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 سازمان حج و زيارت در اطالعيه اى اعالم كرد 

زائران ايرانى در حج 96 شركت  مى كنند

افشاگرى قدس از 
جديدترين فعاليت 

اقتصادى زير زمينى 

فرار مالياتى 
با اجاره 

حساب بانكى

 جامعه  سازمان حج و زيارت در خصوص حج تمتع سال 1396 اطالعيه اى صادر كرد.
در اين اطالعيه آمده است: به اطالع ملت شــريف ايران اسالمى مى رساند، متعاقب 
مذاكرات حج سال آتى با وزارت حج عربستان، و با اطمينان از تامين انتظارات مورد 
نظر و با عنايت به تاكيــدات مقام معظم رهبرى، مســووالن محترم نظام جمهورى 
اسالمى ايران و مردم شــهيد پرور و بزرگوار ايران اسالمى، در خصوص تحقق حّجى 
عزت مندانه مبتنى بر امنّيت، عّزت و كرامت حجاج عزيز كشــورمان و فراهم شدن 

بستر ارايه خدمات مرتبط در حوزه هاى كنسولى، پزشكى و ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
عبدالمطهر محمدخانى

تقريباً همه رهبران كشــورهاى بزرگ و مهم جهان ســخنرانى هاى ســاالنه دارند. 
سخنرانى هاى عمومى و رسمى كه در آن از رويدادهاى سال قبل ياد مى كنند و اهداف 
برنامه هاى ســال پيش رو را اعالم مى كنند. به همين جهت اين سخنرانى ها اهميت 
بسيار بااليى بخصوص در جوامع مدعى دموكراسى پيدا مى كنند؛ زيرا خط مشى ها، 

سياست ها و برنامه ريزى هاى كالن كشور را در ...

محك قضاوت مردم درباره دولت
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برخــى فعاالن اقتصــادى و دارندگان گردش 
مالــى كالن در پى تشــديد ركــود، كاهش 
درآمدهاى نفتى، تمركز دولت بر ماليات گيرى 
بيشتر و سركشى به حساب هاى بانكى، بيش 
از پيش به بهره بردارى از حساب هاى اجاره اى 
با هدف فرار مالياتى و عوارضى روى آورده اند، 
حساب هايى كه ماهانه بين 500 تا يك ميليون 

تومان اجاره مى شوند...

در جريان بازديد آخوندى از 
فرودگاه مهرآباد اتفاق افتاد 

اعتراض مسافران
 به اُملت 

10هزار تومانى

 روسيه با برترى مقابل 
آذربايجان قهرمان شد

ايران بر سكوى 
سوم جام جهانى 

كشتى فرنگى
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 15

امام على
آنچه از دنيا در 

كف توست پيش 
از تو صاحبى 

داشته و پس از تو 
به كسانى ديگر 

مى رسد.  
قسمتى از حكمت 
416 نهج البالغه
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ميهمانسراى جديد 
  حضرت رضا

افتتاح مى شود
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  8 ميليون زائر و مسافر  در ايام نوروز 
به  مشهدالرضا سفر مى كنند

خوش آمديد

 

فرا رسيدن فرخنده ميالد كوثر هدايت، حضرت فاطمه  و روز گراميداشت مقام زن و مادر گرامى باد

فاطمه  در آيينه وحى
 معارف  با مطالعه در قرآن كريم معلوم مى شود كه وجود مقدس حضرت زهرا  در پيشگاه خداوند از منزلت ممتازى برخوردار 
 شاهد اين مّدعاست.فاطمه در كنار على، حسن و حسين ، است، چنانكه نزول بسيارى از آيات قرآن در شأن حضرت فاطمه
مراد و مقصود خداوند از «اهل البيت» در آيه تطهير مى باشــد: «انّما يريد اّهللا ليذهب عنكم الّرجس اهل البيت و يطهّركم تطهيراً». 

 ............ صفحه 6(احزاب / 33.) بنابراين به مقتضاى آيه فوق، فاطمه  از «اهل بيت» محسوب مى شود ...
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يادداشت روز

عبدالمطهر محمدخانى 
كارشناس مسايل سياسى 

 آيت اهللا موحدى كرمانى در آخرين نمازجمعه سال 95:

  8 ميليون زائر و مسافر  در ايام نوروز به پايتخت معنوى ايران سفر مى كنند

 دادستان كل كشور خبر داد

«برجام» بى اعتمادى به آمريكا را ثابت كرد

خوش آمديد

معرفى 52 فرد دو تابعيتى  به وزارت اطالعات

تسنيم: امام جمعه موقت تهران با بيان اينكه برجام 
بى اعتمادى به آمريكا را ثابت كرد، گفت: همين يك 

دفعه بس است و ديگر نبايد تجربه كنيم.
آيــت اهللا محمدعلى موحدى كرمانــى در آخرين 
نمازجمعه سال 95 اظهارداشت: تقوا سرمايه است، 
نه تنها ســرمايه آخرت است، بلكه سرمايه دنيوى 
نيز محســوب مى شــود. آيت اهللا موحدى كرمانى 
دشمن شناســى را يكى از مسايل محورى جامعه 
عنــوان كرد و گفت: برجام بــه عنوان يك تجربه، 
بى اعتمــادى به آمريكا را ثابت كرد؛ يك دفعه بس 
است و نبايد ديگر تجربه مجدد كنيم. آمريكا ثابت 
كرد دشــمن ماســت. قرار بود پس از 6 ماه تمام 
تحريم ها برداشته شــود، اما نه تنها برداشته نشد، 

بلكه به بهانه هاى واهى تحريم ها افزايش پيدا كرد.
امام جمعه موقت تهران، مسأله اقتصاد مقاومتى را 
از مسايل مهم كشــور عنوان و تأكيد كرد: انتظار 

مى رود به موضوع اقتصــاد مقاومتى در بعد اقدام 
و عمل توجه بيشترى شــود، مبادا فقط به حرف 
تأكيد شــود و عملى وجود نداشته باشد. آيت اهللا 
موحدى كرمانى با بيان اينكه رهبرى فرمودند ادامه 
وضع فعلى توليد داخلى يعنى بيكارى و اين ديگر 
ربطى به آمريكا ندارد، تصريح كرد: مسؤوالن براى 
اين بيكارى خانمان سوز فكرى كنند. اثر سمينارها 
و جلسات براى رفع مشكالت مردم چيست؟ نكند 

تنها حرف باشد و عملكردى نباشد.

قدس: مســؤوالن و دســت اندركاران در مشهد 
مقدس همچون سالهاى گذشته خود را براى ارايه 
خدمات زيارتى و رفاهى به زائران و مسافران آماده 

كرده اند.
مســؤوالن مربوطه پيش بينى كــرده اند كه آمار 
زائران و مسافران نوروزى امسال به حدود 8  ميليون 
نفر برســد و اين در حالى است كه امسال خدمات 
متفاوتى ويژه نوروز96 در مشــهد مقدس در نظر 
گرفته شــده كه تخفيف 30 تا 50 درصدى هتلها 
و اماكن اقامتى از پنجم تا 14 فروردين ماه از جمله 

آن هاست.
آستان قدس رضوى نيز توزيع غذاى متبرك را در 
نوروز96 افزايش مى دهد و در ورودى شهر مشهد 

غذاى متبرك توزيع مى كند.
در همين حال، ســخنگوى ســتاد خدمات سفر 

خراســان رضوى از ورود 765 هزار زائر نوروزى به 
مشهد تا روز گذشته خبر داد.

در اطراف حرم مطهر رضوى نيز به منظور رفاه حال 
زائران على بن موسى الرضا(ع) عالوه بر پاركينگ 
هاى پيشين، بيش از 10 هزار پاركينگ جديد نيز 

در نظر گرفته شده است.
همچنين از يــك ميليون و 630 هــزار صندلى 
ايجــادى راه آهن در نوروز96 حــدود 45 درصد 
ظرفيت كل كه 730هزار صندلى است، از مبادى 
26 گانه ســطح كشور به ســمت مشهد مقدس 

اختصاص يافته است.
خبرهاى رسيده حاكى است، مردم و مسؤوالن در 
مشهد مقدس تالش مى كنند، تا زيارت و سياحتى 
به ياد ماندنى در نوروز96 براى زائران و مســافران 

رقم بخورد.

فارس: دادستان كل كشور گفت: فهرست دوم 52 
نفر از افــراد دو تابعيتى در روزهاى اخير به وزارت 
اطالعات ارسال شــد. حجت االسالم والمسلمين 
محمد جعفر منتظــرى در برنامه گفت وگوى ويژه 
خبرى شبكه دو سيما گفت: برخى از اين افراد دو 
تابعيتى  اند، برخى اقامت دارند و برخى ديگر داراى 
گرين كارت هســتند. وى با تأكيد بر اينكه وزارت 
اطالعات بايد وضعيت اين افراد را بررسى و در مورد 
آنان اعالم نظر كند، گفت: كســانى كه دو تابعيتى 
هستند، معموالً وجود تابعيت دوم را مخفى مى كنند 
و اين وظيفه وزارت اطالعات است كه با بررسى هاى 
فنى اين مسأله را كشف كند. دادستان كل كشور 
افزود: وظيفه دادستان كل كشــور در موضوع دو 

تابعيتى ها قضايى است و اطالعاتىـ  امنيتى نيست. 
منتظرى با اشــاره به اطالعات رسيده به دادستان 
كل كشور در مورد مديران دو تابعيتى گفت: پيشتر 
فهرستى 16 نفره از اين افراد را به وزارت اطالعات 
ارســال كرديم كه وزارت پس از بررسى، وضعيت 

هيچكدام شان را منتفى اعالم نكرد.
وى افزود: در آن فهرســت مشخص شد برخى از 
مســؤوالن گرين كارت آمريكا داشته اند، سه نفر از 
آنان در خارج از كشور اقامت داشتند و دو نفرشان 
به مســؤوالن كشــور بخصوص آنان كه در قضيه 
برجام فعال بودند، مشاوره مى دانند. دادستان كل 
كشور گفت: سؤال اينجاست كه چرا بايد به كسى 
كه اقامت كانادا را دارد، مسؤوليت دولتى داده شود.

w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 28 اسفند    1395  19 جماد    ى الثانى 1438 18 مارس 2017   سال سى ام  شماره 8363 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

واكنش سخنگوى وزارت خارجه به سخنان وزيرجنگ سعودى    خبرگزارى صدا و سيما: سخنگوى وزارت خارجه گفت: ديپلماسى وهم آلود و مبتنى بر دروغ سعودى ها بر آتش جنگ، بى ثباتى 
و ناامنى در منطقه دميده است. بهرام  قاسمى در واكنش به اظهارات جانشين وليعهد عربستان در ديدار با وزير دفاع آمريكا تصريح كرد: عربستان سعودى در سال هاى پر التهاب گذشته در منطقه، نه تنها 
به عنوان يك بازيگر منطقه اى هيچ كمكى به استقرار ثبات و آرامش نكرده، بلكه با حمايت از گروه هاى تروريستى در سوريه و به راه انداختن جنگ تأسف بار عليه يمن، بر آتش جنگ، در منطقه دميده است.
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 سياست/ مرضيه رضايى  امام جمعه 
مشهد مقدس با بيان اينكه تحقق اقتصاد 
مقاومتى تنها به عملكرد دولت وابســته 
نيست، گفت: البته وظيفه دولت سنگين 
اســت و متأسفانه شاهد انحراف از اقتصاد 

مقاومتى بوده ايم.
به گزارش خبرنگار قدس، آيت اهللا ســيد 
احمد علم الهدى ظهر ديروز در خطبه هاى 
نماز جمعه مشهد مقدس كه در بارگاه منور 
رضوى برگزار شد، به ارزيابى تحقق شعار 
سال 95 پرداخت و گفت: رهبر انقالب در 
ابتداى سال، با قاطعيت و جديت اصرار بر 
اقدام و عمــل در عرصه اقتصاد مقاومتى 
داشتند و امروز كه جمعه آخر سال است، 
بايــد ارزيابى كنيــم كه آيا 
كارنامه ما در اين حوزه مورد 
تأييد رهبــر معظم انقالب 

بوده يا خير؟
نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى افزود: ان شاءاهللا در روز 
سه شنبه پاى رهنمودهاى 
حكيمانه رهبرى كه راهبرد 
سياسى اجتماعى نظام را در 
طول مدت يك سال تبيين 
مى كنند، زانو خواهيم زد و 
در پرتــو فيض هاى آن خط 
حركت دفاع از دين و خون 

شهدا را دنبال مى كنيم.

 اقتصاد مقاومتى
 در زندگى مردم نمود نداشته است

امام جمعه مشهد مقدس با اشاره به اينكه 
امســال بنا بر فرمان رهبر معظم انقالب 
اقتصاد مقاومتى اقــدام و عمل نام گرفته 
بود، خاطرنشــان كرد: از آنجايى كه زمام 
امور در دست دولت است، بنابراين كارنامه 
دولت در اين عرصه از همه مهم تر اســت 
چنانكه رهبر معظم انقالب نيز گفتند سال 
94 نام اقتصاد مقاومتى داشت اما بيشتر 
حرف و شــعار بود و قدم مهمى برداشته 
نشــد به همين دليل در ســال 95 اقدام 
و عمل بــر آن افزوديم و اگرچه دولت در 

اين عرصه زحمت كشيده است اما اقتصاد 
مقاومتى محقق نشــده و در زندگى مردم 

نمود نداشته است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى خاطرنشان 
كرد: ستاد اقتصاد مقاومتى دولت در سال 
95 در يك مرحله 600 برنامه و در مرحله 
بعدى 200 برنامــه تهيه كردند در حالى 
كه امســال زمان اقدام و عمــل بود و نه 

برنامه ريزى و بايد عمل كرد و جلو رفت.

 انحراف از اقتصاد مقاومتى
امام جمعه مشــهد مقدس با بيان اينكه 
امسال انحراف از اقتصاد مقاومتى صورت 
گرفت، توضيح داد: اين انحراف به صورت 
مجموعــه عملياتى در تقابل بــا اقتصاد 

مقاومتى بود كه در دو عرصه اتفاق افتاد.
آيت اهللا علم الهدى، انحراف اول را تأكيد 
بيش از حد بر فروش نفت خام دانســت 
و گفــت: اگرچه رهبر انقــالب در اقتصاد 
مقاومتى بر فرآورى نفــت تأكيد كرده و 
بارها گفته اند نبايد بر فروش نفت خام تكيه 
كنيم اما دولت اصرار بر اين امر داشــت و 
پول آن به وســيله كاالهايى برگشت كه 

توليد داخلى و اشــتغال را دچار مشــكل 
اساسى كرد.

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى تأكيد 
كرد: دشــمن همواره ما را تحريم خواهد 
كــرد، بنابراين به جاى تالش براى از بين 
بــردن تحريم بايد كارى كنيم تا اثر آن را 
از بين ببريــم يعنى به جاى بزرگ نمايى 
اثــرات تحريم و توجه بيــش از اندازه به 
سرمايه گذارى خارجى روى توانمندى هاى 

داخلى خود تكيه كنيم.

 مقاوم سازى اقتصاد جدى گرفته نمى شود
امام جمعه مشــهد مقدس با بيان اينكه 
امروز تهديد دشمن در عرصه دفاعى بى اثر 
است؛ زيرا در اين زمينه قوى هستيم، ادامه 
داد: در اقتصاد هم بايد اين گونه باشيم اما 
در حال حاضر مقاوم سازى اقتصاد جدى 
گرفته نمى شــود و در ايــن زمينه قدمى 

برنداشته ايم.
آيت اهللا علم الهدى گفت: در بخش دولتى 
نيز با افزايش واردات كاالها مواجه هستيم 
و بازار كشور تسليم تركيه شده است، در 

حالى كه خياطى هاى ما تعطيل شده اند.

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: 
واگذارى طرح هاى سازندگى به شركت هاى 
خارجى مغاير با اقتصاد مقاومتى اســت و 
اين در حالى است كه با وجود قرارگاه خاتم 
كه در مســأله نفت و گاز تجارب فراوانى 
دارد بــه خارجى ها روى آورده ايم و با آنان 

پيمانكارى مى كنيم. 

 رواج تجمل گرايى در كشور
امام جمعه مشــهد مقدس خاطرنشــان 
كرد: از ســويى به مردم مى گوييم لباس 
خارجى نخريد و اين در حالى اســت كه 
از آن طرف پورشه چند صد ميليونى وارد 
كشــور مى كنند و اين در جهت فرهنگ 

تجمل گرايى است.
آيــت اهللا علم الهدى تأكيــد كرد: در پى 
دولت ستيزى نيســتيم اما تريبون نماز 
جمعه جايى اســت براى طرح مطالبات 
رهبرى، چنانچه ايشان همواره بر اقدام و 
عمل تأكيد كردند و ما با اين مســايل رو 
به رو هســتيم و بايد گفت مجلسى ها هم 
در اين زمينه مسؤولند كه چرا راهنمايى 

و نظارت نكردند؟

آيت اهللا علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه مشهد مقدس:

شاهد انحراف از اقتصاد مقاومتى بوده ايم

 دوستانى كه پس از 4 سال هنوز هم مشكالت را به گردن دولت قبل مى اندازند 
ظاهرا خوابشــان خيلى سنگين اســت. خدا همه را از خواب غفلت بيدار كند. 

9150006536
 رئيس مجلس نمره دولت را از متوســط بهتر دانستند كه البته بايد هم نمره 
خوبى بدهند. چون همين ديروز بود با حمايت دولتى ها به رياست مجلس دست 

يافتند. 9150006537
 از شــما چقدر خواهش كردم كه به گوش مسؤوالن ثبت احوال برسانيد، چرا 
اينقدر مردم را اذيت مى كنند، بعضى مردم همان شناســنامه باطل شده را گم 

كردند، چند مرتبه رفتيم، جواب ندادند حاال چكار كنيم؟ 9330003967
اين هم از عيدى شــب عيد كه قراربود با يارانه هــا واريز كنند، باز هم خدا را 
شكر كه يارانه را واريز كردند و از سرو تهش نزدند! دولت با وجودى كه انتخابات 
نزديك است، اما توان هزار تومان دادن عيدى هم ندارد، به نظر شما چنين رئيس 

جمهورى چگونه مى تواند به وعده هايش عمل كند؟ 9390001288
 چقدر ساده هستند مردمى كه به وعده هاى پوچ و توخالى دل خوش كرده اند. 
آخر از رئيس جمهورى كه از سياست و اقتصاد هيچ نمى داند توقعى بيش از اين 
نيست چه برسد به وزيرانى كه همه، جاى پدر بزرگ من هستند. پيشنهادم به 
مردم كشور عزيزم اين است كه ماهى را هر وقت از آب بگيريد، تازه است. بياييد 
در اين مرحله از انتخابات شخصى سياستمدار و اقتصاد دان و از همه مهم تر جوان 
را انتخاب كنيم تا او هم وزيرانى جوان انتخاب كند تا حوصله و انگيزه خدمت به 
مردم را داشــته باشند تا دست كم خدمتش به درد فرزندان ما بخورد. در طول 
چندين دوره از رياست جمهورى، اين دولت بيشترين و سخت ترين فشارها را به 

مردم وارد كرده است. 9150000639
آقاى روحانى! شما كه در برنامه هاى تلويزيونى مى گوييد، ما در سالى كه اقدام 
و عمل نامگذارى شــده بود سربلند بيرون آمديم؛ لطفاً در برنامه هاى بعدى تان 
بگوييد چه كارى براى مردم كرديد كه سربلند بيرون آمديد. ما كه جز بيكارى 
و تورم و بدبختى مردم در اين شــب عيد، چيز ديگرى نمى بينيم. لطفا خودتان 

بگوييد تا مردم هم بدانند. 9350009683
 مطالبه مردم را از پرونده دو تابعيتى ها و نجومى بگيران تيتر كرديد كه اصًال 
تعجبى نداشت و كامالً قابل پيش بينى بود، زيرا هرچه بگندد نمكش مى زنند، واى 

به وقتى كه بگندد، نمك! 9150001735
آقاى روحانى! ســال ســال اين چند سال هر ســال مى گيم دريغ از پارسال، 

اميدواريم سال ديگه مجبور نباشيم اين همه پيام بدهيم. 9150001391
 جالب است، بدانيد در فرودگاه بين المللى شهيد هاشمى نژاد 150نفر نيروى 
باربرى دارد بدون بيمه! بدون حقوق با روزى 12 ساعت كار. به نظر شما مديركل 

فرودگاه از اين موضوع بى خبر است؟ 9300006771
 وقتــى در كره جنوبى به خاطر يك مــورد اختالس رئيس جمهور را بر كنار 
مى كنند ولى در كشور اسالمى ما با افشاى اين همه غارت بيت المال مثل حقوق 
نجومى، صندوق فرهنگيان و حضور مديران دو تابعيتى برخورد خاصى نمى شود، 
بايد هم دولتمردان اشرافى چنين گزارش كار خنده دارى به ملت بدهند و چشم 

خود را بر مشكالت آن ها ببندند. 9150001495
 مزاحمت هاى پايان ناپذير تلفن همراه از ته دل ما بود، شــبكه مخابرات واقعاً 
شــورش را درآورده با اين پيامك هاى مسخره كم درآمد دارد كه به زور از جيب 

مردم گدايى مى كند، لطفاً پيگيرى كنيد. 9150009206
 اصولگرايان به نظرم همين اول، انتخابات را باختند، آقايى كه نتوانست صدا و 

سيما را اداره كند، چطور مى خواهد كشور را اداره كند؟9360007795 
 به دولت تدبير و وزير رفاه خدا قوت مى گوييم! ان شاءاهللا در همين دنيا خدا 
به حسابشان رسيدگى كند با اين همه فشار زندگى، 14 درصد افزايش حقوق؟ 

9360005484
 مى خواستم عرض كنم استاندار خراسان جنوبى افاضه كرده اند كه رقص زن و 
مرد به اسالم خدشه اى وارد نمى كند. البته كه به اسالم آمريكايى و اسالم امثال 

ايشان خدشه وارد نمى شود. 9150006857
 از تمامى فاميل و دوستانى كه سالى يك بار در ايام نوروز براى تجديد ديدار به 
منزل ما تشريف مى آوردند، تقاضا مى شود امسال اسباب شرمندگى بيش از پيش 
ما را در ناتوانى از هزينه هاى سرسام آور پذيرايى فراهم نفرمايند و ديدارها را به 

سال هاى پربركت آينده موكول كنند. 9130009005

سخنرانى رهبر انقالب 
در حرم مطهر رضوى

محك قضاوت مردم درباره دولت
تقريباً همه رهبران كشــورهاى بزرگ و مهم 
جهان سخنرانى هاى ساالنه دارند. سخنرانى هاى 
عمومى و رسمى كه در آن از رويدادهاى سال 
قبل يــاد مى كنند و اهداف برنامه هاى ســال 
پيش رو را اعالم مى كنند. به همين جهت اين 
سخنرانى ها اهميت بسيار بااليى بخصوص در 
جوامع مدعى دمكراسى پيدا مى كنند؛ زيرا خط 
مشى ها، سياســت ها و برنامه ريزى هاى كالن 

كشور را در سال پيش رو مشخص مى كنند. 
ايــن ســخنرانى ها معمــوالً در برگيرنده 
راهبردهاى كالن سياست داخلى، اقتصاد و 
سياست خارجى هستند و به موضوعات كالن 

و اصلى پيش روى حاكميت مى پردازند. 
براساس قانون اساسى، كه حاصل رأى مردم 
و ميثاق ملى اســت سياست گذارى كالن بر 
عهده رهبرى است. بند اول اصل 110 قانون 
اساسى تصريح مى كند: «تعيين سياست هاى 
كلى نظام جمهورى اســالمى ايران پس از 
مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام» بر 
عهده رهبر انقالب است. باالتر از آن براساس 
نظريــه واليت فقيه كه در اصل پنجم قانون 
اساسى به آن تصريح شــده، رهبرى نقش 
امامت و هدايت جامعه را نيز بر عهده دارند. 
هدايت عامه و نظارت كالن بر همه شؤون و 
دستگاه هاى نظام اسالمى از اجزاى غيرقابل 

انكار نظام مبتنى بر واليت فقيه است.
بنابراين تنها كسى كه براساس مبانى شرعى، 
فقهى، قانونى و مردمى مى تواند در باالترين 
جايگاه براى يك سخنرانى ساالنه تمام عيار 
بــراى ملت ايران قرار بگيــرد، رهبر انقالب 
است، زيرا هم تكليف شرعى و قانونى ايشان 
اين مهم را ايجــاب مى كند و هم اختيارات 
تصريح شده در قانون اين امكان را به ايشان 
مى دهد. اما كيفيت اين سخنرانى ساالنه در 
صورت برگزارى چگونه است و در مقايسه با 
سخنرانى هاى مشابه كه در ابتداى اين متن 
ذكر شد، چه ويژگى ها و برجستگى هايى دارد.

رهبر انقالب دو ســخنرانى مهم در هر سال 
دارند كه هــر دو را در همين تــراز مى توان 
ارزيابى كرد. اولى سخنرانى يكم فروردين ماه 
در حرم مطهر رضوى است و ديگرى سخنرانى 

14 خرداد در حرم مطهر امام خمينى(ره).
ويژگى شكلى هر دوى اين سخنرانى ها انتخاب 
مكان خاص سخنرانى و مخاطبان آن است. هر 
دو اين مكان هــا، اماكن مقدس و مذهبى براى 
ايرانيان هستند و در هر دو حاضران و مخاطبان 
ســخنرانى عموم ملت ايران هستند كه بدون 
هيچ گونه محدوديت يا گزينشى حضور دارند. 
دو ويژگــى كه چه به لحــاظ نمادين و چه به 
لحاظ محتوايى تناسب زيبايى با مردم ساالرى 
دينى دارد، ســخنرانى رهبر يك كشور در يك 
مكان دينى براى مردم. رهبر معظم انقالب مانند 
بنيانگذار كبير انقالب اسالمى مخاطب اصلى و 
پراهميت خود را مردم قرار داده اند و بى واسطه 
موضوعــات كالن كشــور را با آنــان در ميان 
مى  گذارند. حتى راهبردها و فرمان هاى كالن را 

نيز در حضور مردم به مسؤوالن ابالغ مى كنند.
با اين همه، ســخنرانى در حرم رضوى بيشتر 
ناظر به مســايل كالن سياســى، اقتصادى، 
سياست خارجى و در يك كالم مسايل كالن 
اجرايى كشــور در همان ســال پيش روست 
ولى سخنان رهبر معظم انقالب در حرم امام 
خمينى(ره) بيشتر مبنايى، اعتقادى و گاهى 
ناظر به دهه آينده حيات انقالب اسالمى است.
سخنرانى ابتداى ســال در حرم امام رضا(ع) 
برنامه يك ساله كشور را با تبيين شعار سال 
مشخص مى كند. همه مسؤوالن و آحاد مردم 
ذيل شعار ســال و راهبردها و برنامه هاى اين 
سخنرانى تكليف و وظايف خود را مى شناسند 
و درباره آن به خوبى توجيه مى شــوند. مانند 
يك فرمانده عمليات كه نقشه عمليات را باز 
كرده و وظايف همه نيروها و راه هاى رسيدن 
به هدف عمليات را براى همه آن ها مشخص 
مى كند. حتى در سال هاى اخير روش ارزيابى 
ميــزان تحقق اهداف ســاالنه، انتظــارات از 
دستگاه هاى مختلف و نقش مردم در نظارت 
بر مســؤوالن نيز از سوى ايشــان در همين 
سخنرانى مشخص مى شود.  سخنرانى حرم 
مطهر رضوى يك برنامه يك ســاله از سوى 
رهبر جامعه اسالمى است كه در صورت تحقق 
آن، جامعــه مى تواند يك قدم به اهداف خود 
نزديك شود؛ بنابراين به صورت طبيعى همه 
مسؤوالن و بخصوص دولت ها بايد مهم ترين 
وظيفه خــود را تحقق اهــداف و برنامه هاى 

تبيين شده در اين سخنرانى، بدانند.
مردم نيز مى توانند بــر مبناى ميزان عمل 
مســؤوالن به محتواى اين سخنرانى، آن ها 
را ارزيابــى و در موعــد انتخابات هايى چون 
مجلس و رياســت جمهورى به مسؤوالن در 

اين خصوص نمره عادالنه اى بدهند. 
انتخابات رياست جمهورى سال 96 در پيش 
اســت. رهبر انقالب در همه سال هاى اخير 
شعارهاى اقتصادى براى ســال برگزيده اند 
و در ســخنرانى نوروزى حرم رضوى بخش 
قابل توجهى را به برنامه ها و اهداف اقتصادى 
اختصاص داده اند. آيا دولت يازدهم و رئيس 
جمهور محترم نمره مناسبى از مردم در اين 

زمينه دريافت خواهند كرد؟

صداى مردم   

ستاد اقتصاد 
مقاومتى دولت در 
سال 95 در يك 
مرحله 600 برنامه 
و در مرحله بعدى 
200 برنامه تهيه 
كردند در حالى كه 
امسال زمان اقدام 
و عمل بود و نه 
برنامه ريزى

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

افتتاح رواق حضرت زهرا(س) در روز ميالد دخت نبى مكرم اسالم  آستان: پروژه رواق حضرت فاطمه زهرا(س) با زيربناى 7 هزار و 200 مترمربع در روز ميالد حضرت زهرا(س) افتتاح خواهد شد.
امكانات رفاهى و خدماتى بسيارى در اين رواق براى زائران گرامى درنظر گرفته شده است كه از آن جمله مى توان به تعبيه وضوخانه، آسانسور، پله برقى و ايجاد راه  ارتباطى با رواق شيخ حرعاملى اشاره كرد. با نظر 

توليت معزز آستان قدس رضوى، اين رواق مخصوص خواهران خواهد بود و همه خدمات اعم از كفشدارى، نظافت و ... توسط نيروهاى افتخارى خواهر به زائران گرامى ارايه خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
همزمان با ميالد با سعادت فاطمه زهرا(س)

ميهمانسراى جديد حضرت رضا(ع) افتتاح مى شود
آستان: مدير كل روابط عمومى و 
امور رسانه هاى آستان قدس رضوى 
از افتتاح مهمانسراى جديد حضرت 
با بهره گيرى از تازه ترين فناورى روز 
و با ظرفيت پذيرايى در هر وعده 10 
هزار نفر، همزمان با ميالد با سعادت 

حضرت فاطمه زهرا(س) خبر داد.
توكلى زاده بــا اعالم اين خبر گفت: 

ميهمانسراى جديد حضرت با بهره گيرى از امكانات مدرن و تكنولوژى روز دنيا در 
پنج طبقه جهت تبرك زوار از غذاى متبرك حضرت بزودى بهره بردارى مى شود، 

اين در حالى است كه ظرفيت ميهمانسراى قديمى حدود 1600 نفر بوده است.
وى با اشــاره به برخى مشــكالتى كه ميهمانســراى قديمــى حضرت جهت 
خدمت رســانى به زائران بر سر راه داشت، خاطرنشان كرد: وجود ميهمانسرا در 
قلب حرم مطهر رضوى مشــكالتى را به همراه داشت، كه از آن جمله مى توان 
به واقع شــدن در مسير اصلى تردد زائران و ايجاد آشفتگى در مسير ورودى به 
صحن هاى آزادى و انقالب، دسترسى نداشتن بخش آشپزخانه و انبارها به رينگ 
زيرگذر و تردد اجبارى ماشين آالت سنگين در صحن و سراى رضوى و نزديك 
بودن ميهمانسرا به اماكن متبركه و استشمام بوى غذا در صحن  و رواق هاى حرم 

مطهر، اشاره كرد.
توكلى زاده با بيان اينكه محدوديت هاى موجود در ساختمان هاى اطراف و نزديكى 
به بخش زيارتى، امكان توسعه مجدد ميهمانسراى قديمى را ناممكن كرده بود، 
عنوان كرد: قديمى بودن بنا، امكانات و تجهيزات ميهمانســراى قديمى موجب 
دشوارى در خدمت رسانى به زائران شده بود كه همه اين موارد در نهايت آستان 
قدس رضوى را به اين جمع بندى رساند كه بايد فضاى ميهمانسرا از قلب حرم 

مطهر به اطراف آن منتقل شود.
وى اضافه كرد: در همين راستا احداث ميهمانسراى جديد حضرت با ظرفيت در 
هر وعده امكان پذيرايى از 10 هزار نفر، در پنج طبقه و مجهز به امكانات مدرن و 
روز دنيا در مجاورت با جداره هاى مجموعه حرم مطهر حضرت رضا(ع) در سال 92 
آغاز شد و با همت و تالش مضاعف امكان بهره بردارى از آن در سال 95 فراهم آمد.
توكلى زاده در پايان با بيان اينكه تدابيرى در نظر گرفته شده تا ضمن بهره گيرى از 
تكنولوژى روز دنيا همان طعمى كه از غذا با روش طبخ سنتى انتظار مى رود در غذاى 
متبرك حضرت حفظ شود، تصريح كرد: ميهمانسراى جديد در زمينى به مساحت 

2300 متر مربع و با زيربناى كلى 11 هزار و 840 مترمربع احداث شده است.

قائم مقام توليت آستان قدس رضوى خبر داد
احداث پاركينگ هايى به ظرفيت 8 هزار خودرو

 در اطراف حرم مطهر
آستان: قائم مقام توليت آستان قدس رضوى گفت: براى رفاه حال زائران بارگاه 
منور امام رضا(ع)، با مشاركت آســتان قدس رضوى و شهردارى مشهد 8000 

پاركينگ در محدوده خيابان هاى منتهى به حرم مطهر احداث خواهد شد.
سيد مرتضى بختيارى در حاشيه جلسه شوراى ترافيك حرم مطهر كه با حضور 
شــهردار مشهد و فرمانده انتظامى استان برگزار شد، در گفت وگو با خبرنگار ما 
اظهار كرد: مطالعات و كارشناســى هاى دقيقى براى افزايــش رفاه حال زائران 
و مجاوران بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) انجام شــده اســت و اميدواريم با احداث 

پاركينگ هاى جديد، سطح رضايت عمومى را افزايش دهيم.
وى تصريح كرد: هدف ما اين است كه وقتى زائر به مشهد مقدس مشرف مى شود، 

تمام دغدغه اش زيارت و بهره مندى از فضاى معنوى حرم مطهر باشد.
قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در ادامه با اشاره به برگزارى چندين جلسه با 
شوراى ترافيك مشهد مقدس درباره زيرگذر حرم مطهر رضوى بيان كرد: ظرفيت 
پاركينگ حرم مطهر محدود است و جوابگوى خيل عظيم زائران عزيز نيست. از 
سوى ديگر موضوع آلودگى هوا در اين نقطه نيز مورد بحث و بررسى قرار گرفت 

كه اميدواريم با مشاركت ساير دستگاه ها اين معضل حل شود.

خـــبر

 آستان/ محمدحسين مروج كاشانى   
«خدمتگزارى آســتان قدس رضوي افتخار 
معنوى بزرگ و زمينه بهره مندى از روحانيت 
آن خورشيد فروزان و تقرب به ساحت واليت 
آن مهر درخشان است...» اين عبارت قسمتى 
از اوليــن بند از توصيه ها و موارد مندرج در 
منشــور هفت گانه رهبر معظم انقالب در 
حكم انتصاب توليت آستان قدس رضوي در 

تاريخ 17 اسفند سال 1394 مى باشد.
با بررســى موارد اين منشور و تأكيد رهبر 
معظم انقالب (در بندهاى دو و سه منشور 
مزبــور) آنچه كه بيش از هــر چيز و نكته 
ديگرى جلب توجه مى كند، توجه به اقشار 
ضعيف و نيازمند جامعه و خدمت به مجاوران 
و زائران است كه در اين منشور هفت گانه دو 
مرتبه از ســوى رهبر فرزانه انقالب اسالمى 
خطاب به توليت جديد آستان قدس رضوي 

مورد توصيه و تأكيد قرار گرفته است.
در همين راســتا، طرح «مهر درخشــان» 
همچون خورشيد تابانى در جهت خدمت به 
شيفتگان و آرزومندان زيارت مضجع شريف 
امام رؤوف حضرت على بن موسى الرضا(ع) 
كه تاكنــون موفق به زيــارت حرم مطهر 
آن حضــرت در طول عمر خود نشــده اند، 

گرمابخش روح و روان اين عزيزان گرديد.
با توجه به تأكيد حجت االسالم والمسلمين 
ابراهيم رئيسى، توليت آستان قدس رضوي 
درجهت غنابخشى هرچه بيشتر اين طرح 
كه به صورت مشترك توسط معاونت امداد 
مستضعفين، معاونت تبليغات و ارتباطات 
اسالمى و ســازمان فرهنگى آستان قدس 
رضوى و همكارى نهادهايى همچون سپاه 
پاســداران انقالب اســالمى و كميته امداد 
امام خمينى(ره) در حال برگزارى اســت، 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوي توفيق 
يافته است تا برنامه هاى فرهنگى مورد نياز 
زائران طرح مهر درخشــان (زائران زيارت 
اولى) را به عنوان دبيرخانه فرهنگى اين طرح 

برنامه ريزى و اجرا نمايد.

 تشرف حدود 8000 زائر در هفته
براســاس آمار و ارقام اعالم شــده از سوى 
مراجــع ذى ربــط حــدود 8000 زائــر 

(ويژه طــرح مهر درخشــان) در هفته به 
مشهد مقدس مشرف شده و در اردوگاه هاى 
متمركز (نظير: اردوگاه شــهيد كاوه، مركز 
تخصصــى امام رضــا(ع)، مركــز تربيتى 
آموزشــى امام رضا(ع) و...) و اردوگاه هاى 
غيرمتمركز (در ميهمانسراها و حسينيه هاى 
نزديك حرم مطهر رضوى) پس از اسكان 
برنامه هاى فرهنگى و معرفتى متنوعى براى 

آنان اجرا مى شود.
مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوي در 
راستاى رسالت محوله براى انجام اين مهم، 
ضمن برنامه ريزى هاى فرهنگى و برگزارى  
هم انديشى هاى الزم با دستگاه ها و مسؤوالن 
ذى ربط، نســبت به برگــزارى برنامه هاى 
فرهنگى و معرفتى ويژه طرح مهر درخشان، 
از حدود دو ماه قبل (از دى ماه سال جارى) 

اقدام نموده است.
فضاآرايى، مراســم استقبال با حضور خدام 
حرم مطهر رضوى، مراسم افتتاحيه، جلسه 
توجيهى مديــران كاروان هــا، برنامه هاى 
معرفتى در حرم مطهر امام رضا(ع)، سوغات 
رضــوى و... از جمله ويژه برنامه هاى تدارك 
ديده شــده در پيوست فرهنگى طرح مهر 
درخشان مى باشــد كه به وسيله مؤسسه 
جوانان آستان قدس رضوي برنامه ريزى و 

اجرا مى شود.
از ديگر ويــژه برنامه هاى تــدارك ديده 
شــده در اين پيوســت فرهنگى مى توان 
فرهنگــى  محصــوالت  ايســتگاه  بــه 

(ســوغات رضوى)، غرفه عكس يادگارى، 
كالس خانواده، كالس احكام، ايســتگاه 
پايش سالمت و... اشــاره كرد كه توسط 

مؤسسه مزبور پيش بينى شده است.

 برنامه هاى معرفتى حرم مطهر
براى زائــران زيارت اولى در هر دوره 4 روزه 
اقامت در اردوگاه هاى طرح مهر درخشان در 
مشــهد مقدس، يك نوبت برنامه فرهنگى 
معرفتى در رواق دارالهدايه حرم مطهر امام 
رضا(ع) برگزار مى شود كه شامل سخنرانى، 
مراســم ادعيه، ذكر توسل، مداحى و مرثيه 
سرايى (برچسب مناسب روز)، برنامه وداع 
با حضرت رضــا(ع) (يك روز مانده به پايان 
ســفر) و... برگزار مى شود كه در اين زمينه 
و براســاس آمار و ارقام اعالم شــده براى 
حدود 15 هزار زائر مستقر در ميهمانسراها 
و هتل هــاى اطــراف حرم مطهــر رضوى 
(مربــوط به اين طــرح) در رواق دارالهدايه 
بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) ويژه برنامه هاى 
معرفتى و در قالب پيوســت فرهنگى طرح 

مزبور اجرا شده است.

 ايستگاه پايش سالمت 
و كالس آموزش خانواده

در قالب حركت «مهر درخشان» تابه حال و 
براى هر يك از گروه هاى اعزامى به مشــهد 
مقدس، 16 ساعت آموزشــى معرفتى در 
حوزه تربيت فرزند و سبك زندگى اسالمى 

توسط اساتيد حوزه و دانشگاه برگزار گرديده 
است. همچنين در بخشى ديگر از رسيدگى 
به مقوله ســالمت و تندرســتى زائران نيز 
غفلت نشــده است. ايستگاه پايش سالمت 
با هميــن هــدف در اردوگاه هاى متمركز 
طرح مهر درخشان راه اندازى شده است و 
مقوله مهمى همچون رسيدگى به وضعيت 
تندرستى و درمان زائران بيمار و رسيدگى 
به وضعيت بهداشتى و امور پزشكى آنان را 
دنبال مى كند. همچنين تا حد امكان وجود 
پرســتار و كادر درمانى مربوطه نيز جهت 
استقرار در اين ايستگاه پيش بينى شده است.

 مراسم اختتاميه و بسته سوغات متبرك
به جهت يادمان سفر زيارتى به شهر مقدس 
مشهد، بسته سوغات متبركى (شامل: نمك 
متبرك حرم مطهر، پارچه ســبز متبرك 
بارگاه امام رضــا(ع)، عكس و تصاوير حرم 
مطهر رضوى و...) به همه زائران زيارت اولى 

در اين طرح تقديم مى گردد 
به گونــه اى كه در مدت اين 
دو مــاه (دى ماه تا اواســط 
اسفندماه سال جارى) حدود 
سوغات  بســته  هزار  چهل 
مربوطه  زائران  بين  متبرك 
توسط مؤسسه جوانان آستان 
توزيع شــده  قدس رضوي 
است. مراســم اختتاميه در 
پايان روز چهارم سفر زائران 
زيارت اولــى در اردوگاه هاى 
متمركز طرح مهر درخشان 
به عنــوان آخريــن برنامه 
طرح  اين  فرهنگى  پيوست 
مزبور  مؤسســه  ســوى  از 
پيش بينى شــده است كه 
شــامل ويژه برنامه وداع با 
حضرت رضا(ع)، توزيع همان 
بسته هاى سوغات متبرك و... 
مى باشد و تاكنون در مدت 

ايــن دو ماه براى حدود 40 هزار زائر زيارت 
اولى مراســم اختتاميه با ويژگى هاى گفته 
شده از سوى مؤسسه جوانان آستان قدس 

رضوي برگزار شده است.

توسط مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى انجام شده است

 آستان قدس تنها نبايد در شهر مشهد متمركز تنظيم برنامه هاى فرهنگى براى «زيارت اولى  ها»
شود، بايد در ساير استان ها و شهرستان ها هم فعاليت 

عام المنفعه داشته باشد. 
09110001440
 مناســب است تيم هاى ورزشــى آستان قدس 
رضوى براى مســابقات دوستانه بين المللى جهت 
ترويج معارف رضوى به كشــورهاى مختلف جهان 

اعزام شوند.
09190000087

 مشــهد مقدس متبرك به وجــود بارگاه امام 
رضا(ع) اســت نبايد فقط به دليل مشهد 2017 
به اين شهر توجه شود، آستان قدس رضوى بايد 
هميشه از جايگاه شــهر مشهد در مناسبت هاى 

بين المللى دفاع كند.
09120008968
 هدف از نرده گذارى در قســمت باال سر مبارك 
روضه منوره براى نماز خواندن زائران است يا دليل 
ديگرى دارد؟ بارها مشــاهده شده كه زائران جلوتر 
از اين نرده ها هم به نماز مى ايستند پس بايد جاى 

نرده ها را عوض كرد.
09150002566

 فعاليت هاى آستان قدس رضوى تنها به حرم 
مطهر امام رضا(ع) محدود نيست، اقدام هاى اين 
نهاد مقدس در زمينه هــاى فرهنگى، اقتصادى، 
علمــى، كشــاورزى، صنايع غذايى و... بيشــتر 

اطالع رسانى شود.
09190008202

 زائرســراهاى ارزان قيمت نياز امروز زائران در 
مشهد اســت نبايد تنها از آســتان قدس انتظار 
ســاختن اين زائرسراها را داشته باشيم، همه بايد 

كمك و يارى كنند.
09170006847
ســالم صداى بلندگوى نماز جمعــه در صحن 
جمهورى سمت خانم ها ضعيف و خراب است! لطفاً 

درستش كنيد.
09100008501
در ايام اعتكاف باتوجه به اينكه ميزان مصرف غذاى 
افراد يكســان نيست حجم بااليى از غذا دور ريخته 
مى شود. لطفاً تدبيرى بينديشيد كه غذاى اضافه قبل 

از مصرف جمع آورى وبه دست نيازمندان برسد.
09150007712

صداى مردم

مؤسسه جوانان 
آستان قدس 
رضوي ضمن 

برنامه ريزى هاى 
فرهنگى و برگزارى  

هم انديشى هاى 
الزم با دستگاه ها 

و مسؤوالن 
ذى ربط، نسبت به 

برگزارى برنامه هاى 
فرهنگى و معرفتى 

ويژه طرح مهر 
درخشان، از حدود 

دو ماه قبل اقدام 
نموده است

بــــــــرش

مدير كل روابط عمومى و 
امور رسانه هاى آستان قدس رضوى 
از افتتاح مهمانسراى جديد حضرت 
با بهره گيرى از تازه ترين فناورى روز 

هزار نفر، همزمان با ميالد با سعادت 

توكلى زاده بــا اعالم اين خبر گفت: 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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سیاست روزنامـه صبـح ایـران

سعودی به کارخانه تولید تروریست تبدیل شده است تسنیم: علی شمخانی گفت: دولت آمریکا و حکام آل سعود نه تنها اقدامی برای مقابله با تروریسم انجام نمی دهند بلکه با اتخاذ رویکردی 
حمایتی، زمینه توسعه فعالیت آنان را نیز فراهم می کنند. وی  با اشاره به اقدامات و اظهارات تبلیغاتی و فاقد ارزش برخی مقامات تازه کار و بی تجربه سعودی عنوان داشت: آل سلمان فعال ترین کارخانه 

تولید تروریست در جهان را در کشور عربستان ایجاد نموده و راهبری می کند. 

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

رویداد

خبر

مسؤوالن ما به 
جای آنکه گزارش 
کار خود را به مردم 
بدهند دوست 
دارند از کنار 
مسایل با سخنرانی 
و متلک گفتن 
عبور کنند

بــــــــرش

ناوهای ایرانی و پاکستانی تمرین مشترک دریایی 
برگزار کردند

مهر: دریادار حسین آزاد فرمانده منطقه 
یکم نیروی دریایــی ارتش گفت: پس 
از پایان حضور ناوگــروه نیروی دریایی 
پاکستان در منطقه یکم نیروی دریایی 
راهبردی ارتش تمرین مشترک دریایی 
بین نیروهای دریایی ارتش دو کشــور 
ایران و پاکســتان با شــرکت ناوشکن 
جماران به همراه یک فروند ناو موشــک انداز و یک بالگرد از جمهوری اسالمی 
ایران و ناوشــکن تیپ سلطان به همراه ناوچه موشک انداز جرأت و یک بالگرد از 
نیروی دریایی پاکســتان در دریای عمان برگزار شــد. وی افزود: در این تمرین 
مشترک عملیات های مختلفی از جمله نقل و انتقال هوایی، نقل و انتقاالت دریایی 
و تبادل عمودی متقابل بین یگانهای هوادریا و ناوهای پاکســتانی و بالعکس با 
موفقیت و درخشش یگان های کشــورمان در محدوده ای از شرق تنگه هرمز تا 
دریای عمان اجرا شد. فرمانده منطقه یکم نیروی دریایی ارتش خاطرنشان کرد: 
این تمرینات مشــترک با حضور 800 نفر از کارکنان نیروی دریایی جمهوری 

اسالمی ایران و نیروی دریایی پاکستان صورت گرفت.

به دلیل حفظ امنیت خود به ترکیه نروید
تسنیم: مرتضی صفاری نطنزی عضو 
کمیســیون امنیــت ملی و سیاســت 
خارجی مجلس با اشــاره به مشکالت 
به وجود آمده برای توریست های ایرانی 
از سوی مرزبانان و پلیس ترکیه، اظهار 
داشت: شرایط حال حاضر کشور ترکیه 
برای حضور گردشــگران ایرانی ناامن و 
نامناسب اســت. وی با بیان اینکه متأسفانه هموطنان نا امن بودن ترکیه را باور 
نمی کنند، گفت: از این رو دستگاه های مسؤول باید اطالع رسانی دقیقی درباره 
وضعیت فعلی و شرایط نا امن و نا مناسب ترکیه انجام دهند. صفاری نطنزی با بیان 
اینکه مسافران ایرانی می توانند در تعطیالت سال نو بجای ترکیه، مقصد خارجی 
دیگر یا یکی از مناطق گردشگری داخلی را انتخاب کنند، گفت: مسافران ایرانی 
باید توجه داشــته باشند که پیشنهاد عدم سفر به ترکیه فقط به دلیل وضعیت 

نا امن ترکیه و حفظ جانشان است.

کشف سرنخ های جدید از صندوق ذخیره فرهنگیان
مهر: اســداهلل عباســی از پیدا شــدن 
سرنخ ها و مصادیق جدیدی از تخلفات 
رخ داده در صنــدوق ذخیره فرهنگیان 
خبر داد و اظهار داشــت: در نتیجه این 
سرنخ ها که پیش از این با برخی تردیدها 
مواجه بود، قطعی شد که برخی اشخاص 
بدون ودیعه یا وثیقه مناســب وام های 
کالنی گرفته اند و از بازپرداخت آنها خودداری کرده اند که حاال به صورت مطالبات 
معوق درآمده اســت و در این کار تعمد هم وجود داشته است. سخنگوی هیأت 
تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان همچنین از دســتگیری اشخاص 
جدیــدی در ارتباط با تخلفات مورد اشــاره خبر داد و گفــت: با کمک دیوان 
محاسبات و قوه قضائیه در حال تالش هستیم تا گزارش تحقیق و تفحص را در 
مهلت معین به صحن مجلس ارائه دهیم. وی همچنین درباره حجم مالی تخلفات 
صورت گرفته در این صندوق که تاکنون مشخص شده است، اظهار داشت: از ۵0 
میلیارد تا باالی یک هزار میلیارد تومان به طور جداگانه در بخش های مختلف 
صندوق، تخلف مشاهده شده است؛ البته همه تخلفات صورت گرفته مربوط به 
ســهم ســپرده فرهنگیان در صندوق ذخیره نبوده و برخی دیگر نیز مربوط به 

سپرده گذاران بانک سرمایه بوده است.

سال تمام شد اما دولت گزارشی از عملکرد خود نداد

 سخنرانی به جای اقدام وعمل
 سیاست/ مســعود بصیری   اگرچه 
رئیس جمهور گفته اســت اصــالً درباره 
اقتصاد مقاومتی سوال نشود و معتقد است 
دولت او در این خصوص کامالً موفق بوده 
اســت اما کارشناسان نظر دیگری دارند و 
مردم هم وقتی به سفره هایشــان و نتایج 
اقتصادی کشــور نــگاه می کنند نظرات 

دیگری دارند.
حتی روزنامه های اصالح طلب و نزدیک به 
دولت هم وضعیت اقتصادی را نگران کننده 
و عامل اصلی مشکالت انتخاباتی و کاهنده 
شدید میزان محبوبیت روحانی می دانند. 
روزنامه اعتماد چندی پیش نوشت: رکود 
عمیق اقتصادی، پایگاه رأی روحانی را در 
انتخابات تهدید می کنند و مردم از شرایط 

موجود نگران و ناراحت هستند. 
حتی برجام هم نتوانست موقعیت خوبی 
برای اقتصاد کشــور فراهم کند و با وجود 
این که دولت رقم عجیب 11 درصد رشد 
اقتصادی را اعالم کرد اما ویســه، معاون 
هماهنگــی و نظارت معــاون اول دولت 
یازدهم به شــرق گفــت: ما هم در بخش 
جذب سرمایه مســتقیم و هم در بخش 
فاینانــس، پــس از برجام با 
فضــای تهدیــد و ارعاب از 
سوی آمریکا مواجه شدیم تا 
آنجا که وقتی سرمایه گذاری 
برای مذاکره و سرمایه گذاری 
وارد کشــورمان می شود به 
انواع و اقسام روش ها تهدید 
می شود که سرمایه خود را 

وارد ایران نکند.
ســیدعلی ریــاض نماینده 
اسبق مجلس معتقد است: 
مسؤولین دولتی در رابطه با 
ایجاد شغل در ســال های گذشته، آمار و 
ارقام متعددی را ارائه کرده اند ولی متأسفانه 
آن چیزی که در صحنه عمل با آن روبرو 
هستیم خیل عظیم جوانان فارغ التحصیل 

است که از بیکاری رنج می برند.
غالمرضا مصباحی مقدم هم دیروز ضمن 
گالیه از عملکرد دولت در موضوع اقتصاد 
مقاومتی گفته است: این از بیانات رهبری 

است که مسؤوالن محترم دولتی آخر سال 
9۵ بیایند گزارش دهند، مردم هم ببینند 
و حس کنند ، وقتــی مردم حس کردند 
آن وقت اعتماد و اطمینان پیدا می کنند، 

مسؤوالن دولت یا سخنگوی 
دولت باید ده بند پیام نوروزی 
رهبری در سال 9۵ را مطرح 
کنند و یک به یک بگویند در 
زمینه اقتصــاد مقاومتی چه 

کرده اند ؟
نماینده سابق مجلس شورای 

اسالمی افزود :نقدینگی کشور طی نزدیک 
چهار سال گذشــته از 4۵0 هزار میلیارد 
تومان به یــک هزارو دویســت تریلیون 
تومان )حدود ســه برابر( افزایش یافته که 
برای تولید ملی کمتر استفاده شده است  
همچنین طبق گزارش دولت در ماه های 
اخیر 16 هزار میلیارد تومان برای صنایع 
کوچک و متوسط در نظر گرفته شده که 
نیاز به همت بیشتری بود و بیش از اینها 
باید از نقدینگی برای تولید ملی بهره گرفته 

می شد.

تنهایی نمی توانـــد  به  دولت 
اقتصاد مقاومتی را پیش ببرد

نماینده ســابق مجلس شــورای اسالمی 
گفــت: دولت بایــد اقتصــاد مقاومتی را 
همگانی کند ، دولت به تنهایی نمی تواند 

اقتصــاد مقاومتی را پیش ببــرد ، وقتی 
فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دولت شکل 
میگیرد همه نهادهای مؤثر مردمی باید در 
این فرماندهی بکار گرفته شــوند و دولت 
نباید فقط امکانات خود را که 
محدود است مبنا قرار دهد و 
بعد اظهــار کند همه اقتصاد 
دولت  اختیــار  در  مقاومتی 
نیست ؛ بار مدیریت این پروژه 

بر عهده دولت است.
مصباحی مقدم گفت : بهتر از 
این باید اقتصاد مقاومتی پیگیری شود و 
ســال بعد باید اقدام و عمل مستمر باشد 
و آثار آن را مردم مشــاهده کنند و نیروی 
کار و اشــتغال زایی و سرمایه های مردم و 

هم افزایی مردم بکار گرفته شود.
چنــدی پیش رهبــر معظم انقــالب از 
مسؤولین درخواست کردند که گزارش کار 
خود در حوزه اقتصاد مقاومتی را به مردم 
ارایه کنند اما گویا مســؤوالن عالقه ای در 
این خصوص ندارنــد و مایلند موضوعات 
بیشــتر با ســخنرانی پیش برود تا اعالم 

گزارش.
البته حسن روحانی پیش از این اعالم کرد 
گزارش اقتصاد مقاومتی را در پایان ســال 
اعالم خواهد کــرد اما تا کنون چیزی که 
دســت مردم را بگیرد به آنها ارایه نشده 
اســت. او اعالم کرد که وابستگی به نفت 

کاهش یافته و این نشانه خوبی برای تحقق 
اقتصاد مقاومتی است اما مصباحی مقدم 
معتقد اســت: در اقتصاد مقاومتی تأکید 
شده اســت که باید در برنامه ششم و در 
سیاست های اقتصاد مقاومتی برنامه ریزی و 
اعالم شده بودجه عمومی از درآمد حاصل 
از نفت خام قطع شود، آنچه اتفاق افتاده، 
این است در 1394 اتکا به نفت 2۵ درصد 
- در سال 9۵ هم 31درصد شد- در بودجه 
96 هم 36 درصد شــده که روند افزایشی 

داشته است.

فقط حرف زده ایم
هدایت اهلل خادمی عضو کمیسیون انرژی 
مجلس می گویــد: از اقتصــاد مقاومتی 
 فقط صحبت کرده ایــم ولی اقدام خاصی 
نداشته ایم اقتصاد مقاومتی یعنی استفاده 
بهینــه از امکانات و منابعی که داریم ولی 
ما چه اســتفاده ای کرده ایم ؟ ما زعفران 
را برای بســته بندی به اســپانیا و امارات 
 می فرســتیم  و منابــع و مــواد خــام را 
می فروشــیم و تبدیل به ده هــا و صدها 
فرآورده دیگر نمی کنیم، بنابراین راندمان 
و ســاعت کارمان پاییــن و تعطیالتمان 
زیاد است این ها هم ضد اقتصاد مقاومتی 

هستند و هیچ کار خاصی نکرده ایم.
وی دربــاره اجرای سیاســت های اقتصاد 
مقاومتــی در بخش دولتــی و خصوصی 
تصریح کرد: بخــش دولتی در این زمینه 
ناموفق بوده اســت و بخش خصوصی هم 
نتوانســته کاری از پیش ببــرد به خاطر 
اینکه بخش خصوصی حمایت نمی شود  و 
از طرفی وارد فضایی که با ســازو کارهای 
استاندارد بتواند کاالهایی که تولید می کنند 
را صادر کنند نشده است و از طرفی دیگر 
هم بخش خصوصی باید تأمین مالی بشوند 
تا از طریق بانک هــا و دیگر مراکز بتوانند 
تولید و اشتغال را راه اندازی کنند. از طرفی 
هم بانک ها با منابعی که دارند خودشــان 
به دنبال کســب و کار و شغل جدید مثل 
بنگاه داری و کارخانه داری می روند و چون  
شغل دوم آنهاست به آن اهمیت نمی دهند 

و متضرر می شوند.

ساماندهی ستادهای 
انتخاباتی خالف نیست

تســنیم: علی اصغر احمدی رئیس ستاد 
انتخابات کشــور در پاسخ به این سوال که 
وزارت کشــور بودجه الزم بــرای برگزاری 
انتخابــات الکترونیک فراهم نکــرده و به 
نظر می رســد همین مســأله علت اصلی 
عــدم برگــزاری انتخابــات الکترونیــک 
ریاســت جمهوری اســت، اظهار داشــت: 
انتخابات ریاست جمهوری سال 96 برگزار 
می شــود؛ بودجه هم برای سال 96 است و 
من االن در پایان سال پولی نداشتم که برای 
باقی تجهیزات اقداماتی را انجام دهم و این 
را همگان می دانند و نقطه ضعف هم نیست 
و حدود 3۵ هزار صندوق الکترونیکی داریم 
که در حدود 10 هزار شعبه برای انتخابات 
شوراها استفاده خواهد شد. وی در واکنش 
به فعالیت هــای انتخاباتی کاندیداهایی که 
اعالم کاندیداتــوری کرده اند، تصریح کرد:  
اینکه کسانی در حال ساماندهی ستادهای 
انتخاباتی خود هســتند از عرف انتخابات 
اســت، اما اگر فعالیت بــرای میتینگ ها و 
تبلیغات انتخاباتی باشــد و یا از روزنامه و 
ســایتی خطاب به مردم تقاضای رأی کند، 

خالف قانون است.

شاید کاندیدای انتخابات 
ریاست جمهوری شوم

تســنیم: مصطفی هاشــمی طبا رئیس 
اسبق ســازمان تربیت بدنی درباره احتمال 
کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری 
96، گفــت: فعال پیشــنهادی در این باره 
نداشتم. وی افزود: باید ببینم در آینده چه 
پیش خواهد آمد. فعالً قصدی ندارم. شاید 
کاندیدا شــوم و باید ببینم چه می شــود. 
مصطفی هاشمی طبا در دوران دفاع مقدس 
 وزیر صنایــع بــود. وی همچنین معاونت 
رئیس جمهور و ریاســت ســازمان تربیت 
بدنی در دولت دوم هاشــمی رفســنجانی 
و دولت اول اصالحــات را در کارنامه دارد. 
پیشتر مصطفی کواکبیان، اشرفی اصفهانی 
و شیخیانی از چهره های جریان اصالحات 
برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری 

اعالم آمادگی کرده بودند.

دولت باید منابع تهدید اقتصاد مقاومتی را کنار بزند
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

تيلرسون: الزم باشد عليه كره شمالى از گزينه نظامى استفاده مى كنيم   
بى بى سى: وزير خارجه آمريكا كه در سئول به سر مى برد، گفت اقدام نظامى عليه كره شمالى يك گزينه مطرح است. «ركس تيلرسون» افزود: سياست صبر استراتژيك به پايان رسيده و آمريكا 

در حال بررسى اقدام هاى جديد ديپلماتيك، امنيتى و اقتصادى عليه كره شمالى است.

سرگئى الوروف:
غرب در پى بى اعتبار كردن روسيه است

اسپوتنيك: «سرگئى الوروف» وزير 
امور خارجه روسيه در سخنانى در 
ميان ســازمان هاى مردم  نهاد با 
انتقاد از سياســت ها و رويكردهاى 
غرب عليه اين كشور اظهار داشت: 
كشورهاى غربى همواره به دنبال بى 
اعتبار كردن روســيه بوده اند و اين 
امر را با جديت دنبال مى كنند.  وى 

در ادامه افزود: در شرايط كنونى حفظ ثبات جهانى تا حد زيادى به فعاليت واقع 
گرايانه رسانه ها ارتباط و بستگى دارد. 

تأسيسات آرامكوى عربستان 
از سوى ارتش يمن هدف قرار گرفت

المسيره: ارتــش يمن با يك فروند موشــك بالستيك ميانبرد شركت نفت 
آرامكو در شــرق عربســتان را مورد هدف قرار داده است. در اين گزارش به 
حجم خسارت ها اشاره اى نشده اســت. هنوز مقام هاى سعودى واكنشى به 
اين خبر نشــان نداده اند . شــركت نفتى آرامكو تأسيسات نفتى عربستان را 

شامل مى شود كه جزو بزرگ ترين شركت هاى نفتى دنيا به شمار مى رود.

يك عامل انتحارى در نزديكى مقر نظامى 
در بنگالدش خود را منفجر كرد

خبرگزارى فرانســه:يك عامل 
كمــپ  نزديكــى  در  انتحــارى 
نيروهاى امنيتى و ديگر نيروهاى 
نظامــى بنــگالدش كــه نزديك 
داكاست، خود  بين المللى  فرودگاه 
را منفجر كرد. اين عامل انتحارى 
خود را به نزديكى كمپ نيروهاى 
امنيتــى بنــگالدش رســاند و با 

انفجار خود، كشته شد و دو تن ديگر را مجروح كرد.

وزير اول اسكاتلند: ترزا مى، بانوى آهنين نيست
روزنامه گاردين: وزير اول دولت 
ترزا مى  اســكاتلند گفت،  محلى 
نخست وزير بريتانيا سرنوشت اين 
كشور را به ســمت و سوى بدى 

مى برد.
اينكه، موضع  بيان  با  «استرجون» 
تــرزا مــى در قبال همه پرســى 
استقالل اسكاتلند كامًال ظالمانه و 

غيرقابل قبول اســت درباره نخست وزير بريتانيا گفت، ترزا مى بانوى آهنين 
نيســت، بلكه كسى اســت كه دولتش دچار هرج و مرج و پيوسته در حال 

تغيير برنامه است.

فرانسوى ها خواستار كناره گيرى «فيون»
 از رقابت هاى انتخاباتى هستند

رويترز: نتايج تازه ترين نظرسنجى ها نشان مى دهد، سه چهارم از مردم فرانسه 
خواســتار كناره گيرى فرانسوا فيون از شــركت در دور بعدى انتخابات رياست 
جمهورى هستند. نظرســنجى اوداكسا، نشان مى دهد افشاى فساد مالى فيون 

نامزد حزب محافظه كار فرانسه، تأثير بسيار بدى بر وجهه وى گذاشته است
 فيون كه پيش از اين نخست وزير فرانسه بود، به دليل سو  ء استفاده از اموال 
عمومــى و پرداخت صدها هزار يورو از ماليات مردم به همســر و فرزندانش 

براى مشاغل كاذب و ساختگى، تحت تحقيق قرار دارد.

سوريه جنگنده رژيم صهيونيستى را 
سرنگون كرد

در  ارتش سوريه  فرماندهى  سانا: 
بيانيه اى اعالم كرد، توانسته است 
را  رژيم صهيونيستى  دو جنگنده 
هدف قرار دهــد كه يكى از آن ها 
ســقوط كــرده و ديگــرى مورد 

اصابت قرار گرفته است.
اين بيانيه افزوده است: در ساعت 
2:40 دقيقه بامداد (ديروز)، چهار 

جنگنده اســراييلى حريم هوايى سوريه را در منطقه «البريج» از طريق خاك 
لبنان نقض كردند و يكى از پايگاه هاى نظامى در مســير «تدمر» در شــرق 
اســتان حمص را هدف قرار دادند كه پدافند هوايى ما با آن ها مقابله كرد و 
يك جنگنده را در داخل اراضى اشغالى ساقط كرد و يكى ديگر را مورد هدف 

قرار داد و دو جنگنده ديگر مجبور به فرار شدند.

شليك راكت به شهرك هاى صهيونيست نشين
 رويترز: به گزارش رسانه هاى صهيونيستى، شهرك هاى اين رژيم مورد اصابت 
راكت قرار گرفته است. شاهدان عينى در اين خصوص اعالم كردند پس از به صدا 

در آمدن هشدارهاى صوتى، صداى انفجار را در منطقه شنيده اند.
ســخنگوى ارتش رژيم صهيونيســتى در اين باره اعالم كرد، هنوز مشخص 
نيســت آيا اين راكت يا راكت ها، به زمين اصابت كرده اند، يا آنكه در هوا و 

پيش از اصابت به زمين رهگيرى شده اند.

خـــبر

 بين الملل/ محمد جعفرى  آمريكا در اثر 
فشارهاى ناشى از انفعال در سوريه ناچار به 
پذيرش برخى عقب نشينى ها شده و به دليل 
هراس از پيامدهاى رويارويى مستقيم با چين 
به تقابل غيرمســتقيم روى آورده و همين 
تالش براى تقابل غيرمستقيم سياستمداران 
آمريكايى را بشــدت دچار ســردرگمى و 
بالتكليفى كرده اســت.تهديد به تحركات 
اقتصادى و سياســى تهاجمى عليه چين، 
همچنين افزايــش تدابير نظامى و امنيتى 
كــه دولت اوباما و وزير خارجه ســابق اين 
كشور هيالرى كلينتون تحت عنوان تدابير 
محور آســيايى از آن ياد مى كردند، ازجمله 
مهم ترين محورهاى شــعارهاى انتخاباتى 
دونالد ترامپ را در كارزار انتخابات رياســت 
جمهورى آمريكا به خود اختصاص داده بود، 
آن  گونه كه ترامپ در شعارهاى خود عنوان 
مى داشت چين همه شاخه ها و بخش هاى 
اقتصــاد آمريكا را تحت تأثير شــديد خود 
قرار داده و سرمايه ها و ثروت هاى آمريكايى 
را به خود جلب كــرده و اين تقابل درواقع 
يك چالش عمــده را براى اياالت متحده در 
بسيارى از مناطق داراى منافع مشترك بين 
چين و آمريكا به وجود آورده است. همين 
داليل موجب شد دولت ترامپ مصوبه تعليق 
معاهــدات و موافقتنامه هاى همكارى هاى 

منطقه اى با چين را به امضا برساند.

 چين نخستين قدرت اقتصادى
 و آمريكا سومين!

معتقدند،  آمريكايــى  مفســران  برخى 
تصميمات ترامپ بخصوص آنچه مربوط 
به توافقات با كشــورهاى اقيانوس آرام 
بوده بدان معناســت كــه ترامپ تالش 
مى كند با برخورد ســخاوتمندانه با اين 
كشورها سياستمداران آنان را در تقابل 
با چين به سمت آمريكا متمايل ساخته 
و از ايــن طريق از ميزان نفوذ منطقه اى 
چين بكاهــد. اين موضــوع انتقادهاى 
بســيارى را متوجه آمريكا ساخته است، 
بويژه پس از گفت و گــوى تلفنى وى با 
نخســت وزير اســتراليا كه بســيارى از 
منتقدان آن را تــالش منفعالنه ترامپ 
براى جــذب متحدان جديــد خواندند.

پژوهشگر برجسته استراتژيك آمريكايى 
مايكل كليــر در مقاله اى كــه بتازگى 
منتشــر كــرد عنــوان داشــت ترامپ 
هنگامى كه شــعار «آمريكا در رأس قرار 
دارد» را مطرح كرد، در واقع تهديدهاى 
اقتصــادى و اســتراتژيك آمريكايى را 
متوجه چين ســاخت و اين اولين بارى 
است كه چين در جايگاه كنونى خود از 
نظر اقتصادى مورد آزمون قرار مى گيرد. 
مايكل كلير در اين زمينه معتقد اســت، 
روسيه استعداد آن را دارد كه آمريكا را 
پشت سر گذاشته و با تصاحب مقام دوم 
اقتصادى جهانى، جايگاه سوم را نصيب 

آمريكا سازد.
از نظر كلير امروزه چين با توسل به ابزار 
جديد جهانى شدن به يك قدرت دفاعى 
بزرگ دست يافته و آن قدرت تجارى در 
مقياس جهانى اســت، درحالى كه دولت 
ترامپ در يك بالتكليفى و ســردرگمى 
و ترديــد در تقابل با چيــن قرار دارد و 
چين از اين منظر با اســتفاده از فناورى 
جديد و ايجاد زيرســاخت هاى همكارى 
اقتصادى بــا مناطق تجــارى آزاد و بر 
اســاس اصول مســاوات و برابرى ميان 
ملت هــاى بزرگ و كوچــك و ضعيف و 
قوى از موقعيت بسيار بهترى نسبت به 

آمريكا برخوردار است.

 هدف آمريكا 
فشار بر همپيمانان چين است

در نظر بسيارى از صاحب نظران و كارشناسان 
آگاه نسبت به دولت ترامپ، چين در قياس 
با آمريكا با توســل به انرژى ســبز توانسته 
اســت، برترى خود را تثبيت كند، چنانكه 
رئيس جمهــور چين در ســخنرانى خود 
در كنفرانــس دافوس اخير كه مســؤوالن 
آمريكايى در آن غايب بودنــد، در رابطه با 
گرمايش زمين و تغييرات مواضع خود نسبت 
به معاهده پاريس سخن گفت و انرژى سبز را 
جايگزين مناسبى براى سوخت هاى فسيلى 
دانست.بر همين اساس مى توان برترى دولت 
چين نسبت به ساير دولت ها و شركت هاى 
بزرگ منطقه اى و نيز تضعيف سياست هاى 
آمريكايى در رابطه با برترى طلبى نسبت به 

ساير كشورها را به خوبى مشاهده كرد.
ضرورت مقابله با معضل چينى در چشم انداز 
سياست هاى آينده آمريكا و ضرورت پرهيز از 
پيامدهاى رويارويى مستقيم و نيز احتمال 
بروز پاسخ تالفى جويانه چين موجبات انزواى 
آمريكا در برابر پكن را فراهم آورده، زيرا دولت 
آمريكا حاضر به پرداخت هزينه هاى خسارات 
احتمالى تقابل مستقيم با چين نيست و به 
همين دليل تالش مى كند از طريق مقابله 
غيرمستقيم بر چين فايق آيد و اين راهبرد 
مستلزم افزايش فشار بر ايران و كره شمالى 

به بهانه سالح هاى هسته اى است، درحالى كه 
آمريكا خود صاحــب بزرگ ترين زرادخانه 
هســته اى اســت. آمريكا تــالش مى كند 
پيونگ يانگ را به بهانه هسته اى و ايران را با 
موضوع موشك هاى بالستيك تحت فشار قرار 

دهد و پيوسته از پاره كردن 
توافق هسته اى سخن بگويد.

از ايــن طريــق آمريــكا 
مى خواهــد باهــدف قرار 
دادن همپيمانــان چيــن 
اين  غيرمستقيم  به صورت 
قرار  تحت فشــار  را  كشور 
دهد، درحالى كه پيامدهاى 
شكســت هاى آمريــكا در 
ســوريه دولت ترامپ را به 
برگزارى  و  عقب نشــينى 
اولين نشست مشترك در 
رؤساى  ســطح  در  آنتاليا 
ســتاد مشــترك ارتش با 
روســيه وادار كرد، با آنكه 

پيش ازاين وزارت دفاع آمريكا انتقادهاى 
سختى نســبت به برقرارى ارتباط دولت 
آمريكا با روسيه در رابطه با سوريه مطرح 
مى كــرد. همه موارد فوق نشــان دهنده 
بالتكليفى سختى است كه دولت ترامپ 
در رويارويى با چين با آن دست به گريبان 

است.

آمريكا در تقابل اقتصادى و نظامى با چين همچنان بالتكيف است

برد موشك هاى تايوان تا چين!ترامپ و اژدهاى چغر چينى!

خبرگزارى فرانسه: چين همچنان تايوان را 
به عنوان بخشى از خاك خود قلمداد مى كند 
كه در صورت لــزوم، بايد به زور آن را مجدد 
ملحق كرد، هر چند پس از جدا شــدن دو 
طرف در پى جنگى داخلى در ســال 1949، 
اين جزيره حاكميت مستقل خود را دارد. پس 
از آنكه تســاى اينگ ون رئيس دولت تايوان 
پارسال قدرت گرفت و به هشت سال آشتى 
با چين پايان داد، روابط دو طرف به وخامت 

گراييده است.

پشت پرده حمالت اسراييل 
به سوريه

تسنيم: «محمد عباس» سرتيپ ارتش سوريه 
درباره واكنش قاطع ارتش سوريه به تجاوز رژيم 
صهيونيستى كه با سرنگونى جنگنده اين رژيم 
و تأكيد رسانه هاى دشمن مبنى بر اينكه تل آويو 
خواهان تنش با دمشق در روزهاى آتى نيست، 
گفت : رژيم صهيونيستى از طريق ارتش هاى 
جايگزينى كه به ســوى ما ارســال مى كند، 
همچنان با ســوريه مى جنگد و ســوريه هم 
همچنان به تجاوزات اين رژيم پاسخ مى دهد، در 
نتيجه حجم شكست هاى گروه هاى تروريستى 
در خاك سوريه، براى رژيم صهيونيستى هيچ 
راهى نمانده جز اينكه با جنگنده ها و شايد با 

ناوگان دريايى اش حمله كند.

نوام چامسكى: ترامپ عامل 
سقوط اقتصاد آمريكا خواهد بود

اينديپندنت:  نوام چامســكى، اقتصاددان، 
مورخ و زبان شــناس آمريكايى، پيش بينى 
كرد دولت ترامپ عامل بروز سقوط اقتصادى 
ديگرى خواهد شــد.  چامســكى هشــدار 
داد: ايــن ادعــا كه رئيس جمهــور آمريكا، 
 ضدتشــكيالت حاكم بر اين كشور است، در 

واقع يك «جوك» است. 

خبر

چين نسبت به 
ساير دولت ها و 

شركت هاى بزرگ 
منطقه اى در 

رابطه با تضعيف 
سياست هاى 
آمريكايى و 

برترى طلبى نسبت 
به ساير كشورها را 

به خوبى 
مشاهده كرد

بــــــــرش

«سرگئى الوروف» وزير 
امور خارجه روسيه در سخنانى در 
ميان ســازمان هاى مردم  نهاد با 
انتقاد از سياســت ها و رويكردهاى 
غرب عليه اين كشور اظهار داشت: 
كشورهاى غربى همواره به دنبال بى 
اعتبار كردن روســيه بوده اند و اين 
وى 

در ادامه افزود: در شرايط كنونى حفظ ثبات جهانى تا حد زيادى به فعاليت واقع 

يك عامل 
كمــپ  نزديكــى  در  انتحــارى 
نيروهاى امنيتى و ديگر نيروهاى 
نظامــى بنــگالدش كــه نزديك 
داكاست، خود  بين المللى  فرودگاه 
را منفجر كرد. اين عامل انتحارى 
خود را به نزديكى كمپ نيروهاى 
امنيتــى بنــگالدش رســاند و با 

وزير اول دولت 
ترزا مى  اســكاتلند گفت،  محلى 
نخست وزير بريتانيا سرنوشت اين 
كشور را به ســمت و سوى بدى 

اينكه، موضع  بيان  با  «استرجون» 
تــرزا مــى در قبال همه پرســى 
استقالل اسكاتلند كامًال ظالمانه و 

غيرقابل قبول اســت درباره نخست وزير بريتانيا گفت، ترزا مى بانوى آهنين 

در  ارتش سوريه  فرماندهى 
بيانيه اى اعالم كرد، توانسته است 
را  رژيم صهيونيستى  دو جنگنده 
هدف قرار دهــد كه يكى از آن ها 
ســقوط كــرده و ديگــرى مورد 

اين بيانيه افزوده است: در ساعت 
 دقيقه بامداد (ديروز)، چهار 

انگليس: ادعاها درباره تالش لندن براى شنود مكالمات 
ترامپ مزخرف است

حمله هوايى رژيم صهيونيستى
 به سوريه

خبرخبر

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

فارس: مقام هاى اطالعاتى انگليس، ادعاهاى رسانه اى درباره 
جاسوســى از دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در جريان 
رقابت هاى انتخاباتى را تكذيب كردند.  «ستاد ارتباطات دولت 
انگليس»، دستگاه جاسوسى اين كشور كه معموالً از اظهارنظر 
درباره مسايل اطالعاتى با هدف تكذيب گزارش هاى رسانه اى 

خوددارى مى كند، اين بار سنت شكنى كرد. 
يك سخنگوى اين سازمان گفت: «ادعاهاى اخير توسط تحليلگر 
رسانه اى اندرو ناپوليتانو مبنى بر درخواست از ستاد ارتباطات 
دولت انگليس جهت شنود ترامپ، در زمانى كه رئيس جمهور 
منتخب آمريكا بوده، مزخرف هستند. اين ادعاها، مضحك بوده 

و بايد ناديده گرفته شوند.»
ترامپ هفته گذشته در چند توييت مدعى شد، «باراك اوباما» 
رئيس جمهور سابق آمريكا دستور داده بوده، خطوط تلفن برج 
او در نيويورك شــنود شود. با اين حال وى هيچ مدركى براى 
اثبات اين ادعا ارايه نكرده و همين مسأله به دردسرى تازه براى 

كاخ سفيد تبديل شده است.
فاكس نيوز در گزارشى مدعى شده بود، اوباما براى جاسوسى از 

ترامپ به «ستاد ارتباطات دولت انگليس» متوسل شده است. 
 كاخ سفيد رسماً از انگليس به دليل اتهام درباره شنود ستاد 

اطالعات دولتى بريتانيا از دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، 
عذرخواهى كرد.

به نوشــته روزنامه تلگراف، مقام هاى انگليس روز پنجشنبه 
ادعاهاى رســانه اى درباره جاسوســى از دونالد ترامپ رئيس 
جمهور آمريكا در جريان رقابت هاى انتخاباتى تكذيب كرده و 

آن را مزخرف ناميدند.
ســتاد ارتباطات دولت انگليس در اين باره گفته بود، چنين 

ادعايى مزخرف و مضحك است و بايد ناديده گرفته شود.
مشاور امنيتى ترامپ روز جمعه ضمن عذرخواهى از دانينگ 
استريت (دولت بريتانيا) گفت، كاخ سفيد هرگز چنين مسأله 

خجالت آورى را تكرار نمى كند.

فارس: منابع خبرى از حمالت هوايى اسراييل به سوريه 
خبر دادند كه با پاسخ موشكى ارتش اين كشور روبه رو 

شده است.
راديو اسرائيل اعالم كرد، جنگنده هاى اين رژيم شب 
گذشــته چندين منطقه در ســوريه را هدف حمالت 
خود قرار دادند. اين راديو اعــالم نكرد، جنگنده هاى 
رژيم صهيونيســتى به چه مناطقى در ســوريه حمله 

كرده اند.
در پاســخ اما ارتش سوريه براى نخســتين بار چندين 
موشــك به سوى اين جنگنده ها شليك كرد كه يكى از 

آن ها به وسيله بك موشك اسراييلى ساقط شد.
سخنگوى ارتش رژيم صهيونيستى اعالم كرد، از 6 سال 
پيش براى نخستين بار است ضد هوايى سوريه به سوى 

جنگنده هاى اسراييل شليك مى كنند.
وى در صفحه فيســبوك خود خبر داد، دو موشك كه 
به سوى شــهرهاى «اريحا و قدس» شــليك شده بود 
سرنگون شــدند و موشك سوم نيز در منطقه «االغوار» 

ساقط شد.
منابــع خبــرى اســراييلى مدعى شــدند، اســراييل 

محموله هاى موشكى پيشرفته اى را هدف قرار است كه 
براى حزب اهللا در سوريه ارسال شده بود.

هنوز هيچ منبع رســمى سورى اين مســأله را تأييد يا 
تكذيب نكرده است.

ارتش رژيم صهيونيســتى اواخر بهمن ماه گذشته اعالم 
كرد، در واكنش به شليك گلوله تانك از خاك سوريه به 
بلندى هاى جوالن، برخى مواضع ارتش ســوريه را هدف 

حمله قرار داده است.
منابع نظامى رژيم صهيونيســتى گفتند، گلوله شــليك 
شده از خاك سوريه در منطقه باز سقوط كرده و خسارت 

يا تلفاتى نداشته است.
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معارف روزنامـه صبـح ايـران

بايد ببينيم فروردين ما چه زمانى است   مهر: آيت اهللا جوادى آملى در جلسه درس خارج فقه خود با اشاره به ايام پايانى سال و آغاز سال نو اظهار داشت: اين زمين است كه 365 
روز تالش و كوشش كرد كه يك دور به دور خورشيد بگردد، ما فكر مى كنيم اگر زمين مثالً 50 بار به دور خورشيد گشت ما نيز 50 سال رشد كرده ايم، در حالى كه اگر انسان 50 مطلب علمى 

فهميد 50 سالش است! ما بايد ببينيم فروردين ما چه زمانى است! عمر هر كسى به اندازه فهم و علم اوست.

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

 معارف/ طيبه مروت   مى گويند بهشت 
را به بها مى دهند نــه به بهانه. اما بعضى 
وقت ها وقتى خدا مى خواهد مسير زندگى 
كســى را عوض كند، يك اتفاق در دنيا، 
بهانه مى شــود براى يافتن نشانى بهشت. 
داســتان زندگى دختر «سرزمين آفتاب 
تابان» نيز از همين بهانه هاى بهشتى است. 
«فاطمه هوشينو» با همان ويژگى معروف 
ژاپنى ها همكالم ما مى شود، با اخالق است 
و مهربان و حاال به قول خودش مسلمانى 
هم چاشنى اخالق خوبش مى شود. معتقد 
است، فضاى مجازى هميشه هم بد نيست، 
چون همين فضاى پرخطــر به او كمك 
كرده درباره اسالم تحقيق كند. 11سپتامبر 
بهانه اى مى شــود براى آغاز اين تحقيقات 
درباره دينى كه رسانه ها از تروريست پرور 
بودن آن مى گويند و او اما به اين حرف ها 
اعتقادى نداشته! حاال او عروس ايران است، 
راهش را يافته و به كمك همسرش براى به 

زيستن طلبه جامعه الزهرا شده... .
در آستانه سالروز ميالد حضرت زهرا(سالم 
اهللا عليهــا) با «فاطمه هوشــينو» درباره 
مســلمان شــدن و جاذبه هاى شخصيت 
حضرت فاطمه(عليهاســالم) به گفت و گو 

نشستيم . 
****

را  آوردن خود  اســالم  ماجراى   
برايمان بگوييد.

 مطالعه اين سايت ها، مقاالت و كتاب هايى 
كه درباره اســالم مطلب داشتند، يكى از 
برنامه هــاى روزمره من شــده بود، چون 
هر روز عالقه ام براى مطالعه درباره اسالم 
بيشتر مى شد. خيلى دوست داشتم قرآن 
بخوانم، اما زبان عربى بلد نبودم و به همين 
دليل ترجمــه قرآن را مى خواندم و قرائت 

قرآن را هم گوش مى كردم.

 وقتى متوجه نمى شديد، شنيدن 
صداى قرائت قرآن براى شــما چه 

جذابيتى داشت؟
روحــم آرام مى گرفــت. وقتى قــرآن را 
مى شــنيدم احســاس مى كردم در عالم 

ديگرى قرار دارم. 

 كدام يك از آيات قرآن در شــما 
تأثير بيشترى داشت؟

آيه اى كه مى گويد و ما خلقت الجن واالنس 
اال ليعبدون يعنى من جن و انسان را فقط 
براى عبادت آفريدم. اين آيه پاسخى بود به 
سؤالى كه از نوجوانى درباره هدف خلقت 
در ذهن من بود. اين آيه معناى هستى و 
زندگى را براى من روشن كرد؛ زيرا معناى 
عميق و گســترده اى داشت. در مطالعاتى 
كه پيرامون اســالم داشــتم، به مطالعه 
انديشه هاى اديان ديگر هم پرداختم. هيچ 
يك از آن ها نتوانســتند به اين روشنى به 
هدف خلقت اشاره كنند. در ضمن مطالعه 
ترجمــه قرآن و گــوش دادن به آيات آن 
زمانى كه ســوره ياسين را مى شنيدم، نور 
ايمان در من دميده شد و تصميم گرفتم 
مسلمان شوم. اين تصميم براى جامعه اى 
كه من زندگى مى كردم، خيلى سخت بود، 
اما مطمئن شــده بودم كه مسلمان شوم، 
اما عمل كردن به اســالم خيلى ســخت 
بود. يقين قلبى داشتم كه اين يك دعوت 

شخصى از سوى خداست. 

 چطور شد اعالم كرديد مسلمان 
شده ايد؟

 براى مسلمان شدن كمك مستقيمى از 
شــخصى نگرفتم و فقط اينترنت به من 
كمك كرد. وقتى تصميم گرفتم مسلمان 
شوم، به يك مركز اسالمى درتوكيو كه به 
عربستان سعودى وابسته بود، زنگ زدم و 
تلفنى شهادتين را گفتم و مسلمان شدم. 
آن زمان نمى دانستم كه سنى شده ام! چون 
براى من فقــط قرآن مهم بود و به تفاوت 

مذاهب در اسالم آشنايى نداشتم. 

 چطور شد كه شيعه شديد؟
نخســتين كارى كه پس از مسلمان شدن 
انجام دادم، يادگيــرى الفباى عربى بود تا 
بتوانم نماز و قرآن بخوانم. زمانى كه توانستم 
قرآن را بخوانم، متوجه شــدم آياتى هست 
كه معناى آن با ترجمه فاصله دارد اينجا بود 
كه برايم سؤال پيش مى آمد و به آن مركز 
اسالمى زنگ زدم تا جواب پرسش هايم را 

بگيرم، آن ها نه تنها به من پاسخى ندادند، 
بلكه گفتند شما نبايد چون و چرا بياوريد. 
اين پاسخ براى من قانع كننده نبود. يكى 
از پرســش هاى من دربــاره آيه واليت بود 
كه بى پاســخ ماند. پــس از آن كتاب هاى 
تاريخى را هم مطالعــه كردم. آنجا بود كه 
متوجه شدم اتفاقاتى درصدر اسالم رخ داده 
كه نمى توانستم بپذيرم. اينكه عده اى پيكر 
مطهر پيامبر را با خانواده اش تنها بگذارند 
براى من كه در فرهنگ ژاپن بزرگ شــده 
بودم و آن را بى حرمتى مى دانستم، خيلى 
عجيب بود. من اين شبهه را هم پرسيدم به 
من گفتند شما غيبت مى كنيد! وقتى ديدم 
از آن مركز ســعودى نمى توانم پاسخ هايم 
را بگيرم دوباره ســراغ اينترنت رفتم. آنجا 
بود كه به تنوع مذاهب اســالمى پى بردم. 
شــيعيان هرگز به من نگفتند كه چيزى 
نپــرس يا ما حق هســتيم، بلكــه به من 
مى گفتند هــر دو نظر را مطالعه كنيد و از 
مقايسه ديدگاه ها به حقيقت پى ببريد. من 
از اين نوع نگاه شيعيان خيلى خوشم آمد؛ 
زيرا آن را مطالبق آيه «ال اكراه فى الدين» 

مى ديدم. به همين منظور در اينترنت درباره 
شيعه مطالعه و ســايتى را پيدا كردم كه 
درآن دعا به همراه ترجمه انگليسى داشت. 
اولين دعايى كه خواندم دعاى يستشير بود 
و خيلى روى من اثر گذاشت و شگفت زده 
شدم كه چه كسى است كه خدا را اين گونه 
شناخته؟ نگاه كردم ديدم صاحب دعا امام 
على (عليه السالم) است. به امام على(عليه 
الســالم) عالقه پيدا كــردم. وقتى حديث 
ثقلين را خواندم، فهميدم كسى مى خواهد 
پيرو قرآن باشد بايد اهل بيت پيامبر(عليهم 
الســالم) را هم بشناســد، به همين علت 
تصميم گرفتم شيعه شوم. با عشق على و 

فاطمه(عليهما السالم) رستگار شدم.

 واكنش خانواده با حقيقت مسلمان 
شدن شما چگونه بود؟

 اوايلى كه به اســالم روى آوردم، هيچ كس 
باور نكرد و فكر مى كردند شست وشوى مغزى 
شــده ام و تالش مى كردند بــه دين پدرى 
برگردم. در خانــواده خيلى با من مخالفت 
مى شــد، اين مخالفت در جامعه هم وجود 
داشــت زمانى كه مسلمان شــدم در توكيو 
زندگى مى كردم، امــا بى درنگ به زادگاهم 

كه شهرى كوچك بود بازگشتم. آنجا اسالم 
شــناخته شــده نبود و زندگى برايم خيلى 
سخت شده بود. پس از گذشت زمان اكنون 

رابطه ام با خانواده خيلى بهتر شده است. 

 اكنون كه به ژاپن سفر مى كنيد 
تغيير رفتار شما و اخالق اسالمى براى 

خانواده جذابيت داشته است؟
من پيش از مســلمان شــدن خيلى اهل 
تجمــل بودم و به ظاهــرم خيلى اهميت 
مــى دادم، زيرا گمــان مى كــردم مردم 
ايــن گونه در باره مــن قضاوت مى كنند. 
آشــكارترين تغييرى كه پس از مسلمان 
شدن داشــتم، كنار گذاشتن وابستگى به 
تجمالت دنيوى بود كــه موجب تعجب 

خانواده ام شد. 

 چه شــناختى نســبت به امام 
خمينى(ره) و انقالب پيدا كرديد؟

وقتى نوجوان بــودم، تصوير امام(ره) را در 
تلويزيون ديده بودم، همان زمان مى گفتم 
اين شــخص چقدر ابهت دارد، ولى بعداً 

تحت تأثير ســياه نمايى رسانه ها بودم و 
نسبت به شــخصيت امام(ره) و ايران نگاه 
مثبتى نداشــتم، اما وقتى ايــران آمدم و 
درباره ايشــان مطالعه كردم ســوء تفاهم 
و شبهاتى كه رســانه ها ايجاد كرده بودند 
از بيــن رفت. پيروزى انقالب اســالمى را 
كارى فوق بشرى مى دانم كه با روحانيت و 

شجاعت امام(ره) به ثمر رسيده است. 

 در اين مدت مسلمانى، چه تفاوتى 
بين زن مسلمان و زن بودايى ديده ايد؟

 براى زنان ژاپنى دين خيلى كمرنگ است 
و تأثير چندانى در زندگى آن ها ندارد. زنان 
اجازه ندارند در برخى اماكن مقدس وارد 
شوند وشــهروند دوم محسوب مى شوند، 
درحالــى كه زنان مســلمان مى توانند به 
همه عبادتگاه ها بروند. زنان مسلمان حقوق 

معنوى بيشترى دارند.

 در عرصــه فعاليت هاى علمى و 
اجتماعى چطور؟

در دين بودايى تشــويقى به فراگيرى علم 
وجود ندارد و آنچه هست مخصوص مردان 
اســت، در حالى كه در اســالم زن و مرد 

مسلمان به فراگيرى علم دعوت شده اند و 
علم اختصاصى نيست.

 فعاليت هاى اجتماعــى زنان ژاپنى هيچ 
ارتباطى به ديانت آن ها ندارد. از زمانى كه 
ســنت ها را رها كردند مانند زنان غربى و 
سكوالر زندگى مى كنند و همه چيز را در 
كار كــردن مى بينند. درحالى كه فعاليت 
اجتماعى زنان در اسالم جنبه مذهبى دارد. 

 انتخاب حجاب براى شما سخت نبود؟
 انتخاب حجاب در اوايل برايم سخت بود، 
اما از همــان اول برايم جذاب هم بود. در 
حرم امام رضا(عليه السالم) تصميم گرفتم 
چادر بپوشم و كم كم چادر پوشيدن برايم 
آسان شــد، ولى من پس از انتخاب چادر 
به آســان و سخت بودن اســتفاده از آن 
فكر نمى كــردم، چون ديگر انتخاب كرده

 بودم.

 به عنوان يك بانوى تازه مسلمان 
چه نگاهــى به شــخصيت زهراى 

مرضيه(عليهاسالم) داريد؟

حضرت زهرا(عليها ســالم) شــخصيت 
كاملى دارد و چون كامل هســتند هر چه 
انجــام داده اند، در هر شــرايطى بهترين 
كارى اســت كه يك خانم مى تواند انجام 
بدهد چون معصوم هستند. متأسفانه در 
ابتداى مسلمانى به دليل معرفى نادرست 
مبلغان ســعودى، تصويردرستى از خانم 
فاطمه زهرا(ســالم اهللا عليها) نداشــتم و 
فكر مى كردم ايشــان يك خانم معمولى 
و ضعيف بــوده، ولى بعــد فهميدم اين 
نگاه دروغ بزرگى اســت و چقدر حضرت 
زهرا به امام علــى و دين خدمت كرده و 
زحمت كشيده اند و به همين دليل آن ها از 

فاطمه(سالم اهللا عليها) مى ترسند.
 

  به عنوان يك زن مسلمان چه نگاهى 
نسبت به جايگاه زن بودن خود داريد؟

پس از اســالم ديگر نگاهــم به خودم هم 
تغيير كرده اســت. پيشتر هميشه دنبال 
رقابت با زنان ديگر بودم بر ســر چيزهاى 
معمولــى مثل مد، لبــاس، برند و خريد، 
ولــى اكنون نگاهم خيلى عوض شــده و 
دنبال رقابت با خودم هســتم كه شــبيه 

فاطمه(سالم اهللا عليها) شوم.

بانوى تازه مسلمان ژاپنى در گفت و گوى اختصاصى با قدس:

با عشق على و فاطمه شيعه شدم

پرسش هاى معمول در خصوص ورود جوانان و نوجوانان 
به حوزه هاى علميه( بخش پايانى)

بايستـه هاى طلبگـى
 معارف/ حجت گنابادى نژاد- عضو شوراى علمى نخبگان حوزه علميه خراسان  

اطالعيه پذيرش حوزه علميه، دلبستگى به طلبگى 
و شــرايط كنونى و پيش بينى هاى آتــى از اوضاع 
جامعــه اســالمى و جهانى بهانه اى شــد كه طبق 
ســال هاى گذشته اين يادداشــت را تنظيم نمايم. 
بدون ترديد نوجوانان و جوانان عزيز كه با استعداد و 
متدين وانقالبى مى باشند در ميان آن ها افراد زيادى 
هستند كه عالقه مند ورود به حوزه علميه و طلبگى 
مى باشند اما سؤاالت و ابهاماتى دارند كه الزم است 

براى آن ها توضيح داده شــود. در اين مجال بخش دوم و پايانى پرسش هاى 
معمول در اين خصوصپيش روى شماست.

  مدرسه طلبگى روزانه است يا شبانه روزى؟
قبل از پاسخ به اين پرسش بايد دو مطلب روشن شود ساعات و ميزانى كه يك 
فرد در شبانه روز بايد براى تحصيل صرف نمايد، چقدر است؟ تعطيالت در هفته، 
در ماه، در سال چقدر بايد باشد؟ و مطلب دوم يك روحانى و دانش آموخته حوزه 
در جايگاه و نقش انجام وظيفه و رسالت و روحانيت خود چه ميزانى بايد در تالش 
و فعاليت باشد، ساعات و روزهاى كارى او چقدر است؟ - مطلب اول كه مربوط به 
دوران تحصيل است بايد طلبه عزيزى كه لباس امام زمان(عج) را به تن مى كند 
توجه داشــته باشد وارد اردوگاه سربازان حضرت ولى عصر(عج) شده و ميدان و 
عرصه اى كه انتخاب كرده است ميدان تالش است و كار و جهاد علمى و فرهنگى، 
اگرچه امروز در حوزه به اعتباراتى برخى روزها به مناسبت ميالد يا ايام شهادت 
ائمه اطهار عليهم السالم و مناسبت هاى انقالبى درس هاى حوزه تعطيل مى شود 
اما بايد بدانيم از روز ورود به حوزه هيچ روز تعطيلى براى طلبه امام زمان(عج) در 
دوره تحصيل وجود ندارد و معنا نخواهد داشت، اين نوجوان و جوان عزيز كه به 
صف سربازان حضرت بقيه اهللا(عج) پيوسته است بايد تمام توان و سرمايه خود را 
بسيج نمايد و در تحصيل و كسب علم و معنويت و رشد و تعالى علمى و معنوى 
آنچه از تالش و همت شخصى دارد با كمك و راهنمايى معلمان و مربيان دلسوز 
و اضافه شدن توسل و تضرع به محضر پروردگار متعال و ائمه اطهار عليهم السالم 
نردبان تعالى را طى نمايد. بايد طلبه عزيز بداند يك سرمايه براى هر فرد و به ويژه 
نوجوان و جوان مهم ترين ســرمايه است و آن عمر است كه طالب عزيز بهترين 
ســرمايه خود را يعنى عمرشــان را وقت اهل بيت عليهم السالم نمودند و آنچه 
بتوانند از اين دوران بهره مند شوند حاصل اين معامله الهى و معنوى مى باشد. بايد 
بدانيم موضوعات و نيازها به قدرى وسيع و گسترده است كه هر قدر تالش شود 
و كار شــود باز هم نياز است، كار باقى مى ماند- بايد بدانيم بودن علماى بزرگى 
كه در همه سال فقط به تعطيالت اندكى بسنده مى كردند در خاطرات آيت اهللا 
حســن زاده آملى ذكر شــده كه وقتى در درس مرحوم آيت اهللا شعرانى حاضر 
مى شــدند فقط دو روز در سال را تعطيلى داشتند. در خاطرات مرحوم آيت اهللا 
بهاءالدينى نقل مى شود كه ايشان فقط چند روز اندك را در سال تعطيلى داشتند 
در خاطرات معلم شــهيد آيت اهللا مطهرى مى خوانيم كه در هنگام شهادت كه 
عالمى بودند روزانه 18 ساعت كار و تالش علمى فعال و مؤثر داشتند و قطعاً اين 
تالش و فعاليت صرفاً در قالب يك برنامه و الزام مديريتى يا مدرسه اى نبوده همان 
عشق به تالش، به تحصيل، به فهم، كسب علم و معرفت بوده كه شعله هاى آتش 
كار و تالش را در اين بزرگان روشن مى ساخته است. پس الزم است دانسته شود 
كه دوران تحصيل دوران كار و تالش مضاعف و حداكثرى اســت و ممكن است 
در حوزه علميه و مدارس روزهايى تعطيلى درس ها اعالم شــود اما از اساس اين 
روزها به معناى تعطيلى كار و تالش طلبگى نمى باشــد بخشى از اين تعطيالت 
به دليل تعظيم شعائر مذهبى است كه بايد طالب با حضور در محافل عزادارى، 
جشن ميالد و اعياد اسالمى و مناسبت هاى انقالبى حضورى فعال و مؤثر داشته 
باشند و بخشى از تعطيالت از قبيل روزهاى جمعه مى تواند عالوه بر فرصتى براى 
فعاليت هاى علمى موردنياز طلبه ها باشــد مثالً مباحثه هاى علمى يا درس هاى 
روزهاى تعطيل و... با اين توضيحات الزم است تأكيد نمايم به دست آوردن يك 
هندســه دقيق و كامل براى استفاده حداكثرى از همه فرصت ها براى يك طلبه 
بســيار الزم و ضرورى است لذا تصور مدرسه روزانه يا شبانه روزى اول بايد تابع 
اين اصل تالش و همت حداكثرى تعريف شود. دوم اينكه بر فرض مدرسه اى در 
حوزه روزانه بود يا بخشى از ساعات شبانه روز را براى ساعات درسى طالب تعيين 
نمايند به هيچ وجه نمى توان از اين ســاعات و برنامه ها نتيجه گرفت كه سهم و 
ميزان كار و تالش طلبه به همين ميزان بايد باشد نكته آخر اينكه از گذشته هاى 
دور از زبان مبارك اســاتيد و علما شنيده مى شد كه اصل حجره نشينى و آشنا 
شدن با حجره، فرهنگ و آداب آن و بهره مندى از آثار و بركات حجره براى طلبه 
يك فرصت مغتنم اســت و اين مطلب در جاى خودش نكته مهمى اســت كه 
هم بايد مــورد توجه داوطلبان ورود به حوزه قرار گيرد و هم والدين محترم كه 

مى خواهند در اين باره براى فرزند عزيزشان راهنمايى و مشاوره داشته باشند.

 چه كسانى نبايد وارد حوزه علميه شوند؟
قبال در يادداشــت هايى كه از اينجانب منتشر شده است به تفصيل داليل نياز 
و ضــرورت حضور نوجوانان و جوانان متعهد، عالقه مند، مؤمن و انقالبى را براى 
تحصيل در حوزه هاى علميه توضيح داده ام و فقط توجه به چند آمار كامالً اوليه 
و روشن در محدوده كشور شايد خيلى سريع و راحت ضرورت و اهميت بيش از 
گذشته انتخاب حوزه علميه براى تحصيل را روشن نمايد مثالً اينكه هم اكنون 
كشــور حداقل: 303 شهر، 65369 روستا كه حداقل 38000 روستا با جمعيت 
باالى 20 خانواده اســت و 2276 واحد آموزش عالى با 4/5 ميليون دانشــجو و 
107 هزار آموزشگاه آموزش و پرورش در كشور وجود دارد كه اگر قرار باشد در 
هر شهر و روســتاى باالى 20 خانوار يك روحانى باشد و هر 100 دانشجو يك 
روحانى داشته باشد و هر مدرسه آموزش و پرورش نيز 1 روحانى در آن فعاليت 
داشــته باشد فقط به بيش از 190 هزار روحانى فاضل فعال آماده به خدمت در 
كشور نياز است بماند ساير عرصه هاى مورد نياز  از قبيل: شهرهاى زيادى كه قطعاً 
به بيش از يك روحانى نياز دارند، ســنگرهاى ائمه جمعه، توليد و انتشار كتاب، 
مجالت و محصوالت فرهنگى مورد نياز، نيروهاى مسلح، دستگاه قضايى و اين 
نيازهاى عظيم و گسترده اى كه در جهان اسالم و بشريت براى حضور روحانى و 
آشنايى با قرآن و عترت وجود دارد، الزم است بدانيد حداكثر آمار روحانى كشور 
تاكنون 150 هزار نفر ذكر شده كه شامل همه طالب جديد و مبتدى و شاغل به 
تحصيل و معمرين از كار افتاده با كهولت سن وفضالى فعال و اساتيد و علماى 
معظم مى شــود در اين موضوع خيلى ضرورت دارد كه به فتواى علما و مراجع 

معظم تقليد هم توجه شود:
حضرت آيت اهللا العظمى مكارم شيرازى: ورود به حوزه را براى كسانى كه 

شرايط و آمادگى دارند واجب عينى مى دانم.

مرحوم حضرت آيت اهللا العظمى فاضل لنكرانى: در شــرايط فعلى كه نياز 
به روحانى متعهد زياد است اگرچه بهتر است رضايت والدين خود را جلب كنيد 
اما اگر آنان قانع نشــدند با توجه به واجب كفايى بودن طلبگى سخن آنان الزم 

االطاعه نيست.
مرحوم آيت اهللا مشكينى(ره): كسى كه استعداد خوب داشته باشد و معدل 
درســى وى حداقل بيش از 17 باشــد بر او واجب است در صورت امكان درس 

طلبگى بخواند.
اما با همه مطالبى كه ذكر شــد على رغم اهميت، ارزش، ضرورت و پايگاه حوزه 
علميه و طلبگى بايد مراقبت داشت كه افراد نافذ شرايط وارد حوزه نشوند اگرچه 
ايــن موضوع خودش تبيين مفصلى مى خواهــد اما به يك مطلب براى موضوع 

اكتفا مى نمايم.
مرحوم مالصدراى شيرازى(ره): در زمان استقرار در شيراز مراجعين زيادى 
داشت كه در مدرسه و درس ايشان پذيرفته شوند و اين مراجعين از قسمت هاى 
مختلف ايران بودند اما مالصدرا شــاگردى را نمى پذيرفت مگر اينكه 4 شرط را 

قبول نمايد و بدان عمل كند:
اول: اينكه درصدد تحصيل مال نباشد مگر به اندازه تحصيل معاش.

دوم: اينكه درصدد تحصيل مقام نباشد.
سوم: اينكه معصيت نكند.
چهارم: اينكه تقليد نكند.

نتيجه كالم اينكه اگر كسى نگاهش به حوزه علميه و طلبگى دنياطلبى و مطامع 
و منافع دنيايى و مادى است همان بهتر كه راه و مسير ديگرى را انتخاب نمايد و 

اين مسير نورانى منتسب به ائمه اطهار عليهم السالم را غبارآلود نسازد.

  فاطمه
در آيينه وحى

با مطالعه در قرآن كريم معلوم مى شــود كه 
وجود مقدس حضرت زهرا عليهاالســالم در 
پيشگاه خداوند از منزلت ممتازى برخوردار 
است، چنانكه نزول بسيارى از آيات قرآن در 
شأن حضرت فاطمه (سالم اهللا عليها)، شاهد 

اين مّدعاست.
فاطمــه در كنــار على، حســن و حســين 
عليهم الســالم مــراد و مقصــود خداوند از 
«اهل البيــت» در آيه تطهير مى باشــد: «انّما 
يريــد اهللا ليذهب عنكم الّرجس اهل البيت و 
يطهّركم تطهيــراً». (احزاب / 33.) بنابراين به 
مقتضاى آيه فوق، فاطمه عليهاالسالم از «اهل 
بيت» محسوب مى شود و خداوند خواسته تا 
آنان را از هرگونه پليدى و آلودگى پاكيزه نمايد.

  فرزندان فاطمه
فرزنــدان فاطمه عليهاالســالم پيشــوايان 
معصوم اند كه به امر الهى، عهده دار هدايت 
بندگان خدا مى باشند. مفّسران گفته اند: آيه 
شريفه «و جعلنا منهم ائّمه يهدون بأمرنا لّما 
صبروا...» (سجده / 24.)درباره فرزندان فاطمه 
عليهاالسالم نازل شده است. (شواهد التنزيل، 

حاكم حسكانى، ص 583؛ ذيل آيه)

فاطمه  از «ذوى القربى»
بعد از نزول آيه «... و آت ذوى القربى حّقه...» 
(اســراء / 23) پيامبراكــرم صلى اهللا عليه و 
آله وســلم فاطمه عليهاالسالم را فراخواند و 
فدك را به او بخشــيد و فرمود: «بخشيدن 
فدك به فاطمه عليهاالسالم امرى الهى بود.» 

(تفسيرفرات كوفى، ص 118 و 119.)

فاطمه؛ كوثر 

كوثــر يك معناى جامع و وســيع دارد و آن 
«خيــر كثير و فراوان» اســت و مصاديق آن 
زياد است. اما بسيارى از بزرگان علماى شيعه 
و اهل ســّنت، يكى از روشن ترين مصاديق 
آن را وجود مبارك فاطمه زهرا عليهاالســالم 
دانســته اند. در شأن نزول ســوره كوثر آمده 
است: مشــركان پيامبر صلى اهللا عليه و آله 
وسلم را مّتهم كردند كه فاقد نسل است. قرآن 
ضمن نفى ســخن آن ها، مى گويد: «ما به تو 
كوثر داديم.» از اين تعبير استفاده مى شود كه 
اين خير كثير همان فاطمه زهرا عليهاالسالم 
است. نسل و ذريّه پيامبر صلى اهللا عليه و آله 
وسلم به وسيله همين دختر گرامى در جهان 
انتشار يافت؛ نسلى كه عالوه بر اينكه فرزندان 
جســمانى پيامبر صلى اهللا عليه و آله وسلم 
بودند، آيين و ارزش هاى اسالم را حفظ كردند.

مفّسران يادآور شده اند: اينكه اين سوره خبر 
مى دهد كه پيامبر صلى اهللا عليه و آله وسلم 
بــى فرزند نخواهد بود و نســل و دودمان او 
فراوان در جهان وجود خواهد داشــت، يكى 
از جهت هاى اعجاز قرآن محسوب مى شود. 

(تفسير نمونه، ج 27، ذيل سوره كوثر.)

فاطمه  و مهر پدر
پيامبراكــرم صلى اهللا عليه و آله وســلم به 
مّدت شش ماه و به قولى نه ماه، هرگاه براى 
خواندن نماز صبح به مســجد مى رفت، در 
كنار خانه فاطمه و على عليهماالسالم توّقف 
مى كرد و مى فرمود: «الّصاله اهل البيت انّما 
يريد اهللا ليذهــب عنكم الّرجس اهل البيت 
و يطّهركــم تطهيراً»(احــزاب / 33.) بدين 
ترتيب، فاطمه عليهاالســالم كه از اهل بيت 
پيامبر صلى اهللا عليه و آله وســلم محسوب 
مى شود، براى اقامه نماز كه مظهر عبوديت و 
بندگى خداوند است، مورد خطاب لطف آميز 

پيامبرگرامى قرار مى گيرد.

فاطمه  و نور خداوند
در ذيل آيه شريفه «اهللا نورالّسموات واألرض 
مثل نوره كمشكوه...»( تفسير نمونه، ج 27، 
ذيل ســوره كوثر. ) روايت شده است: «مراد 
از مشكوه، حضرت فاطمه عليهاالسالم است.» 
بنابرايــن نور خداوند به وجــود مقّدس آن 

حضرت تشبيه شده است.

فاطمه  و ليله القدر
رواياتى از امام صادق عليه السالم و ديگر امامان 
نقل شده است كه به حسب آن ها، «ليله» در 
ســوره «قدر» به حضرت فاطمه عليهاالسالم 
تأويل شده اســت و در آن روايات، «قدر» به 
معناى خدا دانسته شــد و لذا گفته اند: «هر 
كــس فاطمــه را آن چنان كه حّق اوســت، 
بشناســد، در حقيقت «ليله القــدر» را درك 

كرده است.» (تفسير قمى، ج 1، ص 103.)
سخن آخر اينكه اين گفتار اجمالى به برخى 
از ابعاد شــخصيت «برتريــن بانوى جهان» 

ازمنظر قرآن كريم پرداخته است.
فرهنگ كوثر

نگاه

حوزه  

اطالعيه پذيرش حوزه علميه، دلبستگى به طلبگى 
و شــرايط كنونى و پيش بينى هاى آتــى از اوضاع 
جامعــه اســالمى و جهانى بهانه اى شــد كه طبق 
ســال هاى گذشته اين يادداشــت را تنظيم نمايم. 
بدون ترديد نوجوانان و جوانان عزيز كه با استعداد و 
متدين وانقالبى مى باشند در ميان آن ها افراد زيادى 
هستند كه عالقه مند ورود به حوزه علميه و طلبگى 
مى باشند اما سؤاالت و ابهاماتى دارند كه الزم است 

چرا روز ظهور حضرت ولى عصر (عج) را نوروز مى نامند؟
پرسمان

معــارف: «از لحاظ طبيعت، روز اول َحَمل - كه اول بهار 
حساب شده است - روزى نو محسوب مى شود؛ ولى روز 
نو، منحصر به تجديد وضعيتى در طبيعت نيست. نوروز 
از ديدگاه شيعه، روز ظهور امام زمان است.» (پرتال امام 
خمينــى (ره)، گاهنامه شــماره 4 فروردين ماه1390) 
حضرت امام صادق عليه السالم مى فرمايند: «خداوند در 
اين اّمت مردى را به دســتاورد و نتيجه مى رساند كه از 

من اســت و من از اويم . خداوند به وسيله او بركت هاى 
آسمان ها و زمين را جارى مى سازد. 

پس آسمان بارانش را مى بارد و زمين روييدنى و بذرش 
را خارج مى سازد، حيوانات وحشى و درنده زمين امن - و 
رام - مى شوند و زمين را سرشار از قسط وعدل مى سازد 

همان گونه كه از ظلم و جور پر شده باشد.»
( غيبت طوســى ص115) در حديث حذيفه بن يمان از 

پيامبر صلى اهللا عليه وآله وســلم آمده است: «از خالفت 
و دولت او، اهل آسمان و زمين و پرندگان آسمان راضى 

خواهند بود.» (البيان ص118)

همه چيز از حادثه 11 سپتامبر آغاز شد...
 من در ژاپن در يك خانواده بودايى به دنيا آمدم. در خانواده اى 
5نفره زندگى كردم. يك برادر و خواهر دارم. پدرم وكيل و مادرم 
همكار پدرم هســتند. برادرم نيز وكيل است و خواهرم نيز در 
حال تحصيل براى وكالت. از كودكى به مســايل معنوى عالقه 
داشــتم. به مرور كه بزرگ تر شدم اين سؤال كه هدف زندگى 
انسان چيست، مرا با خود درگير كرده بود و به زندگى خانواده و 

اطرافيان توجه مى كردم، اما به نتيجه نمى رسيدم. 
من دانشــجوى روابط بين الملل بودم كه حادثه 11 سپتامبر 
اتفاق افتاد. پس از 11ســپتامبر كه جو منفى عليه اســالم و 
مســلمانان به راه افتاده بود، من هم شنونده بودم، اما با توجه 
به دانش اندكى كه درباره اسالم داشتم واينكه از نظر جمعيت 
پيروان دومين دين دنياست، برايم سؤال بود، مگر مى شود اين 

جمعيت ميلياردى پيرو يك دين تروريست پرور باشند؟
براى پيدا كردن پاســخ درست به سؤاالتم در ابتدا چند كتاب 

اطالعات عمومى درباره اسالم تهيه و مطالعه كردم. اسالم برايم 
جالب بود، اما اين اطالعات روح تشنه مرا سيراب نمى كرد. سراغ 
اينترنت رفتم. چون سايتى به زبان ژاپنى نبود كه اسالم را معرفى 
كند، سراغ برخى سايت هاى انگليسى زبان رفتم كه درباره اسالم 
اطالعاتى داشــتند. اين سايت ها به من كمك بزرگى كردند و 
ذهن من را از تاريكى بيرون آوردند، زيرا من با مطالعه به يقين 
رسيدم كه برخالف آنچه رسانه ها مى گويند، اسالم با خشونت 
مخالف است و تروريســت پرور نيست. وقتى خداوند در قرآن 
مى گويد، نجات يك انسان برابر نجات جان همه انسان هاست، 
صاحب اين دين نمى تواند مردمش را به تروريسم دعوت كند. 
من در قرآن خواندم كه تفاوت رنگ و زبان از نشانه هاى خداوند 
است و همين طور عزيزترين افراد نزد خداوند كسانى هستند 
كه تقوا پيشه مى كنند. با اين ذهنيت ديگر حرف هاى امپراتورى 

رسانه هاى غربى و شرقى را باور نمى كردم.
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روزنامـه صبـح ايـران

فساد در برخى سازمان ها مانع اجراى اقتصاد مقاومتى است      خانه ملت: عضوكميسيون انرژى مجلس با ابراز تأسف از وجود فساد اقتصادى در برخى سازمان ها گفت: اين امر مانع عملياتى شدن اقدام و عمل 
براى اقتصاد مقاومتى شده و بايد از منابع موجود براى رفاه و بهبود وضعيت مردم استفاده شود.  هدايت اهللا خادمى با بيان اينكه يكى از مشكالت ديگر در اين مسير مشكالت سيستم بانكى است كه نتوانسته 

دولت را در مسير اقتصاد مقاومتى همراهى كند  خاطرنشان كرد: فسادهاى موجود در سيستم ادارى سبب بروز مشكالت فراوانى شده و بايد براى ريشه كن كردن اين مسايل به طور جدى وارد ميدان شد.

آغاز توزيع ميوه شب عيد در سراسر كشور
جزئيات جرايم گرانفروشى اعالم شد 

ايلنا: رئيس گشت هاى مشترك تعزيرات حكومتى استان تهران جزئيات جرايم 
گران فروشى را تشريح كرد. 

بهمن حسن بيگى در اين ارتباط گفت: به عنوان نمونه فعاليت گشت هاى تعزيرات 
براى خالص فروشى در بازار ميوه و تره بار از دو روز گذشته آغاز شده است.

وى دربــاره درج نكردن قيمت ميوه افزود: تخلفاتــى در موضوع ميوه وتره بار 
مشــاهده شده اســت به طورى كه از درج قيمت هر ميوه به صورت جداگانه 
خوددارى كرده اند و به عنوان مثال در بازار شاهد آن هستيم كه موز از 3000 

تا 4000 تومان قيمت گذارى شده كه اين كار خالف قانون است.
حسن بيگى گفت: در بحث برخورد 
قانونى با گران فروشى، در مرتبه اول 
جريمه دو برابر ميزان گران فروشى 
است. مرتبه دوم چهار برابر ميزان 
گران فروشــى و مرتبه سوم 6 برابر 
ميزان گران فروشى و نصب پالكارد 
به عنوان متخلف و در مرحله چهارم 

نيز پلمب اتفاق مى افتد. 
وى تصريح كرد: در صورت درج نكردن قيمت، متخلف 80 هزار تومان جريمه 
و در صورت ارايه نكردن فاكتور خريد 60 هزار تومان جريمه مى شــود و تعداد 

تخلفات تأثيرى در ميزان جريمه نقدى ندارد. 
سيد حسين مهاجران رئيس اتحاديه ميوه و سبزى نيز درباره آخرين وضعيت 
توزيع ميوه هاى تنظيم بازارى گفت: توزيع ميوه هاى شب عيد در واحدهاى ما 
حدود پنج روز اســت كه آغاز شده است.  وى تصريح كرد: هركيلوگرم پرتقال 
مصــرى وتركيه براى مصرف كنندگان به قيمت 3500 و 3900 تومان عرضه 
مى شــود.  وى افزود: ســيب درختى تنظيم بازارى نيز به قيمت هركيلوگرم 

3500 تومان به مردم عرضه مى شود.

سيف اعالم كرد 
ارسال فهرست 50 بدهكار كالن بانكى به دادستانى 

فارس: رئيس كل بانك مركزى از ارايه فهرست دوم و 50 نفره بدهكاران كالن 
بانكى به دادستانى تهران خبر داد.

ولى اهللا ســيف در پاسخ به اين سوال كه آيا فهرست دوم و 50 نفره بدهكاران 
كالن بانكى به قوه قضاييه و دادستانى تهران ارسال شد يا خير  اظهارداشت: اين 
فهرست بايد تا االن ارسال شده باشد چراكه معاونت نظارت بانك مركزى اعالم 
كرد كه در حال تهيه اين فهرست براى ارسال به دادستانى تهران است كه بنده 
هم تأكيد كردم تا پايان سال ارسال شود. وى در ادامه تأكيد كرد: اين فهرست 
شامل 50 نفر از بدهكاران كالن بانكى است و شامل درشت ترين و بزرگ ترين 

پرونده ها بر اساس مبلغ بدهى است كه ترتيب بندى شده است.

انتقاد دبير كل خانه اقتصاد ايران از ركود و بيكارى
كل  دبيـر  خبرنـگاران:  باشـگاه 
خانـه اقتصـاد ايـران گفـت: افزايـش 
اشـتغالزايى كـه وزيـر صنعـت اعـالم 
كـرد در صنايع بزرگـى همچون فوالد 
اتفـاق افتـاده امـا صنايـع كوچـك و 
متوسـط كـه سـهم زيادى در توسـعه 
دارنـد،  اشـتغالزايى  شـاخص هاى 
همچنـان در بحـران بـه سـرمى برند.  

مسعود دانشمند تصريح كرد: هرگاه ركود وبيكارى ازبين رفت مى توانيم بگوييم 
اقتصاد مقاومتى محقق شده است.

دانشمند با اشــاره به وابستگى بيمارگونه اقتصاد كشــور به صادرات نفت اظهار 
داشت: بايد مقايسه كنيم كه يك ميليون دالر صادرات نفتى در مقابل يك ميليون 
دالر صادرات غيرنفتى چقدر ايجاد اشــتغال مى كند، مسلم است كه اين صادرات 

غيرنفتى است كه مى تواند در جهت ايجاد ارزش افزوده گام موثرترى بردارد.

ممنوعيت واردات خودروهاى لوكس در سال 96
ايرنا: مركز واردات و امور مناطق آزاد و ويژه گمرك در بخشنامه اى به گمركات 
سراسر كشور اعالم كرد: ثبت سفارش و ورود خودروهاى سوارى با حجم موتور 
بيش از 2500 سى سى به كشور در سال 1396 همچنان مجاز نيست. بر اساس 
جدول تعرفه اى گمرك خودروهاى ســوارى كمتر از 1500 سى سى در رديف 
تعرفه اى 87032290 جدول مقررات صادرات و واردات طبقه بندى مى شود و 

واردات اين خودروها مشمول 40 درصد حقوق و عوارض گمركى است.
برپايه اين گزارش، واردات خودروهاى ســوارى بين 1500 تا 2000 سى سى 
در رديف تعرفه اى 87032319 طبقه بندى شــده و مشمول 40 درصد حقوق 

و عوارض گمركى است.

شوراى اقتصاد مصوب كرد 
ساخت يك نيروگاه و پااليشگاه جديد در كشور 

تسنيم: استفاده از تسهيالت مالى 
خارجى براى ساخت نيروگاه سيكل 
پااليشگاه  احداث  و  زنجان  تركيبى 
نفت خــام به ظرفيــت 300 هزار 
بشــكه در روز در منطقه جاسك، از 
مصوبات جلســه اخير شوراى عالى 
اقتصاد بــود. جهانگيرى معاون اول 
رئيس جمهور در اين جلسه با اشاره 

به طرح درخواست برخى از وزارتخانه ها براى استفاده از تسهيالت مالى خارجى 
جهت خريد تجهيــزات مورد نياز اجراى پروژه هاى مختلف، گفت: كميســيون 
شوراى اقتصاد بايد اين موضوع را به صورت سختگيرانه مورد بررسى قرار دهد تا 
تجهيزاتى كه توان ساخت داخل براى آن وجود دارد، از داخل كشور تأمين شود.

ميز خبر

اقتصاد/ فرزانه غالمى  برخى فعاالن   
اقتصــادى و دارندگان گردش مالى كالن 
در پى تشــديد ركود، كاهش درآمدهاى 
نفتى، تمركز دولت بر ماليات گيرى بيشتر 
و سركشى به حســاب هاى بانكى، بيش 
از پيــش به بهره بردارى از حســاب هاى 
اجــاره اى با هدف فرار مالياتى و عوارضى 
روى آورده اند، حساب هايى كه ماهانه بين 
500 تا يك ميليون تومان اجاره مى شوند.
شــنيده ها از آن حكايت دارد كه فعاالن 
اقتصــادى در مــواردى با سوءاســتفاده 
از نيــاز مالى افراد كم اطــالع و پرداخت 
ماهانه حداكثر يك ميليون تومان به نام 
آن ها حســاب باز مى كنند. در گام بعدى 
با همكارى دفاتر ثبت از افراد مذكور حق 
وكالت مى گيرند تا بدين وســيله ضمن 
ايجاد محدوديت براى دسترسى موكالن، 
دولت و ســازمان مالياتــى را در رديابى 
اطالعات مالى خــود گمراه و از پرداخت 

ماليات شانه خالى كنند.

  تكرار سناريوى كارت هاى بازرگانى
سازمان امور مالياتى، گسترش روزافزون 
اين تخلف را رد نمى كند، اما در خصوص 
ميزان احتمالى فرار مالياتى از اين محل 
سكوت كرده است. برخى فعاالن اقتصادى 
و كارشناسان اقتصادى هم نسبت به آن 
اذعان دارند، اما سه عضو هيأت نمايندگان 
اتاق ايران در تماس خبرنگار ما اين تخلف 
را رد و تاكيد مى كنند اين گونه رفتارهاى 
«خام» و «خودخواهانه» از فعال اقتصادى 
«واقعى»، «متعهد» و «ســالم» دور اســت 
و رد پــاى اين تخلفــات را بايد در رفتار 
«دالالن» و «اصحــاب اقتصاد زيرزمينى» 
جســت وجو كرد؛ همان هايــى كه فرار 
مالياتى را «زرنگى» و «نشــان افتخارى» 
بر ســينه خــود مى دانند و در گذشــته 
سناريوهايى ديگرى از قبيل اجاره كارت 

بازرگانى و... را اجرا كرده بودند.
اين ســه فعال اقتصادى در حالى اجاره 
حساب را با هدف فرار مالياتى و عوارضى 
از سوى بخش واقعى اقتصاد رد مى كنند 
كه پيشتر هم برخى همكارانشان از جمله 
عضو هيأت مديره اتحاديه صادركنندگان 
نفت، گاز و پتروشيمى، اظهارات مشابهى 

به رسانه ها گفته بودند. 
حميد حســينى اظهار مــى دارد: دولت 
اشرافى به دفاتر ثبت اســناد ندارد، زيرا 
اين دفاتر زيرمجموعه قوه قضاييه هستند. 
قوه قضاييه معتقد اســت مستقل بوده و 
نمى توانــد درگاه اطالعاتى خــود را در 

اختيار قوه مجريه بگذارد و مى گويد دولت 
هر اطالعاتى مى خواهد، درخواست بدهد 
تا بررسى و به آن مورد خاص پاسخ داده 
شود؛ در حالى كه همه جاى دنيا، دولت ها 
به نحوى به تحوالتــى كه در دفاتر ثبت 
اســناد رخ مى دهد، آگاهى دارند. به باور 
وى، اصــل بر اين اســت كه ايــن دفاتر 
زيرمجموعه وزارت دادگسترى باشند و نه 
قوه قضاييه، زيرا كار اجرايى مى كنند، نه 

كار قضايى.
حســينى ادامه مى دهد: دماسنج اقتصاد 
ايران بورس نيســت، بلكه دفاتر اســناد 
رســمى اســت و بهتريــن جايــى كه 
دولت در آن مى توانــد آثار تصميمات و 
سياستگذارى هاى خود را در زمينه هايى 
كه امكان تخلف وجود دارد، ببيند دفاتر 
اســناد رسمى اســت و پيرو اين آگاهى 
دولت همان لحظه مى تواند سياست هاى 

خود را اصالح كند.
به بــاور او، وزيران ما چــون كار بنگاهى 
نكرده اند چنــدان نمى تواننــد در رصد 
فعاليت هاى اقتصادى خوب عمل و تأثير 
سياست هاى خود را ارزيابى كنند. عالوه 
بر آن دولــت اهميت موضــوع را درك 
نمى كند و از ســويى به اين كار تمايلى 
نــدارد، زيــرا آن را در حوزه وظايف خود 

نمى بيند.
وى پيشــنهاد مى دهد، براى مهار اقتصاد 
زيرزمينى و فساد، دولت با خصوصى سازى 
و واگذارى تصدى گرى به ديگران، نقش 
حاكميتى و نظارتى خــود را بازى كند، 

زيرا وقتى خود درگير كار اجرايى اســت، 
نمى تواند ناظر خوبى باشد و سياستگذارى 
حســينى  باشــد.  داشــته  درســتى 
همچنيــن افزايش اســتفاده از آى تى و 
را  اجرايى  فعاليت هاى  الكترونيكى كردن 
به منظور جلوگيرى از رودررويى مستقيم 
متقاضى با تصميم گيــر به دولت توصيه 

مى كند.

  8 ميليون حساب بانكى بدون هويت
دكتــر مهدى تقوى اقتصــاددان هم در 
گفت وگو با خبرنگار مــا مى گويد: بانك 
مركــزى در ماه هــاى اخيــر از وجود 8 
ميليون حساب بانكى بى هويت و حدود 
40 ميليون حســاب راكد و ناهمخوان با 
كد ملى و شماره شناســنامه افراد خبر 
داده كــه اين رقم نشــان مى دهد مردم 
نه به وظيفه مالياتى خود آگاه هستند و 
نه در خصوص جرم بودن برخى اقدام ها 

توجيه شده اند.
وى ضمــن اشــاره به مــاده 274 قانون 
ماليات هاى مستقيم كه اجاره حساب را 
جرم مى داند، ادامــه مى دهد: كارمندان 
حتى با دريافتى حداقلى، پيش از دريافت 
حقــوق، ماليات مى دهنــد، پس انصاف 
نيست گردش هاى مالى سنگين در سايه 
تخلــف براحتى از پرداخــت ماليات فرار 
كننــد. اين تخلف از نبود نظارت ناشــى 
مى شود و اگر گسترش يابد، در شرايطى 
كــه منابع درآمدى نفــت كاهش يافته، 
برنامه هاى اقتصادى و توسعه اى كشور را 

به تعويق مى اندازد.
 تقوى معتقد است، اگر محل هزينه كرد 
درآمدهــاى مالياتى براى مــردم محرز 
و محســوس باشــد، اعتماد بــه دولت 
بيشــتر و فرار مالياتى كمتر مى شود. اين 
اقتصاددان، نقطه شروع نظارت و جريمه 
متخلفان مالياتى اجاره كننده حساب را 

نظارت بانكى مى داند.
رئيس  در هميــن حــال 
مالياتى،  امــور  ســازمان 
مســؤول رســيدگى بــه 
حســاب هاى  موضــوع 
اجاره اى را نظــام بانكى و 
مى داند.  پولشــويى  مراكز 
ســيدكامل تقــوى نــژاد 
خاطر نشــان مى سازد: در 
قانون ماليات هاى مستقيم 
تكليفى وجود دارد كه بايد 
فعاليــت و خريد و فروش 
باالى 5 ميليــون تومان از 
انجام  بانكى  نظــام  طريق 
شــود كه در اين راســتا با 

توجه به سامانه هاى قوى اطالعاتى نسبت 
به شناسايى دقيق سپرده گذاران و فعاالن 

در عرصه بانكى اقدام مى شود.
وى هشــدار مى دهد، همان طــور كه از 
طريــق نهادهــاى امنيتــى، كارت هاى 
اجاره اى ســاماندهى شــد در  بازرگانى 
اجاره اى هم نسبت  زمينه حســاب هاى 
به شناســايى افراد واقعى و مالك فعاليت 

اقتصادى اقدام مى شود.

افشاگرى قدس از جديدترين فعاليت اقتصادى زير زمينى 

در پى تأييد شوراى نگهبانفرار مالياتى با اجاره حساب بانكى
الريجانى بودجه 96 را براى 

اجرا به دولت ابالغ كرد
مهــر: در پى تأييــد قانون بودجه ســال 
1396 كل كشور توســط شوراى نگهبان، 
علــى الريجانــى رئيس مجلس شــوراى 
اســالمى اين قانون را براى اجرا به حســن 
روحانى رئيس جمهور ابــالغ كرد. گزارش 
كميسيون تلفيق در مورد اليحه بودجه 96 
از دو اسفندماه سال جارى در صحن علنى 
پارلمان مورد بررســى قرار گرفت و وكالى 
ملت بــا برگزارى 16 جلســه علنى اليحه 

بودجه را تصويب كردند.

دبير كميسيون اقتصادى مجلس:
اهداف اقتصادى برجام 

محقق نشد 
اقتصــاد - رضاطلبى: دبير كميســيون 
اقتصادى مجلس گفت: ديپلماسى سياسى 

در حوزه اقتصاد توفيق چندانى نداشت. 
حسن حســينى شــاهرودى در خصوص 
اجراى برجام وبرخى كاســتى هايى كه در 
اين رابطه وجود دارد، تصريح كرد: يك روى 
سكه برجام مربوط به حوزه مسايل اقتصادى 
بود اما برجام از لحاظ اقتصادى كمتر از 30 
درصد تحقق پيدا كرد و بازگشايى چندانى 
درحوزه اقتصاد كشور نداشت، بخصوص در 

مبادالت پولى و بانكى.
وى بابيــان اين موضوع كه دولت به اهداف 
اقتصادى و شعارهاى انتخاباتى خود به هيچ 
وجه دســت پيدا نكرد، افزود: در يك سال 
اخيردولت به دنبال جبران مافات گذشــته 
بــود ولى توفيــق چندانى پيــدا نكرد كه 
بتواند برخى ســوء مديريت ها و چالش هاى 
اقتصادى ســه سال گذشته را در طول يك 

سال برطرف كند.

در جريان بازديد آخوندى از فرودگاه 
مهرآباد اتفاق افتاد 

اعتراض مسافران
 به اُملت10هزار تومانى 

تسنيم: وزير راه و شهرسازى در بازديد از 
فرودگاه مهرآباد با اعتراض برخى مسافران از 
نحوه خدمات دهى فرودگاهى و تأخير پرواز 

ايرالين ها مواجه شد. 
وى در حيــن بازديد در پاســخ به اعتراض 
فــردى در خصوص نرخ حــدود 200 هزار 
تومانى تعرفه پاركينگ مهرآباد براى هشت 
روز گفت: «با تاكسى بياييد چرا با ماشين - 
خودرو شخصى - مى آييد. ما وظيفه نداريم 

براى كسى اينجا هشت روز پاركينگ تهيه 
كنيم، شما با تاكسى بياييد... بايد بيشتر هم 

از شما بگيرند».
وى همچنيــن در خصــوص قيمت باالى 
اُملت و آب پرتقال در يكى از فروشگاه هاى 
فرودگاه مهرآباد، گفت: نرخ  12هزار تومان 
بــراى آب پرتقال هفت برابــر قيمت بازار 
(8000 تومان) نيست. وزير راه و شهرسازى 
در پاســخ بــه گاليه يكى از مســافران در 
خصوص تأخيــر پرواز هواپيمايى ايرتور نيز 
گفت: «ايرتور حسابى مايه آبروريزى است».

وى تصريح كرد: مشــكل تأخيــر با ورود 
هواپيماهاى جديد در حال برطرف شــدن 
اســت و شــركت هاى هواپيمايى موظفند 

حقوق مسافران را رعايت كنند.

خبر

بانك مركزى در 
ماه هاى اخير از وجود 

8 ميليون حساب 
بانكى بى هويت و 
حدود 40 ميليون 

حساب راكد و 
ناهمخوان با كد ملى 
و شماره شناسنامه 

افراد خبر داده است

بــــــــرش

 تومان قيمت گذارى شده كه اين كار خالف قانون است.
حسن بيگى گفت: در بحث برخورد 
قانونى با گران فروشى، در مرتبه اول 
جريمه دو برابر ميزان گران فروشى 
است. مرتبه دوم چهار برابر ميزان 
 برابر 
ميزان گران فروشى و نصب پالكارد 
به عنوان متخلف و در مرحله چهارم 

ساخت يك نيروگاه و پااليشگاه جديد در كشور 
 استفاده از تسهيالت مالى 
خارجى براى ساخت نيروگاه سيكل 
پااليشگاه  احداث  و  زنجان  تركيبى 
 هزار 
بشــكه در روز در منطقه جاسك، از 
مصوبات جلســه اخير شوراى عالى 
اقتصاد بــود. جهانگيرى معاون اول 
رئيس جمهور در اين جلسه با اشاره 

كل  دبيـر 
خانـه اقتصـاد ايـران گفـت: افزايـش 
اشـتغالزايى كـه وزيـر صنعـت اعـالم 
كـرد در صنايع بزرگـى همچون فوالد 
اتفـاق افتـاده امـا صنايـع كوچـك و 
متوسـط كـه سـهم زيادى در توسـعه 
دارنـد،  اشـتغالزايى  شـاخص هاى 
همچنـان در بحـران بـه سـرمى برند.  

بسته خبرى

 پرتقال شب عيد در انبارها پوسيد 
ايلنا: عبداللهى بازرس اتحاديه باغداران گفت: بعد از سرماى 
پاييز با همكارى عده اى از سورتينگ دارها ميوه ها خريدارى 
شــد و اين محصوالت در ســردخانه ها ذخيره شد؛اما كسى 

سراغ پرتقال ها نيامده است.
وى افزود: بخش قابل توجهى از پرتقال ها در ســردخانه ها از 
بيــن رفت و در حال حاضر باقــى پرتقال ها را كيلويى 250 
تومان هــم خريدارى نمى كنند و حتــى هزينه چيدن اين 

محصوالت نيز تأمين نشده است.

 مدل نهايى قراردادهاى نفتى آماده شد 
تســنيم: در حالى كه آخرين روزهاى ســال 95 را سپرى 
مى كنيم، مدل نهايــى قراردادهاى جديد نفتى بر اســاس 
مصوبه هيأت دولت مبنى بر شرايط عمومى، ساختار و الگوى 
قراردادهاى باالدستى نفت و گاز براى مناقصه ميدان آزادگان 

آماده شــد. بر اساس اين گزارش، با تحقق چنين مسأله اى، 
در بهار 96 شاهد برگزارى نخستين مناقصه بين المللى نفت 

ايران خواهيم بود.

 غيراقتصادى بودن قطارهاى حومه اى رجا 
مهر: محمد رجبى مديرعامل شــركت حمــل و نقل ريلى 
رجا گفت: قطارهاى حومه اى اقتصادى نيســتند بنابراين با 
استاندارى ها و مبادى ذيربط مكاتبه شده و از ارديبهشت ماه 

از برنامه سير حذف شوند.

 ادامه ركود مسكن تا انتخابات 96
فارس: تحليل هاى جديدى كه از وضعيت بازار مسكن توسط 
كارشناسان و فعاالن بازار ارايه مى شود، حاكى است كه براى 
رونق بازار مسكن و ساخت و ساز بايد منتظر نتيجه انتخابات 

رياست جمهورى سال آينده بود.

 صرافان چهارراه استانبول: دالر نمى فروشيم 
مهر: در حالى كه دو روز تا پايان ســال نو باقى مانده، خريد 
و فروش ســكه و ارز در چهارراه اســتانبول به اوج رســيده 
امــا صرافان به دليل باال بودن قيمــت و افزايش تقاضا، دالر 

نمى فروشند. 
در اين حــال برخى از انواع ارز همچــون رينگيت مالزى و 
يوان چين نيز در كمتر صرافى در ميدان فردوســى موجود 
است و بســيارى از صرافان خريد و فروشــى در اين رابطه 
انجام نمى دهند چرا كه تقاضا اكنون بســيار باالست و تعداد 

درخواستى مشترى حرف اصلى را مى زند.

 ساخت همزمان 16 آزادراه در ايران 
ايســنا: خيراهللا خادمى معــاون وزير راه و شهرســازى و 
مديرعامل شركت ســاخت و توسعه زيربناهاى حمل و نقل 

كشور از ساخت همزمان 16 آزادراه در كشور خبر داد. 

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

براى كسى اينجا هشت روز پاركينگ تهيه 
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
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گزارش از شخص

آقاى مشاعره
«اسماعيل آذر» به بهانه انتشار مصاحبه اش، سوژه واپسين «گزارش از شخص» سال 95 شد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  ســال هاى 
ســال است او را با همين تيپ و قيافه، با همين 
لحن و با همين مقدار تســلط بر ادبيات و شعر 
ديده ايد. براى عالقه مندان به شــعر فارسى نه 
برنامه مشــاعره تكرارى و كهنه مى شــود و نه 
مجرى آن كه سال هاى سال است لهجه غليظ 
اصفهانى اش پشت لحن اديبانه و البته محكم و 
اســتوارش پنهان شده و بدون اينكه «اسماعيل 
آذر»تالشــى بكند، زادگاه، اصل و ريشه او را از 
مخاطبان پنهان نگه داشــته است؛ يعنى آقاى 
دكتر آن قدر مقيد به رعايت اصول دستور زبان 
فارسى اســت كه اگر در هر برنامه چند بار هم 
بگويد: به قــول ما اصفهانى ها ... بازهم مخاطب 
آن را جدى نمى گيرد و فكر مى كند مجرى فقط 

دارد با او شوخى مى كند. 

  پرتو شناسى
ســال 1323 در اصفهان به دنيــا آمد و پس از 
اينكه تحصيالت ابتدايى و متوسطه را در دبستان 
و دبيرســتان «هاتف» گذراند به دانشگاه اصفهان 
رفت تا پرتو شناسى و پرتو درمانى بخواند. پيش 
از آن در 14 ســالگى به شكلى ديوانه وار عاشق 
موســيقى شده بود اما حاال قرار بود يك نفس تا 
دكترا پرتو شناسى برودكه در آن نشانى از آرامش 
دنياى موسيقى و رمز و رازش نبود. اتاق تشريح 
دانشكده هم شده بود بالى جانش چون هر بار به 
آنجا مى رفت تا يك هفته حالش بد مى شد! شايد 
براى همين بود كه قيد پرتو شناسى و دكترى اش 

را زد و يكباره آن را رها كرد.

  بى سرو صدا مى نوازد
21 ســالگى داشــت تمــام مى شــد كه فيل 
احساسش ياد هندوستان موسيقى كرد؛ البته نه 
اينكه فكر كنيد تفننى دنبال موسيقى بود. دكتر 
ناتمام پرتو شناسى به تهران آمد و در هنرستان 
موســيقى ثبت نام كرد. بيشتر با سازهاى زهى 
مانند ويولون مى نواخت و چندى بعد در اركستر 
«گلها» به نوازندگى مشغول شد. كم كم به حد 

و اندازه اى رسيد كه مدرس موسيقى هم شد و 
در ضمن برخى كارهاى نوازندگى اش را در كنار 
استاد «جليل شهناز» انجام داد؛ البته «اسماعيل 
آذر» در كنار همه مشغله هاى ديگرى كه از 21 
ســالگى به بعد براى خودش درست كرد هنوز 
كه هنوز است با موسيقى و نوازندگى قطع رابطه 
نكرده ولى ظاهراً جورى اســتادانه مى نوازد كه 
صدايش مدت ها بعد بلند مى شود! مانند آخرين 
همنوازى اش با جليل شهناز در سال 80 كه سال 

93 منتشر شد و به اصطالح صدايش درآمد.

  ... و اينك زبان انگليسى
بعد پرتو شناسى و موسيقى نوبت به زبان انگليسى 
رســيد. مدتى در اين رشــته تحصيل و بعد هم 
تدريس كرد اما باز متوجه شد كه زبان انگليسى 
هم آن چيزى كه مى خواهد نيست! البته به قول 
خودش اهل كار بود و ميراث پدرى هم نداشت و 
بايد از يك راهى نان مى خورد ديگر! نان خوردن 
از راه موسيقى و تدريس آن را به سفارش مادرش 
رها كرده بــود. با تخصص زباندانى هم كه باز به 
قول خودش آن را با زحمت و تالش به دســت 
آورده بود و دانشــگاه چيزى به او ياد نداده بود، 
مدت ها مترجمى كرد، به 100 كشــور دنيا سفر 
كرد و در كنگره هاى مختلف جهانى كار ترجمه 

براى دولتمردان و مسؤوالن را به عهده گرفت.

  زبان و ادبيات فارسى
ادبيات تطبيقى ... احتماالً اين گمشده «اسماعيل 
آذر» بود! فوق ليسانســش را از دانشگاه تهران 
گرفت اما مدتى بعد اين رشــته تعطيل شــد و 
او مجبور شــد دكترى اش را در رشــته زبان و 
ادبيات فارســى بگيرد. خودش سه سال پيش 
در باره تحصيالت و شــغلش گفته است: « بعد 
فارغ التحصيل شدن، عضو هيأت علمى دانشگاه 
آزاد اسالمى شدم، در دانشگاه شهيد بهشتى در 
مركز تاريخ و حقوق پزشكى نيمه وقت فعال بودم 
و اكنون نيز عضو هيأت علمى تمام وقت دانشگاه 
آزاد اســالمى تهران و مديرگروه زبان و ادبيات 

فارسى، عضو كميسيون هنر شوراى عالى انقالب 
فرهنگى، مدير زبان و ادبيات فارســى سازمان 
جهانــى اكو، عضو كميته نامگذارى ثبت احوال 
و عضو كميسيون هاى علمى نهاد كتابخانه هاى 
عمومى كشور هســتم...». حاال به اين ها اضافه 
كنيد 23 ســال حضور در صدا و سيما كه من 
و شــما فقط مجرى گــرى اش را مى بينيم و از 

تحقيق، مطالعه و نگارش و ... خبر نداريم.

  دوِر تند
مردى كه اغلب او را آرام و نشســته پشت ميز 
اجراى برنامه مشاعره مى بينيم، 50 سال گذشته 

را به قول خودش اندازه چند نفر و با دور تند كار 
كرده و مى كند. آن قدرها حوصله دارد كه حتى 
براى عضويت در شوراى شهر نامزد شود تا چند 
نفر از دوستان و رفقا رأيش را بزنند و دقيقه 90 
انصراف بدهد. همين حاال و در 73 سالگى ورزش 
تنيس، شنا و واتر پلو اش ترك نمى شود كه هيچ، 
گاهى براى استراحت وســط زمان هاى كارش 
ميل باستانى هم مى چرخاند! فكر مى كنيد شبى 
كه از ديدن خودكار و زير دستى خارجى، ُكفرى 
شد و جلوى چشم ميهمانان و مخاطبان برنامه 
آن ها را محكم به زمين كوبيد، آن همه انرژى را 

از كجا آورده بود؟

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  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)
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                                      فاكس: 37610085  (051)
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  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
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  صندوق پستى:                             577- 91735  
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       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
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واكنش آنكارا به گاوهاى هلندى
ايسنا/ به گزارش روزنامه حريت، در پى افزايش 
تنش  هلند و تركيه، رئيس انجمن گوشت قرمز 
تركيه دســتور داد 40 گاو هلشتاين هلندى به 

كشور خودشان بازگردانده شوند.

مى بينم زنده اى! 
فارس/ ژنرال ماتيس -وزير دفاع آمريكا- در 
ديدار با همتاى ســعودى اش-به شــوخى- 
بــه الجبير گفت: ســالم ... خوشــحالم زنده 
مى بينمت...ايرانى ها تالش داشتند تو را بكشند! 
سال 2011 مســؤوالن سعودى شايعه كردند 
ايران مى خواسته، ديپلمات هاى سعودى را در 

آمريكا ترور كند. اين ادعا هرگز اثبات نشد. 

وزيرى كه سردبير شد 
تســنيم/ «جرج آزبورن»- وزيــر خزانه دارى 
انگليــس در دولت «ديويدكامرون»- ســردبير 
 «London’s Evening Standard» روزنامه

شد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسؤول و سردبير:
 ايمان شمسايى

11/4012/12

22/5723/33 4/114/44

17/4118/15

5/356/08

18/0018/33
امام رضا(ع) بايد بطلبد

* امام رضا-عليه السالم- بايد بطلبد، اين را در آخرين سفر يك روزه ام به مشهد  
فهميدم. دوستى دلش گرفت و گفت برويم مشهد و سه روز بعد، ما ميهمان امام 

رضا بوديم؛ يك ميهمانى از صبح تا شب.
* وقتى امام رضا بطلبد، ديگر همه چيز مهياست، از همراهان سفر تا بليت. حتى 
ناهار حضرتى هم فراهم مى شود و عجب هم بركت دارد، سه دعوت نامه براى پنج 

نفر. صاحبخانه دست و دلباز است ديگر.
* ســالها پيش امام رضا من را طلبيد، نوجوان بودم و چادر سر كردن بلد نبودم. 
چپ و راست تذكر از خادمان. سرانجام روز آخر سفر، چادر در دست و سرم آرام 
گرفت، موى از چادر بيرون نبود، اما بازهم داســتان تذكر ادامه يافت. خاله ام خدا 
بيامرز، به خادم يادآورى مى كند كه مو بيرون نيست، خسته نكنيد ميهمان امام 

رضا را. يك بانوى خادم صورتم را مى بوسد و مى گويد: شما صاحب خانه ايد.
* خادمان براى ايجاد نظم در حرم، قانون هاى متفاوت دارند. از اينجا زيارت كنيد، 
نايستيد، حركت كنيد و بى خبر از همه جا من اما جلوى ضريح ايستاده ام بدون 
آنكه از مسير مشخص شده حركت كرده باشم. خادم مى پرسد: از كجا آمدى؟ ... و 
من حيران از پرسش. ... مى گويد: از آن طرف بايد مى آمدى. مى گويم: من نيامدم، 
خودش من را آورد. خادم مى گويد: قبول باشــد اما واينســا. ... من اما مى خواهم 

جلوى صاحبخانه تا شب- كه در خانه اش هستم- بايستم.
* صحن اصلى هستيم. مى خواهيم زودتر به ضريح برسيم. وقت تنگ است خاصه كه 
خوش گذشته و ساعت ها هم مى دوند. با چوبش مى زند به گلويم و مى گويد: گردنت 
پيداست، مى گويم: نيست و بى اعتنا مى روم. خادم - به ادب ميزبانى- هيچ نمى گويد.
* آقاى خادم مى گويد: موهايت رو بكن تو! هنوز چادر سر كردن برايم سخت است، 
اما سخت تر برايم اين است كه چرا او به ميهمان آقا نگاه كرده ... و چرا اين قدر سخت 

و با درشتى گفت؟ مگر از قواعد امر به معروف و نهى از منكر، زبان خوش نيست؟
* امام رضا-عليه الســالم- ميزبان خوبى است. شــايد هم من ديگر آن نوجوان 
دل نازك سال ها پيش نيستم كه دلگير شوم از تذكِر موهايت را بپوشان يا خادم ها 

زبان به مهر گشوده اند كه اين تذكِر نه چندان ماليم، از ذهنم مى رود.
* زمان بسرعت مى گذرد. سكوتى در سرم هست. دوست، فاميل، آشنا و خانواده از 
جلوى چشمم رژه مى روند. هنوز اما چيزى از ايشان نخواسته ام. به حرمش چشم 
دوخته ام. سكوتى در سرم هست كه انگار چيزى هم نخواهم خواست ... اى صاحب 

كرامت! شكرانه سالمت/ روزى تفقدى كن، درويش بى نوا را ... .
* امام رضا بايد بطلبد. ... بطلب مرا. ... باشد كه باز بينيم ديدار آشنا را .

واگويه 
 ايستگاه/  ندا انتظامى 

با  انگليس-  چاپ  اكونوميست-  هفته نامه 
طراحى پرچم  اقتصادهاى پيشرفته جهان در 
كنار كشــورهاى در حال توسعه مانند هند و 
برزيل بر روى چندين بالن در آسمان، با تيتر 
«در اوج» به پديده رشــد غيرمنتظره اقتصادى 
مى پردازد. اكونوميســت در مقالــه  ديگرى با 
تيتر «آيا پــاپ -به واقع- كاتوليك اســت؟»، 
پاپ فرانســيس 266 امين رهبر كاتوليك ها و 

سياست هاى متفاوتش را بررسى كرده است. 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

روزنامه واشنگتن پست- چاپ آمريكا- به 
انتقادها از ترامپ در پيشنهاد بودجه جديد 
آمريكا مى پردازد كه شــامل كاهش بودجه 
چشمگير در عرصه هاى فرهنگ، هنر، محيط 
زيست و افزايش بودجه نظامى و امنيت ملى 
اســت. هنر عكاس روزنامه را نيز در شــكار 
لحظه يكى شدن اشاره هاى بدن ترامپ هنگام 
سخنرانى اش با قاب عكس جرج واشينگتن- 

در پشت سر او- نبايد ناديده گرفت.

طرح  روز

اشتغالزايى دولت تدبير و اميد با قراردادهاى خريد ايرباس و بويينگ !

 نيشتر / مازيار بيژنى 
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