
 دولتى ها باز هم منكر حرف ها و وعده هايشان شدند 

جدال سياسى در مناظره اجتماعى
 ... تا انتخابات   اولين مناظره زنده انتخاباتى فارغ از موضوعات مطرح شده، برنامه هاى 
نامزدها، نقدهاى آنها به هم، پوششى يا ضربه گير بودن اسحاق جهانگيرى براى روحانى را 
نمايان كرد و آشكارا از مباحث اجتماعى به موضوعات سياسى و اقتصادى كشيده شد تا 
آنجا كه عمال سنگينى مباحث و رقابت هاى سياسى سايه خود را بر سر مناظره پهن كرد.
معــاون اول رئيس جمهور هم كه پيش از اين گفته بــود من خودم مى خواهم رئيس 
جمهور شوم و سخنگوى روحانى نيستم، نه تنها در مناظره اول در قامت سخنگوى دولت 
و روحانى ظاهر شد كه ابايى نداشت آنجا كه مباحثه داغ و چالشى شده و محاجه ميان 

حسن روحانى با محمدباقر قاليباف باال گرفته بود يادآورى كند كه...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
سخنگوى كميسيون امنيت ملى

ترامپ محصول بحران هاى داخلى آمريكاســت . زيرا آمريكا به لحاظ بحران هاى 
اقتصادى، فرهنگى و طبقات اجتماعى شرايط بسيار سختى را پشت سر مى گذراند 
و همين بحران ها ســبب شــد كه فردى مانند ترامپ رئيس جمهور شود. زيرا 
آمريكايى ها بر اين عقيده هســتند كه سياســتمداران گذشته اين كشور سبب 

خسارات زيادى براى آمريكا شده اند...

باج گيرى ترامپ از كشورهاى دوست

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 4

گرانى خودرو به بهانه
افزايش نرخ بيمه شخص ثالث

اعالم شرايط نقل و انتقال
فيش هاى حج دنبال مچ گيرى از دانش آموزان نيستيم

7 9 9
دنبال مچ گيرى از دانش آموزان نيستيم

 

امروز بسيارى از كشورهاى اسالمى «هويت اسالمى» ندارند
رهبر انقالب در ديدار استادان، قاريان و حافظان برگزيده مسابقات بين المللى قرآن كريم:

 اخبار  حضرت  آيــت اهللا خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اســالمى در ديدار اســتادان، 
قاريان و حافظان برگزيده ســى و چهارمين 
دوره مســابقات بين المللى قرآن كريم از 83 

كشور جهان، هويت اسالمى را مانع از دخالت 
و سلطه دشمنان خواندند و با اشاره به هدف 
جبهه كفر براى نابود كردن اين هويت ايمانى 

 ............ صفحه 2خاطرنشان كردند...

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران اتومبيل اعالم كرد رئيس سازمان حج و زيارت خبر داد نظام مراقبت هاى اجتماعى دانش آموزى 

در گفت وگو با يك مقام قضايى

فشار صاحبان خانه
براى دريافت اجاره بيشتر

بازار 
رهن مسكن

در حال انقراض
 ............ صفحه 7

اجالسيه دوم اعتاب مقدسه 
جهان اسالم به كار خود پايان داد

تدوين منشور 
حقوق زائر در 
اعتاب مقدسه

 ............ صفحه 3

:امام على
بهترين مشاوران 

تو، خردمندان 
و دانشوران و 

تجربه داران
 دور انديشند. 
 غررالحكم ص 356

w w w . q u d s o n l i n e . i r شنبه 9 ارديبهشت 1396 2 شعبان 1438 29 آوريل 2017  سال سى ام  شماره 8385   8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى    4صفحه «هشت»   4صفحه ويژه خراسان   500 تومان 

حجت االسالم والمسلمين رئيسى:

كارى به اصولگرا و 
اصالح طلب ندارم 
مردم بايد مسكن 

داشته باشند يا نه؟ 
محمد باقر قاليباف:

3 ميليون 
مسكن خالى متعلق 

به 4 درصد برخوردار 
جامعه است

 
حجت االسالم والمسلمين روحانى:

در100 روز اول طرح 
«كاج» را اجرا مى كنم

جهانگيرى از 
شعار انتخاباتى اش 

رونمايى كرد

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

سيد حسين نقوى حسينى 
سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى

واكنش ها به اقدام هاى تروريستى از داخل خاك پاكستان

دولت قاطعانه برخورد كند

گزارش خبرى

 سياســت/ مسعود بصيرى  اگرچه در ســال 93 اليحه 
موافقتنامه همكارى هاى امنيتى بين ايران و پاكستان در مجلس 
تصويب شد اما كشور ما همچنان در مرزهاى شرقى خود با اين 
كشور مشكل دارد و در تازه ترين آن ها اشرار توانسته اند از داخل 
خاك پاكستان با شليك سالح هاى دوربرد 10 نفر از نيروهاى 

نظامى ايران را به شهادت برسانند.
اين درحالى است كه در ماده مربوط به روش هاى همكارى اين 
توافقنامه، ايران و پاكستان متعهد شده اند تا در زمينه شناسايى 
گروه هــا و افرادى كه در ارتكاب جرايم ســازمان يافته فراملى 

مشاركت دارند و به خاطر آن جرايم تحت تعقيب هستند و ارائه 
اطالعات مربوط به عكس و اثرانگشت به طرف ديگر همكارى 

الزم را داشته باشند.
تبادل اطالعات در مورد اشــكال مختلف جرايم سازمان يافته 
فراملــى و روش هاى بازدارنــده براى مبارزه بــا آن ها، تبادل 
اطالعات در مورد قوانين راجع به پيشگيرى و مبارزه با جريان 
مندرج در اين موافقتنامه، تبادل اطالعات و تجربيات در زمينه 
تقويت مديريت و كنترل مرزها از جمله از طريق تجهيز كامل 
پاسگاه هاى مرزى و ديدارهاى منظم و مستمر مرزبانان از ديگر 

محورهاى همكارى دو كشور خواهد بود.
البته نمونه اين اليحه توســط مجلس پاكستان هم به تصويب 
رســيده اما، ايران همچنان شاهد نقض آشكار امنيت مرزهاى 

خود از داخل اين كشور است.
نادر قاضى پور كه در زمان تصويب اليحه مذكور بشدت از رفتار 
پاكستان انتقاد كرده بود در گفت و گو با قدس بازهم پاكستان 
را مقصر اصلى شــهادت مرزبانان ايرانى دانست و گفت: من از 
نيروهاى مسلح خودمان مى خواهم كه با قاطعيت در برابر اين 

رفتارها بايستند و اجازه ندهند امنيت مردم ما به خطر بيفتد.

وى اظهــار داشــت:  ما همانطــور كه در مرزهــاى غربى 
توانســته ايم قدرت خود را به رخ تروريســت ها بكشيم بايد 
قرارگاه نظامى ما در شــرق هم ضمن رصد تحركات اشرار، 
آن ها رادر داخل خاك پاكستان دنبال كرده و به سزاى اعمال 
ننگينشــان برساند. به نظر ما مسئوليت شهادت مرزبانان ما 
به طور مســتقيم برعهده دولت پاكســتان است و نيروهاى 
نظامى ما بايد در اين گونه موارد قاطعانه و دندان شــكن با 

تروريست ها برخورد كنند.
پيش از اين ســيد باقر حسينى، نماينده مردم شهرهاى زابل، 
زهك و هيرمند در مجلس شوراى اسالمى ايران اعالم كرده بود: 
«با تصويب و امضاى موافقتنامه امنيتى، نيروهاى نظامى ايران 
به صورت قانونى براى نابودى تروريست ها وارد خاك پاكستان 
مى شــوند.»  اما تاكنون چنين اتفاقى نيفتاده و تروريســت ها 
همچنان در سايه دولت پاكستان مرزبانان ايرانى را به شهادت 
مى رســانند. بنابراين به نظر مى رســد دولت ايران بايد هرچه 
ســريع تر اقدام هاى جدى در اين خصوص انجام دهد چرا كه 
تجربه نشــان داده است تنها با احضار سفير و ارسال يادداشت 

نمى توان بر مشكل موجود فائق آمد.

آيت اهللا خاتمى در خطبه هاى نماز جمعه تهران:
رئيس جمهورى مى خواهيم كه «قانون مدار» باشد نه «باندمدار»

فارس: آيت اهللا سيداحمد خاتمى امام جمعه 
موقــت تهــران در خطبه هاى نمــاز جمعه 
پايتخت با اشاره به انتخابات رياست جمهورى، 
اظهار داشــت: براى نظام مقدس اســالمى 
اولويــت اول حضور با شــكوه مــردم پاى 
صندوق هاى رأى است كه ما اطمينان كامل 
داريم حضور بســيار باشكوه خواهد بود و بار 

ديگر دشمنان را شگفت زده خواهد كرد.
وى افزود: دشمنان اين ملت از چند ماه قبل 
در رسانه هايشان حضور مصداقى پيدا كردند 
كــه در هيچ دوره اى به انــدازه اين دوره اين 
اتفاق نيفتاده بود، آنان مى گويند به چه كسى 
رأى دهيد و به چه كسى رأى ندهيد، پيداست 
مى خواهند با مهندسى، مسير اجرايى كشور را 
با تبليغاتشان تغيير دهند، اما به لطف خدا 29 
ارديبهشت ماه مردم وارد صحنه مى شوند و با 
ناكام گذاشتن آنان جواب همه اين فضولى ها 

را مى دهند.
آيت اهللا خاتمى با بيان اينكه شوراى نگهبان 
كف صالحيت ها و حداقل ها را تعيين مى كند 
اما اين شــما مردم هســتيد كه بايد سقف 
صالحيــت و اصلح را برگزينيد، تصريح كرد: 
اما بايد پرسيد اصلح كيست و چه كسى براى 
رياست جمهورى اصلح است؟ بنده مى خواهم 
مالك ها و معيارهايى را در اين زمينه مطرح 
كنم، اولين معيار اين است كه رئيس جمهور 
بايد در عرصه معيشت مردم هم برنامه و هم 
توان داشته باشد، برخى ممكن است برنامه 

داشته باشند اما توان اجرايى نداشته باشند، 
رئيس جمهــورى را بايد انتخــاب كنيم كه 
خســتگى ناپذير و داراى نشاط كارى باشد و 

زود مأيوس نشود.
آيت اهللا خاتمى تأكيد كرد: احساس اين است 
كه طى ســال هاى اخير دشــمنان از حالت 
تدافعــى درآمدند و تهاجمى عمل مى كنند، 
اهانت هاى آنان نمونه اين تهاجم اســت، ما 
رئيس جمهورى را بايد برگزينيم كه منطقش 
منطق امام(ره) باشد كه گفت «آمريكا شيطان 

بزرگ است».
وى اضافه كرد: ما رئيس جمهورى مى خواهيم 
كه اگر آمريكايى در هر ســطحى اهانتى به 
ملت ايران كردند در همان ســطح محكم و 
دندان شكن پاسخ او را بدهد، رئيس جمهورى 
بايد انتخاب شــود كه قانون مدار باشــد نه 
باندمدار و حزب مــدار و خويش و قوم مدار و 
به هيــچ كس اجازه رانت خــوارى اقتصادى 
و سياســى ندهد، او بايد در مبارزه با فســاد 
و مفســدان، منافذ فساد را ببندد، قاطعانه با 
مفسدان در هر جايگاهى كه باشند، برخورد 

كند.

آيت اهللا علم الهدى:
فساد در فضاى مجازى به حرمت شكنى ارزش ها منجر شده است

مرضيه رضايى: آيت اهللا سيد احمد علم الهدى 
در خطبه هاى نماز جمعه مشهد مقدس گفت: 
مقارن با اعياد مقدسه با دو حادثه تلخ مواجه 
شــديم، نخست اهانت به ساحت مقدس امام 
هشتم على بن موسى الرضا(ع) و ديگرى حادثه 
جانكاه جنايت تروريستى  در مرز ميرجاوه كه 
در اثر آن تعدادى از جوانان به شهادت رسيدند.

نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى ادامه داد: 
انتهاى قدرنشناســى و كفران نعمت در برابر 
وجود مقدس على بن موسى الرضا(ع) در اين 
كشور است كه عده اى نسبت به امام رضا(ع) 
حرمت شكنى داشته باشند.آيت اهللا علم الهدى 
با تأكيد بر اينكه بايد در عرصه انتخابات حرمت 
اولياء اهللا حفظ شود، خاطر نشان كرد: سعادت 
و بقاى هويت ما در اين كشــورمعلول عنايت 
ولينعمت ما على بن موســى الرضا(ع) است 
وعرصــه انتخابات نيز با توجــه به ارزش هاى 
مقدسه نظام و انقالب يك عرصه مقدس اداى 
تكليف شــرعى اســت و چگونه ممكن است 
كسى با ولينعمت خود اين گونه برخورد كند و 

حرمت اين امام بزرگوار را نگه ندارد؟
امام جمعه مشهد مقدس گفت: آن داوطلبانى 
كه در حاشــيه رقابت آنان اين اهانت صورت 
گرفته خودشــان بيزار از اين اهانت هستند 
و به هيچ وجه راضى نيســتند، زيــرا افرادى 
متدين و با ايمان بوده و حاضر نيســتند در 
تبليغاتشان اهانت به امام رضا(ع) صورت گيرد 
اما اين نامزدها بايد سعى كنند از به كارگيرى 

عناصر بى ايمان و مجذوب دشمن كه تحت 
تأثير بعضى انحراف سازى هاى فضاى مجازى 

هستند اعالم بيزارى كنند.
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى در رابطه با 
حادثه تلخ ميرجاوه نيز گفت: خأل وجودى اين 
افراد براى مــردم ما و براى نهادهاى مقدس و 
مهم تر از همه براى فرمانده كل قوا بسيار تلخ 
اســت.  آيت اهللا علم الهدى افزود: امروز تهديد 
فضاى مجازى در جامعه جدى اســت، چنانكه 
مــا قبالً هم گفته بوديم اين فضاى فاســد به 
حرمت شكنى ارزش ها و از بين رفتن هنجارها 
منجر خواهد شد، اما متأسفانه تا كنون اقدامى 
در رابطه با اين ولنگارى صورت نگرفته و قلب 
مردم واليتمدار در سراسر كشور را جريحه دار 
كرده است.امام جمعه مشهد مقدس در رابطه 
با انتخابات رياست جمهورى نيز گفت: رئيس 
جمهور آينده بايد قول بدهد كه چشم به داخل 
داشــته و به بيرون از مرزها چشم اميد نداشته 
باشد، زيرا عده اى توانمندى هاى داخلى كشور را 
ناديده مى گيرند و به بيرون از مرزها چشم دوخته 
اند، در حالى كه بايد دانســت جريان بيرونى 
دشمن است و مى تواند هستى مان را تملك كند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 امتناع بانك هاى بزرگ فرانسوى از همكارى با ايران به علت ترس از مجازات هاى آمريكا  فارس: سفير ايران در پاريس در همايش «بررسى چشم انداز حضور در بازار ايران» برخالف 
تالش هاى صورت گرفته متاسفانه بانك هاى بزرگ فرانسوى با احتياط بيش از حد و ترس از مجازات هاى آمريكا از همكارى با بانك هاى ايرانى امتناع مى كنند در حالى كه روابط دو كشور شايستگى و فرصت هاى 

بسيار خوبى براى توسعه دارد.

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

 پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم 
رهبرى  حضرت  آيــت اهللا خامنه اى 
رهبر معظم انقالب اســالمى در ديدار 
اســاتيد، قاريان و حافظان برگزيده سى 
و چهارمين دوره مســابقات بين المللى 
قرآن كريم از 83 كشــور جهان، هويت 
اســالمى را مانــع از دخالت و ســلطه 
دشــمنان خواندند و با اشــاره به هدف 
جبهــه كفر براى نابود كردن اين هويت 
ايمانى خاطرنشان كردند: معارف قرآنى 
نجات بخش و سازنده زندگى مقتدرانه و 
عزتمندانه امت اســالمى است و بايد به 
گفتمان رايج و روشن در جوامع اسالمى 

تبديل شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى 
تالش بــراى ترويج و فهم 
بزرگ تريــن  از  را  قــرآن 
با  و  دانســتند  حســنات 
ادامه  لــزوم  بــر  تأكيــد 
در  قرآنى  حركــت  يافتن 
متأسفانه  افزودند:  كشور، 
مــا ملت هاى مســلمان و 
كشورهاى اسالمى از قرآن 
مفاهيم  با  و  افتاده ايم  دور 

واقعى آن ناآشنا هستيم.
ايشــان، «كفر به طاغوت 
را  بــه خــدا»  ايمــان  و 
نمونه اى از مفاهيم مهم و 
خواندند  قرآنى  هويت ساز 
كردنــد:  خاطرنشــان  و 
ايمانى»  «هويت  بر  تأكيد 
يا  معنــاى جنگيــدن  به 
عــدم ارتباط و تبادل نيســت، بلكه به 
معناى مرزبندى و اســتقالل اســت تا 
هويت ايمانــى بتواند خود را در مقابل 
«هويت طاغــوت و كفر»، حفظ كند و 

به پيشرفت خود ادامه دهد.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى، گرفتارِى 
امروز امت اسالمى را «سلطه فرهنگ، 
اقتصاد و سياســت غــرب» خواندند و 
از كشورهاى  بســيارى  امروز  افزودند: 
اســالمى، «هويت اســالمى» ندارند و 

اگرچــه مردم عامــل به نمــاز و روزه 
هســتند اما بــه دليل فقــدان هويت 
جمعى و اســالمى، دشــمنان قادر به 
دخالــت در فرهنگ، باورهــا، اقتصاد، 
سياســت و روابــط اجتماعــى آن ها 
هســتند و در ميان مسلمانان، جنگ و 

تنافر ايجاد مى كنند.
رهبر انقالب اســالمى، فهم و عمل به 
اصــل قرآنِى «ايمان بــه خدا و كفر به 
طاغوت» را تحول ســاز و موجب عزت 
امت اسالمى دانستند و افزودند: امروز 
دنيــاى كفر به دنبال نابود كردن هويت 

اسالمى در هر نقطه از دنياست.
ايشان، دور بودن از قرآن را موجب سوء 
استفاده دشــمنان و تزريق بى ايمانى، 
و  دانســتند  الابالى  گرى  و  وابســتگى 
گفتند: وضع امروز دولت ها و كشورهاى 
اسالمى در مقابل آمريكا و صهيونيسم 
و غارتگــران، ناشــى از دورى از قرآن 
اســت و اگر به قرآن و هويت اسالمى 
نزديك شــويم، همه اين مشكالت رفع 

خواهد شد.
آيــت اهللا خامنــه اى نقش  حضــرت 
هنرمندان، شاعران و نويسندگان را در 
ترويج مفاهيم قرآنى برجسته خواندند 
و خاطرنشــان كردنــد: تبديل كردن 
مفاهيم قرآنى بــه گفتمان عمومى در 
ميــان مردم، با همت اهــل دل و اهل 
دين، كارى شدنى و در دسترس است.

ايشــان با اشــاره بــه مهجوريت قرآن 
كريــم در دوران طاغوت و رونق يافتن 
جلســات و معارف قرآنــى در ايران به 
بركت انقالب اسالمى، افزودند: امروز ما 
مفتخريم كه مردم و جوانان ما عالقمند 
و آشناى با قرآن هستند و در هر نقطه 
از كشور كه جلسات قرآنى برگزار شود، 
جوانان فراوانى از آن استقبال مى كنند.

رهبر انقالب اســالمى، كار براى قرآن 
را تمام نشــدنى خواندند و با تشــكر از 
مســابقات  برگزارى  دســت اندركاران 
قــرآن، افزودنــد: بايــد همــه مردم، 
خانواده ها و جوانــان با قرآن مأنوس و 

از منافع انس با قرآن بهره مند شوند.
پيش از ســخنان رهبر انقالب اسالمى، 
حجت االســالم والمســلمين محمدى 
نماينــده ولى فقيه و رئيس ســازمان 
اوقــاف و امــور خيريه گفت: ســى و 
چهارميــن دوره مســابقات بين المللى 
قرآن كريم با شــعار «يك كتاب، يك 
اُمت» با حضــور نمايندگان قرآنى 83 
كشــور دنيا و 400 شــخصيت قرآنى، 
حافظــان، قاريــان، داوران، محققان و 

پژوهشگران برگزار شد.
وى افزود: برگزارى نمايشــگاه قرآنى 
پژوهش هاى  و همچنيــن همايــش 
قرآنــى و تجليل از شــهداى انقالب 
اســالمى بويژه شهداى مدافع حرم از 
مهم ترين برنامه هاى جنبى اين دوره 

از مسابقات بود.
در ابتداى اين ديدار تعدادى از اساتيد 
و برگزيدگان مسابقات بين المللى قرآن 
كريم، آياتى از كالم اهللا مجيد را تالوت 

كردند.

رهبر انقالب در ديدار استادان، قاريان و حافظان برگزيده مسابقات بين المللى قرآن كريم:

امروز بسيارى از كشورهاى اسالمى «هويت اسالمى» ندارند

 آقاى آخوندى واقعاً تو اين چهارسال چيكاركرد؟ االن كه مى بينم عمراين دولت 
تمام شده ايشان بجز بدگويى از دولت قبل وحيف و ميل كردن ثروت كشور هيچ 
كار مفيدى ديگرى نكرده، اميدوارم كه مجبورنباشيم دوباره ايشان را چهار سال 

ديگه تحمل كنيم. 9390001288
 بد نيست نامزدهاى انتخاباتى و مسئوالن بر دفاتر تبليغاتى نظارتى هم داشته 
باشند؛ چرا بايد مجرى دفترحسن روحانى در ايالم به امام رضا(ع) توهين كند و 

هيچكس حرفى نزد. 9350009073
 به جاى احمدى نژاد بايد روحانى رد صالحيت مى شد، گرچه ملت باهوشند و 

اشتباهات را جبران مى كنند. 9300000350
 تاوقتى مامردم خواســته باشيم كه پول نفت بيادتوجيب ما،همون مترسك و 
عروسك خيمه شب بازى سياس ها مى مونيم،اونكه مى گفت ما مى توانيم نشد، 

واى به حال اينكه ميگه خوشبختى تو راهه. 9330004252
 آقاى روحانى واقعاً قطع يارانه من كارمند بازنشســته كه عوامل شما اشتباه 
كردند و اعتراض وپيگيرى من از طريق هيچ كســى جوابگو نبود در آخرت بايد 

جواب بدهى. 9130005977
 ما بايد به چه كسى رأى بدهيم وقتى كه  كانديدا نداريم. 9150001342

 آقاى روحانى خواهش مى كنم بى خيال رياست جمهورى شو. به خدا مردم به 
نون شبشون موندن. 9300001900

 سالم!  چقدر خوب مى شد برخى از نامزدهاى رياست جمهورى كه براى اولين 
بار وارد كارهاى اجرايى شدند، برنامه هاى كارى را درخصوص كارهاى اقتصادى 
يا ايجاد كار آفرينى جهت جوانان انجام دادند اطالع رسانى كنند. 9150007830

 دولت آقاى روحانى براى مردم بجز فقر، بدبختى و بيچارگى، بى پولى، تعطيلى 
كارخانه ها و ورشكستى مؤسسات پولى اعتبارى وسرگردانى وبالتكليفى هزاران 

سهام دارپديده وپرديسبان  چيز ديگرى نداشت. 9150005254
 چرا همراه اول به اعتراض ها و شكايت هايى كه از او مى شود، پاسخى نمى دهد؟ 
چرا همراه اول سرخود، بسته هاى اينترنتى را فعال و مبلغ 12 هزار تومان برايمان 

منظور مى كند؟ خدايا ما را از شر همراه اول نجات بده! 9150001294

باج گيرى ترامپ 
از كشورهاى دوست

ترامــپ محصــول بحران هــاى داخلــى 
آمريكاست. زيرا آمريكا به لحاظ بحران هاى 
اقتصــادى، فرهنگى و طبقــات اجتماعى 
شرايط بسيار سختى را پشت سر مى گذراند 
و همين بحران ها سبب شد كه فردى مانند 
ترامپ رئيس جمهور شود. زيرا آمريكايى ها 
بر اين عقيده هســتند كه سياست مداران 
گذشته اين كشور سبب خســارات زيادى 
براى آمريكا شــده اند . از اين رو سياســت 
منفعت گرايانه و بــاج گيرانه اى  كه دونالد 
ترامپ در مواردى همچون ديوار كشــى در 
مكزيــك و هزينه نصب و عملياتى شــدن 
آرايش سامانه موشــكى تاد در كره جنوبى 
كه با وجــود توافق هاى اوليه با كره جنوبى 
مبنى بر دريافت نكردن هزينه از اين كشور، 
اكنون اعالم كرده اســت چرا سامانه اى كه 
قرار اســت از كره جنوبى دفاع كند بايد با 
هزينه آمريكا در اين كشــور نصب شــود، 
در پيــش گرفتــه اســت. در حقيقت اين 
رفتارهاى مــادى و نگاه هاى از باال به پايين 
به دليل پاســخ به همين بحران هاى داخلى 
آمريكاست زيرا اگر بحران هاى كنونى آمريكا 
اصالح نشود ساختار كشور آمريكا را در آينده 
متزلزل خواهد كرد . از طرفى خط مشــى 
سياســى آمريكا اين است كه در همه نقاط 
جهان حضور نظامى داشــته باشد و بر همه 
اقتصاد ها، مليت ها و مذاهب تأثير گذاشته و 
در امور آن ها دخالت نمايد كه اين حضور و 
دخالت بدون ترديد هزينه هاى هنگفتى را 
در پى خواهد داشــت و آمريكايى ها معتقد 
هستند كصه هزينه اين ابر قدرتى آمريكا را 
بايد كشــورهاى ديگر پرداخت كنند . البته 
ايــن نمايش نقش ابرقدرتى آمريكا از طرف 
شخصى همچون ترامپ كه داراى مختصات 
و ويژگى هاى خاص اســت، آمريكا و دولت 
كنونى اين كشــور را در سياست گذارى و 
اجرا در آينده به طور قطع با مشكالت جدى 
مواجه خواهد كرد. ويژگى هاى ترامپ بسيار 
مشــخص و شفاف است، وى يك تاجر بين 
المللى اســت و نه يك سياســتمدار و اين 
ويژگى او سبب شــده است كه تصميمات 
شــتاب زده و عجوالنــه اى را اتخاذ نمايد . 
نگرش دونالد ترامــپ در صحنه بين الملل 
براين مبنا استوار است كه از طريق اهرم هاى 
خود براى اعمال فشــار به ساير كشورها به 
اهداف مادى خود دست پيدا خواهد كرد .به 
طورى كه در شعارهاى انتخاباتى خود سخن 
از پاره كردن برجام و عدم تعهد نســبت به 
آن ارائه مى كرد اما پس از انتخاب شــدن، 
وقتى با پاسخ هاى دندان شكن ايران مواجه 
شد، عقب نشينى كرده و به تعبير خودشان 
اجراى سخت گيرانه برجام را در پيش گرفت 
و با تقويت تحريم هاى غير هسته اى تصميم 
گرفت تحريم هاى هسته اى را جبران كند . 
بدون ترديد اين گونه تصميمات شتاب زده 
و بدون سياســت، نظام سياسى آمريكا را با 
مشكالت و اختالل هاى بى شمارى در آينده 
مواجه خواهد كرد ونگاه ســاير كشورها را 
نسبت به اين كشور و شخص دونالد ترامپ 

در تعامالت جهانى دچار تغيير خواهد كرد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

در نامه نگارى وزير بهداشت و فرمانده نيروى قدس سپاه عنوان شد
آزادى پرستار ايرانى 

از دست گروه هاى تكفيرى در سوريه
فارس: سيد حسن قاضى زاده هاشمى وزير بهداشت، در پاسخ به نامه سرلشكر 
سليمانى فرمانده نيروى قدس سپاه، از وى و رزمندگان مدافع حرم تقدير به عمل 
آورد. در نامه وزير بهداشت به فرمانده نيروى قدس، همچنين به دليل آزادسازى 
يكى از پرســتاران از دست گروه هاى تكفيرى تجليل ويژه شده است. سرلشكر 
سليمانى، پيش از اين طى نامه اى از عملكرد پزشكان در كمك رسانى به جبهه 

مقاومت در سوريه از آن ها تجليل كرده بود.

اميرعبداللهيان در واكنش به حمله نظامى رژيم صهيونيستى به سوريه:
تل آويو عواقب بازى با آتش 

در سوريه را درك نمى كند
مهر: اميرعبداللهيان دبيركل كنفرانس بين المللى حمايت از انتفاضه فلسطين 
حمله نظامى رژيم صهيونيستى به سوريه را محكوم كرد و افزود: تل آويو عواقب 
بازى با آتش در ســوريه را درك نمى كند. وى ادامه داد، ادعاى نادرســت رژيم 
صهيونيستى مبنى بر مقابله با حزب اهللا در سوريه نمى تواند توجيهى براى نقض 
حقوق بين الملل باشد. حزب اهللا با قدرت از امنيت لبنان در مقابله با تروريسم 

تكفيرى و صهيونيستى حمايت مى كند.

بازديد رئيس دفتر مقام معظم رهبرى 
از پروژه حرم سيدالشهدا(ع)

گلپايگانى  محمــدى  اهللا  آيــت   مهر: 
رئيس دفتر مقام معظم رهبرى از پروژه 
حرم سيدالشــهدا(ع) بازديد كرد. در اين 
بازديد على مهاجرى، مدير پروژه تقليل 
و تقويت ســتون هاى حرم و رئيس ستاد 
بازســازى عتبات عاليات استان كرمان 
توضيحاتى راجع به نحوه اجراى اين پروژه 
و اقدام هاى انجام شده داد و گفت: در جريان انجام پروژه متوجه ضرورت تقويت 
كل بناى حرم مطهر و گنبدخانه شديم و بر همين اساس عالوه بر مقاوم سازى و 
الغرسازى ستون ها، تمام فضاى قديمى حرم مطهر نيز مقاوم سازى مى شود كه 

بخش عمده اى از آن انجام شده است.

بوئينگ: گفته بوديم كه هواپيماها
از سال 2018 به ايران مى رسند

فارس: پس از آنكه «فرهــاد پرورش» مديرعامل هما از موجود نبودن بوئينگ 
777 درخواستى ايران كه قرار بود زودتر از موعد تحويل شود سخن گفت، طرف 
آمريكايى بدون توضيح داليل اين خلف وعده، يادآور شــد كه در همه موارد از 
دســتورعمل هاى دولتش پيروى مى كند. ماجرا از آن قرار است كه هما چندى 
پيش اعالم كرده بود يك فروند بوئينگ 777 سفارشى خطوط هوايى تركيه را كه 
مرجوع شده بود، به جاى هواپيماهايى كه بناست در سال هاى آينده از بوئينگ 

تحويل دهد، تحويل مى گيرد.

تداوم تظاهرات بحرينى ها 
به نشانه دفاع از آيت اهللا عيسى قاسم

فارس: تحصن  كننــدگان در مقابل منزل 
آيت اهللا عيسى قاسم در ميدان الفداء واقع 
در منطقه محاصره شده «الدراز» ديشب نيز 
در محل تحصن خود نماز جماعت عشاء را 
به جا آوردند. همچنين در منامه پايتخت 
بحرين نيز تظاهرات هايى به نشــانه يارى 
آيت اهللا عيسى قاسم و مخالفت با استمرار 
محاكمه وى برگزار شد. در برخى شهرك ها همچون المعامير، الجفير و البالد القديم 
نيز مردم به نشــانه حمايت از بازداشت شدگان سياسى و حمايت از آيت اهللا عيسى 

قاسم به خيابان ها آمدند و بين آن ها با نيروهاى امنيتى درگيرى رخ داد.

رنو اعالم كرد
جديدترين آمار سود خودروسازان فرانسوى 

از بازار ايران
رويترز: رنو خودروساز فرانسوى اعالم كرد: از آنجايى كه توليد مدل هاى جديد، 
فروش و قيمت گذارى خودروهاى اين شــركت را باال برده و در عين حال توليد 
براى شــركاى صنعتى نظير ايران افزايش يافته، درآمد اين شــركت در سه ماه 
نخست 2017 افزايش يافته است. بر اســاس اين گزارش، درآمد سه ماهه اين 
شــركت از 10/49 ميليارد در مدت مشابه ســال گذشته به 13/3 ميليارد يورو 

رسيده است.

خشونت پليس ضد دانشجويان در پاريس 
 الجزيــره: پليس فرانســه بــراى پراكنــده كــردن دانشــجويان معترض 
بــه رســيدن ماريــن لوپــن نامــزد راســتگرايان افراطــى بــه دور دوم 
شــد.  متوســل  زور  بــه  كشــور،  ايــن  جمهــورى  رياســت  انتخابــات 
پليس فرانســه براى پراكنده كردن تظاهركنندگان در پاريس به طرف آنها گاز 
اشــك آور شليك كرد. اين درگيرى پس از آن رخ داد كه تظاهرات عليه مارين 
لوپن، نامزد راست افراطى انتخابات رياست جمهورى فرانسه، و امانوئل ماكرون 

رقيب راست ميانه وى به خشونت گراييد. 
پس از آنكه جوانان نقاب پوش در حاشــيه راهپيمايى حدود پانصد دانش آموز 
دبيرستانى اقدام به پرتاب بطرى كردند،  پليس ضد شورش با شليك گلوله هاى 

گاز اشك آور واكنش نشان داد. 

هويت ساز 
قرآنى خواندند و 
خاطرنشان كردند: 
تأكيد بر «هويت 
ايمانى» به معناى 
جنگيدن يا عدم 
ارتباط و تبادل 
نيست، بلكه به 
معناى مرزبندى و 
استقالل است تا 
هويت ايمانى بتواند 
خود را در مقابل 
«هويت طاغوت و 
كفر»، حفظ كند

بــــــــرش

محاكمه وى برگزار شد. در برخى شهرك ها همچون المعامير، الجفير و البالد القديم 

شماره پيامك: 30004567

ايران پاسخ به جنايت 
تروريستى در مرز با پاكستان 

را حق خود مى داند

فارس: ســردار حســين دهقان وزير دفاع و 
پشــتيبانى نيروهاى مســلح با صدور پيامى، 
شهادت تعدادى از مرزبانان شجاع و جان بركف 
ايران اسالمى را به محضر فرماندهى معظم كل 
قوا، فرمانده و كاركنان خدوم نيروى انتظامى، 
خانواده معظم اين شهيدان و مردم رشيد ايران 
تبريك و تسليت گفت. سردار دهقان در اين 
پيام تصريح كرد: دولت اين موضوع را از طريق 
دولت پاكستان پيگيرى كرده و ضمن حفظ 
حق پاسخگويى قاطع به اينگونه اعمال رذيالنه 
تروريستى، از مسئوالن پاكستانى مى خواهيم 
در اسرع وقت نسبت به دستگيرى و مجازات 

عامالن اين جنايت اقدام كنند.

شوراى همكارى خليج فارس 
بازهم بيانيه ضد ايرانى صادر كرد

رأى اليوم: اعضاى شــوراى همكارى خليج 
فارس نشســت اخير خــود را با صدور يك 

بيانيه ضد ايرانى به پايان رساندند.
بر اساس اين گزارش، در بيانيه ضد ايرانى اين 
نشســت كه با حضور وزراى كشور و خارجه 
اعضاى شوراى همكارى خليج فارس برگزار 
شــده بود، ادعاهاى واهــى عليه جمهورى 

اسالمى ايران مطرح شده است.

فارس: 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

عمل به نيت واقفان رسالت اساسى آستان قدس رضوى است   آستان: قائم مقام توليت آستان قدس رضوى در بازديد از موقوفات يزد و كرمان گفت: عمل به نيت واقفان رسالت اساسى 
آستان قدس رضوى است.سيد مرتضى بختيارى گفت: دانش آموزان آينده سازان كشور هستند و توليت آستان قدس رضوى در نظر دارد در بخش علم و فناورى براى دانش آموزان زمينه اى فراهم آيد تا 

از فرهنگ غنى امام رضا(ع) بهره مند شده و منشأ بركات براى كشور شوند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r محورهاى توليد كتاب در آستان قدس رضوى اعالم شد
آستان: مديرعامل مؤسسه انتشارات 
آســتان قــدس رضوى (به نشــر) 
محورهاى اصلى توليدات كتاب در 

سال 1396 را اعالم كرد.
مهندس حسين سعيدى با بيان اينكه 
به نشر در سه دهه فعاليت خود در 24 
حوزه مختلف كتاب هايى را روانه بازار 
نشــر كرده اســت، افزود: اين مركز 

انتشاراتى در نظر دارد تا توليداتش در سال جارى با رويكرد دينى و معارفى باشد.
وى «قرآن و متون دينى»، «امام رضا(ع)»، «زائر و زيارت»، «ســاير معصومان(ع)»، 
«معارف اســالمى»، «ســبك زندگى»، «ارزش هاى نظام واليــى» و «عمومى» را 

محورهاى اصلى توليدات انتشارات آستان قدس رضوى در سال 96 عنوان كرد.
سعيدى به رونمايى از يك قرآن نفيس از سوى اين مركز همزمان با شب هاى قدر 
ماه مبارك رمضان كه در آن قرآن كريم به پيامبر(ص) نازل شده است، اشاره كرد 
و گفت: در حوزه قرآن و متون، اين مؤسسه كتاب هاى شريف قرآن، نهج البالغه، 

صحيفه سجاديه، مفاتيح الجنان، ادعيه و زيارتنامه را منتشر خواهد كرد.
وى زندگى نامه، خاندان و ياران، آموزه ها و تولى را ريز موضوعات حوزه امام رضا(ع) 
عنوان كرد و افزود: در بخش توليدات حوزه زائر و زيارت موضوعاتى از قبيل حرم 

شناسى، زيارت و خاطرات و سفرنامه در نظرگرفته شده است.
مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى (به نشر) حوزه اهل بيت و معصومان(ع) 
را از ديگر بخش هاى اصلى توليدات اين مركز در سال 1396 معرفى كرد و گفت: 
كتاب هاى اين بخش در حوزه زندگى نامه، خاندان و ياران، آموزه ها و تولى روانه 
بازار نشر خواهد شد. وى اعتقادات، احكام، اخالق، خانواده و سبك زندگى را ريز 
موضوعات حوزه معارف اســالمى توليدات به نشر برشمرد و بيان كرد: در حوزه 
ارزش هاى نظام واليى به توليد آثار مكتوب در بخش انقالب اسالمى، همبستگى 
اسالمى، سيره امام(ره) و رهبرى، فرهنگ ايثار و شهادت توجه جدى خواهد شد.

در راستاى تحقق اقتصاد مقاومتى انجام شد
سرمايه گذارى 10 شركت در منطقه ويژه اقتصادى سرخس

آستان: مديرعامل منطقه ويژه اقتصادى سرخس از عقد قرارداد 10 سرمايه گذار 
داخلى و خارجى در اين منطقه طى سال 1395 خبر داد.

دكتر احمد صادقى گلمكانى در جلسه اى كه با عنوان راهكارهاى تحقق اقتصاد 
مقاومتى، توليد و اشتغال در سال 1396 توسط سازمان اقتصادى رضوى برگزار 
شد، بيان كرد: طى رايزنى هاى صورت گرفته، قرار است طرح هاى اين 10 شركت 
تا پايان ســال جارى به بهره بردارى برســد كه بدين ترتيب زمينه اشتغال براى 
حدود 400 نفر به وجود خواهد آمد. وى ادامه داد: پروژه كاشى و سراميك، طرح 
ديگرى اســت كه بر اساس برنامه ريزى هاى صورت گرفته در خرداد سال جارى 

به بهره بردارى مى رسد كه به تنهايى براى 400 نفر اشتغال ايجاد خواهد كرد.
صادقى گلمكانى از جذب ســرمايه گذار داخلى و خارجــى، واردات و صادرات و 
همچنين ترانزيت كاال به عنوان فعاليت هاى اصلى اين منطقه يادكرد و افزود: در 
ســال جارى در صدد هستيم با اجراى اهداف اقتصاد مقاومتى، اين منطقه را به 

عنوان الگو به ساير مناطق معرفى كنيم.
رئيس كارگروه عمران و ساختمان آستان قدس رضوى درباره مهم ترين برنامه هاى 
اين بخش در ســال 1396 گفت: اين كارگروه متشكل از شركت هاى مسكن و 
عمران قدس رضوى، بتن و ماشين قدس رضوى، مهندسى آب و خاك رضوى، 
بناى سبك قدس رضوى، سازمان توسعه عمران خراسان، مهندسان مشاور قدس 
رضوى، صنايع چوب، كاشى سنتى، معادن قدس رضوى، منطقه ويژه اقتصادى 
سرخس و سيمان سمنگان است كه رويكرد خود را بر محورهايى مانند دانش، 

ارتقاى سود و بازدهى مناسب فروش بر اساس بازار قرار داده است.
وى ادامه داد: در اين راستا، برنامه هايى همچون ايجاد كارگروهى پويا، كارآمد و 
اثربخش و نيز اتكا بر تعهد و هم افزايى توان شــركت ها و مؤسسات را به عنوان 
بخشــى فعال در گســتره انرژى و عرصه بين المللى به منظور تحقق اهداف و 

برنامه هاى سازمان اقتصادى رضوى دنبال مى كنيم.

خـــبر

 آســتان قدس بايد از موقوفات خود با رعايت 
مسائل شــرعى و قانونى در جهت حل مشكالت 

اقشار آسيب پذير استفاده كند.
0901...2922
 در صحن جامع رضوى تلويزيون هاى پهن پيكر 
نصب شــده است كه اقدام مناسبى است، لطفاً در 

صحن آزادى هم چنين تلويزيونى نصب شود.
0915...1149

 از حرم مطهر امام رضا(ع) كه پناه دردمندان و 
مستمندان است انتظار مى رود، براى رفع معضالت 

خانواده هاى روستايى و محروم مساعدت كند.
0935...3925

 ســامانه تهويه و نظافت رواق هاى حرم مطهر 
در جهت هواســازى مناسب در رواق هاى مركزى 

بخصوص روضه منوره بايد بيشتر انجام شود.
0915...9200

 آيا آســتان قدس رضوى كه مراكز بهداشتى و 
دارويى و بيمارستان دارد نمى تواند وارد مقوله طب 
سنتى و اسالمى شود؟ اين مورد حتماً بايد از سوى 

مسئوالن آستان قدس بررسى شود.
0917...4810

 براى ورود و خروج بانوان زائر در هنگام برگزارى 
مراسم خطبه خدام در صحن آزادى لطفاً راهنمايى 

بيشترى صورت گيرد.
0915...4159

 توزيــع لوح فشــرده رايگان از مراســم مذهبى و 
سخنرانى هاى بارگاه امام رضا(ع) در بين زائران روش 
ارزشمندى در جهت نشر معارف اسالمى است و يك 

هديه متبرك از حرم امام رضا(ع) به شمار مى آيد.
0913...5316

 كمك به دانشــگاه و آموزش و پرورش ارتقاى 
خدمات علمى و آموزشى در كشور است. آستان 
قدس در اين زمينه بايد برنامه ريزى كند و حامى 
فعاليت هاى آموزشــى در كشــور بويژه مناطق 

محروم باشد.
0937...4298

 اطراف ضريح مطهر امام رضا(ع) خيلى ازدحام 
است زائران كهنسال و معلوالن چگونه به زيارت 
روضه منوره مشــرف شــوند؟ لطفا آستان قدس 

چاره اى بينديشد.
0913...3450

صداى مردم

مديرعامل مؤسسه انتشارات 
آســتان قــدس رضوى (به نشــر) 
محورهاى اصلى توليدات كتاب در 

مهندس حسين سعيدى با بيان اينكه 

حوزه مختلف كتاب هايى را روانه بازار 
نشــر كرده اســت، افزود: اين مركز 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

 آســتان/ سيد مصطفى حسينى راد  
 دومين اجالسيه بين المللى اعتاب مقدسه 
جهان اسالم شامگاه ديروز در كربالى معلى 
به كار خود پايان داد. در اين نشســت ســه 
روزه كه با حضور توليت هاى اعتاب مقدسه 
و معاونان آن ها برگزار شد، حقوق زائران به 
عنوان شــعار اجالسيه دوم طى سه نشست 
كارشناسى مورد بحث و تبيين قرار گرفت 
و در پايان منشــور حقوق زائران در اعتاب 

مقدسه، به اتفاق آرا به تصويب رسيد.

 منشور حقوق زائر در 18 بند
در اين زمينه دبير اجالســيه اعتاب مقدسه 
در گفت وگو با قدس گفت: در اجالس دوم 
رئوس و جهت گيرى هاى كلى منشور حقوق 
زائر در 18 بند به تصويب توليت هاى جهان 

اسالم رسيد.
حجت االســالم والمســلمين سيد جالل 
حسينى، رشد و تعالى معنوى زائران، آگاهى 
از معارف ناب اســالمى و مكتب اهل بيت 
عليهم السالم، برخوردارى از خدمات باكيفيت 
و تسهيل در امر زيارت را از مهم ترين بندهاى 
اين منشور خواند و افزود: دسترسى آسان به 
خدمات بهداشــتى و درمانى، فراهم آوردن 
زمينه رشد و تعالى معنوى و حل مشكالت 
رواديد زائران، فراهم كردن زمينه هاى تأمين 
امنيت جانى زائر و پوســش بيمه خدمات 
درمانى از ديگر رئوس حقوق زائر اســت كه 

به تصويب توليت ها رسيد.
وى با بيان اين كه ما نسبت به اجالس اول 
پيشــرفت خوبى داشتيم، تصريح كرد: ريل 
گذارى اين اجالسيه با تدوين آيين نامه هاى 
داخلــى و كميته هاى فنى تخصصى فرعى 
براى تحقق همكارى هاى جامع ميان اعتاب 

به انجام رسيده است.
حسينى همچنين گفت: با تأكيد توليت هاى 
محترم بر توســعه و تعميــق همكارى ها، 
اميدواريم در سال آينده اقدام هاى عملياتى 
مشــترك بين اعتــاب انجام پذيــرد. اين 
اجالسيه به دنبال توسعه ديپلماسى زيارت در 
جهان اسالم است و ما امروز شاهد همگرايى 

بيشتر بين اعتاب مقدس مى باشيم. 
معاون تبليغات و ارتباطات اسالمى آستان 

قدس رضــوى با تأكيد بر ضرورت هم افقى 
اعتاب مقدس افزود: پرهيز از تفرقه و اختالف 
بين مســلمانان و يكپارچگى در برابر جبهه 
اســتكبار و اهتمام به جايــگاه مرجعيت و 
زعامت دينــى از مهم ترين دســتاوردهاى 

اجالسيه اعتاب مقدس مى باشد.
حســينى خاطرنشــان كرد: بــا طراحى 
چارچوب هاى قانونى در آينده شاهد حضور 
اعضاى ديگرى از ساير كشور هاى اسالمى در 

جمع خود خواهيم بود.
وى همچنين گفت: اجالس ســوم با اجماع 
اعضا در دهم رجب ســال آينده در شــهر 
كاظمين به ميزبانى عتبه مقدسه كاظميه 
برگزار مى شــود و برابر با آيين نامه اجالس، 
رياست اجالس كه تا اين دوره بر عهده توليت 
آستان قدس بود به ميزبان اجالس دوم آقاى 
سيد جعفر موســوى توليت آستان مقدس 

حسينى انتقال يافت.

 كارى بزرگ در جهان اسالم
توليت آستان مقدس حضرت معصومه سالم 
اهللا عليها نيز در گفت وگو با خبرنگار ما گفت: 
اصل برگزارى اين اجالســيه كارى بســيار 
بزرگ و ارزشــمند است كه پيش از اين در 
جهان اسالم سابقه نداشته است. اين اجالس 
داراى دو بعد است. بعد اول برگزارى آن است 
كه بخوبى انجام شد و بعد دوم التزام اعتاب 
و متوليان به اجراى مصوبات اين اجالســيه 

بخصوص منشور حقوق زائران مى باشد.

آيت اهللا ســعيدى با اشــاره به ناخرسندى 
دشمنان از برگزارى چنين نشست هايى گفت: 
دشمن تالش مى كند به هر طريق ممكن در 
جهان اسالم تفرقه ايجاد كند اما اين اجالس 
زمينــه هماهنگى و همــكارى بين اعتاب 
مقدسه و وحدت بين امت اسالمى را فراهم 
مى كند كه تجلى بــارز آن را در راهپيمايى 

بزرگ و بين المللى اربعين مى بينيم.

 اجالس اعتاب و وحدت كلمه
همچنين شــيخ نبيل حلباوى توليت حرم 
مقــدس حضرت رقيه ســالم اهللا عليها در 
گفت وگو با خبرنگار اعزامى قدس با اشاره به 
اين كه  در دين مبين اسالم كلمه توحيد و 
توحيد كلمه جايگاه اساسى دارد، گفت: كلمه 
توحيد يعنى اين كه انسان بداند و درك كند 
كه اراده اى واحد بر اين عالم حاكم است و آن 
اراده خداوند تعالى است و توحيد كلمه نيز 
به اين معناست كه مردم بايد در همه جاى 
جهان به سمت و سوى تشكيل امت واحده 
حركت كنند بدون اين كــه به نژاد و رنگ 
پوســت يكديگر توجه كنند. اين يك هدف 
بزرگ است كه در مكتب اهل بيت عصمت 
عليهم السالم قابل دستيابى است؛ در كالم 

آنان كه نور است و فعل آنان كه خير است.
دكتر حلباوى با قدردانى از حركتى كه عتبه 
مقدسه رضويه براى هماهنگ سازى اعتاب 
مقدسه بنيان نهاده اســت اظهار اميدوارى 
كرد كه اين اجالســيه در دوره دوم خود در 

كربالى معلى به نتايج مطلوب برســد و با 
پشتوانه مرجعيت و ظرفيت هاى پايان ناپذير 
فرهنگ حسينى كه بزرگ ترين انقالب تاريخ 
را رقم زده است، گام بزرگى در جهت وحدت 
امت اســالمى باشــد زيرا تنها محورى كه 
مى تواند وحدت را در امت اسالمى به ارمغان 
آورد قرآن و عترت اســت كه اعتاب مقدسه 

پرچمدار آن هستند.

 نهادينه كردن فرهنگ زيارت
نماينده ولى فقيه در امور حج 
و زيــارت نيز در گفت وگو با 
خبرنگار مــا گفت: برگزارى 
مقدس  اعتــاب  اجالســيه 
جهان اسالم مى تواند منجر 
به رويش تشــكلى شود كه 
ثمرات بزرگــى براى جهان 

اسالم خواهد داشت.
والمسلمين  حجت االســالم 
سيد على قاضى عسگر ايجاد 
وحــدت و همدلــى در بين 
كشــورهاى مسلمان را يكى 

از بركات اين اجالس برشمرد و افزود: انتقال 
تجربيات در پذيرايــى از زائران و زائرگردانى 
يكى ديگر از دستاوردهاى ارزنده اين اجالس 
است. زيرا هم اينك در حوزه پذيرايى از زائران 
مشكالت زيادى وجود دارد و درست است كه 
برخى اعتاب مانند حرم رضوى جلوتر هستند 

اما وجود كاستى ها را نمى توان انكار كرد.

اجالسيه دوم با حضور توليت هاى آستان هاى مقدس جهان اسالم به كار خود پايان داد

تدوين منشور حقوق زائر در اعتاب مقدسه

اجالس سوم با 
اجماع اعضا در 

دهم رجب سال 
آينده در شهر 

كاظمين به ميزبانى 
عتبه مقدسه 

كاظميه 
برگزار مى شود
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تا انتخابات روزنامـه صبـح ايـران

مشكالت را مى شود حل كرد شما نمى توانيد  فارس: سعيد جليلى در همدان گفت: در اين 4 سال شعارهاى زيادى داده شد اما پاسخ الزم به نيازهاى مردم داده نشد و امروز بايد با اتكا به اين تجربه 
سرنوشت 4 سال آينده كشور را رقم بزنيم. جليلى خاطرنشان كرد: ميگفتند بايد هم چرخ سانتريفيوژ بچرخد و هم چرخ كارخانه ها اما امروز خودشان ميگويند عليرغم اينكه ما در تاسيسات هسته اى مان بتن 
ريختيم طرف مقابل نه به روح برجام پايبند است و نه متن آن! وى ادامه داد: ما نمى گوييم اين دولت نخواست؛ ميگوييم نتوانست از امكانات كشور درست استفاده كند تا امروز كارنامه قابل قبولى داشته باشد.

S i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
«رئيسى» و «قاليباف» نامزد اصلى جبهه مردمى هستند

انقالب  نيروهاى  جبهه مردمــى  فارس: 
اسالمى در بيانيه اى ضمن تأكيد بر اينكه 
اين جبهه به هيچ وجه نامزد اصلى و فرعى 
و يا پوششى ندارد، اعالم كرد كه «رئيسى» 
و «قاليباف» نامزد اصلى اين جبهه هستند.

در اين بيانيه آمده اســت: جبهه مردمى 
نيروهاى انقالب به صراحت اعالم مى دارد 
كه اين جبهه بــه هيچ وجه نامزد اصلى و 
فرعى و يا پوششــى ندارد و آقايان رئيسى و قاليباف هر دو نامزد اصلى اين جبهه 
هســتند. اين دو عزيز در كمال اخوت و با مجاهــدت و جديت در صحنه رقابت 
انتخاباتى حضور يافته و براى جذب آراى گرايش ها و سليقه هاى مختلفى كه درميان 
طبقات مختلف اجتماعى وجود دارد، تــالش خواهند نمود. هر دو نامزد، قائل به 
وحدت به عنــوان يك امر اهم براى مقابله با وضع موجود و نجات مردم و اقتصاد 
كشــور هستند. رقيب مشــترك اين دو، ضعف و ناكارآمدى در اداره امور كشور و 
تنگناها و مشكالتى است كه به دليل بى كفايتى دولت ها و غفلت از مردم و مطالبات 

به حق آنها، دامن گير كشور شده است.

آقاى روحانى! مردم نه صبر ايوب دارند و نه عمر نوح
تسنيم: كانديداى دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت: علت اصلى 
اختالف طبقاتى در كشــور ما به اين خاطر اســت كه 4درصــد اجازه فعاليت به 

96درصد جمعيت ما را نمى دهند.
محمــد باقر قاليباف كانديداى دوازدهمين انتخابات رياســت جمهورى در اولين 
گفت وگوى تلويزيونى خود افزود: رئيس محترم دولت فرمودند تا 40 سال ديگر هم 
حل نمى شود بعضاً تا 100 سال ديگر هم نمى شود. جناب آقاى روحانى، اين مردم 
نه صبر ايوب دارند و نه عمر نوح؛ بايد از قابليت هاى كشور استفاده كنيم و جوانان را 
نااميد نكنيم. با روش ها و تكنولوژى هاى جديد مى توانيم اجراى پروژه ها را در همه 
زمينه هاى اشــتغال و عمران و كشاورزى سرعت را ده برابر كنيم و ارزش افزوده را 

حداقل 3 برابر كنيم، زمان را بخريم و هزينه ها را كم و گره گشايى كنيم.
وى خاطرنشان كرد: ما در دولت مردم مصمم هستيم كه آن قشر آسيب پذيرى كه 
امروز هيچ فرصتى براى ايستادن ندارند، اگر امروز به آنها نرسيم فردا دير است، براى 
اينها چاره انديشى مى كنيم. بخش كم درآمدهاى شديد را در اولين قدم رسيدگى 
مى كنيم و به  صورت اورژانسى مسائل و مشكالتشان را كاهش خواهيم داد و براى 

آنها حتماً يارانه را اضافه مى كنيم تا اين ركود و بيكارى آنها را از پا در نياورد.
قاليباف با تأكيد بر اينكه 29 ارديبهشت امسال، روز خداحافظى با كسانى است كه 
مى گويند «نداريم، نمى شود و نمى توانيم»، گفت: ان شاءاهللا با انتخاب مردم و دولت 
مردم دولتى از مردم با مردم و براى مردم كه معتقد است هم داريم و هم مى شود 

و هم مى توانيم.

در 100 روز اول طرح «كاج» را اجرا مى كنم
تسنيم: حجت االسالم حسن روحانى رئيس جمهور گفت: نخستين برنامه اى كه 
در صد روز اول دولت بعد انجام خواهد شــد و نهايى خواهيم كرد، برنامه اى تحت 
عنوان كارورزى است كه مخفف آن كاج است. بر اساس آن جوان ها دعوت مى شوند 
در مراكز فنى حرفه اى مهارت آموزى ببينند و همزمان در بنگاه هاى اقتصادى كار 
مى كننــد و دولت در اين مدت چند مــاه كارآموزى كمك مى كند كه در بنگاه ها 

مشغول به كار شوند، براى مدتى بيمه كارفرما را دولت پرداخت مى كند.
وى افزود: مقررات آن تدوين شــده است، يك حركت خوبى براى اشتغال جوانان 
خواهد بود و ما در اســتان هاى نمونه شاهد بوديم كه 70 درصد جوانان شاغل در 
بنگاه ها جذب شــدند. با اجرايى و عملياتى شدن اين برنامه دنبال اين هستيم كه 
ايرادات آن را بدانيم، ســازمان برنامــه و بودجه هم آيين نامه اجرايى آن را تنظيم 
مى كند و حتماً تا پايان دولت يازدهم آماده خواهد شد. حجت االسالم روحانى افزود: 
رقابت به معنى نزاع و رو در روى يكديگر قرار گرفتن نيســت، رقابت اين است كه 
افراد بيايند برنامه و طرحى را به مردم ارائه كنند، مردم آزادند در ميان آنها فردى را 

بر گزينند، يكى از پايه هاى انتخابات رقابتى بودن آن است.

تا انتخابات

 سياســت/ آرش خليل خانه  اولين 
مناظره زنــده انتخاباتى فارغ از موضوعات 
مطرح شــده، برنامه هاى نامزدها، نقدهاى 
آنها به هم، پوششــى يــا ضربه گير بودن 
اسحاق جهانگيرى براى روحانى را نمايان 
كــرد و آشــكارا از مباحــث اجتماعى به 
موضوعات سياسى و اقتصادى كشيده شد 
تا آنجا كه عمال سنگينى مباحث و رقابت 
هاى سياسى ســايه خود را بر سر مناظره 

پهن كرد.
معــاون اول رئيس جمهور هم كه پيش از 
اين گفته بود من خودم مى خواهم رئيس 
جمهور شوم و سخنگوى روحانى نيستم، 
نه تنها در مناظره اول در قامت سخنگوى 
دولت و روحانى ظاهر شد كه ابايى نداشت 
آنجا كه مباحثه داغ و چالشــى شــده و 
محاجه ميان حســن روحانى با محمدباقر 
قاليباف باال گرفته بــود يادآورى كند كه 

روحانى رئيس اوست.

 گارد گيرى پشت سر جهانگيرى
مناظره اول همچنين تقســيم كار بين دو 
نماينده دولــت و نوع گارد آنهــا را واضح 
كرد. در حالى كــه روحانى 
به وضــوح بــا گارد تدافعى 
ارايه پاســخ هاى سياسى،  و 
كلــى و تحريــك كننده در 
عمل از مواجهه با سؤال ها و 
نقدهاى فنى و كارشناسانه و 
تحليل اعداد و ارقام در حوزه 
اجتماعــى كه موضــوع اين 
مناظره بــود و گريز به حوزه 
سياسى و كنايه انداختن هاى 
معروف خودش،سعى در فرار 
از ضرب موضوعات را داشت، 
اسحاق جهانگيرى آمده بود تا 
با اعداد و ارقام دســتگاه هاى 
دولتى، ادبيات طعنه و كنايه، 
بــه ميدان انداختن موضوعــات و واژه هاى 
حاشيه ســاز و البته دستمالى شده در ادوار 
گذشته و زنده كردن شماى مسايل نخ نما 

شــده مثل گازانبرى خوانــدن برنامه هاى 
يك نامزد بــراى حل مســايل اجتماعى، 
فســاد در شــهردارى و  القاى نارضايتى از 
دســتگاه قضايى، تندترين حمــالت را به 
نامزدهاى اصلى اصولگرايــان انجام داده و 
البته خودنقش ضربه گير و سپر سياسى را 
بــراى رئيس خود ايفا كند. كما اينكه او نه 
تنها هيچ برنامه اى را به عنوان هدف دولت 
خــود ارايه نداد كه در تمام مدت به دفاع از 

عملكرد دولت يازدهم پرداخت.
نكته حايز توجه ديگر اينكه دو نامزد دولتى 
در عمل هيچ برنامه و طرحى را براى 4 سال 
آينــده در حوزه اجتماعى و حل معضالت 
اين حــوزه ارايه نداده و تنهــا به گزارش 
عملكرد 4 ســاله خود و دفاع از آن بسنده 
كردند. در واقع مى توان گفت استراتژى دو 
نامزد دولتى دادن سپر به دست روحانى و 
بستن شمشير از رو توسط جهانگيرى بود تا 
رئيس جمهور براى فرار از حمالت رقبايش 
در عمل مناظره كننده سايه شود. به تعبير 
ديگر جهانگيرى ميدان را فراهم و توپ را 
مقابل او قرار دهد تــا روحانى در مناظره 

اجتماعى گل سياسى بزند. 
در ديگر ســوى اين مناظره اما جديت و 
رقابت موازى نامزدهاى جريان اصولگرايى 
در كشور مشهود بود. 3 نامزد اين جريان، 
مستدل و منطقى نقدهاى خود به عملكرد 

دولت، طرح و تحليــل برنامه هاى خود و 
پرسش هاى روشــنگرانه درباره برنامه هر 
نامزد را ارائه و فضــا را به خوبى مديريت 

كردند. 

 مردم بايد مسكن داشته باشند يا نه؟ 
رئيسى چالش  والمسلمين  حجت االسالم 
هاى سياسى را مانع از توجه به مشكالت 
مردم دانســت و گفت: من اصال كارى به 
اصولگــرا و اصالح طلب نــدارم. آيا مردم 
بايد مسكن داشته باشند يا نه؟ اگر برنامه 
ششــم اين را گفته، پس دولت بايد بتواند 
يك ميليون شغل ايجاد كند، اولين وظيفه 

رئيس جمهور رعايت قانون است.
وى افزود: مى شــود يك ميليون شغل و 
مسكن در سال ايجاد كرد، اگر نمى توانيد 
نگوييد نمى شود! يكى از مظلوميت هاى 
جمهورى اســالمى اين اســت كه دولت 
ها بعد از پايان كار حالت  اپوزيســيون به 
خود ميگيرند در حالى كه بايد پاسخ گوى 

جامعه باشند.
رئيسى تصريح كرد: كارهاى خوبى دولت 
انجام داده است بويژه در حوزه كميته امداد 
اما اى كاش اين اقدامات از همان ماه هاى 
اول آغاز به كار دولت شــروع مى شد نه در 

چند ماه آخر.
وى ادامه داد: وقتى 500 هزار نفر در نوبت 

وام ازدواج هستند سخن از توسعه ازدواج 
صحيح نيست، تسهيالت ازدواج بايد توسعه 

و تسهيل شود.

 3 ميليون مسكن خالى
متعلق به چه كسانى است

قاليباف هم سخنان خود را به سمت ايجاد 
اشتغال برد و گفت: در جامعه ما 4 درصد 
وجود دارند كه از همه چيز برخوردار هستند 
و 96 درصد جامعه برخوردار نيستند و آن 
كســانى هم كه برخوردار هستند با رانت 
همان طور كه آقاى جهانگيرى اشاره كردند، 
برخوردار شــدند.در حال حاضر بيش از 3 
ميليون مسكن خالى در كشور داريم، سوال 
كنيم كه چرا اين تعداد مســكن در كشور 
خالى اســت؟ متعلق به چه كسانى است؟ 
اين تعداد مسكن متعلق به همان 4 درصد 

برخوردار جامعه است. 
وى افزود: در ســال 95 بيش از 530 هزار 
ميليارد وام پرداخت كرده ايم، ببينيد اين 
وام ها را به چه كســانى داديم. عده اى اين 
وام هــا را گرفتند و چنــد 10 ميليون نفر 
مثل وام ازدواج نيز در نوبت هســتند. اگر 
آن سيستم مديريت را درست نكنيم، موفق 

نخواهيم شد كه برمشكالت فائق بياييم. 

 مناظره اجتماعى
با چاشنى سياست و اقتصاد

ســلمان خــدادادى رئيس كميســيون 
اجتماعى مجلس با انتقاد از فاصله گرفتن 
مناظره اول از محور معضالت اجتماعى  به 
خبرنگار ما گفت: تنها نوع ديدگاه و برنامه 
برخــى از نامزدها در اين حوزه قابل توجه 
بود، اما دو نامزد دولت نه تنها در عمل هيچ 
برنامه مشــخص و قابل سنجشى را ارايه 
ندادند كه نگاه كلــى آنها هم مبهم بود و 

بيشتر شعار دادن و حرف زدند. 
ســلمان خدادادى با تأكيد بر اينكه كامال 
مشــخص شــد كه جهانگيــرى آمده تا 
ضربه گير روحانى باشد افزود: اين نقش در 

اولين مناظره به وضوح مشخص شد.

دولتى ها باز هم منكر حرف ها و وعده هايشان شدند

جدال سياسى در مناظره  اجتماعى سفرهاى استانى نامزدها
سياست: سفرهاى استانى نامزدهاى انتخاباتى رو 
به افزايش است. البته گويا جهانگيرى و هاشمى 
طبا عجله اى براى انجام اين ســفرها ندارند اما 
ديگران در اين خصوص فعاليت بيشترى دارند. 
رئيسى امروز ساعت 6 در سالن هفتم تير تهران 
ســخنرانى دارد. وى همچنين روز يكشنبه به 
اســتان هاى قزوين و زنجان مــى رود. روحانى 
امروز ميهمان مردم كرمان است و روز يكشنبه 
10 ارديبهشت ماه به استان بوشهر و هرمزگان 

سفر مى كند.

برخى ها كانديداها بدلى و 
پوششى هستند

مهر: كانديــداى دوازدهميــن دوره انتخابات 
رياست جمهورى گفت: اقدامات ما مانند برخى 
كانديداها نيست كه پوششى يا بدلى وارد صحنه 
مى شوند. ميرسليم درباره كار كارشناسى بر روى 
برنامه هايش اظهار داشت: ما سال هاست در حال 
بررسى سرنوشت انقالب و شرايط كشور هستيم، 
اما از ابتداى ســال گذشته درباره چگونگى ورود 
به صحنه و پرداختن به مشكالت كار كارشناسى 
انجام داديم. كانديداى دوازدهمين دوره انتخابات 
رياست جمهورى، با بيان اين كه ما همواره اصالت 
را براى صداقت قائل بوديم، گفت: شعار ما تشكيل 
دولت راستى و درستى است و از شگردهايى كه 
باعث انحراف روند طبيعى انتخابات مى شــود 
اســتفاده نمى كنيم. ميرسليم درباره مهمترين 
عامل ورودش به انتخابات گفت: انگيزه ما خدمت 
صادقانه به مردم و يارى طلبيــدن از آنها براى 
دولتى شايسته ساالر و كارآمد به منظور اعتالى 

نام ايران است.  

جهانگيرى از شعار انتخاباتى اش 
رونمايى كرد

تسنيم: اسحاق جهانگيرى كانديداى دوازدهمين 
دوره انتخابــات رياســت جمهورى در صفحــه 
شخصى اش در فضاى مجازى شعار انتخاباتى اش 
را «همه براى ايران» اعالم كرده است. جهانگيرى 
در صفحه شخصى اش نوشته است:«آمده ام براى 
تداوم راه تدبير و اميد و پيشبرد تحول و اصالحات 
بيشــتر با «دولت اميد و آينده» و با شعار «همه 

براى ايران.»

خبر

كارى به اصولگرا و 
اصالح طلب ندارم.
آيا مردم بايد 
مسكن داشته 
باشند يا نه؟
اگر برنامه ششم 
اين را گفته
پس دولت
بايد بتواند
يك ميليون شغل 
ايجاد كند

بــــــــرش



 بين الملل/ احمد يوسفى صراف   
هنگامى كه نخســتين بــار ترامپ در 
كارزار انتخاباتى آمريكا به طرفدارانش 
قــول داد، ديوارى ميان كشــورش و 
مكزيك خواهد كشيد و هزينه هاى آن 
را تمام و كمــال از مكزيكى ها خواهد 
گرفت، بيشتر رسانه ها تصور مى كردند 
اين يك سخن تبليغاتى است كه تنها 
كاركرد انتخاباتى دارد، اما با گذشــت 
چند مــاه از به دســت گرفتن قدرت 
توســط ترامپ و سربرآوردن مشكالت 
متعدد براى مداخله جويى هاى آمريكا 
در نقاط مختلف جهان؛ حاال شخصيت 
«تجــارى» دونالد ترامــپ كم كم دارد 

خودش را نشان مى دهد! 
ترامــپ به عنــوان نخســتين رئيس 
جمهور آمريكا كه هيچ سابقه سياسى 
در كارنامه خويش نداشته و تنها فردى 
مشــهور در جهان تجارت بوده است؛ 
حاال كه در كســوت مهم ترين كرسى 
قدرت آمريكا نشسته است، منافع ملى 
و استراتژيك اين كشور را نيز بر اساس 
ســود و زيان اقتصادى با نگاه تاجرانه 

خويش تعريف مى كند. 
به عنــوان نمونه پس از به راه افتادن 
مناقشه كره شمالى و احساس خطرى 
كه آمريكايى ها در خصوص كشورهاى 
متحــد المنافع خويــش مى كردند، 
ترامــپ بارها اعالم كــرد، خودش را 
مســئول دفاع از حريم كره جنوبى و 
ژاپن به عنوان كشورهايى كه با آن ها 
منافع مشتركى دارد؛ مى داند. هرچند 
اين موضوع با مخالفت شديد چينى ها 
و روس ها روبه رو شد، اما خبر انتقال 
و نصب ســامانه دفاع موشكى تاد به 
خاك كره جنوبى بــه روى خروجى 
رســانه ها قــرار گرفت. امــا با كمال 
تعجب پس از پياده شدن محموله تاد 
از كشــتى هاى امريكايى، حاال آن ها 
مدعى شــده اند، دولت كره جنوبى 
بايد هزينه هاى اين سامانه را به طور 

كامل بپردازد!

  كره جنوبى: طبق توافق، آمريكا بايد 
هزينه هاى استقرار موشك هاى تاد را بدهد

به گزارش خبرگزارى فرانســه، سئول 
اعالم كرده، بر اســاس توافق وضعيت 
نيروهــا در رابطــه با حضــور  نظامى 
آمريكا در اين كشور، كره جنوبى زمين 
استقرار تاد و زيرساختارهاى آن را در 
اختيار خواهد گذاشــت و آمريكا بايد 
هزينه استقرار و عمليات آن را بپردازد. 
وزارت دفاع كــره جنوبى در بيانيه اى 
اعالم كرد، «تغييرى در اين موضع اوليه 

خود ايجاد نكرده است.»
ايــن بيانيه وزارت دفــاع كره جنوبى 
در واكنش به ســخنان «دونالد ترامپ» 
كه گفته بود كــره جنوبى بايد هزينه 
استقرار سامانه موشكى تاد را بپردازد، 

صادر شده است.
رويترز به نقــل از ترامپ گزارش داد، 
«به كره جنوبى اطالع دادم كه مناسب 
اســت هزينــه آن را پرداخــت كند.» 
نخســتين محموله از سامانه موشكى 
تــاد روز چهارشــنبه وارد كره جنوبى 

شــد و  مقام هــاى ارشــد آمريكايى 
گفته اند تاد تــا «چند روز» آينده وارد 

مرحله عملياتى مى شود.
اما اين تنها مصداق نگاه تاجرانه ترامپ 
به كشــورهاى جهان نيست. عربستان 
ســعودى كه سال هاســت به عنوان 
يكى از كشــورهاى مشــترك المنافع 
آمريكايى هــا در منطقه غرب آســيا 
محسوب مى شــود، همواره از كمك ها 
و حمايت هــاى نظامــى و مــادى و 
تكنولوژيك آمريكايى ها برخوردار بوده 
اســت. با آمدن ترامپ اما اوضاع براى 
ســعودى ها تغيير كرده است. ترامپ 
اعالم كرد، عربســتان  در مصاحبه اى 
مدت هاســت ديگر هزينــه هايش را 

نمى پردازد!

  ترامپ: اگرعربستان چتر حمايتى ما را 
مى خواهد بايد هزينه هايش را بپردازد 

«دونالد ترامپ» در مصاحبه با رويترز با 
بيان اين مطلب در ادامه گفت: آمريكا 
در دفاع از عربســتان سعودى متحمل 

هزينه هاى زيادى شــده و اين كشور 
هزينه دفاع ما از خود را به طور عادالنه 

پرداخت نمى كند.
در  ترامپ  اين ســخنان 
ادامه شعارهاى انتخاباتى 
اوست كه در آن زمان از 
اينكه عربســتان در برابر 
آمريكا»  حمايتــى  «چتر 
هزينــه مــورد نظــر را 
پرداخــت نمى كند انجام 
شــده بود. وى در ادامه 
اين گفت وگو از احتمال 
ســفر به ســرزمين هاى 
عربســتان  و  اشــغالى 
ماه  اواسط  در  ســعودى 

مى خبر داد.
بــا ايــن اوضاع بــه نظر 

مى رسد هرچه بيشــتر از عمر رياست 
جمهورى ترامپ مى گذرد، تفاوت هاى 
شخصيتى او با رئيسان جمهور پيشين 
آمريكا به همه جهانيان بيشتر به چشم 

مى خورد. 

w w w . q u d s o n l i n e . i r
روزنامـه صبـح ايـرانبين الملل

افزايش اختيارات قضايى رئيس جمهور مصر
«عبدالفتاح  فرانسه:  خبرگزارى 
السيسى» با قانون جنجالى انتخاب 
رؤســاى هيئت هاى قضايى از ميان 
كرد.  موافقت  مختلــف،  نامزدهاى 
السيســى در حالى با اصالح قانون 
مربــوط به قــوه قضائيه، شــوراى 
دولت، هيئــت پارلمانــى ادارى و 
هيئت قضايى دولت موافقت كرد كه 

قضات مصر مخالف آن بودند. بر اساس اصالحات جديد مقرر شده است روساى 
هيئت هاى قضايى مذكور از سوى رئيس جمهور و از ميان سه نامزدى كه مجمع 

عمومى اين هيئت ها معرفى مى كنند، انتخاب شود.

«ناتو خاورميانه اى»؛ ائتالف علنى محور 
غربى-عربى-صهيونيستى 

فارس: «جيمز متيس» وزير دفاع آمريكا در جريان سفر به اراضى اشغالى اعالم 
كرد، كه واشنگتن تمايل دارد ائتالف دفاعى منطقه اى-خاورميانه اى تشكيل 
دهد. وبگاه «اسرائيل ديفنس» گزارش داد، اين يك طرح آمريكايى است و هدف 
از آن تشــكيل ائتالف «ناتو خاورميانه» براى مقابله با تهديد جمهورى اسالمى 

ايران براى رژيم صهيونيستى است.

مركل: اقدام هاى اردوغان بشدت به روابط تركيه و 
آلمان آسيب رسانده است

رويترز : «آنگال مركل» صدراعظم آلمان اعالم كرد، روابط آلمان با تركيه در پى 
اقدام هاى «رجب طيب اردوغان» رئيس جمهور اين كشور بشدت آسيب ديده 
است. مركل همچنين گفت، اقدام هاى چند هفته اخير عالوه بر اين بشدت به 
روابط تركيه و اروپا آسيب رسانده است. صدراعظم آلمان همچنين ابراز نگرانى 
كرد، همه پرسى اخير در تركيه كه موجب مى شود قدرت اردوغان بيشتر شود، 

در شرايط  درستى برگزار نشده باشد.

سفر «پاپ فرانسيس» به مصر 
برگوليو»،  ماريــو  مهر: «خورخــه 
معروف  كاتوليك هاى جهان،  رهبر 
به «پاپ فرانســيس» براى ديدارى 
دو روزه با مقام هاى سياسى دينى 
مصر، وارد قاهره شد.  فرودگاه قاهره 
كه در حالــت آماده باش امنيتى به 
سر مى برد، از ساعت ها پيش، براى 
اســتقبال از پاپ آماده شــده بود. 

مصرى ها در رسانه هاى خود اين سفر را تاريخى توصيف كرده اند.

درخواست پوتين و آبه از رهبر كره شمالى
دويچه وله: «پوتين» رئيس جمهور روسيه و «شينزو آبه» نخست وزير ژاپن رهبرى 
كره شــمالى را به خويشــتندارى و خوددارى از دامن زدن به مناقشــه هسته اى 
فراخواندند. سران دولت هاى روسيه و ژاپن اعالم كردند در راستاى تنش زدايى در 

مناقشه هسته اى كره شمالى با يكديگر همكارى نزديك خواهند داشت.

مسكو آزمايش هاى موشكى كره شمالى را محكوم كرد
فارس: «والنتينا ماتوينكو» رئيس پارلمان روسيه به خبرگزارى اسپوتنيك اعالم 
كرد، مســكو جديدترين آزمايش هاى موشكى كره شمالى كه نقض قطعنامه 

شوراى امنيت سازمان  ملل است را محكوم مى كند.

خـــبر

نگاهى به سياست هاى منفعت طلبانه و باجگيرانه ترامپ در برابر كشورهاى مشترك المنافع  

تأييد حكم حبس ابد براى دوستى به شرط پول !
ديكتاتور سابق چاد

مهر: «حبرى» ديكتاتور ســابق چاد ماه مى 
2016 بــه اتهــام هماهنگى بــراى ارتكاب  
جنايت هاى ضد بشــرى شامل بازداشت هاى 
غير قانونى، سركوب و بردگى جنسى در دوران 
حكومتش به حبس ابد محكوم شــد. دادگاه 
جنايى ويــژه اتحاديه آفريقا كه در ســنگال 
تشكيل شده بود، حبرى 74 ساله را به ارتكاب 
جنايت هاى جنگى، شكنجه و بردگى جنسى 
در دوران رياست جمهورى اش بين سال هاى 

1982 تا 1990 محكوم كرد.

«نيكى هيلى»: اِعمال فشار 
بر مسكو تنها راه حِل بحران 

سوريه است
با  «نيكــى هيلى»  واشــنگتن اگزمينر: 
رد ســخنان مقام هاى مســكو در خصوص  
همكارى بــراى برقرارى صلح در ســوريه، 
خطاب به اعضاى شوراى امنيت سازمان ملل 
مدعى شد، «اِعمال فشار بيشتر بر روسيه تمام 
آن چيزى است كه [براى حل بحران سوريه] 
بدان نيازمنديم. هيلى پس از سخنرانى سفير 
روسيه گفت: من به سخنان همكار روس خود 
گــوش دادم و او در مــورد نيروهاى وظيفه، 
ديپلماســى و كاســتن از انتقادها از دولت 
سوريه سخن گفت، ما با اين حرف ها به كجا 

رسيديم؟ به هيچ جا.

آمريكا از «نفتا» خارج 
نمى شود

يورو نيوز: واشنگتن به رغم اظهار نظرهاى 
پيشين دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا 
مبنى بر  خروج اين كشور از معاهده نفتا اعالم 
كرد، ترامپ از تصميم قبلى خود صرف نظر 
كرده و خواهان مذاكــره دوباره در خصوص 

معاهده نفتاست. 
به دنبال اين بيانيه كاخ ســفيد، ارزش دالر 
كانادا و پزوى مكزيك در برابر دالر آمريكا باال 
رفــت. ارزش واحدهاى پول كانادا و مكزيك 
پس از انتشار خبر خروج احتمالى آمريكا از 

اين معاهده تجارى افت كرده بود.

خبر

آمريكا در دفاع از 
عربستان سعودى 
متحمل هزينه هاى 

زيادى شده و 
اين كشور هزينه 

دفاع ما از خود 
را به طور عادالنه 
پرداخت نمى كند

بــــــــرش

«عبدالفتاح 
السيسى» با قانون جنجالى انتخاب 
رؤســاى هيئت هاى قضايى از ميان 
كرد.  موافقت  مختلــف،  نامزدهاى 
السيســى در حالى با اصالح قانون 
مربــوط به قــوه قضائيه، شــوراى 
دولت، هيئــت پارلمانــى ادارى و 
هيئت قضايى دولت موافقت كرد كه 

برگوليو»،  ماريــو   «خورخــه 
كاتوليك هاى جهان، معروف  رهبر 
به «پاپ فرانســيس» براى ديدارى 
دو روزه با مقام هاى سياسى دينى 
مصر، وارد قاهره شد.  فرودگاه قاهره 
كه در حالــت آماده باش امنيتى به 
سر مى برد، از ساعت ها پيش، براى 
اســتقبال از پاپ آماده شــده بود. 

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

اردوغان: اجازه تشكيل كريدور تروريستى در مرزهاى تركيه را نمى دهيم    تى آر تى:  «رجب طيب اردوغان» با اشاره به تحركات گروه هاى كرد در مرزهاى جنوبى تركيه  گفت: اجازه تشكيل كريدور تروريستى 
در مرزهايمان را نمى دهيم. اردوغان همچنين خواستار ايجاد مناطق امن در شمال سوريه، تداوم ارسال كمك هاى بشردوستانه و همچنين آموزش معارضان شد. رئيس جمهور تركيه با بيان اينكه ارتش كشورش 

هركارى براى مقابله با حمالت خمپاره اى از وراى مرزهاى جنوبى انجام خواهد داد، از متحدان آنكارا خواست استانداردهاى دوگانه را كنار گذاشته و با تركيه در مبارزه با تروريسم همكارى كنند.
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روزنامـه صبـح ايـران

مسئوالن در خدمتگزارى صادق و خالص باشند   حوزه/  آيت اهللا علوى گرگانى از مراجع تقليد در ديدار با جمعى از مددكاران نيروى انتظامى گفت: اگر همه مسئولين در خدمتگزارى، 
صادق و خالص باشند و حق به صاحب حق برسد، نبايد شاهد اين مسئله باشيم كه در گوشه و كنار شهرها و روستا بعضى افراد گرسنه بخوابند. اگر حق، ناحق مى شود و صاحبان حق به حق خود 

نمى رسد؛ اگر اختالس، دزدى و رشوه است و اگر منكرات ديگر در جامعه وجود دارد، به اين خاطر است كه آنچنانكه شايسته است به وظيفه خود عمل نمى كنيم.

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

 معارف/ محمد غفورى  دكتر على اصغر 
مصلح «فلســفه فرهنــگ» را مهم ترين 
برنامه فكرى خــود مى داند و كتابى كه با 
همين عنوان منتشــر كرده است را بايد 
نخســتين تالش جدى و منسجم ايشان 
در راه پيشــبرد اين برنامه دانست. مصلح 
كه بتازگى به رياســت دانشــكده ادبيات 
دانشــگاه عالمه طباطبايى منصوب شده، 
استاد فلسفه همين دانشگاه است و از وى 
افزون بر كتاب ياد شــده، آثارى ديگر در 
حوزه فلسفه فرهنگ منتشر شده است كه 
از جمله آن ها مى توان به «ادراكات اعتبارى 
عالمــه طباطبايى و فلســفه فرهنگ» و 
«جســت وجو و گفت وگو: جستارهايى در 
فرهنگ» اشــاره كرد. دكتر مصلح در اين 
گفت وگو، به پرســش هاى ما درباره كتاب 

تازه  منتشر شده خود پاسخ داده است.
  شــرايط امكان بــراى تبديل 
شدن فرهنگ به مسئله اى فلسفى، 
تصور نبود فرهنگ است و به تعبير 
با  فرهنگ  نبود  تصور  حضرت عالى، 
تصور وضع طبيعى هم ارز دانســته 
مى شود؛ چنانكه مى دانيم تصور وضع 
طبيعى يكى از مداخل تكوين فلسفه 
سياسى مدرن بوده است. آيا اين امر 
اتفاقى است يا داللت ضمنِى بيشترى 

در اين تقارن وجود دارد؟ 
شــباهِت در نحوه تكوين تفكر فلســفى 
درباره فرهنگ و سياســت، شايد از اينجا 
سرچشمه گرفته باشد كه قدرت و سياست 
هم يكى از مقومات فرهنگ است. همين 
كه انسان از وضع طبيعى فاصله مى گيرد، 
داراى فرهنگ مى شــود. با توجه به وجه 
اجتماعى زندگى انســان و 
با تداوم زندگــى اجتماعِى 
فرارفتــه از وضــع طبيعى، 
انســان با مسئله نحوه كنار 
آمدِن با ديگران و بخصوص 
تنظيــم مناســبات روبه رو 
زندگى  مى  شود. پس تصور 
طبيعــى و خــروج از آن، 
ذهن را متوجه نحوه تكوين 
مهم ترين مقوالت حيات، از 
جمله سياســت مى كند. از 
گفت،  مى توان  ديگر  جهت 
هرجا انســان بوده، فرهنگ 
بــوده و در كنار آن قدرت و 
نحوه كنار آمدن انسان ها با 
يكديگر وجود داشته كه اين 
موضوع اصلى سياســت است. بايد توجه 
كرد، تلقى وضع طبيعى در فلسفه فرهنگ، 
ژرف تر و البته دشوارتر از آن چيزى است 
كه در فلسفه سياست مطرح شده است. به 
همين جهت، در كتاب «فلسفه فرهنگ» 
رســيدن به اين مرتبه از تفكر، دشــوار 

دانسته شده است. 
  انسان شناســى فلسفى يكى از 
نگاِه  تكوين  زمينه هــاى  مهم ترين 
فلسفى به مقوله فرهنگ بوده است؛ 
 چنانكه از صفِت اين تركيب (فلسفى) 
برمى آيــد، گويى تأكيــدى بر وجه 
غيرطبيعى انسان صورت مى گيرد (در 
تقابل با انسان شناسى در معناى اوليه 
آن كه بر طبيعى بودن انسان تأكيد 
مى شود). در وهله نخست، شايد ارائه 
تعريفى از انسان شناسى فلسفى مفيد 
باشد و در ادامه، نسبت انسان شناسى 
فلسفى و فرهنگ و اهميت اولى براى 

دومى از چه قرار است؟
در هــر صــورت، هرگونه بحــث و تفكر 
درباره فرهنگ، بحث درباره انسان است و 
برعكس. به همين جهت، متفكرى مانند 
«هردر»، هم فيلسوف فرهنگ است و هم 
فيلسوف انسان شــناس و از سوى ديگر، 
انسان شناســى به معناى عام هم هميشه 
در مسير فرهنگ پژوهى سير كرده است. 
در كتــاب به طور تفصيلى به ســير تفكر 
فلسفى درباره انســان و بخصوص سنت 
انسان شناسى فلسفى پرداخته شده است. 
بيان شــما درست اســت. انسان شناسى 
فلســفى ابتدا با تكيه بر نگاه هاى متكى 

بر طبيعــت و در تقابل با 
رويكردهاى الهياتى شكل 
مرحله  در  ولــى  گرفت، 
بعد، وارد تفكر فلسفى با 
نظر به نحوه شكل گيرى 
شــد.  فرهنگى  انســاِن 
كســانى كــه در فضاى 
فلسفى  انسان شناســى 
كه  گويى  مى انديشــند، 

در حال انديشيدن به فرهنگ هستند. به 
بيان ديگر، در انسان شناســى فلسفى به 
ريشه و مبانى رفتارها و پديدارهاى انسانى 
انديشيده مى شــود كه در چهره اى ديگر، 

همان مبانى و پديدارهاى فرهنگ است.
  از زمينه هاى تاريخى شكل گيرى 
از  بگذريم، يكى  فلسفه فرهنگ كه 
نسبت  مى تواند  پرسش ها  مهم ترين 
فلسفه به طور كلى و فلسفه فرهنگ 
به طور خاص با علوم فرهنگى (انسانى) 
باشد. شايد در يك تقرير بتوان چنين 
پرسشى را در عرض پرسش از نسبت 
علوم انسانى و فلسفه پيگيرى كرد. 
بيشتر  وقتى  پرســش  اين  اهميت 
به چشــم مى آيد كــه در نيمه دوم 
از  اوايل قرن بيستم،  و  نوزدهم  قرن 
نوكانتى)  بى خانمانِى فلسفه (جريان 
سخن گفته مى شود. تلقى شما از اين 

نسبت چيست؟ 
من در كتاب درباره وضع فرهنگ و تفكر 
در عالم معاصر بحث كرده ام. موضوع تفكر 
و فلسفه از منظر فرهنگ به صورت ديگرى 
قابل طرح است. من از اين منظر، ابتدا وضع 
فرهنگ و مسائل انســان معاصر را مورد 
بحث قرار داده ام. در همين جهت، راه براى 
تفكر درباره فلسفه و تفكر گشوده مى شود، 
اما در مسير بحث درباره فرهنگ، فلسفه 
و ميراث تفكر فلســفى، اهميتى بنيادى 
دارد؛ يعنى درك فرهنگ و بخصوص كار 
فرهنگ پژوهان، در چشــم اندازى وسيع و 
ســطحى عميق تر، منوط به بهره گرفتن 
از شيوه فيلسوفان و ميراث اين متفكران 
اســت. كار فرهنگ پژوهى اگر به ســطح 
فلســفى ارتقا پيدا نكند، در سطوح اوليه 
باقى مى ماند. حتى نســبت هاى مقومات 
فرهنگ هم بدون تفكر فلسفى، بدرستى 

درك نمى شود.

مباحث  از  چنانكه    
قرن  اول  فيلســوفان 
برمى آيــد،  بيســتم 
شــاهد فربه شــدن 
فلسفى  انسان شناسى 
مانند  انديشمندانى  در 
ماكس شــلر هستيم؛ 
به  حتى  به نحوى كــه 
نظــر مى رســد براى 
برخى اساساً فلسفه چيزى جز همين 
انسان شناســى فلسفى نيست و در 
كانون مسائل فلسفى قرار مى گيرد؛ 
گويى براى فيلســوفان در آغاز قرن 
بيستم، «انسان» به مسئله اى فلسفى 
بدل شد يا به تعبيرى، بحرانى در تلقى 
فيلسوفان از انسان نمايان شد. چنين 
بحرانى حاكى از چه بود و چرا جايى 
براى اين بحران در تلقى ســنتى از 

فلسفه وجود نداشت؟
احســاس بحران در زندگــى، در تمامى 
حوزه هاى فلسفى وجود داشته است. اصًال 
نيچه نماد بحران در فلسفه است. فلسفه 
مابعدنيچه اى بوى بحران مى دهد. شما از 
فيلســوفان حيات تا هوسرل و بخصوص 
در فيلسوفان اگزيســتانس و فلسفه هاى 
پســت مدرن و حتى در ويتگنشــتاين، 
احساس بحران مى كنيد. همه فلسفه هاى 
پيش و پــس از جنگ جهانــى دوم، به 
بحران زندگى و انسان فكر مى كرده اند. اين 
موضوع در فيلسوفان فرهنگ مانند زيمل 
و متفكــران حوزه فرانكفورت، آشــكارتر 
توصيف شده است. يكى از نمودهاى اين 
بحران هم صورت جديدى از تفكر درباره 
انسان بوده كه در متفكرانى چون ماكس 
شلر، پلسنر و گهلن به ظهور رسيده است. 
انديشه هاى اين گونه متفكران را عالوه بر 
انسان شناسى فلسفى، مى توان صورتى از 

فلسفه فرهنگ به شمار آورد.
  مهم ترين مسائل فلسفه فرهنگ 
با تفكيك فرهنــگ از طبيعت آغاز 
انسان  دقيق تر،  تعبير  به  يا  مى شود 
در طبيعت موجودى ضعيف (از حيث 
امكانات طبيعى) اســت و به تعبير 
«هردر» با ابتنــاى بر امتيازات عقل 
و زبان به رفع نياز و غلبه بر طبيعت 
مبادرت مى ورزد يا به تعبير «ويكو» 

مى پردازد.  طبيعت  انسانى سازى  به 
آيا اين تفكيك به تقابل نمى انجامد؟ 
يا به تعبيرى آيا فلســفه فرهنگ يا 
پيامدهاى آن به نگاهى سلطه جويانه 
به طبيعت و در نهايت بحران در آن 

منجر نمى شود؟
در مقام نظر، بــدون تصور تقابل وضع 
طبيعى با وضع فرهنگى، تفكر فلسفى 
درباره فرهنگ پا نمى گرفت. اين تصور 
البته نسبتى با واقعيت هاى تاريخ مدرن 
هــم دارد. چون با تصــور همين تقابل، 
فكر و علم و سپس تكنيك مدرن شكل 
گرفت، اما فلســفه فرهنگ با توجه به 
وجــه انتقادى اش، به آثــار اين تقابل و 
بحران هــاى ناشــى از آن توجه يافته 
اســت. در كتاب «فلسفه فرهنگ»، در 
چند فصل به تفكر نظرى درباره طبيعت 
و فرهنگ، كــه اين تقابل وجود ندارد و 
حتى به يگانگى دعوت مى كند، پرداخته 
شده است. مثالً در بحث طبيعت در نظر 
فالسفه اسالمى، اين موضوع مورد بحث 
قرار گرفته است. همين طور در معرفى 
نســبت انســان و طبيعت در حكمت 
دائو، به گونه هاى ديگر، تصور انســان و 
طبيعت كه در برخى از متفكران معاصر 
از جمله هاى دگر هم مورد توجه جدى 

بوده، اشاره شده است.
  حضرت عالى تالش كرده ايد نگاه 
بالقوه فيلسوفان مسلمان به فرهنگ 
فلسفه  و طرح  كنيد  اســتخراج  را 
فرهنگ را در دنياى اسالمى به انجام 
برســانيد و از اين حيث، شاهد طرح 
مباحث جديدى هســتيم (به عنوان 
مثال، بحث مدينه فاضله فارابى، علم 
عمران ابن خلدون و ادراكات اعتبارى 
عالمه). سؤال اينجاست چرا در جامعه 
يافتن  قوام  شــاهد  اسالمى  علمى 
بحث از فرهنگ و تبديل آن به سنت 

نيستيم؟ 
فيلسوفان اسالمِى دوراِن پيش از رويارويى 
با فرهنگ مدرن، اصالً در مســير پرسش 
از مســائل برخاسته از فرهنگ مدرن قرار 
نگرفته اند. اندك فيلسوفان اسالمى در ايران 
مدرن، پس از رويارويى با پرسش هاى اين 
زمان، مطالبى مرتبط با عالم مدرن گفته اند 
و از اين طريق، راه زايش در فلسفه اسالمى 
گشوده شده است. اين راه كه با متفكرانى 
چون عالمه طباطبايى و مطهرى گشوده 
شده است، هنوز رهرو زيادى ندارد. اما اين 
شيوه تفكر بســيار اهميت دارد و بايد آن 
را قدر بدانيم. فيلسوفان اسالمى كه هنوز 
در چارچوب هاى سنتى مى انديشند، هنوز 
گوش به ســخن زمانه نسپرده اند و گويى 
خارج از اقتضائات زمانه، كار تفكر فلسفى 
گذشتگان را تكرار مى كنند. اگر بنا باشد در 
جهان اسالمى-ايرانى درباره مقوالتى چون 
فرهنگ، سنتى فلسفى پديد آيد، بايد نهال 
آن بر خاك همين فرهنگ برويد. من هم 
با همين برداشت كوشيده ام، امكان رويش 

چنين نهالى را نشان دهم. 

استاد فلسفه دانشگاه عالمه طباطبايى  در گفت و گو با قدس:

نهال فلسفه بايد بر خاك همين فرهنگ برويد

شعبان؛ بهترين اعمال استغفار و روزه  
معارف: ماه شــعبان المعظم ماه منتسب به حضرت رسول(صلى اهللا عليه و آله) 
است. حضرت رسول(صلى اهللا عليه و آله) اين ماه را روزه مى گرفت و به ماه رمضان 
وصل مى كرد و مى فرمود شعبان، ماه من است هر كه يك روز از ماه مرا روزه بگيرد، 

بهشت براى او واجب مى شود. 
براى اين ماه شريف اعمال ويژه اى ذكر شده است كه از جمله توصيه شده ترين 
َ َو أَْسأَلُُه التَّْوبََة» است. در روايات  اين اعمال گفتن هر روز 70 مرتبه ذكر «أَْسَتْغِفُر اهللاَّ
آمده است، بهترين دعاها و ذكرها در اين ماه استغفار است و هر كه در هر روز از 
اين ماه هفتاد مرتبه استغفار كند، مثل آن است كه هفتاد هزار مرتبه در ماه هاى 

ديگر استغفار كرده است.
روزه گرفتن نيز از بهترين اعمال عبادى اســت كه مى توان به تبعيت از حضرت 
رسول و ائمه اطهار(عليهم السالم) در اين ماه انجام داد و اين ماه را به ماه مبارك 
رمضان متصل كرد. سيد بن طاووس از حضرت رسول(َصلَّى اهللاِ عليه و آله) براى 

كسى كه سه روز اول اين ماه را روزه بگيرد ثواب بسيارى نقل كرده است. 
َ الَِّذي ال إِلَه إِالَّ ُهَو الرَّْحمُن الرَِّحيُم الَْحيُّ  گفتن هر روز هفتاد مرتبه «أَْســَتْغِفُر اهللاَّ

الَْقيُّوُم َو أَتُوُب إِلَْيهِ » نيز از ذكرهاى توصيه شده اين ماه است. 
ُ َو َال نَْعُبُد إِالَّ إِيَّاُه ُمْخلِِصيَن  صدقه دادن، در تمام اين ماه هزار بار گفتن: «ال إِلَه إِالَّ اهللاَّ
يَن َو لَْوَكِرَه الُْمْشِرُكونَ »، خواندن مناجات شعبانيه، خواندن صلوات خاصه ماه  لَُه الدِّ

شعبان و زياد صلوات فرستادن از ديگر عبادت هاى توصيه شده است. 
همچنين توصيه شده است كه در شب هاى سه روز اول اين ماه دو ركعت نماز كه 

در هر ركعت حمد يك مرتبه و توحيد يازده مرتبه خوانده شود.
براى مشاهده جزئيات بيشتر و ادعيه ويژه اين ماه به كتاب مفاتيج الجنان مراجعه 

كنيد.

واكنش كارشناسان دينى به توهين به ساحت امام هشتم(عليه السالم)
حريم واالى امامان ملعبه دست افراد آلوده نگردد

معارف: در آيين گشــايش ســتاد 
انتخاباتى يكى از داوطلبان در ايالم، 
مجرى برنامه در ســخنانى سخيف، 
توهين بى سابقه اى به ساحت مقدس 
امام هشــتم شيعيان روا داشت كه با 
واكنش هاى بســيارى رو بــه رو بود. 
در پيــام آيــت اهللا مكارم شــيرازى 
در خصــوص اهانت به ســاحت امام 
هشتم(عليه الســالم) آمده است: در 

اخبار آمده بود كه در يكى از ســتادهاى انتخاباتى اهانت شــديدى به مقام شامخ 
حضرت ثامن الحجج على بن موســى الرضا (عليه آالف التحيه والثنا) شده و مقام 
واالى امامت توسط يك فرد خبيث به سخره كشيده شده و در سايت هاى مختلف 
نيز انتشار يافته است. اين كار جدا از مسائل انتخاباتى از زشت ترين و منفورترين 
كارهاست و ما بشدت آن را محكوم مى كنيم و انتظار داريم هر چه سريع تر مرتكب 
آن، محاكمه و مجازات شود تا حريم واالى امامان ملعبه دست افراد آلوده و جنايتكار 
نگردد و بعيد نمى دانيم اين كار زشت به تحريك دشمنان كشور انجام گرفته باشد تا 

فضاى انتخابات را آلوده كند كه در اين صورت جرم آن سنگين تر مى شود.

غيرت دينى كجا رفته است؟
حجت االسالم والمسلمين دكتر عبدالحسين خسروپناه، رئيس مؤسسه پژوهشى 
انجمن حكمت و فلسفه ايران نيز در پى اين توهين گفت: جا دارد اين تعبير اناهللا 
و انــا اليه راجعون را در مورد اين قضيه به كار ببريــم. وقتى در دوران اصالحات 
به بهانه آزادى بيان به خداى ســبحان، پيامبــر اعظم(صلى اهللا عليه و آله)، اهل 
بيت(عليهم السالم)، قرآن و حتى ماجراى كربال كه براى هر آزاده اى درس آموز است 
توهين مى شد، طبيعى بود كه بسيارى از علما و بزرگان متأثر شوند و اعتراض كنند. 
اين استاد سطح عالى حوزه علميه  تصريح كرد: غيرت دينى كجا رفته كه اين گونه 
به امام رضا(عليه السالم) توهين مى كنند، چگونه در يك استان واليتمدارى مانند 
ايالم اين اتفاق افتاده و ما از آن استان صدايى نمى شنويم. اميدوارم علما و بزرگان 
ايالم نسبت به اين قضيه سكوت نكرده و نكنند. من نه تنها از علماى حوزه، بلكه از 

علماى دانشگاه هم گاليه دارم. 

عده اى مى خواهند آرامش كشور را برهم بزنند
حجت االسالم عليرضا پناهيان، استاد حوزه و دانشگاه نيز اظهار داشت: امروز برخى 
از نامزدها خط و مشى ثابتى دارند، اما متأسفانه عده اى نسبت به آن ها سريع جبهه 
گرفته و به فحش و ناسزاگويى نسبت به آنان پرداخته اند و به ساحت مقدس امام 
رضا(عليه الســالم) توهين كرده و امام را مورد اهانت قرار داده اند و حاضران نيز با 
كف و سوت آن سخنان را تأييد مى كنند؛ جاى بسى تأمل و سؤال است كه آيا اين 
نفرت يكشــبه ايجاد شده است. وى افزود: هدف اين افراد ايجاد دعواى سياسى و 
تشــويش در كشور است، آنان قصد دارند انقالبيون را به جوش و خروش آورند تا 
بتوانند آرامش كشور را بر هم زنند، در حالى كه نمى دانند منطق انقالبيون سخن 
گفتن در فضاى آرام است، انسان هاى بى منطق با هتاكى به ساحت مقدس امام 

رضا(عليه السالم) و مردم انقالبى سخن مى گويند.

انجيل قديمى كه ظهور پيامبر اسالم() را بشارت 
داده به موزه آنكارا منتقل شد

حوزه: تركيه، متنى از انجيل مذهبى چرمى را كه ادعا مى شــود، انجيل از دست 
رفته برنابا با پيش بينى ظهور حضرت محمد(صلى اهللا عليه و آله) باشــد، تحت 

نظارت نگهبانان مسلح به موزه انتوگرافى آنكارا منتقل كرد.
اين دستنوشته تاريخى كه با خط طاليى نوشته شده، ارزشى به قيمت 14 ميليون 
يورو دارد و به زبان آرامى؛ زبان مادرى حضرت عيســى نوشته شده است و شامل 
پيش بينى ظهور حضرت محمد (ص) مى شود. در اين انجيل همچنين نوشته شده 

كه حضرت عيسى مسيح(ع) هرگز به صليب كشيده نشده است.
اين كتاب مقدس اعالم كرده كه عيسى(عليه الســالم) پسر خدا نبوده، بلكه تنها 

پيامبرى بوده كه صحبت از كالم خدا مى كرد.
اين انجيل مقدس كه براى نخستين بار در سال 2000 توسط پليس از يك باند 
قاچاق در ناحيه مديترانه به دست آمد و از آن پس تاكنون در سالن عدالت آنكارا 
نگهدارى مى شود، اثباتى براى دين اسالم بوده، تعادل را در ميان قدرت هاى جهان 

برهم مى زند و بى ثباتى در دنياى مسيحيت ايجاد مى كند.

درس هايى كه حوزويان 
و دانشگاهيان بايد بدانند

آقايان!   حوزه/ آيت اهللا جــوادي آملي: 
انقالبي بــودن بــا ســفارش و موعظه حل 
نمي شود. انقالبي بودن مثل درس هاي مجلس 
ترحيم و مجلس فاتحه نيســت كه انسان با 
ســفارش حل كند. انقالب، حداقل يك علم 
قــوّي غني مي خواهد مثــل نهج البالغه. اين 
را حوزويان و دانشــگاهيان ما بايد بدانند. اگر 
كسي بخواهد انقالبي باشد، بايد جريان سقيفه 
را كامالً بداند، جنگ جمــل را بداند، چطور 
علي بن ابي طالب(عليه السالم) را با آن عظمت 
و جمال و جالل علمي كه داشت خانه نشين 
كردنــد. امروز كه دشــمن نفوذي تر و آگاه تر 
است و سياست بازتر و خطرناك تر است، حفظ 
اين انقالب كار آساني نيست.  انسان راز و رمز 
بيگانه ها را نفهمد كه چگونه مي شود يك ملت 
نبوي و علوي را خاك كرد چگونه مي شــود، 
عمروعاص ها را حاكم كرد چگونه مي شــود 
باطل را بر حق پيروز كرد، چگونه مي شــود، 
دهان حق را بست، نه حوزه انقالبي مي شود نه 
دانشگاه. محور اصلي قيام، مردم هستند، مردِم 
متفّكــر. آن ها كشورشــان را حفظ مي كنند. 
حضرت فرمود اگر مردم خواب باشــند ما سه 
اصل را از دست خواهيم داد: يكي خطر متوجه 
دين مي شــود، يكي خطــر متوجه مملكت 
مي شود، يكي اينكه خطر متوجه خود مردم 
مي شود. اين درس ها خواندني نيست؟ حوزه و 
دانشگاه كه از اين ها خبر ندارند. حداكثر خبري 
كه حوزه و دانشگاه از نهج البالغه داشته باشند 

آن كلمات قصار است و چند جمله نصيحت!

تأسيس صدها مسجد در 
بنگالدش با بودجه سعودى ها

مهر: مقامات بنگالدشــى از تأســيس صدها 
مسجد در اين كشور با بودجه عربستان سعودى 
خبر دادند. يك مقام بنگالدشــى گفت: داكا با 
طرح احداث 560 مســجد كه تأمين مالى آن 
به مبلغ يك ميليارد دالر بر عهده عربســتان 
اســت، موافقت كرده اســت. «شيخ حسينه» 
نخســت وزير بنگالدش در سفر سال گذشته 
خود به عربســتان با رياض درباره تأمين مالى 
طرح ساخت اين مساجد به توافق رسيده بود. 
گروه هاى اقليت در بنگالدش نگرانند كه با اين 
اقدام، دكترين وهابيت در بنگالدش گسترش 

يابد.

كمپين درهاى باز مساجد 
به روى شهروندان كانادايى

مهر: كمپين درهاى باز مســاجد از چندى 
قبل و با افزايش حمالت به مســاجد و مراكز 
اسالمى در كشورهاى غربى، آغاز شده است. 
«مركز اسالمى هالل» در شهر «ساسكاتون» 
كانــادا نيــز درهاى خــود را بــه روى همه 
شهروندان كانادايى گشــود تا از اين طريق، 
به معرفى اســالم حقيقــى پرداخته و برخى 
سوءتفاهم هاى ايجاد شده در مورد مسلمانان 
و دين مبين اســالم را بر طرف كند. «حنان 
البــاردوغ» در گفت وگو با راديو CBC كانادا، 
در اين باره اظهار داشت: ما معتقديم، كمبود 
اطالعات در مورد اسالم منجر به ايجاد برخى 
چالش ها شده است و براى برطرف ساختن اين 
مشكالت، بر آن شديم تا با باز گذاشتن درهاى 
مركز اسالمى، اين فرصت را براى شهروندان 
كانادايى، دانش آموزان و دانشــجويان فراهم 
آوريم تا به صورت آزادانه در اين محل حضور 
يافته و پرســش ها و ابهامات خود را پيرامون 

اسالم بپرسند.

فراموشى نذر
نشراحكام: اگر كسى نذر شرعى كند و نذرش 
را فرامــوش كند، در موارد زير چه وظيفه اى 

دارد؟
الــف - اصالً نمى داند چه نذر كرده! ب - بين 

چند چيز شك دارد!
آيت اهللا خامنه اى: الف: تكليفى ندارد. 

ب: بايد همه موارد را انجام دهد.
آيت اهللا سيستانى:  اگر موارد نذر را فراموش 
كند و آن ها موارد معين ومحدودى باشند كه 
نمى داند كدام يــك از آن ها متعلق نذر بوده 
بايد به همه آن ها عمل كند واگر عمل به همه 
آن ها موجب عسر ومشــقت باشد، به مقدار 
ممكن وميســور عمل كند و آنچه احتمالش 
قوي تر اســت، مقدم بدارد واگر موارد شــك 
نامحدود اســت، كافى است به بعضى از آن ها 
عمل كند، به نحوى كه مطمئن نباشد كه به 
تكليف واقعى عمل نشده هرچند اطمينان به 

عمل هم حاصل نشود.
آيت اهللا مكارم شــيرازى: در صورتي كه 
نوع نذر را فراموش كرده باشــد و يا شك بين 
چند مورد دارد و نمي تواند، احتياط كند و به 
تمام موارد عمل كند، بين مواردي كه احتمال 
مي دهد، قرعه مي زند و طبق آن عمل مي كند. 
در صورت شــك يا فراموشــي مقدار نذر، آن 

مقدار كه يقيني است، بجا مي آورد.
آيت اهللا وحيد خراسانى:  الف: چيزى به 

عهده او نيست. ب: بايد همه را انجام دهد.

يك حديث / يك تصوير

ماه پيامبر(ص)

خبر
اگر بنا باشد در جهان 
اسالمى- ايرانى 
درباره مقوالتى چون 
فرهنگ، سنتى 
فلسفى پديد آيد، 
بايد نهال آن بر خاك 
همين فرهنگ برويد، 
من هم با همين 
برداشت كوشيده ام، 
امكان رويش چنين 
نهالى را نشان دهم

بــــــــرش

 مديرعامل بنياد پژوهش هاى آستان قدس در بزرگداشت ميرحامد حسين(ره):

موضوع  امامت را بايد با استدالل عرضه كنيم 

خبر

 معارف / مرضيه رضايى  مديرعامل بنياد 
پژوهش هاى آســتان قدس رضوى در دومين 
پيش همايش بزرگداشت ميرحامد حسين(ره) 
كه با حضور بيش از صد نفر از پژوهشــگران 
علوم انســانى كشــور در بنياد پژوهش هاى 
آستان قدس رضوى برگزار شد، گفت: برگزارى 
بزرگداشت شخصيت هاى علمى و دانشمندان 
كارى پر بركت است كه هم موجب تجليل از 
مقام اين بزرگان و نيز ارائه يك الگوى موفق از 
تحقيق و پژوهش و نويســندگى است. حجت 
االسالم والمسلمين شــريعتى تبار افزود: اين 
بزرگان با امكانات بسيار كم اما با همت خويش 

كارى بســيار عظيم و مانــدگار ارائه كردند و 
معرفى آثار ارزشمند آنان به عالم علم و دانش 
بخشى از اين بركات است. وى خاطر نشان كرد: 
در ذكر، يادبود و بزرگداشت صالحين است كه 
زمينه نزول رحمت الهى فراهم مى شود در ادامه 
مديرعامل بنياد فرهنگى امامت نيز گفت: بانيان 
اصلى همايش مير حامد حسين(ره) مجموعه 
آستان قدس و از اين استان بزرگ هستند؛ زيرا 
اين دانشــمند و عالم بزرگ متعلق به خطه و 
خاك خراســان بود و ميزبانى بنياد پژوهش ها 
در اين همايش كارى بجاست. حجت االسالم 
والمسلمين دكتر ســبحانى با بيان اينكه آثار 

ميرحامد حســين(ره) يك نقطه درخشــان 
در تاريخ تشــيع است، تأكيد كرد: فلسفه اين 
همايش نه فقط بزرگداشت؛ بلكه معرفت افزايى 
براى آن فكر و مكتب اســت كه تا كنون مورد 
غفلــت قرار گرفته و بايد بازخوانى شــود. وى 
افزود: تا كنون ميراث تشيع به دليل اينكه در 
طول تاريخ گذشته فاقد حكومت هاى شيعى 
اهل اعتقاد بوديم منزوى و ناشناخته مانده است 
و از ايــن رو در همايش ها و برنامه هاى علمى 
بايد شناسانده شوند. مديرعامل بنياد فرهنگى 
امامت در توضيح امتياز اين همايش نســبت 
بــه ديگر همايش ها گفت: كنگــره مير حامد 

حسين(ره) از جهات مختلف داراى برجستگى 
و امتياز اســت از جمله آن هــا عنصر امامت و 
ديگرى خود شــخصيت اين عالــم بزرگوار به 
عنوان عصاره تاريخ فكر تشــيع است. حجت 
االسالم والمســلمين دكتر سبحانى امامت را 
از ديگر محورهاى همايش مير حامد حسين 
عنــوان كرد و گفت: عده اى مى گويند نبايد از 
امامت سخن گفت، زيرا به تفرقه منجر مى شود؛ 
در حالى كه اين طور نيست و در تعامالتى كه با 
شخصيت هاى غير شيعه داريم از ما انتظار دارند 
مســئله امامت را با استدالل عرضه كنيم؛ زيرا 

امامت نقطه امتياز مكتب شيعه است.

در سپهر كالم

احكام

خبر

 در آيين گشــايش ســتاد 
انتخاباتى يكى از داوطلبان در ايالم، 
مجرى برنامه در ســخنانى سخيف، 
توهين بى سابقه اى به ساحت مقدس 
امام هشــتم شيعيان روا داشت كه با 
واكنش هاى بســيارى رو بــه رو بود. 
در پيــام آيــت اهللا مكارم شــيرازى 
در خصــوص اهانت به ســاحت امام 
هشتم(عليه الســالم) آمده است: در 

بر طبيعــت و در تقابل با 
رويكردهاى الهياتى شكل 
مرحله  در  ولــى  گرفت، 
بعد، وارد تفكر فلسفى با 
نظر به نحوه شكل گيرى 
شــد.  فرهنگى  انســاِن 
كســانى كــه در فضاى 
فلسفى  انسان شناســى 
كه  گويى  مى انديشــند، 

معارف اند يشه  

فلسفه محصولى از فرهنگ است
اگر بــا مبنا قرار گرفتــن فرهنگ وارد 
ساير مقوالت شــويم، صورت بسيارى 
از بحث ها عــوض مى شــود. از جمله 
تلقى از فلسفه تاريخ دگرگون مى شود. 
فلسفه محصولى از فرهنگ است. البته 
فلســفه را با فرهنگى كــه در آن پديد 
آمــده فهميدن، برخــى از صورت هاى 
فلســفه خوانى يا تاريخ فلسفه خوانى را 
تأييد نمى كند، بلكه انتظار از فلسفه و 

كاركرد آن را دگرگون مى كند. فلسفه 
را بر بستر فرهنگ ديدن، در رايج ترين 
صورت، موجــب مى شــود، به موضع 
ميان فرهنگى نزديك شويم. از نتايج مهم 
اين رويكرد، پرهيز از مطلق انگاشــتن 
فلسفه ها مى پردازيم،  به  فلسفه هاست. 
اما همواره بــه محدوديت هاى آن ها در 
زمان و فرهنگى كه خاستگاه آن است، 

التفات داريم.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه 9 ارديبهشت 1396 2 شعبان 1438 29 آوريل 2017  سال سى ام  شماره 8385  

روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

انتقال تسويه حساب هاى ايران از جنوب خليج فارس به روسيه   مهر:رئيس كل بانك مركزى از انتقال تسويه حساب هاى ايران از جنوب خليج فارس به روسيه و تركيه خبر داد و گفت: بتدريج و براى 
سهولت ارائه خدمات بانكى و تسويه مبادالت خارجى كشور، تسويه حساب هاى بين المللى ايران از كشورهاى جنوب خليج فارس به روسيه، در حال انتقال است. سيف  افزود: اين كار در گذشته به دليل سهولت عمل 

در كشورهاى جنوب خليج فارس صورت مى گرفت و تمركزى در آنجا بوجود آمده بود؛ اما در شرايط فعلى، اين كار در حال متنوع شدن است.

گرانى  خودرو به بهانه افزايش نرخ بيمه شخص ثالث
تسنيم:رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
اتومبيل با اشــاره به اينكه بازار اين 
روزهاى خريد و فــروش خودرو به 
دليل نبود خريدار رونقى نداشــته 
و حتــى كاهــش قيمت هايى هم 
در انواع خودرو بوجود آمده اســت، 
اظهارداشــت: نكته قابل توجه آنكه 
خودروسازان در اين شرايط به بهانه 

اعمال نرخ جديد بيمه نامه شخص ثالث قيمت ها را افزايش داده اند.
 مؤتمنى با بيان اينكه به عنوان نمونه قيمت خودروى پژو 206صندوقدار مدل 
V8 با رشد يك ميليون و 300 هزار تومانى روبه رو شده است، افزود: قيمت اين 
خــودرو پيش از اين 37 ميليون و 400 هزار تومان بود كه با اعمال نرخ بيمه به 

38 ميليون و 700 هزار تومان رسيده است.
 او اضافه كرد: قيمت پژو 206 تيپ 5 هم با قيمت 38 ميليون تومانى رشد يك 

ميليون و 200 هزار تومانى را تجربه كرده است.
 وى بابيــان اينكه خودروهاى پژو 206 تيپ 2 و پژو 405 هم با افزايش قيمتى 
300 تا 400 هزار تومانى روبه رو شــده اند، گفت: به نظر مى رســد اين افزايش 
قيمت ها منطقى نباشد و خودروســازان بيش از نرخ بيمه نامه شخص ثالث بر 
قيمــت محصوالت خود اضافه كرده اند كه در اين رابطه ســازمان حمايت بايد 

ورود پيدا كرده و نظارت الزم را بر عملكرد شركت هاى خودروساز داشته باشد.
او تصريح كرد: افزايش قيمت ها بدون توجه به تغيير در كيفيت خودروها به هيچ 

عنوان قابل قبول نيست.

ايران از171 كشورسبقت گرفت
كسب رتبه 4 جهانى در واردات

تسنيم:صندوق بين المللى پول با 
اشاره به رشــد 22 درصدى واردات 
ايران در ســال 95 اعالم كرد ايران 
رتبه چهارم جهــان را در بين 175 
كشور از اين نظر كسب كرده است.

جديدترين آمار منتشــر شــده از 
سوى صندوق بين المللى پول نشان 
مى دهد واردات ايران در سال 2016 

برابر با 1395 رشد قابل توجه 22 درصدى داشته است و اين كشور از نظر ميزان 
رشد واردات در ميان 175 كشور جهان رتبه چهارم را به خود اختصاص داده و در 
كنار كشورهاى كوچك آفريقايى همچون گينه استوايى و اتيوپى قرار گرفته است.
گينه اســتوايى با رشد 38/6 درصدى واردات در سال 2016 رتبه نخست جهان 
را از اين نظر به خود اختصاص داده اســت. بوركينافاسو با رشد 25/3 درصدى و 
گرجســتان با رشد 22/6 درصدى به ترتيب در رتبه هاى دوم و سوم از اين نظر 

قرار گرفته اند.

وزير تعاون: نيروى كار غيررسمى بايد رسمى شوند
ايســنا: وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با تأكيد بر توليدگرا شــدن و اقتصاد 
مقاومتى به عنوان راه نجات كشور، به ايجاد حدوداً دو ميليون شغل در چهار سال 
گذشته اشاره كرد و گفت: ما در اين مدت توانستيم برنامه ريزى كنيم كه حداقل 
مزد را بر تورم پيشى دهيم؛ هرچند اين كار كافى نيست و بايد روى قدرت خريد 

تالش بيشترى كنيم.
على ربيعى اظهار كرد: امروز ديگر كسى با داشتن نگرانى از درمان، از درد درمان 
به فقر سقوط نمى كند. اين سياستى بود كه دنبال كرديم و در حال انجام كارى 
هستيم كه هر ايرانى كه حتى دفترچه بازنشستگى هم ندارد، يك بازنشستگى 
ارزان قيمت بگيرد. همچنين نيروى كار غيررسمى ما زياد است كه بايد رسمى 

شوند و آن ها را به سمت امنيت زندگى آينده حركت دهيم.

ميز خـــبر

 اقتصاد   با وجود اصرار آمارهاى رســمى 
بر خواب بازار مســكن و وجود دو ميليون 
و 500 هــزار واحــد خالــى در سراســر 
كشور، كابوس آينده مبهم مسكن خواب 

مستأجران را آشفته كرده است.
خــوددارى صاحبان خانه از دريافت وديعه 
مسكن و فشار بر مستأجران براى پرداخت 
اجاره بها وارد مرحله ديگر شــده اســت 
هم اكنون برخــى از صاحبخانه ها ترجيح 
مى دهند كه اجاره بها وتمديد قراردادها به 
بعد انتخابات موكول شود هرچند كه هم 
اكنون بســيارى از مستأجران تأكيد دارند 
كه قراردادها را قبل از انتخابات رياســت 

جمهورى تمديد كنند.
از سوى ديگر بر اساس آمارهاى سرشمارى 
ســال 95 كه عباس آخونــدى وزير راه و 
شهرسازى نيز آن را تأييد كرده، هم اكنون 
در كشور بيش از 24 ميليون خانوار زندگى 
مى كنند كه بــراى اين افراد 25 ميليون و 

400 هزار واحد مسكونى وجود دارد.
با اين حال شــتاب و گرانى اجاره مسكن 
در تهران و شــهرهاى بزرگ در شرايطى 
كه 17 ميليون خانوار ازمزاياى مسكن مهر 
استفاده و گروهى نيز از ساخت و سازهاى 
بافت شهرى بهره برده اند، نگاه ها را معطوف 
كاهش ارزش ريال مى كند. اين مهم سبب 
شده در وضعيت كنونى بسيارى از مالكان به 
جاى دريافت رهن و اجاره به دنبال دريافت 

اجاره كامل هستند.
كارشناســان بازار مســكن معتقدند اين 
مســئله به دليل كم شدن نرخ سود بانكى 
و ناكارآمدى پول در بازار تجارت به خاطر 
ركود موجود است و اين رخدادها پيش بينى 
را معطوف گران تر شدن اجاره بها در فصل 

مدارس و جابه جايى مستأجران مى كند.

 سير صعودى اجاره مطابق نرخ تورم
دكتر مهدى سلطان محمدى كارشناس و 
فعال بازار مسكن با اشاره به اينكه اجاره بها 
سال گذشته 10 درصد افزايش قابل درك و 
متعارف داشته است به خبرنگار ما مى گويد: 
افزايــش اجاره بها 10 درصــدى با ميزان 

تورمى زير 10 درصد و افزايش قيمت پنج 
درصدى ملك سازگار است و در طول سال 
آينده نيز ادامه خواهد داشت چون مالكان با 
توجه به باال رفتن هزينه هاى زندگى انتظار 
دارند به صورت يك عادت اجتماعى اجاره 

نيز مطابق تورم سير صعودى را طى كند. 
وى توضيح مى دهد: مســئله اين است كه 
به داليل تورمى، ســرمايه گذارى در ساير 
بخش ها قبالً براى مالكان ســود بيشترى 
داشت، چون ارزش سود پول را ماهانه سه 
درصد حساب مى كردند و محاسبات مالياتى 
نيز همان سه درصد را منظور مى كند ولى 
در حال حاضر افراد كمى هستند كه بتوانند 

از پولى كه دستشــان هست بازدهى سه 
درصد را بدست بياورند.

نرخ 3 درصد عامل توقف معامالت رهنى 
وى با اشــاره به اينكه وديعه اى كه مالكان 
مى گيرنــد در بانك ماهانه يك و نيم تا دو 
درصد سود دارد مى افزايد: با نرخ سه درصد 
و فرمول صد به ســه صاحبخانه ها ترجيح 
مى دهند معامله رهن با مستأجر را متوقف و 

سر اجاره بها چانه زنى كنند. 
سلطان محمدى تأكيد مى كند: پيش بينى 
مى شود طى سال جارى نرخ تبديل وديعه 
به اجاره كه صد به ســه است به مرور به دو 

درصد تقليل پيدا كند و وزارت دارايى نيز بايد 
پيشگام بشود و در محاسبه ماليات ها فرمول 
صد به سه را به عدد منطقى صد به دو تبديل 
كند، دراين صورت مى توان انتظار داشــت 
صاحب خانه ها دوباره به گرفتن وديعه تمايل 
پيدا كنند و قيمت اجاره هم به تعادل برسد. 
وى همچنين با اشاره به اينكه نسبت اجاره به 
قيمت ملك ساالنه 6 درصد است، مى افزايد: 
از اين رقم اگرهزينه اســتهالك، ماليات و 
خالى بودن ملك كم شــود، ســود خالص 
مالك ســه درصد خواهد بود در صورتى كه 
مى تواند در بانك 18 درصد عايدى داشــته 
باشد و الزمه تشويق سرمايه گذاران مسكن 
استيجارى ارائه تســهيالت كم بهره است.  
وى سير قيمت خانه را هم افزايشى و مثبت 
ارزيابــى و آن را در حد تورم و تا 12 درصد 

پيش بينى مى كند.

 افزايش اجاره ها تا 20 درصد 
كارشــناس بــازار مســكن و عضو صنف 
مشاورين امالك در گفت وگو با خبرنگار ما 
با اشاره به رابطه بين تورم و افزايش اجاره 

بها در كشور معتقد است كه 
سال جارى اجاره، خودش را 
بــا 15 تا 20 درصد افزايش 
به ســبد خانوار مستأجران 

تحميل خواهد كرد.
عابدزاده پيش بينى مى كند: 
با باال رفتن تــورم، كاهش 
افزايش  قــدرت خريــد و 
مى شود  بينى  پيش  اجاره، 
مستأجران از مركز شهر به 
سمت حاشيه كوچ كنند تا 

با هزينه كمتر موفق به اجاره مسكن شوند. 
رئيس اتحاديه امالك مشــهد با اشاره به 
ركود سه ساله در بخش مسكن معتقد است 
امســال اين بخش رونق بيشترى خواهد 
داشت، البته جهش قيمت ها به اندازه سال 
91 نخواهــد بود ولى بايد منتظر باشــيم 
قيمت مسكن به اندكى باالتر از نرخ تورم 
برسد تا به تقاضاى انباشته شده سال هاى 

ركود پاسخ داده شود.

فشار صاحبان خانه براى دريافت اجاره بيشتر

نقش كمرنگ كاريابى ها بازار رهن مسكن در حال انقراض
دراشتغال بكار بيكاران

تســنيم:مدير كل دفتر هدايت نيروى كار و 
كاريابى ها با اشــاره به اينكه در سال گذشته 
168 هزار نفر از طريق كاريابى ها مشغول كار 
شدند، گفت: از اين 168 هزار نفرى كه مشغول 
كارند، حدود 43 درصد آن ها كمتر از ديپلم و 
30 درصد مدرك ديپلم و 27 درصد تحصيالت 

دانشگاهى داشتند.
اكبرنيا، درباره تعداد افراد ثبت نام كنندگان  در 
ســامانه كاريابى ها گفت: حدود 556 هزار نفر 
در سال 95 درسامانه بازار كار ثبت نام كردند 
از اين ميــزان حدود 168هــزار نفر از طريق 

كاريابى ها مشغول به كار شدند.

ثبت بدترين هفته قيمتى 
براى طال

بــا توجــه بــه روى آوردن دوباره 
سرمايه گذاران به دارايى پرريسك در 
هفته گذشــته و كسادى بازار، قيمت طال در 
مسير ثبت بيشترين كاهش هفتگى در هفت 
هفته گذشته قرار دارد. هر اونس طال با 2/45 
دالر افزايش 1266/75 دالر فروخته شد. طال 
در مســير ثبت كاهش هفتگى 1/5 درصدى 
قرار دارد كه بيشترين ميزان از هفته منتهى 
به 10 مارس به شــمار مى رود، اما در آستانه 
ثبت افزايش حدود 1/3 درصدى طى يك ماه 

گذشته قرار دارد.

بررسى طرح 235 ماده اى بانكدارى
اقتصاد:طرح 235 ماده اى بانكدارى جمهورى 
اســالمى ايران طى نشستى با حضور اعضاى 
كميســيون اقتصادى مجلس شوراى اسالمى 
و اعضاى كميته پول، بانك و بازار ســرمايه در 

مشهد بررسى شد.

بسته خبرى

با نرخ سه درصد 
و فرمول صد به 

سه صاحبخانه ها 
ترجيح مى دهند 

معامله رهن با 
مستأجر را متوقف 

و سر اجاره بها 
چانه زنى كنند

بــــــــرش

رئيس اتحاديه نمايشگاه داران 
اتومبيل با اشــاره به اينكه بازار اين 
روزهاى خريد و فــروش خودرو به 
دليل نبود خريدار رونقى نداشــته 
و حتــى كاهــش قيمت هايى هم 
در انواع خودرو بوجود آمده اســت، 
اظهارداشــت: نكته قابل توجه آنكه 
خودروسازان در اين شرايط به بهانه 

اعمال نرخ جديد بيمه نامه شخص ثالث قيمت ها را افزايش داده اند.

صندوق بين المللى پول با 
 درصدى واردات 
 اعالم كرد ايران 

جديدترين آمار منتشــر شــده از 
سوى صندوق بين المللى پول نشان 

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

حاشيه

رشد 11درصدى اجاره بها 
تســنيم:بانك مركزى در گزارشى از افزايش 3/6 درصدى قيمت و رشد 11/1 
درصدى اجاره بهاى مسكن پايتخت در فروردين امسال نسبت به فروردين سال 

گذشته خبر داد.
در فروردين ماه امســال تعداد معامالت آپارتمان هاى مســكونى شهر تهران به 
5384 واحد مســكونى رســيد كه در مقايسه با ماه مشابه ســال گذشته 8/5 
درصد كاهش نشــان مى دهد. بررســى توزيع تعداد واحدهاى مسكونى معامله 
شــده به تفكيك عمر بنا در فروردين سال جارى نشــان مى دهد كه واحدهاى 
تا پنج سال ساخت با ســهم 45/7 درصد بيشترين سهم از واحدهاى مسكونى 

معامله شده را به خود اختصاص داده اند.

 مسكن  



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

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
اعضاى شوراهاى اسالمى شهر و روستا بايد از اولين روز 
در  روز، مسابقه  دادن حتى يك  بدون هدر  و  كار  به  آغاز 

خدمت رسانى را آغاز كنند.

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
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گزارش از شخص

ريش سفيد
دكتر«عباس شيبانى» 70 سال پيشينه فعاليت سياسى دارد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   نه اينكه 
ركورددار نامزدى در انتخابات رياست جمهورى 
باشــد، اما از قديمى ترين نامزدهــا و به قول 
خودش از اســتخواندارهاى مبــارزه و از ريش 
سفيدهاى انقالب اســت. در بحبوحه مبارزات 
انتخاباتى،«دكتر عباس شــيبانى» را به خاطر 
همين پيشــينه، ســوژه گزارش از شــخص 
كرده ايم. مردى كه نخســتين بار سال 1360 
وقتى هنــوز نامزدى در انتخابــات به هياهو و 
جنجال هاى سياسى گره نخورده بود پا به ميدان 
مبارزه گذاشــت و تا آخر كار و انتخاب شهيد 
«رجايى» اخالق مدارانه پاى نامزدى اش ايستاد 

و آخرين بار در سال 1368.

  من مرِد حرف نيستم
حتى حاال و در 86 سالگى، شايد اگر محدوديت 
ســنى براى نامزدهاى رياست جمهورى وجود 
نداشت، مى شد دكتر «شيبانى» را در ميان ثبت 
نام كنندگان رياست جمهورى ديد. باور كنيد 
قصد شوخى ندارم، روحيه اش را مى شناسم كه 
با وجود تحصيالت پزشــكى و سن باال در هيچ 
دوره اى از فعاليت و حضور سياســى احساس 
خســتگى نكرده است. حتى در سال 87 كه او 
را به عنوان چهره ماندگار در پزشــكى انتخاب 
و معرفــى كردند، دكتر اين انتخاب و تجليل را 
نوعى بازنشستگى اجبارى از عالم سياست تلقى 
نكرد. همين دو يا سه سال پيش هم، خبرنگارى 
با پرسش هاى پشت سرهم و گاه عجيب و غريب 
تالش كرده بود دكتر را خسته كند. آخِركار اما 
خودش از اين ســؤال پيچ كردن خسته شده و 
پرسيده بود : «حرف آخر؟» و دكتر شيبانى قبراق 
و سرحال پاســخ داده بود:  من مرد حرف زدن 

نيستم، بيشتر عمل مى كنم!

 ژن مبارزه و زندان
پيش از اينكه ســال 1330 وارد دانشگاه شود، 
وارد مبارزات سياسى شده بود. به قول خودش، 
بد بودن با رژيم شاه از خانواده به او ارث رسيده 

بود. يعنى ژن هاى خانواده «شــيبانى»  در كنار 
ساير ويژگى ها، گويا وظيفه انتقال صفت «مبارز 
سياسى» را هم به عهده داشتند! اول دانشجوى 
دانشــكده فنى دانشگاه تهران بود و مدتى بعد 
خدا مى داند چرا زد توى كار رشــته پزشــكى! 
همين تغيير رشــته و البته بيشــتر مبارزات 
سياسى اش سبب شد پس از 12 سال ابتدايى 
و متوســطه، 18 سال ديگر هم درس بخواند و 
نخواند تا اينكه سال 48 دكتراى پزشكى اش را 
بگيرد! برخى سايت ها اين مدت را 20 سال هم 
نوشته اند. البته شما بخشى از سال هاى زندانى 
شــدن «دكتر» را بايد از اين مدت كسر كنيد. 
توى پرونده ايشــان ده ها بار زندانى شدن و سر 
جمع 13 سال آب خنك سياسى خوردن ديده 

مى شود.

  مذهبى ترها
از پايــه گــذاران «نهضت آزادى» هم هســت. 
خودش بيشــتر پايــه گذاران ايــن نهضت را 
«مذهبى تر» هايى مى داند كه قصد داشتند در 
داخل جبهه ملى آن زمان صاحب كرسى و نظر 
بشوند و مردم را جذب كنند و جلوى توده اى ها 
در بيايند. سال 1381 در مصاحبه با «جام جم 
آنالين» گفته اســت : « ما با انگيزه مقدســى، 
نهضــت آزادى را راه انداخته بوديم ؛ ولى وقتى 
امام(ره) را شناختيم، ديگر ديديم خط درست 
همين است... با توجه به ايده هاى امام و نتايجى 
كه از حركتش مى ديديم و اينكه چطور مبارزات 
پراكنده را به بزرگ ترين انقالب مردمى تبديل 
كــرد، براى من كه خودم در تاســيس نهضت 
آزادى دست داشتم، مسجل شد كه ديگر تاريخ 
مصرف نهضت آزادى تمام شده و نهضت از مردم 
عــادى هم عقب مانده... امام البته توصيه كرده 
بودند كه همــه گروه هاى ملى مذهبى را آقاى 

بهشتى جمع بكند».

  هشتم اسفند57
مسن ترين عضو شوراى شــهر تهران، عالوه 

بر چند دوره حضور در شــوراى شهر، 5 دوره 
نمايندگى مجلس شــوراى اسالمى، عضويت 
در مجلس خبرگان قانون اساســى، رياســت 
دانشــگاه تهران و دانشگاه علوم پزشكى، وزير 
كشــاورزى و ... عضو شوراى انقالب هم بوده 
اســت. نخستين صورتجلسه اى كه از جلسات 
شــوراى انقالب مى توان يافــت، مربوط به 8 
اسفند 1357 است كه توسط «دكتر شيبانى» 
نوشته شــده است. پيشنهاد حضور درشوراى 
انقالب را شــهيد «باهنر» به او مى دهد. پيش 
از انقــالب اما فرصت حضور در شــورا را پيدا 
نمى كند، همسرش را كه به سرطان مبتالست 
براى عمل جراحى به انگلستان مى برد، انقالب 
پيروز مى شود و او به قول خودش با بدبختى 
از انگليس به آلمان و ســپس كويت مى رود و 

در نهايت به تهران مى رسد. 

  كى گفته من حقوق نمى گيرم؟
ممكن اســت خيلى هــا او را بــه جناح هاى 
مختلف بچسبانند، اما خودش معتقد است نه 
جناحى عمل مى كند و نه خطى و نه از جايى 
خط مى گيرد. يكى از سايت ها چند سال پيش 
نوشــته بود: در دوره نمايندگى از غذا و چاى 
مجلس استفاده نكرده، حقوق آن را نگرفته و 
حقوق چند ساله شــوراى شهر را هم، يكجا، 
به ساخت بيمارستان تخصصى زنان اختصاص 
داده اســت. دكتر «شــيبانى» البته سال 93 
گفت: « چه كســى گفته من از شــورا حقوق 
نمى گيــرم؟ من منبع درآمــدى ديگرى جز 

حقوق شوراى شهر ندارم!»

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

روايت فاكس از مخالفان برجام 
فرارو/ نتايج تازه ترين نظرسنجى سراسرى 
شــبكه جمهورى خواه فاكــس نيوز بيانگر 
كاهش 14 درصدى مخالفان آمريكايى توافق 
هسته اى است. اكنون 35 درصد آمريكايى ها 

از توافق هسته اى حمايت مى كنند.

انتقاد احمد توكلى 
پيشــين  نماينده  توكلى-  احمــد  قدس/ 
مجلس- در كانال تلگرامى اش نوشــت: هر 
وعده اى كه انتظارات مردم را باال ببرد و شكاف 
ميان انتظارات و امكانات را افزون كند، تهديد 

براى امنيت ملى است.

قدردانى وزير از سردار 
خبرنگار/ درپى كوشــش رزمندگان ايرانى 
و آزادشدن يك نيروى هموطن كادر درمان 
در ســوريه كه به اسارت  تكفيرى  ها درآمده 
بود، وزير بهداشت از سرلشكر قاسم سليمانى 

قدردانى كرد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2913/02

 23/4200/15 4/064/41

19/1719/49

5/406/14

19/3720/09
كاخى در قلب جيپور

آرميــن  ايســتگاه/ 
كاخ  به  پا  وقتى  صميمى: 
باشــكوه «ســيتى پاالس» 
يــا همان «كاخ شــهر» در 
جيپور گذاشتيم به اين فكر 
مى كردم، خانواده سلطنتى 
جايپور كه از ثروتمندترين 
هستند،  هند  خانواده هاى 
چه بهشتى براى خودشان 
ساخته اند. مجموعه بزرگى 

از حياط ها، باغ ها و ساختمان ها با تركيبى از معمارى راجستانى و مغولى. اين كاخ 
كه در قلب جيپور جا گرفته است، موزه، گالرى هنرى و نمايشگاه لباس هاى سنتى 

و سالح هاى قديمى هندى هم دارد. 
موزه آلبرت هال جيپور نيز از موزه هاى ديدنى جيپور اســت كه از قديمى ترين 
موزه هاى هندوستان است. اين ساختمان در باغ رام نيواس، جايى در بيرون شهر 
و روبه روى دروازه جديد، جاخوش كرده است كه ساختمانش، نمونه بى نظيرى از 
معمارى هندى اســت. ديدن اين موزه به كسانى كه اهل تاريخ هستند پيشنهاد 
مى شود، چون مجموعه اى غنى از آثار باستانى مانند نقاشى، فرش، عاج، سنگ، 
مجسمه هاى فلزى و آثار كريستالى رنگارنگ را در خود جا داده است. اين موزه در 
سال 1887 ميالدى به دست معمار سرشناس- ساموئل سوينتون جكوب- ساخته 
و در آن وقت به يك موزه موقت و نمايشــگاهى تبديل شد و آثار باستانى كشف 
شــده از سراسر هندوستان و كشورهاى همســايه را به آنجا مى آوردند. معمارى 
ساختمان موزه نيز بسيار ديدنى است. ديوارها با نقاشى ديوارى به سبك باستانى 
تزيين شده و تمدن هاى اروپايى، مصرى، چينى، يونانى و بابلى در اين آثار به چشم 
مى خورد؛ موزه اى كه شما را به زمان هاى دور و مكان هاى گوناگون پرتاب مى كند.

گزارش از سفر

 نيشتر / مازيار بيژنى طرح  روز

تايم
هفته نامه تايــم -چاپ آمريــكا- در تازه ترين 
شماره اش، بخش معروف برگزيدن 100چهره 
تأثيرگذار را -ازنگاه خودش- براى سال 2017 
منتشر كرده است. اين مجله عكس «ريز احمد» 
بازيگر با اصليت پاكســتانى را كــه هر روز در 
آمريكا بر شــهرتش افزوده مى شود، به عنوان 
يكى از آدم هاى تأثيرگذار روى جلد برده است. 
«والديمير پوتين»، «ترزا مى» و «نيمار» از ديگران 
اين فهرســت هستند كه مقاله هاى اختصاصى 
مربوط بــه آن هــا را -به ترتيــب- ميخائيل 
گورباچف، بيل انگليش (نخست وزير زالندنو) و 

ديويد بكام براى تايم نوشته اند.

اشپيگل
هفته نامه اشــپيگل -چاپ آلمان- در حاشيه 
درگيــرى احتمالى اتمى ميــان آمريكا و كره 
شمالى، «ترامپ» و «كيم جونگ اون» -رهبران 
اين دو كشــور- را مانند كــودكان روى جلد 
طراحى كرده كه سرگرم بازى روى يك موشك 
اتمى هســتند. تيتر اشپيگل براى اين گزارش 
«بازى مرگ» است. اين مجله در مطلب ديگر با 
تيتر «طالبان در آلمان» رشد فعاليت اعضاى اين 

گروه را در اين كشور بررسى كرده است.

هفته نامه تايــم -چاپ آمريــكا- در تازه ترين 
چهره 

منتشر كرده است. اين مجله عكس «ريز احمد» 
بازيگر با اصليت پاكســتانى را كــه هر روز در 
آمريكا بر شــهرتش افزوده مى شود، به عنوان 
يكى از آدم هاى تأثيرگذار روى جلد برده است. 
«والديمير پوتين»، «ترزا مى» و «نيمار» از ديگران 
اين فهرســت هستند كه مقاله هاى اختصاصى 
مربوط بــه آن هــا را -به ترتيــب- ميخائيل 
گورباچف، بيل انگليش (نخست وزير زالندنو) و 

آرميــن  ايســتگاه/ 
كاخ  به  پا  وقتى 
باشــكوه «ســيتى پاالس» 
يــا همان «كاخ شــهر» در 
جيپور گذاشتيم به اين فكر 
مى كردم، خانواده سلطنتى 
جايپور كه از ثروتمندترين 
هستند،  هند  خانواده هاى 
چه بهشتى براى خودشان 
ساخته اند. مجموعه بزرگى 

هفته نامه اشــپيگل -چاپ آلمان- در حاشيه 
درگيــرى احتمالى اتمى ميــان آمريكا و كره 
شمالى، «ترامپ» و «كيم جونگ اون» -رهبران 
اين دو كشــور- را مانند كــودكان روى جلد 
طراحى كرده كه سرگرم بازى روى يك موشك 
اتمى هســتند. تيتر اشپيگل براى اين گزارش 
«بازى مرگ» است. اين مجله در مطلب ديگر با 
تيتر «طالبان در آلمان» رشد فعاليت اعضاى اين 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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