
تشنگى پس از باران

كارشناسان براى مقابله با 
قاچاق 750 ميليون دالرى 

پيشنهاد مى كنند

واكسن خودكفايى 
عليه واردات  

تجهيزات پزشكى

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
حسين قرايى

ســال ها پيش «دليل»اش را خواندم و با او «شهيد على چيت سازيان» را شناختم. 
برايم جالب بود كه كتاب را با بيتى از «قيصر امين پور» آذين بسته بود؛ اگر دل دليل 
است آورده ايم / اگر داغ شرط است ما برده ايم. تا آن زمان كتاب هاى خاطره با اين 

ساخت و ساختار را نديده بودم گامى كه «حميد حسام»...

دلى سربلند
براى «حسام» خوش لفظ و خوش  قلم

فرانسه، انگليس و آلمان به دنبال اعمال تحريم هاى جديد موشكى به ايران هستند

خوش خدمتى تروئيكا به آمريكا

 اقتصاد  در روزهاى اخيــر و با وجود 
بارش هاى نســبتاً مطلوب بهاره، خبرى 
مبنــى بر ذخيره كمتــر از 40 درصدى 
73 ســد مهم كشور منتشر شد؛ خبرى 

كه حاوى هشــدارى تازه و جدى براى 
در  سياســت گذاران  و  مصرف كنندگان 
خصــوص مديريت منابــع آب بود. كم 
آبى اين 73 ســد كه 28 درصد ظرفيت 

سدهاى مهم كشور را به خود اختصاص 
داده اند در حالى اســت كه بر اساس آمار 
وزارت نيــرو، بيــش از 90 درصد منابع 
آب كشــور در بخش كشاورزى مصرف 

مى شــود و سهم بخش خانگى و صنعت 
كمتر از 10 درصد است. ديگر اينكه وزير 
نيرو با اشاره به كاهش 50 درصدى ميزان 

بارندگى ها در مقايسه با...

 ............ صفحه 4

63 امضا 
پاى بركنارى 

رئيس كل بانك مركزى

آيا سيف
بركنار

مى شود؟

 با وجود بارش هاى اخير، همچنان كاهش ذخاير، مصرف باال و كمبود بارندگى بحران سازند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2 ............ صفحه 5

 

اسرائيل ترسوتر از آن است كه لشكركشى كند
 اخبار  «سيد حسن نصراهللا» دبيركل حزب اهللا لبنان در همايش انتخاباتى كه حزب اهللا   سيد حسن نصراهللا در جمع اعضاى حزب اهللا:

در شهرك «مشغره» در منطقه «البقاع» برگزار كرده بود از طريق ويديوكنفرانس به 
سخنرانى پرداخت. به گزارش العالم، دبيركل حزب اهللا لبنان در ابتدا با خوش آمدگويى 
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ابعاد جديد قرارداد ايران و آديداس

يوز از لباس تيم ملى پريد
6 ماه د يگر، فاز د وم زائرشهر رضوى هم به بهره برد ارى مى رسد 

شهرى براى تكريم زائران
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اجساد خلبان و كمك خلبان 
پرواز ياسوج پيدا شدند

خصولتى سازى در آموزش عالى 
تكرار نشود

دستمزد كارگرى 
پرواز ياسوج پيدا شدندروزى 37 هزار تومان
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خالق «وقتى مهتاب گم شد» و 
«خداحافظ ساالر» چهره برگزيده 

هنر انقالب در سال 97 شد

وقتى
«حسام» 
درخشيد

فرهنگ و هنر: حميد حسام نويسنده حوزه 
دفاع مقدس و خالق «وقتى مهتاب گم شــد» 
و «خداحافظ ســاالر» در مراسم پايانى هفته 
هنر انقالب اسالمى به عنوان چهره سال هنر 

انقالب در سال 96 انتخاب شد. 
وى در اين مراسم با بيان اينكه ديده شدن در 
دهه 60 يك دغدغه نبود، بلكه ديده نشدن يك 
عشــق و مرام نامه بود، گفت: من از آثار و هنر 
اين چهار عزيزى كه نامزد بودند هميشه لذت 
بــرده ام، اما فرقى كه بنده داشــتم اين بود كه 
پيرمرد بودم و تجربه شهودى از جنگ داشتم 

از اين جهت بار مسئوليتم بيشتر خواهد بود.
وى درادامه تصريح كرد: احساس من اين است 
كه بين خود من و خود دوران دفاع مقدسم كه 
دور از ديده شدن بود و اين خود امروز كه در 
دهه 90 زندگى مى كند كه در كمند مهربانى 
شما افتاده است، يك فاصله بسيار زياد است. 
كاش به آموزه ها و نكات بســيار ظريفى كه از 
شــهدا و اســتادان و امام راحل و رهبرمعظم 
انقالب آموخته ايم برگرديم كه مكرر گفته شده 
نخستين خاكريزى كه بايد نسل ما از آن عبور 

كند، خود است.
حميد حســام در رقابت با حسن روح االمين 
(نقــاش و گرافيســت)، محمدرضا دوســت 
محمدى (گرافيست)، محمدحسين مهدويان 
(كارگردان) و مهدى نقويان (مستندســاز)  به 

اين افتخار نايل آمد.
در ادوار پيشــين به ترتيب مرتضى سرهنگى 
(نويســنده و پژوهشــگر)، مجيــد مجيدى 
(كارگردان) و سيدمسعود شجاعى طباطبايى 

(كاريكاتوريست) به اين عنوان دست يافتند.

:امام على
كسى كه به 
نعمت هاى 

جاودان آخرت 
راغب باشد، به 

اندِك دنيا قناعت 
مى ورزد.
 غررالحكم

ج 7- ص 850

اسرائيل ترسوتر از آن است كه لشكركشى كند
  سيد حسن نصراهللا در جمع اعضاى حزب اهللا:
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سن
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

آيت اهللا نورى همدانى: غربى ها با اسالم دشمن هستند   فارس: آيت اهللا نورى همدانى با اشاره به حمله آمريكا،انگليس و فرانسه به سوريه گفت: اين ها با اسالم دشمن و از انقالب اسالمى ايران بيزار 
هستند، اتحاد بين مسلمانان موجب ايستادگى در برابر آن ها شده است و وحدت باعث افزايش استقامت مى شود. اين مرجع تقليد در ديدار با جمعى از دوره ديدگان دانشكده علويون با بيان اينكه در قرآن دشمنان 

مسلمين معرفى شده اند، گفت: امروز ما بايد براى مردم دشمنان اسالم و همچنين نقشه هاى آن ها را معرفى كنيم تا بتوانيم در برابر آن ها مقاوم باشيم.

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

 اقتصاد/ زهراطوسى  آيا ولى اهللا سيف 
در آخرين سال رياست خود بر بانك مركزى 

بركنار خواهد شد؟
63نماينــده مجلس با ارســال نامــه اى به 
رئيس جمهور ضرورت عزل رئيس كل بانك 
مركزى و عوامل دخيل در گرانى ارز و متوقف 
كردن چرخه زندگــى مردم و ضربه به نظام 

اقتصادى كشور را متذكر شدند.
اگر تعلل و بى توجهى سيف به مسئله خروج 
ســرمايه هاى ارزى از كشــور درست باشد، 
همين يك مولفه كافى اســت تا نمايندگان 

مردم، تقاضاى بركنارى وى را داشته باشند.
آمارها مى گويد در بازه زمانى افزايش بى رويه 
ارز در روزهــاى اخير، 27 ميليــارد دالر از 
منابع ارزى ايران توســط برخى شبكه هاى 
سرمايه دار خريدارى و از دسترس دولت دور 
شده است. اين مبلغ كمى بيشتر از 50 درصد 
درآمد نفتى ايران در ســال گذشته است كه 
در اوج بحران هاى سياســى و 
كارشــكنى هاى اعضاى اوپك 
صــادر و بســختى وارد ايران 

شده است.
شواهد و روند افزايش نرخ ارز 
در دوره پنج ساله رياست سيف 
بر بانك مركزى تأييد مى كند 
كه تيم اقتصادى دولت روحانى 
براى حفظ ارزش پول ملى و 
حراست از ثروت كشور برنامه 

ريزى خاصى ندارند.
رئيس كميســيون اقتصادى 
مجلس با اشاره به نوسان هاى 
اخيــر ارزى در ابتداى ســال 
97 معتقد اســت كــه دليل 
ارزى  براى شــوك  اقتصادى 
وجود نــدارد و ضعف مفــرط بانك مركزى 
دليل وضعيت اسفبار نرخ ارز در بازاراست. به 
گفته پورابراهيمى حرف كميسيون اقتصادى 
مجلس آن است كه اگر كسى نمى تواند بانك 
مركــزى را اداره كند، اجازه دهد فرد ديگرى 
نســبت به اين كار اقــدام نمايد؛ چرا كه اگر 

مؤلفه هاى اقتصادى در بانك مركزى مفهوم 
داشت چنين وضعيتى پيش نمى آمد.

ســيف و همكارانش كه طى سال هاى اخير 
سبب خروج ســپرده هاى كالن ارز بانك ها 
و هجوم نقدينگى به بازار ارز و طال شــدند با 
تأخير در سياست گذارى درست، فرار منابع 
كشــور را هم كليد زدند. اين اتفاق ســبب 
افزايش افسار گسيخته نقدينگى، كم شدن 
ارز و زمينه ســاز تورم به خاطر آشفتگى در 

بازار سرمايه شده است.

 اصرار به بركنارى سيف 
ولى ملكى، عضو كميسيون صنايع و معادن  
در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اينكه 
مجلس به بركنارى سيف اصرار دارد، تأكيد 
مى كند: مردم عملكرد سيف را نمى پسندند 
براى همين نمايندگان ملت به اين موضوع 
ورود پيدا كرده اند، آقاى سيف عملكرد قابل 
قبولى در بانك مركزى نداشــت و اقدام هاى 
وى سبب مشكالت زيادى در سيستم پولى 
و مالى كشور شد و نابسامانى مؤسسات مالى و 

نوسان هاى ارزى اخير را رقم زد. 
وى با اشــاره به اينكــه مجلس نمى تواند به 

طور مســتقيم نســبت به عزل سيف اقدام 
كند، پيگيرى اين پيشنهاد تا حصول نتيجه 
از طريــق رئيس جمهور را يــادآورى كرده 
و مى افزايــد: نماينــدگان در نامه اى كه هم 
اكنون با 63 امضا آماده شــده و ممكن است 
طى روزهاى ســه شنبه و چهارشنبه از مرز 
صد امضا هم عبور كند، يا با البيگرى با افراد 

سست عنصر كاهش يابد.
وى با بيان اينكه نمايندگان حتى با 10 امضا 
نيــز مى توانند آقاى ســيف را بركنار كنند، 
اين اقــدام را تلنگر محكمى مى داند كه تيم 
اقتصادى دولت را به تحرك و پاســخگويى 
بيشتر براى حل مشــكالت وا مى دارد. وى 
تأكيد كرد مجلس خواستار بركنارى سيف و 
انتصاب مديرى توانمند براى سروسامان دادن 

به شرايط موجود است.
حميــد گرمابى عضو كميســيون صنعت و 
معدن نيز در گفت و گو با خبرنگار ما وضعيت 
نابسامان مؤسسات مالى و نوسان هاى نرخ ارز 
را يكى از محورى ترين داليل نمايندگان براى 
عزل سيف دانســته و معتقد است كه بانك 
مركزى بايد كارآمد تر عمل كرده و اقدام هاى 
مؤثرتر و جامع ترى را براى تثبيت قيمت ارز 

و پاسخگويى به مشكالت مردم در مؤسسات 
مالى پيش مى گرفت.

وى بيان مى كند: انگشت ها در آشفتگى بازار 
ارز مديريــت بانك مركزى را نشــانه گرفته 
و نماينــدگان معتقدند در حالى كه ســيف 
مى توانست كنترل بهترى بر بازار ارز داشته 
باشــد، ولى سياســت هاى مالى وى نه تنها 
مشــكل بازار ارز را حل نكرده، بلكه ســبب 

سردرگمى مردم شد.
به گفته اين نماينــده مجلس با توجه به 
اينكه مردم نيز آقاى سيف را مقصر اصلى 
مشــكالت خويش مى دانند، با گذشــت 
دوره 4 تا 5 ســاله آقاى سيف بهتر است 
يك نيروى خوشــفكر ســكان مديريت 
بانك مركزى را بر عهده بگيرد. وى تأكيد 
مى كند: برخى مى گويند كه با رفتن آقاى 
سيف خيلى چيزها درست مى شود با وجود 
اينكه معتقدم تنها مقصر اين ماجرا آقاى 
سيف نيستند و ايشان به تنهايى نمى توانند 
تأثيرگذارى زيادى بر وضعيت موجود داشته 
باشند، ولى احتماالً آمدن يك نيروى جديد 
با ايده هاى نو مى تواند تأثير خوبى بر فضاى 

اقتصادى كشور داشته باشد.

63 امضا پاى بركنارى رئيس كل بانك مركزى

آيا سيف بركنار مى شود؟

   در حالــى كه وزير اطالعات وجــود مديران دوتابعيتى در دولت را انكار 
مى كنــد گزارش كميتــه تحقيق و تفحص مجلس حاكــى از حضور صدها 
دوتابعيتى در مشاغل مديريتى دولت است! سؤال اينجاست كه چرا اراده اى 
براى خروج اين افراد كه براى دفاع از منافع دولتى ديگر كه اغلب دشــمن 
نظام اســالمى هســتند، ســوگند خورده اند از بدنه دولت نيست؟ اين ها به 
جز تضعيف نظام و كمك به اهداف دشــمنان چــه كارى انجام مى دهند؟ 
خسارت هايى كه در اثر حضور شخصى مثل درى اصفهانى در برجام به ملت 

تحميل شد را چه كسى جبران مى كند؟ 9150001495
  لطــف بفرماييد در مــورد بى كيفيت بودن خودروهاى شــركت كرمان 
موتور، گزارش تهيــه فرماييد، خودروى ايكس60 بعد از 8 ماه فن بخاريش 
كار نمى كند و جالب اينجاســت كه در داشــبورد را كه باز مى كنيم به طور 
موقــت چند ثانيه اى كار مى كند، چند بار هم نمايندگى بردم، مشــكل رفع 

نشده است. 9150000258
  جهانگيرى: ايجاد تفرقه و القاى ناكارآمدى دولت در جهت تحقق اهداف 
بيگانگان اســت! بايد خطاب به ايشان يادآورى كرد دولت شما به جز تفرقه، 
نفــرت پراكنى و توهين به نيروهاى انقالبى چه كرده اســت؟ كارهاى برادر 
شــما و رئيس جمهور در چه جهتى اســت؟ دفاع از منافقين جالد، نجومى 
بگيــران و قاچاقچيان و ذخيره نظام و مظلــوم ناميدن آن ها در چه جهتى 
است؟ شناســايى اين همه جاسوس در دولت شــما و به كارگيرى مديران 
دو تابعيتى در چه جهتى اســت؟ راســتى كدام كارآمدى دولت شما به جز 

كنسرت و فساد و بدحجابى بايد منعكس شود؟9150001496
  وزير بهداشــت! شــما كه مدام از نجومى بگيران حمايت مى كنيد، شما 
از خودت بگو از ســال92 اقالم دارو و تعرفه پزشكى گران شده چطور طرح 

تحول سالمت ايجاد كرديد!؟ 9150009286
  سياسى بازى هاى شوراى  شــهر تهران  بعد از استعفاى  نجفى من را ياد 
دوره  دكتر قاليباف  انداخت! آن  زمان  اگر شــهردار كوچك ترين  سهل انگارى 
مى كــرد، غربگرايان  او را آماج  توهيــن  و تحقير قرار مى دادند و حاال همگى 

كامًال خفه  شدند و شكايتى نمى كنند! 9360006158
  آيــا تصميم  دولت  براى  نــرخ  ارز بعد از مدت ها التهاب  كه  بر ملت  حاكم 
 بود، به مدد مشــاوران ، مانند حداقل  حقــوق  كارگران  و نه  رده هاى  بعدى  و 
نيز برجام  بود كه  نصفه  شــب  و در چند جلسه  تعيين  شد، اگر آدميزاد براى  
چيزى  ارزش  قائل  باشــد غير از اين  عمل مى كنــد مگر اينكه  در طول  روز 

دنبال  راحتى  و خواب  بوده  باشد. 9190008895

دلى سربلند براى «حسام» 
خوش لفظ و خوش  قلم

سال ها پيش «دليل»اش را خواندم و با او 
«شهيد على چيت سازيان» را شناختم. 
برايم جالب بــود كه كتاب را با بيتى از 

«قيصر امين پور» آذين بسته بود؛
اگر دل دليل است آورده ايم

اگر داغ شرط است ما برده ايم
تــا آن زمان كتاب هاى خاطــره با اين 
ساخت و ســاختار را نديده بودم گامى 
كه «حميد حسام» در اين ژانر برداشته 
بود قابل توجه و تحســين بود. زبان و 
بيــان چاالك حســام «حرفى از جنس 
زمــان» دارد. شــيفتگى و دلدادگى او 
به واژه «شــهادت» موجب شده تا او از 
ياران شهيدش بنويسد و حق مطلب را 
خوب ادا كند. حسام با مهندسى خاصى 
كه در گزينش واژه هــا به كار مى بندد 
موجب مى شود تا سخنش بر جان و دل 
مخاطب بنشيند و شايد يكى از داليلى 
كه موجب شــده تا برخى كتاب هايش 
بيــش از 10 چاپ فــروش برود همين 

است.
صداقت شــهيدانه اى كه در روايت هاى 
قلم «حسام نويســنده» درخشش دارد 
جاذبه كالم و كلماتش را فريب مى دهد 
اين صداقت و شــيوه شيرين را مى توان 
در «وقتى مهتاب گم شــد» به تماشــا 

نشست.
وقتى كتاب هاى حســام را ورق مى زدم 
به قلمى برخــوردم كه با قلم هاى ديگر 
فــرق دارد: يعنى هنگامــى كه مقدمه 
«وقتى مهتاب گم شــد» را مى خواندم 
دقيقــاً متوجه مى شــدم نويســنده با 
چكــش كارى اديبانــه اى قلمش را در 
ارتفاع نشانده اســت. چند روزى هم با 
حســام هنرمند، گفت وگو داشــتم.در 
نهايت قلم و ســلوك اين هنرمرد عصر 
انقالب اســالمى ويژگى هايى داشت كه 
مرا بر آن داشــت تا تاريخ شــفاهى اش 
را بنويســم، تا امروزيان و آيندگان او را 

بيشتر بشناسند.
وقتى با حميد حسام در تهران و همدان 
به گفت وگو نشســتم تازه متوجه شدم 
كــه او ادبيــات را به طــرز عالمانه اى 
انتخاب كــرده و در تبييــن گونه هاى 

ادبى، استاد است.
داستان دوستى اش با «قيصر امين پور»، 
داســتان تأســيس موزه دفاع مقدس 
همــدان، گوش بــه فرمــان فرمانده با 
صفايــى چون «شــهيد حاج حســين 
همدانى» بودن در ســه مقطع حساس 
زندگــى، معاونت ادبيــات بنياد حفظ 
آثار، تحليل نگاه هاى ارجمندان ادبيات 
دفــاع مقــدس بخش هايــى از زمانه و 
زندگى اوست كه در فضاى گفت وگوى 

صميمانه با حسام آمده است.
چه قدر خوب شــد كه «حميد حسام» 
به عنوان يكى از تراز هــاى هنر انقالب 
مورد توجه قرار گرفت. در اين مواقع كه 
انتخاب ها عالمانه و هنرمندانه است، بايد 
به دســت اندركاران «هفته هنر انقالب» 
دستمريزاد گفت. چرا كه سعى و اهتمام 
هنرمندانى مانند حميد حسام در حوزه 
هنر انقالب ســعى اى به رنگ فيروزه اى 
آســمان اســت. ســعى اى به رنگ نادر 
ابراهيمى، ســعى اى به رنگ قيصر امين 
پور، ســعى اى به رنگ حسن حسينى، 

سعى اى به رنگ سلمان هراتى.
ابراهيمى ها و امين پورها و حسينى ها و 
هراتى ها نجيب و استادانه براى ارتقاى 
هنر عصــر انقالب كوشــيدند و وقتى 
زندگى و سلوكشان را مطالعه مى كنيم 
به اين تصويــر زالل قيصــر امين پور 

مى رسيم كه؛
دلى سربلند و سرى سربه زير

از اين دست عمرى به سر بريده ايم

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

حسين قرايى، نويسنده وپژوهشگر

صداى مردم   

خبــــــر

رئيس كل دادگسترى تهران:
بعضى معترضان دى  ماه 96 تبرئه شدند

دادگســترى  رئيــس كل  تســنيم: 
اســتان تهران روز گذشته گفت: براى 
متهمــان حقوق   از  ديگــر  يكســرى 
نجومى كيفرخواســت صادر شــده و 
پرونده هايشان تازه از دادسرا به دادگاه 

آمده است.
بــه گــزارش تســنيم، غالمحســين 
اســماعيلى درباره آخرين وضعيت پرونده متهمان اغتشاشات دى سال 96 
هم گفت: درباره پرونده هاى اغتشاشات دى ماه 96، براى تعدادى از متهمان 

حكم صادر شده و تعدادى هم در نوبت رسيدگى است.
رئيس كل دادگسترى اســتان تهران اضافه كرد: بين حكم هاى صادره، هم 

رأى به محكوميت و هم برائت وجود دارد.
اســماعيلى در پاسخ به ســؤال ديگرى در خصوص پرونده جرايم انتخاباتى 
اســتانداران و فرمانداران در انتخابات ســال 96 هم افزود: رسيدگى بدوى 
به پرونده مقاماتى كه در انتخابات رياســت جمهورى سال 96 مرتكب جرم 

شدند، تمام شده و فعًال پرونده در تجديدنظر مطرح است.

رئيس كميته امداد:
تبديل به يك بنگاه اقتصادى نمى شويم

گفت:  امــداد  كميته  رئيــس  فارس: 
كميته امداد فعاليت بازرگانى نمى كند، 
اين كار ممنوع اســت و اعتقاد نداريم 
كميته امداد به ســمت تبديل به يك 

بنگاه اقتصادى پيش برود.
دنبال  آنچــه  گفت:  فتاح  ســيدپرويز 
مى كنيم اين اســت كه قرض الحســنه 
تقويت شــود و بــراى جامعه هدف افزايش يابد. ما ســال 96، هزار ميليارد 
تومان وام قرض الحسنه داده ايم كه تمام اين اعتبار با كمك دولت يا از سوى 
مردم نبوده است؛ بلكه تمام منابع امداد را به صندوق قرض الحسنه آورده ايم 

و آن را تبديل به وام كرده ايم.
فتاح گفت: در سال جديد نيز اعتبار وام قرض الحسنه 1500 ميليارد تومان 
خواهد شــد كه از منابع خودمان تأمين مى شود و اين اعتبار به ساير منابع 
فشارى نمى آورد. وى در مورد اينكه كميته امداد به دنبال دريافت كمك از 
افراد مرفه جامعه اســت، گفت: مى خواهيم افراد مرفه و كارخانه دار را به كار 
خير دعوت كنيم تا در كار خير ما مشــاركت كنند چرا كه اين كار اموالشان 

را كم نمى كند بلكه آن را بيشتر هم خواهد كرد.

ماجراى انتشار يك فيلم در خرم آباد
تيراندازى مربوط به آذر سال گذشته است 

جزئيــات فيلم منتشــر شــده در فضاى مجــازى مبنى بــر تيراندازى در 
خيابان هاى شــهر خرم آباد تشريح شــد. معاون سياســى امنيتى استاندار 
لرســتان درباره فيلم منتشر شــده در فضاى مجازى مبنى بر تيراندازى در 
خيابان هاى خرم آباد اظهارداشت: فيلم تيراندازى مربوط به آذر سال گذشته 

بوده كه در خرم آباد اتفاق افتاده است.
حبيب اهللا خجســته پور افزود: در همان زمان عوامل اين تيراندازى شناسايى 

و برخورد الزم با آن ها انجام گرفت.
معاون سياســى امنيتى استاندار لرستان به دستگيرى عامالن پخش دوباره 

فيلم اشاره كرد و گفت: با منتشركنندگان اين فيلم برخورد مى شود.

برگزارى نشست علمى از سوى دفتر رهبر انقالب
فارس: نشســت  علمى «آزادى فكــر و بيان در پرتو انقالب اســالمى» اول 
ارديبهشت از سوى دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آيت اهللا العظمى خامنه اى 

برگزار مى شود.
اين نشســت با حضور صاحب نظران حجت االســالم و المســلمين ذوعلم، 
محمود حكمت نيا، خواجه سرورى و كوشكى با محورهاى آزادى فكر و بيان 
در انديشــه سياسى امام خمينى و رهبر معظم انقالب اسالمى، آزادى فكر و 
بيان در حقوق داخلى و قانون اساســى،  تاريخچه آزادى فكر و بيان قبل و 
بعد از انقالب اسالمى و نقد و بررسى وضعيت آزادى فكر و بيان در جمهورى 

اسالمى ايران برگزار مى شود.

اجساد خلبان و كمك خلبان پرواز ياسوج پيدا شد
معاون  جوان:  خبرنگاران  باشــگاه 
اســتاندار كهگيلويــه و بويراحمــد از 
پيداشدن بافت هايى از اجساد خلبان و 
كمك خلبان هواپيماى تهران  ياسوج در 

ارتفاعات دنا خبر داد.
عزيــز فيلى در ياســوج اعــالم كرد: 
بافت هاى انســانى مجزا از پيكر خلبان 
و كمك خلبان هواپيماى ATR «تهران ــ ياسوج» پيدا شده ولى هنوز كامل 

نبوده و شرايط تحويل به خانواده ها را ندارند.
وى با بيان اينكه تاكنون 209 بافت انسانى مجزا در ارتفاعات دنا جمع آورى 
و انتقال يافته اســت، عنوان كرد: تاكنون 19 پيكر از جانباختگان ســقوط 

هواپيماى «تهران ــ ياسوج» تحويل خانواده جانباختگان شده است.

شواهد و روند 
افزايش نرخ ارز 
در دوره پنج ساله 
رياست سيف بر 
بانك مركزى تأييد 
مى كند كه تيم 
اقتصادى دولت 
روحانى براى حفظ 
ارزش پول ملى و 
حراست از ثروت 
كشور برنامه ريزى 
خاصى ندارند

بــــــــرش

اســماعيلى درباره آخرين وضعيت پرونده متهمان اغتشاشات دى سال 

تقويت شــود و بــراى جامعه هدف افزايش يابد. ما ســال 

شماره پيامك: 30004567

  سيد حسن نصراهللا در جمع اعضاى حزب اهللا:

اسرائيل ترسوتر از آن است كه لشكركشى كند

خبر

«سيد حسن نصراهللا» دبيركل حزب اهللا لبنان در همايش انتخاباتى 
كه حزب اهللا در شهرك «مشغره» در منطقه «البقاع» برگزار كرده بود 

از طريق ويديوكنفرانس به سخنرانى پرداخت.
به گزارش العالم، دبيركل حزب اهللا لبنان در ابتدا با خوش آمدگويى 
به حاضرين و تبريك عيد مبعث، در خصوص مراسم برگزار شده 
صحبت كرد و گفت كه هدف از اين مراسم تأييد سياسى و معنوى 

و مردمى از فهرست «الغد» در البقاع غربى است.

 فهرست ما و جنبش امل يكى است
او همچنيــن تأكيد كرد كه نامزد جنبش امل نامزد حزب اهللا نيز 
هست و هر فردى كه در فهرست امل باشد در فهرست حزب اهللا 
نيز خواهد بود. وى سپس گفت: آن چه كه از طرفداران حزب اهللا 
از خواهران و برادران انتظار مى رود حضور حداكثرى و قدرتمند در 

پاى صندوق هاى رأى و انتخابات است.
وى با بيان اينكه البقاع شــهداى بســيارى در راه مقاومت داده و 
قهرمانانش كماكان در ميان مردم زندگى مى كنند، گفت: دشمن 
صهيونيستى براى رسيدن به بيروت يا دمشق (البته اين اتفاق هرگز 
نخواهد افتاد) بايد از دشت هاى البقاع عبور كند و اسرائيل پس از 
تجربه هاى بســيار در مواجهه با مقاومت، ترسو تر از آن است كه 

تانك ها و سربازانش را به البقاع غربى يا جنوب بياورد.
سيد حسن نصراهللا افزود: پس از فاجعه تانك مركاوا و پس از توسعه 
امكانات مقاومت، اسرائيل ترسو تر و ضعيف تر از گذشته است. ما در 
منطقه اى هستيم كه رو به روى دشمن است و در طول سال هاى 
مقاومت، البقــاع غربى و جنوب يك جبهه واحــد بودند و تمام 
تجربه ها بر اين امر تأكيد مى كنند كه انسجام ميان ارتش و مقاومت 

و مردم، تنها پاسخ راهبردى به دشمن است.
دبيركل حزب اهللا لبنان در ادامه به حمله آمريكا، انگليس و فرانسه 
به نقاطى در ســوريه اشاره كرد و گفت: در طى روزهاى گذشته و 
در مقابل تهديدهاى ترامپ، تا پيش از صبح شنبه، كل جهان در 
نگرانى به ســر مى برد و در مقابل نيز اسرائيل و برخى كشورهاى 

منطقه گروه هاى مســلح در ســوريه براى خــود آرزوها و آمالى 
مى پروراندند. سيد حسن نصراهللا ادامه داد: ما شاهد نوع جديدى 
از استكبار آمريكا بوديم؛ چرا آمريكا در صبح شنبه حمله را انجام 
داد؟ چون كه در روز شنبه قرار بود نخستين هيئت از سازمان منع 
گسترش سالح هاى شيميايى به سوريه برسند و تيم دوم نيز روز 
يكشــنبه و از خاك منطقه و مكان و افراد تحقيق به عمل آورد و 
از آن جايى كه ترامپ و رئيس جمهور فرانسه مى دانستند كه حمله 
شــيميايى [واقعيت ندارد] و نمايش است، قبل از رسيدن هيئت 
تحقيق اقدام به حمله كردند و منتظر شوراى امنيت نماندند و ما 

اينجا نوع ديگرى از استكبار آمريكا را ديديم.
وى افزود: فرانسه و انگليس نيز به عنوان سياه لشگر آمدند تا گفته 
نشود كه آمريكا تنهاســت؛ حجم اهدافى كه به آن ها حمله شد 
در حدى نبود كه نياز به اين ائتالف [ســه گانه] باشــد ما تمامى 
احتماالت را در نظر گرفتيم و هر آن چه را كه مى خواستيم بدانيم 
تحليل كرديم، تمامى فرضيات وارد بود، چرا كه معلوم نبود ترامپ 

چه تصميمى مى  گيرد.

 تمجيد از پدافند سوريه
دبيركل حزب اهللا از پدافند هوايى سوريه نيز تمجيد كرد و گفت كه 
پدافند هوايى توانست تعداد بااليى از موشك ها را ساقط كند و البته 

برخى از آن ها نيز به هدف خوردند.
دبيركل حزب اهللا لبنان در ادامه به اهداف اعالمى اين حمله از سوى 
رسانه هاى غربى اشاره كرد و گفت: اگر به رسانه هاى غربى نگاهى 
بيندازيم، اهدافى كه آمريكا در پس اين حمله مى خواست به آن ها 
دست يابد از اين قرار بود: 1- ترساندن و به زانو در آوردن كه اين 
هدف محقق نشد 2- كاهش روحيه سورى ها و همپيمانانش؛ كه 
بايد بگوييم امروزه مردم و ارتش و رهبرى سوريه روحيه شان پس 
از حمله بسيار شديدتر و باالتر از گذشته است. 3- اگر هدف باال 
بردن روحيه گروه هاى مسلح بود تا پس از حمله موشكى به درعا 
و تدمر حمله كنند كه بايد گفت روحيه آن ها بشدت پايين آمد و 

بسيار نا اميد شدند و در آخر اگر هدفشان تغيير معادالت به نفع 
اسرائيل بود كه آرزوهايشان بر باد رفت.

سيد حســن نصراهللا در ادامه گفت: اســرائيلى ها مى گفتند كه 
موشــك هاى ترامپ زيبا هســتند، بله ديديم زيبــا بودند، ولى 
نتيجه شان صفر بود؛ اگر هدفشان تخريب روحيه و شاكله نيروها 
بود، انجام نشد، اگر هدف فشار بر سوريه براى تسريع در روند حل 
و فصل سياسى بود، بايد گفت اتفاقى كه افتاد بيش از پيش روند 

سياسى را پيچيده كرد و روابط بين المللى را با بحران مواجه كرد.

 بهانه شيميايى
وى در اين باره ادامه داد: هر زمان پيروزى جديدى به دست مى آيد 
ما شــاهد بهانه شيميايى هستيم؛ امام خامنه اى هر روز بر اينكه 
ساخت سالح هســته اى حرام است و با اينكه تمامى نشانه ها بر 
عدم اراده ايران براى ســاخت سالح هسته اى اشاره دارد، ايران در 
نتيجه اتهام هاى بى اساس تحريم شده است و همين روال نيز در 

سوريه جارى است.
سيد حســن نصراهللا در بخش پايانى سخنان خود به توطئه هاى 
برخى كشورهاى عربى حاشــيه خليج فارس اشاره كرد و گفت: 
مى دانيم كه البى صهيونيســتى روز و شب در تالش بود تا حمله 
شديدى صورت گيرد، اما در پى بررسى هاى ميان پنتاگون و ترامپ 
يك حمله محدود صورت گرفت، چرا كه ارتش آمريكا مى دانست 
كه ورود به جنگ با ســوريه پايانى ندارد و تمامى منطقه منفجر 
خواهد شد و بايد گفت كه آمريكا به قدرت محور مقاومت اعتراف 
كرد و تمامى ما نيز به قدرتمان براى مقابله و مواجهه با دشــمن 
اعتماد بيشترى پيدا كرديم و از محدود بودن گزينه هاى دشمن 

اطمينان يافتيم.

هشتگ

#   پرچم ايران باالست

#   منطق جنگل

#  مسير غلط

#   عدم تمركز

#   همان غرب

#   حمله پوشالى

ســيدمحمود نبويان نماينده پيشين 
مجلس با توجه بــه همكارى برخى از 

كشورهاى اروپايى با آمريكا در جريان حمله به سوريه در توييتى 
نوشت «همراهى فرانسه و انگلستان با آمريكا نشان مى دهد كسانى 
كه در مسير غلط  برجام از آمريكا نااميد شده و به سوى اروپا تمايل 
پيدا كرده اند، همان مسيرغلط را مى پيمايند، اروپا با آمريكا متحد 
است.راه حل مشكالت منحصر در رابطه با زورگويان يعنى آمريكا 

و اروپا نيست. دنيا دراين چند كشورمحدود خالصه نشده است.»

ســيدمحمد بطحايى وزير آموزش و 
پرورش در توييتــرش درباره يكى از 

مشكالت دانش آموزان اينگونه نوشــت كه «يكى از نيازهاى 
جدى دانش آموزان ما  مهارت تمركز است كه متأسفانه به داليل 
مختلف رو به كاهش است.در ديدار صميمانه هيئت مديره  خانه 
تئاتر مقدمات استفاده از ظرفيت اين نهاد در آموزش  تئاتر براى 
ايجاد  نشاط و سرزندگى فرزندانمان در مدارس و افزايش تمركز 

و  اعتماد به نفس آن ها فراهم  شد.»

غالمعلــى حداد عــادل عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام با اشاره به 

خوى وحشيگرى كشورهاى غربى و نشان دادن اين حقيقت در 
حمله اخيرشان به كشور سوريه در صفحه شخصى اش در توييتر 
اين غرب را همان غرب چند قرن گذشته دانست و عنوان كرد 
«حمله موشكى به سوريه نشان داد كه غرب همان استعمارگر 
قرن 19 اســت. با اين تفاوت كه برخى مسلمانان خوشبين به 

غرب نيز در حال حاضر نگاهى انتقادى به آن دارند.»

حميد رسايى فعال سياسى و نماينده 
پيشــين مجلس تنها نتيجه و ثمره 

حمالت موشكى آمريكا و برخى كشورهاى اروپايى به سوريه را 
صرفاً از بين رفتن هيبت آمريكا در منطقه خواند و به اين موضوع 
اشاره كرد كه «جريان مقاومت به رهبرى ايران، هيمنه پوشالى 
آمريكا را در منطقه شكست. موشك بازى جريان ضد مقاومت به 
رهبرى آمريكا در كنار دلگرمى دادن به كشورهاى پست منطقه، 
به دنبال بازسازى هيمنه پوشالى اى است كه فرو ريخته است.»

كبرى خزعلى نماينده شــوراى عالى 
انقالب فرهنگى در شوراى فرهنگى و 

اجتماعى زنان، پيرامون تهديدهاى صورت گرفته در اين چند وقت 
عليه ايران و ايرانيان در توييتى نوشــت«مزدوران دشمن در داخل 
بدانند نه بازى هاى اقتصادى و باال بردن نرخ  دالر ونه هتك حرمت 
مقدســات و نه هيچ ترفند مزورانه ديگــرى ذره اى از عرق ملى- 
مذهبى مردم فهيم  ايران نسبت به امنيت و تماميت ارضى و شرافت 

دينى شان نمى كاهد. «عرض خود مى برى و زحمت ما مى دارى»»

عليرضا زاكانى نماينده سابق مجلس 
پيرامون عقايد دولتمردان آمريكايى و 

نگاه جنايتكارانه شــان به جهان اين مطلب را عنوان كرد «در 
دنيايى كه از نظر آمريكا و حاميانش بهترين قانون، منطق جنگل 
است كه در آن شاكى، قاضى و مجرى حكم، حيوان هايى انسان نما 
با خوى درندگى و جنايتكارى اند؛ براى ملت رشيد ايران راهى 
جز تمســك به منطق واالى اسالم و كسب قدرت بازدارندگى 

متناسب در مقابله با اين وحشيگرى ها باقى نمى ماند.»

ســيدمحمود نبويان نماينده پيشين 
مجلس با توجه بــه همكارى برخى از 

كشورهاى اروپايى با آمريكا در جريان حمله به سوريه در توييتى 

ســيدمحمد بطحايى وزير آموزش و 
پرورش در توييتــرش درباره يكى از 

مشكالت دانش آموزان اينگونه نوشــت كه «يكى از نيازهاى 

غالمعلــى حداد عــادل عضو مجمع 
تشــخيص مصلحت نظام با اشاره به 

خوى وحشيگرى كشورهاى غربى و نشان دادن اين حقيقت در 

حميد رسايى فعال سياسى و نماينده 
پيشــين مجلس تنها نتيجه و ثمره 

حمالت موشكى آمريكا و برخى كشورهاى اروپايى به سوريه را 

كبرى خزعلى نماينده شــوراى عالى 
انقالب فرهنگى در شوراى فرهنگى و 

اجتماعى زنان، پيرامون تهديدهاى صورت گرفته در اين چند وقت 

عليرضا زاكانى نماينده سابق مجلس 
پيرامون عقايد دولتمردان آمريكايى و 

نگاه جنايتكارانه شــان به جهان اين مطلب را عنوان كرد «در 

20نماينده مجلس پيشنهاد دادند
تشكيل كميسيون 

فضاى مجازى
جمعــى از نماينــدگان مجلس شــوراى 
اسالمى پيشــنهاد تشكيل كميسيون ويژه 

فضاى مجازى را تهيه و تدوين كرده اند.
به گزارش مشرق، احمد اميرآبادى نماينده 
مــردم قم و عضو هيئت رئيســه مجلس با 
اعالم اين خبر، گفت: اين درخواست با 20 
امضا تقديم هيئت رئيســه مجلس شده و 
قرار است در نشست سه شنبه پارلمان مورد 

بررسى قرار گيرد.
وى اعــالم كــرد كه پيشــنهاد تشــكيل 
كميســيون ويژه فضاى مجازى به امضاى 
محمدرضا عــارف، حميدرضا حاجى بابايى 
و كاظم جاللى، رؤســاى فراكسيون اميد، 
واليى و مســتقالن  واليــى  نماينــدگان 

رسيده است.
عضو هيئت رئيسه مجلس هدف از پيشنهاد 
نمايندگان براى تشــكيل كميسيون ويژه 
فضاى مجازى را اهميت اين عرصه در برهه 
زمانى فعلى و لزوم توجه به آن عنوان كرد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

بانوى كره اى د  ر حرم مطهر رضوى مسلمان شد     آستان: مد  ير زائران غيرايرانى آستان قد  س رضوى گفت: همزمان با سالروز مبعث نبى مكرم اسالم(ص) زن جوان كره اى روز شنبه د  ر حرم مطهر امام 
رضا(ع) با اد  اى شهاد  تين مذهب تشيع را برگزيد   و مسلمان شد  . سيد  جواد   هاشمى نژاد   افزود  : د  ر اين مراسم كارشناسان د  ينى د  رباره  اصول اوليه  اعتقاد  ى و د  ين اسالم توضيحاتى ارائه د  اد  ند   و اصول د  ين را به 

«كيم يونگ» تفهيم كرد  ند  . يك زن گرجستانى نيز فرورد  ين سال جارى د  ر حرم مطهر رضوى مسلمان شد  . طى سال گذشته 31 غيرايرانى د  ر حرم مطهر امام رضا(ع) مسلمان شد  ند  .

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r  پذيرايى از زائران د ر ايستگاه باب الجواد
آســتان: همزمان با اعياد  مبارك 
ماه هاى رجب و شــعبان ايســتگاه 
صلواتى باب الجواد (ع) ميزبان زائران 

و مجاوران بارگاه منور رضوى است.
مسئول ايستگاه صلواتى باب الجواد (ع) 
گفت: د ر اين ايام نورانى كه شــاهد  
تشــرف گســترد ه زائران از د ورترين 
نقاط كشور به مشهد  مقد س هستيم، 

پذيراى زائران و مجاوران بارگاه منور رضوى هســتيم. صاد ق عقيلى گفت: د ر ميالد  و 
شهاد ت ائمه هد ى(ع) اين ايستگاه پذيراى زائران است.

با حضور استاد ان و قاريان برجسته بين المللى برگزار شد 
نخستين جلسه مشورتى مركز قرآن كريم 

سازمان فرهنگى آستان قد س رضوى 
آستان: نخستين جلسه مشــورتى مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قد س 

رضوى با حضور استاد ان و قاريان برجسته بين المللى برگزار شد .
نخستين جلسه مشــورتى مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قد س رضوى با 
حضور بيش از 20 نفر از اســتاد ان و قاريان برجسته بين المللى د ر بنياد  پژوهش هاى 
اسالمى آستان قد س رضوى برگزار شد . رئيس مركز قرآن كريم آستان قد س رضوى 
د ر اين جلسه گزارش فعاليت يك ساله اين مركز را ارائه كرد . استاد  هاشم روغنى، مهد ى 
حســنى، سيد  مرتضى ساد ات فاطمى، محمد جواد  پناهى، صاد ق علمى، سيد  حميد  
هروى از جمله استاد انى بود ند  كه د ر اين جلسه به بيان نظرات و پيشنهاد هاى خود   د ر 
خصوص برنامه هاى قرآنى مركز قرآن سازمان فرهنگى آستان قد س رضوى پرد اختند .

د ارالقرآن الكريم حرم رضوى ميزبان نشست هاى قرآنى 
آســتان: رئيس اد اره علــوم قرآنى 
آســتان قــد س رضوى گفــت: به 
مناسبت فرا رسيد ن جشن هاى ايام 
شعبانيه سلســله نشست هاى قرآنى 
د ر د ارالقرآن الكريم حرم مطهر رضوى 

برگزار مى شود .
حجت االسالم مهد ى شجاع با بيان 
اينكــه اين نشســت ها از 27 رجب؛ 

مبعث رسول اهللا(ص) آغاز مى شود  و تا سوم شعبان و ميالد  با سعاد ت امام سجاد (ع) 
اد امه د ارد ، اظهار كرد : زائران مى توانند  د ر اين ايام قبل از اقامه نماز جماعت ظهر و عصر 

با حضور د ر د ارالقرآن الكريم حرم رضوى از اين نشست ها بهره مند  شوند .
رئيس اد اره علوم قرآنى آســتان قد س رضوى اد امه د اد : همچنين د ر ايام جشن هاى 
شعبانيه سلسله نشست هاى قرآنى با سخنرانى كارشناسان برتر همچون حجج اسالم 
والمســلمين حسين زاد ه، موسوى و غفورى منش قبل از نماز جماعت ظهر و عصر د ر 

ايوان مقصوره صحن گوهرشاد  حرم مطهر رضوى برگزار مى شود .

آزمون جذب مشاوران و روان شناسان خاد ميار خانواد ه 
رضوى برگزار شد 

آستان: آزمون جذب د ر كانون مشاوران و روان شناسان خاد ميار خانواد ه رضوى برگزار 
شد . اين آزمون با حضور 360 د اوطلب زن و مرد  روان شناس و مشاور كه براى عضويت 
د ر كانون مشاوران و روان شناسان خاد ميار خانواد ه رضوى ثبت نام كرد ه بود ند  د ر مشهد  
برگزار شد . فاطمه د ژبرد ، سرپرست مركز امور بانوان و خانواد ه آستان قد س رضوى با 
اشــاره به رقابت 360 روان شناس و مشاور د ر اين آزمون بيان كرد : نتايج اوليه آزمون 
كتبى د ر نيمه اول ارد يبهشــت ماه سال جارى اعالم مى شود  و منتخبان آزمون براى 
شركت د ر مصاحبه تخصصى و حضورى د عوت مى شوند  كه با قبولى د ر مصاحبه، د ر 

كانون مشاوران و روان شناسان خاد ميار خانواد ه رضوى جذب خواهند  شد .

خـــبر

 قد س   قائم مقام توليت آستان قد س رضوى 
مى گويد:  فاز د وم زائرشهر رضوى تا 6 ماه د يگر به 

بهره برد  ارى مى رسد . 
ســيد  مرتضى بختيارى ساخت اين پروژه كالن را 
از نخســتين اقد ام آستان قد س رضوى د ر راستاى 
تحقق منشور هفت گانه رهبر معظم انقالب مى د اند  
و مى گويد : فاز اول پروژه زائرشهر رضوى د ر حد اقل 
زمان و با باالترين كيفيت افتتاح شد ه و حاال پذيراى 
زائرانى است كه براى نخســتين بار به زيارت امام 

رضا(ع) مشرف مى شوند .
بختيارى مى گويد : فاز د وم اين پروژه نيز تا مهرماه 

97 به بهره برد ارى خواهد  رسيد .
قائم مقام توليت آستان قد س رضوى تأكيد  مى كند : 
با آغاز به كار زائرشــهر رضوى، زمينه اشتغال زايى 
مفيد  و پايد ار د ر راســتاى خد مات رسانى به زائران 

معزز حضرت رضا(ع) فراهم آمد ه است. 

 ظرفيت اسكان روزانه 20 هزار نفر 
معاون فنى و عمران موقوفات آستان قد س رضوى 
معتقد  است آستان قد س رضوى د ر راستاى خد مت 
به زائران محروم و كم د رآمد  ساخت زائرشهر رضوى 

را د ر د ستور كار خود  د ارد .
مهند س خليل اكبرى شاند يز د ر توضيح مشخصات 
فنى زائرشــهر رضوى مى گويد : اين زائر شــهر د ر 
زمينى به مساحت حد ود  35 هكتار د ر حال ساخت 
اســت كه د ر حــد ود  220 هزار متــر مربع زيربنا 
مشتمل فضاهاى اقامتى و خد ماتى تشكيل مى شود .

معاون فنى و عمران موقوفات آستان قد س رضوى 
اد امه مى د هد : حد ود  25 د رصد  از مســاحت زمين 
اين زائرشهر را بنا و 75 د رصد  د يگر به فضاهاى باز 
شامل زمين هاى ورزش، فضاهاى سبز، پاركينگ و... 

اختصاص يافته است.
وى مى گويد : ســاختمان هاى زائرسراى رضوى از 
د و بخش اقامتى و خد ماتى تشــكيل شــد ه است. 
همچنين حــد ود  21 د رصد  از كل فضاى زمين را 
ســاختمان هاى اقامتى و د ر حد ود  4 د رصد  را نيز 

فضاهاى خد ماتى اشغال خواهد  كرد .
مهند س اكبرى با اشــاره به اينكــه د ر طراحى و 
ساخت زائر شــهر د و نوع زائر د  ر نظر گرفته شد ه 
است، مى افزايد : برخى از زائران به صورت خانواد گى 
و برخى نيز د ر قالب هيئت هاى مذهبى به مشهد  

مقد س ســفر مى كنند  كه د ر اين زائرشــهر براى 
هرگروه اسكان ويژه اى د ر نظر گرفته شد ه است.

وى با بيان اين مطلب كه اين زائرســرا د ر سه فاز 
ســاخته مى شود ، مى گويد : فاز يك اين پروژه سال 
گذشــته به بهره برد ارى رســيد . اين فاز شــامل 
مساحتى 10 هكتارى است كه 31 بلوك د ارد  كه 
28 بلوك آن به صورت ســوئيت و سه بلوك د يگر 

به صورت ســالنى ويژه هيئات است. همچنين د ر 
هر بلوك  اقامتى 25 سوئيت د ر د و طبقه براساس 

استاند ارد ها و امكانات هتل ساخته مى شود .
معاون فنــى و عمران موقوفات آســتان قد س 
رضــوى اد امه مى د هد : همچنيــن د ر فاز يك، 6 
سالن پيش بينى شد ه كه هركد ام د ر حد ود  90 

نفر ظرفيت د ارد .

وى به مشــخصات هر سوئيت هم اشاره مى كند  و 
مى گويد : هر ســوئيت مساحتى حد ود  40 و د اراى 

يك تراس، ســرويس بهد اشتى، 
حمام و آشپزخانه كوچك است. 
بلوك هاى ويژه هيئات نيز د و طبقه 
بود ه و د ر ورود ى هاى سالن د اراى 
ســرويس هاى بهد اشتى و حمام 

عمومى هستند .
اكبرى اضافه مى كند : د ر محوطه 
جلوى بلوك هاى هيئتى فضاهايى 
به عنوان آشپزخانه د ر نظر گرفته 
شد ه اســت؛ هر سالن بلوك هاى 
هيئتى، بد ون احتساب تخت هاى 
د و طبقه و بر اساس تخت هاى يك 
طبقه، حد ود  90 نفر ظرفيت د ارد .

وى با اشــاره به اينكه زائر شهر 
رضــوى ظرفيت اســكان روزانه 20 هــزار نفر را 
د ارد ، مى گويد : اجراى اين پروژه از ســرعت بااليى 
برخورد ار اســت و براى اينكه سرعت كار تبعات 
ند اشته باشــد  يك شــوراى راهبرد ى د ر آستان 
قد س تشكيل شــد  كه گزارش جلسات اين شورا 

براى قائم مقام محترم توليت آستان قد س رضوى 
ارسال مى شود .

معــاون فنى و عمــران موقوفات آســتان قد س 
رضوى تأكيــد  مى كند : همچنيــن اين معاونت 
چهار كميسيون تخصصى شامل كميسيون هاى 
معمارى، ساختمان، تأسيســات و برنامه ريزى و 
كنترل پروژه، تشــكيل د اد ه  است كه كار بررسى 
و ارزيابى فنى و مهند ســى پروژه را با د قت بسيار 

زياد ى پيگيرى مى كنند .

 زائرشهر، شهرى با پيوست فرهنگى 
پيوست فرهنگى زائر شهر از سوى قائم مقام توليت 
آستان قد س رضوى به مؤسسه خد مات زائر شهر 

رضوى ابالغ شد ه است. 
معاون فرهنگى ســازمان فرهنگى آســتان قد س 
رضوى موضوع پيوســت فرهنگى با رويكرد  جد يد  
آســتان قد س رضوى را ناظر به مصاد يق مختلف 
به جهت مأموريت فرهنگى آســتان قد س رضوى 
مى د انــد  و مى گويــد : اگر كار علمــى،  اقتصاد ى،  
پژوهشــى و عمرانى د ر آستان قد س رضوى انجام 
مى شــود ، د اراى راهبرد ى جد ى است كه صرفاً به 

چارچوب حرم مطهر رضوى منحصر نمى شود .
حجت االسالم  والمسلمين بذرگرى هاشمى با اشاره 
به اين كه هر سخت افزار و نرم افزارى كه د ر آستان 
قد س رضوى د ر حال شكل گيرى است، بايد  قبل از 
شكل گيرى پيوست فرهنگى مشخصى د اشته باشد ، 
مى افزايد : مد يريت پيوســت فرهنگى د ر سازمان 
فرهنگى آســتان قد س رضوى ايجاد  شد ه است تا 
موضوع پيوســت فرهنگى را د ر مجموعه آســتان 

قد س رضوى مد يريت كند .
وى تأكيــد  كــرد : بخــش مالى 
پيوست فرهنگى به ميزانى اهميت 
د اشته است كه د ر بود جه 96 براى 

آن برنامه ريزى شد ه بود .
حجت االسالم والمسلمين بذرگرى 
هاشــمى مى گويــد :  پيوســت 
فرهنگى زائر شــهر با مطالعات 
ميد انى د ر خصوص نســبت زائر 
شــهر با زائران و حرم مطهر و با 
د ر نظر گرفتن مسائل كالن مورد  

بررسى قرارگرفته است.
والمســلمين  حجت االســالم  
بذرگرى هاشمى خاطرنشان كرد :  
پيوست فرهنگى زائر شهر پس از 
جمع بند ى د ر كميسيون تخصصى فرهنگى آستان 
قد س رضوى به تأييد  قائم  مقام توليت آستان قد س 
رضوى رسيد ه و مقرر شد ه گزارش اجراى پيوست 

فرهنگى هر سه ماه يك بار ارائه شود .

6 ماه د يگر، فاز د وم زائرشهر رضوى هم به بهره برد ارى مى رسد 

شهرى براى تكريم زائران

 فاز اول پروژه 
زائرشهر رضوى 

د ر حد اقل زمان و 
با باالترين كيفيت 
افتتاح شد ه و حاال 

پذيراى زائرانى 
است كه براى 

نخستين بار به 
 زيارت امام رضا

مشرف مى شوند 

بــــــــرش

همزمان با اعياد  مبارك 
ماه هاى رجب و شــعبان ايســتگاه 
صلواتى باب الجواد (ع) ميزبان زائران 

مسئول ايستگاه صلواتى باب الجواد (ع) 
گفت: د ر اين ايام نورانى كه شــاهد  
تشــرف گســترد ه زائران از د ورترين 
نقاط كشور به مشهد  مقد س هستيم، 

رئيس اد اره علــوم قرآنى 
آســتان قــد س رضوى گفــت: به 
مناسبت فرا رسيد ن جشن هاى ايام 
شعبانيه سلســله نشست هاى قرآنى 
د ر د ارالقرآن الكريم حرم مطهر رضوى 

حجت االسالم مهد ى شجاع با بيان 
 رجب؛ 

aq
r.i
r :

ها
س 

عك
  

خبر

رئيس سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد  آستان قد س رضوى:

آماد ه ايم براى زائرشهر كتابخانه د يجيتال بنا كنيم
رئيس ســازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد  آســتان قد س رضوى مى گويد :  آماد گى براى 
ســاخت كتابخانه د يجيتال و موزه د ر زائر شــهر رضوى براى تقويت د انش فرهنگى زائران امام 

رضا(ع) وجود  د ارد .
محمد  هاد ى زاهد ى معتقد  است زائر شهر رضوى محلى است كه زائران به نيازهاى اوليه خود  بايد  

د سترسى راحت د اشته باشند  و فرصتى براى معرفى فرهنگ اسالمى و رضوى است.
وى تصريح مى كند :  آماد گى ساخت يك كتابخانه د يجيتال و موزه د ر زائر شهر رضوى با محور 

زيارت و ترويج فرهنگ رضوى وجود  د ارد .
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سیاستوبینالملل روزنامـهصبـحایـران

باید منتظر پاسخ موشکی جبهه مقاومت و سوریه باشند فارس: محمدنبی حبیبی اظهار داشت: ترامپ بدون اجازه کنگره و شورای امنیت سازمان ملل با همراهی لندن و پاریس به سوریه حمله 
کرد، او تمام قواعد بین المللی را زیرپا گذاشت تا شکست تروریست ها در سوریه را التیام ببخشد. وی افزود: جبهه مقاومت باید رژیم صهیونیستی را با همان ابزاری که آمریکا به سوریه حمله کرد مورد 

هدف قرار دهد. دبیرکل حزب موتلفه اسالمی در منطقه گفت: وقتی هزینه موشک پرانی های آمریکا را عربستان پرداخته است، بنابراین باید در انتظار پاسخ موشکی جبهه مقاومت و سوریه نیز باشند.

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

پیشنهادتأسیسنیروگاههای
هستهایکوچکجدیددرایران

مهر: مجتبی ذوالنور با اشاره به اجالس اخیر 
همکاری های هسته ای ایران و چین که با 
حضور تعدادی از نمایندگان مجلس برگزار 
شــد، گفت: این اجالس با میزبانی چین و 
با حضور کشــورهای ۱+۵ برگزار شــد. در 
مجموع همایش غنی و پرمحتوایی برگزار 
شد و طرف های ایرانی و چینی، موضوعات 
خــود را در همایش و ســمینار ارائه دادند. 
رئیس کمیته هسته ای مجلس با اشاره به 
بازدید از نیروگاه های هسته ای چین، گفت: 
مذاکراتی در خصوص همکاری های متقابل 
و تأسیس نیروگاه های هسته ای کوچک  در 
ایران توسط چین صورت گرفت. وی اظهار 
داشت: این پیشنهاد مورد استقبال چینی ها 
قرار گرفت و مقرر شد در سطوح دیگر، این 

موضوع مورد پیگیری قرار گیرد.

تازمانمحققشدناهدافمان
درسوریهمیمانیم

تسنیم: »نیکــی هیلی«، سفیر آمریکا در 
ســازمان ملل متحد در مصاحبه ای گفت 
کشــورش تا زمــان محقق شــدن اهداف 
واشــنگتن در ســوریه در این کشور باقی 
خواهــد ماند. هیلــی در مصاحبه با برنامه 
»فاکس نیوز ســاندی« گفت: »تا وقتی که 
اهدافمان را محقق نکنیم، از ســوریه خارج 

نخواهیم شد. 
کاری که او )ترامپ( انجــام داده این بوده 
که با متحدانمان صحبت کرده و گفته که 
الزم اســت آنها کار بیشتری انجام دهند و 
نباید این طور باشد که فقط ما در آنجا کار 
انجام دهیم.« دیپلمات آمریکایی اضافه کرد: 
»بگذاریم خیلی روشن بگویم. اگر ما از آنجا 
خارج شویم - و زمانی که خارج شویم- به 
خاطر این است که ببینیم کارها دارند پیش 

می  روند.«

مراکشجنگندههایشرا
ازائتالفعربیخارجمیکند

ایسنا:منابع محلی مراکش گزارش دادند، 
ارتش این کشور تصمیم گرفته جنگنده های 
خــود را که در چارچــوب ائتالف عربی به 
رهبری عربستان در جنگ یمن مشارکت 
داشــتند را بازگرداند. برخی از تحلیلگران 
عقب نشــینی جنگنده های مراکــش را با 
حوادث صحرای غربــی و منطقه حائل در 
ارتباط دانستند، برخی نیز این اقدام مراکش 

را طبیعی عنوان کردند.

بایدبهروندسیاسی
درسوریهبازگردیم

ایسنا: فدریــکا موگرینی مسئول سیاست 
خارجی اتحادیه اروپا در نشســت ســران 
اتحادیــه عرب درباره تنش ها در ســوریه 
گفــت: باید به روند سیاســی در ســوریه 
بازگردیم. مذاکره میان طرف های ســوری 

باید تحت نظر سازمان ملل آغاز شود.
وی بدون توجه به عدم اعالم هرگونه نتیجه 
رســمی در بررســی موضوع ادعائی حمله 
شــیمیائی هفته گذشته در شهر دوما واقع 
در ســوریه تأکید کرد: باید کســانی که از 
ســالح های شیمیایی در ســوریه استفاده 

کردند، مجازات شوند.

پوتینخواستارهمکاری
بااتحادیهعربشد

مهر: رئیس جمهــور روســیه در پیامی 
به نشســت ســران اتحادیه عرب خواستار 
همکاری مشــترک اتحادیه عرب و مسکو 
بــرای تضمین امنیــت منطقه ای شــد. 
»والدیمیــر پوتین« در این پیام به ســران 
عربی اطمینان داد که مسکو آمادگی دارد 
تا روابط خــود با اتحادیه عرب را به منظور 

تضمین امنیت منطقه ای تقویت کند.
در این پیام تأکید شــده اســت که پوتین 
امیدوار اســت که بعد از نابودی توان اصلی 
داعش در سوریه و عراق، روسیه و کشورهای 
عربی بتوانند به منظور رسیدن به راهکاری 
سیاســی برای بحران های منطقه همکاری 
کنند و عــالوه بر آن در زمینه بازســازی 
کشورهای بحران زده و حل بحران انسانی 

موجود در این مناطق همکاری کنند.

نگاه به رویدادها

گزارشمیدانیقدسازحمالتروزشنبهائتالفغربیبهسوریه
تماشایترقهبازیرویپشتبام

سیاست:آنچه در ادامه میخوانید، روایت حجت االسالم حمیدرضا غریب رضا، 
مدیر ایرانی موسســه گفت وگوی دینی وحدت دمشق است که مدتی است در 
سوریه مستقر است و از نزدیک در جریان اتفاقات آن قرار دارد. از او خواستیم نحوه 

مواجهه مردم سوریه با حمله موشکی آمریکا و متحدانش را برایمان بازگو کند. 

اذان دمشق زیر موشک باران آمریکا
هم افتخار آمیز بود و هم آرامش بخش، وقتی در اوج صدای موشک باران و ضد 
هوایی، صدای اذان صبح را از مناره  مساجد دمشق می شنیدیم. ساعت حدود 4 
صبح بود تقریبا نیم ساعت مانده به اذان صبح به وقت دمشق. با صدای ترقه بازی 
موشکی از خواب بیدار شدیم. بعضی به شوخی گفتند: آمریکایی ها برای نمازشب 
و اذان صبح بیدارمان کرده اند! موشک پرانی مثلث آمریکا، انگلستان و فرانسه ۵0 
دقیقه طول کشید. خیلی ها باالی پشت بام رفته بودند تا بمباران را رصد کنند! 
بســیاری از عکس و فیلم های منتشر شده از بمباران با تلفن همراه مردم گرفته 

شده و در شبکه های اجتماعی منتشر شد. 

مردم زودتر از خورشید بیرون آمدند
خیلی ها که نظامی هم نبودند به نشانه آمادگی دفاع از کشورشان با لباس نظامی 
به خیابان آمدند. بعضی از روحانیون اهل سّنت به جای قبای سّنتی خود، لباس 
نظامی به تن کرده بودند و عمامه به سر به میان مردم آمده بودند. همه آمدند و 
می گفتند: زندگی عادی در خیابان های دمشق جریان دارد و سر وصدای رسانه ها 

درباره دمشق مثل همیشه دروغ است. 
بعضی از مهمترین شعارهای مردم عبارت بود از:

 ما ملت ســوریه خواهان زندگی هستیم، ترور و جنگ و موشک هایتان بر ما 
تاثیرگذار نیست. 

 می خواهم به ترامپ بگویم: خدا حامی سوریه است. 
 صبح عّزت و کرامت شما بخیر...

 دیوارهای قلعه سوریه هیبت پوشالی آمریکا را شکست ... 
 ما از موشــک های آمریکا نمی ترسیم. ما به پناهگاه نرفتیم بلکه به میدان ها 

و خیابان ها آمدیم تا بگوییم نمی ترسیم و در مقابل آمریکا ایستادگی می کنیم. 
 تاریخ بنویسد، بگذار همه دنیا بشنود: ننگ بر شما، ملت سوریه در مقابل شما 

رکوع نخواهد کرد. 
 از نیروهای سامانه دفاع هوایی تشکر می کنیم. 

 به خیابان ها آمدیم تا به دنیا بگوییم ملّت سوریه از مرگ نمی ترسد. 
 این موشک ها هوشمند نبود مثل خود ترامپ موشک هایش هم احمق بودند. 
 ما صخره نفوذ ناپذیر هســتیم همه دیدند که برخالف میل آمریکا، غوطه را 

آزاد کردیم. 
 دالرهای کشورهای عربی را فقط با ۵0 دقیقه بردند و به ریش شان خندید. 

خدا ارتش سوریه را خیر بدهد. 
 این ضربه ها قدرت و معنویت و اتحاد ملّی ما را افزایش می دهد. 

 تا وقتی رئیس جمهورمان معتقد به مقاومت است تا وقتی که مردان خدا از 
سوریه دفاع می کنند، سوریه سقوط نخواهد کرد. 

 هیچ کس نترسید. مردم از ترقه بازی نمی ترسند. 
 ما جنگ های زیادی را پشت سر گذاشتیم و به مقاومت عادت داریم. 

 به عربســتانی ها می گویم شما عرب هستید ننگ است برای شما که هزینه 
حمله به کشور عربی دیگر را بپردازید. 

 این حمله ها اراده ما را در مبارزه با تروریسم تکفیری از بین نمی برد. 
 از جان سوریه چه می خواهند؟ جنگ جهانی را علیه سوریه به راه انداختند. 

 می خواهم به ترامپ ترســو بگویم: ما از تو و موشک هایی که امروز بر سرمان 
ریختی قویتریم. 

 بزرگترین پیروزی این است که وقتی با موشک ما را زدند، به خیابان آمده و 
جشن گرفتیم. 

بهترین حاشیه ای که در نوشته های عربی برای این جنایت دیدم ضرب المثلی 
بود که در آن جای »کوه« و »ترامپ« را عوض کرده بودند. در زبان عربی وقتی 
شخصی با سر و صدای زیاد توجه  دیگران را به خود جلب می کند و مردم توقع 
انجام کاری خارق العاده و بزرگ را دارند ولی خروجی کارش کوچک و غیر قابل 
توجه است می گویند: »تمخض الجبل فولد فأرا« یعنی کوه درد زایمان گرفت و 
موش به دنیا آورد! بعضی نویسندگان عرب زبان بعد از موشک پرانی سه کشور 
آمریکا، انگلستان و فرانسه نوشتند: ترامپ درد زایمان گرفت و موش به دنیا آورد!

مهمترینچالشمنطقهخطمشیایراناست
رئیس  الســلمی«  »مشــعل  فارس:
پارلمــان عربی در مصاحبــه با روزنامه 
ســعودی »الحیاة« با اشــاره به اینکه 
مهم ترین چالش هــای منطقه در حال 
حاضر، خط مشی ایران است، گفت: »ما 
خط مشی ایران را زیرنظر داشته و با آن 
مخالفت و مقابله می کنیم.« وی بار دیگر 
مدعی حمایت ایران از جنبش انصار یمن و شلیک موشک های بالستیک ایرانی 
به عربســتان سعودی شد و گفت: »تروریسم در برخی کشورهای عربی همانند 
یمن که در نتیجه کودتای شبه نظامیان حوثی مورد حمایت نظام ایران به وجود 
آمد، گسترش یافته است و این شبه نظامیان تجاوزاتی را علیه کشورهای همسایه 
انجام می دهند و موشک های بالستیک ساخت ایران را به خاک عربستان سعودی 

شلیک می کنند که تهدیدی آشکار برای امنیت عربی و منطقه ای است.«

تحریمهاعلیهروسیهکاستهنمیشود
مهر:»هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان با انتقاد از سیاســت های روسیه اظهار 
داشــت: تا زمانی که رفتار روســیه تغییر نکند و در ارتباط با اوکراین نیز توافق 
مینسک را اجرا نکند، تحریم های اروپا علیه مسکو کاهش نخواهد یافت. وی در 
خصوص حمله آمریکا به سوریه گفت: دستیابی به صلح در سوریه تنها از طریق 
راهکار سیاسی میسر بوده و ما باید فشار سیاسی خود بر روسیه را افزایش دهیم 

تا مسکو مانع از اقدامات شورای امنیت در این راستا نباشد.

هیچکشوریحقتنبیهکشورها،خارجازموازین
بینالمللیراندارد

مهر:محمد جواد ظریف در گفت وگوی 
تلفنــی با  وزیر امور خارجه انگلســتان 
ضمن محکومیت حمله خودســرانه به 
ســوریه، مجددا بــر مخالفت جمهوری 
اســالمی ایران با کاربرد هرگونه سالح 
شیمیایی تأکید کرد و با یادآوری سابقه 
کاربرد ســالح شــیمیایی علیه ایران با 
حمایت آمریکا، انگلیس و فرانســه از برخورد دوگانه غرب انتقاد کرد. وی اقدام به 
حمله قبل از ورود بازرسان سازمان منع سالح های شیمیایی را سوال برانگیز خواند 
وی با انتقاد از اقدام خودسرانه، غیرقانونی و یکجانبه آمریکا، انگلیس و فرانسه در 
تجاوز به سوریه به وزیر خارجه انگلستان یادآور شد هیچ کشوری بطور خودسرانه 
حق اجرای مقررات تنبیهی علیه سایر کشورها را خارج از موازین بین المللی ندارد.

گزارش خبری

فرانسه،انگلیسوآلمانبهدنبالاعمالتحریمهایجدیدموشکیبهایرانهستند

خوش خدمتی تروئیکا به آمریکا

360 درجه

 سیاســت/میناافرازه   منابع خبری از برنامه ریزی های 
سه کشور اتحادیه اروپا )انگلیس، آلمان و فرانسه(، برای اعمال 
تحریم های جدید به بهانه فعالیت های ادعایی تهران در سوریه 

خبر دادند. 
رسانه های خارجی گفته اند که دیپلمات های تروئیکای اروپایی 
در هفته های گذشــته برای متقاعد کردن اعضای این اتحادیه 
برای پیشبرد طرح تحریم ها البی کرده اند، اما با مقاومت اتریش، 

قبرس، یونان، ایتالیا، اسپانیا و سوئد رو به رو شده اند. 
پایگاه خبــری پولیتیکو طرح تحریم های جدیــد را با هدف 
منصــرف کردن »دونالد ترامپ«، رئیس جمهور آمریکا از باطل 
کردن »برنامه جامع اقدام مشــترک«، موســوم به »برجام« یا 

همان توافق هسته ای ایران و گروه ۱+۵ عنوان کرده است. 
 بر این اساس، در نشست هایی که در هفته های گذشته انجام 
شــده پاریس، برلین و لندن فهرستی از ۱۵ موسسه و فرد که 
به ادعای آن ها در فعالیت های ایران در سوریه نقش دارند تهیه 
کرده و خواستار تحریم آن ها شده اند. با توجه به اینکه اولتیماتوم 
برجامی ترامپ در )۱2 می، برابر با 22 اردیبهشــت( به پایان 
می رســد، دولت های اروپایی بر این نظر هستند تا ترامپ را به 
تداوم توافق برجام مجاب کنند. به گزارش رویترز در فهرســت 
تحریم های جدید پیشنهادی نام افرادی دیده می شود که یا با 

برنامۀ موشکی ایران و یا با حضور این کشور در سوریه در ارتباط 
هستند. پس از ناکامی مقامات اروپایی برای محدود کردن برنامه 
موشکی و فعالیت های منطقه ای کشورمان با اقداماتی همچون 
ســفر وزیر امور خارجه فرانســه به ایران، مطرح می شود که با 
تحریم کشــورمان بتوانند ترامپ را متقاعد کرده و نگرانی های 
وی و جامعه جهانی را در خصوص قدرت موشکی ایران برطرف 
کنند و لزومی برای خروج از برجام وجود ندارد و با تحریم های 

جدید ایران مهار می شود.
این در حالی اســت که عباس عراقچی پس از پایان نشســت 
کمیسیون مشترک برجام اعالم کرد که اروپایی ها خواهان حفظ 
برجام و باقی ماندن لغو تحریم ها هستند و آن ها توجه دارند که 
منطبــق با برجام، باید تمامی موارد لغو تحریم ها به قوت خود 
باقی بماند و ایران از مزایای لغو آن ها منتفع باشد.بدین ترتیب 
عمالً شاهدیم که اروپایی ها نه تنها به دنبال لغو تحریم ها نیستند 
بلکه از سوی دیگر با در پیش گرفتن رفتارهای متناقض سعی 
می کنند محدودیت های دیگری را به بهانه راضی نگه داشــتن 

ترامپ به ایران اعمال کنند.

پیام واحد ایران برای غرب
گرچه تصویب این تحریم ها، نیازمند رأی مثبت تمام 28 عضو 
اتحادیه اروپاست، اما دولت هایی همچون ایتالیا اعمال چنین 
تحریم هایی را برای اقناع ترامپ جهت خارج نشــدن از برجام 
کافی ندانســته و بر به خطر افتــادن پیوندهای تجاری اروپا با 

ایران تاکید دارد.
تمامــی تالش های ترامپ و هم پیمانان اروپایی وی درحالی با 
جدیت دنبال می شــود که در داخل ایــران پیام واحد در عدم 
مذاکره بر ســر منافع ملی و برنامه موشکی برای طرف غربی 
مخابره شده و با توجه به این شرایط، اروپایی ها مرحله تشدید 
تحریم ها را برای تن دادن ایران به خواسته آنان از سر گرفته اند. 
عالوه بر این، ترامپ و دولت های اروپایی با تکرار ادعاهای خود 

مبنی بر اســتفاده دولت اســد از تسلیحات شیمیایی و مقصر 
دانســتن ایران و روســیه در حمایت از وی، ســعی دارند دور 
جدیدی از طرح ایران هراســی و به تبع آن افزایش تحریم ها 
و تهدیدات را مستقیماً و یا غیر مستقیم با حمالت موشکی به 
مناطق سوریه کلید بزنند؛ چنان که مایک پنس معاون ریاست 
جمهوری آمریکا با اشاره به حمایت های ایران و روسیه از دولت 
سوریه گفت: اسد و حامیان آن نباید اراده ما را در مبارزه با دولت 

سوریه مورد آزمون قرار دهند. 

تحریم های جدید، امتیاز خواهی اروپا 
جواد کریمی قدوسی بر این باور است که تروئیکای اروپایی برای 
اینکه هر روز فرصت رجز خوانی داشته باشند، اسامی چندین 
شــرکت و افراد را در فهرست تحریم ها اضافه می کنند. متهم 
کردن ایران در دخالت مسائل منطقه ای در حالی است، کاری 
که کشورمان انجام می دهد انتقال تجربه توسط کارشناسان به 

کشورهای همسایه است.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس معتقد 
اســت: اروپایی ها در مذاکرات با مقامات دیپلماتیک کشورمان 
مبنی بر اینکه چه آمریکا در برجام بماند یا خارج شــود، حرف 
صریح خود را درباره اعمال تحریم علیه ایران تکرار کرده اند. آن ها 
آشکارا می گویند اگر می خواهید در برجام با شما همکاری کنیم 
باید امتیاز بدهید و رفتن بشــار اسد، تضعیف انصاراهلل و قطع 

برنامه موشکی خواسته صریح آن هاست.
نماینده مردم مشــهد تصریح کرد: طی یکــی دو هفته آینده 
اجالســی در اروپا به نام »ایران در بحران« تشکیل خواهد شد 
که هدف برگزاری این اســت که چون ایران در حال فروپاشی 
است و نگرانی در این باره وجود دارد باید برای آن زمان اقداماتی 
پیشــنهاد داده شود، در حالی که عده ای هم در داخل بر طبل 
ایــن ادعا می کوبند و تمامی این برنامه ریزی ها در نهایت برای 

این است به باجی که می خواهند برسند.

اجالس  آرشخلیلخانه   سیاست/  
ســران اتحادیه عرب در ظهران عربستان 
زیر سایه حمالت موشکی آمریکا، انگلیس 
و فرانسه به خاک ســوریه با چالش های 
جدی حول دستور کار تنظیم شده برای 
آن که دستپخت سعودی هاست مواجه بود.

در  که  ســعودی  عربستان 
ریاســت  دیشــب  اجالس 
اتحادیــه عــرب را از اردن 
تحویل گرفــت، در همین 
نخســتین گام  بــا چینش 
گزینشی موضوعات نشست 
تمامی تالش خــود را بکار 
گرفت تا همــه چالش های 
موجود در برابر کشــورهای 
عربی را به شــکلی تسبیح 
وار، به نحوی کنار هم بنشاند 
که در نهایت به هدف اصلی 
خود یعنی متهم کردن ایران 
به نقش آفرینی در همه این مســائل و در 
نهایت به گفته کریم بیتار، تحلیلگر مؤسسه 
مطالعات بین المللی و امور اســتراتژیک 

پاریس بسیج اعراب علیه ایران برسد. 

اختالفات فاحش سران عرب
موضــوع صلح اعراب و اســرائیل و آینده 
قدس، حمله موشکی آمریکا و متحدانش 
به ســوریه و بحران 6 ساله در این کشور، 
تحوالت یمــن و آنچه حمایــت ایران از 
حوثی ها خوانده شــده و در نهایت ادعای 
ائتالف عربســتان درباره دخالت ایران در 
منطقه محورهای اصلی نشســت سران 

اتحادیه عرب را تشکیل می داد.
بدین منظــور ریاض از گنجانده شــدن 
موضوعات مهمی چــون اختالفات درون 

جامعه عربی و بحران منطقه خلیج فارس 
و پرونده بحرین در این اجالس جلوگیری 
کرد. امیر قطر که کشورش از حدود ۱0 ماه 
پیش با عربستان سعودی درگیر یک تنش 
سیاسی بزرگ بوده در این اجالس شرکت 
نکرد. در نشســت دیروز همچنین خلیفه 
بن زائد آل نهیان، حاکم امارات، عبدالعزیز 
بوتفلیقه، رئیس جمهــوری الجزایر و نیز 
قابوس بن سعید، پادشاه عمان هم حضور 
نیافتند.  روزنامه لبنانی النهار خبر داد در 
حالی که دولت عربســتان سعودی تالش 
کرد موضع کشورهای عضو اتحادیه عرب 
را بــا خود همراه کند، نمایندگان الجزایر، 
لبنان و عراق، نســبت به بند ضد ایرانی 
در بیانیــه پایانی نشســت وزرای خارجه 
این اتحادیه که برای تصویب در نشســت 
سران تنظیم شده بود و ایران را به دخالت 
در امور کشورهای عربی متهم کرده است 

اعتراض کردند.
در همان آغاز کار ملک عبداهلل پادشاه اردن 
که ریاســت اتحادیه عرب را به عربستان 
تحویل می داد در اظهاراتی کنایه آمیز گفت 
که تالش های کشورش در در دوره ریاست 
بر اتحادیه عرب در جهت حل مشــکالت 
عربی و به ویژه فلسطین بوده است و تأکید 
کرد: ما حامی همــه طرحهای مربوط به 
روند سیاسی در سوریه و کاهش تنش در 
آن هستیم و با تشدید درگیری ها مخالفیم 
و بر اصل حسن همجواری تاکید می کنیم.

ماهی گیری ریاض از آب گل آلود
به باور تحلیلگران رسانه های مختلف عرب 
زبــان و غربی، ریاض تالش دارد تا پس از 
این مواجهه سیاسی و نظامی میان سوریه 
و متحــدان او یعنی ایران و روســیه، به 

کشــورهای عربی فشار وارد کند تا سطح 
مواضع سیاسی ضد ایرانی خود را افزایش 
دهنــد و فضای موجود را نوعی مواجهه با 

ایران جلوه دهند.

صدای گوشــخراش همکاری با 
اسرائیل

به باور یک کارشناس مسائل جهان عرب 
تأکیــد بر اینکه ایران خطــری بزرگتر از 
اســرائیل برای اعراب است و تالش برای 
فشار بر فلســطینی ها برای پذیرش صلح 
با اسرائیل در حالی که عربستان سعودی 
روابط خود را با این رژیم به صورت علنی 
درآورده و روز بــه روز به تل آویو نزدیکتر 
می شــود پروژه ایست که در همین مسیر 

تعریف شده است.
صباح زنگنه می گوید: ریاض امیدوار است 
پس از حمله موشــکی آمریکا و متحدان 
اروپایی اش به اهدافی در خاک ســوریه به 
تالفی شکست های گروه های تروریستی، 
جنگ جدید را مقابله مســتقیم با نفوذ و 
حضــور ایران در ســوریه معرفی کند. در 
حالی که هزینه حمالت موشــکی شنبه 
شــب به ســوریه را مثل ســال گذشته 
عربستان سعودی متقبل شده بود و هزینه 
2 میلیارد دالری موشک های شلیک شده 

به سوریه را پرداخت.
این کارشناس مســائل منطقه می گوید: 
این اجــالس به دنبال بقیــه تالش های 
عربســتان و بن سلمان اســت تا از خال 
مشــکالتی که برای مصر و عراق و سوریه 
پیش آمده سوءاستفاده کند و با بهره گیری 
از بیت المال مســلمین هژمونی خود را بر 

کشورهای عربی اعمال کند.
وی می افزاید: این اجالس متأسفانه به جای 

پرداختــن واقعی به موضوع فلســطین و 
حمله 3 قدرت غربی به یک کشــور عرب 
یعنــی ســوریه  به موضعــات انحرافی و 
تالش برای فرار از مســئولیت عربستان 
در مشکالتی که به خصوص برای سوریه 
بوجــود آورده و جنایت هایی که در یمن 

مرتکب شده است پرداخت.
زنگنه با بیان اینکــه اتحادیه عرب در دو 
دهه گذشته از ایجاد اجماع در مورد مسائل 
جهان عرب ناتــوان بوده می گوید: در این 
مقطع محمد بن ســلمان برای پیشبرد 
اهداف سیاســی خود در داخل و منطقه 
تــالش دارد تا اجماعی به نفع اســرائیل 
ایجاد کند اســرائیلی که مدام به کشتار 
فلســطینی ها ادامه می دهد و کشورهای 
عربی در برابر آن سکوت کرده اند یا نسبت 
بــه حمله به یک کشــور عربــی به جای 
اعتراض به متجاوزان متأسفانه خود حمله 
را تأیید می کنند و از کشــورهای متجاوز 
تشکر می کنند.  صباح زنگنه اظهار می دارد: 
خیر و صالحی از اینگونه اجالس ها انتظار 
نمی رود. عربستان نخواهد توانست با همه 
پول هایی که خرج تروریست ها و حمالت 
موشــکی آمریکا می کند و رشوه هایی که 
به کشورهای عربی می دهد اجماعی بین 
آنها ایجاد کند. چرا که هنوز در میان این 
کشــورها دولتهای ملی و مستقل وجود 
دارند. هنوز لبنان با تمام مشــکالتی که 
عربستان برایش ایجاد کرده پایدار و محکم 
باقی مانده عراق از قدرت منطقه ای برای 
مســتقل بودن برخوردار اســت. الجزایر 
حضور دارد و می تواند نقش متفاوتی ایفا 
کند و با این نمایش های گرایش به اسرائیل 
قطعاً فاصلــه خواهد گرفــت. همچنین 
حکومت عمان و قطر و دیگر کشــورهای 
عرب از اینکه ذیل رهبری عربســتان قرار 

بگیرند خودداری می کنند.
وی خاطرنشــان می کنــد: در گذشــته 
بودند صداهایی در میان ســران و رهبران 
کشورهای جهان عرب که این کشورها را 
به  همکاری منطقه ای با ایران و ترکیه به 
عنوان دو کشور مسلمان و همسایه جهان 
عــرب دعوت می کردند امــا اکنون کمتر 
شــاهد این اقدامات و صداهای حکیمانه 
و مدبرانــه در مدعیــان رهبــری جامعه 
عرب هســتیم و این حرکت ها در میان 
به اسرائیل  صداهای گوشخراش نزدیکی 

گم می شود.
عربستان تالش می کند با ایجاد یک دشمن 
فرضی بنام ایران بقیه کشورها را زیر چتر 
خودش بگیرد. این نوع دشــمن تراشی به 
مصلحت جهان عرب و عربستان نیست. به 
هر حال از اینگونه تالش ها عربستان طرفی 

نخواهد بست و بهره ای نخواهد برد.

نشستسراناتحادیهعربزیرسایهاختالفاتریزودرشتبرگزارشد

تالش ریاض برای افزایش ایران هراسی

نمایندگانالجزایر،
لبنانوعراق،نسبت
بهبندضدایرانیدر
بیانیهپایانینشست
وزرایخارجهاین
اتحادیهکهایرانرا
بهدخالتدرامور
کشورهایعربی
متهمکردهاست
اعتراضکردند

بــــــــرش

فارس:همزمان با برگزاری نشست سران اتحادیه عرب، ائتالف سعودی در 24 ساعت گذشته مناطق 
مختلف یمن را زیر بمباران جنگنده های خود قرار داد. این درحالیست که نیروهای ارتش و کمیته های 
مردمی یمن در بیست و چهار ساعت گذشته موفقیت های چشمگیری را در مقابله با نظامیان ارتش 
سعودی و مزدورانشان در جبهه های داخلی و برون مرزی حاصل کردند. در حمله هوایی دیروز ائتالف 
ســعودی، یکی از شبکه های مخابرات در منطقه الربادی شهر جبله در استان »إب« یمن هم هدف 
گرفته شد. منطقه »األبطح« شهر »قاره«، مناطقی پراکنده از شهرهای »حیدان«، »الظاهر« و »رازح« 
در اســتان صعده، منطقه الغور در شــهر مرزی غمر، تعز و الحدیدهو جیزان اهداف حمالت هوایی، 

موشکی و توپخانه ای عربستان سعودی در 24 ساعت گذشته بودند.

  عربستانبیشاز50باریمنرابمبارانکرد
آناتولی:مولود چاووش اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه با اشاره به حمله اخیر موشکی انگلیس، فرانسه 
و آمریکا به سوریه گفت: ما میان روسیه و آمریکا یکی را انتخاب نخواهیم کرد. همچنین ما میان رژیم 
اسد و آمریکا و فرانسه و انگلیس نیز یک طرف را انتخاب نمی کنیم. وی ادعا کرد: هدف ما برقراری 
راه حل سیاسی در سوریه، بازگرداندن صلح و تضمین ثبات سوریه، یکپارچگی و مرزی بوده و در این 

باره صادقانه رفتار می کنیم.
این در حالی است که پیشتر چاووش اوغلو در اظهاراتی مداخله جویانه اعالم کرد: حمالت آمریکا علیه 
رژیم اســد به دلیل استفاده »نظام اسد از سالح های شیمیایی« است. ما باید سوریه را در مقابل این 

رژیم حفظ کنیم.

  دودوزهبازیآنکارابینمسکووواشنگتن

خبر
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

غفلت از منزلت و معیشت فرهنگیان  فارس: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، می گوید: آموزش و پرورش در تأمین منزلت و معیشت معلمان خوب عمل نکرده است. محمد بیرانوند 
می افزاید: متأسفانه مطالبات فرهنگیان کامل پرداخت نشده و این معضلی است که سایر موضوعات در آموزش و پرورش را تحت تأثیر قرار می دهد. معلمان دو سال حق الزحمه امتحانات را نگرفته اند 

و ما امتحانات خرداد را پیش رو داریم. هر سال قول می دهیم مطالبات را به موقع پرداخت می کنیم و این موضوع عملیاتی نمی شود.
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معاون امور توانبخشی سازمان بهزیستی کشور:
بهزیستی ریالی به سازمان بیمه سالمت بدهکار نیست

میزان: معاون امور توانبخشی سازمان 
بهزیستی کشور گفت: با توجه به یکی 
از بند های قانون جامع حمایت از حقوق 
معلوالن، خدمات توانبخشی باید تحت 
پوشــش بیمه پایه قــرار گرفته و بیمه 
ســامت باید به این بخــش اعتباراتی 
را اختصاص دهد.  حســین نحوی نژاد 

گفت: سازمان بهزیستی کشــور هیچ بدهی به سازمان بیمه سامت ندارد. وی 
افزود: سازمان بیمه سامت موظف است به جامعه هدف تحت پوشش سازمان 
بهزیستی کشور اعم از معلوالن و زنان سرپرست خانوار خدمات بیمه ای ارائه دهد. 
نحوی نژاد ضمن تأکید بر اینکه جامعه هدف سازمان بهزیستی کشور از خدمات 
رایگان بیمه ای مستثنی نیستند، خواستار اختصاص بودجه ویژه به خدمات مورد 
نیاز جامعه هدف ســازمان بهزیستی کشــور از سوی سازمان بیمه سامت شد 
و اذعــان کرد: با توجه به تأکیــد قانون جامع حمایت از حقوق معلوالن، به نظر 
می رسد که سازمان بیمه سامت از همین امروز باید بودجه الزم برای این موضوع 

را پیش بینی کند.

یک مسئول وزارت بهداشت خبر داد
اعتبار ۳ میلیاردی برای درمان بیماران پروانه ای

ایسنا: مشاور معــاون درمان در امور بیماری های وزارت بهداشت ضمن تشریح 
اقدام های این وزارتخانه برای حمایت مالی و درمانی از بیماران ای بی، گفت: هدف  
ما در حوزه ای بی این اســت که دسترسی بیماران به خدمات را افزایش دهیم، 
از آن ها محافظت مالی کنیم و کیفیت خدمات مورد نیازشان را نیز ارتقاء دهیم. 
دکتر جمشید کرمانچی با بیان اینکه ردیف اعتباری که برای ارائه خدمات درمانی 
به این بیماران تعریف شده با اعتباری افزون بر 2 تا 3 میلیارد تومان در سال است، 
افزود: در حال حاضر حدود ۶۰۰ بیمار مبتا به ای بی را ثبت کرده ایم و به آن ها 
خدمت ارائه کرده و بسته خدمات درمان و پانسمان هایشان را به صورت رایگان به 
این بیماران ارائه می دهیم. وی گفت: مقرر شده است که بیماران ای بی دفترچه 
بیمه پایه داشــته باشند. به این ترتیب اگر بیمار شهری باشد، دفترچه خدمات 
درمانی یا تأمین اجتماعی دارد و اگر روستایی باشد، می تواند با فرم ارجاع پزشک 
روستا به شهر آمده و خدمات مورد نیازش را دریافت کند.  مشاور معاون درمان 
در امــور بیماری ها همچنین گفت: در حال حاضر حدود ۶۰۰ بیمار ای بی ثبت 
شده است، اما برآورد می شود که با توجه به آمار شیوع جهانی این بیماری و آمار 
شیوع آن در ایران، ۸۰۰ بیمار دیگر نیز در کشور وجود داشته باشد. شیوع جهانی 
ای بی ۹ نفر مبتا در هر یک میلیون جمعیت است و در ایران نیز هفت نفر در هر 

یک میلیون نفر جمعیت برآورد شده است.

مدیر کل عتبات سازمان حج و زیارت خبر داد
اعزام فوق العاده زائران به عتبات در رجب و شعبان

ایلنا:مدیــر کل عتبات ســازمان حج 
و زیــارت از اعزام های فــوق العاده در 
ایــام و اعیاد رجب و شــعبان خبر داد 
و نــرخ اعزام هــای زمینــی و هوایی را 
اعام کرد. مرتضی آقایی اظهار داشت: 
خیلی از مردم دوست دارند در این ایام 
خــاص در کنار مزار و مضجع شــریف 

امیرالمؤمنین )ع( و سیدالشهدا )ع( باشند، در همین راستا تاش کردیم اعزام های 
فوق العاده ای در نظر بگیریم تا به درخواست مشتاقان زیارت پاسخ مثبت دهیم. 
وی با اشــاره به اینکه عاقه مندان باید با مراجعه به دفا تر خدمات زیارتی تحت 
پوشش ســازمان حج و زیارت نسبت به ارائه درخواســت اعزام اقدام کنند، در 
خصوص نرخ اعزام  های هوایی و زمینی گفت: نرخ اعزام هوایی به عتبات از یک 
میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تا 2 میلیون و 2۵۰ هزار تومان است و نرخ زمینی از 

۹۸۰ هزار تومان تا یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

یک مدیر وزارت آموزش و پرورش خبر داد
پخش رسمی تلویزیون تعاملی »سینا« 

تا یک ماه آینده
جامعه: مدیر پروژه تولید برنامه های تلویزیون تعاملی وزارت آموزش و پرورش 
از پخش رسمی تلویزیون تعاملی ســینا تا یک ماه آینده خبر داد. مهدی علی 
اکبر زاده اظهار کرد: »تلویزیون تعاملی سینا« یک تلویزیون اینترنتی به نشانی 
sinatv.medu.ir است. وی با بیان اینکه در مرحله اول این پروژه روی موضوع 
آسیب های اجتماعی متمرکز شــدیم، گفت: برنامه هایی را پیرامون آسیب های 
اجتماعی مبتابه دانش آموزان تولید کردیم که خانواده ها مخاطبان آن هستند. 
این ویدیوها بتدریج در سینا تی وی بارگذاری می شوند. وی گفت: عموم مخاطبان 
می توانند وارد سامانه شده، تلفن همراه خود را وارد کرده و نام نویسی کنند، اما از 
زمان بارگذاری رسمی تلویزیون تعاملی سطوح دسترسی به برنامه ها تعریف شده 
و طبقه بندی خواهد شد. اکبر زاده با اعام اینکه تصمیم داریم تا یک ماه آینده 
پخش رسمی تلویزیون تعاملی را شروع کنیم، درباره ضرورت استفاده از محتوای 
تلویزیون گفت: فعاً استفاده از محتواهای بارگذاری شده اختیاری است، اما پس از 
آغازبه کار رسمی، احتماالً برخی برنامه های ما آموزش های جدی برای خانواده ها، 

معلمان و دانش آموزان است و تماشای آن ضرورت دارد. 

سخنگوی وزارت بهداشت:
پیرشدن جمعیت 

هزینه های بهداشتی- درمانی را افزایش می دهد
جامعه:سخنگوی وزارت بهداشت با بیان 
اینکه جمعیت کشور رو به مسن شدن 
اســت و از سویی بیماری های غیرواگیر 
شیوع زیادی دارد، بر ضرورت مشارکت 
خیران در حوزه سامت تأکید کرد. ایرج 
حریرچی، سخنگوی وزارت بهداشت، با 
اشاره به اینکه، کل هزینه های سامت 

در تمام دنیا در چند دهه گذشــته رو به افزایش بوده اســت، خاطرنشان کرد: 
هم اکنــون 1۰/3 درصــد از کل درآمد ناخالص ملی کشــورهای جهان صرف 
هزینه های سامت می شود؛ یعنی از هر 1۰ دالری که مجموع دولت ها و ملت ها 
هزینه می کنند، یک دالر صرف بهبود یا حفظ سامت مردم می شود. وی در ادامه 
افزود: سهم هزینه های سامت از کل هزینه های خانوار در کشور ما بیش از پنج 
درصد است که این موضوع در همه کشورهای در حال توسعه از جمله کشور ما 

یکی از عوامل قابل توجه ایجاد فقر در جوامع است. 
معاون کل وزارت بهداشت تصریح کرد: عوامل متعددی از جمله افزایش متوسط 
سن جامعه و افزایش تعداد و درصد سالمندان، شیوع بیماری های غیرواگیر مثل 
بیماری های قلبی- عروقی، دیابت و سرطان، افزایش انتظارات مردم، ورود دارو و 
فناوری نوین، عوامل محرک افزایش هزینه های ســامت در آینده در کشور ما 
هســتند. وی در پایان تأکید کرد: با توجه به هرم سنی جمعیت ایران و شیوع 
بیماری هــای غیرواگیر و با توجه یه میزان بروز هزینه های فقرزا و کمر شــکن 

سامت یکی از بهترین حوزه ها برای انجام عمل خیر، حوزه سامت است.

یک مسئول وزارت آموزش و پرورش بیان کرد
8000 میلیارد  اعتبار مورد نیاز برای رتبه بندی معلمان

تسنیم: سرپرست اداره کل امور اداری و تشکیات وزارت آموزش و پرورش وضعیت 
اجرای فاز دوم طرح رتبه بندی معلمان از مهر۹۷ را شرح داد. ناصر سلیمانزاده در 
پاســخ به این پرسش که آیا مرحله دوم رتبه بندی معلمان از مهر ۹۷ اجرا خواهد 
شد؟ اظهار کرد: امیدوارم این اتفاق بیفتد. اگر شورای عالی آموزش وپرورش به موقع 
طرح را تهیه کند_البته مراحل نهایی طی شــده است_ و مراجع تصویب کننده 
مانند دولت و مجلس نیــز آن را تصویب کنند، از مهر امکان اجرای رتبه بندی را 

داریم، اما باید تاش بیشتری کنیم. 
وی درباره اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح رتبه بندی گفت:  اختصاص اعتبار به 
مراجع تصویب کننده از جمله مجلس بستگی دارد که با چه درصدی از درخواست 
ما موافقت کنند و موافقت آن ها میزان اعتبارات را مشخص می کند، ۸۰۰۰ میلیارد 
تومان حداکثر رقمی اســت که درخواست داریم و اگر با درصد پایین تری موافقت 
کنند، مبلغ کمتری اختصاص می یابد، مثاً ممکن است ما بگوییم ۵۰ درصد حقوق 

ثابت و آن ها با 3۰ درصد موافقت کنند.

 بررسی روند خطای پزشکی در ایران

خطای پزشکی لنگم کرد

گزارش ویژه

 جامعه/ محمود مصدق  اواســط بهار سال گذشته بود که 
زانوی یکی از پاهایم را به تیغ جراحان بیمارستان شهید چمران 
تهران سپردم، اما از آن زمان دیگر نمی توانم مثل گذشته ورزش 

کنم یا حتی براحتی راه بروم. 
در واقــع دچار لنگی پا شــدم. حاال هم پــس از پیگیری های 
فراوان و اعام شــکایت از این بیمارستان پنج نفر از پزشکان 
این بیمارســتان گواهی داده اند که عصب نخــای پایم در اثر 
استفاده از داروی بی حسی اسپاینال آسیب دیده است، در حالی 
که اســتفاده از این دارو برخاف نظرم بوده؛ چون من خواهان 

استفاده از داروی بی هوشی عمومی بودم.« 

 حرف های تلخ شیرین
این ها حرف های »شــیرین« است؛ دختر جوانی که حدود یک 
سال از آســیب وارده به عصب یکی از پاهایش می گذرد. که تا 
پیش از انجام عمل جراحی روی زانوی راســتش مثل خیلی ها 
می دوید و ورزش می کرد، اما حاال از ناحیه پا، کمر و لگن بشدت 
درد می کشد و نمی تواند مثل سابق پا روی زمین بگذارد، معتقد 
اســت علت لنگ شــدنش درمان غلط یا خطای تیم پزشکی 
بیمارســتان یاد شده است؛ البته بیمارســتانی که هیچ یک از 

مقاماتش تاکنون پاسخگوی آسیب وارده به وی نبوده و بی تفاوت 
از کنارش گذشته اند، تا جایی که نامبرده با ارائه مدارک پزشکی 
خود به پزشکان متخصص بخش خصوصی متوجه آسیب دیدن 
عصب نخای پای خود شده است که در ظاهر دیگر قابل درمان 
هم نیســت.  به طور قطع »شــیرین« نخستین قربانی خطای 
پزشــکی در ایران نیست و آخرینش نیز نخواهد بود. در واقع از 
مجموع بیمارانی که بر حسب آمارها ساالنه حدود ۸۰۰ میلیون 
خدمت در حوزه سامت دریافت می کنند، شماری نیز به دلیل 
اشتباهات پزشکی و کادر درمانی به جای درمان و رهایی از درد 
گاهی بیشــتر دچار رنج و عذاب می شــوند و حتی در مواردی 
قطع عضو می شــوند و یا جانشــان را از دست می دهند. با این 
همه پرسش این است که وضعیت و یا روند اشتباهات پزشکی 
در ایران چگونه اســت؟ چه راهکارها یا اقدام هایی برای کاهش 
خطاهای پزشکی در کشــور پیش بینی شده است؟ اساساً و با 
توجه به اهمیت بحث صیانت از حقوق بیماران، خسارت قربانیان 
خطای پزشکی چگونه جبران می شود؟ و سرانجام اینکه آیا نباید 
سابقه پزشکانی که دچار خطای پزشکی شده اند، به آسانی در 
اختیار بیماران قرار گیرد تا بدانند توسط چه پزشکی تحت عمل 

جراحی یا درمان قرار می گیرند؟

 7000 پرونده
دکتر علیرضا زالی، رئیس پیشین سازمان نظام پزشکی در این 
باره می گوید: قصور پزشکی در ایران  کمتر از نرم جهانی، یعنی 

کمتر از سه درصد است. 
وی با اشــاره به اینکه ۷۰۰۰ پرونده خطای پزشکی هم اکنون 
در پیچ وخم رسیدگی در دادسرای انتظامی هستند، می افزاید: 
تشکیل شورای ترویج اخاق پزشکی، تشکیل شورای پیشگیری 
از قصور پزشکی، تشــکیل کمیته های اخاقی در انجمن های 
علمی، امضای تفاهمنامه با معاونت اجتماعی و پیشــگیری از 

وقــوع جرم قوه قضائیه و آموزش دادیــاران انتظامی، از جمله 
برنامه های این ســازمان برای پیشــگیری در حوزه خطاهای 

پزشکی و رسیدن به وضعیت مطلوب است. 

 کاهش خطاهای پزشکی
محمد حسین قربانی، نایب رئیس کمیسیون بهداشت و درمان 
مجلس شــورای اســامی نیز اگرچه از آمار دقیق پرونده های 
پزشکی در کشــور اظهار بی اطاعی می کند، اما با این وجود 
از کاهش اشتباهات پزشکی در کشور به نسبت یک دهه پیش 
خبر می دهد و به قدس می گوید: خطاهای پزشــکی در همه 
کشــورها و حتی آن هایی که از سیستم های درمان پیشرفته 
برخوردارند رخ می دهد و ایران نیز از این موضوع مستثنا نیست.

وی نبود هماهنگی بین کادر پزشکی، وقت نگذاشتن کافی کادر 
درمانی برای بیماران، انجام نشدن مشاوره در زمینه های مختلف 
و انجام عمل های جراحی پی در پی را از مهم ترین عوامل خطای 
پزشکی در کشور می داند و می گوید: باید همه این مؤلفه ها لحاظ 
شود تا خطای پزشکی در کشور هر چه بیشتر کاهش یابد. وی با 
اشاره به اینکه بیماران در صورت مواجهه شدن با خطای پزشکی 
می توانند از طریق دادسرای انتظامی پیگیر حق و حقوق خود 
بشوند، می افزاید: در واقع با طرح شکایت از سوی بیمار پرونده از 
سوی کمیسیون پزشکی مورد بررسی قرار می گیرد و اگر در این 
بررسی ها محرز شود که خطای پزشکی رخ داده، خسارت بیمار 
از سوی بیمه پرداخت می شود.  وی با تأکید بر اینکه قانون گذار 
برای خطای پزشــکی عمد و غیر عمد مجازات های مناسب و 
ســنگینی را پیش بینی کرده است، درباره سوابق پزشکان در 
زمینه خطای پزشکی و دسترسی بیماران به آن ها می گوید: این 
راهکار درستی نیست؛ چون به وجهه اجتماعی پزشکان لطمه 
وارد می شــود.  ضمن اینکه اصاً قوانین قضایی این اجازه را نه 

در ارتباط با خطای پزشکی، بلکه در هیچ حوزه ای نمی دهد.

کارشناسان برای مقابله با قاچاق 750 میلیون دالری پیشنهاد می کنند      

واکسن خودکفایی علیه واردات  تجهیزات پزشکی
خبر

معاون مرکز ملی فضای مجازی 
مطرح کرد

کشور در شکستن انحصار 
تلگرام به اجماع رسید

مهر: معاون مرکز ملی فضای مجازی معتقد 
است که درباره شکستن انحصار پیام رسان 
خارجی تلگرام در کشور، اجماع وجود دارد 
و جناح های سیاســی نباید با این موضوع 
مواجهه سیاسی داشته باشند. امیر خوراکیان 
با اشاره به آسیب های پیام رسان های خارجی 
گفت: در این پیام رسان ها هیچ گونه اشراف 
و نظارت و تســلطی وجود نــدارد و امکان 
نظارت بر آن ها به هیچ وجه فراهم نیست؛ 
در حقیقت عملکرد برخی از پیام رسان های 
خارجی، به صورت مدرنی جوامع را به سوی 

قانون جنگل پیش می برد.
وی افزود:ممکن اســت کــه در این حوزه 
اختــاف نظرهای گوناگون وجود داشــته 
باشــد ؛ اما در مورد شکسته شدن انحصار 
تلگرام، همه متفق القول هســتند و هیچ 
جناح، شخصیت و مســئولی ، با شکسته 
شــدن انحصار پیام رسان خارجی مخالف 
نیســت. این نقطه اجماع بسیار ارزشمند 
اســت، منتها تحقق این اجماع و شکسته 
شــدن انحصار این پیام رسان با اراده ملی 
محقق می شود. آنچه که امروز در شکستن 
انحصار پیام رســان خارجی وجــود دارد و 
اجماع اســت، ارتباطی به سایق سیاسی 

ندارد. 

رئیس جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایران عنوان کرد

هشدار درباره بازار سیاه دارو
تسنیم: رئیس جامعه پزشکان متخصص 
داخلی ایران گفت: افزایش قیمت ارز موجب 
ناپایداری و بی ثباتی قیمت لوازم پزشکی و 
تجهیزات مصرفــی، دارو و خدمات درمانی 
می شــود و دولــت باید هر چه ســریع تر 

حمایت های خود را صورت دهد.
ایرج خســرونیا با بیان ایــن مطلب گفت: 
افزایش قیمــت دالر و بی ثباتی بــازار ارز 
موجب ســونامی باال رفتن قیمت خدمات 
پزشکی، احتکار، گران فروشی و بازار سیاه 
دارو، تجهیزات پزشــکی و خدمات درمانی 
خواهد شد. وی افزود: متأسفانه سازمان های 
بیمه گر بیش از یک ســال است که بدهی 
خــود را پرداخت نکرده اند؛ از ســوی دیگر 
افزایش قیمــت دالر و پیامدهای متعاقب 
آن نیز عاملی در تشــدید مشــکات برای 
همه سطوح خواهد بود. خسرونیا گفت: با 
توجه به اینکه لــوازم و تجهیزات از مبادی 
و مســیرهای مختلف وارد کشور می شود، 
افزایــش و ناپایداری قیمت ارز، ناپایداری و 
افزایش حتمی هزینه های درمانی را در پی 

خواهد داشت.

دارویی به قیمت گران ترین 
پورشه کالسیک ۹۱۱ 

Carrera RSR

تســنیم: اس ام ای بیماری نادر همانند 
عنوانش، دارو و درمان آن نیز نادر اســت؛ 
به طوری کــه هزینه دارویی یکــی از این 
بیماری ها با گران ترین خودروی کاسیک 
 Carrera RSR »۹11« پورشــه مدل
کــه ۷۵۰هزار دالر اســت، برابری می کند. 
رئیس هیئت مدیره بنیاد بیماری های نادر 
ایــران دربــاره دارو و درمان بیمــاری نادر 
اس ام ای )sma( می گوید: در حال حاضر 
تنهــا داروی موجود بــرای درمان بیماری 
اس ام ای داروی اســپینرازا است که توسط 
شرکت بایوژن سوئد ساخته شده و پس از 
تأیید از ســوی سازمان غذا و داروی آمریکا 
)FDA( به صورت تجاری عرضه شده است.

وی ادامه می دهد: این دارو به صورت آمپولی 
در کانال نخاعی بیمار تزریق شــده و روند 
تزریق داروی اســپینرازا به این شکل است 
که تزریق چهار بار از این دارو با فاصله زمانی 
دو هفته از هم، یعنــی تزریق اولیه داروی 
اسپینرازا طی دو ماه با فاصله زمانی 1۴ روز 
از هــم صورت می گیرد و پس از پایان دوره 
دوماهه تزریــق دارو با فواصل زمانی چهار 

ماهه از هم ادامه پیدا می کند.
داودیــان می گوید: این دارو در حال حاضر 
فقط در کشــورهایی نظیر آمریکا، سوئد، 
ایتالیا، ترکیه و... عرضه شــده است و روند 
یک دوره درمانــی آن در حدود ۷۵۰ هزار 
دالر هزینــه دارد. وی افــزود: از متولیــان 
دارویی و وزارت بهداشــت و سازمان غذا و 
دارو؛ می خواهیم اجازه ورود و تهیه این دارو 
را به ما بدهند تا با کمترین قیمت بتوانیم 

این دارو را برای بیماران تهیه کنیم.

طی ۱0 سال اخیر 
شاهد رشد همه 

جانبه صنعت 
تجهیزات پزشکی 

هستیم؛ این 
درحالی است که 
حمایت چندانی 

از سوی نهادهای 
دولتی صورت 

نمی گیرد

بــــــــرش

 جامعــه/ محبوبه علــی پور  بنابر 
قابلیت های انکارناپذیر می توان چشم انداز 
روشنی را برای صنعت تجهیزات پزشکی 
تصور کرد؛ چنان که در حال حاضر ارزش 
تولیدات داخلی در حوزه تجهیزات پزشکی 
کشــور بیش از ۷۵۰ میلیون دالر در سال 
برآورد شده و همچنین پیش بینی می شود 
تا پایان ســال جــاری این بــازار به طور 
متوسط رشد ۹/1 درصدی را تجربه کند. 

 حمایت سنجیده از بازار داخلی
ظرفیت بازار تجهیزات پزشــکی کشــور 
از تولیــد و واردات ســالیانه 2 میلیارد و 
۴۰۰ میلیون دالر اســت که بیش از 3۰ 
درصــد این بازار توســط تولید کنندگان 
داخلــی تأمین می شــود، ایــن درحالی 
است که فعاالن این حوزه معتقدند طبق 
ظرفیت های موجود امکان رشد تولیدات به 

طورجدی مقدور است. 
دکتر محمد حســین قربانی، نایب رئیس 
کمیسیون بهداشت ودرمان مجلس شورای 
اسامی با اشــاره به وضعیت این صنعت 
می گویــد: در جهان محصوالت تجهیزات 
پزشــکی شــامل گروه هــای متعــددی 
 هســت که از این موارد بخشی تجهیزات 
»های تیک« محسوب می شود که دانش آن 
در اختیار تعداد محدودی از کشورهاست و 
در عمل نیز ورود بــه این عرصه با وجود 
هزینه ها مقرون به صرفه نبوده و اقتصادی 
نیست. بخش دیگری از تجهیزات پزشکی 
نیز وجود دارد که به طورگسترده درحوزه 
سامت به کارگرفته می شود که به اعتقاد 
مــن اگر ما بر حمایت از تولید ملی تأکید 
داریم، باید بر روی این محور سرمایه گذاری 
کنیــم؛ چرا که فعاالن داخلــی از توانایی 
کافی بــرای تولید باکیفیــت و رقابت با 
محصوالت وارداتی برخوردارهستند. ناگفته 
نماند فردی که از سرمایه کافی برخوردار 
است، به خوبی از شــرایط بازار و راه های 
افزایش سرمایه آگاه اســت؛ بنابراین اگر 
سرمایه گذاری ترجیح می دهد که در حوزه 
تولید فعالیــت کند این تاش قابل ارزش 

است، پس باید مورد حمایت قرارگیرد. 

 چرا مرغ همسایه همچنان غاز است 
بر اساس شــواهد موجود همسو با تاش 
تولید کننــدگان داخلی برای بی نیازی از 
واردات محصوالت مشابه، شاهد مقاومت ها 
و کارشــکنی هایی دراین زمینه هستیم.از 
این موارد می توان به وفور کاالهای قاچاق 
اشــاره کرد. پیش از این بارها متولیان امر 
و کارشناسان تأکید کرده اند که3۰ درصد 
از کاالهای مصرفی در مراکز خصوصی را 
کاالهای قاچاق تشــکیل می دهد و از 1۵ 
میلیارد دالر کاالی قاچاق به کشور تخمین 
زده می شود که حدود ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون 

دالر مربوط به تجهیزات پزشکی باشد.
با  قربانــــی  دکتر 
اشاره بــــه چنین 
بــی مهری هایی به 
صنعت تجهیــزات 
پزشکی کشـــــور 

خاطرنشــان می کند: با وجود قابلیت های 
تولید کنندگان ایرانــی البته گایه هایی 
از فعاالن این حوزه شــنیده می شــود که 
از ایــن موارد می توان بــه وجود رانت ها و 

قاچاق کاال اشــاره کرد، چنان که در حال 
حاضر برخــی مراکز درمانی اســتفاده از 
کاالهای کم کیفیــت و بی کیفیت وارداتی 
را بر محصوالت اســتاندارد داخلی ترجیح 
می دهند، از همین رو تولید کننده ما با این 
وضعیت رغبتی برای ادامه فعالیت نخواهد 
داشــت. وی تأکید می کند: بــه هرحال 
اگر امروز متولیان امــر قادر به حمایت از 
تولیدکنندگان با فراهم کردن تســهیات 
مالی و یا کاهش کاغذبلزی اداری نیستند، 
باید این اراده را داشته باشند که محصوالت 
داخلی که ثمره تاش کارگران وطنی است 

را خریداری کرده و استفاده کنند. 
تولید کنندگان ما نیــز نباید تنها به بازار 
داخلی متکی باشند و از عرضه ملزوماتی با 
کیفیت متوسط نیز خشنود باشند. بنابراین 
با افزایش کیفیت بایــد به حضور در بازار 
جهانی و رقابت با شرکت های بین المللی 

بیندیشیند. 

 رشد همه جانبـه صنعت تجهیزات 
پزشکی

مهندس داوود نوزعیم، از فعاالن این حوزه 
نیز اظهار می کند: طی 1۰ سال اخیر شاهد 
رشد همه جانبه صنعت تجهیزات پزشکی 
هســتیم. این درحالی اســت که حمایت 
چندانی از ســوی نهادهای دولتی صورت 
نمی گیــرد. گواه این ادعــا مطالبات مالی 
فعاالن این حوزه است که گاه بیش از یک 

سال هم وصول نمی شود. 
وی با اظهار گایــه از واکنش های حوزه 
سامت در برابر تاش های تولیدکنندگان 
داخلی اضافه می کند: مراکز درمانی ما هنوز 
رغبتی برای اســتفاده از تولیدات داخلی 
ندارند و تنها به دلیل وجود فشــارها و قوه 
قهریه از این محصوالت استفاده می کنند. 
چنان که اغلب مراکز درمانی بنابر بخشنامه 
وزارت بهداشت که بر استفاده از تولیدات 
داخلی توجه دارنــد، ناگزیرند محصوالت 

وطنی را به کاربگیرند. 
به این ترتیب مراکزی که ســرمایه دارند، 
از کشــورهای دیگــر ملزومــات خود را 
تأمین کرده و براحتی چندین برابر هزینه 
می کنند، درحالی که تمایلی به پرداخت 
هزینه خدمات بــه تولید کننده هموطن 

خود نیستند؛ این درشرایطی است که بنابر 
تجربه در حوزه فعالیــت خود یقین دارم 
هیچ تفاوتی به لحاظ کیفیت دستگاه های 
داخلی با مشــابه خارجی آن وجود ندارد. 
البته شاهد مزیت هایی هستیم که می توان 
به امکانات چشــمگیر پــس از فروش و 
هزینه های اندک این گونه خدمات اشاره 

کرد.

 ضرورت بکارگیـری سیاست های 
فراگیر

ایرانی  تقویت جایــگاه صــادرات کاالی 
می توانــد عاملی برای رغبت مشــتریان 
داخلی و خارجی به خرید و استفاده از این 

گونه محصوالت باشد.
دکتر رضـــــــــا 
مشـــاور  مسایلی،
وزیر و مدیـــر کل 
تجهیزات پزشــکی 
وزارت بهداشــت با 

اشاره به راهبردها و سیاست های حمایتی 
دســتگاه متبوع خود می گویــد: وزارت 
بهداشــت در ســال جــاری دو راهکار را 
سرلوحه تصمیم ســازی ها خود قرار داده 
اســت؛ نخســت توجه بر ارتقای کیفیت 
و ســپس فراهم کــردن فرصت ها برای 
صادرات، به این ترتیب از تحوالت بنیادی 
در ایــن مقوله بحث نظــام کنترل کیفی 

تجهیزات پزشکی است. 
از ابتدای سال جاری تمام محصوالتی که 
در کشــور تولید می شــود، باید بر اساس 
اســتانداردهای اتحادیه اروپا باشد.به این 
ترتیــب تولیدکننــدگان پــس از تطابق 
کاالهای یادشده با استانداردهای اتحادیه 
اروپا می توانند پروانه ساخت دریافت کنند. 
همچنین با این رویه راهبرد وزارت بهداشت 
برای توســعه صادرات تجهیزات پزشکی 
محقــق خواهد شــد؛ از این رو در ســال 
گذشته 3۰ شرکت تولیدی توانستند این 
استانداردها را کسب کنند که پیش بینی 
می شــود ظرف مدت دوســال تمام نظام 
کنترل کیفی تجهیزات پزشکی بر اساس 

استانداردهای اتحادیه اروپا تعریف شود. 
وی تصریــح می کند:به منظــور تقویت 
زمینه هــای صــادرات کاالهــای وطنی، 

دولــت چهار نمایشــگاه بــزرگ دنیا در 
حوزه تجهیزات پزشکی در برزیل، آلمان، 
امارات و عمان را مــورد هدف گذاری قرار 
داده که برای حمایــت از تولیدکنندگان 
داخلی بخشی از هزینه های حضور در این 
نمایشگاه ها را می پردازد. به این ترتیب در 
مهر سال جاری 1۰۰ فعال ایرانی در حوزه 
تجهیزات پزشــکی در نمایشگاه »عمان 
هلث« حضور پیدا می کنند.همچنین طی 
تفاهم نامه ای که با کشــور عمان به امضا 
رســیده، تولید کنندگان ایرانی از ســوی 
کشور مقصد، تخفیفی برای شرکت در این 

نمایشگاه برخوردار می شوند.
مهندس نوزعیم اما این فعالیت ها را برای 
رونــق صــادرات کافی ندانســته و اظهار 

می دارد: بــا وجود اهمیت 
ایــن نمایشــگاه ها بایــد 
توجه داشــت ایــن گونه 
نمایشــگاه های خارجــی 
ســالی یک بــار و البته با 
حضور فراگیر فعاالن اعم از 
تولید کننده تا توزیع کننده 
برگزار می شــود.همچنین 
داخلــی  نمایشــگاه های 
این حوزه نیــز تأثیری به 
جز کســب درآمــد برای 
برگزارکنندگان ندارد،از این 
رو تولیدکنندگان بسیاری 
به چنیــن رویدادهایی در 

داخل روی خوش نشان نمی دهند. وی با 
تأکید بر نقش تولیدکنندگان داخلی بر بازار 
صادرات تجهیزات پزشکی می گوید: سال 
هاست که بر وجود استانداردهای اروپایی 
در تولیــد محصوالت توجه می شــود، اما 
باید پرسید آیا نوع روابط مالی تولید کننده 
و مصــرف کننــده داخلی نیــز مطابق 
اســتانداردهای اروپایی است؟ آیا وضعیت 
حقوقی نیروی انسانی فعال نیز تابع همین 

استانداردها است؟ 
نوزعیــم می افزایــد: با وجــود تنگناهای 
مختلف در این حوزه همچنان شرایط برای 
صادرات کاالی ایرانی فراهم است؛ چرا که 
تمام فعاالنی که سال ها درعرصه صادرات 
جایگاهــی دارند، محصوالت کیفی و تابع 

استانداردهای جهانی تولید کرده اند.  
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روزنامـه صبـح ايـران

جريان نيمه شعبان را بايد به صورت مردمى ساماندهى كرد تسنيم: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى خواستار بهره گيرى از ظرفيت هاى مردمى در جريان نيمه شعبان شد. آيت اهللا سيداحمد 
علم الهدى در ديدار با اعضاى ستاد مهدويت خراسان رضوى اظهار داشت: بهتر است در خراسان رضوى و در هر شهرى با ارتباط با امامان جمعه، جريان نيمه شعبان را مردمى پيش برد و اگر اين يك حركت جدى 
شد حركت كشورى خواهد شد.آيت اهللا علم الهدى گفت: امام زمان(عج) در هر دوره اى عشاق بسيار داشتند و بايد در زمينه همگانى سازى اين مهم قدم برداشت و بايد توجه كرد براى ظهور امام زمان(عج) 

آماده سازى جهانى، الزم است.

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

آيت اهللا جواد ى آملى:
پيامبر جامعه جاهليت را به جامعه متمد ن تبد يل كرد 

ابنا: «آيت اهللا جواد ى آملى» با تبريك عيد  مبعث رسول گرامى(ص) اسالم، اظهار 
د اشــت: وقتى پيامبر(ص) به رسالت خود  
مبعوث شد ، جامعه جاهليت را به جامعه 
متمد نى تبد يل كرد  كه تمد ن آن جامعه 
رهين تد ين اوســت، د ر جامعه جاهلى د و 
غد ه بد خيم وجود  د اشت؛ د ر حوزه اند يشه، 
آن ها گرفتــار وهن و خيــال بود ند  و د ر 
حوزه انگيزه با هوس ، غرور و گرايش هاى 
قبيله اى رفتــار مى كرد ند ، اما پيامبر(ص) 
«عــد ل» را جايگزين آن گرايش هاى قبيله اى، جناحى و هوس كرد  و «عقل» را به 

جاى ظن و وهن نشاند .
مفسر برجسته قرآن كريم د ر آيين عمامه گذارى جمعى از طالب حوزه علميه تأكيد  
كرد : اكنون نيز د نيا به همين غد ه ها مبتالست و رسالت شما همان رسالت رسول 

گرامى اسالم است و طالب تا مى توانند  معارف الهى را د ر جامعه منتشر كنند .

رئيس سازمان بسيج جامعه زنان خبر د اد 
راه اند ازى 350 مهد  قرآنى د ر سطح مساجد  كشور

شبستان: رئيس ســازمان بسيج جامعه 
زنان كشــور از ايجاد  350مهد  قرآنى د ر 

مساجد  كشور د ر سال جد يد  خبر د اد . 
مينو اصالنى گفت: د ر همين راستا بزود ى 
بــراى مربيان مهد هاى قرآنــى د وره هاى 
آموزشــى د ر قالب موضوعــات اعتقاد ى، 
انقالبى و آشنايى نونهاالن با مسائل تربيتى 

همراه با ارائه محتواهاى آموزشى برگزار مى شود .

معاون قرآن و عترت ارشاد :
شمار خاد مان قرآن97 هنوز مشخص نيست

فارس: معاون قرآن و عترت ارشــاد  با اشاره به اينكه شمار خاد مان قرآن سال97 
هنوز قطعى نشد ه است، گفت: مراسم تجليل از خاد مان قرآن د ر بيست وششمين 

نمايشگاه بين المللى قرآن كريم برگزار مى شود .
عبد الهاد ى فقهى زاد ه اظهار د اشــت: اين مراسم هر سال به همت معاونت قرآن و 
عترت ارشاد  برگزار مى شود  و هر سال حد اكثر 14 نفر به عنوان خاد م قرآن انتخاب 

مى شوند  كه امسال هنوز تعد اد  خاد مان قرآن قطعى نشد ه است.
وى، گفت: اميد واريم خاد مان قرآن ســال 97 با حضور رئيس جمهور د ر نيمه ماه 

مبارك رمضان معرفى شد ند  و مورد  تجليل قرار گيرند .

30 فرورد ين
نكود اشت صاحب جواهر برگزار مى شود 

 رسا: د بير علمى همايش نكود اشت عيار 
فقاهــت از برگزارى همايش نكود اشــت 
صاحب جواهر با سخنرانى شخصيت هاى 

حوزوى د ر 30فرورد ين خبر د اد .
حجت االسالم محمد  عشايرى با اشاره به 
اهميت جايگاه صاحــب جواهر د ر تحول 
علوم حوزه، افزود : اين پنجمين نشســتى 

است كه مد رسه خاتم االوصيا د ر سال هاى اخير برگزار كرد ه است.

اعالم فراخوان بيستمين همايش كتاب سال حوزه
معارف: د  بير همايش كتاب سال حوزه از اعالم فراخوان بيستمين همايش كتاب 
سال حوزه براى پذيرش كتاب هاى منتشر شد  ه و پايان نامه هاى د  فاع شد  ه سطح 
چهار د  ر ســال قبل خبرد  اد  .حجت االسالم ابوالقاسم مقيمى حاجى اظهار د  اشت: 
سال 1397 د  ر بهمن ماه بيستمين همايش كتاب سال حوزه را پيش رو د  اريم كه 

طبق روال هر سال د  ر فرورد  ين و ارد  يبهشت فراخوان آن اعالم مى شود  . 

احكام

سيره علما

معارف

كوتاه نوشته اى از سيره و سبك زند گانى 
آيت اهللا بهجت قد س سره

د رسى از عبد  خالص خد ا
معارف: قرار بود  نماينــد ه اى از ايران به لبنان 
برود . تصميم گرفتم او را نزد  آقا(آيت اهللا بهجت) 
بياورم تا نصيحتى كنند . تقريباً ساعت 11:30 

شب بود  كه رسيد يم به منزل ايشان. 
كارمان آن قد ر واجب بود  كه به خود م اجازه د اد م 
با اينكه از قبــل  هماهنگ نكرد ه بود يم، آرام د ر 
بزنم. خود  ايشــان د ر را باز كرد ، انگار منتظر ما 
باشد ! وارد  شد يم و آقا برايمان چاى آورد ، مقد ارى 
صحبت كرد ، نزد يك ساعت 12:30 پرسيد : «شام 
خورد ه ايد ؟» ناخود آگاه گفتيم «خير!» آقا بلند  شد  
و آرام از پله هايى كه به آشپزخانه مى رسيد ، پايين 
رفت  تا غذايى مهيا كند . پرد ة آشپزخانه را كنار 
زد م؛ د يــد م كه ظرفى را روى اجاق گذاشــت  و 
چند  عد د  تخم مرغ د ر آن شكست. بعد  يك سينى 
آماد ه كرد ند  و همه چيز را د ر آن قرار د اد ند ؛  اما 
نمى تواند  بلند ش كند ، آرام آرام آن را تا پِس پرد ه، 
روى زمين كشيد .ساعت 1:00، شام حاضر بود ، 
چند  عد د  تخم مرغ نيمرو، كمى ســبزى و چند  
خيار و كاســه اى زيتون  و خرما كه با سليقه د ر 
سينى چيد ه شد ه بود . تمام كار را خود ش كرد ه 
بود . از خجالت آب شد يم. هرچه كرد يم، د ستمان 
به طرف غذا نمى رفت.  متوجه خجالت ما شــد ، 
نشست و با ما خورد  تا راحت باشيم. غذا ساعت 
2:00 تمام شــد ، د وباره چاى آورد . اگر كسى كه 
ايشــان را  نمى شــناخت، د ر آن حال ايشان را 
مى د يد ، محال بود  بفهمد  كيست. باألخره نمايند ة 
ايران، به لبنان رفت و برگشت؛ مى گفت: «ذره اى 
د ر مصرف بيت المال د ســت از پــا خطا نكرد م. 
فكر  مى كنم اين به بركت همان لقمه اى بود  كه 

ميهمان حضرت آقا قد س سره بود م».
ص81-82؛  بهشــت،  آن  بهشــت،  (ايــن 

بر اساس خاطرة يكى از مرتبطين با معظم له)

حكم وضعيت معامله پس از 
كشف اصلى نبود ن جنس

پرسش:
 آيا د ر صورت كشف اصلى نبود ن جنس پس 

از معامله،  مى توان آن را فسخ كرد ؟ 
اگر فروشــند ه اصلى بود ن جنــس را پس از 
معامله متوجه شود ،  اطالع به خريد ار و كسب 

رضايت وى الزم است؟
پاسخ:

آيت اهللا خامنه اى: حق فسخ معامله را د اريد ؛ 
اطالع د اد ن واجب نيست.

آيت اهللا مكارم: د ر فرض ســؤال خريد ار مى  
تواند  معامله را فســخ كند ، يــا تفاوت قيمت 
جنــس اصلى و غير اصلــى را معّين كند  و به 
همان نسبت از پولى كه به فروشند ه د اد ه پس 
بگيرد . د ر فرض سؤال از خريد ار حالليت بطلبد .

آيت اهللا سيستانى: باطل نيست ولى مى توانيد  
برگرد انيد ؛ بايد  د ر صورت امكان اطالع د هد .

آيت اهللا شبيرى زنجانى: مى توان معامله را 
فســخ نمود . خير، الزم نيست ولى حق فسخ 

خريد ار د ر اين فرض هم باقى است.
آيت اهللا فاضل: اگر فروشــند ه جنس غير 
اصلى را به نام جنســى اصلى بفروشــد ، و به 
نام جنــس اصلى خريد ارى كنيــد ، اگر بعد  
از فهميد ن، راضى به معامله نشــويد  معامله 
باطل اســت و مى توانيد  فوراً برگرد انيد  و پول 
خود  را پس بگيريــد ، اگر بر نگرد انيد  معامله 
صحيح اســت؛ اگر فروشند ه اطالع از مسئله 
غير اصلى بود ن جنس ند اشــته باشد  و به نام 
اصلى بفروشد ، خريد ار بعد  از فهميد ن، مى تواند  
جنس را برگرد اند  و اگر فروشند ه بعد  از فروش 
بفهمد  و خريد ار نفهميد ه باشد  د ر صورتى كه 
خريد ار را بشناسد  بايد  به او اطالع بد هد  و اگر 
راضى به معامله نشــد ، جنس را پس بگيرد  و 

پولش را بد هد .

است كه مد رسه خاتم االوصيا د ر سال هاى اخير برگزار كرد ه است.

خبر

يك حد    يث / يك تصوير

با علما 

 معارف /  سيد  مصطفى حسينى راد   
فتــواى اخير رهبر معظم انقــالب د رباره 
حرمت تعــرض به حريم مــرد م د ر پيام 
رســان هاى د اخلى بخصوص د ر شرايطى 
كــه جــّوى از بى اعتمــاد ى نســبت به 
پيام رســان هاى د اخلى د ر حال گسترش 
بود ، د اراى اهميت زياد ى است. اين فتوا از 
جهت به روز بود ن، مسئله محور بود ن، نشان 
د اد ن پويايى فقه شــيعه و اعتماد ســازى 

مرد مى قابل توجه است.

  د ين همواره پاسخگوى نياز مرد م است
حجت االســالم  زمينــه  ايــن  د ر 
والمســلمين اخالقى، عضو هيئت علمى 
جامعــة المصطفى العالميه بــه «قد س» 
مى گويد : د ر د ين اسالم و با حضور واليت 
فقيه و مجتهد ين د ر عرصه هاى اجتماعى 
بخصوص بعد  از انقالب اسالمى هر زمان 
الزم بود ه، د ين پاسخگوى نيازهاى مختلف 
مــرد م و جامعه بــود ه اســت. د ر جريان 
مسائل هسته اى، وقتى د شمنان با تبليغات 
د روغينشان تالش كرد ند  سد ِّ راه جمهورى 
اسالمى بشوند  و به د نيا القا كرد ند  كه ايران 
به د نبال توليد  سالح هسته اى است، فتواى 
مهم رهبر معظم انقــالب د رباره حرمت 
توليد  ســالح هســته اى، پايبند ى عميق 
جمهورى اســالمى ايران به اين مسئله را 
نشان د اد  و پاسخ محكمى بود  به تبليغات 
د شمن تا جايى كه مسئوالن سياسِى آن ها 
مجبور به اقرار شد ند  كه جمهورى اسالمى 

به فتواى د ينى رهبر خود  پايبند  است.
د ر حــوزه  مى افزايــد :  وى 
فضاى مجازى و شبكه هاى 
اجتماعــى نيز د ر د و ســه 
ماه گذشــته بــا فيلترينگ 
موقت پيام رسان تلگرام و به 
مهاجرت  بحث  آمد ن  ميان 
كاربران به پيام رســان هاى 
خارجى  شبكه هاى  د اخلى، 
و عمد تاً ضد انقالب شــروع 
بــه تبليغات وســيع عليه 
جمهورى اسالمى و نهاد هاى 
حاكميتــى كرد ند  مبنى بر 
اينكه اين پيام رســان ها د ر 
د ر  امنيتى  نهاد هاى  اختيار 
ايران است تا مرد م را نسبت 
بومى  پيام رسان هاى  اين  به 
بى اعتماد  كنند ؛ طبيعى است 
كه اين تبليغات منفى براى از د ست ند اد ن 
نبض اطالعات كشــور است كه به وسيله 
ابزارهايى مانند  تلگرام د ر اختيار آنان قرار 
مى گيــرد  و ارزش اطالعاتــى، امنيتى و 
اقتصاد ى بسيار گسترد ه اى براى آن ها د ارد .

  فقه زمان شناس 
مى كند :  تصريح  اخالقى  حجت االســالم 
فتــواى اخير رهبر معظم انقالب مبنى بر 
حرمت تعــرض به حريم د اخلى مرد م كه 
برگرفته از آيات قرآن و روايات اهل بيت(ع) 
است د ر اين مقطع، بسيار مهم است؛ البته 
ما د ر روايات و آيات د رباره تجسس د ر امور 
شخصى مرد م، نهى شد يد  د اريم و اصل اين 
موضوع چيز تازه اى نيســت اما د ر مقطع 
فعلى و با توجه به نياز مرد م به شبكه هاى 
اجتماعى، ايميل ها و پيام رسان ها و نقل و 
انتقال اطالعات شخصى د ر اين فضاها كه 
حريم خصوصى مرد م به حساب مى آيد  و از 
سويى ضرورت استفاد ه از ابزارهاى ارتباطى 
د اخلى، فتواى رهبر انقالب بســيار مهم و 
راهگشاســت و مى تواند  توطئه د شمنان 

براى زير ســؤال بــرد ن تــوان جوانان و 
متخصصــان ايرانى د ر اين حوزه را خنثى 

كند .
بنابراين تأكيد  د ارم كه زمان صد ور اين فتوا 
بسيار مهم اســت زيرا تجسس د ر حريم 
خصوصى افراد  از گذشته هم حرمت د اشته 
اما د ر اين مقطع زمانى بخصوص با توجه 
به خطرات امنيتى كه د ر بســتر تلگرام، 
كشور را تهد يد  مى كند  و از سويى نياز به 
حمايــت از فناورى هاى د اخلى و بومى د ر 
سال حمايت از كاالى ايرانى، مى توان اين 
فتوا را براى اعتماد  مرد م به پيام رسان هاى 
د اخلى و توليد كنند گان و توسعه د هند گان 
آن، كه جوانان هموطنمان هستند ، بسيار 

ارزشمند  د انست.

  پويايى فقه شيعه
ايــن د كتراى فقه و مبانــى حقوق د رباره 
ضرورت پويايى فقه بخصوص د ر شــرايط 
زمانى حاضر و با توجه به نيازهاى نوپد يد  
نيز خاطرنشان مى كند : افتخار مكتب تشيع 
و مكتب اهل بيت، همين پويايى است كه 
د ر فقه جواهرى وجــود  د ارد  و امام راحل 
نيز بر آن تأكيد  د اشــتند . ما د ر د و جنبه 
شــاهد  پويايى فقه هستيم؛ هم د ر جنبه 
نيازهاى سنتى و هم نيازهايى كه مربوط 
به شــرايط زمان و مكان مى شود . قاطعانه 
مى توان گفت فقه اهل بيت(ع) مى تواند  به 
همه نيازهاى بشر د ر همه ابعاد  پاسخ بد هد . 
ممكن است به ذهن مخاطب برسد  كه د ر 
اين صورت پس چرا اين همه مشكالت و 
د غد غه هاى بزرگ د ر حوزه هاى اقتصاد ى، 
سياسى و فرهنگى د اريم. د ر پاسخ به اين 
پرسش بايد  گفت مشكل از مبانى فقهى 
نيست بلكه مشكل د ر عملكرد  مجريان و 
مسئوالنى است كه پايبند ى كافى به اين 
مبانى ند ارند . اين د ر حالى است كه فتاواى 
مجتهد ان ما د ر عرصه هاى جد يد  نشــان 
مى د هد  فقه بخوبى توانايى پاسخگويى به 
مسائل جهان مد رن د ر قرن بيست و يكم را 
هم د ارد ، اما ما هم بايد  تالش كنيم ضمن 
آشــنايى با مبانى فقهى، شجاعت عمل و 

اعتماد  به مبانى فقهــى را د ر عرصه هاى 
مختلف د اشته باشيم.

  فتوايى مورد  قبول علماى اسالم
رئيس انجمن فقــه و حقوق حوزه علميه 
قم نيز با بيان اينكه حرمت ورود  به حريم 
خصوصى توسط هر نهاد  يا شخصى قبل از 
اينكه شرعى باشد ، عقلى است، مى گويد : 
اين حكم مورد  اتفاق همه علماى اســالم 

است.
آيت اهللا ابوالقاسم عليد وست د ر گفت و گو 
با «مهــر» مى افزايد : ارزش هاى اخالقى د ر 
اسالم مورد  وفاق همه عقالست. مثالً همه 
د نيا بر ارزش علــم آموزى و د انش تأكيد  
مى كنند  ولى وقتى نوبت به اسالم مى رسد  
به گونه اى بــر اين مباحث تأكيد  مى كند  
كه حتــى االن هم مى بينيم هنوز د نيا به 
آن مرحله نمى رسد . د ر مورد  تجسس هم 
همين طور است و اسالم مى گويد  تجسس 
موجب عقاب مى شود  و اين عقاب نه فقط 
د ر آخرت بلكــه د ر د نيا هم خواهد  بود  و 
از گناهانى اســت كه د امن شما را د ر اين 
د نيا هم مى گيرد ؛ بنابراين تأكيد  بيشترى 
د ر اسالم بر اين مسئله صورت گرفته است.

آيت اهللا عليد وســت تأكيد  مى كند : اين 
فتوايى كه توسط رهبر معظم انقالب د اد ه 
شد ، مورد  تأييد  همه فقهاى اسالم از صد ر 
تا ذيل اســت و بايد  به عنوان باور نهاد ها 
و حاكميت باشد ؛ نبايد  اين طور باشد  كه 
حرفى زد ه شود  ولى هر نهاد ى كار خود  را 
انجام د هد  و بعد  هم د لخوش به توجيهى 
كه انجام مى د هد  باشــد . اين اولين كارى 
اســت كه بايد  صورت بگيــرد ؛ يعنى بايد  
عمل به اين فتوا به يك جريان تبد يل شود .

وى اد امــه مى د هد : نكتــه د وم برخورد  با 
متخلفان است. 

ممكن است عد ه اى بر اساس منافع خود  
يا بر اساس برخى اعتقاد ات ناد رست خود ، 
فكر كنند  وقتى يك هد ف مقد سى د ارند  
مى توانند  به حريــم خصوصى مرد م وارد  
شوند  يا ممكن است استثنائات را توسعه 
د هند ، با اين مسائل بايد  برخورد  شود . نبايد  

عد ه اى حاشيه امن د اشته باشند  و تخلف 
كنند .

نكته ســوم كه خيلى مهم است اين است 
كه رسانه ها و حاكميت، مرد م را به اين باور 
برسانند  كه امنيت آن ها د ر اين فضا و پيام 
رسان ها تأمين مى شــود . عد ه اى از مرد م 
كه تعد اد شان كم نيست چنين اطمينانى 
ند ارند  و ترس اين را د ارند  كه كنترل شوند  
و بايد  مسئله «امنيت د ر حريم خصوصى» 

را به يك باور تبد يل كرد .

  د ر كار مرد م َسَرك نكشيد !
حجت االسالم احمد  عابد ى استاد  حوزه و 
د انشگاه نيز معتقد  است كه افشاى اسرار 
خصوصى مرد م با استفاد ه از فضاى مجازى 
نيز ممكن مى شــود  كه اين خالف شرع 

است. 
وى د ر مــورد  فتواى اخيــر رهبر معظم 
انقــالب د ر مورد  حرمت تعرض به امنيت 
و حريم مرد م د ر پيام رســان هاى د اخلى 
مى گويد : د ر فضاى مجازى افزون بر مسائل 
مبتذل و منكــر- كه خود ش بحث جد ا و 
خطر بسيار بزرگى است- يك خالف شرع 
بزرگ د يگر انجام مى شود  و آن هم افشاى 
اســرار مرد م است؛ يعنى حريم خصوصى 
مرد م د ارد  ضايع و لكه د ار مى شــود  و اين 

گناه بزرگى است. 
عابد ى مى افزايد : متأسفانه كمتر نسبت به 
اين مسائل حساسيت نشان د اد ه مى شود . 
قــرآن مى فرمايد  «يَــا أَيَُّها الَِّذيــَن آَمُنوا 
ِنّ  ــِنّ إَِنّ بَْعَض الَظّ اْجَتِنُبوا َكِثيًرا ِمَن الَظّ
ُســوا َوَال يَْغَتْب» آيه قرآن اول  إِثٌْم َوَال تََجَسّ
مى فرمايد  «والتجسسوا» و بعد  مى فرمايد  
«اليغتب» چون غيبت و تهمت همه متفرع 

بر تجسس است.
 تا سوءظن نباشــد  انسان د نبال تجسس 
و غيبت نمى رود . بايد  به مرد م تذكر د اد ه 
شــود  حريم خصوصِى مرد م براى شــارع 
مهم اســت؛ بنابراين رفتن به سراغ اسرار 
خصوصى مرد م با استفاد ه از فضاى مجازى 
خالف شرع و د ر حكم نگاه كرد ن به د اخل 

خانه و حريم خصوصى مرد م است.

كارشناسان از ابعاد  فتواى رهبر معظم انقال ب د رباره حريم خصوصى د ر فضاى مجازى مى گويند 

فقه پوياى شيعه پشتوانه اعتماد  مرد م

فتاواى مجتهد ان 
ما د ر عرصه هاى 
جد يد  از جمله فتواى 
اخير رهبر معظم 
انقالب د رباره حريم 
خصوصى مرد م د ر 
فضاى مجازى، نشان 
مى د هد  فقه بخوبى 
توانايى پاسخگويى 
به مسائل جهان 
مد رن د ر قرن 
بيست و يكم را د ارد 

بــــــــرش

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

فاقد سند رسمی
برابر رای شماره 139660306022002594 هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی 
و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک فریمان تصرفات مالکانه بالمعارض 
متقاضی اقای مرتضی دادخواه فرزند حس��ین بش��ماره شناسنامه 214 صادره ازفریمان در یک قطعه زمین 
محصور مش��تمل بر بنا به مس��احت 340 مترمربع پالک 3367 فرعی از 276 اصلی واقع در بخش 13 از 
محل مالکیت رس��می متقاضی محرز گردیده اس��ت.لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله 
15 روز آگهی می ش��ود در صورتی که اش��خاص نسبت به صدور س��ند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته 
باش��ند می توانند از تاریخ انتش��ار اولین آگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تس��لیم و پس 
از اخذ رس��ید، ظرف مدت یک ماه از تاریخ تس��لیم اعتراض، دادخواس��ت خود را به مراجع قضایی تقدیم 
نماین��د. بدیهی اس��ت در صورت انقض��ای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات س��ند مالکیت 

صادر خواهد شد.9700651
تاریخ انتشار نوبت اول:97/1/27     تاریخ انتشار نوبت دوم: 97/2/10   

محمدرضا رجایی مقدم رئیس ثبت اسناد و امالک فریمان

رونوشت آگهی حصروراثت
آقاي چنگیز لطفي مرنگلو دارای شناس��نامه شماره 7094 به ش��رح دادخواست به کالسه 700019 / 96 
/ 67 ش از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصروراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان مرحوم یداله 
لطفي مرنگلو به شناسنامه شماره دو در تاریخ 1396/11/20 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته ، 
ورثه آن مرحوم منحصر است به : 1 – چنگیز لطفي مرنگلو فرزند یداله ) پسر متوفی ( 2 – محمد لطفي 
مرنگلو فرزند یداله ) پس��ر متوفی ( 3 – مجید لطفي مرنگلو فرزند یداله ) پس��ر متوفی ( 4 – غالمحسین 
لطفي مرنگلو فرزند یداله ) پسر متوفی ( 5 – سوداگر لطفي مرنگلو فرزند یداله ) پسر متوفی ( 6 – فرخنده 
لطف��ي مرنگل��و فرزند یداله ) دختر متوفی ( 7 – عالم لطفي مرنگل��و فرزند یداله ) دختر متوفی ( اینک با 
انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور به اس��تناد ماده 362 قانون امور حبسی را در یک نوبت و یک 
مرتبه آگهی می نماید تا هرکس��ی اعتراضی دارد و یا وصیت نامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشرآگهی 

ظرف یک ماه به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد . 9700659
 تاج الدین شاه مرادي – رئیس شعبه 67 شورای حل اختالف شهرستان ارومیه

آگهی
مشخصات محکوم علیه  سید حسین فرودی اطربی فرزند سید حسن مجهول مکان 

مشخصات محکوم له مصطفی یعقوب زاده با وکالت جعفر سمیعی فرزند غالمرضا شغل وکیل به نشانی مه 
والت فیض آباد خ عدالت بین عدالت 19 و 21 پالک 137 

محکوم به موجب رای 9609975607100202 تاریخ 96/11/3 حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان 
مه والت قطعیت یافته اس��ت محکوم اس��ت به پرداخت مبلغ 8200000 تومان به عنوان اصل خواس��ته و 
مبلغ 295500 تومان در حق الوکاله وکیل و مبلغ 2305000 ریال به عنوان هزینه دادرس��ی و خس��ارت 
تاخیر تادیه برمبنای نرخ تورم براس��اس ش��اخص بانک مرکزی از تاریخ چک تا وصول محکوم به پرداخت 

نیم عشر دولتی که در اجرای احکام محاسبه خواهد شد 
به اس��تناد ماده 19 آیین نامه اجرایی ماده 134 قانون چهارم توس��عه اقتصادی،اجتماعی,فرهنگی محکوم 
علیه مکلف اس��ت پس از ابالغ این اخطار اجرایی ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد و یا ترتیبی 
برای پرداخت محکوم به و یا انجام تعهد و مفاد رای بدهد در غیر اینصورت برابر مواد 24،34،35،38،64،66 
قانون اجرای احکام مدنی و مواد 522،523،526 قانون آیین دادرس��ی مدنی اقدام قانونی از س��وی اجرای 

احکام دادگستری صورت می پذیرد 9700656
قاضی شورای حل اختالف حوزه اول مه والت-محمد حسین حسن نژاد 

آگهی ابالغ اجرائیه وفق ماده 18 آئین نامه اجرای اسناد رسمی
بدین وس��یله به آقای هادی رسولی فرزند احمد شماسنامه شماره 3873544156 صادره از همدان ساکن 
هم��دان – خ صدف ، 12 متری صادقی، مقابل پ 35 ا بالغ می ش��ود ک��ه آقای احمد مهدوی پویا جهت 
وصول  مبلغ 260/000/000 به اس��تناد چک ش��ماره 004/139120 بعهده بانک قرض الحسنه مهر ایران 
شعبه رسالت علیه شما اجرائیه صادر نموده وپرونده اجرائی به کالسه 9700002 در این اداره تشکیل شده 
وطبق گزارش مورخ 97/1/14 مامور، محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده ،لذا بنا به تقاضای 
بس��تانکار طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه دریکی از روزنامه های کثیر النتش��ار 
محلی آگهی می شود وچنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این آگهی که روز ابالغ محسوب میگردد،نسبت 

به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید ،عملیات اجرائی جریان خواهد یافت .)م الف 125(9700657
تاریخ انتشار : 1397/1/27 

رئیس اداره اجرای اسناد رسمی همدان

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ایرج کریم زاده دارای شناسنامه شماره 6437 به شرح دادخواست به کالسه 422/97ح 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان ماه جان نقی زاده 
برآبادی به شناسنامه 1744 در تاریخ 1396/07/3 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین 

الفوت آن مرحوم منحصر به افراد ذیل است : 
فرزندان پس��ر متوفی به نامهای : 1- ایرج کریم زاده به ش��ماره شناس��نامه 6437 متولد 1351/6/1 2- 

عبدالباسط کریم زاده به شماره شناسنامه 0740032984 متولد 1368/8/22 
فرزن��دان دختر متوفی به نامهای : 1- حمیرا کریم زاده به ش��ماره شناس��نامه 6238 متولد 1353/6/20 
2- سمیه کریم زاده به شماره شناسنامه 2797 متولد 1365/7/30 3- مریم کریم زاده به شماره شناسنامه 

0748441425 متولد 1360/1/20 

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362 ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
می نماید تا هر کسی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باشد از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد و اال گواهی صادر خواهد شد. 9700658
تاریخ انتشار : 1397/01/27  

حسن رضائی منفرد
قاضی شورا – شعبه 4 شورای حل اختالف شهرستان تایباد 

آگهی 
پی��رو آگهی ه��ای قبلی به عصمت س��لمانی پاک فعاًل مجهول المکان ابالغ می ش��ود در مورد درخواس��ت 
آق��ای محمدرض��ا محمدی گوهری بطرفیت ش��ما به خواس��ته مطالب��ه وجه چک بموجب حکم ش��ماره 
9609977504501349 در پرونده کالسه 960810 حکم به محکومیت خوانده را به مبلغ یکصد و بیست 
میلیون ریال معادل دوازده میلیون تومان بابت اصل خواسته و مبلغ 3020/000 ریال بابت هزینه دادرسی 
و مبلغ چهل و پنج هزار تومان بابت درج در آگهی روزنامه و حق الوکاله وکیل و خس��ارت تأخیر تأدیه از 
تاریخ تقدیم دادخواست 96/9/5 در حق خواهان صادر و در حق خواهان محکوم شده اید مراتب بدینوسیله 
در روزنام��ه درج می گ��ردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ درج در روزنامه در مهلت قانونی قابل واخواهی در 

این شورا است. آ-9700599       م.الف1700
مسئول دفتر شعبه 178 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد- سیده مریم یاسینی

آگهی 
پی��رو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه آقای ناصر بقای��ی و جواد باقری نغندر که 
مجهول المکان می باشد ابالغ می گردد چون وفق دادنامه شماره 9609977503301230 صادره از شعبه 
150 در پرونده شماره 960505 محکوم به پرداخت تضامنی خواندگان به مبلغ دو میلیون تومان بابت اصل 
خواس��ته و مبلغ 152/000 تومان بابت هزینه دادرس��ی و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ سررسید 
لغایت یوم االوصول در حق محکوم له آقای بهروز صاحبی و نیم عشر دولتی شده اید ظرف ده روز از انتشار 
این آگهی مهلت دارید نسبت به اجرای مفاد اجراییه اقدام نمایید در غیر اینصورت دایره اجرای احکام طبق 

مقررات نسبت به وصول مطالبات با هزینه اجرایی اقدام خواهد نمود. آ-9700601    م.الف1701 
متصدی امور دفتری شعبه 150 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد3

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ابوالفضل خوش قامت دارای شناس��نامه ش��ماره 91522 به شرح دادخواست به کالسه 
961174 از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که ش��ادروان علی رضا 
خوش قامت به شناس��نامه 17 در تاری��خ  1373/2/21 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه 

حین الفوت آن مرحوم منحصر است به:
1- سارگل نان ش.ش 3 متولد 1326 صادره شیروان همسر متوفی  

2- ابوالفضل خوش قامت خالجلو ش.ش 91522 متولد 1357 صادره مشهد فرزند متوفی  
3- برات خوش قامت خالجلو ش.ش 4 متولد 1333 صادره مانه و سملقان فرزند متوفی  

4- غالمرضا خوش قامت ش.ش 11915 متولد 1341 صادره شیروان فرزند متوفی  
5- زهرا خوش قامت خالجلو ش.ش 74069 متولد 1349 صادره مشهد فرزند متوفی  
6- هاجر خوش قامت خالجلو ش.ش 1195 متولد 1356 صادره مشهد فرزند متوفی  

7- شاصنم خوش قامت خالجلو ش.ش 49 متولد 1336 صادره مانه و سملقان فرزند متوفی  
8- مرضیه خوش قامت خالجلو ش.ش 11916 متولد 1343 صادره شیروان فرزند متوفی  

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
آ- 9700602

م.الف1702
قاضی شورا - شعبه 170شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای علی محمد عبدی دارای شناس��نامه ش��ماره ... به شرح دادخواست به کالسه 961700 
از ای��ن ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنی��ن توضیح داده که ش��ادروان عبداله عبدی به 
شناس��نامه 116 در تاری��خ 78/2/17 در اقامت��گاه دائمی خود بدرود زندگی گفت��ه و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- محمدرضا عبدی – فرزند
2- علی محمد عبدی - فرزند
3- غالمعباس عبدی - فرزند

4- فاطمه عبدی - فرزند
5- صدیقه عبدی - فرزند

6- طیبه عبدی - فرزند
7- میمنت عبدی - فرزند
8- کبری عبدی - فرزند

9- سلطان سعیدی- همسر متوفی  
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.
 آ-9700603

م.الف1703
قاضی شورا - شعبه 154 شورای حل اختالف شهرستان مشهد 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه  27 فروردين 1397 29 رجب 1439 16 آوريل 2018   سال سى و يكم   شماره 8662  

روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

گرانى ارز120 هزار ميليارد تومان نصيب دولت كرد ايلنا:عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: با اختالف قيمت تقريباً 1500 تومانى ارز در بازار، تقريباً 120 هزار ميليارد تومان سود بدون هيچ 
گونه اقدامى، نصيب دولت شده است.مهرداد الهوتى با اشاره به منابع و مصارف ارز گفت: ما تقريباً 50 ميليارد دالر صادرات نفتى داريم كه با احتساب همين ميزان صادرات غير نفتى، ارزآورى كشور تقريباً 100 

ميليارد دالر است. درحالى كه واردات كااليى ما 54 ميليارد دالر، تقاضا براى خدمات مانند مسافرت نيز تقريباً 25 ميليارد دالر است و 20 ميليارد دالرهم براى قاچاق است.

ابالغ بخشنامه دستمزد 97
دريافتى كارگران روزى 37 هزار تومان 

اقتصاد: بخشنامه دستمزد 97 به 
اجرايى  دســتورعمل هاى  انضمام 
در مورد كارگران مــزدى و دائم، 
داراى طــرح طبقه  كارگاه هــاى 
بندى مشــاغل و جدول احتساب 

مزد سنوات ابالغ شد.
براساس گزارش رسانه ها بخشنامه 
دستمزد 97 ديروز با امضاى على 

ربيعى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى براى اجرا ابالغ شد.
در بخشــنامه 6 بندى وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى آمده اســت: از اوايل 
ســال 1397 حداقل مزد روزانه با نرخ يكســان براى تمام كارگران مشمول 
قانون كار (اعم از قرارداد دائــم يا موقت) مبلغ 370/423 ريال (370 هزار 
و 423 ريال) تعيين مى شــود. همچنين از اوايل ســال 1397 ساير سطوح 
مــزدى نيز روزانه 10/4درصد مزد ثابت يا مزد مبنا (موضوع ماده 36 قانون 
كار) به اضافه روزانه 28208 ريال به نســبت آخرين مزد در ســال 1396 

افزايش مى يابد.
همچنين با اعمال افزايش اين بند مزد شــغل كارگران مشــمول طرح هاى 
طبقه بندى مشاغل مصوب وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى و نيز مزد ثابت 
ســاير كارگران نبايد از مبلغ 370/423 ريــال (370 هزار و 423 ريال) بند 

يك كمتر شود.
از سوى ديگر به كارگرانى كه در سال 1397 داراى يك سال سابقه كار شده 
يا يك ســال از دريافت آخرين پايه ســنواتى آنان گذشته باشد، روزانه مبلغ 

17/000 ريال نيز به عنوان پايه (سنوات) پرداخت خواهد شد.
همچنين بر اســاس مصوبه مورخ 1387/7/21 شوراى عالى كار و در جهت 
افزايــش رضايتمندى كارگران و كارفرمايان و به منظور تثبيت و تســرى به 
تمامى كارگران، اعم از دائم و موقت مقرر شــد از ابتداى سال 1397 كمك 
هزينه اقالم مصرفى خانوار به عنوان مزاياى رفاهى و انگيزه اى موضوع تبصره 
3 مــاده 36 قانون كار بابت هر كارگر (اعــم از متأهل يا مجرد) ماهانه مبلغ 

1/100/000 ريال از سوى كارفرمايان به آنان پرداخت شود.
درهمين حال زهراســاعى ســخنگوى كميســيون اجتماعى مجلس درباره 
مصوبات مزدى شــوراى عالى كار اظهار داشت: تصميم اين شورا بر افزايش 
حدود 19/8 درصد مزد حداقلى بگيران و 10/4 درصد براى ساير سطوح بود. 
با اين حال، اين نكته را بايد مدنظر داشــت دستمزدى كه كارگران در ايران 
دارند دريافت مى كنند بسيار پايين تر از استاندارد جهانى است و بنابراين، بايد 

بسيار بيشتر از اين ها باشد.
گفتنى است دستمزد كارگران ايرانى براساس دالر 4200 تومان معادل 7/9 

در روز تعيين شده است.

جهانگيرى:
دولت به دنبال پايه ريزى نظام جديد ارزى است

رئيس جمهور  معاون اّول  اقتصاد: 
گفت: تخصيص مابه التفاوت قيمت 
ارز مورد نياز كاالهاى اساسى و نيز 
نياز در سريع ترين  داروهاى مورد 
زمــان الزم تأمين خواهد شــد تا 
تأمين  در  خللــى  كوچك تريــن 

نيازهاى كشور ايجاد نشود.
به گــزارش پايگاه اطالع رســانى  

دولت جهانگيرى با بيان اينكه مهم ترين رمز موفقيت طرح سامان بخشى به 
نظام ارزى كشــور اطالع رسانى صحيح است، گفت: مردم مطمئن باشند كه 
دولــت با همراهى آن ها و بنگاه هاى اقتصادى به دنبال پايه ريزى نظام ارزى 

جديد به منظور تأمين منافع ملّى كشور است. 

ميز خـــبر

 اقتصــاد / فرزانه غالمى  در روزهاى اخير و با 
وجود بارش هاى نسبتاً مطلوب بهاره، خبرى مبنى 
بر ذخيره كمتر از 40 درصدى 73 سد مهم كشور 
منتشر شد؛ خبرى كه حاوى هشدارى تازه و جدى 
براى مصرف كنندگان و سياست گذاران در خصوص 
مديريــت منابع آب بود. كم آبى اين 73 ســد كه 
28 درصد ظرفيت ســدهاى مهم كشور را به خود 
اختصاص داده اند در حالى است كه بر اساس آمار 
وزارت نيرو، بيش از 90 درصد منابع آب كشــور 
در بخش كشاورزى مصرف مى شود و سهم بخش 

خانگى و صنعت كمتر از 10 درصد است. 
ديگر اينكه وزير نيرو با اشاره به كاهش 50 درصدى 
ميزان بارندگى ها در مقايسه با سال گذشته، تأكيد 
كرده: اولويت ما تأمين آب شرب است، مردم از هم 
اكنون بايد در استفاده از هر ليتر آبى كه در اختيار 
دارند با حساســيت بااليى عمــل كنند تا بتوانيم 

تابستان كم مسئله اى داشته باشيم.

 بررسى آمارى 
گزارش تازه مركز پژوهش هاى مجلس، بررســى 
وضعيت آب در كشــور نشان مى دهد در 10 سال 
اخير ميزان بارندگى در كشــور حدود 11 درصد 
نسبت به متوسط بلندمدت (47 ساله) كاهش يافته 
و به  تبع آن حجم جريان ســطحى در دوره مشابه 
حدود 44 درصد كمتر شده؛ بنابراين در 15 سال 
اخير مجموع حجم مخازن سدها در كشور حداكثر 

تا نصف از آب پر شده است.
براساس اين گزارش «عدم تطابق اسناد باالدستى 
بخــش آب بــا نيازهــاى روز اين بخــش و عدم 
هماهنگى و بخشــى نگرى آن ها»، «نبــود برنامه 
مدون بلندمدت و ارتباط ساير اسناد باالدستى» و 
«خشكسالى ها و تغيير اقليم» در خلق بحران جدى 

آب براى كشور نقش داشته اند.
در همين حال و بر اساس اظهارات رئيس سازمان 
حفاظت محيط زيست "در حالى كه منابع تجديد 
شونده آبى كشور 88 ميليارد مترمكعب است ميزان 
مصرف آن 97 ميليارد مترمكعب اعالم شــده و با 
اين حساب حدود 110 درصد استحصال از منابع 
آبى در كشور انجام مى شود در حالى كه سقف آن 

40 درصد از منابع تجديد شونده آبى است.
بحــران آب و بــه تعبيــر برخــى صاحب نظران 
ورشكستگى منابع كشور، زمانى صورت جدى ترى 

به خــود مى گيرد كه بــه نحوه مصــرف آب در 
بخش هاى مختلــف و ارزش افزوده حاصل از اين 
مصرف نگاهى بيندازيم. آمــار حكايت از آن دارد 
كه در حال حاضــر از هر متر مكعب آب مصرفى 
در بخش كشاورزى كشور، 500 گرم محصول به 
دست مى آيد حال آنكه استاندارد جهانى اين رقم را 
سه كيلوگرم تعريف كرده است. در بخش شرب هم 
در حالى كه اســتاندارد جهانى براى هر نفر در روز 
150 ليتر تعريف كرده، در ايران به طور متوسط از 
200 تا 300 ليتر در روز محاسبه شده است. آمار 
مصرف آب در بخش صنعت هم گوياى اين واقعيت 
اســت كه نبود مديريت صحيح پســاب صنعتى 
سبب شده هر ليتر پســاب، 40 ليتر آب سالم را 
آلوده كند حال آنكه با تصفيه اين پساب ها، شاهد 
بهبود چشمگيرى در منابع آب كشور خواهيم بود.

در همين حال هدر رفت موجود در شــبكه توزيع 
آب نيز در مخازن شهرى به طور متوسط 25 درصد 
تخمين زده شده كه از نگاه كارشناسان، عدد قابل 
توجهى اســت و اين در حالى اســت كه بر اساس 
آمار رسمى منتشر شــده در سال 95 استحصال، 
دولت براى انتقال و توزيع هر مترمكعب آب شرب 
شــهرى حدود 1500 تومان تمام هزينه مى كند 
كه با ارائه يارانه با قيمتى حــدود 400 تومان در 
اختيار مصرف كننده شهرى قرار گرفته است.رئيس 
مؤسسه تحقيقات آب وزارت نيرو در اين خصوص 
مى گويد: همه مصرف كنندگان چه آن ها كه از آب 
شرب درست و به اندازه مصرف مى كنند و آن ها كه 
در مصرف آن اسراف مى كنند به يك ميزان از اين 
يارانه استفاده مى كنند و اين درست نيست. بر اين 
اساس بايد ميزان مصرف مشخصى را براى هر نفر 
تعيين كرد تا اين ميزان قيمت يارانه اى از افراد اخذ 
شود؛ با اين وجود هر كس تمايل به مصرف بيشتر 
آب از اين ميزان دارد، بايد قيمت واقعى و تمام شده 

آب را بپردازد. 
با اين اقدام به مــرور فرهنگ عمومى مصرف آب 
در كشــور اصالح خواهد شــد و از محل افزايش 
درآمدهاى مورد اشــاره مى توان شــبكه ها و ساير 
اقدام هاى مرتبط با مديريت توليد و مصرف را كه 
معطل تأمين اعتبار است، آغاز كرد.به گفته مرتضى 
افتخــارى، آب مصرفى معادل ميــزان هدررفت 
محصوالت كشاورزى از مزرعه توليدكننده، معادل 

8 ميليارد متر مكعب است.

 واكنش رئيس كميسيون كشاورزى مجلس 
رئيس كميسيون كشاورزى، آب و منابع طبيعى هم 
در خصوص عملكــرد دولت و مجلس براى بهبود 
مديريت منابع آب كشور به خبرنگار ما مى گويد: 
تخصيص منابع صندوق توســعه ملى براى بهينه 
ســازى مصرف آب در كشــور از نشــانه هاى بارز 

توجه جدى اين دو قوه به منابع 
آب اســت. ضمن اينكه در قانون 
برنامه ششــم توسعه به مباحث 
كشاورزى، آب و محيط زيست به 
صورت شفاف پرداخته و تكاليفى 
براى دستگاه هاى اجرايى تعريف 
شده اســت تا حداقل شرايط آب 

كشور از اين بدتر نشود.
على اكبــرى ادامــه مى دهد: بر 
همين اساس بايد دولت تا پايان 
برنامه 11 ميليارد متر مكعب از 
مصرف آب كم كند، ضمن اينكه 
در اصالح بذر، هوشــمند سازى 
چاه هاى مجاز، بســتن چاه هاى 

غيرمجاز و ديگــر فعاليت هاى آبخيزدارى تكاليف 
قابل قبولى تعيين شــده است.وى تأكيد مى كند 
در قبال بحران آبى كشور، همه مصرف كنندگان از 
كشاورزان گرفته تا مردم و صنعتگران بايد احساس 
خطر كنند و در صرفه جويــى و افزايش بهره ورى 

منابع جدى باشند.

 بارش هاى پايين 
مشــاور معاونت آب و خاك وزارت جهاد كشاورزى 
هم به خبرنگار ما مى گويد: بارندگى امســال هنوز 
به نصف ميانگين بلند مدت (47 ســاله گذشــته) 
نرســيده؛ چرا كه در ســال آبى اخيــر تنها حدود 
95 ميلى متر مكعب بارش داشــته ايم در حالى كه 
بايد 200 ميلى متــر مكعب بارندگى 
ثبت مى شد؛ بنابراين ذخيره آب 
سدهاى كشــور در حد نامطلوبى 
است.حميدرضا جانباز خاطر نشان 
مى ســازد: تالش ها براى تجهيز و 
نوسازى سيستم هاى آبيارى قابل 
توجه بوده است، اما ناكافى است. 
در حالى كه زمانى چشــمه هاى 
كشــور 21 ميليارد متر مكعب از 
آب كشــاورزى را تأمين مى كرد 
ايــن رقم امروز بــه نصف كاهش 
يافته است و ســهم 10 ميليارد 
مترمكعبــى قنات ها هم به نصف 
رسيده است.وى ادامه مى دهد: با 
وجود كاهش بارندگى و آب هاى ســطحى در 10 
سال گذشــته، توليد محصوالت كشاورزى دو برابر 
شــده؛ چرا كه هم كشاورزان و هم دولت و مجلس، 
تالش مضاعفى براى مديريت منابع آب داشته اند. به 
گفته وى در برنامه دوم توسعه راندمان آب در بخش 
كشاورزى 31/5 درصد تعريف شده بود كه اين عدد 

در برنامه ششــم به 40/6 درصد افزايش يافته و از 
آنجايى كه راندمان در استانداردهاى جهانى حدود 
39 درصد است اميد مى رود در پايان برنامه ششم 
توسعه به 45 درصد برســد.وى با تأكيد بر زمانبر 
بودن و هزينه بر بودن بهينه سازى مصرف منابع آب 
در كشور ادامه مى دهد: به سرمايه گذارى بااليى نياز 
داريم تا شيوه هاى آبيارى را به روز رسانى كنيم و از 
تلفات آب در بخش كشاورزى كه اصلى ترين مصرف 
كننده آب كشور است، بكاهيم. براى هر هكتار بايد 
15 تا 20 ميليون تومان هزينه كنيم كه نه دولت و 
نه كشاورز اين توان مالى را ندارند.به باور كارشناسان، 
نوع سياست گذارى ها در كشور به گونه اى است كه 
در وهله نخست، مســئوالن و برنامه ريزان و بعد از 
آن، مردم نپذيرفته اند كه ايران در منطقه خشــك 
و نيمه خشك واقع شده و متأسفانه در كشور، نوعى 
برداشت غلط و نادرست از مفهوم توسعه حاكم است 
كه در واقع «توهم توســعه» است.آنان تأكيد دارند 
زمان آن رســيده كه مســئوالن و سياست گذاران 
كشور، هوشيار شوند كه آنچه اين روزها برخى افراد 
و شركت هايشــان به اســم طرح هاى چند ده هزار 
ميليارد تومانى انتقال آب و اشــتغال و پتروشيمى 
و فوالد و غيره بــه آن ها ارائه مى دهند، هيچ گاه به 
توسعه و پيشرفت به معناى واقعى آن ختم نمى شود 

و در بهترين حالت، توهم توسعه است و نه توسعه.

 10ميليارد مترمكعب باران 
در 48 ساعت باريد 

در عين حال بارش بيش از 10ميليارد مترمكعب 
باران كه در فاصله زمانى 48 ساعت كم سابقه است، 
موجب رشد حدود 6ميلى مترى بارش هاى كشور 
شــد. بر اساس آمار منتشرشــده با وجود افزايش 
بيش از 10 ميليــارد مترمكعبى حجم بارش هاى 
ســال آبى جارى و رســيدن به رقــم 181,118 
ميليارد مترمكعب، هنوز فاصله بسيارى با شرايط 
نرمال و حتى سال گذشته داريم و نبايد دلخوش 
به اين بارش ها بود. در مدت مشــابه ســال آبى 
گذشته (ابتداى مهر 95 تا عصر روز 24 فروردين 
96) حجــم بارش ها در ايران 339 ميليارد و 998 
ميليون مترمكعب بود. اين ميزان نشــان مى دهد 
كه بارش هاى سال آبى جارى (181,118 ميليارد 
مترمكعب) بيش از 46 درصد نسبت به سال قبل 

كاهش داشته است.

با وجود بارش هاى اخير، همچنان كاهش ذخاير، مصرف باال و كمبود بارندگى بحران سازند 

تشنگـى پس از بـاران

 به 
اجرايى  دســتورعمل هاى  انضمام 
در مورد كارگران مــزدى و دائم، 
داراى طــرح طبقه  كارگاه هــاى 
بندى مشــاغل و جدول احتساب 

براساس گزارش رسانه ها بخشنامه 
 ديروز با امضاى على 

رئيس جمهور  معاون اّول 
گفت: تخصيص مابه التفاوت قيمت 
ارز مورد نياز كاالهاى اساسى و نيز 
نياز در سريع ترين  داروهاى مورد 
زمــان الزم تأمين خواهد شــد تا 
تأمين  در  خللــى  كوچك تريــن 

به گــزارش پايگاه اطالع رســانى  

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
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در قبال بحران 
آبى كشور، همه 
مصرف كنندگان 

از كشاورزان 
گرفته تا مردم و 
صنعتگران بايد 

احساس خطر كنند 
و در صرفه جويى و 

افزايش بهره ورى 
منابع جدى باشند

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

مقام معظم رهبرى:
آيين اسالم پيام آور عدالت، صلح، امنيت، آرامش و سالمت 

براى انسان هاست.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا قاضى الحاجات

 دوشنبه  27 فروردين 1397 29 رجب 1439 16 آوريل 2018   سال سى و يكم   شماره 8662  

نيويورك تايمز
روزنامه نيويورك تايمز چاپ آمريكا عكس صفحه 
نخست خود را به ســاختمان مركز تحقيقات 
علمى در نزديكى دمشق اختصاص داده است كه 
بعد از حمله موشكى سه كشور، آمريكا، انگليس 
و فرانســه تخريب شده اســت و در مقاله اى به 
توييت دونالد ترامپ بعد از اين حمالت اشــاره 
كرده و مى گويد ترامپ از انجام كامل مأموريت 
گفته اســت اما واقعاً مأموريت آمريكا در سوريه 
چيست كه او از انجام آن صحبت مى كند؟ بعد 
از موفقيت چشمگير مجموعه داستان هاى هرى 
پاتر در فروش كتاب و ســينما، نيويورك تايمز 
از اجراى تئاتر آخرين نســخه از آن در صحنه 
برادوِى خبر داده و ســرمايه اجــراى آن را رقم 

باورنكردنى 68ميليون دالر برآورد مى كند.

اكونوميست
هفته نامه اكونوميســت، چــاپ انگليس، در 
تازه ترين شماره خود در گزارش ويژه اين شماره 
خود با عنوان «آلماِن جذاب» كشــور آلمان را 
جالب توجه ترين كشــور اين روزهاى جهان و 
الگويى براى ديگر كشورهاى غربى مى داند. اين 
مجله معتقد است آلمان بعد از جنگ جهانى 
دوم، هر 25ســال يك چرخه توسعه را پشت 
سر گذاشته است. در ربع قرن اول به بازسازى 
كشور پرداخته، در 25سال دوم تكليف خود را 
با نژادپرســتى و مجرمان جنگى روشن كرده، 
در 25ســال بعــدى اولين گام براى توســعه 
همــه جانبه را آغاز كــرده و در چرخه كنونى 
با اضافه كردن تنوع نژادى و جنســيتى بسيار 
جالب توجه به بخش هاى مختلف خود، اكنون 

جذاب ترين كشور جهان محسوب مى شود.

ساندى تلگراف
روزنامه تلگــراف، چاپ انگليس، با نگاه خود، 
به دفاع از حمله بريتانيا به ســوريه پرداخته 
است. اين روزنامه با انتشار عكسى از جنگنده 
اين كشور كه در اين حمالت شركت داشت 
صحبت هايــى از «ترزا مى»  نخســت وزير 
بريتانيا به چاپ رسانده كه در آن ادعا مى كند 
تاريخ به ما اين درس را داده كه هرگاه قوانين 
جهانى كه امنيت ما را تأمين مى كند در خطر 
قرار گيرد، ما بايد بايستيم و از آن قوانين دفاع 
كنيم! اين روزنامه تيتــر اصلى خود را نيز با 
عنوان «ماشه پُر» به همين حمله اختصاص 

داده است.

روزنامه نيويورك تايمز چاپ آمريكا عكس صفحه 
نخست خود را به ســاختمان مركز تحقيقات 
علمى در نزديكى دمشق اختصاص داده است كه 
بعد از حمله موشكى سه كشور، آمريكا، انگليس 
و فرانســه تخريب شده اســت و در مقاله اى به 
توييت دونالد ترامپ بعد از اين حمالت اشــاره 
كرده و مى گويد ترامپ از انجام كامل مأموريت 
گفته اســت اما واقعاً مأموريت آمريكا در سوريه 
چيست كه او از انجام آن صحبت مى كند؟ بعد 
از موفقيت چشمگير مجموعه داستان هاى هرى 
پاتر در فروش كتاب و ســينما، نيويورك تايمز 
از اجراى تئاتر آخرين نســخه از آن در صحنه 
برادوِى خبر داده و ســرمايه اجــراى آن را رقم 

هفته نامه اكونوميســت، چــاپ انگليس، در 
تازه ترين شماره خود در گزارش ويژه اين شماره 
خود با عنوان «آلماِن جذاب» كشــور آلمان را 
جالب توجه ترين كشــور اين روزهاى جهان و 
الگويى براى ديگر كشورهاى غربى مى داند. اين 
مجله معتقد است آلمان بعد از جنگ جهانى 
ســال يك چرخه توسعه را پشت 
سر گذاشته است. در ربع قرن اول به بازسازى 
سال دوم تكليف خود را 
با نژادپرســتى و مجرمان جنگى روشن كرده، 
ســال بعــدى اولين گام براى توســعه 
همــه جانبه را آغاز كــرده و در چرخه كنونى 
با اضافه كردن تنوع نژادى و جنســيتى بسيار 
جالب توجه به بخش هاى مختلف خود، اكنون 

روزنامه تلگــراف، چاپ انگليس، با نگاه خود، 
به دفاع از حمله بريتانيا به ســوريه پرداخته 
است. اين روزنامه با انتشار عكسى از جنگنده 
اين كشور كه در اين حمالت شركت داشت 
صحبت هايــى از «ترزا مى»  نخســت وزير 
بريتانيا به چاپ رسانده كه در آن ادعا مى كند 
تاريخ به ما اين درس را داده كه هرگاه قوانين 
جهانى كه امنيت ما را تأمين مى كند در خطر 
قرار گيرد، ما بايد بايستيم و از آن قوانين دفاع 
كنيم! اين روزنامه تيتــر اصلى خود را نيز با 
عنوان «ماشه پُر» به همين حمله اختصاص 

گزارش از شخص

ژنرال بى ستاره
سرهنگ « چارلز بكويث» را چقدر مى شناسيد؟

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  فكر نكنيد 
در هفت آســمان، حتى يك ســتاره نداشت. 
كهنــه ســرباز آمريكايى فقط موفق نشــد 
ســتاره هاى ژنرالى را روى شانه هايش ببيند 
وگرنه در ارتش آمريكا براى خودش آدم مهم 
و سرشناســى بود. «چارلز آلوين بكويث» اگر 
آســمان بختش بى ســتاره بود، براى يكى از 
مهم ترين عمليات هاى نظامــى تاريخ آمريكا 
انتخاب نمى شد. البد آن قدر مهارت، سابقه و 
شجاعت داشت كه 27 فروردين 1359، وزير 
دفاع آمريــكا او را به رئيس جمهور - جيمى 
كارتر- معرفــى كرد تــا فرماندهى عمليات 
«پنجــه عقاب» در صحراى طبس را به عهده 
بگيرد. عملياتى كه ســبب شــد ژنرال آينده 
ارتش آمريكا، تمام ستاره هاى بخت و اقبالش 
را در كويرهاى ايران ببازد و بى ستاره و بدون 

برخى نيروها و تجهيزاتش به آمريكا برگردد.

  پنجه هاى سوخته
ماجراى حمله به طبس و «پنجه عقاب»ى كه 
در آتش ســوخت را خيلى شنيده و ديده ايد. 
پس مى گذاريمش بــراى آخرمطلب و اول از 
همه مى رويم ســراغ نيــروى «دلتا» كه قرار 
بود به فرماندهى سرهنگ « بكويث» در سال 
1359، چند هزار كيلومتــر دورتر از آمريكا، 
براى سياستمداران كاخ سفيد شق القمر كند!
تعريف نظامى و رسمى اين نيروها مى شود اين: 
« يگان ضد تروريسم در ارتش اياالت متحده 
كه زير نظر فرماندهى مشترك عمليات ويژه 
(JSOC) قرار دارد. نيروى دلتا در سال 1977 
ايجاد شد. اعضاى نيروى دلتا مهارت هاى ويژه 
در زمينه هاى ضد شورش، تاكتيك هاى يگان 

كوچك و تكنيك هاى گوناگون نفوذ دارند». 

  توى دلتان خالى نشود
نه براى اينكه توى دل شــما را خالى كنيم 
بلكه براى شناخت بيشــتر نيروهاى «دلتا» 
مجبوريــم توضيحاتــى را كــه ســايت ها و 
مطبوعــات داخلــى و خارجى دربــاره اين 
شاخه ارتش آمريكا داده اند بياوريم. نيروهاي 
«دلتا» افراد بي رحم و خشــني هستند كه 

براي به نتيجه رسيدن مأموريتشان، از هيچ 
جنايتي دريغ نمــي كنند. آن ها مهارت هاي 
خاصــى در تكنيك هــاي مختلــف جنگي، 
نظامي، ضد شورشي و نفوذي دارند. هر جور 
دوره و تمريــن نظامى كــه فكرش را بكنيد 
پشــت سر مى گذارند تا بتوانند از هوا، دريا و 
زمين به جايى نفوذ كنند و در كوه، دشــت، 
جنگل، گرما، ســرما و... بجنگند و در صورت 
لــزوم از معركه فرار كنند. ارتباط اين نيروها 
با ســرهنگ «بكويث» هم اين است كه ايده 
تشكيل «دلتا فورس» مال خودش بود و سال 
1977 توانســت فرماندهان ارتش را راضى 
كند و اين نيرو و تشكيالتش را راه بيندازد. 

 عشق من راگبى
جوانى كه در شــهر «آتالنتا »، ايالت جورجيا 
و در ســال 1929 به دنيا آمده بود، از كودكى 
به راگبى عالقه داشت و در دوران دانشجويى 
آن قدر به اين ورزش پرداخت كه براى حضور 
 NFL در ليگ حرفه اى راگبــى آمريكا يعنى
هم انتخاب شــد، اما يكباره قيد ورزش مورد 
عالقــه و ليگ حرفه اى را زد و ســر از ارتش 
در آورد تا ســال 1952 با درجه ستوان دومى 
خدمت در نيروى زمينــى را آغاز كند. زمان 
جنگ كره در لشكر هفتم پياده حضور داشت، 
بعد به لشــكر هوابرد منتقل شــد تا در يگان 
عمليات ويژه ثبت نام كند. دوره مدرسه رنجر 
را كــه تمام كرد به ويتنام رفت تا در عمليات 
مخفى شركت كند.چند سال در كنار نيروهاى 
انگليســى در شــبه جزيره «مااليا» جنگيد، 
ســپس به ويتنام برگشــت، ايــده انتخاب و 
تشــكيل نيروهاى ويژه را در همانجا رو كرد 
و زمانــى كه با زخم هاى جنگ به كشــورش 
برگشت مسئوليت مدرسه رنجرها را به عهده 
گرفت و روش هاى آموزش را از اساس متحول 
كرد تا دو يا ســه ســال بعد تشكيالت « دلتا 

فورس» را راه اندازى كند.

 آماده باش به دلتا
اين طور نبود كه 27 فروردين 59، وزير دفاع 
آمريكا، بى مقدمه دســت «بكويث» را بگذارد 

توى دســت رئيس جمهور و سفارش كند كه 
ســرهنگ و نيروهايش را 9 روز بعد بفرستد 
بــه ايران تا گروگان هــا را آزاد كنند. در واقع 
كمتر از يك ماه پس از تسخير النه جاسوسى 
در تهران، آذر ماه ســال 58 «برژينسكى» - 
مشــاور امنيت ملى - مأمور شــده بود امكان 
عمليات نظامى در ايران را بررسى و طرحش 
را آمــاده كنــد. همه بررســى ها و تحقيقات 
انجام شــده، مأموريت به «دلتا فورس» ابالغ 
شــده و «بكويث» هم انتخــاب و به تمرين و 
آماده ســازى نيروهايش مشــغول شده بود. 
وقتى براى سياســتمداران كاخ سفيد مسجل 
شد كه نمى توانند با دوز و كلك هاى سياسى، 
گروگان ها را برگردانند، وزير دفاع، «بكويث» 
و همه سوابق كهنه سربازى و مهارت هايش را 
به «كارتر» معرفى كرد تا اطمينان بدهد براى 
عملياتى بشدت مهم و حساس، آدمش را پيدا 

كرده است. 

 بخش ساده عمليات
ســرهنگ ماجراى ديدارش با «كارتر» را اين 
طور روايت كرده است: «من گزارشم را با بردن 
رئيس جمهور به متن عمليات از «كوير يك» 
و بلند شدن هواپيما از منظريه و توضيح اينكه 
چگونه نيروى دلتا قبل از سپيده دم به ناحيه 
اختفا در حدود پنجاه مايلى پايتخت مى رسد 
و چطور سراسر روز را زير وسايل استتار كننده 
مخفى مى شود و چگونه پس از غروب آفتاب 
6 كاميون و دو خودروى كوچك تر افراد را به 
تهران مى رسانند،توضيح دادم... اينكه نيروى 
دلتا با انفجار بزرگ حفــره اى در ديوار ايجاد 
مى كنند كه يك كاميــون 18 چرخ بتواند از 
آن عبور كند و...». البته گزارش «بكويث» تا 
اينجا فقط يك مرحله از عمليات را تشــريح 
مى كنــد و بــراى مراحل بعــد و آزاد كردن 

گروگان هــا و انتقال آن ها بــا بالگرد به جايى 
امن، از سر راه برداشــتن نيروهاى ايرانى و... 
در نهايت بازگشت نقشه پيچيده تر و مفصلى 
دارد. اگر در صحبت هــاى «بكويث» از نحوه 
ورود به ايران و فرود در صحراى طبس حرف 
چندانى زده نمى شود، شايد به اين دليل است 
كه آمريكايى ها آن را ساده ترين بخش عمليات 

تصور كرده بودند.

 ستاره هاى درخشان
همه چيز داشت خوب پيش مى رفت. هواى 
خنــك و مطبوع و ســتاره هايى كه آن قدر 
نزديك و درخشان بودند كه سرهنگ هوس 
مى كــرد، دســت دراز كند و آن هــا را براى 
يادگارى هم كه شــده بچيند و پيشاپيش به 
نشانه ارتقاى درجه روى شانه هايش بگذارد! 
دير كردند...توفان شن...برخورد  اما  بالگردها 
بالگــرد با هواپيماى تانكر... زمينگير شــدن 
يكــى دو پرنده ديگر و... ســرهنگ اينجاى 
ماجرا را نخوانده بود... معجزه شن ها را اصًال 
توى محاســباتش نياورده بود...يك بار ديگر 
حساب كرد...پرنده هاى باقى مانده... نيروهاى 
كاركشــته اى كه بشــدت جــا زده بودند...
كشــته هايى كه روى دســتش مانده بود... 
فقط وقتى خيالش آسوده شد كه دستور لغو 
عمليات از كاخ سفيد رسيد.«بكويث» پيش 
از اينكه در ســال 1994 از دنيا برود و پس 
از آنكه نتوانســت با عمليات «پنجه عقاب» 
به درجه ژنرالى برســد در خاطراتش نوشت: 
«در تمام طول راه بازگشت،احساس پوچى و 
پژمردگى مى كردم. آه... آه... يأس بر وجودم 
ســايه افكنده بود. گريه ام گرفت. نشستم و 
بــا تمام وجود گفتم: يا عيســى مســيح! تو 
مى دانى كه چه گندى به بار آمده اســت.ما 

واقعاً موجب شرمسارى آمريكا شديم...»!

مجاز آباد

علوفه تازه براى آقا گاوه!

ايستگاه/ «عزت اهللا ضرغامى» كه به اظهار 
نظر هــاى جالبش در اينســتاگرام و تلگرام 
معروف است، اين بار زده توى خط سياست 
خارجى و ضمن شــوخى با حمله آمريكا به 
سوريه در اينســتاگرامش به سعودى ها هم 
تكه انداخته است:«شــليك چند موشــك 
مشــقى، يعنى يك دســته علوفه تازه براى 
گاو شيرده ! علوفه اى كه با شادى مردم دمشق 
در خيابان ها و تصاوير عادى رئيس جمهور در 
حال رفتن به محل كار خيلى هم به مذاق آقا 

گاوه خوش نيومده»!

اين تو بميرى
 از آن تو بميرى ها نيست!

ايســتگاه/  درحالى كه روز در ميان، خبر 
تــازه اى از فيلترينگ تلگرام توســط فالن 
مســئول منتشر مى شــود و هنوز اين خبر 
سرد نشده، يك مسئول ديگر آن را تكذيب 
مى كند، آقاى جهرمــى -وزير ارتباطات- در 
صفحه اينستاگرامشــان توضيحات كامل و 
مفصلى درباره داليل فيلترينگ تلگرام دادند تا 
هم حمايت سفت و سختى از پيام رسان هاى 
وطنى كرده باشند و هم به تلگرام بفهمانند، 
اين تو بميــرى از آن تو بميرى ها نيســت 
و ماجــراى فيلتر جدى اســت! اما همچنان 

صحبتى از زمان فيلتر تلگرام نكرده اند.

بايد تبريك گفت

ايســتگاه/   زيبا كالم با وجــود اينكه ادعا 
مى كند دادگاه، دو ســال پيش فعاليت او در 
فضاى مجازى را ممنوع كرده است، همچنان 
با تحليل و تفسيرهاى سياسى و غير سياسى 
در اين فضا حضور دارد. دكتر در جديد ترين 
تحليل عجيب و غريبش درباره حمله آمريكا 
به سوريه، «بشــار اسد» را ديكتاتور خواند و 
حمله آمريكا به اين كشــور را توجيه كرد! تا 
عليرضا زاكانى -نماينده مجلس- در توييتر 
بنويسد:«بايد به نظام اسالمى براى اين همه 
آزادى در تحمــل بيانات صــادق زيباكالم... 

تبريك گفت!»
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چراغ ها را روشن مى كنند

از دور و برمان غافل ايم و از كنار 
بســيارى از آدم ها و رخدادهاى 
مهم، كم توجه َرد مى شــويم... 
اين خوب نيســت... چون تعمق 
نكردن و نياموختــن - به مرور 

زمان - ما را ضعيف مى كند...
وقتــى قــرار مى شــود از خوِد 
روزمره ام فاصله بگيرم و با ذهنم 

خلوت كنم... همنشين مردان و زنان سلحشور و نستوه معاصر بشوم، همنشين 
ده ها و بلكه صدها اســم شــوم تا پايمردى و سختكوشى شــان را دوره كنم و 

درس بگيرم...
بــه اين ترتيب در كســرى از ثانيه در فراوانى عنوان ها و بزرگى اســامى غرق 
مى شوم... و پا به دنياى انسان هاى قدرتمند مى گذارم... با شور و شعفى ايرانى... 

  
دكتر عمادى پزشك بدون مرز، اولين مبارزى است كه به سلول هاى خاكسترى ام 
مى دود... پزشــكى كه براى مهربانى، مرزى قائل نيست و به همه آدم هاى كره 
زمين عشــق مى ورزد و با تخصص درمانى كه دارد سال هاست در ايران و عراق 
و افغانســتان و كنيا و غنا و سومالى و گينه و تانزانيا و بروندى و زيمباوه جهاد 

مى كند. 
  

درباره اش نيويورك تايمز نوشت: «دشمنى كه مورد تنفر و تحسين است» و من 
مى نويسم ژنرالى كه رهبرم به او مى گويد: «شهيد زنده».

گاهى ابعاد رشــادت و عظمت شخصيتى اش آن اندازه وسيع است كه مى مانى 
از كجايش شــروع كنى... از روزگاران لبنان، افغانستان، عراق يا از دالورى هاى 
سوريه و جنگ تحميلى مان... از پرونده قطور طالبان و اشرار و داعش بگويى يا 

از اسرائيل و آمريكا كه ذليل قدرت و تدبير فرمانده شده اند...
نه... نمى شود از اقيانوس، چند خط نوشت... از سردار «حاج قاسم سليمانى»...

  
بعدى، كارآفرين برترى است كه مى دانم نامش از خاطرم هرگز پاك نمى شود... 
آن هم به دليلى روشــن... تأســيس و راه اندازى تنها كارخانه اى در كشور كه 

توسط معلولين اداره مى شود.
آخر كرامت انسانى باالتر از اين كه دسِت نابينا و ويلچرنشين و ناشنوا را در دست 
كار و اميد بگذارى و هواى بشريت را داشته باشى؟ به نظرم ايرانى ها هر روز بايد 

به وجود اين آقاى «موسوى» ها به خود ببالند.
  

و بعدى والدين عاشق چهار معلول مازندرانى اند... و اولين كوهنورد فاتح قله هاى 
لوتسه و ماكالو، بانو «پروانه كاظمى» پنجمين نفرشان... و هنرپيشه اى كه نياز 
به معرفى ندارد، نفر بعدى اســت. «رامبد جوان»ى كه خنديدن و شاد بودن را 
هرروز با ما تمرين كرد و «قارآيى» ايرانگردى كه سال هاســت به شناســايى و 

معرفى جاذبه هاى كشور مشغول است.
تعداد نام آوران زياد اســت و من دنبال هر اسمى كه راهى مى شوم، ققنوسى را 
مى بينم كه از دِل هر كدام شان پَر مى كشد... مى بينم چه جور زير آسمان خدا، 

تك تك شان با عشق و همت و مهربانى، چراغ ها را روشن مى كنند.

روزمره نگارى
 ايستگاه/ حسين احمدى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

نگوييم «به من چه»...! نگوييم از فردا...! « 
آب »واقعاً به نفس نفس افتاده و بحران در 

كمين است...!
وضعيــت بارندگى ها كه معــرف حضور 
هست؟ حاال به آن اضافه كنيد: امسال تنها 
50 درصد ظرفيت اغلب ســدها، آبگيرى 
شده اند و دوسوم كشور با خشكسالى دست 
و پنجه نرم مى كند! اضافه كنيد كه پوشش 
برفى مان هم به صفر رسيده و نمى توانيم 
روى اين منابع هم براى فصل گرم تابستان 
برنامه ريزى داشته باشيم. همين طور بى 
توجهى و الگوى سهل انگارانه اى را كه هنوز 

در مصرف دنبال مى كنيم!
در گشت و گذار مجازى ام برمى خورم به 
ويدئويى از كانال خبــرى وزارت نيرو كه: 
مقدار مصرف اين ماده در طول شبانه روز 
اهميت دارد چــون اگر يك دقيقه، دوش 
گرفتن خود را كاهش دهيم در آنصورت در 
مدت يك ماه، 600 ليتر آب صرفه جويى 

كرده ايم.
حاال حســاب كنيد در شــهر پُرجمعيت 
تهران، با همان كاهش يك دقيقه اى، چند 
ميليارد مترمكعب آب پــس انداز خواهد 

شد!؟

چاره اى نيســت... براى مبتال نشــدن به 
واويالى روزهاى خشــك و ســوزان، بايد 
هــواى آب را داشــته باشــيم... چه وقت 
مسواك زدن و پخت و پز و استحمام، چه 
وقت شست وشــوى خودرو و پاركينگ... 
مى دانــم حرف هايــم تكرارى اســت، اما 
مى ترســم بارش هاى رگبارى اين روزها و 
سيالبى كه توى خيابان ها جوالن مى دهد، 
بيخيال مان كند... خاطرجمع مان كند كه 

«بحران آب» شوخى است!
باور كنيد اگر مسئوالنه رفتار كنيم و هميار 
آب باشيم، صداى دل انگيز اين مايه حيات، 
هيچ وقــت، خانه و زندگى مــان را ترك 
نمى كنــد... اگر با خودمــان نگوييم: حاال 
بيشتر مصرف كنم، به كجاى اقيانوس آب 

برمى خورد...؟!
يادمان باشد همين «من» ها، يك به يك، 
مى شوند هزارها و ميليون ها! ميليون ها آدم 
بيرحمــى كه َســر آب را مى بُرند و تازه با 

تعجب، نگران تمام شدن آب اند!
خيرخواه و متعصب باشيم و با صرفه جويى

بگذاريــم ايــن عنصر قيمتــى و پُربها به 
كودكان مان، به نســل هاى فردا هم برسد 

و آنان را سيراب كند!

تلنگر

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

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

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

  مدير عامل و مدير مسئول:
 ايمان شمسايى

    سردبير:
     محمد جواد ميرى

 نيشتر / مازيار بيژنى طرح  روز

نماينده آمريكا در شوراى امنيت: 
تنها يك هيوال مى تواند در سوريه دست به حمله شيميايى بزند

ايســتگاه/  درحالى كه روز در ميان، خبر 

بايد تبريك گفت

ايســتگاه/ زيبا كالم با وجــود اينكه ادعا 

َسِر آب را نُبريم
 ايستگاه / رقيه توسلى   

از دور و برمان غافل ايم و از كنار 
بســيارى از آدم ها و رخدادهاى 
مهم، كم توجه َرد مى شــويم... 
اين خوب نيســت... چون تعمق 
نكردن و نياموختــن - به مرور 

وقتــى قــرار مى شــود از خوِد 
روزمره ام فاصله بگيرم و با ذهنم 


	1 m
	2
	3 new
	4 new
	5 new
	6 new new
	7
	8

