
 آخرين خبرها از طرح اصالح نظام بانكى در خانه ملت 

خيز مجلس براى حذف جرايم بانكى
 اقتصاد   قرار بود طى ســال هاى گذشته و حتى در دولت قبل اليحه اصالح نظام بانكى 
كشور در مدت سه ماه و با هدف تقويت نقش نظارتى و سياستگذارى بانك مركزى، كاهش 
مطالبات غير جارى، بررسى تشديد تنگناى اعتبارى در دو بُعد كاهش دسترسى و افزايش 
هزينه تسهيالت، به مجلس برود. به گفته برخى نمايندگان مجلس، دولت يازدهم نيز قرار بود 
اليحه اصالح نظام بانكى را ظرف سه ماه به مجلس بياورد كه اين وعده نيز مانند دولت قبل 
عملى نشد. در اين وضعيت مجلس دست به كار شده و طرح اصالح نظام بانكدارى را دنبال 
مى كند. حتى يكى از مشكالتى كه موجب شد تا مجلس با جديت به مسئله اصالح نظام 

بانكدارى ورود كند سايه سنگين...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
طيبه مروت

نمى توان از حسين بن على(عليه السالم) نام برد و عاشورا را به خاطر نياورد. نام 
سيدالشهدا(عليه السالم) با عاشورا گره خورده و اين پيوند چنان محكم است كه 
حتى در روز تولد پاسدارشريعت محمدى نيز ناگزير به دشت نينوا قدم مى گذاريم.
درباره چرايى شــكل گيرى قيام امام حسين(عليه الســالم) بايد از شاخص هاى 

سياسى و جامعه شناختى عصرامام حسين(عليه السالم)...

درس هايى كه از حسين بن على  بايد آموخت

 ............ صفحه 6

 ............ صفحه 7

طرحى براى مشاركت مردم 
در فعاليت هاى اقتصادى آستان قدس

مى خواهيم با مدال خوشرنگ
به ايران برگرديم

مصادره اموال ايران 
راهزنى است
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پيش از زمينيان، آسمانيان براى 
والدت حسين  شادى كردند

 معارف  نه فقط شــيعه و مسلمان، بلكه به خواســت و اراده الهى، جهان با نام امام آيت اهللا مروجى طبسى در گفت وگو با قدس:
حسين(عليه الســالم) آشناســت و بى ترديد نام و ايثار آن حضرت پس از گذشــت 
14 قــرن همچنان جريان ســازترين و اثــر گذارترين عامل در ظلــم ناپذيرى ها و 
استكبارستيزى هاست. از اين رو و به مناسبت فرا رسيدن سوم شعبان المعظم، سالروز 

 ............ صفحه 6والدت امام حسين(عليه السالم) ...

مديرعامل سازمان اقتصادى رضوى خبر داد پيمان حسينى، دروازه بان تيم ملى ساحلى: ظريف:
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قدس در گفت و گو با 
كارشناسان بررسى مى كند  

صندوق هاى 
بازنشستگى در 

مسير  ورشكستگى

قهرمانى وزنه برداران ايران 
در قاره كهن

تقديم 
طالى آسيا

به شهداى مرزبان
 ............ صفحه 9 ............ صفحه 15

 :پيامبر اعظم
اين ماه (شعبان) 
ماه عمل است، 
در اين ماه كار 

نيك، هفتاد 
برابر مى شود...
ثواب االعمال، ص87

w w w . q u d s o n l i n e . i r يكشنبه 10 ارديبهشت 1396 3 شعبان 1438 30 آوريل 2017  سال سى ام  شماره 8386  8 صفحه    8 صفحه قدس زندگى    4صفحه «هشت»   4صفحه ويژه خراسان   500 تومان 

سالروز ميالد مسعود سرور آزادگان جهان، امام حسين  و روز پاسدار را تبريك و تهنيت مى گوييم

ترديد اصالح طلبان 
ميان جهانگيرى و روحانى

نامزد على البدل
گزينه اصلى 

اصالح طلبان؟
حجت االسالم و المسلمين رئيسى:

يارانه دهك هاى پايين 
را تا 150 هزار تومان 

افزايش مى دهم
 

حجت االسالم و المسلمين موسوى الرى:

بين «روحانى» 
و «جهانگيرى» 
يك نفر مى ماند
سيد مصطفى ميرسليم: 

انكار وعده ها 
و عملكردها 

رسوايى مى آورد

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

پيش از زمينيان، آسمانيان براى 
والدت حسين

آيت اهللا مروجى طبسى در گفت وگو با قدس:

  اختتاميه انتخاباتى مسكن مهر
قائم مقام وزير راه و شهرســازى در مسكن مهر: مسكن مهر در بيشتر 
استان ها رو به اتمام است و هفته آينده در زنجان جشن اختتاميه اين طرح 

برگزار مى شود اما جنبه انتخاباتى ندارد!
البته  126 هزار واحد در مرحله سفتكارى و نازك كارى هستند و با تالش 
دولت تا پايان سال جارى تمام پروژه ها و از جمله پرديس به پايان مى رسد.

 ............ صفحه 2

مى خواهيم با مدال خوشرنگ
پيمان حسينى، دروازه بان تيم ملى ساحلى:



گفت وگوى اختصاصى سردار دهقان با تلويزيون روسيا اليوم؛

تحريم ها بازگردد، ايران به توافق پايبند نمى ماند

گزارش خبرى

تسنيم: وزير دفاع كشورمان تأكيد كرد: موضع رسمى ما آن 
است كه اگر آن ها (آمريكا) بخواهند توافقنامه هسته اى را نقض 

كنند، ما آن را آتش خواهيم زد.
سردار حســين دهقان در گفت وگوى اختصاصى با تلويزيون 
روسيااليوم درباره تأكيد وزارت خارجه آمريكا بر پايبندى ايران 
به توافقنامه هســته اى، همزمان با تهديدهاى كاخ سفيد ضد 
تهران و واكنش آن به عملى شــدن تهديدهاى آمريكا افزود: 

حرف هاى ترامپ، شعارهاى انتخاباتى بود.
اكنون هر چه به جلو حركت مى كنيم، شــاهد آن هستيم كه 
مواضع او منطقى تر مى شود. آن ها مى دانند كه خدشه كردن 
به قطعنامه بين المللى امكان پذير نيست. اما آن ها مى توانند 
مشكالت اجرايى ايجاد كنند كه به اين راحتى هم عملى نمى 
شود. موضع رسمى ما آن است كه اگر آن ها بخواهند توافقنامه 
هســته اى را نقض كننــد، ما آن را آتش خواهيــم زد. ما در 
مذاكرات شركت كرديم و آژانس بين المللى انرژى اتمى اعالم 
كرد در برنامه هسته اى ايران هرگز انحرافى ايجاد نشده است. 
اگر بخواهند به تحريم ها بازگردند و بعضى مشكالت را ايجاد 
كنند، طبيعى است كه ايران به تنهايى به اين توافقنامه پايبند 
نخواهد بود. البته تأكيد مى كنيم براى نقض اين توافقنامه تالش 
نمى كنيم و قصــد نداريم بهانه اى براى آن ها ايجاد كنيم كه 

بگويند ايران توافقنامه هسته اى را نقض كرده است. 
فكــر مى كنم اگر ما حاكم كردن فضاى سياســى بر مفاهيم 
سياســى را كنار بگذاريم خيلى ســاده مى توانيــم به مفهوم 
مشــتركى در خصوص تروريسم برســيم. غرب در طول زمان 
كوشيده است كه بگويد تروريست يعنى كسى كه مى كوشد در 
هر جاى دنيا به منافع و اهداف بين المللى غرب لطمه وارد كند، 

به نظر غربى ها اين يعنى تروريسم.  
وى گفــت: ما اين تعريف را قبول نداريــم. ما مبارزه ملت ها و 

مبارزه افراد براى دســتيابى به حق يك امر درست مى دانيم و 
آن را تروريسم نمى دانيم. براى مثال ملت فلسطين و گروه هاى 
فلسطينى كه در برابر رژيم اســرائيل به مبارزه مى پردازند، ما 
آن هــا را نيروهاى مقاومت و مجاهد مى دانيم. اين ها كســانى 
هســتند كه براى حق تاريخى اين ملت مبارزه مى كنند. آن ها 

با يك غاصب و متجاوز مبارزه مى كنند.

 عربستان، نماينده آمريكا و اسرائيل در منطقه است 
دهقــان ادامــه داد: ما مداخله اى در امور داخلى كشــورهاى 
همسايه مان نداريم. اما متأســفانه امروز عربستان به نماينده 
آمريكا و اسرائيل در منطقه تبديل شده است. آن ها به مسئله 
ايران و عربستان و فارس و عرب دامن مى زند، آن ها اين مسائل 
مذهبى و قومى را مطرح مى كنند تا بر منطقه مســلط شوند. 
حضور آمريكا در منطقه ما با پول هاى آن ها انجام مى شــود. 
كشــورهاى عربى و عربستان بايد بدانند كه امروز با پول آن ها 
آمريكا وارد منطقه شده اســت و با پول آن ها امنيت اسرائيل 
تأمين مى شود. تنها اسرائيل است كه به اين صحنه ها نگاه مى 

كند و خوشحال است. 

 تشكيل ناتوى عربى
وزير دفاع كشورمان درباره سفر وزير خارجه عربستان به مسكو 
و اتهام زنى عادل الجبير به ايران و تالش آمريكا براى تشكيل 
ناتو عربى براى مقابله با ايران گفت: فكر مى كنيم هر اقدامى كه 
پاى غربى ها بويژه آمريكا و انگليس را به منطقه باز كند به سود 
ملت هاى اين منطقه نخواهد بود. آن ها تحت شــعار امنيت و 
تأمين امنيت به منطقه مى آيند اما آن ها عامل ناامنى در منطقه 
هستند. تجربه گذشته اين را ثابت مى كند. آن ها عالوه بر اين 
مسئله براى تثبيت امنيت اسرائيل و تسلط بر ثروت ها و دارايى 

هاى مسلمانان منطقه مى كوشند و تالش مى كنند دارايى هاى 
مسلمانان را به يغما ببرند.

 تروريست ها از خارج از منطقه به عراق و سوريه آمده اند 
وزير دفاع ادامه داد: امروز در برخى كشورهاى عربى بويژه عراق، 
سوريه و يمن افرادى هستند كه عليه نظام قانونى اين كشورها 
كه بر آمده از خواســته و نظر مردم است، مى جنگند و ما آن ها 
را حتماً تروريست مى دانيم و آن ها را جزو ملت شان هم تلقى 
نمى كنيم زيرا اگر واقعاً اين ها متعلق به ملتى باشند، نمى توانند 
عليه منافع ملت خود و مردم خود بجنگند، چون ملت خودشان 
خواهد بود و اين ســرمايه ها داشــته هاى خود آن افراد است، 
بنابراين كسانى كه چنين فعاليت هايى دارند و عليه ملت شان 
مى جنگند حتماً تروريست هستند و بايد با آن ها مقابله كرد. اما 
آن چيزى كه در اين فضا خيلى مهم اســت اين است، كسانى 
كه در عراق و سوريه عليه نظام و ملت مى جنگند اصالً اهل آن 
كشــور نيستند و اصالً از اين منطقه نيستند بلكه از كشورها و 

مناطق ديگرى به اين كشورها آمده اند.
دهقان تصريح كرد: داعش و جبهه النصره را دو گروه تروريستى 
مى دانيم و معتقديم تمام جهان بايد به عراق و ســوريه كمك 

كنند تا اين گروه هاى تروريستى را از بين ببرند.

 شكل جديد فضاى انتخاباتى كشور

نامزدها به جاى وعده دادن، قانون را اجرا كنند 
 سياست/ مسعود بصيرى   بعد از مناظره 
اول نامزدهاى رياست جمهورى، فضاى انتخابات 
شكل جديدى پيدا كرده و نظر سنجى ها نشان 
مــى دهد مردم بيش از آنكــه به جنجال ها و 
گروه هاى سياسى نگاه كنند به برنامه هاى آن ها 
نگاه مى كنند. اگرچه مردم وعده بهبود شرايط 
خود را مى خواهند اما از اين وعده ها در صورتى 

استقبال مى كنند كه عملى باشد.
از سوى ديگر هنوز بسيارى از همان وعده هاى 
داده شــده يا حتى قوانين كشــورى هم روى 
زمين مانده و عمل نشده است به عنوان مثال 
قانــون گردش آزاد اطالعات، قانون شــفافيت 
قراردادها، حذف تدريجى يارانه ثروتمندان و ... 

از جمله اين قوانين است. ابراهيم رئيسى هم در 
مناظــره روز جمعه خود تأكيد كرد: دولت اگر 
بخواهد به قانون عمل نكند نبايد به ميدان بيايد

كارشناســان معتقدند دولت اگر فقط به آنچه 
قانون برايش الزام كــرده عمل كند مى تواند 
موفق شود اما دولت ها بعضاً به دليل رفتارهاى 
غيركارشناسى، تصميمات گروهى و جناحى يا 
انتخاباتى سبب معطل ماندن قانون شده يا به 

كارهاى ديگر مشغول مى شوند.
بيژن نوباوه مى گويد: قوانين يا به صورت اليحه و 
يا به صورت طرح به تصويب مى رسد كه در هر 
دو مورد دولت مستقيماً در جريان آن قرار دارد و 
بايد به آن عمل كند. يا حتى برنامه هاى توسعه 

را اصال خود دولت مى نويسد و به مجلس مى 
آورد اما بازهم در عمل به قوانين يا رســيدن به 
اهداف برنامه توسعه كشور با مشكل مواجه مى 
شود كه همين امر سال هاست محل اختالف و 
اشكال شديد است و متاسفانه به سرانجام هم 
نرسيده است كه نمونه هاى آن بسيار زياد است 
كــه يكى از آن ها نحوه اجــراى طرح پرداخت 
يارانه هاســت. وى افزود: اگر دولتى مى خواهد 
موفق باشد بهترين كار اين است كه به قوانين 
عمل كند يا اگر با اجراى قانون مشــكلى دارد 
صراحتاً در هنگام تصويب آن نظرات كارشناسى 
مطــرح كرده و نماينــدگان را قانع كند وگرنه 
بايد قانون ابالغ شــده اجرا شود نه اين كه روى 

زمين بماند و به كارهاى ديگر مشغول شويم. در 
مناظرات اخير هــم اين بحث به صورت جدى 
مورد توجه قرار گرفته اســت تا آنجا كه مردم 
مى پرســند چرا به جاى وعده دادن به ســراغ 
قوانينى كه اجرا نكرديد نمى رويد؟ آن ها وقتى 
به قوانين نگاه مى كنند متوجه خوبى هاى آن 
مى شوند اما در مرحله عمل، كارها سرعت كافى 

نداشته يا اصالً انجام نمى شود.
بنابر اين بهتر است يكبار ديگر نامزدها قوانين 
موجود را بررســى كرده و بر اساس آن برنامه 
هاى خود را تنظيم كنند تا هم مردم سرخورده 
نشــوند هم هزينه هاى كشــور صــرف امور 

حاشيه اى نشود.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

نيروى زمينى سپاه اولين خريدار «تانك پيشرفته كرار» شد   تسنيم: فرمانده نيروى زمينى سپاه پاسداران انقالب اسالمى از سفارش اين نيرو به وزارت دفاع براى توليد تانك كرار 
خبر داد. سردار محمد پاكپور درباره به كارگيرى تانك كرار در نيروى زمينى سپاه گفت: اين تانك توسط وزارت دفاع ساخته شده و حتماً به كارگيرنده آن، يا ما هستيم يا نيروى زمينى ارتش؛ ما اين 
تانك را سفارش داده ايم و در برنامه مان است كه از كرار استفاده كنيم. وى درباره ارتقاء تانك هاى تى72 نزسا به استاندارد تانك كرار نيز تأكيد كرد: در حال حاضر مشغول به انجام اين كار هستيم.

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

 اقتصــاد/ فرزانه غالمــى   افزايش 
4 درصدى آمــار مســتأجران در فاصله 
سال هاى 90 تا 95 يكى از پيام هاى منفى 

سرشمارى نفوس و مسكن بود. 
كاهش روزافزون قــدرت خريد خانوارها 
در ســايه تورم لجام گسيخته، از دو دهه 
پيش تاكنون نسبت مالكان و مستأجران را 
معكوس كرده  و در حال حاضر يك سوم 

خانوارهاى ايرانى مستأجرند.
بر اســاس نتايج اين سرشمارى «در سال 
90 حــدود 6/ 26 درصــد از ايرانيان در 
محل سكونت استيجارى ساكن بودند كه 
در ســال95 با حدود 4 درصد افزايش به

8/ 30 درصد رســيده اســت». در همين 
حال، نسبت خانوارهاى مالك كه در سال 
92 (شــروع دولت تدبيــر و اميد) 62/7 
درصد اعالم شده بود، در سال 95 حدود 2 

درصد كاهش داشته است.
در خصــوص افزايــش آمار مســتأجران 
در پنج ســال گذشــته امــا تحليل هاى 
متفــاوت و متناقضى وجــود دارد؛ از يك 
ســو گفته مى شود، اين افزايش در نتيجه 
سوداگرى هاى حاصل از لوكس سازى در 
اوايل دهه 90 حاصل شده و به عبارتى اين 
ويژه سازى ها نقشى در تأمين نياز مصرفى 

خانوارها نداشته است.
از ديگر ســو، ايــن تحليل 
مطرح اســت كه بــا آمدن 
بــاب  و  يازدهــم  دولــت 
قبيل  از  تعابيــرى  شــدن 
عوام فريبانه،  برانداز،  اقتصاد 
فاجعه آميز، افتضــاح و... در 
توصيف طرح مســكن مهر 
كه نامش بر پيشــانى دولت 
نهــم و دهم نقش بســته، 
تأمين مســكن نيازمندان و 
محرومان به فراموشى سپرده 
شــده و اين در حالى اســت كه از اجراى 
طرح مسكن اجتماعى كه بنا بود از سوى 
دولت فعلى جايگزين مســكن مهر شود، 
هنوز خبرى نيســت و اتمام مسكن مهر 
زمان شــروع مسكن اجتماعى اعالم شده 

است. 
در حالى كه بسيارى از تحليلگران بى مهرى 
دولت يازدهم به مسكن مهر را عاملى براى 
دور شــدن روزافزون اقشــار كم درآمد و 
آسيب پذير از مسكن ملكى مى دانند و اين 

اقشــار بيش از 30 درصد ودر كالنشهرها 
باالى 50 درصد درآمد ماهانه خود را صرف 
پرداخت اجاره بها مى كنند، روز گذشــته 
قائم مقام وزير راه و شهرسازى در مسكن 
مهر در نشستى خبرى، تأمين مسكن براى 
نيازمندان و به گفته وى كارگران را اولويت 
مهم دولت متبوعش و هر دولتى دانست. 

 طرح خيرخواهانه 
احمــد اصغــرى مهرآبادى در پاســخ به 
خبرنگار ما كه پرسيد، با توجه به رشد آمار 
مستأجران در پنج سال گذشته، دستاورد 
دولت يازدهم براى خانه دار شــدن اقشار 
محــروم چه بوده و دولــت در پايان عمر 
خود بــراى اين گروه چه پاســخى دارد؛ 
گفت: پاســخ دقيق به اين ســؤال را بايد 
در سياســت هاى كلى دولت، وزارت راه و 
شهرسازى و معاونت ساختمان جست وجو 
كرد، اما در حوزه مســكن مهر عملكرد ما 
با دولت قبل، قابل مقايســه نيست و اگر 
مشكالت مالى نبود اين طرح در سال 94 

به اتمام مى رسيد. 
وى مســكن مهر را «تمام شــده» دانست 
و ادامه داد: متأســفانه حرفــه اى نبودن 
تعاونى ها و بروز اختالفات در بين اعضاى 
تعاونى ها هــم در طوالنى شــدن پروژه 
مسكن مهر نقش داشت، حال آنكه براى 
ساخت مسكن مهر طرحى با يك سال و 

نيم زمان، پيش بينى شده بود.
مهرآبــادى، مســكن مهــر را طرحــى 
خيرخواهانه دانست كه بيش از هر طرحى 
جانب افراد كم درآمد را مى گرفت و دولت 
يازدهم تالش كرد با تســهيل شرايط اين 
پــروژه را به اتمام برســاند اما باالى 100 
هزار واحد به دليل وجود مشكالت متعدد 
زيربنايى و روبنايى فاقد متقاضى هستند. 
قائم مقــام وزير راه و شهرســازى افزود: 
مسكن مهر امروز پيشرفتى 96/3 درصدى 
دارد كه سهم دولت يازدهم در واحدهاى 
تحويلى 850 هزار واحد و سهم دولت قبل 

690 هزار واحد بوده است.
وى خاطرنشان كرد: مسكن مهر در بيشتر 
استان ها رو به اتمام است و هفته آينده در 
زنجان جشــن اختتاميه اين طرح برگزار 

مى شود اما جنبه انتخاباتى ندارد!
مهرآبادى البته  به وجود 2 ميليون و 64 
هزار واحد داراى متقاضى و مدعى اشــاره 
و اضافه كرد: 126 هــزار واحد در مرحله 
سفتكارى و نازك كارى هستند و با تالش 
دولت تا پايان سال جارى تمام پروژه ها و از 

جمله پرديس به پايان مى رسد.
وى در پاســخ به پرســش خبرنگارى به 
تأميــن 83 درصــدى (39 هــزار و 657 
ميليارد تومان) تسهيالت مسكن مهر در 
دولت قبل اشاره و در خصوص ميزان آورده 

متقاضيان تاكنون اظهار بى اطالعى كرد. 

به گفته وى، مسكن مهر به لحاظ سازه اى 
مشكلى ندارد و تحت نظارت ساخته شده 
اما از آنجايى كه قيمت نهايى هر متر مربع 
به طور متوســط 300 تا 700 هزار تومان 
است، كيفيت اين خانه ها هم متفاوت است.

 يك قرن انتظار براى خانه دار شدن
دفاع قائم مقام وزارت راه و شهرســازى از 
عملكرد اين وزارتخانــه در قبال خانه دار 
كردن اقشــار محروم در شــرايطى است 
كه در زمينه طول دوره انتظار دهك هاى 
مختلف جامعه براى خانه دار شدن شكاف 
عميقــى وجــود دارد و به گفتــه معاون 
مديركل برنامه ريزى و اقتصاد وزارت راه و 
شهرسازى اين دوره براى محرومان تا يك 

قرن تخمين زده شده است.
بهروز ملكى در اظهارنظرى گفته اســت: 
اگر معيار يك واحد مسكونى را خانه اى با 
متوسط قيمت 200 ميليون تومان در نظر 
بگيريم و ميزان درآمــد افراد را (مجموع 
درآمدهاى خالص و ناخالص) محاســبه 
كنيم، طــول انتظار دهــك دهم يعنى 
پردرآمدترين خانــوار ايرانى براى خانه دار 
شدن پنج  ســال و دهك يك يعنى قشر 
ضعيف 74 سال است؛ اما اگر ميزان درآمد 
افراد را فقط مــزد ماهانه در نظر بگيريم 
طول انتظار خانه دار شدن قشر ضعيف به 

باالى 100 سال مى رسد.

در اقدامى عجيب از سوى دولت جشن زود هنگام برگزار شد

اختتاميه انتخاباتى مسكن مهر

  در دولت روحانى، يارانه من كاسب ضعيف قطع شد، پسرم دانشگاه را رها كرد، 
دخترم كه در آزمون تيزهوشان قبول شده بود، به علت نداشتن توانايى در دادن 
شهريه محروم شد. براى ادامه زندگى مجبور به فروش فيش حج خود و همسرم 

شدم و.... 9150003442
  وقتى ما به گوجه خوردن رئيس جمهور در كشور بيگانه، بى حرمتى به بانوى 
ايرانى، بى احترامى به پاسپورت مان و هزار مشكل ديگر خنديديم، چرا روحانى 
و زيردستانش به ما و دروغ هايى كه به خورد ما داده و تكرار مى كنند، نخندند! 

9330004252
  اميدوارم با همت و زودباورى و فراموشى ما، روحانى چهار سال ديگر هم اميد 

مى دهد، هم انكار مى كند و هم به ما مى خندد! 9150003171
  واقعيت اين است كه عربستان سعودى با قطع رابطه با جمهورى اسالمى ايران 

بيشتر به خودش ضرر مى زند تا به ايران. 9140009915
  صدا و ســيما براى تبليغات نامزدهاى انتخابــات عدالت را رعايت كرده ولى 
شــبكه هاى تلويزيونى آمريكا و انگليس روزانه ساعت ها به حمايت از يك نامزد 
خاص و معلوم الحال و تخريب چهره هاى انقالبى مشغول هستند. اميدوارم اين 

بار ملت شريف ايران فريب شياطين بزرگ را نخورند. 9150001495
  به جهانگيرى بگوييد انســانيت و شــجاعت به مدرك نيست به عمل است. 

9160003247
  مناظره خوبى بود همه تقريبــاً برنامه دادن به جز قاليباف كه هدفش فقط 

تخريب دولت روحانى بود البته كه جوابش را گرفت. 9150004602
  حاال كه ساختمان ها در برابر زلزله به اصطالح مقاوم سازى مى شود به نظر 
شما آيا نماى سنگ هايى كه هر چند وقت جدا و مثل اجل معلق سقوط مى كنند 
چرا نماى ساختمان ها شيشه مى زنند اصالً ديوارهبلكس و بلوكه سفال در مقابل 
زلزله چقدر مقاوم اســت چرا شهردارى، آسمان، آفتاب و هوا را به نام تراكم مى 

فروشد كه جايى براى فرار در موقع زلزله نيست؟ 9150005293
  مشــكل اصلى كشور انحطاط آموزش و پرورش است كه در نامه استادان به 
نامزدهاى رياســت جمهورى و نطق نمايندگان مجلس هم مطرح شده است: با 
آموزِش حرفه ها، شغل و درآمد هم ايجاد مى شود و آموزش بهداشت از بيمارى ها 
جلوگيرى مى كند و آموزش ايمنى مانع از حوادثى مانند پالسكو و تلفات سيل 
اخير مى شود، ولى جوانان بيسواد حاال نمى توانند ارث پدرشان را تقسيم كنند چه 

برسد به اينكه اين كشور را بسازند. 9150002986
  كار و ازدواج بيشتر شده است! فقط جاى من به عنوان يك جوان به نمايندگى 
از طــرف تمام جوانان ايرانى آنجا خالى بود تا يك جواب دندان شــكن به آقاى 

روحانى مى دادم، واقعاً آقاى روحانى چقدر دروغ مى گويد. 9390001288
  اينكه در انتخابات نيز به سبك ديگران رفتار كنيم همان نگاه به بيرون است 

ما بايد الگوساز باشيم. 9150009278
  آيا نامزدها خبر دارند چند ميليون مهاجر خارجى درايران ميهمان طبقه كارگر 
هستند هر قدرهم كار ايجاد كنند باز هم ميهمانان عزيزتر از خانواده هايمان رزرو 
كرده اند، هر كسى بخواهد آگاه شود، تماس بگيرد، حاال هى بگوييد پنج ميليون 

شغل ايجاد مى كنيم. 9150006481
  قابل توجه نامزدهاى انتخابات و مســئوالن! تخريــب رقيبى كه در صحنه 
حضور ندارد، عين ناجوانمردى است! صداوسيما به دولت قبل اجازه دفاع بدهد. 

9010009087
  آقاى روحانى مردم را چه فرض كرده كه در اولين مناظره مى گويد كســب و 
كار افزايش يافته و نشاط و اميد در بين مردم افزايش يافته! البته بين اطرافيانشان 

افزايش يافته در آن شكى نيست. 9150000233
  تخريــب رقيبى كه در صحنه حضور ندارد آيا غيبت و گناه نيســت؟ آقاى 
روحانى شما لباس پيامبر و بزرگان دين برتن داريد، زيبنده شما نيست كه چنين 
رفتارى داشته باشــيد. آقاى جهانگيرى رسم مردانگى و جوانمردى كجا رفت؟ 

9180008517
  دولــت آقاى روحانى خيلــى از خانواده ها را از هم پاشــيد. از بس بيكارى 
افزايش يافت. يك نمونه خودم كه گرانى و بيكارى ســبب جدايى همسرم شد. 
حداقل يك فكرى براى دولت جديد برداريد كه آن دنيا روسفيد باشيد نه روسياه. 

9010000745
   اخيراً قرار شــد هيچ اپراتورى به سيم كارت هاى بدون نام و نشان و آدرس 
مالك خدمات ندهد تا جايى كه مى دانم اپراتور همراه اول به اين مورد عمل كرده 
اما ايرانســل هنوز پايش مى لنگد بتازگى از شماره اى ايرانسلى نزديك بود مورد 
كالهبردارى واقع شوم، پيگيرى كردم اما شماره مورد نظر فاقد مالك و مجهول 

بود و اين جاى تأسف دارد. 9150001936

اطالعيه شوراى نگهبان
در مورد داوطلبان 
مياندوره اى مجلس

خبرگزارى صدا و سيما: شوراى نگهبان، 
در اطالعيه اى اعالم كرد: آن عده از داوطلبان 
نمايندگى نخســتين ميانــدوره اى دهمين 
دوره مجلس كه صالحيــت داوطلبى آن ها 
در مراحــل قبلى مورد تأييد قرار گرفته و بر 
اساس نظر شوراى نگهبان صالحيت آن ها رد 
شده است، مى توانند شكايت خود را تحويل 

دهند.
در اطالعيه روابط عمومى شــوراى نگهبان 
آمده اســت: به اطالع آن عــده از داوطلبان 
نمايندگى اولين ميانــدوره اى دهمين دوره 
مجلس شوراى اسالمى در حوزه هاى انتخابيه 
اصفهان، اهر و هريس، مراغه و عجب شــير، 
بندر لنگه، بســتك و پارسيان كه صالحيت 
داوطلبى آن هــا در مراحل قبلى مورد تأييد 
قرار گرفته و بر اســاس نظر شوراى نگهبان 
صالحيت آن ها رد گرديده است، مى رساند: 
«به اســتناد تبصره 3 از بنــد 2 ماده واحده 
مجمع تشخيص مصلحت نظام» مى توانند 
در مدت ســه روز از تاريخ 1396/2/9 لغايت 
1396/2/11 و در وقت ادارى به نشانى تهران 
خيابان امام خمينى(ره)، روبه روى دانشگاه 
افسرى امام على(ع)، دبيرخانه شوراى نگهبان 
مراجعه و پس از دريافت فرم، شكايت خود را 

تنظيم و رسيد دريافت نمايند.

مدير روابط عمومى دادگسترى ايالم:
هتاك ساحت امام رضا(ع) 

دستگير شد
فارس: مدير روابط عمومى دادگسترى ايالم 
گفت: با تالش سربازان گمنام امام زمان(عج) 
هتاك ساحت امام رضا(ع) در ايالم دستگير 

شد.
على كمالى ديروز اظهارداشــت: به محض 
گزارش نيروى انتظامى مبنى بر توهين فردى 
به ساحت امام رضا(ع) و ائمه اطهار موضوع در 
دستور كار دادگسترى استان ايالم قرار گرفت 
و دادستان ايالم حكم جلب متهم به هتاكى را 
صادر كرد. وى گفت: با عنايت به اينكه محل 
سكونت متهم به هتاكى در شهرستان ايوان 
بود و اين فرد نيز متوارى شــده بود با نيابت 
قضايى به شهرستان ايوان با همكارى و تالش 
سربازان گمنام امام زمان(عج) فرد متهم به 
هتاكى دستگير و با تشكيل پرونده تحويل 

دستگاه قضايى شد.
وى ادامه داد: اكنون فرد متهم به هتاكى به 
ساحت امام رضا(ع) و ائمه اطهار در بازداشت 
موقت روانه زندان شده است و پرونده نامبرده 

در جريان رسيدگى قرار دارد.
در روزهاى گذشــته مجــرى برنامه آيين 
راه اندازى ســتاد روحانى در استان ايالم در 
قالب شــعرى به ســاحت ائمه اطهار و امام 
رضــا(ع) جســارت مى كند كه با خشــم و 
عصبانيت و جريحه دار شدن قلب مردم استان 
ايالم مواجه شــده است و امروز نيز از سوى 
آيت اهللا لطفى نماينده ولى فقيه در استان و 
امام جمعه ايالم در استان ايالم عزاى عمومى 

اعالم شده است.

سردار پاكپور:
پاسخ كوبنده اى به شرارت 

گروهك ها خواهيم داد

مهر: فرمانده نيروى زمينى ســپاه پاسداران 
گفت: پاسخ كوبنده اى به شرارت گروهك ها 
خواهيم داد و به خانواده شهدا قول مى دهيم 
اشــرار را از سوراخ هايشان بيرون آوريم و به 

سزاى اعمالشان برسانيم.
فرمانده نيروى زمينى سپاه با اشاره به حادثه 
مرز ميرجاوه و شــهادت مرزبانان كشورمان، 
بيان داشت: مرزبانان عزيز كشورمان مظلومانه 

در جدال با اشرار به شهادت رسيدند.
سردار محمد پاكپور در يادواره شهداى مدافع 
حرم و شــهداى امنيت يــگان ويژه نيروى 
زمينى ســپاه پاســداران انقالب اسالمى با 
تبريك ميالد امام حســين و روز پاسدار  و 
گراميداشت ياد و خاطره همه شهيدان گفت: 
شــهدا با نثار خون درخت امنيت را در اين 

كشور تنومند كردند.
وى در ادامه سخنان خود به بيان خاطراتى 
از شهداى صابرين پرداخت و گفت: شهداى 
صابرين عالوه بر رشــادت هاى بسيار باال از 
روحيه و انگيزه خوبى نيز برخوردار هستند 

كه اين موضوع براى ما حايز اهميت است.
سردار پاكپور با تأكيد بر اينكه يگان صابرين 
نفوذ ناپذير اســت و اقدامات نيروهاى ما در 
اين يگان عامل بازدارنده دشمنان و تروريست 
هاســت، افزود: در همين اقدام تروريســتى 
كه در مرز ميرجاوه رخ داد شــاهد رشادت 
هاى نيروهاى انتظامــى و امنيتى بوديم به 
طورى كه تروريست هاى كوردلى كه از مرز 
پاكستان به نيروهاى ما حمله كردند، جرئت 

ورود به كشور نداشتند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

ظريف:
مصادره اموال ايران راهزنى است

انتقاد  با  ايسنا: وزيرخارجه كشــورمان 
از عــدم مديريت ها در دوره گذشــته به 
صراحت گفت: اگر مفهــوم كاغذ پاره را 
درك مى كردند آن گاه ميلياردها دالر از 
منابع ارزى ايران ضبط و مصادره نمى شد.
محمدجــواد ظريف كــه در چهارمين 
همايش تجارى و بانكى ايران و اروپا حضور 
يافته بود، به تحريم هاى بانكى و سيستم مالى به عنوان كليدى ترين تحريم هاى 
اعمال شده بر ايران اشاره داشت و گفت: در اين شرايط بحث بانكى و مالى يكى از 

مهم ترين بخش هاى مذاكرات ايران را با طرف هاى خارجى تشكيل داد.
  وى به برخى از مديريت هاى نادرســت در دوره قبل و در دوران تحريم نيز اشاره 
كرد و گفت: در نتيجه آن بخش زيادى از منابع ارزى ايران دچار سرنوشتى مبهم 
شد. اين در حالى است كه 35 ميليارد دالر از منابع ارزى در فرآيندى خاص سر 
از جاهايى درآورد كه تنها بخشــى از آن در پرونده فساد اقتصادى عيان شده و 
مردم در جريان آن قرار گرفته اند.   وزيرخارجه همچنين به مصادره 2 ميليارد دالر 
از منابــع بانك مركزى و ضبط 1/5 ميليارد دالر ديگر از پول اين بانك در دولت 
گذشته اشاره كرد و گفت: حتماً اين جزو راهزنى هاى بين المللى به شمار مى رود.
  وى در ادامه از تغييرات مهمى كه با اجرايى شدن برجام در نظام بانكى ايران بويژه 
در حوزه بين الملل رخ داد سخن گفت و افزود: گرچه موانع بزرگ و اصلى در حال 
حاضر برطرف شده اما به داليلى كه غيربرجامى بوده و بيشتر به بدعهدى آمريكا 
برمى گردد، مواردى وجود دارد كه اميدواريم شركاى ما بويژه اروپايى ها بتوانند 
از اين بدعهدى عبور كرده و تا حدى فاصله ايران با شرايط عادى كمتر شود. با 
اين وجود تا حد قابل توجهى توانسته ايم از لحاظ قانونى و عملياتى به شرايط قبل 

از تحريم برگرديم.
 وى افزود: كليدى ترين تحريم هاى اعمال شــده عليه ايران، بانك ها و سيستم 
مالى كشور را هدف گرفته بود و به طور كلى بحث هاى مالى و بانكى بخش مهمى 
از مذاكرات هســته اى را به اين دليل تشــكيل داد ولى اكنون مذاكرات سخت 
هسته اى منجر به رفع موانع قانونى ناشى از تحريم ها از پيش پاى سيستم مالى 
و پولى كشور شد اگرچه به دليل بدعهدى آمريكا كه اميدواريم شركاى اروپايى ما 
با توجه به منافع درازمدت و راهبردى خود از آن عبور كنند، هنوز با عادى شدن 
كامل اوضاع در اين حوزه فاصله داريم ولى با جرئت مى توان گفت كه اكنون تا 
حد زيادى از بعد قانونى، به شــرايط قبل از تحريم بازگشته ايم و حتى در حوزه 

عملياتى نيز، به شرايط قبل از تحريم نزديك شده ايم.

دادستان زاهدان خبر داد
احضار 11 نامزد شوراى شهر

 به اتهام تبليغات زودهنگام مجازى
ايسنا: دادستان عمومى و انقالب مركز استان سيستان و بلوچستان از احضار و 
تذكر به 11 نفر از نامزدهاى شوراهاى اسالمى در شهرهاى زاهدان، زابل و خاش 
به اتهام تبليغات زودهنگام انتخاباتى در فضاى مجازى و تشكيل پرونده براى آنان 
خبر داد. حجت االسالم والمسلمين موحدى راد با اعالم اين خبر گفت: اين تعداد 
شامل 6 نفر از زاهدان، سه نفر از زابل و دو نفر از خاش هستند كه پس از اطالع از 
تبليغات زودهنگام آنان، با همكارى پليس فتا احضار و پس از حذف موارد تبليغى 
از فضاى مجازى، تذكر الزم به آنان داده شده و پرونده اى نيز براى آنان تشكيل 
شد. وى با تأكيد بر پرهيز نامزدها از تبليغات زودهنگام در فضاى حقيقى و مجازى 
افزود: اتهام اين افراد فقط تبليغات زودهنگام بوده و شامل توهين و افترا و ساير 
موارد اتهامى نيســت. دادستان زاهدان در پايان بر رصد كامل فضاى مجازى به 
منظور جلوگيرى از تبليغات زودهنگام و انجام تبليغات در چارچوب موازين شرعى 

و قانونى در موعد قانونى تبليغات تأكيد كرد.

اگر ميزان درآمد 
افراد را فقط مزد 
ماهانه در نظر 
بگيريم طول انتظار 
خانه دار شدن قشر 
ضعيف به باالى 
100 سال مى رسد

بــــــــرش

يافته بود، به تحريم هاى بانكى و سيستم مالى به عنوان كليدى ترين تحريم هاى 

گروهك ها خواهيم داد

شماره پيامك: 30004567
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ثبت 23 رقبه موقوفه جديد در آستان قدس رضوى   آستان: معاون امور حقوقى و موقوفات آستان قدس رضوى از ثبت 23 رقبه موقوفه جديد در سال 95 خبر داد. حجت االسالم والمسلمين رضا 
دانشورثانى با اعالم اين خبر گفت: تعداد درخواست هاى تقاضاى وقف و صلح در سال 1395، 48 مورد بوده كه از اين تعداد 23 مورد پذيرفته و هشت مورد هم در دست اقدام است. وى تصريح كرد: مابقى موارد 

وقفى به علت نداشتن برخى از شرايط وقف از جمله نداشتن سند مالكيت، عدم تصرف متقاضى و داشتن معارض و يا درخواست سرمايه گذارى مورد پذيرش قرار نگرفته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مدير امور انتظامات و تشريفات آستان قدس رضوي:

جزئياتى از پذيرايى زائران در اعياد
قدس: مديــر امــور انتظامات و 
تشــريفات آســتان قدس رضوي 
گفــت: مطابــق هماهنگى هــاى 
صــورت گرفتــه قرار اســت در 
ايــام والدت اهــل بيت عصمت و 
طهارت(ع) و اعياد مذهبى و دينى 
بيــن 100 هزار تا 300 هزار عدد 
شيرينى توسط نيروهاى افتخارى 

حوزه معاونت اماكن متبركه و امور زائرين آســتان قدس رضوي در مبادى 
ورودى حرم مطهر امام رضا(ع) توزيع شود.

روح اهللا رنجبر با بيان اين مطلب افزود: تعداد و ميزان توزيع اين شيرينى ها كه از 
محصوالت توليدى شركت نان قدس رضوى است با توجه به ميزان حضور زائران 
بارگاه مطهر امام هشتم(ع) در مناسبت هاى مختلف مذهبى متغير و متفاوت است.
وى ادامه داد: توزيع شــيرينى در شب اعياد مذهبى و والدت اهل بيت عصمت 
و طهــارت(ع) در حرم مطهر رضوى صورت مى گيرد، ضمــن اينكه در روز اين 
مناسبت هاى مذهبى نيز حدود 100 هزار بسته نبات متبرك در مبادى ورودى 
بارگاه مقدس رضوى توسط نيروهاى افتخارى حوزه معاونت اماكن متبركه و امور 

زائرين توزيع مى شود.
رنجبر خاطرنشان كرد: عالوه بر اين، در روز والدت ائمه اطهار(ع) و اعياد مذهبى و 
دينى نيز پيش بينى شده است در محل برگزارى مراسم فرهنگى و مذهبى حرم 
مطهر رضوى (در رواق امام خمينى(ره)) حدود 10 هزار تا 20 هزار عدد شيرينى 

براى استفاده زائران مرقد منور امام رضا(ع) توزيع شود. 
مدير امور انتظامات و تشــريفات آستان قدس رضوي تصريح كرد: همچنين 
بين 15 هزار تا 20 هزار بطرى شربت 250 سى سى (از محصوالت توليدى 
آســتان قدس رضوي) در بعضى از اين مناسبت هاى مذهبى از جمله 13 و 
27 رجب، نيمه شــعبان، والدت حضرت فاطمه معصومه(س) و والدت امام 
رضا(ع) در دهه كرامت، عيد ســعيد غديــر خم، 17 ربيع االول و... در رواق 

امام خمينى(ره) حرم مطهر رضوى توزيع خواهد شد. 
وى متذكر شد: پيش بينى مى شود در مجموع حدود سه ميليون و 300 هزار عدد 
شيرينى، دو ميليون و 600 هزار بسته نبات متبرك و 130 هزار بطرى شربت، در 
اعياد مذهبى و ايام والدت اهل بيت عصمت و طهارت(ع) در طول سال 1396 در 
مكان هاى ذكر شده در حرم مطهر امام هشتم(ع) جهت استفاده زائرين، توزيع شود.

به مناسبت اعياد شعبانيه صورت گرفت
گل هاى بهشتى در حرم مطهر رضوى

قدس: «گل هاى بهشــتى» عنوان كتابى است كه به مناسبت فرا رسيدن اعياد 
شــعبانيه ويژه والدت حضرت امام حســين(ع)، حضرت اباالفضل العباس(ع) و 
حضرت امام سجاد زين العابدين(ع) از سوى اداره توليدات فرهنگى حرم مطهر 

رضوى توليد و در بين زائران بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) توزيع مى شود.
ايــن كتــاب در قطع جيبــى و در 46 صفحه و به شــمارگان 20 هزار جلد به 
مناسبت فرا رسيدن اعياد شعبانيه ويژه والدت گل هاى بهشتى از بوستان علوى 
توليد شده است. در قسمت انتهاى اين كتاب مسابقه فرهنگى گل هاى بهشتى
پيش بينى شده است كه افراد باالى دوازده سال مى توانند به يكى از روش هاى 
ارسال پاسخ به سامانه پيامكى مربوطه، مراجعه به بخش مسابقات پرتال جامع 
آســتان قدس رضوي (به نشــانى www.razavi.aqr.ir) و يا ارســال 
پاســخنامه از طريق صندوق هاى پستى (با همكارى اداره هاى پست) به صورت 

پست جواب قبول، در اين مسابقه شركت كنند.

معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى:
بورسيه 250 ممتاز و كم درآمد 

دردانشگاه بين المللى امام رضا(ع)
آستان: معــاون امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضوى گفت: امسال 
در دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) 
ظرفيتى ايجاد شد تا 250 دانشجوى 
ممتــاز و كــم درآمــد در مقطع 
كارشناسى اين دانشــگاه در قالب 

بورسيه تحصيل كنند.
مصطفى خاكســار قهرودى با بيان 

اينكه تأسيس معاونت امداد مستضعفان تجلى يك نگاه و رويكرد جديد در آستان 
قدس رضوى بوده كه در پرتوى منشور هفتگانه رهبر معظم انقالب شكل گرفت، 
عنوان كرد: در منشور هفتگانه رهبرى، استفاده از امكانات و توانايى هاى اين آستان 
مقدس براى ارائه خدمات بهتر و گسترده تر به زائران و مجاوران محروم به عنوان 

مأموريت جديدى براى مسئوالن اين آستان مقدس تعريف شد.
وى با بيان اينكه نامه هاى زيادى به آستان قدس رضوى از سراسر كشور ارسال 
مى شود، گفت: در اين معاونت تيم هاى مختلفى تشكيل شده تا نامه هاى دريافتى 
زائران و مجاوران را مطالعه كنند و براى رفع مشكالت مطرح شده در اين نامه ها 

اقدام هاى الزم را انجام دهند.
معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى ادامه داد: همچنين اين معاونت براى 
خدمت رسانى بهتر كانال تلگرامى با نگاه حمايتى و توانايى خيران براى كمك به 
نيازمندان راه اندازى كرده است و درخواست هاى ثبت شده در اين كانال بررسى و 

براى رفع آن اقدام هاى الزم صورت مى گيرد. 
وى با اشــاره به اينكه آســتان قدس رضوى رفع موانع و مشكالت در زمينه 
اشــتغال را نيز در دســتور كار دارد، ابراز كرد: اين معاونت با تشــكيل 25 
كميسيون مختلف راه ها و اقدام هاى رفع محروميت و ايجاد اشتغال بويژه در 

مناطق محروم را بررسى مى كنند.
خاكسار قهرودى ابراز كرد: معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى در قبال 
رفع محروميت در كشور مسئوليت سازمانى ندارد، اما بر اساس منشور هفتگانه 
رهبرى معظم انقالب كمك رسان دستگاه هايى همچون جهاد سازندگى، كميته 
امداد، بسيج سازندگى و ... در رسيدگى به مشكالت محرومان است  و براى گره 

گشايى از زندگى مردم مستضعف تالش مى كند.

خـــبر

كاشانى    مروج   قدس/ محمدحسين 
مديرعامل سازمان اقتصادى رضوى از ايجاد 
بسترهاى مناســب براى اجراى طرح هاى 
مشــاركتى با حضــور مردم، نخبــگان و 
متخصصان در فعاليت هاى اقتصادى آستان 
قدس رضوى در ســال «اقتصــاد مقاومتى؛ 

توليد- اشتغال» خبر داد.
«مهندس محمدرضا عطارزاده» در گفت و گو 
با خبرنگار قدس بــا بيان اين مطلب افزود: 
ســازمان اقتصــادى رضوى، شــركت ها و 
مؤسســات وابسته به آن به عنوان پشتيبان 
مالى فعاليت هاى فرهنگى، اجتماعى، مذهبى، 
آموزشى و... آستان قدس رضوى مطرح بوده 
و با توجه به وجود كارخانجات، شركت ها و 
مؤسسات گوناگون كه در زمينه هاى مختلف 
اقتصــادى (عمرانى، كشــاورزى، دامدارى، 
دارويى، صنايع غذايى و...) فعاليت مى كنند، 
سعى شده است بســترهاى مناسب براى 
مشاركت مردم، متخصصان و نخبگان كشور 
جهت اجراى طرح ها و پروژه هاى اقتصادى 
آســتان قدس رضوى (با عنايت به عشق و 
عالقه مردم و ارادتمندان به خدمت به ساحت 
مقدس امام هشتم عليه السالم) در اين نهاد 

مقدس بيش از پيش فراهم شود.
وى از ايــن طرح به عنوان طرح «ســلمان 
فارســى» ياد كرد و گفت: نيروهاى مجرب، 
كارآزمــوده و متخصص فراوانى در ســطح 
كشــور حضور دارند كه آماده هستند تا با 
عشق و عالقه و ارادت به بارگاه ملكوتى امام 
رضا(ع) در زمينه هاى گوناگون و از جمله در 

عرصه اقتصادى، خدمت كنند.
مديرعامل اين ســازمان ادامه داد: در طرح 
سلمان فارسى كه از اواخر پاييز سال گذشته 
مراحــل مقدماتى آن انجام شــده اســت، 
نخبگان و متخصصــان اقتصادى و مجرب، 
تجــارب و اندوخته هاى علمى و عملى خود 
را متناسب با تخصص و تجربه اى كه دارند 
در اختيار مؤسسه سازمان اقتصادى آستان 
قدس رضــوى قرار داده و ضمــن ارائه اين 
خدمات، مشاوره هاى الزم را به مديران عامل 
و مسئوالن شركت ها و مؤسسات مزبور ارائه 

كرده و مى كنند.

 طرح «مشاركت بامردم»
 در آينده نزديك

اين مقام مسئول در سازمان اقتصادى رضوى 
اظهار داشت: حسب تأكيدات توليت محترم 
آستان قدس رضوى در دوره مديريت جديد 
اين نهاد مقدس بايد عالوه بر ســامان دهى 
شركت ها و مؤسسات اقتصادى آستان قدس 
رضوى؛ انشااهللا در زمينه «اقتصاد مقاومتى» 
و كارآفرينى نيز نقش مناسبى داشته باشد، 
به طورى كه توانمند ســازى استعدادهاى 
مردمى كه امكانات كافى براى ايجاد كسب 
وكار اقتصادى ندارند رادردستوركارخود قرار 
داده تا دو هدف اشتغالزايى و محروميت زدايى 

را به سهم خود محقق كند.
وى ادامه داد: به همين منظور پس از انجام 
تحقيقات و مطالعات اوليه، بررســى هاى 
انجام شــده و مشــورت با كارشناسان و 
بتوانيم  متخصصان مربــوط، اميدواريــم 
درآينــده نزديك زمينه حضــور مردم را 
در ايــن تعامالت ســازنده اقتصــادى با 

شركت هاى تحت پوشش فراهم نماييم.
عطارزاده تصريح كرد: اولويت در اين طرح، 
مشــاركت مــردم و بخــش خصوصى در 
فعاليت متعلق به آســتان قدس رضوى در 
مشهد از جمله: مجموعه باغات، دامدارى ها، 
دامپرورى ها و صنايع توليدى بوده تا از اين 
رهگذر بتوان به نمونه و الگوى مناسبى براى 
ســاير فعاليت هاى اقتصادى آستان قدس 
رضوى (در مباحث گلخانه اى، صنايع غذايى، 

صنايع چوب، داروســازى، كشــاورزى و...) 
دست يافت .

مديرعامل اين ســازمان يادآور شد: در اين 
طرح، نحوه مشاركت آستان قدس رضوى(در 
زمينه هاى مديريتى، توان تخصصى، منابع، 
زمين، آب، سازماندهى، پشتيبانى و...) و نحوه 
حضور و مشاركت مردم و بخش خصوصى 
(سهم مشــاركت، نحوه فعاليت، اخذ وام و 
تســهيالت از مجموعه هايى مانند بانك ها، 
جهاد كشاورزى، طرح هاى بسيج و...) به طور 

روشن و شفاف بيان شده است.
وى اظهــار اميــدوارى كــرد: 
انشاءاهللا تا اواســط سال جارى 
بسترهاى مقدماتى براى حضور 
و مشــاركت مــردم و بخــش 
خصوصــى، ســرمايه گذاران و 
نخبگان و متخصصــان مربوط 
در اين طرح فراهم شود، ضمن 

اينكه اطالع رسانى عمومى در جهت پذيرش 
مــردم و بخش خصوصى نيز متناســب با 
بسترها و زمينه هاى آماده شده، به مرور به 
اطالع عالقه مندان براى حضور در اين طرح 

خواهد رسيد.

 توجه به مباحث نيروگاهى 
پااليشگاهى و تبديل انرژى

مديرعامل سازمان اقتصادى رضوى با اشاره 
به اينكه فعاليت در زمينه هاى پااليشــگاه، 
نيروگاه، پتروشــيمى، نفــت و گاز و تبديل 
انرژى مورد توجه، مطالعه و تحقيق از سوى 
اين سازمان مى باشد، اظهار داشت: تجارب 
و اندوخته هاى ارزشــمندى از ساخت، اجرا، 
راه انــدازى و توليد محصول در اين زمينه ها 
توسط نيروهاى متخصص ايرانى وجود دارد 
و هر چند كه با وجود مشــكالت مديريتى 
خــاص، ورود به اين عرصه و فعاليت در آن، 
شــرايط و ضوابط ويژه خود را مى طلبد، اما 
اميدواريم در آينده بتوانيم با همكارى بهترين 
متخصصان و دريافت مشاوره هاى الزم در اين 

زمينه، بااستفاده از ظرفيت هاى موجود(مانند 
شركت توسعه نفت و گاز رضوى) و راه اندازى 
كنسرسيوم هاى داخلى و خارجى، پيگيرى 
فعاليت هاى باالدســتى و پايين دستى و... 
اقدام هاى شايسته اى در ورود به اين عرصه 

به عمل آوريم.

 افزايش صادرات و انتقال كاال
اين مقام مســئول در ســازمان اقتصادى 
رضوى يكى از مهم ترين نقايص موجود در 
مجموعه هاى توليدى را ضعف 
در عرصه صادرات محصوالت 
و انتقال كاال دانســت و افزود: 
خوشبختانه در آستان قدس 
رضــوى راهــكار مناســبى 
در جهــت رفع ايــن معضل 
پيش بينى شــده است و آن 
وجود منطقــه ويژه اقتصادى 
ســرخس بوده كه فرصت مناســبى، براى 
حضور در بازارهاى بين المللى و گســترش 
شــركت هاى  توليدى  محصوالت  صادرات 

آستان قدس رضوى است.
وى ادامــه داد: در تــالش هســتيم تا 
بــا به كارگيــرى برخــى از راهكارها و 
سياســت هاى الزم از قبيــل: دريافــت 
امتيــازات و مجوزهــاى مربــوط بــه 
مناطــق آزاد از مراجــع ذيربط، اتصال 
دو خــط راه آهــن داخلــى و خارجى 
بــه يكديگردرمنطقــه ويــژه اقتصادى 
ســرخس، توســعه ارتباطات هوايى (با 
انجام پروازهاى مربوط)، گره گشايى از 
مشكالت ســرمايه گذاران و كارخانجات 
حاضــر در ايــن منطقه ويژه، تســهيل 
تأمين مواد اوليه، اســتفاده از نظرات و 
تجارب كارشناسان خبره و متخصص و... 
شرايط مناســبترى براى حضور فعاالن 
توليدكننــدگان محصوالت  و  اقتصادى 
در منطقــه ويژه اقتصادى ســرخس و 

صادرات كاال از اين منطقه بوجود  آيد.

 شركت هاى زيان ده 
وى در ارتباط با وجود برخى از شــركت ها 
و مؤسســات زيان ده اقتصادى در ســازمان 
اقتصــادى رضوى گفت: در زمينه ســامان 
دهى فعاليت شركت ها و مؤسسات تابعه اين 
سازمان ســعى شده است در مد ت يكسال 
گذشته، قانون تجارت و موارد مربوط به آن 

در فعاليت اين شركت ها حاكم شود.
عطارزاده تصريح كرد: بــا برگزارى مجامع 
شــركت ها، انجام حسابرسى و بازرسى هاى 
الزم، بررسى گزارشهاى حسابرسى داخلى، 
ارايه گزارش كارهاى دوره اى و ســاليانه و... 
وضعيت هر يك از شــركت ها و مؤسسات 
زيانده مورد بررسى قرار گرفت تا موانع و علل 
مختلفى كه موجب زياندهى آنان شده است 

برطرف شود.
بيان  سازمان  اين  مديرعامل 
كرد: تمهيــدات مختلفى از 
قبيل: انجام حمايت هاى الزم، 
مختلف،  مجوزهاى  كســب 
انجام سرمايه گذارى داخلى و 
از مجموعه شركت ها،  خارج 
مشــاركت با بــازار داخلى، 
حضور در بازارهاى جديد، رفع 
بعضى از محدوديت ها، افزايش 
صادرات محصــوالت، تأمين 
مواد اوليه داخلى و... به انجام 
رسيده و ســعى شده است 
شــركت هاى زيانده وضعيت 
مطلوبترى  را از نظر اقتصادى 
كسب نمايند، اما با اين وجود، 
چنانچه تغييرى در وضعيت 
اقتصادى و خارج شدن آن ها 
از نظر زياندهى مشاهده نشود، 
آنگاه مطابق شرايط و ضوابط 
و دســتورعمل هاى مربوط و 
با نظــر مقام هاى عالى رتبه و 
ارشد آســتان قدس رضوى 

نســبت به اين گونه شركت ها تصميم گيرى 
نهايى صورت مى گيرد.

 تاكيد براقتصاد مقاومتى و كارآفرينى
مديرعامل اين سازمان، تالش براى تحقق 
اهداف اقتصاد مقاومتى در راستاى منويات 
رهبــر معظم انقالب را يكــى از مهم ترين 
سياســت ها و ركــن اصلــى فعاليت هاى 
اقتصادى آستان قدس رضوى در مديريت 
جديد اين نهاد مقدس دانست و تأكيد كرد: 
اقتصاد مقاومتى، نسخه شفابخش وضعيت 
اقتصادى كشور در حال حاضر و در سال هاى 
آينده مى باشد و حسب رهنمودهاى رهبر 
معظم انقالب و تأكيدات توليت معزز آستان 
قدس رضوى، اين ســازمان و شركت ها و 
مؤسسات تابعه آن در همه سياستگذارى ها، 
تصميم گيرى ها و فعاليت هاى اقتصادى به 
موضوع اقتصاد مقاومتى به عنوان يك اصل 
و ركن اساسى نگريسته و توجه جدى دارند.
وى اشاره كرد: حســب تأكيد توليت معزز 
آســتان قدس رضوى، اين سازمان عالوه بر 
ساماندهى فعاليت شــركت ها و مؤسسات 
اقتصــادى اين نهاد مقــدس بايد در زمينه 
تحقق اهداف «اقتصاد مقاومتى» نقش آفرينى 
مناسب داشته باشد و به همين دليل تمامى 
طرح هاى مشــاركتى، حضور متخصصان و 
نخبگان اقتصادى، حمايت از اقتصاد دانش 
بنيان، تهيه مواد اوليه از شركت هاى توليدى 
داخلى، توسعه طرح هاى كارآفرينى در زمينه 
افزايــش «توليد و اشــتغال»، بوجود آوردن 
زمينه صادرات هر چه بيشــتر محصوالت 
داخلــى، جلوگيرى و پرهيــز از ترويج برند 
خارجى و... همگى در راستاى تحقق اهداف 

«اقتصاد مقاومتى» مى باشد.

مديرعامل سازمان اقتصادى رضوى با تشريح طرح «سلمان فارسى» خبر داد

 بايد يــك راه ارتباطى بين رواق حضرت  طرحى براى مشاركت مردم در فعاليت هاى اقتصادى آستان قدس
فاطمه معصومه(س) و رواق دارالحجه(عج) 
به طور وســيع در حرم مطهــر امام رضا(ع) 
ايجاد شود. در ايام شلوغى حرم بسيار كارساز 

خواهد بود.
09150005776

 چرا شــمارى از هدايا و بســته هاى نبات 
متبــرك و نمك متبرك در مناســبت هاى 
مذهبى و اعياد و والدت ائمه اطهار(ع) در حرم 
مطهر امام رضا(ع) بيشــتر توزيع نمى شود؟ 
چند بار بــراى دريافت تبركى مراجعه كردم 

مسئول مربوطه گفت كه تمام شده است.
09110002464

 روستاهاى مناطق محروم بايد از موقوفات 
آستان قدس بهره مند شوند، اين قشر ضعيف 

را بيشتر حمايت كنيد.
09130002262

 پيشــنهاد مى شــود به هــرزوج كه 
تــازه ازدواج مى كننــد دعوتنامه غذاى 
زندگيشــان  شــودكه  تقديم  حضــرت 

شود. شروع  باتبرك 
09150009258

قدس: زوج هاى جوان با شــركت در برنامه 
هاى فرهنگى حرم مطهر مى توانند از غذاى 

متبرك هم بهره مند شوند.

 ســالم. ان شــااهللا كه هر چه زودتر براى 
باندهــاى صوتى كه با زنجير و چهار پايه در 
صحن جامع و رو به قبله هست و نماى زيباى 

ندارد، فكرى شود.
09150009978

 ســالم. لطفا به گوش عزيزان برسانيد. 
بهشــت ثامن صحن آزادى آسانسور الزم 
دارد. پدر و مادرهاى سالمند براى رفتن بر 
سر خاك عزيزان شان، خون دل مى خورند.
09150009978

 همه ساله آستان قدس در ماه رمضان در 
تمامى محالت مشهد وحومه اقدام به توزيع 
فيش غذاى حضرت مى نمايد اما ظاهراً كوى 
كارمندان دوم كه درفاصله 700مترى از حرم 
واقع شده خارج از محدوده مشهد است. دريغ 

از توزيع فيش غذا.
09150000387

 تقاضــا داريم بازى هفته پايانى ليگ برتر 
سياه جامگان با پرسپوليس در ورزشگاه امام 
رضا(ع) برگزارشــود تا مردم ايران از ديدن 

فوتبال دراين ورزشگاه لذت ببرند.
09150004340

 از آستان قدس به خاطر توزيع بسته هاى 
نوشت افزار، بخصوص در مناطق محروم شهر 

بسيار سپاسگزاريم.
09150007835

 اگر امكان دارد نام نجمه خاتون، مادر امام 
رضا(ع ) را روى يكى از  صحن ها يا رواق هاى 
حرم مطهر بگذاريد. همچنين قشنگتر بود 
اگر صحن جامع را به عنوان صحن حضرت 

زهرا(س) نامگذارى مى كرديد.
09010003730

 درصــورت امــكان در صحن هاى حرم 
ازجمله صحــن جامع از نوار ريل موجود در 
فرودگاه امام تهران الگوبردارى شود تا افراد 
مسن و كم توان مجبور نباشند تارسيدن به 

حرم چندصدمتر راه را پياده طى كنند.
09190000591

 سالم. در صفحه 3 روزنامه قدس 96/2/6 
نوشــته بوديد خانواده شــهدا، جانبازان و 
آزادگان بــراى دريافت دعــوت نامه به بلوار 
شــهيد مدرس مراجعه كننــد؛ بنده جانباز 
شــيميايى هستم از نيشابور آمدم اما دعوت 
نامه اى بــه من ندادند. گفتنــد براى خارج 

ازاستان است مگرچه فرقى مى كند؟
0915000006

صداى مردم

حسب رهنمودهاى 
رهبر معظم انقالب 
و تأكيدات توليت 

معزز آستان 
قدس رضوى، اين 

سازمان و شركت ها 
و مؤسسات 

تابعه آن در همه 
سياستگذارى ها، 

تصميم گيرى ها 
و فعاليت هاى 

اقتصادى به 
موضوع اقتصاد 

مقاومتى به عنوان 
يك اصل و ركن 

اساسى نگريسته و 
توجه جدى دارند

بــــــــرش

 مديــر امــور انتظامات و 
تشــريفات آســتان قدس رضوي 
گفــت: مطابــق هماهنگى هــاى 
صــورت گرفتــه قرار اســت در 
ايــام والدت اهــل بيت عصمت و 
طهارت(ع) و اعياد مذهبى و دينى 
 هزار عدد 
شيرينى توسط نيروهاى افتخارى 

معــاون امداد مستضعفان 
آســتان قدس رضوى گفت: امسال 
در دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) 
 دانشجوى 
ممتــاز و كــم درآمــد در مقطع 
كارشناسى اين دانشــگاه در قالب 

مصطفى خاكســار قهرودى با بيان 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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اشتغال  7 هزار نيروى كار در سازمان اقتصادى رضوى
مديرعامل ســازمان اقتصادى رضوى گفت: حدود 40 شــركت با مالكيت 100 
درصد سهام و حدود 30 شركت هم با مالكيت كمتر از 50 درصد سهام، متعلق 
به ســازمان اقتصادى رضوى اســت كه تقريباً حدود 7000 نفر در شركت ها و 
مؤسســاتى كه باالى پنجاه درصد ســهام متعلق به اين سازمان است، در حال 

حاضر مشغول فعاليت مى باشند.
عطارزاده ادامه داد: تالش مى كنيم تا با ايجاد بســترهاى مناسب براى مشاركت 
مــردم و بخش خصوصــى و حضور نخبگان و متخصصــان در اجراى طرح ها و 
پروژه هاى مشاركتى(با رعايت شــرايط و ضوابط مربوط) شاهد حضور نيروهاى 
جوان، تحصيلكرده و متخصص بيشــترى در اين زمينه باشيم، ضمن اينكه نگاه 
ما در اجراى اين طرح ها، توســعه كارآفرينــى و خلق ارزش افزوده براى جامعه 
وســازمان مى باشــد و به هيچ عنوان به دنبال بزرگتر و حجيم تر كردن ادارى و 

سازمانى شركت ها و مؤسسات تابعه سازمان اقتصادى رضوى نيستيم.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
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... تا انتخابات روزنامـه صبـح ايـران

ضعف روحانى ستادهاى جهانگيرى را فعال مى كند    تسنيم: برخى منابع نزديك به حلقه تصميم گير اصالح طلبان مى گويند: فعاليت هاى ستاد انتخاباتى جهانگيرى پس از حضور ضعيف روحانى در مناظره  ها با 
تصميم اصالح طلبان به زودى آغاز مى شود. اين منابع  مى گويند هنوز هيچ چيز قطعى نيست، ولى احتمال اينكه نهايتاً حسن روحانى به نفع اسحاق جهانگيرى كنار برود هم اينك باال رفته است. اين منابع همچنين تأكيد 
كردند كه تالش اصالح طلبان همچنان براى در صحنه نگه داشتن حجت االسالم روحانى به عنوان كانديداى نخست است، اما ممكن است فضا كامالً عوض شود، لذا براساس فضاى حاكم بر انتخابات تصميم گيرى خواهند كرد.

S i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i rيارانه دهك هاى پايين را
تا 150 هزار تومان افزايش مى دهم

سياست:  حجت االسالم رئيسى ديروز 
در جمع پرشــور مردم تهــران گفت: 
برخــى فكر كردند مِن طلبه، رقيب اين 
دولت هستم؛ رقيب اين دولت عملكرد 
چهارساله خود اوســت. امروز سخن ما 
فقط مسئله اين حزب و آن گروه  نيست 
بحث اين اســت كه چرا بعد از 38 سال 
نظام ادارى كشور، نظام ادارى مورد انتظار انقالب ما نيست. چرا بعد از 38 سال 
نظام اقتصادى ما نبايد بتواند جلوى افسارگسيختگى دشمن و تحريم ها بايستد.

وى با بيان اينكه دردولت خود مى كوشــد حقوق هاى نجومى را كنترل كرده و 
يارانه دهك هاى پايين جامعه را تا 150 هزار تومان افزايش دهد اظهارداشت: به 
خود حضرت رضا(ع) سوگند هيچ جا براى من در اين عالم پست خدمتگزارى و 
جاروكشى درخانه ايشان نيست اما ما نمى خواهيم ديگر خجالت يك سرپرست 
خانواده يا جوان بيكار مدرك به دســت را ببينيم و حتما اين شــرايط را به نام 

جمهورى اسالمى و به نام خون هاى مطهر شهيدان تغيير خواهيم داد. 
رئيسى با طرح اين سؤال كه چرا 500 هزار نفر از جوانان بايد ماهها در نوبت وام 
ازدواج باشند؟ چرا وامهاى چند هزار ميليارد تومانى به افراد بدحسابى مى دهند 
كه پولها را پس نمى دهند؟ گفت:كشــور را با حرف درمانى نمى شود پيشبرد 
مردم عمل و اقدام مى خواهند. چرا كشور را معطل نگاه بيگانه بگذاريم كه كى 
آنها مى خواهند ســرمايه گذارى كنند؟ نگاه ما به مردم و دســت تواناى جوانان 

برومند كشورمان است.

بين «روحانى» و «جهانگيرى» يك نفر مى ماند
تســنيم: حجت االســالم عبدالواحد 
موســوى الرى نايــب رئيس شــوراى 
سياســتگذارى اصالح طلبان با بيان 
اينكه مــا دو كانديدا نخواهيم داشــت 
و در اين مســئله اطمينان داريم كه به 
يك جمع بندى روشــن خواهيم رسيد، 
گفت: روحانى به عنوان كانديداى اصلى 
و محورى نظرات را مطرح مى كند، اما در نهايت شــوراى سياست گذارى كمك 
مى كند كه در مرحله نهايى يك نفر را معرفى كنيم. وى درباره اينكه آيا ستادهاى 
اصــالح طلبان در اختيار آقاى جهانگيرى هم قرار خواهد گرفت يا خير؟ گفت: 
ستادهاى ما براى رياست جمهورى همان ستاد روحانى است، ستاد تهران ما در 
حقيقت مكمل ستادى است كه آقاى شريعتمدارى تأسيس كرده، جهانگيرى بنا 

ندارد ستاد تشكيل دهد و از همان ظرفيت هاى موجود استفاده مى كند.
موسوى الرى درباره احتمال معرفى ليست هاى متعدد توسط اصالح طلبان، گفت: 
هنر شوراى عالى اصالح طلبان اين بود كه همه احزاب را جمع كرده، اما ممكن 
اســت حزبى از اول عضو شورا نبوده و اصالح طلب هم باشد. ما نمى توانيم راجع 

به آنها بحثى كنيم.

انكار وعده ها و عملكردها رسوايى مى آورد
مهر: سيد مصطفى ميرسليم كانديداى 
انتخابات رياســت جمهورى دوازدهم در 
نامه اى بــه رقباى خود درباره مناظره ها 
تأكيد كرد كه نبايد سخنان ما به گونه اى 
باشد كه براى منكوب كردن رقيب يك 
موضوع اســتثنائى را به اندازه اى بزرگ 
نماييم كه خود خوراكى براى دشــمن 
فراهم آوريم. وى گفت: ضمن ضرورت بيان شــفاف و صريح سخنان و بيان نقد 
بى پرده، مراقب باشيم كه گرفتار «جدال  و مراء مذموم» به جاى «جدال احسن» 
نشويم و به  دام  هتاكى  و مسئوليت  گريزى  نلغزيم.  نبايد به احساس و عصبيت 
مجــال غلبه بر منطق داد. ناديده گرفتن نقاط قوت و ســياه انگارى هرآنچه در 
گذشته بوده است (بخشى از آن از يك سو و بخشى ديگر از طرف مقابل) خالف 
انصاف و اخالق نبوى اســت كه قرار بود الگوى حكومت ورزى ما باشد. چه نيكو 
است امكان انتشار سند براى مخاطبان در هنگام استدالل مهيا گردد تا با بيان 
مبانى گفتگو به شكلى دقيق تر و درست تر، به تصويرى واقعى تر از حقايق دست 
يابيم. ميرسليم افزود: فراموش نكنيم كه عالوه بر تقواى الهى كه ما را به «راستى 
و درستى» دعوت مى نمايد، رشد رسانه ها و نظارت عمومى به مرحله اى رسيده 
است كه امكان انكار وعده ها و عملكردها ديگر از نظرياتى همچون «دروغ بزرگ» 
پيروى نمى كند و درجا رســوايى پديد خواهد آورد. بايد به نحوى سخن گفت و 

وعده داد كه فرداها ما را توان عمل به آن باشد.

جهانگيرى نماينده رئيس دولت اصالحات
در مناظره هاست

ايلنا: سخنگوى حزب كارگزاران تأكيد كرد: جهانگيرى امروز نماينده خاتمى و 
مجموعه اصالح طلبان در قالب شوراى عالى است. 

حسين مرعشى، ســخنگوى حزب كارگزاران ســازندگى درباره اولين مناظره 
انتخاباتى كانديداهاى دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى گفت: در اين 
مناظره صف آرايى انتخابات تا حدودى مشــخص شــد و وجود اختالف نظر و 
تفاوت ديدگاه ها بين كانديداها نمايان شــد.وى اظهار داشت: در مناظره جمعه 
سه بسته فكرى وجود داشت ،ابراهيم رئيسى و محمدباقر قاليباف به هم نزديك 
بودند، بسته فكرى ديگر تكنوكراسى بى حاشيه اى بود كه مصطفى هاشمى طبا 
و مصطفى ميرســليم نمايندگان آن بودند و گروه سوم هم اسحاق جهانگيرى و 
حســن روحانى بودند.ســخنگوى كارگزاران با ابراز رضايت از اظهارات و مواضع 
جهانگيرى در مناظره اول گفت: خوشــحالم كــه جهانگيرى با صراحت در اين 
مناظره اعالم كرد كه قرار است سخنگوى جبهه اصالحات باشد.وى تصريح كرد: 
جهانگيرى نمى خواهد در اين دوره رئيس جمهورى شود، او امروز نماينده خاتمى 

و مجموعه اصالح طلبان در قالب شوراى عالى است.

خبر

و محورى نظرات را مطرح مى كند، اما در نهايت شــوراى سياست گذارى كمك 

فراهم آوريم. وى گفت: ضمن ضرورت بيان شــفاف و صريح سخنان و بيان نقد 

 سياست/ آرش خليل خانه  ايده به ميدان 
آوردن نامــزد پوششــى در اولين مناظره 
انتخاباتى، آثار منفى خودش را نشان داد 
و ضربه سختى را به اعتبار و وجهه روحانى 
وارد كرد. تحليل ها و ارزيابى هاى آمارى و 
محتوايى نخســتين مناظره انتخاباتى كه 
روز جمعه برگزار شد، نشان مى دهد حضور 
پررنگ و تهاجمى اسحاق جهانگيرى و در 
سايه قرارگفتن روحانى كه عمالً نتوانست 
چهره اى قوى از خود نشــان دهد و كامًال 
در گارد تدافعى و منفعالنه قرار گرفت، از 
يك سو و ارايه نشــدن برنامه اى مشخص 
ازسوى دو نامزد دولتى براى 4 سال آينده 
و دفاع صــرف آن ها از عملكرد 4 ســال 
گذشته، چالش هاى جديدى را بر ابهامات 
گذشته درمورد نسبت حضور جهانگيرى 

دركنار روحانى به وجود آورد.
حضور معاون اول رئيس جمهور به  عنوان 
رقيب انتخاباتى اتفاقى اســت كه اگرچه 
به لحاظ قانونى منعى نــدارد، اما ازلحاظ 
معنادار  رخدادى  سياســى 
است كه مى تواند آثار كامًال 
متفاوتى داشته باشد و حكم 

يك شمشير دولبه را دارد.
به گفته ناصــر ايمانى از دو 
حال خارج نيســت و هردو 
احتمــال يك معنا را متبادر 
مى كند. نخست آنكه معاون 
اول روحانى رويه او را قبول 
ندارد و ناكارآمد مى شمارد و 
مى خواهد با وى رقابت كند 
و دوم اينكه براى حمايت از 
آقاى روحانى آمده، چون يقين كرده و باور 
دارد كه روحانى ناتوان از دفاع نســبت به 

كارنامه خويش است. 
وى مى گويد: هركدام از دو احتمال باشد، 
نزديك ترين مقام دولتــى به روحانى، در 
توانايى هاى وى به طور جدى شك كرده و 
ترديد دارد. جهانگيرى هيچ آورده اى ندارد، 
جز اظهار بى اعتمــادى به روحانى و نابود 

كردن اعتبار وى.
خود جهانگيرى در اوليــن مناظره اصرار 
داشت بگويد در قامت رقيب آمده، اما در 
عمل همان نقش ضربه گير را براى روحانى 
ايفا كرد و كوشــيد تا با محاجه كالمى و 
به حاشيه كشــاندن مباحث در چالش با 
محمدباقــر قاليباف، اجــازه ندهد پيكان 

انتقادها به سوى روحانى برود و او در موضع 
پاسخگويى قرار گيرد. همين موضوع سبب 
شد تا روحانى منفعل و بى رمق جلوه كند و 

نتواند ميدانى براى عرض اندام بيابد.

 ترديد در اردوگاه حاميان روحانى
تسلط جهانگيرى بر اعداد و ارقام درمقابل 
كلى گويى هاى روحانى همچنين باعث شد 
ترديدهاى جدى در افكار عمومى درمورد 
قابليت ها و توانايى روحانى به وجود آيد، اما 
مهم تــر از اين بايد گفت نتيجه اين اولين 
مناظره با حضور نامزد پوششى، ترديدهايى 
جدى را در جبهــه اصالح طلبان درمورد 
موقعيــت روحانى به وجود آورده اســت؛ 
اتفاقى كه بى شــك به شكاف بيشتر ميان 
اعتداليون و اصالح طلبــان منجر خواهد 

شد.
حاال كسى مثل موسوى الرى نايب رئيس 
شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
مى گويد بين روحانى و جهانگيرى يكى در 

انتخابات مى ماند.
اين كالم لرزان شــايد از آن رو اســت كه 
طيفى از اصالح طلبان معتقد بودند بايد از 
روحانى عبور كنند و نامزدى اصالح طلب 
و مســتقل از روحانى را وارد كارزار نمود 
كه حاال بر شمارشــان افزوده شده است و 
اين احتمال را بيش از پيش مطرح كرده 

كه اصالح طلبــان درنهايت به اين نتيجه 
رســيده اند كه جهانگيرى بهتر از روحانى 

است.
جبهه حامى دولت حاال با دو چالش دشوار 
روبه روست؛ نخست اينكه رقبا دست روى 
صداقــت جهانگيرى و روحانــى درمورد 
رقابت با هم گذاشته اند و آنگونه كه قاليباف 
در مناظره به جهانگيرى گفت، صداقت او تا 
چندهفته ديگر مشخص خواهد شد و دوم 
اينكه اگــر جهانگيرى بخواهد بماند، يك 
رســوايى ديگر براى آن ها به وجود خواهد 
آمد؛ زيرا اين بدان معناســت كه در داخل 
اين جناح هم اعتقاد به ناكارآمدى و ضعيف 

بودن روحانى غلبه دارد.
در اين صورت يك بحران سياسى ديگر هم 
براى آن ها رقم خواهد خورد؛ اينكه روحانى 
كسى نيست كه به راحتى بخواهد ميدان 
را رها و به جهانگيرى واگذار كند، بنابراين 
يك جنگ داخلى مخرب در داخل ائتالف 
اعتداليــون و اصالح طلبــان دور از انتظار 

نخواهد بود.

 غلبه نامزد سايه بر رئيس
اميرحســين قاضى زاده مى گويد: تحليل 
مناظره اول بيانگر آن اســت كه روحانى 
بيش از آنكه با معــاون اول خود در قالب 
رقيب تقســيم كار كرده باشد، در سايه او 

قــرار گرفت و ضعف مديريتى و اطالعاتى 
او در اين مناظره مشخص و به ضرر او تمام 

شد.
نماينده مردم مشهد با بيان اينكه در اين 
مناظره مشخص شد كه جهانگيرى تسلط 
بسيار بيشترى بر اطالعات دولت و آمارها 
دارد و اين موضوع كــه او در عمل دولت 
را اداره مى كند احتماالً درســت اســت، 
مى افزايد: درمقابل گارد روحانى بســته و 
تدافعى بود، از ايــن رو يك چالش جديد 
مقابل حاميان دولت به وجود خواهد آمد؛ 
اينكه در اين وضعيت انتخاب آن ها و گزينه 
اصلى شان بايد روحانى باشد يا جهانگيرى.

وى تأكيد مى كنــد: اگر همين روند ادامه 
يابد، اصالح طلبان به ويژه با ترديد بيشترى 
روبه رو خواهند بود و چه بســا تالش كنند 
روحانى به نفع جهانگيرى كنار برود؛ امرى 
كه شكاف جدى در جبهه حاميان دولت 

به وجود خواهد آورد.
قاضى زاده مى گويد: شايد بزرگ ترين خطاى 
محاسباتى روحانى اين بود كه معاون اول 
خود را به عنوان نامزد پوششى وارد صحنه 
كرد؛ زيرا اين تصميم بــا روحيه اى كه او 
دارد و نمى خواهــد هيچ رقيبى در جريان 
اصالح طلبان دركنار او قرار گيرد، درنهايت 
ممكن است به ضرر خودش و شكست در 

انتخابات منتهى شود.

ترديد اصالح طلبان ميان جهانگيرى و روحانى

نامزد على البدل گزينه اصلى اصالح طلبان؟ راه و مسير هاشمى رفسنجانى 
را ادامه مى دهم

تســنيم: روحانى در جمع مــردم كرمان 
با اشــاره بــه اينكــه راه و مســير آيت اهللا 
هاشمى رفســنجانى را ادامه مى دهم، گفت: 
ما مســير عدالت، اعتدال و اصالحات را رها 
نخواهيم كــرد. وى با بيان اينكه ســال ها 
حرف دروغ كشــور را در لبه پرتگاه قرار داد 
گفت: مردم اين كشــور امروز پس از سال ها 
ايســتادگى و مقاومت گوشى براى شنيدن 

شعار و وعده هاى بىپايه ندارند.
وى با اشاره به اقدامات انجام شده در استان 
كرمان در 3 سال و نيم گذشته خاطرنشان 
كــرد: راه ما آبادانى شــرق كشــور بوده تا 
اســتان هاى شرقى مســير ارتباط با جهان 

باشند. 

رئيسى و قاليباف
هر دو با هم اصلحند

مهر: در پى انتساب مطالبى به محسن رضايى 
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره 
مناظره اول كانديداها، دفتر وى اطالعيه اى 
را منتشــر كرد. در اين اطالعيه آمده است: 
«در پى انتســاب مطالبى به دكتر محســن 
رضايى، دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام 
درباره مناظرات ديشب در برخى كانال هاى 
تلگرامى، ضمن تكذيب مضامين اين مطالب، 
الزم به تأكيد اســت كه مواضع ايشان صرفا 
از طريق ســايت، كانال و صفحه شخصى و 
اينستاگرام ايشان انتشار مى يابد. ايشان هر 

دو برادر را اصلح مى دانند.»
محسن رضايى نيز در توئيترش نوشت: «در 
وحدت، اصلح يك نفر نيست. آقايان رئيسى و 
قاليباف هر دو با هم اصلحند. هر يك رئيس 
جمهور شــود، همه نيروهــاى انقالب به او 

كمك خواهند كرد.»

ستاد مردمى حمايت
از حجت االسالم رئيسى

اعالم موجوديت كرد
فارس: ستاد مردمى حمايت ازحجت االسالم 
والمســلمين رئيســى در انتخابات رياست 
جمهــورى، ديروز با صــدور بيانيه اى اعالم 
موجوديت كرد. در اين بيانيه آمده است: در 
پى حضور حجت االسالم والمسلمين دكتر 
سيد ابراهيم رئيســى در دوازدهمين دوره 
انتخابات رياست جمهورى و استقبال فراگير 
از ســوى اقشــار و اقوام مختلف در سراسر 
كشور، با پشتوانه جمعى قشرهاى مختلف 
موجوديت و شــروع فعاليت ســتاد مردمى 
حمايت از دكتر ابراهيم رئيســى را رســماً 
اعالم مى نمايند. اين بيانيه مى افزايد: طبيعى 
اســت كه وضع كنونى كه در شأن و كرامت 
ملت ايران نمى باشد، حاصل فاصله گرفتن از 
شــعارها و اهداف اوليه انقالب و آرمان هاى 
بنيانگذاركبير انقالب اســالمى حضرت امام 
خمينى(ره) و خلــف صالحش رهبر معظم 
انقــالب (مد ظله)در خدمت به محرومين و 
اجراى عدالت و فراهــم نمودن فرصت ها و 
توزيع امكانات براى همه آحاد ملت مى باشد.

اين بيانيه تأكيد كرده اســت: موريانه فساد 
و تبعيــض و رانت خوارى كــه به تدريج در 
ســاختار ادارى كشور رسوخ نموده مى رود تا 
خوى اشرافيگرى و نظام طبقاتى را به مملكت 
بازگردانده و آن را در مملكت نهادينه نمايد؛ 
برخورد با انحراف ايجاد شــده و باز گرداندن 
چرخ انقالب به مســير اصلى خويش نياز به 
اقدامى انقالبى در تغيير وضع موجود و استقرار 
دولتى انقالبى، كارآمد و متعهد به آرمان هاى 

امام و رهبرى و ملت انقالبى ايران دارد.

خبر

خبرگزارى دانشجو: وزير دفاع با بيان اينكه آمريكا و انگليس نمى توانند بر انتخابات 
ايران تأثير بگذارند گفت: ملت ايران به طور كامل مى داند آنها گشايشــى براى ملت 

ايران ندارند. 
سردار دهقان در گفت وگو با تلويزيون روسيا اليوم درباره اينكه آيا ممكن است سياست 
واشــنگتن در تعامل با تهران بر اساس نتايج انتخابات آينده رياست جمهورى ايران و 
پيروزى اصالح طلبان يا اصولگرايان تغيير كند؟ گفت: اينها الفاظ و واژگانى اســت كه 
دنيا با آن بازى مى كند و هر كسى بر اساس تمايل خود از آنها استفاده مى كند.  وى 
افزود: واقعيت هاى ميدانى كامالً با آن متفاوت اســت. اول اينكه اگر آمريكايى ها تصور 
مى كنند مى توانند بر انتخابات ايران تأثير بگذارند، كامالً در توهم هستند. زيرا ملت ايران 
ملت هوشيار است و دشمنانش را مى شناسد و بر خالف خواست دشمن عمل مى كند. 
آمريكايى ها و انگليسى ها و شبكه هاى مختلف رسانه اى آنها مى خواهند از يك طرف در 

برابر طرف ديگر حمايت كنند. 
وزير دفاع كشــورمان ادامه داد: به آنها مى گوييم مســائل اينطور نيست و ملت ما بر 
اساس شرايط زمانى خاص خود تصميم گيرى مى كند. به همين علت در زمان شركت 
در انتخابات به آمريكا يا انگليس نگاه نمى كنند. ملت ايران به طور كامل مى داند آنها 
گشايشى براى ملت ايران ندارند. ايرانى ها براى تحقق عزت خود تالش مى كنند. اين 
مســئله در بيش از سى سال گذشته ثابت شده است كه ملت ايران در مسير روشنى 
براى تحقق اهدافش حركت مى كند. بدون شــك به مسائل بر اساس شرايط خاصش 

نگاه مى كند و هدف اساسى را فراموش نمى كند.  

آمريكا نمى تواند
بر انتخابات ايران تأثير بگذارد

ايرنا: رسيدگى نهايى به شــكايات داوطلبان رد صالحيت شده انتخابات پنجمين دوره 
شوراهاى اسالمى شــهر و روستا از امروز(يكشنبه) در هيئت مركزى نظارت بر انتخابات 
شــوراها آغاز مى شود. اين رســيدگى تا 17 ارديبهشت ماه ادامه خواهد داشت و آخرين 
مرحله از بررســى صالحيت داوطلبان خواهد بود. در طول اين مدت هيئت هاى نظارت 
استان ها و شهرستان ها نيز مى توانند نظر خود را درباره بررسى صالحيت ها به هيئت هاى 
اجرايى اعالم كنند. رييس هيئت مركزى نظارت بر انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و 
روستا با اعالم اين مطلب گفت: در شهرها حدود 6,8 درصد و در روستاها 2,76 داوطلبان 
رد صالحيت شــدند كه در مجموع در كل كشور براى انتخابات شوراهاى اسالمى شهر و 
روستا 3,5 درصد رد صالحيت شده اند. محمد محمودى شاهنشين افزود: اسامى نامزدهاى 
شــوراهاى اسالمى شهر و روستا از 18 تا 20 ارديبهشت ماه منتشر مى شود و نامزدهاى 
اين انتخابات از 20 ارديبهشت ماه به مدت 7 روز مى توانند نسبت به انجام تبليغات اقدام 
كنند. گفتنى است هيئت مركزى نظارت بر انتخابات شوراها ديروز در اطالعيه اى با اشاره 
به دريافت گزارش هايى مبنى بر انجام تبليغات زودهنگام و استفاده برخى از داوطلبان از 
امكانات دولتى، اعالم كرد: طبق ماده 62 از آيين نامه اجرايى و ماده 63 از آيين نامه اجرايى 
انتخابات شــوراها؛  «ديوارنويسى، فعاليت انتخاباتى كارمندان در ساعات ادارى، استفاده از 
وســايل و امكانات وزارتخانه ها، ادارات، شركت هاى دولتى و موسسات وابسته به دولت و 
شــهردارى ها و شركت ها و سازمان هاى وابسته به آنها و نهادها و موسساتى كه از بودجه 
عمومى (به هر ميزان) استفاده مى كنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امكانات 

مزبور ممنوع است و مرتكبان تحت پيگرد قانونى قرار مى گيرند.»

رسيدگى نهايى به شكايات
داوطلبان رد صالحيت شده شوراها از امروز

بزرگ ترين خطاى 
محاسباتى روحانى 
اين بود كه معاون 
اول خود را به عنوان 
نامزد پوششى وارد 
صحنه كرد 

بــــــــرش



 بين الملل  تنها يــك روز پس از آنكه 
ترامپ لب به گاليه گشــوده بود كه چرا 
سعودى ها عوارض حمايت آمريكا در فضاى 
بين الملل را براى خود پرداخت نمى كنند، 
اين محمد بن ســلمان جانشين وليعهد 
عربستان بود كه بالفاصله 56 ميليون دالر 
به عنوان يك لبخند براى شروع يك معامله 

بزرگ به حساب آمريكايى ها ريخت ! 
يك وبگاه معارض ســعودى نوشــت، در 
ســايه گزارش هايى كه از وجــود بحران 
اقتصــادى در عربســتان حكايــت دارد، 
«محمد بن ســلمان» جانشــين وليعهد 
عربســتان ســعودى براى رســيدن به 
پادشاهى، پول و سرمايه مردم كشورش را 

براى آمريكايى ها بذل و بخشش مى كند. 
«رامى الخليل» خبرنگار عرب در گزارشى 
كه در پايگاه خبرى «نبأ» (ســايت معارض 
عربســتانى) منتشر شــد، با بيان مطلب 
فوق نوشت: از آنجا كه رضايت «عمو سام» 
نخســتين گام هر يك از شــاهزاده هاى 
ســعودى براى جلوس بر تخت سلطنت 
اســت، پرداخت پول به واشــنگتن امرى 
قطعى به نظر مى رســد. در ســايه قانون 
«جاســتا»، (قانون عدالت در برابر حاميان 
تروريســم) كه شمشيرى بر گردن رياض 
كــه اكنون در تنگنــاى خونين يمن قرار 

گرفته، به شمار مى رود، آل سعود چاره اى 
جــز پرداخت 56 ميليــون دالر به دولت 
آمريكا ندارد تا پروژه «دونالد ترامپ» براى 
توسعه زيرســاخت هاى آمريكا را تأمين و 

تغذيه كند.
بر اســاس اين گزارش، يك منبع آگاه در 
خليج فارس دربــاره جزئيات توافق ميان 
رياض و واشــنگتن به روزنامــه «الخليج 
الجديد» گفته اســت، «مبلــغ اين قرارداد 
براى رياض كه در زير فشارهاى مربوط به 
نوسان قيمت نفت ، قرار دارد بسيار سنگين 
است، اما ملك سلمان و پسرش، در مقابل 

اين مبلغ چيز بزرگى مى خواهند».

  خواسته هاى عربستان در برابر 
اين مبلغ

- رياض مى خواهد كه واشنگتن، محمد بن 
سلمان فرزند شاه را پادشاه آينده اين كشور 
بدانــد بويژه كه محافل سياســى آمريكا، 
محمد بن نايف، وليعهد كنونى عربستان را 
شاه آينده اين كشــور مى دانند و از سوى 
ديگر در داخل خاندان حكومتى عربستان، 

پسر سلمان محبوبيت الزم را ندارد.
- مطالبه ديگر رياض مربوط به قانون جاستا 
[در آمريكا] است. رياض مى خواهد كه در 
برابــر حمايت مالى كه به واشــنگتن ارائه 
مى دهد، فشارهاى مربوط به اين قانون در 

كنگره عليه عربستان، كاسته شود و زمينه 
براى لغو اين قانون نيز بتدريج فراهم شود.

- رياض همچنين مى خواهد كه حمايت 
سياســى و نظامى آمريكا از عربستان در 
جنگ يمن افزايش يابد، بويژه كه در كنگره 
آمريــكا از ممانعت از صادرات اســلحه به 
عربستان سخن گفته مى شود تا شهروندان 

بى گناه يمنى هدف قرار نگيرند.
طبق اين گزارش، به نظر مى رســد، مبلغ 

112 ميليــارد دالرى كــه 
رياض به دولــت ترامپ در 
آغاز دولتش اعطا كرده، تمام 
شده و از رياض خواسته شده 
براى حفــظ رضايت آمريكا، 
دالرهاى بيشترى خرج كند. 
وعده ترامپ مبنى بر توسعه 
زيرساخت هاى آمريكا، بيانگر 
اين مسئله است كه بهاى آن 

را رياض بايد پرداخت كند.
اين در حالى است كه دونالد 
ترامــپ هنــوز از اين مبالغ 
پرداختى رياض، راضى نشده 
و مى گويد، عربستان سعودى 
با آمريــكا «منصفانه» رفتار 

نكرده و اياالت متحــده «پول زيادى» براى 
دفاع از متحد قديمى خود «هدر مى دهد».

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

وزير جنگ اسرائيل: 
دنبال ماجراجويى جديد در غزه نيستيم

فارس: وزير جنگ رژيم صهيونيستى 
اعالم كرد تــا زمانى كه امور حالت 
«عادى» داشته باشد دولت اين رژيم 
دنبال يك ماجراجويى جديد عليه 
غزه نيست. آويگدور ليبرمن سپس 
در توجيه آغاز تجاوز نظامى، تهديد 
كــرد اما اگر جنگ تحميل شــود، 
بسيار سخت تر خواهد بود و اسرائيل 

در نهايت به ترور فرماندهان نظامى حماس روى خواهد آورد.

كره شمالى يك موشك بالستيك ديگر آزمايش كرد
فارس: خبرگزارى «يونهاپ» كره جنوبى از آزمايش موشكى جديد كره شمالى 
خبر داد.  اين خبرگزارى به نقل از منابع نظامى در ســئول، آورده اســت كه 
ارتش كره شمالى از منطقه اى در شمال پايتخت اين كشور يك فروند موشك 
بالستيك شليك كرده است. در بيانيه ستاد مشترك نيروهاى مسلح كره جنوبى 
آمده است: «كره شــمالى از حومه «بوكچانگ» در استان «پيئونگانام»، موشك 

بالستيكى كه نوع آن مشخص نيست، شليك كرد.»

گابريل: نتانياهو براى من شرط تعيين كرد
خبرگزارى آلمان: زيگمار گابريل، وزير خارجه آلمان مسئوليت تنش سياسى 
در روابط برلين - تل آويو را به دنبال خوددارى «بنيامين نتانياهو» نخست وزير 
اسرائيل از ديدار با وى رد كرد و گفت، نتانياهو به وى هشدارى غير قابل قبول 
داده است. اين مقام آلمانى گفت: «من هرگز تنش آفرينى نكرده ام. نخست وزير 
اسرائيل شرط تعيين كرد كه يا بايد با گروه هاى منتقد دولت ديدار كنم يا اينكه 

با وى ديدار داشته باشم.»

اوالند: انگليس بايد هزينه برگزيت را پرداخت كند
شينهوا: «فرانسوا اوالند» رئيس جمهور 
فرانسه با اشاره به نشست اتحاديه اروپا 
درباره برگزيت  گفت: خروج از اتحاديه 
اروپا داراى هزينه هايى است و انگليس 
بايــد هزينه اين خــروج را بپــردازد.  
اتحاديه اروپا نشستى را درباره برگزيت 
برگزار مى كنــد و نكته جالب در مورد 
اين نشست آن است كه انگليس در آن 

حضور ندارد.اوالند پيشتر نيز با آغاز گفت وگوها درباره روابط اتحاديه اروپا و انگليس پس 
از برگزيت مخالفت كرده و آن را منوط به رعايت زمان بندى شوراى اروپا دانسته بود.

فرودگاه برلين تخليه شد
مهر: يكى از سخنگويان پليس آلمان اظهار داشت، چمدان مشكوكى در پايانه 
BB فرودگاه برلين كشف و ضبط شده است.   وى در توضيح گفته خود افزود: 
بخش زيادى از فرودگاه برلين به همين علت به طور موقت تعطيل شده است.

وزيران خارجه چين و ژاپن درباره مسئله اتمى 
شبه جزيره كره، گفت وگو كردند

اسپوتنيك: ونگ يى وزير خارجه چين با همتاى ژاپنى خود درباره تنش هاى 
جارى در شبه جزيره كره گفت وگو كرد.  وزارت خارجه چين در بيانيه اى خبر 
داد، ونگ يى در ديدار با فوميو كيشــيدا در نيويورك درباره روابط دوجانبه و 

مسائل منطقه اى نيز گفت وگوهايى داشته اند.

خـــبر

درپى باج 56 ميليون دالرى « محمدبن سلمان» به ترامپ؛

انفجار در نزديكى محل نشست رقابت دو شاهزاده سعودى براى تصاحب سلطنت عربستان
«آ.سه. آن» در فيليپين

خبرگزارى فرانسه: انفجار يك بمب لوله اى در 
فيليپين همزمان با برگزارى نشست «آ.سه. آن»، 
14 مجروح برجاى گذاشت. پليس فيليپين خبر 
داد، انفجــارى در 5 كيلومترى محل برگزارى 
نشست «آ.ســه. آن» روى داده كه كشته برجاى 
نگذاشته است. سخنگوى رئيس جمهور فيليپين 
در واكنش به اين انفجار گفت، اين حادثه هيچ 
ارتباطى با برگزارى نشســت «آ.سه. آن» ندارد و 
اقدام هاى امنيتى الزم از سوى نيروهاى پليس 

انجام گرفته است.

پاپ: هيچ خشونتى در جهان 
نبايد به نام خدا انجام شود

فارس: «پاپ فرانســيس» رهبر كاتوليك هاى 
جهان طى كنفرانسى در قاهره اعالم كرد: هيچ 
خشونتى در جهان نبايد به نام خدا صورت گيرد. 
وى افزود: «تنها صلح اســت كه مقدس است و 
هيچ خشونتى نبايد به نام خدا صورت گيرد، زيرا 
اين كار بى حرمتى به او و نامش اســت.» رهبر 
كاتوليك هاى جهان همچنين در ادامه خواستار 
مسدود كردن موج قاچاق پول و سالح به منظور 
پيشگيرى از مناقشات و احياى صلح در جهان 
شد و گفت: «ما با قدرت و جديت و با صراحت 
به هر نوع خشونت و كينه جويى كه به اسم دين 

و خدا صورت مى گيرد نه مى گوييم.»

وزارت خارجه آمريكا كاركنان 
خود را كاهش مى دهد

بلومبرگ: منابع وابســته بــه وزارت خارجه 
آمريــكا از تصميم براى كاهــش 2300 نفر از 
ديپلمات ها  و كارمنــدان ادارى اين وزارتخانه 
در عمل به خواســته ترامپ در راستاى كاهش 
بودجــه اين نهاد خبر مى دهند. از اين شــمار 
1700 نيرو مشمول كاهش تدريجى و 600 نفر 
ديگر مشمول بازخريد مى شوند. اين تصميم كه 
احتماالً در روندى دو ســاله عملى خواهد شد، 
ملموس تريــن اقدام «ركس تيلرســون» وزير 
خارجه آمريكا براى معكوس كردن روند توسعه 
اين وزارتخانه اســت كه در زمان «باراك اوباما» 

رئيس جمهور پيشين آمريكا آغاز شد.

خبر

از آنجا كه رضايت 
«عمو سام» 

نخستين گام هر 
يك از شاهزاده هاى 

سعودى براى جلوس 
بر تخت سلطنت 

است، پرداخت 
پول به واشنگتن 

امرى قطعى به نظر 
مى رسد

بــــــــرش

وزير جنگ رژيم صهيونيستى 
اعالم كرد تــا زمانى كه امور حالت 
«عادى» داشته باشد دولت اين رژيم 
دنبال يك ماجراجويى جديد عليه 
غزه نيست. آويگدور ليبرمن سپس 
در توجيه آغاز تجاوز نظامى، تهديد 
كــرد اما اگر جنگ تحميل شــود، 
بسيار سخت تر خواهد بود و اسرائيل 

 «فرانسوا اوالند» رئيس جمهور 
فرانسه با اشاره به نشست اتحاديه اروپا 
درباره برگزيت  گفت: خروج از اتحاديه 
اروپا داراى هزينه هايى است و انگليس 
بايــد هزينه اين خــروج را بپــردازد.  
اتحاديه اروپا نشستى را درباره برگزيت 
برگزار مى كنــد و نكته جالب در مورد 
اين نشست آن است كه انگليس در آن 

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

حيدر العبادى: كردها در درجه اول شهروند عراقى هستند     العالم: نخست وزير عراق درباره تالش ها با هدف ايجاد درگيرى بين عرب ها و كردهاى عراق هشدار داد و اعالم كرد، «كردها در درجه اول شهروند 
عراقى محسوب مى شوند.»  حيدر العبادى طى سخنانى در تلويزيون دولتى عراق در جشنواره وحدت ملى عراق تأكيد كرد، «كمپينى براى ايجاد درگيرى بين عرب ها و كردها وجود دارد. من به كردها مى گويم كه 

شما در درجه اول همانند بقيه شهروندان، عراقى هستيد.» 
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طبل جنگ شيميايى در يمن هم به صدا در آمد
پشت ويترين

النجم الثاقب: پس از حمله شيميايى اخير 
در «خان شــيخون» كه گفته مى شود، پشت 
پــرده آن، معارضان تحــت حمايت آمريكا، 
اسرائيل و كشــورهاى حاشيه خليج فارس 
هســتند و همچنين پس از حمله شيميايى 
داعش در موصــل، برخى منابع رســانه اى 
هشدار مى دهند كه قرار است همين سناريو 
در يمن اجرايى شــود تا دخالت هاى نظامى 
جديــد آمريكا، اســرائيل و غربى ها در يمن 
توجيه شود. حمله آمريكا به فرودگاه شعيرات، 

پس از حمله شيميايى تروريست ها عليه مردم 
بى گناه خان شيخون صورت گرفت و اين گونه 
القا شد كه اين حمله شيميايى را نظام بشار 
اسد انجام داده است تا از اين راه، حمله هوايى 
آمريكا به شعيرات، توجيه شود. اما در عراق، 
اين ســناريو تفاوت داشــت. داعش از سالح 
شيميايى استفاده كرد تا روحيه تروريست ها 
را باال ببرد و در مقابل روحيه ارتش و بســيج 

مردمى عراق را پايين آورد.
بر اســاس اين گــزارش، در يمــن، پس از 

خســارت هاى زيادى كه نيروهاى ائتالف به 
ســركردگى عربستان در تجاوز به اين كشور، 
متحمل شــدند، اكنون هيــچ گزينه اى جز 
هدايت جنگ با شيوه هاى غيرقانونى و كاستن 
خسارات جانى و مالى بيشتر، از طريق استفاده 

از سالح شيميايى نيست.
بر اســاس اطالعات به دست آمده، نيروهاى 
«هادى» رئيس جمهور فرارى و مستعفى يمن 
و نيروهــاى داعش در تعز، چند روز پيش به 
يك مركز واكسيناســيون حمله كردند و با 

شكستن مخزن هاى ميكروبى، مواد خطرناكى 
را كــه به راحتى از طريــق تنفس وارد بدن 
مى شود، آزاد كرده اند كه مى تواند يك سالح 
ميكروبى براى كشتار شهروندان يمنى باشد. 
در چنين شرايطى به نظر مى رسد، آمريكا نيز 
بخواهد، توطئه خان شيخون را در تعز به كار 
ببرد و دخالــت نظامى اش را توجيه كند، اما 
اوضاع در يمن با سوريه تفاوت دارد، زيرا يمن 
عالوه بر تروريســم با ائتالف عربى كه تحت 
حمايت آمريكا، اسرائيل و اروپاست، مى جنگد. 
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روزنامـه صبـح ايـران

«پاسدارى از انقالب» به معناى حفظ وضع موجود نيست   معارف: نامگذارى سوم شعبان به عنوان روز پاسدار، بدين معناست كه سپاه پاسداران انقالب اسالمى مى خواهد همواره 
در راه حضرت سيدالشهدا(عليه السالم) حركت كند و بررسى منصفانه عملكرد سپاه از ابتداى پيروزى انقالب تاكنون نيز نشان مى دهد سپاه پاسداران حقاً و انصافاً در اين راه قدم برداشته و 

ايستادگى كرده است. نبايد از مفهوم «پاسدارى از انقالب» معنايى محافظه كارانه و حفظ وضع موجود انقالب برداشت شود.

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

 معارف/ آمنه مستقيمى  نه فقط شيعه 
و مســلمان، بلكه به خواســت و اراده الهى، 
جهان با نام امام حسين(عليه السالم) آشناست 
و بى ترديــد نام و ايثــار آن حضرت پس از 
گذشــت 14 قرن همچنان جريان سازترين 
و اثر گذارترين عامــل در ظلم ناپذيرى ها و 
استكبارستيزى هاست. از اين رو و به مناسبت 
فرا رســيدن سوم شــعبان المعظم، سالروز 
والدت امام حسين(عليه الســالم) با آيت اهللا 
نجم الدين مروجى طبســى، استاد برجسته 
تاريخ اســالم و مؤلف آثارى همچون «موارد 
الســجن فى النصوص و الفتــاوى»، «االمام 
الحسين(عليه الســالم) فى مكــه المكرمه» 
و «الوهابيــه دعــاوى و ردود» درباره جايگاه 
سيدالشهدا(عليه السالم) نزد پيامبر(صلى اهللا 
عليــه و آله) و آثار والدت آن حضرت بر عالم 
امكان به گفت وگو پرداخته ايم كه مشــروح 

آن را مى خوانيد:
* به منظور ورود به بحث، درباره فلسفه 
اهميت روز سوم شعبان و عظمت اين 

روز توضيح بفرماييد.
- سوم شعبان المعظم مقارن است با دو رويداد 
مهم، نخست والدت امام حسين(عليه السالم) 
و نيز ورود ايشان به مكه مكرمه كه به عبارت 
ديگر آغاز حركت امام حسين(عليه الســالم) 
مقابل حكومت جبار و ظالم اموى است و بايد 
در بررسى وقايع كربال و عاشوراى حسينى به 
اين واقعه نيز توجه خاص داشــت و مسائل 

كربال را در آن هم ريشه يابى كرد.
حسين(عليه الســالم)  امام  والدت   *
زمينه ساز چه تحوالتى در عالم امكان 
شــد و اين تحوالت چه آثــار مادى و 

معنوى به همراه داشت؟
والدت امام حسين(عليه السالم) منشأ تحول 
و شادى و سرور در آسمان ها 
و عالم باال شــد، يعنى پيش 
از آنكه ســرور و شــعف اين 
والدت، زمين و زمينيان را فرا 
بگيرد، آســمان ها را درنورديد 
و اين مطلب از شخصيت بى 
نظير سيدالشهدا(عليه السالم) 
حكايت دارد. وقتى در فرازى 
عاشــورا مى گوييم:  زيارت  از 
«َعُظَمــْت ُمصيَبُتــَك فِــى 
ــمواِت َعلى َجميــِع اَْهِل  الَسّ
ــمواِت» براى آن اســت  الَسّ
را  ايشــان  آســمانيان  كــه 
عالم  تحوالت  و  مى شناختند 
را هنگام والدتشان ديده بودند.

* آيا سندى بر رخداد اين 
تحوالت در عالم امكان در 

منابع معتبر وجود دارد؟
 بله، جوينى خراسانى از علماى معروف و بنام 
خراســان و متوفاى 730 قمــرى و از علماى 
متخصص اهل ســنت كه ذهبى محضرش را 
درك كرده در «فرائد السمطين» جلد 2، صفحه 
113، حديثى را از طريق عبداهللا بن عباس از 
پيامبر(صلــى اهللا عليه و آلــه) نقل مى كند و 
مى گويد: از پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) شنيدم 
كه هنگام والدت حسين بن على(عليه السالم) 
كه مقارن با شب جمعه بود، خداوند عزوجل به 
خازن آتش امر فرمود: به كرامت اين مولودى 
كه به محمد مصطفى(صلــى اهللا عليه و آله) 
عنايت شــده، آتش جهنــم را خاموش كن؛ 
سپس خداوند خطاب به رضوان، خازن بهشت 
امر فرمود: بهشــت را به خاطر مولودى كه به 

رسول اهللا(صلى اهللا عليه و آله) 
عنايت شده زينت بده. سپس 
به حورالعين دســتور  خداوند 
داد، خــود را زينت داده و براى 
زيــارت اين مولــود برويد و به 
مالئكه نيز دستور داد و فرمود 
بــه صف بايســتيد و براى اين 

مولود مبارك تكبير، تسبيح و تمجيد بگوييد؛ 
ســپس خداوند به جبرئيل دستور داد همراه 
با هزار گروه از مالئكه كه هر گروه متشــكل 
از يك ميليون مالئكه بــود و در حالى كه در 
دستانشان نور و در قلب هايشان سرور بود، به 
زمين هبوط كنيد و به پيامبر(صلى اهللا عليه و 
آله) تبريك گفتــه و بگوييد: من اين مولود را 
«حسين» ناميدم و پس از آن تسليت بگوييد 
كه حسين(عليه السالم) به دست اشرار اين امت 
كشته مى شود، واى بر فرماندهان و سربازان و 
كسانى كه در قتل اين عزيز شركت كنند. بگو 
من از قاتالن حسين(عليه السالم) بيزارم و آن ها 
نيز از من بيزارند و روز قيامت هيچ كس از آن ها 
بدتر نيست و آتش جهنم به آن ها رغبت دارد. 
وقتى اين تهنيت و تبريك و تســليت توسط 
جبرئيل و مالئكه بــه پيامبر(صلى اهللا عليه و 
آله) رسانده مى شود، ايشان پرسيدند: «آيا امت 
من اين اعمــال را انجام داده و مرتكب چنين 
جنايتى مى شوند؟ اين ها از امت من نيستند و 
من هم از آن ها بيزارم و خدا هم از آن ها بيزار 
است». سپس پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) اين 
تبريك و تسليت را به حضرت زهرا(عليهاسالم) 
رســانده و چــون ايشــان غمگين شــدند و 
گريستند، رسول خدا(صلى اهللا عليه و آله) براى 
تسالى حضرت زهرا(عليهاسالم) مژده دادند و 
فرمودند: «فاطمه جان! امامــان بعد از من از 

نسل ايشــان اند.» و سپس نام 
تك تك امامان(عليهم السالم) از 
اميرالمؤمنين(عليه السالم) تا امام 
زمان(عجــل اهللا تعالى فرجه) را 
ذكر كردند و در پايان سخنانشان 
زمان(عجل  «امــام  فرمودنــد: 
اهللا تعالى فرجه) كســى اســت 
كه عيسى(عليه الســالم) پشت ســر او نماز 
مى خواند.» حضرت زهرا(سالم اهللا عليها) نيز 
پس از شنيدن اين مطالب ابراز رضايت كردند.

اين روايت به شايستگى نشان مى دهد، والدت 
امام حسين(عليه السالم) در كيفيت بهشت و 
جهنم تحول ايجاد كرد. بايد توجه داشت، اين 
تحولى عظيم اســت و اگر امروز اظهار شادى 
مى كنيم، براى والدت امام حسين(عليه السالم) 
جشن گرفته و ســخنرانى مى كنيم و ...، بايد 
بدانيــم پيش از ما زمينيان، اهل آســمان ها 
براى والدت امام حسين(عليه السالم) شادى 
كرده اند و ايــن به دليل عظمت وجودى امام 
حسين(عليه الســالم) براى عالم امكان است. 
مهم آنكــه بدانيم تا پيش از تولد و نامگذارى 
امام حسين(عليه السالم)، در كل جهان و كره 
زمين نام «حســين» نبود همان طور كه نام 
«حســن» و «على» نيز نبود و اين اسامى از 
آسمان براى اين مواليد و ائمه(عليهم السالم) 

فرستاده شد.
*آيا اين عظمت وجــودى و تحوالت 
فقط  حسين(عليه السالم)  امام  والدت 
شــامل شــيعه و محبان آن حضرت 
مى شود يا همه از آن بهره مند مى شوند؟

نويســنده  جــرداق  جــرج  از  زمانــى 
مســيحى و صاحب 7 جلد كتاب درباره 
چرا  پرسيدم:  اميرالمؤمنين(عليه السالم)، 

درباره امام ما شيعيان كتاب مى نويسى؟ وى 
در پاسخ گفت: اميرالمؤمنين(عليه السالم) 

امام همه انسانيت است.
امام حسين(عليه السالم) نيز رهبر آزادگى و 
همه آزادگان است و مقابل ظلم ايستاد. يكى 
از خبرنگاران خارجى تعبير جالبى داشت و 
مى گفــت: امروزه به دليل ظلم ناپذيرى يك 
كارگر، همه جهان روز كارگر را گرامى داشته 
و جشــن مى گيرند؛ اگر جهــان و جهانيان 
امام حسين(عليه الســالم) را مى شناخت و 
مى دانســت مقابل ظلم تا پاى جان ايستاد و 
آزاده ماند، بى گمان برايش روز شهيد تعيين 

مى كرد و آن را گرامى مى داشت.
* فرموديد سوم شعبان مصادف است با 
ورود امام حسين(عليه السالم) به مكه، 
تأثير و اهميت اين ورود در شــناخت 

حادثه جانگداز كربال چقدر است؟
متأســفانه اين واقعــه كمى مــورد غفلت 
قرار گرفته، در حالى كه ريشــه بســيارى از 
وقايع كربال را بايد در ايــام مكه و ورود امام 
حسين(عليه السالم) به مكه مكرمه جست وجو 
كرد، چون اگر ايشــان 8 روز در كربال و 23 
روز در مســير مكه به كربال بودند، اما 125 
روز در مكه مكرمه توقف داشــتند، در حالى 
كه نمى خواســتند آنجا را پايگاه قرار دهند، 
چون مى دانســتند مكيــان و قريش همان 
كســانى هســتند كه بدر و احــد و خندق 
را بــه راه انداختند و ابناءالطلقــاء بودند و با 
اهل بيت(عليهم الســالم)  دشمنى داشتند، 
بنابراين وقتى از مكه و حجاز رهســپار عراق 
شــدند، هيچ كس از مكيان امام را همراهى 
نكرد. چنانكه وقتى اميرالمؤمنين(عليه السالم) 
نيز حجاز را به قصد عراق و فرونشاندن فتنه 
جمل ترك كرد، تنها پنج نفر از اهالى مكه با 
ايشان همراه شدند كه سه نفر از آنان فاميل 

حضرت امير(عليه السالم) بودند. 
بنابرايــن حضور امام حسين(عليه الســالم) 
در اصطــالح امروزى نوعى پوشــش خبرى 
بود بــراى بازتاب حقيقت كربــال به جهان. 
از اين رو، ســخنرانى ها، ديدارها و نامه هاى 
حضرت(عليه السالم) در اين ايام بايد بررسى 
شود تا بسيارى از ابعاد واقعه كربال و عاشوراى 

حسينى تبيين و روشن گردد.

آيت اهللا نجم الدين مروجى طبسى در گفت وگو با قدس:

پيش از زمينيان، آسمانيان براى والدت حسين  شادى كردند

درس هايى كه از حسين بن على() بايد آموخت
*طيبه مروت

نمى توان از حســين بن على(عليه السالم) نام برد و عاشورا را به خاطر نياورد. نام 
سيدالشهدا(عليه السالم) با عاشورا گره خورده و اين پيوند چنان محكم است كه 
حتى در روز تولد پاسدارشريعت محمدى نيز ناگزير به دشت نينوا قدم مى گذاريم.
درباره چرايى شــكل گيرى قيام امام حسين(عليه الســالم) بايد از شاخص هاى 
سياسى و جامعه شناختى عصرامام حسين(عليه السالم) سخن گفت. زمينه سياسى 
و اجتماعى دعوت كوفيان كه به هجرت و رويداد عاشــورا انجاميد را بايد در نبود 

توازن در قدرت سياسى و اجتماعى حكومت يزيد جست وجو كرد. 
نخستين پايه هاى حكومت در زمانه پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) در مدينه النبى 
در حالى پايه گذارى شد كه رسول اهللا حكومتى مبتنى برقدرت اجتماعى بنا نهاد، 
يعنى با قدرتى برخاســته از توده مردم كه بيرون از سلسله مراتب رسمي قدرت 
قرار داشــتند. در حكومت نبوي، قدرت سياسي برخاسته از قدرت اجتماعي بود، 
تمام تحوالت دوران مدينه بيانگر اين نكته است كه شكافي ميان قدرت سياسي 
و اجتماعــي وجود ندارد. پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) در دوره ده ســاله حكومت 
«دولت شــهر» را به «دولت امت» تبديل كرد كه بزرگ ترين دستاورد رسول اهللا 
در حكومت است. رفتارهاى اجتماعى و سياسى مبتنى بر وحى رسول اهللا موجب 
شــد، ميان دوپايه قدرت حكومت نبوى پيوند ناگسستنى ايجاد شود. يكى از اين 
رفتارها تشكيل نهاد شورا در حكومت رسول اهللا بود كه در تصميم گيري هاي مهم 

از آن بهره برداري مي شد. 
اين بخش زمينى حكومت نبوى بود كه به استحكام ريشه هاى آن در دل و جان 
مردمى منجر شد كه تا پيش از آن شكل رسمى يك حكومت را تجربه نكرده بودند. 
اما اين حكومت يك صورت آســمانى هم داشت؛ طبق آيه «اطيعوا اهللا» و بنا به 
وحى الهى ضرورت تبعيت از پيامبر خاتم(صلى اهللا عليه و آله) بر مسلمانان آشكار 
بود. جامعه مدنى نبوى پس از ارتحال رســول خدا(صلى اهللا عليه و آله) از مسير 
تعيين شده خارج و به دست اندازهايى افتاد كه ديگر از آن پيوند ناگسستنى قدرت 
اجتماعى و سياسى خبرى نبود. هرچند در دوره كوتاه حكومت على(عليه السالم) 
تجربه خوش حيات رسول اهللا تكرار شد، اما اين زمان اندك و خيانت هاى جريان 
نفاق مانع از بين رفتن اين شكاف شد. با روى كار آمدن حكومت اموى با روحيه 
اشرافى معاويه، فاصله به وجود آمده بين قدرت توده و حكومت را بيشتر كرده و به 
ايجاد زمزمه هاى قيام در بين امت منجر شد. اين درحالى بود كه جريان اعتقادى و 
كالمى كه در خدمت خالفت اموى بود، با گسترش جبرگرايى نتوانست قاطبه امت 
را از اعتراض عليه امويان باز دارد. با آغاز امامت امام حسين(عليه السالم) و گذار از 
دوره معاويه، ديگرمانع صلح امام حسن(عليه السالم) پيش روى امام نبود. قدرت 
سياسى به يزيد منتقل و معاهده سياسى توسط امويان ناديده گرفته شد. عالوه بر 
دروغ سياسى امويان، قدرت  اجتماعى نيز قدرت سياسى را نپذيرفت و شكاف بين 

اين دو قدرت بيش از گذشته شد.
تجربه تاريخى حكومت پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) و اميرالمؤمنين(عليه السالم) 
موجب شد خواســت مردم از هيئت حاكمه، اصالح امور باشد. اين درخواست با 
وجود فرد فاسدى مانند يزيد غيرممكن بود، بنابراين تغيير رويه حكومت به تغيير 
حكومت بدل و براندازى حكومت يزيد به خواســت عمومى تبديل شــد. در اين 
شرايط سياسى و اجتماعى حضور امام حسين(عليه السالم) موجب شد اين موج به 
توفانى تبديل شود. توفانى كه نخستين جرقه آن از كوفه زده شد. موج اعتراض هاى 
كوفيان از خالفت اموى به شاخصه سياسى حكومت يزيد باز مى گردد. دردوره يزيد، 
او به عنوان خليفه پايگاه مردمي خودش را از دســت داده و مي خواست با توسل 
به زور، بر اريكه قدرت باقي بماند. اين درحالى است كه امام حسين(عليه السالم) 
رهبرى قدرت اجتماعى را در دست داشت و از بيعت با قدرت سياسى امتناع ورزيد. 
اينكه امام حسين(عليه الســالم) پرچم قيام امت را به دســت مى گيرد را بايد در 
تحوالت فرهنگى پس ازپيامبر(صلى اهللا عليه و آله) تا خالفت يزيد جست. تحوالتى 
كه موجب سرخوردگى امت نبوى شد. تغييرات رو به رشد تمدنى اسالم در23سال 
دوره پيامبر(صلى اهللا عليه و آله)، در نيم قرن پس از ايشان چنان رو به افول نهاد 

كه موجب سرخوردگى امت نبوى شد. 
حكومت هايى كه پس از پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) روى كار آمدند به صورت تك 
بعدى بر فتوحات تمركز و جامعه را گرفتار انحطاط فرهنگى كرد. اين رشد نامتوازن 
با خالفت يزيد به اوج خود رسيد و َسر جامعه مانند يك كودك عقب مانده، به دوره 
جاهليت بازگشت. در اين شرايط است كه بار ديگر قدرت اجتماعى به دنبال مدير 

فرهنگى است تا از رجعت حكومت به جاهليت جلوگيرى كند.
آنچه مهم اســت، بيدارى مردم و نارضايتى اجتماعى از حكومت اســت كه قيام 
كربال را پديد مى آورد. قيام كربال به رهبرى امام حسين(عليه السالم) گرچه با موج 
گسترده اى آغاز شد، اما در پايان راه با خيانت و دسيسه هاى حكومتى -ظاهراً- به 
فرجام نرسيد و با شهادت امام حسين(عليه السالم) و يارانش پايان يافت. اما آنچه 
در گذر تاريخ از اين قيام باقى ماند، درســى براى حاكمان اســت كه اگر از مسير 
حقيقت خارج شده و قدرت اجتماعى را ناديده بگيرند، آنچه رخ خواهد داد، نهضتى 
ديگر است. نهضتى كه مردم ايران آن را به تأسى از حسين بن على(عليه السالم) 

به نمايش گذاشتند.

بدترين غده براى جامعه 
پيروى از هواى نفس است

ايكنا: مفسر قرآن كريم با بيان اينكه بدترين 
غده براى جامعه پيروى از هواى نفس است، 
تاكيد كرد: مشــكل جامعه اين است كه افراد 
مى گويند چرا من نباشــم و او باشــد؛ اين از 

بدترين غده هاست. 
آيت اهللا  عبداهللا جوادى آملى افزود: دشــمن 
بيرونى از ما آب و خاك و نفت و حداكثر بدن 
مى خواهد، ولى اين دشمن درونى از ما ايمان 
و آبرو مى خواهد و تا انسان را مانند تفاله نكند، 

رها نمى كند.

«حسين منى و انا من حسين» 
جديدترين اثر گروه 
محمد رسول اهللا

امــام  والدت  مناســبت  بــه  ايكنــا: 
حسين(عليه السالم) جديدترين اثر گروه تواشيح 
محمدرسول اهللا(صلى اهللا عليه و آله) رونمايى 
شد. نام اين اثر «حسين منى و انا من حسين» 
است كه به كارگردانى سيدمحمدرضا ميرمحمد 
و تهيه كنندگى سيدافضل ميرلوحى در سازمان 
قرآن و عترت سپاه محمد رسول اهللا (صلى اهللا 
عليه و آله) تهيه شــده اســت. يادآور مى شود 
اين اثــر در حرم امام حسين(عليه الســالم) و 

بين الحرمين اجرا شده است.

«دانشنامه  علوم قرآن» 
پاسخى به شرق شناسان 

و غير مسلمانان است
فارس:  معاون علمى دانشــنامه علوم قرآن 
گفت: دانــش قرآن محصــول قرن ها تالش 
علمى مفســران و ارباب دانش هاى اســالمى 
اســت كه از دوره پيغمبر آغاز مى شــود و تا 
امروز ادامه دارد كه در اين دانش ســه ساحت 
پديده شناســى، روش ها و شــيوه هاى كشف 
مطالب و برداشت هايى از اين كتاب مورد توجه 

بوده است.
عبدالكريــم بهجت پور افزود: وقتى كســى با 
رويكرد غيراسالمى غيردينى بلكه ضد دينى 
پيرامون قرآن و پديده شناسى قرآن اظهارنظر 
مى كند، بى ترديد در مطالبى كه مطرح مى كند 
اين انگيزه ها و داشــته ها و نگاهش به قرآن را 
ظهور و بروز مى دهد. او دوست ندارد كه روشن 
و قطعى بشود كه قرآن به طور كامل در زمان 
پيغمبر متنش نگاشته شــده  است. او قبول 
نــدارد و نمى خواهد كه بپذيرد قرآن از طرف 
خدا به طور كامل بر پيغمبر ما نازل شده است، 
بنابراين متنى را مى نويسد كه موجب ترديد و 

همراه با شبهاتى بر ضد قرآن است.
به گفته وى، دانشــنامه  علوم قرآن تالشــى 
اســت براى ارائــه ديــدگاه شــيعه درباره 
مجموعه دانش علوم قرآن، با رويكرد پاسخ به 
شرق شناسان و غيرمسلمانان در رابطه با اسالم 
و با لحاظ مطالبى كه دانشمندان اهل سنت به 
غفلت يا به دليل بى اطالعى درباره مكتب اهل 

بيت و پيروان اين مكتب داشته اند.
حجت االســالم والمسلمين بهجت پور درباره 
ويژگى هاى دانشنامه علوم قرآن گفت: جامعيت 
نسبت به همه اقوال قابل توجه، مستند بودن 
تمامى گزاره هاى علمى، عدم تسامح و تساهل 
در مسائل علمى  از ويژگى هاى اين دانشنامه 
اســت، همچنين دايرةالمعارف تالش كرده 
است به شــبهاتى كه در هر يك از مداخل و 
پيرامون هر يك از مســائل علوم قرآنى وجود 
داشته است، حتماً پاسخ دهد. ما 34 مدخل را 

در چهار گروه اصلى تنظيم كرديم.

نامش مثل نماز باران است

به او، كه والدت ايشان، قداستى تازه را به آب 
بخشيد...

روبه روى «انتظار» ابرها
زير لب،

آهسته گفتم: ياحسين
اشك شوق پنجره 

سر ريز شد...
تشنگى،

بغضش شكست...
*

حس و حال «حرف» هايم
تازه شد...

زينب رز ثمالى (سوزان)

يك حديث / يك تصوير

يادداشت روز

درنگ

وقتى در فرازى 
از زيارت عاشورا 
مى گوييم: «َعُظَمْت 
ُمصيَبُتَك ِفى 
مواِت َعلى َجميِع  الَسّ
مواِت»  اَْهِل الَسّ
براى آن است كه 
آسمانيان ايشان 
را مى شناختند و 
تحوالت عالم را 
هنگام والدتشان 
ديده بودند

بــــــــرش

پاداش دادن صدقه در ماه شعبان
نكته

رســا: نايب رئيس مجمع نمايندگان طالب و فضالى حوزه 
علميه قم گفت: بر اساس روايات اگر كسى در شعبان صدقه 

دهد خداوند صدقــه او را نگهدارى و حفاظت مى كند تا روز 
قيامت بتواند از آن ذخيره استفاده كند.

اگر انسان توفيق كرامات و فيوضات ماه رجب را نداشته باشد، 
خداوند فرصت شعبان را در اختيار انسان قرار داده است، در 
ماه شــعبان المعظم بايد بسيار استفاده كرد و آماده ورود به 

ماه مبارك رمضان شد.
 حجت االســالم ســيد جالل رضوى مهر افــزود: يكى از 

شــب هاى مبارك ماه شعبان شــب نيمه شعبان است كه 
شب قدر اولياى الهى محسوب مى شود، دعا و ذكر فضيلت 
بسيارى دارد كه انديشه و عقالنيت انسان را متبرك به نور 

امداد الهى مى كند. 
بر اساس روايات، انسان براى به دست آوردن قله هاى سعادت 
بايد از رجب، شــعبان، رمضــان و فرصت هاى طاليى نهايت 

استفاده را ببرد.

اگر جهان امام حسين  را مى شناخت...

همه  رهبر  امام حسين(عليه الســالم) 
آزادگان اســت و مقابل ظلم ايســتاد. 
يكــى از خبرنــگاران خارجــى تعبير 
جالبى داشــت و مى گفــت: امروزه به 
دليل ظلم ناپذيرى يــك كارگر، همه 
جهــان روز كارگر را گرامى داشــته و 

جشن مى گيرند؛ اگر جهان و جهانيان 
امام حسين(عليه السالم) را مى شناخت 
و مى دانســت مقابل ظلم تا پاى جان 
ايســتاد و آزاده ماند، بى گمان برايش 
روز شهيد تعيين مى كرد و آن را گرامى 

مى داشت.

خبر

دل نوشته شما
پرسمانخبر

 حوزه  اســتاد محسن قرائتى در تبيين و 
تفســير آيه «هر (حكم يا) آيه اى را كه نسخ 
كنيم يا (نزول آن را) به تأخير اندازيم، بهتر 
از آن يا مثــل آن را مى آوريم، آيا نمى دانى 
كــه خداوند بر هــر چيزى قادر اســت؟» 
(107سوره بقره) گفت:  قبله مسلمانان ابتدا 
رو بــه بيت المقدس بود، اما چون يهود آن را 
دستاويز قرار داده و مى گفتند شما مسلمانان 
دين مستقل نداريد و رو به قبله ما مى ايستيد، 
به دستور خداوند قبله از بيت المقدس به مّكه 
تغيير يافت.  ايــن بار يهوديان، ايراد ديگرى 
را مطرح كردند كه اگر قبله اول درست بود 
پس چرا قبله را عوض كرديد و اگر قبله دوم 
درست است پس اعمال قبلى شما همه باطل 
اســت. قرآن در پاسخ اين ايرادها مى فرمايد، 
ما هيچ حكمى را نسخ نمى كنيم يا آن را به 
تأخير نمى اندازيم، مگر آنكه بهتر يا مثل آن را، 
جانشين آن مى سازيم. تغيير قبله و همچنين 
تأخير اعالم كعبه به عنوان قبله مسلمانان، 
داليل و اهداف مختلفى دارد كه شــما از آن 

غافل هستيد.  از آنجا كه احكام اسالمى، تابع 
مصلحت و حكمت اســت، بنابراين با تغيير 
زمان يا مكان يا شرايط، ممكن است مصلحِت 
امور نيز تغيير كند و حكم قبلى نسخ و حكم 
ديگرى جايگزين شــود. البته اصول احكام 
الهى ثابت و التغّير اســت، ولى در جزئيات 
و بخصوص امور حكومتى چنين امرى قابل 
پذيرش است.  اين آيه نشان مى دهد، اسالم 
بن بســت ندارد، چون يــك دين جهانى و 
جاودانى است، در كنار احكام ثابت، مى تواند 
به اقتضاى مصلحت اسالم، قوانين متغير نيز 

داشته باشد.

 احمد لشــگر نويس  حجت االســالم 
والمســلمين رنجبر در ويژه برنامه سخنرانى و 
بيان معارف دينى حرم مطهر رضوى با اشــاره 
به ضرورت توجه به عمق مفهوم دعا گفت: اگر 
ما حقيقِت دعا را متوجه نشــويم، شايد نسبت 
به دعا بدبين شــويم، اگر بنده اى بگويد «من 
آن قدر دعا كردم، به درگاه امام رضا(عليه السالم) 
آمدم از خدا حاجتم را خواســتم، ولى حاجت 
روا نشدم؛ پس من به دعا اعتقادى ندارم»، اين 
موضوع نشــان مى دهد كه او از دعا شناختى 
ندارد، بنابراين بر ما واجب اســت كه به اصل و 
ريشه دعا پى ببريم. اين كارشناس دينى ادامه 
داد: خيلــى از دعاهاى ما مانند خواســته هاى 
بيجاى يك كودك اســت كه والدين به خاطر 
عدم نياز كودك يا به دليل ضرر داشــتن براى 
او، به كودك نمى دهند؛ خداى متعال نيز چون 
از باطن خواســته هاى ما با خبر است، بنابراين 
دعــاى ما را به اجابت نمى رســاند، زيرا اجابت 
آن بــراى ما ضرر و زيــان دارد. وى با تأكيد بر 
اينكه دعا به معناى خواندن است، اظهار داشت: 

برخى به اشتباه بر اين باورند كه دعا به معناى 
خواستن است، اما غافل از اين هستند كه دعا 
به معنــاى خواندن خداســت، بنابراين وقتى 
ما خــدا را مى خوانيم، خداوند نيز بر اســاس 
نيازمان به ما نعمت و اجابِت دعا عنايت مى كند. 
حجت االسالم والمسلمين رنجبر ابراز كرد: اگر 
خيلى از دعاهايمان به اجابت نمى رسد، به خاطر 
اين است كه در ظاهر واجبات را انجام مى دهيم، 
ولى استعداد دريافت رحمت الهى را در خودمان 
ايجاد نكرده ايم، كسى كه با رفتار و زبانش اسباب 
عذاب و گرفتارى ديگران را ايجاد مى كند، هرگز 

طعم اجابت دعا را نخواهد چشيد.

حجت االسالم والمسلمين قرائتى: 
احكام اسالم بن بست ندارد

حجت االسالم والمسلمين رنجبر در حرم مطهر رضوى پاسخ داد 
چرا خيلى از دعاهايمان به اجابت نمى رسد؟ 

رسول اهللا(صلى اهللا عليه و آله) 
عنايت شده زينت بده. سپس 
به حورالعين دســتور  خداوند 
داد، خــود را زينت داده و براى 
زيــارت اين مولــود برويد و به 
مالئكه نيز دستور داد و فرمود 
بــه صف بايســتيد و براى اين 

    معارف ويژه والدت امام حسين

دو تفاوت اساسى معنويت مدرن و معنويت دينى
خبرآنالين/ حجت االسالم دكتر عبدالحسين خسروپناه،: معنويت دينى، 

دو تفاوت اساسى با معنويت 
مــدرن دارد: اول، تفــاوت 
روشى است؛ معنويت دينى، 
عالوه بر عقل آدمى از وحى 
الهــى و ايمــان دينى در 
شناخت معنويت و چگونگى 
دستيابى بدان بهره مى برد؛ 
اما معنويت مــدرن، تنها از 
عقالنيت خــود بنياد براى 

شناخت معنويت اســتفاده مى كند و وحى الهى و ايمان دينى را به عنوان منبع 
معرفت نمى پذيرد. 

دوم، تفاوت معرفتى است؛ معنويت مدرن، با توجه به آسيب هاى مدرنيته، همچون 
بحران هويت، بحران اخالق، بحران محيط زيســت و بحران خانواده، به ســمت 
معنويت رو آورده تا احساس آرامش از دست رفته را در كنار آسايش مدرن فراهم 
ســازد؛ ولى معنويت دينى مى خواهد جهانى معنوى براى بشر بسازد كه عالوه بر 
تأمين آرامش، آسايش بدون بحران هاى هويت و اخالق و خانواده و محيط زيست 

را نيز فراهم سازد. 
همچنين معرفت جديدى از معنويت و جهان معنا و نيز تكامل آدميان به سوى 

قرب الهى را براى انسان به ارمغان آورد.

معنويت دينى، 
دو تفاوت اساسى با معنويت 
مــدرن دارد: اول، تفــاوت 
روشى است؛ معنويت دينى، 
عالوه بر عقل آدمى از وحى 
الهــى و ايمــان دينى در 
شناخت معنويت و چگونگى 
دستيابى بدان بهره مى برد؛ 
اما معنويت مــدرن، تنها از 
عقالنيت خــود بنياد براى 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

آغاز مذاكرات  صادرات برق ايران به اروپا  تسنيم:وزير نيرو گفت: احتمال صادرات برق ايران به اروپا از طريق خاك تركيه وجود دارد و در اين زمينه مذاكراتى بين طرفين در حال انجام است كه در صورت 
نهايى شدن، اين مذاكرات با حضور تركيه، چندجانبه خواهد شد. «حميد چيت چيان» با بيان اينكه «در حال حاضر ايران با هفت كشور همسايه خود ارتباط الكتريكى دارد»، گفت: بزودى با كشورهاى گرجستان و روسيه 
نيز اين ارتباط الكتريكى برقرار خواهد شد. وى با اشاره به اينكه ايران در حال حاضر در تأمين نفت قاره اروپا نقش دارد، گفت: اخيراً ايران تصميم گرفته است كه سرمايه گذارى الزم در حوزه LNG هم داشته باشد. 

در همايش تجارى ايران واروپا اعالم شد
مشكالت اقتصادى در كوتاه مدت قابل رفع نيست

اقتصاد: رئيــس كل بانك مركزى 
با تأكيد براينكه قطار اقتصاد ايران 
به ريل اصلى خود برگشــته است، 
گفت:در يك دوره محدود، نمى توان 
و نبايد انتظار رفع تمامى كاستى ها و 

مشكالت را داشت.
ولى اهللا ســيف در مراسم افتتاحيه 
چهارمين همايش تجــارى ايران و 

اروپا ادامه داد: بندهايى كه در سال هاى پيش، بر دست و پاى نظام بانكى ايران 
بسته شده بود، يكى پس از ديگرى باز شد.

وى همچنين از خروج بانك هاى ايرانى از فهرست تحريم ها خبر داد و گفت: در 
نتيجه اجراى برجام، ارتباط سوئيفتى بانك هاى ايرانى برقرار شد. 

وزير امور خارجه  نيز با بيان اينكه زنجيرهايى كه به دليل تحريم هاى هسته اى 
بر دست و پاى سيستم بانكى بسته شده بود باز شد، گفت: در حوزه عملياتى به 

شرايط قبل تحريم نزديك شده ايم. 
محمدجواد ظريف دراين همايش  افزود: در ماه هاى پايانى دولت و در حالى كه 
قريب به يك سال و چهار ماه از اجرايى شدن برجام مى گذرد زمان مناسبى است 
تا به گشــايش هاى اقتصادى ناشى از برجام و ظرفيت هاى مغفول آن با عنايت 

بيشترى پرداخته شود.
معاون اقتصادى بانك مركزى هم با اشاره به رشد 17/1 درصدى پايه پولى و 23/2 
درصدى نقدينگى در سال 95، گفت: حجم نقدينگى در پايان سال 95 به 1253 

هزار ميليارد تومان رسيد.
پيمان قربانى افزود:  نرخ تورم از 40/4 درصد در مهر 92 به 9/5 درصد در اسفند 

95 رسيد كه در واقع وعده تورم تك رقمى بعد از 26 سال محقق شد.
على ديواندرى رئيس پژوهشــكده پولــى و بانكى هم دراين همايش  بيان كرد: 

راه اندازى شعب بانك هاى ايران و اروپا در دستور كار قرار دارد.

مركز پژوهش هاى مجلس
فضاى كسب و كار سه رتبه سقوط كرد

 فارس: مركز پژوهش هاى مجلس 
به جزئيات گزارش سال 2017 بانك 
جهانى در خصوص انجام كســب و 
كار ايران پرداخت. در گزارش سال 
2017، ايران در رتبه 120 از ميان 
190 كشــور قرار گرفته است. تنها 
اصالح ثبت شــده در گزارش سال 
2017 براى ايران، بهبود و توســعه 

پنجره واحد تجارى است كه تبعات آن در كاهش اندك زمان صادرات و واردات 
قابل مشاهده است، اما با توجه به بهبود بيشتر ساير كشورها در اين موضوع، رتبه 
ايران در نماگر تجارت فرامرزى از 167 به 170 در سال 2017 تنزل يافته است.

ممنوعيت واردات پوشاك به صورت فردى
ايســنا:معاون فنى و امور گمركــى گمرك اعالم كرد كه واردات پوشــاك به 
صورت فردى ممنوع بوده و براى انجام اين كار تنها شــركت هاى ثبت شــده و 

نمايندگى هاى مجاز مى توانند اقدام كنند.
فرود عسگرى در نامه اى به مجتبى خســروتاج، رئيس سازمان توسعه تجارت، 
تصريح كرده اســت كه هرگونه واردات پوشاك به كشور به صورت تجارى صرفاً 
از طريق دريافت گواهى فعاليت، مطابق شرايط دستورعمل نحوه صدور گواهى 
فعاليت نمايندگان و شــعب شركت هاى خارجى عرضه كننده پوشاك در ايران 
مجاز است. وى گفته است: در غير اين صورت، واردات پوشاك، قاچاق تلقى شده 

و برابر مقررات با آن برخورد خواهد شد.

ميز خـــبر

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   قرار بود طى 
سال هاى گذشته وحتى در دولت قبل اليحه 
اصالح نظام بانكى كشور در مدت سه ماه و 
با هدف تقويت نقش نظارتى و سياستگذارى 
بانك مركزى، كاهش مطالبات غير جارى، 
بررسى تشــديد تنگناى اعتبارى در دو بُعد 
كاهش دسترسى و افزايش هزينه تسهيالت، 

به مجلس برود. 
به گفته برخى نماينــدگان مجلس، دولت 
يازدهم نيز قرار بود اليحه اصالح نظام بانكى 
را ظرف ســه ماه به مجلس بيــاورد كه اين 
وعده نيز مانند دولت قبل عملى نشد. دراين 
وضعيت مجلس دســت به كار شده و طرح 
اصالح نظام بانكدارى را دنبال مى كند. حتى 
يكى از مشكالتى كه موجب شد تا مجلس با 
جديت به مسئله اصالح نظام بانكدارى ورود 
كند سايه سنگين  شبه بحران  برسر بسيارى 
از بانك هاست، به طورى كه  نقدينگى سمى 
يا فريز شده وكاهش قدرت تسهيالت دهى 
بانك ها نيــز همچنــان از معضالت جدى 
سيستم بانكى است. از سوى ديگر نرخ هاى 
باالى سود بانكى به گونه اى است كه افزايش 
دستورى و بى ضابطه اين مسئله بدون در نظر 
گرفتن آيتم هاى مختلف از جمله هزينه هاى 
توليد موجب شد تا كارخانجات وصنايع امروز 

با يك بحران گسترده مواجه شوند. 

 طرح كامل 235 ماده اى مجلس
در اين راستا كميسيون اقتصادى مجلس با 
ارائه طرح 235 ماده اى از حدود ســه سال 
پيش پيگير طرحى اســت كــه وظيفه اش 

اصالح نظام بانكى كشور است.
در اين زمينه نايب رئيس كميسيون اقتصادى 
مجلس با تشــريح طرح اصالح نظام بانكى 
كشــور كه از سوى مجلس در حال بررسى 
است، به خبرنگار ما گفت: يكى از چالش هاى 
اساسى كشــور بحث مشكالت نظام بانكى 
است و اين مسئله بقدرى حاد شده كه اكثر 
مراجع عظام تقليد نگرانى و دغدغه هاى خود 

را در اين باره مطرح مى كنند.
ناصر موســوى الرگانى با اشاره به جلسات 
متعدد كميســيون اقتصادى مجلس درباه 
اصالح نظام بانكى كشور و رفع نقايص قوانين 

قبلى تصريح كرد: مشكالت نظام بانكى به 
گونه اى افزايش يافته كه اغلب توليدكنندگان 
و سرمايه گذاران ما را نيز فلج كرده كه شايد 
يكــى از داليل ركود فعلى در كشــور نظام 

بانكى ماست.

 فعاليت شبه ربوى
وى با اشــاره بــه اين مطلب كــه دريافت 
ســودهاى باال و مبالغ باالى جرايم ديركرد 
موجب توقــف فعاليت وتعطيلــى برخى 
كارخانجات و شركت هاى توليدى و صنعتى 
و كاهش ظرفيت فعاليت آن ها شــد، اظهار 
داشــت: حتى برخى مراجع تقليد معتقدند 
كه فعاليت هاى بانكى ما حالت شبه ربوى نيز 

پيدا كرده است.    
موسوى در ادامه خاطرنشان كرد: دولت طى 
سال هاى اخير قرار بود كه اليحه اصالح نظام 
بانكدارى را به مجلس بياورد كه اين موضوع 
در دولت قبل هم پيگيرى شد وقرار بر اين 
بود تا در ابتدا وزير اقتصاد دولت قبل، ســه 
ماهه اين اليحه را به مجلس بدهد كه در اين 

زمينه خلف وعده شد.
وى با بيان اين كه در صورت تصويب نهايى 
اين طرح بســيارى از مشكالت نظام بانكى 
كشور مرتفع مى شــود، خاطرنشان كرد: به 
عنوان مثال در بحث جرايم ديركرد كه مورد 
انتقاد اكثر مراجع عظام تقليد است، تحوالتى 
بوجود مى آيــد واحتمــاال در آينده جرايم 

ديركرد نخواهيم داشت.

وى افزود: همچنين برخى قوانين بانكدارى 
بانك مركزى در كميته اقتصادى كميسيون 
مورد بررســى وبازبينى قرار گرفته كه اين 
طرح در 6ماهه اول سال 96 و تا شهريورماه 
در صحــن علنى مجلس به تصويب خواهد 
رسيد. موســوى در پاســخ به اين پرسش 
كه آيا براى ســودهاى بانكى هم كه از نظر 
مراجع و كارشناسان حالت شبه ربوى دارند 
برنامه اى داريد؟ خاطرنشــان كرد: بله، اين 
موضوع نيز در دست بررسى و بازنگرى است 
چرا كه ما معتقديم بانك ها در كشور بايد به 
رسالت اصلى و واقعى خود كه كار پولى است 
برگردند و از بنگاه دارى و دريافت سودهاى 

آنچنانى خارج شوند.

 سرمايه مردم در دست بانك ها 
نايب رئيس كميسيون اقتصادى مجلس در 
ادامه گفت: هم اكنــون برخى بانك ها و يا 
مؤسسات مالى مى آيند و در مدت كوتاهى 
ســرمايه هاى مردم را با وعده هايى به جيب 
مى زننــد در حالــى كه بانــك مركزى نيز 

مى گويد كه اين ها غيرمجاز هستند.
وى با تأكيــد بر اين موضوع كه اگر بانك ها 
به رســالت اصلى خود توجه كنند سرمايه 
مردم نيز با مشكل مواجه نمى شود، تصريح 
كرد: بانك هاى ما هم اكنون به دنبال دريافت 
ســود بيشتر هســتند وبه همين دليل نيز 
تسهيالتى كه به بخش توليد و صنعت داده 
مى شود گران تمام شده و پس از مدتى آن ها 

را در بازپرداخت پول وسود با مشكل مواجه 
مى كنند. وى اظهار داشت: همين موضوع هم 
موجب جمع آورى بسيارى  از كارخانه هاى 
توليد وصنعتى  در كشور شده و بانك ها به 
واسطه طلب ها و جرايم ديركردى كه فعاالن 
اقتصادى دارند، كارخانه هــا واموال آن ها را 
تملك مى كنند در حالى كه به دليل استفاده 
نكردن صحيح از اين كارگاه ها ويا كارخانه ها، 

آن ها در حال خاك خوردن هستند.
وى افــزود: به دليل همين نبود مديريت در 
سيستم بانكى بر توليد و صنعت بايد سراغ 

برخى فعاالن را در خانه ويا زندان گرفت.
موسوى تصريح كرد: در طرح جديد اصالح 
نظام بانكى كشــور از پيشــنهادات بخش 
خصوصى، اتــاق بازرگانى، تعاون و ســاير 
بخش هاى اقتصادى كمك گرفته شده است.

 قانون سال 62پاسخگو نيست
نماينده آبادان و عضو كميسيون اقتصادى 
مجلس هم در اين زمينه گفت: قانون فعلى 
بانكدارى بدون ربا مربوط به ســال هاى 62 
و 63 اســت كه نيازمند نگاه تازه و مناسب 

سازى با توجه به مقتضيات 
زمان مى باشد.

كرد:  تصريح  كعبــى  عامر 
مبتنى  اســالمى  بانكدارى 
ربا مى باشــد كه  بر حذف 
از اين حيث قوانين موجود 
در نظــام بانكدارى ما هيچ 
اين مهم كه  با  ســنخيتى 
همواره از ســوى مراجع به 

آن تأكيد مى شود، ندارد.
وى با بيان ايــن كه يكى از 
ترين علــل تعطيلى  اصلى 
يــا نيمــه تعطيــل ماندن 
قوانين  توليــدى  واحدهاى 

بانكدارى فعلى تشخيص داده شده كه نفس 
توليدكننده را مى گيرد، اظهار داشت: نظام 
بانكى ما بايد در خدمت توليد كشور باشد اما 
متأسفانه در حال حاضر حمايت نظام بانكى 
از حوزه توليد كشور رضايت بخش نبوده و 
بايد تمامى آحاد مردم ناظر تحولى جدى در 

اين حوزه باشند.

آخرين خبرها از طرح  اصالح نظام بانكى در مجلس 

اختالف 2/5درصدى نرخ تورم خيز مجلس براى حذف جرايم بانكى
اعالمى مركز آمار و بانك مركزى

مهر: مركز آمــار ايران نرخ تورم فروردين ماه را 
6/9 درصد اعالم كرد؛ نرخ تورم نقطه به نقطه نيز 
9/4 درصد بوده است، اما بانك مركزى هفته قبل 

تورم فروردين ماه را 9/5 درصد اعالم كرده بود.
بانك مركزى همچنين اعالم كرد: شاخص بهاى 
توليدكننده در دوازده ماه منتهى به فروردين ماه 
1396 نسبت به دوازده ماه منتهى به فروردين 
ماه 1395 به ميز  ان 5/4 درصد افزايش يافته است.

10 كارخانه توليدكننده فوالد 
تعطيل شدند

نسيم آنالين :رضا شهرستانى مديرعامل شركت 
توليد نورد و قطعات فوالدى در رابطه با وضعيت 
صنعت فوالد در سال 95 بيان داشت: حداقل 10 
كارخانه را كه بنده خودم مطلع هستم كه ديگر 

توليدى ندارند.
عضو هيئت مديره انجمن فوالد عنوان كرد: 
بســيارى از كارخانه ها تعطيل و تعداد ديگر 
هم بــا ظرفيــت 30 و در نهايت 70 درصد 

توليد داشته اند.

حذف7900 ميليارد تومان 
ازارزش سبد سهام عدالت

فارس: طبق بررســى ها از آخريــن تغييرات 
دارايى هاى ســهام عدالت، جمعــاً مبلغ 8300 
ميليارد تومان طبق دو مصوبه هيئت وزيران از 
پورتفوى (ســبد) سهامداران عدالت حذف و در 
مقابل تنها 400 ميليارد تومان اضافه شده است.

دولت در ســال هاى گذشــته ســعى كرد تا با 
مصوبه هاى پياپى ارزش دارايى هاى سهام عدالت 
را كمتر كند تا مالكيت شــركت هاى بزرگ را 

همچنان در دست خود بگيرد.

بسته خبر

يكى از مشكالتى 
كه موجب شد تا 

مجلس با جديت به 
مسئله اصالح نظام 

بانكدارى ورود 
كند سايه سنگين  

شبه بحران  
برسر بسيارى از 

بانك هاست

بــــــــرش

رئيــس كل بانك مركزى 
با تأكيد براينكه قطار اقتصاد ايران 
به ريل اصلى خود برگشــته است، 
گفت:در يك دوره محدود، نمى توان 
و نبايد انتظار رفع تمامى كاستى ها و 

ولى اهللا ســيف در مراسم افتتاحيه 
چهارمين همايش تجــارى ايران و 

مركز پژوهش هاى مجلس 
 بانك 
جهانى در خصوص انجام كســب و 
كار ايران پرداخت. در گزارش سال 
 از ميان 
 كشــور قرار گرفته است. تنها 
اصالح ثبت شــده در گزارش سال 
 براى ايران، بهبود و توســعه 
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ايستگاه روزنامـه صبـح ايـران
i s t g a h @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

 مقام معظم رهبري: خليج فارس خانه ماست. خليج فارس 
جاى حضور ملت بزرگ ايران است.

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)  
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گزارش از شخص

تئورى «بال» و «وبال»
«موسوى الرى» مى گويد اصالح طلبان در انتخابات 2 نامزد نخواهند داشت

 ايستگاه/ مجيد تربت زاده  امروز از بزرگان 
و شــيوخ جريان «اصالح طلبى» به شمار مى آيد 
و سخنانش در باره انتخابات مى تواند كمك كند 
حدس بزنيم كه رفتار آينــده نامزدهاى اصالح 
طلب چگونه خواهد بود. «موسوى الرى» اگرچه 
مدت ها بود كمتر با رســانه ها سخن مى گفت – 
يا رسانه ها كمتر سراغش مى رفتند – اما با گرم 
شدن تنور رقابت هاى انتخابات و سياسى تر شدن 
فضا، وقتى آرام آرام ســر وكله چهره هاى كمتر 
ديده شده سياســى هم در سايت ها و روزنامه ها 
پيدا شد، او نيز به صحنه آمد. نايب رئيس شوراى 
سياستگذارى اصالح طلبان ديروز نشست خبرى 
برگزار كرد و گفت « ... ما در  اين انتخابات دو نامزد 
نخواهيم داشت ... در نهايت شوراى سياستگذارى 
كمك مى كند در مرحله نهايى يك نفر را معرفى 
كنيم...اين كار بــا هماهنگى دو داوطلب صورت 

مى گيرد كه چگونه كنار بروند».

  از  مجلس به وزارت كشور
63 سال پيش در شــهر «ُمهر» جايى در جنوب 
استان فارس و از توابع شهرستان «الر» زاده شد. 
پدرش از روحانيون سرشناس منطقه بود و مانند 
خيلى هاى ديگر دوســت داشت لباس روحانيت 
را بــر تن «عبدالواحد» هم ببيند. فرزند راه پدر را 
دنبال كرد و تحصيــالت حوزوى را تا خارج فقه 
و اصول ادامه داد. در نخســتين مجلس شوراى 
اسالمى نماينده مردم «الر» بود و در مجلس سوم، 
نماينده مردم تهران. در نخستين دولت اصالحات 
معاون حقوقى – پارلمانى رئيس جمهور شــد و 
در دوره دوم اين دولت به وزارت كشــور رسيد. 
عضويت در شوراى ســردبيرى روزنامه «سالم»، 
مشاوره و رياست كتابخانه ملى، تدريس در حوزه 
علميه قم و عضويت در «مجمع روحانيون مبارز»  

را هم البد خبر داريد!

  چرا موسوى الرى؟
اصالح طلبى و عضويت در مجمع روحانيون مبارز 
تنها دليل شهرت «موسوى الرى» نيست. همان 
طــور كه تنها همين دو بهانــه، دليل گزارش از 

شخص نوشتن در باره اش نيست. اول وقت امروز 
(ديروز) وقتى داشــتيم سوژه هاى ريز و درشت و 
بهانه هاى خبرى و غير خبرى هركدام را ســبك 
و ســنگين مى كرديم، ديديم چه كسى بهتر از 
«موسوى الرى» كه هم سابقه وزارت كشور را دارد 
و متولى برگزارى انتخابات رياست جمهورى بوده 
و هم نخستين انتخابات شوراهاى شهر و روستا 
در دوره وزارت او برگزار شده است؟ تازه حوادث 
سال 78 در كوى دانشگاه، نقطه نظرهاى خاص 
او در جريان فتنه 88 و پس از آن، تعاريفى كه از 
كاركرد اصالح طلبى و اصولگرايى دارد و ... خيلى 
چيزهاى جالب ديگر هم پيدا مى شود كه هر كدام 

مى توانند بهانه نوشتن از «موسوى الرى» باشند.

  مشكل نداريم
بديهى است، مدافع سرسخت و خستگى ناپذير 
ديدگاه هاى اصالح طلبانه است. چند سال پيش 
در پاســخ به انتقاد از عملكرد اين جريان گفته 
بــود: «وقتى جريانى اعالم مى كنــد ما زير چتر 
قانون اساســى و در چارچوب ميثاق بين مردم 
و حاكميت فعاليت مى كنيم، طبيعى اســت در 
مقابل حاكميت نيستند... مجموعه اصالح طلبان 
هيچ وقت نگفتند ما با ساختار نظام و قانون اساسى 
مشكل  داريم و كاركرد و عملكرد اين جريان نيز 
ساختارشكنانه نبوده و نيست؛ اما اگر منظور اين 
باشد كه با جريان اصولگرا مشكل داريم، درست 
اســت، چون ما ديدگاه هاى آن ها را قبول نداريم 
و برنامه هــاى آن ها را براى اداره كشــور ناكافى 

مى دانيم...».

  نظريه «بال» و «وبال»
از اين ها فراتر، موسوى الرى، جريان اصالح طلبى 
را «بال» نظام مى داند . البته در عالم رقابت سياسى، 
مثالً، مرام مى گذارد و همان طور كه از نقش مهم 
چند صدايى در جامعه مى گويد، سهمى برابر هم 
براى جريان رقيب قائل مى شــود: «نظام دو بال 
اصالح طلبى و اصولگرايى دارد... شــما اگر ديوار 
آهنى جلوى اصالح طلبان بكشيد كه نيايند و وارد 
فعاليت نشوند، آن جريان مقابل هم نمى تواند كار 

كند... شــما يك بال نظام كه اصالحات هست را 
ببنديد، حتماً با آن بال ديگر كه اصولگرا هست، 
زمينگير خواهد شد...». در جناح مقابل اما بودند 
كسانى كه نه تنها اهل مرام گذاشتن نبودند، بلكه 
بر خالف نظريه «بال» موســوى الرى، به تئورى 
«وبال» اعتقاد داشــتند! «حميد رضا مقدم فر» در 
پاســخ به اين گفته وزير كشور دولت اصالحات 
گفته بود: « هر ظرفيت و بازيگرى كه در راستاى 
اهداف نظام فعاليت و مجاهدت داشــته باشــد 
مى توانند بالى باشد براى پرواز و ارتقاى نظام؛ اما 
اگر آن بازيگــر و آن جريان فكرى دچار اعوجاج، 
انحراف، براندازى يا همسو شدن با دشمنان نظام 
بشــود ديگر نمى تواند بال باشد و به «وبال» نظام 

تبديل مى شود».

  لباس شخصى ها
دوره وزارتش پُر اســت از حوادث ريز و درشــت 
سياسى و اجتماعى. رويدادهاى نه تلخ و شيرين كه 
تنها تلخ! از آشوب 18 تير در كوى دانشگاه تهران 
بگيريد تا ناآرامى ها و رخدادهاى «المرد، سنندج ، 
سميرم و خراسان»  ، ترور سعيد حجاريان، ظهور 
پديده لباس شخصى ها و... . منتقدانش معتقدند 
ريشــه بيشــتر اين ماجراها به مديريت غلط و 
ناكارآمد «موســوى الرى» بــر مى گردد. خودش 
اما در دفاع از عملكردش مى گويد : «در دوره من 
مشكل بزرگى بود به نام لباس شخصى ها...اگر اين 
پديده را دنبال كنيد به ريشه بسيارى از مسائل آن 
زمان پى مى بريد...آن ها معتقد بودند نبايد بگذارند 
دولت وقــت كارش را انجام بدهد...آن ها امكانات 
داشتند، تجهيزات داشتند، هرجا مراسمى بود بر 
هم مى زدند ... قوه قضاييه بايد دستگاهى كه اين 
جريان را سازماندهى مى كرد شناسايى مى كرد كه 

متأسفانه آن ها را ريشه كن نكرد...».

البته شــايعه زمين خوارى اش هم مدتى ســر 
زبان ها بود اما خودش در پاسخ آن ها گفت : بنده 
هيچ زمانى متهم به زمين خوارى نشــدم و آقاى 
وزير كشاورزى گفتند كه موسوى الرى براى يك 
دانشگاه و مؤسسه سال 74 يك زمين گرفته اما 
نه براى شــخص خودش ايــن موضوع را مطرح 
كردند تا بهره بردارى انتخاباتى كنند كه بعد آمدند 
عذرخواهى كردند... اين زمين را براى دانشــگاه 
رسمى و قانونى گرفتم و اكنون دانشگاه آنجا داير 

است و دانشجو دارد.

  نمى خواهم صحبت كنم...
28 آبان ســال 94 وقتى براى سخنرانى در يك 
همايش به ورامين رفته بود از سوى عده اى كه 
خبرگزارى ها آن ها را افراطى ناميدند مورد حمله 
قرار گرفت. با اين وجود ســخنرانى كرد و البته 
حرفى از لباس شخصى ها و نيروهاى خودسر نزد 
و بــه جايش گفت: « تفكرى كه بگويد فقط بايد 
از من پيروى كنى، تفكرى داعشــى است. راهى 
را نرويم كه چهره جمهورى اســالمى را همچون 
داعش جلوه دهيم». در باره تقلب در انتخابات 88  
به صراحت مى گويد در سازوكار انتخاباتى ايران 
امكان تقلب وجود ندارد و بعد اضافه مى كند « اگر 
مكانيســم هاى قانونى رعايت شود»!   وزير كشور 
دولت اصالحات همانطور كه ديروز و در نشست 
خبرى حاضر نشــد به صراحت بگويد از ميان دو 
نامزد جريان اصالح طلبى كداميك به نفع ديگرى 
كنار مى رود، چند سال پيش هم وقتى خبرنگارى 
از او پرســيد آيا در انتخابــات 88 تقلب صورت 
گرفت؟  پاســخ داد: اين پرسش هاى شما شبيه 
بازجوهاســت و دنبال اين هستيد كه من بگويم 
سرانجام در آن زمان تقلب صورت گرفت يا خير، 
من در مورد سال 88 نمى خواهم صحبت كنم!    
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كارنامه 100 روزه
باشگاه خبرنگاران/  خبرگزارى فرانسه با اشاره 
به بى تجربگى سياسى ترامپ نوشت: كارنامه كارى 

100 روز نخست رياست وى وحشتناك است. 

معيار مضحك
باشــگاه خبرنگاران/ به نوشته اينديپندنت، 
ترامــپ در واكنش بــه انتقادها دربــاره عمل 
نكردن به تعهداتش در 100 روز نخست رياست 
جمهورى اش، توييت كرد: ســنجيدن بر اساس 
100 روز نخست رياست جمهورى اش يك «معيار 

مضحك» است.

دايره واژگانى 77 كلمه اى
فرانســه،  خبرگزارى  گــزارش  بــه  فرارو/ 
در شــرايطى كه بيش از ســه ماه از شــروع 
رياســت جمهورى ترامپ مى گذرد، بسيارى 
از آمريكايى ها معتقدنــد كه دايره واژگانى او 
از 77 كلمه گســترده تر نيست و او از دولت، 
تاريخ، علوم، فلسفه، هنر ناآگاه است و توانايى 

تشريح مسائل ريز را ندارد.

نخستين شفاف سازى 
الف/ مصطفى ميرســليم- نامزد حزب مؤتلفه 
اســالمى- با انتشــار فيش حقوقى اش، درباره 

دستمزد ماهانه اش شفاف سازى كرد. 

برنده مناظره اول 
باشگاه خبرنگاران/ حق شناس- عضو حزب 
اعتماد ملى- در مصاحبــه اى مى گويد: فارغ 
از كيفيــت مناظره بايد گفــت برنده مناظره 
اول صداوســيما بود زيرا توانست شمار قابل 
توجهى از بينندگان را پاى تلويزيون بنشاند. 
او همچنين درباره حضور جهانگيرى مى گويد:  
من هفت ماه پيش ضرورت حضور يك نامزد 
اصالح طلب را پيشــنهاد كردم كه به مذاق 

دولتى ها خوش نيامد.

گزينه ترور، روى ميز 
ميزان/ استار نوشــت: يك مقام ارشد آمريكا با 
نامناسب خواندن گزينه نظامى عليه پيونگ يانگ، 

گزينه ترور «كيم جونگ اون» را توصيه كرد.

انتخابات بدون پوستر
الف/ با فرا رسيدن پنجمين دوره انتخابات شوراها 
برخى نامزدها ديگر نامزدها را براى داشتن شهر 
و شوراى پاك، به «پويش انتخابات بدون پوستر» 

فرا مى خوانند. 

واكنش وعاظ
شــفاف/ شــمارى از وعاظ و خطباى تهران 
با محكوم كــردن اهانت يك ســتاد انتخاباتى 
نامزدرياست جمهورى در ايالم به ساحت مقدس 
امام رضا-عليه الســالم- با صدور بيانيه اى اعالم 
كردند چنانچه اين رخداد تكرار شود يا ادامه يابد 

سكوت نخواهند كرد.

نسخه ضدايرانى 
فارس/ «كليفورد مى»- بنيانگذار «انديشكده دفاع 
از دموكراســى ها» كه به شدت رويكرد ضد ايران 
دارد- در يادداشــتى به دولــت «ترامپ» توصيه 
مى كند، قــرارداد فروش هواپيماهاى ســاخت  

بوئينگ و ايرباس با ايران نبايد اجرايى شود. 

افشاگرى گرت پورتر 
فارس/ «گرت پورتر» تحليلگر و روزنامه نگار 
تحقيقى آمريكايى در يادداشــتى در پايگاه 
«تروث اوت»، نشــانه هايى كــه كذب بودن 
ادعاى حمله شــيميايى دولت ســوريه را به 
خان شــيخون ثابت مى كند، برشمرده است. 
او مى نويسد: دكتر پوستول- تحليلگر فناورى 
نظامى- نيز اين گونه نتيجه گيرى مى كند كه 
دستگاهى كه گاز سارين از آن منتشر شده، 
نه از هوا بلكه بر روى زمين بوده و فعال شده، 
بدين معنا كه حمله شيميايى، نتيجه يورش 

هوايى ارتش سوريه نبوده است.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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حكايت ُشكر و ناسپاسى

1ـ بفهميم و بخواهيم : گفته اند... هميــن كه به اين دنيا 
آمده ايم و فرصت «بندگى» داريم، «نعمت» است.... همين كه نََفس مى كشيم و ضربان 
قلب ما مى  زند؛ «نعمت» اســت... همين كه در عالم «ذرگى» و انتخاب اول نمانده  و 
به اين دنيا آمده ايم تا «حرف و عمل مان همزمان شــود»، نعمت است. گفته اند كه 
فهم نعمت ها نيز «نعمت» است... گفته اند «ُشكر»، اندازه فهم نعمت را معلوم مى كند. 
2ـ قدر گلستان : نعمت هاى خدا در گوشه و كنار زندگى دنياى ما پراكنده شده اند 
و لمس مى شوند. آن قدر زيادند كه گاهى تشخيص  بعضى از آن ها در تشخيص بعضى 
ديگر، گم مى شود... تا مى آييم نعمتى را درك كنيم، از درك بقيه جا مى مانيم... وقتى 
طلوع خورشيد... با رايحه دلپذير هواى صبح... و منظره زيباى پيش چشم ... و رسيدن 
خبرى خوش... و ياد خاطره اى شــيرين؛ دچار «تقارن نعمت ها» مى شويم. فراوانى 

تقارن نعمت ها، «تشخيص و شكر»شان را دشوار مى كند. 
3ـ از زندگــى چه مى خواهيم؟ «زندگــى» براى بعضى از مــا، مجموعه اى از 
كارهاى «معمولى» كه ممكن اســت اندكى «واجبات دينى» هم چاشنى آن بشود... 
آشاميدن ها... ديدارها!... و براى گروهى ديگر، زندگى، فراتر از اين هاست. گروه اول، 
فقــط «ظاهر نعمت ها» و «نعمت هاى ظاهرى» را مى بينند... نمى دانند كه در باطن 
نعمت ها چه مى گــذرد و نعمت هاى باطنى (همان ها كــه در باطن مايند و ديده 
نمى شوند) چيستند. «پيامبر» و «امام» را درك مى كنند اما نمى دانند حضورشان در 
زندگى چگونه است. «ُشكر» را مى فهمند اما تأثيرش را بر زندگى نمى دانند. گروه دوم، 
ظاهر و باطن همه چيز را «با هم» مى بينند... و عالوه بر ديدن، «درك» مى كنند... يعنى 
تأثير رفتارهاى ظاهرى را بر «باطن زندگى» مى دانند. گروه اول، «زنده»اند... اما گروه 
دوم، «زندگى» مى كنند. بهره مندى زنده نماها و زندگان از نعمت هاى دنيا يكســان 

است اما ُشكرشان يك جور نيست.
4ـ سپاس و طمع : پيشــوايان ما براى «ُشكر»، شــيوه ها، كلمه ها و دعاهايى را 
پيشــنهاد كرده اند. ياد گرفته ايم كه به محض يادآورى نعمتى، «كلمه هاى ُشكر» را 
بگوييم. اغلب، شكر ما نسبت به «فايده اى است كه نعمت ها براى ما دارند»... پيشوايان 
گفته اند كه «ُشــكر حقيقى»، به خاطر فضِل پروردگار اســت كه بى منَّت در نعمت 

گذاشته است.
5ـ نرسيدن نِقمت ها: براساس سخن پيشوايان ما، نتيجه طبيعى ُشكر، «فراوانى 
حتمى نعمت» است. گاهى شــكر مى كنيم و نعمت ها فراوان نمى شوند. آيا شكر، 
بى تأثير بوده است؟... شكر بى تأثير نيست اما فراوانى نعمت، فقط «ظاهرى» نيست. 
گفته اند كه پيشــگيرى از حادثه ها و بيمارى ها نيز نعمت است. باالترين «درآمد»، 

بى نيازى از «مخارج» است. 
6 ـ َمرَكب هاى جان ما: در ســخن پيشوايان ما، نعمت هاى ظاهرى، نمونه هاى 
بسيارى دارند: سالمت... ثروت حالل... خانه خوب... همسر متناسب... فرزند صالح... 
نزديكى محل كار به خانه... بى نيازى مالى به ديگران... آرامش كشور... و شبيه اين ها. 
براى نعمت هاى باطنى هم نمونه هاى بسيارى ياد شده است: توفيق عبادت خداوند... 
شــناخت «امام»... واليت ولى... توفيق زيارت... توفيق گريستن بر مصايب حضرت 
«سيدالشهدا(ع)» و مشابه اين ها. گويا نعمت هاى ظاهرى را بخشيده اند تا نعمت هاى 

باطنى را بشناسيم و از آن ها استفاده درست كنيم.
 7ـ  آنچه ديده مى شود: نعمت هاى ظاهرى مدام به چشم مى آيند و با كمى تََقيُّد 
و اعتقاد به «شكرگزارى» و تكرار كلمه ها و دعاهاى شكرـ  آدم هاـ  «شاكر» مى شوند... 
اما نعمت هاى باطنى، به خاطر ديده نشدن و لمس نشدن ها، فراموش مى شوند. شايد 
به همين دليل است كه تأكيد بر نعمت هاى باطنى در سخن پروردگار و پيشوايان 
دينى ما بيش از تأكيد بر نعمت هاى ظاهرى اســت... و تأكيد كرده اند كه واالترين 

شكر، «استفاده درست از نعمت ها»ست.   
  8ـ زائر شاكر: گفته اند كه «قدر نعمت» را كسى مى داند كه از آن محروم شده باشد. 
براى منى كه بى خيال و شــتاب زده... در «تكرارى هميشــگى»، به «زيارت» مى روم؛ 
درك نمى كنم كه كســى در جايى از دنيا، عمرى به حســرت زيارت نشسته است. 
گفته اند هنگامى شــاكر نعمت «زيارت» خواهم شــد كه قدر لحظه لحظه آن را با 
آرامش... ادب و احترام به زائران ديگر بدانم. دريافت، تلخيص و بازنويســى از كتاب 
شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از شركت «اسوه». صفحه 597. «دومين 
... شاِكَرًه لَِفواِضِل  زيارت نامه اميرمؤمنان على(ع) مشهور به زيارت امين اهللا»:ـ  (اللُّهمَّ
نَعمائِك... ذاِكَرًه لَِسوابِِغ آالئك) خداى من!... يارى ام كه كن به خاطر نعمت هاى فراوان 

ظاهرى ام سپاسگزارت باشم و نعمت هاى باطنى ام را نيز فراموش نكنم.

ايوان ِشفا (10)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

االخبار
روزنامه االخبار -چاپ لبنان- در گزارشــى با تيتر «ترامپ... 
صد روز شــوخ طبعى» 100روز اول رياست جمهورى ترامپ 
را بررســى كرده و مى نويسد: او در دســتيابى به بسيارى از 
قول هاى انتخاباتى اش ناكام مانده اســت. االخبار مى گويد: 
ترامپ در اين 100روز به هيچ دســتاورد مهمى نرســيده و 
تنها در سخنانش تالش كرده، شوخ طبع باشد و در استفاده 

از واژه ها اغراق كند.

فيگارو
روزنامــه فيگارو -چاپ فرانســه- در مصاحبه اى اختصاصى 
به ســراغ امانوئل ماكرون- نامزد انتخابات رياست جمهورى 
فرانســه كه در كنار مارين لوپن به دور دوم صعود كرده اند- 
رفته اســت. ماكرون در اين گفت وگو- بر خالف چيزى كه 
لوپــن مى خواهد- بر تالش در راســتاى ماندن فرانســه در 
اتحاديــه اروپــا تأكيد كرده و از هدف اصلــى خودش براى 

«آشتى ملى فرانسه» سخن مى گويد.

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 عكس/ عباسعلى سپاهى يونسى  عكس روز

شكوفه هاى گنجشك
ايستگاه/ عين. سين. يونسى: درخت گفت: «سال بدى است. نه شكوفه اى، نه ترانه اى» ... و خاموش شد. 

دل درخت داشت از غصه مى تركيد.
گنجشك ها كه حرف هاى درخت را شنيدند، گفتند:« تو دوست ما هستى، ما شكوفه هايت مى شويم و برايت 

ترانه مى خوانيم كه تو را از نو زنده كند.»
درخت نمى دانست چه بگويد. ذوق كرد و سكوت و جيك جيك شنيد.

آن روز آدم ها كه از كنار درخت خشك مى گذشتند، او را نو ديدند.  
او داشت بهار مى شد. ... او شكوفه گنجشك داده بود ! 

ادامه دارد


	1 m
	2
	3 new
	4 new
	5 new
	6-NEW
	7 new
	8

