
در ويژه نامه «آستان خدمت» بخوانيد 

مرورى بر 2 سال خدمت خادمان رضوى
به زائران و مجاوران امام مهربانى ها

 آستان خدمت  تسهيل زيارت اصل مهمى كه سرلوحه فعاليت خدمتگزاران در 
حــرم مطهر رضوى اســت. اين اصل البته بايد در كنار تكريــم زائران و نيز حفظ و 
حراست ابنيه تاريخى حرم مطهر باشد. آستان قدس رضوى در دوره جديد مديريتى 

با اعمال موارد متعددى در جغرافياى حرم مطهر رضوى...

آيت اهللا جنتى 
رئيس مجلس خبرگان رهبرى ماند وفادار به انقالب و يار نظام

2 2 2
با 66 رأى اعضاى مجلس خبرگان نوبخت در پاسخ به قدس:  پيام تسليت رهبر انقالب 

در پى درگذشت آيت اهللا شاه آبادى

: امام كاظم
كسى كه خواهان 

بى نيازى بدون 
مال، آرامش دل از 
[گزند] حسادت 

و سالمت دين 
است، بايد با تضرع 

و زارى از خدا 
بخواهد كه عقلش 

را كامل كند... 
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بهار سينماى ايران
با اكران 7 فيلم

هفت سين نوروزى 
سينما چيده شد

 ............ صفحه 12

 وزيران راه و رفاه با رأى اعتماد دوباره سر كار ماندند 

وقت كشى نمايندگان از مجلس!

قائم مقام آستان قدس رضوى خبر داد

آمادگى  ميزبانى 
از 8 ميليون زائر در نوروز

 آستان  قائم مقام توليت آستان قدس رضوى از آمادگي كامل كاركنان و خدام بارگاه منور 
حضرت امام رضا(ع) براي پذيرايى و استقبال از 8 ميليون زائر در ايام نوروز خبر داد. سيد 
مرتضي بختيارى در ششمين جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوى كه با حضور مديران 
دستگاه هاى اجرايي استان در سازمان مركزى آستان قدس رضوى برگزار شد، اظهار كرد: 
بنا بر اعالم منابع رسمي در سال جديد شاهد افزايش 10 تا 15 درصدي تشرف زائران به 
بارگاه مطهر امام رضا(ع) خواهيم بود.وى با اشاره به تشرف بيش از 31 ميليون زائر به حرم 
مطهر رضوى در سال 96، گفت: براى ايام نوروز 250 هزار خادم و خادميار فراخوان شده اند 
و ظرفيت روزانه ناهار مهمانسراى حضرت نيز تا 50 هزار وعده افزايش يافته است.وي گفت: 
براي برگزاري سخنراني مقام معظم رهبري در اماكن متبركه پيش بيني ها و تمهيدات الزم 

صورت گرفته و عمليات پوشش ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
آرش خليل خانه

دونالد ترامپ، سرانجام صبرش تمام شد و ركس تيلرسون وزير خارجه خود را در 
يك پيام توييترى از سمت خود بركنار و مايك پمپئو، رئيس سازمان سيا و چهره 
افراطى ضد ايرانى را جايگزين او كرد. تيلرسون از همان ماه هاى اول حضور خود 
در ســمت وزارت خارجه آمريكا به سرعت با سياست ها و روش هاى مديريتى او 

دچار اختالف شد و رفته رفته زاويه او با ...

دعواهاى كاخ سفيد، تيلرسون را قربانى كرد

 ............ صفحات 2 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 3

با وجود سياست هاى بانك 
مركزى، ارز 10 نرخى شد

تعبير  وارونه 
رؤياى ارز 
تك نرخى

حلقه گمشده تخصص گرايى 
در داروخانه هاى زنجيره اى

داروسازهايى 
كه مجوز 

اجاره مى دهند!
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 5

 فرهنگ و هنر  پــس از كش وقوس هاى 
فراوان بر سر اعالم نهايى فيلم هاى سينمايى 
متقاضــى اكران نــوروزى، از امروز فيلم هاى 
«فيلشاه»، «به وقت شام»، «مصادره»، «لونه 
زنبور»، «خرگيــوش»، «التارى» و «فرارى» 
اكران مى شوند. نگاهى به آثار متقاضى اكران 
نوروز نشان مى دهد كه شمار قابل توجهى از 
فيلم ها در ژانر كمدى هستند و سينماداران 
و فيلمســازان نيــز تمايل زيــادى به اكران 
فيلم هاى طنــز دارنــد. در حالى كه تجربه 
ســال هاى اخير نشــان مى دهــد فيلم هاى 
اجتماعى نيز از استقبال خوبى برخوردار است. 
غالمرضا موسوى، تهيه كننده سينما و رئيس 
شــوراى عالى تهيه كنندگان دربــاره عالقه و 
عطش مردم و سينماداران به اكران فيلم هاى 
كمدى در نوروز مى گويد: اساساً اين شائبه كه 
اكران نــوروزى با فيلم هاى كمدى معنا پيدا 
مى كند و فيلم هاى نوروزى بايد شاد باشد، به 
ســال هاى خيلى دورى برمى گردد كه در آن 
سال ها تلويزيون تنها دو كانال داشت و هيچ 
شبكه ماهواره اى هم وجود نداشت و فيلم هاى 

خارجى وارد و اكران مى شد ...

علت غيبت روحانى در مجمع تشخيص 
را از خودش بپرسيد



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 چهارشنبه   23 اسفند 1396 25 جمادى الثانى 1439 14 مارس 2018  سال سى و يكم  شماره 8645  

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

سردار جعفرى: بايد براى حفظ قدرت دفاعى بكوشيم  مهر:  فرمانده كل سپاه پاسداران در اجالس چهارم دوره پنجم مجلس خبرگان رهبرى با اشاره به توطئه هاى دشمنان عليه جمهورى اسالمى، گفت:  
سال 96، سال شكست داعش و تكفيرى هاى مخالف نظام جمهورى اسالمى در عراق و سوريه بود كه بزرگ ترين پيروزى جبهه مقاومت در منطقه محسوب مى شود. سردار جعفرى در ادامه با اشاره به قدرت دفاعى 

بازدارنده جمهورى اسالمى تأكيد كرد: قدرت دفاعى بى نظير بازدارنده نظام مقدس جمهورى اسالمى، يكى ديگر از عوامل غلبه جبهه مقاومت است كه بايد با همه توان نسبت به حفظ و ارتقاى اين توانمندى بكوشيم. 

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

 سياست/ مسعود بصيرى   تصور اينكه 
در استيضاح روز گذشته مجلس يكى از دو 
وزير دوباره بتوانند از مجلس رأى اعتماد 
بگيرند، كار سختى نبود، اما اين كه پس از 
يك دعواى طوالنى و البى و اظهارنظرهاى 
آتشــين هم وزير راه و هــم كار دوباره از 
مجلــس رأى اعتماد بگيرند، تقريباً كمى 
سخت بود و نشانه آن هم رأى ناپلئونى و 

لب مرز ربيعى در جلسه ديروز بود.
سخت ترين ماراتن مختص ربيعى، وزير 
كار و رفــاه بود كه تنهــا با اختالف دو 
رأى يعنــى 126 مخالف اســتيضاح به 
124 رأى موافق توانســت عيد پيش رو 
را با آرامش ناشى از وزير بودن طى كند. 
هرچند برخى نمايندگان در شمارش آرا 
تشكيك كردند، اما پس از شمارش يك 
رأى هم به نفع او شــد. اما كار آخوندى 
خيلى ســخت نبود؛ چون 
تنها 92 نفــر موافق رفتن 
حاشــيه هاى  بودنــد.  او 
ادامه  را در  جلســه ديروز 

مى خوانيد:
يكى از مخالفان سرســخت 
وزارت آقاى ربيعى قســيم 
او در هنگام  بــود.  عثمانى 
به  خطاب  مخالف  اظهارات 
ربيعى گفت: بايد به قدرت 
البى گرى ايشان احسنت گفت و پس از 
استيضاح مسئوليت مهار استيضاح وزيران 
را به آقاى ربيعى ســپرد. قدرت شــايعه 
پراكنى و ايجاد شك و دودلى در تيم رفع 

استيضاح ايشان بسيار باالست.
در ادامه عثمانى، ربيعى را اســتاد تمام 
قرار دادن افراد متخصص در جايگاه هاى 
نامربوط خوانــد و گفت: آقاى نوربخش 
كه جراح متخصص اســت را در جايگاه 
قرار  اجتماعى  تأمين  رياست ســازمان 

داديد. در ادامه حســن بيگى، نماينده 
مردم دامغان در مجلس شوراى اسالمى 
در موافقت با اســتيضاح ربيعى پشــت 

تريبون قرار گرفت.
حســن بيگى نيز به اقدام هاى ربيعى در 
وزارتخانه انتقاد كرد. پس از پايان اظهارات 
حســن بيگى، على ربيعى به سمت وى 
آمد تا با وى مصافحه كند. حســن بيگى 
دوربين ها را نشــان داد و با عصبانيت از 
دســت دادن با وى خوددارى مى كرد؛ به 
نظر مى رسيد حسن بيگى اين اقدام ربيعى 

را كارى نمايشى مى دانست.
گفته شــد كه فراكســيون مستقالن و 
واليى هر كدام جداگانه به اعضاى خود 
گفته اند كــه تصميم گيــرى در مورد 
استيضاح ها بر عهده هر نماينده باشد و 

تصميم كلى گفته نشده است.
پورابراهيمــى خطاب بــه ربيعى گفت: 
آقاى محبى نيا اشــاره كردند خانه شما 
قبًال در محله جواديه بوده است، اكنون 
كجــا زندگــى مى كنيــد. ارزش منزل 

شــما چه مقدار است، فرزندان شما چه 
وضعيــت و جايگاهى دارنــد. در ميانه 
نماينده  خدرى،  پورابراهيمى،  اظهارات 
مردم بوشــهر نزديك تريبون رفت و در 
دفاع از ربيعى شروع به داد و فرياد كرد.

 حمله به جاى دفاع
ربيعى در بخش دوم ســخنان خود وقتى 
فضاى مجلس را به نفع خود نديد شرايط 
را عوض كرد و اظهاراتش را بشــدت تند 
كرد. وى اين بار به جاى دفاع حمله كرد. 
وى خطــاب به تاجگــردون گفت: آقاى 
تاجگــردون پوزش من را نشــنيده ايد؟ 
خوشحالم كه شــما و آقاى پورابراهيمى 
در يك جبهه قــرار گرفتيد. پيش از اين 
آقاى پورابراهيمى از من انتقاد داشت كه 
چرا فرد مورد نظر تاجگردون را به رياست 

بانك پاسارگاد گمارده ايد.
ربيعــى در دفاع محكــم از خود اظهار 
داشــت: من در خانه اى كه ســال 70 
ســاخته بودم، زندگى مى كردم. دخترم 

صاحب دو بچه شــد و آن خانه كوچك 
بود، خانــه باجناق آقــاى نجفى را كه 
ارزش آن 4/5 ميليــارد اســت را اجاره 
كــردم. من كســى را ندارم كه شــب 
برايــم غذا بپزد به هميــن خاطر غذا از 
وزارتخانه مى برم، اما پول آن را حساب 
مى كنم. وى برگه اجاره نامه منزلش را 

هم باخودش به مجلس آورده بود.
تاجگــردون با اشــاره به اينكــه يكى از 
نمايندگان در حين شمارش آرا وارد شده 
اســت، گفت: وزير رفاه با يك رأى باطله 
وزير شده است. از اين رو ما از هيئت رئيسه 

مى خواهيم كه آرا  را دوباره بررسى كنند.

 بايد پاى امضايتان بايستيد
نادر قاضى پور، نماينده مــردم اروميه در 
موافقت با استيضاح آخوندى گفت: كارنامه 
كارى وزير راه و شهرسازى آغشته به خون 
كسانى اســت كه قربانى بى تدبيرى وى 
شده اند و با نگاه به اين كارنامه خون آلود 
نبايد اجازه دهيــم آقاى آخوندى در اين 

وزارتخانه به كار خود ادامه دهد.
بروجرد در مجلس  نماينــده  گودرزى، 
پس از اتمام اســتيضاح عباس آخوندى 
گفت: كســانى كه پاى استيضاح وزيرى 
را امضا مى كنند، اگر در كميســيون آن 
را پس نمى گيرنــد، بايد در صحن پاى 

آن بايستند.
شاهين شــهر  نماينده  دليگانى،  حاجى 
در مجلس با اشــاره بــه اينكه به علت 
اســتيضاح  ثبات قدم  بــه  بى اعتمادى 
كننــدگان وزيــر راه، آن را امضا نكرده 
بود، گفت: نماينــدگان پيش از امضاى 
اســتيضاح ها از جايــى كه بايــد اجازه 
بگيرند. اين وهن مجلس اســت كه پس 
از امضاى استيضاح و طرح آن در صحن، 

امضاى خود را پس بگيرند.

وزيران راه و رفاه با رأى اعتماد دوباره سر كار ماندند

وقت كشى نمايندگان از مجلس!

 اگر مردم غنى باشــند، منابع و معادن و ذخايرپشتوانه ملت است؛ فقر جز دزدى 
و ارتشا و دروغ چيزى ندارد، بعضى آن قدر غنى هستند، حرص مى زنند و برخى از 

فقردر ته چاه قناعت. 9150007819
 چه خوب بود، ديروز وزير بهداشت كه بيشتر بودجه را به پزشكان اختصاص داده، 

استيضاح مى شد. 9150007109
 معمارى امنيتى راهبردى منطقه پروتكل الحاقى غنى سازى هسته اى و...امثال اين 
بيانات براى مردم نون و آب نشده و نميشه، مردم ازفقر به دزدى، دروغ و كالهبردارى 

رو آوردن؛ بهتره اول مردم غنى سازى شوند. 9150007819
 به هيچ عقلى نمى گنجه يك عده اوباش (دراويش) با لوله داربســت و بلوكه 
سيمانى و... حمله كنند اما حتى خود فرمانده انتظامى سالح نداشته باشه، واقعاً 
اهمال كارى شده، جواب خون شهدا رو وزارت كشور بايد بده. 9350009655
 آقاى جهانگيرى خريد و فروش سهام عدالت پيشكش، دستور فرماييد همان 75 

هزار تومان سود را كامل پرد اخت كنند ؟9150006460
 پس از جلوگيرى از طرح ســؤال در مورد مدرك تحصيلى رئيس جمهور، شاهد 
تعويق در اعالم وصول قانون اعاده اموال نامشــروع مسئوالن توسط هيئت رئيسه 
مجلس هســتيم ! واقعاً آقايان با اين كارها به دنبال چه چيزى هستند؟ آيا هيئت 
رئيســه نماينده ملت نيست كه وكيل مدافع دولت كرسنت و غارتگران بيت المال 
شده ؟ شايد در صورت اجرايى شدن اين قانون خودشان هم متضرر مى شوند ؟ شايد 

هم براى انتخابات بعدى نقشه كشيده اند... 9150001495
 خدايا كسانى كه وضع مردم رو مى بينن و مى تونن كارى بكنن و نميكنن تو همين 
دنيا به بدترين عذاب گرفتار بشن كه اين قدر كارگرهارو پيش خونواده هاشون شرمنده 

نكنن. 9350009683
 خدا لعنت كند كســانى را كه با حذف مــدارس خاص و حذف كنكور مخالفت 
مى كنند،جوانان و نوجوانان ما روانى و افســرده شده و عملكرد آنان ضد هنجارهاى 

اجتماعى و فرهنگى و دينى است. 9150007109
 منكرات رخداده طى نيمه دوم ســال جارى درصحنه سياســى دينى اعتقادى 
اجتماعى و مديريتى كشــور، ذهن ها رابه منكرورفتارهــاى دوران كاذب اصالحات 
مى برد. (اوج بى تقوايى و اظهارنظرهاى مسموم وفريبنده، حريم شكنى و بى حيايى ها 
و ارتبــاط گيرى با دولت خبيث انگليس و...) گويى تنهامشــكل اين مملكت فقط 
پيوستن به معاهدات بين المللى ورفع حصرسران فتنه، برپايى نمايشگاه و جشنواره 
نامتعارف و اختالط محرم و نامحرم، موســيقى، گفت وگوى ملى و چرندياتى از اين 
جنس اســت. تورم و ركود هم كه مرتفع شده، چون با دريافتى هاى آقايان در تضاد 
نيست، خجالت بكشيد هنوز پيكرهاى فرزندان اين ملت از دفاع مقدس هرچند روز 
در خيابان ها تشييع مى شود، اميد مى رود مجلسيان باتوجه به قسمى كه خورده اند به 

وظايف خود عمل كنند. 9150004660
 بنده هم معتقدم كه بى حجابى نوعى مقابله با احكام شريفه دين مبين است، اما 
متهم كردن معترضين (به يك موضوع وياساير مو ضوعات و نابسامانى هاى موجود 
كشــور)به و ابستگى به دشمن وسخنرانى هاى تكرارى جواب نداده ونخواهدداد.به 
خدا قسم حيف است كه اين همه خون هايى كه دراين انقالب وجنگ برزمين پاك 
كشور عزيزمان ريخته است، با غفلت ازمشكالت مملكت ازبين برود. 9150008863
 دردولت قبلى باپول پنج نفريارانه هزينه آب وبرق و گاز را مى دادم و هر ســال با 
باقيمانده آن يك عضو خانواده ام را كربال فرستادم، اآلن با كل يارانه هزينه قبوض فوق 
را نمى شود داد شماكه دم ازرونق ورشد اقتصادوكاهش تورم و ركود و افزايش اميد 
مى زنيد بفرماييد باكدام نوع ماشين حساب و معادالت علم اقتصاد محاسبه مى كنيد، 

تا ما هم بدانيم.9150004660

دعواهاى كاخ سفيد 
تيلرسون را قربانى كرد

دونالد ترامپ، ســرانجام صبرش تمام شد 
و ركس تيلرســون وزير خارجه خود را در 
يك پيام توييترى از ســمت خود بركنار و 
مايك پمپئو، رئيس ســازمان سيا و چهره 

افراطى ضد ايرانى را جايگزين او كرد.
تيلرسون از همان ماه هاى اول حضور خود 
در سمت وزارت خارجه آمريكا به سرعت 
با سياست ها و روش هاى مديريتى او دچار 
اختالف شــد و رفته رفته زاويه او با دولت 

ترامپ شدت گرفت.
جالــب آنكه يكــى از موضوعــات مورد 
اعتراض ركــس تيلرســون در اين مدت 
آن بود كه ترامپ مواضــع خود را درباره 
سياســت خارجى بدون مشورت با كسى 
بيان مى كند و توييتــر را به جاى وزارت 
امــور خارجه محــل بيــان مواضع خود 
مى دانــد. او حتــى چنــد روز پيــش به 
صراحت گفت: معلوم نيســت آمريكا چند 

وزير خارجه دارد.
اختالف هاى تيلرســون بــا ترامپ البته 
فهرســت بلند و بااليــى دارد كه موضوع 
سياســت هاى پرزيدنــت در مــورد ايران 
شايد اگر در صدر آن نباشد، اولين زمينه 
اختالف آن ها بود. تــا آنجا كه يك پايگاه 
خبرى چند ماه پس از انتصاب تيلرســون 
از تصميم او به اســتعفا از دولت به دليل 
اختالف شــديدش با كاركنان كاخ سفيد 
و شخص ترامپ خبر داد؛ خبرى كه البته 
با رايزنى هــاى سياســى در داخل دولت 
آمريكا و اقناع تيلرســون به ماندن محقق 
نشــد، اما اين اختالف بعدهــا با گرفتن 
بخشى از اختيارات و مسئوليت هاى وزارت 
خارجه، بويژه ميز مربوط به پرونده ايران و 
واگذارى آن به تيمى در داخل كاخ سفيد 
و بركنارى برخى از مديران وزارت خارجه 
كه مسئول امور ايران بودند، بعدها بيشتر 

هم شد.
در ماه هــاى اخير هم عمــًال نيكى هيلى، 
نماينده آمريكا در سازمان ملل مأمور ويژه 
ترامپ در مورد پرونده هسته اى و برجام و 
هدايت برنامه كاخ ســفيد براى فضا سازى 
عليه ايران و ايجاد بســتر تغيير برجام و يا 

خروج از آن بوده است.
تيلرسون چند ماه پيش به صراحت اذعان 
كرد كه با ترامــپ در مورد برجام و اينكه 
چگونه از آن براى پيشــبرد سياست هاى 
واشــنگتن و رابطه با ايران استفاده كند، 
اختالف نظــر دارد. پــس از آنكه ترامپ 
براى بار دوم پايبندى ايران را به تعهدات 
هســته اى خود تأييد كــرد، گزارش هايى 
منتشــر شــد مبنى بر اينكــه وى تمايل 
چندانى به انجام اين كار نداشته و رضايت 
نهايى را تحت فشــار تيلرسون ابراز كرده 
است. تيلرسون گفته بود كه دست آمريكا 
براى تشديد فشارها بر ايران بسته است و 
بايد هماهنگى هايى با ديگر طرفين دخيل 

در توافق هسته اى انجام شود.
از ايــن رو شــايد بركنارى تيلرســون و 
انتصاب مايك پمپئــو به جاى او را بتوان 
در امتداد راهبرد ترامپ براى تشديد فشار 
بر ايران و تحميل محدوديت هاى بيشتر بر 
برجام يا خــروج از آن و البته پيامى براى 
ايــران در كنار ديگر اهــداف اين عزل و 

نصب تلقى كرد.
البته در فهرســت اختالف هاى تيلرسون 
با ترامــپ پرونده هاى مهــم ديگرى هم 
هســت؛ مثــل تصميم ترامپ بــه خروج 
از توافــق پاريــس كه ســبب نارضايتى 
كشــورهاى اروپايى شــد. سياســت هاى 
ترامپ در مورد روســيه كــه بويژه پس از 
افشاى نقش روســيه در كمك به كمپين 
ترامپ براى پيــروزى در انتخابات و آغاز 
رونــد قضايى براى رســيدگى بــه آن و 
تشــديد اختالف هاى كشــورهاى غربى 
با مســكو در ســايه بحران سوريه در يك 
سال گذشــته يكى از چالش هاى دستگاه 
سياســت خارجى آمريكا بوده كه چندان 
هم در كنترل تيلرسون نبوده است. بر اين 
همه بايد فشــار ترامپ بر كشورهاى عضو 
ناتو و كاهش شديد حمايت بودجه اى كاخ 
ســفيد از اين پيمان را هم افزود كه سبب 
نگرانى هــاى امنيتى اروپايى هــا در برابر 

روسيه و كره شمالى بوده است.
امــا در اين ميــان نبايــد اختالف جدى 
تيلرســون با ترامپ در مــورد حمايت او 
عربستان  توســعه طلبانه  از سياست هاى 
سعودى، بويژه در بحران قطر و جنگ يمن 
را ناديده گرفت. پيش از اين رســانه هاى 
غربى اسناد مختلفى را از فشار كشورهاى 
عربى از جمله عربستان و متحدانش مثل 
امارات بر ترامپ براى بركنارى تيلرســون 
افشــا كرده بودند. هدف اين فشارها طبعاً 
قــرار گرفتن فردى بــا ديدگاه هاى تندرو 
و نزديك به ترامپ براى تشــديد فشار بر 
ايــران و دگرگونى در تحــوالت منطقه از 
جمله عراق، ســوريه، لبنان، فلســطين و 
يمن بود؛ اتفاقى كه با حضور پمپئو شايد 
آن ها اميد بيشــترى به تأثيــر گذارى بر 

ترامپ داشته باشند.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

آرش خليل خانه

صداى مردم   

خبــــــر

پيام تسليت رهبر انقالب در پى درگذشت آيت اهللا شاه آبادى
وفادار به انقالب و يار نظام

حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى، درگذشــتِ عالم بزرگوار 
مرحوم آيت اهللا آقاى حاج آقا نصراهللا شاه آبادى را تسليت گفتند.متن پيام تسليت 
رهبر معظم انقالب اسالمى به اين شرح است: درگذشت عالم بزرگوار مرحوم آيت اهللا 
آقاى حاج آقا  نصراهللا شاه آبادى رحمه اهللا عليه را به بازماندگان مكّرم ايشان و بيت 
رفيع شــاه آبادى و همه  ارادتمندان ايشان تســليت عرض مى كنم و علّو درجات 
ايشــان را كه از شاگردان و نزديكان امام راحل عظيم الشأن و از وفاداران به انقالب 

و خدمتگزاران نظام جمهورى اسالمى بودند، از خداوند متعال مسئلت مى نمايم.

با 66 رأى اعضاى مجلس خبرگان
آيت اهللا جنتى رئيس مجلس خبرگان رهبرى ماند

مهر: در جريان چهارمين اجالسيه مجلس خبرگان رهبرى، انتخابات هيئت  رئيسه 
و اعضاى كميسيون هاى مجلس خبرگان رهبرى براى دو سال آينده برگزار شد و 
آيــت اهللا جنتى با 66 رأى مجدد به عنوان رئيس مجلس خبرگان رهبرى انتخاب 
شد.آيت اهللا هاشمى شاهرودى با 72 رأى و آيت اهللا موحدى كرمانى با 70 رأى به 

عنوان نواب اول و دوم رئيس مجلس خبرگان رهبرى انتخاب شدند. 
همچنين آيــت اهللا احمد خاتمى با 50 رأى و آيت اهللا كعبى با 43 رأى به عنوان 

منشى هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى انتخاب شدند.

پس از بركنارى تيلرسون از سوى ترامپ
رئيس سازمان سيا، وزير خارجه آمريكا شد

مهر: دونالد ترامپ، رئيس جمهورى آمريكا، ركس تيلرسون، وزير خارجه اين كشور 
را بركنار كرد. مايك پومپئو، رئيس ســازمان ســيا جايگزين تيلرسون شد. رئيس 
جمهورى آمريكا در پيامى توييتــرى در اين باره اعالم كرد: مايك پومپئو، رئيس 
ســازمان سيا وزير خارجه جديد آمريكا مى شــود. وى ادامه داد: همچنين «جينا 
هاسپل» را به رياست سيا منصوب مى كنم. وى اولين زنى است كه به اين سمت 

رسيده است هاسپل، افسر اطالعاتى كهنه  كار آمريكايى است.

ترامپ وضعيت اضطرارى ملى عليه ايران را تمديد كرد
فارس: دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا فرمان اجرايى برقرارى وضعيت اضطرارى 
ملى در مورد ايران را براى يك سال ديگر تمديد كرد. رئيس جمهور آمريكا در اين 
بيانيه خاطرنشــان كرده كه وضعيت اضطرار ملى درباره ايران كه واشنگتن اولين 
بار روز 15 مارس 1995 اعالم كرده، بايد پس از 15 مارس ســال 2018 نيز ادامه 

پيدا كنند. 

وزير رفاه با يك 
رأى باطله وزير 
شده است. از اين 
رو ما از هيئت 
رئيسه مى خواهيم 
كه آرا  را دوباره 
بررسى كنند

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

  نوبخت در پاسخ به قدس: 

علت غيبت روحانى در مجمع تشخيص را از خودش بپرسيد

گزارش خبرى

 قدس  سخنگوى دولت با تأييد اينكه بخشى از درآمد دولت در 
بودجه 96 محقق نشده، گفت: دولت با اين حال با كسرى بودجه 
روبه رو نيســت؛ زيرا ما به تناسب مصارف، هزينه ها را هم كاهش 
داده ايم. محمدباقر نوبخت افزود: دليل تحقق نيافتن بودجه امسال 
اين بود كه سقف بودجه پيشنهادى ما به مجلس 319هزار ميليارد 
تومان بود كه مجلس محترم به هر دليلى اين عدد را به 346هزار 

ميليارد تومان افزايش داد كه ما مخالف بوديم.

 مردم دست از دالر بردارند
سخنگوى دولت درباره افزايش مجدد نرخ ارز در پى كمبود آن در 
بازار و محدوديت عرضه از سوى بانك مركزى بار ديگر با تأكيد بر 
اينكه شرايط ارزى كشور عادى و مشكلى در عرضه و تقاضا وجود 
ندارد، گفت: افزايش قيمت ارز ناشــى از كمبود عرضه نيست، آن 
هم در شرايطى كه درآمد ارزى كشور بيش از مصارف ارزى است.

نوبخت اضافه كرد: افزايش قيمــت ارز عده اى را ترغيب كرده تا 
پول خود را به دالر تبديل كنند و هدف آن ها نگه داشتن ارز است 
نه اســتفاده از آن براى واردات و اين تقاضا واقعى و مؤثر نيست، 
بنابراين بانك مركزى سه طرح جايگزين براى مردم ارائه داد و به 

مردم گفت دست از دالر برداريد؛ زيرا اين وضعيت مسائل مختلفى 
در جامعه ايجاد مى كند و در شئون مختلف كشور تأثير مى گذارد 
و ســبب كاهش ارزش پول مى شود. وى با اشاره به محدود شدن 
ميزان فروش ارز در بازار گفت: نمى شود در شرايطى خاصى كه با 
آن روبه رو هستيم و يك اتحاد شيطانى در برابر ماست، ذخاير ارز 
كشور را خالى كنيم، بنابراين قرار شد فقط به كسانى كه قصد سفر 
دارند ارز واگذار شود، ضمن اينكه توصيه شد حتى المقدور به جاى 
اسكناس، برخى از بانك ها كارت هاى بانكى را به مسافران بدهند 

كه در كشورهاى مقصد قابل استفاده باشد.

 كاركنان غير انقالبى را اخراج كنيم يا تبعيد؟
نوبخت همچنين در واكنش به سخنان صبح امروز آيت اهللا جنتى 
دربــاره حضور افراد غير معتقد به انقالب در وزارتخانه ها گفت: به 
جاى كلى گويى مصداق بيان شــود. الزم اســت بدانيم در كدام 
وزارتخانه، غير انقالبى ها حضور دارند. وزيران و معاونان آن ها داراى 
سوابق قابل اتكايى هستند. بدنه وزارتخانه ها نيز كه از قبل وجود 
داشته است، اگر كسى انقالبى نبود، نمى دانم بايد اخراجش كنيم يا 
تبعيد؟. البته قانون همه چيز را مشخص مى كند. آيت اهللا جنتى هم 
مى تواند خودش حرف هايش را به ما بگويد و هم مى تواند از طريق 

پسرش اين مواضع را به ما منتقل كند.

 شمارش معكوس براى سامانه ثبت حقوق مسئوالن
ســخنگوى دولت در پاسخ به اين پرســش كه ايجاد سامانه 
ثبت حقوق و مزاياى مسئوالن كه طبق ماده 29 برنامه ششم 
توســعه بر عهده دولت است در چه مرحله اى قرار دارد، بيان 
كرد: ســازمان ادارى و استخدامى مســئوليت راه اندازى اين 
ســامانه را بر عهده گرفته اســت و اقدام هاى اين سازمان در 

مرحله نهايى است. البته حاال هم دستگاه هاى نظارتى به ريز 
از دريافتى  مسئوالن اطالع دارند.

وى همچنين به ســخنان اخير احمد توكلى، رئيس سازمان 
ديده بان شــفافيت و عدالت مبنى بر تهديد دولت نسبت به 
دادن فراخــوان به مردم براى حضــور در خيابان  و برگزارى 
تجمع اعتراضــى در واكنش به عدم ثبــت حقوق و مزاياى 
مســئوالن واكنش نشان داد و خاطرنشان كرد: اجازه بدهيد 
ســكوت كنم، دكتر توكلى فرد فهيمى است و حتماً مى داند 
ثبت حقوق و مزاياى مســئوالن، اليحه دولت بود كه سامانه 

آن در حال تهيه است.

 رئيس جمهور خودش بايد رفع ابهام كند
معاون رئيس جمهور در پاســخ به پرسش خبرنگار ما درباره 
حضور نيافتن رئيس جمهور در جلســات مجمع تشخيص و 
عالمت سؤال هايى كه اظهارات حسام الدين آشنا، مشاور او در 
فضاى رسانه اى در مورد مطالبه روحانى براى رياست بر مجمع 
تشخيص و قبول نداشتن رياست فردى ديگر به عنوان نفردوم 
كشور مطرح كرده و همچنين حضور نيافتن رئيس جمهور در 
جلسه اســتيضاح وزيران كابينه اش گفت: در زمينه استيضاح 
تقسيم كارى انجام شــده و معاون اول به مجلس مى رود كه 
پيام رئيس  جمهور را به مجلس براى رأى مجدد به وزيران بيان 

كرده و اميدوارم نمايندگان به اين پيام اهميت دهند.
نوبخت افزود: درباره حضور نيافتن رئيس  جمهور در جلســه 
مجمع تشــخيص مصلحت،  تنوع تحليل هاى مختلفى وجود 
دارد و بهترين كســى كه مى تواند ابهام هــا را برطرف كند، 
خود ايشان اســت. من اطالعى از دليل اين موضوع ندارم و 
ســخنگوى آقاى روحانى هم نيســتم، اين موضوع را بايد از 

ايشان بپرسيد.

خبر

دادستان كل كشور:
اموال نامشروع 

بايد به بيت المال بازگردد
سياست :  حجــت االسالم والمسلمين منتظرى 
در حاشــيه بازديد از دادســراى جرايم يارانه اى 
با اشــاره به كمبود نيرو و امكانات در دســتگاه 
قضايى، تأثير آن بر حوزه رو به گســترش جرايم 
رايانه اى و فضاى مجازى را كامًال مشهود دانست 
و افــزود: كمبود نيرو و امكاناتى كه در دســتگاه 
قضايى و دادســتانى وجود دارد، در دادســراى 
جرايم يارانه اى هم كامًال مشهود است و به همين 
دليل ورودى و خروجى پرونده در اين دادســرا با 
وجود همه تالشى كه همكاران ما انجام مى دهند، 
اصًال متناســب با نيرو و امكانــات اين مجموعه 
نيست.دادســتان كل كشور در پاسخ به پرسشى 
مبنى بر اظهار نظــر خود در رابطه با طرح اعاده 
اموال نامشروع مسئوالن و جوسازى هاى صورت 
گرفته مبنى بر اينكه با كليت اين موضوع مخالف 
هســتيد، بيان داشــت: با اصل قضيه مخالفتى 
نداريم و هركســى در هر جايــگاه و مقامى و هر 
زمانى اگر پول و مال نامشــروعى به دست آورده 
باشد، به لحاظ موازين شرعى و قانونى حتماً بايد 

آن را به بيت المال برگرداند.

هر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

«مشــاعره رضوى» نوروز 97 در شــبكه آموزش    آســتان: به همت مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى، ويژه برنامه «مشاعره رضوى» نوروز 97 از شبكه آموزش پخش مى شود. مسابقه 
«مشاعره رضوى» كه به تهيه كنندگى مؤسسه آفرينش هاى هنرى آستان قدس رضوى هم اكنون در حرم مطهر رضوى در حال ضبط است، در ايام نوروز از صدا و سيماى جمهورى اسالمى ايران پخش خواهد شد. اين 

برنامه 13 شب متوالى در ايام نوروز از ساعت 21 از شبكه آموزش پخش مى شود و بازپخش آن ساعت 15 روز بعد به روى آنتن مى رود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r قائم مقام آستان قدس رضوى خبر داد
آمادگى  ميزبانى از 8 ميليون زائردر نوروز

آستان: قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى از آمادگي كامل كاركنان و خدام 
بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) براي پذيرايى و اســتقبال از 8 ميليون زائر در ايام 

نوروز خبر داد. 
سيد مرتضي بختيارى در ششمين جلسه ستاد خدمات سفر خراسان رضوى كه با 
حضور مديران دستگاه هاى اجرايي استان در سازمان مركزى آستان قدس رضوى 
برگزار شد، اظهار كرد: بنا بر اعالم منابع رسمي در سال جديد شاهد افزايش 10 تا 

15 درصدي تشرف زائران به بارگاه مطهر امام رضا(ع) خواهيم بود.
وى با اشــاره به تشرف بيش از 31 ميليون زائر به حرم مطهر رضوى در سال 96، 
گفت: براى ايام نوروز 250 هزار خادم و خادميار فراخوان شــده اند و ظرفيت روزانه 

ناهار مهمانسراى حضرت نيز تا 50 هزار وعده افزايش يافته است.
وي گفت: براي برگزاري سخنراني مقام معظم رهبري در اماكن متبركه پيش بيني ها 
و تمهيدات الزم صورت گرفته و عمليات پوشش تصويري در 50 نقطه اماكن متبركه 
انجام خواهد شد. بختياري تصريح كرد: همچنين در تاالر قدس كتابخانه مركزى 
آستان قدس رضوي سخنراني معظم له به چهار زبان زنده دنيا به صورت همزمان 
ترجمه خواهد شد تا زائران غيرايراني نيز امكان استماع سخنان ولي امر مسلمين 
جهان را داشــته باشند. وي با اشــاره به افزايش 30 درصدي برنامه هاى فرهنگي 
نوروزي حرم مطهر اظهار داشت: هدف ما عمق بخشى و تخصصى كردن اقدام هاى 

تبليغي و فرهنگي حرم امام رضا(ع) است.
بختيــاري در ادامه ضمن قدردانى از تالش هاي صــورت گرفته براي تأمين 
پاركينگ مورد نياز زائران در محدوده حرم مطهر، گفت: با فضاهايي كه توسط 
آســتان قدس در اختيار شهرداري مشــهد قرار گرفته امكان پارك 30 هزار 

خودرو به وجود آمده است.
وي بيان داشــت: مفروش كردن تمامي صحن ها و پاركينگ هاى شماره 1 و 3 در 
زيرگذر حرم مطهر و درنظر گرفتن 100 دستگاه ون و ميني بوس براي تسهيل تردد 

زائران از ديگر اقدام هايي است كه براي افزايش رفاه حال زائران انجام شده است.
در ابتداى اين جلســه، مديران دستگاه هاي اجرايى و خدمت رسان استان به ارائه 

گزارش از اهم اقدام هاى صورت گرفته و برنامه هاى ويژه ايام نوروز پرداختند.

مشهد ميزبان نخستين نشست كشورى خادمياران 
خانواده شهدا

آستان: سرپرست مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى از برگزارى نخستين 
نشست كشورى خادمياران خانواده شهداى مدافع حرم در مشهد مقدس خبر داد.

فاطمه دژبرد با بيان اين خبر افزود: اين مراسم با حضور 100 تن از همسران و مادران 
شــهداى مدافع حرم در روزهاى پايانى سال 96 در جوار حرم مطهر رضوى برگزار 
مى شود. وى بيان كرد: اين نشست 23 اسفند سال جارى از ساعت 9 تا 11 با حضور 
حجت االسالم والمسلمين حجت گنابادى نژاد، رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى برپا مى شود. يادآور مى شود تشكيل شبكه مردمى خادمياران خانواده يكى از 
برنامه هاى ابتكارى مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى است كه با هدف 

توسعه مفهوم خادم، خدمت و مخدوم ايجاد شده است.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
قدس  آستان  قرآنى  علوم  اداره  رئيس 
و روان  اجراى طرح روخوانى  از  رضوى 
از  ساده،  روش  به  كريم  قرآن  خوانى 
ابتداى سال 1397 در حرم مطهر امام 

هشتم(ع) خبر داد.
حجت االسالم مهدى شجاع در گفت وگو 
با خبرنگار قدس با اعالم اين خبر اظهار 
داشــت: به منظــور ترويــج آموزش و 
و خدمت رســانى  كريم  قرآن  يادگيرى 
به زائران و مجاوران بــارگاه مطهر امام 
رضا(ع)، طــرح آموزش روخوانى و روان 
خوانى قرآن كريم به روش ساده در حرم 
مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) از ابتداى 

سال آينده اجرا مى شود.
وى افزود: اين طرح به مدت پنج ماه و به 
صورت آزمايشى جهت خادمياران فرهنگى 
دارالقرآن كريم حرم مطهررضوى هر روز 
در دو نوبت صبح و عصــر به اجرا درآمد 
و با توجه به آثار ارزنده آن و استقبال اين 
افراد، قرار شد از نوروز 1397 براى عموم 
زائران و مجاوران در محل دارالقرآن كريم 

حرم مطهر رضوى اجرا شود.
حجت االســالم شجاع ادامه داد: در اين 
طرح دو نفــر از قاريان قــرآن وحفاظ 
آســتان قدس رضوى در دو نوبت صبح 
و عصر و هر يك به مدت 45 دقيقه (به 
طور مجزا) به روش ساده و با زبان شيوا 
به آموزش روخوانى و روان خوانى قرآن 

كريم مى پردازند.

 اعضاى خانواده در كنار هم 
شركت مى كنند

رئيس اين اداره تصريح كرد: با تمهيدات 
انجام شده قرار است از 26 اسفند سال 
جارى لغايت 17 فروردين ســال 1397 
به مدت 17روز و به طور فشــرده، همه 
روزه (بــه جز جمعه ها) صبح ها از حدود 
ساعت 10/30 تا 11/30 و بعدازظهرها 
از ســاعت 16 تا 17 در محل دارالقرآن 
كريــم حرم مطهر رضــوى و يا يكى از 
رواق هاى بارگاه منــور امام رضا(ع) اين 

طرح اجرا شود.
يادآور  مسئول  مقام  اين 
شــد: بــه علــت حضور 
ومجاوران  زائــران  انبوه 
و بــا عنايت بــه محدود 
اين طرح  اجــراى  بودن 
نــوروزى،  تعطيالت  در 
و  (خواهران  خانواده هــا 

برادران) مى توانند بــه صورت همزمان 
و بــا رعايت شــئونات اســالمى و نظم 
و انضبــاط در محل اجــراى اين طرح، 
از آموزش هــاى مربوط بــه روخوانى و 

روان خوانى قرآن كريم، بهره مند شوند.
حجت االسالم شــجاع پيش بينى كرد، 
در صــورت فراهم بودن شــرايط الزم 
و همكارى ســاير بخش ها و واحدهاى 
مربــوط در حرم مطهر امــام رضا(ع) و 
آســتان قدس رضوى و پــس از پايان 
يافتن تعطيالت نوروزى ســال 1397، 
اين طرح به صورت دائمى در حرم مطهر 

امام هشتم(ع) اجرا شود.

 پايگاه هاى مشاوره قرائت و 
تصحيح اذكار نماز

رئيس ايــن اداره در ارتباط با پايگاه هاى 
مشــاوره قرائت و تصحيــح قرائت نماز و 
بيان تفســير و معارف قرآنــى نيز گفت: 
ايــن پايگاه ها هم اكنون و به طور معمول 

مختلــف  رواق هــاى  در 
ثامن  مطهر حضــرت  حرم 
تفكيك  رعايت  با  االئمه(ع) 
خواهــران و بــرادران در دو 
نوبت صبح و عصر (با ساعات 
مشــخص) داير و فعال بوده 
و به ارائه خدمات مربوط به 
مراجعه كنندگان مى پردازند.

حجت االســالم شجاع با بيان اينكه تعداد 
اين پايگاه ها در ايــام تعطيالت نوروزى با 
توجه به اســتفاده عموم زائران و مجاوران 
افزوده خواهد شد، افزود: هدف از ايجاد اين 
پايگاه ها، پاسخگويى به نيازهاى تفسيرى 
در زمينــه معارف قرآنى، تدبــر در قرآن، 
نهج البالغه و صحيفه سجاديه، همچنين 
مشاوره قرائت و تصحيح اذكار نماز توسط 
مدرسان و قاريان قرآن و... است كه داراى 

آثار و نتايج ثمربخشى خواهد بود.
رئيس اداره علوم قرآنى آســتان قدس 
رضوى اشــاره كرد: پيش بينى مى شود 
بــراى خواهران حدود هفــت پايگاه در 
رواق هــاى حضرت فاطمــه زهرا(س)، 
معصومــه(س)،  فاطمــه  حضــرت 
دارالحجه(عج)، صحن قدس، شبســتان 
قــرآن و نهج البالغــه مســجد جامــع 
گوهرشــاد، ايــوان ولــى عصر(عج) در 
صحن جامــع رضوى و قســمت بانوان 
در رواق امام خمينى(ره) جهت اين امر 

در نوروز 97 اختصاص يابد. او همچنين 
عنوان كرد: براى برادران نيز در نظر است 
پايگاه در رواق هاى دارالحجه(عج)،  چهار 
دارالمرحمه و قسمت آقايان در رواق هاى 
امام خمينــى(ره) و دارالواليه حرم مطهر 

رضوى به اين امر اختصاص يابد.

 با مكتبخانه همراه، آشنا شويم
حجت االسالم شــجاع در زمينه اجراى 
طرحى با عنوان «مكتبخانه همراه» گفت: 
در ايــن طرح كــه در پايگاه هاى آموزش 
قرآن كريــم حرم مطهر امام رضا(ع) و در 
رواق هــاى مختلف و گوناگون (با تفكيك 
برادران و خواهران) انجام مى شود، مدرسان 
دارالقرآن كريم آســتان قدس رضوى در 
يك جلســه 20 تا 35 دقيقه اى به روش 
بسيار ساده و شيوا و با استفاده از يك بنر 
آموزشــى، به آموزش مقدماتى روخوانى 

قرآن كريم مى پردازند. وى 
تصريــح كــرد: اين طرح 
قبــًال به مــدت دو ماه به 
آزمايشى در محل  صورت 
حرم  كريــم  دارالقــرآن 
و  اجرا شده  مطهر رضوى 
قرار اســت در عيد نوروز 
1397 و پــس از آن براى 
عموم زائران و مجاوران با 
تفكيك برادران و خواهران 

به اجرا درآيد.
رئيس اين اداره ادامه داد: بر 
روى اين بنر آموزشــى، 14 
عنوان از مباحث آموزشــى 
روخوانى قرآن كريم شامل: 

صداها، عالمت ها، حــروف الفباى قرآنى، 
تنوين، صداهاى كوتاه و كشــيده، سكون، 
تشديد، همزه وقف و وصل، حروف مقطعه 
و... به زبان ســاده و گويــا براى مخاطبان 
توضيح داده شده است. وى دليل انتخاب 
عنوان «مكتبخانه همراه» را راحتى و سهولت 
در انتقال و جابه جايى اين بنر آموزشى از 
مكانى بــه مكان ديگر در حرم مطهر براى 

آموزش افراد عنوان كرد.

به همت اداره علوم قرآنى و از نوروز 97 انجام مى شود

 باســالم نظر به اينكه اغلــب زائرين و مجاورين طرح نوين آموزش قرآن كريم به كودكان در حرم مطهر رضوى 
ساعت سال تحويل باتوجه به شلوغى حرم مطهر د ر 
خيابان هاى منتهى به حرم مطهر تجمع مى كنند ، 
مســئوالن امر ترتيبى اتخاذ فرمايند  تا برنامه سال 
تحويل حرم مطهر از طريق بلند گوها د ر خيابان هاى 
منتهــى به حرم مطهر هم پخش شــود  تا مرد م از 

مراسم معنوى حرم مطهر بهره مند  شوند .
09150002003
 لطفاً از نمازگزاران مســاجد به صــورت دوره اى 

دعوت شود كه در حرم مطهر خدمت كنند. 
09150009860

 مســئوالن به فكر زير گذر حرم مطهر باشــند كه 
وضعيت بسيار نابســامانى از نظر روشنايى، آسفالت، 
تابلوهاى كثيف، آلودگى هوا و مواردى از اين قبيل دارد.
09210001447
 چرا براى منازل اطــراف حرم كارى نمى كنيد؟ 
كسانى كه آنجا زندگى مى كنند از ويرانى هاى اطراف 

خيلى اذيت هستند.
09150009860
 همان طوركه آســتان قدس بــراى زائران عرب 
صحن غدير را اختصاص داده، لطفاً مذاكره كنند تا 
در عتبات براى زائران ايرانى هم شــرايط اينچنينى 

فراهم شود.
09150009448
 ليوان هاى يك بار مصرف زيادى در آب خورى هاى 
حرم مطهر امام هشــتم(ع) اســتفاده مى شود، اما 
متأســفانه بارها مشاهده شده است براى استفاده از 
يك ليوان، چندين ليوان از جاليوانى خارج شــده 
و بالاســتفاده روى زمين مى افتد، مســئوالن امور 
خدماتى و بهداشتى آستان قدس در حرم مطهر به 

اين مورد توجه كنند.
09150001939
 از مســئوالن آستان قدس رضوى خواهشمنديم 
از تردد وسايل نقليه كه در اطراف حرم مطهر ايجاد 

آلودگى مى كنند، جلوگيرى نمايند. 
09360006282
 خواهشمند  است د رخصوص برگزارى حلقه هاى 
معرفت د ر برخــى از رواق هاى متبركه تجد يد  نظر 
كنيد  تا مزاحم زيارت زوارى كه بعد  از چند  ســال 

براى زيارت مشرف مى شوند ، نشود .
09380008849

صداى مردم

به منظور ترويج 
آموزش و يادگيرى 

قرآن كريم، طرح 
آموزش روخوانى 

و روان خوانى 
قرآن كريم به 
روش ساده در 

حرم مطهر حضرت 
ثامن الحجج(ع) از 
ابتداى سال آينده 

اجرا مى شود

بــــــــرش

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

طرح اعاده اموال نامشــروع مســئوالن در راستای شعار های ضد فساد انقالب است دانشــجو: غالمعلی حداد عادل عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح اعاده اموال نامشروع 
مسئوالن در راستای شعار های ضد فساد انقالب است، چون انقالب اسالمی برای مبارزه با فساد و از جمله فساد اقتصادی به وجود آمده است. وی با بیان اینکه اصل موضوع طرح اعاده اموال نامشروع 

مسئوالن خوب است، چون باعث می شود که شبهه ها از ذهن ها بیرون بیاید، افزود: با اجرای این طرح آن کسی که پاک است پاکی او ثابت می شود و آن کسی هم که آلوده است مشخص می شود.

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

قاطعانهپاسخآمریکارا
خواهیمداد

فارس: وزارت دفاع روسیه رسما اعالم کرد 
چنانچه جان نیروهای نظامی این کشور در 
سوریه با اقدامات آمریکا تهدید شود، مسکو 

قاطعانه وارد عمل خواهد شد.
»والری گراســیموف« رئیس ســتاد کل 
نیروهای مســلح روسیه تأکید کرد: مسکو 
آماده اســت تا در صورتی که جان نظامیان 
روس در ســوریه به خطر بیفتد وارد عمل 

شود.
رئیس ســتاد کل نیروهای مســلح روسیه 
ادامه داد: این مســئله شامل هرگونه حمله 

به دمشق نیز می شود.
این فرمانده ارشد روسیه افزود: در صورتی 
که جان پرسنل نظامی روس به خطر بیفتد، 
نیروهای مسلح روسیه با اقداماتی خاص به 
تمام حمالت چه موشکی و چه خمپاره ای 

پاسخ خواهند داد.

حمایتاردنازادعایمالکیت
اماراتبرجزایرسهگانهایرانی

مهر:ایمن الصفدی وزیر خارجه اردن روز 
سه شنبه از ادعای مالکیت امارات بر جزایر 
ســه گانه ایرانی حمایت کرد. وی در ادامه 
اعالم کرد: کشور فلسطین باید در مرزهای 
سال ۱۹۶۷ به پایتختی قدس تشکیل شود.
وی در جریان نشســت خبری مشترک با 
همتای اماراتی خــود اعالم کرد که برخی 
موضوعــات منطقه ای از جملــه موضوع 
فلسطین و سوریه را مورد رایزنی قرار داده 

است.

نگاه به رویدادها

حقوقبشر،بهترینبهانهبرایمداخله
حقوقبشرخاموششدهدرغرب

سیاســت:اتحادیه اروپا در بیانیه ای 
مداخله جویانــه بــا تکــرار ادعاهــای 
همیشگی، ایران را به آنچه نقض حقوق 
بشر خوانده است. در این بیانیه که روز 
دوشنبه در بروکسل منتشر شد، آنچه 
»موج اخیــر دســتگیری ها، از جمله 
گروهی از فعاالن محیط زیست و چند 
خودکشی در زندان های ایران« خوانده شده ابراز نگرانی کرده و از مقام های ایران 

خواسته درباره این موارد تحقیق کند. 
این ادعاها در حالی علیه ایران به سوژه ایران هراسی تبدیل شده است که هر روز 
شاهد نقض آشکار حقوق بشر در سایه سکوت مرگبار جامعه جهانی در بسیاری 
از مناطق جهان و حتی در قلب اروپا و در آمریکای مدعی دفاع از حقوق بشــر 
هستیم. سازمان عفو بین الملل در گزارشی که ماه دسامبر20۱۷ منتشر شد از 
نقش اتحادیه اروپا در سوءاســتفاده و بهره برداری از پناهجویان پرده برداشت و 
نوشت آن ها توسط گارد ساحلی لیبی با دولت این کشور همکاری کرده اند و یکی 
از عوامل اصلی وقوع »برده داری« در لیبی هســتند و به »درماندگی و بدبختی 
وحشــتناک پناهجویان« در این منطقه کمک کرده اند. در آمریکا نیز تبعیض و 
تعرض علیه حقوق سیاهپوستان، بیداد می کند، زندان ها وضعیت اسفناکی دارند؛ 
برخی ملت های مستقل از تجاوز آمریکا به کشور هایشان همچنان رنج می برند. 
مقام معظم رهبری در بیاناتی به این واقعیت اشــاره دارند که: » در دنیا دولتی 
وجود ندارد که به اندازه دولت آمریکا نقض حقوق بشر کرده باشد. آمریکا نه به 
حقوق بشر اعتقاد دارد نه به حرمت و نه به کرامت انسان و نه به رأی ملت ها اعتقاد 
دارند. هر چه هم راجع به مسئله آزادی و حقوق بشر و مانند این ها بر زبان آمریکا 
جاری می شود، مسخره کردن آزادی و تمسخر حقوق بشر است«. مکانیسم های 
حقوق بشــری غرب عمالً به حامی گروه های تروریستی، مجرمان و جنایتکاران 
تحت عنوان مدافعان حقوق بشر تبدیل شده است. »محمد جواد الریجانی« دبیر 
ستاد حقوق بشــر ایران، در سی و هفتمین اجالس شورای حقوق بشر سازمان 
ملل در ژنو تصریح کرد: آنچه مانع یک گفت وگوی سازنده در زمینه حقوق بشر 
شــده، اعمال اســتاندارد دوگانه از ســوی آمریکا و غرب است که در آن حقوق 
انسان ها بستگی به نژاد، دین و نظر سیاسی دارد و جنایت ضد هزاران کودک، زن 
و مرد در فلســطین، یمن، سوریه و افغانستان لطمه ای به حیثیت حقوق بشری 
این کشورها نمی زند. »مصطفی سمیعی« کارشناس ارشد روابط بین الملل درباره 
ماهیت اهداف حقوق بشری غرب می گوید: »کشورهای غربی به نام اسالم هراسی 
و مقابله با مسلمانان در بسیاری از کشورهای اسالمی مداخله می کنند و مزدوران 
و تروریســت هایی را به استخدام در می آورند تا بین مسلمانان تفرقه و آنان را به 
جان یکدیگر بیندازند.« دکتر »کاظم غریب آبادی« معاون امور بین الملل ســتاد 
حقوق بشــر نیز در این باره می گوید: »غرب می خواهد این مسئله را ترویج کند 
که اســالم با حقوق بشر میانه ای ندارد که البته ادعایی بیش نیست، حقوق بشر 
در اسالم ریشه های عمیقی دارد و ۱4 قرن قبل مورد تأکید قرار گرفته است.« به 
تعبیر محمدجواد الریجانی، حقوق بشر هدیه خیرخواهانه آمریکا، غرب و سازمان 

ملل نیست. حقوق بشر بیش از هر جایی باید در آمریکا مورد توجه قرار بگیرد.

تالشفلسطینبرایممانعتازعضویتاسرائیل
درشورایامنیت

ایسنا:ریاض منصور، سفیر فلسطین در سازمان ملل از انجام اقداماتی در آینده 
نزدیک ضمن ســفر به کشورهای آفریقایی، حوزه کارائیب و آمریکای جنوبی با 
هدف ناکام گذاشتن طرح اسرائیل برای عضویت موقت در شورای امنیت خبر داد.
منصور در گفت وگو با رادیو فلسطین بر اهمیت افزایش تالش ها و ارتباط ها برای 
مقابله با هدف اسرائیل در عضویت موقت در سالهای 20۱۹ و 2020 در شورای 

امنیت تأکید کرد.

گزارش خــبری

سیاســت/میناافرازه  کمیسیون   
مشــترک برجام قرار است در 25 اسفند 
ماه نشســتی برای بررسی اجرای برجام و 
موضوع تحریم ها برگزار کند. روز دوشنبه 
فدریکا موگرینی دفتر مســئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا درباره نشســت 25 
اسفند کمیسیون مشترک برجام با صدور 
بیانیه ای گفت: »این نشست فرصتی برای 
بررسی اجرای برجام و موضوعات مرتبط به 
تحریم ها و مسائل هسته ای مرتبط خواهد 
بود«. همچنین در این بیانیه آمده اســت: 
نشســت عادی کمیســیون 
مشــترک برجام ۱۶ مارس 
وین  در  اسفند(   25(20۱8
برگزار خواهد شد. کمیسیون 
از  نمایندگی  به  مشــترک 
موگرینی  فدریــکا  طــرف 
خارجی  سیاســت  مسئول 
اتحادیه اروپا، با ریاست هلگا 
اشــمید و با حضور اعضای 
کشورهای )چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا، 

آمریکا( و ایران برگزار خواهد شد.

فشار به ایران از طریق برجام
این نشست گرچه می تواند فرصتی برای 
بررســی تحریم ها و مواضع ایران و گروه 
۱+5 درباره توافق برجام باشد، اما در طول 
این مدت همــواره آمریکایی ها از عمل به 
تعهدات خود و لغو تحریم ها به بهانه های 
مختلف ســرباز زده اند و در این بین حتی 
پــای موضوعــات دفاعی و اقــدام های 
منطقه ای ایران را نیز به میان کشیده اند تا 
بتوانند از طریق برجام و فشارهای بیشتر، 
جمهوری اسالمی را به قبول شرایط خود 

ملزم کنند.  
سفیر  نجفی،  رضا 
و نماینــده دائــم 
آژانس  در  ایــران 
بین المللــی انرژی 
اتمی در نشســت 

شــورای حکام آژانس در روز ســه شنبه، 
۱5 اسفند با اشاره به پایبندی جمهوری 
اسالمی ایران به برجام و با تأکید بر اینکه 

آمریکا باید به همه تعهدات برجامی  به طور 
کامل و بی قید و شــرط عمل کند، گفت: 
اجرای تعهدات از ســوی ایــران فقط در 
صورتی ادامه می یابد که همه طرف ها به 
اجرای کامل و بی قید و شرط تعهداتشان 

ادامه دهند.
همچنین در راستای اقدام های ضد ایرانی 
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، بامداد 
دیروز )22 اسفند( فرمان اجرایی برقراری 
وضعیت اضطراری ملــی در مورد ایران را 

برای یک سال دیگر تمدید کرد.   
ترامپ خاطرنشان کرده رئیس جمهور وقت 
آمریکا، روز ۶ ماه مه ۱۹۹5، با امضای یک 
فرمان اجرایی دیگــر تحریم های جامعی 
را علیه ایران وضع کرده اســت.  البته این 
بیانیه در بخش دیگری به رفع تحریم های 
هسته ای علیه ایران ذیل توافق هسته ای 
برجام اشاره کرده، اما نوشته است: »با آنکه 
این اقدام ها به منزله تغییری محســوس 
در موضعگیری های تحریمی ما به شــمار 
می روند، تحریم های جامع غیرهســته ای 
ما علیه ایران همچنان پابرجا هســتند.« 
بســیاری از صاحبنظران تــداوم و اعمال 
تحریم های جدید و نیز عدم اجرای برجام 
از ســوی دولت آمریکا را به مسائل دفاعی 
و موشــکی و نیز اقدام هــای منطقه ای 
مرتبــط می داننــد و در همیــن رابطه 
آمریکایی ها بــه صراحت عنوان می کنند 
که اگر تغییرات مد نظــر آن ها در رابطه 

با مسائل منطقه ای و دفاعی عملی نشود، 
همچنان به اعمال تحریم های هسته ای و 
غیر هسته ای می پردازند. همچنین محمد 
جــواد ظریف، وزیر امور خارجه در ســفر 
خود به پاکســتان در پاسخ به رسانه های 
پاکستانی درباره کارشکنی های آمریکایی ها 
دربــاره برجام گفت: آمریــکا به مفاد این 
توافقنامه بین المللی عمل نمی کند؛ زیرا که 
نمی خواهد جمهوری اسالمی ایران از فوائد 
آن بهره مند شــود، بنابراین دولت آمریکا 

عمالً در حال نقض برجام است.
وی افــزود: معتقدیم که اتحادیه اروپا باید 
پیامی واضح بــه آمریکایی ها بدهد و آن 
اینکه اگر آن ها به نقض برجام ادامه دهند 
یا درصدد تغییر آن باشند، یقیناً با انزوای 
بین المللی مواجه خواهند شــد. از سوی 
دیگر ســفر ژان لودریان، وزیر امور خارجه 
فرانسه به کشــورمان نیز با هدف رایزنی 
درباره فعالیت های منطقه ای و حمایت از 
گروه های مقاومت و برنامه موشکی صورت 
گرفت. گرچه مقامات جمهوری اســالمی 
نیز به صراحت اعالم کردند که توان دفاعی 

ایران قابل چانه زنی و مذاکره نیست.
نشست کمیسیون مشترک برجام فرصت 
مناســبی برای اعالم مواضــع جمهوری 
اسالمی درباره موضوعات هسته ای و غیر 
هسته ای است و با توجه به فضای داخلی 
کشور، ایســتادگی در برابر هرگونه زمزمه 
مذاکره موشکی و دفاعی باید قاطع و صریح 

از سوی دســتگاه دیپلماسی دنبال شود. 
البته از ســوی دیگر این نشست می تواند 
بیان کارشکنی های  زمینه مناسبی برای 
غربی هــا بخصوص آمریکا باشــد و موارد 

نقض پیگیری و دنبال شود.
چنانچه حمید بعیدی نژاد، سفیر ایران در 
لندن نیز با اشاره به برگزاری این نشست 
در ۱۶ مارس، عنوان کرد: »آمریکا مرتب 
در حال نقض برجام است و این مایه نگرانی 
ایران است. در نتیجه ما این موضوع را در 

وین مطرح خواهیم کرد«.

جمهوری اسالمی از مواضع خود 
کوتاه نخواهد آمد
بــه اعتقــاد جبار 
نــژاد،  کوچکــی 
ایــران بر اســاس 
کلی  سیاست های 
بایــد توان  خــود 

دفاعی را مجهز کند و غربی ها چون بحث 
موشــکی ما را خطرآفریــن می دانند و به 
نحوی می خواهند آن را نابود کنند، اما مردم 
از هر گروهی که باشند به هیچ وجه حاضر 
نیستند غرور و توان خود را پایین بیاورند. 
نماینده مردم رشــت گفت: آمریکایی ها با 
توافق برجام تقریباً تمامی مراکز هسته ای 
را بستند و اقتدار کشــور را در دنیا پایین 
آوردند، حاال هم آمده اند محدودیت و توقف 
موضوع موشکی را مطرح می کنند، اما پیام 
مردم در نظرســنجی های اخیر به مقامات 
آمریکایی این بود کــه دخالت های آن ها 
نتیجه ای نخواهد داشت و برنامه موشکی 
و توان دفاعی کشــور قابل مذاکره نیست 
و نشــان می دهد که جمهوری اسالمی از 

مواضع خود کوتاه نخواهد آمد.
وی تصریح کــرد: در مقطــع کنونی که 
غربی ها به سردمداری آمریکا در حال برنامه 
ریزی برای تعلیق برجام و ناقض جلوه دادن 
ایران هستند، دولت  جمهوری اســالمی 
باید در نشست کمیسیون مشترک قاطع 
ظاهر شود و از مواضع ایران دفاع کند و از 
اینکه برجام های دیگری در حوزه دفاعی و 

منطقه ای مطرح شود، جلوگیری کند. 

برگزارینشستکمیسیونمشترکبرجامدر25اسفند

پیام محکم ایران به آمریکایی ها

ظریفمیگوید:
دولتآمریکاعماًل
درحالنقضبرجام
استواتحادیهاروپا
بایدپیامیواضحبه
آمریکاییهابدهد

بــــــــرش
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عالی انقالب فرهنگی آیا آزمون ورودی مدارس سمپاد امسال برگزارمی شود، گفت: درباره مدارس سمپاد، مصوبه آموزش و پرورش در خصوص حذف آزمون وجود دارد و در حال حاضر این مصوبه 

کماکان پایدار است. ورود این شورا به موضوع حذف مدارس سمپاد باعث ابهام در خصوص برگزاری یا عدم برگزاری آزمون این مدارس شده بود.
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حلقه مفقوده تخصص گرایی در داروخانه های زنجیره ای

داروسازهاییکهمجوزاجارهمیدهند!

خبر

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع 
بیان کرد

۹۶، سال سیاه محیط زیست
ایســنا: عضو هیئت علمی مؤسسه 
تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور گفت: 
متأسفانه سال ۹۶ سیاه ترین سال برای 
محیط زیست ایران بوده است. محمد 
درویــش با بیــان این مطلــب افزود: 
امیدوارم با عبرت گرفتن از رویدادهای 
سال ۹۶ تالش کنیم که سال ۹۷ سال 

بهتری برای محیط زیست باشــد. وی گفت:امروز برای ایجاد ۲۰۰ هزار شغل، 
چشمان مسئوالن بسته و اجازه داده شده که ۷۲ سد روی ۱۴ رودخانه ساخته 
شود و هزاران چاه غیرمجاز حفر شد و چگونه ۳۲۰ هزار هکتار زمین کشاورزی 

امروز به ۶۸۰ هکتار افزایش یافته است.
درویش تصریح کرد: در طول ۲۵ هزار سال پیش هرگز چنین بالیی بر سر دریاچه 
ارومیه نیامد و برخی اظهاراتی که عده ای به عنوان کارشــناس مطرح می کنند، 

کذب محض است.
وی با اشاره به اینکه همکاران ما برای کسر اضافه حقوق و... بیانیه صادر می کنند، 
اما تاکنون هیچ بیانیه ای بــرای رود اروند نداده اند، اظهارکرد: مردم باید ببینند 
کسی که دم از محیط زیســت می دهد، آیا انسان شاد و امیدواری است و مثل 

حرف هایش زندگی می کند.

دادستان کل کشور:
۶۰ تا ۷۰ درصد جرائم فضای مجازی 

در تلگرام رخ می دهد
از  دادســتان کل کشــور یکی  مهر: 
مهم ترین مشکالت موجود در مواجهه 
با جرایم فضای مجازی را در دســترس 
نبودن سرورها دانست و گفت: بین ۶۰ 
تا ۷۰ درصد این جرایم در فضایی مانند 
تلگرام خارج از دسترس رسیدگی است. 
حجت االسالم منتظری دادستان کل 

کشــور افزود: در واقع آزاد گذاشتن چنین فضایی که دارای قابلیت وقوع جرایم 
متعدد است، به بهانه لزوم آزاد بودن فضای مجازی، منطقی و قابل قبول نیست. 
وی با اشــاره به گسترش روزافزون استفاده از اینترنت و فضای مجازی گفت: با 
توجه به گسترش روزانه اینترنت و فضای مجازی شاهد افزایش جرایمی در حوزه 

سایبری هستیم که گاه در قانون جرایم رایانه ای احصا نشده است.

یک مسئول خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی خبر داد
پایان عمر بلیت های چارتری 

تا ۱۰۰ روز دیگر 
جامعه: رئیس انجمــن دفاتر خدمات 
مســافرت هوایی و جهانگــردی ایران 
گفت: بلیت پروازهای چارتری در ایران 
تا ۱۰۰ روز دیگر به طور کامل برچیده 
می شود. حرمت اهلل رفیعی در نشست 
خبری خود بــا بیان اینکــه کارهای 
غیرکارشناســی مانند افزایش عوارض 

خروج کشور شعاری است، عنوان کرد: برای عدالت در مولفه های سفر برای مردم 
از اول اســفند چهار مسیر در ایران از جمله تبریز، مشهد، بندرعباس و... فروش 
بلیت چارتر ممنوع شــد و از اول تابســتان ۹۷ فروش بلیت سفرهای داخلی به 
صورت چارتر به طور کامل ممنوع می شود. رئیس انجمن دفاتر خدمات مسافرت 
هوایی و جهانگردی ایران خاطرنشــان کرد: فروش بلیت های چارتری فقط در 

مسیرهای خارجی دچار محدودیت و ممنوعیت نمی شود.

خبر

معاون پشتیبانی 
آموزش و پرورش خبر داد

استخدام ۱۸ هزار نفر 
در مهر ۹۷

ایلنــا: علــی الهیــار ترکمــن؛ معاون 
وزارت  پشــتیبانی  و  مدیریــت   توســعه 
 آموزش و پرورش از استخدام ۱۸ هزار نفر در 
آمــوزش و پرورش در مهــر ۹۷ خبر داد و 
گفت: اخیراً از ســازمان اداری- استخدامی 
۱۵ هزار مجوز جذب معلم به اســتناد ماده 
۲۸ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان گرفته ایم و 
۳۰۰۰ سهمیه استخدامی مصرف نشده از 

دوره قبل باقی مانده است. 
وی درباره زمان برگزاری آزمون اســتخدام 
آموزش و پرورش گفــت: قبل از نیمه اول 
اردیبهشــت، آزمــون اســتخدامی برگزار 
می شود و ۱۸ هزار نفر از مهر ۹۷ در مدارس 

به کار گرفته می شوند.

رئیس کمیسیون اجتماعی 
مجلس بیان کرد

درآمد روزانه ۳ تا ۴ میلیون 
تومانی متکدیان پایتخت

مهر: عضو کمیســیون اجتماعی مجلس 
با یــادآوری درآمد روزانــه ۳ تا ۴ میلیون 
تومانی متکدیان پایتخت از دســتگاه های 
اطالعاتی وامنیتی درخواست کرد باندها و 
سرشاخه های تکدی گری را شناسایی و با 

آن ها برخورد کنند.
ســلمان خــدادادی بــا تأکید بــر اینکه 
بخش عمــده ای از متکدیــان پایتخت به 
صورت باندی و ســازماندهی شده فعالیت 
 می کننــد و با یــادآوری اینکه تکدی گری 
جرم اســت، ادامه داد: متأســفانه به دلیل 
ضعــف فرهنگی و کمــک ناآگاهانه مردم 
 و بی توجهــی دســتگاه های متولی تعداد 

متکدیان پایتخت در حال افزایش است.

گردش مالی 
دارو در کشور 

۱۴ هزار میلیارد 
تومان است که 
بیش از نیمی از 

آن در اختیار 
داروخانه های 

دولتی است

بــــــــرش

 جامعه/ محمود مصدق  شــکل گیری 
غیرمجــاز داروخانه هــای زنجیــره ای در 
کالنشــهرهای ایران یکــی از چالش های 
اصلی این روزهای وزارت بهداشت، درمان 

و آموزش پزشکی است. 
اکنون در ارائه مجوز برای تأسیس داروخانه 
توســط دانش آموختگان رشته داروسازی 
ســختگیری می شــود، اما در مقابل افراد 
متمــول و دارای شــرایط مالی قابل قبول 
بدون تجربه در زمینه داروســازی نسبت 
به تأســیس و راه اندازی شبکه زنجیره ای 

داروخانه اقدام می کنند.
با این همه پرسش این است که در شرایطی 
که طبق آییــن نامه ســال ۱۳۸۹ وزرات 
بهداشــت هر شخصی با شــرایطی خاص 
فقط می تواند مجوز راه اندازی یک داروخانه 
را اخذ کند، پدیده داروخانه های زنجیره ای 
یا هلدینــگ داروخانه ای چگونــه و با چه 

روش هایی در کشور شکل می گیرد؟ 

 اجارهمجوزبهغیرمتخصصها
دکتر بهمن صبور؛ عضو هیئت رئیسه انجمن 
داروسازان تهران در پاسخ به قدس با اشاره 
به اینکه برخی از پزشکان داروساز که پس 
از کسب مجوز از لحاظ مالی توان دایر کردن 
داروخانه در تهران و ســایر کالنشهرهای 
کشــور را ندارند آن را بــه صورت صوری 
به افــراد متمولی که۹۰ درصدشــان فاقد 
تخصص داروسازی هستند اجاره می دهند، 
می افزاید: این گونه است که برخی از سرمایه 
داران به صورت غیررسمی مدیریت چندین 
داروخانــه را به عهده می گیرنــد. در واقع 
صاحب واقعی پروانــه داروخانه به صورت 
صوری نقش مدیریت را عهده دار است، اما 

مدیریت واقعی با شخص سرمایه دار است.
وی نیــز تــوپ شــکل گیــری غیرمجاز 
داروخانه هــای زنجیره ای را به زمین دولت 
می اندازد و می گوید: به نظرم دولت دوست 
دارد داروخانه های زنجیره ای شکل بگیرد و 
برای همین است که دارد چنین کارهایی 
اقتصاد های  می خواهد  می کند.یعنی عمالً 
خرد را فلج کند؛ وگرنه ما برای جلوگیری 
از شکل گیری داروخانه های زنجیره ای چند 

پیشنهاد به وزارت بهداشــت دادیم.حتی 
گفتیم داروخانه ها بیایند تعاونی تشــکیل 
بدهند و مثالً ۱۰۰ داروخانه یکی بشوند و 
خریدهای خود را یکی کنند.این گونه هزینه 
هایشان کاهش می یابد و سرویس دهی شان 

خیلی بهتر می شود.
صبوری با اشاره به اینکه گردش مالی دارو 
در کشــور ۱۴ هزار میلیارد تومان است که 
بیش از نیمی از آن در اختیار داروخانه های 
دولتی است، می افزاید:در حال حاضر آن قدر 
ظرفیت وجود ندارد که هرکسی درخواست 
مجوز کرد، برایش صادر شــود؛ مگر اینکه 
دولت آیتم های دیگــر را آزاد کند و تعداد 
داروخانه هــای دولتی را کاهــش دهد و از 
ســوی دیگر گردش مالی دارو را در کشور 
به ۲۰ هزار میلیارد تومان برســاند. در این 
صورت می توان آمار حدود ۱۱ هزار داروخانه 
موجود کشور را به دو سه برابر افزایش داد و 
در غیر این صورت چاره ای نیست جز اینکه 
از همین داروخانه های موجود حمایت کنیم 
تا دچار ورشکســتگی یا مشکالت بیشتر 
نشــوند تا خدای ناکرده مرتکب اقدام های 

خالف نشوند.

 آییننامهتغییرمیکند
ایرج حریرچی قائم مقام وزارت بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشکی نیز در این باره به 
قدس می گوید: طبق آیین نامه فعلی، مجوز 

فعالیــت داروخانه ها به نــام یک نفر صادر 
می شود و او مسئول داروخانه است. 

وی ســـپس بـــه 
اصــــالح  بحــث 
آیین نامـــه صدور 
مجوز داروخانـــه ها 
و  می پــــــردازد 

می گویــد: در مورد تغییر آییــن نامه نیز 
شورای رقابت نظر متفاوتی داشت، اما با طی 
مراحل قانونی مشخص شد آیین نامه های 
وزارت بهداشت، قانونی بوده، اما با این وجود 
این وزارتخانه در حال تغییر این آیین نامه 
است تا عالوه بر کاهش فاصله داروخانه ها 
و دسترســی آســان تر مردم به این مراکز 
برای ۲۰۰۰ داروســازی است که در انتظار 

تأسیس هستند، ایجاد اشتغال شود. 

 آیاداروخانهزنجیرهایداریم؟
دکتر کیانوش جهانپور؛سخنگوی سازمان 
غــذا و داروی کشــور هم در ایــن باره به 
قدس می گویــد: ما چیزی بــه نام مجوز 
داروخانه زنجیره ای در ایــران نداریم. هیچ 
کسی چنین مجوزی نگرفته و اگر هم اتفاقی 

افتاده، در قالب غیررسمی است. 
وی با اشــاره بــه اینکه در دنیــا بویژه در 
کشورهای توســعه یافته به صورت رسمی 
داروخانه هــای زنجیره ای و یــا هلدینگ 
داروخانه ای تشکیل شده است، می افزاید: در 

ایران قانونی در خصوص داروخانه زنجیره ای 
نداریم. ضمن اینکــه این نگاه فعالً حداقل 
برای کوتاه مدت از سوی جامعه داروسازی 
و وزارت بهداشــت دنبــال نمی شــود، اما 
موضوعی که وجود دارد این است که افراد 
و داروسازانی که مجوز داروخانه دارند، اما به 
دالیل مختلفی از جمله نداشتن توان مالی، 
نداشــتن انگیزه کافی برای اداره داروخانه 
و یا حضور نداشــتن تمام وقت در کشور، 
مجوز شان را به صورت غیررسمی و غیرمجاز 

در اختیار افراد دیگری قرار می دهند. 
وی ادامه می دهــد: 
پدیده یاد شـــــده 
با توجه بــــه اینکه 
غیررسمــــی است 
و مسائلی را متوجه 

اشــتغال داروســازها می کند، مورد تأیید 
وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو نیست 
و موضع ریاســت ســازمان غذا و دارو نیز 
دقیقاً در همین راستاست.  وی در خصوص 
مشــکالتی که داروخانه هــای زنجیره ای 

کنند،  ایجــاد  می تواننــد 
گیری  شــکل  می گویــد: 
هلدینگ های داروخانه های 
زنجیره ای رسمی با رعایت 
آیین نامه ها موضوع دیگری 
اســت، اما اآلن موضوع روز 
ما بحــث دادن امتیاز برای 
زنجیره ای  داروخانه هــای 
داروخانه های  بلکه  نیست، 
زنجیره ای غیررسمی است 
این  بودن  که غیررســمی 

موضوع خــودش یک معضل 
اســت. وی با اشاره به اینکه آیین نامه های 
داخلی ایران، داروخانه داری را کامالً فردی 
می دانــد و امتیاز را به فرد می دهد، تصریح 
می کند:شــکل گیری این پدیده از نظر ما 
برخالف رویه قانونی و آیین نامه ها و ضوابط 
موجود اســت و بر همین اســاس باید با 
متخلفان برخورد شود؛ ضمن اینکه مسائل 
و مشکالت مختلفی برای اشتغال داروسازان 
ایجاد می کند و رقابت های کاذب صنفی بین 

داروسازان پیش می آورد. 
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 معارف/  آمنه مســتقيمى   تشــيع 
به عنــوان جلوه عينــى از حقيقت د ين، 
آموزه هايى د ارد  كه اعتقاد  و عمل به آن ها 
مى تواند  زند گى هر فرد ى را د ســتخوش 
تحوالتى مثبت و شگرف كند ؛ آموزه هايى 
مانند  «توســل»، «شفاعت»، «تبّرك» و... كه 
هــر يك د نيايى از معرفت را د ر خود  جاى 
د اد ه انــد ، اما از آنجا كه ايــن عاد ت تاريخ 
اســت و هميشه هر امر خوب و مباركى با 
د ست اند ازها و د شمنى هايى روبه رو بود ه، 
آموزه هاى شــيعى نيز از اين اصل مستثنا 
نبود ه و همــواره آماج حمالت از ســوى 
گروه هاى منحرف قرار د اشته است، چنانكه 
امروز وهابيت حقانيت شيعه را بر نمى تابد ! 
از اين رو و د ر بررسى شفاعت د ر آموزه هاى 
مكتبــى و نــگاه وهابيت د ر ايــن باره با 
حجت االسالم والمســلمين د كتر حسن 
رضايى مهر، استاد  سطوح عالى حوزه علميه 
و رئيس مركز مطالعات و پاســخگويى به 
شبهات حوزه علميه قم گفت وگو كرد ه ايم 
كه مشروح آن به حضورتان تقد يم مى شود .

 «شفاعت» كه از باورها و آموزه هاى 
اصيل شيعى است و همواره از سوى 
فرقه هاى ضاله اى مانند  وهابيت مورد  
هجمه قرار مى گيرد ، ريشــه د ر چه 

د ارد ؟ 
مبانى و باورهايى د ر اسالم و تشيع وجود  
د ارد  كه از نقاط برجسته آموزه هاى شيعى 
به شمار مى رود ، مثل توسل، شفاعت و... كه 
با شد تى كه د ر تشيع وجود  د ارد ، شايد  د ر 
د يگر مذاهب نباشــد . اما... د ر پاسخ به اين 
پرســش ابتد ا بايد  بد انيم «شفاعت» از نظر 
مفهومى چه بارى د ارد  و اگر 
كسى شفيع انسان نزد  خد اى 
متعال شود ، به چه معناست؟
بنابرايــن به منظــور د رك 
بهتر بحث از مثالى استفاد ه 
مى كنم. وقتى بحث از جرم 
يا گناهى مى شــود  و كسى 
پاد رميانــى مى كنــد  تا وى 
مى گويند ؛  شــود ،  بخشود ه 
فالنى د ر حق وى شــفاعت 
يعنى شفاعت، كمكى  كرد ؛ 
اســت براى فرد  نيازمند ؛ اما 
ايــن وســاطت و پاد رميانى 
آموزه هاى د ينى مذهبى  د ر 
به لحــاظ اصطالحى د رباره 
خاص  انســان هاى  شفاعت 
نسبت به انسان هاى عاد ى است نزد  خد اى 
تبارك و تعالــى. بنابراين بايــد  د يد  اين 
شفاعت مستند ات شرعى د ارد  يا خير؟ آيا 
شرك نيست كه انسان از كسى طلب كمك 
كنــد ، د ر حالى كه بنا بر فرمود ه خد ا، بايد  

فقط از خد اوند  طلب كمك كرد .
د ر پاســخ بايد  گفت: اوالً شــفاعت افزون 
بر آنكه د ر قرآن تصريح شــد ه، هم از اد له 
عقلى برخورد ار اســت و هــم اد له نقلى و 
شرعيه، يعنى از نظر عقلى مشكلى ند ارد  
كه شــخص مقرِب د رگاه الهى كه عزت و 
مقامى نزد  خد ا د ارد ، د ست شخص نيازمند  
و گناهكار را بگيرد  و به د ليل جايگاه خاص 
و اجازه اى كه از ســوى خد ا د ارد ، واسطه 
بين او و پرورد گار عالم شود . اين يعنى عقل 
مؤيد  شفاعت است و بين شفاعت و توحيد  

افعالى، منافاتى نمى بيند .
به عبارت بهتر، وقتى انسان به عقل مراجعه 
كند ، د ر مى يابد  اگر كسى به اذن خد ا، كسى 
را شفاعت كند  يا اينكه كسى از پيامبر(ص) 
و اهل بيت(ع) براى شفاعت د ر محضر الهى 
كمك بطلبد ، چون اين قد رت و جايگاه نيز 
از سوى خد است، ايراد ى بروز نمى كند . د ر 

آيات و روايات هم چنين است و 
بر جواز شــفاعت د اللت د ارد ، اما 
بايــد  اين را بد انيم كه شــفاعت 
شرايطى د ارد  و اگر محقق نشود ، 

شفاعت هم رخ نمى د هد .

 براى آنكه بتوان به مقام شفيع براى 
متعال  خد اى  د رگاه  د ر  حوائج  عرض 
است  متوسل شد ، چه شروطى الزم 
و اگر اين شــروط نباشند  مى توان از 

شفاعت اوليا بهره گرفت؟
شخص شفيع، نخست بايد  د ر د اشتن مقام 
شــفاعت، مأذون از جانــب خد اى متعال 
باشد ، يعنى شفيع نمى تواند  بد ون اذن الهى 
و از جانب خود ، شــفاعت كند ؛ از اين رو، 
شفاعت به طور كلى به اذن خد اى متعال 
وابسته است. به عبارت بهتر، شفيع د ر كنار 
ضرورت بهره مند ى از مقام ُقرب به خد اى 
متعال، بايد  اجازه شفاعت را هم از جانب او 

د اشته باشد .
آيات متعد د ى د ر قرآن اين شرط را تصريح 
كرد ه اند  و اد له قرآنى براى اين مهم وجود  
د ارد . براى مثال، آيه 87 سوره مباركه مريم 
َفاَعَة إِالَّ َمِن اتََّخَذ  مى فرمايد : «َال يَْملُِكوَن الشَّ
ِعْند َالرَّْحَمِن َعْهد ًا. [آنان] اختيار شفاعت را 
ند ارنــد ، جز آن كس كه از جانب [خد اى] 
رحمان پيمانى گرفته اســت». يا د ر سوره 
مباركه طه آيه 109 مى فرمايد : «يَْوَمِئٍذ َال 
َفاَعُة إِالَّ َمْن أَِذَن لَُه الرَّْحَمُن َو َرِضَي  تَْنَفُع الشَّ
لَُه َقْوًال. د ر آن روز شفاعت [به كسى] سود  
نبخشد  مگر كسى را كه [خد اى] رحمان 
اجازه د هد  و سخنش او را پسند  آيد ». اين 
يعنى اصل قد رت و شفاعت بايد  به خد ا باز 

گرد د ، وگرنه شفاعتى محقق نمى شود .
شرط د وم تحقق شفاعت، مربوط به كسى 
است كه مى خواهد  مورد  شفاعت قرار بگيرد  
كه بايد  د ر وهله نخست لياقت فيض الهى 
را د اشته باشد ، يعنى بايد  رابطه ايمانى او با 
خد ا برقرار باشد  و نسبت به ذات و صفات 
پرورد گار بى ايمان نباشد  و د وم آنكه بايد  با 
خود  شفيع نيز پيوند  روحى د اشته باشد ؛ 
به عبارت د يگر، شــفيع را كســى بد اند  و 
ببيند  كــه از جانب خد ا مــأذون و د اراى 
قد رت خاص اســت، اگر چنين نباشد ، باز 
هم شفاعت عملى نمى شود ، چون به مقام 
شفيع معرفت ند ارد . از اين رو، بايد  مقام و 
جايگاه، علم و فضل شفيع را بد اند  و بعد  از 
اين معرفت، آن را تصد يق كند ، زيرا ممكن 
است بعضاً چيزى را بد انيم، اما آن را تصد يق 

نكنيم.
پس از مرحله تصد يق، اعتقاد  و ايمان قلبى 
نيز اهميت د ارد  تا د ر مســير انحرافى قرار 

نگيريم؛ چنانكــه ابليس د ر اين 
مرحله پايــش لغزيد ، يعنى هم 
علم د اشت و هم تصد يق، اما د ر 
ايمان قلبى لنگ مى زد ، بنابراين 
از د رگاه الهى راند ه شــد ؛... اين 
عجيب نيست، چنانكه د ر زند گى 
روزمره هســتند  افراد ى حتى پزشك كه 
مضرات ســيگار را مى د انند  و به آن يقين 
د ارند ، اما سيگار مى كشند ! بنابر آنچه بيان 
شد ، كســى كه مى خواهد  مورد  شفاعت 
قرار بگيرد ، بايد  رابطه ايمانى اش را با خد ا 
منســجم كند  و د ر مرحله بعد  با شــفيع 
ارتباطى قوى د اشته باشد ؛ وگرنه مصد اق 
آيه 48 ســوره مباركه مد ّثر مى شــود  كه 
افِِعيَن. از  مى فرمايد : «َفَما تَْنَفُعُهْم َشَفاَعُة الشَّ
اين رو شفاعِت شفاعت  كنند گان به حال 

آن ها سود ى نمى  بخشد ».

 شفاعت د ر آموزه هاى د ينى مكتبى 
چه فلسفه اى د ارد  و شيعه و پيروان 
د يگر مذاهب بــا چه حكمتى به اين 

آموزه متمسك مى شوند ؟
د رباره فلســفه اين آموزه و باور، بايد  گفت 
شفاعت ايجاد  فرصت است براى آن ها كه 
د نبال اصالح خويش هستند  و مى خواهند  
به ســعاد ت و كمال برسند  كه اين بسيار 
عقالنى و موجه اســت. يعنى هم نزد  عقل 
و هم نزد  شــرع و عرف قابل قبول است تا 
آن ها كه از صراط مستقيم منحرف شد ه، اما 
مى خواهند  به مسير باز گرد ند ، اين امكان 
را د اشته باشــند ، بنابراين چنين آموزه اى 

سراسر منفعت است و هيچ ضررى ند ارد .

 چه تفاوتى ميان توسل با شفاعت 
است؟ آيا مى توان اساساً بين اين د و 
آموزه د ينى مذهبى تفاوتى قائل شد ؟

برخى بين توسل و شفاعت تفاوت گذاشته 
و مى گويند ، اين هــا د و مفهوم مختلف با 
د و معناى متفاوت هســتند ، حتى برخى 
گفته اند ، توسل را قبول ند ارند ، اما شفاعت 
را مى پذيرند ؛ بنابراين بايد  د يد  واقعاً اين ها 
متفاوت هستند  يا نه؟ اختالف شان جزئى 
است يا اساسى؟ براساس تعاريفى كه د رباره 
توسل و شــفاعت وجود  د ارد ، اگر مفهوم 
شناســى كنيم، د رمى يابيم معناى هر د و 
يكى است. توسل يعنى طلب و د رخواست 
از وسيله اى كه انسان را به هد فش برساند  
و از او ضررى د فع كنــد ، به عبارت بهتر، 
توســل واســطه قرارد اد ن يك چيز است 
براى تقرب به چيز د يگر. شفاعت نيز اين 
گونه اســت، يعنى واســطه قرارد اد ن غير 
براى جلب منفعت و برطرف شــد ن ضرر؛ 

د ر واقع شــخص شفيع، واسطه انسان ها و 
خد اوند  مى شــود ، با اين تعاريف، د ر اصل 
شفاعت نوعى از توسل است و مى توان آن 
را از اقســام توسل قلمد اد  كرد ؛ زيرا شفيع 
براى نجات كسى كه شرايط الزم را د ارد  د ر 

د رگاه خد اى متعال واسطه مى شود .
د ر «صحيح بخــارى» از كتاب هاى معتبر 
اهل سنت هم آمد ه كه روز قيامت و آخرت 
مرد م به انبيا و اوليا متوسل مى شوند ؛ و اين 
يعنى بين شفاعت و توسل از نظر د نيوى و 

اخروى بود ن تفاوتى نيست.

 وهابيت چرا و با چه كيفيتى شيعه 
و پيروان د يگر مذاهــب را به د ليل 
اعتقاد  به شفاعت و شفيع قرار د اد ن 
پيامبر(ص) و اهل بيت(ع)، مورد  هجمه 

و تهمت قرار مى د هد ؟ 
وهابيون يا تابعــان محمد بن عبد الوهاب 
بر ايــن اعتقاد  ايراد  مى گيرند  و مى گويند ، 
امورى از قبيل توســل و شــفاعت و... با 
توحيد  ربوبى و افعالى سازگارى ند ارد ؛ آن ها 
مى گويند  الزمه توحيد  افعالى اين است كه 
به غير خد ا توسل نشود ؛ حتى اگر اين غير، 
پيامبر(ص) باشد ، چون توسل و شفاعت و 
امثال آن از سنت پيامبر اكرم(ص) و سلف 

صالح نيست و قرآن آن را شرك مى د اند . 
د ر پاسخ به اين شــبهه و اد عا بايد  گفت: 
طلب شفاعت د ر حالى شرك است كه ما 
قد رت كســى را كه به او متوسل شد ه و از 
وى طلب شفاعت مى كنيم، مستقل بد انيم 
نه به اذن خد ا؛ براى مثال اگر د ر توسل به 
پيامبر(ص) ايشان را صاحب قد رت مستقل 
و جد اى از خــد اى متعال بد انيم، مرتكب 
شرك شــد ه ايم، اما اگر عقيد ه و حق اين 
است كه وقتى متوسل به پيامبر(ص) شد ه 
و مى گوييم: «اِْشــَفْع لَنا ِعْند َاهللاِ» يعنى اى 
پيامبر! به واســطه قد رتى كه خد ا به شما 
د اد ه بــه ما كمك كن كه اين عين توحيد  
اســت و حتى از مراتب شــد يد  و قوى آن 

محسوب مى شود .
د ر شــفاعت و توســل ما احد ى را به طور 
مستقل از خد ا نمى خوانيم و به وى متوسل 
نمى شويم، بنابراين د ر پاسخ شبهه افكنى ها 
و تهمت زنى هاى وهابيت بايد  گفت، توسل 
و شــفاعت با توحيد  افعالى منافات ند ارد ، 
بلكه وهابيت د چار خلط د ر فهم اســت يا 
اصالً نخواســته معناى صحيح را د ريابد . 
اين د ر حالى اســت كه آيات قرآن خود  به 
بهره مند ى از وسيله براى بار يافتن و تقرب 
به خد اى متعال توصيه كرد ه اند ، چنانكه د ر 
آيات متعد د  به اين آموزه ها توصيه شــد ه 

«َوابَْتُغواْ إِلَيِه الَْوِسيلَه».

رئيس مركز مطالعات و پاسخگويى به شبهات حوزه علميه قم در گفت و گو با قدس:

«شفاعت» فرصت اصالح است

آيت اهللا مكارم شيرازى هشد ار د اد 
بين حوزه قم و نجف تقابل ايجاد  نكنيم

رسا: آيــت اهللا مكارم شــيرازى نسبت به 
تــالش عد ه اى براى ايجاد  تقابل بين حوزه 
قم و نجف هشد ار د اد  و تأكيد  كرد  فرهنگ 
حاكم بر ايــن د و حوزه با يكد يگر متفاوت 
است، اما اين تفاوت هرگز نمى تواند  سبب 

تقابل شود .
ايــن مرجع تقليد  د ر د يــد ار مد يرعامل و 
مســئوالن خبرگزارى رسا افزود : برخى د انســته و ند انسته د ر حال ايجاد  تقابل بين 
حوزه قم و نجف هســتند  كه نبايد  اين گونه باشــد ، البته فرهنگ حاكم بر اين د و 
حوزه با يكد يگر متفاوت اســت، اما اين تفاوت هرگز نمى تواند  ســبب تقابل شــود .
 وى همچنين افزود : ما معتقد يم كه حوزه بايد  استقالل د اشته باشد  چراكه وابستگى 
به د ولت هر چند  د ولت اسالمى باشد  به هيچ وجه به مصلحت نيست؛ برخى جاها كه 
وابسته شد ند  چيزى را كه بايد  نقد  كنند ، مورد  نقد  قرار نمى د هند . يكى از اشكاالت 
كه برخى به حوزه قم وارد مى كنند  اين است كه مى گويند  حوزه قم نبايد  مانند  االزهر 
وابسته به د ولت شود  د ر حالى كه حوزه قم هيچ گاه مانند  االزهر نبود ه و نخواهد  بود ، 
شيخ االزهر از سوى د ولت تعيين مى شود ، اما مرجع حوزه قم را هرگز د ولت تعيين 

نمى كند ، بلكه نخبگان حوزوى تعيين مى كنند .

آيت اهللا نورى همد انى:
بسيج بسيارى از فتنه هاى د شمنان را خنثى كرد ه است 

حوزه: آيــت اهللا نورى همد انــى با بيان 
اينكه شكل گيرى بسيج توانست بسيارى 
از فتنه هاى د شمنان را خنثى كند ، اظهار 
كرد : شكل گيرى بسيج باعث شد  بسيارى 
از جوانان با عضويت د ر اين ســازمان براى 

د فاع از د ين به ميد ان بيايند .
اين مرجع تقليد د ر د يد ار  حجت االســالم 
والمســلمين عبد اهللا حاجى صاد قى، نمايند ه جد يد  ولى فقيه د ر سپاه پاسد اران كه د ر 
د فتر معظم له د ر قم برگزار شد ، با بيان اينكه انقالب اركان و مؤلفه هايى د ارد  و يكى 
از آن ها پيروى از واليت فقيه اســت، گفت: اين روزها، شاهد  بود يم كه بعضى از افراد  و 
فرقه ها با چراغ ســبز د شمن و پول آن ها به سفارت ايران حمله مى كنند . اين د شمن 
است و نبايد  د ر مقابل آن ساكت بود . اين مرجع تقليد  با بيان اينكه ريشه همه فتنه ها د ر 
منطقه؛ صهيونيست ها هستند ، تأكيد  كرد : اآلن د ولت عربستان اينهمه مسلمان يمنى 

را به خاك و خون مى كشد ، اين به د ليل چراغ سبز آمريكا و صهيونيزم جهانى است.

آيت اهللا علوى گرگانى:
آيت اهللا شاه آباد ى تالش وافرى د ر امور عام المنفعه د اشت

معــارف: «آيت اهللا علوى گرگانى» از مراجع تقليد  د ر پى د رگذشــت اســتاد  اخالق
 «آيت اهللا نصراهللا شاه آباد ى» عضو مجلس خبرگان رهبرى پيام تسليتى صاد ر كرد  .

اين مرجع تقليد  د ر پيام خود  آورد ه اســت: «آيت اهللا شاه آباد ى تالش وافرى د ر تربيت 
شاگرد ان و رسيد گى به امور نيازمند ان، ايتام و امور عام المنفعه د اشت. آن عالم بزرگوار 
كه از خاند ان فقه و عرفان و تقوا و ياد گار گرانقد ر عارف سالك آيت اهللا شاه آباد ى بود  ، 

سالح علم را با عباد ت و تقوا آميخته كرد ه و د ر راه تقرب حضرت حق قد م برد اشت .»

مشاور امور زنان د ر سازمان اوقاف و امور خيريه مطرح كرد  
راه اند ازى ارد وهاى جهاد ى قرآن آموزى د ر روستاها

شبستان: مشاور امور زنان د ر سازمان اوقاف و امور خيريه گفت: براى فيض همگانى 
از قرآن به خصوص د ر روستاها ما مى توانيم ارد وهاى جهاد ى قرآن آموزى د اشته باشيم. 
معصومه فرزانه د ر د ومين جلســه كارگروه قرآنى گفت: اين كارگروه راه اند ازى شد ه 
اســت كه راهكارهاى اشاعه، توسعه و گســترش فرهنگ قرآنى د ر كشور به ويژه د ر 
حوزه هاى علميه را بررسى و تبيين كرد ه و از ظرفيت حوزه هاى علميه براى قرآنى تر 
شد ن جامعه استفاد ه كند . فرزانه اظهار د اشت: د ر كنار برگزارى مسابقات بين المللى 
قرآن كريم براى فيض همگانى از قرآن به خصوص د ر روستاها ما مى توانيم ارد وهاى 
جهاد ى قرآن آموزى د اشته باشيم، د ر اين زمينه 40 تا 50 مؤسسه جهت كمك به اين 

كارگروه اعالم آماد گى كرد ه اند  .

خبر
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شفاعت به طور كلى 
به اذن خد اى متعال 
وابسته است. به 
عبارت بهتر، شفيع 
د ر كنار ضرورت بهره 
مند ى از مقام ُقرب 
به خد اى متعال، بايد  
اجازه شفاعت را هم 
از جانب او د اشته 
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عضو جامعه مد  رسين حوزه: 
تفكر سكوالر آفت حوزه 

انقالبى است 
حوزه: عضــو خبــرگان رهبرى گفــت: اگر 
نمايند  ه اى انقالبى نباشــد   و غيرانقالبى ها وارد   
مجمع طالب شوند  ، بايد   منتظر كسانى باشيم 
كه د  اراى تفكر ســكوالر هستند   و قصد   د  ارند  ، 
مسائل حوزه را از انقالب و حكومت جد  ا كنند  . 
اين ها افراد  ى هستند   كه توجهى به سنت هاى 

حوزه ند  ارند  .
حجت االسالم والمسلمين عبد  اللهى با اشاره به 
اهميت و نقش نمايند  گان طالب و فضالى حوزه 
گفت: مجمع نمايند  گان طالب و فضالى حوزه، 
تشــكل جوانى است و اين تشــكل با توجه به 
مجموعه اى كه د  ارد  ، مى تواند   نقش آفرين باشد  .

وى افزود  : د  ر شكل گيرى انقالب، تشكل طالب 
بود  ه كه نقــش آفرينى كرد  ه و حكومت 2500 
ســاله را د  ر حركتى بزرگ و با اتحاد  ، سرنگون 
كرد  ه است و اگر كار، فرد  ى بود  ،  پيش نمى رفت.
عبد  اللهى گفت: اگر نمايند  گان انقالبى نباشند  ، 
قطعاً به مسائل حوزه، نيازهاى آن و حكومت هم 
توجهى نخواهند   د  اشت و د  ر چنين زمانى هد  ف 

تعيين شد  ه، محقق نمى شود  .

رئيس جمعيت علماى صور لبنان:
خطر «تشّيع انگليسى» و 

«تسّنن آمريكايى» بيش از 
د  شمنان خارجى است

رسا: رئيس جمعيت علماى صور لبنان با بيان 
آنكه ياسر الحبيب نفوذى انگليس است، خطر 
تسنن آمريكايى و تشــيع انگليسى را بيش از 

د  شمنان خارجى د  انست.
حجت االسالم شــيخ على ياسين با اشاره به 
حمله به ســفارت جمهورى اسالمى ايران د  ر 
لند  ن از سوى افراد   وابسته به تشّيع انگليسى 
گفت: اين فرقه ها د  ســت نشاند  ه هاى آمريكا 
و حافظان منافع اســتكبار جهانى د  ر منطقه 
هستند  . حاميان اسالم آمريكايى د  رصد د  ند   تا 
كشورهاى اسالمى منطقه را تضعيف كرد  ه و 
به خود   وابسته سازند   از اين رو براى منحرف 
ســاختن اذهان عمومى از خطر تكفيرى هاى 
صهيونيســتىـ  ســعود  ى و با هــد  ف ايجاد   
اختالف و آشوب د  ر ميان كشورهاى مسلمان 
بــه اقد  ام هايى كــه جلب توجه كنــد  ، روى 

آورد  ه اند  .

حكم تيمم بر ِگل پخته
سئوال: آيا تيمم بر ِگل پخته مثل آجر يا كوزه 

صحيح است؟
پاســخ: آيات عظام: امام، خامنــه اى، صافى، 
بهجت، گلپايگانى و فاضل: تيمم بر آن صحيح 

است.[1]
آيات عظام: سيســتانى، مكارم، نورى و خويى: 

جايز است.[2]
پى نوشت:

[1]. امام خمينى(ره)، توضيح المسائل(محشى 
- امام خمينى و د  يگر مراجع)، ج 1، ص 378، 
م 684-685؛ همان، توضيح المسائل، م 668؛ 
خامنه اى، اجوبه االستفتائات، س 210؛ فاضل، 

توضيح المسائل، ص 113، م 41.
[2]. امام خمينى(ره)، توضيح المسائل (محشى - 
امام خمينى(ره) و د  يگر مراجع)، ج 1، ص 378، 

م 684-685؛ نورى، توضيح المسائل، م 685. 

د  شمنان خارجى است

رسا: رئيس جمعيت علماى صور لبنان با بيان 

مســئوالن خبرگزارى رسا افزود : برخى د انســته و ند انسته د ر حال ايجاد  تقابل بين 

والمســلمين عبد اهللا حاجى صاد قى، نمايند ه جد يد  ولى فقيه د ر سپاه پاسد اران كه د ر 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

تزريق 11 ميليارد دالر به صنعت خودروســازى ســنگين كشــور    اقتصاد: وزير صنعت، معدن و تجارت گفت در يك برنامه 3 ساله 200 هزار دستگاه خودرو تجارى حمل و نقل جاده اى كشور نوسازى 
مى شود. محمد شريعتمداري در مراسم تحويل 200 خودرو تجارى در سايپا ديزل افزود:11 ميليارد دالر طي سه سال آينده در صنعت خودروسازي سنگين كشور وارد مي شود كه تا به حال سابقه نداشته است و 

تضمين كننده اشتغال موجود و اشتغال جديد است.

از فروردين ماه آغاز مى شود
درج دريافتى مسئوالن در سامانه جامع ثبت حقوق 

مديران
اقتصــاد: درحالى كــه از فرصت 
يكســاله كمتر از هفت روز تا آخر 
سال زمان باقى است ظاهراً سامانه 
ثبت حقوق مديران از ســال آينده 
راه انــدازى خواهد شــود و حقوق 
مديران در اين سامانه ثبت مى شود.

دراين باره رئيس ســازمان ادارى و 
اســتخدامى از تهيه گزارش نهايى 

تدوين سامانه ثبت حقوق و مزاياى مديران موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم 
خبر داد.  به گزارش مهر حميد انصارى، رئيس ســازمان ادارى و استخدامى در 
توييتى نوشت: امروز گزارش نهايى تدوين سامانه ثبت حقوق و مزاياى مديران 

موضوع ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه از سوى مشاور ارائه شد. 
ســامانه جامع و كاملى طراحى شده است و اميدواريم نحوه استقرار و اجراى آن 
سريعاً در دولت تصويب شود و بتوانيم طبق پيش بينى قانون، پرداخت هاى مديران 

را از فروردين سال 97 در آن ثبت كنيم.

 اختصاص 5000 ميليارد تومان يارانه به واحدهاى توليدى
اقتصاد: عضو هيئت رئيسه مجلس 
گفت: براى همه واحدهاى توليدى 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
تسهيالتى به ارزش 5000 ميليارد 
تومان براى پرداخــت وام يارانه اى 
و ارزان قيمت درســال 97 در نظر 
گرفته شده تا مشكل تأمين منابع 

مالى اين واحدها برطرف شود.
غالمرضا كاتــب در گفت وگو با ايلنا افزود: در تبصره 18 نيز 3000 ميليارد 
تومان براى اشتغال زايى در كشور در نظر گرفته شده است كه موجب رونق 

توليد است.

سهم ايران از بازار290 ميلياردى روسيه
 فقط 400 ميليون دالر

اقتصاد: فرهاد پرنــد، رايزن بازرگانى ايران در روســيه گفت: ارزش كاالهاى 
وارداتى روســيه در سال 2017 بيش از 290 ميليارد دالر بوده كه سهم ايران 

فقط400 ميليون دالر است كه بايد آن را افزايش داد.

ادغام 6 بانك و مؤسسه مالى اعتبارى نظامى  
در يك بانك

ايسنا: شــنيده ها حاكى است قرار 
بر اين اســت كه 6 بانك و مؤسســه 
حكمت، قوامين، انصــار، كوثر، مهر 
اقتصاد و ثامــن در مرحله اول به دو 
بانك و در نهايت به يك بانك بزرگ 
تبديل شوند. در حال حاضر بانك هاى 
حكمت، قواميــن، انصار و همچنين 
مؤسســه كوثر چهار بانك و موسسه 

داراى مجوز فعاليت از بانك مركزى هستند كه به همراه مؤسسه ثامن و بانك مهر 
اقتصاد كه در فهرست متقاضيان دريافت مجوز قرار دارند در مجموع 6 بانك و مؤسسه 

نظامى را تشكيل مى دهند. 

خـــبر

 اقتصــاد/ فرزانه غالمى  منابع خبرى 
در روزهــاى اخير از 10 نرخى شــدن دالر 
خبر مى دهند؛ آن هــم پس از برخوردهاى 
امنيتــى با دالالن و صرفان متخلف و تغيير 
سياست هاى مالى و ارزى بانك مركزى و در 
دولتى كه خود را مدافع تك نرخى شدن ارز 
مى دانــد. بانك مركزى بتازگى براى كنترل 
بازار ارز، سه سياســت عرضه اوراق گواهى 
ســپرده ريالى و ارزى و پيش فروش سكه را 

در دستور كار قرار داده بود.
بر اســاس گزارش مهر، نرخ رسمى بودجه 
3300 تومــان، نرخ رســمى بانك مركزى 
3753 تومــان، نرخ مســافرى توريســتى 
4480 تومان، نرخ رسمى موزون سنا 4495 
تومان، نرخ رسمى تزريقى به صراف 4785 
تومان، نرخ فروش رســمى صراف به مردم 
4800 تومان، نرخ فروش رسمى صراف در 
كف بازار 4850 تومان، نرخ فروش رســمى 
صراف بدون ثبت در سنا 4900 تومان، نرخ 
فروش حواله شــركتى 4860 تومان و نرخ 
فروش حواله شــخصى 4920 تومان است. 
صرافى هاى غيرمجاز در ســطح شهر هنوز 
نفس مى كشند و بازار ارز همچنان متشنج 
است. كسى ارز نمى خرد و نمى فروشد و فقط 
بساط داللى ها گسترده تر شده است و آن ها 
ليدر بازار شده اند! ارز ر را تا 4900 تومان هم 

قيمت گذارى كرده اند.
بــراى كنترل اين بلبشــوى نرخ ها و بهم 
ريختن بازارهاى مختلف كه از نرخ ارز تأثير 
مى پذيرنــد و تقريباً همزمان با برخوردهاى 
امنيتى و انتظامى با دالالن بازار ارز، دالر از 
روند ثبت سفارش و مبادالت تجارى حذف 
شد. همچنين تعيين سقف و سهميه براى 
فروش ارز و فروش اوراق گواهى ســپرده با 
ســود 20 درصد كه در ظاهر جذابيت قابل 
قبولى براى صاحبان نقدينگى داشــت در 
دســتور كار قرار گرفت، اما به نظر مى رسد 
داســتان به هم ريختگى بازار ارز همچنان 
ادامه دارد. فارس هم در گزارشى مى نويسد: 
بر اســاس آخرين اطالعات به دست آمده از 
بانك مركزى، ميزان كل فروش اوراق گواهى 
سپرده در مدت دو هفته 230 هزار ميليارد 

تومان بوده است. در واقع به طور متوسط در 
12 روز كارى روزانه 19 هزار و 166 ميليارد 
تومان اوراق خريدارى شــده اســت؛ رقمى 

معادل 15/4 درصد از كل نقدينگى كشور.

   تك نرخى 
كردن ارز

رئيــس  نايــب 
كميسيون اقتصادى 
مجلس در خصوص 
توفيق  عدم  داليل 

سياســت هاى كنترلى بازار ارز در روزهاى 
اخير و تداوم روند صعودى نرخ و همچنين 
راهكار كنترل بازار به خبرگزارى خانه ملت 
مى گويد: بانك مركزى براى ساماندهى بازار 
ارز طرح هايى چون فروش اوراق مشاركت در 
بانك ها با سود 20 درصد يا ايجاد محدوديت 
و افزايش كنترل براى فروش ارز مسافرتى را 
ارائه داده، اما اين طرح ها و بخشــنامه ها در 

مقطع كوتاهى نتيجه بخش است.
ناصر موسوى الرگانى، تك نرخى كردن ارز 
را تنها راه كنترل تالطم ها و سامان دادن به 
بازار مى داند و ادامه مى دهد: بازار چند نرخى 
حال حاضر، فضاى رانت خوارى و دالل بازى 
را افزايــش مى دهد. عده اى كــه نياز به ارز 
ندارند در صف صرافي  ها حضور مى يابند، ارز 
را خريدارى مى كنند تا به متقاضيان اصلى 
با قيمتى باالتر بفروشند، حتى شاهد هستيم 
كه نوبت صــف صرافى ها و بانك ها خريد و 
فروش مى شود. به باور وى بايد وزير اقتصاد، 
رئيس بانك مركزى و شــوراى پول و اعتبار 

نشستى برگزار و براى تك نرخى شدن ارز 
در كشــور برنامه ريزى كنند، چرا كه با تك 
نرخى شدن ارز، ديگر افراد مى دانند قيمت 
ارز در طول 12 ماه ســال تغيير نمى كند؛ 
بنابراين ارزى در خانه نگهدارى نمى شــود 
تــا در زمان كمبود يا افزايش قيمت به بازار 

ريخته شود.

  تالش براى بهبود روابط كارگزارى 
رسمى و غيررسمى
كارشــناس  يــك 
ارزى در گفت وگــو 
با خبرنگار ما تأكيد 
مى كنــد اگــر چه 
نرخى شــدن  تك 
ارز، راهــكار مهــم 

ساماندهى به اين تالطم است، اما نظام ارزى 
كشــور، فعالً شرايط الزم را براى تك نرخى 

شدن ندارد.
به گفته ميثم رادپور رابطه آســان و بدون 
قيــد و بند با كارگزارى هاى بانك هاى ديگر 
كشــورها و ثبــات اقتصــادى از مهم ترين 
ملزومات آرام كردن بــازار با ارز تك نرخى 
اســت، اما اين ويژگى ها فعــالً در اقتصاد 
ايــران ديده نمى شــود. وى ادامه مى دهد: 
تك نرخى شــدن زمانى اجرايى است كه 
نرخ بانكى به نرخ آزاد نزديك باشد، اما به 
دليل وجود مشكالت متعدد در انجام حواله 
و سختى انتقال ارز به مقاصد مدنظر خود 
به خود هزينه انتقال بيشــترى را بر بازار 
تحميل مى كند و اين در حالى است كه بار 

اصلى بازار بر دوش بازار حواله است و بازار 
نقدى نقش حاشيه اى و نقش محدود دارد. 
وى خاطر نشــان مى ســازد: اگر بانك هاى 
ايرانى، دسترسى بانك هاى امارات را داشتند 
امكان تك نرخى شــدن وجود داشت، اما با 
وجود محدوديت در چندين نقطه، نرخ ارائه 
شــده از ســوى دولت هم با نرخ آزاد هيچ 
تناســبى ندارد و توان شكستن نرخ ها با اين 

عرضه هاى محدود و اين نرخ ها وجود ندارد.
به باور وى بانك مركزى از بســتر سياســى 
كشور و تالطم هاى بين المللى جدا نيست و 
نبايد در اين شــرايط از بانك مركزى انتظار 
معجزه داشت بويژه آنكه بازار ارز، بازارى غير 
يك دست، غيررسمى، غير قابل سازماندهى 
و غيــر دولتى اســت كــه ايــن ويژگى ها 
كنترل ناپذيــرى و غير قابــل رديابى بودن 

معامالت را در پى دارد.
رادپور مى گويد: وقتى امكان انتقال حواله اى 
آســان و نامحدود براى نظــام بانكى مقدور 
نيســت منابع ارزى غنى كشــور عمالً قابل 
استفاده نيســت، اما رفع اين مشكالت، تك 
بعدى و تنها بر عهده بانك مركزى نيســت 

تا از كانال تك نرخى كردن 
محقق شــود.اين كارشناس 
ارزى ادامه مى دهد: با وجود 
تورمى بودن اقتصاد ايران، اگر 
به منابع  نامحدود  دسترسى 
اتفاقات  اين  داشــتيم  ارزى 
عجيــب و غريــب اخير در 
بــازار ارز رخ نمى داد و بانك 
مركزى قادر بــود ماه ها بازار 
را حفــظ كنــد. وى معتقد 

است بانك مركزى بايد تالش براى بهبود 
روابط كارگزارى رسمى و غيررسمى (بانكى 
و شبكه صرافى ها) تالش براى مذاكرات با 
كشورهاى ديگر و توجيه اين كشورها را در 

دستور كار قرار دهد. 
رادپور مى گويد: بدون اقبال بين المللى حل 
اين معضالت ارزى غيرممكن است و اينكه 
دالر را از مبــادالت حذف كنيم و با برخى 
كشــورها توافق هاى دو جانبه ارزى داشته 

باشيم، فاقد تأثير است.

با وجود سياست هاى بانك مركزى، ارز 10 نرخى شد

 جوان موفق سال تعبير وارونه رؤياى ارز تك نرخى
انتخاب شد 

اقتصاد: آرش حسامى كه با برند ويزلند (ويز: 
صداى كفشدوزك) كفش هاى خاص و مرغوب 
توليد مى كند و گرفتن سهم از بازار جهانى را 

در برنامه دارد جوان موفق سال انتخاب شد.
اين شركت كننده مســابقه جوان موفق كه از 
ابتداى امســال به پايش فيلم فرستاده بودند، 
روزجمعه هجده اسفند همزمان با روزمادر، طى 
پنج مرحله رأى گيرى تماماً با رأى و انتخاب 
بينندگان برنامه، به عنوان جوان موفق ســال 

انتخاب شد.

قيمت كوئيد اعالم شد
اقتصاد: محســن جهرودى مديرعامل گروه 
خودروسازى سايپا از مذاكره با رنو براى توليد 
كوئيد در اين شــركت خبر داد و گفت: قيمت 
عرضه مدل پايه اين خودرو حدود 30 ميليون 
تومان خواهد بود كــه البته روى پلت فرم ها 6 

مدل خودروى مختلف توليد مى شود.

شناسايى خودرو استاندارد 
ايران

اقتصاد: با وجــود تمام حرف و حديث ها 
درباره ســخت بودن اجراى استانداردهاى 
85 گانــه جديــد خودروها، ســيتروئن 
C3 توانســت قبل از اجبارى شــدن اين 

استانداردها آن ها را پاس كند.
به گــزارش ايســناجهرودى مديرعامل گروه 
خودروســازى اعالم كرد كه خودرو سيتروئن  
C3 است توانسته به عنوان نخستين خودروى 
توليدى در داخل كشــور تمام استانداردهاى 

جديد را پاس كند.

هزينه معيشت خانوار 2 ميليون 
و 670 هزار تومان تعيين شد

كارفرمايى  و  كارگــرى  نمايندگان  اقتصاد: 
كارگروه مزد در جلسه عصر ديروز خود حداقل 
هزينه معيشــت خانوار كارگرى با بُعد 3.3 نفر 
را 2 ميليــون و 66 هــزار و980 تومان تعيين 
كردند. تعيين دســتمزد كارگران به روزهاى 

آينده موكول شد. 

ذره بين

اگر بانك هاى 
ايرانى به بانك هاى 

امارات دسترسى 
داشتند امكان تك 
نرخى شدن وجود 

داشت

بــــــــرش

 درحالى كــه از فرصت 
يكســاله كمتر از هفت روز تا آخر 
سال زمان باقى است ظاهراً سامانه 
ثبت حقوق مديران از ســال آينده 
راه انــدازى خواهد شــود و حقوق 

دراين باره رئيس ســازمان ادارى و 
اســتخدامى از تهيه گزارش نهايى 

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

س
قد

يو 
رش

س آ
عك

 عضو هيئت رئيسه مجلس 
گفت: براى همه واحدهاى توليدى 
در وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
 ميليارد 
تومان براى پرداخــت وام يارانه اى 
 در نظر 
گرفته شده تا مشكل تأمين منابع 

 شــنيده ها حاكى است قرار 
 بانك و مؤسســه 
حكمت، قوامين، انصــار، كوثر، مهر 
اقتصاد و ثامــن در مرحله اول به دو 
بانك و در نهايت به يك بانك بزرگ 
تبديل شوند. در حال حاضر بانك هاى 
حكمت، قواميــن، انصار و همچنين 
مؤسســه كوثر چهار بانك و موسسه 



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

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

رهبر انقالب اسالمی:
باید در معــــدن، از ظرفیت بخش خصوصــی استفاده و 

از خام فروشی نیز جلوگیری کرد.

رهنمود
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  

 یا حی، یا قیوم 
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موجودی حساب وزیر ودخترش
خبرآنالین: آخوندی در جلسه استیضاح خود 
گفت: شایعه کردند که این وزیر 7000 میلیارد 
تومان ثروت دارد، که موجودی حساب بانکی 
من 4/5 میلیون تومان بود و موجودی حساب 

بانکی دخترم هم اتفاقاً 637 هزار تومان!

زیباکالم محکوم شد
جماران: زیباکالم گفت: در حکم ابالغی به 
18 ماه حبس تعزیــری و محرومیت کامل 
سیاســی و اجتماعی محکوم شده ام و حق 
سخنرانی، نوشتن مقاله، مصاحبه و حضور در 

فضای مجازی را ندارم.

اگر به توافق برسیم
عصر ایران: ترامپ گفت: به نظر می رســد 
که انگلیســی ها بــر این باورند که روســیه 
را  »اسکریپال«-جاســوس ســابق روسی- 
کشته است. امروز من با نخست وزیر انگلیس 
صحبت خواهم کــرد و اگر با آن ها به توافق 

برسیم، روسیه را محکوم خواهیم کرد.

  صاحب امتیاز: 
»مؤسسه فرهنگی قدس« وابسته به آستان قدس  رضوی

  مدیر مسئول و سردبیر:
 ایمان شمسایی

11/4112/14

22/5823/31 4/194/52

17/3818/11

5/436/16

17/5618/29
گاهی به آسمان نگاه کن

 ایستگاه /  امید ظرافتی   رئیس اسبق 
سازمان میراث فرهنگی- با اشاره به این که 
در زمان مدیریت »بقایی« نزدیک به 600 
هزار شــئ تاریخی از موزه ملی خارج شد، 
مدعی شد که 40 درصد دوربین های موزه 
ملی از کار افتاده و برخی هم رو به آسمان 

بوده اند!(
اگر شــما هم فکر می کنید باید به موضوع 600 هزار شــئ تاریخی، مانند ماجرای 
هاپولی شــدن کارت ها و ســکه های هدیه، اختالس های گوناگون و خالصه انواع و 
اقسام فساد های مالی و سیاسی موجود در پرونده » بقایی« نگاه کنیم و بعدهم در 
یک دادگاه غیرعلنی به آن رسیدگی کنیم، سخت در اشتباه اید! کافی است چند فیلم 
اکشــن و تخیلی هالیوودی و بالیوودی را نگاه کرده باشید تا بفهمید تمام نینجاها، 
کماندو ها، آفتاب پرســت های جاسوس و خالصه ســارقان اشیای عتیقه، از سقف 
شیشــه ای موزه ها وارد شده و دست به سرقت می زنند؛ بنابراین فهمیدنش برایتان 
خیلی دشــوار نیست که چرا دوربین های سالم موزه ملی رو به آسمان تنظیم شده 
بودند... باالخره به دوربین ها هم می شودگفت: گاهی به آسمان نگاه کن! در فرصتی 
که دوربین ها به آســمان نگاه می کردند، یک نفر زحمت کشیده و 600 هزار شئ 
قدیمــی و البد بــه درد نخور و از مد افتاده عهد بوق را خارج کرده و به جایش البد 
عتیقه های جدید، چینی و مد روز وارد کرده است ) با شعار: به عقب بر نمی گردیم(!  
عتیقه های از مد افتاده هم البد فرســتاده شده کنار دست دکل نفتی از مد افتاده 

معروف ! اینکه دیگر جرم نیست!

یواس  ای  تودی
روزنامــه یــو اس ای تودی چــاپ آمریکا در 
پرونده ای اختصاصی به سراغ مجرم مشهور این 
روزها در این کشور یعنی »لری نسار« رفته که 
به خاطر تعرض و تجــاوز به چند تن از ملی 
پوشان ژیمناستیک بانوان آمریکا به حبس ابد 
محکوم شده است. این روزنامه در این پرونده 
با عنوان »برداشــتن نقاب هیوال« بخش های 
خصوصی از زندگی وی را منتشر می کند که 
نه تنها شــامل تعرض به صدها زن بوده، بلکه 
روایات تکان دهنده ای نیز از همکاران پزشک 
او، والدین، مربیان و دیگر نزدیکانش را شامل 

می شود. یواس ای  تودی همچنین در آماری می گوید افراد دارای بیماری میگرن در 
آمریکا به طور میانگین تنها 15/4 روز در ماه را بدون حمله میگرن سپری می کنند.

دیلی میل
دیلی میــل چاپ انگلیس بــه ادامه تنش ها 
میان روســیه و بریتانیا بعد از کشــته شدن 
جاسوس ســابق روســیه در انگلیس با سم 
اعصاب در رستورانی عمومی می پردازد. بعد از 
متهم کردن روســیه به دست داشتن در ترور 
جاسوس سابق خود که با اولتیماتوم 24ساعته 
ترزا می برای پاسخگویی کرملین در مورد این 
اتفاق همراه بود، اکنون دیلی میل معتقد است 
انگلیس به این دلیل باید مسابقات جام جهانی 
فوتبال در تابستان آینده در روسیه که به آن 
لقب »جام جهانی پوتین« داده است را تحریم 

کند. این روزنامه به درگذشت کمدین مشهور انگلیسی یعنی »ِکن داد« نیز که در 
90سالگی درگذشت واکنش نشان داده و بهترین جوک های او را فهرست کرده است.

کجا؟

روزنامه های جهان

گزارش از رویداد 

نسیمی از جنوب غرب
نگاهی به  عملیات کربالی 4

 ایســتگاه/ مجید تربت زاده   برای برخی 
که توفان رخدادها و حوادث این ســال ها آن ها 
را با خود برده یا دارد می برد... برای مســئوالنی 
که شیرینی و مشغله ریاست ممکن است خیلی 
چیزها را از یادشان برده باشد... برای جوان هایی 
که دنبال ریشــه و هویِت »جوانــی«، دارند در 
معرکه دنیای مجازی و حقیقی، خودشــان را 
به در و دیوار می زننــد... برای پدر و مادرهایی 
که چشم انتظارِی 30 ساله، 100سال پیرشان 
کرده است، برای کودکانی که در این 30 سال 
و اندی، 100سال چشم انتظار بوده اند، برای ما 
که غرق شــده ایم در رنگ و لعاب زندگی قرن 
21... و برای حال و هوای همه ما، خوب اســت 
هر از چندی، نســیمی از جنــوب غرب بوزد و 
شامه احساســمان را بنوازد. مثل نسیم دیروز 
که خبر کشف پیکر 65 شهید دفاع مقدس را 
 در باتالق جزیره »بوارین« با خود آورد. ســردار 
» باقرزاده« اعالم کرد برخی پیکرهای پیدا شده 
مربوط به غواصان عملیات کربالی 4 است. این 
یعنی »کربالی 4« و عبرت هایش، هنوز جایی 
در زندگی مردم ما جریان دارد. یعنی حواسمان 
باشد شهیدان کربالی4 هنوز ناظر و شاهد ما و 

رفتارمان هستند....

  ادامه والفجر8
از »والفجر8« که 20بهمن 64 آغاز شــده و تا 
پایان فروردین 65 به طول انجامیده بود، عملیات 
بزرگ و فراگیر دیگری نداشــتیم. فرماندهان و 
مسئوالن بارها دور هم نشسته و به این نتیجه 
رسیده بودند که برای یکسره کردن کار جنگ 
باید عملیاتــی بزرگ انجام و بخش های مهمی 
از مواضع دشــمن فتح شــود تا پس از 6 سال 
نبرد، صدام و حامیانش با این ضربه بروند گوشه 
رینگ و اگر دســت ها را به عالمت تسلیم باال 
نبردند، راضی شوند به پایان آبرومندانه جنگ. 
روز 3 دی سال 65، عملیات کربالی 4 – با رمز 
محمد رســول اهلل – در منطقه »ابوالخصیب « 
و »شلمچه« آغاز شد. فرماندهان، چه خودی و 

چه دشمن می دانستند، این منطقه، با عرض 5 
و طول 15 کیلومتر از مهم ترین مناطق عملیاتی 
جبهه های جنوب اســت. عملیات باید سریع و 
غافلگیرانه و همراه با فریب دشمن آغاز می شد و 
در نهایت به محاصره و فتح » بصره« می انجامید.

  غافلگیر نشدند
23تیپ پیاده، دو تیپ زرهی، دو تیپ مکانیزه، 
دو تیپ کماندویی گارد ریاســت جمهوری، دو 
تیپ پیاده از گارد ریاســت جمهوری، دو تیپ 
از نیروهای مخصــوص و چهار تیپ کماندویی 
از ســتاد کل ارتش عــراق و... آن طرف ماجرا 
آماده شــده بودند تا حمله رزمندگان ایرانی را 
دفع کنند. این یعنی اصل مهم و اولیه عملیات 
– غافلگیــری – کاربرد خود را در این عملیات 
از دســت داده بود! تعداد باالی نیروهای عراقی 
حاضــر در این منطقه چیز تــازه و یا عجیب و 
غریبی نبــود. به جز آن ها تجهیــزات تدافعی 
خاص و پیچیده  به کار گرفته شــده در منطقه 
هم عجیب و غریب نبود. آنچه برای نخستین بار 
در میان عراقی ها دیده می شد، میزان آمادگی و 

اطالعشان از احتمال حمله ایرانی ها بود.

  کجا را اشتباه کردیم؟
جنگ تحمیلی اگرچه سرتاسرش هنوز در یاد و 
خاطره ها مان آمیخته از حماسه و مظلومیت است، 
کربالی 4 اما این وسط با همه ابعاد حماسی اش، 
بیشــتر به یک تــراژدی و نمایــش مظلومیت 
رزمندگان ایرانی تبدیل شــده است. ذات جنگ 
یک سرش پیروزی و سر دیگرش، شکست است. 
شکست ها اما به جز اینکه می توانند پل پیروزی 
باشند، مایه عبرت هم هستند. اینکه برگردیم و 
ببینیم کجای کار،کم گذاشته ایم، کجا را اشتباه 
رفته ایم و کجا را دیگر نباید اشتباه برویم. نیمه 
شــب ســوم دی ماه 56، خیلی زمان نبرد که 
غواص های کربالی 4 بفهمند در چه معرکه ای 
گرفتار شده اند. منورها که توی آسمان ترکیدند، 
غواص ها تبدیل شدند به اهداف بی دفاعی برای 

گلوله های بی رحم ضدهوایی! دشمن چهار لول ها 
را به سالح های ضدنفر تبدیل کرده بود تا میدان 
جنگ را برای هر جنبنــده ای به جهنم تبدیل 
کند و... همین شد که آن شب » ابوالخصیب... ام 
الرصاص، بوارین، شــلمچه و نهــر خّین« برای 

خیلی ها دروازه بهشت شدند! 

  پرسش ها
اصلی ترین دلیل شکست عملیات آن طور که در 
سخنان فرماندهان جنگ و تحقیق های علمی و 
دانشگاهی چند سال گذشته بیان شده، غافلگیر 
نشدن دشمن است. یعنی عراقی ها نه اینکه از 
احتمال حمله بو برده باشند، بلکه به انجام آن 
یقین داشتند. در همه سال های پس از جنگ، 
بحث در باره دالیل شکست در این عملیات داغ 
بوده است. قسمت های سؤال برانگیز ماجرا نیز 
همواره این بوده که آیا فرماندهان ایرانی از امکان 
لو رفتن عملیات خبر داشته اند؟ آیا در محاسبات 
عملیاتی شــان آن را لحاظ کــرده بودند؟ چه 
عاملی ســبب لو رفتن کربالی 4 شد؟ میزان 
شــهدای ایران در این عملیات واقعاً همان قدر 

است که دشمن ادعا کرد؟

  چه کسی خیانت کرد؟
لــو رفتــن عملیــات را آن طور که ســخنان 
شخصیت ها و اســناد مختلف نشان می دهد، 
می توانیــد کار »یک فراری خائــن«، »نتیجه 
فعالیت ســتون پنجم و منافقین« یا »حاصل 
همــکاری اطالعاتی آمریکا با عــراق« بدانید. 
دیوید کریست »مورخ ارشــد« و مشاور سابق 
وزارت دفــاع ایاالت متحــده، در مرداد 1392 
در مصاحبه ای با بی بی ســی فارســی تأیید 
می کند که ایــاالت متحده بــا ارائه اطالعات 

عملیات کربالی 4 به عراقی ها، موجب شکست 
این عملیات شــده اســت. البته پیش از مورخ 
آمریکایی، در دوران جنگ، چند نفر از مقام های 
ارشد نظامی عراق نیز وسط ابراز شادمانی شان 
از پیــروزی در کربــالی 4، از ایاالت متحده و 

کمک های اطالعاتی اش تشکر کرده بودند.

  خودمان غافلگیر شدیم
شهدای جنگ را آمار رسمی خودمان چیزی در 
حدود 1000 نفر و البته مفقوداالثرها را 4000 
نفر اعالم کرده اند. تأکید این آمار این است که 
در کربالی 4 به محض مواجه شدن با آمادگی 
دشمن، سایر نیروهای در نظر گرفته شده وارد 
عمل نشده و تالش شده است، رزمندگان درگیر 

در صحنه نیز عقب نشینی کنند. 
ســؤال اصلی را امــا هنوز پاســخ نداده ایم: آیا 
فرماندهــان ایرانی احتمال لــو رفتن عملیات 
را داده بودند؟ نوشــته ها و ســخنان »محسن 
رضایی« حاکی از این اســت کــه در روزهای 
پیش از عملیات بررسی ها نشان می داد احتمال 
غافلگیری دشــمن باالی 80 درصد است، اما 
در روزهــای نزدیک به عملیات این احتمال به 
50 درصد رسیده بود. مرحوم آیت اهلل هاشمی 
رفســنجانی نیز در خاطراتش این گونه نوشته 
اســت: »مغرب به پایگاه رســیدیم. ارتباط با 
قرارگاه مقدم نداشــتیم. معلوم نبود که امشب 
حمله آغاز می شود یا خیر؟ آقای سنجقی را به 
منطقه فرستادیم. نزدیک ساعت 10 بود که خبر 
دادند عملیات با نام کربالی 4 آغاز شده است؛ 
غافلگیر شدیم.... »محسن رضایی« و »محسن 
رفیق دوســت« تلفنی خبــر از موفقیت اولیه 
دادند... بعد از ساعت 21 شب خوابیدم. بیدارم 
کردند و گفتند عراق حمله را اعالم کرده است«!

ایستگاه/  امیر محمد سلطان پور
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