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ابراز همدردی رؤسای جمهور و مجلس 
با دولت و ملت افغانستان

روسای جمهور و مجلس در پیام های جداگانه ای با 
اظهار تاس�ف از کشته و زخمی شدن تعدادی از مردم 
افغانس�تان در حادثه وق�وع بهمن، با دولت و ملت این 

کشور ابراز همدردی کردند.
به گزارش مهر در بخش��ی از پیام حجت االسالم روحانی 
آمده است : خبر وقوع بهمن در برخی از استان های افغانستان 
به ویژه در دره پنجش��یر و کش��ته و زخمی شدن تعدادی از 

هموطنان جناب عالی موجب تأسف و تألم گردید.
در این پیام همچنین تصریح شده است : ضمن ابراز مراتب 
تسلیت و همدردی اینجانب، دولت و ملّت جمهوری اسالمی 
ایران به آن جناب، دولت و ملّت شریف افغانستان، اعالم می 
دارم ملّت جمهوری اسالمی ایران که همواره در همه ادوار و 
دوران س��خت تاریخ معاصر افغانستان در کنار ملّت همسایه 
و مسلمان افغانستان بوده، در این حادثه دردناک نیز خود را 

شریک مصیبت بزرگ این ملّت به حساب می آورند.
همچنین علی الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی نیز 
در پیام های جداگانه ای به روس��ای مجالس افغانستان فضل 
هادی مسلم یار رئیس مجلس شورای اسالمی، مشرانو جرگه 
و عبدالرئوف ابراهیمی رئیس مجلس ولی جرگه افغانس��تان 
جان باخت��ن جمع زی��ادی از مردم این کش��ور را در حوادث 

طبیعی اخیر تسلیت گفت.
رئیس سازمان صدا و سیما:

شبکه »افق«
 یک حرکت جدید رسانه ای است

ش�بکه افق سیما از ساعت 17 جمعه هشتم اسفند 
با پخش ویژه برنامه زنده ای فعالیت رسمی خود را آغاز 

کرد.
دکتر محمد س��رافراز رئیس سازمان صداوسیما با حضور 
در این ویژه برنامه گفت: ش��بکه افق نباید به مسائل روزمره 
توجه چندانی کند، بلکه رویکرد خود را به گونه ای تنظیم کند 
که گفتمان انقالب در ابعاد مختلف برای مخاطب تبیین شود.
وی افزود: امروز انقالب ملت ایران گفتماني را در س��طح 
بین المللي به وجود آورده اس��ت که کارکردهاي فراواني دارد، 
به همین علت اگر شبکه اي داشته باشیم که هدف اصلي آن 
سرگرم کردن مردم نباشد و با این هدف خاص، یعني ترویج 
گفتمان انقالب برنامه س��ازي کند، کار بزرگي صورت گرفته 

است .
رئیس رسانه ملی ادامه داد: شبکه افق عمدتا از قالب هاي 
مستند اس��تفاده کرده و با توجه به این که بیشتر به کارهاي 
تولی��دي توجه دارد، امتیاز ویژه اي را ه��م مي توان براي آن 
متصور بود. ش��بکه افق به اتکاي کارهاي دیگران یا اقدامات 
مشابه فعالیت خود را شروع نکرده بلکه با استفاده از ظرفیت 
داخلي، به تولید برنامه پرداخته و مي توان گفت حرکتي جدید 
شروع شده ولي براي این که در داخل کشور بتواند راه خویش 
را ادامه دهد، الزم است از قالب هاي دیگري هم استفاده کند 
تا جذابیت برنامه ها بیش��تر شود؛ زیرا در کنار هدفمندي در 

برنامه سازي، الزم است مخاطبان را هم جذب کرد.
 سرافراز با بیان این که نگاه رو به جلو در شبکه پرس تي وي 
به نوعي دیگر باید در شبکه افق به کار گرفته شود ،خاطرنشان 
کرد: »افق« براي مخاطب بزرگ ایراني طراحي ش��ده است، 
زیرا وقتي نگاه مخاطبان عمق بیش��تري پیدا کند، در داخل 
کش��ور باقي نمي ماند، بلکه تاثیرات خود را در سطح منطقه 
و بین المللي هم خواهد گذاش��ت ؛ گفتمان انقالب اس��المي 
موضوع بس��یار مهمي اس��ت و باید در این ش��بکه به حفظ 
انقالب و دس��تاوردهاي آن و آسیب شناس��ي ها در قالب هاي 

گوناگون توجه شود. 
 وي فرهن��گ، سیاس��ت و مس��ائل اجتماع��ي را از دیگر 

موضوعاتي دانست که شبکه افق مي تواند وارد آنها شود. 
 س��رافراز به زمان راه اندازي شبکه افق اشاره کرد و گفت: 
ب��ه نظر من در دوره تعیین کننده اي قرار داریم، زیرا برآیندي 
از مسائل بین المللي را شاهد هستیم، به این ترتیب که نظام 
جمع��ي در عرصه جهاني به هم ریخته اس��ت و دیگر نظامي 
مبتني بر س��ازمان ملل و ش��وراي امنیت را شاهد نیستیم و 
عمال روس ها به دنبال ایجاد هویت جدید و مستقلي از غرب 
هس��تند که تاثیرات خاص خود را در صحنه بین المللي دارد 
و در صحنه منطقه اي هم جمهوري اسالمي نقش برجسته و 

مستحکمي یافته است.
رئیس سازمان صداوسیما به ویژگي هاي شبکه افق اشاره 
کرد و گفت: ابزار رسانه هر روز متحول مي شود و هر چند این 
تحول در اختیار ما نیس��ت، ولي  هنر آن اس��ت که با سرعت 
زیادي از این فناوري ها در ابعاد مختلف و همچنین تاثیراتي 
بهره ببریم که رسانه بر مخاطبان مي گذارد. وي تصریح کرد: 
براي تاثیرگذاري صحیح و عمیق روي ابعاد وجودي مخاطبان 
نیازمند ش��ناخت صحیح از رسانه و ابزارهاي موجود هستیم؛ 
اس��تفاده از فناوري هاي روز متناس��ب با سرعت پیشرفت در 
س��طح جهاني اهمیت زی��ادي دارد و ش��امل ابعاد مختلفي

 مي شود.
گفتنی اس��ت، ش��بکه افق از س��وم خرداد امسال پخش 
آزمایشي خود را در تهران آغاز کرد و از سوم دي نیز سراسري 
شد. این شبکه جمعه ساعت 17 با اجراي نادر طالب زاده پخش 
رسمي خود را شروع کرد. طالب زاده در ابتدا گفت: شبکه اي 
مانند افق آرزوي دیرینه شهید مرتضي آویني بود ؛ شبکه اي 
که محور آن گفتمان انقالب اس��المي اس��ت. در ویژه برنامه 
افتتاحیه ش��بکه افق سرودهایي مانند رهپویان والیت، ایران، 

مرگ بر آمریکا و ارباب تشنه لب پخش شد. 
برنامه  هاي ش��بکه افق در سري اول هر روز از ساعت 17 
تا 22 به مخاطبان ارائه مي ش��ود و این برنامه ها در دو نوبت 

تکرار خواهد شد .
سردار باقرزاده : 

پیکر ۵8 شهید دفاع مقدس
 11 اسفند وارد کشور می شود

فرمان�ده کمیت�ه جس�تجوی مفقودین س�تاد کل 
نیروهای مسلح، از ورود پیکرهای ۵۸ شهید دوران دفاع 
مقدس به کشور، در روز دوشنبه 11 اسفندماه خبر داد.
به گزارش مهر، سردار سید محمد باقرزاده از انجام مراسم 
تبادل پیکرهای ش��هدا خبر داد و گفت: پیکرهای طیبه ۵۸ 
ش��هید دوران دفاع مقدس که طی روزهای اخیر در مناطق 
عملیاتی فاو، ابوفلوس، مجنون، ش��رق دجله )جاده خندق( و 
زبیدات تفحص ش��ده اند، در روز دوشنبه 11 اسفندماه ۹۳ از 
مرز ش��لمچه وارد کشور می ش��وند. وی ابراز امیدواری کرد، 
حضور پرشور کاروان های راهیان نور و مردم شهرهای مرزی 

آبادان و خرمشهر بر شکوه مراسم استقبال از شهدا بیفزاید.
فرمانده کمیته جس��تجوی مفقودین ستاد کل نیروهای 
مس��لح افزود: این پیکرهای طیبه در ش��ب سه ش��نبه مورد 
استقبال مردم شریف شهر بندر امام خمینی)ره( قرار می گیرند 

و پس از آن به معراج شهدای اهواز منتقل خواهند شد.
س��ردار باقرزاده تصریح کرد: در طول دوره اخیر اجس��اد 
2۵۶ عراقی نیز در خاک عراق کش��ف و به مقامات آن کشور 

تسلیم شده است.

در دعاها می توان این معنا را فهمید که  انس��ان، به ویژه انس��ان گناهکار، اسیر جهنم 
و آتش ش��ده و آتش عذاب بر او تس��لط پیدا مي کند. از همین رو زماني که از خدا آمرزش 
گناه��ان را مي خواهیم، مي گوییم »گردن م��ا را از آتش جهنم خالص کن«؛ یعني ما را از 
بردگي جهنم بیرون آور تا از عذاب آزاد شویم. این تعبیر در قرآن نیز آمده است. »جهنم، 
محیط به کافرین است«)1(؛ این معنا فهمیده مي شود که آدم گنهکار، اسیر جهنم و در اختیار 
آتش اس��ت به گونه اي که نمي تواند از عذاب فرار کند. تنها راه نجات از حلقه آتش عذاب 
جهنم، آمرزش الهي و لطف و رحمت اوس��ت. آنچه مورد قضا و قدر حتمي الهي اس��ت، آن 
است که همه انسان ها، حتي مؤمنین، وارد جهنم مي شوند. تعبیر آیه شریفه این است:»َو 
��ي الَِّذیَن اتََّقْوا َو نََذُر الّظالِِمیَن  إِْن ِمْنُک��ْم إاِلّ واِرُده��ا کاَن َعلی َربَِّک َحْتماً َمْقِضًیّا * ثَُمّ نَُنِجّ
فِیها ِجِثًیّا«هیچ کس از شما نیست جز آنکه وارد جهنم می شود، که این امر بر پروردگارت 
حتمی و مقرر است، آنگاه کسانی را که تقوی پیشه کرده اند نجات می دهیم و ستمگران را 
به زانو درافتاده در آن رها می کنیم )2(؛ منظور از »ورود« در این آیه چیس��ت؟ آیا مؤمنین 
نیز در جایي که آتش شعله کشیده، وارد مي شوند؟ بعضي از مفسرین مي گویند: منظور از 
»ورود«، »دخول« نیست. در عربي بین »ورود« و »دخول« فرق است. »دخول« در مقابل 
»خروج« است. اگر چیزي داخل ظرفي بشود، مي گویند »دخول«. ولي »ورود« اعم از این 
اس��ت. قرآن در داستان حضرت موس��ي )ع( مي فرماید: »َو لَّما َوَرَد ماَء َمْدیََن«)۳(؛ حضرت 
موس��ي زماني که از مصر به س��وي مدین، فرار کرد در بیرون شهر به جایي که مردم از آن 
آب مي کشیدند و به گوسفندان آب مي دادند رسید. قرآن در این داستان مي فرماید: »َو لَّما 
َوَرَد ماَء َمْدیََن«؛ موسي وارد آب مدین شد. در اینجا منظور این نیست که درون آب رفت. 
بلکه به این معناست که موسي در محلي که آب وجود داشت و در حوزه  و فضایي که جاي 
آب برداشتن بود، وارد شد. اگر قرآن فرموده بود »َدخَل ماَء َمْدیََن«؛ یعني موسي داخل آب 
رفته بود. در مرثیه ها نیز مي گویند که حضرت اباالفضل )ع( وارد ش��ریعه شدند. شریعه در 
کنار رود فرات، جایي اس��ت که آب برمي داش��تند. »وارد« شریعه شدند به این معنا نیست 

که حضرت اباالفضل )ع( در آب رفتند. 
بر همین اساس وقتي خداوند در این آیه مي فرماید: »َو إِْن ِمْنُکْم إاِلّ وارُِدها«؛ منظور آن 
نیست که همه مردم، حتي مؤمنین و انبیاء در آتش جهنم داخل مي شوند، بلکه در فضاي 
جهنم و محیطي که ش��عله هاي آتش وجود دارد، وارد مي ش��وند. برخي از مفس��رین دیگر 
گفته اند این ورود به معني اشراف بر موضوع است. چرا که قرآن پس از آن مي فرماید:»ثَُمّ 
ي الَِّذیَن اتََّقْوا«؛ کسي که در معرض گرفتاري است مي شود گفت او را »نجات« دادند.  نَُنِجّ
اگر انسان از روي پل و معبري که بر روي رودخانه، پرتگاه یا دریا قرار دارد، بگذرد مي گویند 
وارد رودخانه یا پرتگاه یا دریا ش��د. چرا که زیر پاي او دریاس��ت. به کس��ي که از روي پل 
عبور مي کند، مي گویند »َوَرد البحر«. یک احتمال این است که صراط چون پلي است که 
روي جهنم کشیده شده و همه باید از آن عبور کنند، بر همین اساس گفته شده که همه 
به نحوي وارد محیط جهنم مي شوند. البته در این ورود کساني که ظالم هستند در جهنم 
سقوط مي کنند:»َو نََذُر الّظالِِمیَن فِیها ِجِثًیّا«؛ اما کساني که اهل گناه و اهل معصیت نیستند، 

نجات پیدا کرده و از صراط مي گذرند.
چرک و خون، حقیقت لقمه های حرام

اینکه گفته اند جهنم باطن دنیاس��ت منظور این اس��ت که ما ظاهري را در این عالم 
مي بینیم. لذایذ، خوشي و زرق و برق هایي که وجود دارد هر کدام جاذبه هایي براي ما دارد. 
نْیا«)4(؛ اینها ش��ما را فریب ندهد. از خود قرآن نیز در  نَُّکُم الَْحیاُة الُدّ قرآن مي گوید:»َفال تَُغَرّ
بعضي از موارد فهمیده مي شود، چیزهایي که ما آنها را خیلي زیبا و شیرین و جذاب تصور 
مي کنیم، در باطن، آتش سوزنده است:»إَِنّ الَِّذیَن یَْأُکُلوَن أَْمواَل الَْیتامی ُظلْماً إِنَّما یَْأُکُلوَن 
فِي بُُطونِِهْم ناراً َو َسَیْصلَْوَن َسِعیراً«)۵(؛ مضمون آیه این است که کساني که مال یتیمان را 

به ناحق مي خورند، در درون خود آتش وارد مي کنند.
کساني که بصیرت و چشم هاي باطن بین دارند، مي بینند که انسان دارد آتش مي خورد. 
کساني بوده اند که مي دیدند اشخاص در حال غذا خوردن به جاي غذا چرک و خون مي خورند 
و یا اینکه به آنها نشان داده شده بود که وقتي غذا را فشردند از آن خون مي چکیده است. 
وقتي در روایت چنین چیزي آمده و در قرآن نیز اش��اره مي شود:»إِنَّما یَْأُکُلوَن فِي بُُطونِِهْم 
ناراً«؛ لزومي ندارد آن را تکذیب کنیم. البته اگر بخواهیم اس��تناد به اس��الم و قرآن و اهل 
بیت بدهیم، باید براي آن دلیل معتبر داشته باشیم؛ اما اگر در جایي در این زمینه مطلبي 
گفته ش��د به این معنا نیس��ت که حتما باید آن را تکذیب کرد. وقتي مي گویند س��ند یک 
روایتي ضعیف اس��ت، به این معنا نیس��ت که حتما دروغ است. آیا اگر کسي دروغگو بوده 
و یا عدالت او ثابت نش��ده باش��د، هر سخن دیگري بگوید دروغ است؟ وقتي مي گویند این 
روایت ضعیف اس��ت و راوي آن کّذاب بوده به این معني نیس��ت که قطعا دروغ است، بلکه 
یعني به آن نمي ش��ود اعتماد کرد؛ شاید دروغ گفته شاید هم راست گفته است. این است 
که حتي روایت ضعیف را نیز انسان نباید بگوید که قطعا دروغ است؛ مگر شاهدي بر کذب 

بودن آن وجود داشته باشد.
مرحوم عالمه طباطبایي )رض( در بعضي جلسات شب هاي پنج شنبه و جمعه بعضي 
از روایات مش��کل بحار را مي خواندند و تفس��یر نموده و توضیح مي دادند. گاهي به روایتي 
مي رسیدند که شواهد ضعف فراوان داشت، متن روایت منسجم نبود یا مطالب با ظواهر قرآن 
سازگار نبود. ایشان به نقاط ضعف روایت اشاره مي کردند که به عنوان مثال مخالف ظاهر 
فالن آیه یا مخالف فالن روایت است. سند آن نیز اعتباري ندارد. با این حال در پایان سخنان 
خود مي گفتند: »نرّد علمه الی اهله«)علم آن را به اهلش واگذار می کنیم(. انسان هاي واالیي 
همچون مرحوم عالمه طباطبایي )ره( این گونه با احتیاط با مسئله برخورد می کردند چرا که 
از خدا مي ترسند که شاید فرداي قیامت بازخواست شوند که از کجا مي دانستي دروغ است؟ 

اینکه راوي آن انساني بوده که وثوق آن ثابت نشده دلیلي بر دروغ بودن روایت نمي شود.
اگر مفس��رین تأویل را براي بعضي از آیات پذیرفته اند، منظور، آن تأویلي اس��ت که با 
ظاهر آیه منافات نداشته باشد. تأویل در مورد آیه مذکور این است که دنیایي که ما به این 
زیبایي مي بینیم، باطني دارد. ش��اهد آن نیز این است که در بعضي آیات گفته شده باطن 
غذاي لذیذ و شیرین، آتش است. بسیاري از بزرگاني که اهل مکاشفه و شهود هستند نیز 
آن را تأیید کرده و بعضي از امور را دیده اند مثل بعضي غذاها که باطن آن خون و کثافت 
بوده است. بر همین اساس مي شود گفت که باطن این عالم با توجه به این ظواهر فریبنده، 

جهنم است و همین هاست که انسان را به جهنم مي کشاند.
جاذبه دنیا، آتش جهنم در این عالم!

وقتي انس��ان درگیر جاذبه ها ش��د در جهنم مي افتد، از همین رو آی��ه:»إِْن ِمْنُکْم إاِّل 
واِرُدها«؛ به این معناست که همه وارد این دنیا مي شوند و جاذبه دنیا در آنها اثرکرده و آنها 
را به جهنم مي کش��اند. اما بعضي خود را از جهنم و از این جاذبه ها خالص مي کنند مثل 
کساني که خود را از جاذبه زمین آزاد مي کنند و در فضا تحت تأثیر جاذبه زمین نیستند، 
آنها نیز از جاذبه جهنم خود را خالص مي کنند و خود را در پناه لطف خدا قرار مي دهند. 
آنان آزادند و در فضاي بهشت قرار مي گیرند. ولي دیگران کم و بیش به آن مبتال مي شوند 
و گاهي دامن آنان آتش گرفته و دست و پاي آنان مي سوزد. گاهي نیز خداي نکرده همه 
وجودشان مي سوزد. پس »إِْن ِمْنُکْم إاِلّ وارُِدها« مي تواند اشاره باشد به اینکه همه در این دنیا 
گرفتار مي شوند و تحت تأثیر جاذبه هاي سوزان و جهنمي آن واقع مي شوند؛ ولي کساني که 
ا الُْحْسني«)۶( هستند، از این جاذبه هاي کاذب نجات پیدا مي کنند؛ کساني که  »َسَبَقْت لَُهْم ِمَنّ
»نََذُر الّظالِِمیَن فِیها ِجِثًیّا« هستند و به خود ظلم و ستم مي کنند و دل به زرد و سرخ هاي 
این عالم مي بندند، با همه وجود در آتش مي افتند. از دیدگاه فرهنگ اسالمي انسان ها یا در 
همین دنیا که باطنش جهنم است، یا در روز قیامت در هنگام عبور از روي پل صراط، وارد 
جهنم مي شوند. مؤمنان با سرعت تمام از روي پل عبور مي کنند و گناهکاران در قعر آتش 
جهنم که در زیر پل صراط قرار دارد، سقوط مي کنند. با برداشت و فهمي که از تعابیر قرآن 
مي ش��ود هر کس��ي کم یا زیاد در مسیر گرفتار شدن در آتش جهنم قرار دارد. اگر کساني 
گرفتار این آتش ش��ده باش��ند باید آنها را نجات داد. اگر کساني نیز هنوز بر روي این فضا 
پرواز مي کنند و از روي صراط در حال عبور و در معرض س��قوط هس��تند، باید دست آنان 
را گرفته و نجات داد. مؤمن وقتي خود را در چنین فضایي ببیند که در معرض سقوط در 

آتش است، باید به خداي متعال التجاء کند که خدایا مرا نجات بده.
سخنرانی آیت اهلل مصباح یزدي )دامت برکاته( 
 در دفتر مقام معظم رهبری؛ قم؛ ۸7/7/3
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زالل بصیرت در دهه فاطمیه اول)9-19 اسفند( روزهای فرد منتشر می شود.

درمکتب امام

باطن دنیا

این ادعیه،
انسان را از این ظلمت بیرون می برد.

وقتی که )انس��ان( از این ظلمت بیرون رفت، انسانی می شود که 
کار می کند، اما برای خدا.

شمشیر می زند، برای خدا
مقاتله می کند، برای خدا

قیامش )و همه کارهایش( برای خداست.
آئین انقالب اسالمی - ص 22۸

ادعیه انسان را از ظلمت بیرون می برد

تقدیم هیئت رئیسه مجلس شد

طرح تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان محیط زیست
به دنبال عملکرد نامناس�ب معصومه ابتکار 
رئیس س�ازمان محیط زیس�ت نمایندگان ملت 
طرح تحقیق و تفحص از این س�ازمان را تقدیم 

هیئت رئیسه مجلس کردند.
ماه گذشته و در جریان مسائل محیط زیستی در 
استان خوزستان و نیز بحران ریزگردها در این بخش 
از کشور بسیاری بر نحوه عملکرد ابتکار انتقاد و اعالم 
کردند رئیس سازمان محیط زیست به جای پرداختن 
به مسائل حزبی و سیاسی به حوزه تخصصی خود در 
سازمان محیط زیست نظارت کرده و به وظایف خود 

عمل کند.
با این حال نمایندگان ملت از تغییر در س��ازمان 
محیط زیست ناامید نشده اند و از این روست که طرح 
تحقیق و تفحص از س��ازمان محیط زیس��ت از سوی 
گروه��ی از نمایندگان تقدیم هیئت رئیس��ه مجلس 

شده است.
در این راس��تا و به گزارش تس��نیم، محمدسعید 
انص��اری نماین��ده مردم آب��ادان در مجل��س گفت: 
عملکرد سازمان حفاظت محیط زیست به هیچ عنوان 
راضی کننده نبوده و ما برای دفاع از حقوق مردم این 

طرح را تهیه و تقدیم هیئت رئیسه مجلس کردیم.
جلسه غیرعلنی نمایندگان برای بازنشستگان 

صنعت فوالد
نمایندگان مجلس شورای اسالمی پیش از برگزاری 

جلسه علنی دیروز  در نشست غیر رسمی به مشکالت 
بازنشستگان صنعت فوالد کشور پرداختند.

سیدحسین نقوی حسینی نماینده مردم ورامین 
در مجلس در گفت وگو با تس��نیم، گفت: در جلس��ه 
امروز حجت االسالم ابو ترابی فرد ضمن ارائه توضیحاتی 
در مورد بازنشس��تگان صنعت ف��والد، از نمایندگان 
خواس��ت با طرح پیش��نهاداتی نسبت به حل مشکل 

این بازنشستگان تمهیداتی بیاندیشند.
وی ادام��ه داد: قرار ش��د برای حل این مش��کل 
پیش بینی های الزم در بودجه سال ۹4 صورت گیرد. 
البته در این جلس��ه برخی نمایندگان پیشنهاداتی را 
مطرح کردند که هر کدام به دلیل عدم پیش بینی منابع 
و مصارف قابل قبول نبودند. بنابراین حجت االس��الم 
ابوترابی فرد از نمایندگان خواست تا در جریان بررسی 
بودجه پیش��نهادات مناس��ب را برای حل مش��کالت 
بازنشس��تگان فوالد ارائه دهند تا آنها حقوقشان را به 

موقع دریافت کنند.
یکی از پیشنهادات مطرح شده در این جلسه طرح 
پیشنهادی برای الحاق صندوق بازنشستگان فوالد به 
صندوق بازنشس��تگی وزارت صنعت، معدن و تجارت 
بود که قرار شد برای این موضوع نظر کمیسیون تلفیق 

کسب شود.
مصوبات مجلس در ادامه بررسی الیحه بودجه

نمایندگان ملت در جریان بررسی بودجه با ارجاع 

تبص��ره الحاق��ی در مورد حل مش��کالت صندوق 
بازنشس��تگی فوالد به کمیس��یون تلفیق موافقت 

کردند. 
براس��اس مصوبه دیگر مجل��س درآمد حاصل 
از واگ��ذاری فروش��گاه ها ، جایگاه ه��ای س��وخت 
سنگواره ای )فسیلی(، انبارهای ذخیره علوفه و کاال 
به عنوان افزایش سهم دولت در صندوق های حمایت 

از توسعه بخش کشاورزی هزینه می شود. 
همچنین بهارستان نشین ها در ادامه جلسه علنی 
دیروز بند مربوط به افزایش نظارت بر فروش اموال 
و دارایی های غیرجاری و همچنین اخذ تسهیالت 
توسط بنگاه های در حال واگذاری و واگذارشده را 

به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.  
خبر دیگر این که بر اساس مصوبه مجلس دولت 
موظف ش��د در مجموعه های بی��ش از هزار واحد 
مس��کونی، واحدهای آموزشی، فرهنگی، پاسگاه و 

کالنتری ، مدرسه و پایگاه بسیج احداث کند. 
مجلس همچنین دولت را مجاز کرد تا س��قف 
۵ ه��زار میلی��ارد ریال، وجوه حاص��ل از واگذاری 
باقیمانده س��هام دول��ت در بانک ه��ا و بیمه های 
مش��مول واگذاری را به افزایش سرمایه بانک های 

دولتی اختصاص دهد.
براساس مصوبه دیگر مجلس مبلغ ۳ هزار و ۳00 
میلیارد ریال برای سرمایه گذاری در مناطق کمتر 

توس��عه یافته و حوزه های نوین با فناوری پیشرفته 
و تکمیل طرح های نیمه  تمام به حس��اب سازمان 

گسترش و نوسازی صنایع ایران واریز می شود. 
نمایندگان همچنین مص��وب کردند که 1۸0 
میلی��ارد تومان جهت تکمیل طرح های حفاظت و 
ساماندهی رودخانه ها، آزادسازی و پرداخت خسارت 
به تصرفات و اعیانی های مزاحم و یا اراضی در اختیار 

وزارت نیرو قرار گیرد. 
تکلیف مجلس به وزارت راه و بنیاد مسکن 

این گزارش می افزاید براس��اس مصوبه مجلس 
وزارت راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقالب اسالمی 
و شهرداری ها موظف شدند در شهرک ها و شهرهای 
جدی��د، اراضی مناس��ب برای اح��داث حوزه های 
مقاومت بس��یج و سالن های ورزش��ی صالحین را 
بدون اخذ هزینه در اختیار سازمان بسیج بگذارد.

 بر اساس مصوبه دیگر نمایندگان نیم  درصد تا 
دو درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای 
تخصیص یافته دستگاه های اجرایی در جهت اجرایی 
کردن سیاس��ت های کلی نظام درخصوص پدافند 
غیرعامل مصوب فرماندهی کل قوا هزینه می شود.

گفتن��ی اس��ت محمدرضا باهن��ر نایب رئیس 
مجلس ش��ورای اس��المی در پایان جلس��ه علنی 
دی��روز گفت: فکر نمی کنم بودجه ۹4 تا پایان این 

هفته تمام شود.

جلسه مجمع تش�خیص مصلحت نظام 
صبح دیروز برگزار شد و در این جلسه 4 بند 

از قانون انتخابات به تصویب اعضا رسید.
به گزارش فارس، جلس��ه مجمع تش��خیص 
مصلح��ت نظام صبح دیروز به ریاس��ت آیت اهلل  

هاشمی رفسنجانی برگزار شد.
در این جلسه که از روسای سه قوه تنها علی 
الریجانی حضور داش��ت، ادامه بررسی و تدوین 
سیاست های کلی انتخابات پیگیری و چهار بند 

دیگر از این سیاست ها تصویب شد.
بندهای تصویب ش��ده در جلس��ه  دیروز به 

شرح ذیل است:
� اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس 
ش��ورای اس��المی، خبرگان رهبری و شوراهای 
اسالمی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیر 
نظر هیئ��ت اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب 
وزیر کشور به عنوان رئیس هیئت، وزیر اطالعات، 
دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل 
کش��ور، رئیس دیوان محاسبات و یک نماینده 
از ط��رف قوه مقننه به انتخاب مجلس ش��ورای 

اس��المی و هفت نفر از شخصیت های فرهنگی، 
اجتماعی، سیاسی به عنوان معتمدین که وظایف 
ای��ن هیئ��ت و نیز ترکیب وظای��ف هیئت های 
اجرایی اس��تانی و شهرستانی را قانون مشخص 

می کند.
� وزارت کشور، ۳0 نفر از معتمدین اصناف، 
نخبگان و اقشار مختلف اجتماعی را که شرایط 
آنها را قانون تعیین می کند، با هماهنگی شورای 

نگهبان دع��وت و آنها از میان خود، 7 نفر را به 
عن��وان معتمدین مردم برای عضویت در هیئت 

مرکزی انتخاب می کند.
برگ��زاری  تاری��خ و همزمان��ی  تنظی��م   �
انتخابات ه��ای عموم��ی به گون��ه ای که فاصله 
برگزاری آنها حدود دو س��ال  باش��د و مراحل و 
س��از و کار اجرایی آن تا حد امکان یکس��ان و 

متحد صورت پذیرد.
� تصویب قوانین جامع انتخاباتی در چارچوب 
سیاس��ت های کلی و عدم تغییر آن برای مدت 
حداقل ده س��ال، مگر به ضرورت و با نصاب دو 

سوم آرا در مورد کمتر از ده سال
گفتنی اس��ت پیش��نهاد و بازنگری و اصالح 
قانون انتخابات در اردیبهش��ت ماه سال 1۳۸7 
توس��ط وزیر وقت کش��ور خدم��ت مقام معظم 

رهبری تقدیم شد.
رئی��س مجمع تش��خیص مصلح��ت نظام، 
ارجاع پیش نویس سیاس��ت های کلی انتخابات 
ب��ه مجمع را قطعه ای تاریخی مهم برای مجمع 

ذکر کرده بود.

تصویب چهار بند از قانون انتخابات در جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام  

برخی از اعضای ارشد حزب اراده ملت ایران 
از تقلب در انتخابات شورای مرکزی حزب اراده 
ملت ایران خبر داده و خواس�تار پیگیری این 
موضوع از شورای هماهنگی جبهه اصالحات و 

وزارت کشور شدند.
به گزارش فارس، اول اسفندماه سال جاری بود 
ک��ه کنگره حزب اراده ملت ای��ران )حاما( در تاالر 
همایش ه��ای فرهن��گ و هنر ته��ران و به تبع آن 

انتخابات اعضای شورای مرکزی حزب برگزار شد.
اسماعیل مختاری قبل از برگزاری کنگره حزب 
حاما س��خنگویی حزب را برعهده و  اظهار داش��ت: 
برخی از اعضای حزب اراده ملت نسبت به تخلفات 
صورت گرفته در انتخابات شورای مرکزی حزب حاما 

اعتراض داشته و خواستار پیگیری هستند.

وی تصریح کرد: در روند انتخابات شورای مرکزی 
حزب اراده ملت تعرفه های اضافی به صندوق ها واریز 
شده است به عبارت دیگر برخی از اعضا بیش از یک 
تعرفه در دس��ت داشته  و این تعرفه ها را به صورت 

تکراری واریز کرده اند.
کمال مرادی رئیس کمیته مالی و پشتیبانی حزب 
اراده ملت نیز در همین رابطه توضیح داد: در انتخابات 
اخیر شورای مرکزی حزب اراده ملت جمعاً 100 تا 1۵0 
نفر حق رای داشتند اما ۳77 رای از صندوق ها بیرون 
کش��یده شده اس��ت و ۳14 نفر هم به دبیرکلی آقای 
حکیمی پور رای داده اند! مرادی تصریح کرد: ما مراتب 
اعتراض خود را به شورای هماهنگی جبهه اصالحات و 
همچنین مدیرکل سیاسی وزارت کشور اعالم کرده ایم 

و خواستار حقوق از دست رفته خود هستیم.

تقلب در انتخابات درون تشکیالتی یک حزب  اصالح طلب

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
گف�ت: اعتبارات در نظر گرفته ش�ده برای 
راه ان�دازی 10 آزمایش�گاه تحقیقات�ی در 
مقایسه با پارسال 30 میلیارد تومان افزایش 

یافته است.
به گ��زارش خبرگزاری ها، حس��ن قاضی زاده 
هاش��می اف��زود: این افزای��ش در نتیجه کاهش 

اعتبارات در بخش های دیگر بوده است. 
این آزمایش��گاه ها زیر نظر دانشگاه های علوم 
پزش��کی اداره خواهند ش��د و تنه��ا به مباحث 
تحقیقاتی و پژوهشی خواهند پرداخت و در این 

آزمایشگاه ها خدمات درمانی ارایه نخواهد شد.
هاشمی، تحقیق و توس��عه حوزه پژوهش را 
در کشور بس��یار حائز اهمیت دانس��ت و افزود: 
هزینه تحقیق و توسعه در کشور بسیار کم است 
در صورت��ی که این امر در دراز مدت تاثیرگذاری 

بسیار خوبی خواهد داشت.
وی میزان بودجه ای که در س��ال ۹۳ به کل 
تحقیقات کش��ور اختصاص داده شد را 2 هزار و 
۳00 میلی��ارد تومان اعالم کرد که از این میزان 
۳۸ درصد معادل ۸00 میلیارد تومان سهم وزارت 
عل��وم و 1۳ درصد معادل ح��دود ۳00 میلیارد 
تومان سهم وزارت بهداشت است و این در حالی 
اس��ت که 40 درصد تولید علم کش��ور را وزارت 
بهداش��ت انجام می دهد و باید س��هم بیش��تری 
به حوزه س��المت در بخش تحقیقات اختصاص 

داده شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: 
اتمام طرح های نیمه تمام این وزارتخانه با اعتبارات 

موجود دست کم 2۵ سال به طول می انجامد.
قاضی زاده هاش��می ب��ا بیان اینک��ه احداث 
بیمارستان های جدید در مشهد با همکاری سایر 
بخش ها امکان پذیر است، گفت: هم اکنون دولت 
منابع مالی برای ساخت دو تا سه بیمارستان هزار 

تختخوابی در این کالنشهر را ندارد.
هاش��می اظهار کرد: دو بیمارس��تان بزرگ و 
آموزشی امام رضا)ع( و قائم)عج( در مشهد قدمت 
بس��یار داشته و فرس��وده اند و باید در این زمینه 
چاره اندیش��ی شده و بیمارس��تان هایی در کنار 

بزرگراهها و با دسترسی بیشتر ایجاد شود.
وی ب��ا بیان اینکه ش��هر مش��هد بیش��ترین 
حاشیه نش��ین را در س��طح کش��ور دارد ادام��ه 
داد: ظ��رف ۶ م��اه ابتدایی س��ال آین��ده تمامی 
حاشیه نشین های شهر مشهد مورد حمایت و تحت 

پوشش خدمات بهداشتی قرار خواهند گرفت.
هاش��می همچنین ب��ا بیان اینک��ه در طی 
سال های گذشته در زمینه تولید دارو و تجهیزات 
پزش��کی اقدام موثری در کشور انجام شده است 
افزود: در این راس��تا اگر تولیدکنندگان داروی با 
کیفیت و مشابه نمونه خارجی تولیدکنند به طور 
حتم از حمایت های خوبی از طرف وزارت بهداشت 

روبرو خواهند شد.

وزیر بهداشت خبر داد

افزایش 30 میلیارد تومانی اعتبارات
 برای راه اندازی 10 آزمایشگاه تحقیقاتی

سازمان حج و زیارت طي اطالعیه اي پیرو 
اخت�الل در روند صدور ویزاي عمره گزاران 
از احتم�ال تغییر در برنامه اعزام هاي عمره 

خبر داد.
ب��ه گ��زارش پایگاه اطالع رس��اني حج، متن 

اطالعیه سازمان حج و زیارت بدین شرح است:
همانگونه که قباًل هم به اطالع مردم شریف 
و متقاضیان عزیز سفر عمره رسید، اعزام عمره 
گزاران ایراني به سرزمین وحي از هفته اول ماه 
صفر آغاز ش��د و تاکنون بیش از 2۸0هزار نفر 
زائرین گرامي توفیق تشرف به عمره نصیبشان 
گردیده اس��ت لیکن متأس��فانه ط��ي روزهاي 
گذشته س��فارت کشور عربس��تان در تهران و 
کنسولگري مش��هد یکباره اقدام به کاهش ۵0 
درص��دي صدور ویزاي زائرین عمره نمودند که 
ای��ن اقدام روند اعزام عم��ره هموطنان را دچار 

اختالل خواهد کرد.
اگرچه انتظار آن مي رفت که با توجه به تالش 
جدي دستگاه دیپلماسي کشور، مسئولین ذیربط 
کشور عربستان نیز ضمن محترم شمردن حقوق 
زائرین عزیزي که سالها مشتاقانه منتظر تشرف 
به سرزمین وحي بوده و آماده سفر شده اند، نهایت 
مساعدت را به منظور تسهیل سفر مهمانان حرم 
امن الهي مبذول نمایند، لیکن متأسفانه علیرغم 
همه تالش ها و پیگیري هاي انجام شده، این امر 

محقق نگردید و نظر به اینکه عدم صدور روادید 
زائ��ران به منزله ممانعت از س��فر ای��ن عزیزان 
مي باشد لذا س��ازمان حج و زیارت ضمن پوزش 
از زائرین فهیم وصبور بواسطه رفتارهاي صورت 
گرفته، همچنان امیدوار است تا با تالش دستگاه 
دیپلماسي کشور گره از این مشکل گشوده شود 
و سفارت کشور عربستان در تهران و کنسولگري 
این کشور در مشهد نیز به منظور انجام تعهدات 
اخالق��ي و قانوني مندرج در قراردادهاي منعقده 
)که متوجه ش��رکتهاي سعودي مي باشد( ضمن 
تکریم ضیوف الرحمن مساعدت و همکاري الزم 

را مبذول نمایند.
الزم ب��ه توضیح اس��ت در غی��ر اینصورت و 
تا زمانیکه این مش��کل مرتف��ع نگردیده، بناچار 
مي بایستي متناسب با وضعیت جدید، تغییراتي در 
برنامه اعزام ها همچنین جابجایي گروههاي قیمتي 
و احتماالً تغییر خطوط هواپیمایي صورت گیرد 
که این تغیی��رات احتمالي از طریق دفاتر حج و 
زیارت استانها و کارگزاران محترم به اطالع زائرین 

عزیز خواهد رسید.
در پایان تأکید مي گردد چنانچه زائرین عزیز 
و بزرگوار بدلیل تغییر در شرایط، تمایل به سفر 
در موس��م عمره جاري نداش��ته باشند، این حق 
برایشان محفوظ خواهد بود تا در اولویت تشرف 

سال بعد قرار گیرند.

سازمان حج و زیارت در اطالعیه اي اعالم کرد

تغییر برنامه اعزام  زائران عمره گزار 

طرح »دست های مهربانی« با هدف کمک به 
ایتام، مستمندان و خانواده های بی سرپرست 
استان تهران و در راستای اجرای امینانه نیات 
خیرخواهانه واقفان خیراندیش در این استان 

اجرا و تا 14 اسفندماه ادامه دارد.
حجت االس��الم غالمرضا محم��دزاده مدیر کل 
اوقاف و امور خیریه استان تهران با اعالم خبر فوق 
افزود: این طرح با هماهنگی ادارات کل بهزیستی، 
کمیت��ه امداد امام خمینی و آم��وزش و پرورش از 
7 اس��فند آغاز شده اس��ت. وی در ادامه با اشاره به 
اینکه در اجرای این طرح کرامت انسانی خانواده های 
نیازمند حفظ ش��ده است، گفت: طرح »دست های 
مهربانی« متناسب با نیت واقفان خیراندیش، پوشاک 
و ارزاق مورد نیاز این خانواده ها را در اختیار آنان قرار 
می دهد. حجت االسالم محمدزاده ارزش این کمک ها 
را ۸0 میلی��ارد ریال عنوان ک��رد و افزود: کمک ها 
در قالب یک هزار س��بد کاال به ارزش هر سبد سه 

میلی��ون ریال، کاالبرگ و کارت های نقدی به مبلغ 
یک میلیون ریال و بیشتر به ایتام و نیازمندان تحویل 
می شود. وی با اشاره به اجرای طرح های ویژه پایان 
س��ال و ایام نوروز در استان تهران افزود: طرح های 
مهر تندرس��تی، مهر تحصیلی و طرح حفظ قرآن 

کریم در طول سال نیز برگزار شده است.
مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران افزود: 
در طرح مهر تندرستی بیماران نیازمند با معرفی به 
1۸0 موقوفه درمانی این استان از خدمات درمانی 
بهره مند می شوند. وی با اشاره به طرح حفظ قرآن 
کریم در بقاع متبرکه گفت: 1۵ اس��فند ماه آزمون 
حف��ظ قرآن کریم به طور متمرکز در بقعه متبرکه 

امامزاده حمیده خاتون برگزار می شود.
حجت االسالم محمدزاده تاکید کرد: به مناسبت 
ایام فاطمیه نیز س��وگواره یاس نبوی در 1۳۵ بقعه 
متبرک اس��تان تهران با حضور 400 مبلغ بومی و 

140 مبلغ اعزامی از شهر قم برگزار می شود.

حجت االسالم محمدزاده مدیر کل اوقاف و امور خیریه استان تهران:

دست های مهربان واقفان به كمک نیازمندان می آید

مدیرعام�ل اتحادی�ه ش�رکت های تعاون�ی 
مس�افربری کش�ور گفت: پیش فروش اینترنتی 
بلیت های نوروزی از امروز و پیش فروش حضوری 

از 17 اسفند آغاز می شود.
احمدرض��ا عامری در گفت وگو با فارس بیان کرد: 
پیش فروش حضوری از طریق دفاتر س��طح ش��هر و 
دفاتر مستقر در پایانه های مسافری خواهد بود، ضمن 
آن که پیش فروش اینترنتی نیز از طریق س��ایت های 

شرکت های تعاونی مسافری انجام می شود.
مدیر عامل اتحادیه  شرکت های تعاونی مسافربری 
کش��ور درباره نظارت بر عملکرد ناوگان در ایام نوروز 
بیان کرد: س��ازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای به 
عنوان حاکمیت در پایانه های مسافری مستقر است و 
بر عملکرد ناوگان نظارت دارد، همچنین در تمام ایام 
سال مدیران فنی شرکت های تعاونی با بررسی صورت 
وضعیت مس��افر و نظارت فنی بر ایمنی خودرو تالش 

می کنند سفر برای مسافران با آرامش همراه باشد.
عامری اظهار داشت: هر سال و در راستای جبران 
تردد یک س��رخالی ناوگان در نوروز، قیمت بلیت های 
نوروزی تا 2۵ درصد افزایش می یافت که امس��ال این 
افزایش اعمال نمی ش��ود. بنابرای��ن گزارش در بهمن 
ماه امس��ال نرخ بلیت های اتوبوس تا حدود 20 درصد 

افزایش یافت. طبق اعالم مسئوالن سازمان راهداری، 
نحوه عملکرد پیش فروش توسط ادارات کل حمل ونقل 
و پایانه های اس��تانی نظارت دقی��ق صورت می گیرد، 
هماهنگی با نهادهای دست اندرکار به ویژه پلیس راه 
در خصوص مواردی همچون کنترل شرایط الزم برای 
رانندگان، کنترل اس��تانداردهای فنی وس��ایل نقلیه 
به ویژه ناوگان کمک��ی، نظارت بر جلوگیری از پیاده 
کردن مس��افران در اطراف پایانه ها و تسهیل جریان 
ترافیک��ی جاده ها برای عبور کاروان های راهیان نور از 
موارد پیش بینی شده در راستای اجرای طرح نوروزی 

امسال است.
مرک��ز مدیریت راه های کش��ور نیز در راس��تای 
مدیری��ت ترافیک جاده ای و اطالع رس��انی آنالین در 

اختیار مسافران خواهد بود.
در طرح نوروزی امسال همانند سال های گذشته 
ش��ماره های 141  )210 خط( و ۹-۸۸۹2۶۶۶۸ در 
خصوص وضعیت راه ها به طور شبانه روزی پاسخگوی 
هموطنان هس��تند و سرویس پیام کوتاه 1000141 
جهت دسترس��ی آس��ان مس��افران به وضعیت راه ها 
و فاصله بین ش��هرها )با وارد کردن کد ش��هر مبدا و 
کد ش��هر مقصد برای اعالم وضعی��ت و طول محور( 

فعال است.


