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تنش هاى لفظى ميان مقام هاى آمريكايى و كره شمالى باز هم اوج گرفت و اين بار 
آمريكايى ها، پيونگ يانگ را به ساقط شدن موشك هاى شليك  شده تهديد كردند.

تحليل ترامپ و دستيارانش اين است كه اوباما امتيازات زيادى به دشمنان اين كشور 
از جمله ايران و كره شمالى ارائه كرده و نرمش هاى بيجايى را نسبت به آن ها ارائه 

داده كه اين نرمش ها و تسامح گرايى موجب شده است...

تنش هاى آمريكا و كره شمالى جنبه تبليغاتى دارد

زلزله همچنان هشدار مى دهد

19ميليون «بد مسكن» روى گسل بى توجهى

 ...تــا انتخابات   با ثبت نام حســن 
روحانــى رئيس دولت يازدهم و ســيد 
ابراهيم  رئيسى در انتخابات دوازدهمين 
از  بســيارى  رياســت جمهورى  دوره 
چهره هاى اصلى ايــن دوره از رقابت ها 

بــه ميدان آمدند. به گــزارش خبرنگار 
قدس مستقر در ستاد انتخابات كشور 
طــى روزهاى پنجشــنبه و جمعه كه 
انتظار مى رفت اكثر چهره هاى شاخص 
انتخابات رســماً وارد ميدان شــوند از 

هر دو طيف سياســى مطرح شــمارى 
از نامزدهايى كــه از قبل اعالم آمادگى 
كرده بودند ثبت نام خود را در انتخابات 
انجــام دادنــد. از جريــان اصالحات 
گزينه هايى همچون مصطفى كواكبيان 

دبيركل حزب مردم ساالرى و مصطفى 
هاشــمى طبا از چهره هــاى نزديك با 
كارگزاران، محمد زارعى فومنى دبيركل 
جبهــه مردمى اصالح طلبــان و امراهللا 

شيخيانى دبيركل ...

 ............ صفحه 7

چيت چيان هم زير بار نرفت

پاسكارى «كشف رود» 
بين وزارت نيرو

صنايع و محيط زيست

 يك روز مانده به پايان مهلت قانونى   بيشتر چهره هاى شاخص ثبت نام كردند 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 3 قدس خراسان ............ صفحه 7

 

جزئيات افزايش مستمرى مددجويان بهزيستى و كميته امداد   
 اخبار  معاون رفاه اجتماعى وزيــر تعاون، كار و رفاه اجتماعى اعالم معاون وزير رفاه خبرداد

كرد: ميزان مستمرى مددجويان سازمان بهزيستى و كميته امداد امام 
خمينى (ره) از امروز ( شنبه 26 فروردين ماه) 16 تا 50 درصد افزايش 

 ............ صفحه 9مى يابد. « احمد ميدرى» گفت: ميزان مستمرى براى...

آيا پيونگ يانگ توان حمله هسته اى به اياالت متحده را دارد؟

سايه جنگ
بر سر سواحل كره

قدس گزارش مى دهد

دست تشكل هاى كارگرى
در جيب دولت

 ............ صفحه 9 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 4

2700 پرونده پولشويى
در گمرك

«محمد اصفهانى» مدت ها
«حال روحى» خوبى نداشت

افق نگاه ما
جهانى است 

7 8 11
كرباسيان خبرداد گزارش از شخص با سيدعلى پورحسينى، كارگردان انيميشن «مرد طاليى»

 : امام على
خوش گمانى، 

مايه آسايش قلب 
و سالمت دين 

است.
 غررالحكم

 ح 4816
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ديوان محاسبات اعالم كرد

جزئيات تخلفات گسترده سازمان مديريت در بودجه 94

خبر

نســيم: انتشــار جزئيات تفريغ بودجه 94 از ســوى ديوان 
محاسبات، از تخلفات عمده سازمان مديريت به رياست نوبخت 

پرده برداشت. 
بر اين اســاس، گزارش ديوان محاســبات، تخلفات بودجه اى 
ســازمان مديريت را در چند بخش مطرح كرده كه در ادامه به 

آن ها اشاره مى شود:
1- مطابق مفاد بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 94، دولت 
اجازه داشت 16هزار و 200 ميليارد تومان از اعتبارات مصوب را 

صرفا پس از اطمينان از تحقق منابع و متناسب با روند واريزى 
به خزانه، ابالغ كند. اما بررسى ديوان محاسبات نشان مى دهد 
سازمان مديريت و برنامه ريزى كشور در ابتداى سال بدون در 
نظر گرفتن محدوديــت مذكور اقدام به ابالغ اعتبارات مصوب 

دستگاه هاى اجرايى كرده كه مبين عدم رعايت قانون است.
2- سازمان مديريت به دليل عدم تحقق منابع عمومى دولت، در 
تاريخ 29 اسفند 1394 مبلغ 9100 ميليارد تومان از اعتبارات 
406 رديف بودجه اى مربوط به اعتبارات هزينه اى دستگاه هاى 
اجرايى، 129 رديف متفرقه هزينه اى، 6 رديف متفرقه عمرانى 
و 11 رديف تملك دارايى هاى مالى كســر كرده اســت. اما به 
علت ابالغ ديرهنگام اين كار به دستگاه هاى اجرايى، صرفاً 168 
دستگاه اجرايى نسبت به كاهش اعتبارات خود اقدام نموده اند. 
ســازمان مديريت برخالف مفاد قانون مبنى بر كاهش 1045 
ميليارد تومانى از سقف اعتبارات تملك دارايى هاى مالى، مبلغ 
1465 ميليارد تومان از اعتبارات مزبور كســر كرده كه مبين 

رعايت نكردن قانون است.

3- بر اســاس بند ب ماده واحده قانون بودجه سال 94، مقرر 
شده بود كه حداقل معادل 30 هزار ميليارد تومان به طرح هاى 
عمرانى اختصاص يابد. اما بررسى ديوان محاسبات نشان داده 
ســازمان مديريت فقط 27 هزار و 500 ميليارد تومان اعتبار 
عمرانى تخصيص داده كه نشانه تخلف 2500 ميليارد تومانى 

است.
4- ســازمان مديريت در ســال 94 مبلغ 42 ميليارد تومان از 
درآمد و اعتبار اختصاصى قرارگاه ســازندگى خاتم االنبيا(ص) 
كســر و به اعتبار اختصاصى ساير دســتگاه ها اضافه كرده كه 

اقدامى خالف بوده است.
5- ســازمان مديريت در جهت اجراى تبصره 1 قانون بودجه 
سال 94 جهت دريافت عملكرد جداول منابع و مصارف قانون 
بودجه، اقدام موثرى انجام نداده است كه خالف حكم مصوب 
قانون بودجه است. بر اساس گزارش ديوان محاسبات، سازمان 
مديريت در تخلفى ديگر، گزارش عملكرد موضوع اين تبصره را 

به كميسيون هاى مربوط مجلس ارائه نكرده است.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

عفو بين الملل آزادى فورى شيخ على سلمان را خواستار شد  فارس: عفو بين الملل در بيانيه اى بر درخواست آزادى فورى بدون قيد و شرط شيخ على سلمان تأكيد كرد كه وى به خاطر 
بيان ديدگاه خود بازداشت شده است، بنابراين حق اوست كه طبق اصل آزادى بيان فوراً آزاد شود. در بيانيه سازمان عفو بين الملل آمده است كه بحرين بايستى به درخواست كارگروه سازمان 

ملل در امور «بازداشت هاى خودسرانه» مبنى بر آزادى فورى شيخ سلمان و پرداخت غرامت به وى عمل كند.

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

روز   سياست/ مسعود بصيرى  چند 
پــس از آنكه آمريكا يــك پايگاه نظامى 
در ســوريه را هــدف حمالت موشــكى 
خود قرار داد، وزراى ســه كشور روسيه، 
ايــران و ســوريه گرد هم جمع شــده و 
آخرين تحوالت منطقه را بررسى كردند.
محور اصلى ســفر ظريف كــه به دعوت 
ســرگئى الوروف همتاى روسى صورت 
گرفت ، بررســى آخرين تحوالت سوريه 
و رويكــرد هم گرايى براى حل سياســى 
بحران اين كشــور اســت.هفتم آبان ماه 
سال گذشته نيز مســكو ميزبان نشست 
وزيران خارجه سه كشــور بود كه در آن 
حل  براى  همگرايــى  روند 
بحران ســوريه تقويت شد. 
يكــى از دســتاوردهاى آن 
زمينه ســازى بــراى آغــاز 
در  سورى-سورى  مذاكرات 
قزاقستان،  پايتخت  آستانه، 
بــه ابتكار تهران، مســكو و 
آنكارا بوده و تاكنون هم چند 

دور آن برگزار شده است.
اين مذاكرات  سه كشور در 
بــر مبــارزة بى اغمــاض با 
فراگير  تالش  و  تروريســم 
براى ازســرگيرى مذاكرات 
ســورِى ژنو كــه آن زمان 
به علِت كارشــكنى برخى كشــورهاى 
غربى-عربِى حامــى گروه هاى معارض و 
تروريستِى ضدســورى متوقف شده بود، 

تأكيد كرده اند.

 رايزنى هاى ديپلماتيك تلفنى ظريف 
وزير امور خارجة ايران عصر روز پنجشنبه 
در تماس هــاى تلفنــى جداگانه با چند 
تــن از همتايان خــود، دربارة مســائل 
منطقه اى، به ويژه ســوريه و ديگر مسائل 
موردعالقه گفت وگــو و تبادل نظر كرد. 
ظريف در گفت وگو با همتاى قزاقستانى 
خود،  اقدام يك جانبة آمريكا عليه سوريه 
را غيرقابل قبول دانســت و خواستار انجام 
تحقيقــات بى طرفانــة بين المللى درباره 

حملة شيميايى اخير در اين كشور شد.
وزيــر امــور خارجه ايــران همچنين در 
تماس با وزير امور خارجه ونزوئال با اشاره 
به تحــوالت ســوريه و محكوميت اقدام 
يك جانبة آمريكا و ضرورت انجام تحقيق 
بى طرفانه درباره حمله شيميايى اخير در 
سوريه، خواستار فعال شدن جنبش عدم 
تعهد در تحوالت اين كشــور شد. ظريف 
با همتايان برزيلــى و بوليويايى خود نيز 
رايزنى كرد و ضمن تقبيح حملة شيميايى 
در ســوريه و اقدام يك جانبــة آمريكا، بر 
انجام يك تحقيــق بين المللى بى طرفانه 
در اين زمينه تأكيد كرد.وزير خارجه ايران 
در ديــدار با ســرگئى الوروف، وزير امور 
خارجه روسيه اعالم كرد، مسكو و تهران 
بايد در شرايطى كه تعدادى از كشورهاى 
خاورميانــه با اقدامات خود از تروريســم 
حمايت مى كنند، به همكارى خود براى 
مبارزه با اين پديده شوم شدت ببخشند.

ظريف خاطرنشان كرد روسيه و ايران در 
عمل با تروريسم و افراطى گرى مبارزه مى 
كنند.الوروف هم ديروز خيلى جدى حمله 
شيميايى در سوريه را ساختگى دانست و 
در پايان مذاكرات با وزيران خارجه ايران 

و ســوريه در مسكو گفت: تالش ها براى 
جلوگيرى از اجراى پيشــنهاد روســيه و 
ايران درباره تشــكيل كميسيون مستقل 
جهت تحقيقات واقع بينانه و بى غرضانه 
حاكى از ناپاكى وجدان كســانى است كه 

اين تالش ها را انجام مى دهند.

  الوروف: حمله شيميايى 
صحنه سازى شده بود

وزير امور خارجه روسيه به اين نكته اشاره 
كرد كه شــواهد حاكــى از اينكه حمله 
شيميايى در استان ادلب سوريه در واقع 
صحنه سازى شده بود، رو به افزايش است.

الوروف خاطرنشان ساخت:مطالب منتشره 
از جملــه در آمريكا و انگليس كه عقيده 
كارشناسان را بازتاب مى دهند، حاكى از 
آن اســت كه در روايت مطرح شده براى 
توجيه اقدام تجاوزكارانه آمريكا، تضادها و 
عدم تطابق هاى زيادى وجود دارد.مبارزه 
عليه تروريسم با گسترش همكارى هاى 
منطقه اى و بيــن المللى، ادامه مذاكرات 
سورى-ســورى، حفظ يكپارچگى سوريه 
و تعيين سرنوشــت آينده اين كشــور به 
عنوان حــق انحصارى ســورى ها بدون 

مداخله خارجى از سوى ظريف و الوروف 
مورد تاكيد وزيران خارجه ايران و روسيه 
به عنوان كشورهاى بانى مذاكرات سورى 
در پايتخت قزاقستان و ضامن آتش بس 

فراگير در سوريه قرار گرفت.
محمدجواد غالمزاده معتقد اســت: آنچه 
آمريكا در منطقه و جهان انجام مى دهد 
براى زنده نگه داشــتن خود است چرا كه 
به اذعان همه آگاهان، موقعيت و توان اين 
كشور به شــدت به چالش كشيده شده 
است لذا همگرايى خوبى كه بين ايران و 
برخى كشورهاى جهان در خصوص سوريه 
اتفاق افتاده مى تواند اين كشور را بيشتر 
در فشار قرار دهد و شايد به همين خاطر 
است كه مقامات كاخ سفيد در عين ناتوانى 
براى هرگونه عمليات نظامى گسترده، كره 
شمالى را تهديد كرده يا بمب بزرگ خود 

را در افغانستان منفجر كردند.
اين كارشناس مسائل سياسى افزود: هرچه 
آمريكا در تنگناى بيشــترى قرار گيرد، 
اشتباهات بيشترى هم مرتكب خواهد شد 
به خصوص آنكه ديگر آن توان اقتصادى 
سابق را هم ندارد و عمال واگرايى بيشترى 

بين آن و اروپا ايجاد شده است.

تهران، مسكو و دمشق، محور تصميم گيرى درباره سوريه 

اشتباهات تكرارى در كاخ سفيد

 رئيس جمهور در كنفرانس خبرى دروغگويى را مورد نكوهش قرار دادند! 
چه دروغى از اين ها بزرگ تر كه برداشــته شــدن همــه تحريم ها در قبال 
برجــام و هزاران ميليارد غارت پول صندوق فرهنگيــان را معوقه ناميده اند. 

9150001495
  آقاى روحانى چگونه نرخ تورم را حساب مى كند و مى گويد هشت درصد! 
من يــك خانواده چهار نفره هســتم كه 182 هزار تومــان يارانه مى گيرم، 
چهارســال قبل تمام قبض هاى آب، بــرق، گاز، تلفن ثابت و دو تلفن همراه 
را پرداخت مى كرديم. ولى اكنون يك قبض گاز بيشــتر نمى توانيم پرداخت 
كنيم. يك عدد نان ســنگك چهار ســال پيش200 تومــان، اكنون 1000 
تومان، اين يعنى چهــار تا پنج برابر؛ يعنى400 تا500 درصد! حتماً اين هم 

تقصيردولت قبل است! 9150002934
  رئيــس جمهور در كنفرانس مطبوعاتى خود گفت: بزرگ ترين خيانت به 
مردم دروغ گفتن به آن هاســت. ضمن اينكه خود رئيس جمهور بيشــترين 
دروغ را در اين مصاحبه به مردم گفت. ملت شــريف ايران آگاه باشــيد و با 
بصيرت دينى، شــخصى متدين و راســتگو را به عنوان رئيس جمهور آينده 

ايران عزيز انتخاب كنيد. 9150008823
  آقاى روحانى! چرا خود شــما اين همــه دروغ مى گوييد، لطفاً آن لباس 
پيامبر(ص) را كنار بگذاريد و لباس هديه اوباما را بپوشــيد و بعد هر چه دل 

پردردت خواست بگو. 9150005256
  مسئوالن دلسوز، به مردم دروغ نگوييد، صادق بگوييد عملى هم نشد،نشد؛ 

دروغ نه! 9150007302
  نماينده اى به روستايى رفت و گفت مشكالت را بگوييد تا حل كنم! گفتند 
دو مشــكل هست اول اينكه گاز نداريم، نماينده با تلفن همراه تماسى برقرار 
كرد و گفت: دســتور دادم! ســپس اهالى گفتند مشكل دوم ما اين است كه 

اينجا آنتن موبايل نداريم. 9150007819
  مسبب اصلى تمام بدبختى هاى جامعه دولت است، زيرا اگر اشتغال باشد 
جوان نمى رود سراغ دزدى و قاچاق فروشى، قمار و فساد و ساير بزه كارى ها. 

9350007054
 اينكه جناب آقاى روحانى يك سرى خدماتى را انجام داده كه شكى نيست؛ 
مثًال برق رسانى، آب، گاز، تلفن، سبدكاال و... كه چند صباحى است كه تلويزيون 
مدام آن ها را نشــان مى دهد، من ازهمين جا به ايشــان خداقوت مى گويم، اما 
در كل بــه نظرم جناب آقاى روحانى توانايى اداره كشــور را ندارد هر چند كه 
ايشان اگر سمت ديگرى داشته باشد، حتماً موفق خواهند بود. 9390001288

 آقاى روحانى كه حاال صحبت از خودكفايى كشور در زمينه گندم و گازوئيل 
مى كنيــد، در اين اقالم قبًال هم خودكفا بوديــم، لطف كنيد به ملت در رابطه 
با چند برابر شــدن واردات بنزين و آســيب پذير كردن كشور در قبال تحريم 
احتمالى آن توضيح دهيد. واردات بنزين توســط چه كســانى انجام مى شود و 

منافع مالى آن نصيب چه گروهى مى شود؟ 9150001495
 اسم ســهام عدالت را به سهام ناعدالت تغييردهيد، چون بى عدالت ترين 

طرح بود و حق كارگران مظلوم تأمين اجتماعى ضايع شد! 9190005660
  آقــاى جهانگيرى شــما در چهار ســال گذشــته شــب دادن يارانه عزا 

مى گرفتيد، حاال شب انتخابات و سهام عدالت!؟ 9350003177  
  اينكه كســانى مثًال طرح مســكن مهر براى ملــت را مزخرف و مصيبت 
ناميدند، حال كه بحث انتخابات بعد از يك ســال پررنگ شده، براى افتتاح 
ناقص آن، اقدام مى كنند، علتش اين است كه يا فهميدند شكستشان قطعى 

است يا خيال مى كنند ملت نمى دانند. 9190008895
 چرا دولت مدعى جريان آزاد اطالعات اســت اما نتايج آمار ســال 95 كل 
كشــور را محرمانه كرده و حتى كتاب هاى جغرافيا و آمار چاپ جديد هم از 
آن بى خبرند، چه چيزهاى امنيتى در آمار كشــور بوده كه نبايد حتى مراجع 

تخصصى از آن باخبر باشند؟ 9360006158
 چرا در كشــور ما اين قدر خشكســالى آمده اســت؟ به نظر من به خاطر 
دزدى هــاى بى شــمار و خوردن حق بيت المال اســت كــه خداوند قهرش 

گرفته است. 9390001288

تنش هاى آمريكا و كره شمالى 
جنبه تبليغاتى دارد 

تنش هاى لفظى ميــان مقام هاى آمريكايى 
و كره شــمالى باز هــم اوج گرفت و اين بار 
آمريكايى ها، پيونگ يانگ را به ســاقط شدن 
موشك هاى شــليك  شــده تهديد كردند.
تحليل ترامپ و دســتيارانش اين است كه 
اوباما امتيازات زيادى به دشمنان اين كشور 
از جملــه ايران و كره شــمالى ارائه كرده و 
نرمش هاى بيجايى را نســبت به آن ها ارائه 
داده كه اين نرمش ها و تسامح گرايى موجب 
شده است، دشــمنان آمريكا در برابر عقب 
نشينى هاى اوباما پيشروى كنند . از اين رو به 
منظور جبران اين نرمش ها با شعار اصالح و 
بهبود جايگاه آمريكا و همچنين اعاده حيثيت 
و احياى موقعيت آمريكا در سطح دنيا، ترامپ 
اقداماتى را شــروع كرده اســت كه از جمله 
آن ها بمباران موشــكى ســوريه ، تحركات 
نظامــى در افغانســتان و در تازه ترين مانور 
تبليغاتى خود به مسئله كره شمالى پرداخته 
و اعالم كرده است، به تنهايى مى تواند آن را 
مهار كند، زيرا تا كنون در مهار كره شمالى، 
چينى ها، ژاپنى ها و كره جنوبى نيز مشاركت 
مى كردنــد و به صورت منطقه اى و با كمك 
آمريكا اين موضوع حل وفصل مى شــد، اما 
اكنون ترامپ در ديدار با رئيس جمهور چين، 
اعالم كرده است، آمريكا به تنهايى قادر است 
اين مسئله را حل وفصل نمايد و به كشورهاى 
ديگر نيازى ندارد. از طرفى تنشى كه بين اين 
دو كشــور به وجود آمده است  بيشتر جنبه 
تبليغاتى دارد تا واقعيت، بيانگرتالش آمريكا 
براى حفظ پرستيژ و اينكه در ظاهر به جهان 
اعالم كند به تنهايى قادر است بحران هايى 
مانند مسئله كره شمالى را مهار و مديريت 

كند.
بدون ترديد درشــرايط كنونى و در واقعيت 
هيچ كــدام از دو كشــور تمايلى به جنگ 
نداشــته و در فضاى واقعــى جنگ نيز قرار 
ندارند و حركات و تنش هاى بين آن ها بيشتر 
جنبــه تظاهرى و تبليغاتــى دارد و ممكن 
اســت حركات نظامى آن ها براى نماياندن 
قــدرت خود بــه طرف مقابــل در حد يك 
آزمايش موشكى يا هسته اى خالصه شود . 
از طرفى ترامپ معتقد اســت، اوباما در برابر 
ايران نيز نرمش هايى داشــته اســت و براى 
جبران اين نرمش ها بايد بــراى مردم ايران 
نيز سختگيرى  هايى را ارائه و عملياتى كند 
اما واقعيت آن اســت كه اوباما در برابر ايران 
نرمشــى نشــان نداد و ترامپ نيز نمى تواند 
جدى تراز اوباما عمل كند .در شرايط كنونى 
از مسئوالن كشور نيز انتظار مى رود تمركز 
كامل بر عملكرد دشمن نداشته باشند، بلكه 
با موضع قوى ترو با اقتــدار و اعتقاد به نگاه 
درونى بيشتر سعى كنند از طرف هاى مقابل 

امتيازات بيشترى بگيرند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

امير حيدرى در پيش از خطبه هاى نمازجمعه تهران اعالم كرد
راه اندازى 4 خط توليد انواع ادوات راهبردى و 

تجهيزات بالگردى در سال 96
فرمانده  امير كيومرث حيدرى  تسنيم: 
نيروى زمينى ارتش جمهورى اســالمى 
ايران طى سخنانى در پيش از خطبه هاى 
نماز جمعه اين هفته تهران گفت: امروز 
صراط مستقيم ما تبعيت از واليت است 
كه جامعه را به سمت رستگارى هدايت 
مى كند و ارتش هم در مسير همين صراط 
مستقيم قرار گرفته و در خدمت واليت است. وى با اشاره به تفاوت هاى نيروهاى 
مســلح ايران با ساير كشورهاى دنيا اظهار داشت: نيروهاى مسلح ما مشروعيت 
خود را از مشروعيت الهى دارند زيرا جانشين امام زمان (عج) در راس فرماندهى 
نيروهاى مسلح كشور ما قرار دارد. ساير ارتش هاى دنيا ماموريت حفاظت از تاج 
و تاخت حاكمان را برعهده دارند اما ماموريت آرمانى ما اعطاى كلمه اهللا اســت. 
تفاوتى هم در سلســله مراتب بين ما و ساير ارتش ها وجود دارد از اين لحاظ كه 
عالى ترين مقام كشــور ما از مشروعيت الهى و قانونى برخوردار است و جانشين 

امام زمان است.

3 زمين لرزه امروز شهرهاى مختلف خوزستان را لرزاند
تسنيم: سه زمين لرزه شهرهاى مختلف خوزستان از جمله شهر سالند از توابع 
شهرســتان دزفول، شهر رامهرمز و شهر قلعه خواجه از توابع شهرستان انديكا را 
لرزاند. بر اســاس اعالم موسسه ژئوفيزيك دانشگاه تهران نخستين زلزله بامداد 
امروز شهر سالند از توابع شهرستان دزفول در استان خوزستان را به لرزه درآورد.

اين زمين لرزه كه بزرگى آن 2/4 ريشــتر بود جمعــه، 25 فروردين 1396 در 
ســاعت 01:35:28 به وقت محلى در شهر سالند به وقوع پيوست.اين زلزله در 
عمق 10 كيلومترى زمين و در 6 كيلومترى شهر سالند، 29 كيلومترى شهر اللى 
و 32 كيلومترى شهر گتوند در شمال استان خوزستان اتفاق افتاد.دومين زمين 
لرزه نيز به بزرگى 2/2 ريشتر در عمق 10 كيلومترى زمين جمعه، 25 فروردين 
1396 در ســاعت 12:11:13 به وقت محلى در رامهرمز رخ داد.اين زلزله در 10 
كيلومترى شــهر رامهرمز، 10 كيلومترى شهر هفتگل و 25 كيلومترى بخش 
ميداود شهرســتان باغملك در استان خوزستان به وقوع پيوست.سومين زمين 
لرزه نيز جمعه 25 فروردين 1396 در ســاعت 13:48:48 به وقت محلى شهر 

قلعه خواجه از توابع شهرستان انديكا در شمال استان خوزستان را لرزه درآورد.

قاسمى:
تحريم هاى جديد آمريكا عليه ايران ناقض حقوق 

بين الملل است
مهر: بهرام قاســمى در واكنش به افزودن نام يك ســازمان و يك مقام رسمى 
قضايى كشــورمان به فهرست بى پايه تحريم ها به بهانه واهى نقض حقوق بشر 
اظهار داشــت: اين گونه اقدامات تكرارى و در جهت اهداف سياسى خاص دولت 
آمريكا در اعالم تحريم هاى يك جانبه با ادعاى بى اساس نقض حقوق بشر عليه 
افراد حقوقى و حقيقى كشورهاى مستقل، ناقض اصول مسلم حقوق بين الملل و 
حقوق بشر بين المللى و امرى نامشروع و غير قانونى است. وى افزود: دولت آمريكا 
به دليل كارنامه مردود داخلى و بين المللى خود در جايگاهى نيســت كه بتواند 

درباره وضعيت حقوق بشر در ديگر كشورها اظهار نظر يا اقدامى كند.

ياوه سرايى هاى جديد مقام نظامى امارات عليه ايران
فارس: «ضاحى خلفان» معاون پليس دوبى كه هر از چندگاهى عليه ايران سخن 
پراكنى مى كند، اين بار در قامت حمايت از كردهاى منطقه و طرح تجزيه طلبى 
برآمــد. ضاحى خلفان با گاليه از مقام هاى ايران خطاب به ضد انقالب هاى كرد 
گفت: «شــما اعالم استقالل كنيد و من اولين شخصى هستم كه استقالل شما 
را به رسميت مى شناســم.» وى در ادامه ياوه سرايى هاى خود گفت: «استقالل 
كردســتان قدرت و شتاب جديدى به منطقه مى بخشد. ايجاد كشور كردستان 

مستقل ضرورتى تاريخى است.»

وزير امور خارجه 
روسيه به اين 
نكته اشاره كرد 
كه شواهد حاكى 
از اينكه حمله 
شيميايى در استان 
ادلب سوريه در 
واقع صحنه سازى 
شده بود، رو به 
افزايش است

بــــــــرش

مستقيم قرار گرفته و در خدمت واليت است. وى با اشاره به تفاوت هاى نيروهاى 

شماره پيامك: 30004567

آيت اهللا صديقى در نماز جمعه تهران:نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى و امام جمعه مشهد:
نامزدهاى انتخابات نزاكت اخالقى و قانون را رعايت كننددشمن به دنبال تكرار نسخه فتنه 88 در انتخابات پيش رو است

مرضيه رضايى: نماينده ولى فقيه در خراسان 
رضوى و امام جمعه مشهد ديروز در خطبه هاى 
نماز جمعه مشهد مقدس گفت: حضور با شكوه 
مردم در اعتكاف، نمايشــگاهى از بزرگ ترين 

تحول انقالب در دين مدارى است.
امام جمعه مشــهد مقدس گفت: امسال 850 
هزار نفر در اعتكاف شــركت كردند كه از اين 
تعداد 65 درصد، معادل 520 هزار نفر از آن ها 
از قشر جوان بودند كه اين حضور نمايشى است 
بر خالف ســياه نمايى هاى عده اى ساده لوح و 
دشمنان دين كه مى گويند نسل جوان امروز از 

انقالب و اسالم منحرف شده است.
آيت اهللا علم الهدى با اشــاره به اينكه قبل از 
انقالب در مسجد گوهرشاد تنها عده اندكى و 
فقط برادران در اعتكاف شركت مى كردند، خاطر 
نشان كرد: امروز در مساجد دانشگاه ها جوانان 
براى اعتكاف ســال آينده ثبت نام مى كنند و 
حضور جوانان معتكــف در ماه رجب نمايش 
قدرت براى دين و راه و روش اهل بيت پيغمبر 
اســت. امام جمعه مشهد مقدس خاطر نشان 
كرد: حضور جوانان در اعتكاف نشــان دهنده 
اين است كه جوانان پاى اين نظام ايستاده اند 
و ادامه اين حضور را در انتخابات خواهيم ديد. 
آيت اهللا علــم الهدى ادامــه داد: در انتخابات 

رياست جمهورى ســه اصل بايد مورد توجه 
قرار گيرد كه اصل اول مشاركت است؛ چنانچه 
50 ميليون شهروند ايرانى شرايط مشاركت در 
انتخابات را دارند كه اگر اين تعداد در انتخابات 
شركت نمايند هيچ قدرتى در كره زمين توانايى 
مبارزه با 50 ميليون انســان را نخواهد داشت.

خطيب جمعه مشهد مقدس دومين اصل مهم 
در انتخابات را نوع رقابت دانست و در اين رابطه 
توضيح داد: در فرهنگ اسالم رقابت بر سرقدرت 
محكوم و مذموم است و قدرت از آن خداست؛ 
چنانچه حضرت سيد الشهدا در كربال فرمودند: 
«خدايــا تو مى دانى قيام مــن در خط رقابت 
قدرت نيست.» آيت اهللا علم الهدى تأكيد كرد: 
دراسالم رقابت تنها در خدمت است، چنانچه 
هشت سال دفاع مقدس براى ما نمايشگاهى از 
رقابت بر سرخدمت بود و در شب هاى عمليات 
رزمندگان براى عبور از ميدان مين از يكديگر 
سبقت مى گرفتند و اين رقابت در خدمت است. 
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى ادامه داد: 
انتخابات ميدان توطئه و فتنه براى دشــمنان 
نيز هست، زمانى كه سعى مى كنند چهره ها را 
خراب كنند و مردم را دچار شك و ترديد نمايند 
و عالوه بر آن چهره هاى سياسى و نيز مردم را 
به جان يكديگر بيندازند و در اين ميان متاسفانه 
عده اى در رسانه ها و پايگاه هاى اطالعاتى پياده 
نظام دشمن شده اند. وى تأكيد كرد: دشمن به 
دنبال تكرار نسخه فتنه 88 در انتخابات پيش 
رو اســت، اما هوشيارى و دلدادگى مردم ما به 
واليت و رهبرى نخواهد گذاشــت توطئه هاى 

دشمنان عملى گردد.

مهر: آيت اهللا كاظم صديقى خطيب نماز 
جمعه تهران در خطبه هــاى نماز جمعه 
تهران با اشاره به رواياتى در باب «جهاد» 
اظهار داشت: جهاد در اسالم، سنگر عزت 
و خيمه ســرافرازى امت اســت؛ بهشت 
هشت در دارد كه يكى از درهاى آن، باب 
المجاهدين اســت كه اختصاصى است و 
خداوند آن را براى اولياى خاص خودش 

باز كرده است.
وى در ادامه با اشاره به انتخابات در پيش 
رو اظهار داشت: مســئله انتخابات از اهم 
مسائل اســت؛ سرنوشت و آينده كشور و 
اقتدار نظام و سالم سازى آينده جامعه و 
«نه» گفتن به دشمن و «آرى» گفتن به 

شهدا در انتخابات است.
امام جمعــه موقت تهران بــا بيان اينكه 
حضــور در پــاى صندوق هــاى راى هم 
حق و هم تكليف اســت، تصريح كرد: از 
اين جهت حق اســت كه اين كشور براى 
خودمان است و اگر نرويم، از حق دخيل 
بودن در سرنوشت استفاده نكرده ايم و از 
اين جهت تكليف است كه منهاى حضور، 

كشور و اسالم در خطر است.
وى در ادامــه بــا ارائه چنــد توصيه به 
نامزدهاى انتخابات تاكيد كرد: آنچه توقع 
شرعى، ملى و قانونى است، رعايت نزاكت 
و اخالق است؛ اين جا كشور پيغمبر(ص) 
اميرالمؤمنيــن(ع) حضرت زهرا(س) ائمه 
معصومين و مهد انتظــار امام زمان(عج) 
اســت بنابراين حفظ نزاكــت اخالقى در 

راس توقعات ملت از نامزدهاست.
خطيب نماز جمعه تهران با تأكيد بر اينكه 
هر نوع تهمت، تخريب و جوسازى خالف 
منش و شــخصيت نظام اســالمى است، 
اظهار داشت: همه بايد مر قانون را رعايت 
كنند؛ رئيس جمهور بعد از رهبرى حافظ 
قانون اســت، اگر كســى بخواهد رئيس 
جمهور شــود و از همين ابتدا پايگاه هاى 
قانــون را مورد حمله قــرار دهد و بگويد 
شوراى نگهبان كيست، خيلى براى ملت 

تلخ است.
آيــت اهللا صديقى خاطرنشــان كرد: آن 
چيزى كه رهبر معظــم انقالب مكررا در 
تحقق اقتصاد مقاومتــى مطرح مى كنند 
مديريت جهادى اســت؛ يعنى مديريتى 
كه عاشــق خدمــت به پابرهنه ها اســت 
و امتيــازى بــراى خــود و اطرافيانــش 

نمى خواهد.
امــام جمعه موقــت تهــران در ادامه با 
اشاره به حمله موشــكى اخير آمريكا به 
سوريه اظهار داشت: اين حمله ددمنشانه 
و خــالف عرف بين الملــل و قوانين بين 
المللى، هم دروغ گويى و هم خوى تجاوز 

و درندگى آمريكا را به جهان نشان داد.

شعار سى اُمين نمايشگاه 
كتاب تهران؛ «يك كتاب 

بيشتر بخوانيم»
مهر: هشتمين جلسه شوراى سياست گذارى 
سى اُمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران با 
رياست سيدرضا صالحى اميرى، وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى، مشاوران وزير و اعضاى اين 
شورا برگزار شد.همايون اميرزاده سخنگوى 
سى اُمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران با 
اشاره به انتخاب شعار اين دوره از نمايشگاه 
عنوان كرد: پس از اعالم فراخوان پيشــنهاد 
شعار به اهالى فرهنگ تعداد 180 پيشنهاد 
دريافت و پس از پااليش در جلسه شــوراى 
سياست گذارى مطرح شدند و پس از بحث 
و بررســى شعارهاى پيشــنهاد شده، شعار 
«يك كتاب بيشتر بخوانيم» به عنوان شعار 
سى اُمين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران 

انتخاب شد.

بعد از انفجار بزرگ ترين بمب غير 
هسته اى آمريكا؛

ترامپ مدعى شد: عمليات 
بسيار موفقى در افغانستان 

داشتيم
سى ان بى ســى: دونالــد ترامپ رئيس 
مأموريت  آمريــكا مى گويــد  جمهــورى 
نيروهاى آمريكايى در افغانســتان بســيار 
موفقيــت آميز بــوده و وى از اين بابت به 
آن ها افتخار مى كند. گفتنى اســت ارتش 
آمريكا پنجشــنبه از بزرگ ترين بمب غير 
هسته اى اين كشور موسوم به «مادر همه 
بمب ها» براى بمباران تونل هاى داعش در 
افغانستان استفاده كرد. اين در حالى است 
كه هفته گذشــته نيز، ترامپ در تصميمى 
ناگهانى دستور حمله موشــكى به پايگاه 
هوايى «الشعيرات» ســوريه را صادر كرد، 
اقدامى كه از يك ســو غيرقابل پيش بينى 
بودن رفتارهاى ترامــپ در جهت افزايش 
جنگ روانى عليه كشــورهايى را نشان داد 

كه همسو با واشنگتن عمل نمى كنند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

سومين مرحله توزيع بسته هاى ارزاق اهدايى در ميان زلزله زدگان خراسان رضوى   آستان: معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از اجراى سومين مرحله توزيع ارزاق اهدايى در ميان زلزله 
زدگان خراسان رضوى خبر داد. مصطفى خاكسار قهرودى تصريح كرد: 1000 بسته  ارزاق غذايى همزمان با سالروز ميالد اميرالمؤمنين حضرت على(ع) در ميان اهالى زلزله زده بخش «رضويه» استان خراسان رضوى 

توزيع شده است.معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى اين بسته ها ارزاق را شامل برنج، روغن، انواع حبوبات، ماكارونى، سويا و به مناسبت روز ميالد حضرت اميرالمؤمنين(ع) يك جعبه شيرينى معرفى كرد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r توليت آستان قدس رضوى:
ايران مى تواند به يكى از قطب هاى قدرتمند كشاورزى 

منطقه مبدل شود 

آستان: توليت آستان قدس رضوى، كشاورزى دانش بنيان را يكى از بسترهاى مناسب 
براى تحقق اقتصاد مقاومتى معرفى و بيان كرد: ايران اسالمى با توجه به پشتوانه تاريخى 
در كشاورزى، بهره مندى از كارشناسان خبره و جوانان خالق و توانمند مى تواند به يكى 

از قطب هاى قدرتمند كشاورزى در منطقه مبدل شود.

 روش هاى سنتى پاسخگو نيست
حجت االسالم والمسلمين ســيد ابراهيم رئيسى در بازديد از مؤسسه كشت و صنعت 
مزرعه نمونه آستان قدس رضوى در جمع مديران، كارشناسان و كاركنان اين مؤسسات 
با اشــاره به اهميت توسعه كشــاورزى مكانيزه و باغدارى مدرن در افزايش كيفيت و 
مرغوبيت محصوالت كشــاورزى، تصريح كرد: روش هاى كشاورزى سنتى براى توليد 
محصوالت مرغوب و با حجم باال پاسخگوى نياز امروز كشور نيست، لذا بهره گيرى از 
علم و تكنولوژى روز در كنار همت و تالش مضاعف مى تواند ايران اسالمى را به يكى از 

قطب هاى كشاورزى صنعتى در منطقه تبديل كند.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى، كشاورزى دانش بنيان را يكى از بسترهاى 
مناسب براى تحقق اقتصاد مقاومتى معرفى و بيان كرد: ايران اسالمى با توجه به زمينه هاى 
زيست محيطى مناسب، كارشناسان خبره و جوانان خالق و توانمند زمينه تبديل شدن به 
يك قطب قدرتمند كشاورزى را در منطقه خود دارد. وى اضافه كرد: بى ترديد كشاورزى 

دانش بنيان از جايگاه و اهميت ويژه اى در توسعه كشاورزى برخوردار است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى اضافه كرد: صنعتى شدن كشور پروسه اى زمان بر بوده، اما 
توسعه كشاورزى مقوله اى است كه دستيابى به آن بسيار نزديك  و قابل دسترس است، 

زيرا بسترهاى آن در كشور موجود مى باشد.
حجت االســالم والمسلمين رئيسى، سياست آســتان قدس رضوى را توجه به توليد 
داخلى، اقتصاد دانش بنيــان و پيروى از اصول اقتصاد مقاومتى معرفى و عنوان كرد: 
هزينه كردن براى ساخت پاساژ بهتر است يا هزينه در زمينه توسعه كشاورزى؟ اين دو 
به هيچ عنوان با يكديگر قابل مقايسه نيستند؛ امروز بسيارى از افرادى كه در مراكز بزرگ 
خريد مغازه دارند، دانش آموختگان دانشگاه ها هستند كه برخى از آنان نيز تخصص شان 

مهندسى كشاورزى است.

 آستان قدس به دنبال توسعه مراكز توليدى دانش بنيان
توليت آستان قدس رضوى گفت: هزينه مورد نياز براى ساخت يك مركز خريد بسيار 
بيشتر از هزينه الزم براى راه اندازى يك مركز توليدى كشاورزى است، متاسفانه مبالغ 
گزافى كه براى ســاخت مراكز خريد هزينه مى شود در نهايت مورد استفاده برند هاى 

خارجى قرار مى گيرد.
وى افزود: بسيارى از مهندسان كشاورزى متأسفانه به سبب فراهم نبودن شرايط كارى 
در مراكز تجارى و فروشــگاه هاى عرضه محصوالت خارجى كار مى كنند، با توســعه 
كشــاورزى مى توان شرايطى را فراهم آورد كه اين افراد در زمينه هاى كارى مرتبط با 

رشته  تحصيلى و حوزه هاى تخصصى خود مشغول به فعاليت شوند.
حجت االســالم والمسلمين رئيسى با تأكيد بر اينكه امروز به هيچ عنوان نياز مشهد 
توسعه و افزايش مراكز تجارى نيست، گفت: ساخت مراكز تجارى براى عرضه محصوالت 
و برندهاى خارجى هيچ تناسبى با اقتصاد مقاومتى ندارد و سياست آستان قدس رضوى 

در حوزه اقتصادى توسعه مراكز توليدى با پشتوانه دانش بنيان است.

خـــبر

 آستان/ محمدحسين مروج كاشانى  
 به طور ميانگين حدود 60 درصد از اشيا و 
موارد پيدا شــده در حرم مطهر امام رضا(ع) 
در ســال گذشته به صاحبان و مالكان آن ها 

بازگردانده شده است.
رئيس اداره امور امانات و نگهدارى اشياى پيدا 
شــده حرم مطهر رضوى با بيان اين مطلب 
افزود: بخش نگهدارى اشــياى پيدا شده به 
عنوان يكــى از بخش هاى زير مجموعه اين 
اداره، وظيفه دريافت، نگهدارى و بازگرداندن 
اشيا و اقالم پيدا شــده در حرم مطهر امام 

رضا(ع) را به صاحبان آن ها برعهده دارد.
سيداحمد موسوى ادامه داد: پس از دريافت 
اشيا و لوازم و موارد متعدد پيدا شده توسط 
متصديان مربوطــه در دفتر مركزى بخش 
نگهدارى اشيا پيدا شده يا دفاتر معين(يعنى 
دفاتر امانات نقدى مزبور)، نســبت به ثبت 
مشخصات اشيا يا موارد پيدا شده در سيستم 
رايانه اى و صدور قبض رسيد تحويل، اقدام و 
قبض و رسيد مزبور تحويل فرد يابنده اشيا 

مربوطه مى شود.

 نگهدارى اشيا در باجه هاى مختلف
موسوى با بيان اينكه اشيا و موارد پيدا شده 
پس از ورود به دفتر مركز نگهدارى اشــياى 
پيدا شــده(واقع در صحن غدير حرم مطهر 
امام رضا(ع)) در باجه هاى مختلف قرار داده 
مى شوند، اظهار داشــت: پس از تفكيك و 
طبقه بندى اشــياى پيدا شده و جهت قرار 
دادن و نگهــدارى آن ها در باجه هاى مزبور، 
ابتدا اشياى پيدا شده اتيكت گذارى مى شوند 
كه در اين اتيكت برخى از مشخصات ثبت 
شــده از قبيل: شماره ثبتى رايانه اى، عنوان 
شىء پيدا شده، مشخصات شىء مربوطه و... 
درج مى گردد و سپس اشياى پيدا شده بعد 
از اتيكت گذارى بر حسب تاريخ پيدا شدن در 
قفسه و طبقه و محل مخصوص آن تاريخ قرار 

داده شده و نگهدارى مى شوند.
رئيس اين اداره متذكر شــد: پس از اينكه 
اشــياى پيدا شده در قفسه و طبقه مربوطه 
قــرار داده شــد، در صــورت مراجعه فرد و 
صاحب شىء پيدا شده ابتدا بدون اينكه شىء 
مورد نظر به رؤيت فرد مزبور برسد، يك فرم 

پرسشــنامه و ثبت مشخصات به فردى كه 
مدعى صاحب و مالك بودن شىء پيدا شده 
مى باشد، تحويل داده مى شود تا آن را تكميل 
و مشخصات شىء گم شده خود را در آن ذكر 
كند و پس از تطبيق مشخصات ذكر شده با 
خصوصيات، ويژگى ها و مشخصات شىء پيدا 
شده، در صورت صحت تطابق و بعد از احراز 
مشخصات هويتى و شناسايى و مالكيت فرد 
مراجعه كننده، صورتجلسه استرداد اشياى 
پيدا شــده تنظيم و به امضاى فرد مراجعه 
كننده رســيده، شىء پيدا شده تحويل فرد 

مراجعه كننده مى شود.

 تالش براى بازگرداندن اشيا 
به صاحبان آن ها

موســوى گفت: در صورت مراجعه نكردن 
فرد صاحب و مالك شىء پيدا شده، چنانچه 
شىء مورد نظر داراى مشخصات الزم براى 
تمــاس گرفتن با شــخص خاصى باشــد، 
متصدى باجه پيگيرى اشياى پيدا شده پس 
از برقرارى تماس تلفنــى با فرد مورد نظر، 
نســبت به بازگرداندن شىء مربوطه به اين 
فرد اقــدام مى كند و يا پس از انجام مراحل 
ادارى و رعايت شرايط و ضوابط موجود، شىء 
مورد نظر از طريق پســت پيشتاز به نشانى 

فرد مزبور از طريق متصدى باجه ارســال و 
مراسالت بخش اشاره شده ارسال مى گردد.

رئيس اين اداره خاطرنشان كرد: در بعضى از 
مواقع افرادى به دفتر مركزى بخش نگهدارى 
اشياى پيدا شده اين اداره مراجعه مى كنند 
و بدنبال شــىء گم شده خود مى باشند در 
حالى كه ممكن اســت شىء گم شده هنوز 
پيدا نشده باشد و تحويل دفتر مزبور نگرديده 
باشــد كه در اين حالت مشخصات صاحب 
شىء مورد بحث و مشخصات شىء مفقود 
شده از وى دريافت مى گردد و به فرد مدعى 
مالكيت شــىء مفقودى يك شماره ثبت و 
شماره رهگيرى داده مى شود تا بعد از پيدا 
شدن شىء مربوطه و تحويل آن به اين دفتر 
و در صورت صحت تطابق مشخصات شىء 
پيدا شده با اظهارات فرد مدعى مالكيت آن، 
جهت بازگرداندن شــىء پيدا شده به وى، 
همچون روش هاى قبلى كه توضيح داده شد، 

اقدام گردد.

 اشياى بدون مالك
وى در زمينه اشــياى پيدا 
شده اى كه هيچ گونه مراجعه 
كننــده اى جهــت تحويل 
گرفتن آن ها وجود ندارد نيز 
گفت: در بعضــى از مواقع، 
موارد پيدا شــده اى در دفتر 
نگهدارى اشــياى پيدا شده 
اين اداره نگهدارى مى شوند 
كــه به علــت دسترســى 
آن ها،  صاحب  به  نداشــتن 
امكان هيچ گونه پيگيرى و 

اقدام ســازمانى در اين زمينه وجود ندارد و 
اين گونه اشيا به مدت يك سال هجرى در 
دفتر مزبور نگهدارى شده و پس از اين مدت، 
در صورت مراجعه نكردن شخص به عنوان 
مالك و صاحب اين اشــيا، اين اموال و اشيا 
و موارد پيدا شده از نظر شرعى و قانونى، به 
عنوان اموال بى صاحب تلقى گرديده و مطابق 
دســتورعمل هاى اعالم شــده به اين اداره، 
تحويل دفتر وجوهات شرعيه نماينده محترم 
ولى فقيه در استان گرديده و نسبت به اين 

اشياى بدون مالك تصميم گيرى مى شود.

رئيس اداره امور امانات خبر داد

 با تشــكر از توليت و پرسنل سختكوش استرداد 60 درصدى اشياى پيدا شده در حرم مطهر رضوى به صاحبانشان
آســتان قــدس؛ باالخره بعد از30 ســال 
زندگى در مشهد ميهمان سفره آقا شدم. 
30سال بود كه اين آرزو به دلم مانده بود.
09150002868
 در تاريــخ 23 فروردين بنده مســافر 
اتوبوس كاشــمر بودم. در عوارضى باغچه 
فيش غذاى حرم به مسافران مى دادند، اما 
متأسفانه خادمى كه فيش توزيع مى كرد 
فيشــى به راننده و كمــك راننده نداد و 

برخورد خوبى با آن ها نداشت.
09350008797
 با سالم! اتاق دفتر نذورات در دارالواليه 
در بــاال  ســر حضرت، جهــت آن مقابل 
قسمت خواهران است؛ هم آقايان متصدى 
دفتر ناراحت هســتند و هم خواهرانى كه 
مشــغول نماز و دعا هســتند. در صورت 

امكان جاى آن را تغيير بدهيد.
09150005784
 با سالم و تشكر از مدير مؤسسه خيريه 
امام صــادق(ع) كه امــكان زيارت دانش 

آموزان جاغرق را فراهم نمودند.
09150008342
از دعوت نامه هــاى   چــرا ســهميه اى 
مهمانســراى حضرت رضا(ع) براى توزيع 
در سطح شهر مشــهد و همچنين زائران 
داخل حرم مطهر اختصاص پيدا نمى كند؟
0939...2969

 اگر آســتان قدس به طالب علوم دينى و 
دانشجويان دانشگاه ها در حد امكان در مشهد 
و استان خراســان رضوى خدمات رفاهى و 
حمايتى ارايه بدهد اقدام شايسته اى است و 

جاى دور نمى رود.
0939…2496

 هميشه براى من ســؤال بوده كه با وجود 
جاروهاى برقــى چرا خدمتگزاران حرم مطهر 
اصرار دارند كه با جاروى دستى حرم مطهر را 
جــارو كنند و زائران را كــه در حال راز و نياز 

هستند اين قدر اذيت مى كنند؟!!
0901…1478

صداى مردم

به طور ميانگين 
حدود 60 درصد 

از اشيا و موارد 
پيدا شده در حرم 
مطهر امام رضا(ع) 
در سال گذشته به 
صاحبان و مالكان 

آن ها بازگردانده 
شده است

بــــــــرش

توليت آستان قدس رضوى، كشاورزى دانش بنيان را يكى از بسترهاى مناسب آستان: توليت آستان قدس رضوى، كشاورزى دانش بنيان را يكى از بسترهاى مناسب آستان: توليت آستان قدس رضوى، كشاورزى دانش بنيان را يكى از بسترهاى مناسب 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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 اشياى پيدا شده به روايت آمار و ارقام
موســوى درباره ميزان اشيا و موارد پيدا شــده در مجموعه حرم مطهر رضوى در سال 
گذشته و بازگرداندن آن ها به صاحبان و مالكان مربوطه به طور كلى و به اختصار به آمار و 
ارقام ذيل اشاره كرد: (اعداد اول ميزان يا تعداد شىء پيدا شده، اعداد دوم ميزان تحويلى 

به صاحبان آن ها و اعداد سوم درصد تحويلى مى باشد.)
  تلفن همراه: (12 هزار و 109 مورد، 11 هزار و 774 مورد، 98 درصد)

 مدارك شناسايى: (13 هزار و 794 مورد، 13 هزار و 53 مورد، 94 درصد)
 زيورآالت (فقط شامل طال): (هشت كيلو و 487 گرم، 6 كيلو و 110 گرم، 75 درصد).

 وجوه نقد: (مبلغ 4 ميليارد و 525 ميليون و 327 هزار و 950 ريال، مبلغ 2 ميليارد و 
637 ميليون و 713 هزار و 100 ريال، 60 درصد).

 اشيا و موارد متفرقه (مانند عينك، انگشتر، تسبيح، ريموت، نقره جات، دزدگير و...): 
(71 هزار و 132 مورد، 22 هزار و 508 مورد، 31/6 درصد).

 ساعت: (7772 مورد، 2302 مورد، 29 درصد).
 پوشاك و كفش: (99 هزار و 204 مورد، 16 هزار و 941 مورد، 18 درصد)
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

کشــور از کم نشــاطی رنج می برد   افکار: مهرداد بذرپاش گفت: امروز کشــور از کم نشــاطی رنج می برد. ما مدل های مطلوبی برای آزادی های اجتماعی نداشته ایم و حتما کسی که سکاندار کشور 
می شــود بایــد در حوزه نشــاط و بویژه حــوزه جوانان وضعیت مطلوب تری به وجود بیــاورد. بذرپاش تصریح کرد: امروز همه چیز برای تغییر وضع موجود مهیاســت. البته مــردم هر تصمیمی که در 29 

اردیبهشت بگیرند، تصمیم قابل احترامی است. کاندیدای جبهه مردمی خاطرنشان کرد: در حال حاضر 4 دهه از عمر انقالب اسالمی می گذرد اما بسیاری از اهداف انقالب هنوز محقق نشده است.

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

خــبر

تا انتخابات

رئیسی: نامزد 
همه مردم ایران و 
دلسوزان انقالب 
هستم و می توانم 
متعلق به همه 
جریان هایی باشم 
که به من تمایل 
دارند

بــــــــرش

به صدا و سیما نامه نوشتم که عکسم را 
از جمع کاندیداها بردارید 

تسنیم: سیدحسن قاضی زاده هاشمی، 
وزیر بهداشت، درباره کاندیداتوری برخی 
از وزرای دولــت در کنار روحانی، گفت: 
بنده به رئیس سازمان صدا و سیما نامه 
نوشــتم و از اینکه توجه کردند و اسم و 
عکس مرا از کاندیداهای انتخاباتی حذف 

کردند، تشکر کردم. 
وی افزود: هیچ وقت در ذهن ما کاندیداتوری ریاســت جمهوری نبوده است. قرار 
بوده بیاییم و خالصانه به مردم در حوزه تخصصی خود خدمت کنیم. وزیر بهداشت 
افزود: این گمانه زنی ها از نوع غربی است. امیدواریم اسالمی فکر و نگاه کنیم و این 
دوره خدمت را با افکاری که زیبنده نیست، آلوده نکنیم، لذا این مسئله هیچ وقت 
مطرح نبوده و نیست. هاشمی درباره کاندیداتوری سایر وزرای دولت نیز گفت: تا 

آنجا که من می دانم، هیچ فردی از دولت قرار نیست کاندیدا شود. 

ابالغ دستورالعمل تبلیغات انتخاباتی در فضای مجازی 
ایسنا: معاون امنیتی وزارت کشورگفت: دستورالعمل کاملی درباره تبلیغات در 
فضای مجازی تهیه و به اســتان ها ابالغ شده اســت مبنی بر اینکه هر کدام از 
ستادهای انتخاباتی نامزدها که بنا دارند کار تبلیغاتی انجام دهند باید دقیقاً آن 

کانالی که می خواهند در فضای مجازی ایجاد کنند، با شناسه مشخص باشد.  
حســین ذوالفقاری افزود: اگر در آن کانال ها مطلبی نوشــته شود، مسئولیتش 
مستقیماً متوجه آن ستاد انتخاباتی است که در حال انجام دادن کار تبلیغاتی است. 
اما اگر خارج از آن و در سایت و کانال دیگری از این کاندیدا یا ستاد تبلیغاتی اش 
مطلبی مطرح شود باید بالفاصله درباره آن اظهار نظر کنند و مشخص شود که 
این مطلب متعلق به آن ها هست یا خیر. اگر آن مطلب مربوط به آن ها نباشد باید 

بالفاصله طی اطالعیه ای تکذیبیه بزنند.  
وی گفت: ســتادهای تبلیغاتی نامزدها مکلف هستند تبلیغات خود را در فضای 

مجازی ساماندهی کنند. 

توصیه چمران به هیئت نظارت بر انتخابات شوراها 
مهر: رئیس شــورای عالی استان ها با 
اشاره به برگزاری انتخابات آتی شوراهای 
شهر و روســتا، گفت: امیدواریم شورای 
اجرایی و نظارت بر انتخابات بدون توجه 
به مسائل سیاســی عمل کند. مهدی 
چمران در ابتدای ســی و هشــتمین 
اجالس عمومی شــورای عالی استان ها 
تصریح کرد: به رغم اینکه در این دوره ثبت نام ها نسبت به دوره های گذشته افزایش 
یافته است اما باز هم روستاییان استقبال کمتری را در ثبت نام انتخابات شوراها 
داشتند که دلیل آن هم مشخص است. چمران در ادامه از اعضای شورای اجرایی 
و نظارت بر انتخابات شوراها درخواست کرد که بدون توجه به رقیب بودن افراد و 
سایر مسائل در بحث انتخابات، تنها خدا را در نظر بگیرند و بدانند روزگاری نیز 

کسان دیگری درباره آن ها قضاوت خواهند کرد. 

بر اساس مناظره ها، سخنرانی ها و پیمایش ها 
کاندیدای واحد را اعالم می کنیم 

تسنیم: مرضیه وحید دســتجردی، سخنگوی جبهه مردمی نیروهای انقالب، 
گفت: در چند روز گذشته با همه 5 کاندیدای ریاست جمهوری که منتخب دور 
دوم مجمع ملی جبهه بودند، مذاکراتی انجام شد و بر اساس این مذاکرات، اعضای 
شــورای مرکزی ســؤاالت خود را مطرح کردند و راهکارها و نظرات آن ها را نیز 
گرفتند. دستجردی با بیان اینکه جلسات با نامزدها بسیار خوب بود و همه این 
5 نامزد ساز وکار قبلی جبهه را قبول داشتند، تصریح کرد: ساز و کار جبهه این 
است که باالخره جبهه به یک کاندیدای واحد برسد و این در مرحله آخر صورت 
می گیرد.  وی افزود: نامزدها بعد از ثبت نام، برنامه های خود را اعالم خواهند کرد 
و در برنامه های پیش رو از جمله مناظره ها و سخنرانی ها و امکانات پیمایشی و در 
نظر گرفتن مقبولیت و محبوبیت این افراد، کاندیدای واحد را معرفی خواهیم کرد. 

چرا رسایی تأیید صالحیت شد 
سیاست: حمید رسایی که پیش از این 
برای انتخابات مجلس در ســال 95 رد 
صالحیت شده بود، توانست از اصفهان 
به عنوان نامزد میان دوره مجلس ثبت نام 
کــرده و صالحیت خود را دریافت کند. 
او در ایــن باره در صفحه اینترنتی خود 
نوشــت: من قبالً به دلیل حکم هیئت 
بدوی رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، 5 سال از خدمات عالی 
دولتی محروم شدم و علی رغم پیگیری بسیار نتوانستم شکایت از این حکم را به 
ثمر رسانده و آن را در روزهای پایانی سال 94 نقض کنم. به همین دلیل از حضور 
در دهمین دوره انتخابات مجلس بازماندم.  اما با پیگیری های صورت گرفته و ارائه 
اسناد و مستندات اداری و حقوقی به مراجع قضایی در طول یک سال گذشته، 
موفق به نقض حکم سیاسی و مغرضانه هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد 

ریاست جمهوری دولت حسن روحانی شدم. 
دیــوان عدالت اداری هــم درباره حکم هیئت رســیدگی به تخلفــات اداری 
ریاست جمهوری نوشت: از آنجا که پرونده مورد استناد هیئت رسیدگی به تخلفات 
اداری نهاد ریاست جمهوری قبالً در دادگاه ویژه روحانیت رسیدگی شده و حمید 
رسایی نسبت به اتهامات وارده تبرئه و پرونده مختومه شده است؛ همچنین از آنجا 
که مطابق بررسی اسناد، وجوه برداشتی از حساب انجمن نمایش برای پرداخت 
حقوق به نیروهای شــرکتی بوده که پس از وصول اعتبارات مجدداً به حســاب 
انجمن نمایش برگشت داده شده و این خود حکایت از عدم احراز سوءنیت مدیر 
وقت ارشاد )حمید رسایی( داشته است، حکم صادره توسط هیئت رسیدگی به 
تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری علیه حمید رسایی نقض شده و برائت شاکی 

از تخلف انتسابی صادر و اعالم می شود. 

یک روز مانده به پایان مهلت قانونی   بیشتر چهره های شاخص ثبت نام کردند 

رقابت جـــدی  شد

 سیاست/ آرش خلیل خانه   با ثبت نام 
حسن روحانی رئیس دولت یازدهم و سید 
ابراهیم  رئیســی در انتخابات دوازدهمین 
دوره ریاست جمهوری بسیاری از چهره های 
اصلی این دوره از رقابت ها به میدان آمدند.

به گزارش خبرنگار قدس مستقر در ستاد 
انتخابات کشور طی روزهای پنجشنبه و 
جمعه که انتظار می رفت اکثر چهره های 
شاخص انتخابات رسماً وارد میدان شوند 
از هر دو طیف سیاســی مطرح شماری از 
نامزدهایی که از قبل اعالم آمادگی کرده 
بودند ثبت نام خــود را در انتخابات انجام 

دادند.

چهره هایی که آمدند
از جریــان اصالحات گزینه هایی همچون 
مصطفــی کواکبیــان دبیــرکل حــزب 
مردم ســاالری و مصطفی هاشمی طبا از 
چهره هــای نزدیک با کارگــزاران، محمد 
زارعی فومنــی دبیرکل جبهــه مردمی 
اصالح طلبان و امراهلل شــیخیانی دبیرکل 
حــزب مــردم  از دیگر احــزاب جریان 
اصالح طلب، چهره هایی که ظاهراً  ساختار 
تشکیالتی و سازوکار شورای سیاستگذاری 
و شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات 
را نپذیرفتــه و به آن تــن نداده اند با نام 
نویسی در انتخابات بر تصمیم طیف حاکم 
اصالح طلبان حاشیه زدند و راه خود را جدا 

کردند.
روز گذشــته سعید یاری دبیرکل سازمان 
دفاع منافع ملی ایــران هم که تا چندی 
پیش از چهره های نزدیک به 
حسن روحانی بود ولی این 
روزها از منتقدان سرسخت 
او در جنــاح اصالح طلبــی 
بــه شــمار می رود هــم از 
روز  خبرســاز  چهره هــای 

چهارم ثبت نام ها بود.
در این ســوی کارزار اما از 
نامــزد دیگر مورد  میان 4 
علیرضا  تنها  جمنا  حمایت 
تا روز جمعه حضور  زاکانی 
خود را در این دوره از ماراتن 

انتخابات رسمیت بخشیده است.
روز جمعه اما مهدی کلهر از یاران ســابق 
رئیس دولت های نهم و دهم هم نام خود را 
به عنوان داوطلب نامزدی در انتخابات ثبت 
کرد تا از حلقه یاران دیروز و امروز رئیس 
دولت دهم شــمار کســانی که به میدان 
آمدند و البته خود را نامزد مستقل معرفی 

کرده اند به 3 نفر برسد.
بودند اما چهره های کمابیش شناخته شده 
دیگری که خود را بــه عنوان گزینه های 
مســتقل در انتخابات معرفی کرده و وارد 
این رقابت ها شــدند. از آن جمله می توان 

به محمد غرضی وزیر اسبق نفت و پست 
و تلگراف و تلفن، حســن نوروزی نماینده 
سخنگوی کمیســیون حقوقی و قضایی 
مجلس،  حجت االســالم ســید هاشــم 
بطحایی نماینــده مردم تهران در مجلس 
خبرگان، حجت االســالم محسن غرویان 

استاد حوزه و دانشگاه اشاره کرد.
با حضور این افراد و البته هجوم داوطلبان 
دیگری که از مردم کوچه و بازار گرفته تا 
افراد عشق دوربین و دیدن تصاویر خود در 
نشریات و شبکه های خبری گرفته تا افراد 
شناخته شده تری مانند برخی خوانندگان 
 مثل امیــن اهلل رشــیدی، دختر مرحوم 
آیــت اهلل طالقانــی و حتــی هوشــنگ 
امیراحمدی رئیس شــورای ایران وآمریکا 
در واشنگتن، معروف به دالل رابطه ایران 
و آمریــکا  رکورد تعداد ثبت نام کنندگان 
در انتخابات ریاست جمهوری شکسته شد. 
تنها در روز جمعــه 405 نفر از داوطلبان 
در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نام 
خود را ثبت کردند تا با احتســاب ثبت نام 
شــده های ســه روز قبل از آن داوطلبان 

رسمی این دوره از عدد 1000 بگذرد.

انتخابات فرصت نگاه به گذشته و 
تصمیم برای آینده کشور است

حجت االســالم والمسلمین رئیسی پس 
از ثبــت نام در انتخابات بــا بیان اینکه از 
افتخارات نظام اســالمی ما آن اســت که 
تمامی اجزا با رای مردم تعیین می شود و 
مراجعه به آرای عمومی اساس تشکیالت 
نظام را شکل می دهد اظهار داشت:  رأی 
مردم تشریفاتی نیست و حقیقتاً سرنوشت 

کشور و بخش های مختلف را رقم می زند.
وی خاطرنشان کرد: مردم عزیز ما فرصت 
دارند که در هر انتخابات بازنگاهی به آن چه 

برگزیدند، داشته باشند. 
تولیت آستان قدس رضوی با تأکید بر اینکه 
کشور ما بعد از گذشت قریب به چهار دهه، 
دولت های مختلفی به خود دیده و هرکدام 
اقدامات خوبی انجام دادند و گام هایی در 
جهت پیشرفت کشــور برداشته شده که 
باید اقدامات خوب همه دولتمردان را ارج 
نهاد گفت: اما علی رغم همه این تالش ها، 
وضعیت کشور در شرایطی است که مردم 
سؤال می کنند که چرا بی کاری هست؟ و 

نگران رونق کسب و کار هستند.
وی یادآور شــد: روستاییان، شهرنشینان، 
نخبگان و صاحب نظران صحبت شــان آن 
اســت که با همه ذخایــر و منابع عظیم 
انسانی و نیروهای جوان مبتکر و نوآور آیا 
در شان ملت ما است که شخص بیکاری 
شــرمنده خانواده خود شود؟ اما راه برون 

رفت از این شرایط چیست؟
رئیســی در پاسخ به این ســؤاالت اظهار 

کرد: می تــوان در مدیریتی ورای جناح ها 
و دسته جات سیاسی این کار را انجام داد 
و به اعتالی کشــور و اســتفاده از نیروی 
کارآمد سیاســی فکر کرد. امروز وضعیت 
در شرایطی است که حتما تغییر آن  الزم 
است و گام اول آن تحول در نظام مدیریتی 
 اســت اما به آن معنا نیســت که تالش 
دولت مردان تالش ارزشمندی نباشد بلکه 

به معنای اصالح رویکردهاست.
رئیسی تاکید کرد از آنجایی که از وضعیت 
مطلع هستم و سابقه سه دهه مدیریت و 
دو دهه مدیریت کالن در کشور داشته ام 
آسیب ها را می شناسیم و می توان بسیاری 

از ساختارها را ایجاد کرد.
تولیت آســتان قدس رضوی در خصوص  
نحــوه کاندیداتــوری خــود در انتخابات 
اظهــار کرد: در این مــدت از ناحیه مردم 
و گروه هــای مختلف دعوت زیادی شــد. 
در حالی که پیــش از آن، آن چه بر زبانم 
بود امتنــاع از ورود به عرصه انتخابات بود 
چراکه مســئولیتی که اکنون دارم با هیچ 
مسئولیتی قابل قیاس نیست و در پنهان 
و آشــکار گفتم کــه بنــای دریافت این 
مســئولیت را ندارم اما احتجاج ها و دیدن 
مشــکالت مردم و درخواست هایی که از 
جانب اقشار مختلف و فرهیختگان وجود 

داشت، حجت را بر من تمام کرد.
وی دربــاره رابطه خود بــا جبهه مردمی 
نیروهای انقالب هــم افزود: من از تمامی 
دوســتانی که به من حسن ظن داشتند 
تشــکر می کنــم  لکن وقتی بــه عرصه 
آمدم، نامزد همه مردم ایران و دلســوزان 
انقالب هســتم و می توانم متعلق به همه 

جریان هایی باشم که به من تمایل دارند.
وی شعار دولت خود را کرامت و کار عنوان 
کرد و اظهار داشــت: کشور فرهیختگانی 
دارد که از اقتصاد، علم، دانش، عمل و اجرا 
برخوردار هستند که در این قضیه تصمیم  
من به نگاه جناحی و حزبی نیست چرا که 
با کمک صاحب نظــران می توان گام های 
مؤثری برداشــت که من برنامه اقتصادی 

دارم که متعاقبا به اطالع می رسد.

رکورد دار توســعه در 25 سال 
گذشته هستم

حســن روحانی هم پــس از ثبت نام در 
نطق انتخاباتی خود که بدون امکان سؤال 
و جواب اصحاب رسانه برگزار شد با بیان 
اینکه در سال 92 آنچه به مردم عزیز ایران 
در انتخابات وعده دادم نجات اقتصاد ایران، 
احیای اخالق و تعامل سازنده با جهان بود 
گفت: امروز بسیار خوشحالم که در هر سه 
زمینه بــا حمایت و کمک مردم قدم های 

قابل توجهی برداشته شده است.
روحانــی با بیان اینکــه در زمینه نجات 

اقتصاد، ما از رکود تورمی فاصله گرفتیم، 
تصریح کرد: از رشــد منفی 7 در ســال 
گذشته به رشد باالی هفت رسیده ایم و از 
تورم 40 درصد به تورم 7 درصد در اسفند 

سال گذشته رسیده ایم.
وی ادامــه داد: به اشــتغال خالص باالی 
630 هزار در ســال گذشــته رسیدیم، 
بنابراین در هر سه رقم یک رکوردی برای 

25 سال گذشته تاریخ ایران بوده است.
رئیس جمهــور افزود: همان طــور که در 
ســال 92 وعــده داده بودیــم که چرخ 
ســانتریفیوژها بایــد بچرخــد، امــروز 
مدرن ترین ســانتریفیوژها یعنی آی آر 8 

دارند، می چرخند.
وی با اعالم اینکه در زمینه تعامل سازنده 
با جهــان ما توانســتیم در پیچیده ترین 
پرونده به توافق برســیم، گفت:  از طرف 
ملت ایران اعالم می کنم که حفظ برجام 
یکی از مهمتریــن برنامه های ملت ایران 
است. رئیس جمهور با بیان اینکه برخی ها 
که تصمیم به کشــتن این نــوزاد یعنی 
برجام گرفته بودند، نمی توانند سرپرست 
خوبی برای این فرزند باشند، تصریح کرد: 
همان هایی که تالش شــبانه روزی کردند 
بــرای این توافق، همان ها باید قدم بعدی 

را هم بردارند.

کشور در مرز بحران است
علیرضا زاکانی نیز در جمع خبرنگاران با 
تأکید بر اینکه کشــور از نظر اقتصادی در 
مرز بحران است گفت: ادعای دولتمردان 
در مورد برقراری آرامش یا از ســر جهل 
است و یا سیاسی کاری و اغوا گری که در 
صورت اول خیانت است و در صورت دوم 
چنین دولتی صالحیت ادامه کار ندارد. وی 
با اشاره به وضع بحرانی بیمه ها و بانک ها 
افزود: دارایی تأمین اجتماعی تنها معادل 
9 درصد بدهی های این ســازمان است و 
بسیاری از بانکهای دولتی و خصوصی در 
حال ورشکســتگی هستند  و باید پرسید 
چرا دولت تصمیم دارد ورشکستگی آنها را 

بعد از انتخابات اعالم کند.
وی خاطرنشــان کرد: اقتصاد امروز دچار 
تنگناهای جدی اســت. من در این راستا 
معتقدم که می توان با اتکای 100 درصدی 
به توانمندی های داخل مشکالت موجود را 

برطرف کرد. 
وی اولویت دولت خود را مقابله با رکود به 
عنوان  عامل مرگ مغزی اقتصاد کشــور 
اعالم کرد و گفت: دوره دولت برجام تمام 
شده و باید دولت پیگیری تعهدات برجام و 

اجرای آنها شکل بگیرد.

آمدم چون دولـــت روحانی 
اصالح طلب نیست

مصطفی کواکبیان هــم انگیزه خود را در 
انتخابات وجود نداشــتن گفتمان اصالح 
طلبی در انتخابات عنوان کرد و گفت: آقای 
روحانی  و گفتمــان دولت یازدهم اصالح 
طلبی نیســت و دولت هم خود را اصالح 

طلب نمی داند.
وی افزود: من مثل بقیه احزاب فتوا دهنده 
ندارم که بگویم تکلیف شــرعی دارم و بر 
مبنای تصمیم حزبی وارد انتخابات شده ام .

وی افزود: انگیزه دیگری که مرا واداشت به 
انتخابــات بیایم این بود که در دولت های 
گذشــته بیش از 30 درصد برنامه ها اجرا 
نشده اســت و من این را در تدوین برنامه 
ششــم فهمیدم و می خواهم اولین رئیس 
جمهوری باشم که برنامه توسعه را کامل 
اجرا کنم. وی کاهش سن کابینه، اصالح 
قانون انتخابات، مقابله با فساد سیستماتیک 

را اهم برنامه های خود عنوان کرد.

گزینه اصالح طلبان 
»روحانی« است 

تســنیم: مجید انصاری، معاون حقوقی 
رئیس جمهور، دربــاره جدیدترین تصمیم 
اصالح طلبان بــرای معرفــی کاندیداهای 
ریاست جمهوری گفت: از قبل رسماً اعالم 
کردیم که کاندیــدای اصالح طلبان به طور 

کلی آقای روحانی است. 

شورای مرکزی جبهه مردمی 
ثبت نام ۵ نامزد خود را 

بالمانع دانست 
مهر: شورای مرکزی جبهه مردمی نیروهای 
انقالب اسالمی ثبت نام 5 نامزد برگزیده شده 
در مجمــع عمومی دوم خــود در انتخابات 
ریاست جمهوری در مقطع کنونی را بالمانع 
دانســت. این اقدام پس از آن انجام شد که 
با همه 5 نامزد در جلســات متعدد مذاکره 
حضوری صورت گرفت و نظرات آن ها به طور 
کامل اســتماع شــد. در این مذاکرات این 
موضوع برای شــورای مرکزی احراز شد که 
همه کاندیداها به هدف پیروزی اعتقاد کامل 
داشــته، به وحدت نیروهای انقالب پایبند 
بوده و به تدبیر جبهه در مقاطع حســاس 
آینده اعتمــاد دارند. در مجمع عمومی دوم 
جبهه مردمــی نیروهای انقالب اســالمی 
آقایان حجت االسالم والمسلمین سیدابراهیم 
رئیســی، علــی زاکانی، مهــرداد بذرپاش، 
محمدباقر قالیباف و حمیدرضا حاجی بابایی 

برگزیده شدند. 

فائزه هاشمی
»کارگزارانی« شد 

مهر: کنگره حزب کارگزاران سازندگی دیروز 
برگزار شــد و اعضای جدید شورای مرکزی 
این حزب انتخاب شــدند. آن طور که کانال 
شاخه جوانان این حزب گزارش داده، در این 
انتخابات فائزه هاشمی، پروانه مافی، سعیدی، 
مرعشی،کرباسچی،  حســین  و  تاج الدینی 
قوچانی، نمازی، پناه، جمالی، هاشــم   زایی، 
طاهرنژاد، بهزادیان، جبارزاده، علی حسینی، 
آقایــی، علیخانی، سیاســی راد، موســوی، 
جهان آبــادی و فیاضی به عنــوان اعضای 

شورای مرکزی انتخاب شدند. 

معنای انتخابات 
به قدرت رسیدن نیست 

ایسنا: نایب رئیس شــورای مرکزی حزب 
مؤتلفه اسالمی گفت: اصل برای ما این است 
که مردم را به یک انتخاب تکلیف محورِ اصلح 

و ارجح از میان نامزدهای صالح برسانیم. 
اســداهلل بادامچیان طی نشستی خبری در 
جمع خبرنگاران در اصفهان گفت: انتخابات 
به معنای به قدرت رسیدن نیست بلکه بدین 
معناست که فرد منتخب بر مبنای تکالیف 
الهی برنامه های خود را در راستای پیشبرد 
منافع مردم تبیین کند. وی با بیان اینکه به 
کســی که به دنبال قدرت و منافع شخصی 
اســت نمی توان رأی داد، افزود:  اگر کسی 
برای انتخابات ثبت نام کرد و شخصی را اصلح 

از خود دید، باید به نفع آن فرد کنار برود. 

گزینه های اصلی 
انتخابات روز جمعه 
به میدان آمدند
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

ابراهيم الجعفرى: همه پرسى حق طبيعى كركوك است    السومريه: «ابراهيم الجعفرى» وزير خارجه عراق به اربيل رفت و با «كوسرت رسول» معاون اول دبيركل حزب اتحاد ميهنى كردستان ديدار كرد. 
طبق بيانيه صادره از دفتر الجعفرى، در اين نشست درباره مسائل سياسى و تحوالت ميدانى در جنگ با داعش بحث و تبادل نظر شد. الجعفرى در اين ديدار درباره همه پرسى در استان كركوك براى جدايى از دولت 

مركزى و پيوستن به منطقه كردستان، گفت: همه پرسى حق طبيعى هر ملتى است و ما تنگ نظرانه در اين باره نگاه نمى كنيم.

در پى تشديد تنش ها در شبه جزيره كره
ژاپن براى تخليه شهروندان خود از كره جنوبى 

اعالم آمادگى كرد
رويترز: يك منبع آگاه ديروز اعالم كرد دولت توكيو در نشست اضطرارى شوراى امنيت 
ملى ژاپن كه با موضوع تشديد تنش هاى ناشى از برنامه هسته اى-موشكى پيونگ يانگ 
تشكيل شد، پيرامون لزوم اتخاذ تدابيرى براى تخليه فورى 60 هزار شهروند ژاپنى ساكن 
كره جنوبى در صورت بحرانى شــدن اوضــاع تصميم گيرى كرد. پيونگ يانگ نيز روز 
گذشته از آمريكا به دليل انتقال حجم انبوهى از تسليحات هسته اى راهبردى به شبه 
جزيره كره انتقاد كرد. اين در حالى است كه ناو گروه آمريكايى «كارل وينسون» به بهانه 
آنكه شايد كره شمالى قصد انجام ششمين آزمايش هسته اى خود را داشته باشد، عازم 

غرب اقيانوس آرام در مجاورت شبه جزيره كره است.

تماس تلفنى «اردوغان» و «پوتين» درباره سوريه
فــارس: «رجب طيــب اردوغان» و 
رؤســاى جمهور  پوتين»  «والديمير 
تركيه و روسيه درباره آخرين تحوالت 
ســوريه تلفنى گفت وگو كردند. در 
جريان اين تماس تلفنــى، اردوغان 
و پوتيــن درباره اهميــت اقدام هاى 
مشــترك مســكو و آنكارا براساس 
توافقــات حاصل شــده در مذاكرات 

«ژنو» و «آســتانه» صحبت كردند. يك منبع در رياست جمهورى تركيه گزارش داد، 
حادثه شيميايى در منطقه «خان شيخون» واقع در جنوب استان «ادلب» محور اصلى 

گفت وگوهاى آن دو بود.

تيراندازى درمترو آتالنتاى آمريكا قربانى گرفت
مهر: مردى مسلح با سوار شدن به قطار در يكى از ايستگاه هاى مترو شهر آتالنتا ايالت 
«جورجيا»، يك نفر از مسافرين را به ضرب گلوله از پاى درآورد و 33 نفر ديگر را مجروح 
كرد. نيروهاى پليس پس از آنكه ضارب در يكى از ايستگاه ها از قطار پياده شد و قصد 
ترك محوطه مترو را داشت، موفق به بازداشت وى شدند. ضارب و همه قربانيان وى در 
بازه سنى 30 تا 40 سال هستند و احتمال مى رود، تيراندازى به صورت كامالً هدفمند 

انجام شده باشد.

افشاى ارتباط ميان تيم ترامپ و روسيه 
توسط جاسوسان انگليسى

سى اِن اِن: منابــع موثق در كنگره آمريكا و همچنين سازمان هاى اطالعاتى آمريكا 
و اروپا به خبرگزارى ســى اِن اِن گزارش دادند كه ســازمان هاى اطالعاتى انگليس و 
ســاير كشورهاى اروپايى نخستين سازمان هايى بودند كه ارتباطات برقرار شده ميان 
اعضاى تيم انتخاباتى «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا با مقامات روسيه و ساير 
شخصيت هاى روسى را مورد رهگيرى قرار دادند و سپس اطالعات اين تماس ها را به 
همتايان آمريكايى خود ارائه كردند. اين ارتباطات زمانى كشف شد كه روند تجسس 
و نظارت معمول بر مقامات روســيه و ســاير شخصيت هاى روســى معروف در نزد 

سازمان هاى اطالعاتى غرب، در دست انجام بود.

آغاز اجراى توافق دولت سوريه و معارضان 
براى انتقال ساكنان 4 شهرك

خبرگزارى فرانسه: شبكه هاى خبرى از آغاز روند انتقال ساكنان چهار شهرك در 
ســوريه براساس توافق ميان دولت و تروريست ها خبر مى دهند. روند انتقال ساكنان 
شــهرك هاى «الفوعه» و «كفريا» در ريف ادلب و تروريست هاى حاضر در شهرك هاى 
«مضايا» و «الزبدانى» واقع در ريف ادلب آغاز شد. اتوبوس هايى كه ساكنان الفوعه و كفريا 
را انتقال مى دهند، وارد ريف حلب شدند؛ منطقه اى كه در كنترل ارتش سوريه قرار دارد.

خـــبر

 بيــن الملل/ احمد يوســفى صراف  
در هفته اى كه گذشت، پس از جنجال لفظى 
شــديدى كه بين پيونگ يانگ و واشنگتن 
باال گرفت، آمريكا نيروها و تجهيزات دريايى 
فراوانــى را به فرماندهــى ناوهواپيمابر اتمى 
«كارل وينسون» راهى آب هاى شبه جزيره كره 
كرد. دونالد ترامپ نيز اعالم كرد، واشــنگتن 
شايد با پيونگ يانگ بدون همكارى و موافقت 
چين برخورد كند. چين مخالف سرســخت 
حل مشكل كره شــمالى با توسل به گزينه 
نظامى اســت. همۀ امور فوق سبب تشديد 
اوضاع منطقه و قّوت گرفتــن احتمال آغاز 
جنگ بين آمريكا و كره شــمالى شده است. 
بعيد نيســت، ترامپ بدون توجه به واكنش 
خطرناك پيونگ يانگ جنگى را براى مجازات 
«كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى آغاز كند.

 قدرت تخريبى ارتش كره شمالى
ارتش كره شــمالى بــه فناورى هاى اتحاد 
جماهير شــوروى، چين و توليدات نظامى 
پنهان خود مجهز است، ولى نقطۀ ضعفش 
نيروى هوايى و تجهيزات زرهى اســت؛ زيرا 
شمار بسيار زيادى تجهيزات نظامى قديمى 
دارد و حــال و روز نيــروى دريايى اش نيز 
همين گونه است، با اين حال توانسته است 
سامانه هاى توپخانه اى و موشك هاى كوتاه 

بُرد و ميان بُرد توليد كند.
قدرت تخريبى وحشتناك ارتش كره شمالى 
در موشك هايش است؛ زيرا به صدها النچر 
با موشك هاِى داراى كالهك هاى هسته اى 
مجهز است. موشك هاى كره شمالى مى تواند 
به هر جايى در خاك همسايه اش كره جنوبى 
برسد و كشتى هاى دشمن را در دريا با طى 
كردن مســافتى تا حــد 500 مايل (900 

كيلومتر) منهدم كند.
كره شــمالى موشــك هايى با بُــرد 1300 
كيلومتر، 500 كيلومتــر، 300 كيلومتر و 
70 كيلومتر دارد، ولى مشكل اين موشك ها 
دقت كم آن هاست و از خطر پدافند هوايى 
وموشكى دشمن نيز ايمن نيستند. به همين 
دليل آمريكا و كره جنوبى شايد بتوانند بيشتر 
موشك هاى كره شمالى را رهگيرى و منهدم 

كنند، ولى برخى از موشك ها به اهداف خود 
برخورد خواهند كرد.

 خطر در كمين سئول 
مهم ترين مشــكل در جنگ احتمالى كره 
شمالى و كره جنوبى «سئول» است . سئول 
پايتخت كره جنوبى با مرزهاى كره شمالى 
فقط 24 كيلومتر فاصله دارد. مردم شــهر 
سئول با 10 ميليون نفر جمعيت در صورت 
آغاز جنگ بــه آماج حمــالت توپخانه اى 
و موشكى سنگين همســايۀ شمالى خود 
تبديل خواهند شــد؛ به همين دليل نجات 
دادن سئول در هر جنگ احتمالى مأموريت 
شمارة يك محسوب مى شود، ولى مردمان 
شــهرهاى ديگر كره جنوبى نيــز از خطر 
حمالت سهمگين همسايۀ شمالى خود در 

امان نخواهند ماند. 

 حمله پيشگيرانه آمريكايى ها رد شد!
آمريكا در حال تشديد فشار به كيم جونگ 
اون، رهبر كره شــمالى اســت. حتى گفته 
مى شود به دليل نگرانى از يك آزمايش تازه 
هسته اى در كره شمالى، در واشنگتن از يك 
حمله هوايى پيشــگيرانه عليه كره شمالى 
سخن مى رود. شبكه خبرى ان. بى. سى به نقل 
از چندين نفر از كاركنان نهادهاى اطالعاتى 

آمريكا گزارش داد، چنانچه واشنگتن مطمئن 
شود پيونگ يانگ مى خواهد به يك آزمايش 
هســته اى ديگر دست بزند، براى انجام يك 
حمله پيشگيرانه عليه كره شمالى آماده است.

به گفته همين منابع، دو ناوشــكن آمريكا 
مسلح به موشك هاى كروز از نوع «توماهاوك» 
هم اكنون در نزديكى شبه جزيره كره مستقر 
هستند. يكى از اين ناوشكن ها حدود 480 
كيلومتــر از محل آزمايش هســته اى كره 
شــمالى فاصله دارد. ساعاتى پس از انتشار 
گزارش شــبكه خبرى ان. بى. سى، يكى از 
مقام هــاى دولت آمريكا ايــن گزارش را كه 
ارتش آمريكا در فكر حمله پيشــگيرانه به 
كره شمالى اســت، رد كرد. اين مقام دولت 
آمريكا گفت، گزارش ان. بى. ســى نادرست 
است. يك نماينده ديگر دولت آمريكا گزارش 
شبكه ان. بى. سى را در حد «حدس و گمان» 

توصيف كرده است.

 نگرانى از آزمايش اتمى «شنبه» 
كره شمالى

به گزارش مؤسسه «نورث38»، متخصص در 
امور مربوط به كره شمالى، تصاوير ماهواره اى 
روز چهارشــنبه 12 آوريل از ســايت اتمى 
«پونگى رى» در شمال پيونگ يانگ پايتخت 
اين كشور نشــان مى دهد، اين سايت خود 

را براى يك آزمايــش جديد آماده مى كند. 
مؤسســه «نورث 38» گفــت متخصصان با 
تحليل تصاوير جديد از ســايت پونگى رى 

معتقدند اين سايت آماده شده است.
آن ها مى گويند، تصاوير جديد از فعاليت هاى 
زيادى در ورودى شمالى اين سايت و قسمت 

ادارى و فرماندهــى مركزى 
آن حكايت دارند. از ســوى 
ديگــر راديو صداى آمريكا به 
نقل از مقام هــاى آمريكايى 
كه نامشان فاش نشده اعالم 
كرد، كره شــمالى براى يك 
آزمايش اتمى زيرزمينى آماده 
مى شود. بســيارى از ناظران 
نگران هســتند، كره شمالى 

به مناسبت صدوپنجمين زاد روز رهبر اسبق 
اين كشور، كيم ايل ســونگ، روز شنبه 15 
آوريل دســت به يك آزمايــش اتمى جديد 
بزند. همچنين هوانگ كيو-ان، نخست وزير 
و كفيــل رئيس جمهورى كــره جنوبى روز 
سه شنبه نسبت به خطر «عمل تحريك آميز 
بزرگ» كره شمالى به مناسبت روز ارتش در 
25 آوريل هشــدار داد. مؤسسه «نورث38» 
براساس عكس هاى ماهواره اى كه در روز 25 
مارس گذشته گرفته شد، اعالم كرده بود كره 
شمالى آماده انجام يك آزمايش اتمى مى شود.

آيا پيونگ يانگ توان حمله هسته اى به اياالت متحده را دارد؟

عمليات يك فلسطينىسايه جنگ بر سر سواحل كره
 در «قدس» اشغالى

فــارس: رســانه هاى محلــى از عمليات 
استشهادى يك فلسطينى در قطار شهرى 
«قدس» اشغالى خبر مى دهند. گفته مى شود، 
يك زن فلســطينى 52 ساله با چاقو به يك 
دختر اسرائيلى حدود 20 ساله حمله كرده 
و او را بشدت زخمى كرد. براساس گفته هاى 
منابع بيمارستانى، اين اسرائيلى مجروح شده 
بر اثر شدت جراحات كشته شد. سخنگوى 
پليس رژيم صهيونيستى مدعى است اين زن 

فلسطينى دچار اختالالت روانى بوده است.

كشته شدن چندين نظامى 
سعودى در مرز يمن

المسيره: شمارى از نظاميان سعودى در حمله 
نيروهاى ارتش يمن و انصاراهللا به محل تجمع 
آن ها در جازان كشته شدند. يك منبع نظامى 
ارتش يمن به اين شبكه گفته كه ارتش يمن 
و كميته هاى مردمى وابسته به انصاراهللا محل 
استقرار نظاميان سعودى را در منطقه مدرسه 
الغاويه در جــازان هدف قــرار داد كه در پى 
آن چندين نفر كشــته و زخمى شدند. ارتش 
عربستان روز پنجشنبه نيز با حمله موشكى به 
دو تپه القمه و الحمراء در جازان، سه خودروى 

نظامى مزدوران سعودى را منهدم كرد.

آمريكا از بزرگ ترين بمب 
غيرهسته اى خود در 

افغانستان استفاده كرد

ديلى ميل: ارتش آمريكا از بزرگ ترين بمب 
غير هســته اى اش، موســوم به «مادر همه 
بمب ها» براى بمبــاران تونل هاى داعش در 
افغانستان استفاده كرد. اين حمله در ولسوالى 

آچين در ننگرهار انجام شد.

خبر

بعيد نيست، ترامپ 
بدون توجه به 

واكنش خطرناك 
پيونگ يانگ جنگى 

را  عليه 
كره شمالى آغاز كند

بــــــــرش

«رجب طيــب اردوغان» و 
رؤســاى جمهور  پوتين»  «والديمير 
تركيه و روسيه درباره آخرين تحوالت 
ســوريه تلفنى گفت وگو كردند. در 
جريان اين تماس تلفنــى، اردوغان 
و پوتيــن درباره اهميــت اقدام هاى 
مشــترك مســكو و آنكارا براساس 
توافقــات حاصل شــده در مذاكرات 

افغانستان استفاده كرد

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

آيت اهللا صالحى خدمت بزرگى به حوزه علميه مشهد كرد  حوزه: آيت اهللا مكارم شيرازى، در پيامى درگذشت آيت اهللا سيد حسن صالحى از استادان پيشكسوت حوزه علميه 
خراسان را تسليت گفت. در اين پيام آمده است: فقدان اسفناك عالم بزرگوار و مدرس عاليقدر مرحوم مغفور حجت االسالم والمسلمين آقاى حاج سيد حسن صالحى(قدس سره) موجب نهايت 

تأسف گرديد. اين عالم ربانى ده ها سال در طول عمر پربركت خود در حوزه علميه مشهد مقدس به تدريس در سطوح مختلف و پرورش شاگردان برجسته مشغول بود.

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

 معارف/ بهاره داداشى   واقعه 15 خرداد 
ســال 1342 را مى توان بحق مبدأ حركت 
عظيم مردمــى و انقالب بزرگ اســالمى 
دانست. كشــتار طالب حوزه علميه قم از 
ســوى رژيم پهلوى در اين روز و برگزارى 
پى در پى مراســم چهلمين روز كشــته 
شدگان، احســاس خطرى جدى در بين 
عوامل و ســران حكومت پهلوى از قدرت 
و نفوذ كالم امام خمينــى(ره) ايجاد كرد 
و تصميم بــه زندانى كردن نيــز با هدف 
دور كردن ايشــان از اجتماعات مردمى و 
جلوگيرى از مخالفت هاى ايشان نسبت به 
عملكرد حكومت پهلوى صورت گرفت. اما 
مدت زمان حبس امام(ره) چند ماه بيشتر 
طول نكشيد و در فروردين 1343 از زندان 
آزاد شــدند. اگرچه خواست قلبى رژيم به 
آزاد كردن امام(ره) نبود؛ اما در طول مدت 
زندانى بودن ايشان واكنش هاى بسيارى از 
سوى مردم و طالب صورت گرفت كه شكل 
گيرى گروه هاى زيرزمينى در بســيارى از 
شهرها از جمله در قم و تهران و نيز تحريم 
انتخابات مجلس بيســت و يكم شــوراى 
ملى در مرداد 1342 و اعالميه بســيارى 
از اســتادان و فضالى حوزه علميه قم در 
حمايت از ايشــان، رژيم پهلوى را به عقب 

نشينى در مقابل خواست مردم وادار كرد. 

 مقاله جنجالى
حكومت پهلوى براى ســوء اســتفاده از 
اين وســعت ابراز ارادت به 
روحانيــت و شــخص امام 
خمينى(ره) پــس از آزادى 
ايشان از زندان طورى وانمود 
كرد كه ايــن اقدام نتيجه و 
خواست خود رژيم بوده و به 
اعتراض هاى مردمى و فشار 
افكار عمومــى به حكومت 
از  است.  نداشــته  ارتباطى 
اين رو با انتشــار مطلبى در 
روزنامه اطالعات به تاريخ 18 
كرد  اعالم   1343 فروردين 
روحانيت و امام خمينى(ره) 
با رژيم پهلوى تفاهم كرده 
و انقــالب ســفيد شــاه را 
مقاله  اين  در  پذيرفته انــد. 
كه بــا عنوان «اتحاد مقدس 
بــه خاطر هدفــى مقدس» 
تهيه و منتشر شــده بود، بر اين ارتباط و 
همكارى تأكيد كرده و نسبت به آن ابراز 
خرسندى شــده بود. امام خمينى(ره) به 
محض آگاه شــدن از محتواى اين مقاله 
نسبت به آن واكنش تند و صريحى نشان 
دادند و در نطقى توفانى عليه توطئه  رژيم 
طاغوت به افشــاگرى پرداختند و رژيم را 
به عقب نشــينى فضاحت بار وادار نمودند؛ 
به گونه اى كه شيرينى كامشان به تلخى 
مبدل گشت. ايشــان فرمودند: «چند روز 
است آزاد شده ام. فرصت مطالعه  روزنامه 
نداشتم؛ تا اينكه روزنامه  اطالعات، مورخ 
سه شــنبه 18فروردين را بــه من دادند. 
من از آقايان گلــه دارم كه چرا زودتر به 
من اطالع ندادنــد. در اين روزنامه  كثيِف 

اطالعــات، تحت عنــوان «اتحاد مقدس» 
در ســرمقاله نوشته بودند كه با روحانيت 
تفاهم شــده و روحانيون با انقالب سفيد 
شاه و ملت موافق هستند! كدام انقالب؟ 
كدام ملــت؟ آيا اين انقــالب مربوط به 
روحانيت و مردم است؟ روحانيت، مخالف 
انقالب سفيد است. آقايان كه در دانشگاه 
هســتيد، برسانيد به همه كه روحانيت با 
ايــن انقالب موافق نيســت. روحانيون با 
اين مفاسد دوســتى ندارند. اگر روزنامه  
اطالعــات جبران نكند، بــا عكس العمل 
شديد ما مواجه خواهد شد. خمينى تفاهم 

نخواهــد كرد. خمينى را اگــر دار بزنند، 
تفاهم نخواهد كرد. با ســرنيزه نمى شود 
اصالحــات كرد.» امــام خمينى(ره) پس 
از آن نطق كوبنده و افشــاگرانه، از طرق 
گوناگون براى تكذيب ســرمقاله  روزنامه  
اطالعات بهره گرفت و از همه  امكانات آن 
روز جامعه براى خنثى كردن توطئه هاى 
رژيم اســتفاده كرد. به عنــوان نمونه، از 
وعــاظ و روحانيون خواســت در منابر و 
ســخنرانى ها اين مقاله را تكذيب كنند و 
نويسنده و مديرمسئول روزنامه را نكوهش 
كنند. همچنين نماينده اى به دفتر روزنامه 
فرستادند و از مدير آن در مورد اين مقاله 
توضيح خواستند و او را براى تكذيب آن 

تحت فشار قرار دادند.
همچنين عالوه بر سخنرانى پس از آزادى 
در 21 فرورديــن، در ســخنرانى ديگرى 
در 26 فرورديــن به تقبيح و تكذيب اين 
ســرمقاله پرداختند و اين اقدام هاى رژيم 

را نشــانه  فســاد و تباهى آن و توطئه  آن 
براى مقابله با روحانيت دانستند. همچنين 
در محافل خصوصى و مالقات هاى مردمى 
ايــن موضوع را مطرح  كردند و عليه رژيم 
به افشــاگرى  پرداختند. امام خمينى(ره) 
در ســخنرانى 26 فرورديــن ماه با طرح 
ســرفصل هاى متعدد و با زيرسؤال بردن 
عملكــرد فضاحت بار نظام شاهنشــاهى 
در مواجهه با مردم و تأمين اســتقالل و 
عزت ملى آن ها به طرح مباحث مهمى از 
وجوب و ضرورت وجود حاكميت اسالمى 

در ايران پرداختند. 

  پاسخ هاى كوبنده
امام(ره) با اشاره به كشــتار رژيم شاه در 
روز 15 خرداد ســال 1342 و ابراز تأسف 
و حزن و اندوه شــديد نسبت به اين واقعه 
دردناك، عملكرد رژيم پهلوى را در توجه 
و انجام خواست هاى ملت- برخالف ادعاى 
برخــوردارى از تمدن عظيم- مورد انتقاد 
قرار دادند و در واكنش به تبليغات سوئى 
كه عليه روحانيت به راه انداخته و آنان را 
كهنه پرست و ضد پيشرفت و ترقى خواهى 
مملكت نشــان مى دادند، با پاســخ هاى 
كوبنده و روشــنگر خود مواجه و ساختار 
رژيم پهلوى را كه سراسر وابسته به غرب 
بود و در مقابل آن ها از خود ضعف نشــان 
مى داد مرتجع و عامل عقب ماندگى ايران 
معرفى كردند. امام(ره) با اشــاره به مقاله 
روزنامه اطالعات و با ذكر سابقه مبارزاتى 
روحانيون از گذشته تا كنون روحانيون را 
قشرى روشــنفكر و آگاه نسبت به حفظ 

كيان اســالم و عزت مســلمانان خطاب 
كردند. از جملــه نكات قابل توجه در اين 
سخنرانى بيان ديدگاه هاى امام خمينى(ره) 
در نســبت روحانيت و سياست و تبيين 
ديدگاه هاى ايشان در خصوص نسبت دين 

و سياست بود.
امام خمينى(ره) به عنوان يك فقيه عرفانى 
كه شــاگرد و پرورش يافتــه  مكتب قرآن 
بوده اســت، در راستاى اثبات پيوند ديانت 
و سياســت به آيات، قصص و احكام قرآنى 
اســتناد مى كردند. ايشان معتقد بودند در 
قرآن كريم آيات فراوانى در مورد مســائل 
سياســى و اجتماعى آمده است؛ مثالً در 
مــورد قصاص، جهاد و دفاع، امر به معروف 
و نهــى از منكر،  قضــاوت و داورى، زكات، 
خمس و نماز جمعه. امام(ره) نماز جمعه را 
بصراحت نمازى عبادى، سياسى و اجتماعى 
مى ناميدند. امام خمينى(ره) درباره برخى 
احكام اســالمى كــه از چنيــن ماهيتى 
برخوردارند، مى فرمايند: «شما مگر قرآن را 
هيچ نديده ايد؟ مگر اين همه آياتى كه در 
مورد قتال با كفار و جنگ براى اســتقالل 
كشور اسالمى و براى كشور گيرى در قرآن 
اســت بدون حكومت و تشكيالت صورت 
مى گيرد؟ مگر اين همه جنگ ها و فتوحات 
اســالمى بدون حكومت و تشكيالت بوده؟ 
بنابراين نظريه  تفكيك دين از سياســت با 

ماهيت احكام اسالم بيگانه است». 
از نــگاه امام خمينى(ره) دين به مجموعه  
قوانين فردى و اجتماعى و ارتباط انســان 
با خدا تفسير شده اســت. ايشان عقيده 
دارد كه دين تنها در معنويات ظهور پيدا 
نمى كند، بلكه دين مجموعه اى از قوانين 
فردى و اجتماعى است كه مسائل سياسى 
آن از مســائل عبادى اش بيشــتر است و 
به قول آيــت اهللا جوادى آملى «اســالِم 
بى حكومت و بى اجرا، قانون صرف اســت 
و از قانون كه ســوادى بر بياض است، به 
تنهايى كارى ساخته نيست و اگر دشمنان 
اســالم، جدايى دين از سياست را ترويج 
مى كنند و اســالِم بى حكومت را تقديس 
و تكريــم كــرده و مى كنند، بــراى خلع 
سالح مســلمين و جامعه  اسالمى است، 
نه به جهت خيرخواهى و نيك انديشى يا 

اسالم شناسى واقعى و اصيل آنان».

به مناسبت سخنرانى امام خمينى(ره) در 26 فروردين 1343 و افشاى جنايت هاى شاه 

سياست و ديانت ما يكى است

دولت و توسعه  اقتصادى 
على سرزعيم: بسيارى از روشــنفكران و دانشگاهيان 
معتقدند، رشد و توسعه  اقتصادى در گرو داشتن نهادهاى 
دموكراتيك است. شواهد علمى متعددى در مورد رابطه 
فســاد و بويژه رانت جويى با رشــد اقتصادى وجود دارد 
كه همگى نشــان دهنده  يك رابطه  منفى است. بسيارى 
معتقدند، قدرت زياد دولت خطرناك اســت، زيرا وقتى 
جامعــه  مدنى ضعيف و قدرت دولتى زياد باشــد، از اين 
قدرت سوءاستفاده مى شود و در جهت سركوب مردم عليه 

حيف و ميل اموال دولتى به كار گرفته خواهد شد. 
بسيارى معتقدند، جامعه  مدنى بايد با تصميم گيران و نظام كارشناسى در ارتباط باشد 
تا اطالعات مربوط به جامعه به نظام تصميم گيرى منتقل شود و نظام سياستگذارى 
از عقالنيت بيشترى برخوردار گردد. بسيارى از افراد دموكراسى خواه معتقدند وقتى 
نظام دموكراتيك برقرار باشــد و افراد به صورت دوره اى براساس انتخابات روى كار 
آينــد، ناچارند براى آوردن رأى مجدد به مــردم خدمت كنند و منابع عمومى را 
صرف كاالهاى عمومى نمايند كه به نفع رشــد و توســعه همگان است. اما وقتى 
حاكمان در معرض انتخابات دوره اى نباشــند، چنين انگيزه اى نخواهند داشت و 
مى توانند منافع شخصى خود را به جاى منافع عمومى دنبال كنند. خالصه بسيارى 
از روشنفكران و دانشگاهيان ايران، كه خواستار دموكراسى هستند، وقتى در برابر 
مطالبات معيشتى اقشار فقير قرار مى گيرند، با بيان نكاتى مانند نكات فوق، تالش 

مى كنند دموكراسى خواهى خود را توجيه اقتصادى نمايند!
اما واقعيت اين است كه جامعه روشنفكرى ايران بشدت «غربزده» است. مقصود از اين 
تعبير، بار منفى ايدئولوژيك آن نيست، بلكه مقصود آن است كه جامعه روشنفكرى 
ايران تجربه تاريخى غرب را پيش چشــم خود مى بيند و با آن آشناســت و از ديگر 
تجربيات جهانى غافل اســت. اصوالً روشــنفكران ما بيش از آنكه با شرق و منطقه 
خاورميانه آشــنا باشند، با تحوالت اروپا آشنا هستند. تجربه توسعه غرب يك تجربه 
بسيار آهسته و طوالنى مدت و تاريخى است كه قدمت آن به چند صد سال مى رسد. 
شرايط توســعه آن ها بسيار متفاوت از ايران بوده و به همين دليل هم مقايسه هايى 
كه روشنفكران ميان وضع موجود ايران و غرب مى كنند، در چشم توده مردم خيلى 
معنا دار نيست. در عين حال، در شرق عالم كشورهاى فقيرى مانند چين، كره، مالزى، 
تايوان، هنگ كنگ، هند و حتى تركيه توانســته اند در چند دهه گذشــته، تحوالت 
اقتصادى شديدى را تجربه كنند. امروزه كره جنوبى ديگر يك كشور در حال توسعه 
به شمار نمى رود و كشورى توسعه يافته قلمداد مى شود. در 30 سال گذشته، در چين 
بيش از 300 ميليون نفر از خط فقر خارج شــده اند. مشابه همين اتفاق نيز در هند 
رخ داده اســت. نكته جالب توجه اين است كه كم و بيش در همه اين كشورها (بجز 
هند)، دموكراسى قابل قبولى وجود ندارد. در اين كشورها خبرى از مطبوعات مستقل 
نيســت. در اين كشورها جامعه مدنى ضعيف است و قدرت دولت با اقتدار، نهادهاى 
جامعه مدنى را سركوب كرده است. در اين كشورها، ساليان سال نظاميان بر سر كار 
بوده اند يا سايه آن ها همواره بر سر عرصه سياست باقى بوده است. بنابراين توجيهاتى 
كه دموكراسى خواهان مطرح مى كنند با مثال هاى نقض متعددى روبه روست. اما اين 
بدان معنا نيست كه اصل استدالل روشنفكران ايرانى غلط است، بلكه بدان معناست 
كه رابطه بين رشد و توسعه اقتصادى يك رابطه خطى و مستقيم و يگانه، به  نحوى 
 كه در استدالل هاى فوق آمده نيست، بلكه رابطه اى پيچيده تر است و تنوع تجربيات 
جهانى در مورد مسيرهاى توسعه يافتگى بيشتر از مدل توسعه غربى است. براى مثال، 
تجربه كشورهاى آمريكاى التين و بسيارى از كشورهاى آفريقايى مؤيد ديدگاه هاى 
روشــنفكران ايرانى است؛ زيرا در آنجا قدرت دولتى فرصت سوء استفاده مسئوالن را 

فراهم كرده و به يك مانع در برابر رشد و توسعه تبديل شده است.
بتازگى كتابى تحت عنوان «دولت و توسعه اقتصادى» توسط آقاى محمدتقى دلفروز، 
به همت انتشــارات آگاه، منتشر شده اســت كه تالش مى كند ماهيت دولت هاى 
توسعه گرا را تشريح كند. اين كتاب از طريق مقايسه تطبيقى كشورهاى تايوان، كره 
جنوبى، مالزى و ســنگاپور تالش مى كند ويژگى مشترك اين دولت ها را برشمرد. 
در گام بعد، تالش مى كند به اين ســؤال بپردازد كه چرا برخى دولت هاى ايران كه 
مى خواستند عملكردى مشــابه عملكرد دولت هاى شرق آسيا داشته باشند، ناكام 
ماندند. به طور مشخص، دولت سازندگى تالش مى كرد بدون اينكه خيلى به ورطه 
آزادى خواهى و دموكراسى بپيوندد، سازندگى را به اصل راهنماى اقدام هاى دولت 
تبديل كند و براى كشور توسعه را به ارمغان آورد كه در اين راه ناكام ماند. اگرچه 
كتاب به تفصيل در مورد ماهيت دولت هاى توســعه گرا سخن گفته است، اما متن 
كتاب خسته كننده نيست و قلم ســاده و روان نويسنده، خواننده را به دنبال خود 
مى كشد. با توجه به اينكه معدود كتاب هايى در اين زمينه به فارسى موجود است، 

خواندن اين كتاب را به دانشگاهيان و روشنفكران ايرانى توصيه مى كنم.

زيبايى شناسى در قرن بيستم
 پل گاير/ مترجم: پدرام حيدرى

ناشر: ققنوس/ شمار صفحات: 127 صفحه/ قيمت: 9 هزار 
تومان

كتاب حاضر شــرحى است فشرده و موجز بر جريان هاى 
مهم و نحله هاى فكرى عمده در زيبايى شناسى و همچنين 
ماندگارترين و اثرگذارترين آثارى كه در قرن بيستم در اين 
عرصه به رشته تحرير در آمده اند. مؤلف كتاب بر اين باور 

است كه به رغم انقالبى كه در عرصه هنرها و نظريه پردازى هاى هنرى در قرن بيستم 
رخ داده، از يك سو، مسئله اساسى زيبايى شناسى در قرن بيستم، يعنى تالش براى 
ارائه تعريفى تازه از مفهوم هنر، يكى از دغدغه هاى اصلى زيبايى شناسى سنتى، از 

جمله در نزد كانت و هگل، نيز بوده است.

قدرت و دانش در ايران
شجاع احمدوند

ناشر: نى/ شــمار صفحات: 398 صفحه/ قيمت: 28 هزار 
تومان

اين كتاب، ماهيت دانش سياســى ايران را از خالل رابطه  
قدرت ـ دانــش، بررســى مى كند و بر اين باور اســت كه 
گفتار سياســى دوره  ميانه و جديــد ضمن آنكه متأثر از 
ساخت و روابط قدرت اســت، خود بر نهادهاى سياسى 
تأثير مى گذارد. از آنجا كه ســاخت قدرت در ايران دوره  

اسالمى سلطنت مطلقه بود، انديشه  سياسى اسالمى نيز به توجيه نظرى اين ساخت 
پرداخت. انديشه  مذكور به سبب ارائه  تصويرى اقتدارگرا از متون مذهبى در هر دو 
ســاحت عقلى و نقلى، خصلتى اقتدارگرا يافت. در دوره  جديد نيز، به علت تداوم 
سلطنت مطلقه، در نتيجه  حاكميت دولت هاى خودكامه متأثر از حاكميت مغوالن و 
گسترش گرايش هاى صوفيانه و خردگريز از سويى و مواجهه با تجدد غربى از سوى 
ديگر، دانش سياسى دچار كژتابى هاى ايدئولوژيك با محوريت اقبال و ادبار به غرب و 

خود شد. اين كتاب مى كوشد وجوهى از اين كژتابى ها را نشان دهد.

لوازم اداره كشور در بيان 
 اميرالمؤمنين

حوزه: آيت اهللا جوادى آملى مفسر قرآن كريم 
در جلســه درس اخالق: اگر كسى اهل دعاى 
كميل بود، دليل نيســت كه او بتواند كشور 
را خوب اداره كند يا حوزه اســتحفاظى اش را 
خوب اداره كند! دعاى كميل، ضرورى و نافع 
است، اما براى كسى كه بخواهد مسلّح بشود 
مديريت هم حتمى است. يعنى داشتن قدرت 
و توانايــى مديريت در پذيرش مســئوليت ها 

ضرورى است.
وجود مبارك حضرت امير(عليه السالم) در دعاى 
كميل فرمود، كشور را تنها با آهن نمى توان اداره 
كرد، بلكه هم آهن الزم است هم آه الزم است؛ 
«و سالحه البكاء»، غرب و بسيارى از كشورهايى 
كه مثل آن ها فكر مى كنند آهِن فراوان دارند، اما 

چون آه ندارند به فكر آدمكشى  هستند.
كســى كه ســرمايه او آهن است، جز جنگ 
به چيزى نمى انديشــد و اين مشــكل را حل 
نمى كنــد. اگر كســى آهــن دارد و آه ندارد، 
مشــكلش حل نمى شــود. چه اينكه اگر آه 
دارد و بى آهن اســت نظير كميل مى شــود. 
اميرالمؤمنين(عليه الســالم) به كميل فرمود، 
كشور را دو چيز اداره مى كند آهن و آه، آه را به 
لطف الهى در ايام اعتكاف اين كشور داشت. هر 
دو براى حفظ نظام الزم است و يك دست به 

تنهايى صدا ندارد.
حضرت امير(عليه السالم) به كميل فرمودند، 
اين دل ها ظرف اســت، بهترين دل آن است 
كه ظرفيتش براى مطالب فراوان باشــد. يك 
مختصر چيز آدم ياد گرفت، بگويد بس است 
اين درست نيست. چقدر بيان علوى بوسيدنى 
است! يك وقت است انسان غذا مى خورد سير 
مى شــود، اما علم مثل غذا نيست. علم وقتى 
وارد صحنه دل شد، ظرفيت اين دل را توسعه 
مى دهد، خاصيت علم آن است كه ظرفيت را 
توسعه مى دهد. يك دانشجو، يك طلبه، يك 
مجتهد اين ظرفيــت ده مطلب را دارد وقتى 
اين ده مطلب را فهميد، آن وقت ظرفيت پيدا 

مى كند براى پنجاه مطلب.

آغاز آزمون پذيرش 
حوزه هاى علميه

مهر: آزمــون ورودى پذيــرش در حوزه هاى 
علميه سراسر كشور از ديروز، آغاز شد. 

آزمون ورودى پذيــرش در حوزه هاى علميه 
سراسر كشور يك مرحله اى است و به صورت 
همزمان براى سه مقطع پايه هشتم دوره اول 

متوسطه، ديپلم و دانشگاهى برگزار مى شود.
آزمــون ورودى براى پذيــرش در حوزه هاى 
علميه سراسر كشور به منظور ارزيابى علمى 
و سنجش ميزان آمادگى نسبى داوطلـــبان 
انجـام مى شود. نتايج اين آزمون 31 ارديبهشت 
ماه در سايت معاونت آموزشى حوزه هاى علميه 

سراسركشور اعالم خواهد شد.

دوره معارفى «پيشگيرى از 
بيمارى هاى شايع زنان براساس 

طب سنتى»
معارف: دوره معارفى«پيشگيرى از بيمارى هاى 
شــايع زنان براســاس طب ســنتى» در بهار 
ســال جــارى در رواق حضــرت خديجــه 
(عليهاالسالم) آستان مقدس حضرت فاطمه 

معصومه(سالم اهللا عليها) برگزار مى شود.
اين دوره معارفى روزهاى پنجشنبه از ساعت 10 
صبح در رواق حضرت خديجه(سالم اهللا عليها) 
برگزار مى شود و حضور براى بانوان در اين دوره 

معارفى آزاد است.

ناتوانى مالى در انجام نذر 
نشر احكام: اگر شــخصى نذرى كرده باشد 
به صورت شــرعى، مثالً محرم هر ســال يك 
گوســفند قربانى كند ولى بعد از چند ســال 
توانايى خريد نداشته باشد، آيا بايد قرض يا وام 

بگيرد يا تكليفى ندارد؟
آيت اهللا خامنه اى: اگر صيغه مخصوص نذر 
را ـ كه در رساله هاى عمليه ذكر شده است ـ 

نخوانده ايد، عمل به آن الزم نيست.
آيت اهللا مكارم شيرازى: اگر توانايى ندارند، 
ســاقط مى شــود و اگر بتوانند وام يا قرض را 

براحتى ادا كنند، وام يا قرض بگيرند.
آيت اهللا فاضل: اگر در بعضى از سال ها قدرت 
مالى برانجام نذر نداشته باشد واجب بودن نذر 
در آن ســال ساقط مى شــود و ادا كردن نذر 
واجب نيســت و الزم نيســت براى انجام نذر 

قرض يا وام بگيرد.
آيت اهللا سيستانى: الزم نيست و اگر قدرت 

نداشته باشد نذر منحل مى شود.
آيت اهللا وحيد:  هر ســالى كه قدرت و تمكن 
مالى ندارد، در آن سال چيزى به عهده او نيست.

يك حديث / يك تصوير

معرفى كتاب  

تازه هاى نشر

از نگاه امام خمينى(ره) 
دين به مجموعه  قوانين 
فردى و اجتماعى و 
ارتباط انسان با خدا 
تفسير شده است. 
ايشان عقيده دارد كه 
دين تنها در معنويات 
ظهور پيدا نمى كند، 
بلكه دين مجموعه اى 
از قوانين فردى و 
اجتماعى است كه 
مسائل سياسى آن 
از مسائل عبادى اش 
بيشتر است

بــــــــرش

 حجت االسالم والمسلمين عابدى مطرح كرد

ضرورت راه اندازى رشته تخصصى فرهنگ جهاد در حوزه

خبر

 رسا  حجت االسالم والمسلمين احمد عابدى گفت: نخستين 
كارى كه حوزه به عنوان حافظ عزت تشيع و پاسخگوى نيازهاى 
نظام اســالمى در همه حوزه ها بايد انجام دهد، بازشناســى و 
شناسايى دارايى هاى خود در حوزه جهاد و شهادت است. بايد 
اســناد كتبى كه حاصل زحمات علماى سلف در حوزه جهاد 

است را شناسايى، تصحيح و آماده ارائه كنيم. 
استاد حوزه و دانشگاه افزود: بر خالف تصورى كه امروز از حوزه 
علميه در پاسخگو نبودن به مسائل كالن جهاد وجود دارد، علما 
و روحانيون شيعى از ديرباز در راهبردها، و حتى تاكتيك هاى 
مربوط به جهاد صاحب نظر و عامــل بوده اند. حوزه علميه به 
عنوان خاستگاه انقالب اسالمى و پاسخگوى تمام نيازهاى نظام 

اسالمى متأسفانه كمتر به اين مباحث پرداخته است. 
نگاه به اين نهاد ارزشمند بيشتر نگاه به مرجعى براى پاسخگويى 
به مســائل فرعى فقهى است تا مسائل كالن و راهبردى و اين 
نوع نگاه به حوزه به علــت ضعف خود ما در مواجهه با چنين 

حوزه هايى مسائل جزئى فقهى است.
استاد عابدى افزود: در مسائل نظامى و مباحث مربوط به جهاد 
و دفاع نيز همين رويه وجود دارد، اگر از احكام اســير ســؤال 

كردند يا دفن كشــته دشمن يا حكم غنايم و غيره ما پاسخگو 
و خوشحال از توجه افراد نظام اسالمى به احكام هستيم و اگر 
كسى از مبانى دين در دفاع يا راهبردهاى اسالم در جهاد سؤال 
داشــت چه؟ اصالً حوزه هاى علميه در اين موارد مورد پرسش 
قــرار مى گيرند؟ آيا هيچ وقت از روحانيون درباره تاكتيك هاى 
جنگ پرسيده مى شود؟ آيا ما توان پاسخگويى به اين پرسش 
را داريم؟ و اصالً پاسخگوى اين پرسش ها چه كسى بايد باشد؟ 
آيا ما به عنوان بخشى از بدنه حوزه علميه تاكنون به جنگ هاى 

آينده فكر كرده ايم؟ در جنگ هاى آينده روى ســالح سرمايه 
گــذارى كنيم يا آمــوزش؟ يا در آموزش ســهم آموزش هاى 

اعتقادى بيشتر باشد يا ساير آموزش ها؟
وى بــر ضرورت تدوين و تأســيس رشــته و مركزى با عنوان 
فرهنگ جهاد در متن حوزه علميه تأكيد كرد و افزود: اكنون اين 
همه مشكالتى كه در دنياى اسالم هست، چه اين سلفى هاى 
تكفيرى، چــه داعش، چه النصره، چه طالبان، اينكه واقعاً يك 
فتنه بزرگ دنياى اسالم اســت و چه آنچه در غرب نسبت به 
قرآن و پيامبر دارد توهين مى شــود، نه كار فلسفه است نه كار 
رشته كالم و نه كار رشته تفسير و فقه و اصول. يعنى آنكه اكنون 
ضرورت اول دنياى اسالم همين است كه يك گروهى بنشينند 
آيات شريفه قرآن را در موضوع جهاد و شهادت درست تفسير 
كنند و بگويند كه اين آيات قرآن چه مى خواهد بگويد. آيا آن 
برداشتى كه آن ها دارند درست است يا آن ها مغرضانه دارند اين 
آيات را به غلط جلوه مى دهند و تفسير مى كنند. تصور من اين 
است كه به خاطر اين خطرى كه امروز در دنياى اسالم هست 
و اين درگيرى هاى داخلى، ضرورت اين رشته از همه رشته هاى 

موجود بيشتر است.

در سپهر كالم

خبر

احكام

حجت االسالم والمسلمين على سرلك گفت: خوشبختانه 
در سال هاى اخير شاهد افزايش استقبال و حضور قشر 
جوان در مراسم معنوى اعتكاف هستيم. امروز مراسم اعتكاف در 
كشور از رونق خاصى بين آحاد مردم بخصوص جوانان برخوردار 
است كه شگفت انگيز است. شايد با جرئت بتوان گفت، توجه و 
اقبال جوانان به حضور در مراسم اعتكاف بشارت و مژده اى براى 
جامعه جوان اســالمى ماست، هر چند در جامعه با مشكالت و 
آسيب هاى متعددى روبه رو هستيم، اما توجه جوانان به اعتكاف 
بيانگر آن است كه ظرفيت هاى معنوى خوبى در جوانان ما وجود 

دارد كه استفاده از آن مى تواند به تحول عميق رفتارى واخالقى 
وبه تبع آن اجتماعى و فرهنگى در جامعه منجر شود.

استاد حوزه و دانشگاه افزود: امسال باوجود اشتياق خيل جوانان، 
متأسفانه به دليل محدوديت مكانى بسيارى از مساجد نتوانستند 
پذيراى عاشقان اعتكاف باشــند، با اين وجود 800 هزار جوان 
در مراســم اعتكاف سال جارى شركت كردند. بى شك در كنار 
تمامى آســيب هاى اجتماعى ومواردى كــه از بى بند و بارى و 
افزايش آلودگى به مواد مخدر حكايت مى كند، بايد به آمار 800 
هزار نفرى معتكفان بيش از پيش توجه كنيم، زيرا در جاى خود 

جاى خوشحالى و افتخار دارد. 
وى گفت: بى شــك اين آمار قابل اعتنا به ما نهيب مى زند كه 
بايد از ظرفيت هاى عظيم معنوى جوانان نهايت اســتفاده را به 
عمل آورد. از دل مســاجد وبرنامه هاى فردى و جمعى جوانان 
است كه برنامه ريزى بهتر براى اعتالى فرهنگى ومعنوى جامعه 
ايجاد مى شود. اين جوانان مسلمان و معتكف ما هستند كه آينده 
ايران اسالمى به شمار مى روند، جوانانى كه پس از اعتكاف چونان 
روزى مى شوند كه از مادر متولد شده اند، از اين رو انتظار مى رود 

مسئوالن از چنين ظرفيت هاى ناب و بيكرانى غفلت نكنند.

نبايد از ظرفيت هاى ناب جوانان معتكف غفلت كرد

بسيارى از روشــنفكران و دانشگاهيان 
معتقدند، رشد و توسعه  اقتصادى در گرو داشتن نهادهاى 
دموكراتيك است. شواهد علمى متعددى در مورد رابطه 
فســاد و بويژه رانت جويى با رشــد اقتصادى وجود دارد 
كه همگى نشــان دهنده  يك رابطه  منفى است. بسيارى 
معتقدند، قدرت زياد دولت خطرناك اســت، زيرا وقتى 
جامعــه  مدنى ضعيف و قدرت دولتى زياد باشــد، از اين 
قدرت سوءاستفاده مى شود و در جهت سركوب مردم عليه 

 هزار 

كتاب حاضر شــرحى است فشرده و موجز بر جريان هاى 
مهم و نحله هاى فكرى عمده در زيبايى شناسى و همچنين 
ماندگارترين و اثرگذارترين آثارى كه در قرن بيستم در اين 
عرصه به رشته تحرير در آمده اند. مؤلف كتاب بر اين باور 

 هزار 

اين كتاب، ماهيت دانش سياســى ايران را از خالل رابطه  
قدرت ـ دانــش، بررســى مى كند و بر اين باور اســت كه 
گفتار سياســى دوره  ميانه و جديــد ضمن آنكه متأثر از 
ساخت و روابط قدرت اســت، خود بر نهادهاى سياسى 
تأثير مى گذارد. از آنجا كه ســاخت قدرت در ايران دوره  

 آيت اهللا جوادى آملى مفسر قرآن كريم 

 اند يشه  

دو نكتــه كليــدى در ســخنرانى امام 
فرورديــن   26 روز  در  خمينــى(ره) 
ســال 1343 بســيار برجســته است. 
يكــى بازنمايى نقش و جايگاه اســالم 
وارزش هاى اســالمى به وسعت تمامى 
حوزه هــاى فــردى و اجتماعــى و در 
بعــد داخلــى و خارجى كه امــام(ره) 
آن را ضامــن دوام و حيات مســلمانان 
مى دانســتند و نكتــه دوم زبان صريح 
و قاطــع امام خمينــى(ره) در مواجهه 

بــا هر گفتــه و عمل و هر ســاختار و 
شــخصى كه به بهانه ها و شــكل هاى 
مختلف حق مردم را در حكومت ضايع 
كرده و بــا رفتار فريبنده در پى تثبيت 
مقام و موقعيت خود بوده اســت. امام 
خمينــى(ره) لقب مرتجــع را كه رژيم 
پهلوى بــر ضد روحانيت به كار مى برد، 
به گونه اى با تشــريح عملكرد نادرست 
حكومت پهلــوى بازگو كه ارتجاع را به 

ويژگى اصلى اين حكومت تبديل كرد.

 دو نكته كليدى



w w w . q u d s o n l i n e . i r

روزنامـه صبـح ايـران

ارز و نرخ سود متهمان ركود هستند      مهر:  عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران گفت: بسيارى از سوءمديريت هاى كشور طى سال هاى گذشته، به گردن تورم افتاد در صورتى كه منشأ بسيارى از مشكالت 
ما تنها اين عامل اقتصادى نبود.  عباس آرگون با اشاره به ناپايدارى نرخ ارز و باال بودن نرخ سود بانكى به عنوان عوامل داخلى افزود: پايين بودن مشاركت اقتصادى كه ناشى از پايين بودن نرخ بهره ورى است، 

در كنار كاهش قدرت خريد مردم، اين ركود را افزايش داد.  وى با تاكيد بر ايجاد رونق در توليد توسط دولت آينده گفت: دولت آينده بايد بيشترين انرژى خود را روى ايجاد همگرايى بگذارد. 

وزير صنعت با اشاره به حمايت از توليد داخلى: 
مجوز ثبت سفارش واردات، محدود مى شود

صدا وســيما: وزير صنعت گفت: 
طرح رونق توليد براى سال جديد 
و ارائه تسهيالت به صنايع كوچك 
و متوســط مصوب شــده است و 

عملياتى مى شود.
نعمت زاده افزود: همچنين چندين 
مشوق براى حمايت از توليد داخلى 
داريم و فهرستى را تهيه مى كنيم تا 

در بخش هايى كه با توليد كافى و مازاد روبه رو هســتيم، مجوز ثبت سفارش 
واردات، محدود شود كه بزودى نهايى و تقديم دولت خواهد شد.

وى خاطرنشان كرد: خوشبختانه شاخص هاى اقتصادى در حوزه صنعت، مثبت 
است و وقتى توليدات باكيفيتى داريم و بايد مردم هم از كاالهاى داخل استقبال 

كنند، دليلى ندارد از كاالهاى خارجى مصرف كنيم.

وزير راه و شهرسازى اعالم كرد
راه اندازى سامانه شناسايى خانه هاى خالى

اقتصاد: وزير راه و شهرســازى، ارزش خانه هاى خالــى را 250 ميليارد دالر 
عنوان كرد و گفت: در اين راستا طى هماهنگى با سازمان امور مالياتى، سامانه 

شناسايى خانه هاى خالى راه اندازى مى شود. 
به گزارش مهر، عباس آخوندى با اشــاره بــه وجود 2/5ميليون خانه خالى در 
كشور افزود: اگر هر كدام از اين خانه هاى خالى را به ارزش 100هزار دالر در نظر 
بگيريم، در واقع 250 ميليارد دالر سرمايه گذارى بدون استفاده در كشور مانده 
است، در حالى كه كل ارزش سهام بازار بورس كشور 110 ميليارد دالر است.

ســخنان وزير راه و شهرسازى در حالى بيان مى شود كه حسام عقبايى رئيس 
اتحاديه مشــاوران امــالك در گفت وگو با فارس گفته اســت، آمار دقيقى از 

خانه هاى خالى در تهران نداريم.  

براساس اعالم بانك مركزى
مواد غذايى طى 4سال 51 درصد گران شد 

نسيم: بانك مركــزى در تازه ترين 
گزارش خــود از گران شــدن 51 
ابتداى  از  درصدى مواد خوراكــى 
دولت يازدهم تا پايان سال 1395 
خبر داد. بر اســاس گــزارش بانك 
مركزى، لوبيا ســبز با 149 درصد، 
ركــورددار گرانى در 4ســال اخير 
بوده است. هر كيلوگرم لوبياسبز در 

ابتداى دولت يازدهم حدود 2200 تومان فروخته مى شد كه در پايان سال 95 
قيمت آن به حدود 5480 تومان رســيد. كره نيز در رتبه دوم گرانى در دولت 
يازدهم قرار دارد كه قيمت آن در اين مدت 136 درصد افزايش داشــته است. 
هر كيلو كره در ابتداى دولت يازدهم 12هزار تومان بود كه با رشد بيش از دو 
برابرى در پايان سال 95 به 28 هزار و 300 تومان رسيد.گوجه فرنگى نيز با 94 
درصد گرانى، در رتبه سوم مواد خوراكى در دولت يازدهم قرار دارد كه قيمت 
آن از هر كيلو 1880 تومان به 3645 تومان رسيده است.برنج ايرانى درجه يك 
با 75 درصد، برنج ايرانى درجه دو با 74 درصد، نخود با 71 درصد و تخم مرغ 

با 69 درصد، در رتبه هاى بعدى گرانى در 4سال اخير قرار دارند.
بنا بر اين گزارش، همچنين مقايســه قيمت خودرو در ســال هاى 92 و 96 از 
افزايش بى سابقه قيمت خودروهاى توليد داخل در دولت يازدهم حكايت دارد. 

دبير انجمن خودروسازان:
شوراى رقابت را قبول ندارم

مهر: دبير انجمن خودروســازان گفت: من اصل شوراى رقابت را قبول ندارم؛ 
در ســال 80 ما 7 توليدكننده داشــتيم، اما اكنون به 17 توليدكننده افزايش 
پيدا كرده اند، ضمن اينكه مدل خودرو در ســال 80 نيز 28 نوع بوده و اكنون 
شركت هاى خودروساز با سنجش قيمت و كشش بازار، سعى در افزايش قيمت 

و كسب سود مى كنند.
احمد نعمت بخش افزود: باال بودن توليد دو خودروســاز اصلى ســايپا و ايران 

خودرو موجب شده اين دو شركت تعيين كننده قيمت باشند.
نايب رئيس كميســيون صنعت مجلس نيز گفت: اگر شرايط رقابتى باشد، به 

قيمت گذارى نيازى نداريم؛ اما بازار خودرو، رقابتى نيست.
فريدون احمدى افزود: اكنون بازار خودرو انحصارى و آشفته است؛ به نحوى كه 
روشى كه شوراى رقابت براى قيمت گذارى انتخاب كرده است، درست نيست.

بر اساس امضاى يك قرارداد جديد 
ايران 20 فروند هواپيماى ATR تحويل مى گيرد 

ايلنا: قــرارداد خريــد 20 فروند 
هواپيمــا بين ايران اير و شــركت 

ATR امضا شد.
مديرعامل ايران ايــر در اين زمينه 
گفــت: اين هواپيماهــا 70 نفره و 
ملخى است و در مسافت هاى كوتاه 
و محلى كاربــرد دارد. طول پرواز 
اين هواپيما در حالت حمل مسافر 

1500 كيلومتر اســت و 650 كيلوگرم در ساعت مصرف سوخت دارد. پرورش 
تصريح كرد: چهار فروند از اين هواپيماها تا يك ماه آينده تحويل اين شــركت 
خواهد شد و بقيه نيز مطابق زمان بندى ذكر شده در قرارداد به ايران اير تحويل 
خواهد شــد. وى ادامه داد: اين هواپيماها تا پايان سال 2018 به كشور تحويل 
و 20 فروند ديگر نيز در صورت تمايل تحويل مى شــود. پرورش ادامه داد: در 
مجموع ما 9 فروند هواپيما تا پايان سال ميالدى جارى تحويل خواهيم گرفت.

ميز خبر

زلزله هاى  اقتصاد/ فرزانه غالمــى    
كوچك و بزرگــى كه اخيراً بخش هايى از 
كشــور ازجمله خراســان رضوى ،كرمان 
وخوزستان را لرزاند، خطرات بالقوه ناشى 
از سكونت 18 تا 19 ميليون نفر از جمعيت 
كشور را در خانه هاى ناامن به متوليان حوزه 

مسكن و شهرسازى گوشزد مى كند.
بر اساس اين آمار كه از سوى وزارت راه و 
شهرسازى اعالم شده، تخمين زده شده 
ســرپناه هاى ناامن هم اكنــون در 129 
هزار هكتار از مســاحت كشور (56 هزار 
هكتار بافت ناكارآمد شــهرى، 25 هزار 
هكتار بافت تاريخــى و 48 هزار هكتار 
سكونتگاه غيررسمى) پراكنده شده اند و به 
نظر كارشناسان، در صورت وقوع زلزله  با 
قدرت باال در محدوده سكونت اين گروه 
بدمســكن كه گفته مى شود 30 درصد 
جمعيت كشــور را تشــكيل مى دهند، 
بايــد منتظر وقوع فاجعه بود؛ مگر اينكه 
نوسازى اين بافت ها با شيوه هاى استاندارد 
از ســوى متوليان اين امر در دستور قرار 

گيرد.

  بهسازى بافت هاى فرسوده روى كاغذ
در حالى كه تأمين مســكن اقشار كم 
درآمــد از نظر قوانين متعدد كشــور، 
وظيفه دولت اســت، به نوشــته «خانه 
ملت» اعضاى كميسيون عمران مجلس 
بافت هاى  بهســازى  منابع  معتقدنــد 
فرســوده فقط روى كاغذ اســت و با 
واقعيت فاصله دارد؛ زيرا دســتگاه هاى 
مربوطه هيچ توجهى به اين مهم ندارند. 
آنان بر لزوم ارائه بســته هاى تشويقى 
مناســب و همچنين وام هاى كم بهره 
بانكى در جهت بهســازى و بازســازى 
بافت هاى فرســوده براى پيشگيرى از 

خسارات زلزله احتمالى تأكيد دارند.
سخنگوى اين كميسيون مى گويد: با اينكه 
پرداخت وام 70 ميليونى قرض الحســنه 
نوســازى بافت هاى فرســوده با سود دو 
درصــد اقدامى مثبت بــود، اما قبل از آن 
بايد فكــرى به حال كنترل تــورم، ركود 
ساخت و ســاز و افزايش توان خريد مردم 
در بخش مسكن شود. صديف بدرى بر اين 
باور است كه سودآور نبودن نوسازى بافت 
فرسوده عمده ترين عامل در كاهش انگيزه 
ســازندگان و همچنين مالكان بافت هاى 

فرسوده براى نوسازى است.
وى اضافه مى كند: دولت و مجلس بايد با 
ارائه راهكارهاى مؤثر در راستاى رفع ركود 
حاكم بر كشور اقدام كنند، به گونه اى كه 
ساخت و ساز مســكن رونق پيدا كرده و 
در كنــار اين توان خريد مردم نيز افزايش 
يابد. مجلس بايد اليحه هاى ارائه شــده از 

سوى دولت در بحث خروج از ركود و رونق 
اقتصادى را تعيين تكليــف نمايد و براى 
رونق اقتصادى و خروج از ركود نيز مى تواند 
نسبت به تصويب طرح ها و قوانين جديد 

اقدام كند.
به گفته وى مشكل بافت فرسوده فقط در 
صورت وقــوع زلزله قابل درك خواهد بود 
و اگــر اقدام هاى مؤثرى در راســتاى رفع 
مشــكالت اين بافت ها انجام نشود با وقوع 
زلزله اى با ريشــتر پايين هم شاهد مرگ 
ميليون ها نفر خواهيم بود. بدرى مى گويد: 
كميسيون عمران قطعاً به اين موضوع ورود 
خواهد كرد اما دولت بايد اليحه جامعى در 

اين خصوص به مجلس بدهد.
وى همچنين در گفت وگو با فارس از اينكه 
دولت در ســال گذشــته به تعهداتش در 
اين خصوص عمــل نكرده انتقاد مى كند؛ 
بدرى اضافه مى كند: بر اساس برنامه پنجم 
توسعه، شهردارى و وزارت راه و شهرسازى 
موظف بودند نسبت به نوسازى 10 درصد 
از بافت هاى فرسوده اقدام نمايند اما دولت 
به تعهدات خودش بخصوص در پرداخت 

تسهيالت عمل نكرد.

  زنگ خطر براى سياستگذاران
ســخنگوى كميســيون عمران مجلس 
خاطرنشــان مى ســازد: در برنامه ششم 
توسعه براى نوســازى بافت هاى فرسوده، 
تكاليفى براى دولت و شهردارى ها تدوين 
شــده و در همين زمينه و براى پيشبرد 
اقدام هاى دولت بعد نظارتى كميســيون 
عمران هم بيش از گذشته خواهد بود و هر 
از چندگاهى در اين خصوص گزارش هاى 

ماده 49 تهيه و به صحن ارائه مى شويم.
وى به ارائه تسهيالتى در زمينه مشاركت 

در نوسازى و سرمايه گذارى در بافت هاى 
فرســوده در برنامه ششم توســعه اشاره 
مى كند كه مورد حمايت مجلس هم قرار 

خواهد گرفت.
يك كارشناس و فعال حوزه مسكن هم در 
اين زمينه به خبرنگار ما مى گويد: زلزله هاى 
بزرگ كشور كه در سال هاى گذشته چند 
هزار قربانــى گرفت زنگ خطــرى براى 

سياستگذاران بخش مسكن است. 
مهدى سلطان محمدى اضافه مى كند: آمار 
سرشمارى سال 95 گوياى بهبود كيفيت 
سازه اى مسكن هاى كشــور است اما اين 
كيفيت بايد با افزايش نظارت ها بيشتر شود 
و واقعيت اين است كه همچنان بيش از 8 
ميليون خانوار در مناطق شهرى و روستايى 
بدمسكن هستند كه اين آمار براى كشور 

حادثه خيز ايران قابل توجه است.
وى با اشــاره به اينكــه دولت و مجلس 
بايد براى بهبــود كيفيت ايــن خانه ها 
چاره انديشى كنند، ادامه مى دهد: بخشى 
از بدمســكن ها روستاييان ساكن حاشيه 
شهرها، بخشى ساكنان خانه هاى شهرى 
با قدمت باال و برخى هم ساكنان خانه هاى 
در ظاهــر نو اما بى كيفيت هســتند، اما 
درخواســت طرح هاى ضربتى از دولت و 
مجلس در خصوص حل معضل بافت هاى 
ناايمن اشــتباه اســت؛ چرا كه امروز 95 
درصد مسكن هاى كشور با سرمايه مردم 
و بخش خصوصى ساخته مى شود و بايد 
بيش از هر اقدامى با حمايت هاى مالى و 
قانونى انگيزه نوســازى اين بافت ها را در 

سازندگان افزايش داد.
ســلطان محمدى دولت و ســازمان نظام 
مهندســى را در بعد نظارتى در ساخت و 
سازهاى ســال هاى اخير و تعيين ضوابط 

و آيين نامه هاى زلزلــه موفق مى داند، اما 
معتقد اســت هرچه نظارت ها بيشــتر و 
اصولى تر باشــد، براى جلوگيرى از بحران 
ناشــى از سكونت بخش وسيعى از جامعه 

در خانه هاى ناامن كم است.

  مسئوليت 32 دستگاه در بافت فرسوده
درهمين حال عضو كميســيون صنايع و 

معــادن مجلس هم با بيان 
اينكــه بيــش از 70 هزار 
هكتــار بافت فرســوده در 
كشور داريم، گفت: نوسازى 
بافت فرســوده بــا رويكرد 
توسعه پايدار بايد در دستور 

كار باشد. 
محمد عزيــزى با تأكيد بر 
بافت هاى  نوسازى  ضرورت 
فرسوده در كشــور، گفت: 
با  فرسوده  بافت  نوســازى 
رويكرد توسعه پايدار بايد در 

دستور كار باشد.
اين نماينده مردم در مجلس 
دهم، بــا تأكيد بر اينكه در 

موضوع بافت هاى فرســوده، 32 دستگاه 
اجرايى در كشور مسئوليت دارند، تصريح 
كرد: تعامل باالى وزارت راه و شهرسازى و 
همچنين شهردارى مى تواند كمك بزرگى 

در نوسازى بافت فرسوده انجام دهد.
عزيزى با اشــاره به رقم در نظر گرفته شده 
براى نوســازى بافت هاى فرســوده شهرى 
و روســتايى، گفت: هر چند نرخ سود اين 
تســهيالت تك رقمى اســت اما رقم آن ها 
متناسب با محيط ها و مناطق مختلف كشور 
نيســت، از اين رو دولت بايــد فكرى براى 

افزايش ميزان اين تسهيالت داشته باشد.

زلزله همچنان هشدار مى دهد 

كرباسيان خبرداد 19ميليون «بد مسكن» روى گسل بى توجهى
2700 پرونده پولشويى در 

گمرك
باشــگاه خبرنگاران: رئيس كل گمرك 
ايــران در خصــوص تأثير بــه  كارگيرى 
دســتگاه هاى الكترونيكى براى شناسايى و 
كشــف محموله هاى قاچاق كاال گفت: در 
بحث مبارزه با پولشــويى، گمرك ايران با 
همكارى شــبكه بانكى موفق به تشــكيل 
2700 پرونــده و معرفى آن به مراجع ذى 

صالح شده است. 
مسعود كرباسيان درباره كشفيات گمرك در 
سال گذشــته تصريح كرد: كشفيات كاالى 
قاچاق در گمرك در ســال گذشته نسبت 
به ســال 1394 با استفاده از سامانه جامع 

گمركى 50 درصد افزايش داشته است.
كرباســيان افزود: همچنين كشفيات مواد 
مخــدر و پيش ســازهاى صنعتــى از 15 
كيلوگرم ســال 1391 به 300 تن در سال 
1394 رســيد و گمرك موفق شد در سال 
گذشته نيز بزرگ ترين محموله هرويين را 
به وزن 536 كيلو كشــف و ضبط نمايد كه 

بازتاب بين المللى بسيار زيادى هم داشت.
وى اظهارداشــت: گمرك در ســال 1395 
موفق شــد با كمــك تجهيــزات كنترلى 
پيشرفته 50 مورد قاچاق انسان نيز كشف 
كنــد كه ايــن موضوع در تاريــخ عملكرد 

گمرك بى سابقه بود.

با 450 ميليارد تومان زيان
ورشكستگى داروگر تأييد 

شد 
نسيم: اطالعات آمــارى موجود در سامانه 
اطالعات ناشــران بورس موســوم به كدال 
نشان مى دهد؛ براســاس صورت هاى مالى 
مياندوره اى تلفيقى زيان عملكرد شــركت 
كف(داروگــر) در ســال مالــى 95به مرز 

450ميليارد تومان رسيده است. 
بر اســاس اين گــزارش، كســانى كه در 
طول يك ســال گذشــته در اين شركت 
ســرمايه گذارى كرده انــد نه فقط ســود 
نكرده اند، بلكه به ازاى هر ســهم 92تومان 
و 8 ريال هم زيــان ديده اند، البته اين آمار 

قدرى بهتر از آمار سال 94است.
در ســال 94زيان هر سهم شركت كف به 
158تومان و 6ريال رسيده بود. رقم سرمايه 
ثبت شــده اين شــركت 25ميليارد تومان 
است كه در مقابل زيان 450ميليارد تومانى 
آن در ســال مالى جارى رقم ناچيزى تلقى 
مى شــود. داروگر(شركت سهامى عام كف) 
در سال 1307در اصفهان تاسيس شد و در 

سال 1320به تهران منتقل شد.

زعفران چينى فاتحه زعفران 
ايرانى را مى خواند

ايسنا: رئيس اتحاديه صادركنندگان گياهان 
دارويى از شرايط نابسامان بازار زعفران گفت 
و اظهارداشت: چند سالى است چين اقدام 
به كاشت زعفران كرده كه اگر محصول اين 
كشور به بازار بيايد، بايد فاتحه بازار زعفران 

ايران را خواند.
جليل مغازه اى تصريح كرد: از ميان گياهان 
صادراتى مهم ترين محصول ما زعفران است 
كه صادرات آن رقم قابل توجهى را به خود 

اختصاص مى دهد. 
وى اظهارداشــت: در اين حوزه مدتى است 
افغانستان نيز وارد كار شده و اكنون اگرچه 
محصول آن در طول ســال به 10 تن هم 
نمى رســد، اما در مــوارد مختلف با قاچاق 
زعفران ايرانى به اين كشــور توليد ما به نام 

افغانستان به فروش مى رسد.

خبر

بر اساس برنامه پنجم 
توسعه، شهردارى و 

وزارت راه و شهرسازى 
موظف بودند نسبت 
به نوسازى 10 درصد 
از بافت هاى فرسوده 

اقدام نمايند اما دولت 
به تعهدات خودش 

بخصوص در پرداخت 
تسهيالت عمل نكرد

بــــــــرش

بانك مركــزى در تازه ترين 

ابتداى  از  درصدى مواد خوراكــى 

خبر داد. بر اســاس گــزارش بانك 
 درصد، 
ســال اخير 
بوده است. هر كيلوگرم لوبياسبز در 

95 تومان فروخته مى شد كه در پايان سال 95 تومان فروخته مى شد كه در پايان سال 95

وزير صنعت گفت: 
طرح رونق توليد براى سال جديد 
و ارائه تسهيالت به صنايع كوچك 
و متوســط مصوب شــده است و 

نعمت زاده افزود: همچنين چندين 
مشوق براى حمايت از توليد داخلى 
داريم و فهرستى را تهيه مى كنيم تا 

 فروند 
هواپيمــا بين ايران اير و شــركت 

مديرعامل ايران ايــر در اين زمينه 
 نفره و 
ملخى است و در مسافت هاى كوتاه 
و محلى كاربــرد دارد. طول پرواز 
اين هواپيما در حالت حمل مسافر 

بسته خبرى

 بيكار شدن 4 ميليون نفر در صنعت فرش دستباف 
تســنيم: عبداهللا بهرامــى، مديرعامل اتحاديــه تعاونى هاى 
توليدكنندگان فرش روســتايى و شهرى گفت: بنا به آمارى 
كه مركز ملى فرش ايران ارائه داده است، در حال حاضر يك 
ميليون بافنده داريم، يعنى طــى دو دهه چهار ميليون نفر 

شغل شان را از دست داده اند. 

 انتقاد يك مسئول اتاق ايران از وضعيت كسب و كار 
مهر: خسرو فروغان، رئيس كميســيون بازرگانى داخلى 
اتــاق ايران گفت: اگرچه در ســال 1396 بــر حمايت از 
توليد و اشــتغال تاكيد شده؛ ولى كســب  و كار در ايران، 
وضعيت مناســبى ندارد و فعاليتى كه اسمش را كسب  و 
كار مى گذاريم، شــباهت اندكى با قرن ها و حتى دهه هاى 

پيشين دارد.
 

  نگرانى سهامداران خرد بانك صادرات
ايسنا: در حالى كه ســهامداران خــرد بانك صادرات ايران، 
نگران از آينده سرمايه متوقف شده خود هستند، زمزمه هايى 
شنيده شــده كه امكان دارد اين بانك از بورس به بازار پايه 
فرابورس منتقل شــود.29 تير ماه سال گذشته بود كه نماد 
بانك صادرات ايران بابت مجمع عمومى ساليانه متوقف شد. 

 
  درخواست ايران براى افزايش واردات پالم

تســنيم: مديركل جنوب و مركز آســياى وزارت خارجه 
اندونــزى گفــت: در جريــان يــك ويدئــو كنفرانس بين 
اتحاديه هاى روغن پالم ايران و اندونزى، شــركت ها و صنايع 

ايرانى نســبت به خريد روغن پالم خام بيشتر از اين كشور 
ابراز تمايل كرده اند. 

 آتش سوزى وقفه اى در توليد خودرو ايجاد نكرد
ايسنا: رضــا رضايى، رئيس انجمن قطعه سازان ايران با اشاره به 
آتش سوزى اخير انبار يكى از شركت هاى قطعه سازى تأمين كننده 
قطعات توليد خودرو، گفت: هيچ وقفه اى در روند عادى توليد اين 

محصول در شركت هاى خودروسازى ايجاد نخواهد شد.

 خروج 847 ميليارد تومان كاال از 2 منطقه آزاد
فارس: آمارها نشــان مى دهد، تنهــا از دو منطقه آزاد 847 
ميليارد تومان كاالى مصرفى با اجاره شناســنامه به صورت 

سازمان يافته خارج شده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
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امان از 
آنژيوكت هاى بداخالق!

 ايستگاه / رقيه توسلى  درمانگاه، 
اتاق ويزيت، تزريقــات... روند معمولى 
دنبال مى شــود... ســه بانو زير ِســرم 
هستند و از پنج تخت، سه تايش اِشغال 

شده و من هم، نفر چهارم هستم. 
بى حواس، دسِت پُرمشغله ام را مى دهم 
براى رگ گيرى. دست نازنيِن راستم را. 
اما چرا نمى شود -گاه- شجاع بود و ُزل 
زد در چشــم مسئول تزريقات و گفت: 
بزرگوار! شما اين جورى دارى دستم را 

لت و پار مى كنى؟ 
چه تصويــر درهم پيچيــده اى دارد، 
افتادن در گــرداب تب و لرز و گلودرد 
و آمپول زنى كه كارش را بلد نيست... 
دلــت مى خواهد مثل گنجشــكى كه 
پشــت پنجره درمانگاه- آزادانه- براى 
خــودش مى خوانــد و ايــن ور و آن 
ور جســت و خيز مى كنــد، آمپول و 
آنژيوكت و ســرم را بيندازى دور و -در 
صدم ثانيه- خودت را از شر مريضخانه 
و درد رها كنــى. ... از همان اتاقى كه 
مسئول بداخالق و ناشى اش دارد حالت 

را بدتر مى كند.
با خودم فكر مى كنم: چه بهتر كه روز 

تعطيل - به هيچ وجه- بيمار نشويد. 
دوم اينكه، وقت ســرم گيرى با تمركز 
باشيد و آن دسِت بيكارترتان را با توجه 

به كارِ شريف تان بگذاريد وسط. 
ســوم هم اينكه اگر بــى تابى برايتان 
اندك رمق و انرژى باقى گذاشته، كمى 
هم استراق ســمع كنيد از تخت هاى 

بغلى!
براى نمونه، گوش بدهيد به بانويى كه 
روى تخت اول، تلفنى به مادرش خبر 
مى دهد، ســركار بيهوش شــده و او را  

آورده اند به درمانگاه. 
يا تخت دوم كه با حال زار و نزارش، به 
تزريقاتچى التماس مى كند، ِسرم اش را 

بكشد، چون بايد زودتر برود.
... و شــايد هم به تخت كناردستى كه 
بانوى بيمار -گويــا- از -هيوالى ويار- 
جســته و جمله اى را كه مى خواهد بر 
زبان بيــاورد، چند دقيقــه اى به درازا 

مى كشد تا بيان كند. 
... روز تعطيل است و دلم بشدت براى 
خودم و براى هم اتاقى هايم مى ســوزد 
و بــراى بانوى پنجمى كه آمده و هنوز 
نمى داند، قرار است با سوزن زِن تندخو 

و مبتدى و كارنابلد روبه رو شود. ... 
براى همان دردى كه مانند ما بايد در 

پشِت نقاِب «متشكرم» پنهانش كند.

w w w . q u d s o n l i n e . i r

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

وزير پيشين آموزش و پرورش:
هر چه تحقيقات از صندوق ذخيره فرهنگيان بيشتر مى شود، 
رقم اختالس باالتر مى رود تا جايى كه به موجب شواهد، رقم 
اختالس  به 12 هزار ميليارد تومان رسيده است.

رهبر فرزانه انقالب:
عامل اصلى در مجهزشدن به مكارم اخالق، محبت به خدا و محبت 
به محبوبان درگاه الهى يعنى پيامبر و ائمه معصومين(عليهم السالم) 

است كه بايد عشق را در خود پرورش دهيم.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا رب العالمين

روزمره نگارى
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ساندويچ فروش بوشهرى يك گروهان سرباز دارد!

 ايستگاه /  ترمه تاالرپشتى   
مهربانى، چندان كار سخت و 
عجيب و غريبى نيست و گاه 
هزينه  بدون صرف  مى شــود 
آنچنانى، دلى را شــاد كرد و 
خاطــره اى خوش بــه يادگار 

گذاشت.
اين سخن، برداشت ما از يك 
كتاب روان شناســى نيست، 
بلكه تجربه هموطنى در شهر 
بندرى و شرجى بوشهر است 

كه در ساندويچ فروشى اش به كارى متفاوت دست زده است.
اين جنوبى خونگرم، ديوارى از عكس هاى پرسنلى سربازان وظيفه درست كرده 
كه روزى، گذرشان به شهر و محله او افتاده و دستپختش را نوش جان كرده اند. 

از آاش خورهايى كه پشت ميز مغازه اش، همبرگر زغالى و سوسيس بندرى دو نانه 
و سه نانه(!) سفارش داده اند.

سربازان آشــنا و غريبه اى كه روزى بى شك با شنيدن پيشنهاد آقاى ساندويچ 
فروش، شــايد اول يكه خوردند، اما سپس ردپاى عكس هاى سه در چهارشان را 

روى ديوار كاشى شده اين غذاخورى بارها دنبال كرده اند.
پس دِم مردمانى از جنس همين اغذيه فروش بوشــهرى گرم كه به شمار مردان 

روى ديوار، براى زندگى اش لبخند رضايت، گرد آورده است.

دم شما گرم

ساوث چاينا مورنينگ پست
ســاوث چاينا مورنينگ پست -روزنامه چاپ 
پكــن- در گزارش ويژه اى بــه خبرها درباره 
افزايش بى ســابقه تنش ها ميان كره شمالى 
و آمريكا پرداخته اســت. رهبر كره شــمالى 
اعالم كرده، امروز به مناسبت سالروز استقرار 
نظام اين كشــور، ســورپرايز و خبر شگفت 
انگيزى براى همه جهان دارد، اما اين روزنامه 
مى نويسد: در سفر اخير رئيس جمهور چين 
به آمريكا، پكن توانسته نظر ترامپ را درباره 

برخورد نظامى با پيونگ يانگ تغيير دهد.

نيويوركر
هفته نامه نيويوركر -چاپ آمريكا- كه گويا هر 
سال در يك شماره، طراحى روى جلد خودش 
را بــه يك ســاختمان نماديــن در نيويورك 
اختصاص مى دهد، در اين شــماره، ساختمان 
فِلَت آيرن در منهتن را روى جلد برده اســت. 
ساختمانى كه با طراحى نامتعارفش و با پهناى 
بســيار كم در ســال 1902 ســاخته شد و با 
20طبقه، سال ها بلندترين ساختمان شهر بود و 
همان گونه كه طراح جلد اين شماره مى گويد، 
الهام بخش هرروز او براى رفتن به سر كار است.

اكونوميست
هفته نامه اكونوميســت -چاپ انگليس- در 
تازه ترين شماره اش، با انتشار عكس اردوغان 
و با تيتر «لغزش تركيه به سوى ديكتاتورى» 
آخرين شرايط اين كشور را بررسى مى كند. 
اكونوميست در مقاله هاى ديگر، ادعاى وجود 
آپارتايد و تبعيض در سازوكار آموزش وپرورش 
چين را زير ذره بين قرار داده و نيز پيشنهادهاى 
علمى نوآورانه اى را براى بهره گيرى از ضايعات 

اتمى مى دهد.

نيويورك تايمز
روزنامه نيويورك تايمز -چاپ آمريكا- عكس 
بمب 8500كيلوگرمى را كه واشنگتن اعالم 
كرده، براى نابودى تونل هاى زيرزمينى داعش 
در افغانستان بر خاك اين كشور فرو ريخته، 
چاپ كرده اســت. اين بمب كه نامش «مادر 
همه بمب ها» است، قدرتمندترين بمب غير 
اتمــى جهان و دربردارنــده 11تن تى. ان. تى 
است. اين روزنامه همچنين از كاهش مراقبت 
از پناهجويانى كه در زندان هاى آمريكا زندانى 

هستند، خبر مى دهد.

روزنامه هاى جهان

ســاوث چاينا مورنينگ پست -روزنامه چاپ 
پكــن- در گزارش ويژه اى بــه خبرها درباره 
افزايش بى ســابقه تنش ها ميان كره شمالى 
و آمريكا پرداخته اســت. رهبر كره شــمالى 
اعالم كرده، امروز به مناسبت سالروز استقرار 
نظام اين كشــور، ســورپرايز و خبر شگفت 
انگيزى براى همه جهان دارد، اما اين روزنامه 
مى نويسد: در سفر اخير رئيس جمهور چين 
به آمريكا، پكن توانسته نظر ترامپ را درباره 

هفته نامه نيويوركر -چاپ آمريكا- كه گويا هر 
سال در يك شماره، طراحى روى جلد خودش 
را بــه يك ســاختمان نماديــن در نيويورك 
اختصاص مى دهد، در اين شــماره، ساختمان 
فِلَت آيرن در منهتن را روى جلد برده اســت. 
ساختمانى كه با طراحى نامتعارفش و با پهناى 
 ســاخته شد و با 
طبقه، سال ها بلندترين ساختمان شهر بود و 
همان گونه كه طراح جلد اين شماره مى گويد، 

هفته نامه اكونوميســت -چاپ انگليس- در 
تازه ترين شماره اش، با انتشار عكس اردوغان 
و با تيتر «لغزش تركيه به سوى ديكتاتورى» 
آخرين شرايط اين كشور را بررسى مى كند. 
اكونوميست در مقاله هاى ديگر، ادعاى وجود 
آپارتايد و تبعيض در سازوكار آموزش وپرورش 
چين را زير ذره بين قرار داده و نيز پيشنهادهاى 
علمى نوآورانه اى را براى بهره گيرى از ضايعات 

روزنامه نيويورك تايمز -چاپ آمريكا- عكس 
كيلوگرمى را كه واشنگتن اعالم 
كرده، براى نابودى تونل هاى زيرزمينى داعش 
در افغانستان بر خاك اين كشور فرو ريخته، 
چاپ كرده اســت. اين بمب كه نامش «مادر 
همه بمب ها» است، قدرتمندترين بمب غير 
تن تى. ان. تى 
است. اين روزنامه همچنين از كاهش مراقبت 
از پناهجويانى كه در زندان هاى آمريكا زندانى 

مهربانى، چندان كار سخت و 
عجيب و غريبى نيست و گاه 
هزينه  بدون صرف  مى شــود 
آنچنانى، دلى را شــاد كرد و 
خاطــره اى خوش بــه يادگار 

اين سخن، برداشت ما از يك 
كتاب روان شناســى نيست، 
بلكه تجربه هموطنى در شهر 
بندرى و شرجى بوشهر است 

ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

گزارش از شخص

تو  به دلقك نمى خندى
«محمد اصفهانى» مى گويد، مدت ها «احواالت روحى» خوبى نداشته است

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده   نه اينكه با غلو، 
ادعاكنيم به تاريخ پيوست؛ حتى نمى شود گفت: 
داشتيم فراموشش مى كرديم. «محمد اصفهانى» 
را با آن همه خاطره كه از صدا و سبك خواندن 
خاصش داريم، نمى توان به اين زودى ها فراموش 
كرد. البته ممكن است ســبك كارش در ميان 
اقيانوس بشدت متالطم و هر روز يك رنِگ ذائقه 
موسيقيايى نسل جوان و خيلى جوان،ُگم و ناپيدا 
به نظر برسد، اما براى كمى جوان ها و جوان هاى 
ديروز و براى آن ها كه موسيقى را تنها سرگرمى و 
تفنن نمى دانند، كارهاى «اصفهانى» هنوز خاطره 
انگيز به نظر مى رســد؛ حتى اگر دو يا سه سالى 
بشود كه آلبوم جديدى را روانه بازار نكرده و در 

تيتراژ سريالى جديد نخوانده باشد.

  ... هر آنكه از ديده رود
ديروز در گفت و گو با خبرگزارى ها در پاسخ به 
خبرنگارى كه پرسيده بود: چرا چند سال است 
گزيده كار شــده ايد، گفت: «چرا رودر بايستى 
مى كنيد؟ من كم كار شده ام... در اين سال ها از 
نظر روحى، احواالت خوبى نداشتم ... اين روزها 
حال و روزم بهتر شده است و دارم كار مى كنم...

هركــس كار نكند كمرنگ مى شــود و به قول 
معروف از دل برود هرآنكه از ديده رود...».

«اصفهانى»، ايــن « از دل برود هر آنكه از ديده 
رود» را به قول امروزى ها خوب آمده است! يعنى 
بعد از مدت ها سكوت موسيقيايى، خوب مى داند 
كه « ديده» طرفــداران يا مخاطبانش اگر چند 
وقت ديگر او را نبيند، ممكن اســت برود سراغ 
ديگران و خواننده « نــون و دلقك» را به مرور 
از ياد ببرد. براى همين هــم قصد دارد بزودى، 
با اركســتر ملى ايران و به رهبــرى « فريدون 
شــهبازيان» و البته با حال و هواى خوب روى 

صحنه بيايد.

  اين همه هنر!
باور كنيد پزشك ها هم با وجود سروكار داشتن 
با درد، زخم، چــرك و بيمارى مردم مى توانند 
روحيه اى لطيف و هنرى داشــته باشند. دكتر 

محمد اصفهانى يك نمونه اش. البته منظورمان 
همان دكتر«محمد مهدى واعظى» است كه ما 
از همــان روز اول با نام «محمد اصفهانى» او را 
شناختيم. اگر پزشك بودن در ميان هنرمندان 
را يــك وجه تمايز برايش بدانيم، بايد ياد آورى 
كنيم اين تنها وجه تمايزش در ميان خوانندگان 
نيست. «اصفهانى» شايد نخستين سنتى - پاپ 
خوان در ميان خوانندگان نيز باشد. البته هنرش 
تنها خوش صدا بودن نيســت. خط خوبى هم 
دارد، آهنگســازى مى كند، مدت هــا در راديو 
نويســندگى كرده و مدرك رسمى نجات غريق 

هم دارد!

 قارى قرآن
برخالف «اصفهانى» ناميده شــدن، سال 1345 
در تهران زاده شده و البته اصل و ريشه اش البد 
اصفهانى است. تك پسر، بلكه تك فرزند خانواده 
«اصفهانى» از آن خواننده هايى نيست كه يكباره 
و چند ساله هواى خواندن به سرش زده و دلش 
را به دريا و دنياى موســيقى زده باشد.سال 57، 
روز ورود امام «ره» و آن نوجوانى كه پيش از آغاز 
سخنرانى، قرآن خواند را اگر سنتان يارى نكند 
كه به ياد داشته باشيد، بدون شك شنيده ايد يا 
فيلمهايش را ديده ايد. «اصفهانى» خواندن را با 
قرآن آغاز كرد و پيش از انقالب در رده نوجوانان 
صاحب عنوان كشورى نيز شد و حتى قرار بود به 
مسابقات خارج كشور اعزام شود كه با مخالفت 
خانواده رو به رو شــد. قرآن را به سه روايت نزد 
اساتيد خود آموخته بود و شايد همين امروز هم 
بتواند مانند گذشته ها همان طور زيبا و به سبك 

« مصطفى اسماعيل» قرآن بخواند.

 كوچ
دايى اش اهل موسيقى بود و زمزمه هاى نخست 
براى گرايش به موســيقى اصيل را او در گوش 
«محمد مهدى» خواند. اين زمزمه ها آنقدر قوى 
بود كه بعدها او را به سمت شاگردى «شجريان» 
و «على جهاندار» بكشــاند جورى كه قبولى در 
رشته پزشكى نيز با رتبه 176 و سختى درس هاى 

اين رشته از شور و شوق موسيقيايى اش كم نكرد.
 تصنيف خوانى، ترانه و زيبايى شناسى در الحان 
موسيقى ملى ايران را نزد استادان: همايون خرم، 
بابك بيات و فريدون شهبازيان آموخت و بعدها 
به تشــويق و هدايت «شهبازيان» با دست پُر و 
شناخت كافى از موسيقى اصيل به عالم موسيقى 

«پاپ» كوچ كرد.

 اوج يا حضيض؟
من و شما در همه اين همه سال و با خواندن هاى 
«اصفهانــى» تنهــا لذت برده ايــم و مزه برخى 
از كارهايــش حاال حاالهــا در ذائقه مان خواهد 
ماند. اگر تا پيش از شــهرتش صداى او را روى 
اشعارى كه دكلمه مى كرد نشنيده باشيم، سال 
73 و سريال «آواى فاخته» را شايد ديده و ترانه 
تيتراژش را كه نخستين كار سريالى او بود البد 
شنيده ايم. كارهاى معروف ترش را بهتر و بيشتر 
از من مى شناســيد . آثارى كه با آهنگســازى 
هنرمندانى چــون: پويا نيك پور، تويجان آتاباى، 
پدرام كشــت كار، پوريا حيدرى، عليرضا كهن 
ديرى و آريا عظيمى نژاد و اشعارى از اهورا ايمان، 
ترانه مكرم، مرجان محمدى، عبدالجبار كاكايى، 
رؤيا ميرفخرايى و على معلم روانه بازار شــده و 
هر بار هم توجه مخاطبان را به خود جلب كرده 
است. با اين همه ميان اهالى موسيقى درباره پاپ 
خوانى «اصفهانى» اختالف نظر وجود دارد. خيلى 
از آن هايى كه طرفدار نوآورى هســتند و به نياز 
روز مخاطبان اهميت مى دهند، آن را كار درست 
و الزم و بموقعى مى دانند كه ســبب شهرت و 
ماندگارى «اصفهانى» شــده است. طرفداران و 
پايبندهاى به موسيقى اصيل اما معتقدند سقوط 
اصفهانى در موسيقى درست از زمان گرايش او به 
موسيقى پاپ آغاز شد. البته سقوط از كجا و كدام 

ارتفاع را نمى گويند! 

 همه چيز يك اتفاق بود
اصفهانى بارها گفته اســت: «تحت تأثير مردم 
هستم». همين جمله مى تواند راز گرايش او به 
سمت نوعى از موســيقى مردمى باشد. تفكرى 
كه نشستن در جايگاه رفيع «استادى» در عالم 
موســيقى اصيل يا احتماالً برج عاج نشينى در 
موسيقى را بر نمى تابد و دوست دارد براى مردم 
و دغدغه آن ها و خودش بخواند. چند سال پيش 
از دغدغه هاى شخصى و اجتماعى اش گفته بود 
كه ســبب تأخير در كارهايش مى شــود و حاال 
از خــوب نبودن حاالت روحــى اش در آن دوره 
حرف مى زند. او بــا اينكه بهترين «پاپ خوان» 
ايران لقب گرفته است، همچنان «شجريان» را 
استاد و اســطوره خودش مى داند. با وجود 50 
سالگى و ســابقه زياد در موسيقى معتقد است 
هنوز بايد براى شــناخت ذائقه مخاطبان تالش 
كند. نمى توانــد قضاوت كند كه از ميان ســه 
سبك سنتى، تلفيق و پاپ وضعيت كدام رشته 
بهتر اســت، فقط مى داند كه در سال هاى اخير، 
كارهايى كه فقط با اهداف تجارى به بازار آمده اند، 
تكرارها و ضعف ها سبب شده نسبت به «پاپ» 

نوعى وازدگى و دلزدگى در مردم ايجاد شود.
اين چند جمله آخر را اختصاص مى دهيم به تازه 
ترين سخنان دكتر اصفهانى كه همين ديروز به 
«ايسنا» گفته است: «موسيقى براى من هميشه 
يك دلمشــغولى بوده است. من به موسيقى به 
عنــوان يك صنعت يا فرايندى كــه از آن پول 
درمى آورم نگاه نكرده و نمى كنم. البته نمى گويم 
تا كنون از موســيقى درآمد مادى نداشــته ام و 
ندارم... براى روزهايى كه در اوج بودم هيچ تالش 
سياســتمدارانه اى نكردم و قصد نداشتم به آن 
برســم؛ اين اتفاق خودش افتاد... يك حادثه بود 
و االن نيز اگر آن شرايط تكرار شود يا نشود، يك 

اتفاق بيشتر نيست...».

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)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

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

ترانه خوانى امين اهللا رشيدى 
قدس/ امين اهللا رشيدى- خواننده سرشناس 
و آهنگساز- كه براى نام نويسى در انتخابات 
رياست جمهورى به وزارت كشور رفته بود، در 
جمع خبرنگاران حاضر شد و «يك دهن» آواز 

و تصنيف با موضوع «وطن» خواند. 

«مرادبيك» با كتانى آمد 
باشگاه خبرنگاران/ لباس محلى و كتانى 
اسپورت نوجوان 14 ساله اى از شهرستان ازنا 
كه براى نامزدى رياســت جمهورى ثبت نام 

كرد، سوژه خبرنگاران شد.

انتقاد از «رسانه درمانى»
شفاف/ قاليباف، شهردار تهران در واكنش به 
صدور بخشنامه و نامه نگارى و رسانه اى كردن 
آن ها در آســتانه انتخابات، به وسيله رئيس 
جمهور گفت: چه خوب است دولت به جاى 

«رسانه درمانى» به كار مؤثر مى پرداخت.

نيامده، فيلتر شد ؟!
مكالمه  در حالى كه ســرويس  خبرنگار/ 
صوتــى تلگرام در ايران از ديروز فعال شــد، 
اما ســاعاتى پس از راه اندازى در بسيارى از 

اپراتورهاى كشور با محدوديت روبه رو شد.

واكنش كرباسچى 
شفاف/ غالمحســين كرباسچى در نشست 
ساالنه حزب كارگزاران سازندگى گفت: من 
توطئه پندار نيســتم ولى يك مشــت «دله 
ديوانه» براى رياســت جمهــورى ثبت نام 

كرده اند.

تاريخ سازى با «شتر»!
باشــگاه خبرنگاران/ در جريان برگزارى 
جشــنواره شــتر ملك عبدالعزيز كه گويا با 
انگيزه زنده كردن تاريخ سعودى ها و معرفى 
شــتر به عنوان فرهنگ باســتانى عربستان 
برگزار مى شود، شاه سعودى با پسر و همتاى 

بحرينى اش از شترها سان ديد.

اعتراض آقامحسن
الف/ محسن رضايى، دبير مجمع تشخيص 
مصلحت در صفحه شــخصى اش مى نويسد: 
اينكه از عده اى روان پريش، فيلم و عكس تهيه 
و در رســانه هاى داخلى و خارجى به عنوان 
نامزدهاى انتخابات منتشر شود، هم توهين به 

مردم است و هم تمسخر مردمساالرى.

شوكه نشديم 
آنا/ فائزه هاشمى درباره نظر خانواده هاشمى 
رفسنجانى نســبت به ثبت نام احمدى نژاد 
گفت: ما از شــنيدن خبر احمدى نژاد شوكه 

نشديم؛ بلكه فقط خنديديم.

يك گاف ديگر ...
العالم/ رئيس جمهور آمريكا با اشاره به حمله 
اخير كشورش به پايگاه «الشعيرات سوريه» 
گفت كه واشنگتن به «عراق» حمله موشكى 

كرده است! 

گردآورى «اردوغان نامه»
عصرايران/ به نوشــته آناتولى، در آستانه 
برگزارى همه پرســى قانون اساسى تركيه، 
اردوغان- رئيس جمهور- دســتور گردآورى 
كتاب شــعرى در تمجيد از خودش را صادر 

كرد.

وعده 100 روز
شــفاف/ محمدباقرقاليباف، شهردار تهران 
مى گويد: وقتى كســى بى هيچ مبنا و تنها 
براى رأى آوردن، وعده 100 روز را مى دهد، 
مشخص است از مديريت اجرايى كشور درك 
ندارد و سپس ناچار مى شود به بى صداقتى 

روبياورد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/3213/04

23/4700/20 4/285/02

19/0519/38

5/576/30

19/2419/56
گشت و گذار در دهلى كهنه

ايستگاه/ آرمين صميمى: 
با دوست و رفيق هندى مان 
رفتيم،  كهنــه  دهلــى  به 
محله اى شلوغ و قديمى كه 
مسجد جامع دهلى هم در 

آن است. 
مســجدى كــه گنبــد و 
گلدسته هايش از خيابان هاى 
دهلى كهنه پيداست. مسجد 
جامع دهلى يا مسجد جهان 
نمــا از مهم ترين مســاجد 

هندوستان و بزرگ ترين و زيباترين مساجد جهان اسالم تا آخر قرن بيستم بوده 
است. 

در كتاب «نقش پارسى بر احجار هند» آمده است: به دستور شاه جهان- پنجمين 
امپراتــور گوركانى يا خراســانى هند- بناى آن در ســال 1060 هجرى (برابر با 
1650م) شروع شد و 6 سال به درازا كشيد و روز عيد فطر 1066 بهره بردارى شد. 
اين مســجد روبه روى قلعه ســرخ در قســمت دهلى قديم- كه شاه جهان آباد 

مى نامندش- قرار دارد و از مراكز مسلمانان هندى است. 
اين مســجد به مسجد «موتى مرواريد» شــهر آگرا بسيار شباهت دارد. پيش از 
جنگ 1857 استقالل هندوستان، نزديك درِ جنوبى مسجد يك مدرسه اسالمى 
بوده كه در جنگ اســتقالل - به تمامى- تخريب شد. بازار بزرگ چندى چوك 
-به معناى ميدان نقره- نيز در قســمت شــمالى اين مسجد است. همان بازارى 
كه نادرشاه در آن شمارى از ياغيان را به دار آويخت. بازار چندى چوك به فرمان 
جهان آرا بيگم - دختر شاه جهان- ساخته شد و يادآور هنر، فرهنگ و تمدن عصر 

گوركانيان- خراسانيان- سرزمين هند است.
دهلى كهنه، محله اى فقير نشين است و شمار گداهايى كه روى پله هاى مشرف 
به مســجد نشسته اند، چنان زياد است كه براى عبور بايد از البه الى تونل گداها 

بگذريد. 
براى ورود به اين مســجد بزرگ بايد كفش هايتان را از پا درآوريد. نه تنها در اين 
مسجد كه براى ورود به معابد نيز بايد بدون كفش وارد شويد، زيرا هندوها به پا 

داشتن كفش را بى نزاكتى به حرمت اماكن مقدس مى پندارند. 
نماز جماعت نيز در اين مسجد برگزار مى شود. 

به وقت ورود، اگر دوربين داشته باشيد بايد فيش 300 روپيه اى براى عكس گرفتن 
از مســجد تهيه كنيد. در هند در هر جا كه بتوانند، بابت هر چيزى از شما پول 

مى گيرند و دست شما براى اعتراض كردن به هيچ جا بند نيست!

گزارش از سفر

امره ِپكر/ توييتر 
ايستگاه/  خبرنگار وال اســتريت ژورنال در توييتى به استفاده از مادر همه بمب ها در افغانستان واكنش 
نشان مى دهد و مى گويد: انگيزه آمريكا از اين كار، نه داعش بلكه به رخ كشيدن قدرت خودش به رقيبان 

بوده است.

احمدرضا عابدزاده / اينستاگرام 
ايستگاه/  دروازه بان محبوب سال هاى پيشــين تيم ملى- در اينستاگرام خود- روز دروازه بان را به همه 

دروازه بانان تبريك گفته و ابراز اميدوارى كرده، دروازه همه دروازه بانان بسته بماند!

پاول دوروف - توييتر 
ايستگاه/  مديرعامل تلگرام، تنها ساعاتى پس از برقرارى تماس هاى صوتى اين شبكه اجتماعى، در پاسخ 
به يك كاربر ايرانى كه از او پرسيده بود چرا اين قابليت با اختالل همراه است، گفت: اپراتورهاى ايرانى آن 

را فيلتر كرده اند.

مهراب قاسم خانى / اينستاگرام 
ايستگاه/  نويسنده طنز تلويزيون و سينماى ايران با انتشار عكسى از شناسنامه اش در اينستاگرام، مى گويد: 

او نيز قصد دارد در ميان خيل فراوان نامزدهاى انتخابات، براى رياست جمهورى نامزد شود!
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