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اجتماعی کردن «علوم عقلی
به سبک مرتضی مطهری

»

در اتفاقی که باید آن را به فال نیک گرفت ،امسال ،در آستانه
سالروز شهادت آیت ا ...مرتضی مطهری ،دست اندرکاران
برگزاری همایش حکیم تهران (نکوداشــت مرحوم آقا علی
مدرسزنوزی)بارهبرمعظمانقالباسالمیدیداریداشتند
که طی آن ،حضرت آیت ا ...خامنه ای به صورت مبسوط ،به
موضوعفراگیریعلومعقلیوبهویژهفلسفهپرداختند.رهبر
انقالبدرایندیدار،باتاکیدبرلزومفعالیتحوزههایعلمیه
در عرصه بسط و گسترش علوم عقلی و نیز ارائه نوآوری های
فلسفی ،به برخی راهکارهای آشنا کردن جوانان با مباحث
فلســفی هم اشــاره کردند که تدوین خالصه ای قابل فهم از
نظرات بزرگان فلســفه ،از جمله آن ها بــود .مباحث عمیق و
کاربردیمطرحشدهدرایندیداررا،ازآنروباسالروزشهادت
استادمطهری،قریندانستیمکهمرتضیمطهری،نمونهای
موفقوکمنظیردرکشاندنمباحثفلسفیبهساحتاجتماع
وبهویژهذهنوضمیرجوانانبودهاست.بهدیگرسخن،کمتر
جوانپابهسننهادهایرامیتوانیافتکهازمیراثکالمی-
فلسفیمطهریبهرهاینبردهباشد.امارمزموفقیتمطهری
درانتقالمیراثغنیفلسفهاسالمیبهجوانان،چهبود؟
پاسخ های گذشتگان با صورت بندی نوین برای مسائل
روز
مطهری احاطه ای بی کم و کاســت بر مســائل روز داشت
و تقریبا تمامی مکاتب مطرح در ســال های دو دهه  40و
 50خورشیدی را به خوبی می شناخت؛ از مکتب فکری
مارکس و ا ِ
ِنگلس تا رویکرد فلسفی برتراند راسل و دیوید
هیوم .به همین دلیل حتی از جوانان دوره خویش یک گام
پیشتر بود و به راحتی می توانســت با آن ها ارتباط برقرار
کند .مطهری نیک می دانســت که بخش قابل توجهی از
دیدگاه های روز با اصول اندیشه اسالمی سر ناسازگاری
دارد ،بنابراین به نقد آن ها همت گماشــت .راهکار بدیع
مطهری آن بود که برای پاسخ گویی به شبهات روز ،سراغ
میــراث غنــی فلســفه اســامی و باالخص حکمــت صدر
المتالهین رفت امــا دیدگاه های گذشــتگان را با صورت
بنــدی نوینــی عرضــه و ارائه کــرد کــه تــوان رویارویی با
شبهات روز را داشت .به این ترتیب ،مطهری توانست غنا
و انعطاف فلسفه اسالمی را در مواجهه با شرایط نوین ،به
رخ مدعیان دیگر مکاتب فلسفی بکشد.
فلسفهایبرایفهمیدن
مرتضــی مطهــری دریافته بــود که صــورت بنــدی میراث
فلسفیفیلسوفانمسلمانهنگامیمفیدوموثرخواهدبود
که با زبانی قابل فهم به عموم مردم و به ویژه جوانان عرضه
شــود .از همین رو ،با آن که خــود به پیچیــده ترین ظرایف
فلسفی آگاه و مسلط بود ،کوشــید آثار گفتاری و نوشتاری
اش برای همگان قابل فهم باشــد .جالب آن که ،این ساده
ســازی مفاهیم فلســفی ،هیــچ گاه از جنبه نخبگانــی آثار
مطهری نکاســت و به تعبیر امــام (ره) ،آثار او بــرای عارف و
عامی ،بسیار سودمند بود.
انصافدرنقلونقددیدگاههایمخالفان
رویکــرد فلســفی مطهری بــا زوایــای اخالقی شــخصیت
او ،کامــا درآمیخته بــود و برهمین مبنــا ،هنگامی که می
خواســت دیدگاهی را نقد کند ،اوال ،در نقل و ارائه دیدگاه
مخالفش امانتدارانه عمل می کرد و ثانیا ،در بازگویی نقاط
منفی و مثبت دیدگاه های مخالفش ،چنان پروای اخالق
آن واحد،
را داشــت که خوانندگان آثارش می توانستند در ِ
تضارب دو دیدگاه را به صورت کامل نظاره گر باشــند .این
ویژگی برجســته ،منجر به آن شــده بود که آثــار مطهری نه
تنها در حوزه هــای علمیه ،بلکه در محافل دانشــگاهی نیز
هواخواهانی جدی داشته باشد.

بازپرس شــعبه دوم دادســرای فرهنــگ و رســانه تهران
اعالم کرد :کلیه ارائــه دهندگان خدمات دسترســی به
اینترنتکشوربهخصوصشرکتارتباطاتزیرساختو
اپراتورهایتلفنودارندگانپروانهارائهخدماتارتباطات
ثابــت مکلف هســتند از تاریــخ 10اردیبهشــت1397
برای مسدودســازی کامل وب سایت و اپلیکیشن شبکه
اجتماعیتلگراماقدامکنند.بهگزارشخبرگزاریمیزان،
بازپرسشعبهدومدادسرایفرهنگورسانهتهراناعالم
کرد :با توجه به فراهم شدن بســتر ارتکاب جرایم متعدد
ازجملهجرایممشروحهذیل:
-۱اخــال در وحدت ملــی وایجاد اختالف بین اقشــار
جامعهبهویژهازطریقطرحمسائلنژادی،قومیوتحریک
واغوایمردمبهشورشوآشوب
-۲جمــع آوری اطالعــات مــردم وکشــور و دسترســی
بیگانگانبهحریمخصوصیودادههایشهروندانایرانی
وجاسوسیبهنفعاجانب
 -۳انتشــار ،توزیع و تجــارت انواع محتوای مســتهجن و
خالفعفتعمومیوگسترشفسادوفحشادرجامعه
-۴اهانتبهمقدساتوارزشهایاسالمیوتبلیغبهنفع
فرقههایمنحرفومخالفاسالم
-۵نشــر اکاذیب و تشــویش اذهــان عمومــی و لطمه به
آسایشعمومی
-۶قاچاقکاالوارزوموادمخدرودیگرکاالهایغیرمجاز
-۷اقــدام علیــه امنیــت کشــور ازطریــق گروهکهای
تروریستی
-۸کالهبــرداری ،نقض مالکیت معنــوی و دیگر جرایم
مالی
-۹تبلیغعلیهنظامجمهوریاسالمیایران

-۱۰هتکحیثیتاشخاص
در اجرای ماده ۱۱۴قانون آیین دادرسی کیفری و ماده
 ۷۵۱قانــون مجازات اســامی و به اســتناد اصل۱۵۶
قانون اساسی و مواد،۵۱۴،۵۱۳،۵۱۲،۵۰۰،۴۹۸
 ۷۲۹،۷۰۰،۶۹۸،۶۹۷،۶۳۹،۶۱۰،۶۰۹تا۷۳۱
و ۷۴۲تا ۷۵۰قانون مجازات اسالمی بخش تعزیرات و
ماده ۶قانونمطبوعات،دستورمسدودسازیپیامرسان
تلگرام صادر واعالممی شود.با توجه به مراتبفوقکلیه
ارائه دهندگان خدمات دسترســی به اینترنت کشور به
خصوصشرکتارتباطاتزیرساختواپراتورهایتلفن
و دارندگان پروانــه ارائه خدمات ارتباطــات ثابت مکلف
هستند از تاریخ  97.02.10برای مسدودسازی کامل
وبسایتواپلیکیشنشبکهاجتماعیتلگراماقدامکنند.
متذکرمیشودمسدودسازیبایدبهنحویاجراشودکه
محتوایشبکهمذکورباهیچنرمافزاری(اعمازفیلترشکن
ونظایرآن)درکشورقابلدسترسنباشد.تخلفازاجرای
ایندستورمستوجبتعقیبکیفریخواهدبود.
▪شورای عالی فضای مجازی :دستور فیلتر تلگرام
الزم االجراست

در همین حال محمد حســینپور ،مدیــر روابطعمومی
شــورای عالی فضای مجازی نیز اعــام کرد :فیلترینگ
تلگرام براساس دستور قضایی کامال قانونی است و باید
براساس آن عمل شود .وی در پاسخ به این سوال که مگر
تصمیمگیری در خصوص فیلتر تلگرام برعهده شــورای
عالی فضای مجازی گذاشته نشــده بود؟ افزود :دستور
قضایی منافاتی با تصمیم شــورا ندارد و بایــد به آن عمل
شود.

سرانجام پس از سه سال

دریافت  ۱۰ریال عوارض از هر پیامک لغو شد؛ الزام
اپراتورهابه بازگرداندن مبالغ دریافتی
معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان تنظیم مقررات و
ارتباطاترادیوییدرنامهایبهمدیرانسهاپراتورموبایل
دریافت ۱۰ریالعوارضازهرپیامکراملغیاعالمکرد.
به گزارش فارس ،مجید حقی ،معاون رگوالتوری اعالم
کــرد :دریافت مبلــغ ۱۰ریال بابــت عوارض ارســال هر
پیامکدرسال ۹۷پشتوانهقانونینداردوازتاریخارسال
نامــه( )97.1.27دریافت مبلغ متوقــف و تمامی وجوه

دریافتی طی امســال بــه مشــترکان بازگردانده شــود.
نمایندگان مجلس شــورای اســامی در اسفند1393
یک بنــد الحاقی درآمــدی به تبصــره 19الیحــه بودجه
اضافهکردهبودندکهبراساسآن،اپراتورهایتلفنهمراه
موظف بودند عالوه بر قیمت هر پیامک ،به طور مضاعف
مبلغ  10ریال از ارسال کنندگان پیامک دریافت و آن را
بهحسابدرآمدعمومینزدخزانهداریکشورواریزکنند.

معاون وزیر ارتباطات در پاسخ به خراسان اعالم کرد:

 ۳پیامرسان بومی وام 5میلیاردتومانی دریافت کردند

زهــرا حاجیــان  -معــاون وزیــر ارتباطــات و فنــاوری
اطالعات از اعطای وام پنج میلیارد تومانی به ســه پیام
رسان بومی و همچنین بهره برداری از مرحله آزمایشی
پروژه دولت همراه خبر داد .رسول سراییان روز گذشته
در نشست خبری ودر پاسخ سوال خبرنگار خراسان در
خصوص انتقاداتی که از مدل حمایتی این وزارتخانه از
پیام رسان های بومی مطرح است و تحقق نیافتن وعده
اعطای تسهیالت پنج میلیارد تومانی به این پیام رسان
ها گفت  :برخی پیام رســان های بومی بــه دلیل تامین
نشدن ضمانت نامه هنوز موفق به دریافت این وام نشده
اند امــا تا این لحظه ســه پیام رســان داخلی ایــن وام را
دریافت کرده اند .یک پیامرسان دیگر نیز مراحل نهایی
دریافت وام را پشت سر میگذارد .وی همچنین از آغاز
بهره برداری آزمایشــی از پروژه دولت همراه خبر داد و
گفت  :اپلیکیشــن دولت همراه هم اکنون در کافه بازار
قابل دانلود است .این ســامانه به صورت شــبانهروز در
همه ایام سال قابل دسترسی است و هم اکنون 12هزار

نفر از این سیســتم اســتفاده میکنند به عالوه تاکنون
 16دستگاه در حدود  50خدمت را در آن ارائه دادهاند
و تعداد درخواستها از این سامانه نیز حدود دو میلیون
تقاضا بوده اســت .ســراییان همچنین از الزامی شدن
داشــتن هویت یکتا و هویت مکان یکتا بــرای ایرانیها
در دریافت خدمات دولت الکترونیک خبر داد و گفت :
طبق مصوبه شورای اجرایی فناوری اطالعات ،داشتن
سیســتم شناســایی هویت الزامی شده اســت و تا پایان
سال ارائه خدمت به شهروندان ایرانی منوط به داشتن
شناسه هویت یکتا و هویت مکان یکتا میشود از این رو
هرایرانیبایدیککدملیبهعالوهیکآدرسمکانیکتا
داشته باشــد و ارائه خدمات به افراد تنها با احراز این دو
شناسه امکان پذیر خواهد بود.وی ادامه داد  :مقدمات
انجام این برنامه هم اکنون آماده شده است و سامانهای
برایثبت کدملیو کدپستی واستعالم کدپستی وجود
دارد کــه از پایــان ســال آینده ایــن برنامه به طــور کامل
یشود.
اجرایی م 

معرفی مشهد به عنوان مرجعیت علمی ،امری آرمانی و دست نیافتنی نیست
میرزاده  -تولیت آســتان قدس رضوی ،عصر روز گذشته
در دانشــگاه فردوسی مشهد حاضر شــد و به پرسش های
استادان و دانشجویان پاسخ داد.
در ایـن دیـدار صمیمـی کـه در آمفـی تئاتـر دانشـکده
علوم دانشـگاه برگزار شـد ،حجت االسلام والمسـلمین
رئیسـی بـا اشـاره بـه ظرفیـت هـای مشـهد در زمینـه
هـای مختلـف علمـی گفـت :معرفـی مشـهد بـه عنـوان
مرجعیـت علمی ،امـری آرمانی و دسـت نیافتنی نیسـت
و این ظرفیـت در دانشـگاه ها و حـوزه هـای علمیه وجود
دارد .وی بـا تاکیـد بـر اسـتفاده از جوانـان در سـطوح
مختلف مدیریتی افزود :از بازنشسـته ها باید در سـطوح
مشـورتی اسـتفاده کرد اما در بحـث اجـرا معتقدیم که از
میدان دادن بـه جوانان در کشـور ضرر نکـرده ایم و ضرر
نخواهیـم کـرد .عضـو مجلس خبـرگان رهبـری بـا تاکید
بر اسـتفاده از نیروهای بومی و جوان مشهد در مجموعه
آسـتان قـدس رضـوی گفـت :حتـی در بخـش هایـی کـه

حرفمردم



ستون «حرف مردم» انعكاس دهنده صادق حرفهای شماست.

تلفن051 37009111 :

•• اگـر مـا خانـم هسـتیم کـه جنـس خودمـان را بهتـر می
شناسـیم ،این بـی حجابی هـا دالیلی دارد که خودشـان
بهتـر از هرکسـی مـی داننـد چیسـت! یعنـی شـما فکـر
مـی کنیـد اگـر االن هیـچ مشـکلی نداشـته باشـیم ،ایـن
افراد دسـت از بـی حجابـی برمی دارنـد؟ اصلا این طور
نیسـت .
••مـی خواسـتم از طریـق روزنامـه شـما بـه پـدر و مـادر
محمـد حسـین تسـلیت و تهنیـت عـرض کنـم و بگویـم
محمدحسـین فقـط فرزند شـما نبـود بلکه جگرگوشـه ما
اهالـی خراسـان جنوبـی نیـز اسـت .چـرا کـه بـا خواندن
خـط بـه خـط حادثـه اشـک ریختیـم و گریـه کردیـم .مـی
خواهـم بـه شـما عزیـزان داغـدار عـرض کنـم کـه شـک
نکنید محمدحسـین بـا صاحبان نام خود محشـور اسـت
زیـرا کودکـی بـی گنـاه در راه علـم آمـوزی جـان خـود را
نثـار کـرد و نگذاشـت فـردی پسـت ،کثیـف و شـیطان
صفـت بـه هـدف شـوم خـود برسـد.
••کارگ ــران زحم ــت ک ــش و محت ــرم در دی ــدار مس ــتقیم
وزیــر محتــرم کار بــا آن هــا گالیــه هــای بســیار زیــادی در
زمینــه شــغل هــای خــود مطــرح کردنــد .ایــن مشــکالت
در ســـطح گســـترده و تقریبـــا عامـــه بـــوده (مشـــت
نمونــه ای از خــروار اســت) بنابرایــن از ایــن وزیــر خــدوم
بـــه عنـــوان عالـــی تریـــن مقـــام در حـــوزه کار و خدمـــات
رســـانی مصرانـــه تقاضامندیـــم از همیـــن اوایـــل ســـال
دســـتور برخوردهـــای قاطـــع بـــا تخلفـــات و اجحـــاف
ه ــای مط ــرح ش ــده علی ــه کارگ ــران پیمان ــکاری و  ...را
صـــادر کننـــد.
••متعلقـات مسـتمری کارگـران بازنشسـته را هماننـد
کارمنـدان بازنشسـته قـرار دهیـد و عدالـت نسـبی را
برقـرار کنیـد.
••آمریـکا از ایـن ناراحـت اسـت کـه قـدرت و بـرد سلاح
ایرانی از سلاح های خودشـان بیشـتر اسـت که ایران را
بـا ارسـال سلاح بـه یمـن متهـم مـی کند.
••در انتقـاد از سـخنان رئیـس جمهـور کـه گفتنـد «بیـش
از  53میلیـارد بودجـه مـا صـرف مسـتمری بگیـران مـی
شـود» بایـد عـرض کنم شـما قبلا طـی  30سـال خدمت
ایـن پـول هـا را از مـا گرفتیـد و ایـن که مـا عمـری خدمت
کردیـم کـه ایشـان این طـور نظـر مـی دهند.
•• از رسـالت روزنامـه وزیـن خراسـان بـرای درج تجمـع
بانـوان شـهرک شـهید رجایـی در اعتـراض بـه توهیـن
روزنامـه شـرق و سـایت آفتـاب کـه باعـث احقـاق حقـوق
زنـان منطقـه شـد صمیمانـه سـپاس گـزارم.
•• بـا تجربـه ای کـه دارم و تحقیقـی کـه کـردم گیجـی
گیجـی درسـته.
••یک سـال پیش در مسـابقه کوشـش سـیمای خراسـان

پیامك2000999 :

ایتا،

آیگپ ،

سروش9033337010:

شـمالی  50هـزار تومـان برنـده شـدم .از آن زمـان هیـچ
خبـری نشـد  ،بـه روابـط عمومی صـدا و سـیما پیـام دادم
باز هم خبری نشـد .اگـر قرار بـه دادن جایزه نیسـت پس
چـرا اعلام مـی کنند؟
••روزنامه خراسـان چرا چهـره جنایتـکاری را که کودک
 10سـاله بـی گنـاه را کشـت کامـل نشـان نمـی دهـی
دقیقـا چـرا؟! شـاید جنایـت دیگـری هـم کـرده باشـد
بگذاریـد مـردم ایـن هـا را بشناسـند.
••آقـای روحانـی ،بـه دلیـل وضعیـت بسـیار بـد اقتصـاد
بیمـار دولـت تدبیـر و امیـد شـما مجبـورم مغـازه ام را
جمـع کنـم ،حـاال جـواب زن و نـوزادان دوقلویـم را چـه
بدهـم؟
••یـادم هسـت سـال  74گوسـفند زنـده کیلویـی 200
تومـان بـود اگـر یـک گوسـفند بـا وزن  40کیلـو مـی
خریـدی هشـت هـزار تومـان کل وجـه پرداختی می شـد
اما االن بـرای گوسـفند  40کیلویی  800تـا  900هزار
تومـان بایـد پـول بدهـی کـه دقیقـا صـد برابر شـده اسـت
حاال اگـر مـردم یـک هفتـه گوشـت نخورنـد چه می شـود
گوشـت ارزان مـی شـود مثـل زمیـن!
••بـازار مسـکن رو داره «دیـوار» خـراب مـی کنـه ،لطفـا
بخـش مسـکن رو حـذف کنیـد ...اتحادیـه مسـکن االن
کجاسـت؟!
••افزایـش  10درصـدی میزان مسـتمری خانـواده های
تحـت پوشـش کمیته امـداد امـام خمینـی (ره) ،مدت ها
قبـل از تعییـن حداقـل حقـوق در سـال جدیـد ،یکسـان
سـازی بـا درصـد تـورم جامعـه بـه حسـاب نمـی آیـد.
تقاضـای تجدیدنظـر داریـم.
••محصـوالت سـایپا بیـن  5تـا  10میلیـون تومـان گـران
شـده اسـت مگـر حقـوق کارمنـد و کارگـر چقـدر افزایش
پیـدا کرده اسـت .لطفـا در این بـاره گـزارش تهیـه کنید.
••اگـر هـر هموطنـی روش یـا شـگرد خاصـی یـا برنامـه
ای در درسـت مصـرف کـردن یـا مصـرف بهینـه آب دارد
در ایـن شـرایط بـی سـابقه بـی آبـی لطفـا اطلاع رسـانی
بفرمایـد.
••اصـرار آمریـکا و برخـی اروپایـی هـا بـر اصلاح برجـام
نشـانه نفـع یـک طرفـه برجـام بـرای مـا نیسـت ،نشـانه
زیـاده خواهـی و خـوی اسـتعمارگری آن هاسـت .لطفـا
برخـی خـواص اشـتباه نکننـد .برجـام فقط یـک موضوع
از قبـل اثبـات شـده را بـه جهـان واضـح تـر نشـان داد کـه
آمریـکا قابل اعتماد نیسـت و اصوال ارزش هـای اخالقی
در برابـر منافـع آن کشـور هیـچ جایـی نـدارد.
••اگـر اروپـا بخواهـد ایـران را تحریـم کنـد ،ایـران بایـد
حـق قانونـی خـود بداند کـه بـه دلیـل نقـض قوانینـی که
خودشـان تصویـب کـرده انـد ،آیـا دیگـر قطعنامـه هـای

نمابر05137009129 :

سـازمان ملـل وجاهـت قانونـی در نـزد کشـورها دارد؟
هرچنـد پیشـرفت در علـوم ،علـم خدایـی اسـت و علمـی
کـه خدایـی باشـد ،کسـی نمـی توانـد آن را از ملـت هـا
بگیـرد.
••ایـن جانب بـا همسـر و دو فرزنـد با مـدرک دیپلـم بیکار
هسـتم و سـهام عدالـت بـه مـا تعلـق نگرفتـه اگـر روزی
تعلـق گرفـت از چـه طریقـی پرداخـت مـی شـود چـون
بیـکارم!
•• ایـن قاتـل سـنگدل و جانی قسـی القلـب را کـه کودک
بـی گنـاه  10سـاله را کشـته نبایـد اعـدام کـرد ،بایـد بـا
ضربـات چکـش و کارد او را به درک واصل کـرد .قصاص
یعنـی همیـن ،چشـم در مقابـل چشـم.
••چ ــرا متاس ــفانه ب ــه ق ــول جن ــاب قالیب ــاف اداره کش ــور
براســاس مصالــح مــردم پیــش نمــی رود و آن هــا حــذف
شـــدند و مشـــکالت پـــس از دوران دفـــاع مقـــدس بـــا
افـــراد و گـــروه هـــای خـــاص و انحصارگـــر کـــه در همـــه
مس ــائل دخال ــت م ــی کنن ــد و چنب ــره م ــی زنن ــد پی ــدا
ش ــده اس ــت؟
••دولـت هیچ نظارتـی بر قیمـت گذاری و فروش مسـکن
ندارد و عده ای بسـاز بفروش به هـر قیمتی که تیغ شـان
ببـرد قیمـت مسـکن را بـاال مـی برنـد و موجـب گرانی در
اقتصـاد مـی شـوند .پیشـنهاد مـی کنـم دولـت از طریـق
سـازمان ثبـت و دارایـی و بانـک بـا ایجـاد سـامانه ای
ترتیبـی اتخـاذ کنـد تـا بنـگاه هـای معاملات املاک
وادار بـه ثبـت معاملات شـوند و انتقال اسـناد پـس از آن
صـورت گیـرد.
••آقای نوبخت شـما می گوییـد گرانی نداریم بله راسـت
مـی گویید چـون برای خودتـان چیـزی فکر نکنـم بخرید
که خبر داشـته باشـید!
•• الریجانـی بـا ورود بـه جلسـات سـران اعتـدال و
اصالحـات ،مـی خواهـد نقش طیـف جنـاح های فـوق را
بگیـرد و اگـر در انتخابـات ریاسـت جمهوری موفق شـد،
همـان اصـول گـرای باطنـی باشـد.
••راهنمایـی و رانندگـی و نیـروی انتظامـی بایـد عـزم
راسـخ خود را در شـهرها به ویژه مشـهد به تصویر بکشد.
یـک خـودرو بـا شیشـه دودی نبایـد در شـهر باشـد ،تمـام
تاکسـی هـای تلفنـی مجهـز بـه تابلـو بـا شـماره تلفـن،
نشـانی و نـام آژانـس باشـند .صـدای موسـیقی ازداخـل
خودرو بـه بیرون نیایـد .همچنین بی دلیـل بوق دزدگیر
را در کوچـه پـس کوچـه هـای شـهر بـه صـدا در نیاورنـد،
پیـاده روهـا را بـه اشـغال خـود در نیاورنـد و  ...بـا کمـال
تاسـف بعضـی هـا آزادی را بـد برداشـت کـرده انـد .بـا
جریمـه دادن و جریمـه گرفتـن مشـکل همچنـان باقـی
خواهـد مانـد.
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دیوان عدالت اداری رای مرتبط با طلب
جهاد کشاورزی را باطل کرد

تولیت آستان قدس رضوی در دانشگاه فردوسی مشهد:

مجبور شـده ایـم در راس آن از چهره های ملی اسـتفاده
کنیـم ،تاکیـد کـرده ایـم کـه نیروهـای بومـی جـوان بایـد
در اولویـت بـه کارگیـری باشـند .وی خاطرنشـان کـرد:
با وجود وضعیـت اقتصـادی موجود ،تالش ما در آسـتان
قـدس رضـوی ایـن بـوده کـه حتـی یـک کارمنـد و کارگـر
ایـن مجموعـه بیـکار نشـود و اقدامـات زیـادی نیـز در
فعـال کـردن مشـاغل در خراسـان بـزرگ انجـام گرفتـه
اسـت .حجـت االسلام والمسـلمین رئیسـی تاکیـد
کـرد :مـا حامـی بخـش خصوصـی هسـتیم ،نـه رقیـب
آن .وی بـا اشـاره بـه ایـن کـه هـم اکنـون اکثـر شـرکت
هـای آسـتان قـدس ،زیـان ده هسـتند ،خاطرنشـان
کـرد :در حـال بررسـی راهکارهـای مناسـب بـرای برون
رفـت از مشـکالت هسـتیم و تلاش مـا ایـن اسـت کـه
ایـن شـرکت هـا را پـس از رسـیدن بـه مرحلـه سـوددهی
واگـذار کنیـم .وی دربـاره موضـوع پرداخـت مالیـات
در آسـتان قـدس رضـوی نیـز گفـت :مالیـات تکلیفـی و

ایران آنالین  -روابط عمومی جمعیت هالل احمر در خصوص واریز کمک هزینه خرید لوازم خانگی برای زلزلهزدگان کرمانشاه ،طی بیانیهای اعالم کرد که با توجه به در دسترس بودن بانک
اطالعاتیخانوارهایآسیبدیدهوشمارهحسابسرپرستخانوار،ازسویسازمانهدفمندییارانهها،کمکهزینهخریدیخچال،کولروفرشبهحسابسرپرستخانوارواریزمیشودتابتوانند
برحسبنیازخانوادهخویشبرایخریداجناساقدامکنند.کمکهزینهدومیلیونتومانیبه 30هزارخانوارزلزلهزدهاختصاص یافتهکهواریزآنآغازشدهاست.

ارزش افـزوده را پرداخـت مـی کنیـم  .چنـد روز پیـش،
مسـئوالن امـور مالیاتـی کشـور بـه آسـتان قـدس آمدنـد
و از خـوش حسـابی آسـتان قـدس در پرداخـت مالیـات
تشـکر کردنـد.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره ساخت خوابگاه
های دانشجویی توسط آستان قدس رضوی گفت :در بحث
احداث خوابگاه های دانشجویی آمادگی داریم زمین مورد
نیاز را تامین کنیم و وزارت علوم و دانشگاه نیز ساخت و ساز
خوابگاه را انجام دهند.
تولیت آســتان قدس رضوی در پاســخ به پرسش دیگری
درباره تــرور منافقیــن نیز گفــت :منافقین بیــش از ۱۷
هزار نفر را به شهادت رســاندند و تمام مراحل در صدور
حکم آن ها طی شده بود .افتخار برخورد با جریان نفاق،
متعلق به مرحوم امام (ره) اســت و یکی از افتخارات من
نیز این اســت که با نفــاق ،فســاد ،دزدی و کالهبرداری
مبارزه کرده ام و مبارزه خواهم کرد.

 1000میلیاردبهنفع
پدیده
خراسان رضوی

صفحه3

گرانی موقت اینترنت همراه اول وضرروزیان کاربران

به روزرسانی شبکه همراه اول به قیمت ضرر و زیان کاربران
پارسا  -در حالی که این روزها روند ارائه برخی خدمات
در شــبکه همراه اول بــه دلیل به روز رســانی سیســتم با
اختالل مواجه شــده و این موضوع نارضایتی هایی را در
بین کاربران این اپراتور ایجاد کرده است  ،افزایش قیمت
ناگهانی بســته های اینترنت نوترینوی همراه اول نیز در
چند روز گذشته بر دامنه اعتراض ها افزود .ماجرا ازاین
قرار اســت که در روز های اخیــر برخی کاربــران همراه
اول برای خریــد بســته اینترنت متوجــه افزایش قیمت
این بسته ها شــدند  .براســاس اظهارات این کاربران در
حالی که بعد از حدود دو هفته که همــراه اول به بهانه به
روزرسانی سیســتم ها اجازه خرید بســته جدید از طریق
ســامانه  *1#را به کاربران نمی داد ،با رفع این مســئله و
امکان دسترسی به این ســامانه ،همراه اول بسته های
اینترنت خود را بــا افزایش قیمت به فروش می رســاند .
به طوری که قیمت هربسته اینترنت پنج گیگ یک ماهه
همراه اول که تا پیش از این  15هزار تومان بود ،اکنون با

هفت هزار تومان افزایش ،با قیمت  22هزار تومان عرضه
می شــود .البته این موضوع که باعث نگرانی واعتراض
برخی مشترکان این اپراتور شده بود ،روز گذشته برطرف
شد و کاربران با مراجعه مجدد به این سامانه متوجه شدند
که قیمت بسته ها به حالت سابق بازگشــته است .اما در
این میان بســیاری از کاربران  ،اقدام به خرید بســته ها با
قیمت جدید کرده اند وبدیهی اســت که به رغم بازگشت
قیمت ها به حالت قبل ،برخی کاربران دچار ضرر وزیان
شده اند  .این موضوع در شــرایطی اتفاق افتاده است که
به تازگــی هیچ مصوبه ای مبنــی بر ارائه مجــوز به اپراتور
های تلفــن همراه بــرای افزایش میــزان تعرفه از ســوی
رگوالتــوری ابالغ نشــده اســت  .از ایــن رو علــت گرانی
بســته های همراه اول را از دکتر زارعیان معاون شرکت
مخابرات جویا شدیم که وی با رد این موضوع تاکید کرد
":همراه اول به تازگی هیچ گونه افزایش قیمتی را روی
بسته های اینترنت خود اعمال نکرده است .وی در عین

حال افزود  :نه تنهــا همراه اول بلکه هیــچ اپراتوری نمی
تواند بدون صدور مجوز از رگوالتوری تعرفه ها را افزایش
دهد و اپراتورها تنها می تواننــد در فضای رقابتی قیمت
ســرویس های خود را بر اساس کف وســقف تعرفه تعیین
شــده تغییردهند و امکان افزایش قیمت بیشــتر از سقف
مصوب رگوالتــوری را ندارنــد  .در همین حــال به دنبال
تمــاس خبرنگار ما بــا روابــط عمومی شــرکت ارتباطات
سیار  ،علت احتمالی این وضعیت اختالل ایجاد شده در
نتیجه به روز رسانی شــبکه همراه اول اعالم شد .روابط
عمومی همراه اول همچنین اعــام کرد ،این اختالل در
برخی ازدرگاه های خرید شارژو بسته های اینترنت ایجاد
شده است اما بااین حال کاربران نگران نباشند .چنان چه
کاربری در این فرایند اقدام به خرید بســته کرده باشــد،
مبالــغ اضافه دریافتــی برای کاربــران دایمــی از طریق
سیستم وبرای کاربران اعتباری از طریق شارژ  ،اصالح و
بازگردانده خواهد شد        .
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