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 در استان خراسان جنوبى در حال انجام است 

70 طرح آستان قدس براى محروميت زدايى

آيت اهللا علم الهدى در ديدار 
مسئوالن بانكى خراسان رضوى:

جريمه ديركرد 
100 درصد 
حرام است

 آستان  معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از اجرايى شدن 70 طرح 
محروميت زدايى در استان خراسان جنوبى خبر داد. مصطفى خاكسار قهرودى افزود: 
70 طرح محروميت زدايى در سه دهستان محروم «بندان» شهرستان نهبندان، «النو» 
با مشاركت قرارگاه ثامن االئمه(ع)  شهرستان سربيشه و «گزيك» شهرستان درميان 
اجرا خواهد شد. وى احداث بند خاكى و سيل بند، كمك به تعمير، تكميل و احداث 
مساجد، احيا و مرمت قنات ها و كانال هاى آب رسانى، احداث يا تكميل غسالخانه، مرمت 
معاون امداد  برشمرد.  اين طرح ها  از جمله  را  مزار شهدا  ترميم  و  نوسازى مدارس  و 

مستضعفان آستان قدس رضوى در ادامه مرمت و ...

 اخبار  آيت اهللا علم الهدى در ديدار دبير شوراى 
هماهنگى و جمعى از معاونان بانك هاى استان 
خراســان رضوى گفت: جريمــه ديركردى كه 
بانك ها مى گيرند، پول 100 درصد حرام اســت. 
نماينده ولى فقيه در خراســان رضــوى  افزود: 
دريافت اين پول جزو عقود هم نيســت و اگر به 
عنوان خســارت هم هســت بايد مورد به مورد 
بررســى شود كه آيا اين مبلغ واقعاً درست است 

و بانك اين مقدار...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمد صادق كوشكى 

«برجام» نماد مشخص و واضحى از غير قابل اعتماد بودن اروپايى ها در قبال ايران 
است. در طول چهار دهه  كه از عمر انقالب اسالمى مى گذرد، انواع كينه ورزى ها 
و فتنه انگيزى ها عليه ملت ايران از سوى اروپا انجام شد و هميشه هدف آن ها اين 
بود كه در بدنه كشور و بويژه بين مردم و مسئوالن تفرقه ايجاد كنند.  آن ها اغلب 

نقش پليس خوب را در قبال ايران بازى مى كنند و ...

چشم اروپا به دهان كدخدا! 
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شعر انقالب 
همچنان آرمان خواه و پيشرو

كاپيتان تيم ملى ايران 
قبل از جام جهانى مصدوم شد

12 9 2

 

انتقاد مراجع به سخنان روحانى
 اخبــار  دو تن از مراجع تقليد كشــورمان به حضرات آيات نورى همدانى و مكارم شيرازى به گفته هاى رئيس جمهور در مراسم 22 بهمن واكنش نشان دادند

سخنان حسن روحانى در راهپيمايى 22 بهمن 
درباره همه پرسى واكنش نشان دادند. به گزارش 
خبرگزارى رسا، آ يت اهللا نورى همدانى مسئوالن 

را به پرهيز از حاشيه سازى توصيه كرد و گفت: 
اگر برخى هوس برگزارى همه پرسى دارند، براى 
معيشت مردم برگزار كنند كه بدانند مردم در چه 

 ............ صفحه 2سختى هايى قرار دارند...

با «سيد احمد نادمى » داور جشنواره شعر انقالب اسالمى شوك اشكان رئيس سازمان محيط زيست:

قيمت برخى خودروها
 از 2 تا 30ميليون تومان 

افزايش يافت 

شوك دالر به بازار 
خودروهاى داخلى

دولت بايد زيرساخت كسب 
و كارهاى نوپا را تقويت كند

استارت آپ ها؛ 
بزرگراه بازگشت 

به روستا
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كارشناسان در ميزگرد 
قدس 27 سال نقض قانون 

كار را بررسى مى كنند 

حقوق 10 روزه 
براى 30 روز كار
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:امام صادق
اى گروه شيعيان!... 

با مردم، سخن 
نيك  بگوييد، 

مراقب زبان خود 
باشيد و آن را از 

گفتار بيهوده و 
زشت بازداريد.

بحار - ج 71 ص 310
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حمله   به گرانى ارز
90 دالل دستگير و 755 حساب مسدود شد
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ريزگردها 
كامًال منشأ داخلى دارند
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 پنجشنبه   26 بهمن 1396  28 جمادى االول 1439 15 فوريه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8623  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

مردم در اطاعت از ولى فقيه و حفظ نظام وحدت كلمه دارند   تسنيم: دبير شوراى نگهبان گفت: مردم هميشه پاى انقالب خود ايستاده اند و با تحمل سختى ها، در حفظ نظام، انقالب و اطاعت از ولى فقيه، 
وحدت كلمه دارند. آيت اهللا جنتى در نطق پيش از دستور جلسه  ديروز شوراى نگهبان با قدردانى از ملت ايران در لبيك گفتن به نداى مقام معظم رهبرى براى حضور گسترده در مراسم سالگرد پيروزى انقالب 
اسالمى تأكيد كرد: پيام اين حضور كه بايد دوست و دشمن آن را بفهمند اين است كه مردم هميشه پاى انقالب خود ايستاده اند و ضمن تحمل سختى ها، در حفظ نظام، انقالب و اطاعت از ولى فقيه، وحدت كلمه دارند.

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

 قدس  دو تن از مراجع تقليد به سخنان 
حســن روحانى در راهپيمايى 22 بهمن 

درباره همه پرسى واكنش نشان دادند.
به گزارش خبرگزارى رســا، آ يت اهللا نورى 
همدانى مســئوالن را به پرهيز از حاشيه 
سازى توصيه كرد و گفت: اگر برخى هوس 
برگزارى همه پرسى دارند، براى معيشت 
مــردم برگزار كنند كه بدانند مردم در چه 

سختى هايى قرار دارند.
ايــن مرجع تقليد ديــروز در درس خارج 
خود كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، با 
قدردانى از حماســه آفرينى ملت ايران در 
22 بهمن به سخن برخى مسئوالن درباره 
برگزارى همه پرسى واكنش 
نشان داد و گفت: معتقديم 
كه 22 بهمن روز همبستگى 
ملت است و مردم براى ايجاد 
و بقاى يك نظــام واليى به 

ميدان آمدند و خون دادند.
امسال  متأسفانه  افزود:  وى 
در روز 22 بهمن ســخنان 
دشــمن شــادكن زده شد 
و نمى توانيم نســبت به آن 
بى تفاوت باشيم، اين سخنان 
به اندازه اى سبب خوشحالى 
دشمن شد كه شبكه بى بى 
سى بالفاصله آن را پخش كرد؛ جمهورى 
اســالمى يك بار همه پرسى را انجام داد 
و مــردم اين نظام را بــا آراى قاطع قبول 

كردند.
وى ادامــه داد: بــه مســئوالن نصيحت 
مى كنيم كــه از مباحث حاشــيه اى جداً 

پرهيز كنند، در 22 بهمن حركت مى كنيم 
كه عظمت، قدرت، عزت و وحدت انقالب 
را نشان دهيم، حال طرح مسائل حاشيه اى 
در اين روز چه تناسبى دارد و چه هدفى را 

دنبال مى كند؟
وى خطاب به مســئوالن عنوان كرد: به 
جاى ايجادحاشيه، وضعيت بانك ها، ارز 
و معيشت جامعه را درست كنيد، اگر كه 
از حل مشــكالت مانند بيكارى و گرانى 
عاجز هستيد، به مردم بگوييد تا بدانند، 
چرا بــا حرف هاى حاشــيه اى مردم را 
مشغول مى كنيد، بايد با صداقت سخن 

بگوييد.
اين مرجع تقليد خاطرنشــان كرد: گاهى 
به ســخنان رهبــر معظم انقالب اشــاره 
مى كنند، اما در عمل ديده نمى شــود، در 
چنين شرايطى پرداختن به اين حرف هاى 

حاشيه اى بســيار عجيب است، اگر برخى 
هــوس برگزارى همه پرســى دارند، براى 
معيشت مردم برگزار كنند كه بدانند مردم 

در چه سختى هايى قرار دارند.

 حجاب از مسلمات اسالمى است
آيــت اهللا نورى همدانــى در بخش ديگر 
سخنانش با اشــاره به طرح برخى مسائل 
درباره مســئله حجاب گفــت: برخى در 
دانشــگاه صحبتى كردند كــه حجاب در 
اسالم الزامى نيست و زن مى تواند هرگونه 
مى خواهــد برخورد كنــد و وجوبى براى 

حجاب نيست.
وى افزود: اين فرد استشــهاد به فرمايش 
امام(ره) كرده كه فرمودند تمسك به فروع 
تضييع اصول است، اين رفتار بسيار عجيب 
است؛ زيرا حجاب از مسلمات اسالمى است 

و آيات و روايات درباره آن وجود دارد، اين 
مسئله براى ما كه در حوزه فقه مى خوانيم و 
فقه مى گوييم بسيار عجيب است كه درباره 

مسلمات اسالمى اين گونه صحبت كنند.
اين مرجع تقليد اظهارداشت: مسئله حجاب 
بسيار مهم است و نبايد به گونه اى باشد كه 
افرادى حكم واضح اســالمى را زير سؤال 
ببرند، وظيفه ما اين است كه امر به معروف 
و نهى از منكر كنيم؛ آيات، روايات و فتاواى 
فقها، اهميت حجاب از ديدگاه اســالم را 

تبيين كرده است.

 عوام فريبى براى انتخابات آينده
آ يت اهللا مكارم شــيرازى نيــز با تأكيد بر 
رعايت وحدت در جامعه گفت: متأســفانه 
برخــى خود را از راه هاى نامشــروع مانند 
فريب، رياكارى و عوام فريبى براى انتخابات 

آينده آماده مى كنند.
ايــن مرجع تقليد ديــروز در درس خارج 
خود كه در مسجد اعظم قم برگزار شد، با 
بيان اينكه دشمن درصدد است كه گام به 
گام جامعــه و افراد را آلوده كند، افزود: اگر 
وحدت و صفايى كه به وسيله راهپيمايى 
22 بهمن حاصل شد و اثر مهمى در دنيا 
داشت در بقيه موارد وجود داشته باشد، چه 

ضررى خواهيم كرد؟
وى ادامه داد: صف بندى در مقابل يكديگر 
ايجاد مشــكل مى كند، برخى هنوز دنبال 
شــعارهاى تبليغاتى انتخاباتى هستند و 
برخــى خود را از راه هاى نامشــروع مانند 
فريب، رياكارى و عوام فريبى براى انتخابات 

آينده آماده مى كنند.

حضرات آيات نورى همدانى و مكارم شيرازى به گفته هاى رئيس جمهور در مراسم 22 بهمن واكنش نشان دادند

انتقاد مراجع به سخنان روحانى

  اگر ما مردم هستيم كه از 57 از كف خيابان تا جبهه، پاى صندوق، جهاد و مدافع حرم مال 
ماست، دغدغه ما اسالم و مسلمانى است، آدرس اشتباه ندهيد!. 9150009278 

  اينكه روحانى گفته و خواهد گفت (به خاطر اشتياق به حاشيه سازى) كه همه پرسى، راه 
بدى نيست به شرط اينكه براى موافقان ومخالفان، به يك اندازه وقت و تعرفه هاى آرا فراهم 

كند و مثل انتخابات رياست جمهورى، مهندسى نكند!. 9190008895
  آقاى روحانى صرف اينكه كسى بگويد قانون اساسى را قبول دارم، انقالبى نيست بايد در 
عمل تابع فرامين ولى امر نشان دهد كه انقالبى است در غير اين صورت، الف و نون انقالبى 

را براى بعضى افراد بايد بردارند. 9150001236
  آخر سال نزديك است چه خوب بود دولت به همه عيدى مى داد تا با يارانه دم عيد براى 
خانواده هايشان لباس و چيزهاى ديگر بخرند كه شرمنده خانواده نشوند، خدا هيچ مردى را 

شرمنده زن و فرزند نكند. 9360001599
  در زمان  گران شدن  شديد ارز درسال 91و92 ده ها صرافى  به صورت  قارچ  گونه  
از بانك  مركزى   مجوز گرفتند و با دالر دولتى  به ثروت  ميلياردى  رسيدند و بعد هم 
  مغازه  را بســتند، حاال چرا سيف  نام آن ها را اعالم نمى كند تا قبل  از فرار به  كانادا، 

ماليات   بدهند؟ 9150002986
   پيشــنهاد من به آقاى روحانى براى پايين آوردن نرخ دالر اين اســت كه رياست بانك 

مركزى را به جاى آقاى سيف، به فرد كارآمدتر و اليق ترى بدهند. 9150009754
  تأسف براى روزنامه هاى فدايى دولت كه از دروغ و تزوير هم براى ماله كشى اشتباهات گل 
درشت و غير قابل انكار استفاده روزمره مى كنند و روزى نيست كه با بحران سازى سعى در 

انحراف اذهان عمومى مردم از واقعيت ها نكنند!. 9360006158 
  دولت روحانى و نوبخت بايد از انتشــار آمار و نظرسنجى هاى مربوط به اعتراضات اخير 
مردم دست بردارند و به جاى آن آمار، بى عدالتى ها، بى حقوقى ها، بيكارها و بى اعتمادى ها 
را منتشــر كنند، چون ذهن هوشــيار و بيدار اين ملت ديگر تحمل جنگ روانى را ندارد. 

9370005856
  رئيس جمهور يكى از كشــورهاى غربى مى گويد مردم ايران گرسنگان نان هستند من 
مى گويم ايرانيان گرسنگان فرهنگ و ادب و گرسنگان اسالم ناب محمدى هستند، تجمل 
گرايى، اسراف، ولخرجى در اجراى مراسم، جشن ها و گران فروشى و كم فروشى در خريد و 

فروش مظاهر بى فرهنگى، بى ادبى و بى دينى است. 9150007109
  فرمانده كل دولت و خود آقاى روحانى شده جناب واعظى رئيس دفتر روحانى! همه جا 
كنار روحانى نشسته، عجب قدرتى دارد، بنده خدا آقاى جهانگيرى در انتخابات چقدر براى 
روحانى زحمت كشــيد، واعظى، جهانگيرى را بركنار كرد، جهانگيرى هيچ كجا با روحانى 

نيست، فقط اسم معاون اول را دارد!. 9190006557 
  آقاى روحانى كليدها را گم كردى، دارى ملت را مى پيچونى، بدان دوره ات تمام شــد!. 

9150007302
  آقاى نوبخت، هدف دولت در سال آينده را ايجاد اشتغال چند اليه عنوان كردند! شما لطف 
كرده و همين كارگرانى كه در اين سال ها در اثر واردات كاالى قاچاق توسط نزديكان دولت 
بيكار شده اند را بر سر مشاغل قبلى برگردانيد. تا چه زمانى با بازى با كلمات و حاشيه سازى 

بر ناكارآمدى خود سرپوش مى گذاريد؟. 9150001495 
  دولت به اصطالح تدبير با حمايت نمايندگان سلفى بگير و حامى فتنه، مجوز برداشت 150 
هزار ميليارد تومان از صندوق ذخيره ارزى براى سال آينده را دريافت كرد؛ آيا كسى نيست 
كه به راه حل مشــكل كه جلوگيرى از حقوق هاى نجومى، اختالس، قاچاق و رانت خوارى 
آقازاده هاست را به آقايان تفهيم كند؟ راستى مگر خزانه خالى را از دولت قبل تحويل نگرفتند 
؟ چگونه اســت كه گاه و بيگاه به اين صندوق خالى دســت درازى كرده و هنوز تمام نشده 

است؟9150002495
  آقاى روحانى؛ شــما نتيجه همه پرسى ملت به انقالب اسالمى را در راهپيمايى اخير 
مشــاهده كرديد. لطفاً اگر تا اين حد به برگزارى همه پرسى عالقه داريد در مورد برجام، 
حقوق هــاى نجومى و مديران دوتابعيتى منصوب خودتــان، اين كار را انجام داده تا نظر 
عموم جامعه در مورد عملكرد دولت كنسرت و كرسنت در اين سال ها برايتان شفاف شود. 

9150001496
  روحانى گفت سال آينده بايد سال اميد و نشاط باشد، بالفاصله پسر 13 ساله ام گفت تا 

موقعى كه تو رئيس جمهور باشى، هيچ نشاط و اميدى نيست!. 9150001136
   آقــاى روحانى چــرا به برادرت و برادر معاون اولت كه ميلياردها تومان پول اين ملت را 
خوردند، حرف نمى زنيد؟ از خدا بترس! خدا لعنت كند گرگ هاى گرسنه را، داستان حكومت 

حضرت على(ع) با برادرش عقيل را فراموش كرديد!. 9370007621

خبر

چشم اروپا به دهان كدخدا! 
«برجــام» نماد مشــخص و واضحى از غير 
قابل اعتماد بودن اروپايى ها در قبال ايران 
است. در طول چهار دهه  كه از عمر انقالب 
اســالمى مى گذرد، انواع كينــه ورزى ها و 
فتنــه انگيزى ها عليه ملت ايران از ســوى 
اروپا انجام شــد و هميشه هدف آن ها اين 
بود كه در بدنه كشــور و بويژه بين مردم و 

مسئوالن تفرقه ايجاد كنند.
 آن هــا اغلب نقش پليس خوب را در قبال 
ايران بازى مى كننــد و در آخرين مورد با 
مــكارى و تظاهر به پايبندى بــه «برجام 
هســته اى»، در تــالش هســتند «برجام 
موشــكى» را در پيش بگيرند و توپ را در 
زمين ايــران بيندازند، در حالى كه به قول 
رئيس جمهور محترم در سال 1392، اروپا 
چشم به دهان كدخداى دنيا يعنى آمريكا 
دوخته است. اينكه توقع داشته باشيم اروپا 
مســير و راهش را از آمريكا جدا و در قبال 
ايران سياســت مستقلى پيشه كند، بيشتر 
به يك آرزو و خيال شــبيه است. آن ها به 
داليل زيادى همچون مبادالت تجارى باال 
با آمريكا، سياست هاى خودشان را در موارد 
گوناگون نظير برجام، توانمندى موشــكى 
ايران، مســائل منطقه اى و موضوع حقوق 
بشــر با اياالت متحده هماهنگ مى كنند 
و پيگيرى و مقايســه اظهــارات موگرينى 
طى چند ماه اخير درباره برجام و مســائل 
ايران، نزديك تر شــدن لحن و نگاه اروپا را 
به آمريكا در قبال ايران بيشــتر قابل لمس 
كــرد و عبرت ديگرى را براى كســانى كه 
نســبت به اروپايى ها خــوش خيال بودند، 
رقم زد. اگرچه برخى حاميان برجام زمانى 
كه موضــع تند ترامــپ را در قبال برجام 
ديدند، سعى كردند ســر زلف برجام را به 
گــردن اروپا گره بزنند و نقش آمريكا را در 
توافق هســته اى ناچيز قلمداد كنند.حال 
آنكه حتى پس از برجام، تحريم هاى بانكى 
كشور هاى اروپايى در قبال ايران همچنان 
پا برجاست و در مقابل ترامپ نيز بصراحت 
بيان مى كند براى نقض برجام به اروپايى ها 
نيازى ندارد و اين آمريكاســت كه ســخن 

نهايى را خواهد زد. 
از ايــن رو، اروپايى كه نمى تواند مســتقل 
از آمريــكا تصميم گيرى كند و نســبت به 
پيشرفت ايران عنود و خسيس است و حتى 
در دشمنى در برخى موارد گوى سبقت را از 
آمريكا ربوده، چشم اميد داشتن به آن كارى 
عبث و بيهوده است. بنابراين فضاى سياسى 
كشور نبايد به حياط خلوتى براى اروپايى ها 
تبديل و ريشه دخالت ها و نفوذ هاى تدريجى 
و حتى علنى آن ها در امور كشور بايد به طور 

كامل خشكانده شود.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محمد صادق كوشكى 

صداى مردم   

خبــــــر

حجت االسالم والمسلمين رئيسى:
نيروهاى مسلح ايران همراه و حامى مردم هستند

فارس: توليت آســتان قدس رضوى با بيان 
اينكه مأموريت بزرگ امروز نيروهاى مســلح، 
حراست و صيانت از اوجب واجبات است، گفت: 
اين براى نيروهاى مسلح ما بى نظير است؛ زيرا 
در هيــچ كجاى عالم پيدا نمى كنيد نيروهاى 
مسلح تحت فرمان فرماندهى معظم كل قوا و 

نايب امام زمان(عج) باشند.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيســى ديروز در آيين پايانى نخستين دوره 
مسابقات قرآن كريم نيروهاى مسلح خراسان رضوى كه در مجتمع صنايع دفاعى شهيد 
كاوه مشهد برگزار شد، با تأكيد بر اينكه انسانيت انسان در پرتو آيات نورانى قرآن رقم  

مى خورد، گفت: البته ارتباط، انس و فهم قرآن نيازمند مفسر است.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در بخش ديگرى از سخنانش، تأكيد كرد: نيروهاى 
مسلح ما همراه و حامى مردم  هستند و اين برخالف دوران پيش از انقالب اسالمى است 
كه بين مردم و نيروهاى مسلح ديوار واقعى وجود داشت و اين سبب افتخار است. امروز 

مردم و نيروهاى مسلح دركنار يكديگرند و مأموريت خطيرى دارند.
وى با اشاره به اينكه مأموريت بزرگ امروز نيروهاى مسلح، حراست و صيانت از اوجب 
واجبات است، گفت: اين براى نيروهاى مسلح ما بى نظير است؛ زيرا در هيچ كجاى عالم 
پيدا نمى كنيد نيروهاى مسلح تحت فرمان فرماندهى معظم كل قوا و نايب امام زمان(عج) 
باشند، بنابراين توجه به قرآن، قرآنى انديشيدن و عمل به مفاهيم قرآن در فضاى نيروهاى 

مسلح مايه مباهات است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به اينكه توجه ويژه رهبر معظم انقالب به قرآن 
موجب شكوفايى استعدادهاى بسيارى در كشور شد، افزود: پيش از انقالب اين گونه نبود 

و يكى از ثمرات انقالب اسالمى توجه به قرآن بود.
وى با اشاره به اينكه نيروهاى مسلح ايران شكست ناپذير هستند، گفت: آنچه وجه تمايز 
نيروهاى مسلح ايران است، ايمان به خدا، عقيده راسخ به واليت و آمادگى خطر كردن 

در دفاع از نظام و ارزش هاى الهى است.

وزير نيرو:
مركز ملى مديريت آب در كشور ايجاد مى شود

سياست: وزير نيرو اعالم كرد: همكارى با 
سپاه پاســداران براى اجراى طرح بارورى 
ابرهــا و تأمين تجهيزات ايــن پروژه آغاز 

شده است.
رضا اردكانيان در حاشــيه جلســه هيئت 
دولت اظهارداشــت: دو فروند هواپيما كه 
در اختيــار مركــز بارورســازى ابرها بوده 
به داليلى زمينگير شــده اند، به همين دليل همكارى هايى با ســپاه براى تأمين 
هواپيما و تجهيزات آغاز شــده كه اميدواريم اين همكارى ها به صورت مســتمر 

ادامه پيدا كند.
وزير نيرو در ادامه درباره احتمال افزايش قيمت آب و برق در سال آينده با اشاره 
به اينكه تصميم مجلس در قالب اليحه بودجه در اين زمينه هنوز مشخص نشده 
اســت، خاطرنشــان كرد: اگر قرار بر اعمال افزايش قيمت در اين زمينه باشــد، 
تصميمات مربوطه خارج از چارچوب تصميمات هيئت دولت گرفته نخواهد شد 
و هرگاه اصالح قيمت در هيئت وزيران تصويب شــود، از ســوى وزارت نيرو نيز 

اعمال مى شود.
وى دربــاره برنامه هاى وزارت نيرو براى ايجاد يك همكارى منطقه اى با مشــاركت 
كشــورهاى همســايه براى مديريت بحران آب با بيان اينكــه اوايل دهه 80 مركز 
منطقه اى مديريت آب را تأسيس كرديم كه تحت پوشش يونسكو 11 كشور منطقه 
در حد وزير در شوراى حكام اين مركز حضور پيدا كردند، تصريح كرد: اين مركز براى 
ايجاد فضاى مناســب براى كارهاى مشترك برنامه ريزى داشت و توانست تأثيرات 
بسيارى داشته باشد، به طورى كه بعد از 30 سال از امضاى معاهده آب بين ايران و 

افغانستان، اين مركز توانست معاهده فوق را عملياتى كند.
اردكانيان افزود: تصميم بر اين اســت كه ايــن مركز را فعال كنيم، ضمن اينكه 
يك مركز ملى براى مديريت آب در كشــور ايجاد كنيم تا بتوانيم بر مشــكالت 

اين حوزه فائق آييم.

گاهى به سخنان 
رهبر معظم انقالب 
اشاره مى كنند، 
اما در عمل ديده 
نمى شود، در چنين 
شرايطى پرداختن 
به اين حرف هاى 
حاشيه اى بسيار 
عجيب است

بــــــــرش

حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيســى ديروز در آيين پايانى نخستين دوره 

به داليلى زمينگير شــده اند، به همين دليل همكارى هايى با ســپاه براى تأمين 

شماره پيامك: 30004567

  قيمت برخى خودروها از 2تا 30ميليون تومان افزايش يافت 

شوك دالر به بازار خودروهاى داخلى 

گزارش خبرى

بازار  به  وارداتى  خودروهاى  قيمت  ثباتى  بى  اقتصاد    
خودروهاى داخلى نيز سرايت كرد كه به گفته كارشناسان بازار 
خودرو، گرانى بى سابقه ارز عامل اصلى اين مسئله در چند روز 

اخير است. 
بر اســاس اين گزارش، در بــازار خودروهاى داخلى ميزان اين 
افزايش از 2ميليون تا 30ميليون تومان بوده اســت. اين شوك 
ناگهانى موجب شــد قيمت ها در بازار خــودرو به هم بريزد و 
فروشندگان و خريداران فعالً دست نگه دارند. اين در حالى است 
كه طى چند روز گذشته وبا توجه به اينكه در هفته هاى پايانى 
سال قرار داريم، بازار خودرو در ركود بى سابقه اى به سر مى برد 
كه به گفته فعاالن بازار حتى فروشندگان، خودروهاى خود را با 

اقساط بلندمدت به خريداران واگذار مى كنند. 
به گفته اين عده، كاهش عرضه محصوالت از سوى نمايندگى ها 
به علت مشخص نبودن نرخ دالر نيز از جمله علل ديگر اين روند 

صعودى قيمت خودروهاى داخلى است.

روز گذشته خودروى پژو206 تيپ5 با افزايش2 ميليون تومانى 
بــه قيمت 41 ميليون و 500 هزار تومان، پژو 206 مدل v8 با 
افزايش 2 ميليون و 200 هــزار تومانى به قيمت 43 ميليون 
تومــان و پژو 206 تيپ2 با افزايش 900 هزار تومانى به قيمت 

35 ميليون و 500 هزار تومان رسيد. 
حتى ديروز دنا پالس با افزايش يك ميليون و 500 هزار تومانى 
به قيمت 56 ميليون تومان رســيد كه اين مسئله گاليه هاى 
خريــداران خودرو را نيز در پى داشــت. از ســويى ســراتو با 
افزايش3ميليون تومانى به قيمت 110 ميليون تومان، سمند 
ال ايكس با افزايش2 ميليون تومانى به قيمت 35 ميليون تومان، 
سمند EF7 با رشد يك ميليون و 600 هزار تومانى به قيمت 36 
ميليون و 600 هزار تومان و پژو پارس با رشد 500 هزار تومانى 

به قيمت 41 ميليون و 300 هزار تومان رسيد.
همچنين پژو 207 دنده اى با افزايش يك ميليون و 800 هزار 
تومانى به قيمت 49 ميليون و 500 هزار تومان و مدل اتومات 

اين خودرو با رشد يك ميليون و 500 هزار تومانى به 56 ميليون 
و 500 هزار تومان رسيد. 

پژو 405 هم كه مشــترى كمترى در بازار دارد با افزايش يك 
ميليــون و 800 هزار تومانى به قيمت 33 ميليون و 500 هزار 

تومان در بازار رسيد.
اين در حالى است كه قيمت خودروى سوزوكى گراند ويتارا با 
افزايش ناگهانى وبدون علت مشخصى از 150 ميليون تومان به 
180 ميليون تومان رسيده است. خودروى ساندرو نيز با رشد 
يك ميليــون و 500 هزار تومانى به قيمت 56 ميليون و 500 
هزار تومان رســيد و ساندرو مدل اســتپ وى نيز با رشد يك 
ميليــون و500 هزار تومانى، 66 ميليون و 500 هزار تومان در 

بازار قيمت گذارى شد.

  آيت اهللا علم الهدى در ديدار مسئوالن بانكى خراسان رضوى:

جريمه ديركرد 100 درصد حرام است

خبر

قدس: آيت اهللا علم الهدى در ديدار دبير شوراى هماهنگى 
و جمعى از معاونان بانك هاى خراسان رضوى گفت: جريمه 
ديركردى كه بانك ها مى گيرند، پول 100 درصد حرام است.

نماينده ولى فقيه در خراســان رضــوى  افزود: دريافت اين 
پول جزو عقود هم نيست و اگر به عنوان خسارت هم هست 
بايد مورد به مورد بررسى شود كه آيا اين مبلغ واقعاً درست 

است و بانك اين مقدار خسارت ديده است يا خير؟
وى بيان داشت: بانك ها حوزه قوى كارشناسى براى ساخت 
و ســازها و امور بانكى ســاخته اند، اما براى بحث شرعى و 
اين عقودى كه با مردم بســته مى شود يك كارشناس دينى 
ندارند. اگر معامله جدى و عقد شــرعى خوانده نشــود، اين 
امضاى برگه ها عقد شــرعى نيست و جريمه اى كه براى اين 

ديركرد گرفته مى شود، حرام است.
وى ياد آور شــد: وضعيت ما در اســتان در بحث اقتصادى 

مطلوب نيست، بحث تسهيالت و پيگيرى و بازرسى در اين 
بحث بسيار اهميت دارد. 

وى گفت: بخشــى از مشــكل ما در بحث بانكى همين ارائه 
تســهيالت و پيگيرى شــكل مصرف آن اســت. بسيارى از 
وام هاى كالن در بخش صنعت و بازرگانى و كشاورزى است 
و بخش عمده تسهيالت به اين گروه ها مى رسد. حال اينكه 
بايد ديد اين تســهيالت چه مقدار در عرصه توليد و صنعت 

مفيد و سبب باالبردن اقتصاد ما شده است.
نماينده ولى فقيه در اســتان خراســان رضوى تأكيد كرد: 
برخى از تســهيالت به كارخانه هايى داده مى شود كه بعد 
از گرفتن تســهيالت، كركره كارخانه را پايين مى كشــند و 

پول را در بخش بازرگانى و جاهاى ديگر مصرف مى كنند.
آيــت اهللا علم الهدى افــزود: نكته مهم آن اســت كه اين 
تسهيالت به اهلش برسد. بايد با بررسى اين مسائل طرحى 
ارائه شــود كه اين مشــكالت حل شــود. ما امروز در بحث 

اقتصادى در كشور مشكل داريم.

خليل خانه:  آرش   - سياست 
رئيس ســازمان محيط زيست با 
بيان اينكه آلودگــى هواى اهواز 
به دليل وجود ريزگردهاى باالى 
10 ميكرون است و كامالً منشأ 

داخلى دارد، تأكيد كرد: تا زمانى كه حقابه محيط زيست 
داده نشود، همچنان شاهد اين وضعيت خواهيم بود.

عيسى كالنترى در حاشيه جلســه هيئت دولت درباره 
بازداشت برخى فعاالن زيست محيطى و اقدام هاى انجام 
شــده توسط سازمان محيط زيست در مورد اين مسئله، 
گفت: اين موضوع در دولت مورد بحث قرار گرفت و وزارت 

اطالعات در حال پيگيرى موضوع است.
كالنترى در پاسخ به پرسشــى درباره اظهارات بعضى 
از مســئوالن در مورد اســتفاده از دوربين هاى محيط 
زيســتى براى جاسوســى فعاليت هاى موشكى كشور، 
خاطرنشان كرد: دوربين هايى كه براى رصد يوزپلنگ ها 
در برخى مكان ها نصب شده است، حداكثر داراى برد 

50 متر هستند.

رئيس سازمان محيط زيست:
ريزگردها 

كامالً منشأ داخلى دارند
سياست: وزيــر صنعت، معدن و 
تجارت با بيان اينكه سازمان هاى 
نظارتى تحت نظارت ستاد تنظيم 
بازار ماننــد ســازمان حمايت از 
توليدكنندگان  و  مصرف كنندگان 

و نيــز تعزيرات حكومتى خود را براى نظارت آماده كرده اند 
از فعال شدن اكيپ هاى ويژه ستاد تنظيم بازار براى نظارت 
بر قيمت و كيفيت اقالم مــورد نياز و مصرف مردم در ايام 
عيد خبرداد و گفــت: اين اكيپ ها تا پايان فروردين به كار 
خود ادامه خواهند داد و مردم اگر تخلفى را مشاهده كردند، 

گزارش دهند.
محمد شــريعتمدارى در جمع خبرنگاران، افزود: در حوزه 
تعيين نيازهاى گردشــگرى، ســازمان ميــراث فرهنگى 
اقدام هاى خوبى انجام داده تا با هماهنگى هاى الزم در نقاط 
مسافرخيز، ايام نوروز با رفاه حال مسافران سپرى شود كه در 
اين حوزه وزارت راه و شهرسازى همكارى هاى الزم را دارد 
و وزير راه و شهرسازى نيز بر مسئله اشراف كامل دارد تا با 

كمترين دغدغه براى مردم، ايام نوروز سپرى شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت:
اكيپ هاى ويژه نظارت ستاد تنظيم 

بازار براى نوروز فعال شدند
كشــاورزى  جهاد  وزير  قدس: 
با اشــاره به شــيوع نــوع جديد 
آنفلوانزاى حاد پرندگان در برخى 
از نقاط كشور به مردم هشدار داد 
به دليل قابليت انتقال اين بيمارى 

به انســان از نزديك شدن و شكار پرندگان وحشى به جد 
خوددارى كنند. 

محمود حجتى در حاشــيه جلســه هيئت دولت در جمع 
خبرنگاران، اظهارداشــت: بتازگى تعداد زيادى از پرندگان 
مهاجرى كه در تاالب بين المللى بوجاق در حال تردد بودند، 
تلف شدند كه پس از انجام آزمايش هاى الزم مشخص شد 

ابتال به آنفلوانزا علت مرگ اين پرنده ها بوده است.
وى با بيان اينكه بتازگى موردى از ابتال به اين بيمارى در ميان 
پرندگان موجود در درياچه خليج فارس تهران نيزمشــاهده 
شده است، گفت: در اين زمينه كارهاى مقدماتى الزم از جمله 
سمپاشى، اقدام هاى ايمنى انجام و اخطارهاى الزم داده شده 
است و مسئوالن دامپزشكى و محيط زيست و نيز استانداران 

شمالى كشور همه در حالت آماده باش قرار گرفته اند.

وزير جهاد كشاورزى:
نوع جديد آنفلوانزاى حاد 
پرندگان به تهران رسيد

الريجانى: آمريكا، داعشى ها را 
با بالگرد به افغانستان مى برد

خانه ملت: رئيس مجلس شوراى اسالمى در 
ديدار رئيس كميسيون روابط خارجى و حقوق 
بشر پارلمان اروپا گفت: غربى ها نگاه سنتى به 
منطقــه دارند و هنگامى كه متن تغيير درك 

نشود، پروسه غلطى ايجاد مى شود.
على الريجانــى در ديدار هيئــت پارلمانى 
اتحاديه اروپــا، اظهارداشــت: روابط بانكى 
بــا اروپا به خوبى طبق برجــام پيش نرفته 
و مطرح شدن اين پيشــنهاد از سوى شما 
مبنى بر اينكه در مســائل اقتصادى اتحاديه 
اروپا متفاوت از آمريــكا تصميم بگيرد، اگر 
اين واقعيت رخ دهد، خوشحال كننده است.
وى با اشاره به اينكه اروپايى ها چند خط روى 
نقشه كشــيده اند و كشورهايى را ساخته اند و 
يك مشت ديكتاتور را نصب كرده اند و گاهى 
نيز كودتايى را تدارك ديدند، ادامه داد: مسئله 
اين است كه بايد متوجه بود تغييراتى به وجود 
آمده و شــرايط جديدى را ايجاد كرده و نسل 
جديدى حاضر شده اند كه ايده هاى جديدى 
دارند. وقتى متن تغيير درك نشــود، پروسه 

غلطى ايجاد مى شود.
وى تصريــح كرد: مســئله تروريســم براى 
شــما مهم تر از آمريكايى هاســت و ما نيز 

سال هاست كه با تروريسم درگير هستيم.
رئيس مجلس با اشــاره به اينكه بحث هاى 
مبنايى تر بايد انجام شــود تا مسائل مختلف 
بين ايران و اروپا فهم شــود، گفت: در مورد 
مســائل منطقه اى هم همين طور اســت و 
برخى رفتار اروپايى ها بــراى ما تعجب آور 
اســت، مثًال در يمن مردم را مى كشند و به 
بيمارستان ها و مدرســه ها حمله مى كنند، 
ولى برخى كشــورهاى اروپايى به عربستان 
سالح مى دهند و ما نمى دانيم از نظر حقوق 

بشر اين اقدامات چگونه توجيه مى شود. 
وى افزود: آمريكايى ها، داعش را با بالگرد به 
افغانستان مى برند، آيا شما نمى خواهيد اين 

مسائل را ببينيد؟
الريجانــى با بيان اينكه شــايد آمريكايى ها 
به دنبال ايجاد دردسر براى ايران يا روسيه 
هستند، گفت: اين اقدام از همان اشتباهاتى 
اســت كه 30 يا 40 ســال پيــش در مورد 
طالبان مرتكب شدند، ولى ما بلديم با اين ها 
چگونه رفتار كنيم و اين تروريســت ها براى 
حاميان كنونى آن ها به بال تبديل مى شوند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

شست  وشوى گنبد منور حرم مطهر رضوى   قدس: گنبد طالى حرم مطهر امام هشتم(ع) شست وشو داده شد. سازمان عمران و توسعه حريم حرم مطهر حضرت رضا(ع) با نصب داربست هاى فلزى، عمليات 
شست  وشو و زدودن گرد و غبار از گنبد منور بارگاه مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) را به كمك نيروى انسانى شاغل در اين سازمان به انجام رساند. با نزديك شدن به روزهاى پايانى سال و در آستانه عيد سعيد نوروز، 

معموالً گنبد مطهر حرم ملكوتى حضرت رضا(ع) به جهت زدوده شدن گرد و غبار از سطح آن و داشتن جلوه بصرى بهتر مورد شست و شو قرار مى گيرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معارفه دو مدير در معاونت رسانه آستان قدس رضوى 
آستان: مراســم معارفه مدير روابط 
عمومــى و مدير رســانه هاى نوين 
و فضــاى مجازى با حضــور معاون 
ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى 
برگزار شد. در اين مراسم كه در محل 
مركــز همايش ها و نمايشــگاه هاى 
آســتان قدس رضوى برگزار شــد، 
مهدى رضوى كيا به عنوان مدير روابط 

عمومى و مهدى خيرجو به عنوان مدير رسانه هاى نوين و شبكه هاى اجتماعى آستان 
قدس رضوى معرفى شدند. 

معاون ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى در اين مراسم به اقدام ها و تحوالت ارزنده اى 
كه پس از حكم انتصاب توليت آســتان قدس رضوى در اين مجموعه مقدس رخ داده 
اشاره كرد و گفت: آستان قدس رضوى ظرفيت ها و بسترهاى رسانه اى بى نظيرى دارد و 
كانون توجه عاشقان و دلدادگان اهل بيت عصمت و طهارت(ع) در سرتاسر جهان است، 

بنابراين بايد در حوزه رسانه بسيار فعال تر و جدى تر ورود پيدا كنيم.
سيد نظام الدين موسوى با بيان اينكه امروزه رسانه هاى نوين و شبكه هاى اجتماعى تأثير 
بيشترى از رسانه هاى رسمى همانند تلويزيون دارند، افزود: مؤسسه فضاى مجازى كه 
شامل رسانه هاى نوين و شبكه هاى مجازى است در ذيل معاونت ارتباطات و رسانه در 

حال شكل گيرى بوده و زمينه راه اندازى آن فراهم شده است.
وى افزود: ما بايد در كنار توليد خبر مكتوب، فعاليت هاى تصويرى نيز داشــته باشيم. 
شبكه ماهواره اى امام رضا(ع) و رضوى TV، در حوزه رسانه هاى تصويرى و در چارچوب 

معاونت ادامه فعاليت خواهند داد.
موســوى اضافه كرد: ستاد معاونت، بخش ديگرى از معاونت ارتباطات و رسانه آستان 
قدس رضوى اســت كه فعاليت هايى از جمله دبيرخانه، امور مالى و... را بر عهده دارد. 
همچنين توســعه ارتباطات و همكارى هاى رسانه اى بخش ديگرى است كه با هدف 
انجام فعاليت هاى رســانه اى در ساير شهرها بويژه تهران به فعاليت مى پردازد. موسوى 
بخش پژوهش و برنامه ريزى را از ديگر حوزه هاى نوين اين معاونت دانســت و گفت: با 

برنامه ريزى هاى صورت گرفته اين بخش نيز در آينده اى نزديك راه اندازى خواهد شد.

:رئيس دانشگاه بين المللى امام رضا
دنبال جذب حداكثرى دانشجويان خارجى هستيم 

آستان: رئيــس دانشگاه بين المللى 
امام رضا(ع) با بيان اينكه تالش داريم 
تا با برقــرارى ارتباط با كشــورهاى 
مسلمان در راستاى جذب دانشجو و 
استادان بيشتر تالش كنيم، تصريح 
كرد: دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) 
در راســتاى تحقــق سياســت هاى 
آستان قدس رضوى به دنبال جذب 

حداكثرى دانشجويان خارجى است و خوشبختانه توانسته در چند سال اخير با راه اندازى 
معاونت علمى و جذب استادان به ارتقاى سطح علمى استان كمك شايانى كند.

دكتر رضا ســعيدى كه در همايش بين المللى سفيران فرهنگى انقالب در محل بنياد 
پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى سخن مى گفت، با اشاره به راه اندازى بورسيه 
دانشجويان ممتاز و محروم بيان كرد: در حال حاضر صدها دانشجو با اخذ اين بورسيه 
در حال تحصيل هستند از جمله از كشور افغانستان و عراق كه تاكنون ده ها دانشجو 

جذب اين دانشگاه شدند.
وى تصريح كرد: دانشــگاه بين المللى امام رضا(ع) تالش دارد سال آينده براى تربيت 
پزشكان و متخصصان عرصه بهداشت و درمان ويژه دانشجويان خارجى با جذب دانشجو، 
رشــته هاى پزشكى، داروسازى و دندانپزشــكى را راه اندازى كند و به تعداد رشته هاى 

دانشگاهى خود بيفزايد.
وى با بيان اينكه در حال حاضر 400 دانشجوى خارجى مشغول تحصيل در اين دانشگاه 
هستند، افزود: تاكنون در حوزه بين الملل گام هاى مؤثرى برداشته شده و تالش داريم با 
قوت بيشتر اين راه را ادامه بدهيم و موفقيت هاى بيشترى را در اين حوزه كسب كنيم.

خـــبر

 قدس  معاون امداد مستضعفان آستان 
اجرايى شدن 70 طرح  از  قدس رضوى 
خراسان  استان  در  محروميت زدايى 

جنوبى خبر داد.
افــزود: 70  قهرودى  مصطفى خاكســار 
طرح محروميت زدايى در ســه دهســتان 
محروم «بندان» شهرستان نهبندان، «النو» 
«گزيك» شهرستان  و  شهرستان سربيشه 
درميان با مشاركت قرارگاه ثامن االئمه(ع) 

اجرا خواهد شد.
وى احداث بند خاكى و ســيل بند، كمك 
به تعمير، تكميل و احداث مســاجد، احيا 
و مرمت قنات ها و كانال هاى آب رســانى، 
احــداث يــا تكميل غســالخانه، مرمت و 
نوســازى مدارس و ترميم مزار شهدا را از 

جمله اين طرح ها برشمرد.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 
در ادامــه مرمت و تعمير منازل مســكونى 
محرومان، احداث و تكميل كتابخانه، احداث 
سرويس بهداشتى و حمام در منازل و احداث 
سرويس بهداشــتى مدارس و مساجد را از 
ديگر طرح هاى محروميت زدايى آستان قدس 

رضوى در اين استان معرفى كرد.

 آستان قدس به دنبال تأمين زير 
ساخت هاى توسعه در مناطق محروم 

خاكسار با بيان اينكه خراسان جنوبى در زمره 
استان هاى محروم كشــور قرار دارد، عنوان 
كرد: آســتان قدس رضوى با هدف تأمين 

زير ساخت هاى توسعه اقتصادى، اجتماعى و 
فرهنگــى در مناطق محروم اقدام به اجراى 
طرح هاى مختلــف محروميت زدايى در اين 

استان كرده است.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 
گفت: امروز بر اســاس رويكــرد جديد اين 
آستان مقدس، چتر عنايت امام رئوف على 
بن موسى الرضا(ع) بايد بر سر تمامى زائران 
و ارادتمندان به ساحت قدسى اين امام همام 

در سراسر كشور گسترده شود.
خاكسار قهرودى به وجود دفاتر نمايندگى 
آســتان قدس رضوى در استانها اشاره كرد 
و افزود: شناســايى و دســته بندى نيازهاى 
محرومان، شناســايى خيــران، موقوفات و 
ظرفيت هاى هر استان براى ارائه خدمت به 

محرومان، عمده وظايف اين نمايندگان است، 
براى دفاتر نمايندگى دستورعملى به صورت 
يكساله ابالغ شده است و در اين مدت دفاتر 
و نمايندگى ها وظايف خود را بر اساس اين 

دستورعمل پيگيرى خواهند كرد.
وى گفت: برنامه راهبــردى ما در خصوص 
استان هايى كه آستان قدس رضوى در آ ن ها 
داراى موقوفه بوده، آن است كه با رعايت نيت 
واقفان مقدارى از درآمد موقوفات آن استان، 
صرف كمك به محرومان همان منطقه شود.

 خدمت به محرومان رويكرد جدى 
آستان قدس 

خاكســار تصريح كرد: امروز رسيدگى و 
خدمت به مســتمندان و توجه بر احوال 

محرومان يك رويكرد جدى در آســتان 
قدس رضوى اســت، بنابرايــن زمينه اى 
فراهم شــده كــه عمــوم عالقه مندان و 
آرزومندان خدمت به بارگاه منور رضوى 
بتوانند توفيق خدمت به آن حضرت را از 
مســير خدمت به محرومان و مستمندان 
شــهر و ديار خود بيابند كه اين موضوع 
را دفاتر نمايندگى استانى بايد به صورت 
جدى پيگيرى كنند و حلقه  واسطى ميان 

خادم و مخدوم باشند.
مســتضعفان  امداد  معاون 
آســتان قــدس رضوى در 
پايــان از تمام عالقه مندان 
و ارادتمنــدان به ســاحت 
قدســى حضــرت رضا(ع) 
اين  در  مشــاركت  بــراى 
كرد:  عنوان  و  طرح دعوت 
ثامن  حضــرت  به  خدمت 
نمى تــوان  را  الحجــج(ع) 
به حرم مطهر رضوى  تنها 
عاشقان  دانســت،  منحصر 
راســتين حضــرت علــى 
بن موســى الرضــا(ع) در 
سراســر كشــور و در هر 
شغل و حرفه اى كه باشند، 

مى توانند به خيــل عظيم خادمان بارگاه 
منور رضــوى بپيوندند و منشــأ بركاتى 
براى محبــان محروم اهل بيت عصمت و 

طهارت(ع) باشند.

در استان خراسان جنوبى در حال انجام است

70 طرح آستان قدس براى محروميت زدايى
 سالم. از آستان قدس تقاضا مى كنم خيرانى 
را براى كمك مالى به شهرستانى هاى گرفتار در 

بيمارستان ها معرفى نمايد.
09150006883
 اين فالش تانك هاى سرويس هاى بهداشتى 
حرم مطهر را زمانى مى شــود گفت هوشــمند 
اســت كه وقتى نياز هست تخليه بشود در غير 
اين صورت جز اسراف و هدر رفت آب، خاصيت 

ديگرى ندارد.
09150007395
 باسالم، اگر خدام امام هشتم(ع) را از نيروهاى 

جوان انتخاب كنيد بهتر نيست؟
09350002360
 ســالم، لطفاً براى ورودى هــاى حرم مطهر 

پاركينگ طبقاتى احداث كنيد.
09150000460
 از اقدام هاى آستان قدس رضوى براى مسكن 
زوج هاى جوان ممنونم. خداوند به مسئوالن حرم 

مطهر توفيق دهد.
09150008587
 لطفاً آســتان مقدس حضرت رضا(ع) براى 
ســاختن مدارس علميه ويژه برادران در نقاط 

مختلف شهر مشهد همكارى كند.
09340007978
 آستان قدس يك نهاد مهم مذهبى است، بايد 
همه اهدافش خدمت مذهبى و فرهنگى به زائران 
باشد. بقيه اهداف فعاليت آستان قدس بايد تحت 

اين عنوان در رده هاى بعدى قرار گيرد.
09120002723
 از مسئوالن و خدام حرم امام رضا(ع) ممنونيم 
فقــط مديريت تردد اطــراف ضريــح آقا امام 

هشتم(ع) بايد با كيفيت بيشترى انجام شود.
09150000166
 در بســيارى از مراســم مذهبى و فرهنگى 
حرم مطهر امام رضا(ع) جايزه و هديه از ســوى 
مسئوالن براى زائران تعيين مى شود، بهتر است 
يكى از اين انــواع جايزه ها و هديه ها، دعوتنامه 
ميهمانسراى حرم مطهر براى استفاده از غذاى 

متبرك باشد.
09100000944

صداى مردم

احداث بند خاكى 
و سيل بند، كمك 
به تعمير، تكميل 

و احداث مساجد، 
احيا و مرمت 

قنات ها و كانال هاى 
آب رسانى، مرمت و 

نوسازى مدارس و 
ترميم مزار شهدا از 

جمله اين 
طرح ها  است

بــــــــرش

مراســم معارفه مدير روابط 
عمومــى و مدير رســانه هاى نوين 
و فضــاى مجازى با حضــور معاون 
ارتباطات و رسانه آستان قدس رضوى 
برگزار شد. در اين مراسم كه در محل 
مركــز همايش ها و نمايشــگاه هاى 
آســتان قدس رضوى برگزار شــد، 
مهدى رضوى كيا به عنوان مدير روابط 

رئيــس دانشگاه بين المللى 
امام رضا(ع) با بيان اينكه تالش داريم 
تا با برقــرارى ارتباط با كشــورهاى 
مسلمان در راستاى جذب دانشجو و 
استادان بيشتر تالش كنيم، تصريح 
كرد: دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) 
در راســتاى تحقــق سياســت هاى 
آستان قدس رضوى به دنبال جذب 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

س
فار

س:
عك

  

خبر

آستان: معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى از برگزارى 
ويژه برنامه  پرســمان دينى با محوريت «طب المعصومين(ع)» 
جمعه  هــا در حــرم مطهر رضــوى خبر داد. حجت االســالم 
 والمسلمين سيدجالل حسينى با اعالم اين خبر اظهاركرد: برنامه 
طب المعصومين(ع) چندين سال است كه در حرم مطهر رضوى 

برگزار مى شود و تاكنون مخاطبان زيادى هم داشته است.
وى با تأكيد بر اينكه براى بهره مندى بيشتر زائران و مجاوران اين 

برنامه به صورت پيوسته در حرم رضوى برگزار مى شود، تصريح 
كرد: در يك ماه گذشته اين برنامه به صورت پيوسته جمعه  ها 
بعد از نماز مغرب و عشاء در رواق دارالهدايه برگزار شده است و 

تا پايان سال ادامه خواهد داشت.
معاون تبليغات اسالمى آســتان قدس رضوى عنوان كرد: اين 
برنامه با حضور حجج االســالم والمسلمين سيدحسن ضيائى، 

انتصارى و مهدوى نيا برگزار مى شود.

وى اظهاركرد: در نيم ساعت ابتدايى اين برنامه، مباحث مربوطه 
تبيين و در ادامه، جلسه به صورت پرسش و پاسخى ادامه خواهد 
داشت و همين امر سبب شده تا مخاطبان زيادى اين برنامه را 

دنبال كنند.
حجت االســالم حســينى با اشــاره به اينكه در هــر برنامه 
طب المعصومين ميانگين بيش از 500 نفر شــركت مى  كنند، 
عنوان كرد: با توجه به اينكــه برخى از زائران در روز جمعه در 
مشهد مقدس حضور ندارند؛ بنابراين در مدرسه پريزاد واحدى به 
نام «طب المعصومين(ع)» راه اندازى شد تا زائران براحتى بتوانند 

با مراجعه به اين واحد از مشاوره آن بهره مند شوند.

«طب المعصومين» جمعه ها در حرم مطهر رضوى
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گروکشی برای پس گرفتن سؤال از روحانی  تسنیم: سیدحسین نقوی حسینی یکی از نمایندگان سؤال کننده از رئیس جمهور با بیان اینکه معاونان پارلمانی وزارتخانه ها از درخواست های نمایندگان 
برای حل مشکالت مردم در ازای انصراف از سؤال  از رئیس جمهور گروکشی می کنند، گفت: متأسفانه معاونان پارلمانی تالش می کنند تا نمایندگان سؤال کننده از رئیس جمهور، امضاهای خود را پس بگیرند، 

به طوریکه وقتی نمایندگانی با یک وزیر برای حل مشکل حوزه انتخابیه شان مالقات دارند، ابتدا از او می خواهند که ُفرم انصراف از سؤال از رئیس جمهور را ُپر کنند؛ این تالش ها همچنان ادامه دارد.
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اعتراضالههکوالیی
بهنحوهبستنلیستامید

تســنیم: عضو شورای سیاســت گذاری 
اصالح طلبان گفت: نقدها به شــورای عالی 
سیاســتگذاری اصالح طلبان و نحوه بسته 

شدن لیست انتخاباتی را قبول دارم. 
الهه کوالیی گفت: این صحبت من توجیه 
اصالح طلبان نیست، بلکه روشن نگه داشتن 
چراغ امید است تا با ظرفیت های موجود به 
شرط نقدپذیری جامعه را پیش ببریم. من 
نقدها به شورای عالی سیاستگذاری اصالح 
طلبان و نحوه بسته شدن لیست انتخاباتی 

را قبول دارم اما نیمه پر لیوان هم ببینید.

بایدباجنگهایقومی
ایرانراتجزیهکرد!

یــک تحلیلگــر ارشــد رژیم  فــارس:
انداختن  صهیونیســتی خواســتار به راه 
جنگ های قومــی در ایران بــرای تجزیه 
کشــورمان شــد و گفت: برای ضربه زدن 
به ایران، باید بــا همکاری بین المللی، این 
کشــور را تجزیه کــرد. »موردخای کدار« 
عضو پیشــین بخش اطالعات ارتش رژیم 
صهیونیســتی در این یادداشت پیشنهاد 
می دهد »آتشــی در ایــران به پا کنند« تا 
آهسته آهســته آن را سوزانده و در نهایت 

»جهان را از شر آن خالص کند«.

آنهاییکهبدوناجازه
درسوریههستندبایدبروند

فــارس:علی اکبــر والیتی در حاشــیه 
گردهمایی اساتید بســیجی دانشگاه آزاد 
درباره ادعای غربی هــا برای خروج ایران از 
ســوریه گفت: ایران با دعوت دولت قانونی 
ســوریه در آنجا حضور دارد و کسانی باید 
از سوریه بروند که بدون اجازه دولت قانونی 

آنجا هستند. 

نگاه به رویدادها

اینکنوانسیونکه
دولتبهمجلسارائه
کردهاستنتیجهای
جززیرسؤالبردن
استقاللکشور
ندارد

بــــــــرش

عربستانبهفکرجبرانشکستهایسیاسیاست
تأکیدایرانبربازسازیبدونپیششرطعراق

 سیاست/مسعودبصیری   وزیرامور 
خارجه کشورمان دیروز در سفر به کویت 
با امیر این کشور دیدار و گفت وگو کرد. 
وی که به منظور شــرکت در کنفرانس 
بین المللی بازسازی عراق به کویت سفر 
کرده است دردیدار با شیخ صباح احمد 
جابر الصباح تالش های امیر کویت برای 
میانجی گری در بحران های کنونی منطقه را قابل تقدیر توصیف و ابراز امیدواری 

کرد که این تالش ها به نتیجه مطلوب برسد.
کنفرانس بین المللی بازسازی عراق با حضور»آنتونیو گوتریش«دبیرکل سازمان 
ملل متحد و »رکس تیلرســون« وزیر امور خارجه آمریکا، شــماری از مقام ها و 
مسئوالن سیاسی و نمایندۀ سازمان های غیردولتی و بخش خصوصی و همچنین 
بانک جهانی در کویت آغاز به کار کرد. بسیاری از زیرساخت های عراق در نتیجۀ 
اشغال این کشور و جنگ  داخلی نابود شده و نیازمند بازسازی است. به گفته دولت 
عراق، بازسازی این کشور به ویژه پس از سه سال جنگ با داعش به بیش از ٨٨ 

میلیارد دالر سرمایه نیاز دارد.
شــدت تخریبها در برخی از مناطــق عراق  به حدی بوده اســت که برخی از 
کارشناســان زمان بازســازی این مناطق را بیش از 10سال پیش بینی کردند. 
ناامنی، تخریب زیرســاخت ها و حضور گروه های مختلف تروریســتی درعراق، 
میراث دخالتها و اشغالگری های آمریکا است. آمارهای اعالم شده نمایان گر عمق 
ویرانگری های گروه های تروریستی - تکفیری و حامیان شان در عراق است که این 
موضوع ضرورت تسریع در تالش های بین المللی برای کمک به مردم عراق برای 

بازسازی کشورشان را گوشزد می کند.
نکته قابل تامل در موضوع بازسازی عراق لزوم مشارکت صادقانه و نگاه غیرمشروط 
داشتن جامعه بین المللی به این موضوع است. در مسئله بازسازی بسیار مهم است 

که این  مسئله به بهانه ای برای باج گیری از عراق تبدیل نشود.

مالحظات آمریکا و ترکیه در بازسازی عراق
این درحالی اســت عربستان سعودی، مشــارکت در بازسازی عراق را به فاصله 
گرفتن از ایران و تحریم قطر مشــروط کرده است. آمریکا و ترکیه نیز مواضع و 

مالحظات خاص خود را در مورد بازسازی عراق دارند.
از جمله دیگر شــروط بازسازی عراق از سوی دولت های مداخله گر منوط کردن 
این کمک ها به حاشیه راندن حشدالشعبی )نیروی بسیج مردمی عراق( ازعرصه 
سیاســی و دفاعی عراق است. چنین رویکردهایی به منزله کارشکنی در مسیر 
نقشه راه بین المللی  محسوب  می شود که کمک به توسعه اقتصادی عراق  را در 
دستور کار خود دارد. ایران تأکید دارد که هیچ کشوری حق ندارد برای بازسازی 

عراق برای آن پش شرط قرار دهد.
سخنگوی وزارت خارجه کشــورمان هم گفته است: ایران بر ضرورت مشارکت 
صادقانه و غیر مشروط جامعه بین المللي در بازسازي عراق تاکید دارد و همانطور 
که در حمایت از مردم و دولت عراق و مبارزه با تروریسم در کنار آنان بوده ایم در 
مسیر کمک به بازسازي و توسعه اقتصادي این کشور نیز، نقش حمایتي و سازنده 

خود را در دوران پسا داعش ادامه مي دهیم.
حیدرالعبــادی رئیس جمهوری عراق هم دیــروز در دیدار ظریف با خود نقش 
جمهوری اســالمی ایــران در مبارزه با داعش و آزاد ســازی خاک عراق از لوث 
وجود تروریست ها را چشمگیر دانست و همچنین مشارکت شرکت های ایرانی 
در عملیات بازسازی عراق و اجرای پروژه های عمرانی را حائز اهمیت و قابل تقدیر 
دانست. ظریف نیز  در این دیدار تأکید کرد: جمهوری اسالمی ایران همانگونه که 
در مبارزه علیه تروریست ها در کنار دولت و مردم عراق بوده در بازسازی عراق نیز 
از هیچ گونه همکاری و مشارکت با دولت عراق دریغ نخواهد کرد و عراق را یک 

شریک مهم سیاسی و اقتصادی می داند.
ظریــف افزود: با توجه به عالقه مردم و بنگاههــای اقتصادی و تجاری ایرانی به 
حضور در عراق امیدواریم حجم مناسبات بویژه در زمینه های اقتصادی و تجاری 

دو کشور جهش قابل توجهی داشته باشد.

گزارش خبری

 سیاســت/مینــاافــرازه  الیحه 
»الحــاق دولت جمهوري اســالمي ایران 
به کنوانسیون مشــترک ایمني مدیریت 
سوخت مصرف شــده و ایمني مدیریت 
پســماند پرتــوزا« کــه از ســوی دولت 
تصویب شــده برای طی مراحل قانونی به 
مجلس ارسال شد و در دی ماه امسال در 
کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی 
مجلس به تصویب رسید و قرار است الیحه 

برای رای گیری به صحن مجلس بیاید.
البته برخی از نمایندگان از جمله حاجی 
دلیگانی به این الیحه و شروطی که دولت 
برای عضویت به این الیحه گذاشته است 
انتقاداتــی را مطرح می کنند. هدف اصلی 
از ایجاد این کنوانســیون مدیریت ایمنی 
از عملکرد  سوخت مصرف شــده حاصل 
نیروگاه های اتمی و پسماندهای پرتوزای 
حاصل از آن و دیگر تاسیســات هسته ای 

می باشد.
پســماندهای پرتوزا موضوعی اســت که 
نحوه نگهداری و استفاده از تکنولوژی های 
مربــوط به آن یکی از مســائل اساســی 
در بحــث انرژی هســته ای 
اســت و اســتفاده از توان و 
کشــورهای  همکاری های 
دیگر در این زمینه می تواند 
هزینه و مخاطرات مدیریت 
را کاهش  پسماند هسته ای 
دهــد امــا از ســوی دیگر 
برخی نگرانی هایی از جمله 
محدودیت هــای کشــور با 
پذیرش قیود و بندهای این کنوانســیون 
مطرح می شود. البته دولت شروطی را برای 
الحاق کشورمان به این الیحه درنظر گرفته 
است گرچه به اذعان بسیاری از مسئوالن 
این شروط می تواند در مرحله اجرا از سوی 
اعضای این کنوانسیون نادیده گرفته شود.

البتــه علی اکبر صالحی رئیس ســازمان 
انرژی اتمی پیــش از این درباره الحاق به 
این کنوانسیون اظهار کرده بود: با توجه به 
فضای برجام فرصت مناسبی پیش آمده تا 
با کشــورهای دیگر از جمله اتحادیه اروپا، 
مذاکراتی درباره نظام ایمنی داشته باشیم. 

وی گفته بود: باید هوشمندانه عمل کنیم 
و قیدها را به حداقل و منافع را به حداکثر 
برسانیم، تا اعتماد مسئولین با ارزیابی موثر 
و توضیحات کافی به دســت آورده شود و 

مورد نظر مثبت آنها واقع شود.

شروط ایران در کنوانسیون عماًل 
اجرایی نیست

محمد جواد ابطحی 
خمیــنی  نماینده 
شهر معتقـد است 
که غربی هــــا در 
راستای راهبــــرد 

فشــار بر تصمیم گیری مقامــات ایرانی، 
راهکارهایی را در رابطــه با ایران دیده اند 
تا آنرا اجرایی کننــد در حالیکه ظاهر آن 

حقوقی و قانونی است.
عضو کمیســیون آمــوزش و تحقیقات 
مجلس اظهار داشت: دولت برای پیوستن 
ایــران به کنوانســیون مشــترک ایمنی 
مدیریت ســوخت مصرف شده و پسماند 
پرتوزا همانند پالرمو شــرایطی گذاشــته 
است اما این شرایط طبق قانون معاهدات 
بین المللی 1969 قابل اجرا نیســت و اگر 
دولت شرطی هم بگذارد طرف مقابل اصل 
قضیه را قبول می کند اما شرط نمی پذیرند. 
ایران کنوانســیون را پذیرفته اما برای آن 
چند شرط گذاشته اســت و اگر مجلس 

این کنوانسیون را به تصویب برساند عضو 
آن خواهیم شد اما عمال نمی توانیم شروط 
گذاشته شده را اجرایی کنیم و این بدین 
معنی است که جمهوری اسالمی استقالل 

و عزت خود را  از دست می دهد. 
وی افزود: نمایندگان باید بیشــتر مراقب 
باشند و کشور به این قبیل کنوانسیون ها 
ملحق نشود، زیرا این کنوانسیون ها مخالف 
اصول قانون اساســی و شرع است. برجام 
یک پایه ریزی بود برای تعامل با کشورهای 
اســتکباری یا همان جامعــه بین المللی 
و غربی ها آمدند برجــام را برای پذیرش 
تعهدات بعــدی و تحمیل مذاکرات دیگر 

پایه گذاشتند.

 زیر سؤال بردن استقالل با تصویب 
کنوانسیون

بــه اعتقــاد دیگر 
مجلــس،  نماینده 
عضویـــت ایــران 
در کنوانســــیون 
مدیریت  مشترک 

ســوخت مصرف شــده هیــچ ضرورتی 
نــدارد. آمریکایی ها پازل  برجام را برای ما 
تعریف کردند و مرتبا در صدد هســتند تا 
قسمت های مختلف این پازل را با تحمیل 
چنین کنوانســیون هایی تکمیل کنند و 
این پازل هرچه بیشــتر تکمیل می شود 

کشور را در محدودیت های بیشتری قرار 
می دهند  طوریکه استقالل ما را به مخاطره 
می اندازنــد و قدرت مانور کشــور کاهش 
می یابد که هزینه های زیادی را برای کشور 
متحمل می کنند. این کنوانسیون هم یکی 
از تعهداتی اســت که دولــت بدون هیچ 

ضرورتی تعهدات آنرا پذیرفته است.
حســینعلی حاجی دلیگانی تصریح کرد: 
این کنوانسیون که دولت به مجلس ارائه 
کرده اســت نتیجه ای جز زیر سؤال بردن 
استقالل کشور ندارد. این کنوانسیون در 
راســتای مباحث انرژی هسته ای است و 
علیرغم اینکه ما تمام تعهدات خود را انجام 
می دهیم باز هم ایــن تعهد برای محدود 
کردن ما است درحالیکه طرف مقابل هیچ 
یک از تعهدات خود را انجام نداده است و 
این کنوانسیون نوعی تعهد مضاعفی است 

که دولت پذیرفته است. 
نماینده شاهین شهر به قدس گفت: دولت 
طرح الحاق را آورده و متاسفانه کمیسیون 
امنیت ملی آنرا در 26 دی ماه به تصویب 
رسانده و چند شرط برای آن گذاشته که 
آن شروط هم در مباحث حقوق بین الملل 
جایگاهی ندارد. زمانیکه دولت خود را ملزم 
به معاهده ای می کند، طبیعتا همه ابعاد آنرا 
می پذیرد و شروط گذاشته شده هیچ اثری 

ندارد.  
مجتبی ذوالنوری عضو کمیسیون امنیت 
ملی بــه خبرنگار ما گفت: ما اگر با برخی 
از کنوانسیون ها مخالفت می کنیم مواردی 
اســت که ما در آن تاثیر گذار نیســتیم 
بلکه یک جانبه اراده طــرف مقابل بر ما 
حاکم خواهد شــد همانند موضع پالرمو. 
مدیریت پسماندها منافاتی با منافع ملی 
ندارد و می توانیم از منافع آن بهره ببریم. 
البته بدبینی برخــی از نمایندگان هم به 
حق است و طرف مقابل که عهده دار این 
کنوانسیون هاست سابقه دشمنی خود را 
نشان داده است. دشمنان ما همیشه ثابت 
کرده اند که ســنگ را در مشت خود برای 
ضربه زدن به ایران نگه داشته اند، منتهی 
باید سبک و سنگین کنیم که منافع ایران 
در این کنوانسیون به چه شکل خواهد بود.

نمایندگاندربارهعضویتدرکنوانسیونمدیریتسوختهایمصرفشدهوپرتوزاگفتند

تکمیل پازل بعدی برجام با الحاق به یک الیحه
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

سرنوشت الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان ایلنا: سیدحسن موسوی چلک؛ رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در خصوص الیحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان که هشت 
سال است در انتظار تصویب است، گفت: طبق آخرین اخبار این الیحه پس از بررسی های بودجه به صحن مجلس خواهد آمد البته در صورتی که طرح یا الیحه ای اولویت نداشته و جایگزین الیحه حمایت 

از حقوق کودکان و نوجوانان که از سال 8۷ در انتظار بررسی و تصویب مانده، نشود. بنابراین طبق آخرین اطالعات کار بررسی الیحه در کمیسیون تمام شده است. 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

دولت باید زیر ساخت کسب و کارهای نو را تقویت کند

استارت آپ ها؛ بزرگراه بازگشت به روستا

یادداشت های ساعت 25

کابینه پیران جهان دیده! و جوانان بی تجربه
با اینکه بیشتر وزیران و وکیالن کنونی ادعا می کنند ریشه در طبقات مستضعف 
و کم درآمد و محروم داشــته و خوی اعیانی و اشــرافی ندارند، اما نمی دانم چرا 
خالف گفته هایشان از کردارشان مشهود می افتد و بیشتر حضرات تجمل گرایی و 

با حشمت و ابهت زرورقی نشستن و برخاستن را دوست می دارند.
در زمان آغاز سلطنت ناصرالدین شاه اطراف او را یک عده از رجال و مستوفیان و 
دیوان ساالران باقی مانده از عصر فتحعلی شاه و محمدشاه احاطه کرده بودند و 
رجال سالخورده و مجرب اطرافش کم نبودند. به مرور آنان از دنیا رفتند و کم کم 
نوبت جوانان کم تجربه که ادوار نیابت سلطنت عباس میرزای شجاع مدبر میهن 
دوســت و رجالی چون میرزا عیسی قائم مقام و میرزا ابوالقاسم قائم مقام ثانی و 
میرزا تقی خان امیرکبیر و میرزا محمدخان سپهســاالر و شاهزاده سلطان مراد 
میرزا حسام السلطنه فاتح هرات و شاهزاده فرهاد میرزا معتمدالدوله را ندیده و 
درک نکرده بودند، رسید و مملکت بتدریج خالی از سیاست پیشگان مجرب شد. 
در اواخر سلطنت ناصرالدین شــاه، محمد حسن خان اعتمادالسلطنه افسوس 
می خورد که به جای آن رجال قدیمی اهل ادب و حکمت که بعضی به زبان های 
فرانســوی و انگلیسی نیز مســلط بودند، چرا امثال ملیجک و مردک و زردک و 

موچول خان زیندار باشی دور شاه را گرفته اند. 
ـ.ش(، نوبت به روزگار جوانان  زمانی که مظفرالدین شاه بر سر کار آمد )1275ه
بی تجربه لوس رســید که تنها هنرشان چاپلوسی و مداحی از شاه و زد و بند و 
دریافت رشــوه و حق حســاب از خارجیان بود. در اوضاع و احوال کنونی وضع 
عجیبی پیش آمده است. روزنامه ای گزارش داده بیشتر معاونان و مدیران عامل 
و مدیران کل وزارت نفت بازنشستگان دوباره به دولت عودت داده شده هستند و 

این وزارتخانه پیرترین مدیران را دارد.
در دوران قبــل و پس از جنگ دوم جهانی سیاســتمداران ســالخورده مجرب 
استثنایی به مشاغل مهم در ممالک دیگر جهان دعوت می شدند؛ مانند روزولت 
و ترومن و آیزنهاور در آمریکا و چرچیل و اتلی در انگلســتان، در فرانسه ونسان 
اوریول رئیس جمهوری پیر بود و دوگل هم که در سال 1959 زمام امور جمهوری 
پنجم فرانســه را به دست گرفت پیرمرد سالخورده ای بود که قبل از دهه 1970 
از دنیا رفت. همینطور مک آرتور به قدری پیر بود که وقتی در جریان جنگ کره 
پیشنهاد بمباران چین حامی کره شمالی را داد، ترومن او را عزل و بازنشسته کرد.
در دوران رضاشــاه، کابینه متشــکل از پیران مجرب عصر قاجار بود زیرا تعداد 
دانــش آموختگان جوان زیاد نبود و دولت ناچار بــود از همان دولتمردان عصر 
قاجاری اســتفاده کند، حکیم الملک میرزا ابراهیم خان،خدمات خود را از دربار 
مظفرالدین شاه آغاز کرد و وقتی در سال 1338 فوت کرد )آن زمان هنوز سناتور 
بود( می گفتند او عمر نوح دارد و حتی ناپلئون را مالقات کرده است و جراید نام 

لحیم الملک بر او نهاده بودند. 
صدراالشراف هم عمری دراز از عصر ناصرالدین شاه تا آن زمان کرده بود.  دولت 
کنونی عشق وافری به پیران که حتی در جلسات هیئت دولت و مجلس چرت 
مطبوع قیلوله و پس از ناهار می زنند، دارد. یکدفعه از دیگر سو می بینید به قدری 
افراد جوان کم تجربه به مشاغل مختلف می گمارد که فرمانداری مانند فرماندار 
گلپایگان درصدد تنبیه خبرنگاری با استفاده از فنون کاراته برمی آید و آن دیگری 
شخص دیگری را در جلسه آزمون به جای خود می فرستد و یک معاون استاندار 
در روز روشن تقلب می کند و در جلسه امتحان دانشگاهی حاضر نشده بدل اعزام 
می دارد. پیری و ســالخوردگی گریبانگیر همه می شود و بازنشسته شدن ننگ 
نیست؛ولی شاغل بودن، هم پُست و مزایای مالی، هم دفترکار و هم منشی، هم 
اتومبیل با راننده دارد و هم می توان رانت خواری کرد و رانت را به دوســتان داد.  
چندی پیش دیدم ســفیر ایران در لندن سطوری سیاه کرده که اوضاع و احوال 
گربه موش گیر وزارت خارجه انگلیس در خیابان وایت هال بر چه منوال است و 

تاکنون چند موش گرفته است؟!
در دوران تصدی وزارت امور خارجه مرحوم محمد ساعد مراغه ای؛ دختر او یک 
گربه شــنگول زیبا داشــت که محل زندگی اش کریدور طبقه سوم وزارت امور 
خارجه بود، زیرا ســاعد نمی خواســت خانه اش در تهران را که اجاره داده بود از 
مستأجر پس بگیرد و به خرج وزارت خارجه در طبقه سوم زندگی می کرد. این 
گربه گاهی زاد و ولد می کرد. خبرنگاران هم گاهی به ســراغ سرایدار وزارت امور 
خارجه می رفتند و از او می پرسیدند در کریدورها چه خبر؟ او هم جواب می داد 

اتفاقی نیفتاده فقط پیشی خانم چند توله گربه خوشگل زاییده است.
حاال هم کسی نیست از جناب سفیر ایران در لندن بپرسد با این همه دغدغه، این 

خبر مهمی بود که در توییتر خود می گذاری و مخابره می کنی؟!
آنچــه طی این پنج ســال که از دولت یازدهم و دوازدهــم می گذرد با توجه به 
تجارب عدیده زندگی اجتماعی و روزنامه نگاری ام آنچه به من اثبات شده چند 

موضوع است:
1- اشتیاق وافری به اشرافیگری و زندگی اعیانی دارند، دوری گزینی از مردم در 
این گروه مدعی اصالح طلبی و دولتمداری شــعله می کشد که هر اندازه تظاهر 
به مردمی بودن می کنند، اما آن بارقه رفاه طلبی، موقعیت اندوزی خود را نشان 

می دهد.
2- عده ای از آن ها عشــق عجیبی به غرب و تمدن آن دارند. البته من و امثال 
من هم دنیای پیشرفت و ترقی و تجدد و اختراعات و اکتشافات را دوست داریم، 
ولی ایرانگری خودمان را بر آن ترجیح می دهیم. اینان واله و شــیدای مدرنیزم 

غربی هستند.
3- عده ای از آن ها چون به دستاویزهای مختلف به سفرهای آمریکا و اروپا می روند 
گالوپی فکر می کنند یعنی یونیورسالیست هستند. زندگی در ایران یا آنجا برایشان 
فــرق نمی کند. در درون دید تحقیرآمیزی به هم میهنان خود دارند. زندگی در 
آمریکا و کانادا و اروپا را بر زندگی در ایران ترجیح می دهند؛ مانند احمدشاه قاجار 
که می گفت یک روز زندگی در پاریس، ونیز و سن رمو را بر صد سال زندگی در 

ایران ترجیح می دهم.

با رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری؛
دستورالعمل محرومیت پزشکان 

از امتیازات قانون ارتقای بهره وری باطل شد 
باشگاه خبرنگان جوان: دیوان عدالت 
اداری دســتورالعمل وزارت بهداشت را 
که متضمن محروم کردن پزشــکان از 
امتیازات قانون ارتقای بهره وری کارکنان 
بالینی نظام ســالمت بــود ابطال کرد. 
در پی شــکایت از دســتورالعمل کسر 
ساعت کار کارکنان بالینی قانون ارتقای 

بهره وری، ابالغ شــده توسط وزارت بهداشت که بر خالف قانون منجر به حذف 
پزشکان از قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینی نظام سالمت مجلس شورای 
اسالمی می شــد،هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این دستورالعمل را مغایر 
قانون و خارج از حدود اختیارات وزیر بهداشت دانست و آن را باطل کرد. گفتنی 
است بر اساس قانون ارتقای بهره وری کارکنان بالینِی نظام سالمت شاغالن بالینی 
به کارکنان رسته بهداشتی، درمانی اطالق می شود که در بیمارستان ها و مراکز 
درمانی شــبانه روزی دولتی-کشوری و لشــکری-غیردولتی به بیماران بستری 
بصورت مستقیم ارائه خدمت می دهند و شامل پرستاران، بهیاران، کمک بهیاران، 
ماماها، پزشــکان، کاردان ها و کارشناســان اتاق عمل، کاردان ها و کارشناسان 

هوشبری و شاغالن رشته شغلی فوریت های پزشکی هستند.

تفاوت نظر مسئوالن علوم پزشکی
تجمع مقابل وزارت بهداشت به حق است یا نه ؟

جامعه: روز سه شنبه با وجود اینکه رئیس مرکز حراست وزارت بهداشت اعالم 
کرده بود هر گونه تجمع بدون مجوز، مقابل وزارت بهداشــت غیر قانونی است، 
اماتعدادی از متخصصان رادیولوژی در برابر وزارت بهداشت تجمع کردند. حسین 
کرم پور نایب رئیس انجمن رادیولوژی ایران دلیل این تجمع را مخالفت با صدور 
بخشــنامه جدید وزارت بهداشت عنوان کرده و گفته بود این بخشنامه موجب 
تشدید پدیده خود ارجاعی می شود دیروز محمدرضا ظفرقندی؛ رئیس شورای 
عالی نظام پزشــکی کشور به خبرگزاری فارس گفت:بسیاری از تجمعات مقابل 

وزارت بهداشت به حق است. 
وی به این خبرگزاری گفت: متأسفانه در نظام سالمت با مشکالتی مواجه شده ایم 
که سبب شده همکاران ما در گروه های مختلفی در مقابل وزارت بهداشت برای 
دریافت مطالباتشان تجمع کنند، به طوری که روز گذشته رادیولوژیست ها و امروز 
همکاران طرحی دســت به این اقدام زده اند که بسیاری از این اعتراضات به حق 

و درست است.

مشاغل نوپا 
می توانند بستر 

ساز رشد وتوسعه 
روستاها باشند 

البته  به گونه ای 
باید  عمل کرد 

که بافت فرهنگی 
واجتماعی مناطق 

محلی آسیب نبیند

بــــــــرش

رئیس کمیسیون
 بهداشت و درمان خبر داد

تدبیر مجلس برای پرداخت 
بدهی های بیمه سالمت 

 جامعه: بودجه بیمه سالمت در سال آینده 
10 هزار و 800 میلیارد تومان تعیین شــده 
اســت با این حال این رقــم هنوز نمی تواند 
جوابگوی بدهی های این بیمه باشد. حاال آن 
طور که رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس گفته اســت با موافقت کمیســیون 
تلفیق، 7500 میلیارد تومــان دیگر هم به 
این ســازمان اختصاص داده شــده است تا 
بدهی هایش را بپردازد. علی نوبخت می گوید: 
مجموع بدهی هــای داروخانه ها و تجهیزات 
پزشــکی حدود 7000 میلیارد تومان است 
که تا کنون 4000 میلیارد تومان آن پرداخت 
شده اســت. البته قرار است از موجودی های 
امسال نیز تا حدی که امکان دارد بدهی های 
دارو و تجهیزات پزشــکی پرداخت شود؛ به 
قول نوبخت مهم این اســت که این اصناف 

بدانند مجلس و دولت به فکر آن ها هستند.

مدیرعامل سازمان انتقال خون 
ایران خبر داد

کاهش ذخایر خونی 
در ماه  پایانی سال

جامعه: مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران 
از روزهای سخت خونی در پایان سال خبر 
داد. دکتر علی اکبر پورفتح اهلل با ارسال نامه ای 
به دکتر کولیوند، سرپرست اورژانس کشور با 
اشاره به اینکه سازمان انتقال خون در اسفند 
ماه به دلیل افزایش جراحی ها، دچار کاهش 
ذخیره خونی در مراکز ذخیره خون می شود، 
نوشــت: این روزها به دلیل کاهش مراجعه 
اهداکنندگان مســتمر خون و فراورده های 
خونی، به دنبال بحران های ماه های گذشته 
همچون زلزله، آلودگی هوا در کالنشهرهای 
کشــور، تغییرات اقلیمــی و آب وهوایی در 
کشور و افزایش تقاضای بیمارستان ها برای 
دریافــت خون و فرآوردهــای خونی مانند 
پالکت که باید به صورت روزانه تهیه شود، 

روزهای سختی داریم.

نمایندگان مجلس تعیین کردند
شرط معافیت مدارس از 

پرداخت هزینه آب، برق و گاز 

خانه ملــت: نمایندگان مجلس شــرط 
معافیت مدارس از پرداخت هزینه مصرفی 
آب، بــرق و گاز را تعیین کردند. نمایندگان 
 در نشســت علنــی دیــروز چهارشــنبه، 
25 بهمن ماه مجلس شــورای اسالمی در 
جریان بررســی جزئیات بخــش درآمدی 
الیحه بودجه سال 97 با بند الحاقی 3 تبصره 
6 این الیحه موافقت کردند. در بند الحاقی 3 
تبصره 6 آمده است: در سال 1397 تمامی 
مدارس وزارت آموزش و پرورش از پرداخت 
هزینه مصرفی آب، برق و گاز در سقف الگوی 
مصرف معاف می باشند. سقف الگوی مصرف 
طی دستورعملی توسط وزارتخانه های نیرو، 
نفــت و آمــوزش و پرورش تدویــن و اجرا 
می شود؛ چنانچه مصارف واحدهای آموزشی 
مشمول در یک دوره بیشتر از الگوی تعیین 
شــده باشــد،کل مصارف آن دوره کماکان 
مشمول پرداخت هزینه مصرفی خواهد شد.

معاون سازمان 
تأمین اجتماعی عنوان کرد:

320 هزار قالیباف بیمه شدند
مهر: معاون سازمان تأمین اجتماعی از بیمه 
320 هزار قالیباف خبر داد. محمد حســن 
زدا افزود: بر اساس آمارهای بدست آمده در 
حال حاضر در کل کشــور320 هزار فرد در 
مشاغل مربوط به قالیبافی فعالیت می کنند 
که تحت پوشش بیمه تأمین اجتماعی قرار 
گرفته اند. وی گفت: تمامی افراد شــاغل در 
ایــن حرفه که به شــعب ســازمان تأمین 
اجتماعی مراجعه کرده اند تحت پوشــش 
قرار گرفته اند. معاون بیمه ای سازمان تأمین 
اجتماعی گفت: بازرسان تأمین اجتماعی 70 
هزار نفر را شناسایی کرده اند که در مشاغل 
دیگری مشغول به کار هستند که این افراد 
بیمه شــان در این حرفه قطع شده است. 
زدا ادامه داد: در مورد اتباع خارجی پشــت 
نوبتی نداریم و تمام اتباعی که داخل ایران 
هستند و مجوز اقامت دارند بیمه شده اند. به 
گفته وی ایجاد و تسهیل بیمه اتباع خارجی 
شاغل در کارگاه های مشمول قانون تأمین 
اجتماعی، پوشش بیمه ای صاحبان حرف 
مشاغل آزاد اتباع خارجی، بیمه طالب اتباع 
خارجی ساکن در ایران و... از جمله اقداماتی 

بوده که در سال جاری انجام شده است.

خبر
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 بررسی افزایش قیمت بلیت های حمل و نقل در نوروز 97

با خیال راحت چمدان هایتان را برای سفر ببندید

گردشگری

 جامعه/ مریم احمدی شیروان  با نزدیک شدن به روزهای 
پایانی بهمن ماه، حال و هوای عید و تعطیالت نوروزی بیشتر به 
مشام می رســد. تعطیالتی که با سفر دلچسب تر هم می شود. 
برای ســاماندهی به این سفرها، طبق سال های گذشته پیش 
فروش بلیت   برای بازه زمانی 25 اسفند 96 تا 15 فروردین 97 
به دو صورت اینترنتی و همچنین دفاتر فروش بلیت در سطح 
کشــور آغاز شده است. اما آیا امسال شاهد افزایش قیمت های 

بلیت اتوبوس، قطار و هواپیما خواهیم بود؟

 قیمت بلیت اتوبوس در نوروز 97 افزایش ندارد
دبیر اتحادیه شــرکت های مســافربری کشــور به خبرنگار ما 
می گویــد: بلیتی که امروز مســافران در بهمــن ماه 96 تهیه 
می کنند، به همان قیمتی است که در سال 94 و 95 خریداری 

کرده اند.
احمدرضا عامری، می افزاید: بیشــتر مســافرانی که از اتوبوس 
استفاده می کنند، بخش آسیب پذیر جامعه هستند و تهیه هزینه 
ســفر برای آن ها دشوار است، به همین دلیل امسال بر خالف 
ســال های گذشته که از آخر اســفند تا 15 فروردین قیمت ها 
افزایش می یافت و پس از آن به روال گذشــته باز می گشت، به 

توصیه کارشناسان اقتصادی افزایش قیمتی در فروش بلیت های 
نوروزی نداشته ایم. عامری بیان می کند: امسال اولین بار در طول 
چند دهه گذشته است که قیمت بلیت  اتوبوس در نوروز تفاوتی 

با گذشته نکرده است.

 پیش فروش بلیت قطار با تغییراتی بسیار اندک
به گفته مسئوالن برای نوروز ســال 97 افزون بر 4840 قطار 
خدمات رسانی می کنند و صندلی ایجادی یک میلیون و 873 
هزار نفر است که نسبت به نوروز96، 13/6 درصد رشد داشته 

است.
مســئول سامانه فروش بلیت سازمان راه آهن کشور نیز با بیان 
اینکه از سال 94 تاکنون هیچ افزایشی در قیمت نرمال بلیت  ها 
نداشــته ایم، به خبرنگار ما می گوید: برای تعطیالت نوروز نیز 
افزایش قیمتی نداریــم و در پیش خرید بلیت  ها مردم همان 
وجهی را می پردازند که ســال 94 برای قیمت نرمال پرداخت 
می کرده اند. علی زکی پور توضیــح می دهد: قیمت بلیت  ها بر 
مبنای مسافت طی شده از مبدأ تا مقصد طبق تعرفه هایی که 
وجود دارد محاسبه می شود که این قیمت از سال 1394 ثابت 
بوده و هیچ تغییری نکرده است. اما یکسری ارقام دیگر به این 
قیمت اضافه می شود مانند پذیرایی که با توجه به افزایش قیمت 
اقالم و تورم دستخوش تغییر می شود، اما درصد آن نسبت به 
کل بلیت آن قدر نیست که تفاوت زیادی در قیمت ایجاد کند.

زکی پور می افزاید: افزایش قیمت بلیت   طی مصوبه ای با حضور 
نمایندگان مجلــس، هیئت دولت و وزارت راه و شهرســازی 
امکان پذیر است که فعالً برای این افزایش تصمیمی گرفته نشده 

و ارائه خدمات به قیمت خدمات سال 1394 است.

 نرخ بلیت   هواپیما افسار گسیخته نیست
آمار نشان می دهد، 30 درصد ســفرهای نوروزی سال 96 در 

بخش حمل و نقل هوایی انجام شده است.
رضا جعفرزاده، مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشور در 
این خصوص به خبرنگار ما می گوید: پس از آزاد سازی قیمت 
بلیت   هواپیما در آذرماه سال 94، سازمان هواپیمایی کشور نرخ 
تکلیفی برای شرکت های هواپیمایی ندارد. این سازمان تالش 
می کنــد زمان های خاصی که پیک پروازی بــوده و تقاضا در 
آن زیاد اســت، با معاونان عملیات و مدیران عامل شرکت های 
هواپیمایی، نشست هایی برگزار کرده، نقش نظارتی داشته و بر 
چگونگی توزیع بلیت های هواپیمایی و پاسخگویی به مسافران 

نظارت داشته باشد.
وی توضیح می دهد: شرکت های هواپیمایی در زمان های خاصی 
مانند تعطیالت نوروز، نرخ بلیت  هواپیما را از طریق سایت اعالم 
می کنند. مهم این است که نرخ فروش و توزیع بلیت  ها بر اساس 
نرخی باشد که شرکت هواپیمایی در سایت اعالم کرده است. اگر 

باالتر از آن به فروش برسد تخلف صورت گرفته است. 
جعفرزاده بیان می کند: نرخ بلیت  های هواپیما افسار گسیخته 
نیست؛ ضمن اینکه آزاد ســازی به معنای افزایش قیمت هم 
نیست. مهم این است که پس از آزادسازی نرخ بلیت   هواپیما، 
سازمان هواپیمایی کشوری نرخ تکلیفی در این زمینه ندارد و 

معیار آن نرخی است که شرکت هواپیمایی اعالم می کند. 
مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشور در مورد قیمت های 
بلیت  در نوروز 97 بیان می کند: معیار تعیین قیمت های پیش 
فروش، عرضه و تقاضا اســت. هدف اصلی از آزادســازی توان 
سرویس دهی مناسب شــرکت های هواپیمایی و نیز ایمنی و 
توسعه ناوگان است. عالوه بر آن، برای تمامی اقشار جامعه، در 
مقاطع مختلف زمانی سال، حق اختیار به مسافر داده می شود. 
بسیاری از بلیت ها در زمان های مختلف سال بسیار پایین تر از 
تصور در مسیرهای مختلف به فروش می رسد و در مقاطعی نیز 

به دلیل باال بودن تقاضا، قیمت هایی باالتر ارائه می شود.

 جامعه/ محبوبه علی پور  این روزها 
شــاهد رونق چشمگیر اســتارت آپ ها یا 
همان کســب و کارهای نوپا در کشــور 
هستیم.بر اســاس آمار موجود طی چهار 
ســال اخیر این فعالیت ها 32 برابر رشــد 
داشته اســت. همچنین داده های موجود 
حکایــت از افزایش 60 درصــدی تعداد 
سرمایه گذاران این عرصه دارد به گونه ای 
که 130 کسب و کار نوپا در سال92 حال 
به بیش از 41130 استارت آپ در 6 ماهه 

اول سال جاری رسیده  است.  

 مشاغل نوپا و ضرورت توجه به آن
تغییــرات اقلیمی،خشکســالی و دیگــر 
جلوه های نامهربانی طبیعت ســبب شده 
بســیاری از روســتاییان رنــج مهاجرت 
به شــهرها را بر زیســتن در موطن آبا و 
اجدادی ترجیح  دهند.آیا کسب و کارهای 
نوپا می تواند امید و نشــاط را بار دیگر به 

روستاهای ما هدیه دهد؟
احمــد انارکــــی 
محمــدی، عضــو 
کمیـســـــــیون 
اقتصــادی مجلس 
اسالمی  شـــورای 

در این باره می گوید:با وجود تنوع اقلیمی 
و تفاوت هــای فرهنگــی، روســتاهای ما 
می توانند کانون تولید محصوالت متعددی 
در حوزه هایی همانند فراوری موادغذایی، 
عرضه گیاهان دارویی و تولید آبزیان باشند.
همچنیــن ظرفیت های چشــمگیری در 
جوامع محلی برای جذب گردشگر و تولید 
بیش از 500 نوع صنایع دستی وجود دارد.
از این رو برای توسعه و گسترش کسب و 
کارهای نوپا می توان تسهیالتی قائل شد. 
چنان که  دولت می تواند بخشی از بودجه 
هایی را که برای مناطق روســتایی و کم 
برخوردار در بودجه سال آینده تعریف کرده 
به این قضیه و حمایت از فعاالن مشــاغل 
نوپــا اختصاص دهد؛ چرا کــه با توجه به 
توانمندی های این حوزه می توان بسترهای 
مهاجــرت معکوس را نیــز فراهم کرد، به 

طوری که روســتاهای ما بــه کانون های 
تولید، اشتغال و توسعه پایدار تبدیل شوند.

محمدحســین برخوردار، عضو پیشــین 
هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران نیز اظهار 
می کند: مشــاغل نوپا قابلیت این را دارند 
که ســبب مهاجرت معکوس به روستاها 
شوند؛ زیرا نگرش ها و نیازهای جوانان در 
حال حاضر تغییر کــرده و از دغدغه های 
نسل جوان صیانت از محیط زیست است، 
از ایــن رو به دنبال فعالیت در مشــاغل 
نوپای روستایی هســتند تا به این طریق 
ســرمایه های اجدادی را احیا کرده و رونق 

ببخشند.

 توسعه هوشمندانه با پشتوانه های 
هویتی

با توجه به آنچه گفته شــد، حال باید دید 
چگونه می توان اثربخشی مشاغل نوپا را در 

روستاها تقویت کرد؟
محمــد زنگانـــه، 
استارت آپ  صاحب 
دهگردی بـــا بیان 
اینکـــه بــا وجود 
ی  فیـــــت ها ظر

چشــمگیر در جوامع محلی هنوز شــاهد 
فعالیت مؤثر اســتارت آپ ها در این حوزه 
نیستیم، در این باره می گوید:گرچه شاهد 
گسترش کســب و کارهای نوپا در کشور 
هستیم، اما در حوزه اقتصاد روستا کمتر به 
این قضیه توجه شده است؛ زیرا بافت سنتی 
این مناطق همچنــان در برابر جریان های 
نوین مقاومت می کند، از این رو مشاغل نوپا 
می توانند بستر ساز رشد و توسعه روستاها 
باشند، البته  به گونه ای باید  عمل کرد که 
بافت فرهنگــی و اجتماعی مناطق محلی 

آسیب نبیند.
وی همچنیــن ادامه می دهــد:از آنجا که 
مشاغل نوپا وابســته به فناوری های نوین 
هســتند، دیگر مرز و محدوده ای برای ارائه 
خدمات خــود ندارنــد و می توانند جامعه 
هدف گســترده ای در ارائه خدمات خویش 
داشته باشند. برای نمونه ما در حوزه مراکز 

اقامتی فعالیت داریم، پس نمی توانیم تنها در 
یک روستا ساکن شده و به ارائه خدمت در 
همین محدوده اکتفا کنیم، اما اگر قرار است 
استارت آپ ما در حوزه بومگردی یک ناحیه 
خدمت بدهد، به ناچار فعال این حوزه باید 
در این فضا ساکن شده و متناسب با شرایط 
فرهنگی و اجتماعی که گردشگر متقاضی 
دریافت آن هاست، خدمات ویژه ای همانند 
صنایع دستی منحصر به فرد و غذای خاص 
منطقه را عرضه کند. احمد انارکی محمدی، 
عضو کانون کارآفرینان کشــور می گوید: 
اینکه انتظار داشته باشیم در جامعه امروزی 
و بــا توجه به تحوالت جهانــی می توان با 
دیوارکشی به دور سرمایه ها و امکانات بومی 
و محلی خود آن ها را مراقبت کنیم، تصوری 
نادرست است،اما می توان با مدیریت درست 
و هوشمندانه ضمن بهره گیری از این منابع 
نسبت به صیانت از آن ها برای استفاده مداوم 
نسل ها اقدام کرد. در واقع باید پذیرفت هر 
گونه برنامه توسعه ای در جامعه همانند تیغ 
دولبه ای است که کاربران آن می توانند در 

بروز و ظهور و اثرگذاری آن مؤثر باشند.

 نگاه مشــارکتی و تقویـــت 
اعتماد سازی

 بی شک از راه های گسترش مشاغل نوپا 
در روستا تقویت فضای اعتماد بین مردمان 
محلی و کارآفرینان است.چگونه می توان 

این شرایط را فراهم ساخت؟
زنگانه در این بــاره می گوید: تقویت روند 
اعتماد ســازی در حوزه مشــاغل نوپا در 
روســتاها دشــوارترین مرحله محسوب 
می شــود، از این رو متناسب با زیربناهای 
فرهنگی، ارزشی و اجتماعی نواحی مختلف 
ایجاد اعتمــاد در این مقولــه روش های 
متفاوتــی را می طلبــد. بنابر مــراوده با 
روستاییان برای تعامل در زمینه رزرواسیون 
مراکز اقامتی شاهد بودیم در برخی مناطق 
با وجود تنگناهای اقتصادی مردمان محلی 
بر رعایت مســائل اعتقادی بیش از کسب 
منافع مالی  تأکید داشــتند. همچنین در 
مناطق روســتایی کردســتان حتی برای 

منازلــی که به عنوان اقامتگاه گردشــگر 
معرفی شده نه تنها به دنبال کسب درآمد 
از اسکان گردشگران نبودند، بلکه بی هیچ 
چشمداشــتی درِ خانه خــود را به روی 

مسافران باز گذاشته اند.
فعال  برخـــوردار، 
نیــز  اقتصـــادی 
می گوید: بــه دلیل 
رشد تحصیـــالت 
عالیه در روســتاها 

روند اعتماد ســازی نســبت به گذشته 
تسهیل شده؛ بنابر این برای افزایش تعامل 
میان فعاالن این حــوزه و مردمان جوامع 
محلی بایــد در انتخاب اعضای شــورای 
روستایی دقت نظر داشت و افراد کارآزموده 
و متخصص را برگزید تا این روند ســرعت 

بیشتری پیدا کند.

 مطالبات هدفمند برای توســعه 
اقتصاد روستایی

در حالی که زیربنای کسب و کارهای نوپا 
فناوری های نوین و زیرساخت های عمرانی 
است، اما بنابر شواهد هنوز هم بسیاری از 
مناطق روســتایی بی بهره از این خدمات 

هستند.
برخــوردار در این باره تأکید 
تقویت  برای  گرچه  می کند: 
گسترش  نیازمند  حوزه  این 
زیرســاخت های مــورد نیاز 
هســتیم، اما اینکــه انتظار 
باشیم تمام چالش ها  داشته 
و نیازهــا را متولیان امر رفع 
معقول  خواســته ای  کنند، 
نیست، بلکه این مردم هستند 
که بایــد با حضور اثرگذار در 
عرصه های مختلف مطالبات 
منطقی خود را مطرح کنند. 

در این زمینه می توان از اثرگذاری شوراهای 
روستایی ســود برد.همچنین با مشارکت 
این افــراد می توان زمینه های تشــکیل 
تعاونی هایی را که امکان فعالیت در قالب 

استارت آپ را دارد، فراهم کرد.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
پنجشنبه   26 بهمن 1396  28 جمادى االول 1439 15 فوريه 2018  سال سى و  يكم  شماره 8623  

روزنامـه صبـح ايـران

حوزه علميه هميشه پاسخگو بوده است حوزه:  رئيس مؤسسه آموزشى امام خمينى(ره) با بيان اينكه از زمان انبياى الهى شبهات بسيارى در اديان وجود داشته است، گفت: در همه مقاطع افرادى 
بوده اند كه شبهات را در جامعه ترويج مى دادند، اما امروزه همه چيز در قالب مباحث علمى قرارگرفته و افرادى با علم فلسفه در راستاى اين شبهات تحقيق مى كنند، هرچند وظيفه اصلى پاسخ به اين شبهات به 
عهده حوزويان است. آيت اهللا محمدتقى مصباح يزدى در دهمين يادواره شهداى مؤسسه آموزشى و پژوهشى امام خمينى(ره) با بيان اينكه امروزه شبهات شيطانى بسيارى در حال تهديد نسل جوان جامعه است، 

گفت: يكى از اين شبهات، شبهاتى است كه درباره چرايى وجود جنگ در عالم مطرح مى شود.

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

 ســاحل عباســى  حضرت 
زهرا(س) با همه وجود از دين دفاع 
و در عيــن مظلوميت و غربت، بر 
سختى ها استقامت و در آخر جان خود را 

فداى ولى خدا و وصى نبى خدا كرد.
حجت االسالم دكتر محمدصابر جعفرى، 
اســتاد حوزه و رئيس انجمــن مهدويت 
حوزه با اشــاره به اهميــت مقام حضرت 
زهرا(س) در بيــن معصومين و امام عصر 
گفت: عظمت وجودى مادر 
معصومين(ع) را بايد از كالم 
گهربار امام عصر(عج) جست 
وجــو كرد، آنجا كه ايشــان 
مى فرمايد: الگوى خوب من 
رفتار و كردار دختر رســول 
خداســت. گرچه بــه كنه و 
عمق ايــن موضوع نمى توان 
رســيد و انديشه و بيان ما از 
ترجمان بيان امام قاصر است، 
اما شايد بتوان تا حدى جلوه 
هايى از اين ساحت الگويى را 
دريافــت و در پى آن؛ تالش 
جامعه منتظر بر اين باشد كه 
به پيروى از امام خود به آن 

اهداف و رفتارها نزديك شود.

 درك عظمت فقدان نبى 
وى در خصــوص آنچــه بــر حضــرت  
فاطمه(س) پس از رحلت نبى مكرم اسالم 
گذشت، خاطر نشان كرد: وقتى  ام سلمهـ  
از همسران خوب پيامبرـ از حال و احوال 
او مى پرســد؛ فاطمه بــا او چنين درد دل 

مى كند: «أَْصَبْحُت بَْيــَن َكَمٍد َو َكْرٍب ُفِقَد 
ِ ِحَجابُُه»؛  النَِّبىُّ َو ُظلِــمَ الَْوِصىُّ ُهِتَك َو اهللاَّ
بين افســردگى و اندوه، صبح نمودم، زيرا 
نبى اسالم از دست رفت و به وصى او ظلم 
شــد». همين اندوه و غم برگشت مردم به 
جاهليت را به عنوان شكواييه همه اهل بيت 
مى بينيم. همان كه قرآن بر آن تأكيد كرده 
ٌد إِالَّ َرُســوٌل َقْد َخلَْت ِمْن  بود: «َو ما ُمَحمَّ
ُسُل أَ َفإِْن ماَت أَْو ُقِتَل انَْقلَْبُتْم َعلى   َقْبلِِه الرُّ

أَْعقابُِكْم»...؛ و محمد نيست مگر 
پيغمبرى از طرف خدا كه پيش 
از او نيز پيغمبرانى بودند و از اين 
جهان در گذشتند، اگر او نيز به 
مرگ يا شــهادت درگذشت باز 
شما به دين جاهليت خود رجوع 

خواهيد كرد. 
درك عظمــت فقدان اشــرف مخلوقات 
كه تمام انبيا و اوصيا چشــم عنايت به او 
بسته اند، درك جايگاه وحى، درك تنهايى و 
غربت و مظلوميت رسول خدا و آزار و اذيت 
هايى كه هيچ كســى مانند او متحمل آن 
نشده «ما أوذى نبى مثل ما أوذيت» است 
كه شايد ما از قدرت درك آن عاجز باشيم. 
فقدان اين شــخصيت به مقدار عظمت او 
بزرگ اســت. بنابراين دورى از رسول خدا 
براى زهرا هراس انگيز اســت و ضجه آور 
و خبر اينكه زودتر از همه به رســول خدا 
ملحق مى شــود، شــادى آفرين و آرامش 

بخش. 
وى در خصوص شكواييه حضرت زهرا پس 
از رحلت حضرت رسول بيان داشت: شكواى 
فاطمه(س) دو جنبه دارد و شــكواى ائمه 

اطهار و حضرت مهدى نيز همان دو جنبه 
را داراست؛ همين غم و اندوه و شكواييه را 
در دعاى افتتاح مى بينيم و ناله و شكواييه 
َّا نَْشُكوا إِلَْيَك  كه منتظران دارند: «اللَُّهمَّ إِن
َماِن َعلَْيَنا َو  َة الزَّ َفْقَد نَِبيَِّنا َو َغْيَبَة َولِيَِّنا َو ِشدَّ
ُوُقوَع الِْفَتِن بَِنا َو تََظاُهَر األَْْعَداءِ َعلَْيَنا َو َكْثَرَة 
َعُدوِّنَــا َو قِلََّة َعَدِدنَا اللَُّهمَّ َفاْفُرْج َذلَِك بَِفْتٍح 
ُه َو إَِماِم َعْدٍل  ُلُه َو نَْصٍر ِمْنَك تُِعزُّ ِمْنَك تَُعجِّ
تُْظِهُره»؛ بارالها! به درگاه تو از فقدان پيامبر 
و غيبــت ولّى خود و ســختى 
زمانه و وقوع فتنه ها و چيرگى 
دشــمنان و كثرت دشمنان و 
كمى عددمان شكايت مى كنيم. 
بارالها! با فتــح عاجل و نصرت 
عّزتمند خــود و امام عادلى كه 
ظاهر مى سازى  فرج را برسان». 
حضرت زهرا(س) با تمام كوشــش شبانه 
و روزانه، پنهان و آشــكارا، افراد را به دين 
خدا و ولى خدا دعوت مى نمود. چه شبانه 
كه به اتفاق اميرالمؤمنين و حسنين(عليهم 
السالم) به در خانه انصار و مهاجر مى رفت 
و تك تك با افراد سخن مى فرمود و چه به 
صورت آشكارا در مسجد پيامبر در حضور 
همه يا با ناله ها و گريه هاى شــبانه و روز 
خود. حضرت مهدى(عج) نيز تالشــگرى 
است خستگى ناپذير، عنايات ايشان فقط 
در حد راه نشان دادن به محروم گمشده اى 
خالصه نمى شود. در طول تاريخ؛ هدايت ها، 
جلــوه نمايى ها و الطاف ايشــان بى حد و 

اندازه است.
 امام سجاد(ع) در وصف منتظران حضرت 
 ِ َعاُة إِلَى ِديِن اهللاَّ مهدى چنين فرمودند: «الدُّ

ِسّراً َو َجْهراً»؛ منتظران پنهان و آشكارا، افراد 
را به دين خدا دعوت مى كنند.

 دفاع ازدين در عين مظلوميت وغربت
رئيس انجمن مهدويت حوزه علميه داليل 
صبر معصومين در برابر سختى هاى وارده 
را اين گونه بيان كرد: حضرت زهرا(س) با 
همه وجود از دين دفاع و در عين مظلوميت 
و غربت بر ســختى ها استقامت و در آخر 
جان خود را فــداى ولى خدا و وصى نبى 
خدا كرد. تحمل و صبر حضرت مهدى براى 

دفاع از دين است. 
براى جامعه منتظر كه الگوى خود را امام 
خود و حضرت زهرا قرار داده است؛ مبارزه 
و دفــاع از دين، مهم ترين وظيفه اســت. 
حجت االسالم جعفرى درباره الگو پذيرى 
امام عصر از دخت مكرم نبى اسالم گفت: 
حضــرت مهدى(عج) مى فرمايــد: الگوى 
خوب من [رفتار و كردار و...] دختر رسول 
خداســت. صبر و اســتقامت و پيروزى و 
ظفرمنــدى در اين صبر يكى از جلوه هاى 
مهم اســوه پذيرى حضرت مهدى(عج) از 

حضرت زهرا(س) است.

 مبارزه و تالش خستگى ناپذير 
امتحان فاطمى بود

حجــت االســالم محمد صابــر جعفرى 
خاطرنشــان كرد: مصيبت هــاى بزرگى 
را فاطمــه(س) تحمل نمود؛ ســختى ها، 
فرامــوش كردن ها، از يــاد رفتن واليت، 
مظلوميت، ديــدن رنج ها و انزواى اصحاب 
و يارانى چون ســلمان و ابوذر، دل به دنيا 
سپردن عّده اى و فراموش كردن راه واليت 
استخوان در گلو، خار در چشم (چون على 
عليه السالم، هم ُكفو خود). و اينكه تو تمام 
كوشــش خودت را انجام دهى؛ شبانه روز، 
انصــار و مهاجر را متذكر شــوى و خواب 
ســنگين آنان كه خود را به خواب زده اند 

پايان نپذيرد، درد سنگينى است.
 امتحان ســختى اســت، امتحان همراه 
با مبــارزه و تالش خســتگى ناپذير. كار 
سنگينى است، اينكه تو دلسوزانه، پنهان و 
آشكارا، خيرخواه افراد باشى آنان را بر خود 
مقدم دارى (الّجار ثُّم الــّدار) در دعاهاى 
صبح و شــبانه ات پيوسته، دعاگوى آنان 
باشى، از خدا برايشان طلب مغفرت كنى 
و حّتى از آنانى كه مستحق عذابند براى 
حفظ اسالم و... از نفرين و عذابشان صرف 
نظر كنى. بايد تا برقرارى عدالت و فرداها 
صبــر كنى. و مهدى نيز امروز صبورترين 

انسان هاست. 

رئيس انجمن مهدويت حوزه علميه قم:

فاطمه الگوى امام عصر است

يك پيشنهاد سازنده به ائمه جمعه و مساجد 
حجت االسالم و المسلمين عليرضا پناهيان 

رسول خدا(ص) مردم شهر مدينه را به گروه هاى 10نفره، سازماندهى كرد و باالى 
ســِر هركدام از آن ها، يك رئيس يا سرگروه قرار داد كه نامش «عريف» بود. خوِد 
اين سرگروه ها با يك شوراى مركزى 12نفره به نام «نقبا» در ارتباط بودند؛ يعنى 

به واسطه نقبا، به پيامبر متصل مى شدند.
در جامعۀ ما، اگر ائمه محترم جمعه و جماعات، مانند رسول خدا(ص) به سازماندهى 
و شبكه سازى مخاطبان خود اقدام كنند، كارها بهتر پيش خواهد رفت. نمى شود 
صرفاً با ســخنرانى هاى عمومى به اصالح جامعه پرداخت. آيا مسجدى هاى ما به 

گروه هاى 10نفره سازماندهى شده اند؟
ســازماندهى و تشــكيالت، هم عامل رشــد معنوى و اخالقى است و هم الزمۀ 
قوى شدِن مردم در معيشــت است. مسجد محل ارتباط  گرفتِن مردم با يكديگر 
اســت؛ نه اينكه صرفاً در كنارِ هم بنشــينند، نماز بخوانند و بروند و با هم كارى 

نداشته باشند!
كنارِهم نشستن در صف نماز جماعت، بايد مقدمۀ تعاون و تشكيالتى زيستن باشد 

و امام جماعت، رئيس گروه است؛ نه اينكه صرفاً پيشنماز باشد.

آيت اهللا جوادى آملى: 
«فاطميه» نبايد فقط به اشك و گريه بگذرد

معارف: آيت اهللا جوادى آملى گفت: «فاطميه» نبايد فقط به اشك و گريه بگذرد، 
بلكه بايد خطبه فدكيه حضرت درسى شود و در حوزه ها تدريس گردد به ويژه در 

جامعه الزهرا، منافاتى ندارد كه هم گريه كنيم و هم باسواد شويم!
اين مرجع تقليد تأكيد كرد: گراميداشت فاطميه به اين است كه منطق آن حضرت 

زنده و حفظ شود.
وى در ديدار رئيس مركز خدمات حوزه هاى علميه به همراه جمعى از معاونين، 
مديران ستادى و مديران استانى اين مركز اظهار داشت: هرگز از علم فاصله نگيريد، 
تا نفس مى كشيد درس و بحث را ادامه دهيد، نام يك عده از فرشتگان در كنار 
نام عالمان دين ذكر شــده است؛ «شهداهللا أنه ال إله إال هو والمالئكة وأولوالعلم» و 
درباره شرف عالمان دين همين بس كه نام آنها با نام مالئكه در قرآن كريم همراه 

شده است.
اين مفسر قرآن تأكيد كرد: بايد حرفى بزنيم و مطلبى بنويسيم كه خدا به حرف 
و قلم ما سوگند بخورد، همانگونه كه مى فرمايد: «ن َوالَْقلَِم َوَما يَْسُطُروَن»، چرا ما 

مخاطب و مصداق اين قسم الهى نباشيم، اين راه براى ما باز است.
معظم له خاطرنشان كرد: از طرف ديگر فرشتگانى هستند كه به حوزه هاى علميه 
و طالب علوم دينى خدمات مى دهند مانند اينكه بالهاى خود را در مسير عبور آنها 
پهن مى كنند، اين روايت را مرحوم كلينى ذكر مى كند كه «إن المالئكة لتضعوا 

أجنحتها تحت اقدام طالب العلوم».

رئيس ستاد برگزارى نماز جمعه تهران:
ديكته مطالب به ائمه جمعه دروغ محض است

حوزه: رئيس ستاد برگزارى نماز جمعه تهران با بيان اينكه چيزى به ائمه جمعه 
ديكته نمى شــود و شبهه ديكته مطالب به ائمه جمعه دروغ محض است، گفت: 
ممكن اســت بولتن خبرى و بريده جرايد، رسانه ها در اختيار ائمه جمعه گذاشته 
شــود، اما يكى از مميزه هاى نماز جمعه در كشــور ما اين است كه هر خطيبى 

خودش تصميم بگيرد كه مطالبش را تنظيم كند. 
سيدباقر پيشنمازى افزود: خطباى محترم از مجارى مختلف جست وجو مى كنند 
و براساس مجموعه جمعبندى خودشان هم مباحث خطبه اول و هم خطبه دوم 

را تدوين و ارائه مى كنند.
  وى تصريح كرد: نماز جمعه تهران تريبون رسمى ديپلماسى وزارت خارجه است 
و بعضى مسائل كه بايد به نحوى به گوش مخاطب خارجى يا منطقه اى برسد، از 

طريق همين تريبون نماز جمعه مطرح مى شود. 
به همين جهت، تريبون نماز جمعه پايتخت يك مرجعيتى در اين موضوع دارد، 
يعنى مبنايى هســت براى اينكه تذكرى، انذارى، هشدارى يا دعوتى باشد، از اين 

تريبون بشنوند.

به كماالت امروز خود
 قانع نباشيم 

معارف: استاد محسن قرائتى در ادامه سلسله 
مباحث تفســيرى خود با موضوع «تفســير 
قطره اى» به بيان آموزه هاى آيه 128سوره بقره 

پرداخته است.  
«پروردگارا! ما را تسليم (فرمان) خود قرار ده و 
از نسل ما (نيز) اّمتى كه تسليم تو باشند قرار 
ده و راه و روش پرســتش را به ما نشــان ده و 
توبه  ما را بپذير، كه همانا تو، توبه پذير مهربانى. 

(آيه 128بقره)
* نكته ها      

با آنكه حضرت ابراهيم و اســماعيل هر دو در 
اجراى فرمان ذبح، عالى ترين درجه تســليم 
در برابر خــدا را به نمايش گذاردند، اّما با اين 
همــه در اين آيه از خداونــد مى خواهند كه 
ما را تســليم فرمان خودت قــرار ده. گويا از 
خداوند تسليم بيشتر يا تداوم روحّيه تسليم 
را مى خواهند. كسى كه فقط تسليم خدا باشد، 
نه تسليم عموى بت تراش مى شود و نه در برابر 
بت ها به زانو مى افتد و نه از طاغوت ها پيروى 

مى  كند.
* پيام ها      

1- به كماالت امروز خود قانع نشويد، تكامل 
و تــداوم آن را از خدا بخواهيد. «ربنا و اجعلنا 

مسلَمين لك»
2- توّجه به نســل و فرزندان، يك دورنگرى 
عاقالنه و خداپســندانه اســت كه حاكى از 
وسعت نظر و سوز و عشق درونى است و بارها 
در دعاهاى حضرت ابراهيم آمده است. «ومن 

ذريّتنا»
3- راه و روش بندگــى را بايد از خدا آموخت 
وگرنه انسان، گرفتار انواع خرافات و انحرافات 

مى شود. «أرنا مناسكنا»
4- تا روح تســليم نباشد، بيان احكام سودى 
نخواهد داشــت. در اينجا ابراهيم(ع) ابتدا از 
خداوند روح تسليم تقاضا مى  كند، سپس راه 
و روش عبادت و بندگى را مى خواهد. «واجعلنا 

مسلَمين لك... ارنا مناسكنا»
5 - نياز به توبه و بازگشــت الطاف الهى، در 
هر حال و براى هر مقامى، ارزش اســت. «تب 

علينا*»
6- يكــى از آداب دعا، ســتايش پــروردگار 
اســت كه در اين آيه نيز به چشم مى  خورد. 

«التواب الرحيم»
*در حديث مى  خوانيم: رسول اكرم(ص) هر 
روز، هفتاد مرتبه استغفار مى  نمود، با اينكه او 

معصوم بود و هيچ گناهى نداشت.

نظر مراجع در مورد ولنتاين
پرسش: روز والنتاين يا روز عشق يا روز عشاق 
در فرهنگ مسيحى سده هاى ميانه و سپس 
فرهنگ مدرن غربى، روز ابراز عشق است كه به 
صورت ساالنه برگزار مى شود. آيا جشن گرفتن 
و برگزارى و ترويج چنين مراســمى از سمت 

مسلمانان جايز است؟
آيت اهللا خامنه اى:

پاسخ: در صورتى كه مستلزم مفسده يا ترويج 
فرهنگ باطل غربى گردد، جايز نيست.

آيت اهللا مكارم شيرازى: 
پاسخ: در صورتى كه از اين فرصت به عنوان 
ابراز عشق و عالقه به نامحرمى استفاده شود 
كار حرامى است و حتى در مورد افراد محارم 
نيز چون يك فرهنگ غربى اســت كار خوبى 

نمى باشد.

يك حديث / يك تصوير

درنگ

خبر

با علما

تحمل و صبر حضرت 
مهدى(عج) براى 
دفاع از دين است. 
براى جامعه منتظر 
كه الگوى خود را 
امام خود و حضرت 
زهرا(س) قرار داده؛ 
مبارزه و دفاع از 
دين، مهم ترين 
وظيفه است

بــــــــرش

«دليل برخاستن هنگام شنيدن كلمه «قائم
حجت االسالم سيدجعفر موسوى نسب

پرسمان

پرســش: چرا هنــگام شــنيدن كلمه «قائــم» كــه يكى از 
القــاب امــام زمان(عــج) اســت مــردم از جــا برمى خيزند؟
پاسخ: عظمت و بزرگى حضرت امام زمان(عج) بر ما روشن است 
و وقتى كه انسان در مقابل يك انسان كامل آن هم امام خود قرار 
مى گيرد، ادب و احترام و محبت قلبى ايجاب مى كند، انسان ارادت 
كامل خود را نسبت به آقا و سرور خود ابراز كند و در روايات وارد 
شــده اســت كه در هر جا نام امام زمان(عج) برده شود، حضرت 
همزمان به آن مكان و آن اشخاص توجه مى كنند و خوب است در 
مقابل حضرت، ما هم با بلند شدن و سرپا ايستادن خودمان، ابراز 
محبت و احترام و اظهار آمادگى براى قيام داشته باشيم. اين عمل 
اقتدا به ســيره ائمه قبل از امام مهدى(عج) نيز هست. در روايت 

وارد شــده است كه وقتى نام حضرت در حضور امام رضا(ع) برده 
مى شد، حضرت به تمام قامت مى ايستادند و دست بر سر خود قرار 
مى دادند. اين عمل يعنى برخاستن، در عصر امام صادق(ع) نيز بوده 
است، چنان كه از امام صادق(ع) پرسيدند زمانى كه نام قائم برده 
مى شود، علت قيام (ايستادن) چيست؟ حضرت در جواب فرمودند: 
صاحب االمر غيبتى دارد بسيار طوالنى و از كثرت لطف و محبتى 
كه به دوســتانش دارد هر كس وى را به لقب قائم ياد نمايد، آن 
جنــاب هم نظر لطفى به او خواهد كرد و چون در اين حال مورد 
توجه امام واقع مى شود، ســزاوار است از باب احترام، بپا خيزد و 

تعجيل فرجش را از خدا بخواهد.
پس اين بلند شــدن و قيام نمودن هنــگام آمدن نام قائم آل 

محمد(ص)، خود ريشــه مذهبى دارد و ابــراز ارادت و محبت 
نسبت به امام عصر(عج) است و بلند شدن واجب نيست، ولى 

مستحب مؤكد است.
* معرفى منابع براى مطالعه بيشتر:

1- وظايف منتظران امام عصر(عج)، عبدالرحمن انصارى.
2- وظايف مؤمنين در عصر غيبت، سيدعلى حسينى مؤذن.

3- پيوند معنوى با ســاحت قدس مهدوى، همدانى، بن شير 
محمد.

4- انتظارات حضرت مهدى از شيعيان، سيدجواد رضوى.
5- وظايف الشيعة فى زمن الغيبة،  زاده حسينى.

نكته هاى ناب 

احكام

نظرات و پيشنهادهاى خود  نسبت به محتواى 
صفحه و همچنين پرسش هاى دينى خود را

 به شماره سامانه 903270003 ارسال كنند.

معارف

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

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی

براب��ر رأی ش��ماره 139660306004004815 هیئ��ت اول/دوم موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مهوش معماری فرزند محمد علی بش��ماره شناس��نامه 50 صادره از گناباد در 6دانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 

169/12 مترمربع قسمتی از پالک 25335 فرعی از شماره 4- اصلی آبکوه بخش 9 مشهد محرز گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو م��اه اعتراض خود را به 
این اداره 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 صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد 

شد.آ-9619804      م.الف4959
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/12

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمداسماعیل ذاکری

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

آگه��ی موضوع م��اده 3 قانون و ماده 13 آیین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 
رسمی

براب��ر رأی ش��ماره 139660306004005407 هیئ��ت اول/دوم موض��وع قان��ون تعیی��ن تکلیف وضعیت ثبت��ی اراضی و 
س��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک مشهد ناحیه دو تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
آقای محمد توفیق فرزند ولی بشماره شناسنامه 102 صادره از زاهدان نسبت به ششدانگ اعیان یک باب منزل به مساحت 

125 مترمربع قسمتی از پالک شماره 24812 فرعی از 4- اصلی اراضی آبکوه بخش 9 مشهد محرز گردیده است.
ل��ذا ب��ه منظور اط��الع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی میش��ود در صورتی که اش��خاص نس��بت به صدور 
س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باشند میتوانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این 
اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نمایند. بدیهی اس��ت در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت صادر خواهد ش��د. 

آ-9619802       م.الف4963
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/26
تاریخ انتشار نوبت دوم: 96/12/12

رئیس ثبت اسناد و امالک- محمداسماعیل ذاکری

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک بیرجند

هیات موضوع قانون تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقد سند رسمی
آگه��ی موض��وع ماده 3 قانون و م��اده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی واراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند 

رسمی
برابر رای ش��ماره 139660308001003710 – 1396/11/21هیات اول/ دوم  موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی وس��اختمانهای فاقد سند رسمی مس��تقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک بیرجند تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 

آقای حسین یزدان شکوه  فرزند محمد بشماره شناسنامه 2099 و  شماره ملی  0651939542 نسبت به ششدانگ یکباب 
من��زل به مس��احت 252/7 متر مربع قس��متی از پالک 31 فرعی از 1427 - اصلی بخ��ش 2 بیرجند از محل مالکیت اقای 

محمد یزدان شکوه  )مرغی سابق( و خانم فاطمه خسروی تائید و محرز گردیده است .  
لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 15 روز آگهی  می ش��ود درصورتی که اش��خاص نسبت به صدور سند 
مالکیت متقاضی اعتراضی داش��ته باش��ند 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 درصورت انقضای مدت مذکور وعدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد.9619943
تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/12/12

علی فضلی -رئیس  ثبت اسناد و امالک بیرجند

اداره کل ثبت اسناد وامالک خراسان جنوبی
آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های

 فاقد سند رسمی حوزه ثبتی شهرستان فردوس
نظر به دس��تور مواد یک و س��ه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی و ماده 13 آیین 
نامه قانون فوق الذکر امالکی که در هیئت مندرج در قانون مذکور مس��تقر در اداره ثبت اس��ناد و امالک شهر فردوس مورد 

رسیدگی و رای آن صادر گردیده جهت اطالع عموم به شرح ذیل آگهی می گردد.
آق��ای کاظم جمش��یدی  فرزند  ش��کراله  شش��دانگ یکباب باغمنزل   به مس��احت 688  متر مرب��ع ، از 1676 فرعی   از 
یک- اصلی بخش یک  فردوس از محل مالکیت مش��اعی خودش��ان  محل وقوع ملک شهرستان فردوس-  باغشهر اسالمیه-

خیابان مسلم بن عقیل
به موجب ماده 3 قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی این آگهی نسبت به امالک فوق 
الذکر به فاصله 15 روز از طریق روزنامه کثیراالنتشار و محلی آگهی و درصورتی که اشخاص ذی نفع به آراء صادره اعتراضی 
داش��ته باش��ند باید از تاریخ انتشار آگهی و در روستا ها از تاریخ الصاق در محل تا دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت محل 
تحویل دهد و رس��ید اخذ نماید،معترضین باید ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض مبادرت به تقدیم دادخواس��ت 
به دادگاه عمومی محل نمایند و گواهی تقدیم دادخواس��ت را به اداره ثبت محل تحویل دهند،در این صورت اقدامات ثبت 
،موک��ول به ارائه حکم قطعی دادگاه اس��ت ،در صورتی که اعتراض در مهلت قانونی واص��ل نگرددیا معترض ،گواهی تقدیم 
دادخواس��ت به دادگاه عمومی محل را ارائه نکند،اداره ثبت محل مبادرت به صدور س��ند مالکیت می نماید و صدور س��ند 

مالکیت مانع مراجعه متضرر به دادگاه نیست.9620045
 تاریخ انتشارنوبت اول :   1396/11/26

تاریخ انتشار نوبت دوم :1396/12/12
حسن رضا ندائی  -رئیس اداره  ثبت اسناد و امالک شهرستان فردوس

هیأت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی
 و ساختمان های فاقد سند رسمی

آگهی موضوع ماده 3 قانون  و ماده 13 آئین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و س��اختمان های فاقد س��ند 
رسمی

 برابر کالس��ه 96/302 و رأی ش��ماره 139660307114002793 هیئت اول موضوع قان��ون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی 
اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک شیروان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی 
خانم مریم با فطرت فرزند غالمعلی  به ش��ماره شناس��نامه 1065 صادره از ش��یروان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت 
136/49 متر مربع  قس��متی ازپالک 1046  فرعی از 13 اصلی باغات و حومه واقع در قطعه س��ه ش��یروان واقع در بخش 5 
قوچان از ذیل تمامی مالکیت مش��اعی متقاضی 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 س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند 
از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس از اخذ رس��ید، 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.9620064   م الف38
تاریخ انتشار نوبت اول: 96/11/26
تاریخ انتشار نوبت دوم :96/12/12

صمد ابراهیم زاده- رئیس اداره اسناد و امالک

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه خانم کنیز دل خس��ته  دارای شناس��نامه ش��ماره 302 به ش��رح دادخواس��ت به کالس��ه  960290 از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان اکبر داخته به شناس��نامه 136  در تاریخ 

1379/12/10 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1 شهربانو دشتبانی مقدم   فرزند یعقوب  ش ش 126 ت.ت 1306 شوهرمتوفی

2لیلی داخته  فرزند اکبر ش ش348  ت.ت 1340 فرزند متوفی
3کنیز دل خسته  فرزند اکبر  ش ش 302  ت.ت1329   فرزند متوفی

4-شمسی داخته  فرزند اکبر  ش ش 2 ت.ت 131343 فرزند متوفی
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد9620061
شعبه یک  شورای حل و اختالف شهرستان مه والت 

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه خانم کنیز دل خس��ته  دارای شناس��نامه ش��ماره 302 به شرح دادخواست به کالس��ه  960287 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان شهربانو دشتبانی مقدم جنت آباد به شناسنامه 126  

در تاریخ 1389/10/16 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1 لیلی داخته   فرزند  اکبر  ش ش 348 ت.ت 1340   فرزند متوفی

2کنیز دل خسته   فرزند اکبر  ش ش 302 ت.ت 1329 فرزند متوفی
3شمسی داخته فرزند اکبر  ش ش 2  ت.ت1343   فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد9620062
شعبه یک  شورای حل و اختالف شهرستان مه والت 

رونوشت آگهی حصروراثت
نظر به اینکه اقای عباسعلی ربانی مرندیز دارای شناسنامه شماره 4943 به شرح دادخواست به کالسه  960291 از این شورا 
درخواست گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان لیلی داخته به شناسنامه 348  در تاریخ 93/11/29 

در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به
1 محمد ربانی مرندیز   فرزند عباسعلی  ش ش 2376 ت.ت 1342 شوهرمتوفی
2عباسعلی ربانی مرندیز  فرزند محمد  ش ش 4943 ت.ت 1365 فرزند متوفی
3حسن ربانی مرندیز   فرزند محمد  ش ش 16022  ت.ت1366   فرزند متوفی

4-فاطمه ربانی مرندیز  فرزند محمد  ش ش 3017 ت.ت 1360 فرزند متوفی
5-عفت ربانی مرندیز فرزند محمد ش ش 4307 ت ت 1361  فرزند متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به اس��تناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی می نماید تا هر 
کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نش��ر آگهی طرف مدت یک ماه به شورا تقدیم دارد واال 

گواهی صادر خواهد شد9620063
شعبه یک  شورای حل و اختالف 

شهرستان مه والت

آگهی مزایده اموال غیرمنقول)نوبت اول(
نظربه اینکه به موجب اجراییه اصداری ازش��عبه اول حقوقی دادگس��تری شهرس��تان ورامین بش��ماره 9610420207100
209مورخه1396/7/1درخصوص محکوم له آقای فرهاد خس��روی دایربرمطالبه طلب ودرجهت  اس��تیفاءمحکوم به درحق 
محکوم له بدینوس��یله محکوم له طی نامه ش��ماره139605801060001167مورخه1396/9/18 اداره ثبت اسناد وامالک 
شهرس��تان ورامین اقدام به توقیف ش��ش دانگ پالک ثبتی111/5432 به مشخصات مشروحه نموده است ملک مورد اشاره 
دردوطبقه مجزا به مالکیت آقای حسن سیلسپوربه نشانی ورامین خ مسجد جامع ک ش خدایی پ10 دارای 136مترمربع 
عرص��ه )200مترزیربن��ا( دردوطبقه دارای امتیازآب برق گازو تلفن )فاقد تجاری می باش��د(قدیمی س��ازبوده وفعال درطرح 
تعریض قرارندارد که طبق نظریه کارش��ناس منتخب قیمت کل ملک مذکوربه مبلغ 2224000000 ریال معادل دویس��ت 
وبیس��ت ودو میلیون وچهارصد هزارتومان ارزیابی وقیمت گذاری گردیده اس��ت وازاعتراض مصون مانده است که ملک فوق 
برای روزپنجش��نبه مورخ1396/12/10 ازس��اعت10 الی11صبح درمحل اجرای احکام مدنی دادگس��تری ورامین به مزایده 
گذاش��ته خواهد ش��د ومزایده از قیمت کارشناس��ی شروع وبرنده مزایده کس��ی خواهد بود که باالترین قیمت راقبول نماید 
وفی المجلس ده درصد وجه مزایده ازخریداراخذ ومابقی ظرف 2 ماه ازتاریخ مزایده مهلت دارد که به صندوق دادگس��تری 
واریزنماید.ضمنأطالبین می توانند پنج روزقبل ازتاریخ جلس��ه مزایده وبا مراجعه به اجرای احکام ازملک فوق دیدن فرمایند 

1740خ/م الف9620065
مدیردفتردفتراجرای احکام مدنی دادگستری

 شهرستان ورامین

رونوشت آگهی حصروراثت
خواه��ان رونوش��ت حصر وراثت عبدالنب��ی آذربادفرزند بهادر دارای شناس��نامه ش��ماره 1590 صادره از زاهدان به ش��رح 
دادخواس��ت تقدیمی ثبت ش��ده به کالسه  9609985500200247   ازاین ش��ورا در خواست گواهی حصر وراثت نموده و 
چنین توضیح داده که شادروان فاطمه کوردی فرزند شه دوست بشناسنامه 7812 صادره از زاهدان درتاریخ1395/11/09در  

اقامتگاه دائمی خود بدرود حیات گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصر است به : 
1- متقاضی با مشخصات فوق فرزند متوفی

2- عبدالمجید آذرباد فرزند بهادر به شناسنامه 7 صادره از زاهدان فرزند متوفی
3- محمدعلی آذرباد فرزند بهادر به شناسنامه 992 صادره از زاهدان فرزند متوفی

4- خان بی بی کوردی فرزند بهادر بشناسنامه 7814 صادره از زاهدان فرزند متوفی
5- زینب آذرباد فرزند بهادر به شناسنامه 243 صادره از زاهدان فرزند متوفی

6- دربخت آذرباد فرزند بهادر به شناسنامه 10245صادره از زاهدان فرزند متوفی
7- مریم آذرباد فرزند بهادر به شناسنامه 215 صادره از زاهدان فرزند متوفی

8- خدارحم آذرباد فرزند بهادر به شناسنامه 530 صادره از زاهدان فرزند متوفی
9- نازبی بی آذرباد فرزند بهادر به شناسنامه 3621659811 صادره از زاهدان فرزند متوفی والغیر

  اینک با انجام تشریفات مقدماتی در خواست مزبور یک نوبت آگهی می گردد تا چنانچه شخصی اعتراضی دارد و یا وصیت 
نامه ای از متوفی نزد او می باش��د از تاریخ نش��ر آگهی ظرف مدت یکماه به این ش��ورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد 

شد . 9620059  م الف:3616
حمیدرضا بندانی 

 قاضی شورای حل اختالف شماره یک   زاهدان
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

توقف توليد 10 خودرو پرمصرف قوت گرفت  اقتصاد: درحاليكه پيشتر توقف توليد و واردات 25 خودروى غير استاندارد از اول دى 96 رسانه اى شده بود، حاال بعد از انتقاد شديد مسئوالن از بى كيفيتى 
خودروهاى داخلى وعدم رضايت مردم ظاهراً توليد 10 خودروى ديگر به دليل مصرف باالى سوخت متوقف مى شود.در اين باره پيمان پيرايش مديركل نظارت بر اجراى استاندارد صنايع فلزى سازمان ملى استاندارد 

ايران با تأييد خبر اجراى مرحله دوم تطابق استاندارد مصرف سوخت خودروها، از احتمال توقف خط توليد 10 خودرو از ابتداى تيرماه سال آينده خبر داد.

90 دالل دستگير و 755 حساب مسدود شد
حمله به گرانى ارز

سرانجام  اقتصاد- فرزانه غالمى: 
پليس، راسته ارزفروشــان را براى 

دالالن و سوداگران، ناامن كرد. 
به گزارش خبرنگار ما روز گذشــته 
ســناريوى برخورد مستقيم نيروى 
انتظامى با دالالن ارزى كليد خورد. 
بر اساس مشاهدات خبرنگار ما، اين 
اقدام پليس به مذاق صرافان كامًال 

خوش آمده و اين رضايت را مى شــد از خنده هاى به  پهناى صورت صرافان به 
وضوح دريافت.

دالالن سبزه ميدان، خيابان فردوسى و پاساژ افشار روز گذشته زير سايه سنگين 
نيروهاى انتظامى، آفتابى نشدند و آن ها هم كه آمده بودند، چه بسا ميهمان نيروى 
انتظامى شدند. از شواهد و قراين پيدا بود كه فردايى ها و آن ها كه گفته مى شود 
آتش بيار معركه ارزى اين روزها هستند تقريبا ناپديد شدند و به عبارتى معامالت 
غير واقعى فعالً مسكوت مانده است.يكى از صرافان به خبرنگار ما گفت: شنيده ايم 
پليس حتى نيروهاى لباس شخصى هم در اطراف اينجا مستقر كرده تا كنترل 

اوضاع را به صورت مطمئنى در دست بگيرد.
صراف ديگرى هم گفت: به چشم خودم ديدم كه گروه زيادى را دستگير كردند، 
اما تعدادشان را نمى دانم. البته در اين شرايط حتى دستگيرى يك نفر هم بر بازار 

مؤثر خواهد بود و نوعى خط و نشان كشيدن جدى براى دالالن سودجو است.
حضور پر تعداد نيروهاى انتظامى تا ساعت 14 و 30 دقيقه و لحظه تنظيم اين 
گزارش همچنان ديده ميشد و به گفته حاضران، شايد تا پايان روز كارى جارى و 

شايد روزهاى آينده هم اين نمايش قدرت ادامه داشته باشد.
مشــاهدات خبرنگار ما از بازار ارز فروش هاى فردوسى حكايت از آن داشت كه 
آرامشى از جنس «امنيتى» فعالً برقرار شده و به هيچ وجه خبرى از دالالن دالر 
به دست نيست و گويا اهالى سوداگر اين منطقه هرگز به اين منطقه پا نگذاشته و 
جوالن نداده اند! همچنين خريد دالر در روز گذشته به حداقل رسيد، ولى تقاضاى 

فروش آن هم از ترس افت قيمت و متضرر شدن، پررنگ بود.
خبرگزارى ايلنا روز گذشته به نقل از سرهنگ يگان امداد نيروى انتظامى حاضر 
در خيابان منوچهرى  از دســتگيرى 12 دالل اصلــى ارز خبر داد. اين گزارش 

همچنين از دستگيرى 40 نفر در سبزه ميدان نوشت.
مهر هم به نقل از رئيس پليس پايتخت از دســتگيرى 90 دالل ارزى خبر داد. 
سردار حسين رحيمى گفت: در نتيجه اين دستگيرى ها و در دقايق اول بيش از 
100 تومان قيمت ارز پايين آمد و عمليات، تأثيرگذار بود ضمن اينكه بالغ بر 500 

هزار انواع ارز كشف و ضبط و 10 صرافى غيرمجاز پلمب شد.
رئيس پليس پايتخت ادامه داد: اين طرح با قوت و به صورت مستمر ادامه خواهد 
داشت و بانك مركزى از ما درخواست ورود به بازار و برخورد با اخاللگران را دارد؛ 
بنابراين پليس محل فعاليــت دالالن را ترك نمى كند و حتى پاتوقهاى جديد 

احتمالى آنان را شناسايى مى كند. 
رحيمى خاطرنشــان كرد: اغلب دستگير شدگان از قبل شناسايى شده بودند و 
عمليــات كمتر از 10 دقيقه صورت گرفت. همچنين به پليس فتا نيز مأموريت 
شناســايى دالالن در فضاى مجازى محول شد و  16 واحد ديگر از سوى پليس 

امنيت شناسايى و تذكر گرفته اند.
وى درباره اينكه آيا «جمشــيد بســم اهللا» نيز در اين عمليات دستگير شده يا 
خير؟ گفت: فردى به نام «س» كه جايگزين اين فرد شده بود در عمليات ديروز 

دستگير شد.
برخى رسانه ها از مسدود شدن 755 حساب دالالن ارزى با 20 هزار ميليارد 
تومان گردش مالى خبر داده اند و قرار است برخورد با تخريبگران و سوداگران 
بــازار ارز در روزهاى آينده به صورت جدى ادامه پيــدا كند و مجازات هاى 

سنگينى براى اين افراد در نظر گرفته شده است. 
اضافه مى شود بانك مركزى هم بناست اقدام هاى پيشنهادى خود را براى كنترل 
بــازار ارز اعالم كند. در نتيجه برخوردهــاى انتظامى دالر با 100 تومان كاهش 
قيمت در بازار آزاد به 4833 تومان و سكه تمام  بهار آزادى طرح جديد هم با 14 

هزار تومان كاهش قيمت به 1 ميليون و 577 هزار تومان رسيد.

 تذكر 90 نماينده مجلس به رئيس جمهور 
عضو هيئت رئيسه مجلس گفت: 90 نفر از نمايندگان نسبت به نابسامانى در بازار 
ارز بــه رئيس جمهور تذكر دادند. بهروز نعمتى با بيان اينكه تذكر نمايندگان در 
اعتراض به افزايش نرخ ارز جدى است، افزود: آقاى الريجانى ما نمى دانيم علت اين 
نابسامانى را از چه كسى بخواهيم و به چه كسانى بايد تذكر دهيم بنابراين هرچه 

سريعتر تذكر اين نمايندگان درباره ارز را در دستور كار قرار دهيد.
على الريجانى در پاسخ به تذكر نعمتى عنوان كرد كه هيئت رئيسه موضوع تذكر 

نمايندگان نسبت به موضوع ارز را پيگيرى كند.

گزارش روز

گزارش دو

كه  كار  قانون  اصالح  اقتصاد/ زهرا طوسى     
به  قالب اليحه اى بين دولت و مجلس دست  در 
دست مى شود، همواره يكى از خواسته هاى اصلى 

گروه هاى كارگرى و كارفرمايى بوده است.
 قانونى كه به دليل چالش هاى زياد منجر به تأسيس 
مجمع تشخيص مصلحت نظام شد، حتى پس از 
تصويب در ســال 69، هنوز هم مورد انتقاد است. 
فعاالن حوزه كار معتقدند در شرايطى كه تنها هفت 
درصد جامعه كارگرى از امنيت شغلى و 37 درصد 
آن ها از معيشت مناسب برخوردارند، بايد از طريق 
گفت و گوهاى اجتماعى ميان كارگران، كارفرمايان 

و وزارت كار، مشكالت اين عرصه را رفع كرد. 
در اين راستا با دو تن از دست اندركاران اين حوزه 
گفت و گو كرده ايم. هادى ابوى دبيركل كانون عالى 
انجمن هاى صنفى كارگران كشــور و رئيس كانون 
انجمن هاى صنفــى كارگران خراســان رضوى و 
احمد عبداهللا زاده نايــب رئيس كانون كارفرمايى 
شركت هاى خدمات ادارى، فنى و مهندسى كشور و 
رئيس هيئت مديره كانون كارفرمايى حرف خراسان 
رضوى در نيمروزى زمستانى ميهمان روزنامه قدس 
بودند و درباره برخى موارد اختالفى جامعه كارگرى 
و كارفرمايى صحبــت كردند. ماده 141 قانون كار 
درباره نحوه تعيين دستمزد، تبصره دو ماده هفت و 
لزوم بستن قراردادهاى دايمى در مشاغلى با ماهيت 
مستمر، ماده 10 و ضرورت تنظيم قرارداد كار قابل 
ارائــه به مراجع قضايى، مــاده131 مبنى بر ايجاد 
تشكل هاى كارگرى، ماده 27 درباره اخراج كارگران 
و ماده 148 درباره بيمه كارگران از جمله مواردى 

بود كه در اين مجال به آن ها پرداخته شد.

 ضمن تشــكر از حضور شــما به عنوان 
اولين  كارفرمايى،  و  كارگرى  جامعه  نماينده 
بندى كــه مورد اختالف اســت، بحث داغ 
تعيين دستمزد كارگران طبق ماده 41 قانون 
كار است كه مى گويد پرداخت دستمزد بايد 
با توجه به سبد معيشت باشد. بفرماييد چرا 
چانه زنى نمايندگان كارگر و كارفرما و دولت، 
به يك تفاهم مطلوب منجر نمى شود؟ چنانچه 
هياهوى افزايش دستمزد 15 ميليون كارگر در 
سال گذشته نيز به كمى بيش از يك ميليون 

تومان خاتمه يافت.
ابوى: قانون كار از معدود قانون هايى اســت كه به 
جاى مجلس در مجمع تشخيص مصلحت نظام به 
تصويب رســيده كه اهميت آن را مى رساند. يكى 
از مباحث مهم در آن تفاهم كارگر و كارفرما ســر 
حقوق است؛ از باب حكومتدارى بايد مبالغى طبق 
ماده 41 با نظر شــوراى ســه جانبه تعيين شود. 
اقتصاددانان سه ميليون و 200 هزار تومان را خط 
فقر مى گويند، ما اسمش را مى گذاريم خط زندگى 
كه فاصله اش با حقوق ما يك سوم است، يعنى 10 
روز حقوق مى گيريم و 30 روز زندگى مى كنيم. اين 
قانون مى گويد كه دستمزد كارگران با توجه به نرخ 
تورم تعيين شود، ولى مزد تعيين شده بايد بتواند 
حداقل هاى زندگى يك خانواده را تأمين كند. با اين 
اوصاف مطالبه ما با حقوق فعلى فاصله زيادى دارد 
و در يك سال اين شكاف پر نمى شود. ما مى گوييم 
از هميــن اآلن جز توافقى كه بــراى افزايش مزد 
ساالنه داريم، به عنوان مثال سالى 10 درصد روى 
حقوق كارگر بگذاريم تا فاصله حقوق فعلى با خط 
فقر جبران بشود، اين مورد را مى شود در يك نوبت 

تصويب كنند و طى سال هاى آتى اجرايى كنند.
عبداهللا زاده: معتقــدم اگر افزايش بر اين مبناى 
ســه ميليون و 200 هزار تومــان خط زندگى كه 
مى گويند باشــد، خيلى از واحدهاى صنفى دچار 
مشكل خواهند شــد چون دستمزد كارگر بر روى 
قيمت تمام شده همه اقالم اثرگذار است. شايد هيچ 
وقت به يك نقطه تفاهم نرسيم كه طرفين راضى 

باشند، ولى با ديد منصفانه ترى 
بايد قضــاوت كنيم. ما مى گوييم 
توجــه صرف به تورم، پاســخگو 
نيســت و در درازمــدت، زندگى 
كارگــران را دچار تنش مى كند؛ 
ولى توجه به ســبد معيشت هم 
زمانى مى توانــد اتفاق بيفتد كه 
مثالً تأمين اجتماعى اهرم هايى 
تشويقى به حوزه كارفرمايى بدهد.
قضاوت  مــا يك طرفــه  ابوى: 
مشــكل  كارفرما هم  نمى كنيم. 
دارد، واحدهايى هســتند كه به 
خاطر بدهى قرار اســت تعطيل 
شــوند. كارگران مى گويند كمتر 
حقوق مى گيرم تا كارفرما بدهى 
هايش را تسويه كند، مثل كارخانه 
گچ در رباط سفيد كه كارگرهايش 
هشــت ماه حقوق نگرفتند، ولى 
براى ســرپا نگه داشتن كارخانه 
پشت كارفرما ايستاده اند. ما با اين 
مطالبات به زمين مانده و حقوق 
معوقه ايستاده ايم و مى خواهيم در 
شوراى عالى كار سبد معيشت مد 
نظر باشد، براى تعيين نرخ تورم 
80 مورد را حساب كرديد كه 30 

مورد كمرشكن آن شامل حال كارگر مى شود مثل 
مسكن، ميانگين اين ها مى شــود تورم 10 درصد 
كه افزودن آن به حقــوق كمكى به ما نمى كند و 
جالب اينكه در همه دولت ها از دى تا اسفند تمام 
تالششان را مى كنند تا تورم را به هر شكلى پايين 
بياورند، اينجا قانونگذار به سبد معيشت توجه كرده، 
ما هم مى گوييم نرخ تورم، پايه حقوق اســت، ولى 
نرخ زندگى نيست، حرف اين است كه قانون فعلى 
قانون حداقل هاســت و بايد نص آن رعايت شود، 

ولى اجرا نمى شود.

عبداهللا زاده: با اين حقــوق حداقلى كه گفتند 
موافقم، اما آقــاى ابوى بفرماييد كارفرمايى كه در 
دوره ركــود جنس توليد مى كنــد، ولى نمى تواند 
بفروشد، حقوق كارگر را از كجا بياورد؟ قيمت تمام 
شده و قاچاق، هزينه توليد را باال برده، در كنار اين ها 
آيا كار مفيد كارگر طبق قانون 7 ساعت و ربع است؟ 
ما مى گوييم به جاى دستمزد، كارمزد بدهيم، هر 
نيرويى كه بيشتر كار كند، بيشتر حقوق بگيرد، يا 
اينكه يك اهرم هاى تشــويقى در حوزه كارفرمايى 
بياورند. و اينكه مى گوييد حقوق عقب مانده داريم، 
درست اســت، ولى دولت هم به ما بدهكار است، 
كارگر و كارفرما اگر تعامل داشته باشند، همه چيز 

حل مى شود.

 به عنوان شــركاى اجتماعى سهم دولت 
درحمايت از كار گر وكارفرما راچگونه ارزيابى 

مى كنيد؟
ابوى: دولت هــا مى خواهند از دريا رد شــوند و 
پايشان خيس نشود. دستمزد مستقيم كه نمى تواند 
پرداخت كند، ولى به كارفرماها مى تواند مشــوق 
بدهد، تأمين اجتماعى رو به ورشكســتگى است و 
دولت رقم درشــتى را كه مال كارگرهاست به اين 
سازمان بدهكار است. چرا دولت هر بيمه و خدماتى 
كه مى خواهد انجام بدهد از صندوق ما و كارفرماها 
تعهد ايجاد مى كند؟ تأمين اجتماعى بايد دستش 
باز باشد و به حدى برسد ضمن پوشش هزينه ها، 
در حق بيمه به كارفرمــا كمك كند، به جاى 23 
درصد به كارفرما بگويد 13 درصد بريزد، اگر كارفرما 
دستش باز شود 10 تا كارگر ديگر هم مى گيرد. و 
اما درباره كار مفيد، مى گوييم اگر كارگر كار نكرد، 
شما قانون را اجرا كنيد، حقوق كارمزدى را هم قبول 
داريم، ولى بايد پايه هم داشته باشد و بعد آن كارگر 
هر چه بيشــتر كار كرد درصدش را بگيرد. و اينكه 

مى گوييد ركود هســت، شاهديم 
كــه كارفرمايى امروز با ماشــين 
300 ميليونــى و باالتــر جلوى 
كارگــران رژه مى رود، چطور يك 
سال حقوق كارگر زير پاى توست، 
ولى حقوق يك ميليونى نيروهايت 

را 6 ماه است، نداده اى؟
عبداهللا زاده: ما نمى گوييم حوزه 
كارفرمايى خوب عمل كرده، اصًال 
قبول نداريم كه كارگر اســتثمار 
شود، كســى كه ماشــين 400 
ميليونى سوار است و پول كارگر 
را نمى دهد، كارفرما نيســت. من 
واقعاً خودم، ماشــين را فروختم، 
چون دولت يكســرى منابع ما را 
نــداد، فروختم تا حقــوق كارگر 
عقب نيفتد. در حوزه كارفرمايى 
بحث ماليات و تأمين اجتماعى و 
بسيارى مشــكالت ديگر بر گرده 
كارفرما فشار مى آورد كه كار اصلى 
خودش يعنى توليد و كارگر را هم 

فراموش مى كند.
ابــوى: وزارت كار 100 مــورد 
مشكالت كارفرما را در فهرستى عنوان كرده بود كه 
ايشان هم تأييد مى كنند از جمله دارايى، شهردارى، 
عوارض، ارزش افزوده و تأمين اجتماعى و بانك ها و 
ساير و مشكالت كارگرى در رديف 81 اين فهرست 
100 تايى اســت، ولى آيا ســوء مديريت و ناتوانى 
كارفرما براى حل مســائلش را هم ما بايد جوابگو 
باشــيم؟ آيا چوب سياست غلط دولت و كارفرما را 

كارگر بايد بخورد؟ 

 مشكل ديگرى كه براى طبقه كارگر وجود 
دارد، نحوه تنظيم قرارداد شــان در بنگاه ها 

است، طبق قانون امضاى قرارداد موقت براى 
كارهايى با ماهيت كار دايم ممنوع است، اما 
شواهد نشان مى دهد 95 درصد قراردادهاى 

كارگران موقت است.
ابوى: بله، تبصره دو ماده هفت مى گويد وقتى كار 
دايمى هســت، قرارداد بايد دايم باشــد. با ماهيت 
كار موقت و پــروژه اى هم كار نداريم. فراوان داريم 
واحدهايى با ماهيت دايم و ســرمايه هاى كالن كه 
امور را به پيمانكار واگذار مى كنند. در اين شــرايط 
اقتصادى با هــر مفادى كه مى گويند پيمانكار كار 
را قبول مى كنــد و از آن طرف مجبور مى شــود 
قراردادهاى ظالمانــه روى كارگرها اعمال كند. از 
ماده هفت بياييم جلوتر، مــاده 10 قانون كار هم 
اجرا نمى شود، اين قانون مى گويد قرارداد كار بايد 
در چهار نسخه تنظيم و نزد كارگر، كارفرما، نماينده 
كارگر باشــد چون در زمان دعوى طبق ماده 27 
نظر شوراى اسالمى و نماينده كارگر را مى خواهند 
و يك نسخه هم به اداره كار ارسال شود تا در زمان 
اختالف بين طرفين، قضاوت بدرستى انجام شود و 
ادعاى قراردادهاى جعلى و سفيد امضا نيز منتفى 
شــود. كارفرما چندين برگه را مى گذارد و بعد هم 
يك برگه سفيد كنارش و به كارگر مى گويد اين ها 
را امضا كن. بعد يك نســخه بــراى اداره كار امضا 
نمى كنند؟ حاال اگر سفيد امضا نگرفته ايد، نسخه 

اداره كار را بدهيد. 
قرارداد ســفيد امضا نداريم.  عبداهللا زاده: اصالً 
قــرارداد ظالمانه هم نداريم. بــه هيچ وجه چنين 
چيزى نيست. تبصره دو ماده هفت در كنار قرارداد 
كتبى، به قرارداد شــفاهى هم اشاره دارد. ما هم به 
دين مبين اســالم اعتقاد داريم و بهتر اســت اين 
بحث ها را مطرح نكنيم. گاهى طرفين يكســرى 
توافق ها به صورت شفاهى مى كنند و به آن پايبند 

هستند. 

ابوى: بله؛ قرارداد شــفاهى در قانون هســت، ولى 
در فصل ششــم مــاده 131به كارفرمــا مى گويد 
وقتى واحد توليدى تشــكيل داديد يك تشــكل 
كارگرى هم كنارش بزنيد تا نماينده كارگر شاهد 
شما باشــد و وقتى مشكلى بين شما پيش آمد به 
كمك بيايد. البته الزامى نيست، ولى اين يك بازو 
براى كارفرماست كه در زمان اختالف از طريق آن 
براى سازش اقدام كند و اگر صلحى بين آن ها انجام 
نشــد، مى تواند اخراج كند. از آقايان بپرسيد، آمار 

تشكل هاى كارگرى چقدر است؟ ببينيد؛ اگر طبق 
ماده 27 قانون كار، كارگر تخلف بكند، نظر مثبت 
نماينده اش نيز براى برخورد با او شرط است. كارفرما 
از دارايى و تأمين اجتماعى عصبانى مى آيد، كارگر 
سالم مى كند، متوجه نمى شود، مى گويد اخراجى. 
خوب، حاال نظر شوراى اسالمى كار چيست؟ ندارند، 
نظر انجمن صنفى ندارند، نماينده كارگر ندارند. هر 
اتفاقى كه مى افتد از اجرا نشــدن قانون است. يك 
كارفرمــا، كارگر را جذب مى كند، اگر ســانحه اى 
پيش بيايد، مطابق قانون 50 تأمين اجتماعى بايد 
500 ميليون تومان هزينــه بدهد، ولى ماده 148 
كه مى گويد كارگر را استخدام كردى از همان بدو 
ورود ليست بيمه را بدهيد، ولى اجرا نمى كنند، بعد 

سانحه اتفاق مى افتد، كارفرما نمى تواند پاسخ بدهد، 
در صورتى كه با اين 300 هزار تومان بيمه كه 23 
درصــد را كارفرما مى دهد، فردا از يك هزينه 500 
ميليونى خسارت در زمان حادثه جلوگيرى مى شود. 
عبــدهللا زاده: در بحث اخراج در مــاده 27 بايد 
بگويم كه گاهى يك كارگر در سيســتم، اختالل 
ايجاد مى كند كه بايد با آن برخورد شود، اما يكسرى 
بندها هســتند كه دست كارفرما را مى بندد. يعنى 
كارفرما نبايد اين توان را داشته باشد كه يك كارگر 
خاص را كه سيستم را به تشنج كشيده اخراج كند؟ 

در مــورد مــاده 131 و ضرورت 
وجود تشــكل كارگــرى و نظر 
نماينده كارگر در بحث اخراج را 
قبول داريم، اما نكته اى هســت، 
قبــالً در زمان اخراج و وقتى يك 
كارگــر تــرك كار مى كرد، حق 
سنوات به او تعلق نمى گرفت. االن 
هر زمان بخواهد برود بايد سنوات 
را بدهيم. مى خواهم بگويم قانون 
كار االن يكطرفه اســت فقط به 
نفع كارگر است و در حق جامعه 
كارفرمايى ظلم مى شود. يكسرى 
بندها كــه مى خواهــد به حوزه 
كارفرمايــى كمك كنــد، همان 
نمى گوييم  مى كننــد.  حذف  را 
مى خواهيم ايــن را ندهيم، ولى 
اين حق ســنوات يك اهرم فشار 
دست كارفرما بود كه مى توانست 
كارگرش را بخصوص در مشاغل 

تخصصى حفظ كند. 
ابــوى: كارفرمــا مى گويد من 
نمى توانم اخراج كنم، در صورتى 
كه واقعيت اين است كه كارفرما 

صبح از خواب بلند مى شود، يك ليست مى زند پشت 
شيشــه كه اين افراد بروند و خداحافظ. مى گويند 
سفيد امضا نداريم. من ده ها مورد فيلم مى گيرم و 
مى آورم كه نشان مى دهد كه فراوان قرارداد سفيد 
امضا مى شود. چرا وزارت كار مى خواهد سامانه ثبت 
قراردادهــا راه بيندازد؟ به خاطر وفور اين تخلف از 
ســوى كارفرمايان كه باعث شــده دغدغه اصلى 
كارگر تأمين امنيت شــغلى اش باشد. اصالً ترسى 
كــه كارفرما قرارداد را طبق مــاده 10 به اداره كار 

نمى دهد، همين اســت و اينكه مى گوييم ماده 10 
چرا اجرا نمى شــود به همين قضيــه برمى گردد. 
درباره سنوات خدمت كارگر هم بايد بگويم سنوات 
يك حقوق آمره است و جزو هزينه تمام شده كاال 
محسوب مى شود. آيا عادالنه است كارگرى سال ها 
كار كرده و اندوخته اى از صرف سال هاى عمرش در 
يك كار دارد، بعد تــرك كار و دعوا و اخراج يا هر 
چيزى بگوييد 20 ســال خوب بودى و چون امروز 
ترك كار كردى حق سنوات به تو تعلق نمى گيرد؟ 

اين ديگر ستم است. 
 با اين تفاســير مشكل اين است كه قانون 

كارى كه اجرا نشده است بايد اصالح شود؟
عبــدهللا زاده: معتقدم قانون بد اجرا مى شــود، 

يكسرى مشكالت در قانون براى كارفرمايان هست 
كه بايد رفع و اصالح شود، يك بار شركاى اجتماعى 
بنشــينند و با هم توافق كنند تا كارگر و كارفرما 
تكليف خودشــان را بدانند و از اين نگرانى كه فردا 

قانون كار چه مى شود، رهايى يابند.
ابوى: قانون يا اجرا نمى شــود يا اگر اجرا مى شود، 
بد اجرا مى شود، درباره اينكه مى گويند برخى مفاد 
قانون كار براى كارفرمايان مشكل دارد، آن مشكالت 
را ليست كنيد. با اصالح هم مخالف نيستيم، ولى 
مى گوييم اين قانون ساده ترين قانون كار دنياست 
و قانون حداقل هاســت كه مصوب شده. شما اول 
ايــن قانون را اجرا كنيد، بعــد معايبش را بگيريد. 
چطــور راهى كه نرفتيم مى گوييم خراب اســت! 
آقايان كارفرمــا مى خواهند در برخى موارد اختيار 
كامل داشته باشند. نمونه آن هم بحث اخراج است. 
امروز كه قانون هست، هر روز اخراجى داريم، واى 
بــه روزى كه همين را هم بردارند. جلوى اداره كار 
ديدنى خواهد شد! بحث ديگرى هم هست در ماده 
157 به كارگر و كارفرما اختيار داده شده و گفته كه 
آقاى كارفرما هر وقت بين شما اختالفى پيش آمد از 
طريق سازش و گفت و گو با تشكل كارگرى مشكل 
را حل كنيد. ما مى گوييم در آيين دادرسى كار، اگر 
بين كارگر و كارفرما صلحى انجام شد، محترم است 
و قضات ديوان عدالت ادارى اين بخشنامه را ابطال 
كردند و نظرشــان چيز ديگرى است و مى گويند 
قبــل از هر توافق و صلحى كه انجــام داديد، ابتدا 
كارگر حق و حقوقش را بداند. مثالً كارگر مراجعه 
كــرده براى صلح. مى گويد حقوقى كه من مطالبه 
دارم 10ميليون تومان است، ولى 
مى خواهم با يــك ميليون تومان 
صلح كنم. اين در شرع هم هست. 
ما هم قبول داريم، اما وقتى قانون 
بد اجرا بشــود، پاى كارچاق كن 
وسط مى آيد. به كارفرما مى گويد 
كارى مى كنــم پــدر كارگر را در 
بيــاورى و هيچ بــه او ندهى. به 
كارگــر هم مى گويــد از ظرفيت 
قانون استفاده مى كنم تا كارفرما را 
به خاك سياه بنشانى. همه اين ها 
برمى گــردد به اينكه قانون بند به 
بند اجرا نمى شود. تمام مواد قانون 
كار به هم پيوسته هستند، آيين 
نامه انضباطى، تشــكل كارگرى، 
اخــراج، نحــوه پرداخت حقوق و 
اختالفــات ولى اجرا نمى شــود. 
اگر تمام آن ها رعايت شــود، هيچ 
مشكلى پيش نمى آيد چون قانون 
همه موارد را پيــش بينى كرده 
است. اگر كارفرمايان از اجراى آن 
نترسند، من با 30 سال سابقه قول 
مى دهم بخش عمده مشكالت فى 

مابين حل شود.
عبــداهللا زاده: االن يك نوع كاغذبــازى ادارى 
خودمان ترويج كرده ايم كه باعث مى شــود، كارگر 
و كارفرمــا رو در روى هم قرار بگيرند، اين نكته را 
كه طبق ماده 157 و از طريق ســازش مشكالت 
حل شود، حرمت ها حفظ مى شود و برگشت به كار 

راحت تر است، قبول داريم.

 به نظر مى رسد يكى از مشكالت اساسى، 
آشنا نبودن كارگران و كارفرمايان با قانون و 

حقوق خودشان است.
ابوى: بلــه. معتقدم نه كارفرمايــان و نه كارگران 
هيچ كدام قانون كار را يك بار هم نخوانده اند يا اگر 
مراجعــه كرده اند بنا به موضوع به همان بند مورد 

اختالف مراجعه كرده اند. 
عبدهللا زاده: اتفاقاً امروز كارگران همه حقوقدان 
هســتند. تمام موارد قانون كار را خوانده اند تا اگر 
مزايايى هست از آن بهره مند شوند و اگر حقوقى 

هست آن را از كارفرما مطالبه كنند.
ابوى: اصالً اين طور نيســت. چــون اگر كارفرما و 
كارگر قانون را خوانده بودند و آن را اجرا مى كردند، 
اين همه پرونده در محاكم قضايى نبود. يكى ديگر 
از مسئله ها در قانون كار، حق اعتراض است. در تمام 
قوانين كار بين الملل، كارگران حق اعتراض دارند، 
ولــى ما نداريم. اگر كارفرما مــاده 41 قانون كار را 
رعايت نكرد، كارگرها كجا اعتراض كنند؟ ايشــان 
بفرمايند در فصل مجازات ها كــدام كارفرما براى 
اجرا نكردن قانون، مجازات شده و 10 برابر دستمزد 
را پرداخت كرده اســت؟ مثالً اگر رأى صادر شود و 
كارفرما رأى را اجرا نكرد، اداره بايد به محاكم قضايى 
بنويسد كه اين آقا محكوم و 100 برابر جريمه شود. 
در مدت هفت سال اخير فقط يك پرونده بياوريد 
كه با يك كارفرما بــراى اجرا نكردن رأى قطعى و 

الزم االجراى از ديوان برگشته، برخورد كنند.
عبداهللا زاده: واقعاً درست است كه به كارفرمايى 
كه با پوست و گوشت و استخوان تالش مى كند تا 
به فعاليت توليدى خود ادامه بدهد شالق بزنيم يا 
مجازاتش كنيم؟ كارفرماها امروز با سيلى صورتشان 
را ســرخ نگه داشــته اند، بانك ها صنعت را بيچاره 
كرده اند. اول بايد مشكالت ساختارى اقتصاد حل 
شود. اختالف ما و جامعه كارگرى زياد نيست. اگر 
دولت دخالت هايش را كمتــر كند، ما راحت تر به 
جمع بندى مى رسيم. ديد مدير خصوصى با دولتى 

فرق دارد و ما دنبال تفاهم هستيم.
ابوى: ما در پنج بند اختالف نظــر داريم. بقيه را 
تفاهم داريــم، اگر دولت ها بگذارند ما و كارفرما در 
كنار هم باشيم و دولت نيز به وظيفه نظارتى خودش 
عمل كند، مى توانيم به عنوان شركاى اجتماعى به 
معناى واقعى كلمه با هــم درجهتى توافق كنيم 
كه بهبود در شــرايط كارگران به وجود آيد و چتر 

حمايت از آن ها گسترده تر شود. 

كارشناسان در ميزگرد قدس 27 سال نقض قانون كار را بررسى مى كنند 

حقـوق 10 روزه براى 30 روز كار

سرانجام 
پليس، راسته ارزفروشــان را براى 

به گزارش خبرنگار ما روز گذشــته 
ســناريوى برخورد مستقيم نيروى 
انتظامى با دالالن ارزى كليد خورد. 
بر اساس مشاهدات خبرنگار ما، اين 
اقدام پليس به مذاق صرافان كامًال 

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

ابوى: كارفرما 
مى گويد من 

نمى توانم اخراج 
كنم، در صورتى 
كه واقعيت اين 

است كه كارفرما 
صبح از خواب 

بلند مى شود، يك 
ليست مى زند 

پشت شيشه كه 
اين افراد بروند و 

خداحافظ

بــــــــرش

عبدهللا زاده: ما 
نمى گوييم حوزه 
كارفرمايى خوب 
عمل كرده، اصًال 
قبول نداريم كه 
كارگر استثمار 

شود، كسى 
كه ماشين 400 

ميليونى سوار است 
و پول كارگر را 

نمى دهد، كارفرما 
نيست

بــــــــرش

حاشيه

 ابوى: اقتصاددانان سه ميليون و 200 هزار تومان را  خط فقر مى گويند، 
ما اسمش را مى گذاريم خط زندگى كه فاصله اش با حقوق ما يك سوم 

است، يعنى ده روز حقوق مى گيريم و سى روز زندگى مى كنيم.
 تبصره دو ماده هفت مى گويد وقتى كار دائمى هست قرارداد بايد دائم 
باشد با ماهيت كار موقت و پروژه اى هم كار نداريم، فراوان داريم واحدهايى 
با ماهيت دائم و سرمايه هاى كالن كه امور را به پيمانكار واگذار مى كنند در 
اين شرايط اقتصادى با هر مفادى كه مى گويند پيمانكار كار را قبول مى كند 
و از آن طرف مجبور مى شود قراردادهاى ظالمانه روى كارگرها اعمال كند.

 ماده 10 قانون كار هم اجرا نمى شود، اين قانون مى گويد قرارداد كار 
بايد در4 نســخه تنظيم و نزد كارگر، كارفرما، نماينده كارگر باشد چون 
در زمان دعوى طبق ماده 27 نظر شــوراى اســالمى و نماينده كارگر را 

مى خواهند و يك نسخه هم به اداره كار ارسال شود.

 عبداهللا زاده: ما نمى گوييم حوزه كارفرمايى خوب عمل كرده، اصال 
قبول نداريم كه كارگر استثمار شود، كسى كه ماشين 400 ميليونى سوار 

است و پول كارگر را  نمى دهد كارفرما نيست.
 اصال قرارداد سفيد امضا نداريم، قرارداد ظالمانه هم نداريم. به هيچ وجه 
چنين چيزى نيست. تبصره دو ماده هفت در كنار قرارداد كتبى، به قرارداد 
شفاهى هم اشاره دارد. ما هم به دين مبين اسالم اعتقاد داريم و بهتر است 
اين بحث ها را مطرح نكنيم. گاهى طرفين يك سرى توافق ها به صورت 

شفاهى مى كنند و به آن پايبند هستند.
 معتقدم قانون بد اجرا مى شــود، يك ســرى مشكالت در قانون براى 
كارفرمايان هســت كه بايد رفع و اصالح شود، يك بار شركاى اجتماعى 
بنشينند و با هم توافق كنند، تا كارگر و كارفرما تكليف خودشان را بدانند 

و از اين نگرانى كه فردا قانون كار چه مى شود رهايى يابند.

شب عزاى دولت به شب عيش تبديل شد
درآمدهاى هدفمندى 60 درصد بيشتر از پرداخت نقدى 

اقتصاد: دولت ساالنه حدود 40هزار 
ميليــارد تومــان يارانه نقــدى به 
80ميليــون ايرانى پرداخت مى كند 
كه در اين راســتا برخى ها معتقدند 
مابقى هزينه كــرد ارقام درآمدهاى 
هدفمندى نامشخص است. بر اساس 
بررسى هاى ديوان محاسبات، درآمد 
دولت از هدفمندى يارانه ها در سال 

جــارى 102 هزار ميليارد تومان بوده در حالــى كه رقم 40هزار ميليارد تومان 
40درصد از كل اين مبلغ درآمدى را شامل مى شود.

به گفته حاجى بابايى عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس هم پيشتر اختالف 
بين برخى نمايندگان مجلس و دولت درباره رقم درآمد هدفمندى يارانه ها وجود 
داشــت و نمايندگان مجلس بر رقم 102 هزار ميليارد تومان دولت در سال 96 
تأكيد داشــتند كه دولت اين رقم را كمتر عنوان مى كــرد كه در نهايت ديوان 
محاســبات كل كشــور رقم درآمد را 102 هزار ميليارد اعالم و نظر نمايندگان 
مجلس را تأييد كرد. به گفته حاجى بابايى قرار است تمامى درآمدهاى هدفمندى 

يارانه ها به خزانه واريز و سپس طبق قانون هزينه شود.
در اين زمينه يكى از اعضاى كميسيون برنامه وبودجه مجلس با اشاره به اين كه بر 
اساس پيش بينى ما، دولت سال 97از هدفمندى يارانه ها 110هزار ميليارد تومان 
درآمد از محل افزايش نرخ حامل هاى انرژى دارد، تصريح كرد: ديوان محاسبات 
نيز ريــز اين درآمدها را اعالم كرده كه تا تاريخ 96/8/30 دولت 68هزار ميليارد 
تومان از محل مابه التفاوت قيمت حامل هاى انرژى درآمد داشته و بر اساس پيش 
بينى ديوان محاسبات دولت تا پايان سال 34هزار ميليارد تومان ديگر نيز درآمد 

كسب مى كند كه در مجموع همان 102هزار ميليارد تومان سال 96مى شود. 
حاجى دليگانى اظهار داشت: اين مسئله نشان مى دهد دولت در اليحه اى كه به 
مجلس براى سال 97ارائه كرده واقعيت را ننوشته است وميان اليحه دولت و عدد 

تبصره 14بودجه وگزارش كميسيون تلفيق اختالف وجود دارد.
وى خاطرنشان كرد: در گزارش اوليه كميسيون تلفيق اين رقم 87هزار ميليارد 
تومان بوده و در اصالحيه اين كميســيون رقم مذكور به 98هزار ميليارد تومان 
رسيده كه فكر كنم با يك رفت وبرگشت ديگر اين اليحه بين كميسيون و دولت 

رقم مذكور به عدد واقعى خواهد رسيد. 
حاجى دليگانى با اشاره به اين كه براى سال بعد به همان رقم 110هزار ميليارد 
تومان درآمد از هدفمندى يارانه ها خواهيم رسيد، در پاسخ به اين پرسش كه از 
102هزار ميليارد تومان درآمد هدفمندى حدود 40درصد صرف پرداخت يارانه ها 
مى شود ومابقى آن كجا هزينه مى شود، تصريح كرد: آنچه كه دولت بيان مى كند 
در ظاهر اين است كه مابقى اين درآمد به شركت هايى مانند آب وبرق و... واگذار 
مى شود در حالى كه ما در برنامه آورده ايم كه تمام اين وجوه بايد به حساب خزانه 

واريز شده و از آنجا بر اساس قانون برداشت ها صورت بگيرد.
اين نماينده مجلس اظهارداشت: هدفمندى يارانه ها نه تنها مصيبت عظما و شب 
عزاى دولت نيست، بلكه شب عيش آن نيز محسوب مى شود به اين دليل كه از 
102هزار ميليارد تومان درآمد سال جارى و 110هزار ميليارد تومان سال آينده 
حدود 40درصد به پرداخت يارانه هاى نقدى اختصاص مى يابد ومابقى آن حدود 

60درصد باقى مى ماند كه بايد هزينه كرد آن مشخص شود. 
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
مادران شجاع فرزندان اسالم، خاطره جانبازى 
و رشادت زنان قهرمان را در طول تاريخ زنده 

كرده اند. 

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

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

الملك الحق المبين

 پنجشنبه 26 بهمن 1396  28 جمادى االول 1439 15 فوريه 2018  سال سى و يكم  شماره 8623 

گزارش از شخص

نفس تازه
ديروز و امروِز  امام جمعه تازه نفس

 ايســتگاه/ مجيد تربــت زاده  خيلى از 
سياستمداران در ميان انبوه مشغله هاى سياسى 
و غير سياسى شان، فرصت رفتن سراغ درس هاى 
اخالقــى را پيدا نمى كنند، عرفــان و غيره كه 
ديگرجاى خودشان را دارند! «سيد محمد حسن 
ابوترابى فرد» به قول سياســتمداران، با وجود 
حضور جدى در عرصه سياست، انسانى متخلّق 

به مكارم اخالق به شمار مى رود.

  جست وجو كنيد
هرچند بهانه اين گزارش، انتصاب وى از سوى 
رهبر معظم انقالب به عنوان امام جمعه موقت 
تهران اســت، اما مى شــود پيرامون شخصيت 
و گذشته سياســى و غير سياسى وى، مطالب 
خواندنى و شنيدنى بســيار ديگرى را هم پيدا 

كرد.

  از مشهد به نجف
فرزند آيت اهللا « ســيد عباس ابوترابى» ســال 
1332 در قم به دنيا آمده است و اصل و نسب 
خانوادگى اش به علماى تراز اول كشور مى رسد. 
او نوه آيت اهللا حاج ســيد ابوتراب قزوينى است 
كه شاگرد برجسته ميرزا نايينى بود و با دعوت 
آيت اهللا حاج شيخ عبدالكريم حائر ى (مؤسس 
حوزه علميــه قم) از قزوين به قــم آمده و در 
شكل گيرى حوزه علميه قم نقش زيادى داشت. 
در همان آغاز تحصيالت ابتدايى و در رفت و آمد 
به مشهد براى ديدار برادرش - مرحوم على اكبر 
ترابى فرد - كه در مدرسه نواب درس مى خواند 

با فضاى مدارس علميه آشنا شد.
14 ســاله بود كه به نجف رفت و در كنار درس 
خواندن در مدرســه ايرانــى نجف، تحصيالت 

حوزوى را هم آغاز كرد.آشــنايى با فرزند امام 
(ره) -ســيد مصطفى - و همچنين حضور در 
درس هاى اخالق و حكومت اســالمى امام(ره)، 
زمينه را براى حضورش در فعاليت هاى انقالبى و 

سياسى او فراهم كرد.

  هزار جور دردسر
هنوز به 20 ســالگى نرســيده بود كه از جمله 
مقلــدان و ارادتمندان امام(ره) شــد. بنابراين، 
همراه بــرادرش ضمــن شــروع فعاليت هاى 
ضدرژيم پهلوى، اعالميه هاى امام(ره) را درباره 
جنايات اسرائيل با هزار جور دردسر و گرفتارى 
از مرزهاى عراق، كويت و عربستان عبور مى داد 
تا در ايام حج به دست حجاج كشورهاى مختلف 

برساند. 
پس از 6 ســال همزمان با تحوالت سياسى در 
عراق، روى كار آمدن حكومت بعثى   و  تنگناهايى 
كه براى ايرانيان پيش آمد، به جنوب لبنان رفت 
و با شهيد چمران ارتباط برقرار كرد. مدتى بعد 
هــواى وطن و ادامه تحصيل به ســرش زد. به 
تهران برگشت، تا ســال 1356 پاى درس هاى 
حاج مجتبى تهرانى، تنكابنى، فلسفى، مجتهد ى 
و... نشست و خارج فقه و اصول را تمام كرد. از 
ســال 56 به بعد، درس را در قم و نزد حضرات 
آيات حاج شــيخ هاشم آملى، فاضل لنكر انى و 
به طــور خاص آيت اهللا بهجت  دنبال كرد. البته 
رابطه اش با ايشان به درس و بحث محدود نشد 

و به شكل مراد و مريدى ادامه يافت.

  هيئت عالى حل اختالف
پس از شهادت «سيد مصطفى خمينى» وقتى 
در قزوين و در مراســم بزرگداشــت شــهيد 

سخنرانى كرد، تحت تعقيب و مراقبت ساواك 
قــرار گرفت، اما اين مســئله مانع آشــنايى و 
ارتباط عميقش با شــهيد بهشتى و فعاليت در 
كنار او نشد. سازماندهى اجتماعات و برگزارى 
راهپيمايى ها در سال هاى آخر حكومت شاه از 

جمله فعاليت هاى پيش از انقالبش است. 
مسئول عقيدتى - سياســى وزارت دفاع و كار 
در كنار تيمسار فالحى، تيمسار فكو رى و دكتر 
چمــران، آن هم در ســخت ترين صحنه هاى 
جبهه هاى غرب و جنوب كشور، فعاليت در امور 
مربوط به آزادگان، مســئوليت نهاد رهبرى در 
دانشگاه تهران، عضويت در شوراى نمايندگان 
رهبرى در دانشــگاه ها و همچنين عضويت در 
هيئت عالى حل اختالف و تنظيم روابط قواى 
سه گانه با حكم رهبرى از جمله فعاليت هايى 
اســت كه در كنارنمايندگى مجلــس و نايب 

رئيسى آن تا به امروز داشته است.

  جهاد علمى براى مناطق محروم
بجز مشاغل سياسى و اجرايى اش در دوره هاى 
مختلف، چند نكته بسيار پر رنگ در سوابقش 
و مديريــت دانشــگاهى اش ديده مى شــود. 
ســال 1376 با يك طرح ابتكارى ستاد عمره 
دانشــگاهيان را راه اندازى كرد تا زمينه ســفر 
هرساله دانشجويان و استادان را به عمره فراهم 

كند. 

بجز اين ها طرح هاي مراسم اعتكاف دانشگاهي، 
تأســيس هيئت و حوزه علميه دانشجويي، راه 
اندازي اردوهاي آموزشــي و فرهنگي «كوثر» و 
ايجاد حركت جهاد علمي براي مناطق محروم 

در دانشگاه تهران هم هست. 

  انصراف
ائتالف پنج گانه اصولگرايان در ارديبهشت سال 
1392 او را بــه عنوان نامزد خــود در انتخابات 

رياست جمهورى معرفى كرد. 
فــردى كه روزگارى رابطه تنگاتنگ و مريدانه با 
مرحوم «حاج آقا فخــر تهرانى»، زاهد و عابد بى 
اعتنا به دنيا داشت، حاال بايد وارد رقابت سياسى 
هم مى شد و برخى اين را با روحيات او هماهنگ 

نمى دانستند. 
خــودش در اين باره به خبرنــگاران گفته بود: 
«حاج آقا فخر يك عابد انقالبى و يك سياستمدار 
برجسته بود... حضور بنده در عرصه سياست از 

قبل انقالب با توصيه آن بزرگوار بود...». 
البته او در ســال 92 پا بــه عرصه رقابت عملى 
و جدى با نامزدهاى رياست جمهورى نگذاشت، 
چــون 200 نماينده مجلس در نامه اى، با اصرار 
از او خواســتند بــه فعاليتــش در خانــه ملت 
و كنــار نماينــدگان ادامه دهــد. «ابوترابى» در 
30 ارديبهشــت آن ســال از نامــزدى انصراف 

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

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

مثل اتو!
فرارو/ «ظريف» گفت:«زمانى كه مذاكرات هسته اى 
در جريان بــود بعضى روزها هنگام مذاكره تلفن 
من مانند اتو داغ مى شــد! ساير مذاكره كنندگان 
نيز مشكل مشابهى داشــتند. اين قبيل اتفاقات 
نشان دهنده اين است كه ميزان تالش براى تعرض 

به موضوعات داخلى ما زياد است».

تشكيك نكنيد
تســنيم / «عباس جعفرى دولت آبادى»، 
دادستان عمومى و انقالب تهران گفت:« برخى 
در قضيه خودكشــى «كاووس ســيدامامى» 
با وجود اينكه پزشــكى قانونــى، قاضى ويژه 
دادسراى جنايى و خانواده متوفى اعالم كردند 
كه اين موضوع خودكشــى اســت كماكان 

فرافكنى و تشكيك مى كنند».

ترامپ پولم را نداد
ايسنا / «مايكل كوهن»، وكيل شخصى ترامپ 
اقرار كرد، 130 هزار دالر از پول شخصى خود 
به يك بازيگر فيلم هاى مستهجن كه با ترامپ 
رابطه داشته، پرداخت كرده است، اما اين مبلغ 

به وى بازگردانده نشده است!

احساس ناامنى مى كند
عصرايران / «گنگ شــوآنگ»، ســخنگوى 
وزارت خارجــه چيــن در واكنش به گزارش 
دولت آمريكا مبنى بر اينكه چين، روســيه، 
ايران و كره شــمالى بزرگ تريــن تهديدات 
سايبرى عليه اين كشور محسوب مى شوند، 
گفت:« نمى دانيم چرا آمريكا اين قدر احساس 

ناامنى مى كند»؟!

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4612/19

23/0323/36 4/545/26

17/1217/46

6/186/50

17/3118/04
سينماى ميهن گرا

«وطن گراى تاريخى» چرا؛ هنوز در ســينماى بزرگ ميهن و در هنر ســينمايى 
پس از انقالب؛ آن طور كه بايد، ارجمند نيســت؟ چرا بعضى ها - در رســانه ها- 
به جاى حمله به دشــمن و دشمنان تاريخى ميهن، به برادران سينماگر ميهن 
خويش، خرده گيرى مى كنند و سپس در يك سراشيبى بدرفتارى و بدفكرى، با 
«سينماگران»، «ميهن گرا» و دفاعگر از ارزش ها و قهرمانى هايش، درگير مى شوند و 

اين درگيرى و بدرفتارى را تا مرز دشمنى و... پيش مى برند؟
چرا در اين زمانه پرتالطم و پرآتش و در اوج فشفشه بازى هاى فرهنگى و سياسى، 
در ميانه يك جشــن هنرى، مى بايست به اين خط دفاعگر از غيرت هاى دينى و 

جذاب ميهن پرستانه، پرخاشگرى كرد؟
مســئوليت ميهن گرايانه امروزين، يك توليد كننده ســينمايى، يك فيلم، يك 

كارشناس سينمايى و مسئوليت رسانه ها چيست؟
اولين مســئوليت يك هنرمند تكيه كردن بر بدنه قدرتمند تاريخ هويت خويش است. 
هنرمند بدون تكيه گاه، نه تنها زمين مى خورد؛ بلكه در محاصره حرف ها و ارزش هاى 
تاريخــى بيگانه، از حيات ملى خويش، دور مى افتد و از احترام و تكريم به ســنت ها و 
ارزش هاى ميهنى، ناتوان مى شــود. اين «ناتوانى» يــا «ضعف هويتى»، نتيجه طبيعى 
خارج شــدن از پناهگاه ارزش ها و تاريخ قهرمانى ها و فداكارى هاى بزرگ ميهنى است. 
-متأسفانه- رايج در برخى انجمن ها و كالس ها و هيئت هاى سينمايى كه سينما را نبايد 

با سياست قاطى كرد يا سينما بايد مستقل باشد، سينما بايد فقط «صلح گرا» باشد و...
هرگز تصورى نزديك به واقعيت از مسئوليت و رسالت سينما نيست.

سينما و رسانه هاى سينمايى، بزرگ ترين پشتيبانان قدرت هاى تمدن و سياسى و 
فرهنگى امپراتورى غرب، بوده اســت و هم اكنون هم از اين «قدرت فراگير» براى 
همه حمله ها و نبردها سود مى برد. چرا، اهل سينما و سينماگرها... از ذكر تاريخى 
بنياد سينماى ايران «غفلت مى ورزند» و آن «ذكر» عبارتست از اينكه «سينما» در 

ايران با «زنده باد رضا شاه» و «زنده باد غرب» و «مرگ بر...» شروع شد!
فيلم سينمايى «دختر لر» مقدمه «ويران سازى فرهنگى» در ميهن عزيز بود. تحقير 
ارزش ها و ســپس خط توليد «فرهنگ الله زارى» و ايجاد بنيادهاى فسادگستر و 

پيوند نابودكن كاباره- تئاترهاى الله زارى با اين فيلم آغاز شد.
«سينما» هم همانند همه عرصه هاى ديگر جامعه و تاريخ، عرصه نبرد است و اگر به 
هر دليل، از اين نبرد كامل و ديدنى «غفلت» شود، به اسباب بازى كودكانه اى شبيه 
خواهد شد. شايسته بود در آستانه چهلمين سال انقالب، كلكسيونى از دستاوردها 
و شاهكارهاى پرشيطنت سينمايى دشمنان ايران و انقالبش به نمايش درمى آمد، 
تا اهل سينما بدانند كه آن ها تا چه اندازه با ميهن و ميهن دوستان و البته با «ميهن 

سازان انقالب» كينه ورزى و خصومت دارند.
اى كاش به جاى حمله به «حاتمى كيا» و خط پرهيجان دفاع از قهرمانى ها و تاريخ 
آفرينى هاى ميهنى، حمله بــه برخى از فيلم هاى حمايت گرانه از «جنايت عليه 
بشريت»، صورت مى پذيرفت و آن ها و آنان و فيلم هاى ضدانسانى و ضد بشريشان 

مورد «حمله» يا «نيشخند» قرار مى گرفتند.

نامه فرهنگ
 ايستگاه/ سينا واحد

يواس اى تودى
روزنامه يواس اى تودى چاپ آمريكا در گزارشى به 
فعاليت هاى فضايى اخير شركت فضايى «اسپيس 
ايكس» كه توســط «ايالن ماســك» مديريت 
مى شود، نگاهى انداخته است. اين روزنامه با چاپ 
عكسى از موشك  و فضاپيماى فوق العاده اى كه 
اين شــركت توليد و چند روز پيش با موفقيت 
به فضا پرتاب كرد، مى گويد شركت ناسا زير بار 
استفاده از توليدات شركت اسپيس ايكس حتى 
بــا وجود برخى برترى هــاى آن نخواهد رفت و 
نمى خواهد از مسابقه فضايى كه بين اين دو مركز 

فضايى راه افتاده شانه خالى كند.

نِيِچر
هفته نامه علمى نيچر چاپ انگليس كه از سال 
1869 منتشــر مى شــود، در تازه ترين شماره 
خود به فعاليت جديد وعجيب دانشمندان براى 
استفاده از امواج راديويى مى پردازد. در اين روش 
آهن رباهاى عظيم الجثه در كنار هم در مناطق 
دورافتاده زمين ساخته شده تا امواج راديويى را به 
سمت زمين متمركز و از آن در تغييرات سنگينى 
كه مى خواهند در بستر و يا سطح زمين به وجود 
بياورند، استفاده كنند. مجله نيچر دستاوردهاى 
جديد دانشــمندان در نقشــه بردارى از حافظه 
انســان كه پيش از اين فقــط جنبه اى انتزاعى 

داشت را نيز منعكس كرده است.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

تلنــــــــگر

دســتم را مى گذارم زير چانه ام و از هر كسى كه از راه مى رسد 
مى پرسم چرا ايرانى ها از كتاب دورى مى كنند؟ ده ها جواب هم 
مى گيرم كه خودم با يكى شان خيلى موافقم. پدر و مادر كتاب 

نخوان...!
در واقع بايد بيست - سى سال قبل از به دنيا آمدن، كتاب دوست 
باشيم! يعنى ژنتيكى و رفتارى از والدين مان به ما منتقل شود! 
نمى شود در خانه اى، كتابخانه باشد و اعضاى ارشد آن به خواندن 
متمايل باشند، اما فرزندان از گرايش به اين گوهر ناب بپرهيزند!

چه زمانه اى براى خودمان دست و پا كرده ايم؛ از كتاب مى گريزيم، 
از گفت و گوهاى جمعى، از معاشرت، از ورزش و تغذيه مناسب!؟

اما واقعاً مگر اين همه كتاب خوب را مى شــود نديد و نخواست 
ذهن را گــره زد به انديشــه هاى غنى! كتــاب نمى خريم، راه 
كتابفروشى را نمى دانيم و سليقه مان كوچك ترين وجه اشتراكى 
بــا بزرگان ِخرد ندارد، آن وقت از عاليق كودكان مان مى ناليم... 
مى ناليم كه چرا آنان «ســندرم فرار از كتاب» دارند...! البته اين 

ميان، دِم «نــذر كتاب» و برنامه هاى تلويزيونى و نمايشــگاه و 
بُن هاى كتاب و كانال هاى مجازى و كافه كتاب، گرم... اما سرانه 
مطالعه در كشورمان همچنان به شكل شگفت آورى ضربه هاى 
روحى اش را مى زند و متأســفانه بيشتر از چند دقيقه در هفته 
نيست! راه خروج از وضعيت درب و داغان كتابخوانى شايد اين 
اســت كه در قدم اول بخواهيم ناظر كيفى لحظات مان باشيم. 
يعنى از فرهنگ مطالعه غافل نشويم.تا دير نشده بگذاريم شارژ 
موبايل هايمــان تمام بشــود؛ خاموش بشــود؛ تلويزيون ها را 
روشــن نكنيم و بدويم زير سايه كتاب....  سوگند مى خورم آنجا 
خبرهاييست... نســل ها را دگرگون مى كند... منضبط، مبادى 
آداب، صــادق، باتدبيــر... حكيمى كه بلد اســت روان درمانى 
كند و منحصربه فردترين دوســت آدميزاد بشود! اميرالمؤمنين 
مى فرمايند: «الِعلُم قاتُل الجهل»... «هوگو» هم مى گويد: خوشبخت 
كسى است كه به يكى از اين دو چيز دسترسى داشته باشد، يا 

كتاب هاى خوب يا دوستانى كه اهل كتاب باشند.

سندرم فرار از كتاب ايستگاه/ رقيه توسلى  
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