
 

گلباران كاروان نمادين عالم آل محمد در نيشابور
 قدس خراســان  كاروان نمادين امام رضا عالــم آل محمد(ع) در روز گذشته و همزمان با سالگرد ورود امام رضا  به اين شهر صورت گرفت

ميان اســتقبال باشكوه مردم واليت مدار وشهيدپرور نيشابور وارد اين 
شــهرتاريخى و مذهبى شــد. همزمان با دهم تير روز ملى خراسان و 

 ............ صفحه 2سالگرد ورود امام رضا(ع) به نيشابور، كاروان نمادين...

توسل به امام رضا  از پاى چرخ خياطى
فغانى: قضاوت فينال 

ديگر برايم اهميتى ندارد
ماجراى آشوب هاى خرمشهر 

بعد از شيرين شدن آب 
10 12 6

 از پاى چرخ خياطى

گفت وگو با جالل معينيان فر، پرچم دوزى كه 

افتخار دوخت پرچم هاى گنبد حرم رضوى را دارد

ستايش رسانه هاى جهان از قضاوت داوران ايرانى امام جمعه از تالش دشمن به بهانه شورى آب مى گويد
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 قدس گزارش مى دهد 

طرح مجلس براى توزيع «رفاه كارت»
 اخبار  بحث ارائه رفاه كارت به شهروندان براى دسترسى عادالنه به كاالهاى اساسى از 
ايده هاى مطرح شــده در مجلس است كه قرار است درقالب طرح دوفوريتى در مجلس 
پيگيرى شود. اجرايى شدن اين طرح كه قرار است در خريد كاالهاى اساسى، همراه 80 
ميليون شهروند ايرانى در دوره گذار از جنگ اقتصادى آمريكا باشد، به طور قطع الزاماتى 
نياز دارد كه مثل دوران جنگ تحميلى، بايد با اقتدار آن را اجرايى كرد. سيد اميرحسين 
قاضى زاده با اشاره به اينكه «رفاه كارت» يك كارت اعتبارى براى تأمين كاالست، درباره 
جزئيات دريافت اين كارت به خبرنگار ما توضيح داد: رفاه كارت يك يارانه غذايى است كه 

شبيه يارانه نقدى به مردم پرداخت مى شود...

info@qudsonline.ir

گزارش  روز
 

 سياست  حوادث شنبه شب خرمشهر و آتش زدن برخى اموال عمومى و مردمى 
باز هم نشــان داد كه تروريســت ها و آشوب طلبان از هر فرصتى براى دميدن بر 
خاكستر بى تدبيرى مسئوالن اســتفاده خواهند كرد و اين خاكستر را به آتشى 

تبديل مى كنند تا دود آن به چشم مردمى برود كه...

تكرار سناريوى سوءاستفاده از مطالبات عمومى اين بار در خرمشهر 

آتش آشوب  بر مطالبه آب

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 2

فروش نفت به 
بخش خصوصى 

واگذار مى شود

اعالم غير رسمى 
شكست امارات 
در بندر الُحديده

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 2

حجت االسالم 
فاطمى نسب

امام جمعه سرپل ذهاب:

مردم منطقه  هنوز اقساط 
باز سازى جنگ را مى دهند

يادداشتى از 
امير جليلى نژاد:

آقا سعيد
از مرصاد تا كوئيك

دكتر على بيت اللهى، 
مدير بخش زلزله مركز 

تحقيقات وزارت راه:

از پيمانكاران خاص
تا بازسازى هاى  اصولى

 ............ صفحات 4 و 5

 موعد تيرماه دولت براى بازسازى كرمانشاه نزديك است اما تنها 
گروه هاى جهادى مثل تيم مهندس سعيد قاسمى در منطقه موفق بوده اند

«سازندگى جهادى» به جاى بازسازى مقوايى
 ............ صفحات 4 و 5

:امام على
نيك فرجام ترين 

دانش، آن است 
كه در دنياى 
زودگذر، بر 

علمت بيفزايد و 
در آخرت، تو را 
به خدا نزديك 

كند.
 غررالحكم- ص 215
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

در كنار دولت هستيم به شرطى كه رئيس جمهور به سخنانش عمل كند   فارس: عضو ارشد جبهه مردمى نيروهاى انقالب اسالمى(جمنا) در يادداشتى در فضاى مجازى، بر حمايت از دولت 
تأكيد كرد.غالمعلى حداد عادل در اين يادداشت نوشت: با اينكه منتقد دولت بوده ايم، امروز و براى حل مشكالت داخلى، در مقابل دشمن خارجى در كنار دولت هستيم، به شرط آنكه، رئيس جمهور نيز به 

سخنانى كه گفته است، عمل كند.

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

 اقتصاد/ زهرا طوسى  بحث ارائه رفاه 
كارت به شهروندان براى دسترسى عادالنه 
به كاالهاى اساسى از ايده هاى مطرح شده 
در مجلس است كه قرار است درقالب طرح 

دوفوريتى در مجلس پيگيرى شود.
اجرايى شــدن اين طرح كه قرار است در 
خريد كاالهاى اساسى، همراه 80 ميليون 
شــهروند ايرانى در دوره گــذار از جنگ 
اقتصادى آمريكا باشد، به طور قطع الزاماتى 
نيــاز دارد كه مثل دوران جنگ تحميلى، 

بايد با اقتدار آن را اجرايى كرد.

 كارت يارانه غذايى 
قاضى  اميرحســين  ســيد 
زاده با اشــاره به اينكه «رفاه 
كارت» يــك كارت اعتبارى 
براى تأمين كاالست، درباره 
كارت  اين  دريافت  جزئيات 
به خبرنگار مــا توضيح داد: 
رفاه كارت يك يارانه غذايى 
است كه شبيه يارانه نقدى به 

مردم پرداخت مى شود.
وى ادامــه داد: اين كارت به 
نوعى نقش كوپن را دارد كه 
قرار  اختيار شــهروندان  در 
مى گيــرد تا به واســطه آن 
مايحتاج و كاالهاى اساسى خود را با نرخ 
ارزان تر از فروشگاه هاى سراسرى، دريافت 
كنند. عضو هيئت رئيسه مجلس شوراى 
اســالمى، افزود: با توجه به اينكه در حال 
حاضر فروشگاه هاى زنجيره اى در سراسر 
كشــور وجود دارد، در ايــن طرح پيش 
بينى شده است كه در قالب قراردادهايى 
با اين فروشــگاه ها كارت اعتبارى با يك 
سقف مشخص را براى خريد مواد غذايى 
اختصــاص بدهيم.وى توضيــح داد: اين 
كارت اعتبارى بيشتر به منظور تأمين اقالم 

خوراكى و ضرورى زندگى مردم كه به قوت 
روزانه آن ها مربوط مى شود، تدارك ديده 
مى شود و مواد غذايى كه از اين طريق تهيه 
مى شــود چون دولت يارانه آن را پرداخت 
مى كند يا تأمين كننده آن كاالست با نرخ 

ارزان تر به دست مردم مى رسد.
قاضى زاده با اشــاره بــه اينكه اين كارت 
نوعى برخوردارى از امكانات برابر و داشتن 
قــدرت خريد براى كاالهاى ضرورى را در 
شهروندان ايجاد مى كند، هدف از اجراى 
رفاه كارت را ايجاد يك خاطر جمعى از اين 
موضوع دانست كه عموم مردم دسترسى 
آسان به مواد غذايى اصلى را با يك قيمت 

پايين داشته باشند. 

 ميزان شارژكارت
وى درباره سقف اعتبار اين كارت بيان كرد: 
سقف اعتبارى اين كارت بر اساس ميزان 
بسته غذايى ضرورى براى افراد كه توسط 
متخصصان تعريف مى شــود شارژ خواهد 
شد، ولى به طور كلى در حال حاضر ايده 
خاصى براى ميزان اعتبار رفاه كارت نداريم 
و بايد به نظرات كارشناسى توجه بيشترى 

داشته باشيم. وى تصريح كرد: اين كارت 
به نوعى جايگزين يارانه نقدى است، با اين 
امتياز كه يارانه نقدى در افزايش نقدينگى 
و تبعــات حاصل از آن نقش داشــت، در 
حالى كه يارانــه غذايى مى تواند وضعيت 

ركودى حاكم بر بازار را بهبود بخشد.

 مكمل يارانه نقدى
وى تأكيد كرد: در حال حاضر بحث هايى 
در مجلس و كميته مشترك مطرح است 
كه اين كارت به عنوان مكمل يارانه نقدى 
در نظر گرفته شود و يا جايگزين آن باشد، 
ولى درباره اين بحث هنوز به جمع بندى 
نرسيديم. وى با اشاره به اينكه منتظر اليحه 
دولت نيز در اين زمينه هستيم، مى افزايد: 
اين طرح در قالب كميته مشــتركى كه با 
دولت و ساير قوا وجود دارد، مطرح شده و 
در حال كارشناسى است، ولى چون منابع 
مالى آن توسط دولت ديده مى شود، بهتر 

است به صورت اليحه ارائه شود.
وى با تأكيد بر اينكــه اين اليحه بايد در 
همين چند روز اخير به مجلس ارائه شود، 
افــزود: دولت نياز دارد جنبه هاى مختلف 

اين طرح را بررســى و برخى جزئيات آن 
را اصالح كنــد، همچنين در برخى موارد 
اختــالف نظرهايى وجــود دارد كه بايد 
بــا ارتباط بين دو قــوه، پخته و به نتيجه 
برســاند، با اين حال اگر ديديم دولت در 
ارائه اين طــرح تعلل دارد، مجلس به اين 

بحث ورود مى كند.

 طرح دو فوريتى
احمد اميرآبــادى، عضو هيئت رئيســه 
مجلس نيز از جزئيات طــرح دو فوريتى 
مجلس براى حل معضالت اقتصادى گفته 
است و اينكه مجلس از دولت خواسته است 
تا نيازهاى قانونى اش را براى حل مشكالت 

اقتصادى كشور مطرح كند.
وى با اشــاره به مقدمات تدوين طرح دو 
فوريتى براى حل مشكالت اقتصادى كشور 
در مجلــس افزود: ســاماندهى نقدينگى 
كشور، واگذارى طرح هاى عمرانى دولت به 
بخش خصوصى، افزايش اعطاى اختيارات 
به اســتان ها بــراى واردات و صــادرات، 
ســاماندهى بخــش انرژى و ســوخت، 
ســاماندهى بازار ارز و سكه و صدور كارت 
رفاه اجتماعى براى كاالهاى اساسى مورد 
نياز مردم ازجملــه ويژگى هاى اين طرح 
است. وى گفت: اگر دولت اليحه اى براى 
حل مشكالت اقتصادى به مجلس نياورد، 
طرحى كه نمايندگان با مشاركت بانك ها، 
بخش خصوصى و همفكرى اقتصاددانان 
مى نويسند با قيد دو فوريت به صحن علنى 

مجلس خواهد آمد.
وى افــزود: در طــرح پيشــنهادى نرخ 
ترجيحى ارز براى كاالهاى اساســى، دارو 
و نهاده هاى دامــى در نظر گرفته خواهد 
شد و بازار دوم ارزى هم در بورس تشكيل 
مى شود و قيمت ارز در آن تعيين خواهد 

شد.

قدس گزارش مى دهد 

طرح مجلس براى توزيع «رفاه كارت»

 تا زمانى كه عمران و آبادى را از روستا و مناطق محروم كشور كه قطب توليد 
اســت آغاز نكنيم و فقط به تهران و بعضى از مراكز استان ها رسيدگى كرده و از 
اشرافى گرى و تجمل گرايى حمايت كنيم اقتصاد كشور نه تنها پيشرفت نمى كند 
بلكه هر روز پسرفت داشته و وضعيت معيشتى مردم بدتر مى گردد.9150007109

 با اظهار تأســف به عرض مى رسانم با بازنشسته شدن فرهنگيان آن ها ديگر 
فرهنگى محسوب نشده و امتياز زوجين فرهنگى در نقل و انتقاالت به همسران 
آن ها تعلق نمى گيرد! پناه مى برم به خدا از اين تصميمات كامالً كارشناسى شده. 

9150008280
 چرا بيمه تكميلى بازنشستگان هيچ ارزشى ندارد؟ مگر در موقع بسترى شدن 

در بيمارستان دولتى بيمه نبايد كل هزينه را تقبل كند؟9150005634 
 نور چشمى ها دزدى كرده و حقوق  نجومى  دارند اما رفقاى  دولتى آن ها سعى 
مى كننــد دزدى ها و رانت ها را بر گردن مردم بيندازند. حاال كه  اين  تالطم  بازار، 
تشت  بى كفايتى و رسوايى آن ها را آشكار ساخته  و صداى  مردم  را درآورده است 
به جاى ســختگيرى بر اين افراد باز هم بر قشر مستضعف فشار آورده و از آن ها 
مى خواهند تحمل كنند. آن ها شريك  قافله  و رفيق  دزد هستند. 9190008895
 اين چندمين بار اســت كه ســران ســه قوه همت كرده و با برگزارى جلسه 
مشترك از حل مشكالت مردم دم مى زنند. با اين جلسات مشكلى حل نمى شود 

بلكه به قول رهبر عزيز بايد اقدامات عملى انجام شود.9150009677
 آقاى روحانى شــما كه از دولت قبل ايراد مى گرفتيد چه كارى در راســتاى 
بهبــود وضعيت اقتصاد مردم انجام داديد؟ لطفاً فكرى به حال اوضاع اســفناك 
اقتصادى بكنيد قبل از آنكه دشمن بيشــتر و بيشتر از اين اوضاع سوءاستفاده 

كند. 9150000251
 ماجراى عجيب چند تابعيتى ها: آقاى ذوالنور، درگفت وگو با روزنامه اعتماد 
گفت: وقتى اوباما در جريان مذاكرات برجام تصميم گرفت براى دل خوش كنى 
برخى آقايان به 2500 نفر ايرانى تابعيت اعطا كرد، برخى مسئوالن با هم مسابقه 
گذاشــتند تا فرزندان آن ها جزو اين افراد باشــند. اكنون بايد دقيقاً اعالم شود 
فرزندان كدام يك از مسئوالن از آمريكا اقامت گرفته و با پول مردم در آن ور آب 
خوش مى گذرانند. از جناب ذوالنور انتظار داريم پيگيرى نمايند تا مشخص شود 
اين افراد چه كسانى هستند؛ چشمپوشى و مماشات ديگر واقعاً بس است، البته 
در جمعى كه جاسوس و نفوذى رخنه كرده باشد، انتظارى غير از اين نيست و 

نتيجه اى هم جز برجام بى فرجام ندارد. 9390002323
 در مملكتى كه هيچ كس در جايگاه خودش نيســت و مسئوالن سياسى هم 
كارخانه دار بوده و واردات و صادرات كشور دست شان است، وضع اقتصادى كشور 
به همين منوال خواهد بود. بايد تمامى مســئوالن سياسى، نظامى و قضايى از 
فعاليت در چرخه اقتصادى منع شــوند تا بتوانند راحت تر بر شــغل اصلى خود 

تمركز كنند. 9150002906
 خطاب به نمايندگان دكتر مشغول در مجلس! اين همه دكتر و هيچ درد مداوا 
نشد/ اين همه رمز ولى هيچ درى وا نشد/ همه در پيچ و خم خرج و مخارج حيران 

/ صد گره كور فراوان و يكى وا نشد. 9370005022
 طرف تا روى باز نبيند دزدى نمى كند آن هم از خزانه! 9350009683

 دست آقاى ظريف رئيس هيئت ديپلماسى ايران درد نكند كه فرمودند برجام 
قرار نبوده است كه موانع بانكى را رفع كند؟ پس مى شود بگوييد اين همه هياهوى 

براى چه بوده است؟ 9150001735

ضرب االجل روحانى به وزير صنعت
متخلفان واردات خودرو را 

به دستگاه قضا معرفى كنيد
مهر: در پى تخلف اعالم شــده از سوى مراجع 
نظارتى مبنى بر ثبت سفارش و واردات بيش از 
6400 خودرو از مسيرهاى غير قانونى و همچنين 
دريافت گزارش هايى مبنى بر نارضايتى مردم و 
مصرف كنندگان از نحوه توزيع و يا قيمت گذارى 
محصوالت خودروسازان داخلى؛ رئيس جمهور با 
تأكيد بر ضرورت شــفافيت و مقابله با هر گونه 
فساد، به شــريعتمدارى وزير صنعت، معدن و 
تجارت دستور داد تا در 15 روز هر دو موضوع را 
بررسى و چنانچه هر گونه تخلفى صورت گرفته، 
متخلفان را هر چه ســريع تر به مردم و دستگاه 

قضايى معرفى كند.

سردار شكارچى خبر داد
بهانه جديد آمريكا 

براى تداوم حضور در منطقه
سپاه نيوز: ســخنگوى ارشد نيروهاى مسلح 
از پهلوگيرى يك كشتى آمريكايى حامل مواد 
شــيميايى در سواحل منطقه خبر داد و گفت: 
آمريكايى ها به روش هاى خطرناكى براى حضور 

درعراق و سوريه متوسل شده اند.
سردار ابوالفضل شــكارچى افزود: اين كشتى 
بتازگى با اسكورت يك فروند ناوشكن آمريكايى 
وارد منطقه شده است.وى تصريح كرد: بررسى 
سوابق كشــتى آمريكايى Cape Ray نشان 
مى دهد اين كشتى در سواحل مناطقى همچون 
عراق و سوريه كه آمريكايى ها تاكنون به بهانه 
استفاده از سالح شــيميايى دست به اقدامات 

نظامى زده اند، حضور داشته اند.
معاون فرهنگى و تبليغات دفاعى ســتاد كل 
نيروهاى مســلح با بيان اينكه شناور آمريكايى 
حامل مواد شــيميايى با هدف انتقال اين مواد 
به بخش هايى از عراق و ســوريه وارد منطقه 
شده است، به عواقب احتمالى اقدام آمريكايى ها 
هشــدار داد و افزود: آمريكايى ها پس از تحمل 
شكست هاى پى در پى در جبهه مقاومت، اكنون 
به روش هاى خطرناكــى براى تداوم حضور در 
عراق و سوريه متوسل شده اند تا حضور نامشروع 
خود را در منطقه توجيه كنند. افشاى اين خبر 
نشــان مى دهد كه پيش از ايــن نيز حمالت 
شيميايى در مناطقى از عراق و سوريه با هدايت 

و طراحى آمريكايى ها صورت گرفته است.

رئيس بانك مركزى:
تصميمى براى افزايش نرخ 

سود بانكى نداريم
خانه ملت: رئيس بانك مركزى گفت: بانك 
مركــزى تصميمى براى افزايش نرخ ســود 
بانكى ندارد.ولى اهللا ســيف درباره حضورش 
در نشســت كميســيون اقتصادى مجلس 
شوراى اسالمى گفت: در نشست مشترك با 
اعضاى كميسيون اقتصادى مجلس گزارشى 
از عملكرد و تصميمات ارزى بانك مركزى به 
نمايندگان ارائه شد. چهار گروه كااليى براى 
تأمين ارز در نظر گرفته شده است كه بر اين 
اســاس ارز كاالهاى اساسى و مهم با استفاده 

از ارز حاصل از فروش نفت تأمين مى شود.
وى با اشاره به اينكه پيش بينى مى شود كه 
قيمت سكه منطقى شود، تصريح كرد: براساس 
برنامه ريزى ها سكه هاى طالى پيش فروش 
شده مى تواند تبديل به گواهى سپرده شود 
تا در بورس گواهى ســپرده، معامله شود، در 
اين راستا با بورس توافقاتى صورت گرفته تا 
امكان خريد و فروش مذكور فراهم شود.رئيس 
بانك مركزى در پايان يادآور شد: بانك مركزى 
تصميمى براى افزايش نرخ سود بانكى ندارد 
و در اين راستا بخش نظارتى با بانك هايى كه 
نرخ سود را به صورت غيرمتعارف تغييردهند،  

برخورد مى كند.

صداى مردم   

خبــــــر

دادستان تهران:
كيفرخواست مشايى و هنگامه شهيدى صادر شد

ايرنــا: دادســتان تهــران از صــدور 
كيفرخواست در مورد رحيم مشايى با سه 
عنوان اتهامى و هنگامه شــهيدى با پنج 
عنوان اتهامى خبر داد و گفت: پرونده هاى 
نامبردگان بزودى جهت محاكمه به دادگاه 

ارسال خواهد شد.
عباس جعفرى دولت آبادى در پنجمين 
جلسه دادستانى تهران در سال جارى به حوادث بازار تهران به عنوان مثال ديگرى 
براى ضرورت درك اوضاع كشور اشاره كرد و افزود: نبايد بنا بر آزادى افرادى باشد 
كه در اين آشوب ها دستگير شده اند و كسانى كه در خيابان ها خودروهاى پليس 

را آتش زدند، بايد بازداشت و تحت تعقيب قضايى قرار گيرند.
وى با اعالم اينكه در پرونده حقوق هاى نجومى، برخى مسئوالن با تشكيل پرونده 
كيفرى مخالف بودند و نظر بر عدم ارتكاب جرم داشتند، اظهارداشت: دادسراى 
تهران در پرونده حقوق هاى نجومى 50 كيفرخواست صادر كرده كه تاكنون 11 
فقره به محكوميت متهم منتهى شــده است. دادستان تهران از صدور سه فقره 
كيفرخواســت موسوم به امالك نجومى مربوط به كارشناسان، وصول 7 ميليارد 
تومان كسرى ثمن از برخى خريداران و فسخ 40 قرارداد خبر داد. همچنين در 
پديده تجاهر به بى حجابى، با اشاره به محكوميت يكى از متهمان اين پرونده به دو 
سال حبس، در توضيح افزود: در اين پرونده دادگاه با توجه به اتهامات مطروحه 
20 سال حبس در نظر گرفته و 18 سال آن را تعليق كرده است. اين دادستانى با 

اعتقاد به قابل تعليق نبودن حكم صادره، اعتراض خواهد كرد.

اعتراف مشاور ترامپ به نقش آفرينى منافقين در ناآرامى هاى ايران
تظاهرات ها به خودى خود رخ نمى دهد

قدس آنالين: رودى جوليانــى از نزديك ترين افراد به رئيس جمهور آمريكا و 
رئيس تيم حقوقى ترامپ در تجمعى كه از ســوى گروهك تروريستى منافقين 
در پاريس برگزار شده بود، بار ديگر در سخنانى با بيان اينكه تظاهرات هاى ايران 
به خودى خود رخ نمى دهد، مدعى شــد: رئيس جمهــور آمريكا رهبران ايران را 

«خفه» خواهد كرد.
مشاور و وكيل شخصى ترامپ با اشاره به ناآرامى هاى دى ماه در ايران، گفت: «آن 
تظاهرات ها به خودى خود رخ ندادند. آن ها به خاطر بســيارى از افراد ما در آلبانى 
(كه ميزبان كمپ منافقين است) و بسيارى از افراد ما در اينجا و در سرتاسر دنيا 
رخ دادند». جوليانى در اين نشست مدعى شد كه هدف از اعمال دوباره تحريم ها 
عليه ايران «تغيير رژيم» اســت و در ادامه بار ديگر به اتحاديه اروپا و باراك اوباما، 

رئيس جمهورى پيشين آمريكا به خاطر برجام حمله كرد.

رفاه كارت به نوعى 
جايگزين يارانه 
نقدى است، با اين 
امتياز كه يارانه 
نقدى در افزايش 
نقدينگى و تبعات 
حاصل از آن نقش 
داشت

بــــــــرش

جلسه دادستانى تهران در سال جارى به حوادث بازار تهران به عنوان مثال ديگرى 

شماره پيامك: 30004567

دعوت معاون اول رئيس جمهور براى تقويت صادراترحمانى فضلى در نشست خبرى:

فروش نفت به بخش خصوصى واگذار مى شودحوادث خرمشهركشته نداشت
تســنيم: وزير كشــور گفت: در حوادث 
خرمشهر هيچ كسى كشته نشده است؛ شنبه 
شــب يك مورد زخمى وجود داشت كه به 

بيمارستان منتقل شد.
عبدالرضا رحمانى فضلى دبيركل ستاد مبارزه 
بــا مواد مخدر ديروز در نشســت خبرى در 
پاسخ به پرسشى پيرامون شايعات پيرامون 
كشته شدن تعدادى در اعتراضات خرمشهر 
اظهارداشت: در حوادث خرمشهر هيچ موردى 
كشته نبود؛ شنبه شب يك مورد زخمى وجود 

داشته كه به بيمارستان منتقل شده است.
رحمانى فضلى ادامه داد: اعتراضات اگر در قالب 
مجوزهاى قانونى باشد، از نظر حقوقى مشكلى 
ندارد، اما اگر به كف خيابان بيايد و از دســت 
افراد خارج شــود موجب سوءاستفاده برخى 
مى شــود و موجب خدشــه دار شدن امنيت 
عمومى مى شود. نيروى انتظامى و قوه قضائيه 
در اين زمينه وظايفى دارند كه حتماً بايد درباره 
آن پاسخگو باشند. بايد اين گونه اعتراضات را 

به سمت قانونى شدن هدايت كنيم.
وزير كشور گفت: اعتراضات را مستقل و مجزا 
بررســى مى كنيم. اگر به صورت پيوسته با 
توجه به ريشه هاى اجتماعى و سياسى بررسى 

كنيم، قطعاً نتايج متفاوتى خواهيم داشت. 
وى درباره مشكل آب خرمشهر اظهارداشت: 
طرح غدير از سال 71 براى تأمين آب آبادان 
و خرمشــهر مطرح بود، دولــت اين طرح را 
كه بايد در 10 ســال آينده انجام مى شد را 
در ســه ســال انجام داده است كه پيمانكار 
آن نيز قرارگاه خاتم االنبياى سپاه است و با 

وجود كمبودهاى مالى اين طرح را به عنوان 
يك طــرح ملى انجــام داده و 15 تيرماه به

 بهره بردارى مى رسد.
جانشــين فرمانده كل قــوا در امور نيروى 
انتظامى در پاسخ به پرسشى پيرامون انتشار 
فيلم از تخريب اموال توسط نيروى انتظامى 
در جريان ناآرامى هاى بازار، گفت: از فرمانده 
نيروى انتظامى در جلسه شوراى امنيت كشور 
در اين خصوص سؤال شد كه ايشان گفتند 
«براى بازداشــت كردن افــرادى كه داخل 
مغازه ها بودند، مجبور به شكســتن شيشه 

مغازه براى بازداشت آن ها بودند.»
دبيركل ســتاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ 
به پرسشــى درباره ديدار خود با كميســيونر 
مهاجــرت اتحاديه اروپــا، اظهارداشــت: به 
اروپايى ها گفتــم نگاه ايران بــه اين موضوع 
انسانى است و اگر اين نگاه نباشد كافى است 
وزير كشور 24 ســاعت چشمش را روى هم 
بگذارد، 2 ميليــون پناهنده و 2000 تن مواد 

مخدر به اروپا خواهد رفت.
وى افــزود: اما آن ها از دادن دســتگاه «ايكس 
رى» و «ســگ هاى موادياب» بــه ما خوددارى 
كردند. به اروپايى ها گفتم ايران در خط مقدم 
قرار دارد و شما بايد در اين مبارزه كمك كنيد.

ايســنا: معاون اول رئيس جمهور، جريانى 
مركب از اســرائيل، آمريكا و ســعودى ها را 
مسبب آن دانست كه ايران از روند رو به رشد 
اقتصادى باز بماند و گفت: آن ها مى خواهند 
ارتباط دولت و بخش خصوصى را بر هم بزنند.

اسحاق جهانگيرى در مراسم روز ملى صنعت 
و معدن، افزود: به عنوان ايرانى ، قادر هستيم 
كه مشــكالتى كه اكنون براى اقتصاد ايران 
طراحى شــده است را پشت ســر بگذاريم، 
اما شــروطى دارد. شــرط اول اين است كه 
با روحيه باشــيم. دليلى ندارد كه اگر صداى 
يك مشــكل درآمده، احساس كنيم كه چه 

مى خواهد بشود. هيچ چيزى نمى شود. 
وى اظهارداشــت: راهبرد دوم، انسجام ميان 
همه گروه هايى است كه به ايران عالقه مند 
هستند. در اين مقطع، عده اى در داخل كشور 

مشغول به متهم كردن يكديگر هستند.
وى اظهارداشــت: با كشورهاى دوست خود 
گفت و گو كرده ايم و راه هاى فروش نفت خود 
را باز كرده ايم. نفت خام ايران در بورس داخلى 
عرضه خواهد شد و بخش خصوصى، شفاف 
نفت بخرد و صادر كنــد. به ميزانى كه نياز 
داشته باشــيم، بخش خصوصى در تناژهاى 
مختلف وارد عرصه شــده است. اكنون هم 
روزى 60 هزار بشكه نفت در بورس خريدارى 
مى شــود؛ اما مى توانند براى صادرات حضور 
يابند. برنامه ما اين است كه در كاهش فروش 
نفت خود، حتماً كارى كنيم كه آمريكايى ها 
را به شكست بكشانيم. اين در دولت و وزارت 
نفت برنامه ريزى شده است و مطمئنيم كه 

نفت را در حد نياز خواهيم فروخت.
معــاون اول رئيــس جمهور گفــت: براى 
صادركنندگان ايرانى و صادرات ما مشــكل 
ايجاد خواهند كــرد؛ اما صادركنندگان مثل 
ســرباز خط مقدم اقتصــاد، تالش كنند كه 
صادرات 97 را نســبت به سال 96 اضافه تر 
كنند. هر كســى هر مقدار صادرات داشته، 
هدف گذارى ملى كند و نســبت به ســال 

گذشته، صادراتش را بيشتر كند.
جهانگيرى با بيــان اينكه آمريكا مى خواهد 
در نقل و انتقاالت مالى ايران مشــكل ايجاد 
كند، گفت: البته تا پيــش از اين هم نقل و 
انتقاالت پول با مشكالتى مواجه مى شد، اما 
سياســت هاى جديد ارزى متناســب با اين 
شرايط و با چند ويژگى اجرايى خواهند شد. 
بايد شفافيت در سياســت هاى ارزى وجود 
داشــته باشد؛ نمى شود كســى صادر كند و 
ارز حاصــل از صادرات را در چرخه اقتصادى 
كشــور وارد نكند. وى با اشــاره به اينكه اگر 
پيشنهاد خوبى بيايد، اصالح خواهيم كرد،گفت: 
ما به همه نخبگان و فعاالن اقتصادى و سياسى 
نياز داريم و بايد به دولت كمك كنند. دولت به 
مشورت هاى اين بخش نياز دارد. اما ارز حاصل 

از صادرات بايد برگردد.

خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

هنر دست عشاير استان فارس زينت بخش موزه فرش آستان قدس رضوى   آستان: موزه فرش آستان قدس رضوى شامل مجموعه اى غنى از قالى هاى نفيسى است كه در دوره هاى مختلف تاريخى، 
توسط دوستداران و عاشقان امام رضا(ع) اهدا يا توسط آستان قدس رضوى براى استفاده در حرم مطهر رضوى خريدارى شده است. يكى از فرش هاى نفيس موزه قاليچه لچك و ترنج است كه در غرفه فرش هاى 

استان فارس قرار دارد و متعلق به دوره معاصر است. اين قاليچه كه جنس تار، پود و پرز آن از پشم است بافت نى ريز (استان فارس) است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى خبر داد
تشرف 640 دانش آموز تحت پوشش كميته امداد 

به حرم رضوى
آستان: معــاون امداد مستضعفان 
آستان قدس رضوى از تشرف 640 
دانــش آموز دختر تحت پوشــش 
كميته امداد امــام خمينى(ره) به 

حرم مطهر رضوى خبر داد.
با بيان  مصطفى خاكسار قهرودى 
اين خبر ابراز كرد: 640 دانش آموز 
كرمــان،  اســتان هاى  از  دختــر 

خوزستان و سيستان و بلوچســتان در قالب اردوهاى زيارتى و تربيتى به حرم 
مطهر ثامن االئمه(ع) مشرف شدند.

وى بــا بيان اينكه اين زائران براى نخســتين بار به حرم مطهر رضوى مشــرف 
مى شوند، عنوان كرد: اين گروه از زائران به مدت سه روز در مشهد مقدس ميهمان 

امام رضا(ع) خواهند بود.
خاكسار عنوان كرد: برنامه هاى متنوع و مختلفى همچون كالس هاى آداب زيارت، 
سبك زندگى دينى، مداحى و مديحه ســرايى براى اين گروه از زائران در رواق 
دارالهدايه حرم مطهر تدارك ديده شــده و همچنين زائران نوجوان با حضور در 
رواق حضــرت زهرا(س) از برنامه هاى مختلفــى همچون كالس هاى مهدويت، 

امام شناسى، احكام و... بهره مند مى شوند.
وى با بيان اينكه اين گروه از زائران در مدت اقامت خود در مشهد الرضا در اردوگاه 
ثامن االئمه(ع) اسكان خواهند داشت، ابراز كرد: تغذيه اين زائران با معاونت امداد 
مستضعفان آســتان قدس رضوى است، همچنين اين زائران نوجوان يك وعده 

ميهمان ميهمانسراى حضرت رضا(ع) خواهند بود.

 تشرف جانبازان مدافع حرم به بارگاه منور ثامن الحجج(ع)
مدير امور زائران معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى هم از تشرف 45 
نفر از جانبازان و مدافعان حرم حضرت زينــب(س) به بارگاه منور امام رضا(ع) 

خبر داد.
مسعود مجردى افزود: با مساعدت آستان قدس رضوى 45 نفر از جانبازان مدافع 
حرم لشــكر زينبيون از اســتان قم به حرم مطهر امام على بن موسى الرضا(ع) 

مشرف شدند.
به گفته مدير امور زائران معاونت امداد مســتضعفان آستان قدس رضوى در دو 
سال گذشته بيش از 700 هزار نفر از زائران محروم و بى بضاعت عاشق زيارت مرقد 
مطهر حضرت رضا(ع) در قالب كاروان هاى مهر درخشان رضوى به مشهدالرضا 

مشرف شده و ميهمان خوان گسترده امام مهربانى ها بوده اند.

رونمايى از نرم افزار همراه زائر رضوى در نمايشگاه 
«توليد ملى، كاالى ايرانى»

آستان: مؤسسه آفرينش هاى هنرى آســتان قدس رضوى از نرم افزار موبايلى 
همراه زائر رضوى در دومين نمايشگاه تخصصى توليد ملى، كاالى ايرانى رونمايى 

كرد.
نرم افزار موبايلى همراه زائر رضوى كه براى نخستين بار در نمايشگاه توليد ملى، 
كاالى ايرانى رونمايى  شــد، داراى قابليت هايى نظير ثبت اثر و ايده هاى هنرى، 
پخش زنــده از حرم مطهر رضوى، تصاوير حرم مطهــر، نماهنگ هاى رضوى، 
حرم شناسى، صوت و ويديو، معرفى سوغات فرهنگى، راهنماى زائر، تخفيف خريد 

سوغات فرهنگى، ثبت خادمياران آستان قدس و... است.
بدون ترديد هر زائرى كه به حرم مطهر حضرت  رضا(ع) مشرف مى  شود، به اندازه 
شناخت و معرفتى كه دارد از زيارت خود بهره مى  برد، اما براى افزايش اين معرفت 
اين نرم افزار مى تواند كمك زيادى در افزايش سطح شناخت و آگاهى نسبت به 
اين امام  همام و همچنين آثار هنرمندان رضوى و محصوالت توليد شده در اين 

زمينه داشته باشد.

خـــبر

 قدس  با همكارى مؤسسه درمانى آستان 
برخى  در  محروم  بيماران  رضوى،  قدس 
قدس  آستان  مجموعه  به  وابسته  مساجد 
رضوى در مناطق كم برخوردار مشهد به طور 

رايگان ويزيت و درمان شدند.
طرح رايگان ويزيت بيماران در مســاجد با 
همكارى مشترك مؤسســه درمانى آستان 
قدس رضوى، معاونت تبليغات اسالمى اين 
آستان و خيريه شميم مهر سبحان(شمس)، 
با هدف خدمات رسانى به اقشار آسيب پذير 

مشهد انجام شد.
100 بيمار توسط پزشكان عمومى داوطلب 
مؤسســه درمانى آستان قدس رضوى در دو 
شيفت صبح و عصر در مسجدالرضاى آستان 
قدس رضوى در منطقه خواجه ربيع مشهد 

ويزيت رايگان شدند.
همچنيــن با همكارى تعدادى از پزشــكان 
داوطلب اين مؤسســه درمانــى، جمعى از 
بيمــاران منطقه مصلى در طــى دو روز در 
مسجد الرضاى آستان قدس رضوى معاينه 
شدند. طرح رايگان ويزيت بيماران به منظور 
محروميت زدايــى در جامعــه بــا همكارى 
پزشــكان داوطلب در مناطق محروم مشهد 

ادامه خواهد داشت.

مؤسســه خدمــات درمانى آســتان قدس 
رضوى بــا بهره گيرى از خادمين ســالمت 

رضوى و پزشــكان داوطلب اين مؤسسه در 
تالش اســت در پرتوى بارگاه ملكوتى امام 
هشــتم(ع) خدمات درمانى ارزنــده اى را به 

اقشار آسيب پذير جامعه ارائه دهد.
پيش از اين طرح «ارتقاى بهداشــت دهان و 
دنــدان» در مدارس ابتدايــى مناطق محروم 
مشهد هم به همت درمانگاه دارالشفاى امام(ع) 

و پزشكان خادم سالمت، به اجرا در آمد.
در اين طــرح، كه از ابتداى مهر ماه ســال 
گذشته آغاز شده، به آموزش هايى در زمينه 
بهداشــت دهان و دندان، روش هاى مراقبت 
از دندان هــا، روش صحيح مســواك زدن و 
تغذيه سالم در پيشگيرى از پوسيدگى دندان 

پرداخته مى شود.  اين جلسات آموزشى هر 
هفتــه در يكى از مــدارس ابتدايى مناطق 

محروم شهر مشهد برگزار مى شود.
طرح «خادمين ســالمت» زمينــه اى فراهم 
نموده تا كادر پزشكى آرزومند به خدمت در 
بارگاه رضوى، از اين امكان معنوى برخوردار 
شوند. طرح مذكور با همكارى مؤسسه درمانى 
آستان قدس رضوى و مركز امور خدام از سال 
گذشته آغاز به كار كرده است. در اين طرح 
اعضاى خادمين سالمت كادر درمان متشكل 
از پزشــكان عمومى و متخصــص كه اعالم 
همكارى و در ســايت دارالشــفاى امام(ع) 
ثبت نام كرده اند، تحت نام حضرت رضا(ع) به 

ارائه خدمات به محرومان مى پردازند. 

طرح «شــفاجويان رضوى» هم با هدف رفع 
مشكالت بيماران نيازمندى كه پروسه درمان 
ايشان بدليل نداشتن منابع مالى دچار وقفه 
شده است در دارالشفاى امام (ع) كليد خورده 
اســت. در اين طرح بيماران نيازمند توسط 
معتمدين آســتان قدس رضوى شناسايى و 

ساماندهى شده و كارت هايى 
بين آنان توزيع شــده است. 
اين كارت ها داراى هولوگرام 
مخصوص و باركد هســتند 
و در واحد خادمين سالمت 
در دارالشــفاى امام(ع) تهيه 
شــده اند. افراد نيازمند با در 
دســت داشــتن كارت هاى 
مذكور به دارالشفاى امام(ع) 
اطالعاتشان  و  كرده  مراجعه 
در سامانه موسســه ثبت و 
پروسه درمان آن ها از طريق 
گروه پزشــكى(كه به صورت 
افتخارى با موسســه درمانى 
همكارى دارند و بصورت بانك 

اطالعاتى در نرم افزار مؤسسه ثبت شده اند) 
و يا از طريق خيرينى كه بخشى از پشتوانه 
مالى طرح را تأمين مى كنند، تا پايان درمان 

انجام مى پذيرد.

با همكارى مؤسسه درمانى آستان قدس رضوى در مساجد مناطق محروم در حال انجام است 

 چرا بيشــتر پيامك ها درخواست غذاى ويزيت رايگان بيماران توسط خادمين سالمت 
تبرك است؟ اين غذا طبق وقفنامه مصارف 
خودش را دارد. اگر اعتقاد به تبرك باشد، آب 

حرم مطهر هم تبرك است و فراوان.
09150007712
جايگاه هاى امانــات حرم كه قبالً در ورودى 
حرم مطهر قرار داشــتند چــرا به جايى كه 
فاصله زيادى نســبت به حــرم مطهر دارند 
منتقل شــدند؟ براى زيارت بــه حرم آمده 
بودم كه در قســمت بازرسى بانوان به خانم 
كهنســالى كه بســختى راه مى رفت گفته 
شد بايد وســايلش را به امانات تحويل دهد 
ايشــان هم تنها بود و هم به خاطر كهولت 
سن نمى توانست آن مسافت زياد تا جايگاه 
امانات را برگردد.... چرا امانات به حالت قبل 

بر نمى گردد؟
09390004313
كشيك هاى خدام حضرت رضا(ع) بر مبناى 
عدد هشت گذاشته شــده است. با توجه به 
درخواست هاى زياد ارادتمندان نمى شود بر 
مبناى عدد 14 باشد تا تعداد بيشترى فرصت 

خدمت داشته باشند؟
09150005263
ما معلمان بازنشسته مشهد مقدس از توليت 
آستان قدس رضوى درخواست مى نماييم كه 
حداقل هر 6 ماه بــراى خانواده هاى ما يك 

ژتون غذا در نظر بگيرند.
09150008932
چقدر زيبا مى شــد اگر ستون ها و ديوارهاى 
زيرگذر حرم مطهر داراى نقش و طرح و رنگ 

مى شد.
09150003191
با ســالم، بهتر نيست اين هزينه كه در حرم 
رضوى صرف طبخ غذا مى شــود، صرف كار 
توليدى و ازدواج جوانان بشود يا حتى براى 

بيمارانى هزينه شود كه نياز دارند؟ 
09160002943
قدس: پرداختــن به كار توليــدى، فراهم 
ســاختن مقدمات ازدواج جوانــان و تأمين 
هزينه بيماران از اقدام هاى ضرورى و الزم در 
جامعه اسالمى است. آستان قدس رضوى نيز 
در اين زمينه از نهادهاى فعال و پيش رو بوده 
و هست. اما طبخ غذا در ميهمانسراى حضرت 
نيز از سنت هاى ريشه دارى است كه موارد 

متعددى براى آن، وقف شده است. 

صداى مردم

مؤسسه خدمات 
درمانى آستان 

قدس رضوى 
با بهره گيرى از 

خادمين سالمت 
رضوى در تالش 

است خدمات 
درمانى ارزنده اى به 

اقشار آسيب پذير 
ارائه دهد

بــــــــرش

معــاون امداد مستضعفان 

دانــش آموز دختر تحت پوشــش 
كميته امداد امــام خمينى(ره) به 

با بيان  مصطفى خاكسار قهرودى 
 دانش آموز 
كرمــان،  اســتان هاى  از  دختــر 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

رئيس اداره پاسخگويى به سؤاالت دينى خبر داد

اهداى نشان خدمتى به خادمياران فرهنگى حرم مطهر رضوى

خبر

قدس/محمد حسين مروج كاشانى: رئيس اداره پاسخگويى 
به سؤاالت دينى حرم مطهر امام رضا(ع) از اهداى نشان خدمتى 

به برادران خادميارفرهنگى حرم مطهر رضوى خبر داد.
«حجت االسالم مهدى حســن زاده» به خبرنگار قدس گفت: 
مراســم اعطاى اين نشان قرار است روز پنجشنبه 14 تيرماه با 
حضور مديران و مسئوالن ارشد آستان قدس رضوى در محل 

تاالر قدس كتابخانه مركزى اين نهاد مقدس برگزار شود.
اين مقام مســئول يادآور شــد: در اين مراسم حدود 700 نفر 

از برادران خادميار فرهنگى آســتان مقدس حضرت رضا(ع) به 
نمايندگى از تمامى خادميــاران فرهنگى حرم مطهر حضرت 
ثامن الحجج(ع)(در قسمت برادران) حضور خواهند داشت كه 
مطابق برنامه ريزى انجام شده قرار است به طور نمادين به 20 
نفر ازبرادران خادميار فرهنگى حرم منور امام هشــتم(ع) اين 
نشان خدمتى اعطا شود. رئيس اين اداره يادآور شد: هم اكنون 
8412 نفر (برادر و خواهر) به عنوان خادميار فرهنگى در اداره ها، 
مديريت ها، بخش ها و واحدهاى تابعه معاونت تبليغات اسالمى 

آســتان قدس رضوى مشغول خدمت هستند كه از اين تعداد 
4764 نفر مرد و 3648 نفر زن بوده كه در فعاليت هاى گوناگون 
از جمله انتظامات مراسم، مترجمى زبان هاى خارجى، برگزارى 
مراسم فرهنگى گوناگون، انجام فعاليت هاى فرهنگى و تبليغى 
مختلف و... بــه ارائه خدمات فرهنگى در مجموعه حرم مطهر 
رضوى مى پردازند. مطابق گفته هاى اين مقام مسئول در بين 
اين خادمياران فرهنگى، افرادى با تحصيالت و مدارج تحصيلى 
مختلف از ديپلم متوسطه تا مقطع دكترا و تحصيالت حوزوى 
و حتى برادران و خواهران طلبه مشــاهده مى شود كه با عشق 
و ارادت به بارگاه مطهر حضرت ثامن االئمه(ع) مشــغول ارائه 

خدمات فرهنگى هستند.
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روزنامـه صبـح ايـران

بيمارى هاى واگير هنوز زلزله زده ها را تهديد مى كند مهر:نماينده مردم قصرشيرين، سرپل ذهاب و گيالن غرب در مجلس شوراى اسالمى با اشاره به روند كند بازسازى در مناطق زلزله زده، گفت: بيمارى هاى واگير هنوز زلزله زده ها را تهديد مى كند.فرهاد تجرى اظهار داشت: روند 
بازســازى در حوزه روســتايى با وجود گرانى مصالح مناســب اســت، اما در شهرها به دليل بروكراســى ادارى و ناهماهنگى ميان شهردارى، سازمان نظام مهندسى و پيمانكاران مجرى طرح  اين روند به كندى پيش مى رود. وى اشاره اى به وضعيت بهداشتى نامناسب زلزله زدگان داشت و گفت: با 

توجه به شرايط گرمسيرى، وضعيت فاضالب ها، سرويس هاى بهداشتى، حمام هاى عمومى، آب هاى رها شده و نبود برخى امكانات خطر شيوع برخى بيمارى هاى واگير همچون وبا و سالك در اين مناطق وجود دارد.
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روزنامـه صبـح ايـران

براى واردات و خريد تجهيزات جديد با محدوديت هايى مواجه هســتيم محمود محمدى نســب ؛ دبير كل هالل احمر گفت: براى واردات و خريد تجهيزات جديد بايد اعتبارات الزم تامين شــود كه در حال حاضر با توجه به شــرايط اقتصادى كشــور، با محدوديت هايى مواجه 
هســتيم اما براى خريدارى خودروهاى امدادى، ســت نجات و... و به روز رســانى فرايندها در تالش هســتيم و در حال حاضر بيشــترين توجه ما به خريد تجهيزات الزم امدادى اســت. وى افزود: يك تيم مستندساز در حال تهيه مستند زلزله كرمانشاه هستند كه اين مستند در مقوله هاى 

انتقال تجارب و ثبت و ضبط خاطرات امدادگران و مديران، ارزشمند بوده و كاركردهاى فرهنگى نيز دارد.

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

گفت و گو

روايتى از يك فعاليت خودجوش 
در مناطق زلزله زده

با مسئوالن چالش داشتم 
با مردم نه

ابتدايى زلزله  روزهــاى  پناهى    مهدى 
كرمانشاه، حضور نيروهاى مردى قابل توجه و 
بى سابقه بود، از سراسر كشور به طور كامال 
خودجوش نيرو و كمك مى رسيد، برخى از 
اين نيروها در نوع خود جالب بودند. يكى از 
اين نيروها محمد مختارى است كه در بين 
نيروهاى مردمى معروف شــده بود كه آب 
و برق مجانى امام خمينــى(ره) را به مردم 
مى رســاند. اين پيرمرد با محاسن سفيد و 
وسيله شــخصى خودش، هركســى را كه 
توانايى فنى داشــت با خود به روســتاهاى 
دور دســت منطقه مى برد و هر كارى كه از 
دستشان بر مى آمد انجام مى داد؛ از ساخت 
حمام و دستشويى تا رساندن برق به چادرها 
و كانكس هــاى اهالى زلزلــه زده. در همين 

زمينه گفت و گوى كوتاهى با وى داشتيم.

معروف شــده كه شما روزهاى اول 
زلزله آب و برق  را در منطقه زلزله زده 
سرپل ذهاب وصل مى كرديد، اسمش را 
هم اهالى آب و برق مجانى امام گذاشته 

بودند، ماجرا چه بود؟
ما هشــت ســاعت بعد از زلزله وارد منطقه 
شــديم، روزهاى اول بحث امــداد و نجات 
انسان و حيواناتشان را دنبال كرديم، مرحله 
دوم آب رسانى بود چون همه منابع آب آلوده 
شــده بود. بعد هم توزيع چادرهاى دولتى و 
مردمى بود از چون چادرها ســرد بود، سراغ 
وسايل گرمايشى رفتيم و چراغ والور و نفتى 
بين زلزله زده ها توزيع كرديم. يك شــب در 
روستاى كوئيك حسن در چادر دهيار روستا 
كه همســرش فوت كرده بــود، خوابيدم و 
نصف شــب دچار تنگى نفس شدم و هر بار 
كه از چادر بيرون مى آمدم، مى ديدم گرماى 
زيادى تلف مى شــود، با خــودم گفتم اين 
چراغ هــا فايده ندارد و به فكر برق دار كردن 
اين چادرها افتادم تا وسايل گرمايشى برقى 
استفاده كنند. از قرارگاه امام رضايى ها پيگير 
شــدم تا با كمك هاى مردمى از شــهرهاى 
اطراف كابل و وسايل الزم را بخريم، خودمان 
از تير بــرق مى گرفتيم و بــه چادرها مى 
داديــم، نزديك به ده هزار چادر و كانكس را 
برق رسانى كرديم. اولين برق را هم به چادر 
دهيار روستاى كوئيك حسن داديم، تا قبل 
از آن نديده بودم كه بخندد چون همسرش 
فوت كرده بود ولى وقتى برق را به چادرش 
رسانديم و تلويزيون روشن شد، بچه هايش 
كه خوشحال شــدند، جارى شدن زندگى 
را در او حس كردم. بعــد از اين كه اولويت 
برق رسانى برطرف شــد، سراغ ساخت و راه 
اندازى دستشويى و حمام رفتيم. در همين 
حين ، تهيه و توزيع بسته هاى غذايى را هم 

انجام مى داديم.

افرادى كه با شــما ايــن كارها را 
كشور  مختلف  شهرهاى  از  مى كردند، 
بودند، واكنش مردم به اين موضوع چه 

بود؟
مردم مشكلى نداشــتند. در همين كوئيك 
حسن يك خيابان سه روز برق نداشت، بقيه 
جاها برق داشت، ما هرچه پيگيرى مى كرديم 
كه شــركت برق بيايد ولى فايده اى نداشت. 
براى همين خودم به بخشدارى رفتم و با داد 
و بيداد سراغ بخشدار رفتم، او هم گفت اگر 
اين گونه سروصدا كنى براى من بد مى شود، 
بعد هم يك نيسان فرستاد و مشكل برق را 
حل كرد. چنين واكنش ها و چالش هايى را 
هم با مسئوالن داشتيم اما با مردم نه. مردم 
پذيراى هرگونه كمكى بودند. با اين كه همه 
روســتاهاى منطقه سنى بودند ولى ما هيچ 
مشكلى نداشتيم. پشــت سرشان نماز مى 
خوانديم و سر سفره شان بوديم آن قدر كه 
يكى از مسئوالن ما را خواست و پرسيد شما 
كى هستيد؟ شيعه هستيد يا سنى؟ گفتم 
چه فرقى دارد، كارتــان را بگوييد. گفت از 
ترس وهابيت برخى فكر مى كنند شما سنى 

هستيد. گفتم من وقت اين چيزها را ندارم.

حضــور در اين منطقه زلزله زده چه 
تأثيرى بر نيروهاى داوطلب داشته است؟

زمــان جنــگ فرمانده جلو مــى رفت و به 
سربازانش مى گفت شما پشت سرم بياييد اما 
اآلن برخى برعكس عمل مى كند و مى گويند 
شما جلو بريد، ما مى آييم. اين در حالى است 
كه رهبر انقالب به عنوان يك مدير جهادى 
بــه منطقه آمدند و گفتند هر كس هرتوانى 
دارد بيارد، اين يك امر براى همه اســت. ما 
كلى مســئول لشكرى و كشــورى داشتيم 
چند نفرشــان آمدند؟ كلى فعال فرهنگى 
داريم، چند نفرشــان به منطقه آمدند؟ اين 
ضعف هاى كار ماست. چه قدر خوب مى شد 
اگر كارمندان آموزش و پرورش يا نيروهاى 
نظامى يا پزشــكان ده درصــد حقوق يك 
ماهشــان را به طور سيستماتيك به منطقه 

زلزله زده اختصاص مى دادند.

جامعه

موعد تيرماه دولت براى بازسازى كرمانشاه نزديك است اما تنها گروه هاى جهادى مثل تيم مهندس سعيد قاسمى در منطقه موفق بوده انديادداشت

«سازندگى جهادى» به جاى بازسازى مقوايى آقا سعيد، از مرصاد تا كوئيك

فرمانده  ســعيد  «آقا  اميرجليلى نژاد    
اين محور عملياتى همان كســى بود كه ما 
در جســت وجوى او بوديم، او مظهر همان 
روحى اســت كه حزب اهللا را از انسان هاى 
ديگر جدا مى كند و البته در ميان رزم آوران 

ما دالورانى چون سعيد كم نيستند. 
او يكى از پرورده هاى جهاد فى ســبيل اهللا 
است و اگر انقالب اسالمى هيچ دستاوردى 
جز پرورش انســان هايى چنين نداشت، باز 
هم مى ارزيد تا حزب اهللا، جان و سر خويش 

را فداى آن كند». 
اين بخشــى از يك برنامه روايت فتح است 
كه شهيد آوينى درباره آقا سعيد مى گويد. 
فرمانده اى جوان از لشكر محمد رسول اهللا كه 
در بحبوحه عمليات مرصاد توسط دوربين 

همكاران شهيد آوينى شكار مى شود. 
سال اول دانشجويى عالقه خاصى به ديدن 
فيلم هاى باقى مانده روايت فتح داشتم و اين 

قسمت را آنجا ديدم. 
از بچه هــا كه پرس و جو كردم گفتند، اين 
آقا سعيد االن سردار سعيد قاسمى است و 

شهيد نشده است.
اولين بار كه ديدمش كــوه پر انرژى بود و 
مدام سعى داشت بخشــى از اين روحيه و 
انگيــزه كم نظيرش را به هــر كس كه در 
جلسه بود، بدهد و بعدها كه از نزديك آشنا 
شدم، باز هم اين انرژى براى كار را بخشى از 
وجودش يافتم كه هميشه همراهش هست.

اوايل دهه 80 كــه ديدمش همچون يك 
جــوان پر انگيزه پا به پاى مــا در برنامه ها 

حضور عملياتى داشت.
نمى دانــم چه قــدر قبل از شــروع جنگ 
تحميلــى بيخيال بورســيه فرانســه اش 
مى شــود و با بچه هاى تيپ تازه تشــكيل 
متوسليان،  احمد  همپاى  محمد رسول اهللا، 
ابراهيم همــت و... مى شــود و از كوه هاى 
كردستان تا فتح خرمشهر همپاى متوسليان 
بود و بعد در اعزام مشهور اين تيپ به سوريه، 

پاى بلندى هاى جوالن مى رود.
در طول جنگ، مســئوليت هاى زيادى در 
همين لشــكر محمد رســول اهللا داشت تا 
مرصاد كه وصف محــور عملياتش از زبان 
شــهيد آوينى رفت، بعد از جنگ، درس را 
ادامه مى دهد و از دانشــگاه علم و صنعت 

مهندسى اش را مى گيرد. 
حاال 37 ســال بعد از آن روز كه تانك هاى 
عراقى دشت ذهاب را به هم مى ريخت و او 
و ياران همرزمش با آر پى جى به مقابله با 
آن ها برخاسته بودند به اين دشت برگشته 

است. 
از روز اول زلزلــه كرمانشــاه داوطلبانه به 
كوئيك عزيز رفت و آنجا مســتقر شد و با 
كمك هاى مردمى و حمايت خيران شبكه 
امام رضايى ها و هيئت هايى همچون مسجد 
ارگ و حاج منصور ارضى و خيلى هاى ديگر 
تا همين امروز كه ماه ها از زلزله گذشته در 
حال ســاخت خانه براى مردم روستا است. 
بر خالف چهره اى كه به واسطه مواضع رك 
و بى پروايش از او مى خواهند نشــان دهند 
او مهندس مجاهدى اســت كه ادامه دفاع 
از مردم در برابر دشــمن را جهادگرايانه در 
سبكى جديد، مســتحكم، سبك، مقاوم و 
كم هزينه براى ساخت واحدهاى مسكونى 
مناطق زلزله زده مى بيند، او معتقد است كه 
امروز او براى مردم زلزله زده سرپل ذهاب در 
برابر همه آن هايى كه با كم كارى، بى توجهى 
و بى عرضگى خود سبب در چادر و كانكس 
ماندن اين ها مى شــود، با ساخت واحدهاى 
مسكونى ارزان و مقاوم بايد جنگيد، همان 
طور كه در دفاع مقدس، حماســه مقاومت 
در برابر همه جهان را نشــان داديم، در اين 
عرصه نيز بايد بار ديگر نشــان بدهيم آن 
كسى مى تواند براى كشور و انقالب اسالمى 

كار كند كه روحيه جهادى داشته باشد.
همين چند وقت پيش آقا سعيد در جمعى 
از فعالين فرهنگى خاطره ديدارش با رهبرى 
را مطرح كرد كه «چند وقت پيش فرصتى 
پيش آمد تا ديدارى با رهبر معظم انقالب 

داشته باشم. 
خودم را آماده كرده بودم كه مشــكالت را 
فشرده و سريع بگويم. وقتى رهبرى با لبخند 
گفتند كه چه كرديد؟ گفتم هيچ كار. جواب 
دادند كه نه خبرداريم، خدا قوت، خســته 

نباشيد. 
گفتم شــما بوديد كه هفته سوم زلزله به 
كوئيك آمديــد درحالى كه همه مى گفتند 
مشكل امنيتى دارد، نرويد. همان منطقه 23 
داعشى در حادثه تروريستى تهران داشت 

ولى شما آمديد. 
در همان ديدار يك داعشى سابق جلو آمد 
كه رهبرى را بغل كند، خود مردم داد زدند 
كه اين داعشى بوده و زندان رفته است. ولى 
رهبرى گفتند بگذاريد بيايد. من به رهبرى 
گفتم شما بوديد كه كار حيدرى كرديد و به 

منطقه آمديد. 
درحالى كه رئيس جمهور وقتى آمد زمين و 
زمان را بستند و هليكوپتر آوردند و به يك 

روستاى 16 خانوار رفت.»

گفتار

حجت االسالم فاطمى نسب، امام جمعه سرپل ذهاب در جمع  ستاد جبهه فرهنگى خراسان رضوى:

مردم منطقه هنوز اقساط بازسازى جنگ را مى دهند

دشت ذهاب مركز زلزله بود، همان روزهاى اول خادمين اربعين 
حسينى از كربال برگشتند و قرارگاه امام رضايى ها را شكل دادند. 
كمك هــا و دلســوزى هاى نيروهاى ارزشــى و انقالبى اثرات 
فوق العاده اى بر روح شهرستان گذاشت تا حدى كه همه مردم 
منطقه به اين باور رســيدند كه كسانى كه در زمان سختى به 

دردشان مى خورند همين نيروهاى ارزشى هستند. 
حتى كسانى كه ضديت هم داشتند به اين باور رسيدند. خود 
ماموســتاهاى اهل سنت منطقه به مردم مى گفتند كه همين 
پاســدارها و حزب اللهى ها و انقالبى ها دســت ما را گرفتند نه 

داعش. 
بنابرايــن در دل تهديد زلزله فرصتى اينچنين به دســت آمد 
و دشــمن هم نتوانســت در زلزله به اهداف خود برسد چون 

نيروهاى ارزشى بموقع حاضر شدند.

  بدون نيروهاى مردمى بحران زلزله كنترل نمى شد
در دشت ذهاب 27 منزل به اهالى اهل سنت تاكنون تحويل 
داده شده كه همين امر موج مثبتى نه تنها در سرپل ذهاب و 
كشور بلكه در جهان ايجاد كرد و نشان داد كه نگاه جمهورى 

اسالمى ايران مذهبى و قوميتى نيست. 
اآلن هم كه حدود 6 ماه از زلزله گذشته، تالش ها و كمك هايى 
شــده اســت. دولت خدماتى داشته اســت اما اگر خيرين و 
نيروهاى مردمى نبودند ما نمى توانستيم بحران زلزله را كنترل 

و مهار كنيم.

 چرا مسئوالن مى گويند همه افراد امكانات دارند؟
اما شايد اين ســؤال مطرح شود كه چرا در صداوسيما همه 
مســئوالن مى گويند كه همه افراد در منطقه كانكس دارند، 
پس اين نيازهايى كه مطرح مى شــود براى چيســت؟ چرا 
مصاحبه مسئوالن با درخواست هاى نيروهاى جهادى انقالبى 
متفاوت اســت. 30 هزار واحد مســكونى در ســرپل ذهاب 
خسارت ديده است، 16 هزار مورد آن تخريب 100 درصدى 

است. 
دولــت خدماتش را به اين 16 هزار مورد داده اســت و بقيه 
تعميرى هســتند، اما وقتى پس از زلزله 200 هزار پس لرزه 
داشــتيم، هيچ كس جرئت نمى كند كــه وارد اين خانه هاى 

تعميرى شود.
بنابرايــن ســاكنان منــازل چه تخريــب كامل هــا و چه 
آســيب ديده ها، همه در كف خيابان زندگى مى كنند و مثل 

همه نياز به كانكس و ساير امكانات دارند.
گرماى سرپل ذهاب بيش از 50 درجه است، همين كانكس ها 
اگر غيراســتاندارد باشند، امكان مچاله شدنشان در اين گرما 
وجود دارد. يكى ديگر از مشكالت، سرويس بهداشتى و حمام 

است. بعضى از خانواده ها يك يا دو ماه حمام نرفته اند.

 مردم هنوز اقساط بازسازى جنگ را مى دهند
اآلن دولت تصميم گرفته اســت كه به ساكنان شهرها 40 و 
به روســتاها 30 ميليون تومان كمك كند، در جلسه اى كه 

بــا معاون اول رئيس جمهور داشــتيم، به او گفتم كه همين 
پول را به خودتان مى دهيم و به جايش برايمان خانه بسازيد، 

مى توانيد؟ جواب داد كه نمى توانيم. 

 مردم نمى توانند با اين مبالغ خانه هايشــان را 
بازسازى كنند 

مردمى كه خانه هايشــان يك بار به خاطر جنگ تحميلى و 
يك بــار به خاطر حمله منافقين رها كردند و آســيب ديد و 
تا امروز هنوز اقساط و اقراض بازسازى آن دوران را مى دهند، 

اآلن هم دوباره زلزله خانه هايشان را خراب كرده است. 
عالوه بر اين به علت نوســانات ارز و قيمت مصالح بعضى از 
پيمانكاران كار بازسازى را رها كرده اند. اگر فكرى نكنيم، شهر 
سرپل ذهاب به اين زودى ها بازسازى نمى شود. در كنار اين 

تهديدهاى ديگرى هم در آينده متوجه اين شهر است.

 شهر سقوط مى كند اگر ...
اولين مشكل احتمالى، مسائل اخالقى و معضالت اجتماعى 
مثل فقر و فحشاســت. مشكل دوم مهاجرتى است كه از سر 
ناچــارى برخى از مردم انجام مى دهند. مردم دلســوزى كه 
وجودشــان در منطقه بايد حفظ شود، اما به خاطر مشكالت 

در حال كوچ هستند. 
قيمت زمين در ســرپل ذهاب باالســت و بــا بهترين نقاط 
كرمانشاه برابرى مى كند، اما مردم نمى توانند خودشان خانه 
بســازند و مى بينند اگر بفروشند مى توانند در بهترين جاى 
كرمانشاه خانه بخرند. اگر اين اتفاق تداوم داشته باشد، قطعاً 

به هويت شهر آسيب خواهد زد.
مشكل ســوم برخى تفكرات سلفى تندروست كه در اطراف 

حضور دارند و باقيمت هاى باال امالك را مى خرند. 
در اين شــرايط ما چه مى توانيم بكنيم؟ شايد براى حل اين 
مشــكالت نياز به نيرويى در ســطح ملى داشته باشيم، اما 
وظيفه اى كه نيروهاى مردمى و خيرين دارند، اين اســت كه 
به ســرپل ذهاب بيايند. بعضى از خانواده ها نااميد و دلسرد 
هستند، اما با كمترين امكانات و هزينه مى توانيم آن ها را به 

زندگى برگردانيم.  
شايد با وام دولت نتوانند خانه شــان را بسازند، ولى با اضافه 

شدن كمك 10 تا 15 ميليونى مردمى مى توانند. 
در روستاها با خريد چند گاو و گوسفند مى توان براى اهالى 
اشتغال زايى كرد. پويش ارزشمندى در سطح كشور راه افتاده 

است و خيلى از استان ها پاى كار آمدند. 
دولــت هم در اين زمينه وظايفى دارد و بايد يك بازنگرى در 
مصوبات خودش داشته باشد. راه حل برون رفت از تهديداتى 
كه اشاره كردم، ســاختن خانه هاى مردم و آباد شدن دوباره 

شهر است.

گفتار

 حاج سعيد قاسمى در جمع  فعاالن اجتماعى ستاد جبهه فرهنگى خراسان رضوى:

 با تجربه صربستان و خوزستان مى گويم كه كمپ بسازيم                                                          
در ســر پل ذهاب اآلن چه مى گــذرد؟ مى بينيم كه همه از 
همديگر تشكر مى كنند، گزارش هاى مثبت مى دهند كه در 
حال ســاخت منطقه هســتيم. رئيس جمهور هم قول دادند 
كه تا شــهريور خانه هاى مردم زلزله زده را تحويل بدهند، اما  
اين نشدنى است چون در حال حاضر هم بنياد مسكن و هم 
رهبر معظم انقالب براى بازســازى بودجه اختصاص داده اند، 
ولى امروز كه وارد ماه هشــتم زلزله مى شــويم، يك خانه هم 
تحويل داده نشــده است.  پس چگونه مى خواهند تا شهريور 
همه خانه هاى آسيب ديده را سروسامان بدهند؟ بنياد مسكن، 
بى سواد است. دليل هم دارم. اگر اآلن از خارج كسى را بياوريم 
و به او بگوييم كه خانه هاى زلزله زده را دوباره با آجر مى سازيم، 

به ما مى خندد.  
پس لرزه يا زلزله پنج ريشترى خانه هاى نساخته بنياد مسكن 
را دوباره خراب كرد. اين مدل تيرآهن و آجر وابســته به يك 
مافياســت، اگــر اآلن بگوييد كه تيرآهن و مصالــح داريد و 
مى خواهيــد خانه ها را بازســازى كنيد، آيا ايــن مافيا اجازه 
مى دهد؟ تمام خانه هايى كه در زلزله كرمانشــاه فروريخت، 

مجوز همين بنياد مسكن را داشته است. 
بعــد يك نفر مى رود جلوى مســكن مهر و اعالم مى كند كه 
سازندگان مســكن مهر بايد پاسخ جناياتشان را بدهند، ولى 
بنياد مســكن نبايد پاســخ بدهد؟ همان مهندس ها دوباره 
داعيه دار بازسازى منازل شده اند، اما در اين تابوتى كه فاتحه 

مى خوانيم، جنازه اى نيست.

 سرپل ذهاب قربانى بى كفايتى است
ســرپل ذهاب قربانى بى كفايتى دولت اســت. الزم نيســت 
ســى ان ان آمريكايى براى ناكارآمد نشــان دادن نظام بيايد 
فيلم و مستند بســازد چون همين اآلن مردم در چادر روى 
قبرها زندگى مى كنند. دو معتاد تهرانى در قبر خوابيدند كلى 
سروصدا شد، اما اآلن هشت ماه است كه مردم منطقه در اين 
وضعيت هستند و هيچ كس برايشان كارى نمى كند. مردم يا 
به خودشان رياضت مى دهند و تحمل مى كنند يا اينكه روزى 
اين فنر فشرده رها مى شود و همه اعتراض مى كنند. به شما 
اعــالم مى كنم در مركز جبهه حضور داريم، ما در نقطه صفر 
مرزى هستيم. اگر نيروهاى مردمى نيايند، كسى ديگر مى آيد 

و آمده اند و در حال سرمايه گذارى در منطقه هستند.

 مشكالت خيرين در منطقه
اما دولت آدم هاى بى كفايت را بر سركار گذاشته تا مشكالت 
زلزله را حل كنند. استاندار فرماندارى را منصوب كرده است 
كه پيش  از اين بخشدار ســومار با 16 خانوار بوده است. اين 
فرد ارتباطات روســتايى خودش را هم نمى تواند انجام بدهد، 
آن وقت مى تواند از دستگاه هاى مختلف امكانات بگيرد؟ خير 

مدرسه ساز كه مى آيد به او گفته مى شود كه پولت را به سازمان 
نوســازى مدارس واريز كن ما براى تو مى ســازيم يا به خير 
مسجدساز مى گويند كه به حساب امور مساجد واريز كن؛ اما 
فرض كنيد اين ها مى خواهند براى رياكارى هم شده مدرسه 
و مسجدى بسازند و نام خودشان را سردر آن بزنند. اآلن يك 
ستاد استقبال از خيرين در منطقه وجود ندارد. اعضاى شوراى 
شــهر همديگر را نمى بينند چون همديگــر را قبول ندارند. 
چون اصالح طلب و اصولگرا هستند؛ ولى لعنت به هر دو اين 

اصالح طلبى و اصولگرايى. 
همه اين ها در حالى اســت كه همه ما چهار تجربه زلزله بم، 
ورزقان، رودبار و سرپل ذهاب را داريم. آتش سوزى در كانكس ها 
و چادرها بسيار محتمل است چون همه سيم ها تودرتوست. 
كار ما شده است كه شــيرآالت دزدى را در پارك ها و محل 
اســتقرار چادرها عوض كنيم. تعداد زيادى چادر در پارك ها 
چسبيده به هم گذاشتيم و متوجه نيستيم اين خانواده هاى با 

حيا چگونه مى توانند زن و مردشان را اين گونه ببينند.

 بايد كمپ بسازيم
همه اين ها به خاطر نبود كمپ و اردوگاه اســت. من تجربه 
جنــگ صربســتان را دارم، بايد در چنين شــرايطى كمپ 

سريع االحداث ايجاد كنيم. 
مى گويند مردم استقبال نمى كنند، اما دروغ است. اآلن زمين 
هالل احمر وجود دارد، ولــى واگذار نمى كند تا كمپ بزنيم. 

وقتى زيرساخت نيست، اين توزيع امكانات هم بحران 
درست مى كند.

 اشتغال مهم تر از خانه
مهم تر از بازسازى خانه ها ايجاد اشتغال است، 
ولى اآلن مرزها را بسته اند درحالى كه مدام به 
مسئولين گفتم كه بازارچه ها را فعال كنيد. اگر 
مرد خانه شغل داشــت در چادر هم مى ماند، 

ولــى شــغل كه نداشــت، خانه هــم او را 
ماندگار نمى كند.  بنابراين بايد براى اهالى 
كارگاه هاى كوچك زودبازده راه بيندازيم 
مثال در خانه زيرپيراهنى بدوزند. مطمئناً 
ســال اول نمى توانند چيزى بفروشــند، 

اينجاســت كه دولت بايد حمايت كند، 
خودش بخــرد و جاى 

ديگر مفت بفروشد، 
عــوض  در  امــا 
توليــد  چرخــه 
مى شــود.  ايجاد 
اين يك عزم ملى 

مى خواهد، نه من و نه امام جمعه نمى توانيم به تنهايى چنين 
كارى بكنيم. همين قدر كه بتوانيم توالت بسازيم، كار زيادى 
است. در چنين شرايطى رسماً اعالم مى كنم كه دولت تعطيل 
است. رهبرى هم اعالم كردند وقتى مناصب رسمى نمى توانند 
كارى بكنند، شما آتش به اختيار هستيد. بنابراين اآلن هم بايد 
كمپ بزنيم و اگر مردم هم راضى نمى شــوند بايد به هر نحو 

راضى شان كنيم.

 مزاياى ساخت كمپ
كمپ چند خاصيت دارد: مهم ترين آن وجود امنيت است. اگر 
تا دو يا سه سال ديگر هم نتوانيم بازسازى كنيم، ولى كمپ 
امنيت دارد.  خاصيت دوم درباره كانكس هاست، اين كانكس ها 
را دو سال ديگر نمى توانيم از مردم پس بگيريم، اگر درجايى 
ديگر زلزله آمد، دوباره كانكس از كجا بياوريم؟ ولى وقتى كمپ 
باشــد، خانه ها كه ساخته شد، كانكس ها باقى مى ماند. اينجا 
سرپل ذهاب و مسير زيارت كربال و اربعين است. وقتى هم كه 
مردم خانه دار شدند، اين كمپ براى زائرين اربعين قابل استفاده 
است. ما ديگر نمى توانيم همه مردم را از مهرانى بفرستيد كه 
گرسنه و تشــنه مى مانند. همين خدماتى كه امروز به مردم 
زلزله زده مى شود به بركت اربعين است. تمام زيرساخت هاى 
ســرپل ذهاب و قصر شيرين به هم ريخته است، براى اربعين 

امسال چه خواهيم كرد؟

 لزوم يافتن راه حل جديد در بازسازى
بم و ورزقان تا اآلن ســاخته نشــده اند، بنابراين بايد 
راه حل هاى جديد پيدا كنيم. اآلن قشر خاصى زمين 
را به ثمن بخس مى فروشــند و منطقه را ترك 
مى كنند، قشــرى كه بايد باشند، امروز به 

كرمانشاه مهاجرت مى كنند. 
ما بايد با صداى رسا اين مسائل 
را بگوييم. مــا خيلى اذيت 
شــديم، به ما گفتند كه 
چرا همــه پول ها را به 
يك روستايى كوئيك 
در  امــا  مى دهيــد، 
با رهبر  ديدارى كــه 
انقالب داشتم، ايشان 
به من گفتند بمانيد. 
گفته  فرمانده  چون 
چشــم؛  مى گويم 
ولى نمى گويم پول 

نيست.

گفت و گو

 مدير بخش زلزله مركز تحقيقات وزارت راه درباره شيوه هاى عمليات عمرانى در مناطق زلزله زده كرمانشاه:

از پيمانكاران خاص تا بازسازى هاى  اصولى
 مهدى پناهى  همه ما عادت كرده ايم كه بشــنويم ايران 
براى زلزله بسيار مستعد است اما زلزله  سرپل ذهاب كرمانشاه 
با 3021 پس لرزه از آبان 96تا ابتداى خرداد97همه تصورات 
ما درباره زلزله را تغيير داده است و هيچ اطمينان علمى وجود 
ندارد كه چنين زلزله هايى در آينده تكرار نشوند. از اين جهت، 
بازسازى اصولى و سرعت عمل در ساخت منازل زلزله زدگان 
ســرپل ذهاب ضرورتى است كه در صورت اجرا نشدن، منجر 
به تكرار فاجعه خواهد شــد؛ اما شــنيده ها و ديده ها از روند 
بازسازى اين نگرانى را تشديد مى كند. در گفت و گو با دكتر 
على بيت اللهى مدير بخش زلزله مركز تحقيقات راه، مسكن 
و شهرسازى به دنبال بررســى شيوه هاى مقاوم سازى منازل 
زلزله زده بوديم اما اين مقام مسئول هم شنيده ها و ديده هاى 

ما درباره ناكارآمدى پيمانكاران و روند بازسازى را تأييد كرد.

با توجه به شرايط ويژه منطقه زلزله زده كرمانشاه و 
وقوع پس لرزه ها با زلزله هاى متعدد حتى چند ماه پس 
از زلزله سال گذشته، الگو و فرآيند بازسازى چه ميزان 

مقاوم و قابل اطمينان است؟
متأســفانه بازســازى كه در حال انجام اســت و شيوه فنى 
مورداســتفاده، رضايت بخش نيســت. در بررسى ميدانى كه 
خودم داشتم، دليل اصلى مسائل و محدوديت هاى مالى است. 
براى هر نوع اقدام فنى و بهينه سازى نياز است كه المان هايى 
به ساختمان اضافه شــود كه بيشتر از كارهاى مرسوم است. 
اين كار هم مستلزم هزينه است ولى آن قدر نيست كه بگوييم 
نمى توانيم. كنار اين محدوديت هاى مالى مســئله مهم ديگر 
توان پيمانكاران اســت. بر اساس تجربه شخصى مى گويم كه 
متأســفانه پيمانكاران در بعضى از مناطق به لحاظ صالحيت 
الزم، ميزان ســرمايه آورده و تجهيز كارگاه، شرايط مناسبى 
ندارند. اگر پيمانكاران به لحاظ اجرايى ضعيف باشند، خيلى 
براى ارتقاء و تقويت ساخت وساز تالش نمى كنند و حجم انبوه 
كار در منطقه زلزله زده اجازه نمى دهد كه بازرســى  و نظارت 
جدى داشته باشــيم. عليرغم اهميت ســرعت در بازسازى 
منطقه، سرعت عمل مناسبى وجود ندارد و كار به كندى پيش 
مى رود. شيوه هاى فنى و مهندســى بازسازى هم شيوه هاى 
درستى نيســت.  اگر با اين شرايط خانه ها را بسازيم، فرصت 
مقاوم سازى را ازدست  داده ايم. وقتى به مسئوالن ذى ربط هم 
اين مســائل تذكر داده مى شود، محدوديت هاى مالى و عجله 
و زمان بندى را به عنــوان موانع مطرح مى كنند، در حالى كه 
ادعاى عجله هم در عمل خيلى محقق نشــده است و سرعت 

كندى دارند.

در بازديدى كه از منطقه داشتيم، صحبت از وجود كم 
كارى ها در بين اين پيمانكاران بنياد مسكن بود، به نظر 

مى رسد به لحاظ مديريتى ناكارآمدى هايى وجود دارد.
اين حرف شما را از يك گروه فنى كه خودم معرفى كرده بودم 
هم شنيدم. اين گروه فنى از تبريز و به لحاظ كارآمدى و مجوز 
مورد تأييد بود و بواســطه آشــنايى دورى كه با من داشتند، 
پيش من آمدند. من هم از مســئوالن سؤال كردم كه نيازى 
به آن ها هســت يا خير كه اتفاقاً گفتند بله بگوييد به منطقه 
بيايند اما بعد از دو ماه بدون اين كه پروژه اى را شــروع كنند، 
برگشتند و دقيقاً همين حرف شما را تكرار كردند. گويا چند 
پيمانكار هستند كه به واسطه آشنايى با مسئوالن در منطقه 
فعاليت مى كنند. دليل اصلى كندى كار بازسازى هم همين 
پيمانكاران هستند. ضعف در شيوه انتخاب پيمانكاران مصائب 

مفسده انگيزى را به وجود آورده است.

بنياد مسكن در اين باره پاسخگو نبوده است؟
اگر موضوع به طور موردى به خود آقاى تابش به عنوان رئيس 
بنياد مســكن مطرح شــود، قطعاً پيگيرى مى كنند، من هم 
نامه اى را در اين زمينه به ايشــان خواهم نوشــت. مردم چه 
گناهى كردند؟ واقعاً شرايط مردم سخت است. به خاطر شرايط 
فرهنگى و اجتماعى برخى از مناطق نياز به تعامل بيشــترى 
دارنــد و برخى نه چــون هم توان مالى باالتــرى دارند و هم 
تمايلشان براى مشاركت در بازسازى بيشتر است. اين مناطق 

ساده  را به برخى پيمانكاران خاص مى دهند. 
اين پيمانكاران خودى هم با يك ماشــين و يك تلفن همراه 
به منطقه رفته اند، يعنى نه كارگاهى راه انداختند و نه سرمايه  
ريالى برده اند. بسرعت يك پيشرفت كارى را مصوب مى كنند 
و سپس از بانك پول(وام كمك به زلزله زدگان) مى گيرند. اين 
شيوه كار برخى از پيمانكاران در منطقه زلزله زده است، البته 
مواردى هم  داريم كه به شــكل اصولــى و منصفانه در حال 
خدمت هستند. به هرحال تمام مستندات اين موضوع در اختيار 
من هست. برخى از خيرين خانه ساز هم از اين موضوع شكايت 
داشتند، بااينكه به لحاظ فنى توانمند و داراى ايده هستند اما 

حاضر شدند كه زير بار قواعد و ساليق بنياد مسكن بروند ولى 
بازهم به علت كارشكنى برخى موفق به اجراى پروژه اى نشدند 
و طبعاً نااميد به شهرهاى خود برگشتند. بايد اين ها را منعكس 
كرد، من حتى مى گويم سرخوردگى اين خيرين هم اگر چه 
اهميت دارد ، اما مهم تر از آن، آوارگى مردم است كه به علت 
منافع عده اى از پيمانكاران و افراد سودجو بى خانمان مانده اند.

 با اين حال برخــى از خيرين چون از خير وام دولت 
گذشــته اند و ديگر با بنياد مسكن سروكارى ندارند، 
توانستند كه پروژه هايى را شروع كنند. نكته قابل توجه 
استفاده از شيوه هاى نوينى مثل ICF يا بتن مسلح به 
عايق ماندگار اســت. اگر اين شيوه هاى مدرن شدنى 
اســت، چرا در بقيه پروژه هاى بازســازى استفاده 

نمى شود؟
عدم اجرا به خاطر ناتوانى، پيمانكاران است. وقتى پيمانكاران با 
يك دانش سنتى يا حتى فاقد دانش به منطقه مى آيند، به طور 
طبيعى نمى توانند اين شــيوه هاى پيشرفته و به روز را پياده 
كنند، حتى ابزار الزمش را ندارند. اين شيوه ها آجرچينى ساده 

نيست كه دورهمى بخواهند با آن منازل را بازسازى كنند.
اما دليل ديگر، مشــكل انبوه سازى است. اين شيوه هاى نوين 
ساخت وساز چون امكان انبوه ســازى ندارند، به لحاظ هزينه 
مقرون به صرفه نيســت، پروژه ها هم پراكنده هســتند. خود 
بنياد مسكن هم استقبال نمى كند، لذا خيلى قابل پياده سازى 
نيست.  بنياد مسكن ترجيح مى دهد همان شيوه هاى سنتى را 
دنبال كند و با پيمانكارانش هم به همين طريق راحت تر تعامل 
دارد. امكان دارد برخى خيرين به طور موردى شيوه هاى نوين 
مثل عايق ماندگار را اجرا كنند ولى در سطح وسيعى كه بنياد 

مسكن حمايت كرده باشد، وجود ندارد.

در روســتاى كوئيك عزيز در منطقه سرپل ذهاب، 
بعضى از گروه هاى جهادى از اين روش استفاده كردند 
و مدعى انــد كه در صورت حمايت امكان گســترش 
پروژه هايشان را دارند. به عنوان يك متخصص روش 
ICF را تأييد مى كنيد؟ به ويژه آنچه در منطقه در حال 

پياده سازى است.
بله؛ من هم اين موارد را ديدم و اتفاقاً كارشان هم خيلى خوب 
بود. اين روش مجوز دار، استاندارد و آزمايش شده است؛ يعنى 
هم در سبك ســازى و هم در پيوسته سازى مورد تأييد است 
و با توجه به اقليم منطقه قابليت پياده ســازى دارد ولى براى 
انبوه ســازى نياز به همكارى بنياد مسكن و وجود پيمانكاران 
داراى صالحيت فنى است. براى همين گسترده نشده است. 
به هرحال نگران هستم كه اين آشفتگى سبب  شود كه بازسازى 

تا زمستان هم كامل نشود.

وقتى زيرساخت نيست، اين توزيع امكانات هم بحران 

اشتغال مهم تر از خانه
مهم تر از بازسازى خانه ها ايجاد اشتغال است، 
ولى اآلن مرزها را بسته اند درحالى كه مدام به 
مسئولين گفتم كه بازارچه ها را فعال كنيد. اگر 
مرد خانه شغل داشــت در چادر هم مى ماند، 

ولــى شــغل كه نداشــت، خانه هــم او را 
ماندگار نمى كند.  بنابراين بايد براى اهالى 
كارگاه هاى كوچك زودبازده راه بيندازيم 
مثال در خانه زيرپيراهنى بدوزند. مطمئناً 
ســال اول نمى توانند چيزى بفروشــند، 

اينجاســت كه دولت بايد حمايت كند، 
خودش بخــرد و جاى 

لزوم يافتن راه حل جديد در بازسازى
بم و ورزقان تا اآلن ســاخته نشــده اند، بنابراين بايد 
راه حل هاى جديد پيدا كنيم. اآلن قشر خاصى زمين 
را به ثمن بخس مى فروشــند و منطقه را ترك 
مى كنند، قشــرى كه بايد باشند، امروز به 

كرمانشاه مهاجرت مى كنند. 
ما بايد با صداى رسا اين مسائل 
را بگوييم. مــا خيلى اذيت 
شــديم، به ما گفتند كه 
چرا همــه پول ها را به 
يك روستايى كوئيك 
در  امــا  مى دهيــد، 
با رهبر  ديدارى كــه 

اشتغال مهم تر از خانه
مهم تر از بازسازى خانه ها ايجاد اشتغال است، 
ولى اآلن مرزها را بسته اند درحالى كه مدام به 
مسئولين گفتم كه بازارچه ها را فعال كنيد. اگر 
مرد خانه شغل داشــت در چادر هم مى ماند، 

ولــى شــغل كه نداشــت، خانه هــم او را 
ماندگار نمى كند.  بنابراين بايد براى اهالى 
كارگاه هاى كوچك زودبازده راه بيندازيم 
مثال در خانه زيرپيراهنى بدوزند. مطمئناً 
ســال اول نمى توانند چيزى بفروشــند، 

اينجاســت كه دولت بايد حمايت كند، 
خودش بخــرد و جاى 

بم و ورزقان تا اآلن ســاخته نشــده اند، بنابراين بايد 
راه حل هاى جديد پيدا كنيم. اآلن قشر خاصى زمين 
را به ثمن بخس مى فروشــند و منطقه را ترك 
مى كنند، قشــرى كه بايد باشند، امروز به 

كرمانشاه مهاجرت مى كنند. 
ما بايد با صداى رسا اين مسائل 
را بگوييم. مــا خيلى اذيت 
شــديم، به ما گفتند كه 

 مرتضى اســماعيلى - مهدى پناهى  تيرماه 
97 وعده رئيس جمهور و دولت براى تكميل و پايان 
بازسازى مناطق زلزله زده كرمانشاه و سرپل ذهاب است، 
درحالى كه اين وعده به سررسيد خود نزديك مى شود 
اما خبرهاى خوبى از روند بازسازى به گوش نمى رسد.

روزهاى اوليه زلزله سرپل ذهاب شبكه هاى اجتماعى 
در نمايــش ابعــاد مختلف موضوع غوغــا كردند و 
غوغايى كه ســلبريتى ها هم از آن ســود بودند و به 
بهانــه كمك به مردم، ميلياردهــا تومان پول جمع 
كردند اما هشــت ماه بعد از زلزله خبرى از نتايج آن 
نيست و شــبكه هاى اجتماعى هم در پس راست و 
دروغ هاى فراوان ديگر بــه اين موضوع نمى پردازند.

براى بررسى وضعيت منطقه زلزله زده و برنامه بازسازى 
منازل آسيب ديده ديدارى با مهندس سعيد قاسمى  
در دل روســتاى كوئيك عزيز، يكى از روســتاهاى 
با تلفات و آسيب باال داشــتيم.  اين ديدار هم زمان 
شــد با وعده رئيس جمهور درباره پايان بازسازى تا 

پايان تيرماه.
بازسازى كه به علت سســتى بنياد مسكن نه تنها 
پيش نمى رود بلكه همراه با شائبه فساد و مافيايى از 

پيمانكاران ساختمانى است. 
در اين ميان اما نيروهاى گمنامى هم هســتند كه 
از روز اول زلزله و بعد پايان زيارت اربعين به ســمت 
منطقه زلزله زده حركت كردنــد. در ميان اين افراد 
گمنام برخى مشــهورترند، ســعيد قاسمى يكى از 

گمنامان مشهور است.

روستاى كوئيك عزيــز قرارگاه نيروهاى 
مردمى

ســردار دفاع مقدس ديروز، به عنوان دانش آموخته 
معمارى و شهرسازى و استاد دانشگاه علم و صنعت 
و عضو ســازمان نظام مهندسى پيش از زلزله در ايام 
اربعيــن در كربال و نجف براى زائران دستشــويى و 
حمام مى ساخت و بالفاصله با وقوع زلزله به منطقه 

سرپل ذهاب و روستاى كوئيك عزيز آمد.
حضور آقا سعيد اين روستا را مقر نيروهاى جهادى 
كرد كه به طور خودجوش از مناطق مختلف كشــور 

آمده بودند. روســتاى كوئيك عزيز يكى از مناطق با 
تخريب و تلفات باال بود و همين سبب شد كه نيروى 

انسانى قابل توجهى در اين روستا متمركز شوند. 
ســعيد قاســمى اين منطقــه و مــردم را بخوبى 
مى شناخت چون در همين كوه ها و دشت ها جنگيده 

بود. ايــن تجربه گذشــته موجب 
شــد كه قرارگاه جهادى-مهندسى 
«حاج احمد متوســليان» با همان 
حــال و هــواى دفاع مقــدس در 

روستاى كوئيك عزيز شكل بگيرد.

كپرسازى به شكل بوميان
روزهــاى ابتدايى زلزلــه، روزهاى 
جنازه   هرچنــد  بود،  ســردرگمى 
ساكنين از زيرآوار برداشته شده بود، 
اما فرماندهــى واحدى براى تمركز 
نيروهاى امــدادى نبود. هركس هر 
كارى از دســتش برمى آمــد انجام 
مى داد، آن زمان ايجاد اسكان موقت 
بــراى روســتاييان در اولويت بود، 
برخى از بوميــان منطقه مبتكرانه 
خانه هاى كپرى را با برگ هاى بلند 

و ضخيم نخل هاى خرما درســت مى كردند، سعيد 
قاســمى هم اين ايده را ادامه داد و ساخت خانه هاى 

كپرى را تا رسيدن كانكس ها شروع كرد.

ابتكارات مهندسى
ساخت ســرويس توالت و حمام با قالب بتنى يكى 
ديگر از ابتكارات سعيد قاسمى و نيروهاى جهادى اش 
اســت. اين سرويس ها از پيش ســاخته هستند و از 
دو باكس داخلى و خارجى به شــيوه مثبت و منفى 
ساخته شــده اند، باكــس داخلى و 
خارجى داخل هم مى روند و فاصله 
بينشان كه حدود هفت سانتى متر 

است، با بتن مسلح پر مى شود.
ســعيد قاسمى با اشــاره به حضور 
نيروهــاى ســپاه و افزايــش توان 
مهندســى به ما  مى گويد: «بعد از 
خدمت رســانى اوليه به اسكان دائم 
فكر كرديم. با كمك مالى خيرين و 
نيروهاى مردمى 20 خانه بين 72 تا 
140 مترى ساختيم و تحويل مردم 
روســتا داديم.» به گفته وى هزينه 
تمام شده هر واحد 55 ميليون تومان 
است با اين حال به لحاظ استاندارد 
در مقابل زلزله هاى 9 ريشترى هم 

مقاوم است. 
سعيد قاسمى با اشاره به عايق بودن 
و سرعت عمل در ساخت اين خانه ها مى گويد: «سعى 
كرديم هر واحد را به عشــق حاج احمدمتوسليان و 
سپاه 27 محمدرسول اهللا در 27 روز تحويل بدهيم.»

هرچند روستاى كوئيك عزيز مقر اصلى حاج سعيد 
قاســمى و ســاير نيروهاى مردمى بود، اما از ساير 
روستاها هم غافل نشدند و خدمات مهندسى شان را 
به اين نقاط بردنــد.  وى درباره كم بودن اين تعداد 
واحد مى گويد : «مهم ترين مشــكلمان تأمين منابع 
مالى است، اگر مشكل مالى نباشد، آمادگى داريم كه 

در كوتاه ترين زمان براى همه، خانه بسازيم.»

ماجراى كسانى كه فقط عكس گرفتند
سعيد قاسمى چهره مشــهور منتقدى هم دارد، در 
موضــوع زلزله هم آن را نشــان مى دهد: «اوايل كار 
يك عده اى آمدند و چرخى زدند و عكســى گرفتند 
و رفتند! اما اينجا مردم هنوز با مشكالت دست وپنجه 

نرم مى كنند.»
وى شكايت مى كند كه مسئوالن مرتبط هيچ كمك 
خاصــى در اين زمينه به ما نكردنــد. «ما هر كارى 
كرديم از لطف خيرين و مردم بوده اســت، اما امروز 
از نظر مالى وضعيت خوبى نداريم و اگر اين وضعيت 
ادامه پيدا كند بايد بگويم ديگر نمى توانيم كار را جلو 

ببريم و فقط مى توانيم دستشويى و حمام بسازيم.»
ســعيد قاســمى صراحتاً مى گويد: «از دولت ديگر 
انتظــارى نداريم! در تمام اين مدت باوجود پيگيرى 

حتى يك 1000 تومانى هم به ما كمك نكردند.»
مدرسه ســازى يكى ديگر از اقدامــات اين نيروهاى 
جهادى است، سعيد قاسمى با اشاره به مدرسه هايى 

كه 18 سال قبل ساخته شده اند و امروز عمرشان به 
پايان رسيده يا در زلزله آسيب ديده اند ولى اسكلت و 
ساختار اصلى شان باقى مانده مى گويد، «اين مدارس 
حيف هســتند كه تخريب و از نوساخته شوند با 30 
الى 40 ميليون و تعويض پنجره ها و تقويت ديواره ها 
و سكوســازى و كف ســازى مجدد احيا مى شوند و 
در روســتاى كوئيك مجيد اين كار را كرديم، اما با 
كمك هاى مردمى.» ســعيد قاســمى در پاسخ به 
همــكارى آموزش وپرورش با گاليه توضيح مى دهد: 
«اين چه مدلى است كه ما بايد اول خودمان را ثابت 
كنيم بعد يكى بيايد كمك كند، ولى چرا خودشان كه 
باشند، سريع كمك مى شود. االن ما بايد اول گدايى 
كنيم و كلنگش را بزنيم بعد كه به همه ثابت كرديم 

كننده كار هستيم، كمك كنند.»
سعيد قاسمى كه اهالى روستا حاج سعيد صدايش 
مى كنند، با تكيه كالم خاص خود «بگذريم آقاجون» 
مى گويد و ادامه مى دهد: «تاكنون 20 خانه مسكونى 
ســاختيم كه 17 مورد آن 140 مترى است. از اين 
تعداد هزينه 4 واحد را آستان قدس قبول كرد و بقيه 
را هم بچه هاى هيئتى از تهران، بابل و ساير شهرها 
پرداخت كردند كه من دست همه شان را مى بوسم».

حاج ســعيد ادامه مى دهد: «چهار واحد مسكونى را 
هم در شهرسرپل ذهاب شروع كرديم كه دو موردش 

آماده تحويل است. 
يكــى از اين واحدهــا را هم با پــول خود بچه هاى 
قرارگاه ســاختيم. دو مدرســه را هم بــا همكارى 
دانشجويان جهادى در كوئيك مجيد و كوئيك عزيز 
كامالً بازســازى كرديم تا دانش آموزان از تحصيل و 

مدرسه شان عقب نمانند».

احياى 5000 مترمربع كاربرى فرهنــگى 
در روستا

ساخت و افتتاح مركز فرهنگى حاج احمد متوسليان 
در كوئيك عزيز يكى ديگر از اقدامات حاج ســعيد 
و نيروهاى داوطلب اســت كه او آن ها را بچه ها صدا 
مى زند. «ايجاد مركز چندمنظوره اشــتغال خدماتى 
و فرهنگــى هم ايده اى ابتكارى بود كه از اين طريق 
اتوبوس هاى فرسوده را به محل اسكان موقت يا محل 

كسب وكار مردم تبديل كرديم».
وى به كنايه ها هم اشاره مى كند و مى گويد: «شنيدم 
عناصــر داخلى داعش گفتند چــه پول هاى گزافى 
براى قدمگاه رهبرى هزينــه كردند! اينكه ما محل 
چــادرى كه رهبر عزيز داخلــش رفتند و با خانواده 
آقــاى اندامى نژاد صحبت كردند يك مركز فرهنگى 
براى اهالى روستا ساختيم و كليدش رو هم تحويل 
دهيار روســتا داديم؛ هزينه گزاف است؟ شما نگران 
نباشيد پولى كه ما هزينه اين محل كرديم از هزينه 
سفر شما و دوستانتان به آنتاليا، كيش، كانادا و تايلند 
كمتر بوده است». ساخت و سازهاى حاج سعيد در 
سرتاسر روستا درواقع احياى 5000 مترمربعى است 
كه در طرح هادى روســتا كاربرى فرهنگى براى آن 

لحاظ شده بود. 
ايــن مجتمع فرهنگى با كاربرى دوگانه مســكونى 
و ادارى اســت، دو خــواب و يك پذيرايى با مجموع 
مساحت 57 متر اين واحد را به وجود آوردند كه در 

دو هفته آماده و همزمان با روز جمهورى اســالمى 
مورد بهره بــردارى قرار گرفت. عالوه 
بر اين بازار روســتا شــامل نانوايى، 
آرايشگرى، آموزش كامپيوتر، سوپر 
ماركت و سبزى فروشى نيز در اين 

مجموعه تعبيه شده است.

خانه هاى مــدرن و مقاوم 
در 27 روز

زلزله زدگان  اولويت  منازل  بازسازى 
دشت ذهاب است و رويكرد اشتباه 
در اين بازسازى منجر به دوباره كارى 
و افزايش هزينه هاى مادى و معنوى 
مى شود، با توجه به تعدد زلزله ها در 
طــول ماه هاى بعــد از زلزله اصلى، 
برخى از منازل كه بازسازى شده اند 
بار ديگر آســيب ديدند. ازاين جهت 

خانه هايى كه حاج ســعيد مدعى اســت در مقابل 
زلزله هاى 9 ريشترى هم مقاومت مى كنند قابل توجه 

است.
حاج سعيد و نيروهايش چهار مدل خانه مى سازند:1- 
خانه هــاى صدمتــرى همراه بــا 40 متــر تراس 
2- خانه هــاى 72 متــرى همراه بــا 30 متر تراس 

3-خانه هاى 57 مترى و 4-خانه هاى 90 مترى. همه 
اين خانه ها براى جانبازان، معلوالن و 
ســالمندان رمپ دارد، عالوه بر اين 
طراحى پنجره ها به گونه اى اســت 
كــه رودرروى هــم قرارگرفته اند و 
با اســتفاده از شيوه باد غالب، ديگر 
نيازى به كولر براى خنك ســازى 

نخواهد بود.
هرچند در اين خانه ها از هيچ آجرى 
استفاده نشــده و كامــالً بتنى و با 
استفاده از ميلگرد است، اما قيمت 
تمام شده آن بسيار كم است، حاج 
سعيد دليل آن را نيروى كار رايگان 
مى داند. «از همان روزهاى ابتدايى 
آغــاز انتقادهايى به ايــن خانه ها 
مى شــد و مى گفتند چون قيمت 
خانه ها پايين اســت، حتماً كيفيت 
بااليى ندارد، اما در واقع ما پول نيروى كار نمى داديم 
و از دانشــجويان و بســيجيان و نيروهاى جهادى 
اســتفاده كرديم. حتى ما براى تغذيه اين بچه ها هم 
بيشترين صرفه جويى را داشتيم و سيب زمينى و نان 
مى خوردند تا هزينه ها بازهــم پايين تر بيايد و پول 
ذخيره شــده را براى افزايش كيفيت خانه ها مصرف 

كنيم».

عايق هاى ماندگار در بتن؛ ارزان و مقاوم 
در برابر زلزله

در ســاخت اين خانه  از شــيوه بتن مسلح با عايق 
ماندگار استفاده شــده است. سيستم بتن مسلح با 
عايق ماندگار (ICF) ديوارى پرشونده با بتن هستند 
كه قالب ديوارها دائمى بوده و بعد از بتن ريزى به عنوان 
جزئى از ديوار محسوب شده و به صورت عايق حرارتى 
عمل مى كند. از مزاياى اين شــيوه، سرعت عمل در 
بتن ريزى اســت. به گفته حاج ســعيد اگر امكانات 
بتن ريزى همانند پمپ بتن ريز بيشــتر فراهم شود، 

در كمتر از 27 روز هم مى توانند خانه سازى كنند.

در كنار مردم بودن مهمتر از خانه سازى
ســعيد قاســمى تكيه كالم هاى خاص خــودش را 
دارد، رهبــر معظم انقالب را «آقاجان» صدا مى زد و 
مى گويد: «هفته سوم پس از زلزله درحالى كه شرايط 
امنيتى و فيزيكى منطقه بحرانى بود، اما حضرت آقا 

به كوئيك عزيز آمدند. 
مدل آقاجان ما چه از نظر نحوه سركشى به خانواده 
شــهدا چه از نظر حضور به موقع در منطقه با بقيه 
فرق مى كند. امــروز همين نقطه به همت بچه هاى 
جهادى قــرارگاه تبديل به يك مركز فرهنگى براى 
اهالى روستا شده است و بچه هاى قرارگاه توانسته اند 
ركورد خانه سازى را در اين مركز فرهنگى با متراژ 57 
متر ظرف مدت 10 روز بشكنند». اگر انقالب اسالمى 
هيچ دستاورد ديگرى جز همين پرورش انسان هاى 
اين چنينى نمى داشت، بازهم مى ارزيد كه حزب اهللا 

جان و سرخويش را فداى حفظ آن كند. 
اين تعابير شــهيد آوينى درباره حاج سعيد قاسمى 
در روايت فتح اســت. كســى كه هدف حضورش را 
صرفاً خانه ســازى نمى داند و خطــاب به بچه هاى 
هيئتى مى گويد: «همه كسانى كه مى خواهند به اين 
منطقه بيايند بايد در گوششان برود كه اينجا حضور 
مجدانه جهادى در وســط معركه است، حضور براى 
نشان دادن ما هستيم، است.  بعضى مى گويند اآلن 
كه بياييم فايده دارد يا نه؟ به اين ها بايد گفت بيا، با 
خانمت و بچه هايت بيا و يك چــادر بزن و در كنار 

مردم باش».
با اين نگاه اســت كه هرچند قــرارگاه جهادى حاج 
احمدمتوسليان به دليل كمبود منابع مالى و توجه 
نكردن مســئوالن ديگر توانايى ســاخت واحدهاى 
مســكونى را ندارد، اما بازهم در منطقه مانده است و 

چشم اميد به كمك هاى مردمى دارد.

سيستم بتن مسلح 
با عايق ماندگار 
(ICF) ديوارى 
پرشونده با بتن 

هستند كه قالب 
ديوارها دائمى بوده 

و بعد از بتن ريزى 
به عنوان جزئى از 

ديوار محسوب 
شده و به صورت 

عايق حرارتى عمل 
مى كند

بــــــــرش

ساخت سرويس 
توالت و حمام 
با قالب بتنى 
يكى ديگر از 

ابتكارات سعيد 
قاسمى و نيروهاى 
جهادى اش است. 
اين سرويس ها از 

پيش ساخته هستند 
و از دو باكس 

داخلى و خارجى به 
شيوه مثبت و منفى 

ساخته شده اند

بــــــــرش
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ميهن روزنامـه صبـح ايـران

80 اورژانس بيمارســتانى در دســت ساخت است همدان-ايرنا: معاون درمان وزير بهداشــت، درمان و آموزش پزشكى گفت: هم اكنون 80 اورژانس بيمارستانى در كل كشور در دست 
ســاخت اســت كه اميدواريم امســال به بهره بردارى برسند. قاسم جان بابايى در حاشــيه بازديد از بيمارستان ها و مراكز درمانى شهرستان مالير اظهار داشــت: 180 اورژانس بيمارستانى در دستور 

ساخت بود كه از اين تعداد 120 اورژانس سال گذشته به بهره بردارى رسيد. 

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

خبر

خبر

امام جمعه از تالش دشمن به بهانه شورى آب مى گويد

ماجراى آشوب هاى خرمشهر بعد از شيرين شدن آب 

 خرمشهر/ طيبه قاسمى  كمبود آب 
و غلظت نمك در آب شــرب شهروندان 
خرمشــهرى از جمله موضوعاتى بود كه 
طى روز هاى گذشته با اعتراضات بسيارى 
از مردم و حتى انتقاد امام جمعه اين شهر 
روبه رو شــد تا آنجا كــه با ترميم خطوط 
حادثه ديده از روز شنبه وضعيت آب شرب 
به حالت عادى بازگشت، اما درگيرى هاى 
خيابانى و اعتراض هاى برخى 
از افراد در شامگاه شنبه در 
حالى كه براى بســيارى از 
افراد غير قابل پيش بينى و 
تعجب آور بود بنا بر گفته امام 
اين شهرستان ديگر  جمعه 
سرچشمه آن آب شرب نبود 
و بلكه از ســوى دشمن آب 

مى خورد.
با اينكه مسئوالن طى چند 
روز گذشته عزم خود را براى 
ترميم لوله انتقال آب جزم كرده بودند تا 
در نخســتين روز از هفتــه جارى به رفع 
اين نقيصه پايان دهند، اما بنا بر گفته امام 
جمعه اين شهرستان برخى از افراد معاند 
در صــدد بودند تا همچنان اين موضوع را 
سياســى جلوه داده و از اين آب گل آلود 

براى خود ماهى بگيرند.

شايعه انتقال آب به كويت 
امام جمعه بندر خرمشــهر درباره اتفاقات 
و حوادث شامگاه شــنبه در اين بندر كه 
با شايعاتى از قبيل كشته شدن شهروندان 
و آتش گشــودن نيروهاى امنيتى بر روى 
مردم همراه بود در گفت وگو با قدس اظهار 
كرد: آب شرب به حالت عادى برگشته بود 

كه اعتراضات دوباره شكل گرفت و بنابراين 
اوج گرفتن اين اعتراضات پس از تأمين آب 

غيرمنطقى به نظر مى رسد.
حجت االســالم سيد نبى موسوى با بيان 
اينكه دشــمنان نظام اسالمى نمى توانند 
بيكار باشــند و از هر موضوع و زمينه اى 

براى تحريك مردم براى آشوب و اغتشاش 
اســتفاده مى كنند، اظهار كرد: در چنين 
مواردى دنبال اين هســتند كه القا كنند 
مردم شما نشسته ايد آب شور مى خوريد 
و آب به كويت و عراق مى رود در حالى كه 

بشدت اين حرف بى پايه است.
وى اذعان كرد: هر شــخصى ادعا مى كند 
آب از خوزستان به خارج از كشور مى رود، 
بنده شخصاً حاضرم ثابت كنم كه بى اساس 

است.
 امام جمعه خرمشــهر تأكيد كرد: آب به 
ســمت آبادان يا از آبادان به «اروند كنار» 

مى رود فيلم مى گيرند و تبليغ مى كنند كه 
به سمت عراق و كويت رفته است.

وى افزود: در دوره اصالحات يك معاهده 
نوشتند كه ايران به كويت آب صادر كند، 
اما كامل منعقد نشد وتئوريك ماند. شك 
نكنيد اين خبر صحت ندارد، در خرمشهر 

و آبادان هر شــخصى لوله اى نشان داد به 
ســمت عراق يا كويت مى رود بنده خودم 

براى قطع آن اقدام مى كنم.

رد پاى دشمن در حادثه شنبه شب 
حجت االســالم موســوى درباره اتفاقات 
شامگاه شنبه كه بنا بر اخبار منتشره در 
فضــاى مجازى ادعــاى راه افتادن حمام 
خون در اين شــهر را داشــتند، توضيح 
داد: برخــى از بدخواهــان نظــام از قبل 
فراخوان داده بودند كه براى شــورى آب 
و بى توجهــى مســئوالن اجتماع كنيد و 

به دنبال اين بودنــد تا مردم را به صحنه 
بكشــانند. بنابراين اگر فيلم ها را مشاهده 
كنيد، جمعيت معترض از 50 نفر تجاوز 

نمى كرد.
وى در اين زمينه بيان كرد: شــك نكنيد 
حوادث شــنبه شــب نشــأت گرفته از 
تحريك دشــمنان بود زيرا رصد برخى از 
شماره تماس ها نشان مى دهد كه برخى 
از تماس ها از خارج استان و حتى تعدادى 
از تماس ها از خارج از كشور بوده كه مردم 
را براى تحريك و حضور در تجمع اعتراض 

آميز دعوت و تهييج كرده است.
موســوى درخصــوص كشــته شــدن 
شــهروندان خرمشــهرى بنا بــر ادعاى 
رســانه هاى خارجى و مجازى اظهار كرد: 
كشته شــدن شــهروندان به هيچ وجه 
صحت نداشــته و دشمن سعى دارد تا از 
اين شايعات ســوء استفاده كرده و زمينه 
اجتماعات بعدى را فراهم كند و از موضوع 

آب خرمشهر كره بگيرد.
 

مطالبه از دولت 
حجت االسالم سيد نبى موسوى با اشاره 
به اينكه بعد از 50 سال حداقل حق مردم 
خرمشهربا سختى هاى كشيده اين شرايط 
نيســت، اظهار كرد: متأســفانه در زمان 
انتخابات مردم دروغ شــنيدند، در منطقه 
خوزستان ما از حداقل ها كه آب و هواست 
هم برخوردار نيســتيم و معموالً در طول 
ســال آب ها آلوده و مردم در سختى قرار 
داشتند و در اين اعتراض ها مردم استيضاح 
دولت كنونى را خواســتار بودند چرا كه، 
معتقدند دولتمردان بايد به شهرهاى آبادان 
و خرمشــهر در اين وضعيت سفر كرده و 
با تشــكيل اتاق بحران به رفع مشــكل 

مى پرداختند.
موســوى در ادامه درباره وعده هاى دولت 
دوازدهــم در اين مورد بيــان مى كند: در 
كنــار خط يك زمان دولت دهم آب غدير 
را از سد كرخه به سمت آبادان و خرمشهر 
آوردند، اما اين آب بــه اندازه كافى نبود، 
در دولت جديد قرار شــد يك خط دوباره 
تعريف كنند تا نزديك ايستگاه حسينيه 
هم آورده اند، اما يكى دوسال طول مى كشد 
تا به چرخه آب اين شهرستان تزريق شود، 
در نتيجه سازمان آب و برق خط انحرافى 
براى الحــاق به خط آبادان و خرمشــهر 
تعريف كرده اند تا نيمه تير ماه مشكل حل 
شود. وى با بيان اينكه اعتراض حق مردم 
است، تأكيد كرد: البته اين اعتراض نبايد 
با هيجانات كاذب و تحريك دشمن همراه 
شود و با تخريب اموال عمومى همراه شود؛ 
بلكه بايد به صورت صلح آميز و قانونى تا 

حصول نتيجه پيگيرى شود.

دشمنان نظام 
اسالمى از هر 
موضوع و زمينه اى 
براى تحريك مردم 
براى آشوب و 
اغتشاش استفاده 
مى كنند

بــــــــرش

گزارش

 داستان ناتمام محيط بانان «البرز كوه»

حافظان محيط زيست در مازندران بدون محافظ ماندند 

سوادكوه- سيمه اسماعيل زاده: شليك و تهديــد، كمبود 
نيــرو و امكانات، جيره غذايى 24 هزار تومانى براى ســه روز، 
حقوق پايين و ســوداى شكارچيان براى كشتار، داستان تمام 

نشدنى محيط بانان در البرزكوه است.
البــرز كوه محل مبــارزه فريدون و ضحاك بــوده و امروز اين 
رشته كوه ها محل مقابله محيط بانان و شكارچيان است. داستان 
سوداى شكارچيان براى كشتار و حمايت محيط بانان با دستان 
خالى از شوكاهاى معصوم گريزپا، مرال هاى پر ابهت، خرس هاى 
كوچــك قهــوه اى، نيرنگ هــاى خوش نقش ونگار، داســتان 

تمام نشدنى اين روزهاى البرز كوه است.
ارتفاعات آريم يكى از مناطق شكارممنوع شهرستان سوادكوه 
اســت و براى رفتن به اين منطقه، جــاده چرخ زنان دور تپه ها 
و كوه ها مى پيچد و هر تپه اى را پشــت ســر مى گذاريم، تپه 
ديگرى رخ مى نمايد تا اينكه به كانكس محيط بانى مى رســيم 
اما با دربسته روبه رو مى شويم چراكه محيط بان ها بيشتر روز در 

منطقه در حال گشت زنى هستند. 
ساعتى كه از انتظار مى گذرد، راهى مى شويم و تا جايى پيش 
مى رويم كه بايد ادامه ســفر را پياده رفــت. پياده از تپه اى باال 

مى رويم، روبه رو رشته كوه هاى البرز سر به آسمان كشيده اند.
از دورهم اين كوه ها بلند هستند و ما بايد تا ارتفاع دو سه هزار 
مترى برويم و تازه بعد از رسيدن بايد با شكارچى روبه رو شويم. 
شكارچى كه اسلحه به دست دارد و مى تواند به ما شليك كند، 
ولى ما حق اســتفاده از كالش خود را تا وقتى او به ما شليك 
نكرده، نداريم، اما مگر در تنهايى كوه شاهدى براى ماجرا وجود 

دارد؟ تازه اگر شكارچى اول به ما تيراندازى كند جانى براى ما 
نمى ماند كه بخواهيم مقابله كنيم؛ اين ها حرف هاى سيد مجتبى 

محمدى، يكى از محيط  بانان منطقه است.

شليك به محيط بان انتخاب شكارچى
ايــن محيط بان مى گويد: طبق قانون، هر هزار هكتار بايد يك 
محيط  بان داشته باشــد، اما به علت كمبود نيرو ما در هر 10 
هزار هكتار يك محيط  بان داريم و تمام شــيفت كارى را بايد 
در حال گشــت زنى باشيم و تنها شب هنگام و به خاطر شرايط 
جوى و سرما به پايگاه بازمى گرديم و حتى در اين فصل سال كه 
هوا مناســب است، شب را هم شايد در كوه ها به سر بريم و در 
فصل جفت گيرى مرال ها كه شكارچى براحتى مى تواند مرال ها 
را شــكار كند، ما در دل كوه ها چادر مى زنيم و هركداممان در 
هر شيفت، سه شبانه روز در آنجا مى مانيم تا بتوانيم مراقبت و 

نگهبانى بهترى داشته باشيم. 
محمدى عقيده دارد كه افزايش نرخ جريمه شكار بايد همگام 
با فرهنگ ســازى و ايجاد حس دوســتى با حيات وحش انجام 
بگيرد، چراكه افزايش ناگهانى قيمت جريمه پلنگ از 5 ميليون 
به 90 ميليون تومان بــدون اينكه تغييرى در نظر افراد راجع 
به شــكار ايجاد شود، به ضرر جان محيط  بان تمام خواهد شد، 
چراكه شكارچى در انتخاب ميان گزينه تحويل شكار و پرداخت 
جريمه 90 ميليونى يا شليك به محيط  بان، گزينه دوم را انتخاب 
مى كند و همين باعث مى شود كه ما شاهد شهداى محيط بان 
باشيم، شــهدايى كه نه به دست افراد بيگانه كه به دست يك 

هموطن شهيد شده اند.

كمبود نيرو و امكانات
ابراهيم فالحى، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست سوادكوه، 
بابيان اينكه محيط  بانان در خط مقدم ســازمان هســتند و با 
بيشترين مخاطرات روبه رو هستند، افزود: محيط  بانى كارى با 
سخت ترين شرايط و كمترين امكانات و درآمد است و برعكس 
قوانين كار، براى 48 ساعت كار تنها 24 ساعت استراحت دارند 
و بــه دليل كمبود نيرو، پس از دريافــت يك گزارش در زمان 
اســتراحت خود نيز به كار برمى گردند. وى با اشاره به اينكه در 
منطقــه نيز محيط  بان براى كنترل زيســتگاه داراى كمترين 
امكانات اســت، افزود: در سوادكوه خودرويى با بيش از 20 سال 
داريم و عمر جوان ترين خودرو ما به 12 سال رسيده، اما شكارچى 
با بهترين ماشين ها است و محيط  بانان ما با ماشين هايى هستند 
كه حتى ترس ما اين است كه ترمز ببرد، يا چرخ آن در برود. در 

حقيقت آن ها جان خود را كف دستشان گذاشته اند.

قبح شكار از بين رفته است
فالحى ادامه داد: محيط  بان با افرادى ســروكار دارد كه كسى 
آن ها را نمى بيند، اگر در كوهستان و هنگام زمستان محيط  بان 
تنها باشد و تير بخورد ما بايد جنازه آن ها را در بهار پيدا كنيم و 

مجرم را هم نمى توانيم، پيدا كنيم. 
وى بابيان اينكــه كار ما با نيروى انتظامى فــرق دارد، گفت: 
مخاطب نيروى انتظامى كســانى هستند كه مردم هم از آن ها 
تنفر دارند و در اين راه نيروى انتظامى را حمايت مى كنند، ولى 
شكارچى از تمام اقشار جامعه بوده و شكار جرمى است كه زشت 
بودن خود را در جامعه ما ازدســت داده؛ دزد در هيچ محفلى از 
دزدى خود باافتخار صحبت نمى كند، اما مى بينيم كه شكارچى 
از كارى كه در قانون جمهورى اسالمى جرم محسوب مى شود 

باافتخار صحبت مى كند و ديگران هم از او تمجيد مى كنند. 

مناطق جنگى
وى بابيان اينكه حمله به محيط بانان زياد اســت و تنها امسال 
در مازندران حدود هشــت نفر از همكاران مــا تيرخورده اند، 
افزود: همكاران ما درگيرى و كشــمكش را دوست ندارند، اما 
هيچ شكارچى اى اســلحه خود را به راحتى تحويل محيط  بان 
نمى دهد و ما واقعاً در مناطق مى جنگيم.  فالحى از دست رفتن 
زشتى يك جرم در جامعه را فاجعه بار دانست و بابيان اينكه اين 
فاجعه در محيط زيست رخ داده است، افزود: روزبه روز بر تعداد 
شكارچيان افزوده مى شود و در اين ميان  بر رسانه هاست تا در 

زمينه جرم بودن شكار غيرمجاز اطالع رسانى كنند.

كشف اشياى تاريخى مربوط 
به هزاره اول قبل از ميالد در سراب

تبريز- قدس: فرمانده يگان حفاظت 
ميــراث  فرهنگــى اداره كل ميــراث 
فرهنگى، صنايع دســتى و گردشگرى 
با هوشيارى  آذربايجان شــرقى گفت: 
و اقدام بموقــع نيروهاى يگان حفاظت 
استان آذربايجان شرقى، اشياى تاريخى 
با قدمــت هزاره اول قبــل از ميالد در 
سراب كشف و ضبط شــد. سردار امير رحمت الهى افزود: براساس اخبار ارسال 
شده به يگان حفاظت استان آذربايجان شرقى از سوى دوستداران ميراث فرهنگى 
مبنى بر نگهــدارى و خريد و فروش اموال تاريخى و فرهنگى حاصل از حفارى 
غيرمجاز به دست فردى بومى از اهالى شهرستان سراب، بالفاصله تحقيقات در 
مورد احراز صحت و سقم موضوع در دستور كار يگان حفاظت استان قرار گرفت.
وى يادآورى كرد: اين اشيا شامل ظرف سفالى منقوش، ظرف سفالى مينياتورى، 
پياله سفالى، شىء تزئينى از جنس سنگ و قطعاتى از جنس فلز است كه كشف 

و ضبط شد.

ايجاد صندوق هاى پژوهش در دانشگاه هاى تهران
تهران- قدس: اســتاندار تهران از تشــكيل صندوق پژوهش در دانشگاه هاى 
پايتخــت خبرداد و گفت: هدف از اجــراى اين طرح اختصاص منابع مالى براى 
پروژه هاى تحقيقاتى و پژوهشــى دانشگاه ها و توجه به شركت هاى دانش بنيان 
اســت. محمد حسين مقيمى در نشست شوراى هماهنگى دانشگاه هاى استان 
تهران اظهار داشــت: يكى از اقدام هاى مهمى كه به دنبال آن هستيم برقرارى 
ارتباط ميان دانشگاه و امور اجرايى است چراكه در شهر و سطح استان بزرگ ترين 

و مهم ترين قطب هاى علمى و دانشگاهى وجود دارند.
وى با بيان اينكه توجه به مراكز علمى و دانشــگاهى استان مى تواند به توسعه و 
پيشرفت در بخش كشــاورزى، صنعت و گردشگرى كشور كمك كند، افزود: با 
همكارى دانشــگاه ها مى توان در جهت اصالح فناورى و توليدات گام هاى خوبى 

برداشت و محصوالت با كيفيت ترى را توليد كرد.

تعداد متقاضيان توليد عسل در گيالن 
رو به افزايش است

رشت- ايسنا: سرپرست معاونت بهبود 
جهادكشاورزى  سازمان  دامى  توليدات 
گيالن با اشــاره بــه متقاضيانى كه در 
سيســتم كارا ثبت نام كرده اند، گفت: 
بزودى 500 تا 700 نفر به توليدكنندگان 

عسل گيالن افزوده خواهند شد.
حجت على اكبرنژاد از پايان برداشــت 
عسل بهاره در گيالن خبر داد و گفت: زنبورداران گيالنى امسال حدود 6000 تن 

عسل بهاره به ارزش 180 ميليارد تومان توليد كردند.
وى با اشــاره به اينكه مرحله دوم برداشت عسل در گيالن اوايل شهريورماه آغاز 
خواهد شــد، افزود: پيش بينى مى شود، زنبورداران در مرحله بعد هم 1200 تن 

عسل برداشت كنند.
وى با بيان اينكه عســل گيالن عالوه بر فروش در اســتان به ديگر استان ها نيز 
صادر مى شود، گفت: يكى از مشكالت اساسى توليد اين محصول در استان نبود 
كارخانه هاى فراورى اين محصول اســت كه اگر ايجاد شود، ارزش افزوده بااليى 

نصيب زنبورداران استان خواهد شد.

دانشگاه مذاهب 
با مراكز علمى 10 كشور تبادل دانشجو دارد

سنندج- قدس: رئيس دانشگاه بين المللى مذاهب اسالمى گفت: اين دانشگاه 
در راســتاى تحقق اهداف بين المللى خود با مراكز علمى 10 كشور تفاهمنامه 
همكارى هاى علمى در زمينه تبادل دانشــجو، تدوين و تأليف كتاب، برگزارى 
همايش هاى علمى مشترك و سفرهاى اردويى دانشجويى و استادان امضا كرده 

است.
حجت االسالم محمدحسين مختارى در نشســت خبرى با خبرنگاران استان 
كردستان اظهار داشت: قرقيزستان، اندونزى، آفريقاى جنوبى، كنيا و مجارستان 
از جمله كشورهايى هســتند كه با آن ها تفاهمنامه منعقد شده عالوه بر آن به 
دنبال ايجاد فرصت هاى مطالعانى 6 تا 9 ماهه براى استادان و دانشجويان سطح 

تحصيالت تكميلى در دانشگاه هاى مطرحى چون االزهر مصر نيز هستيم.
وى گفت: نخست وزير عراق و مسئوالن سوريه نيز به دنبال آن هستند با كمك 
جمهورى اسالمى با الگوگيرى از دانشگاه مذاهب در كشورهاى خود اين دانشگاه 

ايجاد شود.

كوچك ترين آفرودكار ايران 
عضو فدراسيون اتومبيلرانى شد

قزويــن- ايرنا: مربــى كوچك ترين 
آفرودكار ايران گفــت: «محمد مهدى 
افشار» با هشت سال سن در فدراسيون 
موتورســوارى و اتومبيلرانى ايران عضو 
شده و دور پرافتخار مارشال را در تمامى 

مسابقات درون مرزى طى مى كند.
حســنعلى احســانى افــزود: رئيــس 
فدراسيون موتورسوارى و اتومبيلرانى ايران در جلسه اى كه براى بررسى مشكالت 
مربوط به اين آفرودكار تشكيل شده بود از عضويت افشار در اين فدراسيون ابراز 

خرسندى كرد. 
وى ادامه داد: رئيس فدراسيون، مدير برنامه اى را براى اين آفرودكار كوچك تعيين 
كرد تا اين سرمايه ملى با برنامه ريزى و رعايت نكات ايمنى در مراحل تمرين در 
مسير قهرمانى حركت كند. محمد مهدى افشاراز سن سه سالگى رانندگى آفرود 
را زير نظر مربى و پدربزرگ خود شروع كرده و در سن هشت سالگى بر اين رشته 

مهيج و خطرناك مسلط شده است.

هدف گذارى تأمين 2000 ليتر پالسما در استان سمنان
ســمنان- مهر: مديركل انتقال خون استان سمنان با بيان اينكه طبق اسناد 
باالدستى اداره كل انتقال خون طى سال جارى، استان سمنان مكلف به تأمين 
2000 ليتر پالسما از اهداكنندگان سراسر استان است، تأكيد كرد: اين امر جز 
با مشاركت مردم ميسر نخواهد شد بنابراين از مردم مى خواهيم تا با مراجعه به 

پايگاه هاى انتقال خون سهم خود را در اين امر خداپسندانه ايفا كنند.
پژمان صالحى فر تأكيد كرد: براى احصاى اين ميزان پالسما نياز به حضور بيش از 
4000 نفر در پايگاه هاى انتقال خون هستيم و هر فرد نيز مى تواند بارها به اين امر 
مبادرت ورزد. وى گفت: از پالسما براى تهيه دارو براى بيماران نيازمند از قبيل 
نوزادان نارس، بيماران هموفيلى و سرطانى استفاده مى شود كه مى تواند ساالنه 

جان هزاران نفر را نجات دهد.

يك دانش آموز به 600 حساب بانكى دسترسى يافت
همدان- ايرنا: رئيــس پليس فضاى 
توليد و تبــادل اطالعات همدان گفت: 
نوجوان 15 ســاله اى كه بــا راه اندازى 
يك سايت جعلى به 600 حساب مالى 

دسترسى پيدا كرده بود، دستگير شد.
سرهنگ فيروز ســرخوش نهاد اظهار 
داشت: اين نوجوان با فريب افراد آن ها را 
به سمت اين سايت جعلى سوق داده و اطالعات حساب بانكى كاربران را سرقت 
مى كرد. وى ادامه داد: هنوز اطالعات كاملى درباره ميزان سرقت از اين حساب ها 

ارائه نشده است، اما اين فرد با حكم قاضى راهى كانون اصالح و تربيت شد.
وى افزود: اين دانش آموز براى فريب افراد به منظور ورود به اين سايت غيراخالقى، 

هزينه نام نويسى در اين سايت را 20 هزار ريال در نظر گرفته بود.
سرهنگ ســرخوش نهاد ادامه داد: اين رقم ناچيز موجب وسوسه عده اى براى 
عضويت در اين سايت شده بود، غافل از اينكه اطالعات حساب بانكى خود را در 

يك سايت جعلى قرار مى دهند.

سراب كشف و ضبط شــد. سردار امير رحمت الهى افزود: براساس اخبار ارسال 

رو به افزايش است

عسل بهاره در گيالن خبر داد و گفت: زنبورداران گيالنى امسال حدود 

عضو فدراسيون اتومبيلرانى شد

فدراسيون موتورسوارى و اتومبيلرانى ايران در جلسه اى كه براى بررسى مشكالت 

يك دانش آموز به  حساب بانكى دسترسى يافت

به سمت اين سايت جعلى سوق داده و اطالعات حساب بانكى كاربران را سرقت 

6 باغ موزه دفاع مقدس امسال 
در كشور افتتاح مى شود

ايالم- قدس: رئيس بنياد حفظ آثار و نشر 
ارزش هاى دفاع مقدس كشور گفت: 6 باغ 
موزه دفاع مقدس با هدف نشــر ارزش هاى 
دوران جنگ تحميلى امســال در كشــور 
افتتاح مى شود. سردار بهمن كارگر در ديدار 
با اســتاندار ايالم اظهار داشت: پارسال 10 
باغ موزه به طور همزمان در 10 اســتان به 
بهره بردارى رسيد. وى ادامه داد: امسال نيز 
راه اندازى شش باغ موزه ديگر در استان هاى 
اردبيــل، قم، ايالم، مركــزى، چهارمحال و 
بختيارى در دســتور كار قرار دارد. سردار 
كارگر تأكيد كــرد: راه اندازى اين باغ موزه 
كه تالش شــده واقعيات جنگ در آن ها به 
شكل نوينى ديده شود مى تواند در آشنايى 
نسل جديد با ارزش هاى دفاع مقدس تأثير 

بسزايى داشته باشد.

افزايش قيمت لبنيات 
در بازار قم قانونى نيست

قم- قدس: رئيس سازمان جهاد كشاورزى 
اســتان قم گفت: در روزهاى اخير شــاهد 
افزايش قيمت لبنيات در استان قم بوده ايم؛ 
ابالغيه اى از ســوى دولت در جهت گرانى 
لبنيات نداشــتيم، از اين رو افزايش قيمت 
لبنيــات در بــازار قم قانونى نيســت و با 
متخلفان برخورد قانونى مى شود. محمدرضا 
طاليى در جلسه تنظيم بازار در مورد گرانى 
گوشــت قرمز بيان كــرد: كاهش بارندگى 
مشــكالتى را در مراتع استان قم به وجود 
آورد كه با توجه به كاهش توليد دام، شاهد 

افزايش قيمت گوشت قرمز بوده ايم.
وى افــزود: افزايش قيمت گوشــت قرمز 
داليل متعددى دارد كه گرانى خوراك دام 
و كاهش بارندگى و قاچاق دام زنده و فعاليت 

دالالن از جمله اين داليل است.

مسافران 
از روشن كردن آتش 

در جنگل خوددارى كنند

رشت- قدس: اداره كل هواشناسى گيالن 
با اشــاره به موج هواى گرم در اســتان، از 
شــهروندان و مسافران خواســته از روشن 
كردن آتش در عرصه هاى جنگلى خوددارى 
كــرده و در صورت نياز، هنــگام خروج از 
جنگل كانون آتش را با دقت خاموش كنند.

در اين اخطاريه با اشاره به تحليل خروجى 
آخرين الگوهاى هواشناسى آمده است: اين 
الگوها نشان دهنده استقرار و تداوم الگوى 
تابســتانه و نيز تقويت تدريجى موج هواى 
گرم و افزايش محسوس دما تا اواخر هفته 
جارى در منطقه اســت كه بر اين اســاس 
تا چهارشنبه اين هفته، بيشينه دماى هوا 
در نواحــى جلگه اى بيــن 34 تا 39 درجه 
سلســيوس و در نواحى جنوبى استان بين 
37 تــا 42 درجه سلســيوس پيش بينى 

مى شود. 
در ادامه اين اطالعيه، به تأثير توأم رطوبت 
و دما در ســطح زمين اشاره و اضافه شده: 
هميــن موضــوع موجب مى شــود دماى 
محســوس باالتر از دماى پيش بينى شده 
باشد از اين رو به جهت پرهيز از گرمازدگى، 
بيماران قلبى - عروقى، ريوى، ســالمندان، 
كودكان و... در ساعت هاى اوج گرما (ظهرها) 

از ترددهاى غيرضرورى اجتناب كنند.

محور ساسانى در استان 
فارس ثبت جهانى شد

شيراز- قدس: استاندار فارس، با اشاره به 
موافقت سازمان آموزشى، علمى و فرهنگى 
ملل متحد (يونسكو) با ثبت جهانى محور 
ساسانى گفت: با ثبت اين محور تعداد آثار 
تاريخى در استان از چهار به 11 اثر افزايش 
يافت. اســماعيل تبادار افزود: يونســكو در 
جلســه اخير خود كه در بحرين برگزار شد 

با ثبت جهانى محور ساسانى موافقت كرد.
وى ادامه داد: محور ساســانى شــامل كاخ 
ساســانى در سروستان، مجموعه فيروزآباد 
شامل شهرگور، بناى موسوم به آتشكده و 
كاخ اردشــير و مجموعه آثار دوره ساسانى 
بيشاپور كازرون شامل شهر تاريخى بيشابور، 
نقوش برجســته تنگ چوگان و غار شاپور 

است.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

جواد كريمى قدوسى مدعى شد: نامه رئيس جمهور به آيت  اهللا جنتى درباره لوايح FATF باشگاه خبرنگاران جوان: عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: رئيس جمهور به 
شوراى نگهبان براى تصويب و تأييد هرچه سريع تر لوايح چهار گانه مرتبط با FATF نامه زده است. وى در دوم تير 97 بعد از به تعويق افتادن دو ماهه اليحه و همچنين ديدار با رهبر معظم انقالب نامه اى را خطاب به 
آيت اهللا جنتى دبير شوراى نگهبان نوشته است و در آن خواسته كه هرچه سريع تر سه اليحه در شوراى نگهبان را بدون ايراد گرفتن رسيدگى كرده و همچنين كمك كند تا اليحه چهارم هم در مجلس تصويب شود.

اعتراف خبرنگار بى بى سى درباره منابع مالى حزب اهللا لبنان
مشرق: دروغى كه ضد انقالب در روز قدس سال 88 آن را با شعار «نه غزه نه لبنان، 
فقط فالت ايران» ســر داد و رسانه هايى مانند بى بى سى فارسى و صداى آمريكا آن را 
رنگ و لعاب دادند، هر روز باطل بودن آن بيشتر نمايان مى شود. حاال خبرنگار بى بى سى 
فارســى هم در توييتى لب به اعتراف گشوده است و بيان مى كند كه لبنان با منابع و 
تجارت عظيمى كه با كشورهاى آفريقايى و عربى دارد احتياجى به پول ايران ندارد و 
اين دروغ به همان اندازه كه بزرگ است به همان اندازه هم عوام فريبانه و تو خالى است. 
نفيسه كوهنورد خبرنگار بى بى سى فارسى در خاورميانه، در يك رشته توييت در اين باره 
نوشت: «اما اشتباه ترين تصور كه اغلب ايرانى ها دارند اين است كه پول حزب اهللا و حتى 
لبنان همه از ايران مى آيد. وقتى اين تصور را به رئيس اتاق بازرگانى لبنان گفتم قهقهه 
زد و با اعداد و ارقام نشــان داد كه لبنان چه حجم گسترده درآمدى از آفريقا و برخى 
كشــورهاى عربى دارد». برخى از چهره هاى اپوزيسيون در واكنش به اين گفته، اين 

خبرنگار  را تهديد كردند و گفتند فرداى آزادى نمى توانى پايت را در ايران بگذارى!

روحانى را يارى كنيم؟
الف: در شــرايطى كه حاميان ديروز 
روحانى از سلبريتى تا نماينده مجلس 
تا نظريه پرداز و اســتاد دانشگاه و... در 
مسابقه اى نانوشــته در ابراز برائت از 
روحانى با يكديگر در حال مسابقه اند و 
دامن از حمايت روحانى پس مى كشند 
تا مبادا گرد ناكارآمدى او خدشــه اى 
برژســت مردم خواهى آن ها بيندازد 

بايد گفتار روحانى را با دقت بيشترى تحليل كرد. سخنان روحانى در نشست مديران 
دولت از اين جهت حائز اهميت اســت كه ادبيات روحانــى از بعد از خروج آمريكا از 
برجام به نحو ملموســى دچار تعديل شده اگر نگوييم تغيير. روحانى حتى از بوسيدن 
دست مخالفان و لزوم احترام به آن ها مى گويد. ديگر از آن انگ و برچسب هاى ديروز 
به منتقدان خبرى نيست. كليدواژه هايى چون «دلواپس» و «كاسب» و... جاى خود را 
به كليدواژه هايى چون «دشمن»، «مبارزه» و «لزوم مقاومت» داده است كه تا پيش  از 
اين جايى در واژگان روحانى نداشت و همواره از سوى طيف همراهان ديروز روحانى با 
انگ توهم توطئه رانده مى شد. اين تغيير ادبيات اگر محدود به حرف نماند و در ادامه 
جامه عمل بپوشد مى توان انتظار داشت سرآغاز تغيير مسيرى باشد كه روحانى طى 
سال هاى گذشته آن را در پيش گرفته بود. در اين صورت چرا نبايد آن را به ديده مثبت 

نگريست و نويددهنده ندانست؟
 

 سكوت نماينده پرهياهو در مشكالت اقتصادى
جهان نيوز: على مطهــرى يكى از 
نماينــدگان اصالح طلب اســت كه 
مواضع قابل تأملى در دوران سياســى 
خود گرفته است. اين نماينده در برخى 
از بزنگاه هاى سياسى مواضع شلوغ و 
پرهياهويى گرفته و نامه هاى وى در 
اين حوزه بسيار معروف است. اما على 
مطهرى اخيراً درباره نابســامانى هاى 

اقتصادى بيان داشت كه مردم بايد 6 ماه مقاومت كنند تا وضعيت اقتصادى بهتر شود. 
اين در حالى است كه مطهرى در خصوص موارد حاشيه اى واكنش هاى خاص مى گيرد. 
نمونه اين موضوع انتقاد وى از صدا و سيما به خاطر لغو حضور كارلوس پويول، بازيكن 
سابق تيم ملى اسپانيا، در برنامه جام جهانى شبكه سه بود كه وى انتقاد شديداللحنى 
به رئيس صدا و ســيما به خاطر اين مطلب ابراز داشــت. از جمله مواضع انتقادى وى 
مى توان به رفع حصر سران فتنه، نامه انتقادآميز به آيت اهللا جنتى با استدالل دخالت در 
برجام، نامه به قوه قضائيه، ماجراى شنود دفتر كار، توجيه ورزشگاه رفتن بانوان، انتقاد 
به عملكرد شوراى نگهبان، واكنش به ماجراى سعيد طوسى، اظهارات جنجالى درباره 

9 دى سال 88 و... اشاره كرد. 

ميز خـــبر

 سياست  حــوادث شنبه شب خرمشهر 
و آتــش زدن برخــى امــوال عمومى و 
مردمى باز هم نشــان داد كه تروريست ها 
و آشوب طلبان از هر فرصتى براى دميدن 
بر خاكستر بى تدبيرى مسئوالن استفاده 
خواهند كرد و اين خاكســتر را به آتشى 
تبديل مى كنند تا دود آن به چشم مردمى 
برود كه به حق مطالبه حقوق شهروندى و 

اوليه خود را دارند.

 داستان هميشگى آشوب طلبان 
و سوء استفاده از مطالبات

چند روزى بود كه وضعيت آب آشاميدنى 
اين شــهر به وضعيت نامطلوبى رســيده 
بود و عمالً آب شــور در لوله ها جارى شده 
بود، طبق گفته مســئوالن علت اين امر 
هم شكســتگى در يكى از خطوط انتقال 
آب بوده اســت. با طوالنى شدن روند حل 
اين مشــكل مردم و گرماى طاقت فرساى 
تابســتان برخى از شهروندان خرمشهرى 
براى مطالبه تجمعاتى در مقابل فرماندارى 
و ســاير نهادهاى دولتى داشــتند كه در 
رسانه ها منعكس شد، اما به ناگاه شنبه شب 
گروه قليلى مثل هميشه اين اعتراضات را 
به آشــوب خيابانى كشاندند. هرچند اين 
اولين بار و آخرين بار از نوع سوءاستفاده ها 
نخواهــد بــود، امــا واكنــش چهره هاى 
اپوزيسيون خارج نشين و داخلى قابل توجه 

و تأسف بار بود.

 پياده نظام رسانه اى
 و وارونه نمايى حقيقت

آمدنيــوز كه بعضى نامش را دروغ نيوز هم 
گذاشــته اند و امروز به اسم صداى مردم 
مبلغ تروريست ها شده با انتشار تصاويرى از 
تيراندازى ها نوشته بود كه مردم خرمشهر 
مســلح شــدند. البته براى دفاع مشروع 
از خــود! ولى هيچگاه از خودش ســؤال 
نمى پرســد كه چطور عصر در خرمشهر 
اعتراضات شروع شد و شب بالفاصله مردم 
مسلح شدند؟ مگر خريدن، تهيه و كاربرد 

اسلحه مثل خريد يك گوشى تلفن است؟ 
كه هر كس بتواند بخرد و ســريع استفاده 

كند؟

 موتورسواران كالشينكف به دست!
انتشــار كليپى از با عنوان حمله مسلحانه 
پليس هــم دروغ ديگرى بــود كه برخى 
شبكه هاى اپوزيسيون عنوان كردند، كليپى 
كه نشان مى داد موتورسوارى همراه با يك 
سرنشين با اسلحه كالش در ميان آتش به 

جهتى نامعلوم رگبار مى بندد!
كاربران شبكه هاى اجتماعى خود اين دروغ 
را رسوا كردند و با انتشار فيلم و عكس هاى 
ديگرى نشــان دادند كــه اين «كالش به 
دستان موتورســوار» دقايقى بعد توسط 
مأموران نيروى انتظامى دستگير مى شوند.

 سوءاستفاده اپوزيسيون هاى
 خارج نشين و داخلى از خرمشهر

كشته سازى هم امرى سناريويى تكرارى 
است، اما سوءاستفاده برخى از چهره هاى 
اپوزيســيون از خرمشــهر به عنوان نماد 
مقاومت در كشــورمان قابل توجه است. 
حسين باستانى، خبرنگار اصالح طلب كه 
امروز در بى بى سى فارسى مشغول خدمت 
به ملكه انگليس است، در كانالش با كنايه 
و دروغ نوشــت: «سرانجام به مردم بى آب 
خرمشهر شــليك كردند، به اتهام تكرارى 

نقض امنيت، البد اسناد وابستگى اين مردم 
تشنه به اسرائيل و آل سعود هم در راه خواهد 
بود. چه بسا هشتگ تشنه نماى داعشى هم به 
راه بيندازند». يا سهند ايرانمهر، خبرنگارى كه 
در شبكه هاى اجتماعى فعاليت چشمگيرى 
دارد با قياسى مع الفارق نوشت: «چقدر تفاوت 
بين صداهاى گلولــه اى كه موقع مقاومت و 
پس از فتح خرمشــهر پيچيد، با گلوله هاى 
اخير، دردناكه... اخوان ثالت راست ميگفت، 
ما فاتحان شــهرهاى رفته بر باديم. تشنگى 
مردم خرمشــهر از كاروان كربال سخت تره، 
چون ديگه اطراف كاروان امام حسين، جريان 
كيهان و بيســت و ســى و... يك طرف، آن 
طرف مريم رجوى و پمپئو و محمد بن سلمان 
نشســته بودن و تفسير كنند العطش يعنى 

چى!»
از اين دست واكنش ها زياد است، اما اينگونه 
واكنش ها كه هدف سياه نمايى و وارونه سازى 
و مصادره به مطلوب دارند، در حالى است كه 
همين افراد در زمان انتخابات خود را حامى و 
مبلغ نامزدى مى دانستند كه امروز مسئوليت 

امور را به دست دارد.
قطعاً در مظلوميت و محروميت مردم غيور 
خوزستان و بويژه خرمشهر كه نماد مقاومت 
و ايستادگى هستند، شكى نيست و بايد براى 
رفع آن تالش كرد، اما آيا تفاوتى بين تجمع 
اعتراضى و حركت مسلحانه نيست؟ آيا همه 
مردم سيستان يا خراســان كه مشكل آب 

دارند هم كالشينكف به دست مى گيرند؟
اين ها شايد براى اين اپوزيسيون عجيب باشد، 
اما هركسى كه حوادث سوريه را در سال هاى 
اخير و بويژه ابتداى آن را دنبال كرده باشد، 
اين قصه ها بســيار آشناست. يك عده نقشه 
كشيده اند كه با استفاده از كمبودها و فشارها 
و اعتراض ها، كل كشور را نابود كنند. خالصه 

داستان هم همين است.

سوريه سازى آشوب طلبان
وزير كشــور ديروز در نشست خبرى درباره 
مشــكل آب خرمشهر و آبادان گفت بود: «از 
سال 71 همين طرح غدير مطرح بود و اين 
دولت آن را ظرف سه ماه انجام داده و 15 تير 
افتتاح مى شود؛ پيمانكار آن هم سپاه بوده كه 
با وجود كمبودهاى مالى به عنوان طرح ملى 
اين كار را انجام داد، اما هنوز برخى در حال 
تهييج مردم هستند كه چرا در اين پنج روز 
تا 15 تير كارى نمى كنند؟ درحالى كه با اين 

طرح مشكالت آبى عمده اى حل مى شود».
اين اپوزيسيون هاى خارج نشين و داخلى 

نمى توانند ميليون ها سورى 
آواره را تصور كنند كه امروز 
سقفى بر ســر ندارند يا در 
كمپ هاى آوارگان هستند، 
مهم نيســت دقيقاً روز اول 
داســتان، مــزدور بودند يا 
تظاهــرات كنندگان عادى 
اما سرنوشت مشخص است.

قطعاً همه نسبت به بى آبى 
در خـرمشهـــر و آبــادان 
معترض اند، از امام جمعه اى 
كــه از ابتدا تا آخر در ميان 
بوده  مختلف  تجمع هــاى 
كه  اســتاندارى  تا  اســت 
رســماً عذرخواهى مى كند 
و قول مى دهــد با تكميل 

طرح غدير اين مشكل حل شود، اما همه 
مى دانند كــه حركت هاى تجزيه طلبان و 
گروه ها و فعاليت هاى مسلح از سوى مردم 
نيســتند و دغدغه آن ها هم دغدغه مردم 

نيست.

تكرار سناريو سوءاستفاده از مطالبات عمومى اين بار در خرمشهر

فعاليت سّيدعلى خمينى در آتش آشوب  بر مطالبه آب
فضاى مجازى تكذيب شد

دفـــتر حجت االسالم سيد على خـــمينى 
طى اطالعيــه اى وجود هرگونــه صفحه و 
يا كانال منتســب به وى را رد كرد. در اين 
اّطالعيه آمده است: «نظر به سؤال مخاطبان 
در خصــوص ايجاد حســاب هاى كاربرى و 
انتشار مطالب منتســب در فضاى مجازى 
(اينســتاگرام، توييتر و...) اعالم مى دارد كه 
جناب حجت االسالم والمسلمين سّيد على 
خمينى در هيچ كدام از شبكه هاى مجازى 
فعاليت نداشــته و ندارنــد. بنابراين مطالب 
منتشره در صفحات منتسب به ايشان، لزوماً 

ارائه دهنده ديدگاه هاى ايشان نيست».
اين اطالعيه از آن جهت بود كه چندى پيش 
صفحه اى منتسب به وى پيامى منتشر كرد كه 
با واكنش متفاوت كاربران روبه رو شد. در اين 
پيام آمده بود:« بعضى تصور مى كنند هركسى 
كه عمامه به سر دارد، به حكومت وصل است 
و وضعش خوب اســت، از داخل خبر ندارند. 
ضعيف ترين قشر جامعه امروز روحانيت است 
كه با سيلى صورت خود را سرخ نگه مى دارند 
و مشكالت معيشــتى دارند، اما مردم درك 
نمى كنند؛ تعدادى روحانى را مى بينند و فكر 
مى كنند همه روحانيت مانند هم هستند». 
اين پيام 2000 پاســخ دريافت كرده بود كه 
برخى از آن ها به ســيدعلى خمينى توصيه 
كرده بودند كه خانواده نوادگان امام، مردمى 
و ســاده زندگى كنند تا مردم تصوراتشــان 
اصالح بشود يا اين كه يك سر به اينستاگرام 
احمد خمينى، فرزند سيد حسن خمينى بزند 
و ببيند كه زندگى الكچرى از ســر و صورت 
تصاوير آن فــوران مى كند. عمده انتقادها به 
برادر بزرگ تر وى يعنى سيد حسن خمينى 
و پسرش است كه مسئوليت مؤسسه حفظ 

و نشر آثار امام خمينى(ره) را بر عهده دارد.

ذره بين قدس

قطعاً همه نسبت 
به بى آبى در 

خرمشهر و آبادان 
معترض اند، اما 
همه مى دانند 

كه حركت هاى 
تجزيه طلبان 

و گروه ها و 
فعاليت هاى مسلح 

از سوى مردم 
نيستند

بــــــــرش

: در شــرايطى كه حاميان ديروز 
روحانى از سلبريتى تا نماينده مجلس 
تا نظريه پرداز و اســتاد دانشگاه و... در 
مسابقه اى نانوشــته در ابراز برائت از 
روحانى با يكديگر در حال مسابقه اند و 
دامن از حمايت روحانى پس مى كشند 
تا مبادا گرد ناكارآمدى او خدشــه اى 
برژســت مردم خواهى آن ها بيندازد 

: على مطهــرى يكى از 
نماينــدگان اصالح طلب اســت كه 
مواضع قابل تأملى در دوران سياســى 
خود گرفته است. اين نماينده در برخى 
از بزنگاه هاى سياسى مواضع شلوغ و 
پرهياهويى گرفته و نامه هاى وى در 
اين حوزه بسيار معروف است. اما على 
مطهرى اخيراً درباره نابســامانى هاى 

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
عزيزانى  پايه  بلند  مقام  ترسيم  از  عاجز  ما  پيام  و  زبان 
است كه براى اعتالى كلمه حق و دفاع از اسالم و كشور 

اسالمى، جانبازى نمودند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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با وجود قطعنامه هاى آتش بس سوريه جنگ افروزى سعودى ها ادامه دارد

افشاى نقش عربستان در ارسال سالح هاى شيميايى براى معارضان سورى
 بين الملل  مخالفان مسلح سورى در جنوب 
ســوريه، شكســت مذاكرات را با روسيه اعالم 
كردنــد؛ همزمان موفقيت هاى ارتش ســوريه 
در جبهه جنوبى ادامــه دارد. ابراهيم الجيباوى، 
سخنگوى اتاق عمليات مركزى در جنوب سوريه 
(وابســته به مخالفان) گفت: شروطى كه طرف 
روسى در مذاكرات با ارتش آزاد سوريه گذاشته 

است قابل قبول نيست.
روسيه شرط گذاشــته بود كه مخالفان سالح 
ســنگين و نيمه ســنگين خود را تحويل داده 
و پليس نظامى روســيه وارد شــهر درعا شود. 
همچنين مخالفان بايد نهادهاى دولتى را تحويل 
نظام ســوريه دهند و همه نيروها و افسران جدا 
شــده از نظام سوريه به كارشان رسيدگى شود.
همزمان رسانه هاى رسمى سوريه از آزادسازى 
روستاهاى الجيزه و السهوه در حومه شرقى درعا 
به اضافه آزادسازى شهرك هاى الغاريه الغربيه، 
الكرك شرقى و المسيفره و نيز ورود شهرك هاى 

ديگر به توافق آشتى خبر دادند.
آزادســازى روســتاهاى الجيزه و السهوه چند 
ساعت بعد از آزادسازى روستاهاى الغاريه الغربيه، 

الكرك الشرقى و المسيفره بود.
درهمين حال خبرنگار العالم در گزارشى گفت: 
نگاه ها به ســوى جنوب ســوريه دوخته شده 
است؛ جايى كه ارتش سوريه بسرعت پيشروى و 
موفقيت هايى كسب مى كند.اين خبرنگار با اشاره 
به اسامى شمارى از مناطقى كه ارتش سوريه بر 
آن ها در غرب درعا مسلط شده است، گفت: اين 
موفقيت ها پس از تثبيت نقاط دفاعى در مناطق 
علمــه و صوره و حراك در حومه شــرقى درعا 

حاصل شده است.
درهمين چارچوب 250 نفر از مخالفان مســلح 
در اســتان درعا در جنوب اين كشور سالح هاى 
خود را بر زمين گذاشتند و تسليم ارتش سوريه 
شدند.سامانه هاى دفاعى روسيه در پايگاه هوايى 
حميميم ســوريه هم حمله پهپادهاى ناشناس 
را دفع و با شــليك بيش از 10 موشك بيشتر 
اين پهپادها را سرنگون كردند. پايگاه حميميم 
در استان الذقيه سوريه در اختيار روسيه است. 
روسيه كشــورهاى غربى را به تأمين تجهيزات 

پهپادى تروريست ها متهم مى كند.

 آتش افروزى سعودى ها در سوريه
امــا در زمينــه ورود رســمى ســعودى ها به 
شــعله ور شدن دوباره جنگ ســوريه «سيمور 
هــرش» روزنامه نگار مشــهور آمريكايى گفت: 

ما با اســتناد به گزارش هــاى اطالعاتى تأييد 
مى كنيم عربستان ســعودى و برخــى ديگر از 
حاميان تروريست ها در سال 2013 مواد اصلى 
تشكيل دهنده گاز سمى سارين را در اختيار گروه 

جبهه النصره در سوريه قرار داده اند.
اين در شرايطى است كه سازمان منع گسترش 
تسليحات شــيميايى نيز تأييد كرده است آثار 
گاز «ســارين» استفاده شده در حمله موسوم به 
كشتار ســال 2013 در غوطه شرقى با نوع گاز 
ســارينى كه در زمان وقوع اين حمله در اختيار 
دولت سوريه قرار داشته، همخوانى نداشته است.
نكته قابــل تأمل آنكه تروريســت ها به منظور 
انحراف افــكار عمومى از اقدامــات خود در به 
كارگيرى ســالح هاى كشتار جمعى با حمايت 
كشــورهاى غربــى و هم پيمانــان عربى خود 
درصددند ضمن ارتكاب جنايت هاى ضد بشرى 
در سوريه، اين جنايات را به دولت نسبت دهند. 

 فرستادن مواد شيميايى براى تروريست ها
اين درحالى است كه دولت سوريه در چارچوب 
قطعنامه 2118 شــوراى امنيت ( 27 سپتامبر 
2013 )، مــواد شــيميايى ســوريه را تحويل 
سازمان منع تسليحات شــيميايى قرار داده و 
اين موضوعى اســت كه مجامع حقوقى نيز به 
آن اذعان داشته اند. هدف گروه هاى تروريستى 

از استفاده گسترده از سالح شيميايى ممانعت از 
شكست كامل و نيز ايجاد رعب و وحشت بيشتر 
در ميان شهروندان ســورى است تا آن ها را به 

تسليم در برابر مطامع خود وادار كند. 
پيشــتر نيز مركز آمريكايى مطالعــات درباره 
گروه هاى تروريستى موسوم به IHS اعالم كرده 
بود عناصر گروه هاى تروريستى از سال 2014، 
ده ها بار از ســالح شيميايى در سوريه استفاده 
كرده اند. بر اســاس اطالعات منابع امنيتى نيز 
رژيم آل ســعود مقادير زيادى مواد شيميايى را 
كه در ســاخت بمب هاى شيميايى كاربرد دارد 
از اوكراين و برخى از دولت هاى غربى خريدارى 
كرده و در اختيار تروريست هاى داعش قرار داده 

است. 
يك روزنامه ايتاليايى هــم در اين زمينه فاش 
كــرد رژيم آل ســعود از طريق يك شــركت 
هوايى براى تروريست ها در سوريه سالح ارسال 
مى كند. روزنامه ايتاليايى «ايل جورناله» چندى 
پيش به نقل از يك خبرنگار بلغارستانى نوشت، 
رژيم ســعودى بارها از بلغارستان انواع سالح ها 
را خريــدارى و آن هــا را از طريــق پروازهاى 
ديپلماتيك يك شركت هواپيمايى آذربايجانى 
به نــام «Silk Way Airlines» بــراى گروه هاى 
تروريستى در سوريه بويژه جبهه النصره ارسال 

مى كند. 

«فرانكــو فراتينى»، وزير امور خارجه پيشــين 
ايتاليــا، چندى پيش در گفت وگــو با روزنامه 
«االخبار» لبنان، با تأكيد بر اينكه عربســتان در 
آتش افروزى بحران ســوريه نقش ويژه داشــته 
اســت، فاش كرد كه در ايــن خصوص حتى از 
كشورش (ايتاليا) نيز براى مشاركت در تجهيز و 
تسليح «شورشيان» (عناصر مسلح و تروريست) 

درخواست هايى شده است. 
كشورهاى حامى تروريست ها اعم از دولت هاى 
غربى و عربى بويژه عربستان سعودى حاضر به 
متوقف كردن حمايت همه جانبه از اين گروه ها 
نيســتند و عمالً آنان دسترسى تروريست ها به 

سالح  شيميايى را تسهيل مى كنند. 
اقدامات عربستان و ديگر حاميان تروريست ها 
در تسليح تروريســت ها به سالح هاى كشتار 
جمعــى و نيــز در اختيــار قــرار دادن مواد 
تجهيزات ســاخت چنين ســالح هايى، نقض 
صريح پيمان ها و كنوانســيون هاى بين المللى 
بين المللى هرگونه  اســت. كنوانســيون هاى 
توليد و گســترش ســالح هاى كشتار جمعى 
را نفى مى كند. انتشــار گزارش ها درخصوص 
تداوم تجهيز تروريســت ها به سالح شيميايى 
توســط دولت هــاى غربى و عربــى به منزله 
چراغ ســبز آنان به تروريست ها جهت تشديد 

جناياتشان در سوريه است. 

اخبار جهان

تنش جديد ميان آلمان و تركيه
مهر: دولت تركيه بــدون ارائه هيچ دليلى 
مدرسه آلمانى ها در شهر ازمير را تعطيل كرد. 
«درك فيليپى» مدير مدرســه آلمانى با ابراز 
بى اطالعــى از اقدام تركيه گفت: ما در حال 
حاضر در تعطيالت تابستانى به سر مى بريم و 
تا جايى كه مى دانيم همواره سعى در رعايت 
موازين قانونى تركيه را داشته ايم.وى با بيان 
اينكه اين مدرسه شعبه دوم سفارت آلمان در 
تركيه است، افزود: ما اقدام تركيه را به برلين 
اطــالع داده ايم و آن ها موضــوع را پيگيرى 
مى كنند. وزارت خارجه آلمان پس از اطالع 
از اقدام تركيه در تعطيلى مدرسه اى در شهر 
ازمير از دولت تركيه خواست تا در كوتاه ترين 
زمان ممكن به ارائه داليل و توضيحات الزم 

در اين باره مبادرت ورزند. 

كره شمالى براى تعجيل در 
رفع تحريم ها سراغ چين رفت

مهر: روزنامه «يوميورى» ژاپن مى گويد كيم 
جونگ اون، رهبر كره شــمالى در سفرى كه 
ماه ميالدى گذشته (ژوئن) به پكن داشت، از 
شى جينپينگ رئيس جمهورى چين خواسته 
است در راستاى تالش براى خاتمه بخشيدن 

به تحريم هاى پيونگ يانگ تعجيل كند.
ظاهراً وى به شى گفته است از آنجا كه ديدار با 
دونالد ترامپ همتاى آمريكايى با موفقيت توأم 
بوده است، پيونگ يانگ توقع كمك گرفتن از 
پكن در راستاى تسريع رفع تحريم ها را دارد. 
شى هم در پاسخ، قول مساعد داده كه نهايت 

تالش خود را در اين زمينه به خرج دهد.

يك كشته و ده ها زخمى 
در تظاهرات عليه 

رئيس جمهور نيكاراگوئه
ايسنا: در جريان تازه ترين موج راهپيماى ها 
عليه دولت در نيكاراگوئه يك تن كشــته و 
11 تن ديگر نيز زخمى شده است. معترضان 
در ايــن راهپيمايى عليه دنيل اورتگا، رئيس 
جمهورى نيكاراگوئه دست به راهپيمايى زده 
و خواســتار «برقرارى عدالت» و بركنارى وى 
شدند. در جريان دو ماه و نيم تظاهرات عليه 
اورتگا و ســركوب از ســوى نيروهاى دولتى 

تاكنون دست كم 220 تن كشته شده اند.

نيروى هوايى كويت 
به «اف-18» مجهز مى شود

فارس: شــركت آمريكايــى «بوئينگ» قصد 
دارد در قــراردادى 1/5 ميليــارد دالرى 28 
فروند جنگنده «اف-18» موســوم به «سوپر 
هورنت» براى نيروى هوايى كويت توليد كند.
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قيام سراسرى آمريكايى ها بر ضد سياست «تحمل صفر»
پشت ويترين

در  آمريكا  جمهور  رئيس  مجرمانه  اقدام  الملل   بين   
جداسازى اجبارى كودكان از والدين به بهانه اجراى قوانين 
مهاجرتى، خشم عمومى را در اين كشور به راه انداخته است.
در يكــى از فراگيرتريــن تظاهرات سراســرى در آمريكا در 
ســال هاى اخير، ده ها هزار تن در بيش از 700 شهر بزرگ و 
كوچك اين كشــور به خيابان ها آمدند تا سياست ضد بشرى 

دولت ترامپ موسوم به «تحمل صفر» را محكوم كنند.
 بر اساس اين سياست، كودكان از والدين بدون مدارك قانونى 
مهاجرتى به زور جدا مى شوند و سپس بدون اطالع خانواده، 
به مراكز نگهدارى كه بى شــباهت به زندان و قفس نيستند، 
فرستاده مى شوند. اين اقدام در تاريخ معاصر بى سابقه بوده و 

يادآور دوران تلخ برده دارى در آمريكا است.
مايكل هيدن، رئيس اســبق سازمان سيا درباره تحمل صفر 
مى گويد: سياست جداسازى كودكان از والدين پناهجويشان 
يادآور اردوگاه افســانه اى آشــوويتز اســت و اگر جلوى اين 
رونــد گرفته نشــود، تاريخ آلمان هيتلــرى در آمريكا تكرار 
خواهد شــد. البته مقامات دولت آمريكا مدعى هستند براى 
جلوگيرى از ورود مهاجران غيرقانونى چنين سياســتى را در 
پيــش گرفته اند، با اين حال، جداســازى اجبارى كودكان از 
والديــن ازمنظر افكارعمومى و فعاالن حقوق بشــرى اقدامى 
غيرانســانى، تبهكارانه و مجرمانه قلمداد مى شود. به همين 
دليل نيز در تظاهرات سراسرى در شهرهاى آمريكا، بسيارى 
از شركت كنندگان خشمگين پالكاردهايى در دست داشتند 
كه بر روى آن نوشــته شــده بود: «ترامپ را به دليل ارتكاب 

جرايم عليه كودكان بازداشت كنيد».
البته چنين درخواستى تقريباً غيرممكن خواهد بود، اما حتى 
اجراى فرمان اخير رئيس جمهور آمريكا مبنى بر توقف روند 
جداســازى اجبارى كودكان از والدين و بازگرداندن آنان به 

آغوش خانواده ها نيز به موضوعى دشوار بدل شده است.

 10 هزار كودك از والدينشان جدا شده اند
براســاس آمارهاى غيررسمى گفته مى شود بيش از 10 هزار 

كودك اغلب خردسال از والدين به زورگرفته شده و در گوشه 
و كنار آمريكا پراكنده شده اند. برخى از والدين براى هفته ها 
از سرنوشت فرزندانشان اطالعى ندارند و مقامات مسئول نيز 
از بازگردادن آنان ابراز ناتوانى كرده اند. اين موضوع برنگرانى ها 
از جدايى دائمى كودكان يا حتى مرگ ناشــى از فشــارهاى 
ســنگين روانى بر اطفال و والدين افزوده اســت. البته دولت 
ترامــپ در برابر خشــم عمومى تن به عقب نشــينى داده و 
سياست بازداشت تمامى اعضاى خانواده را به جاى سياست 
جداســازى كودكان در پيش گرفته است.به عبارت ديگر، در 
سياست جديد بازهم كودكان به زندان فرستاده خواهند شد 
با اين تفاوت كه اين بار حداقل در كنار والدينشــان خواهند 
بــود. از آنجا كه انتظار مى رود روند محاكمه و تعيين تكليف 
متقاضيان پناهندگى و مهاجرت به آمريكا ســال ها به درازا 
بكشد، پيش بينى مى شــود كودكان گرفتار، بخش عمده از 
زندگى خود را در كمپ ها و پشت ميله هاى زندان بگذرانند. 
از آنجــا كه بيش از 11 ميليــون مهاجرغيرقانونى در آمريكا 
زندگــى مى كنند و هر روز صدها تــن از مرز جنوبى به اين 
افراد افزوده مى شوند، زندان هاى مهاجرتى نيز در آمريكا روز 
به روز بزرگ تر خواهند شــد و تعداد بيشــترى از افراد را در 
برخواهند گرفت. ادامه اين روند، چه بســا در نهايت آمريكا را 

به بزرگ ترين زندان مهاجران درجهان بدل كند.

اعالم غير رسمى 
شكست امارات در بندر الحديده

فرانس پرس: امارات متحده عربى مدعى شــد بــه منظور در نظر گرفتن يك 
فرصت براى تالش هاى ســازمان ملل و بــا هدف برقرارى صلح در بندر الحديده 

يمن، فعاليت هاى نظامى خود را در اين شهر متوقف كرده است.
انور قرقاش، وزير مشــاور در امور خارجه امارات متحده عربى در اين خصوص 
در توييتر نوشــت: «ما از تالش هاى مداوم مارتيــن گريفيتس، نماينده ويژه 
ســازمان ملل براى دستيابى به عقب نشينى بى قيد و شرط حوثى ها از شهر و 
بندر الحديده اســتقبال مى كنيم. عمليات خود را براى اجازه دادن به ارزيابى 
شــدن كامل اين گزينه متوقف كرده ايم. اميدواريم او (نماينده سازمان ملل) 

موفق شود».
همچنين وزيــر دفاع مالزى اخيرا اعالم كرد بــه زودى نظاميان خود كه در 
عربســتان مستقر شده اند را از اين كشور خارج كرده و به مشاركت اين كشور 
در ائتالف تحت رهبرى عربستان در جنگ يمن پايان مى دهد. «محمد سبو» 
تاكيد كرد، با توجه به تالش مالزى براى حفظ سياســت بى طرفى در جنگ 
يمــن و اينكه «كواالالمپــور» نمى خواهد از ايدئولوژى سياســى هيچ يك از 
قدرت ها طرفدارى كند اين تصميم در نشســت هفته گذشــته كابينه اتخاذ 
شــد. موضع جديد مالزى كمتر از يك ماه پــس از كنار رفتن دولت «نجيب 

عبدالرزاق»، نخست وزير سابق مالزى اعالم شده است.

به خطر افتادن زندگى بيش از 7000 بيمار كليوى در يمن
مهر: وزارت بهداشــت يمن با صدور بيانيــه اى از به خطر افتادن زندگى بيش از 
7000 بيمار كليوى در اين كشور در سايه شدت گرفتن تجاوزات ائتالف سعودى 

عليه مناطق مسكونى خبر داد.
در بيانيه صادره از سوى وزارت بهداشت يمن آمده است: زندگى بيماران كليوى 

در يمن هر روز وخيم تر مى شود.
ادامه يافتن تجاوز به بخش ساحل غربى اين كشور موجب بدتر شدن اوضاع شده 
و برخى مراكز دياليز به دليل اين شرايط بسته شده و به دنبال آن زندگى بيش از 

7000 بيمار در معرض خطر قرار دارد.
در ادامه اين بيانيه آمده است: دارو براى اين بيماران كليوى كمياب شده است و 
آن ها هر لحظه به دليل محاصره اعمال شده بر يمن در معرض مرگ قرار دارند. 

بيش از 2200 بيمار كليوى به درمان فورى براى زنده ماندن نياز دارند.
در اين بيانيه تأكيد شده است: از آغاز تجاوز به يمن تاكنون 1200 بيمار به دليل 

از كار افتادن كليه هايشان جان خود را از دست داده است.

آمادگى سوئد براى ميزبانى مذاكرات صلح يمن
ايسنا: پيتر سيمنبى، فرستاده ويژه وزارت خارجه سوئد به يمن و ليبى اعالم 
كرد كه كشــورش آماده ايفاى نقش در توقف تشــديد اوضاع در يمن است و 

اميدوار است كه ژوئيه 2018 پايان بحران يمن باشد. 
وى گفت كه كشورش توجه زيادى به روند سياسى در يمن دارد و با مارتين 
گريفيتس، فرســتاده سازمان ملل به يمن ارتباط مداوم دارد. سيمنبى تأكيد 
كرد كه پرونده يمن امروز مهم ترين پرونده است و اين مرحله مهمى از جنگ 

يمن است.

حمله موشكى يمنى ها به نيروهاى عربستان
مهر: يگان توپخانه اى ارتش و كميته هاى 
مردمى يمن محل تجمع عناصر وابسته به 
ائتالف متجاوز سعودى در جبهه ساحل 

غربى را هدف حمالت خود قرار داد.
يك منبع نظامى تأكيد كرد كه مواضع اين 
عناصر و تجهيزات نظامى آن ها در معرض 
حمالت توپخانه اى نيروهاى مقاومت در 

شمال منطقه الفازه قرار گرفت كه به دنبال آن تلفات و خساراتى برجاى ماند.
همچنين به دنبال حمالت موشــكى ارتش و كميته هاى مردمى يمن به مواضع 
عناصر متجاوز در لحج تعدادى از اين عناصر به هالكت رســيدند. بر اساس اين 
گزارش مواضع متجاوزان در منطقه كرش واقع در لحج آماج موشك هاى كاتيوشا 

قرار گرفت.
حمالت توپخانه اى و موشــكى نيروهاى يمنى مواضع نظاميان سعودى و عناصر 
متجاوز را در عسير و جيزان نيز در برگرفت. اين مواضع شاهد هجوم موشك هاى 
كاتيوشا و خمپاره ها در منطقه «رقابه قشــبه مجازه» واقع در عسير بود. مواضع 
نظاميان ســعودى در روستاى الســوده المروه واقع در جيزان نيز شاهد حمالت 

خمپاره اى نيروهاى مقاومت بود.

134 شهيد و بيش از 15 هزار زخمى 
در راهپيمايى هاى بازگشت

فارس: وزارت بهداشــت فلســطين اعالم كــرد تا كنون 134 فلســطينى در 
راهپيمايى هاى بازگشت در مرز نوار غزه به شهادت رسيده اند و بيشتر از 15 هزار 

و 200 نفر ديگر زخمى شده اند.
حال 370 نفر از مجروحان «وخيم» گزارش شــده است. در بين شهدا 16 كودك 
زير 18 سال و يك زن و در بين مجروحان نيز 2536 كودك و 1160 زن وجود 
دارند. در ادامه اين گزارش آمده است، نظاميان رژيم صهيونيستى، تيم هاى پزشكى 
و خبرنگاران را مستقيم هدف قرار مى دهند كه منجر به شهادت يك امدادگر زن 
و يك امدادگر مرد و دو خبرنگار شــده است و عالوه بر آن، 231 امدادگر و 175 

خبرنگار نيز زخمى شده اند.

اعزام نظاميان صهيونيست به مرزهاى سوريه
مهر: ارتش رژيم صهيونيســتى نظاميان 
خود را به سوى مرزهاى سوريه اعزام كرد 
تل آويو مدعى است كه اين امر به عنوان 

يك اقدام پيشگيرانه انجام شده است.
بنا بر اعالم مسئوالن رژيم صهيونيستى، 
اعــزام نظاميان اســرائيلى بــه مرزهاى 
ســوريه در پى تحوالت كنونى سوريه در 

بلندى هاى اشغالى جوالن صورت مى گيرد.
گفتنى است به همراه نظاميان صهيونيست، تانك و شمارى تجهيزات نظامى نيز 

به مرزهاى سوريه ارسال شده است.

اخبار جهان اسالم

  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 جوان
  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

شمال منطقه الفازه قرار گرفت كه به دنبال آن تلفات و خساراتى برجاى ماند.

بلندى هاى اشغالى جوالن صورت مى گيرد.
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