
 

دنيا كوچك نشده، تو بزرگ شده اى
 فرهنگ و هنر  معروف شــده بود به «قمر فاطميون» به خاطر صورتش. بسيارى به ديدار با خانواده شهيد مدافع حرم «حسين هريرى » به مناسبت روز بزرگداشت شهدا

شوخى مى گفتند؛ حسين! چهره ات به شهدا مى ماند. خودش اما حرف از شهادت نمى زد، 
مى گفت كه مكلف به انجام تكاليف دينى و ملى اش در دفاع از مرزهاى اسالم است. بار 

 ............ صفحه 12اول كه در زمستان 94 به سوريه اعزام شد، پايش جراحت...

انگليس حمله به سفارت را جبران نكند  
كاهش سطح روابط را د نبال مى كنيم

در جستجوى
طالع سعد

پيام تسليت حجت االسالم والمسلمين رئيسى 
د  ر پى د  رگذشت آيت اهللا شاه آباد  ى    

2 4 پيام تسليت حجت االسالم والمسلمين رئيسى  2
د بير كميسيون امنيت ملى مجلس: انتخابات پارلمانى لبنان نقطه اميد المستقبل براى بازگشت به قدرت پيكر اين عالم ربانى فرد ا د ر تهران و قم تشييع مى شود 

:پيامبر اعظم
بدانيد هر گفتار 
حق با حقيقت 

همراه است و با 
هر گفتار درستى، 

نور درخشان 
است. 
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 معاون بانك مركزى تشريح كرد 

جزئيات پرداخت به سپرده گذاران مؤسسات غير مجاز

اعالم موضع سخنگوى اين 
نهاد به درخواست قدس

وزارت بهداشت 
از مناظره 

درباره 
طب اسالمى 

شانه خالى كرد

 اقتصاد  معاون نظارتى بانك مركزى از ادغام مهر اقتصاد و ثامن در بانك انصار تا بهار 97 
خبر داد و گفت: اين توافق بين نيروهاى مسلح انجام شده است و هم اكنون در مراحل 
اجرايى آن هستيم و در بهار سال آينده ادغام نهايى صورت مى گيرد. فرشاد حيدرى با 
بيان اينكه تا امروز رســماً اعالم مى كنم كه هيچ صندوق و يا تعاونى و يا مؤسسه حائز 
اهميت غيرمجازى در كشور فعاليت نمى كند، ادامه داد: تعاونى هاى اعتبارى منحل شده 
فرشتگان، افضل توس، بدر توس، البرز ايرانيان، رباط كريم با ورود بانك مركزى ساماندهى 
شده اند. به گزارش تسنيم اين مقام مسئول در بانك مركزى به ساماندهى تعاونى اعتبارى 

 ............ صفحه 7فرشتگان در سال 95 اشاره و تصريح كرد: سپرده هاى 452 هزار...

روسيه 
د ر ايران ايجاد  مى كند 

راه اندازى 
مركز خد  مات فنى 

اس300 
در ايران

على شمخانى د  ر گرد  همايى 
بسيج اساتيد  :

اجازه حمله 
به سفارت ايران 

خوش خدمتى انگليس 
به بن سلمان بود 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2

راه حلى براى جوانان بيكار 
و مديران سال خورده

فتيله سن مديران 
هشت سال پايين 

كشيده مى شود
 ............ صفحه 5

info@qudsonline.ir

ضميمه  روز

ديدار با مادر حاج محمود كريمى
در آستانه سال نو

يك «يا على» پسرم را 
به دنيا نمى دهم!
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محسن تربيت شده
 مكتب اهل بيت بود

 سبک زندگی نامدار ترين شهيد  
96  به روايت خانواده اش

سالی که اول 
و آخـرش برکت بود

 مرور برخی از اتفاقات
 مهم  هيئت ها در سال 96

 شماره 67  سـه شنبه22 اسفند 1396 24 جمادي الثاني 1439

هـیئت

صفحه 18

دیدار با  مادر حاج محمود کریمی  در آستانه سال نو

يك »ياعلي« پسـرم 
را به دنـيا نمي دهم!
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ژه نامه
 وي

نـوروزي24 صفحه

صفحه 8 و 9

ميهمانى ويژه نامه نوروزى «چهارده » در خانه اي 
كوچك و ســاده در محله تســليحات است. 
روزهاي پاياني سال است و حاج خانم مشغول...

دنيا كوچك نشده، تو بزرگ شده اى
ديدار با خانواده شهيد مدافع حرم «حسين هريرى » به مناسبت روز بزرگداشت شهدا
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

تظاهر به بى حجابى، مصد  اق اشاعه فحشاست    ميزان: رئيس قوه قضائيه با بيان اينكه د  ستگاه قضايى منفعالنه عمل نمى كند   و تابع فضاسازى هاى سياسى نمى شود  ، گفت: ما با تعجيل د  ر رسيد  گى به پروند  ه ها 
مخالفيم، زيرا مسئله اصلى براى ما عمل د  ر چارچوب قوانين است. آيت اهللا آملى الريجانى د  ر جلسه مسئوالن عالى قضايى با اشاره به بحث حجاب و عفاف د  ر جامعه تصريح كرد  : همه ما مى د  انيم كه يكى از ارزش هاى 

د  ينى و قرآنى، حفظ حجاب و عفاف است. وى تظاهر به بى حجابى را همانند   تظاهر به هر عمل حرام د  يگر، نوعى اشاعه فحشا د  انست و افزود  : موضوعى كه ريشه شرعى و قانونى د  ارد  ، نبايد   مورد   تشكيك قرار گيرد.

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

 اخبار  د  بير شــوراى عالــى امنيت ملى 
گفت: مرد  م آمريكا بايد   چون گذشته هزينه 
كم عقلــى و بلند   پروازى هــاى بى حاصل 
كابوى هاى متوهم كاخ ســفيد   را با صرف 
ســرمايه هاى ماد  ى و انسانى خود  ، پرد  اخت 
كنند  . على شــمخانى، نمايند  ه مقام معظم 
رهبــرى عصر د  يــروز د  ر گرد  همايى بزرگ 
استاد  ان بسيجى د  انشگاه هاى تهران كه د  ر 
محل تاالر ابن ســينا د  انشگاه علوم پزشكى 
تهران برگزار شــد  ، مورد   تجليل و قد  رد  انى 

قرار گرفت.
اميــر د  ريابان على شــمخانى د  ر جريان 
اين مراســم كه با پاسد  اشت رويكرد  ها و 
اقد  ام هاى وى به عنوان د  بير شوراى عالى 
امنيت ملى همراه بود  ، د  ر سخنانى با اشاره 
به اهميت ايفاى نقــش جهاد  ى و حفظ 
روحيه انقالبى د  ر مد  يريت كالن كشــور، 
اظهارد  اشت: مجموعه سياست هاى كالن 
كشــور از جملــه د  ر بخش 
سياســت خارجى بر اساس 
قانون اساســى، تابع اصول 
و مبانى مشخصى است كه 
از سوى رهبر معظم انقالب 
تعييــن و ابالغ مى شــود   و 
مســئوالن مختلف از د  كتر 
ظريف كه عهــد  ه د  ار اد  اره 
هستند    د  يپلماسى  د  ستگاه 
تــا ســرد  ار ســليمانى كه 
ظرفيت هــاى مستشــارى 
از  پشــتيبانى  د  ر  كشــور 
كشــورهاى خط مقد  م مبارزه با تروريسم 
را فرماند  هى مى كننــد  ، هر يك د  ر حوزه 
مأموريت خود   با رويكرد  ى واحد   و همگرا 
تأمين كنند  ه اهد  اف عالى نظام و انقالب 

هستند  .
وى افــزود  : راهبرد   غير قابل تغيير ايران د  ر 
سياست خارجى، توسعه روابط همه جانبه با 
كشورهاى غير معارض برمحور تأمين منافع 

و امنيت ملى و عد  م پذيرش هر نوع اعمال 
فشار و تحميل اراد  ه خارجى استوار است.

شمخانى د  ر اد  امه با اشاره به جايگاه و نقش 
فرهنگ بســيجى د  ر مد  يريت بحران هاى 
سياسى، اقتصاد  ى، امنيتى و فرهنگى كشور، 
افزود  : بسيج بايد   نماد   جذب حد  اكثرى و د  فع 
حد  اقلى به منظور افزايش انســجام ملى و 
همد  لى و جلب مشاركت همه ايرانيان معتقد   
به قانون اساســى د  ر مســير رفع مشكالت 

كشور باشد  .

 عصبانيت برخى كشورها
 قابل د  رك است

نمايند  ه مقام معظم رهبرى با اشــاره به 
تحوالت اخير منطقه و روشن شد  ن نقش 
مخرب و مرموز د  اعش ســازان و حاميان 
فرامنطقه اى آن هــا، تصريح كرد  : حضور 
و نقش آفرينى منطقــه اى ايران به طور 
كامل د  ر خد  مت امنيت، ثبات و پيشرفت 
منطقه و نجات مرد  م ازفتنه تروريســم 

تكفيرى بود  ه است.
وى افزود  : براى ما قابل د  رك است كه آمريكا، 
رژيم صهيونيستى، برخى كشورهاى اروپايى 

و ارتجاع عربى از د  ســتاورد  هاى هم پيمانى 
ايران، عراق و ســوريه كه نقشه هاى آنان را 
ناكام گذارد  ه و ســرمايه گذارى هاى كالن 
و بلند  مــد  ت آن ها براى تجزيه كشــورها و 
تثبيت ناامنى را خنثى كرد  ه است، عصبانى 

و برآشفته باشند  .
شمخانى، گسترش حمايت هاى مستقيم 
نظامى و اطالعاتى آمريــكا از گروه هاى 
تروريستى مانند   جبهه النصره د  ر سوريه 
و سكوت شوراى امنيت سازمان ملل د  ر 
برابر اين اقد  ام ها را پيگيرى سياست هاى 
شكســت خورد  ه گذشــته د  ر عــراق و 
افغانســتان عنوان كرد   و افــزود  : مرد  م 
آمريكا بايد   چون گذشته هزينه كم عقلى 
و بلند   پروازى هاى بى حاصل كابوى هاى 
متوهم كاخ سفيد   را با صرف سرمايه هاى 

ماد  ى و انسانى خود   پرد  اخت كنند  .
عضو مجمع تشــخيص مصلحــت نظام، 
توســعه توانمند  ى هاى د  فاعى كشور را كه 
د  ر چارچوب تأمين امنيــت و ارتقاى توان 
بازد  ارند  گــى پيگيرى مى شــود  ، غير قابل 
مذاكره عنوان كرد   و افزود  : جاى تعجب است 
كه برخى كشورهاى مد  عى كه حتى توانايى 

تأمين امنيت سفارت ايران د  ر پايتختشان را 
ند  ارند   به خود   اجازه مى د  هند   د  ر مورد   امنيت 

سرزمين پهناور ايران اظهارنظر كنند  .

 خوش خد  متى انگليس به عربستان
امير د  ريابان على شــمخانى همچنين د  ر 
حاشــيه بازد  يد   از مجتمع خد  مات فناورى 
د  انشگاه صنعتى شريف د  رباره علت انفعال 
پليس و د  ولت انگليس د  ر تعرض به سفارت 
كشــورمان د  ر لند  ن، اظهارد  اشت: اين بازى 
پينگ پنگى طراحى شد  ه د  ولت انگليس بود   
كه همزمان با سفر يكى از رهبران كشورهاى 

منطقه به لند  ن انجام شد  .
وى، تعرض به ســفارت ايــران د  ر لند  ن را 
خــوش خد  متى د  ولت انگليــس به خريد   
تسليحاتى ميليارد  ى وليعهد   عربستان از اين 
كشور د  انست كه به شكل بسيار مفتضح آن 

انجام شد  .

 وليعهد   سعود  ى كم عقل است
د  بير شوراى عالى امنيت ملى د  ر پاسخ 
به اظهارات ضد   ايران و مقاومت اسالمى 
وليعهد   سعود  ى، اظهارد  اشت: د  ر منطق 
و اد  بيات سياســى منطقــه اى ما، رژيم 
صهيونيســتى و آمريــكا بابت حمله به 
عراق و افغانســتان به عنــوان مروجان 

تروريسم و شرارت د  ر منطقه هستند  .
وى افزود  : رئيس جمهور اسبق آمريكا تالش 
كرد   لفظ شر را از رژيم اشغالگر قد  س برد  ارد   و 
د  ر مقابل به كشورهايى كه نوعاً تأمين كنند  ه 
صلح و ثبات د  ر منطقه هستند  ، اطالق كند  .

وى بــا اشــاره بــه فرافكنــى وليعهد   
عربستان، تأكيد   كرد  : اين خطا ناشى از 
كم عقلى اســت كه زمان بايد   پاسخ آن 
را به او بد  هد  . متأســفانه حكام سعود  ى 
د  ر طول حيات سياســى خود   با ترويج 
را  مرزهاى خونينى  تكفيرى،  گروه هاى 

د  ر جهان اسالم ايجاد   كرد  ند  .

على شمخانى د  ر گرد  همايى بسيج اساتيد  :

اجازه حمله به سفارت ايران، خوش خدمتى انگليس به بن سلمان بود 

 آقاى نوبخت گفتى از پانزد  هم به بعد   حقوق ها واريز مى شود  . چرا واريز نشد  ؟ خوب 
كه همه چيز گران شود  ، واريز مى كنيد  ! چه فايد  ه؟ خود  تان كه روى خزانه هستيد  ! 
واى به حال ما 80 د  رصد   جمعيت زير خط فقر كه چشــممان به د  ست شماست! 
خد  ايا خود  ت به د  اد   اين مرد  م مســتضعف برس و شر اين ها را از سر مرد  م كم كن!. 

9350007054
 مسئوالن سهام به اصطالح عد  الت گفتيد   بعد   از د  هه فجر و بعد   از 11 سال ضايع 
كرد  ن حق ملت! سود   سهام سال 95 را مى د  هيد  ؟ حاال سال 97 د  ارد   شروع مى شود  ، 
چرا اجازه برد  اشت همان اند  ك سود   را كه براى ما بيكاران و فقرا برابر با حقوق هاى 

نجومى است، نمى د  هيد  ؟9150006460
 تشــكل هاى كارگرى  و كارفرمايى  كه  از استيضاح ناخشــنود  ند  ، چرا از بيكارى  
كارگران و قاچاق  گسترد  ه  و وارد  ات  عظيم  و مخرب  ناخشنود   نشد  ند  ؟ 9190008895

 د  و نفر از زنان معروف را مى شناســم كه ظاهرشــان با باطنشان آسمان تا زمين 
فرق مى كند  ، يكى مريم رجوى ملعون با پوشــش روسرى ولى تروريست يكى هم 
خانم مالورد  ى معاون رئيس جمهور با پوشش چاد  ر، ولى مد  افع و مروج سند   كثيف 

9110006820  .2030
 حمله  زامبى هاى  قمه  زن! حامى فرقه انگليســى سيد   شيرازى  به  سفارت  و خفه 
 خون گرفتن  د  ولــت  انگليس  به اين  تجاوز و پخش مســتقيم  آن  از چند  ين  كانال 
 ماهواره اى  نشان د  هند  ه  هماهنگى ملكه  جزيره  حقير انگليس  با د  اعشى هاى  فارسى 

زبان  است. 9360006158
 ماد  ر شهيد   حد  اد  يان مى گويد   پســرم مى گفت كه د  راويش چند   وقت است كه 
د  ارند   ســالح مى برند   و مى آورند  ، روحانى و وزير اطالعات كجا بود  ؟ د  رست است كه 
مجلس سؤال نمى كند  ، ولى هر د  و بد  انند   كه خد  اوند   اول سؤال مى كند   و بعد   به جهنم 

مى برد  !.9150002864 
 الهوتى نمايند  ه مجلس پيش بينى كرد  ه است كه استيضاح آخوند  ى رأى نمى آورد   
و يك جوك هم چاشنى اظهارنظرش كرد  ه و به منتقد  ين خريد   هواپيماى نو، ارتباطش 
د  اد  ه است! اوالً حرف منتقد  ين د  ر اولويت بود  ه و بس و ثانياً د  ر نهايت هواپيماى نو كه 
خريد  ارى شد  ، ولى بى تد  بيرى د  ولت باعث عد  م تحويلش گرد  يد  . د  ر نهايت اين خط 
د  اد  ن ها و پيش بينى هاى كذايى خيلى زشت و تابلوست و شأن مجلس را زيرسؤال 
مى برد  . لطفاً پرهيز كنيد  ؛ زيرا اطالع د  اشتن از آراى آن همه نمايند  ه با ساليق مختلف! 

بازهم خيلى زشت و تابلو است. 9150001735
 د  شــمن با نيازهايمان به ما ضربه مى زند  ، ولى ما د  ر خواب ناز هســتيم. طرح و 
ساخت برج ميالد   به عنوان نماد   شيطان و ابليس، د  ر كشور اسالمى ايران و اجراى 
برنامه هاى منافى شــرع كه همه آن ها نقشه پليد   د  شمن د  ر براند  ازى انقالب است، 
حكايت از حضور فراماسونرى به شكل كامالً فعال د  ر ايران و د  ر ميان مسئوالن د  ارد  . 

9150002294
 تيلرسون گفته ترامپ با رهبر كره شمالى مذاكره نمى كند  ، گفت و گو مى كند  . ترامپ 
مى د  اند   اون، رئيس جمهور ايران نيست كه حرص و ولع مذاكره د  اشته باشد   زيرا د  ر 

مذاكره بايد   از حقوق خود   گذشت، مانند   ايران!. 9150001136
 نمايند  گان مجلس د  ر روز استيضاح عباس آخوند  ى بايد   با رأى قاطع وى را از كار 

بركنار كنند  . 9150000609
 بعضى از نمايند  گان واقعاً د  اخل گود   نيستند   و گويا از مشكالت مرد  م از جمله گرانى، 
تبعيض، حقوق هاى نجومى، بيكارى و پرد  اخت نشد  ن حقوق چند  ين ماهه و عيد  ى 

كارگران خبر ند  ارند   كه از عملكرد   د  ولت تعريف و تمجيد   مى كنند  ! 9150001648
  از كسانى كه به نام ملت د  ر مجلس جمع شد  ه اند  ، خواهش مى كنم كه ملت را مثل 
خود  شان سركار نگذارند   و هر روز وعد  ه بد  هند   كه مى خواهند   يك وزير را استيضاح 

كنند   و بعد   كارى نكنند  ! شما كه د  ر كل د  ر خد  مت د  ولت هستيد  !.9150002864

پيام تسليت حجت االسالم 
والمسلمين رئيسى د  ر پى 

د  رگذشت آيت اهللا شاه آباد  ى    
قد  س: حجت االســالم والمســلمين سيد   
ابراهيم رئيسى، توليت آستان قد  س رضوى 
د  ر پيامى د  رگذشــت آيت اهللا نصراهللا شــاه 
آباد  ى را تســليت گفت. د  ر ايــن پيام آمد  ه 
اســت:  خبر ارتحال فقيه عالى قد  ر آيت اهللا 
نصراهللا شــاه آباد  ى، عضــو مجلس خبرگان 
رهبرى موجــب تأثر و تألم گرد  يد  .  اين عالم 
وارسته، انقالبى و متعهد  ، سراسر عمر شريف 
خود   را صرف اعتال و سربلند  ى حوزه  علميه 
و مد  ارس علوم د  ينى نمود  .  اينجانب از جوار 
مضجع منور امــام رضا(عليه آالف التحية و 
الثنــاء) ضمن عرض تســليت به حوزه هاى 
علميه و خانواد  ه ايشان، علّو د  رجات و مغفرت 
و رضوان الهى را براى آن مرحوم و صبر و اجر 
براى بيت شريف و وابستگان ايشان از د  رگاه 

الهى مسئلت مى نمايم.

پيكر آيت اهللا شاه آباد ى فرد ا 
د ر تهران و قم تشييع مى شود 

معــارف: د فتر مرحــوم آيــت اهللا نصراهللا 
شــاه آباد ى د ر اطالعيه اى اعالم كرد : مراسم 
تشــييع پيكر ايــن عالم ربانــى صبح فرد ا 
چهارشنبه د ر تهران و عصر همان روز د ر قم 

برگزار مى شود .
د ر اطالعيه د فتر آيت اهللا شــاه آباد ى، ساعت 
تشييع پيكر مطهر اين عالم مرد مى د ر پامنار 
تهران، هشت و نيم صبح از مسجد  آيت اهللا 
شاه آباد ى و همان روز ساعت 15و 30 د قيقه 
از مسجد  امام حسن عسكرى(ع) قم تشييع 

خواهد  شد .
آيت اهللا شاه آباد ى ظهر د يروز به د ليل ايست 
قلبى د ر يكى از بيمارســتان هاى تهران د ار 
فانى را ود اع گفت. آيت اهللا نصراهللا شاه آباد ى، 
فرزند ِ آيت اهللا محمد على شــاه آباد ى استاد  
عرفان امــام خمينى(ره) د ر ســال 1310 
د ر قم متولد  شــد . وى تحصيــالت خود  را 
د ر تهــران آغاز كرد  و د ر ســال 1329 براى 
اد امه تحصيالت عازم نجف شــد . د ر نجف از 
د رس بزرگان حوزه از جمله «آيت اهللا خوئى» 
و «آيت اهللا سيد عبد الهاد ى شيرازى» بهره برد .

د بير كميسيون امنيت ملى مجلس:
انگليس حمله به سفارت را 
جبران نكند  كاهش سطح 

روابط را د نبال مى كنيم
مهر: د  بير كميسيون امنيت ملى مجلس، با 
اشاره به علل حمله فرقه شيعه انگليسى به 
سفارت ايران د  ر لند  ن گفت: اگر اين حاد  ثه 
جبران نشــود  ، خواستار كاهش سطح روابط 

سياسى با انگليس خواهيم بود  .
محمد  جواد   جمالى نوبند  گانى، با اشــاره به 
تحركات اخير فرقه شيرازى ها و حمله آن ها 
به سفارت كشورمان د  ر لند  ن، اظهارد  اشت: 
اگر با د  قت نگاه كنيم، د  ر روزها و هفته هاى 
اخير، حلقه جد  يد  ى از اقد  ام ها عليه جمهورى 

اسالمى د  ر حال شكل گرفتن است.
وى د  ر توضيح اين مســئله گفت: از جمله 
اين اقد  ام ها، كنفرانس چهارجانبه اعراب د  ر 
روزهاى گذشــته بود  ه اســت كه جمهورى 
اســالمى را محكوم كرد  ند  ، همچنين د  يد  ار 
مقامات آمريكايى و صهيونيســتى و اتخاذ 
مواضع عليه ايران و سپس سفر بن سلمان به 
لند  ن بود  ه كه د  ر آنجا، ايران، تركيه و سوريه 
را محور شــرارت توصيف كرد   و متأسفانه با 
وجود   اينكه خون از چنگال سعود  ى مى چكد  ، 
استقبال خوبى از طرف د  ولت انگليس از وى 
شــد   و خانم ترزا مى و جانسون، وزيرخارجه 

انگليس هم به خوبى از او استقبال كرد  ند  .

بيانيه موگرينى د  رباره نشست 
كميسيون مشترك برجام

ايســنا: د  فتر مسئول سياســت خارجى 
اتحاد  يه اروپا نشست 25 اسفند   كميسيون 
مشــترك برجام د  ر وين اعــالم كرد  : «اين 
نشست فرصتى براى بررسى اجراى برجام 
و موضوعات مرتبط به تحريم ها و مســائل 

هسته اى مرتبط خواهد   بود  ».
د  فتر مسئول سياست خارجى اتحاد  يه اروپا 
د  رباره نشست آتى كميسيون مشترك بيانيه 
صاد  ر كرد  . د  ر بيانيه آمد  ه اســت: نشســت 
عاد  ى كميسيون مشترك برجام 16 مارس 
2018(25 اسفند  ) د  ر وين برگزار خواهد   شد  .

كميسيون مشــترك به نمايند  گى از طرف 
فد  ريكا موگرينى مســئول سياست خارجى 
اتحاد  يه اروپا، با رياست هلگا اشميد   و با حضور 
اعضاى سه كشــور اروپايى به اضافه چين، 

روسيه، آمريكا و ايران برگزار خواهد   شد  .
اين نشست، براى بررســى اجراى برجام تا 
جايى كه به موضوعات هسته اى و تحريم ها 

مربوط مى شود  ، فرصتى فراهم خواهد   آورد  .

صد  اى مرد  م   

خبــــــر

توسط روسيه ا  نجام مى شود
راه اندازى مركز خد  مات فنى اس300 در ايران

د  ســتيار رئيس جمهورى  تســنيم: 
روســيه د  ر امــور همكارى هاى فنى - 
نظامى از ساخت مركز خد  مات سامانه 
پد  افند  ى اس-300 د  ر ايران خبر د  اد  ه 

است.
«والد  يمير كوژين» د  ر اين باره به شبكه 
خبرى روسيا 24 گفته است كه روسيه 

د  ر حال ساخت مركز خد  ماتى سامانه پد  افند  ى اس- 300 د  ر ايران است.
از ســوى د  يگر، د  يميترى شوگايف، رئيس سازمان فد  رال همكارى هاى فنى 
- نظامى روســيه نيز د  ر اين زمينه گفته است: قرارد  اد   جد  يد  ى ميان ايران 
و روســيه د  ر زمينه همكارى هاى نظامى و فنى وجود   ند  ارد   و روسيه تنها به 
ارائه خد  مات به ســامانه اى كه پيش از اين به ايران تحويل د  اد  ه شد  ه است، 

مى پرد  ازد  .
طبق قرارد  اد   بين ايران و روسيه، ايران چهار گرد  ان سامانه موشكى اس300 
از روســيه خريد  ارى كرد  ه اســت كه به گفته مقامات ايران و روسيه، تمامى 

آن ها به ايران تحويل شد  ه  است.

هويت عامل حمله به اقامتگاه سفير ايران مشخص شد  
فارس: يك رسانه اتريشى د  يروز عامل حمله به سفارت ايران د  ر وين را يك فرد   

26 ساله تبعه اتريش با اصالت مصرى معرفى كرد  ه است. 
روزنامه «كورير» چاپ وين، نوشــته اين فرد   26 ساله به نام «محمد   اى» د  وشنبه 

شب با چاقو به اقامتگاه سفير ايران د  ر وين حمله كرد  . 
رسانه اتريشــى به نقل از منابع پليس اظهار د  اشت: وجود   انگيزه تروريستى د  ر 
اين حاد  ثه د  ر حال حاضر قابل تأييد   يا رد   كرد  ن نيســت. پليس گفته اقامتگاه 
فرد   مهاجم مورد   بازرسى قرار گرفته، اما هنوز نشانه اى د  رباره انگيزه هاى او يافت 

نشد  ه است. 

فرانسه، بار د  يگر سوريه را به حمله تهد  يد   كرد  
ايرنا: رئيس جمهور فرانسه د  يروز با تكرار 
اتهامات اثبات  نشــد  ه، د  ولت سوريه را به 

حمله نظامى تهد  يد   كرد  .
امانوئــل ماكــرون بــا تكــرار اد  عاهاى 
اثبات نشد  ه د  رباره توسل د  ولت سوريه به 
حمالت شيميايى، اين كشور را به حمله 

نظامى تهد  يد   كرد  . 
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هر سايتى د  ر سوريه است كه از آن ها براى حمالت شيميايى استفاد  ه مى شود  . 
ماكرون د  ر يك نشست خبرى د  ر هند   گفت: فرانسه د  ر صورت مشاهد  ه «شواهد   
غيرقابل  انكار» مبنى بر استفاد  ه از سالح هاى شيميايى براى كشتن غيرنظاميان، 

آماد  ه حمله به سوريه است. 

سخنگوى وزارت خارجه با اشاره به حاد  ثه اقامتگاه سفير ايران:
با مقامات اتريشى د  رتماس مستمر هستيم

مهر: سخنگوى وزارت خارجه كشورمان د  رباره حاد  ثه مقابل اقامتگاه سفير ايران 
د  ر اتريش، گفت: از د  ولت اتريش خواسته ايم توجه بيشتر به حفاظت مكان هاى 

د  يپلماتيك ايران د  ر اين كشور د  اشته باشد  .
بهرام قاســمى د  ر خصوص حمله فرد  ى ناشناس به اقامتگاه سفير ايران د  ر 
وين، گفت: فرد   مهاجم حد  ود   26 ســاله و به ظاهر د  اراى تابعيت اتريشــى 
است و د  رباره هويت و انگيزه اقد  امش اطالعى نيست. ما د  ر وين و د  ر تهران 
با مقامات اتريشــى د  ر تماس هســتيم و اميد  واريم كه هر چه زود  تر پليس 
و مقامات امنيتى د  ولــت اتريش بتوانند   به نتايج الزم د  ر تحقيقاتى كه آغاز 
كرد  ه اند  ، برســند   و بتوانيم د  ر ساعات آيند  ه گزارش د  قيق ترى از انگيزه فرد   

مهاجم و هويت آن د  اشته باشيم.
وى با اشــاره به تماس خود   با ســفير ايران د  ر اتريش اد  امه د  اد  : د  ر پى اين اقد  ام 
خسارتى به محل اقامت سفير ايران د  ر اتريش وارد   نشد  ه است، ولى طبق اخبار 
واصله نگهبان مســتقر د  ر محل اقامتگاه ســفير ايــران د  ر اتريش، مجروح و به 

بيمارستان منتقل شد  ه است.
قاسمى با بيان اينكه بر اساس برخى از گمانه زنى ها و اقوال گفته مى شود   كه گويى 
اين فرد   ضارب خارجى است، ولى تابعيت اتريشى د  ارد  ، اظهارد  اشت: ما از د  ولت 
اتريش خواسته ايم كه هرچه سريع تر به اين موضوع رسيد  گى كند   و توجه بيشتر 

به حفاظت مكان هاى د  يپلماتيك ايران د  ر اين كشور د  اشته باشد  .

متأسفانه حكام 
سعود  ى د  ر طول 
حيات سياسى خود   
با ترويج گروه هاى 
تكفيرى، مرزهاى 
خونينى را د  ر 
جهان اسالم ايجاد   
كرد  ند

بــــــــرش

د  ر حال ساخت مركز خد  ماتى سامانه پد  افند  ى اس- 
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شماره پيامك: 30004567

بازار سكه ود الر بازهم حباب گرفت

اتهام احتكار د الر به برخى از صرافى ها

گزارش خبرى

 اقتصاد / مهد ى شهرآباد ى   نرخ د الرغير رسمى باز هم 
افسار پاره كرد . اين روزها خبرهاى خوبى از بازار ارز به گوش 
نمى رسد  وهر روز قيمت ها با روز گذشته متفاوت است. البته به 
گفته فعاالن بازار ارز اين مسئله نوسان شد يد  نرخ ها قابل تحمل 
است، اما اينكه د يروز د ر بازار آزاد  و صرافى ها د الر يافت نمى شد ، 
خريد اران را نگران كرد ه بود  و تنها تعد اد  اند كى صرافى هاى 
رسمى د اراى مجوز د الر را به قيمت غيرقانونى 4823 تومان 
مى فروختند ؛عد م عرضه د الر كافى از سوى صرافى ها اين بازار را 
تحت تأثير قرار د اد ه است برخى خريد اران ارزمورد  نياز خود رابه 

قيمت 300 تومان باالتر از نرخ ارزمد اخله اى خريد  مى كنند .
اين برهم ريختگى بازار ارز د ر حالى اســت كه به گفته سرد ار 
حسين رحيمى رئيس پليس پايتخت، مأموران همچنان و به 

د رخواست مسئوالن كشور د ر اين بازار حضور د ارند . 
براساس اين گزارش د يروز اغلب صرافى ها به مرد م و يا كسانى 
كه كارت ملى و پاسپورت د اشتند  هم د الر نمى فروختند  و د ر 
بيرون از صرافى د الر تا  4823 تومان به فروش مى رسيد  كه از 

افزايش بيش از 320 تومان حكايت د ارد . 

حتى برخى صراف ها از نبود  د الر كافى د ر بازار گاليه د اشــتند . 
به گفته يكــى از صراف ها هم اكنون بازار به گونه اى روى د الر 
حساس شــد ه كه به محض افزايش نرخ آن، ساير ارزها هم تا 
حد ود ى گران تر مى شــود . حتى د يروز صرافى ها يورو را 5900 

تومان قيمت گذارى كرد ه بود ند !
د ر اين زمينه مســئول يكى از صرافى هــا با بيان اينكه برخى 
صرافى ها د ر اين زمينه كارشكنى مى كنند  گفت: به عنوان مثال 
د الر د ولتــى را 4470خريد ه اند ، اما نمى خواهند  آن را با همان 
قيمت بفروشند  و به د ليل سود آورى آن را نگه مى د ارند  تا 4800 

تومان بفروشند . 
وى خاطرنشان كرد : البته از سويى نيز عرضه د الر به بازار محد ود  
شد ه، به گونه اى كه هم اكنون د الر از سوى بانك مركزى به اين 
صرافى ها د اد ه نمى شــود  واز سويى افزايش تقاضا هم د ليلى بر 
گرانى د الر د ر بازار ارز است. مسئول يكى د يگر از صرافى ها نيز 
با بيان اينكه اين بازار د يگر ثبات ند ارد ، خاطرنشــان كرد : چند  
روز پيش ميزان ارز فروخته شــد ه به هر فرد  توسط صرافى ها 
مشــخص بود ، اما اكنون فقط قيمــت د الر و يورو روى تابلوها 

قرار د ارد ، اما از فروش د الر خبرى نيســت و د الالن مى گويند  
مى توانند  هر مقد ار د الر را با نرخ 4800تومان براى مشــترى 

تهيه كنند .
وى خواستار كاهش تقاضاى كاذب براى د الر و يورو شد  وافزود : 
هم اكنــون عرضه د الر د ر بازار بشــد ت كاهش يافته وهمين 
مســئله محرك د الالن د ر بازار براى برطــرف كرد ن نيازهاى 

د الرى مشتريان ومتقاضيان است. 
د يروز هم بازار ســكه د ر عين ركود  بازار طال، رونقى كاذب د ر 
نرخ ها د اشت به طورى كه قيمت هر قطعه سكه بهار آزاد ى طرح 
جد يد ، يك ميليون و 605 هزار تومان و براى خريد  يك ميليون 

و 575 هزار تومان بود . 
كشــتى آراى عضو هيئت مد يره اتحاد يه طالفروشان از حباب 
100 تا 120 هزار تومانى د ر قيمت ســكه تمام بهار آزاد  طرح 

جد يد  خبر د اد ه است.

قرارگاه قد  س نيروى زمينى سپاه اعالم كرد  

انهد  ام خود  روى انتحارى و هالكت تروريست ها د  ر منطقه مرزى سراوان

خبر

سپاه نيوز: روابط عمومى قرارگاه قد  س نيروى زمينى سپاه د  ر 
اطالعيه اى از انهد  ام خود  روى انتحارى و هالكت د  و تروريســت 
د  ر اقد  ام به موقع رزمند  گان اســالم د  ر پاسگاه مرزى د  ر منطقه 

سراوان خبر د  اد  .
د  ر اين اطالعيه آمد  ه اســت: شــامگاه يكشــنبه 20 اسفند   
عوامل گروهك هاى تروريستى و اشرار مسلح با يك د  ستگاه 

خود  روى حامل مهمات و مواد   انفجارى قصد   انجام عمليات 
انتحارى و هد  ف قرار د  اد  ن يكى از پاسگاه هاى مرزى نيروى 
زمينى سپاه د  ر منطقه سراوان استان سيستان و بلوچستان 
را د  اشتند   كه با هوشيارى و اقد  ام به موقع رزمند  گان اسالم 

ناكام ماند  ند  .
د  ر اد  امــه اطالعيه روابط عمومى قــرارگاه قد  س نيروى زمينى 

سپاه، تصريح شد  ه است: همچنين يكى از اشرار كه د  ر نزد  يك 
شد  ن به پاسگاه ناكام ماند  ه بود  ، جليقه انتحارى خود   را منفجر 

و به هالكت رسيد  .
د  ر پايان اين اطالعيه آمد  ه اســت: د  ر جريــان اين اقد  ام كه د  و 
عامل تروريستى به هالكت رسيد  ند  ، د  و تن از بسيجيان غيور اين 

پاسگاه نيز مجروح شد  ند  .

هشتگ

#   شبكه اى عليه ايران

#   علوم اسالمى

#  انتشار د  رآمد  ها

#   استيضاح پر سر و صد  ا

#   مستند   فروشند  ه

#   مد  يريت فرمايشى

سيد   امير سياح درباره اهميت اجراى 
حكم قانونى انتشــار عمومى د  رآمد   و 

مزاياى همه مسئوالن، و ضرورت آگاهى مرد  م د  ر توييتى آورد  : 
«اجراى  ماد  ه29 (انتشــار د  رآمد   ومزاياى همه مسئوالن) براى 
جبهه شفافيت وعد  الت حياتى اســت؛ چرا كه اجراى آن، گام 
اساسى به سوى ريشه كنى فساد   است و اجرا نشد  ن آن، زحمات 
جبهه را هد  ر مى د  هد  .اگر د  ولت تا پايان سال96 اين حكم قانونى 

را اجرا نكند  ، تشكل هاى انقالبى   راهپيمايى مى كنند  .»

اكبر منتجبى از فعاالن رسانه اى اصالح 
طلب، به موضوع استيضاح سه وزير از 

كابينه د  ولت كه اين روزها حســابى د  رباره اش بحث مى شود  ، 
اشاره كرد   و از پشت پرد  ه هاى اين حق قانونى نمايند  گان مجلس 
گفت كه حواشى بسيارى را به د  نبال د  اشته است. او ياد  آور اين 
نكته شد   كه «استيضاح سه وزير به محل كاسبى تبد  يل شد  ه 
است. ولخرجى وزرا، كاسبى نمايند  گان، كاسبى سياستمد  اران 

اين حزب و آن يكى و البته كاسبى برخى خبرنگاران خاص».

شــهريار زرشناس، از مستند  ى گفت 
كه پيرامون مذاكرات هسته اى ايران 

ساخته شد  ه اســت. او د  رباره اين مستند   اين گونه نوشت كه 
«جريان كلى  مستند   فروشند  ه2 جذاب، گيرا و بسيار بصيرت افزا 
و روشنگر است. يك نمونه از اين مستند   اگر به صورت جد  ى 
تكثير و د  يد  ه شــود  ، مى تواند   يك خط و حركت فراگير براى 
به اضمحالل  برد  ن جامعه و نابود   كرد  ن امنيت و اســتقالل و 

موجود  يت ما را كور كند   و جلويش را بگيرد  .»

امير خجســته د  ر رابطه با مســئله 
نوســانات قيمت ارز از طرح سؤال از 

وزير اقتصاد   گفت كه گويا پشــت گوش اند  اخته شد  ه است. او 
د  ر توييتى د  ر اين باره نوشــت: «طرح سؤال از  وزير اقتصاد   د  ر 
خصوص   نوسانات قيمت ارز، مد  ت هاست تحويل  هيئت رئيسه 
مجلس و اعالم وصول و ابالغ شــد  ه است، اما خبرى از حضور 
وزير د  ر صحن مجلس نيست. به آقايان توصيه مى كنم   قيمت 

ارز را نمى توان مانند   مسائل د  يگر فرمايشى مد  يريت كرد  ».

على عليزاد  ه، درباره د  شــمنى شبكه 
بى بى سى با نظام جمهورى اسالمى د  ر 

صفحه شخصى اش د  ر توييتر عنوان كرد  : «مهم ترين ابزار د  خالت 
استعمارى انگليس د  ر ايران بى بى سى است كه روزانه نفرت از 
خود   و از ايران را تزريق و با تحريك گسل هاى قومى، جنسيتى، 
مذهبى بنيان هاى همبستگى ملى را كلنگى مى كند  . چرا حكومت 
ايران از شوراى حقوق بشر نمى خواهد   مانع آزار روانى و احساسى 

80 ميليون شهروند   ايرانى توسط انگليس شود  ؟»

عبد  الحسين خســروپناه، از علت هاى 
ممانعــت پرد  اختن به علوم اســالمى 

انسانى د  ر كشور گفت و خاطرنشان كرد  : «چرا جريان  روشنفكرى 
با علوم انســانى اســالمى مخالفت مى كند  ؟ علت هاى سياسى و 
اقتصاد  ى و فرهنگى متعد  د  ى د  ارد  ، اما مهم ترين علت آن، حاكميت 
پاراد  ايم علوم سكوالر و ايجاد   حجابى د  ر ذهن ها نسبت به پاراد  ايم 
جد  يد   است كه موجب عد  م ارتباط معرفتى با آن مى شود   و بنابراين 

نقد  هاى خود   را گمان و مسئله را سياست زد  ه مى كند  .»

سيد   امير سياح درباره اهميت اجراى 
حكم قانونى انتشــار عمومى د  رآمد   و 

مزاياى همه مسئوالن، و ضرورت آگاهى مرد  م د  ر توييتى آورد  : 

 راهپيمايى مى كنند  .»

اكبر منتجبى از فعاالن رسانه اى اصالح 
طلب، به موضوع استيضاح سه وزير از 

كابينه د  ولت كه اين روزها حســابى د  رباره اش بحث مى شود  ، 

شــهريار زرشناس، از مستند  ى گفت 
كه پيرامون مذاكرات هسته اى ايران 

ساخته شد  ه اســت. او د  رباره اين مستند   اين گونه نوشت كه 

موجود  يت ما را كور كند   و جلويش را بگيرد  .»

امير خجســته د  ر رابطه با مســئله 
نوســانات قيمت ارز از طرح سؤال از 

وزير اقتصاد   گفت كه گويا پشــت گوش اند  اخته شد  ه است. او 

على عليزاد  ه، درباره د  شــمنى شبكه 
بى بى سى با نظام جمهورى اسالمى د  ر 

صفحه شخصى اش د  ر توييتر عنوان كرد  : «مهم ترين ابزار د  خالت 

 ميليون شهروند   ايرانى توسط انگليس شود  ؟»

عبد  الحسين خســروپناه، از علت هاى 
ممانعــت پرد  اختن به علوم اســالمى 

روشنفكرى انسانى د  ر كشور گفت و خاطرنشان كرد  : «چرا جريان روشنفكرى انسانى د  ر كشور گفت و خاطرنشان كرد  : «چرا جريان روشنفكرى 

خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تجليل از بازنشستگان سازمان مركزى آستان قد س  آستان: د ر آيينى كه با حضور توليت آستان قد س رضوى د ر تاالر قد س كتابخانه مركزي حرم مطهر برگزار شد  از بازنشستگان سازمان مركزى اين 
آستان مقد س تقد ير و تجليل شد . د ر اين مراسم از بازنشستگان سال 93 و بازنشستگان د عوت شد ه به كار كه آخرين سال فعاليت خود  را گذراند ند  با لوح تقد ير و هد اياى نقد ى قد رد انى شد . سخنرانى توليت 

آستان قد س رضوى و قائم مقام توليت آستان قد س و معاون توسعه مد يريت و پشتيبانى آستان قد س از د يگر برنامه هاى اين همايش بود .

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
قائم مقام توليت آستان قد س د ر همايش بزرگ واجب تمد ن ساز تاكيد  كرد 
ترويج امر به معروف و نهي از منكر با شيوه هاى هنرمند انه

آستان: قائم مقام توليت آستان قد س 
رضوي گفت: امر به معروف و نهي از 
منكر د و پايه اصلي قيام عاشورا بود  و 
د ر سيره عملي حضرت ثامن االئمه(ع) 
نيز مصاد يــق فراوانــي از انجام اين 
فريضه الهي و تأكيــد  بر لزوم اجراي 
آن وجود  د ارد . سيد  مرتضي بختيارى 
د ر «همايش بزرگ واجب تمد ن ساز» 

كه با حضور آمران به معروف و ناهيان منكر آســتان قــد س رضوى د ر تاالر قد س 
كتابخانه مركزي حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد ، اذعان كرد : حرم مطهر رضوى 
ساالنه ميزبان قريب به 30 ميليون زائر از ايران اسالمي و اقصي نقاط جهان است كه 
براي عرض اد ب و اراد ت به ساحت مقد س اهل بيت(ع) به اين مكان نوراني مشرف 
مى شوند . وي با بيان اينكه توسعه و ترويج نيكي ها و فضايل اخالقي و بازد اشتن جامعه 
از منكرات و رذايل از مهم ترين واجبات مورد  تأكيد  د ين مبين اســالم است، اظهار 
د اشت: انتظار عمومي از آستان قد س رضوي اين است كه فضايي امن و آرام را براي 
زيارت توأم با معرفت زائران امام رئوف(ع) فراهم آورد  و وظيفه اى خطير بر د وش شما 

عزيزان گذاشته شد ه است.
بختيارى تصريح كرد : اســتفاد ه از قالب ها و شيوه هاى هنرمند انه د ر نوع برخورد  و 
مواجهه باعث تأثيرگذارى و پذيرش بيشتر مخاطبين خواهد  شد  و بايد  براي تحقق 
اين مهم از د يد گاه ها و نقطه نظرات صاحب نظران و نخبگان فرهنگي حوزه و د انشگاه 
بهره ببريم. د ر اين آيين از ســاد ات نواب احتشام  رضوى، همسر شهيد  نواب صفوى 
به عنوان احياگر و پرچمد ار امر به معروف و نهى از منكر و همسر شهيد  جاويد  االثر 

حسين كارگر تجليل شد .
همچنين د ر اين آيين از حجت االســالم والمسلمين قاسمى، جانباز امر به معروف 
و نهى از منكر، محمد  على سعيد ى فاضل نفر اول د وره هاى آموزشى تخصصى امر 
به معروف و نهى از منكر، حجت االسالم والمسلمين اصغر لطف؛ مبلغ نمونه امر به 
معروف و نهى از منكر و چهار نفر از آمران معروف حرم مطهر رضوى به نام هاى منيره 
ساد ات اميد اله، بى بى قد سى بايكى، اقليمى، محبوبه سليمانى و نيز فروزان رضايى 
و زهرا اســتيلى از خاد مان امر به معروف و نهى از منكر اد اره پاسخگويى به سواالت 

د ينى تجليل شد . 

به همت بنياد  سالمت رضوى صورت گرفت
ارائه خد مات رايگان د ند ان پزشكى 

به 700 نفر از محرومان حاشيه شهر مشهد 
آســتان: به همت بنياد  ســالمت 
رضوى، خد مات رايگان د ند ان پزشكى 
به حد ود  700 نفر از اقشار كم برخورد ار 
حاشيه شهر مشهد  د ر منطقه جاد ه 

كالت ارائه شد . 
ارائه اين خد مات د ند ان پزشــكى د ر 
قالب اقد ام هــاى د رمانى و همچنين 
آموزش هاى بهد اشت د هان و د ند ان، 

توسط خاد مياران ســالمت رضوى با همكارى بهد ارى شمال شرق سپاه پاسد اران 
و مركز بهد اشــت مشهد  د ر مد ت د و روز (17 و 18 اسفند  1396) د ر مد رسه ايران 

زمين صورت گرفت.
د ر اين برنامه حوزه سالمت د هان و د ند ان، 40 د ند ان پزشك و د ستيار د ند ان پزشك؛ 
از استاد ان د انشكد ه د ند ان پزشكى مشهد  گرفته تا د انشجويان سال آخر اين د انشكد ه 
د ر قالب گروه د ند ان پزشكى بنياد  سالمت رضوى مشاركت د اشتند  و اقد ام هاى د رمانى 

د ر پنج واحد  سيار براى مرد م اين منطقه انجام شد .
اين اقد ام هاى د رمانى شامل معاينه، كشيد ن، ترميم و جرم گيرى د ند ان مى شود  كه 
د ر د و گروه خواهران و براد ران براى عموم مراجعين كود ك و بزرگســال با محوريت 

د انش آموزان منطقه و والد ين آن ها صورت گرفت.

خـــبر

 قد س/ محمد حسين مروج كاشانى   مد ير امور 
رفاه زائرين حرم مطهر رضوى از آماد گى حرم مطهر 

رضوى براى ميزبانى از زائران نوروزى خبر د اد . 
«حميد  حبيبى پــور» د ر گفت وگو با خبرنگار قد س 
با اشــاره به اينكه بسيارى از برنامه ريزيها، جلسات، 
هماهنگى ها و عمليات مربوط به استقبال از بهار و 
عيد  نوروز د ر جهت ارائه خد مات مطلوب به زائرين از 
حد ود  يك ماه قبل(بهمن ماه) انجام شد ه است، افزود : 
د ر راستاى استقبال از فصل بهار و انجام امور تنظيف 
و غبارروبى مكان هاى حرم مطهر امام هشــتم(ع) 
شست وشــو و نظافت صحن ها، ايوان ها، بســت ها، 
د وربرگرد ان ها، ســرويس هاى بهد اشتى، حوض ها و 

آب نماها، سقف ها و... مورد  توجه قرار گرفته است.

 400 ليتر عطر ايرانى
 براى عطرافشانى هاى نوروزى

ايــن مقام مســئول د ر زمينه عطرافشــانى و گل 
آرايى حرم مطهر نيز گفت: براســاس هماهنگى و 
برنامه ريزى هاى انجام شــد ه، پيش بينى مى شود  
حد ود  400 ليتر عطر توليد ى ايرانى بر پايه گياهى 
(غيرصنعتى) از طريق د ســتگاه هاى هواساز براى 
معطركرد ن فضاهاى رواق هاى مباركه بارگاه منور 
امام هشــتم(ع) و بخصوص د ر زمينه روضه منوره 
مورد  استفاد ه قرار گيرد . وى د ر مورد  گل آرايى اماكن 
متبركه رضوى نيز عنوان كرد : افزون بر 150 هزار 
بوته و شاخه گل فصلى و د ائمى از قبيل رز، آزاليا، 
سينه رى، شب بو، هميشــه بهار، عسلى، ليليوم، 
مريم و... براى گل آرايى صحن ها، بســت ها و... د ر 
بارگاه منور امام رضا(ع) د ر تعطيالت نوروزى مورد  
استفاد ه قرار مى گيرد .  مد ير امور رفاه زائرين حرم 
مطهر رضوى تصريح كرد : حــد ود  100 هزار بوته 
و شــاخه گل اهد ايى از سوى توليد كنند گان گل و 
گياه از شهرهاى مختلف كشور نيز طبق هماهنگى 
انجام شــد ه د ر گل آرايى حرم مطهر د ر عيد  نوروز 
97 استفاد ه خواهد  شــد  و 15 هزار گلد ان و سازه 
گل آرايى نيز د ر ايام نوروز براى تأمين فضاى ســبز 
و تزئين اماكن مختلف حــرم مطهر د ر صحن ها، 

بست ها، د وربرگرد ان ها و... به كار برد ه مى شود .

 د ر صورت بارند گى
 پاركينگ ها مفروش مى شوند 

مد ير امور رفاه زائرين د ر زمينه مفروش كرد ن بارگاه 

مطهر امام هشــتم(ع) د ر ايــام تعطيالت نوروزى 
تأكيد  كرد : حد ود  4000 تخته فرش ماشــينى نو 
به مســاحت حد ود  25هزار مترمربع براى مفروش 
كرد ن صحن هــاى مركزى و همچنيــن بيش از 
205 هزار مترمربع فرش ماشينى براى صحن هاى 
پيرامونى، بست ها، د وربرگرد ان ها و فضاهاى اطراف 
حرم مطهر د ر لحظات تحويل ســال نو جهت رفاه 

حال زائرين اند يشيد ه شد ه است.
وى اد امــه د اد : حــد ود  30 هــزار مترمربع فرش 
د ستباف نفيس نيز د ر رواق هاى حرم مطهر رضوى 
براى مفروش كــرد ن اين اماكن وجود  د ارد . ضمن 
اينكه افزون بر 8000 تخته فرش ماشــينى براى 
مفروش كرد ن د وربرگرد ان ها، بست ها و... د ر لحظات 
تحويل سال نو كه ازد حام جمعيت نيز بسيار زياد  

است، مورد  استفاد ه قرار مى گيرد .
حبيبى پور با اشــاره به اينكــه د ر مجموع حد ود  
240 هزار مترمربع از رواق ها، صحن ها، بســت ها و 
د وربرگرد ان هاى حرم مطهر براى لحظات تحويل 
سال نو مفروش مى شوند ، اظهار د اشت: 500 نفر از 
نيروهاى خد مات فرش د ر ايام عيد  نوروز و بخصوص 
د ر لحظات تحويل سال نو و مراسم سخنرانى مقام 
معظم رهبرى به طور كامل آماد ه خد مات رسانى به 

زائرين بارگاه مطهر رضوى هستند .
وى ياد آور شد : تمامى تمهيد ات الزم براى مفروش 
كرد ن زيرگذر و فضاهاى مناسب از پاركينگ هاى 
حرم مطهر رضوى د ر صورت بارش نزوالت آسمانى 
با هماهنگى مد يران و مسئوالن مربوط د ر آستان 

قد س رضوى اند يشيد ه شد ه است.

 بهد اشت اماكن د ر جهت سالمت زائران
مد يــر امور رفاه زائران، انجام اقد ام هاى الزم را براى 
بهد اشــت اماكن و ابنيه حرم مطهر رضوى د اراى 
اهميت بسزايى عنوان و خاطرنشان كرد : د ر همين 
راســتا، با انجام آزمايش هاى كلرســنجى روزانه از 
صحن هاى مركزى و پيرامونــى بارگاه مطهر امام 
رضــا(ع) ميزان كلر باقى ماند ه د ر آب آشــاميد نى 
مطابق اصول علمى و اســتاند ارد  وزارت بهد اشت، 
د رمان و آموزش پزشكى سنجيد ه شد ه تا از سالمت 

آب آشاميد نى زائرين اطمينان حاصل شود .
وى گفت: ضد عفونى اماكنــى از جمله گيت هاى 
ورود ى، پلــه برقى هــا، صند لى هــاى چرخــد ار، 
خود روهاى زائربر، د فاتر پيد ا شد گان و... كه بيشترين 
ارتباط و تماس را با زائرين د ارند  از د يگر اقد ام هايى 
است كه با استفاد ه از مواد  ضد عفونى وسيع الطيف 
روزانه به ميزان حــد ود  2500 مترمربع د ر اماكن 
متبركه رضوى د ر جهت ضد عفونى ســطوح با بار 

آلود گى باال د ر تعطيالت نوروزى انجام مى شود .
رسيد گى به وضعيت بهد اشت مواد غذايى، انبارها، 
سالن هاى پذيرايى، ســرد خانه ها، آشپزخانه ها د ر 
مورد  ميهمانسراهاى حرم مطهر رضوى و اطمينان 
از تمد يد  كارت ســالمت و بهد اشت حد ود  6000 
ميزبــان از نيروهاى افتخارى كه د ر طول ســال و 
از جمله تعطيالت نوروزى د ر آسايشــگاه ها و ساير 
بخش هاى حرم مطهر به خد مت مشغول هستند  

از د يگر موارد ى اســت كه مد ير امور رفاه زائرين به 
آن ها اشاره كرد .

 سه پاركينگ عمومى
 با ظرفيت 2000 خود رو د ر خد مت زائران 

حبيبى پــور د ر زمينه وضعيت پاركينگ هاى حرم 
مطهر د ر ايام تعطيالت نوروزى اظهار د اشــت: سه 
پاركينگ عمومى با ظرفيــت حد ود  2000 مكان 
پارك خود رو براى زائرين، يك پاركينگ اختصاصى 
خد مه و كاركنان حرم مطهر با ظرفيت حد ود  400 
فضــاى پارك خود رو و ســه پاركينگ د وچرخه و 
موتورســيكلت با ظرفيت حد ود  600 فضاى پارك 
د ر مجموعه پاركينگ هاى حرم مطهر رضوى آماد ه 

خد مت رسانى هستند .
وى افزود : همچنين يك ايستگاه پارك سوار براى 
توقف موقت اتوبوس هاى كاروان هاى زيارتى براى 
پياد ه و ســوار كرد ن زائرانى كه گروهى و با كاروان 
به حرم مطهر مشرف مى شوند  د ر قسمت زير گذر 

حرم مطهر پيش بينى شد ه است.
ايــن مقــام مســئول تأكيد  
و  ضوابــط  مطابــق  كــرد : 
موجــود ،  د ســتورالعمل هاى 
كاميونــت،  كاميــون،  ورود  
اتوبــوس، مينى بــوس، وانت 
بــار، خود روهــاى ون و... به 
پاركينگ حــرم مطهر ممنوع 

اعالم شد ه است.
حبيبى پــور با اشــاره به اينكه 
پاركينگ هاى  فعاليت  ســاعات 
حــرم مطهــر د ر ايام عــاد ى و 
معمول سال، به طور شبانه روزى 
اســت، تصريــح كرد : ســاعات 
حرم  پاركينگ هــاى  فعاليــت 
مطهر د ر لحظات تحويل ســال 
نو و تعطيالت نوروزى منوط به 
صاد ره  د ستورالعمل  و  ابالغيه ها 
از سوى شــوراى تأمين استان و 

مسئوالن و مد يران ارشد  آستان قد س رضوى است. 

 350 صند لى چرخد ار
و 59 زائربر د ر خد مت زائران

حبيبى پور د ر زمينه خد مــات صند لى چرخد ار و 

خود روهاى زائربر اشــاره كرد : تعد اد  350 د ستگاه 
صند لى چرخد ار و 59 د ســتگاه خود رو زائربر براى 
سرويس د هى ويژه د ر د وربرگرد ان ها و صحن هاى 
پيرامونى بارگاه مطهر حضــرت ثامن االئمه(ع) با 
توجه به شــرايط جوى و نزوالت آســمانى د ر ايام 

تعطيالت نوروزى آماد ه خد مت رسانى هستند .
 مد ير امور رفاه زائرين به ارائه خد مت توسط 2700 
نيروى انســانى د ر بخش صند لى چرخد ار و زائر بر 
و 1500 نفــر از بانوان خاد ميــار رضوى د ر بخش 
پيد اشد گان و رسيد گى به امور گمشد گان د ر ايام 
تعطيالت نوروزى اشاره و ياد آور شد : د فاتر مربوط 
بــه ارائه خد مات به ماد ر و كــود ك د ر چهار د فتر 
پيد اشد گان د ر محل هاى باب الرضا، صحن انقالب، 
صحن كوثر و رواق د ارالحجه به اين امورمى پرد ازند ، 
ضمن اينكه اين بخش د ر ايام اعتكاف نيز با واحد  
طرح و برنامه د ر جهت خد مات رسانى به معتكفين 

د ر ايام نوروز 97 همكارى الزم را خواهد  د اشت.

 افزايش 40 د رصد ى 
ظرفيت نگهد ارى از امانات

اين مقام مســئول د ر زمينه خد مــات الزم براى 
نگهــد ارى از امانات وســايل و نقــد ى زائران د ر 
تعطيــالت نوروزى گفت: بــا افزايش 40 د رصد ى 
د ر ظرفيت نگهــد ارى از امانات زائرين، پيش بينى 
مى شود  افزون بر 30 هزار ظرفيت روزانه 
د ر نگهــد ارى از امانات وســايل و 
نقد ى زائرين د ر حرم مطهر رضوى 

فراهم شود .
حبيبى پــور اد امــه د اد : نيروهاى 
رسمى و افتخارى اد اره امور امانات 
و نگهد ارى از اشياى پيد ا شد ه اين 
مد يريت به صورت فوق العاد ه و با 
افزايش صد  د رصد ى آماد ه خد مت 
بود ه به گونــه اى كه حد ود  2600 
نفر خود  را براى ارائه خد مت د ر ايام 

تعطيالت نوروز، آماد ه كرد ه اند .
وى د ر زمينه تحويل امانى صند لى 
چرخد ار، كالســكه و چاد ر د ر ايام 
عيد  نــوروز 97 نيز تصريح كرد : با 
افزايــش صد  د رصــد ى د ر تعد اد  
صند لى هاى چرخد ار و كالســكه 
تحويلــى كه به صــورت امانى به 
زائــران تحويــل د اد ه مى شــود ، 
پيش بينى مى شود  د ر ايام تعطيالت نوروزى، روزانه 
بيش از 7000 مورد  از اين وسايل همچنين افزون بر 
5000 قواره چاد ر نماز ويژه بانوان زائر جهت تشرف 
به حرم مطهر رضوى به آنان به صورت امانى تحويل 

د اد ه شود .

خد متگزاران بارگاه منور رضوى آماده ميزبانى زائران نوروزى هستند

به استقبال بهار در بهشت

 پيش بينى مى شود  
حد ود  400 ليتر 

عطر توليد ى ايرانى 
بر پايه گياهى 

(غيرصنعتى) از 
طريق د ستگاه هاى 

هواساز براى 
معطركرد ن 

فضاهاى رواق هاى 
مباركه بارگاه منور 

امام هشتم(ع) و 
بخصوص د ر زمينه 
روضه منوره مورد  
استفاد ه قرار گيرد

بــــــــرش

قائم مقام توليت آستان قد س 
رضوي گفت: امر به معروف و نهي از 
منكر د و پايه اصلي قيام عاشورا بود  و 
د ر سيره عملي حضرت ثامن االئمه(ع) 
نيز مصاد يــق فراوانــي از انجام اين 
فريضه الهي و تأكيــد  بر لزوم اجراي 
آن وجود  د ارد . سيد  مرتضي بختيارى 
د ر «همايش بزرگ واجب تمد ن ساز» 

به همت بنياد  ســالمت 
رضوى، خد مات رايگان د ند ان پزشكى 
 نفر از اقشار كم برخورد ار 
حاشيه شهر مشهد  د ر منطقه جاد ه 

ارائه اين خد مات د ند ان پزشــكى د ر 
قالب اقد ام هــاى د رمانى و همچنين 
آموزش هاى بهد اشت د هان و د ند ان، 
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

بدون برجام هم دســتمان در برنامه هســته ای باز است خبرنگاران جوان: سخنگوی ســازمان انرژی اتمی با بیان اینکه ما با برجام و بدون آن نیز در وضعیت خوبی قرار داریم، گفت: بدون 
برجام دســتمان باز اســت و می توانیم با ســرعت برنامه هسته ای صلح آمیز خودمان را در ابعاد مختلف گســترش دهیم، اما ترجیح می دهیم برجامی که مذاکرات آن حدود سه سال طول کشیده، باقی 

بماند. بهروز کمالوندی افزود: آمریکا به دنبال بهانه ای است تا بتواند با هزینه جمهوری اسالمی ایران از برجام خارج شود، اما این بهانه را نمی تواند به دست بیاورد.
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شکایتتشکیالتخودگردان
فلسطینازنتانیاهووترامپ

از رهبران تشــکیالت  رافــت  ایرنا: صالح 
خودگردان فلسطین گفت که این تشکیالت 
به زودی از دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو 
به دادگاه بین المللی الهه شــکایت خواهد 
کرد. صالح رافت عضو کمیته اجرایی سازمان 
آزادیبخش فلســطین افزود: ریاض المالکی 
وزیر خارجه فلســطین طی چند روز آینده 
برای ارائه شکایت علیه نتانیاهو نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی و اویگدور لیبرمن وزیر 
جنگ این رژیم بــه دادگاه بین المللی الهه، 
عازم هلند می شود. وی اضافه کرد: دلیل این 
شکایت دست داشتن نتانیاهو و وزیر جنگ 
رژیم صهیونیستی در جنایات مختلف علیه 
مردم فلسطین است. رافت افزود: المالکی از 
دولت آمریکا نیز به دادگاه الهه به دلیل اعالم 
تصمیم ترامپ رئیس جمهوری این کشــور 
درباره قدس که با همه قوانین و قطعنامه های 

بین المللی مغایرت دارد، شکایت می کند.

»بیبیسی«
ازایرانشکایتمیکند

فارس:شــبکه خبری ســلطنتی انگلیس، 
بی بی سی، شکایتی را علیه ایران در نشست 
شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو مطرح 
خواهد کرد. شــبکه خبری بی بی سی مدعی 
شــد ایران کارکنان بی بی سی فارسی ساکن 
لندن و خانواده هایشــان در ایــران را اذیت 
می کند. بی بی سی ادعا کرده ایران کارکنان 
بی بی سی فارسی را تهدید و خانواده هایشان 
را دستگیر کرده و محدودیت سفر برایشان در 
نظر گرفته است. تونی هال مدیر کل شبکه 
بی بی ســی ادعا کرده، کارکنان این شــبکه 
تالش نمودند مقامات ایران را قانع کنند تا آزار 
و اذیت علیه کارکنان بی بی سی را پایان دهند 

که توجهی به این درخواست نشده است.

نگاه به رویدادها

انتخاباتپارلمانیلبناننقطهامیدالمستقبل
برایبازگشتبهقدرت

درجستجویطالعسعد
 بینالملل/احمدیوسفیصراف  نماد 
حزب المســتقبل در انتخابات پارلمانی 
پیش روی لبنان همان مهره آبی سورمه ای 
است که از آینه برخی تاکسی های ما به 
عنوان »مهره چشــم زخم« آویزان بوده 
است. »المستقبلی« ها هم دقیقاً با همین 
کار کرد به ســراغ این نماد برای ورود به 
انتخابات پارلمانی لبنان رفته اند. در حالی که هنوز چندماهی از استعفای اجباری 
ســعد الحریری نخست وزیر لبنان از سمتش نمی گذرد و هنوز مردم لبنان تلخی 
استعفای نخست وزیرشان در خاک یک کشــور بیگانه را فراموش نکرده اند، حاال 
حریری با اعتماد به نفسی عجیب خود و حزبش را مانع اصلی آسیب دشمنان به 
لبنان تلقی می کند! مقصود حزب سعد الحریری )المستقبل( از شعار »چشم زخم« 
آن است که المستقبل خود را به مثابه »مهره آبی چشم زخم« می داند که لبنان را 
در برابر آسیب ها حفظ می کند. بر اساس گزارش سایت »النهار«، الحریری 37 نامزد 
برای شــرکت در هشت حوزه انتخاباتی معرفی کرد؛ 22 نامزد معرفی شده، جدید 
هســتند و در بین آن ها چهار زن از جمله »بهیه الحریری« )عمه سعد الحریری( 
وجود دارد. الحریری طی صحبت های خود هنگام اعالم اســامی نامزدهای جریان 
المســتقبل گفت: رأی دادن به جریان المستقبل در انتخابات پارلمانی به معنای 
تجدید اختیارات مردمی برای پیگیری اجرای پروژه بزرگی است که هر روز بر روی 

آن کار می کنیم و بر اساس حمایت از کشور و ثبات آن است.

اهداف عربستان سعودی در شرایط کنونی برای انتخابات لبنان
نخستین هدف این است که موقعیت حزب اهلل را در لبنان تضعیف کند؛ از این 
رو خواستار تشدید فاصله میان سعد الحریری و حزب اهلل و همچنین خلع سالح 
حزب اهلل اســت. دومین هدف ریاض نیز تأثیرگذاری بر انتخابات پارلمانی لبنان 
است که قرار است روز ششــم ماه می 2018 برگزار شود. عربستان درصدد این 
است که فهرست وابسته به جریان المستقبل در انتخابات آتی پارلمانی لبنان حایز 
اکثریت آرا شود. با این حال، ریاض امکان تحقق این اهداف خود در عربستان را 
نمی بیند؛ زیرا از یک سو، در لبنان اختالف چندانی در خصوص جایگاه حزب اهلل 
وجود ندارد و حزب اهلل نیز بیش از هر زمان دیگری از وضعیت مطلوبی در داخل 
لبنان و همچنین در سطح خاورمیانه برخوردار است. از سوی دیگر، تحوالت لبنان 
از سال 2014 به بعد بخصوص در زمینه انتخاب رئیس جمهوری جدید گویای 
این است که حزب اهلل لبنان به لحاظ سیاسی نیز شرایط مطلوبی برای انتخابات 
آتی این کشور دارد. حزب اهلل در هفتم بهمن با شعار »نَحمی و نَبنی« )حمایت 
می کنیم و می سازیم( قطار انتخاباتی خود را به راه انداخت. این شرایط، مطلوب 
ریاض نیســت؛ زیرا دولت کنونی سعودی نشان داد که اهداف جاه طلبانه دارد، 
اما این جاه طلبی هم با توان دولت ســعودی همخوانی ندارد و هم اینکه رقبای 
منطقه ای آن از جمله جمهوری اسالمی ایران قدرت بازیگری باالیی دارند.از این 

رو، دولت عربستان درباره لبنان بیش از هر چیز دچار سردرگمی شده است.

تغییر سفیر سعودی ها درلبنان هم کارساز نبود 
برکناری الیعقوب بی ارتباط با ســفر هیئت سعودی در ماه جاری نبود. هیئتی 
سعودی به ریاست »نزار العوال« اوایل ماه جاری میالدی به لبنان سفر و با مقامات 
این کشور دیدار و گفت و گو کرد.تنها دو روز پس از این سفر نیز سعد الحریری، 
نخســت وزیر لبنان، نخستین بار پس از وقایع نوامبر گذشته به ریاض سفر و با 
ملک سلمان، پادشاه و محمد بن سلمان، ولیعهد سعودی دیدار و گفت و گو کرد.

در همین راســتا، روزنامه االخبار چندی پیش نوشت که عربستان بزودی ولید 
الیعقــوب را برکنار و ولید بخاری را بار دیگر با ارتقای مقام از کاردار به ســفیر 
بــه بیروت باز خواهد گرداند. این خبر روزنامه االخبار به منزله نارضایتی هیئت 
ســعودی و همچنین الحریری از عملکرد الیعقوب در لبنــان بود که اکنون با 
برکناری وی نیز این تحلیل تأیید می شود. این در حالی است که ولید الیعقوب 

سپتامبر 2017 به عنوان سفیر جدید عربستان در بیروت منصوب شد.

گزارش خــبری

 سیاست/میناافرازه   نمایندگان مردم 
از امروز  استیضاح سه تن از وزرای کار، راه و 
کشاورزی را بررسی می کنند و این وزرا راه 
سختی برای جلب اعتماد دوباره نمایندگان 
در پیش دارند. بهروز نعمتی، ســخنگوی 
هیئــت رئیســه و از امضا کنندگان طرح  
استیضاح وزیر کار و راه خبر داده است که 
مجلس سه شنبه در دو نوبت صبح وعصر 
جلسه علنی خواهد داشت و در نوبت صبح 
استیضاح علی ربیعی و در نوبت بعد از ظهر 
استیضاح عباس آخوندی را در دستور کار 
دارد. بررسی استیضاح محمود حجتی در 
دستور کار جلسه علنی چهارشنبه مجلس 
قــرار دارد.  البته برخی افــراد به جریان 
افتادن استیضاح ســه وزیر در یک هفته 
را به دالیل سیاســی ارتباط 
می دهند و شــائبه سیاسی 
کاری را برای امضا کنندگان 
اســتیضاح مطرح می کنند. 
از ســوی دیگر نیــز عنوان 
می شود که برگزاری جلسات 
استیضاح در ایام پایانی سال 
عمالً وزارتخانه های مربوط را 
دچار مشکل و بدون مسئول 
می کند که تبعات زیانباری 
خواهد داشــت. با این حال 
3 استیضاح کنونی از معدود 
مواردی هستند که شــمار امضاهای آنها 
با وجود البی هــای دولت نه تنها ریزش 
نداشته که شــمار آن نیز باال رفته است. 
همچنین مجلس برای رسیدگی به این 3 
طرح زمان سخنرانی استیضاح کنندگان و 
وزرا را کاهش داده تا قبل از پایان سال این 

3 دستور کار را نهایی کند.

از  کنندگان  اســتیضاح  حضور 
طیف های مختلف

گرچه اغلب نمایندگان نظری برخالف آنچه 
عنوان شده دارند و سیاسی کاری مجلس را 
در این بــاره رد کرده و اظهار می کنند که 
استیضاح و مطالبه شفاف سازی از حقوق 
نمایندگان است. فاطمه ذوالقدردر این باره 
به رســانه ها گفته است: برای پاسخ به این 

شائبه باید دید کسانی که طرح استیضاح 
وزرای جهــاد کشــاورزی، راه، مســکن و 
شهرســازی و کار و رفاه اجتماعی را امضا 
کرده اند از چه طیف هایی هستند. حداقل 
درباره آقایان ربیعی و آخوندی که بنده در 
جریان امضا کنندگان طرح استیضاح آنان 
هستم، به صراحت می گویم این طور نیست 
و نمایندگانی از طیف های مختلف در بین 
امضا کنندگان وجود دارند و این طرح تنها 
محدود به جمع نماینده های مخالف دولت 
در مجلس نیست. با توجه به فضای مجلس، 
درخواســت کنندگان استیضاح از طیف و 
گروه های مختلف سیاســی هستند و وزرا 
برای ابقای خــود در وزارتخانه مربوط باید 
دفاع قوی از خود نشــان دهند و عملکرد 
آن ها هم در این باره مؤثر است. گرچه برخی 
از نمایندگان در رابطه با ربیعی وزیر کار نظر 
دیگری دارند و طرح اســتیضاح وی را به 
مطالبات شخصی مرتبط می دانند، چنانچه 
نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت 
ملی وسیاست خارجی مجلس در این باره 
به قدس گفت: اســتیضاح آقای ربیعی از 
جنس نظارت بر عملکرد وزیر نیست. جنس 
اســتیضاح وی با دیگر اســتیضاح ها فرق 
دارد و مبتنی بر مطالبات شــخصی است. 
اینکه مطرح می شود اســتیضاح سه وزیر 
در آخر سال به صالح کشور نیست، گفته 
کسانی است که نمی خواهند منافع آن ها با 
اســتیضاح وزرا به خطر بیفتد. با تمام این 
اظهارات، اینکه ربیعی بتواند از سد استیضاح 
عبور کرده و در مســند خــود باقی بماند 

مسئله ای است که به نظر می رسد با توجه 
به برخی اعتراض ها و نارضایتی ها از وضعیت 
حقوقی و معیشتی بازنشستگان و کارگران 
کمی دشــوار اســت. گرچه از سوی دیگر 
برخی نمایندگان همچون علیرضا سلیمی 
نماینده مــردم دلیجان عملکرد وزارت کار 
در واگذاری برخی شرکت های پتروشیمی 
را نامناسب دانسته و آن را علت استیضاح 
ربیعی می داند. سلیمی در گفت و گو با قدس 
تصریح کرد: در بحث پتروشیمی ها نگرانی 
این اســت که رانت خواری پیش بیاید. در 
واگذاری برخی از واحدهای پتروشــیمی 
شــفافیت وجود ندارد؛ بنابراین از وزیر کار 
می خواهیم در این باره شفاف سازی کند. 
اگر اشکاالت در نحوه واگذاری ها حل شود 

ما بحثی ندارم.

البی وزرا برای رأی موافـــق 
نمایندگان

نمایندگان دلیل طرح اســتیضاح حجتی 
وزیر جهاد کشــاورزی را تعلل و تعویق در 
پرداخت خسارت به کشاورزان و باغداران 
آسیب دیده در حوادث طبیعی، سختگیری 
بیش از حد به دیم کاران، نداشــتن نسخه 
مناسب برای حل مسائل مربوط به آب و 
کهولت سن وزیر و معاونانش را از مهم ترین 

دالیل در لزوم برکناری او می دانند.
با توجه به اظهاراتی که نمایندگان درباره 
استیضاح ســه وزیر دارند، این گمانه زنی 
شــدت می گیرد که حجتــی وزیر جهاد 
کشــاورزی نتواند از مجلس رأی اعتماد 

بگیــرد. چنانچه نــوروزی، ســخنگوی 
کمیســیون قضایی مجلس، شانس رأی 
آوری حجتی را ضعیف دانسته و به قدس 
گفت: آقای حجتی وضعیت نامناسبی دارد 
و عملکرد ایشان در نهادهای وابسته ضعیف 

بوده است.
وی افــزود: ما از آقای حجتی انتظار داریم 
مدیــران کل هر شــهری از افــراد بومی 
همان شهر باشند. مدیران پروازی به نفع 
اســتان کار نمی کنند و به ضرر وزارتخانه 
هســتند. در حوزه امور تعاونی روستایی 
و همچنین امور اراضی مشــکالت جدی 
و عدیده ای وجــود دارد که همان هم به 
ابقای حجتی ضربه می زنــد. در این بین 
برخی از البــی و رایزنی آخوندی وزیر راه 
با عــده ای از نمایندگان خبر می دهند به 
گونــه ای که برخــی از نمایندگان طیف 
مقابل نیز با طرح اســتیضاح وی مخالف 
هستند. گرچه از ســوی دیگر بسیاری از 
نمایندگان نیز به عملکرد آخوندی انتقادات 
اساسی وارد می کنند و حوادث هواپیمای 
آسمان و نیز نفتکش سانچی یا برخی بی 
تدبیری ها در بحران اخیر جاده ای را دلیل 
اســتیضاح آخوندی می دانند. آزادی خواه 
نماینــده مردم همدان  ضعف مدیریتی را 
علت درخواســت عنوان کرده و می افزاید: 
بــا توجه بــه اطالعاتی که به دســتمان 
رســیده وضعیت وزارت راه در موضوعات 
شــرکت های هواپیمایی و مسیل جاده ای 
نگران کننده اســت. برف اخیری که آمد 
ضعف وزارت راه را کامالً عریان نشان داد؛ 
بنابراین فکر می کنم آقای آخوندی زمینه 
رأی آوری نداشته باشد و استیضاح ایشان 
رقم بخورد.البته برخی دیگر از نمایندگان 
نظری متفاوت داشته و مطرح می کنند که 
آخوندی در وضعیت بهتری از دو وزیر دیگر 
قرار دارد و با کمی تالش می تواند از ســد 

استیضاح براحتی عبور کند.
یوسفیان مال نماینده مردم آمل در این باره 
به خبرنگار قدس گفت: به نظر می رســد 
نمایندگان به آقای آخوندی برای ادامه کار 
رأی اعتماد بدهند و فکر می کنم وزیر راه از 

این ماجرا راحت خارج خواهد شد.

نگاهیبهگمانهزنیهاینمایندگانمجلسدربارهاستیضاحسهوزیر

شمارش معکوس استیضاح  سه گانه

نمایندگانیاز
طیفهایمختلفدر
بینامضاکنندگان
وجوددارندوطرح
استیضاحتنها
محدودبهجمع
نمایندههایمخالف
دولتدرمجلس
نیست
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

 جريمــه 60 هزار تومانى پليس مدرســه در انتظار رانندگان متخلف فــارس: رئيس پليس راهور ناجا گفت: اگر راننده اى به فرمان پليس مدرســه توجه نكند، 60 هزار تومان جريمه 
مى شــود. ســردار تقى مهرى گفت: پليس مدرســه از بين دانش آموزان با هماهنگى پليس و مدير مدرســه انتخاب مى شــود و آموزش مى بيند و در نهايت پرچم ويژه به او داده مى شود. رئيس پليس 

راهور ناجا افزود: پليس مدرسه در هنگام خروج دانش آموزان از مدرسه آن ها را از محل خط كشى عابر پياده عبور مى دهد. 
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راه حلى براى جوانان بيكار و مديران سالخورده

فتيله سن مديران، هشت سال پايين كشيده مى شود

يادداشت هاى ساعت 25

از كجا مى فهميد از كجا آورده اند؟
« ماســاجى اينووه »، پژوهشگر سياسى و اطالعاتى امپراتورى ژاپن كه در سال 
1902م/1320 ه.ق ظاهــراً به عنوان مطالبات جغرافيايى در آســياى مركزى و 
متصرفات روســيه تزارى در آســيا و در باطن پيش از آغاز جنگ معروف ژاپن 
با روســيه در منچورى و بندر پورت آرتور و جنگ دريايى تسوشــيما به ايران 
ســفر كرده است در سفرنامه خود مى نويســد در ايران از كنسول گرى انگليس 
شنيده است كه ايرانى ها، جز حركات نمايشى هيچ تالشى براى پيشرفت مملكت 

نمى كنند و كارهاى مملكتى شفاف نيست.
«سفرنامه ايران- ماساجى اينووه - ترجمه دكتر هاشم رجب زاده»

پس از گذشــت 116 سال از تاريخ بيان اين گفته، متأسفانه هنوز هم مى بينيم، 
شواهد مصداقى اظهارنظر كنسول گرى وقت انگليس ديده مى شود و اخيراً يك 
يا چند نماينده محترم به جاى رســيدگى به مسائل خودى و حاد روزمره مانند 
زلزله هاى كرمان و سرپل ذهاب و چادرنشينى زلزله زدگان آمده اند و نشسته اند 
و مى خواهند به چگونگى انباشته شدن مال نزد همه مسئوالن گذشته طى اين 
چهار دهه رسيدگى كنند و اگر مال حرامى حتى در كابين زنان و دختران آنان 

بوده به بيت المال برگردانند.
حدود 45 ســال پيش با يكى از رهبران حزبى كه مى خواست حدود جغرافيايى 
ايران را به عصر ساسانيان يا حداقل عصر صفويه برگرداند، بحث مفصلى داشتم 
و گفتم اين حرف هايى كه مى زنيد و شــعار مى دهيد كه مثالً بحرين و قفقاز و 
تركستان و بلوچستان و افغانستان و پاكســتان به خاك ايران بازگردانده شود، 
هيچ خريدارى در دنيــاى امروز و حتى نزد ملل اين نواحى ندارد و اگر تاريخ را 
خوانده باشيد داغستان و گرجستان چند قرن با ايرانيان آن زمان منازعه داشتند 
و شــعارهايى شبيه ديدگاه هاى تركان متعصب عصر پان تركيسم عثمانى نظير 
طلعت پاشــا و جمال پاشا و عصمت پاشا ســر مى دادند كه به هيچ نتيجه اى 
نرسيد. اين سخنانى كه مى گوييد، حربه به دست عرب هاى تندرو مى دهد كه نام 
خليج فارس را عوض كنند و حكومت باكو (كه آن موقع جزو شوروى بود) شروع 

به تبليغات تجزيه طلبى كند. 
ارائه اين نظــرات در حالى كه بنا به گفته صحيح و منطقى دكتر احمد توكلى 
سياســت درهاى چرخان در 40 ســال گذشــته به طور مداوم ادامه داشته و 
بخصوص در دوران معروف به حكومت هــاى اصالح طلب مرتباً عده اى، وزير و 
معاون وزارتخانه هاى اقتصادى و صنعتى و بازرگانى شــده و پس از چند ســال 
بــه بخش خصوصى رفته اند و تمام اطالعات مهم و محرمانه را با خود به بخش 
خصوصى برده اند، اقدامى بيهوده، بى نتيجه و وقت تلف كن است و حالت تفننى 
و ســرگرمى دارد.  وقتى بنا به داليل مختلف تورم دايم وجود داشته و نرخ دالر
69 ريال، به 4700 يا 4800 تومان رسيده و بهاى آپارتمان در مرغوب ترين نواحى 
شــمال تهران مثالً نفت و ظفر و ميرداماد از مترى 7000 تومان به مترى 10 تا 
12 ميليون تومان رسيده، چگونه مى توان به مسئولى اتهام سوءاستفاده مالى زد 

و به اثبات رساند. 
مثالً به فالن وزير ســرمايه دار كه يك ملكش در خيابان ميرداماد 800ميليارد 
تومان مى ارزد، مراجعه مى كنيد و مى پرسيد: چرا تو كه چند سال پيش آه بساط 
نداشتى، اكنون چند هزار ميليارد تومان ثروت منقول و غيرمنقول دارى؟ لبخند 
شيرين و ظفرمندانه اى مى زند و مى گويد: درست است. مهندس فقير و بيچاره اى 
بودم كه در يك شركت مهندسى پشت ميزى نشسته بودم و ماهى چندين هزار 

تومان حقوق داشتم. پدرم يا مادرم ُمرد و خانه اى به من رسيد. 
خانه را فروختم و 10 هزار متر زمين ارزان، مترى 7000 تومان خريدم. اكنون به 
اين حشمت و جالل و عظمت رسيده ام كه براى معالجه گوش ناشنوايم به آلمان 
مى روم و مى فهمم طبابت و جراحى گوش در آلمان 80 سال از ايران جلوتر است. 
روى هركس دســت بگذاريد حالتان را مى گيرد و چيزى هم طلبكار مى شود و 

نمى آيد بند و بست هاى دوران تصدى را بگويد.
در يكى از كشــورهاى خاورميانه، نخست وزير پررو و گردن كلفتش را به اتهام 
دريافت هدايايى چون سيگار برگ و اشياى نفيس و عتيقه و خانمش را به اتهام 
دريافت هدايايى چون جواهر، تحت پيگرد قرار داده اند. يادم مى آيد در سال 1339 
يك زن عضو كابينه عدنان مندرس نخست وزير تركيه را بازداشت كرده بودند كه 

چرا يك سگ پشمالوى قشنگ هديه گرفته است. 
اين كارى كه نمايندگان خيلى درباره اش تبليغ مى كنند، تقليدى و شــبيه آن 
كارهايى است كه اخيراً در چند كشور خارجى روى داده است. چند سال پيش، 
خانم رئيس جمهورى كره جنوبى رشوه هايى از همين كمپانى معروف سامسونگ 
گرفته و به خانمى كه دوســتش بود، اجازه داد رشــوه خوارى كند. ديديد كه 
دادگسترى كره جنوبى چه بر سر خانم پرزيدنت و خانم دوست و نديمه ايشان 
آورد. نام و مشخصات هر دو را نوشتند جزئيات محاكمه از تلويزيون ها پخش شد، 
آبرويشان را بردند و نه اسم مخفف و حروف اول و نام رمز و نه محاكمه محرمانه و 
غيرعلنى بود. در پايان پليس هاى زن آمدند و هم خانم رئيس جمهور و هم خانم 
همدست او را با دست هاى دستبندزده به زندان هدايت كردند تا سابقه بماند در 
آينده كســى جرئت تخطى نكند. اآلن هم در زندان زنان سئول تا 20 سال بايد 

زندانى باشند.
در هر رژيمى فســاد مالى وجود دارد، اما دستگاه دادگسترى، مردم را در جريان 
مى گذارد و پرهيز نمى كند كه تصاوير را نشــان ندهد وجزئيات را منتشر نكند. 
اختالس اخير در وزارت نفت نشان داد كه وقتى كارمندانى مختلس نگران نباشند 
كه نام و عكسشان نشر مى يابد، ديگران جرئت مى  كنند كه 100 ميليارد و 150 
ميليارد تومان بدزدند و راهى كانادا شوند و بنز و  پورشه و مازارتى و 25 زمين و 

14 آپارتمان به جا بگذارند.
اثبات اينكه مســئولى از راه حالل كسب مال و ملك كرده يا از راه حرام، آسان 
نيســت. بسيار هم دشوار است. اوالً پاسخ خواهد داد يك بقال در طول 40 سال 
بقالى اش را تبديل به سوپرماركت و حتى فروشگاه زنجيره اى مى كند؛ چطور من 

40 سال كار كرده باشم و ثروتى نيندوخته باشم؟
وقتى در كشورى نرخ هاى حمايت و سنجيده اى وجود نداشته باشد و در كمپانى 
خودروســازى دولتى روزانه به بهاى خودروهاى بنجل خود نيفزايند و محلى به 
تذكرات كارشناسان نگذارند، وقتى انواع واردات حتى كود انسانى وارد كشور شود، 
وقتى هركس به خود حق مى دهد گرانفروشــى كند، وقتى قيمت خودروهاى 
كره اى از 50-40 ميليون در امارات عربى به 400-300 ميليون تومان در ايران 
مى رســد و خود دولت وارد كننده همان ها را تشويق مى كند كه هرچه بيشتر 
گرانفروشى كنند تا ماليات و عوارض و سود بازرگانى بيشترى نصيب خزانه شود، 
چگونه مى توان مسئولى را شماتت كرد كه چرا در اين 40 سال، ميلياردر و تريلونر 
شده است. راستى چگونه مى توانيد ثابت كنيد كه وزير يا مسئولى رشوه گرفته 
است؟ رشــوه را كه روز روشن به كسى نمى دهند. هزار راه براى رشوه گرفتن و 

شيرينى و پيشكش و پول چاى دادن وجود دارد. 

مديرعامل اين سازمان 
هنوز از واريز اعتبارات بيمه سالمت خبرى نيست

ايسنا: مديرعامل سازمان بيمه سالمت 
ايــران گفت:بــا وجود دســتور صريح 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه مبنى 
بر تخصيص 110 درصــدى اعتبارات 
سازمان بيمه سالمت، هنوز اقدام مؤثرى 
براى تحقق اين اعتبارات در پايان سال 
96 صورت نگرفته است. مهندس طاهر 

موهبتى با تأكيد بر اينكه مديريت هزينه رويكرد اصلى سازمان بيمه سالمت ايران 
در سال 97 است، افزود: نمى دانم پاسخ عدم پرداخت بدهى هايمان به بيمارستان ها، 
داروخانه ها و شركت ها و مراكز درمانى را چگونه بدهيم. وى با اشاره به اين نكته 
كه 95 درصد اعتبارات سازمان بيمه سالمت توسط دولت تأمين مى شود، افزود: 
انتظار مى رود دولت و سازمان برنامه و بودجه باتوجه به سهم بسيارى بااليى كه در 

اعتبارات اين سازمان دارند، نسبت به تخصيص بموقع اعتبارات اقدام كند.

خسرو معتضد

3000737274
سامانه پيامكى

                                صفحه جامعه                                   
انتقادها، پيشنهادها و ايده هاى خود را 

از طريق اين پيامك به گروه اجتماعى ارسال فرمائيد

 اعالم موضع سخنگوى اين نهاد به درخواست قدس

وزارت بهداشت از مناظره درباره طب اسالمى شانه خالى كرد

نشست خبرى

 جامعه/ محمود مصدق   يكشــنبه 6 اسفندماه امسال تنى 
چند از كارشناســان طب اســالمى در گفت وگو با قدس ضمن 
واكنش به موضعگيرى وزير بهداشــت در خصوص طب اسالمى 
آمادگى خويش را براى مناظره با مســئوالن اين وزارتخانه اعالم 
كردند.  سخنگوى وزارت بهداشت ديروز در نشست خبرى خود با 
رد اين درخواست گفت:در همه زمينه هاى علمى حاضر به تبادل 
نظر هستيم، اما نمى توان با كســانى كه در همان ابتدا حكم به 
كفر بعضى چيزها مى دهند و پديده هاى واضح را مضر مى دانند، 

مناظره كرد.

 مناظره براى تلف كردن وقت نيست
ايــرج حريرچى صبح ديروز و در آخرين نشســت هفتگى اش با 
خبرنگاران در سال 96  در پاسخ به پرسش قدس مبنى بر اينكه 
آيا وزارت بهداشت درخواست مناظره فعاالن حوزه طب اسالمى را 
مى پذيرد گفت: مناظره براى اقناع است نه تلف كردن وقت. وزارت 

بهداشت اولويت هاى مهم ترى دارد كه بايد انجام بدهد.
حريرچى تصريح كرد: برخى با عنوان طب اسالمى مى گويند همه 
بيماران را رايگان معالجه مى كنند، اما نسخه هايى كه به بيماران 
خود مى دهند قيمت هر كدامش 100 تا 150 هزار تومان است.  
وى با اشاره به اين كه طب سنتى ما طب پيشگيرى بوده است، 
گفت: در منبرها به ما گفتنــد وقتى پيامبر مريض بوده طبيب 
يهودى را بر باليش آوردند بنابراين آيا غيراسالمى عمل مى كردند.

وى در همين زمينه با طرح اين پرسش كه وقتى حضرت امام(ره) 
يا مقام معظم رهبرى بيمار شــدند آيا از طب روز استفاده شد يا 

به اين آقايان مراجعه كردند؟ گفت: اگر ابن سينا اآلن در بين ما 
حضور داشت، چه كار مى كرد؟ مى گفت همان طب سنتى را ادامه 
بدهيم ؟ پاسخ روشن است او طب زمان خود- طب جالينوسى- را 
ارتقا داد و اگر دوباره به دنيا مى آمد باز هم همين كار را مى كرد. 

حريرچــى با بيــان اينكه آيــا فرزندان 
دوستان ما در بيمارستان ها بدنيا نمى آيند 
و از واكسن اســتفاده نمى كنند؟ گفت: 
بنابراين از اين افراد مى خواهيم كه حرمت 
اسالم و عقايد مردم را نگهدارند و چيزى 

را كه براى خودشان نمى پسندند، براى ديگران هم نپسندند. 

 افزايش بودجه وزارت بهداشت در سال 97
وى در بخش ديگرى از سخنان خود از افزايش 9 درصدى بودجه 
وزارت بهداشــت درمان و آموزش پزشكى در سال 97 نسبت به 
ســال جارى خبر داد و گفت: به طور كلى بودجه ما از 10 هزار 
ميليارد تومان به 10 هزار و890 ميليارد تومان رسيده است.ضمن 
اينكــه بودجه ما از محل قانون ارزش افزوده نيز از يك درصد به 
دو تا ســه درصد افزايش يافته و از محل قانون الحاق بودجه هم 
25 ميليارد تومان به وزارت بهداشت تعلق گرفته است كه به دليل 
كاهش بودجه طرح پزشك خانواده پاسخگوى نيازها نيست، اما 
اميدواريم با تخصيص بموقع بودجه بتوانيم بهتر از گذشته به مردم 
خدمت رسانى كنيم. سخنگوى وزارت بهداشت سپس به بحث 
افزايش هزينه هاى ســازمان تأمين اجتماعى پس از اجراى طرح 
تحول نظام سالمت پرداخت و گفت: كارگران در بيمارستان هاى 

ملكى سازمان تأمين اجتماعى به صورت رايگان خدمات دريافت 
مى كنند، اما در بيمارستان هاى دولتى تا قبل از اجراى طرح تحو 
به طور ميانگين 37 درصد بابت دريافت خدمات هزينه مى كردند 
كه اين رقم در حال حاضر به 6 درصد كاهش يافته اســت. وى 
با اشــاره به اينكه براى قياس بودجه و هزينه هاى سازمان تأمين 
اجتماعى در بخش درمان بايد يك ســال پايه را مشخص كرد، 
افزود: البته دوستان سالى را به عنوان سال پايه در نظر مى گيرند 
كه خود تشكل هاى كارگرى و تأمين اجتماعى ادعا مى كردند كه 
در آن سال ها واريزى 9 بيســت وهفتم حق بيمه كارگران براى 
بخش بهداشــت و ســالمت درجاهاى ديگرى هزينه مى شد و 
پرداخت از جيب كارگران درحوزه هاى بســترى و سرپايى به 55 
درصد مى رســيد. از اين رو نمى توان آن ســال را به عنوان سال 

پايه تلقى كرد. 
در واقع به بايد اين نكته توجه كنيم كه هزينه هاى تأمين اجتماعى 
به روش معقولى افزايش يافته اســت. وى درباره اعتراض جامعه 
كارگرى نســبت به مصوبه مجلس براى واريز 9 بيست و هفتم 
سهم بهداشت و درمان بيمه شدگان تأمين اجتماعى به حساب 
خزانــه دولت هم گفت: به هر حال اين مصوبه به تأييد شــوراى 
نگهبان رســيده و به قانون تبديل شده است. اگر حرف منطقى 
داشتند مى توانستند، مطرح كنند. بنابراين بايد از اصول نهادينه 
شده حمايت كنيم. نمى توانيم به آن چيزى كه قانون شده است، 
عمــل نكنيم. ضمن اينكه وزارت بهداشــت از اين مصوبه نفعى 
نمى برد. در واقع سهم ياد شــده به حساب خزانه واريز مى شود 
و ســپس به تأمين اجتماعى باز مى گردد و صرف هزينه درمان 
بيمه شدگان تأمين اجتماعى مى شود در نتيجه اين موضوع اصًال 
ربطى به طرح تحول ندارد. سخنگوى وزارت بهداشت بخشى از 
انتقادات به طرح تحول نظام ســالمت را سياسى خواند و گفت: 
هر كار بزرگى مخالفانى دارد. طرح تحول بزرگ ترين دســتاورد 
دولت است، اما بتازگى هر شخصى كه مى خواهد در مورد موضوع 
خاصى به وزارت بهداشــت حمله كند از اين طرح نام مى برد. بر 
اين اســاس مى توان گفت بخشى از اين انتقادات جنبه سياسى 

پيدا كرده است.

 رژيم سالمت ايرانيان 
وى سپس از افزايش مصرف قند و شكر در بين ايرانيان خبر داد 
و گفت: مصرف قند و شــكر در ابين مردم ما 38 درصد و ميزان 
مصرف نان و نشاسته نيز پنج درصد باالتر از ميزان توصيه شده از 
سوى سازمان بهداشت جهانى است. به گفته وى به طور ميانگين 
هر ايرانى 40 درصد بيشتر از سرانه جهانى كالرى دريافت مى كند.

خبر

وزير آموزش و پرورش:
مدارس تا 28 اسفند دايرند

جامعه:  با آنكه برخــى از مديران مدارس 
اين هفته را پايان فعاليت خود در سال 96 
اعالم كرده اند، محمد بطحائى؛وزيرآموزش 
و پرورش گفت:با بيان اينكه بعيد اســت، 
مدرســه اى اعالم كرده باشــد كه بچه ها 
از شــنبه آينده به مدرســه نيايند. وى از 
خانواده ها خواهش كرد اگر مقدور اســت، 
برنامه هايشــان را طورى تنظيم كنند كه 
مدارس از حدنصاب نيفتد و داير باشد. سيد 
محمد بطحايى گفت: در پى تعطيلى هاى 
زياد امســال به علت آلودگى هوا و ســاير 
شرايط، مدارس داير است و مى خواهم همه 

براى جبران عقب افتادگى ها كمك كنند.

معاون عمرانى وزير كشور:
با تاكسى هاى اينترنتى 

نمى توان مقابله كرد
ايرنا :  معاون عمرانى وزير كشور گفت:ديگر 
اتحاديه تاكسيرانى نمى تواند با مسائلى مانند 
تاكسى هاى اينترنتى مقابله كند، بلكه بايد 
آماده شــود از بين دستاوردهاى جديد در 
حــوزه حمل و نقل اســتفاده كرده و خود 
را براى اســتفاده از اين سيستم آماده كند. 
محمد افشــانى افزود: يكــى از داليل مهم 
در زمينه اســتفاده از تاكسى هاى اينترنتى 
افزايش سرعت زمان دسترسى به تاكسى، 
كاهش هزينه و رفاه بيشتر است كه مردم را 
به سوى خود جذب مى كند. اين مقام يادآور 
شــد: اما در زمينه استفاده از سيستم هاى 
نوين و همين طور تاكســى هاى اينترنتى 
ســودجويانى در اين ميان هستند كه كار 
را خراب مى كننــد. وى تأكيد كرد: اينكه 
بگوييم در شهرها مانع فعاليت آن ها شويم، 
ممكن نيست، زيرا با آمدن اين نوع تاكسى ها 
هزينه حمل و نقل شهرى نصف شده است 
و محال است كه به مصرف كننده اين مطلب 

را بگوييم. 

يك مسئول دانشگاه علوم 
پزشكى ايران عنوان كرد

حداقل 40 سال 
در درمان سوختگى عقبيم

ســوختگى  تحقيقات  مركز  رئيس  ايلنا: 
دانشگاه علوم پزشــكى ايران با ابراز تأسف 
از اينكه تيم درمانى مناسبى براى بيمارى 
سوختگى در كشور شكل نگرفته و فضاى 
مناسبى هم وجود ندارد، گفت: در حالى كه 
تعداد بيماران سوختگى در كشور باالست، 
حداقل 40 سال در درمان سوختگى عقب 
هستيم و براى كســى هم مهم نيست كه 
بــر اثر درمــان ناقص ســوختگى، عده اى 
معلول و به جامعه معلوالن اضافه مى شوند. 
محمدجواد فاطمى گفت: اســتانداردهاى 
فيزيكى بيمارستان هاى سوختگى نامناسب 
اســت، تعداد تخت كافى وجود ندارد و در 
اغلب بيمارستان ها اتاق هاى دو تخت، سه 
تخته و حتى پنج تخته وجود دارد، درحالى 
كه توصيه مى شود، اتاق ها تك تخته باشد 
و در برخى موارد كه احتمال انتقال عفونت 
هم وجود ندارد، دوتخته بودن اتاق توصيه 
نمى شــود. وى عنوان كرد: به علت كمبود 
تخــت، ضريب اشــغال بيمارســتان هاى 
ســوختگى باالســت و اين سبب مى شود، 
خطر بروز عفونت هاى مقاوم و عفونت هاى 
بيمارستانى افزايش يابد. وى پيشتر نيز گفته 
بود: اگر بخواهيم مراقبت هاى مناسب شامل 
انجام تمام پانسمان ها و عمل هاى جراحى را 
بــراى او انجام دهيم، درمان هر يك درصد 
سوختگى، پنج ميليون تومان هزينه مى برد.

وزير بهداشت 
زنان هم از سال 97 در 

اورژانس115 فعاليت مى كنند
ايسنا: وزير بهداشت از حضور تكنسين هاى 

زن در اورژانس در سال 97 خبر داد.
دكتر سيدحســن هاشــمى در مراســم 
افتتاح همزمــان 115 پروژه اورژانس پيش 
بيمارستانى گفت: امروز آقاى دكتر كوليوند 
خبر خوشــى را به ما داد كه در سال آينده 
شــاهد حضور بانوان در اورژانس به عنوان 
تكنسين و با لباس اورژانس خواهيم بود و 
اميدوارم اين موضوع هرچه زودتر انجام شود. 
هاشمى گفت: با فرا رسيدن تعطيالت نوروز 
مردم بايد مراقبت كننــد كه حادثه پيش 
نيايد. هرچند كه خدمت رســانى نيروهاى 
اورژانس در زمان حادثه بسيار مؤثر است، اما 
نمى تواند از فاجعه پيشگيرى كند؛ بنابراين 
آرزو مى كنم در اين ايام مردم مراقبت الزم 

را انجام دهند.

خبر

مديرعامل سازمان بيمه سالمت 
ايــران گفت:بــا وجود دســتور صريح 
رئيس ســازمان برنامه و بودجه مبنى 
 درصــدى اعتبارات 
سازمان بيمه سالمت، هنوز اقدام مؤثرى 
براى تحقق اين اعتبارات در پايان سال 
 صورت نگرفته است. مهندس طاهر 

موهبتى با تأكيد بر اينكه مديريت هزينه رويكرد اصلى سازمان بيمه سالمت ايران 

تا پايان برنامه 
ششم توسعه 

ميانگين سنى 
مديران بايد به 

40 سال برسد كه 
اين رقم در حال 
حاضر 48 سال 

مى باشد

بــــــــرش

 جامعه/ محبوبه عليپور  طى دهه هاى 
اخير شعار جوانگرايى در ساختار مديريتى 
كشــور بارها و بارها با انگيزه هاى مختلف 
از ســوى سياستگذاران مطرح شده است. 
بتازگى نيز 52 نماينده مجلس در تذكرى 
به رئيس جمهور خواســتار اجراى مصوبه 
شوراى عالى ادارى درخصوص كاهش سن 
مديران اجرايى كشور شدند. اين درحالى 
اســت كه در ماه هاى گذشته، معاون اول 
رئيس جمهور نيز در جلسه شوراى عالى 
ادارى بر اهميت بستر سازى براى حضور 
جوانان در پست هاى مديريتى دستگاه هاى 
دولتى تأكيد كرده است. طى همين نشست 
دستگاه هاى حاضر نيز  دستورالعمل اجرايى 
نحوه انتخاب و انتصاب مديران حرفه اى را 
مطرح كردند و به تصويب رســاندند. بنابر 
اين مصوبه، مقرر شد، سن مديران كشور 
تا پايان برنامه ششم توسعه كشور هشت 
ســال كاهش يابد. همچنين به  كارگيرى 
نيروهاى جديد با 25 ســال سابقه يا 55 

سال در سطح مديريت پايه ممنوع شود.

 مديران جوان ميدان داران توسعه
يك چهــارم جمعيت كشــور را جوان ها 
تشــكيل مى دهند كه بايد نقش مؤثرى 
بر توســعه جامعه ايفا كنند. از همين رو 
برنامه ريزان كشور معتقدند تا پايان برنامه 
ششم توسعه ميانگين سنى مديران بايد به 
40 سال برسد كه اين رقم در حال حاضر 
48 سال است. براستى كاهش سن مديران 
مى توانــد در روند رشــد جامعه اثربخش 

باشد؟
محمد مهـــــدى 
تندگويــان؛ معاون 
ساماندهى امــــور 
جوانـــــان وزارت 
ورزش و جوانــــان 

با تأكيد بر ضــرورت حضور مديران جوان 
در ساختار دولت به گزارشگر ما مى گويد:  
باال بودن سن مديران از عوامل ناكارآمدى 
در عرصه هاى مختلف است. در واقع ما نياز 
به مشــاور جوان نداريم؛ بلكه بايد مديران 
اجرايى ما جوان بوده و مديران پيشكسوت 

در مقام مشاوره حضور داشته باشند. 
مصطفى هاشــمى طبا كه عنوان  مشاور 
وزير ورزش و جوانان را در كارنامه ســوابق 
خود دارد نيز به خبرنگار ما مى گويد: تغيير 
در ساختار مديران موضوعى حتمى است. 
از اين رو بايد در هر زمانى نســل مديران 
جامعه با نسل آن زمان تطابق داشته باشند. 
چراكه بدون توجه به اين مقوله مشكالتى 
براى ساختار مديريتى جامعه رخ مى دهد، 
از اين موارد مى توان به  فروپاشى شوروى 
سابق اشاره كرد كه بخشى از آن ناشى از 
بى توجهى به نقش مديريتى جوان ها بوده 

اســت. وى همچنين خاطرنشان مى كند: 
وضعيت حرفــه اى مديران پيشكســوت 
نياز به بررســى دارد تا مشــخص شــود 
ميزان بازدهى،صالحيــت اجرايى و نتايج 
عملكرد آن ها  در چه شــرايطى قرار دارد. 
اين درحالى اســت كه گاه تصور مى شود 
با انتخاب فــردى درجايگاه مديريتى قرار 
اســت وى همچنان در آن پست بماند و 
ديگر هيچ كس قابليت انجــام امور را در 
اين جايگاه ندارد. در واقع اگر ما برآوردى از 
عملكرد مديران داشته باشيم، شايد برخى 
نمره قابل قبولى نگيرند.به هر حال چرخش 
مديران امرى طبيعى است و بايد با دقت در 

عملكرد آن ها اين مقوله اتفاق بيفتد. 
البتــه چنانچــه مديران پيشكســوت از 
تجربيــات مطلوبــى برخوردار باشــند، 
مى توانند  همچنان  نقش آفرين باشند، اما 
بايد توجه داشت تجربيات ما تا سنى رو به 
رشد اســت و پس از مدتى تجربه چندان 

تازه اى نصيب افراد نمى شود. 

 روند پرچالش انتخاب ها
گرچه نمى توان منكــر توانايى جوان ترها 
شد، اما همواره به كارگيرى اين افراد با اما و 
اگرهايى همراه بوده است.در واقع نخستين 
جرقه ترديدها از اينجا آغاز مى شــود كه 
آيا جوان ها براى نشســتن بر كرسى هاى 
مديريت كشور بدرستى  تربيت و انتخاب 

خواهند شد؟
تندگويان با اشــاره به بحران مديريتى در 
بدنه اجرايى كشور مى گويد: مشكل عمده، 
اعتماد نداشتن به نيروهاى جوان تر است. 
اين قضيه نيز بــه توانايى اجرايى جوان ها 
ربطى ندارد، بلكه چالش اصلى، سيســتم 
انتصاب هاست. در واقع در دهه هاى گذشته 
چون به نيروهاى جوان اعتماد كافى نشده  

اســت و از اين افراد در پست هاى كليدى 
بهره نگرفته اند. به اين ترتيب تصور مى شود 
اين جوانان تجربه كافى براى مديريت كالن 
ندارنــد.  وى تأكيد مى كند: به اعتقاد من 
بايد تغييرات از پســت هاى كليدى شروع 
شــود و جوانان قابليت هــاى كافى براى 
تصدى اين پســت ها را دارند. شما نگاهى 
به كابينه شهيد رجايى بيندازيد؛ ميانگين 
ســنى اين افراد زير 40 سال بوده، اما در 
آن شــرايط بحرانى توانســتند بدرستى 
تصميم گرفته و نقــش مديريتى خود را 
ايفا كنند. در هشت سال دفاع مقدس نيز 
به قابليت هاى جوانان اعتماد شد و ثمرات 

ارزشمندى به دست آمد.
هاشمى طبـــــــا 
نيز اظهار مى كنــد: 
براى  انتخــــاب و 
به كارگيرى مديران 
جــوان هيـــچ گاه 

مانعى وجود نداشته، بلكه در اغلب موارد 
غفلت از اين مسئله ناشى از محافظه كارى 
مديران بوده اســت چراكه جامعه ما مملو 
از اســتعددها و افراد توانمندى است كه 
مى توانند جايگزين شــوند. منتهى وقتى 
افراد به دنبال نيروهاى مديريتى  هستند، 

تنها به چند اسم آشنا اكتفا مى كنند. 
در واقع روند انتصاب ها براساس اينكه چه 
كســى نزديك تر است، شكل مى گيرد در 
حالى كه بايد تالش شود افراد توانمند در 
حوزه هايى كه فعاليت داشته اند؛ شناسايى 

و براى مسئوليت هاى الزم انتخاب شوند.
وى ادامه مى دهد: بــه كارگيرى جوان ها 
نيز بايد بر اساس پايش و بررسى عملكرد 
آن ها صــورت بگيرد به طورى كه كارنامه 
موفقى داشته و قادر به تصميم گيرى در 
بزنگاه ها باشــند و انتخاب آن ها براساس 

شايستگى هاى قابل احصا باشد.

 نقش تسهيل گــرى نيروى انسانى 
تازه نفس

با مطرح شدن مقوله كاهش سن مديران 
براى اين مسئله سنين خاصى نيز مطرح 
شــده  كه بين 8 تــا 13  ســال را دربر 
مى گيرد. آيــا تعيين اين مقوله منطقى و 

كارساز است؟
هاشــمى طبا با نفى تأكيد بر شرط سنى 
مديران خاطرنشان مى كند: چنانچه پايش 
مناسبى برروى عملكرد مديران انجام شود، 
مشخص خواهد شــد كه اين افراد در چه 
مرحلــه اى به توقف رســيده اند.  چنانكه 
تصميمات آن ها ديگر نمى تواند راهگشــا 

باشد.اين در حالى است كه 
ممكن است مديرى نيز با 
وجود سن باال همچنان به 
روز بــوده و توان و قابليت 
البته  باشد.  داشته  اجرايى 
ايــن افراد شــايد چندان 
نبايد  اما  نباشــند،  فراوان 
ناديده  توانايى هــاى آن ها 
گرفته شود.  محمد مهدى 
تصريح  نيــز  تندگويــان 
مى كند: ســقفى نمى توان 

مديران  جوانگرايــى  بــراى 
تعيين كرد، اما همان گونه كه بارها تأكيد 
كرده ام براى ساماندهى اشتغال جوانان بايد 
نسبت به روشن شدن تكليف بازنشستگانى 
كه در بدنه دولت به كار مشغول هستند، 
توجه كــرد زيرا چنانچه ايــن افراد كنار 
گذاشته شوند، مى توان زمينه فعاليت يك 
سوم  نيروى جوان كشــور را فراهم كرد. 
به اين ترتيب بخشــى از روند كاهش سن 

مديران شكل خواهد گرفت.
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روزنامـه صبـح ايـران

افشاگرى آيت اهللا اراكى درباره فعاليت هاى جريان شيرازى   رسا: دبيركل مجمع جهانى تقريب مذاهب با بيان اينكه هويت جريان شيرازى بر پايه عوام فريبى بنيان شده است، گفت: خطر جريان شيرازى 
از خطر ليبرال ها و منافقان هم باالتر و بيشتر است. آيت اهللا محسن اراكى با اشاره به اينكه تحريف مرجعيت راستين شيعى و مرجعيت سازى بزرگ ترين خطرى است كه اسالم و بويژه تشيع را تهديد مى كند، گفت: 

اين خطر در طول تاريخ تشيع بى سابقه بوده است. اين جريان همواره عليه مرجعيت راستين و فقاهت عمل كرده و با رهبران دينى همواره از سر عناد مخالفت مى كردند.

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

 معارف/ سيد  مصطفى حسينى راد    
«شــهيد  نظر مى كند  به وجــه اهللا». اين 
جمله زيبا و عميقى است كه گويند ه آن 
يك عارف واصل و يك رهبر بزرگ اســت 
كه خود  بارها تا مرز شهاد ت پيش رفته و 
فرزند  برومند  خود  را نيز د ر لباس شهاد ت 

د يد ه است.
نــگاه زيباى امام خمينــى(ره) به مفهوم 
«شــهاد ت» برگرفته از د ريافت هاى عميق 
عرفانى آن بزرگمرد  اســت و مگر جز اين 
است كه «شــهيد » تا به مقامات معنوى و 
به معرفت شهود ى نرسد ، شهيد  نمى شود ؟
بله! «شــهاد ت هنر مرد ان خد است» و اين 
واژه هاى شهود ى از زبان امام راحل نشان 
مى د هد  كه پيوند  او با شهد ا چقد ر نزد يك 
و صميمى است. پيوند ى كه بارها امام(ره) 
بر آن تأكيد  كــرد  و آرزوى د يرين خود  را 
يعنى حضور و شهاد ت د ر كنار رزمند گان 
اسالم كه فرزند ان عارف او بود ند ، هيچ گاه 

پنهان نمى كرد .
شــهيد ى كه د اراى مقام واالى «شفاعت» 
اســت و پيامبر اكــرم(ص) د ربــاره اش 
مى فرمايند : «شهيد  هفتاد  هزار نفر از اهل 
بيت (خانواد ه) و همســايگانش را شفاعت 
مى كند  تا آنكه همسايگان به نزاع مى افتند  

كه كد اميك به او نزد يك تر بود ه اند ».
همزمان با روز بزرگد اشت شهد ا، به سراغ 
حجت االســالم والمسلمين على سرلك 
روحانى نام آشــنا و كارشناس برنامه هاى 
مذهبــى تلويزيون رفته ايم و بــا او د رباره 
«شهيد » و مقام بلند  «شهاد ت» گفت و گو 

كرد ه ايم.

   كلمه «شهيد » از نگاه 
معنايى  بار  چه  معرفتى 

د ارد ؟
اســامى  از  يكى  «شــهيد » 
خد است و بيانگر اين حقيقت 
باعظمت اســت كه هستى، 
پنهان و آشــكارى، ظاهر و 
باطنى و غيب و شــهود ى 
د ارد . پــرد ه و حجابــى د ر 
برابــر د يد  خد اونــد  متعال 
وجــود  نــد ارد  و او بر همه 
چيز «شاهد » است و به همه 
چيز تسلط و احاطه د ارد . به 
فرمود ه قرآن كريــم: «يَْعلَُم 
خائَِنَة األَْْعُيــنِ َو ما تُْخِفي 
ــد ُوُر»؛ خد اونــد  از همه  الُصّ

پنهانى ها آگاه است.
كســى كــه د ر راه جهاد  و 
مجاهد ه الهى جان شيرينش 
را تقد يم مى كند ، او هم گويا 
به بارگاه شــهود  و مشــاهد ه حقايق عالم 
د عوت مى شــود  و راه پيد ا مى كند . چون 
شــهيد  به ابعاد  پنهان عالــم راه مى يابد . 
خد اى متعال مى فرمايد : « َوال تَحَســَبَنّ 
الَّذيَن ُقِتلوا في َسبيِل اَهللاِ أَمواتًا بَل أَحياٌء 
ِعند َ َربِِّهم يُرَزقوَن»؛ يعنى شــهيد  را مرد ه 
نپند اريد  بلكه او حيات د ارد  و د اراى اد راك، 
د ريافت و مشاهد ه است. شهيد  حيات د ارد  
يعنى مى بيند  و مى شــنود  و ارتباطش با 
عالم حقيقت، قوى  و گسترد ه  شد ه است 
از اين جهت شــهاد ت آرزوى همه اولياى 

خد است.
 به قول حافظ:

تا نگرد ى آشنا زين پرد ه رمزى نشنوى
گوش نامحرم نباشد  جاى پيغام سروش 

د ر روايات هست كه حتى حضرت اباعبد اهللا 
الحسين(ع) به واسطه شهاد ت به مقامى 
رســيد ند  كه پيش از آن د ر چنين مقامى 

نبود ند .

  فرق بين موت و شهاد ت 
از كجا ناشــى مى شــود  با 
توجه به اينكه هر د و، رفتن 
و جد ا شــد ن از عالم خاكى 
و وارد  شد ن به عالم ملكوت 

هستند ؟
 شهاد ت عالى ترين شكل موت است. موت 
هم به معنى رفع تعلقات اســت. كسى كه 
مى ميــرد ، تعلقاتش را از ايــن عالم قطع 
مى كند . شهيد  انتخاب مى كند  و آگاهانه از 
اين عالم قطع تعلق مى كند . همه انسان ها 
د ر حال باز گشت هستند ؛ «...انِّا اليه راجعون» 
اما شهيد  تصميم مى گيرد  اين بازگشت را با 
قد م اختيار و با شوق و ميل برود  و به همين 
د ليل واالترين و جذاب ترين شــيوه مرد ن، 
شهاد ت اســت. به همين خاطر وقتى امام 
حسين(ع) از قاسم بن الحسن(ع) مى پرسند  
مرگ د ر راه خد ا را چگونه مى بينى، محضر 
سيد الشــهد ا عرض مى كنــد : «احلى من 

العسل». 
د ر روايات د اريم كه انســان ها اگر شــهيد  
نشوند ، مى ميرند  پس چه بهتر و چه زيباتر 
كه مرد ن انســان، اين گونه الهى و آگاهانه 
باشد . شهاد ت، انتخاِب يك مركب راهوار و 
تيزپا براى پيمود ن قوس صعود  و حركت د ر 

مسير لقاء اهللا است.
 به همين د ليــل رهبر انقالب فرمود ند  كه 
شهاد ت يك مرگ تاجرانه به معنى د رست 
كلمه است. كســى كه تجارت با خد ا را با 
اهد اى جان خــود  انتخاب مى كند  به مقام 
واالى «شــهاد ت» نايل مى شود  و از عطايا و 
مواهب خاص الهى برخورد ار مى شــود . د ر 
روايت هم از رسول اكرم(ص) د اريم كه «َفوَق 
ُكِلّ ِذي بٍِرّ بٌِرّ حّتى يُقَتَل الرُجُل في سبيِل 
 .« اهللاِ، فإذا ُقِتَل في سبيِل اهللا ِ فليَس َفوَقُه بٌِرّ
يعنى باالتــر از هر كار خيرى، خير د يگرى 
است تا آنكه مرد  د ر راه خد ا كشته شود  كه 

باالتر از آن كار خير د يگرى وجود  ند ارد .

   چه زمينه هايى باعث رسيد ن فرد  به 
مقام واالى شهاد ت مى شود ؟

 د ر روايت د اريم كه «كما تَعيشون تَموتون 
و كما تَموتون تُحشرون» يعنى همان گونه 
كه زند گــى مى كنيد ، مى ميريــد  و همان 
گونه كه مى ميريد ، محشور مى شويد . يعنى 
شيوه زند گى شما شيوه مرگ شما را تعيين 
مى كنــد . به تعبير شــهيد  احمد  كاظمى، 
شهيد انه زيستن است كه انسان را به مقام 

بلند  شهاد ت نائل مى كند . بنابراين 
مرگ ما بستگى به چگونه زيستن 
ما د ارد  و اينكه چه تمايالتى د اريم 
و د وســت د اريــم د ر زند گى به 

همراهِى چه كسى برسيم.
البته معنى اش اين نيســت همه 
كسانى كه شهيد  مى شوند  د ر طول حياتشان 
د اراى مقام هاى معنوى و ســير و ســلوك 
بود ه اند ، بلكه بســيارى از كسانى كه شهيد  
شد ه اند  از همين انسان هاى معمولى بود ه اند ، 
اما د ر عمق وجود شــان محبِت ايمان وجود  
د اشــته و به تعبير قرآن «َو لِكــَنّ اَهللاَّ َحَبَّب 
إِلَْيُكُم الْإِيماَن َو َزيََّنــُه فِي ُقُلوبُِكْم». محبت 
الهى د ر د ل اين افراد  ريشــه د اشــته و وارد  
عالم ملكوتى شهاد ت شد ه اند . ممكن است 
شهاد ت برخى بر اثر جراحت د ر ميد ان نبرد  
هم نبود ه باشــد ؛ كما اينكــه د ر روايت هم 
د اريم كه «من مات على حب آل محمد (ص) 
مات شهيد ا». يعنى كسانى كه با محبت آل 
محمد (ص) مرد ه اند ، مرگشان مرگ شهيد انه 
اســت چرا كه شهيد انه زند گى كرد ه اند  و د ر 
جانشان محبت اولياى خد ا پا گرفته است و 
اگر شرايطى برايشان ايجاد  مى شد ، حتماً اهل 
نثار و ايثار جان هم بود ند . پس كسى شهيد  
مى شــود  كه وجود ش متعلق به جبهه حق 

باشد  و انتخابش او را به «حق» نزد يك كند .

  چه پيوند ى بين شهد ا از صد ر اسالم 
و عاشورا و شــهد اى د فاع مقد س و 
شهد اى مد افع حرم و مد افع وطن وجود  
د ارد  با توجه به اينكه پيامبر اكرم(ص) 
مى فرمايند  د ر آخرالزمان، شهاد ت امت 

مرا گلچين مى كند ؟
يكى از مرزهايى كه با نگاه موحد انه برد اشته 
مى شود ، مرزهاى زمان و مكان است. كسانى 
ممكن است د ر زمانه ما زند گى مى كنند ، اما 
د ارند  د ر حال و هواى شهد اى كربال زند گى 
مى كنند . تعبير «كل يوم عاشورا و كل ارض 
كربال »هم به اين حقيقت اشاره مى كند . روز 
عاشــوراى 61 هجرى و زمين كربال د اراى 
يك ظرفيت فرازمانى و فرامكانى اند  و افراد  
ممكن است د ر مكان هاى مختلف د نيا مثال 
آمريكا يا اروپا يا د ر ايران، تحت تأثير عاشورا 
قرار بگيرند  و عاشورايى هم زند گى كنند  و به 
شهاد ت برسند . د ر احاد يث هم د اريم كه اگر 
كسى خود ش را براى ظهور امام زمان(عج) 
آمــاد ه كند ، هرچند  به چوبه تيرى، گويا د ر 
خيمه رسول خد ا(ص) هنگام جنگ ها حضور 

د اشته و د وشاد وش ايشان جنگيد ه است. به 
همين د ليل اســت كه د ر د عا مى گوييم «يا 
ليتنى ُكنُت معُكم فأفــوُز فوزاً َعظيماً». اين 
«لَيت» به معناى يك آرزوى محال نيســت، 
بلكه حقيقتى اســت كــه مى گويد  اگر من 
د ر آن زمان بود م، موانع را براى رســيد ن به 
شما و فوز شــهاد ت د ر ركاب شما، از ميان 
برمى د اشــتم و امروز هم د ر واقع، همان روز 
است. شهد اى ما نيز د استان هاى معجزه وارى 
د ارند  و عجايبى از آن ها مشاهد ه شد ه كه بين 
شــهاد ت آن ها و شهيد ان صد ر اسالم رابطه 
معناد ارى برقــرار مى كند . مثالً د ر عملياتى 
كه با رمز مبــارك اميرالمؤمنين(ع) انجام 
مى شد ، بيشتر شهد ا با اصابت به ناحيه سر 
شهيد  مى شد ند  يا شهد ايى كه آرزوى بى سر 
شهيد  شد ن را د اشتند ، همان برايشان تحقق 
پيد ا مى كرد  و بسيارى از شهد ا زمان و مكان 
شهاد ت خود  را قبالً بيان مى كرد ند . اين گونه 
شــهاد ت برآيند  يك تفكر عميق توحيد ى 
اســت و زمان و مكان كوچك تر از آنند  كه 
يگانگى و وحد ت را بتوانند  از ميان برد ارند . به 
قول مولوى: رگ رگ است اين آب شيرين و 

آب شور د ر خاليق مى  رود  تا نفخ صور. 

  فرهنگ شــهاد ت يــك فرهنگ 
زايند ه است و مد ام خود ش را بازتوليد  
و بازتكثير مى كند . د ر اين زمانه هجوم 
امواج ابتذال كه نوجوانان و جوانان ما را 
احاطه كرد ه، چطور مى توان از فرهنگ 

پوياى شهاد ت استفاد ه كرد ؟
بله! واقعاً زايند گى د ر د ل شــهاد ت و شهيد  
هســت و قرآن هم مى گويد  شهد ا زند ه اند . 
وصيتنامه هاى شــهد ا منبع بســيار غنى و 
خوبى اســت براى اينكه د غد غه هاى آن ها 
را بد انيــم و خود مان را به آن نزد يك كنيم. 
اين وصيتنامه ها مى تواند  رابطه ما با شــهد ا 
را بشد ت نزد يك و صميمى كنند  و ما را از 

رهاورد هاى معرفتى آن ها بهره مند  كنند . 
به تعبير حضرت امام(ره) پنجاه سال عباد ت 
كرد ه ايد  خد ا قبــول كند ، گاهى وصيتنامه 

شهد ا را هم بخوانيد . 
نكته مهــم پايانى هم مطالبه جريان فكرى 
شهد ا از حاكميت و مسئوالن است و اينكه 
تالش كنيم مباد ا فرهنگ شهاد ت و راه شهد ا 
به فراموشى سپرد ه شود  و هنگام رأى د اد ن و 
انتخاب هاى مهم سياسى، افراد ى را انتخاب 
كنيم كه با فرهنگ شهاد ت و راه شهد ا بيگانه 

نباشند .

تأملى در باره «فرهنگ شهادت» در گفت و گو با حجت االسالم والمسلمين على سرلك

شهيدانه زيستن انسان را به شهادت مى رساند 

د رباره رويارويى با شيعه نمايان تكفيرى
حملــه اخير گروهك تكفيرى شــيعه نما از خاك ملكه به مركــزى كه برابر عرف 
بين الملل مانند  خاك ايران تلقى مى شود ، از الطاف خفيه الهى بود  كه از جنبه هاى 

متفاوت و مختلفى فضا را براى فعاليت تبيينى و تنويرى نظام فراهم كرد ه است.
شايد  اگر به تحريك اين گروهك، حمله به سفارت ايران از جايى غير از بريتانيا شكل 
گرفته بود  و هتك حرمت مركز د يپلماسى جمهورى اسالمى، د ر كشورى كه د اعيه 
قانون مد ارى و امنيت كامل را صد ها ســال اســت، به جهان د يكته مى كند  صورت 
نگرفته بود ، باز امكان شبهه د رباره ماهيت و وابستگى تشيع انگليسى جريان شيرازى 
وجود  د اشت، اما اين مشــيت خد اوند  است كه به د ليل نقص شد يد  عقل و زيركى 
متد اول بين سياسيون، حمله از همان جايى صورت مى گيرد  كه جريان خزند ه د ر آن 
نشو و نما كرد ه و فرصت بزرگ و مهم د اخلى و خارجى براى نظام د ر زمينه افشاى 

ماهيت اصلى جريان هاى انحرافى ايجاد  مى شود .
پرچم جعلى خائنان به آرمان مهد ويت و امامت كه منقش به تصوير شمشير كج عربى 
است د ر زمينه تيره، به قرينه اتفاقى كه د ر فضاى اهل سنت آمريكايى يعنى د اعش د ر 
همان كشورى به اهتزاز د رمى آيد  كه د ر 300ساله اخير طراح همه جريان هاى تفرقه 
افكن و فتنه برانگيز د نياى اسالم است و مجريان چنين بالهتى ناد انسته با اين كار 
هزاران برگه اسناد  جاسوسى را جلوى چشم تمام رسانه هاى گروهى جهان از پستوى 

خباثت استعمار پير بيرون كشيد ه اند .
اين قضيه مانند  آن اســت كه د اعش پرچم خود  را د ر مركز آمريكا و جلوى چشــم 
مأموران پليس اياالت متحد ه با آرامش كامل نصب كرد ه باشــد  يا عربستان به سپاه 
صحابه و طالبان اجازه د هد  كه د ر رياض به قد رت نمايى پرد اخته باشــند . البته اين 
مســئله به خود ى خود ، براى نشان د اد ن مظلوميت نظام اسالمى كافى نيست و بى 
شك بد ون برنامه هاى رسانه اى و فرهنگى د قيق، حتى اين مسئله واضح نيز به سمت 
تحريف و تعبيرهاى متفرقه خواهد  رفت. د ر اين زمينه توجه به چند  نكته بســيار 

ضرورى است:
1-هيچ فرد  وطن د وستى، (حتى اگر با نظام جمهورى اسالمى زاويه د اشته باشد  يا 
حتى مخالف آن باشد ) نمى تواند ، پايين آورد ن پرچم كشور را معقول يا د رست بد اند . 
چنانكه هيچ مســلمانى از هيچ مليتى بنا به ضرورت هاى شرعى و عرفى نمى تواند  
توجيه كنند ه اهانت به پرچمى باشد  كه نشان مقد س و جالله نام خد ا را بر خود  د ارد . 
اما نكته بســيار مهمى كه د ر اين باره بايد  توجه د اشت؛ اين است كه چه د ر فضاى 
د اخلى و ايرانيان خارج از كشــور و چه د ر بين ساير مسلمانان و بويژه براد ران شيعه 
عراق و كويت كه گاه تحت تأثير تبليغات جريان نفاق و الفاظ مقد س آن قرار د ارند  

بايد  به حقيقت اتفاقى كه افتاد ه آگاه شوند .
2-رسانه ملى و بين المللى ايران به د اليل مختلف مجاز به پررنگ كرد ن اين تحركات 
موذيانه و د ر نهايت معرفى جريان شيرازى به صورت گسترد ه نيست، اما حتماً و قطعاً 
رسانه هاى د اخلى و كنشگران شبكه هاى اجتماعى فرا ملى به جاى تسويه حساب هاى 
جناحى و نگاه كثيف و اتهامى د ر هر ماجرايى به يكد يگر، مى توانند  نقش آگاه سازى 
اين قضايا را  د اشته باشند . از اين حيث نياز  وجود  تسلط به زبان هاى خارجى و بويژه 
توليد  مطالب به زبان عربى و انگليسى بشد ت حس مى شود . جريان هاى رسانه اى مؤثر 
د ر سطح جهان مانند  توفان هاى توئيترى و اينستاگرامى اگر به زبان مصرف كنند ه 
آماد ه نشــد ه باشد ، يك تبليغات بى هد ف و كم ثمر د اخلى است. بنابراين تمركز بر 
مسئوليت هاى مورد  غفلت كشور حامى اين جريان، مسئوليت هاى حقوقى ميزبانان 
مخابراتى شــبكه هاى ماهواره اى اين جريان تكفيرى و خرابكار و د ر نهايت معرفى 
پشــت پرد ه هاى ارتباط جريان هاى افراطى به استعمار و بى ارتباط بود ن آن با خط 
اصيل اسالمى بايد  به عنوان خط متحد  و متمركز جبهه رسانه هاى مرد مى جمهورى 

اسالمى، مسائل را آن گونه كه هست و بايد  باشد ، تبيين نمايد .
3-د ر نهايت بايد  توجه د اشت كه جريان تكفيرى بد ون قرار گرفتن روى شانه جهل 
برخى از اقشار مرد م كه متأسفانه بسيارى از آن ها انگيزه هاى مذهبى كور و غليظى 

د ارند ، نمى تواند  تأثيرگذار باشد .
مماشــات علمى و عملى با جريان تفرقه و افشا نكرد ن ماهيت انحرافى آن ها بويژه 
د ر حوزه هاى علميه و محافل مذهبى بر بى حيايى و حرمت شكنى اين افراد  افزود ه 
است. د ر اين زمينه سياستگذارى خاص د ر حوزه هاى علميه و گفت وگو با اقشار د ينى 
د رباره د روغ هاى اين واليت ستيزان مد عى مى تواند  راه را بر نشو و نماى اين جماعت 

ببند د . كارى كه مى توان به جرئت گفت د رباره آن سهل انگارى شد ه است.

آيت اهللا جواد  ى آملى: 
روسرى بر سر چوب كرد  ن مقابله با قرآن است

حوزه: آيت اهللا جواد  ى آملى گفت: آنكه روســرى خود   را بر ســر چوب كرد  ه است، 
» مقابله مى كند  . نمى د  اند   د  ارد   با آيه «َولَْيْضِربَْن بُِخُمِرِهَنّ َعلَى ُجُيوبِِهَنّ

وى د  ر د  يد  ار اعضاى شوراى حوزه علميه مازند  ران به موضوع حجاب و مباحث پيرامون 
آن بويژه د  ر روزهاى اخير اشاره كرد   و افزود  : اگر ما امر به معروف و نهى از منكر كنيم، 
قطعــاً بى حجابى از بين خواهد   رفت و همه علما نيز گفته اند   كه نهى از منكر چهار 
مرحله د  ارد  ، د  و مرحله وظيفه مرد  م اســت و د  و مرحله وظيفه حكومت؛ مرحله اول 
انزجار قلبى است، مرحله د  وم قول يا فعل ظاهرى است، يعنى فرد   بى حجاب با همين 
چشــم غره و نگاه بى تفاوت ما روبه رو شــود  ، اگر چنين فرد  ى با بى اعتنايى و نگاه 
تحقيرآميز ما روبه رو شود   خود   را جمع مى كند  . مراحل بعد  ى امر به معروف و نهى از 
منكر، وظيفه حكومت است كه اگر مرد  م د  و مرحله اول را انجام د  هند  ، اصالً كار به د  و 

مرحله د  يگر و ورود   حكومت به موضوع نمى رسد  .

آيت اهللا علوى گرگانى مطرح كرد 
ضرورت تشكيل مجمعى د ر حوزه براى نيازهاى روز د نيا

رسا: آيــت اهللا علوى گرگانى با اشاره به اينكه د ر اسالم به مهم ترين مسائل جامعه و 
نظام بين الملل اشــاره شد ه است از ضرورت تشكيل مجمعى د ر حوزه براى بررسى 
نيازهاى روز د نيا ياد  كرد . آيت اهللا علوى گرگانى د ر د يد ار با جمعى از مد يران مجتمع 
آموزش عالى بنت الهد ى وابسته به جامعه المصطفى العالميه بيان د اشت: اگر د نياى 
امروز معارف اهل بيت(ع) را د رك كند ، از اين انوار الهى تبعيت مى كنند  چراكه كلمات 
و سخنان آن ها همگى حق مطلق است البته عمد ه مشكل ما كيفيت و شناخت شيوه 
عمل كرد ن است؛ د ر اسالم چيزى فروگذار نشد ه و هرچه جامعه و نظام بين الملل به 

آن نياز د ارد  بيان شد ه ولى ممكن است علم ما و بيان ما محد ود  باشد .

درنگ

يكى از مرزهايى 
كه با نگاه موحدانه 
برداشته مى شود 
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است. كسانى ممكن 
است در زمانه ما 
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شهداى كربال زندگى 
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ماجراى حسينيه شيعه لندنى 

پايگاه خبرى «مشرق نيوز» متنى را منتشر كرد  
كه به شناخت بيشتر ماهيت و اهد اف «تشيع 

انگليسى» و حاميان آن، كمك مى كند :
د ر مــاه اكتبر ســال 2017، موضوع حمايت 
جنبش صهيونيستى «تبليغ اسرائيل» از ساخت 
يك مسجد  و حسينيه د ر ُگلد رز گرين لند ن 

د ر رسانه هاى بريتانيا بسيار برجسته شد .
يهود يان محله گولــد رز گرين لند ن با جمع 
آورى امضــا مخالفت خود  را با ســاخت يك 
حســينيه (الرســول االعظم) د ر اين منطقه 
اعالم كــرد ه بود ند ، اما اعضاى «جنبش تبليغ 
اسرائيل» كه يك حركت صهيونيستى است، 
ضمن بازد يد  از اين مركز به يهود يان اطمينان 
د اد ند  كه اين حسينيه به هيچ وجه تهد يد ى 

براى آن ها نيست.
«جــوزف كوهن» رئيــس و بنيانگــذار اين 
جنبش كه از حسينيه بازد يد  كرد ه گفته كه 
صهيونيست ها پس از آنكه اطمينان پيد ا كرد ند  
اين مركز مانند  ايران نيســت، هواد ار تشــيع 
خمينى نيست و وابســته به تشيع شيرازى 

است از ساخته شد ن آن حمايت مى كند . 
نكته د رســت د ر همين جمله جوزف كوهن 
است كه «شيعه لند نى» چون «شيعه خمينى» 
نيست، پس بايد  به آن آزاد ى عمل د اد . د ر واقع 
برنامه روشن است: جايگزين يا آلترناتيوسازى 

د ر برابر ايد ئولوژى شيعى جمهورى اسالمى.
وقتى به روند  فرقه سازى اين جريان با محوريت 
«ياسرالحبيب» د ر لند ن نگاه مى كنيم، كامًال 
آشكار است كه از سوى د ولت انگلستان يك 
نوع بسط يد  و آزاد ى عمل كامل به اين فرقه 

د اد ه شد ه است.
تازه وقتى «حسينيه الرسول االعظم»، با هزينه 
كالن و د ر يك ســاختمان بــزرگ و مجهز و 
مجلل د ر قلب محله يهود ى نشين لند ن افتتاح 
مى شــود  و با وجود  اعتراض شــد يد  ساكنان 
يهود ى، از سوى رهبران جامعه يهود ى، و د ر 
واقع از تل آويو، چراغ سبز نشان د اد ه مى شود ، 
خود  بخوبى و بد ون نياز به موشــكافى زياد ، 
برنامه مشترك انگلستان- اسراييل-سعود ى را 
براى بهره برد ارى هاى بعد ى از اين فرقه روشن 

مى سازد . 
 نكته بسيار جالب اينكه قرار است طبق وعد ه 
ياسرالحبيب و ساير چهره هاى رسانه اى جريان 
شيرازى د ر لند ن، د ر اين «حسينيه» همه نوع 
عزاد ارى مورد  نظر اين فرقه، از جمله قمه زنى، 
راه رفتن روى زغــال گد اخته، راه رفتن روى 
خار، زد ن زنجير گل ميــخ د ار بر بد ن برهنه 
و انــواع شــيوه هاى به واقع مازوخيســتى و 
من د رآورد ى اين فرقــه براى عزاد ارى صورت 

بگيرد !
زمين حسينيه توسط يكى از مراكز اسالمى 
وابسته به سيد  صاد ق شيرازى د ر انگلستان به 
مبلغ بيش از 5ميليون پوند  (28ميليارد  تومان) 

خريد ارى شد ه است.
«شهرام همايون»، فعال رسانه اى ضد انقالب و 
ســلطنت طلب مقيم لس آنجلس، د ر يكى از 
افشاگرى هاى خود  د رباره شبكه هاى تلويزيونى 
ماهواره اى مستقر د ر اروپا، بصراحت گفت كه 
شركت پشتيبانى كنند ه از شبكه هاى مذهبى 

مستقر د ر لند ن، يك شركت اسراييلى است!
تالش براى مرجع تراشى با بسترسازى بيگانگان، 
مخالفت آشكار با انقالب اسالمى ايران، تخريب 
شخصيت حضرت امام خمينى(ره) و مقام معظم 
رهبرى ، حمايت از منافقين و ســكوت در برابر 

داعش از رويه هاى اصلى اين فرقه است.

annota�on@qudsonline.ir

ياد        د        اشت روز

محمد صادق دهنادى

با علما 

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم صدیقه ابراهیم زاده 
دهسرخ فرزند

خواهان آقای عباس رفیعی دهس��رخ فرزند حس��ین دادخواس��تی به طرفیت خوانده خانم صدیقه 
ابراهیم زاده دهس��رخ به خواس��ته الزام به تمکین مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره پرونده 
کالسه 9609987586301127 شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان 
مش��هد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/1/29 س��اعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق 
موض��وع ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدن��ی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت 
خواه��ان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گ��ردد تا خوانده ظرف یک ماه 
پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی 
دادخواس��ت و ضمائ��م را دریافت و در وقت مق��رر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گردد.آ-

9621547            م.الف63941
مدیردفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

سیده فاطمه علیزاده

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به آقای رضا ناصری 
فرزند کریم

خواهان خانم زهرات پناهی فرزند خانعلی دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای رضا ناصری فرزند 
کریم به خواس��ته مطالبه نفقه جاریه مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 
9609987586301017 شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد 
ثبت و وقت رس��یدگی مورخ 1397/1/28 ساعت 10 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع 
م��اده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی ب��ه علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان 
مرات��ب ی��ک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوان��ده ظرف یک ماه پس از 
تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن اعالم نشانی کامل خود، نسخه ثانی دادخواست 
و ضمائ��م را دریاف��ت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی در دادگاه حاضر گ��ردد. آ-9621548            

م.الف63942
مدیردفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد

 سیده فاطمه علیزاده

آگهی ابالغ دادنامه
بدینوس��یله پی��رو آگهی های قبلی به آق��ای گل آقا قیمومی فرزند عبدالغنی فع��اًل مجهول المکان 
ابالغ می ش��ود در مورد دادخواس��ت بلقیس گرگیج به طرفیت ش��ما به خواس��ته مطالبه مهریه به 
موجب حکم شماره 9409977585300920 مورخه 1394/6/12 در پرونده کالسه 3/940113 به 
پرداخت پنجاه سکه بهار آزادی در حق خواهان محکوم مراتب بدینوسیله در روزنامه درج می گردد 

و اع��الم می ش��ود رأی صادره غیابی و ظرف بیس��ت روز پس از ابالغ قاب��ل واخواهی در این دادگاه 
و پ��س از انقضاء مهلت واخواهی ظرف بیس��ت روز قابل تجدیدنظر در مرجع تجدیدنظر می باش��د. 

آ-9621549            م.الف63943
مدیردفتر شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی مشهد- صمدی

آگهی
در پرونده کالس��ه 122/961455 آقای علی باوی فرزند جمی��ل به اتهام خیانت در امانت و انتقال 
مال غیر موضوع ش��کایت آقایان جعفر قمری و امیرحس��ین جمالیان و سیدمحمد ضیاءالحق تحت 
تعقیب می باش��د به واس��طه معلوم نبودن مح��ل اقامت نامبرده و به تجویز م��اده 344 قانون آیین 
دادرس��ی دادگاه های عمومی و انقالب در امور کیفری مراتب در روزنامه آگهی نامبرده رأس ساعت 
8/30 صبح روز چهارش��نبه مورخ 97/2/5 در ش��عبه 122 دادگاه عمومی جزایی مشهد حاضر و از 
اتهام انتس��ابی دفاع نماید در ص��ورت عدم حضور در موعد مقرر رس��یدگی و اتخاذ تصمیم قانونی 

خواهد شد.
آ-9621550           م.الف63944

مدیردفتر شعبه 122 دادگاه عمومی جزایی مشهد- غالمیان

کالسه های 960564- 960915
آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم

خواه��ان آقای علیرضا قطب حس��ینی دادخواس��تی به طرفی��ت خواندگان 1- علیرض��ا بیاکی 2- 
محمدرضا بیاکی 3- رویا بیاکی 4- مهین دوایی به خواس��ته بطالن معامله و جلب ثالث مطرح که 
به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالسه 9609987578500462 شعبه 35 دادگاه عمومی 
حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان مشهد ثبت ووقت رسیدگی مورخ 1397/3/9 ساعت 
8/30 تعیین که حس��ب دس��تور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به علت 
مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن 
اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت 

رسیدگی در دادگاه حاضر گردد. آ-9621551             م.الف63945
منشی دادگاه حقوقی شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی امام خمینی شهرستان 

مشهد- راحله فرهادی نژاد

آگهی
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای مرتضی مهدیان و فرهاد شادکام 
که مجهول المکان می باش��د ابالغ می گ��ردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9609977509101294 
صادره از ش��عبه 252 در پرونده ش��ماره 252/960616 محکوم ب��ه محکومیت تضامنی خواندگان 

)مرتضی مهدیان، فرهاد شادکام( به پرداخت مبلغ هشتاد میلیون ریال بابت اصل خواسته و جبران 
)پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه از تاریخ سررسید چک 1396/2/4 الی یوم االداء 
براس��اس ن��رخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخ��ت دو میلیون و یکصد و نود و پن��ج هزار ریال بابت 
خس��ارت وارده به س��بب هزینه دادرس��ی و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال بابت آگهی روزنامه و 
مبل��غ یک میلیون و پانصد هزار ریال بابت حق الوکال��ه وکیل در حق محکوم له آقای محب جاهد 
ش��اطری با وکالت خانم صیادی و نیم عش��ر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت 
دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق مقررات 

نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.
آ-9621553           م.الف63936

منشی شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه آقای حامد نظافت که مجهول المکان 
می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977509101108 صادره از شعبه 252 در 
پرونده شماره 252/960618 محکوم به پرداخت مبلغ سی و شش میلیون و پانصد هزار ریال بابت 
اصل خواس��ته و جبران )پرداخت( خس��ارت وارده به س��بب تأخیر در تأدیه براساس »فرمول مبلغ 
حواله ضربدر ش��اخص بهای کاالها و خدمات مصرفی از تاریخ تنظیم دادخواست 1396/7/1 حواله 
تقسیم بر شاخص بهای کاالها و خدمات مصرفی در تاریخ صدور حواله« پرداخت چهارصد و پنجاه 
هزار ریال بابت آگهی روزنامه و نیز پرداخت مبلغ یک میلیون و یکصد و سی و دو هزار و پانصد ریال 
بابت خس��ارت وارده به سبب هزینه دادرس��ی و یک میلیون و هشتصد هزار ریال بابت حق الوکاله 
وکیل در حق محکوم له آقای مهدی غالمی کالته با وکالت خانم گل افش��انی و نیم عش��ر دولتی 
شده اید ظرف ده روز از انتشار این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجرائیه اقدام نمایید در 
غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام 

خواهد نمود. آ-9621554          م.الف63937
منشی شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

آگهی 
پیرو آگهی های منتشره در جراید بدینوسیله به محکوم علیه خانم ریحانه رجبی که مجهول المکان 
می باش��د ابالغ می گردد چون وفق دادنامه ش��ماره 9609977509101107 صادره از شعبه 252 
در پرونده شماره 252/960617 محکوم به پرداخت مبلغ یکصد و چهل و چهار میلیون ریال بابت 
اصل خواسته و جبران )پرداخت( خسارت وارده به سبب تأخیر در تأدیه براساس از تاریخ سررسید 
چ��ک 1392/12/30- 1393/1/30- 1393/2/30- 1392/12/31- 1393/1/31- 1393/2/31- 
1392/12/30 الی یوم االداء براس��اس نرخ تورم بانک مرکزی و نیز پرداخت پنج میلیون و ششصد 
و پنج هزار ریال بابت خس��ارت وارده به س��بب هزینه دادرس��ی و مبلغ چهارصد و پنجاه هزار ریال 

بابت آگهی روزنامه و مبلغ پنج میلیون و دویست هزار ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق محکوم 
له آقای مهدی غالمی کالته با وکالت خانم گل افش��انی و نیم عش��ر دولتی ش��ده اید ظرف ده روز 
از انتش��ار این آگهی مهلت دارید نس��بت به اج��رای مفاد اجرائیه اقدام نمایی��د در غیر این صورت 
دای��ره اجرای احکام طبق مقررات نس��بت به وصول مطالبات با هزینه اجرای��ی اقدام خواهد نمود. 

آ-9621555          م.الف63938
منشی شعبه 252 شورای حل اختالف مجتمع شماره 5 شهرستان مشهد

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم به خانم زهرا نیکوئی شیشه 
گورابی فرزند حسین  

خواهان آقای عبداله کاوس��ی فرزند محمد دادخواستی به طرفیت خوانده خانم زهرا نیکوئی شیشه 
گرابی فرزند حس��ین به خواس��ته اعسار از پرداخت مهریه مطرح که به این شعبه ارجاع و به شماره 
پرونده کالس��ه 9609987586301099 ش��عبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری 
شهرس��تان مشهد ثبت و وقت رسیدگی مورخ 1397/1/29 ساعت 10/30 تعیین که حسب دستور 
دادگاه طب��ق موضوع ماده 73 قانون آیین دادرس��ی مدنی به علت مجه��ول المکان بودن خوانده و 
درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار آگهی می گردد تا خوانده ظرف 
یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه مراجعه و ضمن  اعالم نش��انی کامل خود، نسخه 

ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
آ-9621556
م.الف63940

مدیردفتر شعبه 13 دادگاه خانواده مجتمع قضایی شهید مطهری شهرستان مشهد
 سیده فاطمه علیزاده

ابالغ وقت رسیدگی
بدینوس��یله به آقای مرتضی هوش��یاری طرقی فرزند ابوالقاسم ابالغ می گردد برحسب شکایت آقای 
مس��عود روحی گل ختمی در پرونده کالس��ه 962378 این دادگاه به اتهام مشارکت در سرقت یک 
دس��تگاه خودرو تحت تعقیب می باش��د وقت رس��یدگی برای مورخه 97/1/30 ساعت 9/30 صبح 
تعیین گردیده اس��ت با عنایت به ماده 344 قانون آیین دادرس��ی کیفری مصوب 92 مراتب برای 
یک نوبت در جراید کثیراالنتشار درج می گردد تا در موعد مقرر در دادگاه حاضر و از اتهام انتسابی 
دف��اع نماین��د در غیر این صورت دادگاه غیاباً به موضوع رس��یدگی و حکم مقتضی را صادر خواهد 

نمود. آ-9621558
م.الف63939

مدیردفتر شعبه 116 دادگاه کیفری 2 مشهد
 فهیمی آزاد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 سه شنبه   22 اسفند 1396 24 جمادى الثانى 1439 13 مارس 2018  سال سى و يكم  شماره 8644  

روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

ثبت غيرقانونى ســفارش واردات 19 هزارخودرو     خانه ملت: عضو كميســيون اصل 90 قانون اساســى مجلس، گفت: در زمان بسته بودن سايت، حدود 19 هزار ثبت سفارش صورت گرفته است كه 
متأسفانه تعدادى از اين خودروهاى ثبت شده از گمرك ترخيص شده است. بهرام پارسايى همچنين تأكيد كرد: رأى ديوان عدالت ادارى در زمينه توقف مصوبه افزايش تعرفه واردات خودرو الزم االجراست. وى با تأكيد 

براينكه طرح دوفوريتى ساماندهى خودرو طرح پنجم است و در ارديبهشت ماه سال آينده در صحن ارائه مى شود، خاطرنشان كرد: 213 نفر از 217 نفر نماينده مردم در مجلس شوراى اسالمى طرح را امضا كرده اند.

معاون بانك مركزى تشريح كرد
آخرين جزئيات از پرداخت به سپرده گذاران 

مؤسسات غير مجاز
اقتصاد: معاون نظارتى بانك مركزى 
از ادغام مهر اقتصاد و ثامن در بانك 
انصار تا بهار 97 خبر داد و گفت: اين 
توافق بين نيروهاى مسلح انجام شده 
است و هم اكنون در مراحل اجرايى 
آن هســتيم و در بهار ســال آينده 

ادغام نهايى صورت مى گيرد.
فرشــاد حيدرى با بيــان اينكه تا 

امروز رسماً اعالم مى كنم كه هيچ صندوق و يا تعاونى و يا مؤسسه حائز اهميت 
غيرمجازى در كشور فعاليت نمى كند، ادامه داد: تعاونى هاى اعتبارى منحل شده 
فرشتگان، افضل توس، بدر توس، البرز ايرانيان، رباط كريم با ورود بانك مركزى 

ساماندهى شده اند.
به گزارش تسنيم اين مقام مسئول در بانك مركزى به ساماندهى تعاونى اعتبارى 
فرشتگان در سال 95 اشاره و تصريح كرد: سپرده هاى 452 هزار سپرده گذار اين 
تعاونى تا كنون بازگشته است و 99 درصد سپرده گذاران تعيين تكليف شده و 
يك درصد باقيمانده هر كدام نفرى 200 ميليون تومان دريافت كردند و پرداخت 

مابقى سپرده ها بر اساس تصميمى است كه هيئت تسويه بگيرد.
حيدرى تعداد ســپرده گذاران البرز ايرانيان را 44 هزار و 701 نفر اعالم كرد و 
گفت: بناشد تا 100 ميليون تومان به سپرده گذاران پرداخت شود، ولى با شرط 
تعديل نرخ سود به 15 درصد؛ تا كنون 41 هزار و 730 نفر از اين سپرده گذاران 
تعيين تكليف شده اند كه شامل 93 درصد سپرده گذاران مى شوند و تنها هفت 

درصد باقى مانده است.
معاون نظارتى بانك مركزى تعداد سپرده گذاران وحدت را 374 هزار و 246 نفر 
اعالم كرد و گفت: 370 هزار و 958 نفر تعيين تكليف شــده اند كه 93/7 درصد 
را شــامل مى شود. در اين تعاونى هم ســپرده هاى زير 100 ميليون تسويه شد 
وبه باالى 100 ميليون نيز 100 ميليون پرداخت و نرخ ســود هم به 15 درصد 

تعديل شد.

 وضعيت افضل توس
وى با بيان اينكه تعداد ســپرده گذاران افضل توس 365 هزار و 600 نفر بوده 
كه از اين تعداد 99 درصد تعيين تكليف شــده است، تصريح كرد: از تمام اين 
صندوق ها در مجموع 98 درصد سپرده گذاران تعيين تكليف شده اند. تعاونى 
وليعصر رباط كريم 27 هزار و 357 نفر سپرده گذار دارد كه از چهارشنبه هفته 
قبل تا ديروز 17 هزار و 761 نفر تسويه شده اند. 65 درصد تا ديروز تمام شده 
و تا سه روز آينده مابقى را تعيين تكليف مى كنيم. بدر توس نيز از 14 اسفند 
ساماندهى اش آغاز شده كه 51 هزار و 952 نفر سپرده گذار دارد و تا 20 اسفند 
45 هزار و 3 نفر تعيين تكليف شــده اند و تا سه روز باقيمانده مابقى را تعيين 

تكليف مى كنيم.
معــاون نظارتى بانك مركزى تصريح كــرد: اميدواريم هر چه زودتر وضعيت دو 

درصد باقيمانده سپرده گذاران را در نيمه اول سال 97 تعيين تكليف كنيم.
وى رقم به كار گرفته در ســاماندهى تعاونى ها و مؤسسات غيرمجاز را 20 هزار 
ميليارد تومان اعالم كرد و افزود: الزم بود بانك مركزى معادل دارايى ها نقدينگى 
را تأمين كند تا پرداخت ســپرده ها انجام شود. 18 هزار و 500 ميليارد تومان از 

اين منابع بانك مركزى پرداخت شده است.
اين مقام مســئول در بانك مركزى در پاسخ به پرسشى درباره اينكه آيا مديران 
بانك مركزى هم اكنون در بازداشــت هســتند؟ گفت: هيچ كدام از مديران در 
بازداشت نيستند، بلكه دو مورد از كارمندان بوده كه يك مورد تخلف بيرون بانك 
داشــته و يك مورد داخل بانك؛ دستگاه قضايى هم اكنون درحال رسيدگى به 

پرونده هاى اين افراد است.
وى خاطرنشــان كرد: اكنون 600 صرافى مجاز داريم و در سال جارى با كمك 

نيروى انتظامى و قوه قضائيه 200 صرافى غيرمجاز و بعداً مجاز تعطيل شده اند.

خـــبر

 اقتصاد/ فرزانه غالمى  سرانجام و پس 
از 27 سال، وزارت كار و شركاى اجتماعى، 
حداكثر مدت موقت براى كارهاى با ماهيت 
غيرمســتمر و تعيين مصاديق مستمر و 
غيرمســتمر بودن را در آينده اى نزديك، 

تعيين خواهند كرد.
 در روزهــاى پايانــى ســال و براســاس 
شــنيده هاى خبرنگار ما حضور سه جانبه 
نماينــدگان وزارت كار، جامعــه كارگرى 
و كارفرمايــى در جلســات كميته روابط 
كار ذيل شــوراى عالى كار با هدف تهيه 
آيين نامه و اجرايى كردن تبصره يك ماده 
7 قانون كار مصوب سال 1369 و همچنين 
تعيين مصاديق براى مستمر بودن يا نبودن 
در حال برگزارى اســت. اهميت خروجى 
اين جلســات زمانى مشخص مى شود كه 
بيــش از95درصدقراردادهاى 13 ميليون 
كارگر موقت بسته شده است در حالى كه 

عمده ماهيت مشاغل آن ها مستمراست. 
درماده 7قانون كار آمده است: قرارداد كار 
عبارت اســت از قرارداد كتبى يا شفاهى 
كه به موجــب آن كارگر در قبال دريافت 
حق الســعى كارى را براى مدت موقت يا 
مدت غيرموقت براى كارفرما انجام مى دهد.
براساس تبصره يك اين ماده حداكثر مدت 
موقــت براى كارهايى كــه طبيعت آن ها 
جنبه غيرمســتمر دارد، توسط وزارت كار 
و امور اجتماعى تهيه و به تصويب هيئت 
وزيران خواهد رسيد و براساس تبصره دو 
ايــن ماده در كارهايــى كه طبيعت آن ها 
جنبه مســتمر دارد، در صورتى كه مدتى 
در قرارداد ذكر نشود، قرارداد دايمى تلقى 

مى شود.

   تعيين مصاديق
آن طور كه اسماعيل ظريفى آزاد مديركل 
روابــط كار و جبران خدمــت وزارت كار 
و همچنين على خدايــى نماينده جامعه 
كارگران در شوراى عالى كار به خبرنگار ما 
گفتند، تكليف اين دو محور مهم و اساسى 
در قانون كار يا در روزهاى پايانى امسال و 
يا نهايتاً در ماه هاى ابتدايى سال آتى نهايى 

تعيين خواهد شد.
اين دو مقام مطلع البته بر وجود اختالف 
جدى بين نمايندگان كارگرى و كارفرمايى 
در ايــن خصوص صحه گذاشــتند و ابراز 
اميدوارى كردنــد در گام اول، مزد 97 در 
جلسه سه شنبه (امروز) به نتيجه مطلوب و 

نهايى منجر شود.
 مديركل روابط كار و جبران خدمت وزارت 
كار اظهار داشــت: از آن جا كه قانون كار، 
مصاديق مستمر و غيرمستمر بودن مشاغل 
را تعريف نكــرده و دولت هــاى مختلف 
تاكنون اين امر را مســكوت گذاشته اند، 
كميته روابط كار، ورود جدى به اين مقوله 
داشته و در گام اول با تهيه آيين نامه تعيين 
حداكثر مدت قرارداد موقت براى كارهاى 
غيرمستمر مطابق تبصره يك ماده 7 قانون 
كار بخش زيادى از ابهام هاى قراردادهاى 

كارى رفع خواهد شد.

اســماعيل ظريفى آزاد ادامه داد: خواسته 
جامعه كارگرى اين اســت كه براى تمام 
مشــاغل اعم از مســتمر و غيرمســتمر، 
حداكثــر مدت موقــت تعيين شــود و 
به عبارتى مشــاغل مســتمر، مشــمول 
قرارداد دائم شــوند، اما قانون كار، مشاغل 
غيرمستمر را مدنظر دارد و تعيين حداكثر 
مدت موقت براى اين نوع از مشــاغل در 
اولويت اســت و اتفاقاً نمايندگان كارگرى 
هم به اين صراحت قانونى تأسى مى كنند.

وى گفت: پيش نويس تعيين حداكثر مدت 
موقت براى مشاغل غيرمستمر، تهيه شده، اما 
بايد به تأييد سه جانبه نمايندگان كارگرى، 
كارفرمايى و وزارت كار برســد تا از ســوى 

وزارت كار به هيئت وزيران ارسال شود.
ظريفى آزاد در خصوص تعيين مزد 97 هم 
اظهار داشــت: به نظر مى رسد نمايندگان 
كارگــرى در اعتراض بــه تصويب بند ز 

تبصره 7 بودجه آينده مبنى بر واريز منابع 
درمانى سازمان تأمين اجتماعى به حساب 
خزانه دارى كل كشــور، جلسات كميته را 
تحريم كرده اند و قطعاً پس از تعيين تكليف 
مزد 97 اولين دســتور كار كميته بررسى 

تبصره يك ماده 7 خواهد بود.

  سرنوشت قراردادهاى كارگرى 
با ماهيت مستمر

نماينده كارگران در شــوراى عالى كار هم 
با بيان اينكه تعييــن تكليف تبصره يك 
مــاده 7 براى جامعه كارگــرى از اهميت 
بااليى برخوردار است، گفت: مواردى ديده 
مى شود كه نيروى كار در مشاغل با ماهيت 
مستمر و داراى سابقه باالى 10 سال است 
و در ايــن مدت هم قــراردادش به صورت 
شفاهى تمديد شده كه از نظر ما مشمول 
قرارداد دائم شفاهى است، اما ناگزير است 
به دليل شــرايط بد بازار كار با چند گام به 
عقب به قراردادهاى سه ماهه يا يك ساله 
تن دهد كه اين عادالنه نيســت و بايد اين 

افراد مشــمول قراردادهاى 
دائم شوند.

على خدايى افــزود: تغيير 
وضعيــت كار ايــن نيروها 
بــدون رضايــت طرفيــن 
غيرممكــن اســت و آن ها 
نبايــد زير بار اين مســئله 
بروند و الزم است به وزارت 

كار شكايت كنند.
بــه گفته وى ترك جلســه 
شــوراى عالى كار از سوى 
نمايندگان كارگرى به دليل 
تضاد بند ز تبصره 7 بودجه 
ســال آينده با رفاه كارگران 

بود چرا كــه واريز منابع درمانى ســازمان 
تأمين اجتماعى به حساب خزانه دارى كل 
كشــور بى معنى و اين منابع مصداق اموال 
عمومى است، اما اميد مى رود در جلسه سه 
شنبه همين هفته، وضعيت مزد 97 با حضور 
شــركاى اجتماعى نهايى شــود و تاكنون 

سناريويى نهايى نشده كه رسانه اى شود.

رفع ابهام قراردادهاى كارى، پس از 27 سال 

بررسى طرح دوفوريتى مصاديق مشاغل مستمر و غيرمستمر مشخص مى شود
تحقيق و تفحص از صنعت 

خودرو در مجلس 
اقتصاد-زهراطوسى: عضو كميسيون صنايع 
و معادن مجلس با اشاره به اينكه طرح تحقيق و 
تفحص از صنعت خودروسازى كشور در دستور 
كار اين كميســيون قرار دارد، گفت: موضوع 
تحقيق و تفحــص با حضور شــريعتمدارى 
وزير صنعت و مديران خودروســازى كشور در 
كميســيون صنايع مجلس بررسى شد، اما به 
دليل قانع نشــدن نمايندگان امروز سه شنبه 
اين بحث در جلســه ديگرى در كميســيون 
بدون حضور مديــران عامل خــودرو و وزير 
صنعت و معدن بررسى مى شود و نمايندگان 
كميســيون اين موضوع را پس از بررســى به 
صحن مجلس ارجاع مى دهند. حميد گرمابى 
در گفت وگو با خبرنگار ما، محورهاى تحقيق 
و تفحص از صنعت خودروســازى را بررســى 
عملكرد اقتصادى خودروسازان، افزايش تعرفه 
واردات خــودرو، نابســامانى بــازار خودرو به 
خاطر توقف ثبت ســفارش، نارضايتى مردم از 
محصوالت خريدارى شده و قيمت و كيفيت 
خودروها عنوان كرد. وى همچنين افزود: وزير 
صنعت و معدن در اين نشست از كاهش تعرفه 
خودروهاى هيبريــدى تا پنج درصد صحبت 

كرد كه بزودى اجرايى خواهد شد.

عقب ماندگى 150 درصدى 
دستمزد كارگران

اقتصاد: توفيقى، مشاور كانون عالى شوراهاى 
اســالمى كار با اشــاره به اينكه هزينه ســبد 
معيشــت كارگران به روز شده است، از تعيين 
تكليف حداقل نرخ دستمزد تا پايان هفته جارى 
خبر داد و گفت: عقب افتادگى 150 درصدى 
قدرت خريد كارگران را نمى توان يكساله جبران 

كرد و نيازمند برنامه ريزى دراز مدت است.

حكايت دستمزد 43 ميليونى
الف: احمد توكلى رئيس هيئت مديره ديده بان 
شفافيت و عدالت گفت: دو بار از رئيس ديوان 
محاســبات ســؤال كردم كه چقــدر حقوق 
مى گيرد، امــا جوابى نداد، ولى در رســانه ها 

خواندم كه وى 43 ميليون حقوق مى گرفت.

ذره بين

پيش نويس تعيين 
حداكثر مدت 

موقت براى مشاغل 
غيرمستمر، تهيه 
شده، اما بايد به 
تأييد سه جانبه 

نمايندگان كارگرى، 
كارفرمايى و وزارت 

كار برسد

بــــــــرش

 معاون نظارتى بانك مركزى 
از ادغام مهر اقتصاد و ثامن در بانك 
 خبر داد و گفت: اين 
توافق بين نيروهاى مسلح انجام شده 
است و هم اكنون در مراحل اجرايى 
آن هســتيم و در بهار ســال آينده 

فرشــاد حيدرى با بيــان اينكه تا 
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

مقام معظم رهبرى:
جنگ هشت ساله، اين ملت را آبديده، شجاع و متكى به 

نفس كرد. نام اين ملت را بلند كرد .

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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اينديپندنت
روزنامه «اينديپندنــت» چاپ انگليس در 
گزارشى با عنوان «شغلى تا آخر عمر» به 
تصويب قانونى در كنگره حزب ملى خلق 
چين مى پردازد كه براساس آن محدوديت 
باقى ماندن رئيس جمهور براى دو دوره پنج 
ساله برداشــته خواهد شد و بدين ترتيب 
«ژى جين پينگ» مى تواند به عنوان رهبر 
مادام العمر چين بر سر كار باقى بماند. اين 
روزنامه در گزارشى پيرامون حواشى پيش 
آمده بعد از كشته شدن دو جاسوس روسى 
در اين كشــور با نوع خاصى از سم در يك 
رستوران عمومى، از تحت فشار قرار گرفتن 
«ترزا مى» نخست وزير بريتانيا براى واكنش 
به اين اتفاق در مقابل روسيه خبر مى دهد.

االخبار
روزنامه «االخبار» چاپ لبنان در گزارشى 
به تشريح آخرين تحوالت سوريه مخصوصاً 
منطقه «غوطه» در اين كشــور مى پردازد. 
اين روزنامه مى گويــد چندين عمليات از 
ســوى نيروهاى ارتش سوريه در شرق نوار 
غزه، باعث عقب راندن شورشــيان مسلح و 
زمينگير كردن آن ها شــده است. االخبار 
موفقيــت اصلى در عمليــات اخير ارتش 
ســوريه در منطقه «غوطــه» را به دليل 
دستاورد آن ها در قطع ارتباط ميان دو شهر 
كليدى «دومــا» و «هراتا» با ديگر مناطق 
تحت كنترل شورشــيان دانسته كه سبب 
چند تكه شدن مواضع شورشيان شده است.

مليت
روزنامه «مليت» چاپ تركيه گزارشى بلند 
باال را به ســانحه هوايى مربــوط به جت 
شخصى شــركت «هولدينگ باشاران»كه 
در ارتفاعات استان چهارمحال و بختيارى 
سقوط كرد، اختصاص داده و قسمتى از اين 
گزارش را به همراه عكس در صفحه نخست 
خود نيز آورده است. بخش هايى از سخنان 
اردوغــان در جمــع طرفدارانش، عمليات 
نيروهــاى ارتش در پاكســازى عفرين و ... 
ديگر مطالبى هستند كه اين شماره روزنامه 
مليت در صفحــات مختلف خود به آن ها 

پرداخته است.

روزنامه «اينديپندنــت» چاپ انگليس در 
گزارشى با عنوان «شغلى تا آخر عمر» به 
تصويب قانونى در كنگره حزب ملى خلق 
چين مى پردازد كه براساس آن محدوديت 
باقى ماندن رئيس جمهور براى دو دوره پنج 
ساله برداشــته خواهد شد و بدين ترتيب 
«ژى جين پينگ» مى تواند به عنوان رهبر 
مادام العمر چين بر سر كار باقى بماند. اين 
روزنامه در گزارشى پيرامون حواشى پيش 
آمده بعد از كشته شدن دو جاسوس روسى 
در اين كشــور با نوع خاصى از سم در يك 
رستوران عمومى، از تحت فشار قرار گرفتن 
«ترزا مى» نخست وزير بريتانيا براى واكنش 

روزنامه «االخبار» چاپ لبنان در گزارشى 
به تشريح آخرين تحوالت سوريه مخصوصاً 
منطقه «غوطه» در اين كشــور مى پردازد. 
اين روزنامه مى گويــد چندين عمليات از 
ســوى نيروهاى ارتش سوريه در شرق نوار 
غزه، باعث عقب راندن شورشــيان مسلح و 
زمينگير كردن آن ها شــده است. االخبار 
موفقيــت اصلى در عمليــات اخير ارتش 
ســوريه در منطقه «غوطــه» را به دليل 
دستاورد آن ها در قطع ارتباط ميان دو شهر 
كليدى «دومــا» و «هراتا» با ديگر مناطق 
تحت كنترل شورشــيان دانسته كه سبب 

روزنامه «مليت» چاپ تركيه گزارشى بلند 
باال را به ســانحه هوايى مربــوط به جت 
شخصى شــركت «هولدينگ باشاران»كه 
در ارتفاعات استان چهارمحال و بختيارى 
سقوط كرد، اختصاص داده و قسمتى از اين 
گزارش را به همراه عكس در صفحه نخست 
خود نيز آورده است. بخش هايى از سخنان 
اردوغــان در جمــع طرفدارانش، عمليات 
نيروهــاى ارتش در پاكســازى عفرين و ... 
ديگر مطالبى هستند كه اين شماره روزنامه 
مليت در صفحــات مختلف خود به آن ها 

گزارش از شخص

پادشاه يك ميليون نخل!
«حمد بن عيسى آل خليفه» از امارت تا سلطنت

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  اگرشما هم 
مثل من فكــر مى كنيد پادشــاهِ جزيره 665 
كيلومترمربعى واقع در خليج فارس مدت هاست 
سرش فقط گرِم امور مجمع الجراير نُقلى بحرين 
و ســركوب شيعيان اســت و كارى به مسائل 
كشــورهاى ديگر ندارد، ســخت در اشتباهيد! 
«حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفه»، چند 
سالى است به دليل قيام مردم، عليه حكومتش، 
رفت و آمد و بده بســتان با حاكمان «رياض»، 
نشســت و برخاســت و دل و قلــوه دادن هاى 
سياسى با «ترامپ» و خيلى هاى ديگر، فرصت 
ســرخاراندن ندارد، اما پيش از اين ها هر زمان 
كه دســتش رســيده، از موش دواندن در كار 
كشورهاى همسايه و غيرهمسايه مضايقه نكرده 
است! يك نمونه اش را ديروز، مستند جنجالى 
«قطــر96» كه از شــبكه «الجزيــره» پخش 
مى شود، رونمايى كرد: «... عوامل كودتاى سال 
1996 در قطر، نقش «حمد بن عيســى» را در 
عمليات خرابكارانه عليه اين كشور فاش كردند. 
«فهد المالكى» يكى از افســران كودتا در اين 
زمينه گفت كه از شــاه بحرين 100 هزار دينار 
بحرينى براى انجام عمليات خرابكارانه دريافت 
كرد تا هفت هدف مهم را در نقاط مختلف دوحه 

براى انجام عمليات خرابكارى شناسايى كند».

  سلطنت زود پا!
حاال اينكه گفتيم « پادشاه»، فكر نكنيد داريم 
از تاج و تختى چند صد ســاله و يا ســلطنتى 
ديرپا حــرف مى زنيــم. « حمد بن عيســى 
آل خليفه» خــودش 68 ســال دارد، اما عمر 
ســلطنت آل خليفه، 16 سال بيشتر نيست! او 
را حتى شــاهزاده هم نمى توان به حساب آورد 
چون هم خــودش و هم پدرش در واقع امير و 
حاكم بحرين به حساب مى آمدند. سال 2002 
«حمد بــن عيســى» در اقدامــى خودجوش، 
حكومت «امير نشين» كشورش را به سلطنت 
تغيير داد و خودش را پادشاه خواند! البته سابقه 
حكمرانى و امارت «آل خليفه» بر بحرين به قرن 

18 ميالدى بر مى گردد.
زمانى كه خاندان «العتوب» از منطقه «االفالج» 
در عربستان به سوى مناطق جنوبى خليج فارس 
مهاجرت كردند، ابتدا در قطر ساكن شدند و بعد 
هم دامنه حضورشان را تا كويت گسترش دادند. 
وقتى حكومت سعودى به جان حاكم اين مناطق 
- قبيله بنى خالد - افتاد، فرصتى براى خاندان 
«العتوب» فراهم شد تا قدرت و حاكميت پيدا 
كنند. «آل خليفه» بحرين و «آل صباح» كويت 

هر دو از شاخه هاى همين خاندان بودند.

  از نسل تاجرها
دو قبيله با هم قرار گذاشــتند كه «آل صباح» 
حكومت كند و « آل خليفــه» تجارت. با اين 
وجود بعدها ميانشان شكراب شد و «آل خليفه» 
همه ثروت و قدرت حاصل از تجارت را برداشته 
و با خود به «الزباره» در قطر بردند و... سرانجام 
از ســال 1782 ميالدى وارد بحرين شــده و 
امارت را در دســت گرفتند. البته اجداد «حمد 
بن عيســى» و حكومتشان، ســال هاى سال 
در منطقه، يا در به در بوده و يا مشــغول دفع 
حمالت سعودى ها و يا قبايل رقيب بودند. ضمن 
اينكه در بخشى از دوران حكومتشان و پيش از 
اســتقالل، در واقع زير نظر دولت ايران بودند و 
همواره حاكمى از كشورمان نيز در اين جزيره 
حضور داشت. «حمد بن عيسى» در 14 سالگى 
از ســوى پدرش به عنوان وليعهد انتخاب شد، 
سپس براى ادامه تحصيل به انگلستان رفت تا 
در «كمبريج» درس بخوانــد، اما در نهايت در 
18 ســالگى از دانشكده افسرى فارغ التحصيل 
شــد! همان سال به كشورش برگشت و رئيس 
شوراى شهر «منامه» شد و مدتى بعد به گارد 
ملى پيوست و سرانجام فرمانده نيروهاى نظامى 

بحرين شد.

  اعتدال از نوع «آل خليفه»
جز اين ها در دانشــكده افسرى « كانزاس» نيز 
درس خوانده تا علوم نظامى اش تكميل شــود! 

در 21 ســالگى وزير دفاع شد و چند سال بعد 
به وزارت خارجه رســيده است. همزمان با آغاز 
50 ســالگى هم، جانشــين پدر و امير بحرين 
شده است. در ســال 2002 وقتى از «امير» به 
« پادشــاه» تبديل شــد، چند اقدام محدود و 
نمايشى هم از اوسر زد. تعداد كمى از زندانيان 
سياسى را آزاد كرد، دادگاه هاى امنيتى منحل 
اعالم شدند و به احزاب سياسى مقدارى آزادى 
داده شد. شايد به همين دليل است كه برخى 
تحليلگران ادعا كرده اند « حمد بن عيســى» 
دسِت كم نسبت به ديگر مقام هاى اين كشور كه 
همگى از « آل خليفه» هستند، معتدل تر به نظر 
مى رسد. ســايت «ديپلماسى ايرانى» در باره او 
مى نويسد: « رهبران مخالفان بحرينى مى گويند 
در ديدارهايى كه با او داشته اند، هيچ گاه شاهد 
تندروى يا افراط نبوده اند. حتى مى گويند كه او 
موافق اعطاى حقوق شيعيان است به شرطى كه 
خواهان سرنگونى حكومت پادشاهى نشوند... اما 
تحت فشار عربستان و عمويش كه نخست وزير 

است، اراده اى برايش باقى نمانده است»!

  حاكم بى دست و پا
با توجه به اينكه ســال 81 به ايران مى آيد، به 
ديدار رهبر انقالب هم مى رود و پس از شنيدن 
توصيه هاى رهبرى درباره مســئله فلسطين، 
ملت هاى مسلمان و مســائل منطقه، خواهان 
توسعه روابط در همه زمينه ها با ايران مى شود، 
شــايد بتوان معتدل بودنش را بــاور كرد، اما 
عملكرد سال هاى اخير او و اينكه ُدِم سلطنتش 
را به ُدِم سعودى ها گره زد و همچون اسالفش 
ســعى دارد، تركيب جمعيتــى بحرين را كه 
اكثريت آن شيعيان هستند تغيير دهد، دست 
دستگاه هاى امنيتى كشورش را باز گذاشته تا 

مردم معترض اين كشــور را سركوب كنند، در 
اين سركوب به نيروهاى آل سعود هم بفرما زده 
و درهاى كشورش را به روى آن ها باز كرده است 
و... نشــان مى دهد پادشاه «جزيره يك ميليون 
نخل»، در خوش بينانه تريــن حالتش، حاكم 
بى دست و پايى است كه زير فشار انقالب مردم، 
دخالت هاى عربســتان، سياست هاى آمريكا و 

انگليس و... وا داده و قافيه را باخته است.

  آخرين قيام
نمى دانم كداميك از اين موارد را مى شود براى 
او و سلطنتش رسوايى حساب كرد ؟ اينكه مهر 
ماه ســال 91 روزنامه لبنانى «الديار» از تجاوز 
پادشاه بحرين به خواننده و مدل معروف لبنانى 
-هيفا وهبى- در كشتى تفريحى اش خبر داد، يا 
اينكه سايت «ويكى ليكس» افشاگرى كرد كه 
«حمد بن عيسى» در سطح اطالعاتى و امنيتى 

با رژيم صهيونيستى همكارى دارد؟ 
نســبت به مردم كشــورش و خواسته هايشان 
اگرچه با سركوب، دستگيرى و شكنجه واكنش 
نشان مى دهد، در برخورد با ماجراى فلسطين، 
اما صبور و مهربان است و مى گويد: « براى ايجاد 
كشور مستقل فلسطينى بايد صبر پيشه كرد 
و در اين دوره تا زمان تشــكيل دولت مستقل 
فلسطينى، برقرارى رابطه تجارى و بازرگانى با 

اسرائيل بالمانع است»!
پدران «حمد بن عيســى» از آغاز حكومت در 
بحرين هر 10 سال يك بار با قيام هاى مختلف 
مردمــى روبــه رو بوده اند و هربــار به كمك 
انگلستان، عربســتان و... خطر از بيخ گوششان 
گذشته است. اما آيا آخرين حاكم اين جزيره هم 
مى تواند به لطف سعودى ها، از پس انقالب اخير 

مردمى بر بيايد؟ 
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دعوت به تجمع
خبرآنالين /  احمد توكلى، نماينده ســابق 
مجلس و رئيس ديده بان شفافيت و عدالت 
در توييتر خود نوشــت: «اگر دولت تا پايان 
ســال قانون انتشــار علنى حقوق و مزاياى 
مسئولين را اجرا نكند، با استفاده از اختيارات 
ديده بان شفافيت و عدالت مردم را به تجمع 
قانونى و اعتراض خيابانى عليه دولت دعوت 

مى كنيم»!

نظرم عوض شد!
فرارو / رئيس جمهورى روســيه در اعترافى 
شــوكه كننده اذعان كرد كه در سال 2014 
ميالدى به ژنرال هاى ارتش دســتور ساقط 
كردن يك هواپيماى مسافربرى را داده بود اما 
چند دقيقه بعد نظر خود را عوض كرده و مانع 

از كشته شدن مسافران شده است!

«زيباكالم» محكوم شد
مهر /صــادق زيباكالم از برگــزارى دادگاه 
رســيدگى به اتهاماتش در شعبه 15 دادگاه 
انقالب خبر داد و گفــت: من مصاحبه اى با 
راديو آلمان درباره ناآرامى هاى دى ماه ايران 
داشتم كه دادستانى با استناد به بخش هايى 
از اين مصاحبه، جرم تشويش اذهان عمومى 

و تبليغ عليه نظام را به بنده منتسب كردند.

دنبال سود نيستيم
فرارو / على قاضى عسكر، نماينده ولى فقيه 
در امور حج و زيارت با تأكيد بر اينكه سازمان 
حج و زيارت به هيچ وجه دنبال سود نيست، 
گفت: در چند سال گذشته ما افزايش قيمتى 
را در حج لحاظ نكرديم، تغيير نرخ به خاطر 
نوســانات ارز در داخل و افزايش عوارض در 

عربستان بوده است.

برجسته نبود!
ايلنا / پايگاه اطالع رسانى كنگره آمريكا اعالم 
كرد: ترامپ در جلســه خصوصى با نتانياهو 
گفته كه طرف هاى اروپايى برجام خواســتار 
تغييرات صورى در توافق هســته اى بودند، 
در حالى كه ما خواستار تغييرات برجسته در 

توافق هستيم!

اگر الزم باشد
انتخاب / سيد ابوالحسن فيروزآبادى، رئيس 
مركز ملى فضاى مجــازى گفت: اگر به اين 
نتيجه برسيم كه لزوم فيلترينگ تلگرام وجود 

دارد، اين كار را انجام مى دهيم.

استعفاى آقاى وزير
فارس / «روبرت»، وزير كشور اسلواكى در پى 
كشته شــدن دو خبرنگار و ناآرامى ها در اين 
كشور به منظور آرام شدن فضا از سمت خود 

كناره گيرى كرد.

بگذاريد پس از عيد!
فرارو / ابوالفضل موســوى، نماينده مجلس 
گفت كه جمعى از نمايندگان درخواست دارند 
كه استيضاح وزيران راه، رفاه و كشاورزى به 

پس از تعطيالت موكول شود.

حقوق بشر بخشى از مذاكره 
باشد

ايسنا / «تومــاس اوجى كوئينتانا»، بازرس 
ســازمان ملل گفت: هرگونه پيشــرفت در 
مذاكرات اتمى و امنيتى با كره شــمالى در 
نشســت هاى آتى بايد همراه با گفت وگوها 
درباره نقض هاى حقوق بشرى در اين كشور 

باشد.

آشپز «استالين»!
ايســنا / پوتين در فيلمى كه در اينترنت 
منتشر كرد، گفته است: پدربزرگم به عنوان 
آشپز براى رهبران كمونيست شوروى (جوزف 

استالين و والديمير لنين) كار مى كرد!

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

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4112/14

22/5923/32 4/204/54

17/3718/10

5/446/17

17/5518/28
زشت و زيباى يك خبر

ايستگاه / در ميان هجوم اخبارِ آخِر سالى، يكى شان را با لذت جدا مى كنم و 
يك نفس تا تَه اش  را مى خوانم. 

گزارش بانوى خبرنگارى كه براى دو ساعت در شهر، گدا مى شود. و كاسه اش را 
مقابل رهگذران باال مى گيرد و در چند نقطه شلوغ پايتخت، ُرِل متكّدى را بازى 

مى كند و 60 هزارتومان هم كاسب مى شود.
مى خوانم و مى فهمم چقدر خبرى توأمان مى تواند بد و خوب باشــد و َســربه 

سرمان بگذارد... مى تواند زشت و زيبا باشد...!
خوب و زيبا، چون اجازه مى دهد سرمان را باال بگيريم و به جسارت و به دل ماجرا 

زدن خبرنگاران بباليم و زشت، چون پرده از رازها برداشته مى شود... 
چــون خبرنگارى دوبــاره از فعاليت مافيايى و باندى متكديان مى نويســد... از 
معركه اى كه در آن نيازمندان واقعى، بسيار كم اند... و مردم نوعدوست - فراوان و 
بى دريغ - كاسه نياز واقعى يا غيرواقعى را از اسكناس هاى دلسوزى پُر مى كنند... 

با لبخند، با بفرماييد، با عزيزم، با مهربانى، با پند...
قســمت متفكرانه اين ماجرا كه ناگفته هم پيداست؛ جمع آورى متكديان است 
تا از احساسات شــهروندان خوش قلب، بيشتر از اين سوء استفاده نشود و دايره 

تشكيالت دروغين اين حرفه كذايى هم گسترده تر نگردد.
اما بخش شورانگيزى كه در اين قصه مى شود بارها به آن رجوع كرد و از وجودش 
كيفور شد؛ پرونده هميشه بازِ تحقيق و دلواپسى صاحبان قلم است كه كارستان 

مى كند! كه روز و شب و سهل و دشوار، سرش نمى شود!
اين است كه مى گوييم حرفه نازنين خبر، هرروز ميان درد و رنج و واقعيت و كذب، 
قِل خواهد خورد و حاضر خواهد بود تا مردمان اين ســرزمين، دلشان همواره به 

واسطه اى امين، گرم باشد!

از ماست كه بر ماست!

آقاى همسايه همان طور كه از خاطرات سفر به اروپا و فرهنگ مردم غرب تعريف 
مى كرد، خودرويش را در پياده رو پارك كرد و پيرزن رهگذر مجبور شد، مسيرش 

را كج كند تا ماشين آقاى همسايه را دور بزند.
جعفر آقا ســوپرى محل درحالى كه برايم عدس ها را وزن مى كرد، از بى وجدانى 
برخى مســئولين شكايت مى كرد، وقتى بيرون آمدم، مجبور شدم براى دور زدن 
اجناس اضافى  كه جعفر آقا پياده رو را با آن بند آورده بود از داخل خيابان رد شوم.
استاد دانشگاهمان در اروپا درس خوانده. هر جلسه 10 دقيقه ديرتر مى آيد و نيم 
ساعتى هم از استادان با وجدانى كه آن طرِف آب داشته، تعريف مى كند. 10 دقيقه 

زودتر هم مى رود كه به نماز جماعت برسد.
پزشكى كه مادرم آخر هفته ها براى معاينه پيش او مى رود هربار از اختالس ها و 
فساد هاى مالى مى نالد و آخر سر منشى اش براى فرار از نپرداختن ماليات مى گويد 

كارتخوان خراب است...فقط پول نقد!
بعضى از دوستانم در دانشگاه از كافى نت كنار دانشكده پايان نامه آماده مى خرند 
و همزمان از وضع خراب دانشگاه هاى كشور مى نالند و برنامه بورسيه گرفتنشان 

را مى چينند.
شوهر عمه ام كه در دوران جوانى براى كار به ژاپن رفته بود، هميشه يك خاطره از 
پشت چراغ ايستادن دو ماشين ساعت سه نصف شب دارد و خودش هربار پشت 

چراغ قرمز هاى خلوت مى پرسد: «اگر دوربين ندارد بروم؟»
شــوهرخاله ام كه كارمند بانك است، كارم را بدون نوبت راه انداخت، درحالى كه 
برايم از فســاد در سيســتم ادارى متمركز خودمان و گل و بلبل بودن سيستم 
غيرمتمركز آن طرفى ها مى گفت... و من چقدر با عجله از بانك بيرون زدم! نه براى 
اينكه به نوشتن اين مطلب برسم، داشتم از نگاه ناجور پيرمردى كه شماره به دست 

توى بانك ايستاده بود تا نوبتش بشود، فرار مى كردم!

تلنگر

زير آسمان شهر

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

جشنى كه سال هاست 
باندپيچى مى شود!

 ايستگاه / حسين احمدى  
چند ساعتى از ظهر گذشته است و غرق 
نوشتن ام كه چهارمتر از جايم مى پرم... 
گم مى كنم كجايم و چه شوكى به قلب و 

مغز و لحظه ام وارد شده...!

فقط مى دوم سمت پنجره... سمِت صدا... 
ناخودآگاه، غيرارادى... شــقيقه هايم َدر 
دم مى كوبند و اكســيژن كم مى آورم... 
چشــم هايم واضح و تار مى شوند، تار و 
واضح... و بعد كامالً از حدقه درمى آيند.

گوش هايم بــه فرمان فريــادى كه از 
خيابان مى شنود به پاهايم امر مى كند، 
بدود... ســكندرى خوران مى دوم سمت 
اتاق خواب... گوش هايم شنيده اند: پتو! 

پتو!
پژواك اســت يا خوِد صدا، نمى دانم اما 
هزار بار مى شــنوم پتو، پتــو، پتو، پتو... 
دونده تــر از هر دونده اى مى دوم و اولين 
كاور پتو را از كمد مى كشم بيرون و باز 

مى دوم سمت پنجره...
پتو را از بالكن پرت مى كنم به خيابان و با 
پاهاى لرزان مى دوم دوباره سمت گوشى 
و 115 را مى گيرم و باز مى دوم ســمت 

جعبه كمك هاى اوليه...
و باز مى دوم... مى دوم ســمِت درِ خانه... 
نمى دانــم چندبار زميــن مى خورم تا 

خروجى آپارتمان را باز كنم...
خيابان غلغله از زن و مرد است... از پتو... 
از اشك هاى مادرى كه مى شناسمش... از 
نوجوانى كه در پتويى آشنا، كِف آسفالت 

ناله مى زند...
آمبوالنس 10 دقيقه بعد مى آيد و انگار 
دلهره و آشــوب تك تك مــان را روى 
برانكارد مى گذارنــد... در هواى خيابان 
اما، هنوز بوى آتش و ســوختن مى آيد 
و صداى خش دار مردى كه داد مى زند 

پتو...
چهارشــنبه سوزى نوشــت: در خيابان 
مــا، پتوها ُزل زده اند بــه آدم ها! آدم ها 
به آمبوالنس! و آمبوالنس به جشــنى 
كه سال هاست باندپيچى اش مى كند و 

سوختگى اش را َمرهم نمى شود!

اينجا درنگ جايز است ! 

فرش هاى آب و جارو شده
سال هاى كهنه را بدرود مى گويند...

اندك بضاعت رنگ هايشان را تقديم بهاران مى كنند... 
فرش ها، زير آسمان آبى ايستاده اند و از خوشبختى اى 

مى گويند كه گاهى بايد صورتش برق بيفتد!

روزمره نگارى عكس: بهزاد عليپور / عكس نوشت/ ترمه تاالر پشتى 

مينا باشاران - اينستاگرام
ايستگاه/  «مينا باشاران» دختر28ساله «حسين باشاران» تاجر معروف ترك كه براى جشن فارغ التحصيلى 
خود همراه با دوســتانش به دبى ســفر كرده بود و هواپيماى وى در راه برگشت در شهركرد سقوط كرد، 

در آخرين پست صفحه اينستاگرامش اين عكس را در حال سوار شدن به جت شخصى منتشر كرده بود.

على كريمى - اينستاگرام 
ايستگاه/  على كريمى پيشكسوت تيم ملى فوتبال كشــورمان و باشگاه پرسپوليس كه در حال حاضر 
سرمربى سپيدرود رشت است، به مناسبت روز بزرگداشت شهدا، با انتشار پستى در صفحه اينستاگرام خود، 
ياد شهدا را گرامى داشت.كريمى در اينستاگرام نوشت:«ما مردم ايران هميشه وامدار رشادت ها و فداكارى 

شما هستيم. روز شهدا مبارك».

عزت اهللا ضرغامى - اينستاگرام 
ايستگاه/  عزت اهللا ضرغامى عضو شوراى عالى انقالب فرهنگى و فضاى مجازى ضمن انتشار تصويرى از 
صبحانه خوردن خود با حجت االسالم و المسلمين اكرمى، رئيس شوراى فرهنگى نهاد رياست جمهورى در 
استورى صفحه اينستاگرامش، عنوان كرد كه از تحليل ها و پيشنهادهاى سازنده آقاى اكرمى در اين ديدار 

براى همدلى بيشتر در كشور استفاده كرده است.

يك

دو

سه

شبكه گردى

مغز و لحظه ام وارد شده...!

آقاى همسايه همان طور كه از خاطرات سفر به اروپا و فرهنگ مردم غرب تعريف 

ايستگاه / اميد ظرافتى
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