرونده با هدايت افســران اطالعاتى سيا 
و موســاد مأموريت هاى ســه گانه اى را شــامل 
موضوعات زيست محيطى، نفوذ در جامعه علمى 
ايران و جمع آورى اطالعات از اماكن حســاس و 
حياتى كشور از جمله پايگاه هاى موشكى كشور، 
دنبال مى كرده اند؛ در تحقيقات انجام شده برخى 
متهمان به انجام سفرهاى متعدد به سرزمين هاى 
اشــغالى از جمله به منظور شركت در كنفرانس 
موناريد كه با حضور افســر اطالعاتى موســاد در 
رژيم صهيونيســتى برگزار شــده، اقرار و اذعان 
كرده اند كه هدف كلى پروژه مشترك سازمان سيا 
و موساد، ايجاد بحران در برخى حوزه هاى زيست 
محيطى ايران بوده و اطالعات جمع آورى شده از 
طريق عوامل پنهان به آمريكا انتقال مى يافته و در 
همين راســتا دو نفر از افسران سازمان اطالعات 
آمريكا با هويت معلوم در پوشش هاى مختلف به 
ايران و برخى استان هاى كشور سفر كرده اند كه 

از جمله اهداف آن ها، ايجاد مؤسســه اى در قالب 
فعاليت هاى زيســت محيطى بوده و طبق اسناد 
موجود، اين مؤسســه در حدود يك دهه قبل در 
ايران با طراحــى آمريكايى ها براى تحقق اهداف 
مدنظر ســرويس هاى اطالعاتى ســازمان سيا و 
موســاد و جمع آورى اطالعات طبقه بندى شده 
در حوزه هاى دفاعى و موشكى كشور ايجاد شده 

است.
وى افزود: حسب محتويات پرونده، يكى از متهمان 
اصلى، با مشخصات اختصارى «م.ط» داراى تابعيت 
ســه گانه ايرانى، آمريكايى و انگليســى و عضو و 
پشتيبان مالى مؤسســه ايرانى حيات وحش بوده 
و همچنين ديگر عضو مؤثر و مدير اين مؤسســه 
كاووس سيدامامى داراى تابعيت مضاعف كانادا و از 
مرتبطان اصلى افسر اطالعاتى آمريكا در ايران بوده، 
به نحوى كه اين افسر اطالعاتى در سفر به ايران در 
منزل كاووس سيدامامى استقرار مى يافته است. اين 
شبكه در پوشش اجراى پروژه هاى علمى و زيست 
محيطى نســبت به جمع آورى اطالعات مورد نياز 

اقدام مى كرده است.
وى ادامه داد: طبق تحقيقات انجام شده، اعضاى اين 
شبكه در برخى مناطق استراتژيك كشور شمارى 
دوربين در ظاهر براى رصد امور زيســت محيطى 
نصب كرده بودند كه در واقع پوششــى براى رصد 
فعاليت هاى موشكى كشور بوده و تصاوير و اطالعات 

ثبت شده را براى بيگانگان ارسال مى كرده اند.
دادســتان تهران افزود: پس از بازداشــت كاووس 
ســيدامامى و ارائه اسناد و اطالعات موجود به وى 
در فرآيند تحقيقات، از بازجوى خود براى پاســخ 
به ســؤاالت، فرصتى درخواست كرده بود كه مورد 
پذيرش قرار گرفته، اما پس از مراجعه متهم به محل 
نگهدارى خود در بازداشتگاه، با تدارك مقدمات، در 

سرويس بهداشتى اقدام به خودكشى كرد.

 خبر

آستان نيوز: توليت آستان قدس رضوى گفت: پاسخ مناسب به 
حضور پرشور مردم كه با وجود گاليه هاى بحق آنان از مشكالت 
انجام شــد، دميدن در آتش تفرقه و بيان ســخنان جناحى و 

انتخاباتى نبوده و نيست.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در ديدار جمعى 
از طالب و روحانيون با اشاره به راهپيمايى ملت ايران در سالروز 
پيروزى انقالب اسالمى تأكيد كرد: حضور حماسى، وحدت آفرين 
و بى سابقه مردم ايران در جشن ملى 22 بهمن امسال، چند پيام 
مهم داشت، اول «نه» به مداخله و طمع ورزى خارجى، دوم «نه» 

به يأس آفرينى و نااميدى و سوم «نه» به كشمكش هاى سياسى و 
تفرقه افكنى هاى داخلى.

عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام، افزود: مردم به فراخوان 
«همه خواهند آمد» كه رهبر حكيم انقالب سردادند، پرشورتر و 
مستحكم تر از هميشه پاسخ دادند و به صحنه آمدند و فرياد زدند 

كه اين لشكر عظيم به عشق رهبر آمده است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى افزود: 22 بهمن روز وفادارى ملت 
به انقالب اســالمى بود و امروز كه بار ديگر حجت بر مسئوالن 
تمام شــده، نوبت ما مسئوالن اســت كه براى گره گشايى از 

معيشت مردم، مبارزه با فساد و هدايت كشور به سوى قله هاى 
پيشرفت، اقدام انقالبى كنيم.

حجت االسالم والمسلمين رئيسى با تأكيد بر اينكه قدرشناسى 
از اين حضور پرشــور، در گرو مبارزه بى امان با فقر و فســاد و 
تبعيض است، ادامه داد: امروز، روز اميد آفرينى است، اما نه فقط 
با حرف زدن، بلكه با كار عالمانه و مجاهدانه براى ساختن آينده 

ايران اسالمى.

 حجت االسالم والمسلمين رئيسى با اشاره به حضور حماسى مردم در جشن ملى 22 بهمن تأكيدكرد

پاسخ منفى مردم به مداخله، نااميدى و تفرقه

معيشت مردم، مبارزه با فساد و هدايت كشور به سوى قله هاى 

سخنگوى دولت:

پرداخت يارانه ها در سال 97 تغيير نمى كند
 سياست/ آرش خليل خانه   سخنگوى دولت با تأكيد بر اينكه 
روند فعلى نوسانات بازار ارز قابل قبول نيست و سبب كاهش ارزش 
پول ملى مى شود، گفت: بانك مركزى برنامه هايى دارد كه بزودى 
اجرا خواهد شد؛ زيرا تا امروز هم بانك مركزى بسيار تحمل كرده 

است تا با سازوكار رايج ثبات در بازار ارز ايجاد شود.
محمد باقر نوبخت افزود: ما از نظر دخل و خرج ارزى مشكلى نداريم 
و ميــزان درآمد ارزى از محل نفت و صــادرات غير نفتى در برابر 

مصارف ارزى كامالً مشخص است و كمبودى وجود ندارد.
با اين حال رئيس ســازمان برنامه و بودجه در پاســخ به پرسش 
خبرنــگار ما درباره اظهارات دو ماه پيش خود مبنى بر اينكه بانك 
مركزى بايد براى كنترل نرخ ارز ورود كند، اما متأسفانه براى تهيه 
ارز مشــكل دارد؟ اظهارداشت: زمانى در شرايط متعادل از منابع و 
مصارف صحبت مى كنيم و زمانى تقاضا غير طبيعى است. اكنون 
آنچه به بازار ارز ما به صورت تقاضا تحميل مى شود بيش از تقاضاى 
واقعى و مؤثر است. وقتى مردم فكر مى كنند هرچه در جيب شان 
است به ارز تبديل كنند منفعت دارد، با يك تقاضاى غير واقعى و 

غير ضرورى مواجه مى شويم.
ســخنگوى دولت گفت: در برخى ســال هاى دولت يازدهم، بانك 

مركزى حتى يك ســنت هم به بازار وارد نكرد و اصالً ضرورتى به 
مداخلــه نبود. زمانى هم بود كه در ســال 92 وقتى دالر به حدود 
2800 تومان رســيده بود، رئيس كل بانك مركزى حرف هايى  زد 
كه متهم شد به اينكه مى خواهد مانع از سقوط بيشتر نرخ ارز شود.

سخنگوى دولت در پاسخ به پرسشى درباره نحوه پرداخت يارانه ها 
در سال 97 پس از اعمال تغييرات از سوى مجلس در اليجه بودجه 
دولت و كســرى 11 هزار ميلياردى يارانه نقدى، اظهار داشت: در 
تبصره 14 بودجه تصريح شده كه هر آنچه از محل اصالح قيمت 
حامل هاى انرژى تحصيل مى شود، همچنان به پرداخت يارانه نقدى 
تخصيص يايد. بنابراين مى توان برنامه پرداخت يارانه را به دو بخش 

تقسيم كرد. يكى يارانه اى كه به خانوارهاى شناخته شده و نيازمند و 
افراد متقاضى به صورت عام پرداخت مى شود و بخش ديگر يارانه اى 

كه به خانوارهاى تحت پوشش و زير خط فقر مى دهيم.
نوبخت تصريح كرد: دولت نمى خواهد جست وجو كند كه چه كسانى 
نياز به يارانه ندارند و سياست دولت گشتن حساب هاى مردم نيست 
و ابزار آن را هم ندارند؛ از آنجا كه مجلس پيشنهاد دولت را در مورد 
حذف برخى يارانه بگيران و تغيير قيمت حامل هاى انرژى نپذيرفت ما 
با آن ها به توافق رسيديم كه پرداخت يارانه به شكل موجود ادامه يابد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه با اشاره به اينكه دولت اختيار افزايش 
قيمــت حامل هايى انــرژى را دارد، اظهارداشــت: اگر تغييرى در 
قيمت ها صورت گيرد، درآمد حاصل از آن براى طرح هاى اشتغال 

صرف خواهد شد و از آن محل يارانه اى پرداخت نمى شود.
ســخنگوى دولت با بيان اينكه 50 هزار مسكن در شهر و 50 هزار 
مســكن به صورت حمايتى در روستاها در ســال آينده خواهيم 
ساخت، تصريح كرد: ايمن سازى 100 هزار واحد مسكونى فرسوده 
نيز در دست كار خواهد بود وبراى نوسازى ناوگان حمل و نقل هم 
به طور كامل مشخص شده؛ ضمن اينكه در ميزان انرژى حامل ها 
صرفه جويى شده و 25 هزار فرصت شغلى را به وجود خواهد آورد.

وى تصريح كــرد: مجلس 10 هزار ميليارد تومان از محل افزايش 
ماليــات و افزايش حامل هاى انرژى براى انجام اين امور براى ما در 
نظر گرفته اســت. بحث يارانه ها و حامل هاى انرژى را بدون اجازه 

مجلس انجام نخواهيم داد.

الريان قطر 2 - استقالل ايران 2
استقالل از شكست گريخت!

ورزش : تيم فوتبال اســتقالل تهران در نخستين 
بازى خود در ليگ قهرمانان آسيا از شكست گريخت 

و به يك امتياز برابر الريان قطر دست پيدا كرد.
در اين بازى كه در ورزشــگاه جاسم بن حمد قطر 
برگزار شــد، ابتدا استقالل در دقيقه 7 روى ضربه 
جباروف و گل به خــودى رودريگو تاباتا يك گل 
پيش افتاد. الريان اما براى جبران اين گل خيلى زود 
به نتيجه رسيد. عبدالرزاق حمداهللا در دقيقه 18 با 
يك ضربه سر دروازه سيدحسين حسينى را باز كرد. 
تاباتا هم در دقيقه 28 گل دوم الريان را روى غفلت 
و اشتباه مدافعان استقالل به ثمر رساند تا نيمه اول 

با نتيجه 2 بر يك به پايان برسد.
در نيمــه دوم اســتقالل بــه نمايــش خوب و 
اميدواركننده اش ادامه داد و موقعيت هايى را روى 
دروازه ميزبان ايجــاد كرد اما بازيكنان اين تيم در 
زدن ضربات آخر كم دقت بودند. در دقيقه 80 اين 
بازى تاباتا به خاطر خطاى شــديد روى داريوش 
شجاعيان از زمين اخراج شد تا شاگردان شفر دقايق 

باقى مانده را با يك بازيكن بيشتر سپرى كنند. 
در حالــى كه الريانى ها اميدوار بودند با وجود يك 
بازيكن كمتر ســه امتياز اين ديــدار را از آن خود 
كنند، اين استقالل بود كه در دقيقه 88 توسط على 
قربانى و روى ارســال خوب اميد ابراهيمى به گل 

تساوى دست پيدا كرد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ميزبانى حرم رضوى از خانواده شهداى مسيحى كشور سوريه   آستان: 20 نفر از خانواده شهداى مسيحى كشور سوريه ديروز در قالب كاروان زيارتى به حرم مطهر على بن موسى الرضا(ع) مشرف 
شدند. اين گروه از زائران با حضور در رواق دارالرحمه حرم مطهر رضوى از ويژه برنامه هايى همچون نمايش فيلم و معرفى زندگينامه امام رضا(ع) بهره مند شدند. خانواده شهداى مسيحى كشور سوريه عالوه بر 

حرم شناسى و آشنايى با صحن ها و رواق هاى حرم مطهر از گنجينه قرآن و نفايس، تاالر استاد فرشچيان، گنجينه هداياى مقام معظم رهبرى و موزه مركزى اين آستان مقدس بازديد كردند. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
به همت پورتال معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى صورت پذيرفت

راه اندازى كانال مراسم حرم مطهر امام رضا
قدس: كارشــناس فضاى مجازى 
اســالمى  تبليغات  معاونت  پورتال 
آســتان قدس رضوى، از راه اندازى 
كانال مراسم حرم مطهر امام رضا(ع) 

خبر داد.
حجت االســالم والمسلمين محمد 
براتى بــه خبرنگار قدس گفت: اين 
كانال به منظور پوشش تمام مراسم 

حرم مطهر رضوى كه در مناسبت هاى مختلف مذهبى و ملى در بارگاه منور امام 
هشتم(ع) برگزار مى شود در فضاى مجازى راه اندازى شده است.

وى ادامه داد: در اين كانال گلچينى از فيلم، صوت، گزارش تصويرى و... از مراسم 
برگزار شــده شــامل: تالوت قرآن و تواشيح، ســخنرانى، مداحى، مرثيه سرايى، 

نشست هاى تخصصى فرهنگى و آموزش و... منتشر شده است.
حجت االسالم براتى تصريح كرد: هدف از اين اقدام انتشار مهمترين نكات كليدى 
ارائه شده در مراسم هاى مختلف جهت استفاده  مخاطبان در اسرع وقت و با استفاده 
از تكنولوژى روز در فضاى مجازى بوده كه دسترسى به اين مجموعه انتخاب شده 

در شبكه هاى اجتماعى از مهمترين ويژگى هاى اين اقدام به شمار مى رود.
وى ابراز داشت: مخاطبان با مراجعه به اين كانال در هر روز مى توانند از كليپ هاى 
انتخاب شده (بصورت كليپ هاى 2 تا 3 دقيقه اى) عالوه بر برخوردارى از محتويات و 
موضوعات كليپ ها، ارتباط عاطفى با بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) برقرار كرده و از 
نكات معارفى مطرح شده در مراسم گوناگون در اين آستان كبريائى بهره مند شوند.
اين كارشناس فضاى مجازى تأكيد كرد: راه اندازى اين كانال در پى توصيه معاونت 
تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى و ترويج معارف دينى در فضاى مجازى براى 

عموم مخاطبان و عالقه مندان به مباحث معارفى صورت گرفته است.
مخاطبــان مى تواننــد از طريــق شــبكه پيام رســان تلگــرام و به نشــانى
  به اين كانال دسترســى يابند و يا از طريق ســامانه 
اشــتراك محتوا زائران به نشــانى يا 

مراجعه به اين سامانه از مطالب اين كانال استفاده كنند.

ايده پردازان سوغات زائر گرد هم آمدند
آغاز به كار رويداد ايده پرورى سوغات فرهنگى زائر 

در جوار حرم رضوى
آستان: با حضور ايده پروران حوزه 
ســوغات  ايده پرورى  رويــداد  زائر 
فرهنگى زائــر در جوار حرم رضوى 

فعاليت خود را آغاز كرد.
ايــن رويداد فرهنگــى از 24 تا 26 
بهمن ماه به مدت سه روز در مركز 
نمايشــگاه ها و همايش هاى آستان 
قدس رضوى با حضــور 100 ايده 

پرداز منتخب در حال برگزارى است. در مراسم افتتاحيه اين مراسم معاون علمى 
دانشگاه امام رضا عليه السالم و رئيس شتاب دهنده كسب و كار دانشگاه فردوسى 

به سخنرانى پرداختند.
اين رويداد با هدف رســيدن به محصوالت فرهنگى متناســب با نياز زائر برگزار 
مى شــود كه در نخستين روز ضمن برگزارى مراســم افتتاحيه، تيم سازى ايده 

پردازان و كارگاه اعتبار سنجى و mvp برگزار مى شود.
الزم به يادآورى اســت؛ رويداد ايده پرورى سوغات فرهنگى زائر به همت معاونت 
ارتباطات و رســانه آســتان قدس رضوى و با مشــاركت معاونت علمى آستان 
قدس رضوى، پارك علم و فناورى خراســان رضوى، دانشگاه بين المللى امام رضا 
عليه السالم، سازمان بسيج دانشجويى، سازمان بسيج علمى، پژوهشى و فناورى در 
حال برگزارى است. شركت كنندگان در رويداد ايده پرورى سوغات فرهنگى زائر 

به مدت سه روز از ساعت 8 صبح تا 8 شب در اين برنامه حضور خواهند داشت.

خـــبر

كاشانى   مروج   قدس/ محمدحسين 
خادمين  امور  مركز  آموزش  اداره  رئيس 
آستان قدس رضوى گفت: بيش از 50 هزار 
نفر متقاضى خادميارى آستان قدس رضوى 

شده اند. 
حجت االســالم على پايــاب در گفت و گو 
بــا قدس تأكيد كرد: بيــش از 50 هزار نفر 
از افراد عالقه مند بــه خدمت به محرومان 
و مســتضعفان و ورود به گروه «خادمياران 
رضوى» از طريق سامانه «ثبت نام خادمياران» 
كه لينك آن در پايگاه اطالع رسانى آستان 
قدس رضوى موجود است، از سراسر كشور 

متقاضى خادميارى رضوى شده اند. 
رئيــس اداره آموزش مركز امــور خادمين 
آستان قدس با اشاره به اين كه از فروردين 
96 تا پايان دى ماه ســال جارى، 45 دوره 
آموزشــى ويژه خدمه و خادميــاران برگزار  
كرده ايم، افزود: اين دوره هاى آموزشــى در 
زمينه آموزش هــاى دوره اى حضورى و در 
ســالن اجتماعات دانشــگاه علوم اسالمى 
رضوى برگزار شده اســت. وى ادامه داد: در 
اين دوره ها مباحثى همچون سيره و سنت 
رضوى، فرمايشــات مقام معظم رهبرى در 
زمينه آستان قدس رضوى و اهميت خدمت 
در بارگاه مطهر امام هشــتم(ع)، آشنايى با 
سيره سياسى اهل بيت(ع)، مباحث مربوط 

به پدافند غيرعامل و... مطرح شده است.

 آموزش ها به صورت مستمر
 ارزيابى مى شوند

رئيس ايــن اداره افزود: بــه منظور ارتقاى 
ســطح كيفى كالس ها و مباحث و بررسى 
ميزان تأثيرگــذارى و رضايتمندى خدمه 
و خادميــاران رضوى از حضــور در اينگونه 
دوره هاى آموزشــى، ارزيابى مستمر توسط 
ارزيابان اين اداره از نحوه و چگونگى برگزارى 
كالس ها، نحوه تدريس اســتادان و... انجام 
شده است. حجت االســالم پاياب در بيان 
هــدف از برگزارى ايــن دوره ها عنوان كرد: 
ارتقاى ســطح معرفتى خدمه و خادمياران 
رضوى در بــارگاه مطهر امام رضا(ع)، توجه 
بيــش از پيش به فرمايشــات مقام معظم 
رهبــرى و اهميت حضور، خدمت و جايگاه 

معنــوى آســتان ملكوتــى امام 
هشــتم(ع)، قدرشناسى از نعمت 
بزرگ توفيق خدمت در اين قطعه 
از بهشت، افزايش و ارتقاى بصيرت 
و معرفت در زمينه مباحث سياسى 
و پدافنــد غيرعامــل و... از جمله 

اهداف برگزارى اين دوره هاست.

 25 هزار خدمه و خادميار رضوى 
آموزش ديده اند

وى با اشــاره به اينكه از ابتداى برگزارى 
اين دوره ها تا پايان دى ماه ســال جارى 
در مجموع حدود 25 هزار نفر از خدمه و 
خادمياران رضوى در اين كالس ها شركت 
كرده اند، افزود: با برگزارى پنج دوره ديگر 

از اين كالس ها تــا پايان بهمن 
ماه ســال جارى، حدود 5000 
نفر ديگــر از خدمه و خادمياران 
رضوى از ايــن دوره ها بهره مند 
شــده و در مجمــوع 50 دوره 
برگزارى اين كالس ها، تعداد كل 
افراد شــركت كرده در دوره هاى مزبور به 

حدود 30 هزار نفر خواهد رسيد.
ايــن مقام مســئول تصريح كــرد: مطابق 
سياست گذارى هاى انجام شــده قرار است 
در ســال هاى آينده اين دوره هاى آموزشى 
حضورى با مباحث ديگــرى براى خدمه و 

خادمياران رضوى برگزار شود.
حجت االسالم والمسلمين پاياب خاطرنشان 
كرد: برگزارى اينگونه دوره هاى آموزشى كه با 

حضور برادران و خواهران خدمه و خادميار 
رضوى انجام شده اســت با استقبال خوب 
اين افراد روبه رو بوده و مطابق نظرسنجى از 
شركت  كنندگان در اين دوره ها، خوشبختانه 
كالس هاى آموزشى مزبور توانسته در ارتقاى 
ســطح معرفتى و بازدهى مناسب در زمينه 
نحوه خدمت و حضور اين افــراد در بارگاه 

مطهر امام رضا(ع) تأثير بسزايى بگذارد.
و  آيين نامه هــا  مطابــق  داد:  ادامــه  وى 
دســتورعمل هاى موجود، در پايان هر دوره 
آموزشى، شركت كنندگان از امتياز آموزشى 
مربوط برخــوردار كه در پرونده و ســوابق 

خدمتى آنان لحاظ خواهد شد.

 آموزش غيرحضورى هم داريم
حجت االسالم پاياب افزود: عالوه بر دوره هاى 
آموزشى حضورى مطابق برنامه ريزى انجام 
شــده، اولين دوره آموزشى غيرحضورى با 

انجام مسابقه كتابخوانى ويژه 
خدمه و خادمياران رضوى از 
اوايل بهمن ماه سال جارى 

آغاز شده است.
رئيس ايــن اداره افزود: در 
غيرحضورى  دوره هاى  اين 
از دو كتــاب با عنوان «يك 
قمقمــه دريا» مربــوط به 
100 قصه و نكته از زندگى 
امــام رضــا(ع) و كتاب «در 
به  حريم دوســت» مربوط 
در حرم  آداب خدمتگزارى 
مسابقه  رضا(ع)  امام  مطهر 
كتابخوانــى غيرحضورى و 
كتبى  آزمون  برگــزارى  با 
حضورى در محل رواق غدير 
بارگاه مطهر امام هشتم(ع) 

انجام مى شود. وى يادآور شد: از پنجم بهمن 
ماه جارى اين كتاب ها توسط رابطان آموزشى 
در كشيك هاى خدمتى خدمه و خادمياران 
رضوى توزيع شده و آزمون كتبى حضورى 
نيز از نيمه بهمن ماه تا اوايل اسفندماه سال 
جارى در محل رواق غدير حرم مطهر برگزار 
مى شود و نتايج آزمون نيز در پرونده خدمتى 

شركت كنندگان درج مى شود.

رئيس اداره آموزش مركز امور خادمين آستان قدس خبر داد

 چرا براى زائران شــمال خراســان كه در پايانه ثبت نام بيش از 50 هزار نفر در سامانه خادمياران رضوى 
معراج پياده مى شــوند يك خط مستقيم به حرم 
مطهر وجود ندارد؟ لطفاً آستان قدس پيگيرى كند.
09390005564
 آســتان قدس رضــوى بايــد از ظرفيت باالى 
سخنران ها و واعظان شناخته شده در جهت ارتقاى 
برنامه هــاى فرهنگى و مذهبى حرم مطهر رضوى 

بيش از پيش استفاده كند.
09370008188
 مساجد، حسينيه ها، ادارات و مكان هاى عمومى 
اطــراف حرم مطهــر امام رضــا(ع) هنگام پخش 
سراســرى اذان از گلدســته هاى حرم مطهر نبايد 

اذان هاى متفرقه پخش كنند.
09150000968

 آستان قدس رضوى نهادى است كه بايد در 
خدمت مردم و زائران باشــد، اين نهاد مقدس 
در زمينه اشتغال زايى و رفع بيكارى با جديت 

اقدام كند.
09130008210
 روز جمعه از عوارضى باغچه وارد مشــهد شدم 
كه با برخورد بد خادمان حرم مطهر مواجه شــدم. 
با اينكه بچــه مريض معلول داشــتم، حتى يك 
فيــش تبرك غذاى حرم مطهر به ما ندادند، اما به 
خودروهاى نمره تهران و شهرستان چند تا مى دادند. 
واقعاً عدالت اين اســت كه چون من ساكن مشهد 

هستم نبايد براى بچه مريضم نذرى بگيرم؟
09150000559
پاســخ معاونت اماكن متبركه و امور زائرين: 
دعوتنامه هاى ميهمانسراى حضرت رضا(ع) طبق 
نظر واقفــان گرامى فقط بين زائــران محترم در 
ورودى هاى منتهى به شهر مقدس مشهد تحويل 
مى گردد و همشهريان عزيز مشهدى در ماه مبارك 
رمضان در ضيافــت اكرام رضوى پذيرايى خواهند 
شد. ضمن اينكه در ايام باسعادت دهه كرامت(ميالد 
امام رئوف) دهه واليت(عيدسعيد غدير) و ماه مبارك 
رمضان طى برنامه ريزى هاى انجام شده با سازمان 
بهزيستى و كميته امداد امام خمينى(ره) خراسان 
رضوى، از معلوالن عزيز و مددجويان محترم ساكن 
در استان خراسان رضوى در ميهمانسراى حضرت 

رضا(ع) پذيرايى صورت مى پذيرد.

صداى مردم

عالوه بر دوره هاى 
آموزشى 

حضورى مطابق 
برنامه ريزى، اولين 

دوره آموزشى 
غيرحضورى با 
انجام مسابقه 

كتابخوانى ويژه 
خدمه و خادمياران 

رضوى از اوايل 
بهمن ماه سال 

جارى آغاز شده 
است

بــــــــرش

 كارشــناس فضاى مجازى 
اســالمى  تبليغات  معاونت  پورتال 
آســتان قدس رضوى، از راه اندازى 
كانال مراسم حرم مطهر امام رضا(ع) 

حجت االســالم والمسلمين محمد 
براتى بــه خبرنگار قدس گفت: اين 
كانال به منظور پوشش تمام مراسم 

با حضور ايده پروران حوزه 
ســوغات  ايده پرورى  رويــداد  زائر 
فرهنگى زائــر در جوار حرم رضوى 

بهمن ماه به مدت سه روز در مركز 
نمايشــگاه ها و همايش هاى آستان 
 ايده 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

aq
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 توصيه توليت آستان قدس رضوى به خدمه و خادمياران
رئيــس اداره آموزش مركز امور خادمين آســتان قدس رضــوى به توصيه مهم توليت 
آستان قدس رضوى در زمينه مباحث حرم شناسى گفت: مطابق تأكيد حجت االسالم 
والمســلمين رئيسى مبنى بر آشــنايى خدمه و خادمياران رضوى با بارگاه مطهر امام 
هشــتم(ع) در زمينه هاى مختلف، مباحث حرم شناسى با توجه به موارد اشاره شده و 
با عنايت به حضور انبوه زائران و مجاوران جهت زيارت اين مضجع شــريف، از اهميت 
بسزايى برخوردار است. حجت االسالم پاياب تأكيد كرد: بدين منظور طرح جمع آورى و 
تأليف كتاب حرم شناسى با عنوان «در اين قطعه از بهشت» با همكارى معاونت تبليغات 
اسالمى آستان قدس رضوى و معاونت اماكن متبركه و امور زائرين با لحاظ نمودن آخرين 
تغييرات و ويرايش الزم در دســت اقدام است و اميدواريم در اوايل سال آينده چاپ اين 

كتاب به انجام برسد.
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

اتحادیه اروپا در برابر آمریکا موضع جدی تری بگیرد مهر: رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس، سیاست خارجی ایران را بر پایه داشتن روابط خوب با همه کشورها در چارچوب منافع و احترام 
متقابل اســتوار دانســت و با توجه به تهدیدات آمریکا برای خروج از برجام، گفت: ضروری اســت اتحادیه اروپا به عنوان مجموعه ای از کشورهای قدرتمند با ظرفیت های فراوان مواضع جدی تری در برابر 

تصمیمات آمریکا اتخاذ کند. عالءالدین بروجردی بحران های موجود در منطقه را ناشی از اراده آمریکا برای ایجاد تغییر در ساختار سیاسی کشورهای منطقه دانست که خروجی جز شکست نداشته است.

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

تعهداتحادیهاروپابهحفظ
مناطقآزادشدهعراقوسوریه

مهر: »فدریکا موگرینی« مسئول سیاست 
خارجــی اتحادیــه اروپا با انتشــار پیامی 
توئیتری ضمن اعــام حضور در کنفرانس 
کویت، اعام کرد: اتحادیه اروپا به حمایت از 
مناطق آزاد شده عراق و سوریه متعهد است.
موگرینی همچنین گفــت: دیدار خوبی با 
تیلرسون در کویت داشتم و درباره تحوالت 
سوریه و اجرای برجام با وزیرخارجه آمریکا 
صحبت کرده است. کویت میزبان نشست 
ائتاف  وزرای خارجه کشــورهای عضــو 
بین المللی به اصطاح مبارزه با داعش است.

بهتئاترخود
باداعشپایاندهید

اســپوتنیک: »رجب طیب اردوغان«، با 
انتقاد از آمریکا گفت: واشنگتن باید هر چه 
سریعتر به تئاتر خود با داعش پایان بدهد.
رئیس جمهور ترکیه همچنین عنوان داشت 
کــه تصمیم آمریکا بــرای حمایت مالی از 
گروه های مسلح کرد سوری، بر تصمیمات 

آنکارا تأثیر می گذارد.
هر چند آمریکا و ترکیه در ســال های اخیر 
روابط پرتنشــی را داشــته اند اما حمایت 
آمریکا از گروه های مســلح کرد سوری که 
ترکیه آنها را تروریست می داند و همچنین 
عملیــات نظامی ترکیه در خاک ســوریه 
)شاخه زیتون( به شدت این تنش ها افزوده 

است.

نگاه به رویدادها

درحالیکهدشمنان
باتحریمهادرپی
ضربهزدنبهنظام
هستند،مسئوالن
بایدتبعیضرااز
بینببرندوبافساد
واختالسهاآب
درآسیابدشمن
نریزند

بــــــــرش

اذعانمریمرجوی
بهنقشمنافقیندراغتشاشاتاخیر

سیاست:ســعودی ها کارنامه خاصی در حمایت از تروریسم دارند و روز به روز 
نیز بر ســیاهی این کارنامه می افزایند. حمایت از القاعده و کمک به تشــکیل و 
قدرت گرفتن آن، کمک به داعش و هزینه های میلیارد دالری برای نگه داشتن 
آن، حمله به یمن و کشــتن هــزاران زن و کودک بیگناه، همکاری با گروه های 
تروریســتی برای ضربه زدن به ایران و حتی همکاری با گروهک از هم پاشیده 

منافقین و سران آن از جمله مشهورترین رفتارهای ضد بشری آنهاست.
سران جدید سعودی به شدت نگران موقعیت خود هستند و همه جا سایه ایران را 
بر سرشان می بینند و می کوشند به هر شکل ممکن عظمت از دست رفته خود را 

با عملیات نظامی-تروریستی و متصل شدن به غرب بازسازی کنند.
اخیراً روزنامه ســعودی عکاظ به ســراغ مریم رجوی رفته و او ضمن تمجید از 
سران سعودی مدعی شده است که عربستان نقش مهمی در از بین بردن »بلند 

پروازی های« ایران در قبال منطقه ایفا کرده است.

زنی با پرونده ای سراسر جنایت
مریم رجوی که خود دارای یک پرونده سراسر جنایت و تخریب حقوق بشر است 
و مدتهاست که از همسرش هم هیچ خبری منتشر نمی شود و مشخص نیست 
به چه سرنوشــتی دچارش کرده اند، مسئولیت اغتشاشات اخیر کشور را کامًا 

برعهده گرفته است.
او گفته اســت: درخواست حســن روحانی از رئیس جمهوری فرانسه برای منع 
فعالیت های ما معنی مشــخصی دارد و این درخواســت بعد از چند روز از آغاز 
شورش ها در شهر های ایران صورت گرفت. مقامات ایران از نقش شبکه های ما در 
سازماندهی و رهبری این شورش ها می ترسند. آنچه که در ایران به وقوع پیوست 
فعالیت مجاهدین خلق )منافقین( در شهر های مختلف بود. ما خواهان یک نظام 
الئیک هستیم. پایگاه های مجاهدین خلق و مراکز شورش وابسته به آن ها نقش 

بزرگی در شورش های اخیر در ایران ایفا کردند.
رجوی هم چنین مدعی شــد: باید برای توقف مداخات تهران در امور داخلی 

کشور های منطقه در کنار ریاض صف بندی کرد.
روزنامه عکاظ که به خاندان پادشــاهی عربســتان وابسته است هرازگاهی برای 
نفس دادن به گروهک های تروریســتی مخالف جمهوری اسامی ایران به سراغ 
یکی از سران آنها می رود. چندی پیش هم به سراغ »هادی روشن روانی« عضو 
سازمان مجاهدین خلق و مسئول جاسوسی این سازمان تروریستی در دوره جنگ 

تحمیلی رفته بود.
مریم رجوی که خود را رئیس جمهور ایران می خوانددو ماه پیش هم در جلسه ای 
که با هزینه عربستان سعودی در یکی از سالن های پارلمان اروپا برگزار شده بود، 
مستقیماً خواستار تحریم بانکی و تحریم نفتی ایران شده بود. گروهک وابسته به 
او که مدتهاســت با بحران هویتی وخیمی دست و پنچه نرم می کند هرازگاهی 
می کوشد با هزینه کردن پول هایی که عربستان آن را تامین می کند اجتماعاتی را 
علیه ایران برگزار کند. معروف است که سخنرانان این نشست ها هزاران دالر بابت 
هرسخنرانی از سازمان منافقین دریافت می کنند به گونه ای که رسانه ها نوشتند 

آخرین نشست آنها در فرانسه بیش از نیم میلیون یورو هزینه در برداشته است.

گزارش خبری

 سیاســت/میناافرازه  مقام معظم 
رهبری هفته گذشته در دیدار با فرماندهان 
و کارکنــان نیروی هوایی در بخشــی از 
ســخنان خود به لــزوم مبارزه با فســاد 
خصوصا در میان مســئوالن نظام اشــاره 
کردند و فرمودنــد: یکی از راه های تحقق 
عدالت اجتماعی، مبارزه با ظلم و فســاد 
است. مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت 
است و همانگونه که چند سال قبل گفتم، 
افسانه ها  اژدهای هفت سر  فساد همچون 
است که از بین بردن آن به راحتی امکان 

پذیر نیست ولی حتما باید انجام شود.
همچنین ایشــان تاکید کردند: برخورد با 
ظلم و فساد در میان کارگزاران حکومتی 
باید شدیدتر و جدی تر از بقیه موارد باشد و 
همه مسئوالن و مدیران باید به این موضوع 
توجه کنند. حرف مردم، شکایت از فساد و 
تبعیض است. مردم بسیاری از مشکات را 
تحمل می کنند اما از فساد و تبعیض ِشکوه 
دارنــد و آن را تحمل نمی کنند، بنابراین 
مسئولین هر ســه قوه باید 
به طور جدی با فساد مبارزه 
کنند. تاکید ایشان بر مبارزه 
با فساد، اهمیت این مسئله را 
بار دیگر برای تمامی مدیران 
ارشــد آشــکار کرد و نوعی 
فصل الخطــاب و راهنمای 
مســیر بــرای اداره امور و 
سیاست گذاری کان بود. هر 
چند وقت یکبار اخبار مربوط 
به فســاد برخی مسئوالن و 
نهادها رسانه ای می شود که 
می تواند طیف وسیعی از مفاسد سیاسی 
همچون جاسوســی و مدیران دو تابعیتی 
و یا فســاد اقتصادی از جمله حقوق های 
نجومی و اختاس های کان را دربر بگیرد. 
موضوع مفاسد نه تنها موجب فاصله بین 
مردم و نظام است بلکه از سوی دیگر اخبار 
مفاســد مردم را نسبت به نظام جمهوری 
اســامی که بر پایه شــعارهای عدالت و 
مبارزه با فســاد و تبعیض بنا شده است 
را بی اعتماد و دلســرد می کند و از همه 
مهمتر اینکه یک فاصله نامرئی بین مردم 

و مسئوالن نظام ایجاد می کند که تبعات 
سنگینی را برای کشور درپی دارد.

سه پایه شوم فقر، فساد و تبعیض
اهمیت مبارزه با فســاد به حدی بود که 
رهبری در ســال 80 در فرمان 8 ماده ای، 

وزارت  بــرای  را  تکالیفــی 
بازرسی  ســازمان  اطاعات، 
محاسبات مشخص  دیوان  و 
کردنــد و در این راه ســتاد 
اقتصادی  مفاســد  با  مبارزه 
نیز به بسیاری از پرونده های 
کانی همچون بابک زنجانی 

که در ســال های اخیر عنوان شــده ورود 
کرده است. حاجی دلیگانی نماینده مردم 
شاهین شــهر نیز پیش تر با اشاره به بند 
نهم اصل ســوم قانون اساســی مبنی بر 
رفع هرگونــه تبعیض، گفته بــود: مردم 
به شــدت از تبعیض ناراحت هستند، سه 
پایه شوم فقر، فساد و تبعیض هستند که 
عمده مشکات کشور به همین ها مربوط 
می شــود، عوامل انحطاط هر جامعه هم 

همین سه عنصر هستند.
وی افزود: همه مســئوالن باید با هرگونه 
فساد مقابله کنند و تنها با همین اصاح، 

دشمنان برای همیشه ناامید خواهند شد.
نکته دیگری درخصوص مبارزه با فســاد 

این است که بحث مبارزه با مفاسد باید به 
دور از نگاه های جناحی و سایق سیاسی 
پیگیری شود، زیرا در بحث مبارزه با فساد 
گاهی اوقات برخی مســئوالن و نهادهای 
وابســته به یک جریان، موارد فساد را به 
طیف های دیگر نســبت مــی دهند و در 
افراد  کشــاکش گروه هــا و 
لزوم توجه به اصــل مبارزه 
با فســاد بــه حاشــیه برده 
می شود. مســعود پزشکیان 
نائب رئیس مجلس شــورای 
اســامی نیز چنــدی پیش 
درباره لزوم داشــتن سیستم 
اطاعاتی قوی برای جلوگیری از فســاد 
گفته بود: وقتی سیستم اطاعاتی کشور 
درســت باشد، همه چیز شفاف می شود و 
تنها مختص نمایندۀ مجلس نیست؛ اگر 
سیستم اطاعاتی کشور براساس ساختار 
هوشمندی شکل گرفته بود، امکان نداشت 
که فساد اقتصادی رخ بدهد، چه برسد به 
آنکه اتفاقی رخ دهد و ما به دنبال آن افراد 

باشیم و سپس نتوانیم آنها را پیدا کنیم. 
البته مجلس شــورای اسامی در راستای 
وظیفــه قانون گــذاری خود طــرح  هایی 
از جمله طــرح ممنوعیت بــه کار گیری 
دوتابعیتی ها و طرح معرفی و شفاف سازی 
اموال و حقوق مدیران، که به نوعی موجبات 

فساد در سطح بدنه مدیران ارشد کشور را 
فراهم می کند در دستور کار خود قرار داده 
است. روی سخنان رهبری با تمام مسئوالن 
قوا بود و  قوه قضاییه نیز گرچه نشان داده 
اســت که در برخــورد با برخی مفاســد 
اقتصادی که حتی وابسته به نزدیکان برخی 
مســئوالن دولتی هســتند قاطعیت دارد 
اما تسریع رســیدگی به پرونده های فساد 
می تواند خواب آشفته بسیاری از این افراد 
را برهم بزند و این پیام را برای آنها داشته 
باشد که قوه قضاییه هیچ گونه مماشاتی در 

برخورد با فساد مسئوالن ندارد.  

آب در آسیاب دشمن نریزیم
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد 
اســت: مردم با حضوری که در 22 بهمن 
داشتند اعام کردند که مدافع نظام هستند 
اما همانگونه که شاهدیم آنها به تبعیض و 
فساد برخی مسئوالن اعتراض دارند. مردم 
صریحا مطرح می کنند که به حقوق های 
ناعادالنــه نجومی اعتــراض داریم، آنها از 
اینکه عده ای به نان شب خود محتاج باشند 
اما برخی دیگر صاحب چندین شغل دولتی 

با درآمدهای باال باشند ناراضی هستند.
موســوی الرگانــی اظهار داشــت: افکار 
عمومــی از حقوق های نجومی، فســاد 
اقتصادی، نابرابری و تجمل گرایی مدیران 
 گله مندند. سه قوه باید پاسخگوی مطالبات 
مردم باشــند و باید در راســتای وظایف 
قانون گذاری، نظارت و اجرا مقوله مبارزه با 
فساد را در دستور کار خود قرار دهند و از 

بروز آن خودداری کنند.
نماینده فاورجان همچنین افزود: دولت 
باید برای حل مشــکات و مبارزه قاطع با 
فســاد اقدامات عملی انجام دهند تا باعث 
دلگرمــی و اعتماد ســازی مردم شــود. 
درحالیکه دشمنان جمهوری اسامی هر 
روز بــا تحریم ها و تهدیــدات خود در پی 
ضربه زدن به نظام و ناامیدی مردم هستند، 
مسئوالن باید تبعیض و فاصله زیادی که 
بین بدنه دولت و عموم جامعه وجود دارد 
را از بین ببرند و با فساد و اختاس ها آب 

در آسیاب دشمن نریزند.

نگاهیبهمطالباتمردمازمسئوالنسهقوه

قوا برای مبارزه با اژدهای فساد به پا خیزند
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

»تلفن همراه« نظام تربیتی جامعه را برهم زده است فارس: مجید قدمی، رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با اشاره به آسیب های استفاده از فناوری و تلفن همراه در جامعه 
خاطرنشان کرد: تلفن همراه نظام تربیتی جامعه را برهم زده است و در نتیجه باید برای استفاده از این فناوری فکری کنیم. وی با اشاره به حذف آزمون مدارس تیزهوشان گفت: این آزمون تست هوشی 

نبود، بلکه تست پیشرفت تحصیلی بود و سبب ایجاد اضطراب در دانش آموزان می شد. قدمی تأکید کرد: کاری که در خصوص حذف آزمون مدارس تیزهوشان صورت گرفته، قابل دفاع علمی است.

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

کارشناسان در گفت وگو با قدس عنوان کردند

رونق دکان غیرانتفاعی ها با حذف آزمون سمپاد 

خبر

معاون وزیر آموزش و پرورش:
کتاب های داستان جایگزین »پیک  نوروزی« می شود

جامعه: ســید محمد بطحایــی، وزیر 
آموزش و پــرورش از همــان روزهای 
نخســت وزارتش تا چند روز پیش که 
از حذف آزمون های ســمپاد خبر داد، 
بر افزایش نشــاط و اعتماد به نفس در 
میان دانش آموزان گفته بود. دیروز هم 
معاون آموزش ابتدایی او خبر از داستان 

خوانی و داســتان گویی به جای پیک های نوروزی داد. رضوان حکیم زاده هم با 
نقد گذشته گفت: در گذشته با توجه به فاصله گرفتن کودکان از محیط مدرسه، 
برای جلوگیری از اختــال در یادگیری، پیک نوروزی تهیه و در اختیارشــان 
قرار می گرفت، اما بررسی ها نشــان داد دانش آموزان در طول تعطیات درگیر 
چالش های تکمیل پیک بودند و معموالً در آخرین ساعات تعطیات با همراهی 
خانواده پیک را حل می کردند، ضمن آنکه متأسفانه پیک های نوروزی تکراری و 

کلیشه ای شده بودند و خاقیت در تکالیف نوروزی مورد توجه نبود. 
حاال حکیم زاده می گوید قرار اســت برای آشتی دادن کودکان با قصه و داستان، 
قصه خوانی، قصه شنیدن و قصه گویی به عنوان تکلیف نوروزی کودکانمان در ایام 
نوروز درنظر گرفته شود. وی درباره تکلیف دانش آموز در نوروز طبق دستورعمل 
جدید گفت: خواندن کتاب داســتان و تهیه خاصه کتاب، نوشتن قصه و روایت 
داستان خوانده شده در این طرح از دانش آموز خواسته می شود. خواسته می شود 
حتماً اطاعات کتاب؛ چون ناشر را در باالی برگه های خود بنویسند که مقدمه ای 
بر پژوهشگری است. کودکان می توانند داستان هایی را از پدرومادر و یا بزرگ ترها 

بشنوند و آن را بنویسند یا کتابی را بخوانند و خانواده آن را ضبط کنند.

یک فعال حقوق کودک مطرح کرد
ارائه کارت به کودکان کار برای زباله گردی!

جامعه:یک فعال حقوق کودک گفت: فاصله بین جمع آوری تا بازیافت زباله عمدتاً 
توسط کودکان بین سنین 10 تا 15 سال پر می شود، آن ها برای این کار حقوق 
دریافت می کنند و تحت نظر یک سیستم فعالیت می کنند، حتی کارت دارند و 
برمبنای منطقه بندی در سطح شهر کار می کنند. مظفر الوندی به ایلنا گفته است: 
شهرداری شاید به صورت رسمی موضوع زباله گردی را تأیید نمی کند، اما واقعیت 
این است که این افراد در اختیار پیمانکاران شهرداری هستند تا کار جمع آوری 
زباله را انجام دهند و مراکزی نیز در حاشــیه تهران وجود دارد که در این مراکز، 

تفکیک زباله انجام می شود و همچنین کودکان نیز در آن زندگی می کنند.
دبیر سابق مرجع ملی حقوق کودک در ادامه گفت: شورای شهر و شهرداری باید 
این مسئله را بررسی کنند که چه اتفاقی می افتد که فرایند جمع آوری با مراکز 
بازیافت از طریق کودکان انجام می شــود. کودکان را سوار ماشین ها می کنند و 
آن ها را به محوطه ای می برند تا در نهایت بسته هایی تولید شود تا به کارخانه های 
بازیافت ارســال شــود. پیش از این نیز یکی از اعضای جمعیت دانشجویی امام 
علی)ع( در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران گفته بود: برخی از پیمانکاران شهرداری 
برای هر نفر که در گاراژهای تفکیک زباله کار می کند، ٨00  هزار تومان از صاحبان 
گاراژها پول می گیرند. این پول را زباله گردها نمی دهند، صاحبان گاراژها می دهند 
و در مقابل زباله ها را با قیمت پایینی از این بچه ها می خرند. کارگران اغلب 10تا 
1٢ساله هستند و روزی تا ٦0 کیلو زباله تفکیک شده را جمع می کنند و تحویل 

صاحبان گاراژها می دهند.

رئیس اداره پیشگیری از سرطان وزارت بهداشت:
بروز سرطان در ایران کمتر از متوسط جهانی است

ایسنا: رئیس اداره پیشگیری از سرطان 
وزارت بهداشــت با بیان اینکه دو سوم 
عوامــل کلی قابل پیشــگیری در بروز 
سرطان به شــیوه زندگی مربوط است، 
تأکید کرد: ٤0 تا 50 درصد سرطان ها 
قابل پیشــگیری هســتند و چنانچه 
شــیوه زندگی اصاح شود، میزان بروز 

ســرطان ها نیز کاهش می یابد. دکتر علی قنبری مطلق در خصوص جدیدترین 
وضعیت بیماری سرطان در کشور با بیان اینکه ساالنه 100 هزار نفر در کشور به 
سرطان مبتا می شوند، گفت: برای اینکه جوامع را باهم مقایسه کنیم یا اینکه یک 
 ASR کشور را در بازه زمانی مختلف با خودش مقایسه کنیم، از شاخصی به نام

یا بروز استاندارد شده سنی استفاده می کنیم.
وی افزود: در ایران براساس آخرین و جدیدترین آمار، به ازای هر 100 هزار نفر، 
1۷۳ مرد و 1۳۷ زن به سرطان مبتا می شوند، البته این عدد در مقیاس جهانی 
به ترتیب ٢05 و 1٦5 نفر به ازای هر 100 هزارنفر اســت، بنابراین بروز سرطان 
در ایران کمتر از متوسط جهانی است، اما نکته ای که اهمیت دارد، این است که 
بروز سرطان در کشورهای مختلف بخصوص در کشورهای درحال توسعه در حال 
افزایش اســت و بیشترین افزایش را در منطقه شرق مدیترانه مشاهده می کنیم 

و طبق تقسیم بندی های سازمان جهانی بهداشت، ایران را نیز شامل می شود.
 بنابر اعام وبدا، قنبری مطلق با بیان اینکه دو سوم عوامل کلی قابل پیشگیری در 
بروز سرطان به شیوه زندگی مربوط است، تأکید کرد: ٤0 تا 50 درصد سرطان ها 
قابل پیشگیری هستند و چنانچه شیوه زندگی اصاح شود، میزان بروز سرطان ها 

نیز کاهش پیدا می کند.

معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش خبر داد
حذف مدارس نمونه دولتی اول متوسطه طی 3 سال 

فارس: معاون آموزش متوسطه وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه امسال آزمون 
ورودی مدارس نمونه دولتی در پایه هفتم برگزار نمی شود، گفت: مدارس نمونه 
دولتی دوره اول متوســطه طی سه ســال حذف خواهند شد. علی زرافشان در 
خصوص »سرنوشت مدارس نمونه دولتی در دوره اول متوسطه«، اظهار داشت: 
حذف آزمون از مدارس نمونه دولتی و اســتعدادهای درخشــان در پایه هفتم 
صورت می گیرد، اما آزمون ورودی پایه دهم این مدارس برقرار اســت. وی ادامه 
داد: قباً برای ورود دانش آموزان به مدارس تیزهوشــان و نمونه دولتی دوره دوم 
متوسطه دو آزمون برگزار می کردیم، اما امسال تنها یک آزمون برگزار می شود. 
زرافشان خاطرنشان کرد: مدارس نمونه دولتی در دوره اول متوسطه طی سه سال 
حذف می شود؛ به این شکل که امسال این مدارس در دوره اول متوسطه ورودی 

دانش آموز ندارند و فقط پایه های هشتم و نهم در این مدارس تحصیل می کنند.
زرافشان بیان داشت: وقتی این دو پایه بتدریج خارج شدند، این مدارس به صورت 
دولتی و عادی می شوند و پس از سه سال، این نوع مدارس در متوسطه دوره اول، 

از نظام آموزشی حذف خواهند شد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس عنوان کرد
رشد ۲۰۰ درصدی تعرفه  رشته های پزشکی طی ۴ سال

خانه ملت:عضو کمیســیون بهداشت 
و درمان مجلس، با تأکید بر تعدیل در 
تعرفه های پزشکی، گفت:  تعرفه برخی 
رشته ها تا ۳00 درصد هم افزایش داشته 
است. محسن علیجانی زمانی می گوید:  
متأسفانه تعرفه ها همه ساله تا پیش از 
پایان سال اعام نشده و در سال جدید 

میزان آن به هرمقداری اعام می شــود، بنابراین این مشــکل خود سبب ایجاد 
معضاتی برای جامعه پزشکی می شود، طبق قانون، قبل از آغاز سال جدید باید 
قانون جدید تعرفه ها اباغ شود؛ این درحالی است که همواره شاهدیم که چهار 
و پنج ماه پس از آغاز ســال تعرفه ها را اعام و اباغ می کنند. این نماینده مردم 
می افزاید:  متأسفانه تعرفه برخی رشته های پزشکی نیز افزایش قابل قبولی نداشته 
اســت، بنابراین افزایش میزان تعرفه ها باید عادالنه شده به این شکل که برخی 
تعرفه ها باید کاهش و تعرفه برخی رشته ها باید افزایش پیدا کند؛ بنابراین به طور 
یکسان نمی توان برای تمامی رشته های پزشکی افزایش تعرفه ها را در نظر گرفت؛ 
متأســفانه تعرفه برخی رشته ها در طی چهار سال اخیر حتی تا ٢00 درصد هم 
افزایش داشــته است. وی با اشاره به اینکه هزینه یک سونوگرافی به دلیل رشد 
۳00 درصدی تعرفه از ٦0 هزارتومان به 1٨0 هزارتومان رســیده، می افزاید: در 
مجموع باید از تعدیل برای میزان تعرفه ها استفاده کرد، به این معنا که برای برخی 
رشته ها افزایش و برای رشته های دیگر پزشکی کاهش تعرفه ها باید اعمال شود؛ 
قطعاً متناسب سازی تعرفه ها در ارائه خدمات درمانی به مردم تأثیر مؤثری دارد.

شــیروان   احمدی  مریم  جامعه/   
دوشــنبه هفته گذشــته، وزیر آموزش و 
پــرورش در توییتر خود خبــر از حذف 
آزمون های تیزهوشــان، نمونــه دولتی و 
مدارس خاص را داد و پس از آن با حضور 
در برنامــه ای تلویزیونی به تشــریح این 
توییــت پرداخت و توضیح داد: آزمون ها و 
کتاب های کمک آموزشی در دوره ابتدایی 
حذف شده و با مصوبه جدید شورای عالی 
آموزش و پــرورش، آزمون ورودی مدارس 
سمپاد و نمونه دولتی در پایه هفتم حذف 
و تا سه سال آینده نیز این مدارس در دوره 

متوسطه اول حذف خواهند شد.

 سدی بر دوپینگ دانش آموزان
این تصمیم فضای آموزشی کشور را بشدت 
متشــنج کرد و اظهارنظرهــای مختلف 
کارشناســان درباره معایب و محاسن این 

طرح را به همراه داشت. 
پس از تجمع  ســه شــنبه هفته گذشته 
جمعی از دانش آموزان مدارس ســمپاد 
و دانــش آموختگان این مدارس به همراه 
جمعی از والدیــن دانش آموزان در مقابل 
ساختمان مرکزی وزارت آموزش و پرورش، 
که نســبت بــه مصوبه اخیــر آموزش و 
پرورش مبنی بر حذف آزمون های ورودی 
مدارس تیزهوشان و حذف مدارس سمپاد؛ 
دیروز نیز شــماری از دانــش آموختگان 
مدارس اســتعدادهای درخشان و اولیای 
دانش آمــوزان ســمپادی مقابل مجلس 

شورای اسامی تجمع کردند.
این عــده گرچه موافق برگــزاری آزمون 
به شــیوه قدیمی نیســتند اما معتقدند 
اگر آزمون زمینه ساز اســترس و عامل از 
بین بردن نشــاط در مدارس است باید به 
جای آن مکانیسم دیگری برای شناسایی 
استعدادهای برتر یافت ، چرا باید به جای 

حل مسئله، صورت مسئله را پاک کرد؟!
برخی اعتقاد دارند قرار دادن دانش آموزان 
تیزهوش در کنار ســایر دانش آموزان در 
مدارس دولتی سبب جلوگیری از پیشرفت 
آنان خواهد شــد زیرا این مدارس امکانات 
مورد نیاز را برای حمایت علمی و تحصیلی 
از افراد تیزهــوش ندارند. به گفته آنان در 
حقیقت این کار باعث هدر رفتن استعداد و 

هوش این دانش آموزان خواهد شد.
یــک کارشــناس 
پرورش  و  آموزش 
با بیان اینکه حذف 
آزمــون مــدارس 
طرحی بسیار خوب 

و اثر بخش است به خبرنگار ما می گوید: با 
حذف این آزمون ها فشار از روی دانش آموز 
برداشته شده و آنان از معدل محوری، نمره 
محوری و کنکور محوری به سمت شهروند 
پروری، اخــاق محوری و بــارور کردن 

اندیشه سوق داده می شوند.
محمدرضا نیک نژاد اضافه می کند: البته با 
توجه به ناگهانی اعام شــدن این طرح به 
نظر می رسد، زمینه ها و ساختارهای الزم 
از نظر فرهنگی، اجتماعی، آموزشی مهیا 
نشده و همین ممکن است مشکل ایجاد 

کند.
وی بــا اشــاره بــه انواع مختلــف هوش 
می گوید: هشــت نوع هوش داریم، اما در 
این آزمون ها تنها تمرکز بر آی کیو اســت 
که آن هم با آزمونی تســتی ســنجیده 
می شود. بی شک با دوپینگ دانش آموز در 
کاس های آمادگی آزمون ها نمی شود، اسم 
دانش آموز را »تیزهوش« گذاشت و آزمون 

را »تیزهوشان« نامید.
این کارشــناس آموزش توضیح می دهد: 
طبق آنچه مشخص شــده، طرح شهاب 
که همان شناسایی و هدایت استعدادهای 

برتر اســت، در آموزش و پرورش به عنوان 
جایگزین این آزمون ها معرفی شــده، اما 
هنوز در این زمینه روشن ســازی صورت 
نگرفته و تنها به شناســایی دانش آموزان 
با اســتعداد برتر و حمایت های تحصیلی 
مانند شرکت در جشــنواره های علمی و 
المپیادهای تخصصی اشاره شده است. اگر 
این طرح ها اجرایی شود، امیدوار هستیم 
ارزیابی کمی، به سمت ارزیابی کیفی سوق 
داده شــود که حتماً ثمــرات خوبی برای 

دانش آموزان به همراه خواهد داشت.
نیک نژاد بیان می کند: در سیستم آموزش 
دنیا تجربه هایی انســانی وجــود دارد که 
نمی توانیم مقابل آن ها ایســتادگی کنیم. 
سیســتم آموزش و پرورش کشور از 100 
سال پیش بر مبنای نمره و معدل و آی کیو 
شــکل گرفته است در حالی که تجربه های 
جهانی 9 سال نخست را مختص سوادآموزی 
و پرورش شــخصیت فردی اجتماعی افراد 
می داند. تجربه های موفقی که در کشوری 
مانند فناند وجود دارد، نشان می دهد در 
این ســال ها ما راه را اشتباه رفته ایم.وی در 
پایان تصریــح می کند: نباید این طرح را با 
رقابت های سیاسی آمیخته کنیم. باید بدانیم 
این طرح تاش می کند، ویروسی را که به 
کودکی بچه ها دست درازی و آن ها را ناشاد 
و خسته کرده از سیستم آموزش و پرورش 

کشور بیرون کند.

 حذف سمپاد به نفع غیرانتفاعی ها
یکی دیگر از مهم ترین نگرانی ها، گرایش 
خانواده های دارای فرزند تیزهوش به ثبت 
نام در مدارس غیردولتی است که بی شک 
دانش آموزان تیزهــوش به ویژه در مناطق 

محروم از این طرح آسیب خواهند دید.
یکــی از اعضــای کمیســیون آموزش و 
تحقیقات مجلس شورای اسامی با بیان 
اینکه جزئیات حذف آزمون مدارس سمپاد  
از سوی وزارت آموزش و پرورش اعام نشده 
است، به خبرنگار ما می گوید: حذف کنکور 
و آزمون بــرای ورود به مدارس موضوعی 
منطقی، کارشناسی شده و درست است. 
وقتی بحث حذف کنکور مطرح می شود، 
بدیهی اســت که باید این کار در سطوح 
پایین تر نیز صورت گیرد. البته هنوز ساز و 
کار مشخصی برای پذیرش دانش آموزان در 
مدارس سمپاد اعام نشده و ممکن است 

نظر بر حذف این مدارس نباشد.
فرهاد فاحتــی اضافه می کند:با این حال 
اگر برنامــه آموزش و پــرورش بر حذف 
مدارس خاص است، با اصل حذف مدارس 
خاص موافق هســتم زیرا کاری علمی و 
تربیتی است که در بسیاری از کشورهای 

دنیا انجام شــده و آسیبی که در این نظام 
آموزشی بر دانش آموزان، خانواده های آن ها 
و اجتماع وارد شده از مناظر متعدد تربیتی 
قابل بحث است. در نظام های آموزشی دنیا 
راهکارهایی نیز در نظر گرفته شده که هم 
اســتعداد برتر تلف نشــود و هم استعداد 
پایین تر بتواند به بهترین نحو جامعه پذیر 

شده، از زندگی بهره مند و مفید باشد.
این کارشــناس حوزه آموزش کشــور در 
ادامه عنوان می کند: به نظر می رســد باید 
در کشور مراکزی مشابه مراکز آموزشی در 
کشــورهای اروپایی داشته باشیم که تمام 
دانش آموزان از سطوح مختلف با بهره های 
هوشــی متفاوت در این مجتمع ها حضور 
داشته باشند. جامعه کوچکی با شیوه های 
خاص، علمی و کارآمد که کمک می کند 

آن ها در کنار هم تربیت شوند.
این نماینده مجلس 
تصریح می کند: اگر 
رویه بر این باشــد 
که آزمــون حذف 
شــده و مراکز نیز 

تعطیل شوند مراکز غیرانتفاعی و غیردولتی 
در این قضیه ورود پیدا می کنند. مطمئناً 
با توجه به شــهریه های زیاد این مدارس 
به بهانه آموزش بهتــر از خانواده ها مبالغ 
سرســام آوری دریافت خواهد شد و دکان 

سودجویی گشوده می شود.
فاحتــی تأکیــد می کنــد:   خانواده ها، 
بخصــوص خانواده هــای محــروم نگران 
تحصیل فرزندان خود در مدارس غیردولتی 
نباشند. بعید است آموزش و پرورش کاری 
به این مهمی را به این شیوه مدیریت کند و 
حتماً به عنوان نمایندگان مردم در مجلس 

به این مورد ورود خواهیم کرد.
عضو کمیســیون آموزش یادآور می شود: 
براســاس قانون اساســی تحصیل رایگان 
تا مقطع متوســطه جــزو وظایف دولت 
اســت. این تحصیل رایگان تمام اقشــار 
دانش آموز را با بهره های هوشــی مختلف 
در بر می گیرد. البته همان طور که اشــاره 
شد، شــیوه اجرا مهم است. حذف آزمون 
مــدارس و حذف کتب کمک درســی از 
بدنه آموزش و پرورش قابل تحسین است 
زیرا رانت عظیمی در فضای علمی کشور 
شکل گرفته بود که امیدواریم این مشکات 

بزودی رفع شود.

 حذف آزمون سبب تحول آموزشی 
می شود؟

به گفته کارشناسان یکی از اهداف حذف 
مدارس سمپاد، عدم جداسازی و جلوگیری 
از اعمال تبعیض علیه دانش آموزان است. 

اما از آنجاکه کیفیت آموزشــی، علمی و 
تحصیلی مدارس دولتی پایین است، اجرای 
طرح حذف مدارس سمپاد موجب هرچه 
بیشتر شدن گرایش مردم به سمت مدارس 
غیرانتفاعی و تبعیض و نابرابری بیشتر در 

این زمینه خواهد شد.
علی پورســلیمان، 
آموزش  کارشناس 
ادامه  در  پرورش  و 
با بیان اینکه حذف 
آزمــون از مدارس 

سمپاد و نمونه دولتی در کلیت طرح بدی 
نیســت، به خبرنگار ما می گوید: یکسان 
ســازی آموزش و ایجاد عدالت آموزشــی 
از طرح هایی هستند که روی کاغذ بسیار 
خوب بوده و همه مایل به انجام آن هستند، 
اما خود آن ها یــک معلول اند. وقتی نظام 
آموزشی نمره محور اســت، دانش آموزان 
غربال و جداسازی می شوند، مافیای کنکور 
وجــود دارد، مدارس محلــی برای قدرت 
نمایی مؤسسات آموزشی و تجاری شده  اند؛ 
همــه به دلیل ضعیف بــودن فرآیندهای 

نظارتی در آموزش و پرورش است.
وی تصریــح می کند: درصد بســیاری از 
مدارس دوره دوم متوسطه با مراکز مختلف 
قراردادهایی بســته و آزمون هایی برگزار 

می کننــد. کاری کــه خود 
محل درآمــد و تجارت برای 
مدارس شده است. این رقم ها 
و گردش های مالی شــفاف 
نیست. چرخه ای تشکیل شده 
که همه در آن راضی هستند 
زیرا تمامی عوامل آموزشــی 
می شــوند.  منتفــع  آن  از 
چرخه ای که قربانی اصلی آن 

دانش آموزان هستند.
می افزایــد:  پورســلیمان 
مســئوالن آموزش و پرورش 
به ویژه معاون آموزش ابتدایی 
کــه طراح این طرح اســت، 

حرف های خوبی می زنند، اما باید دید که 
تحول نظام آموزشــی با حــذف آزمون و 
مدارس ســمپاد چگونه صورت می گیرد؟ 
ارزشیابی توصیفی در دوره ابتدایی چگونه 
با امتحان نهایی در دوره های باالتر یا کنکور 
قابل جمع شــدن اســت؟ این کارشناس 
آموزش اضافه می کند: یکســان ســازی 
آموزش بســیار طرحی خوب و کاربردی 
اســت، اما به نظر می رسد، برنامه خاصی 
پشت این مسائل نبوده و طرحی شتابزده 
است زیرا سند پژوهش و توجیه خانواده ها 
وجود ندارد. باید این طرح از حالت شعاری 

خارج شود.

مطمئناً با توجه 
به شهریه های 

زیاد مدارس غیر 
انتفاعی به بهانه 
آموزش بهتر از 

خانواده ها مبالغ 
سرسام آوری 

دریافت خواهد شد 
و دکان سودجویی 

فراهم می شود

بــــــــرش

رئیس پزشکی قانونی:
افزایش ۹ درصدی 

تلفات رانندگی در آذرماه

 مهر: رئیس پزشکی قانونی کشور از افزایش 
9 درصدی تلفات جاده ای در آذر امســال 
خبر داد. احمد شجاعی در شصت و یکمین 
جلسه هماهنگی ســتاد ترافیکی نوروزی 
گفت: تردد در سال 9٦ بیش از 10/5 درصد 
رشد داشته است. وی افزود: بیشترین آمار 
تلفات نتیجه افزایش ترددها بوده اســت و 
این در حالی اســت که خدمات راهداری و 
پلیس بهتر و بیشتر شده است. شجاعی با 
اشاره به اینکه در روزهای پایانی سال شاهد 
افزایش میزان ترددهــا خواهیم بود، افزود: 
امیدواریم با افزایش ترددها شــاهد افزایش 
میزان آمار تلفات جاده ای نباشیم و آمار ها 
نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری 

نداشته باشد.

یک مسئول آموزش و پرورش 
خبر داد

پرداخت تمام مطالبات 
سرباز معلمان در اسفند

فارس: معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی 
وزیر آمــوزش و پــرورش با بیــان اینکه 
مجوز حضور ٦000 ســرباز معلم را در این 
وزارتخانه گرفته ایم، گفت: مطالبات کل سال 

سربازمعلمان در اسفندماه تسویه می شود.
علی الهیار ترکمن با بیان اینکه ٦000 سرباز 
معلم در آموزش و پرورش فعالیت می کنند، 
اظهار داشت: مجوز حضور ٦000 سرباز معلم 
دیگر را نیز در آموزش و پرورش گرفته ایم.  
وی در خصــوص تأخیر در پرداخت حقوق 
سربازمعلمان بیان داشت: تأخیر در پرداخت 
حقوق سرباز معلمان به دلیل عدم تخصیص 
نیســت، بلکه خزانه به دلیل محدودیت ها، 

سایر اعتبار را پرداخت نکرده است. 
معاون توســعه مدیریت و پشتیبانی وزیر 
آموزش و پرورش اظهــار امیدواری کرد تا 
با حل مشــکل محدودیت مالی خزانه، در 
اسفندماه مطالبات کل سال سرباز معلمان 

تسویه شود. 

یک نماینده مجلس عنوان کرد
بیکاری نیمی از 3۰۰ هزار 

دانش آموخته حقوق

 خانه ملت: نماینده مــردم نجف آباد در 
مجلس با بیان وجود بیش از ٦0 هزار وکیل 
در کشــور و 15 میلیون پرونده قضایی در 
محاکم، گفت: بیش از ۳00 هزار نفر دانش 
آموخته حقوق در کشــور وجــود دارد که 
حدود 150 هزار نفر از این تعداد بیکار است.
ابوالفضل ابوترابی با انتقاد از اینکه تناســب 
الزم میان تعداد وکا با پرونده های قضایی 
رعایت نشده است، افزود: متأسفانه در جذب 
وکیل انحصارطلبی می شود که در این راستا 
با خیل گســترده بیکاران در رشته حقوق 
مواجه هســتیم؛ بنابراین بــا تدوین طرح 
جامع پذیرش و آموزش وکالت به دنبال آن 
هستیم که این آزمون دو بار در سال برگزار 
و برگزاری آن نیز به سازمان سنجش واگذار 
شود. ابوترابی افزود: همچنین بر اساس این 
طرح اگر افراد شرکت کننده در آزمون 50 
درصد نمره قبولی را کســب کنند، بدون 
تعیین ســقف پذیــرش وارد حرفه وکالت 
شــوند. وی با یادآوری اینکــه طرح جامع 
پذیرش و آموزش وکالت بزودی اعام وصول 
می شود، گفت: بیش از 50 امضا جمع آوری 
شده و به طور قطع بعد از بررسی بودجه 9۷ 

اعام وصول می شود.

سخنگوی سازمان غذا و دارو 
هشدار داد

تبلیغ هرگونه دمنوش الغری 
در رسانه ممنوع 

جامعه: در حالی که چند ســالی است که 
مسئوالن وزارت بهداشت می گویند در رسانه 
ملی خواستار جلوگیری از پخش تبلیغات 
مواد غذایی مضر شــده اند، اما تبلیغات این 

گونه مواد غذایی همچنان ادامه دارد. 
سخنگوی سازمان غذا و دارو با بیان اینکه 
تبلیــغ هرگونه دمنوش الغری در رســانه 
ممنوع اســت به میزان می گوید: تاکنونی 
مجــوزی برای فراورده هــای دمنوش برای 
الغری در کوتاه ترین زمان ممکن از جانب 

سازمان غذا و دارو صادر نشده است.
 کیانوش جهانپور اذعان می گوید:با توجه به 
اینکه ضوابط و مقررات تبلیغات فراورده های 
طبیعــی در اینترنت، صدا و ســیما و... در 
دست بررسی است تا اطاع ثانوی هر گونه 

تبلیغ ممنوع است.

خبر

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

 دبیر انجمن علمی خاک ایران در گفت و گو با قدس:

الیحهجامعخاکهمچنانخاکمیخورد

محیط زیست

 جامعه/ عباســعلی سپاهی یونسی  دبیر انجمن علمی 
خاک ایران می گوید: 1٢ سال است که الیحه جامع خاک، خاک 
می خورد و این خاک خوردن ناشــی از تفکر و نگاه مسئوالن ما 

به خاک است.
حســین بشارتی با بیان اینکه اگر نگاه ما به مسئله خاک غیر از 
این بود باید تاکنون به این الیحه رســیدگی می شد، می افزاید: 
به نظر می رســد برای خیلی ها تصویب این الیحه مهم نیست و 
به همین دلیل بررسی و تصویب آن را به فرصت های مناسب تر 
موکــول می کنند. وی تصریح می کند: تصویب این الیحه یعنی 
تصویب موارد مهم برای حفاظت از خاک از جمله مجازات هایی 
برای تخریب کنندگان خاک که می تواند به بهبود سرنوشت خاک 

کمک کند. این کارشناس خاک خاطرنشان می کند: خاک میراثی 
است که باید برای فرزندان ما باقی بماند و با وضعیتی که ما از آن 

نگهداری می کنیم، میراث داران خوبی نخواهیم بود.
بشــارتی با تأکید بر اینکه تا به حال وزارت جهاد کشاورزی در 
این زمینه خوب عمل نکرده است، تأکید می کند: نباید مسئوالن 
منتظر بمانند که رهبر معظم انقاب سیاست های کلی خاک را 

مطرح کنند و بعد سراغ موضوع خاک بروند.
وی می گوید: واقعیت این اســت که خاک به معنای یک مفهوم 
عمومی هنوز در جامعه ما نه از طرف رســانه های مکتوب و نه 
رســانه ملی مورد توجه قرار نگرفته است و وقتی برای خاک در 
جامعه جایگاهی قائل نشدیم، نباید انتظار داشته باشیم که درباره 

آن حساسیت به وجود بیاید.
 بشــارتی می افزاید: ما با خاک نامهربان 
بودیم؛ در حالی که خاک همچون سفره 
است که پهن است و ما بر سر این سفره 
نشسته ایم و غذا می خوریم، اما ارزش آن 
را نمی دانیم و متأسفانه طی 50-٤0 سال 

گذشته سوءمدیریت ما موجب شده است که منابع خاک کشور 
هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ کمی سیر قهقرایی را طی کند.
این کارشــناس با این توضیح که کشور ما از لحاظ وسعت مقام 
1٨ دنیا را دارا می باشــد، اما از لحاظ خاک قابل اســتفاده برای 

کشــاورزی این مقام را نداریم، تصریح می کند: از کل مساحت 
ایــران حدود 1٨/5 میلیون هکتار زیر کشــت می رود که از این 
مقدار ٨ میلیون هکتار زیر کشــت آبی و از این مساحت حدود 
1/5 میلیون هکتار اراضی کاس یک به حساب می آید که دارای 
خاکی مرغوب است، اما بقیه مساحت خاک کشور متأسفانه در 

حال شور شدن است که ناشی از نوع آبیاری است. 
 وی می افزاید: در هر ســال تخمین زده می شود که ٢ میلیارد 
تن خاک بر اثر فرســایش آبی و یک میلیارد تن بر اثر فرسایش 
بادی جا به جا می شــود و این نشــان از آن دارد که ما با خاک 

مهربان نبودیم.
 بشــارتی با بیان اینکه باید درباره مدیریت منابع خاکی بسیار 
حساســیت به خرج داد، تأکید می کند: فراموش نکنیم بخشی 
از بحران آب که امروز با آن روبه رو هستیم، به مدیریت خاک بر 
می گردد؛ چون در طبیعت خاک ظرف نگهدارنده است؛ یعنی اگر 
شما یک کاسه داشته باشید که شکسته است و یا کثیف باشد، 

نمی توانید در آن آب تمیز نگهداری کنید.
وی می افزاید:متأســفانه اراضی خوب در ایران با تغییر کاربری 
تبدیل به ویا و یا  تبدیل به شهرهایی همچون کرج و یا تهران 
شده اند و تغییر کاربری اراضی مانند خوره به جان زمین ها افتاده 
است که باز هم نشــان از نبود مدیریت درست در بخش خاک 

است.
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روزنامـه صبـح ايـران

هدف انبياى الهى و امامان معصوم سعادت بشر است    حوزه:  آيت اهللا علوى گرگانى در ديدار جمعى از پاسداران با بيان اينكه فرستادن انبيا به سمت مردم در حقيقت لطفى از جانب خداست، 
گفت: لطف بدين معناست كه خدا با وجود گناهان و لغزش ها و نافرمانى بشر، هدايت خود را برنداشت و باز هم با فرستادن نبى به مردم لطف كرد. وى افزود: انبياى الهى و امامان معصوم دلسوز و هادى جامعه 

هستند و هدف اين است بشر سعادتمند شود و حتى براى هدايت بشر سختى هاى زيادى را تحمل كردند، ولى دنبال نجات مردم بودند.

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

راد    معارف/ سيدمصطفى حسينى 
روحــت كه خســته مى شــود، دلت كه 
مى گيرد، جانت كه ملول مى شود، دنبال 
خلوتى مى گــردى كه به تو آرامش بدهد. 
سايه ســارى كه بتوانى در سايه آن روحى 
تازه كنى و براى دقايقى از دنيا و مشغله ها 
و شلوغى هايش دور شوى و شايد هم نقبى 
به فراســوى آسمان كبود اين دنيا بزنى و 
پروازى به سمت آسمان هاى آبى تر داشته 

باشى!
گاهى اين گوشه دنج را در زاويه اى از خانه 
خود مى يابى و گاهى در گوشه مسجدى. 
گاهى هم احساس نياز مى كنى در حرمى 
كه صاحبش را امام معصوم و حّى و حاضر 
مى دانــى، آيه هاى حضور را تالوت كنى و 
پــژواك كلمات نورانــى او را با گوش دل 
بشنوى كه به سالمت پاسخ مى دهد و درد 
دل هايت را مى شنود و بر زخم هاى جانت، 
مرهم تسكين و تسلى مى گذارد. اينجاست 

كه با خود زمزمه مى كنى:
ََّك تَْشَهُد َمقامَي َو تَْسَمُع َكالِمي َو  اَْشَهُد اَن

تَُردُّ َسالمي...
به خودت كه مى آيى، تصوير شكسته ات را 
در دل آيينه هاى داراالجابه مى بينى كه به 
عدد بى نهايت تكثير شــده و هر كدام در 
حال گفتن ذكرى با ملكوتيان هستند. حاال 

روحت ســبك شده و احساس 
مى كنى روشــن شده اى. حس 
مى كنى گرد و غبار دلتنگى و 
خستگى از جسم و جانت زدوده 

شده و به آرامش رسيده اى...

   نقش زيارت در آرامش انسان
«زيارت» نقش بســزايى در آرامش انسان 
دارد. آن هم در دنياى شلوغ و ناآرام امروز. 
اين يك ادعا از جانب دينمداران نيســت، 
بلكــه پژوهش هاى علمــى روز هم آن را 

اثبات كرده است.
يك پژوهش دانشجويى كه 
نتايج آن سال گذشته منتشر 
شده است، نشــان مى دهد 
زيارت و به طور خاص زيارت 
«امام رضا(ع)» به عنوان يك 
رفتاردينــى، از طريق ايجاد 
پيوندهاى عاطفى و معنوى 
بين زائــران و اولياى الهى، 
اثرات منفى  موجب كاهش 
اين  تنهايى شد.  احســاس 
پژوهش كه از ســوى تنى 
چند از اســتادان دانشگاه شهيد بهشتى 
و دانشــگاه قرآن و حديث تهيه و راهبرى 
شده است تأكيد مى كند «احساس تنهايى» 
هميشه داراى ابعاد منفى نيست، بلكه در 
بسيارى موارد آثار مثبت دارد و اين درست 
همان نقطه اى است كه «زيارت» به عنوان 

يك مفهوم ناب معنوى مى درخشد.
وقتى زائر با زيارت شونده خلوت مى كند، 
در ساحل تنهايى دو نفره اش با او، خداوند 
هم حضور دارد و حضور پررنگ اوست كه 
همه گره ها را از زندگى زائر تشنه كام باز و 

او را سيراب مى كند.

 معصوم(ع) داراى باالترين 
درجه آرامش است

استاد درس خارج فقه و اصول 
حوزه علميه خراسان در اين باره 
مى گويد: وقتى شما به حضور 
يك انســان بــزرگ و واالمقام 
مى رويد، تحث تأثير جاذبه شــخصيتى او 
قرار مى گيريد. حاال اگر اين شخصيت يك 
امام معصوم باشد بى گمان اين تأثيرگذارى 

بسيار عميق تر خواهد بود. به قول شاعر:
باده دردآلودتان مجنون كند

صاف اگر باشد ندانم چون كند
از آنجــا كــه مــا شــيعيان معتقديــم 
معصومين(ع) زنده هستند و ارواح مطهر 
آن ها شــاهد و ناظر ما هستند و سالم ما 
را مى شــنوند و پاسخ مى دهند، اثرپذيرى 
زائــران از ذوات مقــدس معصومين(ع) 
بســيار افزايش مى يابد. يكى از مهم ترين 
آثارى كه حضور زائران در حرم هاى شريف 
معصومين(ع) و حتى ديگر بزرگان دينى 
دارد، همين آرامش روحى است، زيرا امام 
معصوم يا ولى خدا خودش داراى باالترين 
ســطح آرامش و طمأنينه باطنى است و 
كسى كه با اخالص در حضور ايشان قرار 
مى گيرد، از ايــن آرامش و طمأنينه الهى 
برخوردار مى شود و آن را دريافت مى كند.

مى افزايد:  خزاعى  محمدحســن  آيت اهللا 
ما در زيارت حضــرت امام رضا(ع) عرض 
ََّك تَْشــَهُد َمقامَي َو  مى كنيــم: اَْشــَهُد اَن

تَْسَمُع َكالِمي َو تَُردُّ َسالمي يعنى شهادت 
مى دهيم موالى من، شما شاهد حضور ما 
هستيد و كالم ما را مى شنويد و سالم ما 
را پاسخ مى دهيد، بنابراين، اين اعتقاد ما 
به زنده بودن و عصمــت امام معصوم(ع) 
سبب اثرپذيرى بيشتر ما مى شود. از طرفى 
حضور در برابر معصوم موجب مى شود از 

بار غفلت هاى ما كاسته شود و 
اين خود سبب سبكى و آرامش 

انسان مى شود.
اين مفسر قرآن كريم با اشاره به 
اينكه احاديث ما تصريح دارند 
كه در چنيــن اماكنى، مالئكه 

الهى رفت و آمــد دارند، تصريح مى كند: 
حضور مالئكة اهللا موجب نورانيت مشاهد 
معصومين(ع) مى شــود و اين موضوع نيز 
در اثرگــذارى اين اماكــن مقدس نقش 
دارد. همچنان كه در نقطه مقابل، حضور 
شياطين در مكان ها و مجالس شيطانى و 
اهل گناه موجب تكدر، سياهى و سنگينى 

روح انسان مى شود.

   زيارت يك نياز است
عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد تهران نيز 
مى گويــد: براى معتقــدان، زيارت از يك 
نياز، تكانــه و بعثت درونى بــراى زيارت 
آغاز مى شــود. به عبارتى ديگر، انسان ها 
در درون نظام هــاى اعتقــادى به گونه اى 
جامعه پذير شده و اعتقادات به مكان هاى 
مقدس را دريافت مى كنند كه زيارت براى 
آن ها به يك نيــاز معنوى و دينى تبديل 
مى شــود. بنابراين، زائران در طول ســال 
احســاس نياز كرده و خواهان انجام اين 
سفر آفاقى هستند، پس مى توانيم از منظر 
انسان شــناختى از زيارت به عنوان امرى 
انسانى و به مثابه يك نياز براى معتقدان 

ياد كنيم.
دكتر حســن محدثى مى افزايــد: اما در 
كنار زيارت، «نهاد» هم شــكل مى گيرد و 
بنابراين مناسك  زيارت نهادينه مى شود. 
و هنجارهايى حول و حوش زيارت شكل 
مى گيرند كه اگر رعايت نشــود كســانى 
نســبت به انجام آن تذكر مى دهند. مانند 
مسئله پوشش و حجاب زائران 
زن. پس زيارت از يك خواست 
و نياز درونى كه قالب ندارد به 
جامعه  هنجارمند،  زيارِت  يك 
پذيــر و تربيت شــده تبديل 
رســوم  و  آداب  و  مى شــود 
ويژه اى پيدا مى كند. كتب منتخب زيارات 
مجموعه اى از اين هنجارها و آداب اســت 
كه به زائر مى گويد چگونه رفتار كند و چه 

دعاهايى بخواند.

  فقر زائر در برابر امام
عضو هيئت علمى دانشگاه آزاد با اشاره به 
شور و حال زائران در حرم و بخصوص در 
اطراف ضريح مى گويد: من احساس مى كنم 
اين مطالبه شديد و خواهندگِى تشنه كامانه 
از يك امر وجــودى حكايت دارد كه تنها 
نيازى معتقدانه و بر اســاس باور نيست؛ 
بلكه از نوعــى حرمان و فقر حكايت دارد. 
آن هم نه محروميت و فقرى مادى، كه فقر 
وجودى و در معناى قرآنى آن؛ و اين خالف 
آن چيزى اســت كه جامعه شناسان دين 
از فقــر اقتصادى به عنوان عامل ديندارى 
سخن مى گويند. به نظر من اساساً انسان ها 
احساس مى كنند در اين جهان به يك پناه 
و پشتيبان مهربان نياز دارند تا ما موجودات 
نيازمند را از بى پناهى دربياورد و اين فقر 
و نيازمندى وجودى است كه زيارت را به 

يك خواست تبديل مى كند.

كارشناسان از تاثير «زيارت» در آرامش روحى انسان مى گويند

اينجا طلسم گنج خدايى شكسته باش

چه زمانى حضرت فاطمه پيامبر اكرم
 را پاره تن ناميد

باشگاه خبرنگاران پويا: حجاب و 
عفاف گوهرى گرانبهاست كه تأثير 
عجيبى بر شــخصيت و سرنوشت 
انسان مى گذارد. حجاب يك ارزش 
اســت، ارزشى كه فطرت و طبيعت 
آدمى ـ چه مرد و چــه زن ـ آن را 
مى پذيرد، ارزشــى كه اين روزها در 
جامعه اسالمى با توجه به نگاه هاى 
متفاوتى كه نسبت به حجاب وجود دارد، به احياى مجدد نياز دارد، زيرا دشمنان 
به صورت هاى مختلف درصدد ايجاد بى ميلى نسبت به حجاب در جوامع اسالمى 
هستند و تا حدودى نيز موفق هم بوده اند، اما خداوند براى ما انسان ها عالى ترين 
هاديان را قرار داده تا با بهره گيرى از آموزه هاى آنان، زيباترين رفتارها را بياموزيم 
و به منصۀ ظهور برسانيم. حضرت زهرا(س) با يك رفتار زيبا در برابر يك شخص 
نامحرم درســى بزرگ به ما آموختند كه اى انسان ها! نه تنها بايد در برابر نامحرم 

حجاب داشت، بلكه بايد در برابر نامحرم نابينا نيز حجاب داشت.
امام موسى بن جعفر(ع) به نقل از اميرالمؤمنين(ع) مى فرمايد: «روزى فرد نابينايى 
اجازه خواست كه به منزل فاطمه(س) وارد شود، آن حضرت خود را از او پوشيده 
داشت. رسول خدا(ص) به او فرمود: چرا خود را از او پنهان مى كنى، در حالى كه 
نابيناســت و تو را نمى بيند؟ فاطمه(س) فرمود: «اِن لَم يَُكن يَرانِى َفانّى أَرآُه َو ُهَو 
يَُشمُّ الرِّيَح»، اگر او مرا نمى بيند، من او را مى بينم و نيز رايحه و عطر را مى بويد و 
شامه اش سالم است. فقال رسول اهللا(ص): «اشهد انك بضعة منى» رسول خدا(ص) 

فرمود: گواهى مى دهم كه تو پاره تن من هستى.»

اسالم و حقوق بشر
معارف: آيت اهللا جــوادى آملى در ادامه 
سلسله جلســات درس تفسير خود و در 
ادامه تفســير آيات نورانى سوره مباركه 
مجادلــه اظهار داشــت: ســوره مباركه 
«مجادله» كه در مدينه نازل شــد، ضمن 
اينكه بعضــى از احكام فقهى را به همراه 
دارد، بخشــى از احــكام منطقــه اى و 
بين المللى را نيز بيان مى كند. اينكه فرمود 
ُحوا فِى الَْمَجالِِس  به ديگران جا بدهيد، تا خدا به شما فسحت و وسعت بدهد، «...تََفسَّ

َفاْفَسُحوا»، اين يك حرف بين المللى اسالم است.
شما ببينيد دعاهاى نورانى ماه مبارك رمضان، نه ملّى و محلّى است و نه منطقه اى؛ 
بلكه بين المللى اســت؛ مى فرمايد «اللَُّهمَّ أَْغِن ُكلَّ َفِقير»؛ ندارد «كّل فقير مسلم» 
يا مى فرمايد «اللَُّهمَّ اْشِف ُكلَّ َمِريض »، ندارد «كّل مريض مسلم». اين ديد، تربيت 

جهانى اسالم است كه مسلمان ديدش وسيع باشد.
در نگاه اسالم اگر همه آن حداقل زندگى را داشته باشند ما نيز راحت خواهيم بود. 
اگر كسى در بند نباشد ما راحت هستيم. اگر كسى بدهكار نباشد: «اللَُّهمَّ اْقِض َديَن 
ُكلِّ َمْديوٍن [َمِدينٍ ]»، ما نيز راحت هستيم. اگر كّل اين هفت ميليارد آن حداقل 

زندگى را داشته باشند اّولين روز رفاه ماست.
فرمود سينه باز داشته باشيد، صدرِ مشروح داشته باشيد، «َربِّ اْشَرْح لِى َصْدرِى» را 
تنها موسى(ع) درباره مبارزه با فرعون نگفت. چرا به ما گفتند اين دعا را بخوانيد؟ 
شــرح صدر يعنى ســينه باز، ديد وســيع، تنگ نظر نبودن، اقتصاد را براى همه 
خواستن، رفاه را براى همه خواستن، داشتن حداقل زندگى را براى همه خواستن، 
فرمود اين ديد را داشته باشيد، خدا هم براى شما فراهم مى كند. بنابراين فرمود 

باز بينديشيد، وسيع الّنظر باشيد، به فكر ديگران باشيد، ديگران را هم جا بدهيد.
انسان بايد در دعا كردن وسيع الّنظر باشد؛ اگر از خداوند علم خواستيد، براى همه 
بخواهيد. اگر كار و اشــتغال خواستيد، تنها براى خودتان و فرزندانتان نخواهيد؛ 
بگوييد خدايا! براى هر جوانى كار، براى هر جوانى همســر، براى هر جوانى شغل 

فراهم كن! اين ديد، ديد دينى ماست.
وقتى خداى ســبحان مشكالت انسان را حّل مى كند كه او در صدد حّل مشكل 
جامعه بشــرى باشد. اين است كه خدا فرمود: «َما ِهى إِالّ ِذْكَرى لِلَْبَشِر»نه «ذكرى 
للمسلمين»، «ذكرى للموّحدين»، چه رسد «ذكرى للشيعه». حصر هم كرد، فرمود 
اين حقوق بشر است. فرمود شما مى خواهيد راحت زندگى كنيد، اين عقل و عدل 

را براى همه بخواهيد، اين آرامش را براى همه بخواهيد.

جناب عبدالمطلب 
و زمينه سازى براى بعثت 

عبدالمطلب فرزند هاشــم بن عبد مناف، پدر 
بزرگ رســول مكرم اسالم حضرت محمد بن 
عبداهللا، يكى از فعال ترين چهره ها در محافظت 
از وجود مقدس حضرت خاتم االنبيا و از زمينه 
ســازان ظهور دين مبين اسالم است. پيغمبر 
گرامى اســالم به داشــتن چنين پدر بزرگى 
افتخار مى كرد و در نبرد حنين رجز مى خواند 
و مى  فرمود: «من قطعــاً پيامبرم و اين، دروغ 

نيست. من پسر عبدالمّطلبم »[1].
عبدالمطلب پرورش و حمايت از پيامبر را در 
سخت ترين سال هاى زندگى و دورانى كه پدر 
و مادرش را از دست داده بود، به عهده گرفت، 
او تمام هســتى اش را در راه حفظ و پاسدارى 
از وجــود مقــدس پيامبر(صلى اهللا عليه وآله) 
بــه كار گرفــت و با جــان و دل حضرتش را 
گرامى داشت. در حقيقت، عبدالمطلب نقش 
پــدر و مادر پيامبر را ايفا نموده و بيشــترين 
تأثير را در شــاكله وجــودى آن حضرت در 
مّدت هشــت ســال اوليه زندگى رسول خدا 
(صلى اهللا عليه وآله) به جا گذاشــت. در كتاب 
«اكمال الدين» شــيخ صدوق آمده است: «در 
ســايه خانه كعبه براي عبدالمطلب فرشــي 
مي گســتراندند كه احدي بــه خاطر حرمت 
عبدالمطلب بر آن جلوس نمي كرد و فرزندان 
عبدالمطلــب مي آمدند و اطــراف آن فرش 
مي نشستند تا عبدالمطلب بيايد و گاه مي شد 
كه رســول خدا (صلى اهللا عليه وآله) در حالي 
كه پســر كوچكي بود مي آمــد و بر آن فرش 
مي نشســت و ايــن جريان بــر عموهاي آن 
حضرت، كه همان فرزندان عبدالمطلب بودند 
گران مى آمد و ممانعت مى كردند. عبدالمطلب 
كــه آن وضع را مشــاهده مي كرد، مي گفت: 
پســرم را واگذاريد كه او را مقامي بس بزرگ 
خواهد بود، من روزي را مي بينم كه او بر شما 
سيادت و آقايي خواهد كرد. اين را مي گفت و 
ســپس او را برداشته و كنار خود مي نشانيد و 
دست بر پشت او مي كشيد و او را مي بوسيد و 
مي گفت: من از اين فرزند پاك تر و خوشبوتر 
نديده ام... آنگاه متوجه ابوطالب - كه با عبداهللا 
از يك مادر بودند - مي شــد و مي گفت: «اي 
ابوطالب! براستي كه براي اين پسر مقام بزرگي 
است، از او مراقبت كن و از وي دست باز مدار 
كه او تنهاست و براي او همانند مادري مهربان 
باش كه صدمه اي به او نرســد». سپس او را بر 
دوش خود ســوار مي كــرد و هفت بار اطراف 

خانه طواف مي داد[2].
جناب عبدالمطلــب نه تنها خــود از وجود 
پيامبر اكــرم (صلى اهللا عليه وآلــه) تا آخرين 
نفس حمايت كرد، بلكه فرزندانش نيز چنين 
بودند. گذشــته از جناب عبــداهللا، ابوطالب، 
حمزه و عبــاس از مهم ترين حاميان حضرت 

رسول(صلى اهللا عليه وآله) بودند.
روز 27جمادى االولى، ســال هشــتم «عام 
الفيل»، حضرت عبدالمطلب از دنيا رفت[3]. 
روز درگذشت جناب عبدالمطلب، هشت سال 
و دو مــاه و 10 روز از عمــر مبارك حضرت 
بود[4]. گذشــته  (صلى اهللا عليه وآله)  محّمد 
خــدا  رســول  اســت،  گفتــه  ايمــن   ام 
(صلى اهللا عليه وآله) به دنبال جنازه عبدالمطلب 
مى رفت و پيوسته مى گريســت تا وقتى كه 
جنازه را در محله « ُحجون» بردند و دركنار قبر 

جدش قصى بن كالب دفن كردند[5].
پى نوشت ها:

1-امالى شيخ طوسى: 574.
2-كمال الدين و تمام النعمه، ج 1: 172-171.

3-العدد القويــه: 127؛ مصباح المتهجد: 5؛ 
منتخب التواريخ: 5.

4-المنتظم فى تاريخ األمم والملوك، ج2: 282.
5-المنتظم ابن جوزى،ج2: 282.

يك حديث / يك تصوير

درنگ

نكته هاى ناب

انسان ها احساس 
مى كنند در اين 
جهان به يك پناه و 
پشتيبان مهربان نياز 
دارند تا ما موجودات 
نيازمند را از بى 
پناهى دربياورد

بــــــــرش

پاسخ آيت اهللا قائم مقامى بر يك شبهه در مورد حجاب
پرسمان

مهر: چندى پيش حجت االســالم ســيد عباس قائم مقامى كه 
مديريت مركز اســالمى هامبورگ را بر عهده داشــته است، در 
مورد بحث حجاب گفته بود: «من به عنوان يك روحانى به شــما 
مى گويم كه حجاب يك ضرورت شرعى است. ضرورت شرعى هم 
يك دعوت اســت، يعنى مى گويد تو اگر مى خواهى ديندار باشى، 
الزمه اين ديندارى رعايت اين حدود است. در اصل ديندارى اجبار 
نيست، چطور در فرعش مى تواند اجبار باشد؟ اين تناقض را كجا 

بايد برد؟»
آيت اهللا سيد محمد قائم مقامى استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به 

اين سخنان گفت: اين سخن كه وقتى اصل دين را نمى توان اجبار 
و اكــراه كرد، فرع آن را نيز به طريق اولى نبايد مورد اجبار و اكراه 
قرار داد، ســخنى است به غايت سست و بى پايه، زيرا اساساً حوزه 
عدم اكراه در دين همان حوزه اصل دين است كه به دليل قلبى و 
اعتقــادى بودن آن، امكان اجبار و اكراه در آن وجود ندارد و اگر به 
فرض چنين امكانى نيز وجود داشت، به دليل مغايرت آن با اصل 
اختيار و آزادى انســان در انتخاب ميان بهشت يا دوزخ براى خود، 
قابل اكراه و اجبار نبود. اما در حوزه فروع دين كه همان حوزه اعمال 
و رفتار انسان اســت بويژه در مورد اعمال اجتماعى و سياسى او، 

مطلب كامالً متفاوت و قياس «آزادى انســان در مورد دوزخ رفتن 
شــخص خود» با «آزادى او در مورد دوزخ بردن ديگران»، قياســى 
اســت غيردينى، غيرعقاليى و كامالً نامربوط و اصلى ترين وظيفه 
حاكم مســلمان كه به نص قرآن كريم اقامه معروف و هدم منكر 
است، همين مانع شدن از به دوزخ بردن ديگران است. وى افزود: از 
آنجا كه بى حجابى و خودنمايى جنسى زنانه براى عموم از مصاديق 
قطعى منكر و به دوزخ بردن ديگران است، بنابراين حكومت اسالمى 
مى تواند از راه الزام و اجبار قانونى از آن ممانعت به عمل آورد، زيرا 

موضوع حجاب و عفاف براى فرهنگ دينى و الهى از اركان است.

annota�on@qudsonline.ir
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هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی

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

برابر رای شماره 139660306022002241 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمد معینی فرزند حس��ین بشماره شناس��نامه 7082 صادره از فریمان در یک باب مغازه 
به مس��احت 43.10 مترمربع پالک فرعی از 231 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رس��می اقای 
حس��ین معینی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی 
می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از 
تاریخ انتشار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت 
یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت 

انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9619924
تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/9   
محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

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

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

برابر رای شماره 139660306022002242 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای محمد معینی فرزند حسین بشماره شناسنامه 7082 صادره از فریمان در یک باب مغازه به 
مساحت 44.6 مترمربع پالک 231 اصلی واقع در بخش 13 خریداری از مالک رسمی اقای حسین معینی 
محرز گردیده است.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی می شود در صورتی 
که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین 
آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ 
تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند. بدیهی است در صورت انقضای مدت 

مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9619936
تاریخ انتشار نوبت اول:96/11/25

تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/9   
محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان زنجان 
 اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت و امالک حوزه ثبت ملک ناحیه یک زنجان

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

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

 برابر رای ش��ماره 139660327001000800 مورخ 1396/11/3 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رس��می مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک ناحیه 
یک  زنجان تصرفات مالکانه بالمعارض  متقاضی آقای  امیر امیر نیا  فرزند حس��ین به ش��ماره شناس��نامه 
884صادره از زنجان شش��دانگ یک باب س��اختمان  به مسا حت 140/35متر مربع پالک 8565 فرعی از 
42اصلی  مفروز و مجزی ش��ده از پالک 12 فرعی واقع در بخش 7 زنجان  خریداری   از مالک رس��می 
آقای روح اله  نصیری  محرز گردیده اس��ت لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز 
آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می 
توانند از تاریخ انتش��ار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره کل تس��لیم و پس از اخذ 
رس��ید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض ،  دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند 
بدیهی اس��ت در ص��ورت انقضای مدت مذکور و عدم وص��ول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر 

خواهد شد 9619904
 تاریخ انتشار نوبت او96/11/25 تاریخ انتشار نوبت دوم96/12/10

مجتبی محمدلو-رئیس ثبت اسناد و امالک زنجان

آگهی آراء هیات حل اختالف موضوع ماده یک قانون تعیین تکلیف 
وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی

 در اجرای ماده 3 قانون و ماده 13 آئین نامه اجرایی قانون یاد ش��ده اس��امی افرادی که اس��ناد عادی یا 
رس��می آنان در هیات مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شیروان رس��یدگی و تایید قرار گرفته جهت 
اطالع در دو نوبت به فاصله 15 روز در دو نش��ریه آگهی های ثبتی )کثیر االنتش��ار و محلی( بش��رح ذیل 

آگهی می گردد.
1-کالس��ه پرونده 355-95 آقای قاسم صفائی  فرزند حس��ن  در ششدانگ یک باب دامداری به مساحت 
1834/62متر مربع قس��متی از پالک ثبتی 18  اصلی مزرعه حسین آباد خریداری از ذیل تمامی مالکیت 

مشاعی متقاضی
2-کالسه پرونده 321-96  خانم اشرف خیرالنساء درکاهی  فرزند محمد تقی در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 185/21 متر مربع قسمتی از پالک ثبتی 616و626 فرعی از 13 اصلی باغات و حومه خریداری 

ازمالک رسمی تمامی ورثه های علی جعفری االشلو
3-کالس��ه پرونده 306-96  آقای هوش��نگ موسی الرضائی  فرزند موس��ی در ششدانگ یک باب خانه به 
مساحت 33/63 متر مربع قسمتی از پالک 261 فرعی باقیمانده)10201 فرعی( از 13 اصلی باغات و حومه 

خریداری مالک رسمی خانم رخشنده کنعانی زوارم 

4-کالسه پرونده 300-96   آقای محمد اصغر زاده سه یک آب  فرزند غالمرضا در ششدانگ یک باب خانه 
به مساحت 143/28 متر مربع قسمتی از پالک 261 فرعی باقیمانده)10201 فرعی( از 13 اصلی باغات و 

حومه خریداری مالک رسمی خانم رخشنده کنعانی زوارم 
5-کالس��ه پرونده 258-96   آقای پیر علی علی پور  فرزند برات در شش��دانگ یک باب مغازه به مساحت 
23/37 متر مربع  قسمتی از پالک ثبتی211 فرعی از 13  اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رسمی 

آقای برات علی پور
6-کالسه پرونده 279-96  آقای رمضانعلی شیری  فرزند علی اکبر در ششدانگ یک باب منزل به مساحت 
120/48 مت��ر مربع تمام��ی باقیمانده پالک 1858  فرعی از 13 اصلی باغ��ات و حومه خریداری از مالک 

رسمی از ذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی
 7-کالس��ه پرونده 346-96 آقای عزیز عطائی فرزند محمد جعفر در شش��دانگ یک باب خانه به مساحت 
136/50 متر مربع قس��متیاز پالک 42 فرعی از 1 اصلی سه یک آب خریداری از مالک رسمی  آقای سید 

یحیی جمال زاده
8-کالس��ه پرونده  304-95  آقای رمضانعلی رضائی فرزند عبدالحس��ین در شش��دانگ یک باب منزل به 
مساحت 499/60 متر مربع قسمتی از پالک 598  فرعی  از 1 اصلی پیر شهید خریداری از مالک رسمی 

از ذیل تمامی مالکیت مشاعی متقاضی
9--کالس��ه پرونده  294-93  خان زینب راس��ت خدیور فرزند احمد در شش��دانگ یک باب دامداری به 
مس��احت 512 متر مربع قس��متی از پ��الک 43  فرعی  از 10 اصلی محمد علی خ��ان خریداری از مالک 

رسمی آقای حسن صادقی 
10-کالس��ه پرونده  14-96  آقای محمد وطن دوس��ت فرزند حس��ین در شش��دانگ یک باب منزل به 
مس��احت 1500 متر مربع قس��متی از پالک 15  فرعی  از 5 اصلی میرزا بیگ خریداری از مالک رس��می 

آقای حسین وطن دوست
11-کالس��ه پرونده  324-96  خانم عذرا گل افروز فرزند علی در شش��دانگ یک باب منزل به مس��احت 
102/47 متر مربع قس��متی از پالک 878  فرعی  از 13 اصلی باغات و حومه خریداری از مالک رس��می از 

مالکیت محمد حسین شبیری احدی از ورثه محمد علی شبیری
به این وسیله به فروشندگان و مالکین مشاعی و اشخاص ذینفع در آرای اعالم شده ابالغ می گردد چنانچه 
اعتراضی دارند باید از انتشار آگهی و در روستاها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره 
ثبت محل وقوع ملک تس��لیم و رس��ید اخذ نمایند. معترضین باید ظرف یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض 
مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواست به اداره ثبت محل 
تحویل دهند. در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واصل نگردد یا معترض گواهی تقدیم دادخواست به 
دادگاه عمومی محل ارائه ننماید اداره ثبت مبادرت به صدور س��ند خواهد نمود .ضمنا صدور سند مالکیت 

مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نخواهد بود.9619902 م الف 37
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/25تاریخ انتشار نوبت دوم : 96/12/10

صمد ابراهیم زاده-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک شیروان

آگهی
در خصوص شکایت عباس افکری به طرفیت مرتضی کاظمیان فرزند اسماعیل که به موجب کیفرخواست 
ش��ماره ک/200440 در پرونده کالس��ه 101/960843 به اتهام جعل در س��ند عادی و اس��تفاده از سند 
مجهول تحت تعقیب واقع ش��ده وقت رس��یدگی برای مورخه 1396/12/28 ساعت 10:00 تعیین گردیده 
اس��ت. عنایت به مجهوالمکان بودن و عدم دسترس��ی به متهم ودر اجرای مقررات مواد 115و 180قانون 
آئین نامه دادرسی دادگاه های عمومی انقالب در امور کیفری مراتب یک نوبت منتشر تا متهم جهت دفاع 
از اتهام انتس��ابی در وقت مقرر در دادگاه حاضر گردد. بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور مطابق مقررات 

رسیدگی غیابی به عمل خواهد آمد9619905
منشی شعبه 101 دادگاه کیبفری دو شهرستان مه والت عبدالهی

آگهی دعوت افراز
چون آقا عباس بزازیان   فرزند محمد   احدی از مالکین مش��اعی پالک  1184 فرعی از یک  اصلی واقع  
در بخش 2   سیس��تان شهرس��تان زابل طبق   درخواست   شماره 14563  - ز  مورخ 11/1 /96 تقاضای 
افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باس��تناد به قانون افراز و فروش امالک مشاع مصوب سال 1357 را از 
این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و 
آدرس آنها مش��خص نمی باش��د لذا مراتب طبق ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا 
آگهی می گردد و از س��ایر مالکین مش��اع و کسانی که حق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز 
دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح  روز ش��نبه  مورخ 96/12/12  دراین اداره و یا در محل 
وقوع ملک مزبور حضور بهم رسانند تا با حضور و نظارت آنان عمل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور 

می گردد عدم حضور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد شد.9619906 م الف:2485
تاریخ انتشار :  چهارشنبه 96/11/25  

ابراهیم شاهبازی اول-رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل

آگهی ابالغ دادخواست ، ضمائم و وقت رسیدگی
 ش��ماره بایگانی 960914 احتراما بدینوس��یله به آقای حس��نقلی رحمانی فرزند محمد  ابالغ می شود که 
خانم زهرا قدمیاری فرزند ید اله  دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به دادگاه عمومی 
بخش زبرخان تسلیم که به شعبه اول دادگاه ارجاع وبه کالسه 960914 ثبت و در حال رسیدگی می باشد 
مراتب به درخواس��ت خواهان وبه دستوردادگاه وبا اجازه حاصله ازماده 73 قانون آیین دادرسی مدنی یک 
نوبت درروزنامه کثیر االنتشار محلی آگهی می گردد که نامبرده به دفتردادگاه مراجعه ضمن اعالم نشانی 
کامل خود ودریافت نسخه ثانی دادخواست وضمائم چنانچه دفاعی دارد ظرف یک ماه به دادگاه ارائه نماید 
وچنانچه منکر اعتیاد اس��ت حضورش جهت انجام آزمایش ضروری اس��ت با توجه به اینکه در پرونده قرار 
ارجاع امر به داوری طالق صادر ش��ده ظرف یک هفته یک نفر داور واجد الش��رایط قانونی که حد اقل سی 
س��ال سن داشته وحتی االمکان از بستگانش باشد را به دادگاه معرفی نماید در غیر اینصورت دادگاه غیابا 
رس��یدگی نموده وتصمیم الزم را خواهد گرفت . س��پس یک نس��خه از آگهی مربوطه جهت بهره برداری 

قضایی در کالسه 960914 شعبه اول به این مرجع ارسال گردد .9619922
دفتر شعبه اول حقوقی زبرخان



w w w . q u d s o n l i n e . i r
چهارشنبه   25 بهمن 1396  27 جمادى االول 1439 14 فوريه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8622  

روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

بخشودگى 5000 ميليارد تومانى سود تسهيالت بانكى تا سقف 10 هزار ميليارد تومان   خانه ملت:نمايندگان خانه ملت به دنبال پيشنهاد رئيس كميسيون اقتصادى با بخشودگى 5000 ميليارد 
تومانى تسهيالت بانكى تا سقف 100 هزار ميليارد ريال موافقت كردند.همچنين به منظور تشويق توليدكنندگان و تسويه مطالبات بانك ها و مؤسسات مالى و اعتبارى چنانچه مشتريان بدهى معوق خود را كه تا پايان 
سال 1396 سررسيد شده باشد از تاريخ سر رسيد تا پايان شهريور 97 تسويه نمايند بانك ها و مؤسسات مالى و بانكى مكلفند اصل و سود خود را مطابق قرارداد اوليه و بدون احتساب جريمه دريافت و تسويه نمايند.

اعتراف مسئوالن
مردم از كيفيت خودرو هاى داخلى راضى نيستند

اقتصاد: بازار خودروهاى داخلى اين 
روزها وضعيت خوبى ندارد و بيشتر 
خريــداران از كيفيــت خودروهاى 
داخلى با وجود ســابقه 50 ســاله 
صنعت خودرو رضايــت ندارند. به 
عقيده مردم تــا زمانى كه صنعت 
خودرو در انحصار باشــد و ازسويى 
درهاى واردات نيز همچنان بر روى 

توليدات خارجى بسته باشد، هيچ رقابت وپيشرفتى در صنعت خودروسازى كشور 
حاصل نخواهد شد وهمچنان بايد به اجبار از توليدات داخلى بى كيفيت بهره مند 
شــد. حتى روز گذشته مديرعامل ايران خودرو در پنجمين همايش بين المللى 
خودرو از اين وضعيت انتقاد كرد و با بيان اينكه خصوصى سازى، صنعت خودرو 
را نجات خواهد داد، اظهارداشت: اگر سه صندلى هيئت مديره ايران خودرو و سه 
صندلى ســايپا به سرمايه گذاران خصوصى واگذار شود و عصر امروز نيز مديران 
عامل اين دو شــركت تغيير كنند به نفع كشــور است. به گفته هاشم يكه زارع 
صنعت خودروسازى ايران در حال پير شدن است و ماشين آالت و تجهيزات اين 

صنعت بايد به روز رسانى شوند.

 مردم ناراضى از خودروهاى توليد داخل
شريعتمدارى وزير صنعت هم با بيان اينكه با وجود همه حمايت هايى كه پس از 
انقالب از صنعت خودروسازى كشور شده است، اما اين صنعت جايگاه شايسته اى 
نيافته، افزود: امروز مــردم رضايت خوبى از صنعت خودرو ندارند و ما بايد براى 

افزايش كيفيت و كسب استانداردها گام هاى بلندترى برداريم.
اين انتقادات در همايش مذكور با ســخنان رئيس سازمان گسترش و نوسازى 
صنايع ايران كامل تر شــد به طورى كه بنا بر اظهارات منصور معظمى، اگرچه 
توليد خودرو در ايران توسعه يافته، اما اين به معناى رضايتمندى مردم از توليدات 
داخلى نيســت. معظمى با اشــاره به كيفيت خودروهاى داخلى تصريح كرد: ما 
درحال حاضر در رتبه 15 يا 16 جهان از نظر حجم توليد خودرو هستيم، اما هنوز 

نتوانسته ايم مشتريان داخلى را راضى نگه داريم. 
به عقيده وى، يكى ديگر از چالش هاى صنعت خودرو، نبود شــفافيت در سهام 
بنگاه ها و دولتى بودن خودروسازان است كه مشاركت بخش خصوصى واقعى را 

در صنعت خودروى كشور محدود كرده است.
در اين زمينه رئيس كميســيون صنايــع و معادن مجلس گفت: ما بايد ببينيم 
مشكالت صنعت خودرو چيست و يكى از نمايندگان از من سوال مى كرد كه اگر 
در صنعت خودروسازى بسته شود و فقط وارد كنيم، به نفع كشور نيست كه من 
مى گويم خير، مشكل در سيستم ماست و مشكل اين است كه خصوصى سازى 
به درستى اجرا نشده اســت. اكبريان با تأكيد بر اين كه سهم دولت در صنعت 
خودرو بايد به صفر برسد، افزود: اين كارى است كه دنيا انجام داده است و دولت 
فقط بايد نظارت داشته باشد.يكى ازاعضاى كميسيون صنايع مجلس هم با بيان 
اين كه هم اكنون كمتر از 20درصد سهام خودروسازان در اختيار ايدرو است واگر 
اين مسئله هم واگذار شود خصوصى سازى در صنعت خودرو كشور به طور كامل 
محقق خواهد شــد، تصريح كرد: در حال حاضر مانعى كه بر ســر راه خصوصى 
سازى صنعت خودرو وجود دارد اين است كه دولت سهامش را واگذار نمى كند 
در حالى كه بخش خصوصى انگيزه الزم را براى توسعه وتحول در اين بخش دارد 
كه ديروز مدير عامل ايران خودرو اين موضوع را اعالم كرد وگفت كه مشكلى در 
اين زمينه وجود ندارد واين به نفع كشور است. ولى ملكى با اشاره به اين مطلب 
كه يكى از مسائل كه ما هميشه پيگير آن هستيم خصوصى سازى كامل صنعت 
خودرو است، اظهار داشت: اصوالً دولت توليد كننده خوبى نيست و هنگامى كه 
مديران ارشــد را دولت انتخاب مى كند طبيعى است كه نگاه هاى دولتى هم در 
بحث تغيير وتحوالت وتصميم گيرى ها وجود دارد. ملكى ادامه داد: اما اگر بخش 
خصوصى عهده دار كارها شود هيچ كس نمى تواند به مسائل آن ها ورود پيدا كند 
مانند خودروسازان جهانى كه درباره مسائل مختلف از جمله رقابت، كيفيت وحتى 

بودجه خودشان تصميم مى گيرند وبه اين مسائل توجه ويژه دارند. 

گزارش روز

تخته  دالر،  فرزانه غالمى    اقتصاد/   
گاز خود را به كانال 4900 تومان رساند و 
با رفت و برگشت خود به 4960 تومان هم 
رسيد؛ اتفاقى كه از منظر دولتمردان، ريشه 
اقتصادى و تجارى ندارد و برخى معتقدند 
تا حدود زيادى از فعاليت بى وقفه دالالن و 

اهالى معامالت «فردايى» آب مى خورد.
نوبخت، سخنگوى دولت ديروز در واكنش 
بــه نــرخ دالر گفت: معتقدم بــا توجه به 
محاسبات موجود بايد قيمت ارز زير 4000 
تومان باشد. يك تقاضاى كاذب باعث شده 
كه نــرخ از 3700 يا 3800 تومان افزايش 

يابد.
اعالم رسمى قيمت واقعى ارز از سوى وى 
نشان مى دهد كه قيمت بازار با نرخ واقعى 
آن حدود 1000تومان فاصله دارد. پيش تر 
از سوى برخى رسانه ها عنوان شده بود كه 
قيمت ارز از نظر دولت 6000 تومان است 
اما بايد بر روى 5000 تومان متوقف شود.

اما محمد نهاونديان، معاون اقتصادى رئيس 
جمهور با تأكيد بر اينكــه دولت به دنبال 
افزايش نرخ ارز نبوده، گفت: بانك مركزى 
و وزارت نفــت طى روزهاى آينــده، اوراق 

مشاركت ارزى را منتشر خواهند كرد.

 معامالت فردايى
درمورد علل نوســان نــرخ ارز ارزيابى هاى 
متفاوتى صورت گرفتــه، اما برخى معتقد 
هســتند كه معامالت فردايى نقش مهمى 
در ايجاد تقاضــاى كاذب و نرخ غيرواقعى 

ارز دارد.
فردايى ها كه به اهالى پاســاژ افشار، سبزه 
ميــدان، دالالن مســتقر در پيــاده رو و 
ســوداگران بى نام و نشان هم شهرت پيدا 
كرده اند، به نظر مى رســد، تدابير كمرنگ 
بانك مركــزى را براحتــى دور مى زنند و 
به آسانى، ســمت و ســوى بازار را تغيير 
مى دهند. حتى گفته مى شــود در نتيجه 
تحركات گســترده اين ســوداگران كه نه 
ماليات مى دهند و نه حســاب و كتابشان 
روشن است، بازار ارز چهار نرخه شده است.

در معامالت فردايى كه از نظر بانك مركزى، 

آنكه  بدون  است،  ممنوع 
خريد و فروش واقعى ارز 
صورت گيرد، ارز به قيمت 
باالتر بــراى روزهاى آتى 
و به ســوداى گران تر شدن، پيش خريد و 
تنها ما به التفاوت قيمت در آينده، تسويه 
مى شود. اين پيش خريد گاه چندين برابر 
ســرمايه واقعى افراد است و تورم انتظارى 
و تقاضــاى كاذب را در بازار ايجاد مى كند. 
ناگفته پيداست اگر در آينده، رشد قيمت ها 
به ميزان پيش بينى شده نباشد و يا كاهش 
قيمتى رخ داده باشد، چه بسا سرمايه فرد 

در كمترين زمان ممكن بر باد رود!  
از شواهد و قراين چنين برمى آيد كه دولت 
كماكان، نوسانات گســترده ارزى را قبول 
ندارد و يا حداقل از وعده بهبود اوضاع دست 
بر نمى دارد. ســخنگوى دولت هم از مردم 

خواسته براى خريد دالر، هول نزنند! 
البته و به گفته ســخنگوى بانك مركزى، 
اين بانك بــا معرفى خريداران اصلى ارز به 
ســازمان امور مالياتى سعى دارد به سمت 
شفافيت بيشــتر در حوزه اقتصاد كشور و 
مديريت بازار ارز با هدف پيش بينى پذيرتر 

شدن اقتصاد حركت كند. 
محمدعلى كريمــى اظهار داشــت: براى 
جلوگيرى از اقدام هاى ســوداگرانه، داللى 
و يــا قاچــاق ارز، با توجه بــه اطالعات و 
گزارش هايى كه برگرفته از سامانه نظارت 

اســت،  (ســنا)  ارزى 
گزارشى به سازمان امور 
مالياتى تقديم و بازار ارز 
از ابتداى امســال تا 17 

دى 1396 رصد شده است. تعداد محدودى 
از معامله گران شــامل اشخاص حقيقى و 
برخى اشــخاص حقوقى حجــم بااليى از 
معامالت دالر را انجام داده اند و اين دالرها 
خريدارى شده و گاه به چرخه بازار برنگشته 

است.
وى گفت: نيــاز عرفى دالر از جمله براى 
هزينه هــاى درمان يا دانشــجويى براى 
افراد، مشخص اســت و بانك مركزى در 
اين زمينه ورود نمى كند، اما معيار، عدد 
غيرمتعارفى اســت كه در بازار، خريد و 
فروش مى شود؛ كسى كه حجم عمده را 
خريد مى كند بايد ببينيم او بازرگان است 

يا تاجر و يا صراف؟
به گفتــه وى همه معامالت بازار، شــبكه 
صرافى مجاز و بازار آزاد را شامل مى شود و 
بانك مركزى آن ها را رصد و پايش مى كند.

در همين شــرايط مجلس هم كه روزهاى 
بودجه اى را ســپرى مى كند، تا دولت براى 
اصــالح اوضاع و كنترل بــازار گام برندارد، 
قدم از قدم بر نمى دارد و اين چنين شــده 
كه اقتصاد كشــور تحت تأثير ارز نزديك 
بــه 5000 تومانى، روى هــوا مى چرخد و 
مى چرخد. به گفته عضو كميسيون برنامه، 

بودجه و محاسبات مجلس، نوسانات ارزى را 
بايد بانك مركزى و دولت، كنترل و نظارت 

كند و مجلس نمى تواند رأسا وارد شود. 
حميدرضا حاجى بابايى به خبرنگار ما گفت: 
قبــول داريم كه زندگى مردم، فعاليت هاى 
اقتصــادى و افــق پيــش روى كشــور، 
تحت الشعاع بازار پرنوسان ارز قرار گرفته، اما 
دولت كارى نمى كند. بنابراين ما هم تا وقتى 
دولت وارد عمل نشــود و مجلس را هم فرا 

نخواند، اقدام قانونى نخواهيم داشت.

 امتناع دبيركانون صرافان از مصاحبه 
اضافه مى شود عبداالمير بيت لفته دبيركل 
كانون صرافان هم در تماس خبرنگار ما از 
هرگونه اظهارنظرى در خصوص نوســانات 
شــديد بازار امتناع كرد و اين امر را وظيفه 

مبرهن بانك مركزى دانست. 
در هميــن حال دبيركل خانه اقتصاد ايران 
به خبرنگار ما گفت: تأثير معامالت و دالالن 
فردايى و ســرپايى در پاســاژ افشار، سبزه 
ميدان و اماكنى از اين دســت بر نوسانات 

ارزى بيشتر به لطيفه شبيه است!
مسعود دانشمند ادامه داد: 
مــا اين امكان را داشــتيم 
كــه از طريق كشــورهاى 
حوزه خليــج فارس، ارز به 
كشــور وارد و نياز بازار را 
تأمين كنيم، اما امروز اين 
امــكان را نداريم و آن ها با 
ما همــكارى نمى كنند. به 
گفته وى كاهش چشمگير 
و  نقدى  اســكناس  عرضه 
افزايــش تقاضا بــه دليل 
خروج ســرمايه هاى مردم 
دليل كاهش  به  بانك ها  از 
نرخ ســود بانكى و هدايت 
اين پول ها به بازار پرسودتر 

ارز، نوسانات شديد را در پى داشته است.
وى تأكيد كرد: ريشه اين موضوع را فقط بايد 
در تطبيق نداشتن عرضه و تقاضا جست وجو 
كــرد؛ گرچــه در چنين فضايــى، امكان 
سوء استفاده و بازار گرمى هم بيشتر مى شود.

سخنگوى دولت مى گويد نرخ واقعى دالر 3800 تومان است

افزايش 15 تا 18 درصدى حبـاب نتركيدنى دالر
مزد كارگران قوت گرفت

اقتصاد:بــا قوت گرفتن افزايــش 18تا20 
درصدى حقوق كارمنــدان احتماال حقوق 

كارگران هم برهمين مبنا افزايش مى يابد.
دراين باره احمد مشيريان معاون روابط كار 
وزير كار از تأثير مصوبه مجلس درباره افزايش 
15 تا 18 درصدى حقوق كارمندان با حقوق 
كمتر از 2 ميليون به روى تصميمات شوراى 
عالــى كار خبر داد و گفت: وقتى كه مجلس 
بــراى كارمندانى كه زيــر 2 ميليون تومان 
حقوق مى گيرند افزايش 15 تا 18 درصدى 
تصويب مى كند به طور قطع اين موضوع روى 
تصميمات شوراى عالى كار براى افزايش مزد 
كارگــرى اثرگذار خواهد بود.وى تأكيد كرد: 
دولت درصدد است به پيشنهاد مجلس پايه 
حقوق كارگران با دريافتى هاى پايين را بين 
15 تــا 18 درصد افزايش دهد.به گفته وى؛ 
افزايــش بن خواروبار كارگرى در ســال 97 
منتفى اســت.در همين حــال على خدايى 
نماينده كارگران در شــوراى عالى كارگفت: 
93 درصد قراردادهاى كار، موقت هستند و 
اين غير از كارگران ســفيد امضا و يا داراى 
قراردادهــاى زيرزمينــى اســت. وى اظهار 
داشــت: كارگران فاصله 63 درصدى با مزد 
واقعى دارند كه نشان مى دهد تنها 37 درصد 

كارگران داراى معيشت مناسب هستند. 

رونمايى از دنا پالس هيبريد 
صداوسيما:خودرو دنا پالس دو نيرو كه توسط 
مهندسان ايران خودرو طراحى شده است در 
حاشيه پنجمين همايش بين المللى صنعت 
خودرو به نمايش در آمد.از جمله مشــخصات 
اين خــودرو مى توان به پيمايش خالص برقى 
خودرو دنا پالس دو نيرو تا 90 كيلومتر و سطح 

آاليندگى صفر در حالت برق اشاره كرد.

ذره بين

 عبداالمير بيت 
لفته دبيركل كانون 

صرافان هم در 
تماس خبرنگار 

ما از هرگونه 
اظهارنظرى در 

خصوص نوسانات 
شديد بازار امتناع 

كرد و اين امر را 
وظيفه مبرهن بانك 

مركزى دانست

بــــــــرش

 بازار خودروهاى داخلى اين 
روزها وضعيت خوبى ندارد و بيشتر 
خريــداران از كيفيــت خودروهاى 
 ســاله 
صنعت خودرو رضايــت ندارند. به 
عقيده مردم تــا زمانى كه صنعت 
خودرو در انحصار باشــد و ازسويى 
درهاى واردات نيز همچنان بر روى 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
مؤلف كتاب آيات شيطانى كه عليه اسالم و پيامبر و 

قرآن تنظيم و چاپ و منتشر شده است، همچنين ناشرين 
مطلع از محتواى آن، محكوم به اعدام مى باشند.

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)  
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گزارش از شخص

شراكت به سبك «توتال»
توتال به استفاده از توان شركت هاى ايرانى ، تن نمى دهد

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  شخصيت حقوقى 
است، اما سال هاست در اقتصاد ايران و در صنعت 
نفــت و گازمان حضــور جدى و حقيقــى دارد. 
ســايه « توتال» سال هاست روى شانه هاى اقتصاد 
ايران سنگينى مى كند. مدت هاست هر ازچندى 
حيات و ممات قراردادهاى توســعه ميادين نفت 
و گازمان را گــره زده ايم به يال و كوپال اين غول 
نفتى. آخرين بارش 12 تيرماه سال جارى كه در 
قالب قراردادهاى جديد نفتى،براى توسعه بخش 
فراســاحل فاز 11 پارس جنوبى، با كنسرسيومى 
بــه رهبرى « توتــال» به توافق رســيديم و پاى 
توافق مان را امضا زديم. قرار بود شركت فرانسوى 
در عمليات توســعه، بيشــتر از تــوان توليدى و 
خدماتى داخلى خودمان استفاده كند. منتقدان اما 
ديروز مدعى شدند، شواهد نشان مى دهد «توتال» 
چندان توجهى به توان شركت هاى ايرانى ندارد و بر 

خالف قرار داد، دارد كار خودش را مى كند.

  چند خوشه اى
شركتى كه سال 1924 توسط «ارنست مرسيه» و 
با مشــاركت دولت فرانسه تأسيس شده بود، حاال 
يكى از 6 كمپانى بزرگ نفتى جهان اســت كه به 
عنوان «سوپرميجر» معروف اند. چهارمين شركت 
نفتى و هشتمين شركت بزرگ جهان هم به شمار 
مى رود و در 30 كشــور شــعبه دارد و نزديك به 
95هزار كارمند، از 130 كشوردر اين شعبه ها به كار 
مشغولند.«توتال» در تمامى حوزه هاى صنايع نفت و 
گاز و همچنين توليد برق، انتقال، پااليش و بازاريابى 
نفــت خام و گاز طبيعى فعاليــت مى كند. طيف 
گسترده اى از مواد شيميايى را هم در كارخانجات 
خود، در مقياس عمده توليد و به سراســر جهان 
صادر مى كند. ســهام آن در بازار بورس نيويورك 
و بورس يورونكست، مبادله مى شود. فعاليت هايش 
فقط به همين هايى كه گفتيم محدود نمى شــود، 
بلكه در زمينه حمل و نقل، بســته بندى، ساخت 
و ســاز، توليد كاغذ، صنايــع الكترونيك، صنايع 
كشاورزى و... بشدت فعال است و براى همين جزو 

شركت هاى چند خوشه اى به شمار مى آيد. 

  شركت و خيانت
از ميزان حقوق و درآمد مدير عاملش -كريستف 
دومــارژى - كه تا ســال 2009 به عنوان مدير 
عامل اجرايى فعاليت مى كرد، شــايد بشــود به 
ميزان عظمت اين شركت و حجم پول و سرمايه 
در گردش آن پى برد. دســتمزد دريافتى ساالنه 
«دومارژى» معادل 2 ميليون و 746 هزار و 335 
يورو بود كه البته بيشتر آن يعنى نزديك به يك 
ميليون و 500 هزار يورو اش پاداش به حســاب 
مى آمد! البته قرار نيست در اين گزارش بنشينيم 
به حساب كردن اينكه چقدر از حقوق و پاداش 
آقاى مدير عامل از قراردادهاى بسته شده با ايران 
به دست آمده است. در واقع مشكل اين مطلب 
با «توتال» درآمد اين شــركت و حقوق و مزاياى 
عواملش نيست، بلكه قرار است در باره خدمت يا 
خيانت شركتى حرف بزنيم كه خيلى ها معتقدند 
طى اين سال ها شريك با انصاف و قابل اعتمادى 

براى اقتصاد ايران نبوده است.

  چرا بازهم توتال؟
مرداد ماه ســال گذشــته بود كه بسيج دانشجويى 
دانشــكده هاى نفت شــريف، اميركبير و تهران در 
نامه اى خطاب به وزير نفت، كارشــكنى ها و فراتر از 
آن خيانت هاى «توتال» را بــراى «زنگنه» به صورت 
فهرســت وار نوشتند. البته آن ها بعد از رديف كردن 
كارشــكنى هاى برخى شركت هاى ديگر خارجى در 
توسعه ميادين نفتى و همچنين مثال آوردن از فعاليت 
خوب شركت هاى داخلى، در باره مشكالت «توتال» 
نوشــته بودند: 1- خيانــت در اولويت بندى فازهاى 
ميدان گازى پارس جنوبى كه به محروم ماندن ايران 
از اليه هاى مشترك پارس جنوبى به مدت 10 سال و 
عقب ماندن ايران از قطر در برداشت از اليه مشترك 
پارس جنوبى منجر شــده اســت. 2- برنامه ريزى 
نادرست براى توليد از ميدان سيرى A و E كه باعث 
افت توليد زودهنگام از اين ميادين و آسيب به آن ها 
شده است و.... البته حرف حساب دانشجويان اين بود 
كه چرا با وجود چنين سابقه اى، وزارت نفت قرار است 

دوباره به اين شركت اعتماد كند؟

  نه به آسانى!
مدير عاملش، آبان ماه همين امسال گفت: «توتال 
در قرارداد خود با ايران براى توســعه صنايع گاز 
اين كشور به آسانى تسليم آمريكا نخواهد شد». 
او در ادامه حرف هايش مدعى شده بود، حتى در 
حالى كه ترامپ رئيس جمهور آمريكا تهديد به 
اعمال تحريم هاى بيشتر مى كند و مى خواهد خود 
را از قراردادهاى چندجانبه برجام كنار بكشد، اين 

شركت فرانسوى كار خودش را دنبال مى كند. 
البته آقاى مدير عامل حرف زدنش هم البد مانند 
قراردادهايش بود، چون راه را براى كارشــكنى 
باز گذاشته و تأكيد كرده بود: «به آسانى تسليم 
آمريكا نمى شويم». اين را مى شد از مصاحبه يك 
ماه قبلش با «اينترنشنال اويل ديلى» فهميد كه 
آخــر حرف هايش گفته بود: «توتــال به قوانين 
احترام مى گذارد، بنابراين اگر قوانين ما را مجبور 
به خروج از ايران كند، ما از ايران خارج خواهيم 
شد... بايد ببينيم كنگره آمريكا چه كار مى كند... 
اگر بتوانيم جلوتر برويم، خواهيم رفت، اگر نتوانيم 

بايد متوقف شويم، كارى نمى شود كرد»!

  رشوه هم هست
ماجرا تنها روايت ما ايرانى ها از كارشكنى و حتى 
خيانت چند باره و قراردادهاى شبه تركمانچايى 
با « توتال» نيســت. غول نفتى فرانسوى پيش از 
اينكه 19 سال پيش به بهانه مشاركت در توسعه 
فازهاى 2 و3 پارس جنوبى به گفته كارشناسان 
ضرر چند ميلياردى روى دست ايران بگذارد و به 
قطر فرصت بدهد ميادين مشترك گازى با ما را 
به يغما ببرد، متهم شــده بود در عراق با تضييع 
حقوق مردم اين كشــور سودهاى ميلياردى به 
جيب زده اســت. در 29 مــى 2013 نيز وزارت 

دادگسترى آمريكا در سايت رسمى خود سندى 
را منتشر كرد كه از رشوه هاى توتال به مقام هاى 
نفتى ايران از اوايل دهه 1990 تا ســال 2000 

خبر مى داد!

  سوانح هوايى - نفتى
مى شود مانند برخى سايت هاى وابسته به وزارت 
نفت، مانند برخى كارشناسان اندك حوزه نفت، 
با توسل به اصطالحات تخصصى، استناد به متن 
قرارداد ها و... حرف هاى فوق كارشناســانه زد و 
در انتهاى كار در خيانت و كارشــكنى «توتال» 
تشكيك كرد. مى شود شركت بزرگ فرانسوى را 
شــريك با انصافى معرفى كرد كه البته در همه 
اين سال ها بارِ خودش را در قراردادهاى مشترك 
با ايران بســته و سود قانونى اش را برده است. اما 
حتى اگر كارشناسان هميشه منتقد، منتقدان 
داخلــى و نمايندگان مجلس را كــه همواره از 
خيانت توتال گفته اند، بى خيال شــويم، بازهم 
نمى دانيم با پرونده كشته شدن مديرعامل سابق 
اين شــركت در يك ســانحه هوايى چه كنيم؟ 
مرگ «دومارژى» درســت زمانى اتفاق افتاد كه 
او داشــت در دادگاه به جرم پرداخت رشــوه به 
مديران نفتى ايران در سال هاى 1990 تا 2000 
محاكمه مى شد. جالب است اين را هم بدانيد كه 
مرگ مديران عامل شركت هاى بزرگ نفتى، پس 
از افشاى پرونده هاى فســاد، آن هم در رابطه با 
ايران، معموالً همزمان با محاكمه آنان و فقط در 
سانحه هوايى اتفاق مى افتد. «انريكو مائتى» مدير 
عامل شركت نفتى «انى» هم سال 1967 و پس 
از ماجراهايى كه بر سر نفت ايران داشت در سفر 
به آفريقا و سقوط هواپيماى اختصاصى شركتش 

كشته شد! 
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دعوت به مناظره
مهر / حبيبى، دبير كل حزب مؤتلفه اسالمى 
با اشــاره به ســخنرانى رياست جمهورى در 
راهپيمايى 22 بهمــن از روحانى براى انجام 

مناظره زنده، پيرامون رفراندوم دعوت كرد.

گاز مى گيريم!
ايسنا / آويگــدور ليبرمن، وزير جنگ رژيم 
صهيونيستى مدعى شد: ما مصمم عمل كرديم 
و به همه فتنه انگيزى ها پاسخ داديم و دفاع از 
منافع امنيتى حياتى خود را ادامه خواهيم داد. 
اكنون زمان پارس كردن نيست، بلكه زمان گاز 

گرفتن است!

تكذيب كنيد!
فرارو / محمد بن سلمان، وليعهد سعودى از 
مفتى هاى دربارى خواست تا در هنگام اقامه 
نماز باران ارتباط ميان كاهش نزوالت آسمانى 
بــا افزايش گناهان در عربســتان را مردود و 

غيرقابل قبول دانسته و تكذيب كنند!

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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بوى عيدى...بوى پيك... بوى كاغذ رنگى

... وقتــى بوى عيــدى، بوى 
توپ و بــوى كاغذ رنگى توى 
خيابان ها مى پيچيد و بســاط 
ســبزه، عروســك عمو نوروز 
قرمز  ماهى  آكواريوم هــاى  و 
گوشه كنار شهر پهن مى شد، 
در پوست خودم نمى گنجيدم. 
توى دلم قند آب مى شــد كه 
قرار است 15 روز بدون مشق 
و درس، بــراى خــودم وول 
قاطى شــادى عيدانه  بخورم 

بزرگ ترها. 
مى خواســتم تا پاسى از شب 
بيــدار بمانم و صبح ها تا لنگ 
ظهــر بخوابــم و انتقامم را از 

هرچه مشــق شــب بود بگيرم! اما روز آخر مدرسه، زنگ آخر و درست قبل از 
خانه رفتن، «پيك» ها را مى گذاشــتند توى دامنمان! در واقع «مشق شب» هاى 
بدجنس و بدتركيب خودشــان را زيرجلد شيك و البه الى صفحات رنگارنگ 
«پيك نوروزى» پنهان كرده بودند تا تعطيالت عيد را كوفتمان كنند! شب هاى 
عيد را زودتر از تمام شــب هاى ديگر و بــا كابوس پيك نوروزى مى خوابيدم...
صبح هــا رأس ســاعت هفــت از خواب بر مى خاســتم و با بــى حوصلگى با 

«شادى هاى كودكى» جمله مى ساختم! 
موقع عيدى گرفتن از مادربزرگ، دلم شــور جمله هايى كه نســاخته بودم را 
مى زد... وقت عيد ديدنى و دورهمى خانه دايى، دايم به كت تازه دوخته شــده 
پدرم آويزان مى شدم، اتويش را به هم مى ريختم، با نيشگون مامان، كت را رها 

مى كردم و ناله مى كردم: «پيكم مانده...كى مى رويم؟»
خانم معــاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و پرورش! حاال كه اعالم كرده ايد 
از امســال به جاى پيك نوروزى كتاب داستان به دانش آموزان داده مى شود، 
مطمئنم عيد امسال هيچ كالس اولى اى، صبح روزهاى تعطيل با قيافه اخمالو 
از خواب بيدار نمى شود...مى دانم «شادى هاى كودكى» واقعى مى شوند و ديگر 

جمله هايى مصنوعى با خط خرچنگ قورباغه نيستند...دم شما گرم!»

دم شما گرم
 ايستگاه/  اميد ظرافتى 

اينجا درنگ جايز است

... وقتــى بوى عيــدى، بوى 
توپ و بــوى كاغذ رنگى توى 
خيابان ها مى پيچيد و بســاط 
ســبزه، عروســك عمو نوروز 
قرمز  ماهى  آكواريوم هــاى  و 
گوشه كنار شهر پهن مى شد، 
در پوست خودم نمى گنجيدم. 
توى دلم قند آب مى شــد كه 
 روز بدون مشق 
و درس، بــراى خــودم وول 
قاطى شــادى عيدانه  بخورم 

مى خواســتم تا پاسى از شب 
بيــدار بمانم و صبح ها تا لنگ 
ظهــر بخوابــم و انتقامم را از 

هرچه مشــق شــب بود بگيرم! اما روز آخر مدرسه، زنگ آخر و درست قبل از 

 عكس/ راحله حصارى/ عكس نوشت: رقيه توسلى 

با تار و پود رنگى درآميخته كن دنيا را، بافنده بانو!
خالق باش... بكوب و گره بزن و قشو كن...

و هزار باره ، چشمها را به ضيافت نقش و نگارها  بكشان
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