
 سخنگوى ناجا عنوان كرد  

جزئيات شهادت 10 مرزبان ايرانى در حمله تروريستى
 اخبار   سردار منتظرالمهدى با اشاره به درگيرى عصر ديروز مرزبانان استان سيستان 
و بلوچستان با اشرار تروريست و شهادت تعدادى از مأموران مرزبانى در تشريح جزئيات 
اين خبر گفت: در پى گشت زنى مرزبانان منطقه ميرجاوه تعدادى از تروريست ها از داخل 
خاك پاكستان اقدام به شليك گلوله هاى دوربرد به سمت مأموران مرزبانى كردند كه 
در پى اين حمله تروريستى، متأسفانه 10 مأمور مرزبانى كشورمان به شهادت رسيدند. 
سخنگوى نيروى انتظامى با تأكيد بر اين كه مرزبانان كشورمان با سالح هاى دوربرد و از 

داخل خاك پاكستان مورد حمله قرار...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محسن مهديان 

مدل سياست ورزى تكنوكرات ها در عدم شفافيت است. تا وقتى شفافيت نباشد در 
قدرت حضور دارند و به محض تنوير فضاى اجتماعى به شدت متضرر مى شوند، 
براى همين مهم ترين دغدغه اين جريان حفظ وضع موجود و تداوم جهل عمومى 
از طريق مبارزه با شفافيت و رســانه ها- كه مأموريت اصلى آن ها شفاف سازى 

است- مى باشد. اين جريان در دهه 70 سابقه بسيار تلخى از...

امضاى چه كسى پاى بلند مرتبه سازى است

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

دروغ است بگوييم
كارخانه اى تعطيل نشده است

تحصيل رايگان 250 دانشجوى محروم 
در دانشگاه امام رضا

منصوريان: تيم بزرگ 
امكانات بزرگ مى خواهد

2 3  دانشجوى محروم 14

 

آسمانى فيروزه اى در 80 مترى عمق زمين
 قدس خراسان  يــك جهانگرد اروپايى عكسى پا به پاى كارگران در معدن سنگ هاى قيمتى

دارد كه 110 ســال پيش، از روســتايى در اطراف 
نيشابور گرفته است. در اين عكس، مردان و كودكانى 
با لباس هاى آن روزگار، با غربال هايى در دست، در 

جوى آب دنبال چيزى مى گردند. اين قديمى ترين 
عكســى است كه از روســتاى «معدن» وجود دارد. 
امروز هم كه سرى به روستاى معدن بزنيد، مردان 

 ............ صفحه 4و زنان فراوانى را...

معاون وزير صنعت: معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى: نگرانى هاي ى كه در گفت و گوى اختصاصى با قدس مطرح شد

وضعيت 19 ميليون يمنى بحرانى است

هشدار سازمان 
ملل در پى بروز 

فاجعه انسانى
در يمن

تاخت و تاز گرانى در بازار

مسئوالن 
«ستاد تنظيم بازار» 

در ستادهاى 
انتخاباتى

 ............ صفحه 5 ............ صفحه 7

:حضرت محمد
هر كس 

پرهيزگارى 
روزى اش شده باشد، 

خير دنيا و آخرت 
را نصيب مى برد.
كنزالعمال ج 3 ص 91
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نگاهى به 
وعده هاى انتخاباتى كانديداها

رقابت شعارها
و برنامه ها

حجت االسالم
والمسلمين رئيسى:

رقيب فقر و بيكارى 
در كشور هستم

محمد باقر قاليباف:

ايجاد5ميليون شغل 
را تعهد مى دهم

اسحاق جهانگيرى:

در عمرم از كارى 
انصراف نداده ام 

مى خواهم 
رئيس جمهور شوم

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

فرارسيدن شعبان المعظم را به عموم مسلمانان تبريك مى گوييم

 پرداخت قسطى حقوق كارگران!

 ............ صفحه 7

نماينــده اصالح طلب مجلــس مى گويد: 
متأسفانه در شــرايط كنونى واسطه هايى 
هســتند كه با ارائه قراردادهاى موقت با 
كارگران، حقوق و دستمزد آن ها را به موقع 
و كامل از كارفرماها دريافت مى كنند اما اين 
حقوق ها كه در جمع مبالغ هنگفتى مى شود 
را پس از چند ماه و حتى به صورت تقسيط 

به كارگران پرداخت مى كنند



سخنگوى ناجا عنوان كرد

جزئيات شهادت 10 مرزبان ايرانى در حمله تروريست ها

خبر

تسنيم: سردار منتظرالمهدى با اشاره به درگيرى عصر ديروز 
مرزبانان استان سيستان و بلوچستان با اشرار تروريست و شهادت 
تعدادى از ماموران مرزبانى در تشريح جزئيات اين خبر گفت: در 
پى گشت زنى مرزبانان منطقه ميرجاوه تعدادى از تروريست ها از 
داخل خاك پاكستان اقدام به شليك گلوله هاى دوربرد به سمت 
ماموران مرزبانى كردند كه در پى اين حمله تروريستى، متاسفانه 

10 مامور مرزبانى كشورمان به شهادت رسيدند.
 سخنگوى نيروى انتظامى با تاكيد بر اين كه مرزبانان كشورمان 

حمله  مورد  پاكستان  خاك  داخل  از  و  دوربرد  با سالح هاى 
قرار گرفته اند، اضافه كرد: مسئوليت اين اقدام بر عهده دولت 

پاكستان است و آنها بايد پاسخگوى اين اقدام باشند. 
با شهادت يكى از سربازان مجروح حادثه تروريستى مرز ميرجاوه 
در بيمارستان تعداد شهداى اين حادثه تا شب گذشته به 10 نفر 
افزايش پيدا كرد. گروهك تكفيرى - تروريستى جيش الظلم، 
مسئوليت حمله به مرزبانان جمهورى اسالمى ايران را بر عهده 

گرفت.

معاون وزير صنعت:

دروغ است بگوييم كارخانه اى تعطيل نشده است

گزارش خبرى

 اقتصاد   تعطيلى دامنه دار برخى شركت ها 
وانعكاس آن در رسانه، سرانجام وزير صنعت 
و معاون را به واكنش واداشت. يزدانى معاون 
نعمت زاده تاكيد كرد كــه دراين دولت هم 
تعطيلى شــركت ها وجود داشــته است اما 
نسبت به آمار آن اظهار بى اطالعى كرد. وزير 
اين را هم گفت كه  تعطيلى برخى كارخانه ها 
ربطى به سه چهار سال اخير ندارد و تعدادى 
از آن ها از 10 تا 15 ســال پيش تعطيل بوده 
اند، اما صاحبان آن ها اگر عالقه مند باشــند 

مى توانند آن ها را بازسازى كنند.
 نكته قابل تامل اينكه مســئوالن از تعطيلى 
شــركت ها دردولت قبل آمار ارائه دادند، اما 
درمورد دولت فعلى به اين نكته بسنده كردند 

كه آمارى ندارند.
دراين باره محمد رضا نعمت زاده گفت:اين ها 
كارخانه هاى قديمى و فرســوده بوده اند كه 
صاحبان آن ها اگر عالقه مند باشند مى توانند 
آن ها را بازسازى كنند و خود من هم درباره 
كارخانــه ارج و آزمايش بيش از 10 جلســه 
برگزار كردم، اما متأســفانه اين كارخانه ها به 
كسانى واگذار شده كه اهل اين كار نيستند و 
حتى بعضى از آنان خارج از كشور هستند و يا 

سرمايه كافى براى اين كار ندارند.
وزير صنعــت تأكيد كــرد:  كارخانه ارج در 
جايى قــرار گرفته كه زمين آن اكنون ارزش 
پيدا كرده اســت و صاحبان آن رغبت ندارند 
درآنجا براى همان كار قبلى مجدداً ســرمايه 
گذارى كننــد و اين طبيعــت كار در تمام 
دنياست كه برخى شركت ها منحل و تعطيل 
مى شــوند  و در كنارش شركت هاى جديد 

تشكيل مى شود.
امــا واكنش معاون وزير صنعــت جالب بود. 
وى درنشست خبرى با بيان اينكه در دولت 
يازدهم نيز تعطيلى برخى واحدهاى صنعتى 
را در شــهرك ها و نواحى صنعتى داشته ايم، 

گفت:االن آمــارى از تعداد اين واحدها ندارم 
ولى اين اطالعات را ارائه خواهيم داد.

على يزدانى اظهار داشت: تعطيلى واحدهاى 
صنعتى مربــوط به همه دولت هاســت. در 
دولت فعلى نيز ايــن اتفاق افتاده و اقداماتى 
در چارچوب سياست هاى اقتصاد مقاومتى در 

حال انجام است.
وى در خصــوص عملكــرد دولــت يازدهم 
در بخــش صنايــع كوچك و شــهرك هاى 
صنعتى يادآور شــد در سال گذشته 1081 
واحد صنعتى تعطيل شــده در دولت قبل را 
به چرخه توليد برگردانديــم، در كل دوران 
دولت يازدهم 3468 واحد تعطيل شــده با 
اشــتغالزايى 57 هزار و 460 نفرى به چرخه 

توليد بازگشتند.
به گزارش تسنيم معاون وزير صنعت با اعالم 
اينكه هم اكنون آمار نهايى ميزان واحدهاى 
توليدى را به تفكيك ســال و داليل تعطيلى 

آن ها ندارم، تصريح كرد: اينكه بگوييم واحدى 
تعطيل نشده، دروغ است اما اگر بنگاهى قبل 
از انقالب احداث شده باشد دليلى ندارد كه تا 

ابد فعال باشد.
على يزدانى با اشاره به اينكه آمار روند تعطيلى 
واحدهــاى توليدى در دولت هاى گذشــته 
متفاوت است، اظهار داشت: در مجموع سهم 
دولت قبل در تعطيلى واحدهاى توليدى 48 

درصد بوده است.
وى با بيان اينكه در ابتداى دولت بيش از 12 
هزار واحد تعطيــل و متوقف بودند، افزود:در 
حال حاضرميزان تعطيلى ها به حدود 7000 

واحد كاهش يافته است. 

  تعطيلى 1000 كارگاه توليدى دريك سال!
درهمين حال  رئيس مجمع عالى نمايندگان 
كارگران ايــران هم ازتعطيلى  1000 كارگاه 
تحت پوشــش مجمع نماينــدگان به دليل 

سياست هاى غلط دولت خبرداد.
ياراحمديان بــا بيان اينكــه 5000 كارگاه 
در سراسر كشــور اعضاى مجمع را تشكيل 
مى دهند، گفت: طبق گزارش ها 20 درصد از 
اين كارگاه ها كه مشمول كسب و كارهاى 10 
نفره تا چند هزار نفره هســتند، يا تعطيل و 
يا در حال تعطيلى هستند كه شامل 1000 

كارگاه مى شود.
وى گفت: ايــن در حالــى اســت كــه بقيه 
كارگاه هــاى توليدى 60 درصــد از ظرفيت 
توليدى شان را كاهش دادند كه اين موضوع 
به دليل از دست رفتن فرصت هاى شغلى به 

دليل واردات انبوه و قاچاق كاال بود. 

 700 كارگر ايرانا بيكار شدند
خزانــه دار و عضو هيئت مديره مجمع عالى 
كارگران با اشاره به تعطيلى واحدهاى توليدى 
گفت: «ايرانا» 700 نيروى كارگر داشت، كه از 
سال گذشته تعطيل شده و اكنون حدود يك 

سال است كه فعاليت نمى كند.
  تاجيك، با اشــاره به تعطيلــى واحدهاى 
توليدى گفت: در ســال 95 تا شــهريور ماه 
950 كارگاه زير مجموعه استان تهران بود كه 
از آن تعداد روغن نباتى جهان، قو، ارج و ايرانا 

تعطيل شد.
 وى ادامه داد:شركت ســهامى عام كارخانه 
ايــران (ايرانا) اوليــن توليدكننده كاشــى 
ديــوارى به روش صنعتى در ايــران بود كه 
در ســال1336 با سرمايه 520 ميليون ريال 
تحت شــماره 5904 به ثبت رسيد و داراى 
700 كارمنــد بود كه در حال حاضر تعطيل

است.
خط توليد و ملك فروخته شده است و هر چه 
از توليدات سال هاى قبل است با قيمت نصف 
به بازار ارســال و صرفاً براى گرفتن مطالبات 

باقى است.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

استفاده زائران از مچ بند هاى الكترونيك در حج امسال   باشگاه خبرنگاران: حميد محمدى رئيس سازمان حج و زيارت درباره استفاده زائران حج تمتع از دستبند هاى الكترونيكى اظهار داشت: 
در مذاكرات سال گذشته با مسئوالن حج عربستان مطرح شد كه اين كشور طرحى براى استفاده زائران از دستبندهاى الكترونيكى دارد. وى افزود: بعد از فاجعه منا كارشناسان سازمان حج و زيارت به اين 

فكر افتادند كه امكاناتى را فراهم كنند تا بتوانيم هويت زائران را راحت تر تشخيص دهيم زيرا عمده زائران كشور ما را افراد با ميانگين 65 سال به باال تشكيل مى دهند و سن زيادى دارند.

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

 مهر  ســردار حسين دهقان وزير دفاع و 
پشتيبانى نيروهاى مســلح كشورمان در 
«ششــمين كنفرانس امنيــت بين الملل 
مسكو» طى سخنانى به تشريح تهديدات 

امنيتى جهان پرداخت.
وزير دفــاع در ابتــداى ايــن كنفرانس 
يادآور شــد؛ مهم ترين ويژگى نظم امنيت 
بين الملل پس از پايان دوران جنگ سرد، 
بــى نظمى، عدم قطعيت و ســيال بودن 
آن اســت. اين نظام امنيتى در حال گذار 
اگرچه بر اصول و قواعدى همچون پذيرش 
حق تعيين سرنوشــت ملت ها، احترام به 
حاكميت ملى، عدم مداخله 
در امور داخلى ديگر كشورها 
و غيرقانونى بودن توسل به 
زور استوار بود اما با اقدامات 
غيرقانونــى غــرب و بويژه 
آمريكا و نقــض اين اصول 
در مناطق مختلف جهان با 
چالش هاى نظامى و امنيتى 
تركيبى  پيچيــده،  متعدد، 
و ســيال مواجــه گرديده و 
با توســعه ناامنى، بى ثباتى 
و آشــوب، امنيت جهان را 
به صورت جــدى به خطر 

انداخته است.

 مهم ترين تهديدات امنيت جهانى 
وزير دفاع در ادامه اين كنفرانس اعالم كرد، 
مهم ترين تهديدات امنيت جهانى به شرح 
زير اســت:  بى مسئوليتى در گفتار، رفتار 
و تصميمات رئيس جمهور جديد آمريكا؛ 
استمرار بحران منطقه خاورميانه و به طور 
خاص عدم تحقق خواست و آرمان تاريخى 
ملت فلسطين؛ فعال شدن تنش تاريخى 
شــبه جزيره كره با غــرب؛ ادامه حمايت 
آمريكا، اســرائيل، انگليس و عربستان از 
جريانات تروريستى تكفيرى و تالش آن ها 
براى ادامه سياســت حفظ موازنه نظامى 
اين گروه ها با دولت هاى درگير، توســعه 
و افزايش حضور تروريســت هاى تكفيرى 
شكست خورده در عراق و سوريه به ساير 

كشورها و باالرفتن فعاليت هاى تروريستى 
در اين مناطق.

 تالش آمريكايى ها 
تشكيل فاشيسم جهانى است

وى در ادامــه گفــت: آمريكايى ها تالش 
دارنــد تا بــا دكترين جديد و سياســت 
«تجارى ســازى امنيت» شكل جديدى از 
« فاشيسم جهانى » را به  نمايش گذاشته 
و نقش آينــده خود را در نظام بين الملل 
تثبيت نمايند. نتيجه اين سياســت خلق 
تهديدات موهوم و ساختگى و تقسيم كار با 
متحدان منطقه اى و فرامنطقه اى در القاى 
دگرهراســى بويژه درخصوص كشورهاى 
روســيه، چين و ايران اســت تا با توجيه 
حضور، استقرار پايگاه هاى جديد و مداخله 
بيشــتر در مناطق مختلف از جمله غرب 
آسيا، آســياى شرقى و جنوب شرق آسيا 
و مرزهاى اروپاى شرقى بازگشت به دوران 
جنگ سرد، ضمن چپاول ثروت اين مناطق 
به بهانه تأمين امنيت كشورهاى متحد، از 
ضرورى ترين نياز كشــورهاى جهان كه 
همانا تأمين صلح، امنيت و توسعه پايدار 

است، جلوگيرى به عمل آورد. حمله اخير 
آمريكا به خاك سوريه كه بر خالف تمامى 
قواعد حقوقى بين المللى است، در همين 

راستا ارزيابى مى شود.

 نظم جديد جهانى بايد مبتنى
 بر نظام چند قطبى باشد

ســردار دهقان همچنين يادآورشــد؛ بى 
ثباتى، ناامنى، خشونت گرايى و تروريسم 
در جهان امروزى زاييده شــرايطى است 
كه در سه دهه اخير بر مناسبات جهانى و 
در جهت تثبيت نظامى تك قطبى توسط 
آمريكا ايجاد و توسعه يافته و تنها راه برون 
رفت از اين شــرايط، گذار به نظم جديد 
مبتنى بر نظامى چند قطبى با شاخصه هاى 
مهمى چون نفى سلطه، نفى هرگونه هژمون 
منطقه اى و جهانى مى باشد. مهم ترين ابزار 
تحقق ايــن نظم، حس مشــاركت همه 
كشورهاســت و اين فرصت ارزشــمند و 
بى نظيرى است كه مى تواند زمينه اجراى 
طرح هاى ســازنده و توســعه كشورها را 
فراهــم آورده و منجر به امنيت ســازى و 
توســعه پايدار منطقه اى و جهانى شــود.

 باورهاى جمهورى اسالمى ايران 
در نظام جهانى

وزير دفــاع كشــورمان در پايان اعالم 
كرد، باور جمهورى اسالمى ايران براين 
اســت كه آمريكا و هيچ كشور ديگرى 
قادر نيست در خاورميانه، شمال آفريقا 
و شــبه قاره با حمايت از جنگ و ترور 
و ســازمان هاى تروريســتى به اهداف 

سياسى و توسعه طلبانه خود برسد. 
باور جمهورى اسالمى ايران براين است 
كــه اگر تروريســم نظامى در ســوريه 
و عراق نابود نشــود، بــه زودى تمامى 
حاميان ريز و درشــت خــود از جمله 
عربستان، تركيه، آمريكا و اروپا را تحت 
قرار  تروريستى  اقدامات  ترين  وحشيانه 
خواهنــد داد. باور جمهورى اســالمى 
ايران براين است كه جبهه شكل گرفته 
در ســوريه توسط روسيه، ايران و دولت 
قانونى و مشروع ســوريه و ملت مقاوم 
اين كشور بر تروريست ها غلبه خواهند 
كــرد و مــا منطقه و جهانــى امن تر و 
باثبات تر را در پايان اين كارزار خواهيم 

داشت.

وزير دفاع در كنفرانس امنيت بين الملل مسكو:

حمله آمريكا به خاك سوريه بر خالف قواعد حقوقى بين الملل است

 آقاى روحانى كه وعده صد روزه خود را تكذيب مى كند با چه رويى دوباره وعده 
صد روزه مى دهد؟ 9010000745

 آقاى روحانى، با چه رويى دوباره نامزد ميشى . بسه، اگه هر كسى جاى شما بود 
از خجالت اسم نامزد شدن رو هم نمى آورد. 9390001288

 آقاى روحانى حرف ما را نمى فهمند،چون هرچه ما مى گوييم ايشــان مى خندند 
وهرچــه ايشــان مى گويند ما مى گرييم. به خدا خســته شــديم ديگــه بريديم. 

9150007819
 تعرفه واردات از گمركات :يعنى هر چى دوست دارى وارد كن ممنوعيتى نيست، 

يعنى گور باباى صنايع داخلى و توليد ملى.  9390003589
 ســخن آقاى آشــنا دليل محكم براى عدم زنده بودن مناظرات است ! اى كاش 

مسئوالن در دام رسانه نمى افتادند.9350007054
 باسالم! ستون حرف مردم بيان واقعيت هاست چرا بعضى ها نمى خواهند واقعيت ها 
را درك كنند؟ دولت يازدهم چهار ســال عمر مردم را تحت فشــار گرانى و تورم و 
بيكارى و ركود هدر داده. فقر و فساد ناشى از بى تدبيرى وعدم تخصص و تعهد در 
جامعه بيداد مى كند، آن وقت مردم هيچى نگن؟ تازه مى گويند ركود نداريم! هزاران 
كارخانه و كارگاه در سراسر ايران خوابيده و كارگرها بيكارشده اند خانواده هاشون در 
شرايط سختى به سر مى برند، آن وقت مى گويند ما ركود نداريم! خدا از حق الناس 
نمى گذرد. روز قيامت تمام كســانى كه مسبب اين مصيبت بودند بايد جواب پس 

بدهند.9190005400
 ايــن دولت غيــر از بيكارى، فقر، گرانــى و دروغ چيزى عايدمــان نكرده، بايد 
تغييرى صورت بگيره، حاصل كار اين دولت طالق همسرم شده و آوارگى دو فرزند 

15و12ساله ام. 9150008334
 ما تعجب مى كنيم از اينكه آقايان ميرســليم و هاشمى طبا، حتى درصدى هم 

شانس پيروزى ندارند، چرا با ديگر نامزدها رقابت مى كنند؟9100003750
 آقاى رئيس محترم سازمان صداو سيما لطف كنيد به زير مجموعه تون بفرماييد 
كه در سال نو سريال هاى جديد و سينمايى جذاب تدارك ببينند مخصوصاً در ماه 
مبارك رمضان كه در شأن و منزلت اين ماه هم باشه، چون اين كار باعث سرگرمى 

مردم و گاهى عبرتشون ميشه و از فكر و خيال در مى آيند. 9110006339
 آقاى آشــنا چطور سال 92 مناظره براى آقاى روحانى آزاد برگزار شد، ولى امروز 
كه دولت مى خواهد پاسخگوى عملكردهايش باشد سؤاالت بايد از قبل به كانديداها 

اطالع داده شود. آقاى آشنا لطفاً به شعور ملت توهين نفرماييد. 9350002256
 چه شد آن قول سال 95 كه بانك ها با آن دكوراسيون و مبلمان شيك فرمودند 
از سال96براى وام ازدواج نام نويسى مى كنيم؟ آقاى سيف موهاى جوانان سفيد شد. 

9360006158
 هر روز از4 تا 7 صبح شبكه خبر را نگاه مى كنم، هر روز يك سرى مستند كوتاه 
پخش مى كند، بعد فرداش دوباره عيناً پخش مى كند! يك نفر شبكه خبر را از خواب 

بيدار كند. 9190006557
 سالم. چرا بايدعوض كردن يك گواهينامه 80000 تومان هزينه داشته باشه،عوض 
كردن گواهينامه، كارت پايان خدمت، شناسنامه، كارت ملى بايد مجانى باشه نه باالى 
50هزار تومان هزينه داشته باشه،فكر كنم تو اين كشور نفس كشيدن هم چندى بعد 

پولى بشه، هر جا مى ريم اول پول مى خوان! 9110006820
 آقايى كه مى گويى دولت در تلويزيون هيچ نقشى ندارد پس اين شوراى نظارت 
دولت برصدا و سيما كه سردسته اش  حسام الدين آشناست، چرا مجرى هاى اصالح 
طلب را ســر كار آورد و مجرى هاى انقالبى رو انداخت كنــار، بعد تمام دكورهاى 
تلويزيون رو بنفش كرد و بعد برنامه اى رو كه مشتشون رو باز مى كرد يه مدت تعطيل 

كرد؛ باز هم ميگى دولت نقشى تو تلويزيون نداره. 9150008334
 صداوســيما در برنامه هاى ويژه و مصاحبه هاى مردمــى كامالً در تخريب آقاى 
روحانى با رقباى جدى ايشان هماهنگ شده است. ولى عسگرى فراموش كرده است 

كه هميشه ملت ايران برعكس صداوسيماعمل كرده اند.  9150006312
 چــرا روحانى رد صالحيت نشــد كســى كه چهار ســال فاتحــه مملكت رو 
خوند آيا صالحيت داره دوباره بياد و با پررويى بيشــتر به ما و كشــور ما پوز خند 

بزنه.9150001495
 آقاى روحانى در قزوين وعده دادند طى روزهاى آينده حقايقى را براى مردم بيان 
مى كنند. از ايشان تقاضا دارم حقايق قرارداد كرسنت و چندين قرارداد نفتى بدتر از 
آن را كه در اين سال ها منعقد كرده اند، حقايق حقوق نجومى، مديران دو تابعيتى و 
حمايت مداوم ايشان از فتنه گران و اقدامات نزديكانشان بخصوص حسين فريدون 

را براى ملت بيان كنند . 

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

بازديد رئيس دفتر مقام معظم رهبرى 
از صحن و شبستان حضرت زهرا(س)

فارس: همزمان با عيد ســعيد مبعث، 
رئيس دفتــر مقام معظم رهبرى از طرح 
توسعه حرم مطهر علوى كه مزين به نام 
صحن و شبستان حضرت زهرا(س) است، 
ديدن كرد. حجت االســالم و المسلمين 
محمدى گلپايگانى در جريان اين بازديد، 
با اشــاره به شخصيت اجتماعى حضرت 
على(ع) و حضرت فاطمه زهرا(س) شــكوه و عظمت صحن مطهر حضرت زهرا 
( س) را نشــانگر اوج ارادت و عالقه مردم شــريف ايران اسالمى به پيشگاه امير 
المومنين على (ع) و بى بى دو عالم حضرت زهرا(س) دانست. وى با بيان اينكه 
توسعه حرم امام على(ع) تحت عنوان پروژه صحن و شبستان حضرت زهرا(س) 
در حال اجراست، افزود: بخش عمده اين طرح آماده شده و بخش باقيمانده آن نيز 

تا پايان سال 96 تكميل مى شود تا تقديم شيفتگان اهل بيت(ع) شود.

آخوندى در جمع خبرنگاران:
بيش از 19 ميليون نفر 

در بدمسكنى بسيار شديدى به سر مى برند
فــارس: عباس آخونــدى وزيــر راه و 
شهرسازى در حاشيه جلسه هيئت دولت 
در جمع خبرنگاران در پاسخ به اين پرسش 
كه رئيس جمهور در سخنان روز گذشته 
به عدم خروج بخش مسكن از ركود اشاره 
كردند، آيا دولت براى رفع اين مشــكل 
نمى خواهد اقدامى كند، گفت: بازار مسكن 
يكى از بازارهايى است كه بيشترين دستكارى در آن شده بود، بنده آمارهاى سال 
95 را مرتب به مردم گزارش كرده ام، اعتقادم بر اين است كه بيش از 19 ميليون نفر 
در بدمسكنى بسيار شديدى به سر مى برند وهمچنين بيش از 250 ميليارد دالر 

ثروت ملى ايران عاطل و باطل مانده است.

پس از 6 ماه تأخير
سفير جديد ايران در سوريه سرانجام وارد دمشق شد

مهر: جواد ترك آبادى ســفير جديد جمهورى اسالمى ايران در دمشق به عنوان 
محل مأموريت جديد خود وارد ســوريه شد. ترك آبادى تا پيش از اين انتصاب، 
رئيس اداره اول شــمال و غرب آفريقا، سفير ايران در سودان، بحرين، نيجريه و 
كاردار جمهورى اسالمى ايران در كويت بوده است. پيش از ترك آبادى محمدرضا 
رئوف شــيبانى، عهده دار سفارت ايران در دمشق بود كه از 29 مهرماه به تهران 

فراخوانده شده و سفارت ايران بدون سفير اداره مى شد.

معاون وزير صنعت در شهركرد:
4 ميليون بيكار تحصيلكرده در كشور وجود دارد

تســنيم :برات قباديان در همايش هم انديشى صنعت و دانشگاه اظهار داشت: 
اكنون 5 ميليون نفر در دانشگاه ها در حال تحصيل هستند كه ساالنه يك ميليون 
و 200 هزار نفر دانش آموخته مى شوند كه با جمع 4 ميليون بيكار تحصيلكرده 
دانشــگاهى تا چهار ســال آينده تعداد بيكاران تحصيلكرده كشور به 9 ميليون 
مى رســد. وى با بيان اينكه طرح هاى زيادى براى اشــتغال داشتيم، افزود: اين 
طرح ها موفقيت آميز نبودند چرا كه فاقد مطالعه بودند. معاون آموزش و پژوهش 
وزير صنعت با بيان اينكه مگر دولت ها تا چه اندازه مى توانند شغل ايجاد كنند، 
بيان كرد: با داشــتن 100 هزار واحد اقتصادى صنعتى و توليدى الك پشــتى 

نمى توانيم جلو برويم.

 بى ثباتى، ناامنى، 
خشونت گرايى و 
تروريسم در جهان 
امروزى زاييده 
شرايطى است كه 
در سه دهه اخير 
بر مناسبات جهانى 
و در جهت تثبيت 
نظامى تك قطبى 
توسط آمريكا 
ايجاد شده است

بــــــــرش

يكى از بازارهايى است كه بيشترين دستكارى در آن شده بود، بنده آمارهاى سال 

شماره پيامك: 30004567

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

محسن مهديان 
كارشناس مسائل سياسى

امضاى چه كسى پاى 
بلند مرتبه سازى است

مدل سياســت ورزى تكنوكرات ها در شفاف 
نبودن اســت. تا وقتى شــفافيت نباشــد در 
قدرت حضور دارنــد و به محض تنوير فضاى 
اجتماعى به شــدت متضرر مى شــوند، براى 
همين مهم ترين دغدغه اين جريان حفظ وضع 
موجود و تداوم جهل عمومى از طريق مبارزه با 
شفافيت و رسانه ها- كه مأموريت اصلى آن ها 

شفاف سازى است- مى باشد.
اين جريان در دهه 70 ســابقه بسيار تلخى از 
تقابل با رسانه ها و منتقدان دارند. تكنوكرات هاى 
امروز ميراثداران همان جريان سابق هستند، كه 
حتى ژنرال هــاى خود را هم تغيير نداده اند و 
با همان طايفه كهنســال وارد ميدان شده اند. 
مهم ترين شــاخص اين جريان تكيه بر جهل 

مردمى و ساخت ظاهر دموكرات است. 
تنها دو نمونه از سبك كنشى دولت در مواجهه 
با مخالفان را طى يكى دو روز گذشــته مرور 
مى كنيم؛ يكى مواجهه رئيس جمهور محترم 
با پخش زنده مناظرات انتخاباتى بود. بالفاصله 
بعد از اينكه خبر منع مناظره زنده در رسانه ها 
منتشر شد، آقاى روحانى در مصاحبه اى به اين 
تصميم واكنش نشان داد و درخواست تجديد 
نظر كرد. در اين ميــان احدى از تركيب رأى 
دهندگان خبر نداشت تا اينكه با مصاحبه يك 
عضو كميته مسئول، مشخص شد نماينده هاى 
دولت در اين كميته مخالف برگزارى مناظره 

زنده بوده اند. 
دوم، اظهــارات جناب رئيس جمهــور درباره 
فــروش تراكم در تهران اســت. جناب رئيس 
جمهور طــورى وانمود كردند كه عامل تراكم 
فروشــى بى ضابطه و بلندمرتبه ســازى در 
تهران مديريت شهرى است. ممكن است مردم 
درجريان قوانين جارى شهرى نباشند اما آقاى 
رئيس جمهــور خوب مى دانند كه امضاى چه 

كسى پاى تراكم فروشى در تهران است.
بلندمرتبه ســازى و فروش تراكم بر مبناى دو 
مجوز اســت؛ يكى طرح تفصيلى شهر كه در 
دهــه 70 و در زمان رياســت جمهورى وقت 
تصويب شــده است و ديگر كميسيون ماده 5 
است كه نســبت به فروش تراكم و مجوز برج 
سازى تصميم گرفته اند. درباره طرح تفصيلى 
كه تكليف روشــن اســت و تاريخ تصويب و 

تركيب تصميم گيران گوياست. 
اما درباره كميسيون ماده 5 نيز اين كميسيون 
شامل هشت عضو است كه تنها يك عضو آن از 
شهردارى است و اعضاى ديگر آن، يك نفر عضو 
شوراى شهر و 6 نفر از شخصيت هاى حقوقى 
دولتى هستند و تصميم گيرى اجماعى اتخاذ 
مى شــود. با اين تفاسير امضاى چه كسى پاى 

بلند مرتبه سازى است؟ 
هرنوع شــفافيت مانعى جدى بر حفظ قدرت 
تكنوكرات هاســت؛ حيات اين جريان به تداوم 
و اســتمرار جهل عمومى است، به طورى كه 
در جريان چهار ســال گذشته هر گاه رسانه ها 
خواســتند به شفاف ســازى براى موضوعات 
مختلف بپردازند، شــخص رئيــس جمهور و 
كابينه ايشان رفتارى متناقض و خصمانه را با 

رسانه ها انجام دادند.

پور محمدى:
نبايد اين گونه جلوه دهيم كه 

فقط يك عده مى توانند كار كنند

 سياســت/ آرش خليل خانــه   وزيــر 
دادگســترى با تأكيد بر اينكه فضاى ارتباطى 
بــراى مردم بايد باز بماند و ســرعت ارتباطات 
تضمين شــود، گفت: كانال هاى مشــكوك و 
مضر در فضاى مجازى بايد شناســايى و فيلتر 
شوند. مصطفى پورمحمدى در حاشيه جلسه 
هيئت دولت در پاسخ به پرسشى درباره مسدود 
شــدن امكان مكالمه صوتى نرم افزار تلگرام و 
ادامه فعاليت كانال ها و گروه هاى مشــكل دار 
افزود: اين بســتر توسعه كشور و بستر سالمت 
خوب و ســالمت ادارى و اقتصادى به سرعت 
اطالعات و شــفاف ســازى و تبادل اطالعات 
اســت و االن دولت الكترونيك شاخص رشد و 
توسعه و ارزانى خدمات و سرعت عمليات و سالم 
سازى ادارى اســت و ما نمى توانيم از ابزارهاى 
دولت الكترونيــك عقب نشــينى كنيم، چرا 
كه اين موضوع به ضــرر منافع ملى ما و حتى 
ســالمت اقتصادى و ادارى ماست. وى افزود: ما 
هم كانال هايى را كه مشــكوك و مضر هستند، 
شناسايى و فيلتر مى كنيم و همه جا نيز اين گونه 
است كه هر كسى مزاحم مردم باشد آن فرد را 
بايد محدود كرد و نبايد كل خيابان را بست و اين 
منطق درستى است و ما آن را دنبال مى كنيم. 
پور محمدى در پاسخ به اين پرسش كه در دولت 
آينده مسئوليت خواهد پذيرفت يا نه؟گفت: در 
فضــاى مديريتى هر چه گردش باشــد به نفع 
كشور است و افراد و موضوعات را نبايد به نحوى 
جلوه دهيم كه فقط يك عده مى توانند كار كنند.

آرش خليل خانــهسياســت/ آرش خليل خانــهسياســت/ آرش خليل خانــه

رنا
 اي

س:
عك
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت آيت اهللا نورى همدانى در حرم رضوى   آستان: معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان قدس رضوى از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا به امامت آيت اهللا 
نورى همدانى از مراجع عظام تقليد در صحن جامع رضوى خبر داد.حجت االسالم و المسلمين  سيدجالل حسينى با اعالم اين خبر اظهار كرد: همزمان با ايام فرخنده عيد مبعث، نماز مغرب و عشا در صحن جامع رضوى از  

دوشنبه شب تا پايان هفته به امامت آيت اهللا نورى همدانى اقامه مى شود. وى ادامه داد: بعد از اقامه نماز زائران زيارت امين اهللا را قرائت خواهند كرد. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى:

تحصيل رايگان 250 دانشجوى محروم 
در دانشگاه امام رضا(ع)

آســتان: معاون امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضوى بــا بيان اينكه 
«طرح بورسيه تحصيلى امام رضا(ع)» 
با همكارى معاونت امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضــوى و دانشــگاه 
بين المللــى امام رضا(عليه الســالم) 
اجرايى شــده اســت، گفت: در سال 
95، 250 دانشجوى محروم به صورت 

رايگان در اين دانشگاه مشغول به تحصيل شدند.
مصطفى خاكســار قهرودى با بيان اينكه اعطاى بورسيه تحصيلى امام رضا(ع) به 
دانش آموزان ممتاز كم برخوردار در ســال 95 اجرايى شــد، بيان كرد: در سال 95 
دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) شرايطى را ايجاد كرد تا 250 دانشجوى ممتاز كم 
برخوردار در مقطع كارشناســى اين دانشگاه به صورت رايگان مشغول به تحصيل 
شــوند. وى تصريح كرد: اين طرح در راستاى تحقق منشور هفتگانه ابالغى رهبر 
معظم انقالب و با مساعدت ويژه توليت آستان قدس رضوى انجام شده كه طى آن 
بخشى از ظرفيت پذيرش ورودى سال 1395 اين دانشگاه در مقطع كارشناسى به 

دانش آموزان ممتاز و بى بضاعت با ارائه تسهيالت ويژه، اختصاص يافته است.
معاون امداد مستضعفان آســتان قدس رضوى حمايت از اقشار محروم و مستضعف 
جامعه را يكى از مهم ترين رســالت هاى اين معاونت معرفى و ابراز كرد: آستان قدس 
رضوى بر اساس منشور هفتگانه رهبر معظم انقالب به عرصه خدمت رسانى به محرومان 
ورود پيدا كرده و اين موضوع به معناى برعهده گرفتن وظايف دستگاه ها و ارگان هاى 

داراى مسئوليت نيست، بلكه همراهى و همگامى براى كاستن آالم نيازمند است.

سرپرست مؤسسه باغات آستان قدس رضوى:
احياى قنات باغ بيلدر، اقدامى ارزشمند براى مديريت 

منابع آبى است
آستان: سرپرست مؤسسه باغات آستان قدس رضوى گفت: اليروبى و احياى قنات 

باغ بيلدر، اقدام ارزشمندى در زمينه مديريت و بهره بردارى از منابع آبى است.
مهندس محمود صادقى گفت: اين مهم از جمله فعاليت هاى شــاخص سال جارى 

مؤسسه است كه نقش به سزايى در بهسازى و رونق اين باغ ايفا مى كند.
وى ادامــه داد: باغ بيلدر با 165 هكتار، يكى از بزرگ ترين باغ هاى آســتان قدس 

رضوى به شمار مى رود.
صادقــى، احداث و احياى قنــات را با توجه به بحران آب حاكم بر كشــور، اقدام 

ارزشمندى دانست كه امكان استفاده از آب را بدون صرف انرژى ممكن مى سازد.
وى با اشاره به انتقال آب بند گلستان به باغ ملك آباد گفت: با توجه به اجراى خط 
قطار شهرى در بلوار وكيل آباد و از بين رفتن مسير، چندين كيلومتر از مسير با به 
كارگيرى نيروهاى متخصص و كارگران مربوطه، اليروبى و كانال كشى شده است 

كه اين امر، حاصل تالش طاقت فرسا و شبانه روزى اين مؤسسه بوده است.
صادقى، احداث باغات متراكم مدرن همگام با فناورى و تكنولوژى روز دنيا را يكى 
ديگر از اقدام هاى سال جارى مؤسسه باغات آستان قدس رضوى عنوان كرد و افزود: 

اين باغات در مساحت 40 هكتار احداث شده است.
وى ادامه داد: همچنين تعداد 500 هزار اصله نهال از ارقام تجارتى مثمر و غير مثمر 

با بهترين كيفيت و با برند شاخص رضوى توليد شده است.
صادقى با بيان اين كه اخذ گواهى و تأييديه هاى فنى حفظ نباتات و ليبل از سازمان 
جهاد كشاورزى براى توزيع نهال رضوى در سطح كشور يكى ديگر از دستاوردهاى 
اين مؤسسه به شمار مى رود، افزود: عالوه بر اين، طى سال جارى، موفق به دريافت 
مجوز احداث نهالستان جديد شده ايم. سرپرست مؤسسه باغات آستان قدس رضوى 
اضافه كرد: همچنين رايزنى هايى با معاونت وزارت جهاد كشاورزى در امور باغبانى 
براى توليد انواع نهال با پايه هاى رويشى پس از وارد نمودن پايه هاى مادرى از خارج 

كشور انجام شده است.

خـــبر

 چرا نبايد مانند شهر مقدس كربالى معلى 
براى زيــارت ضريح مطهر و زيــارت روضه 
منوره امام رضــا(ع) از نرده گذارى هاى الزم 

استفاد كرد؟
09180000069 

 وضعيت بازارهاى اطراف حرم مطهر حضرت 
ثامن االئمه(ع) بايد با همكارى آســتان قدس، 
شهردارى مشهد و دادگسترى مشهد بهتر از اين 

باشد لطفاً رسيدگى كنيد.
09370001172
 براى خودروهاى زائران شهرستانى جهت ورود 
به پاركينگ هاى حرم مطهر تعداد ورودى ها در 

ايام پر ازدحام پاركينگ بايد افزايش يابد.
0937 ...0459
 آستان قدس يك نهاد مقدس است، بايد در 
زمينه كمك به محرومان الگوى ساير نهادهاى 

خيريه باشد. لطفاً پيامك مرا هم چاپ كنيد.
0913...4680

 نشــريه نورالهدى براى كودكان و نوجوانان 
خيلى مناســب است. لطفاً آستان قدس در اين 

زمينه بيشتر تالش كند.
0917...6417
 كتيبه هاى حرم مطهر براى نوجوانان خيلى 
از نظر رســم الخط سخت و دشوار است، جهت 
خواندن. لطفاً يك تابلوى راهنما براى آشــنايى 

جوانان نصب شود.
0919...9199

 اگــر امكان دارد مســير رفت و آمــد زائران 
در ســطح رواق ها و صحن ها بــا عاليم راهنما 
جهت گذارى شــوند، اين كار بــراى كودكان و 

سالمندان بسيار كارساز خواهد بود.
0912...1232

 از اينكه مكان مناسبى براى استراحت بانوان و 
كودكان در حرم مطهر امام هشتم(ع) پيش بينى 

شده است، بسيار سپاسگزاريم.
0919...4423
 خادمــان در حــرم مطهر بدون هيــچ گونه 
چشمداشتى به زائران خدمت مى كنند، از مسئوالن 
حرم مطهر و همه خدام امام رضا(ع) سپاسگزاريم.
0913...6670

صداى مردم

معاون امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضوى بــا بيان اينكه 
«طرح بورسيه تحصيلى امام رضا(ع)» 
با همكارى معاونت امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضــوى و دانشــگاه 
بين المللــى امام رضا(عليه الســالم) 
اجرايى شــده اســت، گفت: در سال 
 دانشجوى محروم به صورت 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

 آســتان/ سيد مصطفى حسينى راد  
دومين اجالســيه بين المللى اعتاب مقدسه 
جهان اســالم در جوار حرم مطهر حسينى 

گشايش يافت. 
به گــزارش خبرنگار ما حضور چشــمگير 
توليت هــاى اعتاب و آســتان هاى مقدس، 
معاونان و نماينــدگان آن ها در دومين دوره 
اين نشست، نشان از موفقيت بزرگ حركتى 
دارد كه مردادماه ســال گذشــته از مشهد 
مقدس و از مركز معنوى ايران اسالمى يعنى 

آستان قدس رضوى آغاز شد.
در آيين افتتاحيه اين اجالســيه، قائم مقام 
توليت آســتان قدس رضوى به نمايندگى 
از توليت آســتان قدس رضــوى با تبريك 
عيد سعيد مبعث به توليت ها و نمايندگان 
اعتاب مقدسه، گفت: آيت اهللا رئيسى به دليل 
امر بســيار مهم و حياتى انتخابات رياست 
جمهورى اسالمى ايران و برنامه هاى بسيار 
فشرده برخالف ميل باطنى موفق به شركت 
در اين اجالس نشدند. سيد مرتضى بختيارى 
با قدردانى از ميزبانى خوب توليت شرعى و 
امين العام عتبه مقدســه حسينى به شعار 
امسال اجالســيه يعنى حقوق زائران اشاره 
كرد و گفت: زيارت، ابزارى براى نزاهت روح 
و پاكى باطن اســت و زائر با رعايت ادب در 

محضر معصوم تمرين عبوديت مى كند.

 بيش از هر زمانى به وحدت نياز داريم
قائم مقام توليت آســتان قــدس رضوى با 
بيان اين كه پيامبر اكرم صلى اهللا عليه و آله 
اسوه حســنه است تأكيد كرد: بر خادمان و 
رهروان ايشان نيز مسير فعاليت روشن است 
و ما هم بايد الگــوى خويش را از آن مقتدا 
دريافت كنيم. وى افزود: نياز كنونى جهان، 
بازگشــت به رهاورد پيامبــر اعظم صلوات 
اهللا عليه و آله اســت؛ زيــرا عناصر محورى 
عصر كنونى، اســتعمار، استثمار، استحمار 
و استبداد، اســتكبار جهانى است كه امت 
اسالمى را به فقر فرهنگى و ضعف اخالقى 
مبتال كرده است. بنابراين امروز بيش از هر 
زمانى به وحدت و عقالنيت در امت اسالمى 
نياز داريم؛ چرا كه آسيب هاى ناشى از جهل 

و انحراف در منازعات درون دينى مسلمانان 
منطقه ديده مى شود.

قائــم مقام توليت آســتان قــدس رضوى 
همچنين با تأكيد بر مســئوليت ســنگين 
متوليان اعتاب و آستان هاى مقدس در برابر 
زائران گفت: ســقايت زائران و ساخت و ساز 
ابنيه خدمتى مهم اســت امــا مهم تر از آن 
نشر معارف قرآن و عترت است. وى يكى از 
امدادهاى الهى در گسترش و تعميق خدمت 
به معــارف دينى و زائران بارگاه اولياى الهى 
را گردهمايى توليت هاى معظم اعتاب شيعه 
در قالب اجالســيه اعتاب مقدس برشمرد و 
خاطرنشان كرد: آثار و بركات اين اجالس هر 
روز بيشتر و نورانى تر بوده و در آينده شاهد 

بركات بيشترى هم خواهيم بود. 

 بايد از وقوف در مواضع اختالف 
پرهيز كنيم

همچنيــن در آغــاز اين مراســم شــيخ 
عبدالمهدى كرباليى، ميزبان و متولى شرعى 
عتبه حســينى با خير مقــدم به ميهمانان 
اجالس، بر تقويت مشتركاتى كه برخاسته 
از انوار عتبات مقدســه اســت، تأكيد كرد 
وگفت: ما بايــد از وقوف در مواضع اختالف 
پرهيز كنيــم و اين گردهمايى يك فرصت 
بزرگ براى اين هدف اســت. در اين راه بايد 
زيرساخت هاى فرهنگى و ويژگى هاى عتبات 

را شــناخت و بر اساس آن برنامه ريزى كرد 
و براى خدمت رسانى به زائران برنامه ريزى 

دقيق داشت. 
آيت اهللا ســيد على اصغر دستغيب، توليت 
آستان مقدس احمد بن موسى الكاظم (ع) 
نيز  گفت: زائر مورد محبت و عالقه خاندان 
نبوت است؛ زيرا ميهمان اين بزرگواران است 
و در حديث از زبان پيامبر اكرم صلى اهللا عليه 
و آله داريم كه زائر ايشــان و اهل بيتشان و 
حتى ذريه ايشان در قيامت مورد زيارت نبى 
مكرم اســالم قرار مى گيرد و از مهلكه روز 
قيامت رهايى مى يابد و حتى در مرتبه ايشان 

قرار مى گيرد. 

 ضرورت آموزش خادمان
 براى خدمتگزارى بهتر 

در ادامه نشست آيت اهللا سعيدى توليت حرم 
حضرت معصومه ســالم اهللا عليها برگزارى 
چنين نشست هاى مهمى را از بركات انقالب 
اسالمى دانست و گفت: در آيات شريفه قرآن 
وظايف متوليان عتبات مقدســه به روشنى 
بيان شده و نمونه بارز آن آياتى است كه به 
حضرت ابراهيم عليه السالم دستور تطهير 

خانه كعبه براى زائران را مى دهد.
وى بــا تأكيد بر اين كــه متوليان عتبات و 
مزارات مقدســه بايد نشــر دهنده معارف 
اهل بيت باشــند افزود: خادمــان نيز براى 

خدمتگــزارى بهتر به زائــران بايد آموزش 
ببينند و بر كار آن ها نظارت شود. 

دكتر نبيــل حلباوى توليت مرقد حضرت 
رقيه نيــز از زخم هايى كه 
ايــن روزها بر تن ســوريه 
نشسته سخن گفت و تأكيد 
كرد كه در اين شرايط حتى 
يك هفته نيز برگزارى نماز 
جمعه در حرم سيده زينب 
ســالم اهللا عليهــا تعطيل 

نشده است.
در پايان نشســت افتتاحيه 
اعتاب  اجالســيه  دوميــن 
اســالم،  جهــان  مقــدس 
حجت االســالم والمسلمين 
سيد جالل حســينى، دبير 
اين اجالسيه با ارائه گزارشى 
از رونــد پيگيــرى مصوبات 

سال گذشته اين اجالس در مشهد مقدس 
و فعاليت هاى فشرده كميته هاى تخصصى 
در شهرهاى مختلف، اين همگرايى بزرگ در 

جهان اسالم را خار چشم دشمنان دانست.
معاون تبليغات و ارتباطات اســالمى آستان 
قدس رضوى با اشاره به گشايش سامانه «كوثر» 
گفت: ان شــاءاهللا در ســال هاى آينده شاهد 
برگزارى اجالســيه اعتاب مقدسه با بركات 

بيشتر و حوزه اثرگذارى گسترده تر باشيم.

دومين اجالسيه بين المللى اعتاب مقدسه آغاز به كار كرد

وحدت، كليد واژه اجالس اعتاب در كربال

امروز بيش از هر 
زمانى به وحدت 

و عقالنيت در 
امت اسالمى نياز 

داريم؛ چرا كه 
آسيب هاى ناشى 
از جهل و انحراف 

در منازعات درون 
دينى مسلمانان 

منطقه ديده 
مى شود
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

انتقاد از برخورد کامالً جناحی با کاندیداهای شــورای شهر   تســنیم: دبیرکل حزب موتلفه اسالمی با اشاره به عملکرد هیئت نظارت بر انتخابات شوراها گفت: متأسفانه در بررسی صالحیت 
کاندیداهای انتخابات شــورای شــهر تهران، با عده ای از نامزدهای رأی آور اصولگرا برخورد کامالً جناحی صورت گرفته و آقایانی که ادعای طرفداری از چند صدایی و رفتار فراجناحی دارند باید به این 

سوال پاسخ دهند که چگونه چنین گناهی را مرتکب شده اند. محمدنبی حبیبی گفت: امیدواریم از این رفتار سوء تا قبل از سپری شدن موعد قانونی، تجدیدنظر کنند.

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

تا انتخابات

دیدار تولیت آستان 
قدس با مقام تاتارستانی 

عادی است

گــزارش

مشرق: در حــدود هفت روز قبل، رئیس جمهور 
تاتارستان در رأس هیئتی عالی رتبه با تولیت آستان 
قدس رضوی دیدار و گفت وگو کرد. این دیدار و از 
قبیل آن، موضوعی جدید نبوده و در مناســبات 
آســتان قدس رضوی در حوزه بین الملل مسبوق 
به سابقه است. بر اساس همین دیدار، بسیاری از 
رسانه های ضد انقالب و اصالح طلب، هدف از این 
دیدار را دخالت روسیه در امور ایران معرفی کرده 
و شــروع به تخریب تولیت آستان قدس رضوی 
کردنــد، حال آنکه این فرد رئیس جمهورکشــور 
مسلمان تاتارستان بوده و این دیدار امری معمولی 
و عادی تلقی می شــود؛ لذا برای روشــن شدن 
مســئله، ذکر نکاتی حائز اهمیت اســت.  آستان 
قدس رضوی بر اساس اعتماد و اعتقاد میلیون ها 

زائر ارادتمند به ساحت اهل بیت، بزرگ ترین نهاد 
موقوفاتی کشور و حتی منطقه شناخته می شود. 
گستردگی این موقوفات امروزه حتی از سرحدات 
ایران اسالمی نیز فراتر رفته است. اهمیت ارتباط 
با حوزه بین الملل مخصوصاً جهان اسالم از سال ها 
قبل در ساختار اداری آستان قدس رضوی موجب 
تشــکیل مدیریت امور زائران غیر ایرانی شده بود 
که امروزه با گســترده تر شدن این ارتباطات، این 
مدیریت درحال تبدیل شــدن به معاونت اســت. 
شاید بســیاری ندانند اما دانشگاه علوم اسالمی 
رضوی وابســته به آســتان قدس رضوی ساالنه 
پذیرای صدها دانشــجو از سراســر جهان اسالم 
اســت. همچنین پردیس بین الملل دانشگاه امام 
رضــا نیز دانشــجویانی از سراســر دنیا پذیرش 

می نماید. همان طور که می دانید ایران اســالمی 
با کشــورهای افغانستان، پاکســتان، جمهوری 
آذربایجان، ترکمنستان، ترکیه، عراق و ارمنستان 
از طریق مرزهای خاکی و با کشورهای عمان، قطر، 
کویت، امارات و بحرین از راه دریا همسایه است. 
نکته حائز اهمیت در این خصوص وجود مسلمانان 
بی شمار در این کشــورها است که ساالنه بخش 
اعظمی از زائران غیر ایرانی از میان این همسایگان 
اســت. همان طور که همگان اســتحضار دارند، 
بســیاری از همســایگان ما پیش از این جزوی از 
خاک شوروی بوده اند و در حال حاضر نیز بسیاری 
از آن ها تحت نفوذ روسیه فعلی هستند، پس آمدن 
رئیس جمهور تاتارستان و مالقات با تولیت آستان 
قدس رضوی چندان غیرطبیعی نیست. حال و با 

این توضیحات اجمالی در خصوص جایگاه آستان 
قدس رضوی در کشــور و در میان کشــورهای 
اسالمی، دیدارهای تولیت فقید این آستان حضرت 
آیت اهلل واعظ طبسی با سران کشورهای اسالمی 
و شخصیت های جهان اســالم از جمله دیدار با 
مرحوم حافظ اســد رئیس جمهور فقید سوریه، 
دیدار با سمیر قنطار از اعضای سازمان آزادی بخش 
فلســطین، دیدار با رئیس جمهور اسبق پاکستان 
و همچنین در دوره جدید و دیدارهای گذشــته 
حجت االسالم والمسلمین رئیسی باشخصیت هایی 
همچون رئیس مجلس اعالی اســالمی و نوری 
مالکی نخســت وزیر ســابق عراق و رهبر کنونی 
حزب اســالمی الدعوه این کشور و رئیس جمهور 

تاتارستان و امثالهم امری بدیهی بوده و هست.

جهانگیری: در عمرم از کاری انصراف نداده ام 
میخواهم رئیس جمهور شوم 

 سیاســت/ آرش خلیل خانه   در حالی که شایعات درباره احتمال شرکت 
نکردن روحانی در برخی مناظره ها در روزهای اخیر مطرح شده بود، دیروز اسحاق 
جهانگیری در واکنش به این موضوع گفت رئیس جمهور در مناظره های انتخاباتی 
شرکت می کند، اما تأکید کرد که رئیس جمهور کارش زیاد است و انتظار نیست 
هر جلسه ای که گذاشته می شود، رئیس جمهور بیاید، اما در مناظره آتی شرکت 
خواهد کرد و برنامه اش را تغییر داده تا در مناظره حضور داشته باشد. معاون اول 
رئیس جمهور در حاشــیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه خودش اگر 10 تا از 
این مناظره ها را هم بگذارند در آنها شرکت خواهد کرد در پاسخ به این سوال که 
گفته شده رئیس جمهور در برنامه ضبطی تلویزیون شرکت نکرده، اظهار داشت: 
ایشان کارشان زیاد است و برنامه اول به طور کامل تکمیل شده و برای ضبط دیگر 
برنامه ها دوباره می روند. جهانگیری در پاسخ به سؤال دیگری درباره اینکه از او به 
عنوان نامزد پوششی یاد شده و گفته می شود به نفع روحانی کنار خواهد رفت و 
اینکه در صورت پیروزی روحانی در دولت بعدی او حضور خواهد داشت گفت: من 
تا حاال در عمرم از کاری انصراف نداده ام. من خودم می خواهم رئیس جمهور شوم.

من رقیب فقر و بیکاری در کشور هستم
فارس: حجت االســالم و المســلمین 
رئیســی در ســفر به یزد گفــت: فقر، 
بیکاری، بی شــغلی و خجالت سرپرست 
خانواده و فســاد اداری زیبنده این نظام 
مقتدر نیســت. وی ادامه داد: بدون شک 
کشوری که هشت سال مقاومت کرده و 
در حوزه های مختلف هوا-  فضا و موشکی 
و در مســئله علم و فناوری و نانو حرف اول را می زند می تواند یک نظام اداری را 
بدون هر گونه فساد رقم بزند، دولت اسالمی موظف است زمینه های رشد و کرامت 
انسان را مهیا کند. کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: با عزمی راسخ و 
مدیریت انقالبی، می توان ساختارهای ایجاد کننده فساد را شناسایی و برخورد کرد. 
وی با بیان اینکه من رقیب این و آن نیستم بلکه رقیب فقر و بیکاری در کشور هستم 
افزود: وضعیت و شرایط کشور به لحاظ پولی و نظام بانکی نگران کننده است. گفتنی 
است بعد از این سفر روابط عمومی ستاد انتخاباتی حجت االسالم والمسلمین رئیسی 
با صدور اطالعیه ای اعالم کرد: وی پس از حضور و سخنرانی در جمع مردم بیرجند 
با خودروی شخصی از مسیر طبس به شهر یزد وارد شد و در این سفر هیچ فرد یا 
شخصیت خاصی وی را همراهی نکرده است. این اطالعیه با تقبیح شایعه سازیهای 
سخیف برخی رسانه ها و کانالهای معلوم الحال افزوده است: سفرهای حجت االسالم 
والمســلمین رئیسی به مناطق مختلف کشور با دعوت اقشار مختلف مردم و علما 

صورت می گیرد و ارتباطی با افراد و جریان های سیاسی خاص ندارد.

ایجاد5میلیون شغل را تعهد می دهم
مهر: محمد باقر قالیباف در پاســخ به 
انتقاداتی که درخصوص ایجاد 5میلیون 
شغل به وی وارد شــده گفت: ما از یک 
انقــالب اقتصــادی حــرف می زنیم در 
این مدل حتما باید در شــیوه مدیریت 
تجدیدنظر اساسی کرد. البته این کار هر 
کسی نیست. بنده به صورت خلق الساعه 
 و بدون ســابقه و برنامه به مردم عزیزمان تعهد ندادم.   در شــهر تهران و در اوج 
تحریم های دولت و خارجی ها پیشرفت های زیرساختی شهر و اشتغال زایی فعالیت 
ها و سرعت عمل در پروژه ها برای همه شهروندان تهرانی روشن است. وی افزود: 
وقتی تعهد به ایجاد 5 میلیون شــغل می دهم مــی دانم که چه لوازم و مقدماتی 
نیاز اســت و تاکنون هم هیچ تعهدی ندادم که به آن عمل نکرده باشم. تیم های 
کارشناسی متعددی در این زمینه کار کردند و نهایتا در جلسات جمع بندی با توجه 
به تجربه مدیریتی چند دهه طرح های مختلفی برای رفع بیکاری آماده شده است.

سیاست: هرچه به روز برگزاری انتخابات نزدیک تر 
می شــویم نقش وعده ها، شعارها و برنامه ها برای 
جلب آرای مردم بســیار زیادتر می شــود تا آنجا 
که حتی در مناظره ها نیز یکی از عوامل پیروزی 
نامزدها بر یکدیگر محسوب می شود؛ به این معنا 
که هر کس بتواند برنامه و شــعار خود را بهتر و 

دســت یافتنی تر معرفی کند، راه 
پیــروزی را بر خود هموار کرده 

است. 
در انتخابــات گذشــته، دولت 
کنونــی در کنار وعــده 100 
روزه حل مشــکالت )که البته 
روحانــی آن را تکذیــب کرد( 
قول داد که مشــکل تحریم ها 
و برنامــه هســته ای را هم رفع 
کند. روحانی گفــت هم چرخ 
ســانتریفوژها خواهد چرخید و 
هم چرخ اقتصــاد. اما این وعده 

نه تنها محقق نشد بلکه به مشکل اصلی دولت برای 
پاسخ دادن به مطالبات مردم هم بدل شد. در این 
دوره دولت می کوشــد به هر شکل ممکن بگوید 
به آنچه وعده داده بوده، رســیده و در اصطالح به 
قولش عمل کرده است. اما این مسئله ای نیست که 
به راحتی بشود مردم را قانع کرد زیرا آنها به زندگی 

و وضعیت خود نگاه کرده و سؤال می کنند که پس 
چرا چرخ اقتصاد و هسته ای با هم کند شدند؟ 

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین 
شهر معتقد است: نمی شود از نامزدها توقع داشت 
که هیچ وعده ای ندهند زیرا مردم به دنبال همین 
مسئله هستند؛ یعنی وعده راست نمایندگان برای 
حل معضالت و مشکالت کشور. اما 
مسئله اینجاســت که اجرای این 
وعــده باید در توان نامزد باشــد. 
در واقع هر نامزد باید برنامه خود 
برای تحقــق وعده اش را نیز ارایه 
کنــد و اگر می دانــد قولی که به 
مردم می دهد بدون برنامه و بدون 
پشتوانه علمی است، نباید موضوع 
آن را مطرح کنــد. زیرا بعداً هم 
خودش و هــم دولت را با چالش 

جدی مواجه می کند. 
انتخاباتی  نامزدهــای  وی گفت: 
باید به گونه ای ســخن بگویند که چند سال بعد 
با افتخار از وعده های خود حرف بزنند نه این که 
شرمنده مردم شده و سخنان خود را تکذیب کرده 
یا درصدد رفع و رجوع آن برآیند. البته اشکالی هم 
ندارد اگر کسی متوجه اشتباه خود شد صادقانه و 
به گونه ای که مردم قانع شوند با آنها صحبت کرده 

و سخنان یا وعده خود را اصالح کند.

وعده اشتغال و محرومیت زدایی 
چند  کنونی  انتخابات  در 
برنامــه جدی از ســوی 
دو ســه نامــزد مطــرح 
شــده و بقیه فعالً در حد 
را  صحبت هایی  کلیــات 
مطرح کرده اند. قالیباف قول داده اســت که چند 
میلیون شغل ایجاد کرده و به همه بیکاران باالی 

18 ســال حقوق بیکاری پرداخت کند. او معتقد 
اســت این کار امکان پذیر است و برای تحقق آن 
برنامه مشخصی وجود دارد.  سیدابراهیم رئیسی 
هم گفته اســت: دولت حزبی و قبیله ای نخواهد 
داشت و ضمن اینکه از همه سلیقه ها در دولتش 
استفاده می کند، دهک های ضعیف و پایین جامعه 
را زیر پوشش مالی بیشتر خواهد گرفت. او گفته 
اســت  می توان با یک برنامه ریزی مناسب، یارانه 
دهک های پایین جامعه را بین 2 تا 3 برابر افزایش 
داد.  البته میرسلیم و هاشمی طبا هم سخنانی را 

به عنوان وعده های خود مطرح کرده اند؛ از جمله 
آنکه میرسلیم گفته است به محرومین توجه کرده 
و قاچاق را کاهش خواهد داد. اما هیچ کدام مانند 
رئیســی و قالیباف این گونه شــفاف اعالم برنامه 
نکرده اند. روحانی و جهانگیری هم ترجیح داده اند 
به جای اعالم برنامه، گارد دفاعی خود را بسته نگه 
داشته و خود را برای پاسخگویی به آنچه قبالً وعده 
داده اند، آماده کنند. آنها معتقدند همین که بتوانند 
از دستاوردها و وعده های دولت یازدهم دفاع کنند، 

کار مهمی کرده اند. 

روحانی و 
جهانگیری ترجیح 
داده اند به جای 
اعالم برنامه با 
گارد بسته خود را 
برای پاسخگویی 
به آنچه قباًل وعده 
داده اندآماده کنند

بــــــــرش

نگاهی به وعده های انتخاباتی کاندیداها

رقابت شعارها و برنامه ها
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روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

مبارزه با تروريسم نيازمند راهكار تلفيقى و متوازن است   تاس: «والديمير پوتين» رئيس جمهور روسيه در پيامى كه توسط نيكالى پاتروشف وزير شوراى امنيت روسيه در كنفرانس امنيتى مسكو قرائت شد، گفته 
است: مبارزه با تروريسم و حل مشكالت موجود در خاورميانه و شمال آفريقا نيازمند يك راهكار تلفيقى و متوازن است. پوتين در ادامه آورده است: موضوع كنفرانس امنيتى مسكو شامل مسائل جدى است كه نيازمند راهكارى 
متوازن و تلفيقى است. مهم تر از همه موارد مبارزه با تروريسم است كه تهديدى جدى عليه ثبات و امنيت منطقه و جهان به وجود آورده و در كنار آن از مسائل مربوط به سياست و ديپلماسى مى توان براى حل بحران ها استفاده كرد.

سقوط جنگنده ميگ 31 روسيه در سيبرى
راشا تودى: يك جنگنده رهگير ميگ 31 متعلق به ارتش روسيه در سيبرى 
ســقوط كرد. اين جنگنده در «جمهورى بورياتا» در غرب منطقه سيبرى سقوط 
كرده اســت. وزارت دفاع روسيه اعالم كرده است هر دو خلبان موفق شده اند از 

هواپيماى در حال سقوط خارج شوند. 

تجاوز هوايى و توپخانه اى تركيه به «عفرين» سوريه
روســتاى  تركيه  ارتــش  فارس: 
«فرفرك» واقع در منطقه «راجو» در 
«عفرين» ســوريه را هدف قرار داد. 
در جريان اين حملــه، از جنگنده 
و سالح هاى ســنگين و توپخانه اى 
اســتفاده شــده و يگان هاى مدافع 
خلق (YPG) در برابر اين حمالت 
ايســتادگى كردند. تلويزيون «انها» 

(ANHA) وابسته به ُكردهاى سوريه گزارش داد همچنان اين حمالت در اين 
منطقه ادامه دارد و اطالع دقيقى از شمار تلفات در دست نيست.

طرح ادعاى حمله سايبرى
به كمپين انتخاباتى «امانوئل ماكرون»

فيگارو: يك شركت امنيت اطالعات ژاپنى طى گزارشى از حمله سايبرى عليه 
كمپين انتخاباتى «امانوئل ماكرون» نامزد مستقل ميانه روى جنبش «پيشرو» در 

انتخابات رياست جمهورى فرانسه خبر داد.
اين شــركت ژاپنى در گزارش خود اعالم كرد ســايت كمپين انتخاباتى امانوئل 
ماكرون هدف حمله سايبرى مشابه حمله به كمپين «هيالرى كلينتون» به نفع 

«دونالد ترامپ» در جريان انتخابات رياست جمهورى آمريكا قرار گرفته است.

شمار كشته هاى اعتراض هاى ونزوئال به 26 نفر رسيد
تايــم: در ادامــه اعتراض هــا در 
ونزوئــال دو نفر ديگــر در كاراكاس 
كشته شــدند و بدين ترتيب شمار 
كشــته هاى اين اعتراض به 26 نفر 
رســيد. اعتراض هاى ونزوئال از يك 
ماه پيش و به تحريك كشــورهاى 
غربــى رنگ و بوى جــدى ترى به 
خود گرفته است. رهبران گروه هاى 

مخالف خواهان استعفاى «نيكالس مادورو»، برگزارى انتخابات سراسرى و آزادى 
مخالفان زندانى هستند. دولت ونزوئال اعتراض ها را توطئه عليه انقالب و ميراث 

«هوگو چاوز» رئيس جمهور پيشين و درگذشته اين كشور خوانده است.

عادل الجبير: مواضع خود را در قبال سوريه با مسكو 
هماهنگ  مى كنيم

العربيه: وزير خارجه سعودى پس از ديدار با «سرگئى الوروف» همتاى روسى اش، 
در يك كنفرانس خبرى مشترك با او حضور يافت و از دعوت رسمى مسكو از شاه 

سعودى براى سفر به روسيه خبر داد و گفت كه اين دعوت پذيرفته شده است.
«عادل الجبير» در اين كنفرانس خبرى گفت: عربســتان سعودى و روسيه تالش 
مى كنند به روابط دوجانبه تحكيم بخشند بويژه كه مواضع روسيه و عربستان درباره 
برخى قضاياى سياسى مشترك است؛ به همين دليل نيز درباره همكارى ميان دو 
كشور براى مقابله با افراطى گرى و تروريسم گفت  وگو كرديم. عربستان و روسيه هر 
دو اصول مشتركى دارند كه مهم ترين آن ها، احترام به حاكميت كشورهاست. جبير 

افزود: ما مواضع خود را در قبال سوريه با مسكو هماهنگ مى كنيم

خـــبر

الملل   دبيركل سازمان ملل در  بين   
كنفرانس كشورهاى اهداكننده كمك مالى 
به يمن نسبت به بحرانى تر شدن اوضاع اين 
كشور هشدار داد. حدود دو سوم جمعيت 
يمن از دسترسى به غذاى كافى محروم 
هستند. مطابق گزارش هاى سازمان ملل 
در  و  گذشته  سال  دو  حدود  در  متحد، 
جريان جنگ داخلى يمن، به طور ميانگين 
هر ماه صد نفر در اين كشور جان خود را 

از دست داده اند.
گفته مى شود، نزديك به 19 ميليون نفر كه 
حدود دو سوم كل جمعيت يمن را شامل 
مى شوند، نيازمند كمك هاى انسان دوستانه 
و مواد غذايى هستند و صدها هزار نفر به 
خاطر سوءتغذيه در معرض خطر مرگ يا 
معلول شدن قرار دارند. روز سه شنبه (25 
آوريل/ 5 ارديبهشت) نمايندگان 50 كشور 
جهان در كنفرانس كشورهاى اهداكننده 

كمك مالى به يمن در ژنو گرد هم آمدند.
آنتونيو گوترش، دبيركل ســازمان ملل، در 
اين كنفرانس ابراز اميدوارى كرد، كشورهاى 
كمك كننده در ســال جــارى ميالدى 2 
ميليــارد و 100 ميليــون دالر براى يارى 

رساندن به مردم يمن اختصاص دهند.

 كمك هاى اروپا به يمن 
به گزارش خبرگزارى رويترز، دولت آلمان 
در كنفرانس ژنو متعهد شد، 105 ميليون 
يورو صرف كمك هاى انسان دوســتانه به 
يمن كند. گرد مولر، وزير توســعه آلمان 
ضمن اعالم اين خبر تأكيد كرده اســت، 
بدون كمك هاى فورى جامعه جهانى خطر 
مــرگ بر اثر كمبود مــواد غذايى زندگى 
ميليون ها شــهروند يمن را به طور جدى 

تهديد مى كند.
مولر تصريح كرد، آلمان مى كوشد از طريق 
تعمير و تجهيز پمپ هاى آب به شهروندانى 
كه در شرايط سختى قرار دارند يارى رساند 
و نيازهــاى ابتدايى آن هــا را تأمين كند. 
بسيارى از قربانيان جنگ داخلى يمن در 
اثر حمله هاى هوايى و بمباران هاى ائتالف 
نظامى به رهبرى عربستان سعودى كشته 

و مجروح شده اند.
دبيــركل ســازمان ملل متحــد در آغاز 
كنفرانس ژنو با ابراز تأسف گفت كه جامعه 
بين المللى شــاهد معلول شــدن و مرگ 
ناشــى از گرسنگى «يك نسل كامل» در 
يمن است. حمالت وحشيانه عربستان به 
يمن ســبب نابودى بيمارستان ها و منابع 
آب آشاميدنى اين كشور شده و همين امر 
موجب بــه وجود آمدن انواع بيمارى ها در 
اين كشور شده است، به گونه اى كه مردم 
زيادى به دليل بيمارى و گرســنگى جان 
مى دهند. اين سواى انسان هايى است كه 
براثر حمالت نظامى جان خود را از دست 

مى دهند.

 بى توجهى سازمان ملل
به حمالت آل سعود 

اما نكته تأسف آور در اين مورد آن است كه 
دبيركل سازمان ملل درطول سخنانش يك 
كلمه درباره عامل اين وضعيت يعنى رژيم 
آل سعود صحبت نكرد! عربستان در دو سال 
گذشته عالوه بر نابودى زيرساخت هاى يمن 
و استفاده از بمب هاى شيميايى و خوشه اى، 
اين كشور فقير عربى را محاصره كرده است، 
به گونه اى كه هيچ محموله غذايى- دارويى 

به مردم اين كشور نمى رسد. كودكان در اين 
ميان به علت ضعيف بودن نخستين قربانيان 

محاصره هستند.

 نمايش انسان دوستى عربستان 
خبرگــزارى اســكاى نيوز گــزارش داد، 
عربستان سعودى و امارات متحده عربى در 
كنفرانس ژنو متعهد شده اند به ترتيب 150 
و 100 ميليــون دالر به عنوان كمك هاى 
انسان دوستانه براى يمن اختصاص دهند! 
(يعنى همان كشــورهايى كه عامل اصلى 
بمباران و نسل كشى در يمن هستند، خود 
حاال براى فريب افكار عمومى جهانى دست 
به جيب شــده و نمايش انسان دوستى به 
راه انداخته انــد) بنابر اين گزارش، گنادى 
گاتيلوف، معاون وزير خارجه روسيه تأكيد 
كرده، مهم ترين اقدامى كه جامعه جهانى 
مى تواند براى يمن انجام دهد بهبود شرايط 

انسانى و توقف محاصره اين كشور است.

 كمك به يمن و حمايت از قاتالن 
كودكان يمنى

آنتونيو گوترش در حاشــيه نشســت بين 
المللى براى كمك به يمن كه در ژنو برگزار 
شــد، گفت: «در اين كنفرانس توانستيم به 

بيش از نيمى از رقم مدنظرمان براى كمك 
به يمن دست پيدا كنيم. بايد مدنظر داشت 
كه ما در ماه آوريل هستيم. نيل به اين هدف، 
نشانه بسيار نويدبخشى است مبنى بر اينكه 
ما قادر خواهيم بود تا پايان ســال به هدف 

تعيين شده دست پيدا كنيم. 
اين كار فقط به لطف اعالم 
همبستگى و سخاوت بسيار 
مختلف  سازمان هاى  آشكار 
جامعه مدنى و كشــورهاى 
عضو متعدد انجام شــدنى 
اســت كه امروز قول دادند 
اين كمك ها را خواهند كرد. 
به گفته گوترش در نشست 
ژنو، كشورها و سازمان هاى 
حاضر كمك يك ميليارد و 
يكصد ميليون دالرى را در 
پاسخ به درخواست سازمان 
ملل متحد براى امدادرسانى 

به يمن قول دادند.
همچنين معاون وزير خارجه 

روسيه خواستار از سرگيرى فعاليت فرودگاه 
صنعا شــده و خاطر نشــان كرده مسكو 
به منظــور كمك به حل بحــران يمن با 
طرف هاى درگير و كشورهاى عرب حوزه 

خليج فارس ارتباط برقرار خواهد كرد.

وضعيت 19 ميليون يمنى بحرانى است

ترامپ: هشدار سازمان ملل در پى بروز فاجعه انسانى در يمن
شما را در ديوان عالى مى بينم!

مهر: رئيس جمهور آمريكا با انتشــار يك 
پيام توييترى بار ديگر از لغوكنندگان دستور 
مهاجرتى خود مبنى بر ممانعت از ورود اتباع 
برخى كشورها به آمريكا انتقاد كرد. «دونالد 
ترامــپ» در اين باره گفت: ابتدا حكم دادگاه 
تجديد نظــر فدرال عليــه ممنوعيت ورود 
به آمريكا و اكنون نيز درباره شــهرهايى كه 
پذيراى مهاجران غير قانونى هستند. وى در 
ادامه تصريح كرد: دو حكم مضحك. شما را 

در ديوان عالى مى بينم.

واكنش سناتور روس به 
تهديد هسته اى انگليس

نيوزويك: سخنان «مايكل فالون» وزير دفاع 
انگليس مبنى بر اينكه انجام حمله پيشدستانه 
اتمى به روســيه به عنوان يــك گزينه براى 
انگليس مطرح اســت با واكنش شديد رئيس 
كميته امنيتى و دفاعى ســناى روسيه روبه 
رو شــد. «فرانس كلينتسويچ» رئيس كميته 
امنيتى و دفاعى سناى روسيه، در واكنش به 
اين سخنان وزير دفاع انگليس گفت: بريتانيا با 
تسليحات هسته اى روسيه به طور كلى از روى 
زمين محو مى شود. كلينتسويچ در ادامه گفت: 
انگليس به طور كلى در يك حمله واكنشى از 

روى زمين محو مى شود.

سخنگوى پيشين طالبان پاكستان:
حاضر بوديم از اسرائيل كمك 

بگيريم!
فارس : سخنگوى پيشين طالبان پاكستان 
و رهبر گروه تروريستى جماعت االحرار كه 
بتازگى تسليم ارتش شده در اعتراف هاى خود 
گفت: طالبان حاضر بودند براى بقاى خود از 
اســرائيل كمك بگيرند. «احسان اهللا احسان» 
افزود: در ســال 2008 به طالبان پيوستم و 
كار به جايى رســيد كه به عنوان سخنگوى 
اين گروه انتخاب شدم. رهبر جماعت االحرار 
تأكيد كــرد: طالبان براى جنــگ نيابتى و 
اهداف خاص مى جنگند، بنابراين جهاد براى 

اسالم فقط يك بهانه است.

خبر

عربستان در دو 
سال گذشته 

عالوه بر نابودى 
زيرساخت هاى 

يمن و استفاده از 
بمب هاى شيميايى 

و خوشه اى، اين 
كشور فقير عربى را 

محاصره كرده
است

بــــــــرش

روســتاى  تركيه  ارتــش 
«فرفرك» واقع در منطقه «راجو» در 
«عفرين» ســوريه را هدف قرار داد. 
در جريان اين حملــه، از جنگنده 
و سالح هاى ســنگين و توپخانه اى 
اســتفاده شــده و يگان هاى مدافع 
) در برابر اين حمالت 
ايســتادگى كردند. تلويزيون «انها» 

 در ادامــه اعتراض هــا در 
ونزوئــال دو نفر ديگــر در كاراكاس 
كشته شــدند و بدين ترتيب شمار 
 نفر 
رســيد. اعتراض هاى ونزوئال از يك 
ماه پيش و به تحريك كشــورهاى 
غربــى رنگ و بوى جــدى ترى به 
خود گرفته است. رهبران گروه هاى 

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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روزنامـه صبـح ايـران

شايعه پراكنى و پخش اراجيف سبب تزلزل جامعه شده است   قم نيوز/ آيت اهللا مكارم شيرازى در جلسه درس خارج فقه گفت: شايعه پراكنى و پخش اراجيف سبب تزلزل جامعه 
شده و از نظر اسالم گناه بزرگى است؛ آيا سزاوار است براى رسيدن به 4 روز حكومت، دست به دروغ و تهمت بزنيد؟ بياييد انتخابات اسالمى برگزار كرده و نامزدها فقط خدمات خود را اعالم كنند. 

استاد برجسته حوزه علميه قم افزود: ما در مسئله انتخابات نه هيچ دخالتى كرديم و نه خواهيم كرد و درباره جناح ها هم ورودى نكرده و نخواهيم داشت.

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

 معارف/ آمنه مستقيمى  نشستن قاطبه 
مســلمانان بر سر سفره قرآن، معجزه جاويد 
پيامبر اكرم(صلــى اهللا عليه و آله)، فرازمانى 
و فرامكانــى بودنش را بيــش از پيش اثبات 
مى كند، بويژه آنكه قرآن ســبب جمع شدن 
مســلمين از هر رنگ و نــژاد و زبان دور هم 
مى شود كه مسابقات بين المللى قرآن كريم 
بهترين شــاهد بر اين مدعاست؛ رقابت هاى 
چنــدروزه كه فــارغ از تالش براى كســب 
رتبه هاى برتر، تصويرى زيبا و چشــم نواز از 
وحدت و اخالق اسالمى را پيش چشم ترسيم 
مى كنــد. از اين رو و همزمان با برگزارى اين 
رقابت ها با برخى از شركت كنندگان خارجى 
اين مسابقات درباره تأثير فعاليت هاى قرآنى 
بر وحدت و مبارزه با افراطى گرايى در جهان 
اســالم گفت وگو كرده ايم كــه از نظرتان 

مى گذرد:
فالح زليف عطيه، نماينده عراق در ســى و 
چهارمين دوره مســابقات بين المللى قرآن 
كريم درباره تأثير برگــزارى اين رقابت ها بر 
وحدت مسلمانان بيان كرد: با حضور در اين 
مســابقات مى  توان به آن وحدت و انسجام 
مورد نظر قرآن رســيد و هم دل ها را به اين 
كتاب آسمانى پيوند داد، همان گونه كه قرآن 

ًة واِحَدًة.» ُتُكْم أَُمّ مى  فرمايد: «إَِنّ هِذهِ أَُمّ
وى درباره تاثير فعاليت هاى اثرگذار قرآنى بر 
مبارزه با افراطى گرايى در جهان اسالم تأكيد 
كرد و افزود: گروه هاى تكفيرى مانند داعش 
با تفكرات پست و كثيفشان، خود را به اسالم 
منسوب كرده و خويش را مسلمان مى نامند 
و در عين حال زنان و كودكان را مى كشند و 
خانه ها را به آتش مى كشند. داعش وقاحت را 
به حدى رسانده كه حتى به قرآن بى احترامى 
مى كنــد و در اين كتاب آســمانى بمب كار 
مى گذارد تا اگر كســى آن را گشود منفجر 

شود.
نماينــده عراق با ابراز خرســندى از وحدت 
اهل سنت و شــيعيان عراق 
در برابر گروه هــاى تكفيرى، 
بيان كرد:  اميد است وحدت 
بين كشورهاى اسالمى ايجاد 
و نهادينه شود؛ مسابقات بين 
المللى قرآن نيز با زمينه سازى 
براى وحــدت و همدلى ميان 
كشورهاى اســالمى مى تواند 
به مبارزه با افراطى گرى كمك 

كند.

 قدردانى از 
                               ميهمان نوازى ايران

افزون بر اين، عزالدين بدرى، شركت كننده 
سى و چهارمين مسابقات بين المللى قرآن 
كريم از كشور مغرب نيز با قدردانى از ميهمان 
 نــوازى و برخورد گرم و صميمانه با آن ها در 
ايران گفت: اولين بارى كه اين فضا و معنويت 

را ديدم،  مبهوت عظمت و فضاى معنوى اين 
مسابقات شدم. 

وى درباره رسالت فعاالن قرآنى به طور خاص 
و عموم مســلمانان در مقابله با جريان هاى 
تكفيرى و افراطى گرى ها در جهان اســالم، 
اظهار داشت: براى اين مهم بايد همه دست به 
دست هم دهند و در صفوف مبارزه بايستند؛  
نخســتين گام در اين راه آن است كه بدانيم 
تفكر تروريستى و ضداسالم،  اسالم ناب را از 
مسير برحق آن منحرف مى كند، از اين رو در 
گام نخست بايد تفكر ضدتكفيرى را به بدنه 
جهان اسالم وارد و نهادينه كنيم و در گام بعد 

به مقابله با آن بشتابيم.
نماينده مغرب در مسابقات بين المللى قرآن 
كريم تأكيد كرد: مســلمانان براى مبارزه با 
افراطى گرى بايد به شيوه و سنت پيامبر(صلى 
اهللا عليه و آله) عمــل كنند؛ بنابراين بايد از 
ســنين پايين آغاز كرده و تفكر ضدتكفيرى 

و ضد افراطى گرى را در كودكان مســلمان 
نهادينه كنيــم. وى با بيــان اينكه خداوند 
مى فرمايد: «اى كســانى كه ايمان آورده ايد، 
دشمن من و دشمن خود را به عنوان ولى و 
سرپرست خود قرار ندهيد»، يادآور شد: قرآن 
ظاهر و باطنى دارد كــه علما و همه قاريان 
بايد به آن مفهوم برسند و وقتى به آن مفهوم 
دست يافتند، مى فهمند كه دشمن آنان چه 
كسى است و بايد با تمسك به قرآن دشمن را 
بشناسيم و بدانيم هر كس از راه اسالم دورى 

كرد، دشمن اسالم مى شود.

 فعاليت هاى قرآنى؛ شاهراه وحدت
محمد بوشوشــه، نماينده الجزايــر در اين 
رقابت هــا نيز قرآن كريم را راه رســيدن به 
خدا دانســت و گفت: البتــه زمانى مى توان 
با قرآن به اين مقصد رســيد كــه آن را به 
شايستگى بشناسيم. وى درباره رسالت قاريان 

و حافظان براى مبــارزه با تفكرات تكفيرى 
و افراطى گرى هــا ابراز داشــت: كار مقابله با 
گروه هاى تكفيرى، وظيفه علماست كه قرآن 
را همراه با عمل به ارث برده اند. قارى و حافظ 
صرفاً كار خواندن قرآن را دارد و با تفقه در اين 
كتاب آسمانى آشنايى ندارد، ولى علما توانايى 
تدبر در قرآن كريم را دارند و علم و قرآن را با 
هم ممزوج مى كنند و بهتر مى توانند با داعش 

و تكفيرى ها مقابله كنند. 
نماينــده الجزاير در مســابقات بين المللى 
قرآن كريم همچنين درباره وحدت و راه هاى 
رســيدن به آن تأكيد كرد: آنچه ما را در اين 
مســابقه گرد هم آورده،  قرآن كريم است كه 
دســتورها و فرامين الهى در آن وجود دارد و 
مسلمانان را به هم پيوند مى  دهد. ما شركت 
كنندگان از كشورهاى مختلف پيش از اين 
يكديگر را نمى شناختيم، اما به بركت قرآن 
امروز گرد هم آمــده ايم، پس در هر كجاى 
دنيا با تبعيت از قرآن و آموزه هاى آن مى توان 
به تحقق امت واحده قرآنى دست يافت، البته 
بايد بدانيم شرط اين اقدام كلمه توحيد است.

 ريشه مشكالت جهان اسالم 
صالح الدين ادريس نماينده آفريقاى مركزى 
در مسابقات بين المللى قرآن نيز با تحسين 
ســطح اين رقابت ها گفــت: اگرچه من در 
مسابقات مختلفى شركت كرده ام، اما سطح 
مسابقات در جمهورى اسالمى ايران بسيار باال 

و كسب مقام در اين مسابقات دشوار است. 
گفتنى است، سى و چهارمين دوره مسابقات 
بين المللى قرآن كريم از 31 فروردين تا ششم 
ارديبهشت ماه جارى با حضور نمايندگانى از 
83 كشور جهان در مصالى امام خمينى(ره) 

برگزار شد.

گزارش اختصاصى قدس از  حاشيه مسابقات بين المللى قرآن كريم در گفت وگو با ميهمانان خارجى

مبهوت معنويت و عظمت مسابقات قرآن شديم گره گشايى از كار ارباب رجوع  
سبب  ذكر اهللا مى شود

فارس: حجت االســالم و المسلمين رنجبر 
با بيان اينكه رســول گرامى اســالم عشق و 
دلداگى به خداى مهربان را به بشــر آموخت، 
گفت: كارمندان ادارات بايد گره گشــاى كار 
ارباب رجوع باشند و با آن ها امروز و فردا نكنند.
اين استاد حوزوى در جمع زائران و مجاوران 
بارگاه ملكوتى امام رضا(عليه الســالم) با بيان 
اينكه گره گشــايى از كار مردم سبب گره گشا 
شدن كار ما مى شود، افزود: كسانى كه خداوند 
به آن ها آبرو و عزتى عنايت كرده است، اگر از 
آبــروى خود براى مردم مايه بگذارند، خداوند 

آبرو و اعتبار بيشترى به آن ها مى دهد.
وى بيان كرد: اگر كار ارباب رجوع انجام شود، او 
خدا را شكر مى كند كه چنين فردى سر راهش 
قرار داد و اين امر يعنى ارباب رجوع به ياِدخدا 
افتاده و در واقع گره گشايى از كار ارباب رجوع ، 

سبب ذكر اهللا مى شود.
حجت االسالم و المسلمين رنجبر متذكر شد: 
مبادا اتفاق بيفتد كه كارمندى به آن علت كه 
خودش زمانى شرايط ارباب رجوع را داشته و 
براى رفع مشــكلش با رفت  و آمدهاى پشت 
سرهم اذيت و آزار شده است، كار او را به تأخير 

بيندازد.

درگذشت قارى برجسته 
اندونزيايى هنگام ضبط تالوت  

ايكنا: «جعفر عبدالرحمن»، قارى و اســتاد 
برجســته قرائت قرآن كشور اندونزى در حال 
ضبط تالوت ســوره مباركه «ملك» جان به 

جان آفرين تسليم كرد.
ما هرگــز نمى دانيم كه چــه زمانى مرگ به 
ســراغمان مى آيد و به گفته قرآن كريم زمان 
مرگ رازى است كه تنها خدا مى داند؛ هم زمانى 
مرگ اين اســتاد اندونزيايى با قرائت آيه دوم 
سوره ملك كه اشــاره به همين موضوع دارد، 
سبب انتشار اين ويديو در فضاى مجازى شده 
اســت. وى در حالى كه آيه «الَِّذي َخلََق الَْمْوَت 
َوالَْحَياَة لَِيْبُلَوُكْم أَيُُّكْم أَْحَسُن َعَمًال َوُهَو الَْعِزيُز 
الَْغُفوُر: همان كسي كه مرگ و حيات را آفريد تا 
شما را بيازمايد كه كداميك بهتر عمل مي  كنيد 
و او شكست ناپذير و بخشنده است» را قرائت 
مى كرد بتدريج صدايش ضعيف شد و از هوش 
رفت. جعفر عبدالرحمن چند دقيقه بعد از آن 

نيز جان خود را از دست داد. 
عبدالرحمــن يكى از شــخصيت هاى دينى 
برجســته اندونزى بود كه قرائت هاى زيباى او 

عالقه مندان زيادى دارد.

بزرگ ترين دايره المعارف 
 ()قرآنى اهل بيت

رونمايى شد
مقدس  عتبه  دارالقــرآن  رضوى:  فرهنگ 
حســينى از دايــرة المعــارف قرآنــى اهل 
بيت(عليهم الســالم) كــه از مهــم تريــن 
دستاوردهاى اين عتبه محسوب مى شود، در 

مراسمى باشكوه، پرده بردارى كرد.
مدير بخــش پژوهش هــا و تحقيقات عتبه، 
گفــت: اين دايرة المعــارف يكى از مهم ترين 
دســتاوردهاى دانشــمندان و محققان عتبه 
مقدس حسينى است كه براى پرده بردارى از 
آن مراسم باشكوهى در صحن شريف حسينى 

برگزار شد.
جمال الدين افزود: اين دايره المعارف شــامل 
60جلد قطور اســت كه همه علوم مرتبط با 
قرآن كريم در آن آورده شده و براى تفسير آن 
به احاديث پيامبر اكرم و اهل بيت(عليهم السالم) 

استناد شده است.

پرداخت سهم سادات 
خمس به فرزند

نشر احكام/ آيا پدر كه از دفتر مرجع اجازه 
گرفته نصف سهم سادات را به سيد فقير بدهد، 
مى تواند آن بخشى از خمسش را كه مختص 

سيد است به پسرش كه سيد است، بدهد؟
آيات عظام خامنه اى- وحيد خراسانى 
- فاضل لنكرانى: پسر واجب النفقه است و 
پدر نمى تواند سهم سادات خود را به پسرش 

هرچند سيد و فقير باشد، بدهد.
آيت اهللا سيســتانى:  جايز نيست، مگر اينكه 
مصارف الزمى داشته باشد كه بر پدر واجب نيست.

آيت اهللا شبيرى: در رفع نيازهايى كه تامين 
آن بر پدر الزم نيست جايز است و در غير آن 

الزم نيست.

يك حديث / يك تصوير

حوزه

خاطرات طلبه فرامرزى

آنچه ما را در اين 
مسابقه گرد هم 
آورده،  قرآن كريم 
است كه دستورها 
و فرامين الهى در 
آن وجود دارد و 
مسلمانان را به هم 
پيوند مى  دهد

بــــــــرش

 در آيين پايانى نخستين دوره مسابقات قرآن طالب جهان اسالم مطرح شد

طاليه دارى حوزه هاى علميه در شكل گيرى نهضت بازگشت به قرآن

خبر

 معارف / سيد محمد مهدى موسوى   آيين 
پايانى نخســتين دوره مسابقات بين المللى 
قرآن كريم طالب حوزه هــاى علميه جهان 
اسالم با حضور  آيت اهللا مكارم شيرازى در قم 

برگزار شد.
 آيــت اهللا جعفر ســبحانى در پيامى به اين 
همايش با بيان اينكه قرآن كريم معتبرترين 
معارف الهى است كه از جانب خداى سبحان 
بر پيامبر خاتم نازل شــده است، ابراز داشت: 
ما معتقديــم اين قرآنى كه امــروز در پيش 
روى ماســت همان قرآنى اســت كه بر امين 
وحى فرود آمد و رســالت آن رهايى انسان ها 
از تاريكى هاى جهل و نادانى و دردهاى فردى 

و اجتماعى بشرى است.
 آيت اهللا عليرضا اعرافى نيز طى سخنانى با 
ابراز خرسندى از توجه ويژه و بهتر جامعه به 
قرآن و آموزه هاى قرآنى در ســال هاى اخير 
اظهار داشت: بى شك پيشگامى حوزه هاى 
علميــه در تحقق اين امر بســيار مؤثر بوده 
است، به گونه اى كه ما شاهد نهضت بازگشت 
و اهتمــام بيشــتر حوزه به معــارف قرآنى 

هستيم.
وى افزود: امروز در حوزه هاى علميه سراســر 
كشور نه تنها شاهد شناسايى و تربيت حافظان 

و قاريان بسيارى هستيم، بلكه بيش از اين ها 
در زمينه ترويج معارف و فرهنگ ناب قرآنى ، 
طــالب و فضالى حوزه طاليه دار يك جريان 
مقدسى هستند كه بركات افزون تر آن را در 

سال هاى آينده به وضوح خواهيم ديد.
رئيس جامعه المصطفى العالميه همچنين با 
اشــاره به توجه خاص حوزه به مسئله تفسير 
قرآن گفت: امروز به لطف الهى در بين استادان 

ســطوح عالى حوزه و بزرگان، اهتمام ويژه اى 
به درس تفسير قرآن در حوزه وجود دارد، به 
گونه اى كه در طول سال فقط در شهر مقدس 
قم بيش از 200 حلقه درس تفسيرى برقرار 

است.
 رئيس سازمان اوقاف و امور خيريه كشور نيز 
با اشاره به فرمايشى از حضرت امام(ره) مبنى 
بر اينكه مقصد ما قرآن است، ابراز داشت: در 

طول حدود چهار دهه از عمر انقالب اسالمى 
چه در زمان بنيانگذار كبير انقالب اسالمى و 
چه رهبرى خلف صالح ايشان حضرت آيت اهللا 
خامنــه اى ، توجه به قرآن و آموزه هاى قرآنى 
در سراسر كشور جزء اولويت هاى اصلى نظام 
اسالمى بوده كه معرفى هزاران حافظ و قارى و 

مفسر قرآن از بركات آن است.
حجت االســالم والمســلمين على محمدى 
با قدردانــى از برگزاركنندگان ايــن دوره از 
مسابقات در سطح جهان اسالم گفت: برگزارى 
اين مسابقات در اين سطح و با امنيت و آرامش 
كامل افتخارى براى نظام اسالمى ماست كه 
خود نشان دهنده اهتمام ويژه كشور به بحث 

قرآن و مسابقات قرآنى است.
محمــدى همچنين با تأكيد بــر اينكه بايد 
دبيرخانه دايمى مســابقات بين المللى قرآن 
طالب جهان اسالم بزودى ايجاد شود، افزود: 
اميدواريم در ســال هاى آينده شاهد حضور 
پررنگ تر و فعال تر طــالب حوزه هاى علميه 
جهان اســالم اعم از شيعه و ســنى در اين 
مسابقات باشــيم و بى گمان علماى اسالمى 
مى توانند در اين باره انگيــزه الزم را در بين 
طالب مسلمان در سراسر كشورهاى اسالمى 

ايجاد كنند.

پرسمان

حوزه/ حجت االســالم والمســلمين فعالى، 
كارشناس مذهبى: كم و زيادى جهان، بسته به 
ميزان شكر انسان هاست. اگر جهان كم خدمت 
باشد انسان مبتال به فقر، محرومّيت و ناكامى 
مى شود، بنابراين ريشــه فقر به خود انسان و 

ناشكري او باز مي گردد.
از نظــر قرآن علّت اصلى فقــر كفران نعمت 
بوده علّت اصلى فراوانى، شــكر نعمت است. 

اگر از قرآن ســؤال شــود، علّت بروز فقر در 
جامعــه چيســت و چگونه مى تــوان فقر را 
كاهش داد يا از بين بــرد؟ مى فرمايد: «و اگر 
مردم شــهرها ايمان آورده و به تقوا گراييده 
بودند، قطعاً بركاتى از آسمان و زمين برايشان 

مى گشوديم.»(اعراف/96)
بياييم باور كنيم راه رهاشدن از فقر زياد دويدن 
نبوده تنها وســيله، توسل به اسباب معنوى و 

مهم ترين وســيله معنوى شــكر است. مؤمن 
فردى اســت منظم كه براي شبانه روز برنامه 
دارد. برنامه ها دو گونه اند؛ برنامه هاى ماّدى و 
برنامه هاى معنوى. يكى از برنامه هاي معنوي 

روزانه، داشتن برنامه شكراست.
نمونه اي از برنامه شكر اين است كه انسان در 
نيمه شب از رختخواب جدا شده، وضو بگيرد،  
به زير آســمان آمده، دست ها را بلند كند و به 
زبان فارسى چند نمونه از نعمت ها و امكاناتي 
كه خدا به او داده اســت به زبان آورده شــكر 
گويد. انســان بايد به جاي تمسك به اسباب 
ماّدى و سبب هاى معنوى تمّسك كرده به خدا 

توكل كند. 
در آياتى ديگر خداوند مى فرمايد: «و هر كس 
از خدا پروا كند، براى او راه بيرون شــدنى قرار 
مى دهد.؛ و از جايى كه حسابش را نمى كند، به 
او روزى مى رساند و هر كس بر خدا اعتماد كند 

او براى وى بس است.» (طالق/2 و 3)
شــكر داراي آثار متعددي است؛ اولين اثر آن 
ازدياد، رفع خّست و وفور نعمت است. دومين 
اثر شــكر، رهايى از توسل به اسباب جسمانى 
و مادى و رفتن به سوى اسباب معنوى است. 
به تعبيري شــكر نوعى تجربه رهايى از ماّده و 

جهان ماّده است.

خبر

احكام

خبر

معارف: با پايان يافتن سى و چهارمين دوره 
مسابقات بين المللى قرآن رتبه هاى برتر رشته 
حفظ و قرائت به نمايندگان ايران رســيد. 
بنابراين گزارش، سعيد پرويزى از ايران، فالح 
زليف از عراق و رحمت اهللا بيات از سوئد در 
رشته قرائت اين دوره از مسابقات رتبه هاى 
اول تا سوم را كســب كردند. همچنين در 
رشــته حفظ نيز به ترتيب موسى معتمدى 
از ايران، ياسر احمد از سوريه و عبداهللا محمد 
آدم از ســودان رتبه هاى اول تا ســوم را از 

آن خود كردند. همچنين پرونده نخستين 
مســابقات بين المللى قرآن بانوان با معرفى 
و تقدير از زينــب محمدنژاد، نماينده ايران 
حايز رتبه نخست و نيز نمايندگان اندونزى 
و عراق به عنوان رتبه هاى دوم و سوم بسته 
شــد.  بنابر اين گزارش، زينب محمدنژاد، از 
جمهورى اســالمى ايران، ســيلويانا وردت 
المنوره از اندونزى و زينب عدنان از عراق به 
ترتيب رتبه هاى اول تا سوم اين رويداد بزرگ 

قرآنى را به خود اختصاص دادند.

برترين هاى سى و چهارمين دوره مسابقات قرآن
سه نماينده از ايران

نشر احكام/ آيا پدر كه از دفتر مرجع اجازه 

مخاطبان ارجمند مى توانند نظرات و پيشنهادهاى خود  نسبت 
به محتواى صفحه و همچنين پرسش هاى دينى خود را

 به شماره سامانه 903270003 ارسال كنند.

معارف

به مناسبت سالگرد ارتحال بنيانگذار مؤسسه 
«بهداشت محصلين علوم دينى مشهد»

خدمات اجتماعى آيت اهللا عبدخدايى(ره)  به طالب 
مهدى معصومى: آيت اهللا حاج شيخ غالمحسين عبدخدايى(ره) معروف به تبريزى 
دركنار خدمات علمى و تبليغى به كارهاى اجتماعى و خدمات مردمى عالقه فراوانى 

داشــت، از اينكه به بينوايى رسيدگى يا براى 
بهبود بيمارى خدمت كند يــا اينكه خانواده 
بى سرپرستى را يارى نمايد، لذت مى برد. يكى 
از خدمات بسيار ارزنده وى بيمه درمانى طالب 

علوم دينى بود.
مؤسســه اى به نام «بهداشت محصلين علوم 
دينى مشهد» درســال 1391 هجرى قمرى 
يعنى حدود 46 ســال پيش از اين آغاز به كار 

كرد و بدين صورت به كار خود ادامه داد .
در ارتباط با تأســيس چنين مؤسسه اى ابتدا 
با مرحوم دكتر نوراللهيان كه يكى از پزشكان 
متدين و فاضل مشــهد بود وهمچنين برخى 

علماى مشــهد آيات ميرزا جواد آقا تهرانى، ميرزا حســنعلى مرواريد، ميرزا على 
آقا فلســفى مشورت به عمل آمد وســپس اقدام انجام گرفت و دراثر آن بسيارى 
از طــالب و محصلين علوم دينى از نظر دارو ودرمان تحت پوشــش قرار گرفتند، 
براى هرخانواده اى به نام سرپرســت خانواده، همسر و فرزندانش دفترچه اى صادر 
مى شد، با داشتن اين دفترچه، بيمه شده به پزشكان طرف قرار داد مراجعه مى كرد 
و پس از دريافت نسخه به داروخانه مورد قرارداد مى رفت، يك چهارم هزينه دارو را 
بيمار مى پرداخت و سه چهارم آن از طرف مرحوم آيت اهللا حاج شيخ غالمحسين 

عبدخدايى(ره) پرداخت مى شد.
شمارى از پزشكان طرف قرارداد پزشك عمومى بودند و شمارى از آن ها متخصص، 
متخصصــان عبارت بودنــد از دكتر محمدتقى صراف (متخصــص اطفال )دكتر 
ميرصالحى (متخصص گوش وحلق وبينى )دكترسعيد  هدايتى (متخصص چشم) 
دكتر معين دربــارى (متخصص داخلى ) و دكتر نّيره ســاالرى (متخصص زنان)
پزشكان عمومى هم عبارت بودند از آقايان دكتر نوراللهيان ،دكتر نصيريان، دكتر 

بازرگانى و دكتر گلچيان و چند نفر ديگر... 
مراجعه به پزشــك براى بيمه شــده رايگان بود، ولى حــق ويزيت براى برخى از 
سوى آيت اهللا تبريزى(ره) تأمين مى گرديد، ولى برخى ديگر حق ويزيت دريافت 

نمى كردند و قربه الى اهللا انجام مى دادند. 
طالبى كه دفترچه بهداشتى به آنان تقديم مى شد، زير نظر شورايى مركب از چند 
نفر از فضالى آن روز انتخاب مى شــدند كه از طرفى اشتغال به تحصيل به صورت 
جدى داشته وازسوئى هم متدين نيازمند بودند، البته به برخى از فضال هم پيشنهاد 
تقديم دفتر بهداشتى مى شد و از برخى هم درخواست مى شد افراد واجد شرايط را 
معرفى كنند، به گونه اى كه مقرر گرديد هنگام تعويض دفترچه براى صدور دفترچه 
جديد صاحب دفترچه بهداشتى كه محصل و طلبه علوم دينى بود، تحقيقى دريكى 

از موضوعات دينى ارائه دهد تا دفترچه جديدى براى او صادر گردد.
برنامه بيمه درمانى بويژه درآن زمان دســتاوردها و بركاتى داشــت كه به برخى از 

آن ها اشاره مى شود :
- كمكى براى محصلين علوم دينى بود، بويژه از سوى پزشكانى كه با قصد قربت و 

ارادت با اين قشر همكارى مى كردند.
- تأمين خاطرى براى طالب وخانواده آنان بويژه درايامى كه براى تبليغ به شــهر 
و اســتان هاى ديگر مى رفتند. بويژه كسانى كه درمبارزه باطاغوت به زندان گرفتار 

مى شدند.
- برنامه تحقيق هم ايجاد انگيزه براى طالب بود. آن روزها نويسندگى بويژه درمشهد 

وميان طالب رايج نبود واين مقدمه اى  براى ورود به تحقيق و نويسندگى بود.
كمك به خانواده هاى بى سرپرست روحانى، كمك به مؤسسات خيريه وخانواده هاى 
غير روحانى، كمك به بيماران مستمند، بنا و ايجاد حجره در برخى مدارس علميه و 
تأسيس مدرسه علميه جعفريه نيز از جمله خدمات بسيار ارزنده آن فقيه سعيد بود.

سختى هاى يك شيعه واقعى 
معارف- طيبــه مروت: دنياى 
طلبگى، دنياى جالبى اســت؛ پر 
است از فراز و فرودها و هيجانات 
علمى!  استعاره «هيجانات علمى» 
را ازاين جهت گفتم كه هميشه 
بــه جلســات مباحثــه و درس 
ختم نمى شــود. تبليغ نخستين 
و مهم ترين مؤلفه اى اســت كه 
طلبه ها بــراى زكات علم خود به 
آن مشغول مى شــوند. حاال اگر 

طلبه اى خوش ذوق باشــد و زبان ديگرى هم بداند، مسير ديگرى برايش گشوده 
مى شود. 

 حجت االسالم دكتر يحيى جهانگيرى سهروردى يكى از همان طلبه هاى خوش 
قريحه اســت كه براى تبليغ دين در دنياى بيــرون مرزهاى ايران گام هاى خوبى 

برداشته است. 
 *****

 شيعه بود و به سبب بحران سياسى در كشورشان در كمپ پناهندگان در مرزهاى 
زيمبابوه زندگى مى كرد.

فرسنگ ها پيموده بود تا در پايتخت، مسجد شيعيان را پيدا كند. 
در مسجد با هم آشنا شديم. پس از نماز سفر دل گشود...

مى گفت: آنجا مدتى است يك عرب، مى آيد غذا توزيع مى كند. آن مرد عرب وقتى 
از طريق هموطنانم متوجه شد كه من شيعه هستم ديگر به من كمك نمى كند.

او مى گفت: با اين رفتار غير انسانى او و برخى هموطنانم، ايمانم به راهى كه برگزيدم 
بيشتر مى شود.

اسم او زهير بود. زهير با تمام سختى ها هنوز نفس تشيع مى كشيد.

داشــت، از اينكه به بينوايى رسيدگى يا براى 
بهبود بيمارى خدمت كند يــا اينكه خانواده 
بى سرپرستى را يارى نمايد، لذت مى برد. يكى 
از خدمات بسيار ارزنده وى بيمه درمانى طالب 

مؤسســه اى به نام «بهداشت محصلين علوم 
 هجرى قمرى 
 ســال پيش از اين آغاز به كار 

در ارتباط با تأســيس چنين مؤسسه اى ابتدا 
با مرحوم دكتر نوراللهيان كه يكى از پزشكان 
متدين و فاضل مشــهد بود وهمچنين برخى 

دنياى 
طلبگى، دنياى جالبى اســت؛ پر 
است از فراز و فرودها و هيجانات 
علمى!  استعاره «هيجانات علمى» 
را ازاين جهت گفتم كه هميشه 
بــه جلســات مباحثــه و درس 
ختم نمى شــود. تبليغ نخستين 
و مهم ترين مؤلفه اى اســت كه 
طلبه ها بــراى زكات علم خود به 

علت بروز فقر در جامعه از نظر قرآن چيست؟ 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

آمار مســكن هاى خالى 4ميليون و700 هزار واحدى شــد  فارس:مقام مســئول در مركز آمار ايران گفت: طبق سرشــمارى سال 95 شمار واحدهاى خالى مســكونى 2 ميليون و 587 هزار و 400 واحد و 
اقامتگاه هاى دوم بيش از 2 ميليون و 115 هزار واحد است كه مجموع آن ها به 4 ميليون و 702 هزار واحد خالى مى رسد. رضائيه، نماينده مركز آمار كشور در جلسه اتاق فكر مسكن وزارت راه و شهرسازى افزود: طبق 
گزارش مركز آمار، تعداد واحدهاى خالى مسكونى برابر با 2 ميليون و 587 هزار و 400 واحد و تعداد اقامتگاه هاى دوم بالغ بر 2 ميليون و 115 هزار واحد است كه در مجموع به 4 ميليون و 702 هزار واحد خالى مى رسد.

پرداخت قسطى حقوق كارگران!
اقتصــاد- رضاطلبى: نايب رئيس 
كميســيون اجتماعى مجلس گفت: 
متأسفانه در شرايط كنونى واسطه هايى 
هســتند كه با ارائه قراردادهاى موقت 
با كارگران، حقوق و دستمزد آن ها را 
به موقــع و كامل از كارفرماها دريافت 
مى كنند اما اين حقوق ها كه در جمع 
مبالغ هنگفتى مى شود را پس از چند 

ماه و حتى به صورت تقسيط به كارگران پرداخت مى كنند.
ســهيال جلودارزاده در ادامه به قدس افزود: عطش اشتغال در جامعه سبب شده است 
تا افراد به هر طريقى ، حتى بدون قرارداد و به صورت شفاهى و با مبالغى پايين تر از 
نرخ دستمزد مصوب شوراى عالى كار ، به اشتغال بپردازند، به طورى كه در حال حاضر 
طبق آمارهاى غير رسمى تنها 6 درصد از كارگران داراى قراردادهاى كتبى و بلندمدت 
هســتند. نماينده مردم تهران تصريح كرد: متأسفانه برخى كارخانه ها و كارفرماها با 
كارگــران قراردادهاى يك ماهه منعقد مى كنند، اين در حالى اســت كه كارگران نيز 
همچون ســاير اقشــار جامعه بر مبناى دريافت حقوق، براى خود و خانواده هايشان 
برنامه ريزى هايى را انجام داده اند، اگرچه شكاف معيشتى بين حقوق كارگران و ميانگين 

هزينه يك خانواده در جامعه در طول دهه اخير بسيار طوالنى و عميق شده است.
وى ادامه داد: در اليحه اصالح قانون كار، كارگر بايد داراى ابزارى باشد تا بتواند از طريق 
آن با فراغ خاطر به فعاليت در محيط هاى كارى بپردازد و حقوقى در شأن خودش و به 
موقع دريافت نمايد، كه اين موضوع در كميسيون اجتماعى كه حامى كارگران خدمتگزار 

كشور مى باشد با جديت و به صورت اصولى پيگيرى و دنبال خواهد شد.

گزارش اشتغالى دولت به مجلس هم محرمانه شد 
تسنيم: درحالى دولتى ها ادعاى ايجاد شغل دارند و خود را در بحث اشتغالزايى موفق 
مى دانند كه از ارائه گزارش هاى بيكارى به مردم فرارى هستند.  على ربيعى، وزيرتعاون،كار 
و رفاه اجتماعى يكشنبه گذشته به منظور ارائه گزارش به مجلس رفت اما گزارش هاى 
او پشت درهاى مجلس ماند. به عبارت بهتر در حالى كه دولت ادعا مى كند اشتغال را 

افزايش داده و از بيكارى كم كرده است، گزارش بيكارى به مجلس محرمانه شد.

سهميه بندى برخى كاالهاى وارداتى
واردات 800 كاال غيرمجاز مى شود

صداوسيما: رئيس ســازمان توسعه 
تجارت با بيان اينكه فهرســتى براى 
غيرمجاز شدن واردات برخى اقالم به 
دولت ارسال كرده ايم، گفت: همچنين 
واردات كاالهايى كه توليد داخلى دارد 

سهميه  بندى مى شود.
مجتبى خسرو تاج گفت: امسال عالوه 
بر محدود كردن واردات 830 قلم كاال 

از طريق ارز صادراتى و افزايش استانداردهاى كيفى و افزايش تعرفه، واردات حدود 800 
قلم كاال، غيرمجاز خواهد شد.

خســرو تاج گفت: سهميه گذارى براى واردات برخى كاالها، امسال از ضرورت هاست 
يعنى كاالهايى كه 90 درصد توليد داخل دارد براى 10 درصد باقى مانده آن مى توان 

سهميه بندى كرد و بر اساس سهميه تعيين شده اجازه واردات داد.

400 صنف مرتبط بامسكن در ركود
مهر: رئيس اتحاديه صنفى آهن فروشان كرمانشاه گفت: اينكه بگوييم فقط بازار مسكن 
در ركود است حرف درستى نيست بلكه حداقل 400 صنف و شغل مرتبط با اين بخش 
در ركود بى سابقه به ســر مى برند. كوروش اميرى  اظهار داشت: سال گذشته صنف 
آهن فروشان در ركود بسيار شديدى قرار داشت و در سال جارى نيز همچنان اوضاع 

به همين منوال است.

ميز خـــبر

 اقتصاد/ زهرا طوســى   امروز گوشت 
1000 تومــان گران شــده، ديــروز گوجه 
فرنگى را 3000 تومان بيشترخريدند؛ هفته 
قبل انواع برنج شهروندان را شرمنده صعود 
نجومى اش كرد و رصد بازار نشان مى دهد كه 
فردا احتماالً كاالى ديگرى در فهرست پرواز 

قيمتها قرار خواهد گرفت.
در شرايطى كه معاون اول رئيس جمهور و 
معاون اجرايى وى در ســتاد انتخابات فعال 
است، مردم مانده اند با دالالنى كه از شرايط 
كنونى سوءاســتفاده كرده و بر طبل گرانى 

مى كوبند.
تجربه ها تأييد مى كند وقتى رئيس جمهور 
مســتقر خود نامزد انتخابات باشد، منفعت 
طلب هاى متوجه بى در و پيكرشــدن بازار 
مى شوند و تا فراغت حاصل شود و دولتمردان 
دوباره به پشت ميز خود برگردند كمر ملت 
را مى شكنند، اين شرايط در موقعيت حال 
كشور هم تكرار شده و از حدود دو ماه پيش 
كه تنور انتخابات گرم شده تازيانه گرانفروشان 

بر تن نيم سوز مردم فرود مى آيد. 
در حالــى كه به گفته علــى رجبى رئيس 
اتحاديه لبنيات تهران به خبرنگار ما، حضور 
مدير مستقيم تنظيم بازار، در كورس رقابت 
انتخاباتى؛ حاشيه سودجوديان را در مسير 
گرانفروشى امن تر كرده است اما وى معتقد 
است كه مردم عادت دارند با افزايش قيمت ها 
در هر سال مطابق با نرخ تورم ساليانه كنار 
بيايند و در عين حال اميدوار است افزايش 
قيمت لبنيات كه البته مصرف سرانه اش براى 
هر نفر به 70 ليتر هم نمى رسد سبب حذف 

اين ماده غذايى از سبد خريد مردم نشود. وى 
با اشاره به افزايش قيمت لبنيات توسط دو 
شركت بزرگ فعال در اين عرصه مدعى شد 
اين كار مطابق با تورم ساليانه بوده كه البته با 
تدابير انديشيده شده قرار است به قيمت هاى 

قبلى برگردد.
آن طرف بازار هم از على اصغر ملكى رئيس 
اتحاديه گوشت گوسفندى از افزايش قيمت 
گوشت نسبت به 10 روز گذشته مى شنويم 
و اينكه براى هر كيلو مردم بايد 1000 تومان 
بيشتر بپردازند. احمد احدى رئيس اتحاديه 
گوشــت قرمز در گفت وگو بــا خبرنگار ما 
قيمت هر كيلوگرم سردست و ران را به مغازه 
داران بين 34 هزار و 500 تا 35 هزار و 500 
تومان دانســته و براى مصرف كننده تا 39 
هزار تومان عنوان مى كند. به گفته وى گرانى 

4 تا 5 درصدى گوشت در پيش است.
وى داليل اين افزايش قيمت را كاهش عرضه 

توسط دامداران عنوان مى كند و معتقد است 
چــون وضعيت جوى امســال و بارندگى ها 
مناسب بوده دامداران  از عرضه دام خويش 
خوددارى مى كنند تا طــى ماه هاى آينده 
دام هاى پروارتر و ســنگين ترى را با ســود 

بيشترى بفروشند.
نوبرانه قيمت ها، غير از گوشت در بقيه مواد 
غذايــى نيز افتاده اســت و همان علتى كه 
گوشت را باال برده بر ديگر كاالهاى اساسى 
نيز تأثير گذاشته است. گفت وگوى خبرنگار 
ما با رئيس اتحاديه خوار و بار، صفر فرهمند 
جم حاكى از اين اســت كــه برنج ايرانى با 
قيمت 13 هزار تومــان، 50 تا 100 درصد 
افزايــش قيمت را در بــازار تجربه مى كند. 
وى دليــل افزايش قيمت ها را تقاضاى زياد 
و عرضــه كم در بــازار مى داند  كه با از بين 
رفتن شاليزارهاى كشــور چهره خود را به 
مردم نشان داده است. وى مى گويد: قيمت ها 

مطابق نرخ تــورم و 12 درصد افزايش پيدا 
خواهد كرد.

بــه هرحال تلخــى قصه اين اســت كه 
60ميليــون خانــوار كارگــر و كارمند و 
بازنشسته وعضو نهادهاى امدادى و بيكاران 
با كــف درآمد زندگــى مى كنند و گرانى 
فشــار زندگى را بر آن ها طاقت فرســاتر 
مى كند. با اينكه درست نيست درگرماگرم  
تنوروعده هــاى انتخاباتى مردم هم اكنون 
در تنور ندارى و كوره گرانى بســوزند، اما 
متأسفانه اين رويدادى است كه با آن روبه 
رو هســتيم و آمار بانك مركزى هم آن را 
تأييد و نشــان مى دهد كه شاخص بهاى 

كاال و خدمات در فروردين 
امسال نسبت به ماه مشابه 
ســال قبــل12,6  درصد 
افزايش يافتــه كه البته در 
موادغذايــى و ميــوه قطعاً 
بيشتر است.  نگاهى به آمار 
بانك مركزى درباره افزايش 
قيمت هاى كاالهاى اساسى 
در مقايســه با مدت مشابه 
ســال قبل نيز مى گويد كه 
مردم با افزايش 30 درصدى 
تخم مــرغ،45 درصد برنج 
ايرانــى،50 درصدى نخود، 

26 درصــدى لوبيا چيتــى، 66 درصدى 
ســيب درختى، 32 درصدى ســبزى؛16 
درصدى گوشــت گوسفندى،35 درصدى 
گوشت مرغ  و 27 درصدى گوجه فرنگى 

روبه رو هستند.

مسئوالن «ستاد تنظيم بازار» در ستادهاى انتخاباتى

شاخص بورس 171 واحد رشد كردتاخت و تاز گرانى ها در بازار
ميزان: شاخص بورس و اوراق بهادار در ششمين 
روز ارديبهشت ماه سال 96، با رشد 171 واحدى 
به پله 79 هزار و 596 واحدى رسيد. در معامالت 
ديروز تعداد 1245 سهم اوراق بهادار به ارزش 2 
ميليارد و 767 ميليون و 936 هزار ريال در بيش 

از 84 هزار نوبت معامالتى داد و ستد شد.    

3 ميليون و 200 هزار بيكار 
در كشور داريم

فارس: ربيعى، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى از 
وجود 3 ميليون و 200 هزار بيكار در كشور خبر 
داد و گفت: برنامه هايى تحت عنوان برنامه نه گانه 
اشــتغال داريم كه از دو مسير براى ايجاد شغل 

مى خواهيم اقدام كنيم.

اجراى «پرداخت همراه»
 بزودى در شبكه بانكى

ايرنا: رئيس كل بانك مركزى بخشنامه «ضوابط 
پرداخت هاى ديجيتال و همراه» را به شــبكه 
بانكى كشور ابالغ كرد و پيش بينى مى شود اين 
شيوه نوين پرداخت بانكى از اواسط ارديبهشت 

ماه اجرايى شود.
در اين ضوابط، اســتفاده از ابزارهاى هوشمند 
براى عمليات پرداخت با اســتفاده از فرايند و 
 (TOKENIZATION) فناورى نشانگذارى

تبيين شده است.

شكاف 506 تومانى دالر 
تا يكسان سازى

ايسنا: در جريان تغييرات قيمتى دالر در مركز 
مبادالت ارزى، 240 تومان صعود در يك ســال 
گذشته ثبت شده و اكنون اختالف بين دو نرخ 
اصلى اين ارز به حدود 506 تومان رسيده است. 
كاهش شكاف قيمتى از شروط يكسان سازى نرخ 

ارز است.
در حال حاضر دالر با دو نرخ مشخص مبادله اى و 
آزاد مورد معامله قرار مى گيرد. نرخى كه از سوى 
بانك مركزى تعيين شده و با قيمتى پايين تر از 
حد بازار و براى مصارف خاص عرضه مى شود و 
نرخى ديگر كه در بازار آزاد تعيين شده و حجم 

بااليى از عرضه و تقاضا را به همراه دارد.

بسته خبرى

نوبرانه قيمت ها 
غير از گوشت در 
بقيه مواد غذايى 
نيز افتاده است 

و همان علتى كه 
گوشت را باال برده 

بر ديگر كاالهاى 
اساسى نيز تأثير 

گذاشته است

بــــــــرش

 نايب رئيس 
كميســيون اجتماعى مجلس گفت: 
متأسفانه در شرايط كنونى واسطه هايى 
هســتند كه با ارائه قراردادهاى موقت 
با كارگران، حقوق و دستمزد آن ها را 
به موقــع و كامل از كارفرماها دريافت 
مى كنند اما اين حقوق ها كه در جمع 
مبالغ هنگفتى مى شود را پس از چند 

رئيس ســازمان توسعه 
تجارت با بيان اينكه فهرســتى براى 
غيرمجاز شدن واردات برخى اقالم به 
دولت ارسال كرده ايم، گفت: همچنين 
واردات كاالهايى كه توليد داخلى دارد 

مجتبى خسرو تاج گفت: امسال عالوه 
 قلم كاال 

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

رئيس مركز آمار ايران اعالم كرد

اشتغال 700 هزار نفرى 
تنها براى يك فصل

خبر ويژه

مهر: رئيس مركز آمار ايران ميانگين ســاالنه 
افزايش خالص شاغالن از سال هاى 92 تا 95 
را 489 هــزار و 957 ذكر كرد و گفت: تلقى 
دست كارى در آمارها ناشى از نبود آشنايى با 

مبانى انتشار آمار رسمى است.
اميدعلى پارســا افزود: عدد 700 هزار نفرى 

كه در برخى خبرها عنوان مى شــود؛ مربوط 
به فصل بهار ســال 95 نسبت به فصل مشابه 
ســال پيش از آن اســت كه ايــن عدد براى 
«همان فصل» درست اســت ولى براى دوره 
زمانى 92 تا 95 بايد متوســط ساالنه مزبور 

در نظر گرفته شود.

 بازار  
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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

امام خمينى(ره):
نتيجه  تا  كنيد  كار  خدا  براى  كه  باشيد  فكر  اين  به  بايد 

كارتان تا ابد باقى بماند.

رهنمود
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گزارش از شخص

داستان ناخدا
«فيروز زنوزى جاللى» ارديبهشت پارسال، آخرين رمانش را منتشر كرد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  هرچه را 
نمى شــناخت، توفان ها را خوب مى شناخت. 
ايــن آخرى از آن هايى بود كه نرم نرم وزيدن 
گرفت تا يك روز همه بدن، وجود و هستى اش 
را در نوردد و همه چيز را بروبد و بكوبد روى 
هم . سال ها بود كه آن را مى شناخت و پنجه 

در پنجه اش داشت .
 مى دانســت گاهــى آرام مى گيرد، ســكوت 
مى كند و بعد ناگهان از يك گوشه وجودش، 
زبانه مى كشد و در هيئت درد و رنج مى افتد 
به جانش. درد ... درد ...درد همه ســلول ها و 
مويرگ هاى بدنــش را پر مى كرد آن قدر كه 
جايى براى دارو و درمان نمى گذاشت. مرفين 
حتى برابر اين همه درد عقب مى نشست چه 
برسد به داروهاى شيميايى كه دكترها مدتى 

بود آن را قطع كرده بودند.
 قطــع كرده بودنــد تا ناخدا هم شــجاعانه 
بادبان ها را بخواباند، ســكان را رها كند و روز 
پنجم ارديبهشت 96، كشتى زندگانى اش را 
بســپارد به پيك مرگ تا آن را به ساحل امن 

و آرامى برساند. 

 هوس دريا
البــد دلــش دريايى بــود وگرنه «زنــوز» - 
آذربايجان شــرقى – كجا و بوشهر، خرمشهر 
و دريــا كجا؟ پــدرش نظامى بــود و هر از 
چندى بســاط زندگى و نظامى گرى را پهن 
نكرده، جمع مى كرد تا در شــهرى ديگر آن 

را بگستراند. 
ســال 1329 نوبت به «خرم آباد» كه رسيد، 

خدا «فيروز» را به او داد. 
بروجرد و سرانجام تهران كه ماندگار شدند و 
«فيروز» در 18 ســالگى هوس دريا به سرش 
زد. يعنى بيشــتر از دريا شايد وسوسه فيلم 
«هنگامه» بود و لباس ســفيد نيروى دريايى 
كه بدجــور توى فكر و دل «فيروز» جا خوش 

كرده بود.

 ِسحر قلم
تا به خودش جنبيد، نظامى شده بود. 20 ساله 
بود كــه به قول خودش:« ... بريدم از تهران و 
ناگاه، انگار نهاده شــده در قلما سنگ درسال 
1349خودم را ناباورانه دربندر بوشهر يافتم. 
شــهر تفتيده و گويا پرتاب شده در لبه آخر 
دنيا! شــهرى پاك بريده از همه شور زندگى. 
نه بوشــهرامروز كه بوشــهر آن زمان. تبعيد 
گاه صــرف! با آن هواى ســنگين بختك وار. 
بگوتنورى داغ و تن سوز. پر شرجى. بى آب و 
علف. يك سربرشته و سوخته! و همان وقت و 
در همان جا بود كه از رنج واقع ناگزير تن به 

سحر قلم و تخيل سپردم...» .

  پرواز ششدانگ
نظامى گرى و قلم به دســتى؟ اين تناقض را 
البته «فيروز» نمى ديد. تنها شــرجى درياى 
جنوب را مى ديد و حس ناشناخته و سركشى 
كه وقتى زبانه مى كشــيد جز با نوشتن آرام 
نمى گرفــت. گاه مثل بغضى بود توى گلو كه 
بايــد روى كاغذ مى تركيد .گاه شــوقى بود 
نهفته در دل كه بايد با قلم آن را بروز مى داد 
و گاه ... هرچــه بود – حتــى اگر تناقض – 
آن را دوست مى داشت. داستان كوتاه اولش 
– يك لحظــه بيش نيســت – را كه مجله 
«فردوسى» چاپ كرد، به قول خودش: « انگار 
دنيا را بهم دادند و ديگر اصًال برايم مهم نبود 
كجا هســتم و چه مى كنم و چرا. چون بعد 
آن اتفاق خوشــايند، ديگر فقط شوق چاپ و 
چاپ داستان و داستان داشتم و پرواز خيال 

ششدانگ دامنگيرم شده بود». 

 مرغى در قفس
مرغ خيالش تنها تــا «مرغى در قفس» پريد 
و بعد آن ديگر نه! مجله اى كه داســتان هاى 
طنزش را چاپ مى كرد، عكس «فيروز» را هم 
كنار داســتان «مرغى در قفس» زد و همين 

شــد كه « ضد اطالعات» نيروى دريايى آن 
زمان مچش را گرفت. مگر نمى دانى نظامى ها 
حق نوشتن و چاپ كردن ندارند؟ دانستن يا 
ندانســتنش را نمى دانيم، اما هرچه بود ديگر 
ننوشــت. گفتند بنويس، اما پيش از چاپ ما 
بايــد آن را ببينيم و اصــالح كنيم و همين 
شــد كه قلم را بوســيد و كنار گذاشت و در 
عوض افتاد بــه كتاب خواندن هاى حريصانه. 
مــرغ خيالش را به قفس انداخت تا ســال ها 
چشم هايش را ببندد و با پرواز خيال ديگران 

و نويسندگان بلند پرواز جهان اوج بگيرد.

 دوباره پرواز قلم
ســال 1353 شانســش زد . اول بــه تهران 
منتقل شد و بعد هم براى خدمت روى عرشه 
ناو «فرامرز» راهى ايتاليا شــد . رم ...كاليارى 
...سيموســتان ... جبــل الطــارق... لواندا...

كيــپ تاون ...طوالنى ترين و نفســگيرترين 
دريانوردى عمر را تجربه كرد، به قول خودش 
دوبار از كمربند آبى زمين گذشــت و گذرى 
پرخاطــره از بزرگ ترين قاره جهان داشــت. 
سال 57 به عنوان «كميسر دريايى ناوچه هاى 
56 پايــى» كه نمى دانيم چه رتبه و درجه اى 
است، به خرمشهر منتقل شد. تجربيات بكر، 
غيرمنتظره، تكان دهنده و دردناك از همين 

دوره آغاز شد.
جنــگ كه در گرفت نخســتين آتشــباران 
دشمن بر يگان آن ها فرود آمد. انتقال دوباره 
به بوشــهر، حضــور در اتاق جنــگ نيروى 
دريايــى و خالصه دوباره تهران و باز شــوق 

بيدار شده به نوشتن و داستان «لك لك ها» 
و جلسات داستان نويسى حوزه هنرى و پرواز 

دوباره قلم.

 ناخدا يكم
 «ناخدا يكمى» اش سال ها پيش با يك سانحه 
رانندگى به بازنشستگى انجاميد، اما قلمش را 
بازنشســته و خانه نشين نكرد. «فيروز زنوزى 
جاللى» اضافه بر داستان هاى كوتاه كه با آن ها 
شناخته شــد، رمان هايى چون « مخلوق» و 
«قاعــده بازى» را هــم در كارنامه اش دارد و 
جايزه هايى چون اثــر برگزيده جايزه جالل 
آل احمــد، جايزه ويژه جشــنواره قلم زرين، 
ديپلم افتخار 20 سال ادبيات داستانى انقالب 

اسالمى  و ... .

 برج 110
 ناخداى خوش ذوق اما نمايشــنامه نويسى 
هم مى كرد، فيلمنامه مى نوشــت و البته اگر 
مى شد كارگردانى هم مى كرد( فيلم هاى: آينه 

و مرداب و آلفا هنوز زنده است).
بهمن 1392 نوشــته بود، چيز ديگرى براى 
زندگى نمانــده : « جز اين آرزومندى كه اگر 
عمرى باشــد و بقايى، ســعادتى خواهد بود 
به سرانجام رســاندن چند رمان تمام و نيمه 
تمامى كه ساليان سال است در كشوى ميزم 
از ســر دلتنگى خاك مى خورند...» . فرصت و 
سعادت به سرانجام رساندن رمان «برج 110» 
را ارديبهشت 95 پيدا كرد تا منتهاى ارادتش 

به على(ع) را در آن به نمايش بگذارد.  
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حكايت شناختن و نشناختن

1ـ طنين ياد دوست
در روزگار ما كه فرصت ديدار آدم ها كم شــده، تماس هاى «تلفنى» كوتاه ترين راه 
ديدارهاى «َمجازى»اند. هرچند حافظه دستگاه هاى «ديجيتال»، جاى حافظه ما را 
گرفته اند... اما هنوز هم شنيدن «صداى دوستان»، آرامش بخش است. شنيدن صدا، 
وسيله «قناعت» مايى است كه دل و جان را به «تغييرهاى ناچار» روزگار پيشرفت 

سپرده ايم... اما صدا، هرگز جاى «ديدن» را نمى گيرد.
2ـ من چند نفرم؟! : آدم هايى كه مشتاق ديدار هم اند و دستگاه هاى الكترونيكى را 
براى پيداكردن و خبرگرفتن از هم اختراع مى كنند؛ عجيب اند!... از يك سو دستگاه 
مى ســازند... و از سوى ديگر، دستگاه هايى مى سازند كه دستگاه هاى اول را فريب 
بدهند!... مكان ياب ها را گمراه كنند... و بازديد آدم ها را از فضاى مجازى، پنهان كنند 
تا مجبور نباشند پاسخ هم را بدهند!... ديدارهاى آدم ها، اسير «دوگانگى آدم ها»ست... 
مشتاق هميم اما از هم مى گريزيم. براى همين است كه تكليف اختراع هاى بشر هم 

روشن نيست!
3ـ تشنگى هاى زالل بيابانى: «فضاى َمجازى»، محيط بيابان است... معلوم نيست 
كدام مان كجاى آنيم و اگر كســى سخنى پُربار را هم در فضاى مجازى رها كند، 
در ميان ريگ هاى كم ارزش بيابان، گم مى شــود. در بيابان، فقط «آب» ارزشــمند 
است... براى كسانى كه در بيابان گم شده اند؛ ارزشمندترين جواهر دنيا هم بى ارزش 
مى شــود. در بيابان فضاى مجازى، ريگ هاى آشفتگى بسيارند... سخن زاللى كه 
«زندگى بخش» باشــد، كمياب است. دريافت هاى ناشــنيده از سخنان پيشوايان، 

جرعه هاى زاللى است كه از بركه «غدير» برآمده اند.
4ـ دل ها و موج ها : در توفان ِشــن... و در موج هاى بلند درياها كه مدام به سر و 
روى ما كوبيده شوند... و در هجوم سراب بيابان، «تشخيص»، رنگ مى بازد... حتى 
اگر كسى را بارها ديده باشيم باز نمى شناسيمش... حتى گوش ها هم اشتباه خواهند 
كرد و صداها را از هم تشــخيص نخواهند داد... حادثه ها و مصيبت ها، چشــم ها و 
گوش ها را فريب مى دهند... اما دل ها فريب نمى خورند. دريافتى كه دل ها از جهان 
و آدم ها دارند، دقيق تر از حواس آدم هاست. در بيابان حادثه هاى پيچيده دنيا، دل ها 

مشاورانى «امين»اند. موج هاى فريب، دل ها را مى برند اما غرق نمى كنند. 
5ـ وقتى راهى نمى ماند:  قايقى كه شكسته و جليقه اى كه بر تن «غريق» است، 
به درد مبارزه با موج هاى توفانى و بلند دريا نمى خورند... چشــم هاى باز و عينك 
دقيق، به كار كسى كه در ميان توفان شن اسير شده، نمى آيند. وقتى راه هاى زندگى 
را موج هاى مصيبت و سختى پوشانده اند؛ فقط يارى كسى به كار مى آيد كه راه را 
«بهتر» بشناسد... دردسر بزرگ ما، تشخيص كسى است كه مسير را تشخيص دهد.
6ـ  مثل تصويرهاى نمناك: در روزهاى «مناســبتى» سال، با سور و سوگ اهل 
بيت، شاد و اندوهگين مى شويم... در «ماه رمضان»، يك جوريم و متناسب سوگوارى 
ماه «ُمَحرَّم»، جور ديگر مى شــويم... وقتى اســمى از «حضرت على اصغر(ع)» برده 
مى شود؛ دلمان فشرده مى شود و نمناكى اش، چشم هايمان را پرده پوش مى كند... 
اگر همان لحظه از امامى هم اسم برده شود؛ باز به شيوه اى ديگر، ارادتمندانه حالمان 
تغيير مى كند. ناخودآگاه براى طلب علوم از آســتان الهى، آبروى امامان را واسطه 
مى كنيم... و براى كم شــدن رنج داغ مان، يــاد مصيبت هاى آنان مى افتيم. ما... در 
زندگى ياد گرفته ايم كه ستاره اى سرگردان در «منظومه» اهل بيت(ع) باشيم... و اين 

سرگردانى را با ثَبات ظاهرى خانه نشيناِن دنيا عوض نكنيم. 
 7ـ  امام جان من، «او»ســت :  تقويم ما سرشــار از روزهاى تلخ و شيرين اند... 
آدم هايى كه معتقد «نيستند»، پناه به ابزارهاى روز مى برند و اگر ابزارى ناتوان شود، 
دست از مبارزه مى كشند و كار تشخيص شان تمام مى شود... يا سرسختى مى كنند 
(كه بى نتيجه است چون ابزارى نمى ماند)... يا تسليم نااميدى مى شوند... اما آدم هاى 
معتقد آموخته اند كه پيش از ابزارها «دعا» كنند... و بعد سراغ ابزارها بروند... و پس 
از ناتوانى ابزارها، «وســيله هاى آبرومند» را «واسطه» كنند در آستان الهى. تك تك 
اهل بيت(ع) را دوست داريم... اما «دستگير» آشنايان آستان رضوى، «حضرت على بن 
موسى الرضا(ع)»ست... واسطه آبرومند اغلب ما آدم هاى بى تشخيص، حضرت اوست. 
/ برگرفته از حديث شريف «امام باقر(ع)» و «امام صادق(ع) در كتاب «ميزانُ الِحكَمه 
ـ جلد اول»، اثر آيت اهللا محمد محمدى رى شهرى 1387/ مؤسسه علمى فرهنگى 
دارُ الحديث / چاپ نهم: 1387/ صفحه 240 / حديث 835:ـ  فقط كســى خداوند 
بلندمرتبه را مى شناســد و مى پرستد كه خدا... و امامش (از ميان ما اهل بيت) را 

شناخته باشد. 

ايوان ِشفا (9)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

ادامه دارد
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