
بى شك اين حكايت پندآموز قديمى را شنيده ايد كه گروهى سوار بر كشتى بودند 
و يكى از آن ها مشغول سوراخ كردن كشتى مى شود و وقتى به او اعتراض مى كنند، 
مى گويد محلى را كه خودم نشسته ام سوراخ مى كنم، اما گويا او نمى دانست وقتى 
آب به داخل كشتى نفوذ كند، تمام كشتى را غرق مى كند و تفاوتى ندارد از كجا 

و چگونه وارد شده باشد...

بازنده مناظره ها كيست؟
annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
على محمدزاده

 ............ صفحه 2

 تناقض در سخنان رئيس جمهور و وزير نفت 

خودكفايى بنزين؛  تبريك روحانى، تكذيب زنگنه!
 اقتصاد  روز يكشــنبه گذشــته جشــن خودكفايى بنزين در بندرعبــاس با حضور 
رئيس جمهور برگزار شــد. به گزارش ايرنا، در اين مراســم حجت االسالم و المسلمين 
حسن روحانى اعالم كرد «با افتتاح مرحله نخست پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج 
فارس، كشور ايران در زمينه توليد بنزين به خودكفايى رسيده است».روحانى در مراسم 
بهره بردارى ازمرحله نخست پااليش نفت ستاره خليج فارس همچنين تصريح كرد كه با 
افتتاح دو مرحله باقى مانده اين طرح تا پايان امسال و بهار سال آينده، جمهورى اسالمى 
ايران به جرگه كشورهاى صادركننده بنزين خواهد پيوست. اما در حالى كه رئيس جمهور 

 ............ صفحه 7يكشنبه گذشته در بندر عباس وعده داد كه....

ديگر درباره دو تابعيتى ها 
حرف نمى زنم! سخنگوها قول نمى دهند

فقط 12/5 ميليارد دالر 
قاچاق كاال  داريم
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مناصب مديريتى نعمتى الهى است 

مراقب باشيم كفران نكنيم

 اخبار  رهبر معظم انقالب در جلسه درس خارج فقه خود در دهم رهبر معظم انقالب :
ارديبهشت96 بيان كردند: قدرت و توانايى مديريّت و احراز مناصب 
مديريّتى يك نعمت است؛ يك روزى بود كه ما و شما بايد همين طور 
ـ كه به دشمنان دين و دشمنان  در جريان تصميم مديران جامعهـ 

ـ حركت مى كرديم، بدون اينكه اختيارى داشته  كشور وابسته بودندـ 
ـ در هر  باشيم؛ امروز، بسيارى از خود ما جزو مديران كشور هستيمـ 
ـ و قدرت ايجاد مسير،  بخشى كه هستيم، در هر حّدى كه هستيمـ 

 ............ صفحه 2تغيير مسير، تصحيح مسير را ...

آخرين پاسخ وزير درباره پرونده مديران دو تابعيتى نوبخت: يارانه 250 هزار تومانى

 يعنى بنزين 6 هزارتومانى!

وزير دادگسترى:

تبليغ سود 30 درصدى 
بانك ها دردسرساز شد

قرض الحسنه  
در  وضعيت  

قرمز

رئيس اسبق مؤسسه 
ژئوفيزيك دانشگاه تهران:

پس لرزه ها تا 
6 ماه آينده مهمان 

خراسانى هاست
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 4 قدس خراسان

: امام مهدى
علم و دانش ما 

به خبرهاى شما 
احاطه دارد و 

چيزى از اخبار 
شما بر ما 

پوشيده نمى ماند.
بحاراالنوار
ج53، ص 92
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روز عزاى كارگران

افشاگرى و تخريب جاى نقد 
و ارائه برنامه را نگيرد

مردم مناظره  
مى خواهند نه منازعه

حجت االسالم و المسلمين رئيسى:

دولت من 
دولت خادمان است 

نه دولت تاجران
 

مصطفى ميرسليم:

قاعده را به هم بزنند 
مقابله مى كنم

اسحاق جهانگيرى:

موتورمان روشن نشده 
خاموش مى شد

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

 انفجار در معدن زغال سنگ آزادشهر حادثه آفريد

 ............ صفحه 12
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يادداشت روز

على محمدزاده 

واكنش كارشناسان به ادعاى دولتى ها در گفت و گو با قدس

بى انضباطى «اقتصادى» كشور را رنج مى دهد

گزارش خبرى

 ميثم مهرپور در روزهاى آينده ايــران با برگزارى 
انتخابات رياست جمهورى، دوازدهمين رئيس جمهور 
خود را خواهد شناخت. دولت يازدهم كه در سال 92 به واسطه 
وعده هاى اقتصادى خود توانسته بود با كسب آراى بيش از 50 
درصد از رأى دهندگان، اجاره نشين ساختمان پاستور شود، در 
حالى به روزهاى پايانى عمر خود نزديك مى شود كه سنگينى 
كوله بار وعده هاى محقق نشده دولت تدبير بر دوش دولتمردان 

يازدهم سنگينى مى كند.
موضوعى كه سبب شــده اتاق فكر اين دولت در ماه هاى اخير 
به جاى تمركز در آماردهى از فعاليت هاى چهار ســاله دولت 
خود به فكر جايگزين هاى ديگرى باشــد. تغيير زمين بازى از 
گزارش به مردم و تشــريح «ما چه كرديــم» به كليد واژه «اگر 
ما نبوديم»، چه مى شــد. موضوعى كه از چند ماه گذشته و با 
مديريت مشاور اقتصادى رئيس جمهور تحت عنوان اگر برجام 
نبود، اگر دولت يازدهم روى كار نمى آيد اقتصاد ايران به چالشى 
مانند اقتصاد ونزوئال مبتال مى شد. پايگاه خبرى- تحليلى قدس 
آنالين در چهارمين نشست از «سلسه ميزگردهاى اقتصادى» 
خود به اين موضوع پرداخته است.در اين ميزگرد، دكتر ساسان 
شاه ويسى كارشناس اقتصاد بين الملل به همراه دكتر مهدى 
پازوكى اقتصاددان، ميهمان پايگاه خبرى قدس آنالين بوده و به 

پرسش هاى ما در اين زمينه پاسخ داده اند.

 آقاى دكتر شــاه ويسى، برخى از طرفداران و حاميان 
دولت يازدهم معتقدند اگر دولت حســن روحانى روى 
كار نمى آمد و روند گذشــته در اقتصــاد ايران ادامه 
داشت اقتصاد ما به سمت ونزوياليى شدن حركت كرده 
و تورم هاى چند صد درصدى، كمبود كاالهاى اساسى و 
هرج و مرج اقتصادى را تجربه مى كرد. موضوعى كه با روى 
كار آمدن دولت يازدهم رخ نداد. به عنوان اولين پرسش 

مى خواستم نظر جناب عالى را درباره اين ادعا بدانم. 
شاه ويسى: براى طرح چنين مسائلى بايد نسبت به قابليت ها 
و استعدادهاى اقتصادى هر كدام از اين مناطق ارزيابى دقيقى 
داشــته و سپس بر اساس سنجه هاى واقعى اقتصاد كه بخشى 
از آن دانشــى و بخش بزرگ ترى سياستى است به اين نتيجه 
برسيم كه آيا اتفاقاتى كه در اقتصاد ونزوئال شاهد آن هستيم، 
مى توانســت در اقتصاد ملى ايران نيز رخ دهد يا نه؟ پاسخ من 
به اين موضوع «خير» اســت؛ زيرا به طور مشــخص اقتصاد ما 

تفاوت هاى زيادى با اقتصاد ونزوئال دارد.
ساختارها، قابليت ها و استعدادهاى اقتصادى ما، در كنار عوامل 
و محرك هاى اقتصادى و منابعى كه ما در اختيار داريم به هيچ 
وجه با ونزوئال قابل مقايسه نيست. قابليت هايى كه ما در طول 
37 سال گذشته توانستيم به عنوان دستاورد، بارگذارى كرده و 
روى آن ها ظرفيت سازى كنيم با استعداد اقتصادى كشورهايى 
ماننــد ونزوئال اصالً قابل مقايســه نيســت.يكى از مهم ترين 

تفاوت هاى موجود، نگاه ارزش باورى اســت كه در كشــور ما 
وجــود دارد. اين ارزش باورى در يك قلمرو مانند نظام يا رژيم 
سياسى ونزوئال وجود ندارد و آن ها بيشتر با رويكردهاى مادى به 
ظرفيت ها و قابليت هاى خودشان نگاه مى كنند؛ بنابراين استفاده 

از اين ارزش ها توانسته قدرت نرم ما را افزايش دهد.
از ســوى ديگر، وجود رهبر معظم انقالب مهم ترين قابليت و 
كاريزمايى است كه مى تواند در بزنگاه ها و حتى بحران ها از جمله 
بحران هاى اقتصادى با هماهنگ سازى قوا، ظرفيت هاى موجود 
را در يك حوزه مشــخص هدايت كرده و حداكثر بهره بردارى 
در كوتاه ترين زمان انجام شود. اين يك موهبت است كه نظام 
و ســاختار سياسى ما از آن برخوردار است. در مثالى ديگر، در 
كشــور ما مثالً اگر جريان خاص سياسى حاكم شده يا مردم 
به جريانى اقبال نشــان دهند اين جريــان هرگز به اين طرف 
نمى رود كه بخواهد ظرفيت هاى ملى ما را دچار مخاطره كنند و 
از درون به يك تهديد ملى تبديل شوند و به اصطالح ما به جاى 
اينكه دشمنان بيرونى نظام را مديريت و كنترل كنيم، مجبور 
شويم در داخل انرژى صرف كنيم. ساختار ايران از قابليت ترميم 

يافتگى يا درون سيستمى خود اصالحى برخوردار است.

 آقــاى دكتــر پازوكى! جناب شــاه ويســى در 
صحبت هايشان بيشتر به تفاوت هاى ساختارى اقتصاد 
ايران و ونزوئال و قابليت هاى اقتصاد ايران اشاره كردند. 
به نظر جناب عالى چه شباهت هايى بين اقتصاد ايران و 
ونزوئال وجود داشته يا دارد كه اگر سياست هاى دولت 
يازدهم نبود ما سرنوشــتى چون ونزوئال داشتيم و اگر 
چنين سياست هايى وجود داشته به صورت مصداقى 

كدام سياست هاى دولت يازدهم بوده است؟ 
من بر خالف آقاى دكترشاه ويسى معتقدم تشابه اقتصاد ونزوئال 
با ما اين اســت كه نفت در هــر دو اقتصاد يكى از منابع اصلى 
درآمد دولت هاست. اما نكته اى كه با سخنان آقاى شاه ويسى 
وجه تمايز دارد اين است كه اقتصاد نبايد فرمان پذير يا دستورى 
باشد. در سيستم هاى جهانى نرخ بهره يا نرخ تورم و... با دستور 
و سياست هاى دســتورى ايجاد نمى شود. بزرگ ترين مشكل 
اقتصاد ايران قبل از دولت يازدهم پديده اى بود كه من نامش را 
«بى نظمى اقتصادى» مى گذارم. اين بى انضباطى در اقتصاد ايران 

بسيار آزاردهنده است. 
از ســوى ديگر، به واسطه بى انضباطى سيستم ادارى نخبگان 
جامعه جذب سيستم ادارى نمى شوند، موضوعى كه در دولت 
يازدهم نيز تداوم داشته است؛ به طورى كه سيستم ادارى ما از 
سوى افراد كم سواد يا دانش آموختگانى با سطح علمى پايين 

اشغال شده است. 
روند تورم ما با ونزوئال در سال هاى افزايش قيمت نفت برابرى 
مى كند، البته من نمى گويم حسن روحانى فيل هوا كرده است 
اما دولت يازدهم توانست دولتى معقول و معتدل را تشكيل و 

سعى در ايجاد يك رابطه بهتر با دنيا كند.

 آقاى دكتر آنچه شــما مى گوييــد مجموعه اى از 
كليات است. به نظرتان كدام عامل اقتصادى سبب شد 
كه اقتصاد ما با روى كار آمدن دولت يازدهم به ســمت 
ونزوئاليى شدن نرود؟ يا به عبارتى كدام اقدامات دولت 

قبل ما را به سمت بحران هاى اقتصادى سوق مى داد؟ 
پازوكى: من از شــما مى پرســم وقتى نرخ ارز در پايان دولت 

دهم در بازار آزاد 3650 تومان قيمت داشت، چگونه با روى كار 
آمدن دولت يازدهم به حدود 3200 تومان رسيد. واقعيت اين 
است كه با روى كار آمدن دولت يازدهم انتظارات تورمى مردم 
كاهش پيدا كرد. خود من جزو كســانى هســتم كه در دوران 
جوانى چپ به معناى طرفدار مستضعفين بودم اما در سال هاى 
پس از انقالب و بعد از سال ها كار در سازمان برنامه به اين نتيجه 
رسيدم كه ما وقتى مى توانيم به مستضعفان رسيدگى كنيم كه 

يك سيستم طراحى كنيم وگرنه با شعار كارى پيش نمى رود.
بحث من اين اســت كــه اگر در اقتصادى، دولت بزرگ شــده و 
هزينه هاى دولت افزايش پيدا كند، خود اين موضوع مظهر فساد 
است، در حالى كه 40 سال قبل اين ديدگاه را نداشتم. در اقتصاد 
ونزوئال نيز، چون دولت در زمــان افزايش درآمدها و وفور نعمت 
اقدامات اساســى انجام نداده بود، بعد از كاهش درآمدهاى نفتى 
يك شــوك اقتصادى به كشور وارد شــد. در اقتصادهايى مانند 
اقتصادهاى سوسياليستى دولتى وابسته به نفت وقتى قيمت نفت 
كاهش مى يابد تبعات اين موضوع در تورم و باالرفتن هزينه هاى 
زندگى مردم مشخص مى شود، بنابراين اگر در سال 92 تفكر دولت 
دهم ادامه پيدا مى كرد به نظرم جامعه ايران امروز به نفت در مقابل 
غذا رســيده بود، چرا كه صادرات نفت ما به كمتر از يك ميليون 
بشكه در روز رسيده و قرار بود تا مرز 250 هزار بشكه كاهش يابد. 

 آقاى دكتر، يكى از داليلى كه امروز اقتصاد ونزوئال به 
اين وضعيت مبتال شده، اين است كه قبل از دولت چاوز 
سهم درآمدهاى نفتى از كل صادرات اين كشوركمتر از 
80 درصد بود، اما در طول دو دهه اخير درآمدهاى نفتى 
به حدود 97 درصد از مجموع درآمدهاى دولت ونزوئال 
تبديل شده بود. من وقتى اين رفتار را با رفتار اقتصادى 
دولت هاى نهم و دهم مقايسه مى كنم نه تنها هيچ تشابهى 
بين اين دو اقتصاد نمى بينم بلكه تناقض هاى وحشتناكى 
وجود دارد كه مى توان به اجراى سياست هاى كلى اصل 
يارانه ها، اصالح  44 در راستاى واگذارى ها، هدفمندى 
نسبى قيمت ها و افزايش 400 درصدى قيمت بنزين اشاره 

كرد. پاسخ شما به اين تناقض ها چيست؟ 
پازوكى: درســت مى گوييد اما توجه كنيد دولت قبل اگرچه 
قيمت بنزين را حــدود 500 درصد افزايــش داد كه من هم 
طرفدار اين اقدام بوده و هستم. منتهى اقتصاد مجموعه اى از 
بازارهاست اگر يك عدم تعادل در بازارى اتفاق بيفتد اين عدم 

تعادل در ساير بازارها اثرگذار خواهد بود. 

 آقا دكتر شــاه ويسى، چرا هيچ تشابهى بين اقتصاد 
ايران و ونزوئال قايل نيستيد و دولت يازدهم را به هيچ 

وجه ناجى اين ماجرا نمى دانيد؟ 
شاه ويسى: معتقدم در بحث ساختار تصميم گيرى در اقتصاد 
ايران، اختيار اين موضوع در اختيار يك نفر نيســت. در حالى 
كه در ونزوئال در اختيار يك نفر بوده اســت. تصميم گيرى در 
ايران در يك چارچوب مشخص تعيين شده است. رهبر معظم 
انقالب اين اختيار را دارند كه سياست هاى كلى را تدوين كرده 
و به هيئت مستشــارى در مجمع تشخيص كه از بزرگان نظام 
هستند، بدهند؛ سپس اين سياست به مجلس شوراى اسالمى 
رفته و در داخل مجلس و ســازمان برنامه به يك برنامه ميان 
مدت پنج ساله تبديل شوند. اين مفروضات در ساختار اقتصادى 

كشورى مانند ونزوئال وجود ندارد.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 رأى گيرى تغيير رئيس دانشگاه آزاد مشكوك بود   سياست: وزير علوم با بيان اينكه در جلسه اخير هيئت امناى دانشگاه آزاد صحبتى ازرأى گيرى نبود، گفت: اتفاقى كه افتاد مشكوك بود.در جلسه 
اخير هيئت امناى دانشگاه آزاد با تصويب اكثريت اعضا «على محمد نوريان» جايگزين «حميد ميرزاده» شد. ديروز اما محمد فرهادى در حاشيه جلسه هيئت دولت، اظهارداشت: آنچه اتفاق افتاده حاشيه دار 

است، ما وقت رأى گيرى نبوديم و صحبت رأى گيرى هم نبود و جلسه داشت تمام مى شد. ما(به همراه وزير بهداشت) جلسه را ترك كرديم تا به هيئت دولت برويم و اين اتفاق مشكوك بود.

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

پرونده  خليل خانه   آرش  سياست/   
دولــت يازدهم در حال بســته شــدن 
اســت و در حالى كه رئيــس جمهور و 
معاون اول او به جد ســرگرم رقابت هاى 
انتخاباتى هستند، دو مطالبه مهم افكار 
عمومى در مورد پرونده مديران نجومى 
بگير و مديــران دوتابعيتى هنوز هم به 
ســرانجامى نرســيده و ظاهراً قرار هم 

نيست، اتفاقى رخ دهد.
ديروز اما پيگيرى مجدد خبرنگار قدس 
از وزير اطالعات درباره سرنوشت پرونده 
مديــران دوتابعيتى و دومين فهرســت 
دادســتانى از اين مديران كه روى ميز 
وى قرار دارد، با واكنش وى روبه رو شد 
تا ســيد محمود علوى به 
به  اعتراض در پاسخ  نشانه 
قدس بگويــد: «اين آخرين 
بار اســت كه دربــاره اين 

موضوع حرف مى زنم».
از  نزديــك به يك ســال 
ماجراى هشدار قوه قضائيه 
كل  بازرســى  ســازمان  و 
كشــور در مــورد مديران 
و  مى گــذرد  دوتابعيتــى 
هنوز هم حتــى يك مورد 
تخلــف در ايــن زمينه به 
سوى  از  قضايى  دســتگاه 
دســتگاه هاى دولتى ارجاع 
نشده است.وزير اطالعات بارها گفته كه 
هيچ مدير دوتابعيتــى در دولت نداريم. 
اين در حالى اســت كه ســيد حسين 
نقوى حســينى ســخنگوى كميسيون 
امنيت ملى و سياســت خارجى مهرماه 
سال گذشته، اعالم كرد: به گزارش وزير 
اطالعات در اين كميسيون، تاكنون 79 
نفر از مديران مشكوك به تابعيت دوگانه 
شناسايى شده اند كه پس از بررسى هاى 
الزم، دوگانگــى تابعيت 35 نفر از آن ها 

اثبات شد.
بــا اين حال، پس از آن بود كه در اواخر 
بهمن ماه ســال 95 دادستان كل كشور 

در نامــه اى بــه وزير اطالعات اســامى 
شــمارى از مديرانى كه گفته مى شــد 
دوتابعيتى هســتند را اعالم كرد و مقرر 
شــد وزير اطالعات تا قبل از اتمام سال، 
نتيجه بررســى خود را اعــالم كند. در 
نهايت وزير اطالعــات با رد اين گزارش 
اعالم كرد كه اين افراد يا در گذشته در 
دستگاه هاى دولتى بوده اند، يا در بخش 
خصوصى و شركت ها فعاليت داشته اند، 
يا همكارى آن ها به صورت مشاوره بوده 
و تمام شــده و يــا داراى گرين كارت 

هستند نه تابعيت دوگانه.

 53 مدير دو تابعيتى
با اين حال، ســخنگوى قــوه قضائيه در 
پيگيرى هاى روزنامه قدس در فروردين 
ماه اعالم كرد كه دادســتانى فهرســتى 
جديد را شــامل نام 53 مديــر دولتى 
جديــد به وزارت اطالعات داده و منتظر 

پاسخ اين وزارتخانه است.
محســنى اژه اى تأكيــد كــرد: وزارت 

اطالعــات بايد دســتگاه قضايــى را در 
مورد ايــن گزارش ها و نبــودن مديران 

دوتابعيتى قانع كند.

 مهر ممنوعيت بر پيگيرى رسانه ها
ديــروز در حاشــيه جلســه دولت وزير 
اطالعات وقتى بــا اصرار خبرنگار قدس 
درباره سرنوشــت اين پرونده و فهرست 
دومى كه دادســتان كل كشور براى وى 
ارسال كرده مورد پرسش قرار گرفت، با 
تأكيد بر اينكه اين آخرين صحبتى است 
كه درباره مديــران دوتابعيتى مى كند، 
اظهارداشــت: اين گونه موضوعات هيچ 
فايــده اى براى جامعه و كشــور ندارد و 

نتيجه آن سوزاندن اعتماد مردم است.
در واقــع وزير اطالعات بــا اين واكنش و 
تأكيد بر اينكه از اين پس به پرسشى درباره 
اين موضوع پاســخ نمى دهد در حقيقت 
رســانه ها را از پــرس و جــو در مورد اين 
پرونده كه مطالبه افكار عمومى است، منع 

كرد. 

  اين بحث هاى بى خاصيت
حجت االســالم علــوى بــا تأكيــد بر 
اينكه اين موضوع در دســت بررســى 
اســت و هر زمان نتيجه مشخص شود 
بــه دســتگاه قضايى اعــالم مى كنيم، 
رســانه اى  بحث هــاى  وارد  افــزود: 
بى خاصيت و مضر دربــاره اين موضوع 
كــه به اعتمــاد عمومى ضــرر مى زند، 

نمى شويم.
وى در پاســخ به اين پرســش كه عمر 
دولت يازدهم به پايان رســيد اما اين 
پرونده هنوز به نتيجه روشنى نرسيده، 
گفت: كلى مى گويم كه بيشــتر افرادى 
كــه در اين فهرســت 53 نفــره اعالم 
كرده انــد و مــن مرورى اوليــه بر آن 
كرده ام كسانى هســتند كه اقامت در 
كشــورهاى خارجى دارنــد نه تابعيت 

كشورهاى خارجى.
وزير اطالعات افزود: هيچ وقت به فردى 
كه اقامت كشور ديگر را دارد، دوتابعيتى 

گفته نمى شود.

آخرين پاسخ وزير اطالعات درباره پرونده مديران دو تابعيتى

ديگر درباره دو تابعيتى ها حرف نمى زنم!

 آقاى جهانگيرى كســى كه فرزند انقالب باشد، محال است رو در روى مقام 
معظم رهبرى بايستد. چه با خانه نشينى و چه با اردوكشى وسط خيابان (آب را 

گل نكنيم). 9350003177
 مجرى برنامه آقاى روحانى در مراسم روز كارگر چطور به خودش اجازه داده 
دهان كارگران بى بضاعت را خورد كند، مگر شــما فكر كرديد همه مثل شــما 
هســتند كه با پول دزدى سير شوند و عيش و نوش كنند و دهان خورد كنند. 

9390001288
 روحانى در حالى كه به لطايف الحيل متوسل شده تا از ساده دلى ملت سود 
برده و مجدد برگرده اين مردم ســوار شــود، وزيــرش قاچاق كاال مى كند، ولى 

ان شااهللا مى رود. 9150007621
 در پخش زنده مناظرات، از آنجا كه روح طرف در مظان مســتقيم رأى و نظر 

مخاطب قرار مى گيرد، مى توان گفت شفاف ترين و صريح ترين قضاوت است:
حال چرا بعضى افراد از مناظرات زنده ابا دارند اهللا اعلم. 9150008521

 ايــن دولــت اگر چيزى براى عــرض اندام نــدارد، مثل ما خيلــى رو دارد! 
9150003171

 آقايان محترم مسئول! اين مردم اين همه كه طعنه و كنايه به شما مى زنند اگر 
يك كم هم به خودتان بياييد، بد نيست! 9100003750

 فقط ائتالف واقعى بين اصولگرايان، آقاى رئيســى و قاليباف براى يك نامزد 
واحــد، مى تواند پوزه آمريكا و نفوذى هاى او را به خاك بمالد وگرنه خطر جدى 

است. 9150000210
 در صورت عدم انجام تعهدات و وعده ها (اگرچه سنگ بزرگ ) و شكست آن ها 
مثل روز روشن است مجلس بايد عدم كفايت را اعالم كند. با تأسف مجلس در 
هشت سال دولت هاى گذشته كمترين حركتى نكرد كه موجب شائبه هاى زيادى 

نسبت به مقامات باال شد. 9150004483
 خدا را شــكر كه رئيس دانشگاه آزاد توسط آقاى واليتى عوض شد و در ايام 

انتخابات پايگاه تبليغ دارو دسته روحانى و هاشمى نشد. 9370000272
 آقاى روحانى شــما اصالً مشــكل رأى نداريد چون به قدر كفايت به مديران و 
وزيران حقوق نجومى و پاداش بى حساب و وام بدون برگشت و پول هاى ميلياردى 
در مدت رياست شما و دولت پير و پول پرست داده ايد كه روى همه را سفيد كرد. 
شما به همان كسانى كه بخشندگى داشتى اميد رأى داشته باش! 9150005635

 چرا همراه اول مبلغى را كه بابت بســته اينترنتى درخواست و استفاده نشده، 
محاسبه كرده و به جاى اينكه پاسخگوى شكايت مشترك باشد، پيامك مى دهد 
كه «چنانچه تاكنون موفق به پرداخت بدهى خود نشده ايد، جهت جلوگيرى از 
قطع ارتباط و پرداخت هزينه وصل مجدد، فورى نسبت به پرداخت بدهى اقدام 

فرماييد!»؟ 9150001294
 آقاى روحانى دراقتصاد مقاومتى فعاليت قابل دفاعى نداشته، آقاى جهانگيرى 
هم با وجود اعالم تكليف به ايشــان مبنى بر پيشبرد اقتصاد مقاومتى بجز چند 
بخشنامه و دستورعمل كارنامه قابل دفاعى نداشته تا چه رسد به حركت انقالبى و 
رهبرى هم مدام از اين عملكرد ناخرسندى خود را اعالم كرده اند. 9350003156
 چطور حقوق نجومى ها در هر ماه تا 500 ميليون تومان راه دارد اما يارانه فقرا 
ســه برابر شدنش ممكن نمى شود؟ فقط يك ذره از خون شهدا خجالت بكشيد 
از آمريكا و ايادى اش حما يت و به نظام و انقالب براى جاه و مقام خيانت نكنيد، 
وكيل و قيم اين انقالب و ملت، خداست و چوب او هم صدا ندارد. 9150001210

 لطفاً درباره دليل پالك نشــدن خودروهاى رنو كپچر 2017 كه ايران خودرو 
وارد كرده است، گزارش تهيه كنيد، بيش از سه ماه ايران خودرو در تحويل خودرو 
رنو كپچر تأخير كرده اســت و معلوم نيست چه مدت بايد منتظر پالك باشيم، 
خواهش مى كنم گزارش تهيه كنيد تا مشكل خريداران با توجه به نزديك بودن 

انتخابات حل شود. 9150009197
 آقاى جهانگيرى در دو دوره وزارت بر صنايع سنگين بجز روزمرگى و گذران 
زمان چه حركت چشــمگير و مؤثرى دركارنامــه وزارتش دارد، لطفاً براى ملت 
توضيح دهد يا توليد هواپيما و لوكوموتيو كرده و مردم بى خبرند. 9350003156

 شوراى نگهبان چرا فردى را تأييد كرده كه صحبت كردن معمولى را ياد ندارد 
اگرچه معاون رئيس جمهور بوده؟ 9380002461

 از دولت روســيه انتظار داريم در كنار كره شمالى و چين قرار گرفته و چنان 
سيلى به صورت ترامپ بزنند كه هوس تهديد كشورى را نكند. 9380002461

بازنده مناظره ها كيست؟
بى شــك اين حكايــت پندآمــوز قديمى را 
شنيده ايد كه گروهى ســوار بر كشتى بودند 
و يكى از آن ها مشــغول سوراخ كردن كشتى 
مى شود و وقتى به او اعتراض مى كنند، مى گويد 
محلى را كه خودم نشسته ام سوراخ مى كنم، اما 
گويا او نمى دانست وقتى آب به داخل كشتى 
نفوذ كند، تمام كشتى را غرق مى كند و تفاوتى 

ندارد از كجا و چگونه وارد شده باشد.
حال اگر كمى به رخدادهاى روزمره اطرافمان 
توجه كنيم، مــواردى را خواهيم يافت كه به 
نوعى روايتــى ديگر از همين حكايت قديمى 
اســت و شــايد بتوان گفت بهترين مثال اين 
روزهاى كشــور ما مســئله انتخابات رياست 

جمهورى است.
اينكه براى شناخت و انتخاب بهتر، نامزدها در 
بوته آزمايش در حوزه هاى گوناگون قرار بگيرند 
خوب است، اما گاهى اتفاقاتى رقم مى خورد كه 
پيامدهاى ناميمون و البتــه ناپيداى آن، آرام 
آرام كشتى همبســتگى ملت را مى خراشد و 

مى خراشد.
نفس مناظره و رقابت مطلوب و مورد قبول هر 
انســان طرفدار دموكراسى است، اما با نگاهى 
گذرا به چنــد دوره اخير انتخابات رياســت 
جمهورى مى بينيم به جاى آنكه مناظره محل 
تبــادل نظر و تقابل ايده ها و برنامه ها باشــد، 
محلى براى بيان هر چيزى شــده كه بيشتر 
به يك جدال شطرنجى سياست بازى شباهت 

دارد.
آرى؛ مناظره بايد محل ارائه فكرى نو براى حل 
چالش هاى حوزه هاى گوناگون باشد تا مردم با 
آراى خود طرفداريشــان از يك نامزد را اعالم 
كنند نه آنكه شايد اندكى افشاگرى با چاشنى 
اغراق بــراى منكوب كردن رقيبــان اولويت 

نامزدها باشد.
البته بايد بين انتقاد و اعالم ايراد و خطا با بيان 
چيزهايى كه مقصود از بازگو كردن آن ها صرفاً 
سياه جلوه دادن رقيب است تفكيك قائل شد، 
زيرا اساساً مناظره نقد و زورآزمايى افكار است 
نه دعوايى قبيله اى كــه تنها بخواهند چهره 

رقيب را مخدوش كنند.
اما نكته ظريف و حائز اهميتى كه نبايد از آن 
غافل شــد، اينكه وقتى افشاگرى به هر شكل 
و شــيوه اى نقطه اوج داستان مناظره ها باشد، 
حكايت ما هم مى شود حكايت همان كشتى 

نشينانى كه در ابتدا بيان شد.
يادمان باشد اگر باور مردم و همبستگى، كشتى 
استقالل اين مرز و بوم باشد، با بيان چيزهايى 
كــه نبايد در چنين جايى بازگو شــود، چون 
ضربه تبرى مى ماند بر پيكره همين كشتى كه 

همگان بر آن سواريم.
يادمان باشــد در يك يا چند برنامه تلويزيونى 
نمى توان زورآزمايى سياسى كرد و آن را مالك 
مرعوب كردن طرف مقابل دانست و مهم تر از 
همه اينكه اگر قرار باشــد در مناظره ها ايده و 
برنامه و تبادل نظرهاى نقادانه و البته منصفانه 
ارائه نشــود، مردم قرار اســت به چه چيزى 
رأى بدهند. يادمان باشــد دشــمنانى داريم 
كه آرزوهايشــان به گل نشستن كشتى ايران 
قدرتمند است و با هر تبرى كه به بهانه مناظره 
يا هر چيز ديگرى بر بادبان هاى كوچك و بزرگ 
اين كشتى مى زنيم، اميد آن ها براى ايستادن 

اين كشتى بيشتر مى شود.
خالصــه اينكــه اگــر دغدغه اصالح باشــد، 
مى شود شمشير نقد عادالنه به دست گرفت و 
ناهنجارى ها و پلشتى ها را زدود نه آنكه به بهانه 
نقد، تبر تخريب به دست گرفت و بر هر چيزى 

كوبيد و بنيان ها را سست كرد.
پس يادمان باشد كشتى باور ملى را جوالنگاه 
تبر تفرقه نكنيم كه آنگاه همه ما بازنده مناظره 

خواهيم بود.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

رهبر معظم انقالب :
مناصب مديريتى نعمتى الهى است 

مراقب باشيم كفران نكنيم
انقالب  معظم  رهبــر   :Khamenei.ir
در جلســه درس خارج فقه خود در دهم 
ارديبهشت96 بيان كردند: قدرت و توانايى 
مديريّت و احــراز مناصب مديريّتى يك 
نعمت است؛ يك روزى بود كه ما و شما 
بايد همين طور در جريان تصميم مديران 
ـ كه به دشمنان دين و دشمنان  جامعهـ 
كشور وابســته بودند ــ حركت مى كرديم، بدون اينكه اختيارى داشته باشيم؛ 
ـ در هر بخشى كه هستيم،  امروز، بسيارى از خود ما جزو مديران كشور هستيمـ 
در هر حّدى كه هستيم ــ و قدرت ايجاد مسير، تغيير مسير، تصحيح مسير را 
خداى متعال به ما داده اســت؛ خب اين يك نعمت است. اين نعمت را چه جور 

مصرف مى كنيم؟
حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: اگر در جهت خدمت به مردم و هدايت جامعه به 
آن سمتى كه مطلوب دين خداست اين مديريّت به كار رفت، خب اين شكر نعمت 
است، اگر چنانچه در اين جهت به كار نرفت، معّطل ماند يا عكسش به كار رفت، اين 
كفر نعمت است. گاهى اين كفران نعمت ها، به حّدى است كه قابل جبران هم نيست.

وزير دادگسترى:
قاچاق كاال فقط 12/5 ميليارد دالر است

سياست: مصطفــى پورمحمدى به طرح 
موضوع واردات قاچاق 25 ميليارد دالرى 
در مباحــث انتخاباتى واكنش نشــان داد 
و با تأكيد بر اينكه حجــم قاچاق كاال در 
ســال 95، 12 و نيم ميليــارد دالر بوده، 
گفت: به جاى اينكه رئيس جمهور از اين 
بابت عذرخواهى كند كسى كه اين ادعا را 
كرده بايد از مــردم عذرخواهى كند. وزير 
دادگسترى در حاشيه جلسه هيئت دولت، اظهارداشت: اين ادعا خالف شرع و قانون 

و جرم قابل تعقيب است.
پورمحمدى خاطرنشان كرد: رهبر معظم انقالب در يك سخنرانى خود، آمار قاچاق 
ســال 94 را 15 ميليارد دالر اعالم كردند. در پايان 95 اين ميزان به 12,5 ميزان 
رسيده است. در اين شرايط من نمى دانم چه دليلى دارد عده اى همواره بگويند بازار 
هنوز متشنج است.وزير دادگسترى درباره ماجراى كشف كاالى مشكوك به قاچاق 
متعلق به فرزند يكى از وزيران در ويالى او در لواســان هم گفت: اين محموله كه 
شامل 3200 دست لباس كودك با يك مارك اروپايى به ارزش 109 ميليون تومان 
بوده كه مالكان نمايندگى اين شــركت را دريافت كرده بودند و پس از بررسى هاى 
تعزيرات معلوم شد حقوق گمركى و دولتى آن پرداخت شده و اين كاال قاچاق نبوده 

و قرار منع پيگرد آن صادر شد. 

 واكنش يك منبع آگاه
همچنين به گزارش تســنيم، اين در حالى اســت كه يك مقام آگاه در واكنش به 
اظهارات وزير دادگسترى مبنى بر قانونى و رسمى بودن واردات پوشاك خانه وزير 
دولت يازدهم، گفت: هيچ ركورد اطالعاتى در ســامانه جامع گمركى براى واردات 
به نام شركت و مالك آن در سيستم ديتايى براى اثبات قانونى بودن كاال مشاهده 
نمى شــود. بنابراين بايد از مسئوالن پرســيد اين كااليى كه عنوان مى شود از مرز 

رسمى و گمرك وارد شده با چه نام و برندى بوده است.
 انتشار خبر كشف محموله جنجالى پوشاك از ويالى يكى از وزيران دولت فعلى، 
پاى شــركتى را به ميان كشيد كه در سال هاى اخير توسط آقاى وزير و دخترش 
تأسيس شده است؛ شركتى چند ميلياردى كه آقاى وزير رئيس هيئت مديره آن و 

دخترش مديرعامل آن است.
اطالعات به دست آمده نشان مى داد كه محموله كشف شده در ويالى لواسان آقاى 
وزير كه در بلوار امام خمينى(ره) واقع شده است، بيش از 50 هزار قطعه پوشاك را 

شامل مى شده كه در كمتر از يك كانتينر قابل حمل است.

تاكنون 79 نفر از 
مديران مشكوك 
به تابعيت دوگانه 
شناسايى شده اند 
كه پس از 
بررسى هاى الزم، 
دوگانگى تابعيت 
35 نفر از آن ها 
اثبات شد

بــــــــرش

كشور وابســته بودند ــ حركت مى كرديم، بدون اينكه اختيارى داشته باشيم؛ 

شماره پيامك: 30004567

صالحى اميرى:
پيش نويس برنامه استراتژيك 

وزارت ارشاد نهايى شد
قدس: سيدرضا صالحى اميرى با بيان اينكه 
پيش نويس تدوين برنامه استراتژيك وزارت 
ارشاد نهايى شــده است، گفت: واگذارى امور 
صنفى و ارتقاى ســرانه مصــرف فرهنگى از 
اولويت هاى اين برنامه بــراى دولت دوازدهم 
است. وزير ارشاد گفت: اگر اين دولت بماند اين 
برنامه را ادامه خواهيم داد، در غير اين صورت 
به دولت بعد توصيه مى كنيم كه اين برنامه را 

با جديت ادامه دهد. 
وى خاطرنشــان كرد: در چهار سال گذشته 
كارهاى اساسى در اين خصوص صورت گرفته 
و در خانه سينما، موسيقى، تئاتر و اتحاديه نشر 

گسترش يافته است. 
برنامــه دولــت اين اســت كه همــه امور و 
تصدى گرى به فرهنگ وهنر واگذار شود و اين 
وزارتخانه به غير از سياست گذارى، حمايت و 
نظارت، بقيه امور را به نهادهاى صنفى واگذار 
كند. وى يادآور شــد: در ايــن وزارتخانه دو 
نظام نامه، يكى سازمان نظام رسانه اى و ديگرى 
ســازمان نظام هنر تدوين شــده كه اصحاب 
فرهنگ و هنر، خــود از اين پس بايد تبادل، 
تعامل و پيگيرى تخلفات و مجوزهاى الزم را 

داشته باشند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

تشرف جمعى از محرومان سيستان و بلوچستان به حرم مطهر رضوى  آستان: معاون امداد مستضعفان آستان قدس رضوى از تشرف 430 نفر از محرومان و مستضعفان زيارت اولى استان سيستان و 
بلوچستان به حرم مطهر رضوى خبر داد. مصطفى خاكسار قهرودى گفت: اين گروه از زائران در سه روز اقامت در مشهد مقدس عالوه بر توفيق زيارت، با حضور در رواق شيخ حر عاملى از برنامه هاى فرهنگى- تبليغى 

اين آستان مقدس بهره مند مى شوند. وى ادامه داد: اين زائران در مدت حضور در حرم مطهر امام رضا(ع) يك وعده نيز ميهمان خوان با بركت امام مهربانى ها در ميهمانسراى حضرت خواهند شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r براى نخستين مرتبه صورت مى گيرد
توزيع غذاى متبرك حرم مطهر رضوى در روستاهاى 

مناطق محروم مرزى خراسان رضوى
رئيس  كاشانى:  حسين   - قدس 
اداره امور تســهيالت زائــران حرم 
مطهر رضوى از توزيع غذاى متبرك 
براى  ميهمانسراى حضرت رضا(ع)، 
نخســتين بار در روستاها و مناطق 
مرزى اســتان خراسان رضوى خبر 

داد.
«حســين راســت نژاد» با اعالم اين 

مطلب افزود: در راســتاى تأكيدات توليت معزز آســتان قدس رضوى و به منظور 
برخوردارى روستاها و مناطق محروم مرزى استان خراسان رضوى از غذاى متبرك 
ميهمانسراى حرم مطهر امام رضا(ع)، همزمان با ايام با بركت ماه شعبان المعظم و با 
حمايت هاى معاونت محترم اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى، براى 
نخستين بار در اين نهاد مقدس، قرار است تعداد 1500 پرس غذاى گرم ميهمانسراى 
حضرت رضا(ع) در منطقه روستاى حاجى آباد دوغارون از توابع شهرستان تايباد (از 

مناطق مرزى و در فاصله 260 كيلومترى از شهر مقدس مشهد) توزيع شود.
وى ادامه داد: در اين اقدام سعى شده به لحاظ رعايت مسائل بهداشتى و حفظ كيفيت 
غذا از انواع غذاهايى در اين توزيع استفاده شود كه داراى خصوصيت ماندگارى باال 

(با حفظ كيفيت) باشند.
رئيس اين اداره اضافه كرد: حسب هماهنگى هاى صورت گرفته و در صورت فراهم 
بودن شــرايط الزم قرار اســت پس از شناســايى مناطق محروم روستايى (در نوار 
مرزى) در اســتان خراسان رضوى و با هماهنگى كميته امداد امام خمينى(ره)، در 
اقدام مشابهى در طول سال جارى، هر دفعه تعداد 1500 پرس غذاى گرم متبرك 
ميهمانســراى حرم مطهر امام رضا(ع) در مناطق محروم مرزى (با رعايت شرايط و 

ضوابط موجود) بين نيازمندان و خانواده هايشان توزيع شود.
وى متذكر شــد: همچنين در اين اقدام، اقالم و محصوالت فرهنگى متعلق به حرم 
مطهر امام هشــتم(ع) به عنوان يك هديه متبــرك و معنوى و جهت يادبود، بين 

كودكان و خردساالن اين مناطق و به تعداد مورد نياز، توزيع خواهد شد.

اجراى پيچيده ترين پروژه ريلى پس از انقالب
توسط شركت مسكن و عمران قدس رضوى

آستان: مديرعامل شــركت مســكن و عمران قدس رضــوى از اجراى يكى از 
دشوارترين و پيچيده ترين پروژه هاى ريلى پس از انقالب توسط اين شركت خبر 

داد.
محمدرضا رئيسى در حاشيه بازديد جمعى از مديران عمرانى سازمان اقتصادى 
آستان قدس رضوى از پروژه راه آهن قزوين-رشت، با اشاره به اينكه اجراى پروژه 
ملى راه آهن قزوين به رشت كه از سال 85 آغاز شده، امروز مراحل پايانى كار خود 
را ســپرى مى كند، عنوان كرد: اين خط راه آهن قطعاً در رونق اقتصادى منطقه 
نقش بســزايى خواهد داشت، بويژه آن كه كريدور شمال به جنوب كشور تلقى 

مى شود و يك خط آهن بين المللى است.
وى شــركت مســكن و عمران قدس رضــوى را مجرى مســير قطعه 4 الف 
راه آهن قزوين-رشــت-انزلى معرفى كرد و گفت: اين بخش در اســتان گيالن 
و در منطقه اى كوهســتانى و در مجاورت رودخانه ســفيد رود قرار دارد و يكى 
از پــر چالش ترين بخش ها براى ســاخت خطوط راه آهن بويژه ســاخت تونل 

است.
وى درباره ويژگى هاى فنى اين پروژه، اظهار كرد: در اين پروژه هشت دستگاه تونل 
به طول بيش از 4000 متر طراحى شده و سه دستگاه پل خاص به طول 780 
متر از رودخانه سپيد رود عبور كرده است. مجموع كل خاكبردارى اجرا شده 660 
هزار متر مكعب و مجموع كل خاكريزى انجام گرفته بيش از يك ميليون و 180 
هــزار متر مكعب بوده، مجموع كل آهن آالت مصرفى 4750 تن و مجموع كل 

آرماتور مصرفى 7175 تن مى باشد.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى 
قدس  آستان  قرآنى  علوم  اداره  رئيس   
رضوى گفت: تاكنون حدود 2240 نفر در 
طرح حافظون قرآن رضوى ثبت نام كرده اند 
و مشغول گذراندن مراحل حفظ آيات قرآن 

كريم مى باشند.
«حجت االسالم مهدى شجاع» در گفت و گو 
بــا خبرنگار قدس در مورد اين طرح اظهار 
داشــت: طرح حافظون قــرآن رضوى در 
راستاى تحقق مطالبه رهبر معظم انقالب 
اسالمى مبنى بر تربيت 10 ميليون حافظ 
قرآن كريم، از بهمن ماه ســال گذشته در 
آســتان قدس رضوى آغاز شده و تاكنون 
حــدود 2240 نفر در اين طــرح ثبت نام 

كرده اند.
رئيس اين اداره خاطرنشــان كرد: در اين 
طرح به طور كلى دختران و پسران با سن 
10 ســال به باال مدنظر بوده اند و عالوه بر 
اين گروه سنى، همه عالقه مندانى كه تمايل 
به حفظ قرآن كريم داشــته اند نيز در اين 

طرح ثبت نام كرده اند.
حجت االســالم شجاع با بيان اينكه شرط 
ورود و ثبت نــام در اين طــرح براى همه 
افراد و متقاضيان، داشــتن حداقل توانايى 
براى روانخوانــى قرآن كريم (پس از انجام 
مصاحبه و بررســى روخوانى و روانخوانى 
شخص متقاضى) بوده است، تصريح كرد: 
اين طرح با مشــاركت خانه حافظان قرآن 
كريم مشــهد و همكارى استادان و قاريان 
برجسته آستان قدس رضوى در 64 شعبه 
(مسجد و حسينيه و پايگاه هاى سطح شهر 
مشهد) از 23 بهمن ماه سال گذشته آغاز 
شد و هم اكنون مطابق برنامه تنظيمى در 

حال اجرا مى باشد.

 ويژگى هاى طرح
وى در مــورد ويژگى هــاى طرح حافظون 
قرآن رضوى اظهار داشت: اجراى اين طرح 
به مدت سه ســال (9 ترم يا نيمسال) به 
طول مى انجامــد و در حال حاضر از تعداد 
64 شــعبه ويژه اجراى اين طرح در سطح 
شهر مشــهد تعداد چهار شــعبه (چهار 

كالس) در محل دانشــگاه علوم اســالمى 
رضــوى و در جــوار بــارگاه ملكوتى امام 

هشتم(ع) داير مى باشد.
حجت االســالم شــجاع ادامه داد: در اين 
طرح از تعداد 64 شــعبه، 38 شعبه ويژه 
خواهران و 26 شعبه نيز مخصوص برادران 
مى باشد به گونه اى كه هم اكنون در حدود 
1204 نفــر (788 نفر خواهــر و 416 نفر 
برادر) در زمينه حفظ قرآن كريم و 1036 
نفــر (618 نفر خواهر و 418 نفر برادر) در 
زمينه روانخوانى (به عنوان پيش نياز ورود و 
ثبت نام در طرح حافظون قرآن رضوى) زير 
نظر استادان و مدرسان اين طرح مشغول 

فعاليت مى باشند.
رئيس اين اداره متذكر شــد: اســتادان و 
مدرســان اين طــرح، دوره هاى تخصصى 
حفظ قــرآن كريم را گذرانــده و با تجربه 
ارزنــده اى كــه حاصل ســال ها تالش در 
عرصه فعاليت قرآنى مى باشد، در اين طرح 
همكارى مى كنند و اندوخته هاى علمى و 
عملى خود را با نهايت اخالص در اجراى هر 

چه بهتر اين طرح به كار گرفته اند.
وى در مورد نحوه برگزارى كالس هاى اين 
طرح اذعان داشــت: كالس هاى اين طرح 
به صورت ســه جلســه در هفته تشكيل 
مى شــود كه بستگى به شــرايط شعبه و 
محل برگزارى آن دارد، ضمن اينكه در اين 
كالس ها ضمن رعايت تفكيك پسر و دختر 

سعى شده است در هر جلسه به مدت 45 
دقيقه (در ابتداى كالس) در زمينه حفظ 
محدوده آيات جديد قرآنى و در 45 دقيقه 
بعدى در مورد مرور محفوظات قرآنى قبلى 

فعاليت شود.
حجت االسالم شجاع بيان كرد: در اين طرح 
تا نيمسال سوم درهر جلسه 90 دقيقه اى، 
نيم صفحه از قرآن كريم توســط اســتاد 
و مــدرس كالس براى حفــظ آيات قرآن 
تدريس مى شــود و فراگيران نيز در جهت 
حفظ آيات آن نيم صفحه تالش مى كنند، 
اما از نيمســال (ترم) چهارم به بعد در هر 
جلســه 90 دقيقه اى، فراگيــران به حفظ 
يك صفحه كامل از قرآن كريم مى پردازند. 
وى يادآور شــد: با توجه به اينكه مراحل 
حفظ كل قرآن كريم عالوه بر آنكه داراى 
شــرايط و خصوصيات خاص خود بوده و 
نيازمند ممارست و پشتكار، تداوم و تمرين 
فراوان مى باشد، اميدواريم با اجراى موفقيت 
آميز اين طرح در پايان ســه سال، حدود 
1500 نفر از جمــع 2240 نفر به عنوان 
حافظ كل قرآن كريم تحويل جامعه قرآنى 

كشور شود.

 تكميل ظرفيت، اعطاى گواهينامه
رئيس اين اداره در زمينه پشتيبان علمى 
در اجراى اين طرح اشــاره كــرد: يكى از 
شــاخصه هاى اصلى طرح حافظون قرآن 

رضوى حضور افرادى به عنوان پشــتيبان 
علمى مى باشد به اين معنى كه در سه روز 
اجراى اين طرح (در هفته) توســط استاد 
و مدرس اصلى، شــخصى كــه به عنوان 
پشــتيبان علمى در هر كالس (يا شعبه) 
مطرح مى باشــد در ســه روز باقيمانده از 
هفته، ضمن تماس تلفنى با فراگيران اين 
طرح، پيگير انجام تكاليف مطرح شــده از 
سوى استاد بوده و به بررسى روند پيشرفت 
فراگيران با توجه به تكاليف مطرح شــده 

مى پردازد.
حجت االســالم شــجاع در بيان هدف از 
حضور فردى به عنوان پشتيبان در اين طرح 
اضافه كرد: استفاده بهينه از فرصت و زمان 
فراگيران براى حفظ قرآن كريم و پيگيرى 
مداوم تكاليف قرآنى مطرح شــده از سوى 
اســتاد كالس و جلوگيرى از ايجاد حالت 
وقفه زمانــى در يادگيرى مطالب و تالش 

بــراى تقويــت محفوظات 
قرآنى از جمله اهداف حضور 
پشتيبان علمى در اين طرح 

به شمار مى آيد.
وى بــا بيان اينكــه در اين 
طــرح نظارت، بازرســى و 
ارزشــيابى هاى الزم از روند 
و چگونگــى اجــراى طرح 
در شــعبه ها و كالس هاى 
به  مختلف ســطح شــهر 
توســط  دوره اى  صــورت 
اداره علوم قرآنى  ناظريــن 
آســتان قدس رضــوى به 
عمل مى آيد، متذكر شــد: 
در پايان اين طرح به افرادى 
كه موفق به حفظ كل قرآن 
كريم شوند گواهينامه پايان 

دوره با عنوان حافظان قرآن تقديم مى شود، 
ضمــن اينكه بــه علت تكميــل ظرفيت 
كالس ها و شــعبه هاى موجــود در حال 
حاضر امكان ثبت نام از متقاضيان عالقه مند 
به شــركت در طرح حافظون قرآن رضوى 
وجود ندارد و ثبت نــام جديت متعاقباً به 

اطالع عموم عالقه مندان خواهد رسيد.

در راستاى تحقق مطالبه رهبر معظم انقالب اسالمى در آستان قدس رضوى انجام مى شود 

 فرش هاى اطراف سقاخانه اسماعيل طاليى همه چيز درباره طرح حافظون قرآن رضوى
را به صورت هشت ضلعى برش دهيد تا روى 
هم نرود و پا و چادر زائران در حين آب خوردن 

گير نكند، از طرفى زيباتر هم هست.
09150008718
 مناسب است آستان قدس رضوى در كتب 
ادعيه در حرم مطهر امام رضا(ع) حديث شريف 

كسا را هم چاپ كند.
09150000799
 ســخنرانى هاى حرم مطهر خوب اســت 
و بهتــر در ارتباط با مشــكالت روز جامعه و 
بحث مشكالت اقتصادى مردم هم مطالبى در 

سخنرانى ها بيان شود.
09130009375
 لطفاً چند عدد زيارتنامه به زبان انگليسى، 
اردو و... در قفســه هاى قرآن حرم مطهر امام 

رضا(ع) قرار دهيد.
09150005776
 آســتان قدس رضوى بايد در جهت جامعه 
شناسى زائر و زيارت از پايان نامه ها و رساله هاى 
مقاطع فوق ليسانس و دكترى بيشتر حمايت 

كند.
09120000243
 ورزش در آســتان قدس جايــگاه ويژه اى 
بايد داشته باشــد، بخصوص در زمينه ترويج 

ورزش هاى اصيل ايرانى و اسالمى.
09390008468

 اطراف حرم مطهــر چهره قديمى دارد و 
ســاختمان نيمه كاره در آن زياد است. لطفاً 

آستان قدس كارى بكند.
09120000488
برنامه هاى فرهنگى حرم   اطالع رســانى 
مطهــر رضوى بايد قوى تر از گذشــته براى 
زائران انجام شــود، چرا از طريق بلوتوث به 

گوشى همراه زائران ارسال نمى شود؟
09130001163
 خوب است، يك مســير ويژه براى عبور 
زائرانى كه با صندلى چرخدار به سمت ضريح 
مطهر مشــرف مى شــوند، در اطراف ضريح 

ايجاد شود.
09130003450

صداى مردم

هم اكنون در حدود 
1204 نفر (788 

نفر خواهر و 416 
نفر برادر) در زمينه 

حفظ قرآن كريم 
و 1036 نفر (618 
نفر خواهر و 418 

نفر برادر) در زمينه 
روانخوانى زير نظر 

استادان و مدرسان 
اين طرح مشغول 
فعاليت مى باشند

بــــــــرش

رئيس 
اداره امور تســهيالت زائــران حرم 
مطهر رضوى از توزيع غذاى متبرك 
براى  ميهمانسراى حضرت رضا(ع)، 
نخســتين بار در روستاها و مناطق 
مرزى اســتان خراسان رضوى خبر 

«حســين راســت نژاد» با اعالم اين 
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شماره پيامك صفحه «آستان»

س
قد

 /
ار 

دب
بر

ل 
عام

رز 
رام

: ف
س

عك
  



w w w . q u d s o n l i n e . i r
پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396  7 شعبان 1438  4  می 2017  سال سی ام  شماره 8390    

...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

شــعارها و برنامه های کاندیداهای انتخابات حاصل مشــورت با متخصصان باشد  تسنیم: دبیر شــورای نگهبان به کاندیداهای انتخابات توصیه کرد که شعارها و برنامه های شان حاصل 
مشورت با متخصصان و کارشناسان باشد.آیت اهلل احمد جنتی ابراز امیدواری کرد که کشور شاهد افزایش مشارکت مردم در صحنه انتخابات باشد و تصریح کرد: افزایش مشارکت مردم در انتخابات 

موجب افزایش قدرت کشور می شود. رئیس مجلس خبرگان رهبری از مسؤوالن خواست بیش از گذشته برای رفع مشکالت کارگران رسیدگی کنند و برای رونق اشتغال و رفع بیکاری بکوشند.

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

تا انتخابات

دولت من، دولت خادمان است نه دولت تاجران
سیاست: حجــت االسالم والمسلمین 
رئیسی گفت: جوانان ما برای کار و تالش 
توانایی دارند اما زمینه برای کار پیدا نمی 
کنند. پــدر آن جوان هم وقتی به خانه 
بازمی گردد باید بگوید کارگاه تولیدی 
ما تعطیل شده اســت. چرا اکثر مراکز 
تولیدی یکــی پس از دیگری تعطیل و 

بقیه نیمه تعطیل می شود؟
وی با بیان این که دولت من، دولت خادمان اســت نه دولت تاجران، گفت: آنچه 
سایه جنگ را از کشور برداشته، حضور مقتدرانه و توأم با شور و شعور مردم در 
صحنه های مختلف است. امر بر کسی مشتبه نشود که این قرارداد یا آن پیمان، 
سایه جنگ را برداشته است.  حجت االسالم والمسلمین رئیسی همچنین در ایالم 
نیز با بیان اینکه تخریب ها و شایعه ها را نادیده انگاشته ام تا بتوانم انجام وظیفه 
کنم گفت: ما باید سامانه ای برای کنترل فساد در اقتصاد ایجاد کنیم که یک سر 
آن به بانک و یک سر آن به نظام گمرکات و یک سر آن به دستگاه های نظارتی 

مربوط شود، آن وقت ببینیم فساد کنترل می شود یا نه؟  
وی تصریح کرد: در صورت لزوم برای افزایش یارانه محرومین به مجلس الیحه 
می دهیــم؛ برخی فکر می کنند ما منابع را پیش بینی نکردیم ولی در مورد رفع 

بیکاری، فقر و ... همه منابع را پیش بینی کرده و از آن دفاع می کنیم. 

روند بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری 
محرمانه است

مهر: شورای نگهبان با صدور بیانیه ای 
تصریح کرد: مباحث مرتبط با شــورای 
نگهبان تنها از سوی سخنگوی محترم 
این نهاد و یا اداره کل روابط عمومی به 
آگاهی می رسد و هرگونه اظهار نظر و یا 
انتشار مطلب از سوی افراد دیگر موضع 
رســمی شــورای نگهبان نبوده و فاقد 
اعتبار است. شایان ذکر است که بررسی صالحیت داوطلبان ریاست جمهوری در 
جلسه عمومی و غیر علنی شورای نگهبان انجام می شود و به دلیل محرمانه بودن 

مذاکرات، جریان آن نیز منتشر نمی گردد.

مصاحبه بادامچیان 
با »روزنامه شهروند« همراه با دروغ است

تســنیم: روابط عمومی حزب موتلفه 
اسالمی در اطالعیه ای مطالب چهارشنبه 
13 اردیبهشت روزنامه »شهروند امروز« 
را کــه از قول اســداهلل بادامچیان نائب 
رئیس شورای مرکزی حزب موتلفه بیان 
شده، کامالً تحریف شده، تقطیع شده و 
همراه با دروغ دانست که به قصد انحراف 
افکار عمومی تهیه شده است. در بخش دیگر این اطالعیه آمده است: ایشان درج 
چنین مطالبی را که به منظور تفرقه بین اصولگرایان انجام می گردد محکوم کرد. 

وی از مردم هوشمند کشورمان خواست به چنین مطالبی اهمیت ندهند.
این اطالعیه تأکید می کند: بادامچیان ضمن دعوت همه خبرنگاران و رسانه ها به 
رعایت اخالق حرفه ای گفت: امثال این روزنامه های دولتی نباید با توسل به دروغ 
تالش کنند که مردم را به سوی نامزد مورد نظر خود جلب نمایند و نتیجه این 

جنگ روانی بسود آنها نخواهد بود. 
روابط عمومی حزب موتلفه اسالمی حق پیگیری قضایی را برای حزب محفوظ 
می داند و از دادســتان محترم و کمیســیون نظارت به امور انتخابات می خواهد 

نسبت به این دروغ پراکنی ها رسیدگی جدی نمایند.

 سیاست/ مسعود بصیری   فردا عصر دومین 
دوره مناظرات نامزدهای ریاست جمهوری برگزار 

می شود. وقتی چند سال پیش 
بــرای اولین بار ایــن مناظرات 
برگزار شد، فضای عمومی کشور 
با اتفاق تازه ای مواجه شــد که 
اصالً انتظار آن را نداشــت زیرا 
تا پیش از آن، این گونه تبلیغات 
مرســوم نبود و مردم از راه های 
دیگری کاندیدای مورد نظر خود 
را انتخاب می کردند.  اکنون بیش 
از یک دهه از آن روزها می گذرد 
و 3 بار دیگر این کار تکرار شده 
است. هرچند هنوز هم مردم به 
این بخش از تبلیغات انتخاباتی 

بیش از سایر بخش ها عالقه مندند اما باید تصریح 
کنیم که این اشتیاق مثل قبل نیست و سطح نگاه 

مردم به این گونه چالش ها تغییر کرده است. 

مردم یقه گیری را دوست ندارند
مردم در واقع دیگر آن یقه گیری و افشاگری ها را 
دوست ندارند و عمالً بعد از مناظره هفته گذشته، 
واکنش ها به سمت نقد این شیوه سوق پیدا کرد. 
اما باز هم برخی کاندیداها فکر می کنند می توانند 

با افشاگری و چالش آفرینی نگاه مردم را به سمت 
خود جذب کنند؛ غافــل از آنکه هم مردم دیگر 
به این شــیوه به شکل سابق نگاه 
نمی کنند و هــم طرفین آن قدر 
دست بسته نیستند که در گوشه 
رینــگ مانده و تنهــا ضربه ها را 
تحمل کنند.  محمدجواد جمالی، 
امنیت  کمیســیون  اول  دبیــر 
مجلس، ضمن انتقاد از افشاگری 
و یقه گیــری در مناظره هــا، آن 
را مغایر با دســتورات اســالمی 
دانسته و می گوید: در دین اسالم 
چیزی به عنوان افشاگری نداریم. 
متأســفانه برای اولین بار حزب 
توده ایــن موضــوع را در اوایل 
انقالب به میان کشید. اما اکنون بعد از گذشت 4 
دهه از انقالب، برگشــتن به آن روش کار درستی 
نیســت و اگر کسی هم تخلف کرده است باید در 
دادگاه بررسی شود نه در منظر مردم و بدون اینکه 

پاسخ درستی داده شود. 

اعتماد عمومی را خدشه دار نکنید
نماینده مردم فارس افزود: مشکل ما این است که 
برخی نامزدها بدون پشــتوانه تشکیالتی و برنامه 

وارد میدان شــده اند و به همین دلیل هیچ کس 
بار مسئولیت حرف های آن ها بعد از مناظره را به 
دوش نخواهد کشید. به هر حال همه کسانی که 
االن نامزد انتخابات هستند، خودشان در این کشور 
مسئولیت داشته اند. یکی شهردار بوده، یکی رئیس 
دولت، یکی معاون رئیس جمهور اســت و... . اگر 
کسی مغلوب شود، در واقع دستاوردهای انقالب 
در زمان مسئولیت وی مغلوب شده است. به همین 
دلیل توصیه اکید ما به نامزدها این اســت که از 

افشــاگری و جنجال دست برداشته و برنامه های 
خود را با ادله کافی توضیح دهند. 

وی خدشــه دار کردن اعتماد عمومــی را گناهی 
نابخشودنی دانست و گفت: متأسفانه صدا و سیما 
هم مجری قدرتمندی برای این مناظرات انتخاب 
نکرده است و مجری کنونی، مانند سال 88، عماًل 
نقش زمان گیر یا کرنومتر را دارد. در حالی که باید 
مناظره توسط مجری کنترل شود و او اجازه ندهد 

کار از حیطه مشخص شده خارج گردد. 

جمالی اظهار داشت: البته این به آن معنا نیست 
که نقد انجام نشود چون به هر حال کاندیداها باید 
بگویند چه چیزی را می خواهند اصالح کنند. این 
منوط به آن است که حتماً نقدهای سازنده و مفید 
که ممکن است طرفین هم از آن خیلی خوشحال 
نشــوند، انجام شــود. نقد و ارایه اطالعات آماری 
دقیق و کارشناسی، کار خوبی است اما نباید از این 
حد خارج شده و شکل افشاگری و دعوای سیاسی 

به خود بگیرد. 

افشاگری و تخریب جای نقد و ارائه برنامه را نگیرد

مردم مناظره می خواهند نه منازعه

خبــر

 سیاســت/ آرش خلیل خانه   اسحاق جهانگیری 
با بیان اینکه من چهره آرامی هســتم و در مناظره ها در 
چارچوب برنامه ها و و آینده نگری صحبت می کنم گفت: 
دیگران هم اگر در همین چارچوب صحبت کنند من نقد 
می کنم و صحبتم را می کنم، اما اگر به حاشــیه رفتند و به 
قول معروف به جاده خاکی زدند من هم همانطور جوابشان را می دهم. باالخره 
به صحنه آمده ام و باید حرف هایم را بزنم. وی درباره مناظره اول هم گفت: من 
فکر می کنم که زمان های دو دقیقه ای برای پاسخ دادن به پرسش ها کم بود. تا 
موتور سخن گفتن روشن می شد با اتمام زمان دو دقیقه موتور خاموش می شد. 
جهانگیری درباره گمانه هایی که در مورد احتمال ماندن او و کنار رفتن روحانی 
در روزهای آخر مطرح شده هم اظهار داشت: انتخابات سازوکار خودش را دارد 
و در همان سازوکار در ارتباط با حضور و یا عدم حضورم تا پایان دوران انتخابات 

تصمیم گیری می شود، صبر کنید تا ببینیم شرایط چگونه پیش می رود. 

موتورمان روشن نشده خاموش می شد
تسنیم: رئیس ستاد انتخاباتی محمدباقر قالیباف با بیان 
اینکه دلیل خواســت ما برای ایجاد تغییر در انتخابات 
این اســت که جریان فعلی حاکم در 30 سال گذشته 
قدرت را در دست داشــته اند گفت: افرادی مانند آقایان 
نعمت زاده، ترکان، جهانگیری و آخوندی همواره در صحنه 
بودند و قدرت را در دست داشته اند. محمد دهقان در مسجد دانشگاه تهران با 
تأکید بر اینکه کشــور در این 30 سال دچار نابهنجاری هایی شده است افزود: 
وقتی امروز وزیر چند صد میلیاردی داریم دیگر نمی توان انتظار داشت آن وزیر 
مردمی باشد، وقتی همان وزیر در ویالی 5 هزار متری زندگی می کند نمی توان 
از وی انتظار مردمی بودن داشت. وی با انتقاد از وزرایی که مدت زمان طوالنی 
برای فعالیت های اقتصادی اختصاص می دهند، اظهار داشت: در چنین شرایطی 
که وزیر برای شــرکت های خود در تالش است میلیون ها جوان تحصیلکرده 

بیکارند، افراد زیادی در فقر به سر می برند.

وزیر میلیاردی، مردمی نیست
فارس: مصطفی میرسلیم با انتقاد از روند برگزاری دور 
اول مناظره کاندیداها گفت: در مناظره دوم اگر کســی 
قاعده مناظره را بر هم بزند قطعا مقابله خواهم کرد، بجای 
این کارها بگویید برای دردهای مردم چه می کنید. وی 
افزود: در مناظره اول من طبق قاعده مناظره عمل کردم اما به 
یک باره موج انحرافی ایجاد شد و همه به جان یکدیگر افتادند، اگر قاعده مناظره 
را پذیرفتید باید طبق آن عمل کنید. نامزد انتخابات دوازدهم ریاست جمهوری 
در پاسخ سوالی در خصوص انصراف سه کاندیدای اصولگرا به نفع یکدیگر گفت: 
ما همدیگر را تقویت می کنیم اما معنی سیاســی آن این نیســت که به نفع 
همدیگر کنار برویم زیرا معلوم نیست انصراف هر کدام از ما به نفع رقیب است یا 
ضرر وی. میرسلیم ادامه داد: به عنوان یک فعال سیاسی و بر اساس محاسبات 
 چند ســاله ام می گویم که هر شــش نامزد انتخابات ریاست جمهوری تا آخر 

می مانند و درست نیز همین است و انتخاب نهایی با مردم است.

قاعده را به هم بزنند مقابله می کنم

نقد و ارائه 
اطالعات 
آماری دقیق و 
کارشناسی، کار 
خوبی است اما 
نباید از این حد 
خارج شده و شکل 
افشاگری و دعوای 
سیاسی بگیرد

بــــــــرش



 بين الملل/ محمد جعفرى  ماه مارس 
ســال جارى بود كه نخست وزير بريتانيا 
فرايند حقوقى خروج از اتحاديه اروپا را به 
جريان انداخت و چهار روز پيش، شــرايط 
اتحاديــه براى موافقت با خــروج بريتانيا 
در نشســت رهبران 27 كشور عضو - به 
اســتثناى بريتانيا - به تصويب رســيد. 
جزئيات اين طرح رسماً در اختيار رسانه ها 
قرار نگرفت، اما گفته شده مهم ترين بخش 
آن شــامل مطالبات مالــى اتحاديه اروپا، 
وضعيت شهروندان اروپايى ساكن بريتانيا 
و شهروندان بريتانيايى ساكن كشورهاى 
عضو و ماهيت روابــط اقتصادى دو طرف 
در آينده اســت. ميشــل بارنيــه مذاكره 
كننده ارشد اتحاديه اروپا در يك نشست 
خبرى كه در مقر شوراى اتحاديه اروپا در 
بروكسل برگزار شد، گفت «به محض اينكه 
بريتانيــا آماده حضور بر ســر ميز مذاكره 
باشد، اتحاديه اروپا براى آغاز گفت وگوهاى 
اساســى آماده اســت.» وى در اشــاره به 
همه پرسى خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا در 
تابستان سال گذشته گفت، «پس از ده ماه 
ابهام و بالتكليفى، زمان آن فرارسيده است 

تا مذاكرات جدى آغاز شود.»

  بايد تكليف بريتانيا طى دو سال مشخص 
شود

طبق معاهــدات عضويت در اتحاديه اروپا، 
روند پايان عضويت كشور متقاضى خروج 
از اتحاديه بايد طى دو ســال از زمان اعالم 
تصميم چنين كشورى تكميل شود و در 
اين مدت، دو طرف در مورد شــرايط لغو 
عضويت به توافق رسيده باشند. در بيش از 
چهل سال عضويت بريتانيا در اتحاديه اروپا، 
بين دو طرف توافقنامه هــا و قراردادهاى 
متعددى بسته شده كه در جريان مذاكرات 
خروج از اتحاديه بايد تكليف آن ها مشخص 

شود.
گزارش شده بود، در نشست اخير رهبران 
اتحاديه اروپا، بعضى از كشــورهاى عضو 
بخصــوص آلمان و لهســتان از شــرايط 
دشــوارترى براى خروج بريتانيا حمايت 
كردند. در حالى كه در بعضى از كشورهاى 
عضو اتحاديه اروپا سياســتمداران مخالف 
ادامــه عضويت اين كشــورها براى جلب 

توجــه رأى دهندگان، از منافــع خروج از 
اتحاديه ســخن گفته اند، به بــاور برخى 
ناظران سختگيرى در مورد خروج بريتانيا 
مى تواند هشــدارى درباره هزينه سنگين 

چنين اقدامى باشد.

  پشت پرده چك سفيد امضاى انگلستان
بعضى از رسانه  ها خواست هاى اتحاديه اروپا 
را «نوعى مجــازات» براى بريتانيا توصيف 
كرده اند، اما ميشــل بارنيه گفت، مسئله 
جريمه و تنبيه در ميان نيســت. در مورد 
مطالبات مالى اتحاديه اروپا او از ذكر رقمى 
مشــخص خوددارى ورزيد، اما اين نظر را 
رد كرد كه از بريتانيا خواســته شده است 
«يك چك ســفيد امضــا» را به مقام هاى 
اتحاديــه تحويل دهــد. وى گفت: «هرگز 
مسئله دريافت چك ســفيد امضا مطرح 
نبوده است؛ آنچه ما خواسته ايم اين است 
كه حســاب هايى كه هست تسويه شود و 
بريتانيا به تعهداتى كه برعهده گرفته است، 
عمل كند.» از جمله تعهداتى كه ميشــل 
بارنيه به آن ها اشــاره كرد پرداخت سهم 
بريتانيــا در كمك مالــى اتحاديه اروپا به 

تركيه و اوكراين بوده است.
پيشــتر برخى منابع خبرى گفته بودند، 
اتحاديه اروپــا خواســتار دريافت يكصد 
ميليــارد يــورو بابت تعهــدات بريتانيا و 

بازپرداخــت كمك هاى دريافتــى از اين 
اتحاديه شده اســت. ديويد ديويس، وزير 
مسئول مذاكرات با اتحاديه اروپا در كابينه 
بريتانيا نيز گفته بــود كه دولت او چنين 
مبلغى را قابل قبول نمى داند و اساسا معتقد 
اســت خروج از اتحاديه مستلزم پرداخت 

هيچ وجهى نيست.
مذاكره كننده ارشــد اتحاديه اروپا گفت، 
اين اتحاديــه در نظر ندارد بريتانيايى ها را 
به خاطر تصميم به ترك عضويت «جريمه 
كند» اما تأكيد كرد، بريتانيا هم «نبايد تصور 
كند خروج از اتحاديه بدون تحمل سختى 
است.» وى گفت، كه انتظار دارد در جريان 
مذاكرات و در آينده، مواضع اتحاديه اروپا 

«متفاوت و گاه بسيار متفاوت باشد.»
ميشــل بارنيه به مالقات هفته گذشــته 
بين ژان كلــود يونكر، رئيس اتحاديه اروپا 
و ترزامى، نخســت وزير بريتانيا هم اشاره 
كــرد و گفت، او نيز در اين مالقات حضور 
داشــت و اين اولين ديدار او با خانم «مى» 
بود. رسانه هاى خبرى فضاى اين مالقات 
را بسيار سرد و غيردوستانه توصيف كرده 

بودند.

  انگليس هزينه 100ميليارد يورويى 
برگزيت را نمى پردازد

«ديويــد ديويــس» وزير امــور برگزيت 

انگلســتان در مصاحبه بــا برنامه «صبح 
بخير» شبكه آى تى وى، گفت: انگلستان 
قصد تقبل هزينه 100 ميليارد يورويى كه 
بايد از بابت جدايى به اتحاديه اروپا بپردازد، 
ندارد. گفتنى اســت، روزنامه «فايننشال 
تايمز» پيشتر در مطلبى از مقدمه چينى 
اتحاديه اروپا براى مطالبه اين مبلغ خبر 

داده بود.
فايننشــال تايمز بــا ارائه 
تحليــل خــود مبنــى بر 
احتمال دشوارتر شدن روند 
برگزيت از ســوى آلمان و 
يورو  ميليارد  فرانسه، 100 
را بهايى گزاف براى تحقق 
اتحاديه  از  انگليس  جدايى 
بــرآورد كرده بــود. با اين 
حال، ديويس اطمينان داد، 
لندن اين هزينه را پرداخت 

نخواهد كرد.
وى در عيــن حال تأكيد 
انجام  بايــد  آنچــه  كرد: 
دهيم، اين است كه درباره 

حقــوق و تعهداتمان بــا جزئيات كامل 
بحــث كنيم. در عين حــال، وى گفت 
اتحاديــه اروپا هنوز رقمــى را در ازاى 
هزينه برگزيت به انگلستان اعالم نكرده 

است.

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

علماى بحرين: 
مقابله با هر حكمى عليه شيخ عيسى بر مردم واجب است

مهر: علماى بحرينى در آســتانه 
برگزارى جلســه محاكمه شــيخ 
عيسى بيانيه مشترك صادر كردند.

در اين بيانيه آمده اســت: مقابله با 
هر حكمى عليه شــيخ عيسى بر 
مردم واجب اســت. علماى بحرين 
تأكيد كردند: جان هــا در راه دفاع 
از ديــن و رهبريــت ربانى بر كف 

بوده و آماده اند. علماى بحرينى تصريح كردند: موضع شرعى اعالم شده توسط 
مرجعيت مبنى بر «دفاع تا پاى جان از آيت اهللا شــيخ عيسى قاسم» همچنان 

استوار و پابرجاست.

بيش از 150 ميليون گفت و گوى تلفنى آمريكايى ها 
شنود شده است

رويترز: براساس گزارشى كه توسط افسر ارشد اطالعاتى آمريكا منتشر شد، با 
اينكه طبق قانون تصويب شده از سوى كنگره آمريكا شنود گفت وگوهاى تلفنى 
شــهروندان بايد محدود و گزينشى مى شد، آژانس امنيت ملى آمريكا در سال 

2016 بيش از 151 ميليون گفت وگوى تلفنى را شنود كرده است.

اعزام نيروهاى آمريكايى به خاك سوريه
الميادين: بر اســاس اطالعات رســيده، 200 نظامى و مستشار آمريكايى با 
تجهيزات كامل به گذرگاه ســيمالكا تحت كنترل كردهاى عراقى در راستاى 
حمايت از نيروهاى دموكراتيك سوريه وارد اين شده اند. بر اساس اين گزارش؛ 
اين نيروها با تجهيزات زياد و سالح هاى گوناگون و مهمات و ادوات نظامى وارد 
اين منطقه تحت كنترل كردهاى عراق شــده اند. گذرگاه سيمالكا گذرگاهى 

مرزى ميان مناطق كردستان عراق با شمال سوريه است.

گلوله باران مواضع داعش در غرب موصل
النهرين: يكــى از فرماندهان پليس 
عــراق گفــت: نيروهــاى پليس با 
حمايت هوايى عمليات آزاد ســازى 
در محله شهر قديمى موصل را از سر 
گرفته اند و در درگيرى هاى سنگين با 
داعش 14 تروريست از جمله شمارى 
از ســركرده هاى تكفيرى ها كشــته 
شده اند و مقاديرى سالح و مهمات از 

آن ها به غنيمت گرفته شده اســت.  احمد العبيدى افزود: نيروهاى پليس مجدد بر 
مناطق قضيب البان، المكاوى، الخاتونه، الملويه القديمه كه داراى كوچه ها و معابر تنگ 
و باريك است مسلط شده اند و گذرگاه هاى امنى براى خروج ساكنان فراهم شده است 
كه احتمال مى رود محور المدينه القديمه در غرب موصل طى روزهاى آينده آزاد شود.

چين شبه جزيره كره را به آرامش فرا خواند
رويتــرز: وزارت خارجه چين از همه طرف هاى درگير در شــبه جزيره كره 
خواست آرامش خود را حفظ كرده و دست از آزار و تحريك يكديگر بردارند. اين 
درخواست يك روز پس از آن مطرح مى شود كه پيونگ يانگ با انتقاد از پرواز 
دو فروند جنگنده هسته اى آمريكا بر فراز شبه جزيره كره، اقدام هاى واشنگتن 
را تالش در راستاى سوق دادن منطقه به جنگ هسته اى توصيف كرد.در عين 
حال، آمريكا از چين كه اصلى ترين متحد منطقه اى و بين المللى پيونگ يانگ 
شمرده مى شود، خواسته است نقش بيشترى در مهار برنامه موشكى-هسته اى 

كره شمالى ايفا كند.

تشنگى سبب مرگ زندانى سياهپوست در آمريكا
پرس تى وى: تريل توماس 38 ساله 
در پى هفت روز محروميت تحميلى 
از دسترســى بــه آب در تاريخ 24 
آوريل 2016 (5 ارديبهشت 1395) 
براثر از دست دادن آب بدن خود در 
سلولش در زندان ناحيه ميلواكى از 

بين رفت. 
رأى هيئت منصفــه در پــى 6 روز 

جلسۀ استماع شهادت شهود در روند دادرسى صادر شد.

رژيم صهيونيستى سفير سوئد را احضار كرد
اسپوتنيك: وزارت خارجه رژيم صهيونيستى رأى دولت سوئد به نفع قطعنامه 
اخير يونســكو كه قدس را شهرى اشغال شده از سوى اسرائيل مى داند، نااميد 
كننده توصيف كرد. راديوى رژيم صهيونيســتى به نقل از يكى از مســئوالن 
وزارت خارجه اين رژيم گفت، اين وزارتخانه سفير سوئد را احضار كرده تا وى 

توضيحاتى درباره رأى دادن كشورش به قطعنامه يونسكو ارائه كند.

سياستمداران بلند پايه آلمانى در فهرست ترور افسر 
ارتش آلمان

تسنيم : چنــدى پيش يك افسر ارتش آلمان به نام «فرانكو آ» به اتهام برنامه 
ريزى براى حمله تروريســتى دستگير شد. وى تالش كرده بود هويت دوگانه 
سورى- آلمانى براى خود دست و پا كند كه اين مسئله جنجال هاى زيادى را 
در آلمان بر پا كرده و رســوايى بزرگى را براى ارتش آلمان رقم زد. وزير دفاع 
آلمان جنجال ها بر ســر ماجراى اين افسر دستگير شــده را شاهد ديگرى بر 

رهبرى ضعيف در نيروهاى نظامى آلمانى دانسته است.

خـــبر

خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا بدون سختى نخواهد بود 

 آمريكا ديپلمات ارشد به تنبيــه انگلســتان
نشست آستانه مى فرستد

راشاتودى: پس از گفت و گوى تلفنى رئيسان 
جمهور آمريكا و روسيه، آمريكا اعالم كرد قصد 
دارد يكى از ديپلمات هاى ارشد وزارت خارجه 
اش را بــه عنوان نماينده به نشســت چهارم 
آســتانه كه براى حل و فصل بحران ســوريه 
تشكيل مى شود اعزام كند. آمريكا در دو دور 
پيشين نشست آستانه كه با حضور نمايندگان 
سوريه، ايران، روســيه و تركيه تشكيل شد، 
«جورج كرول» ســفيرش در قزاقســتان را به 
عنوان نماينده اعزام كرد، اما اين بار قرار است 
«اســتوارت جونز» معاون وزير خارجه در امور 

خاور نزديك را به اين نشست بفرستد.

 محور اصلى مذاكرات «آستانه 4»
الشــرق االوســط: در چهارمين نشست 
«آستانه» بين طرفين معارضان سورى و دولت 
اين كشــور قرار اســت در خصوص پيشنهاد 
روسيه براى ايجاد چهار «منطقه كاهش تنش» 

بحث و گفت وگو شود.
يك منبع از معارضان به الشرق االوسط اعالم 
كرد، هركدام از طرفين سورى قرار است طبق 
محل اســتقرار يا حضور خود در مناطقى كه 
قرار اســت تنش ها در آن كاسته شود، موضع 

متفاوتى درباره اين پيشنهاد داشته باشند.

آيا اصالح قانون اساسى 
ژاپن فرا رسيده است ؟

 رويترز : نتايج تازه ترين نظرســنجى در ژاپن 
نشــان مى دهد راى دهندگان ژاپنى بر ســر 
تالش شينزو آبه نخست وزير به منظور اصالح 
و بازنگرى در قانون اساســى هفتاد ساله صلح 
طلبانه ژاپن به شــدت مردد هســتند و ميان 
آنها اختالف نظر وجود دارد.،در نظرسنجى كه 
توسط شبكه تلويزيونى تى وى  توكيو و شركت 
رسانه اى نيكئى صورت گرفت و نتايج آن همزمان 
با تصويب قانون اساســى ژاپن اعالم شده نشان 
مى دهد حدود 46 درصد از شركت كنندگان در 
اين نظرسنجى طرفدار ابقاى قانون اساسى فعلى 
هستند كه توسط آمريكا پس از شكيت ژاپن در 

جنگ جهانى دوم نوشته شده است. 

 اردوغان: تركيه دربان 
اتحاديه اروپا نيست

خبرگــزارى صدا و ســيما: رجب طيب 
اردوغان گفت هيچ گزينه ديگرى جز باز كردن 
فصولى كه تا كنون باز نشده اند، وجود ندارد. 
اگر بخواهيد اين فصل ها را بگشاييد بسيار هم 
خوب ولى اگر نخواهيد اين كار را بكنيد، بايد 
خداحافظى كرد. رئيس جمهور تركيه گفت 
تركيه دربان اتحاديه اروپا نيست. ابتدا بايد اين 
فصول باز شوند، وعده هايى كه داده ايد اجرا 
كنيد و بعد پشت ميز مى نشينيم و مسائل را 
بررسى مى كنيم. در غير اين صورت، ما حرفى 

نداريم كه با شما بزنيم. 

واشنگتن پست: 
 عضويت عربستان در 

كميسيون زنان، سيلى به زنان بود
فارس: عضويت عربستان سعودى در كميسيون 
مقام زن در ســازمان ملل، صداى رســانه هاى 
غربى را هم درآورده است. سى ام فروردين بود 
كه در اقدامى جنجالى، عربســتان سعودى به 
عضويت 4 ساله كميسيون مقام زن سازمان ملل 
درآمد.كميسيون مقام زن، زير مجموعه شوراى 
اقتصادى - اجتماعى سازمان ملل است و در اين 
راى گيرى 12 عضو جديد آن انتخاب شدند تا 
عضويت 4 ســاله آنها از سال 2018 آغاز شود. 
 عربستان ســعودى در اين راى گيرى 47 راى 
مثبت از كل مجموع  54 راى را به دست آورد.

اخبار

هرگز مسئله دريافت 
چك سفيد امضا 

مطرح نبود است؛ 
آنچه ما خواسته ايم 

اين است كه 
حساب هايى كه 

هست تسويه شود و 
بريتانيا به تعهداتى 

كه برعهده گرفته 
است، عمل كند

بــــــــرش

علماى بحرينى در آســتانه 
برگزارى جلســه محاكمه شــيخ 

در اين بيانيه آمده اســت: مقابله با 
هر حكمى عليه شــيخ عيسى بر 
مردم واجب اســت. علماى بحرين 
تأكيد كردند: جان هــا در راه دفاع 
از ديــن و رهبريــت ربانى بر كف 

گلوله باران مواضع داعش در غرب موصل
 يكــى از فرماندهان پليس 
عــراق گفــت: نيروهــاى پليس با 
حمايت هوايى عمليات آزاد ســازى 
در محله شهر قديمى موصل را از سر 
گرفته اند و در درگيرى هاى سنگين با 
 تروريست از جمله شمارى 
از ســركرده هاى تكفيرى ها كشــته 
شده اند و مقاديرى سالح و مهمات از 

تشنگى سبب مرگ زندانى سياهپوست در آمريكا
 ساله 
در پى هفت روز محروميت تحميلى 

 (
براثر از دست دادن آب بدن خود در 
سلولش در زندان ناحيه ميلواكى از 

 روز 
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خبر
انفجار انتحارى در مركز كابل 

 بى بى سى: سرپرســت دفتر مطبوعاتى 
وزارت داخله افغانستان گفت، يك بمب گذار 
انتحــارى خودرو بمبگذارى شــده خود را 
ديروز، در خيابان «شش درك» واقع در حوزه 

نهم امنيتى پايتخت منفجر كرد.
نجيب دانش افزود، هدف فرد بمب گذار يك 
كاروان نيروهاى بين المللــى بود كه از اين 

محل مى گذشت.
او درباره تلفــات احتمالى اين نيروها اظهار 
نظــرى نكرد، امــا گفت در ايــن رويداد 8 
غيرنظامــى كشــته و 25 غيرنظامى ديگر 

زخمى شدند.
فرماندهى نيروهاى بين المللى موســوم به 
«مأموريت حمايت قاطع» در كابل اعالم كرده 
روز چهارشنبه يك كاروان اين نيروها هدف 
حمله قرار گرفت و ســه سرباز آن ها زخمى 
شدند.مركز فرماندهى اين نيروها و شمارى 
از دفاتــر خارجى و نهادهاى مهم دولتى در 

خيابان «شش درك» موقعيت دارند.
اين انفجار زمانى روى داد كه مأموران دولتى 
به محل كار خود مى رفتند. پيشــتر مركز 

اطالعات پليس 119 گفته بود فرد بمب گذار 
پياده بود كه هنگام عبور يك كاروان حامل 
نيروهاى خارجــى كمربند انفجارى خود را 

منفجر كرد.
سرپرســت دفتر مطبوعاتــى وزارت داخله 
افغانســتان اين انفجــار را كار «گروه هاى 
تروريســتى» دانست كه به گفته او «دشمن 

افغانستان» هستند.
نجيــب دانش افــزود، نيروهــاى امنيتى 
تحقيقات خود را بى درنگ درباره اين رويداد 

آغاز كردند.
گروهــك تروريســتى «داعش» با انتشــار 
اطالعيه اى درباره اين رويداد، مسئوليت آن 

را به عهده گرفته است.

پشت ويترين
روسيه متحد كره شمالى مى شود

رويترز: طبق خبرى كه خبرگزارى رسمى 
كره شمالى منتشر كرده،  امسال رهبر اين 
كشــور نامه  تبريك ســال نو را ابتدا براى 
«والديميــر پوتين» رئيس جمهور روســيه 
فرســتاد و سپس براى رئيس جمهور چين 

و ساير متحدان كم تعدادش.
برخى كارشناســان امور كره شمالى بر اين 
باورند كه «كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى 
در حال محك زدن روسيه براى جايگزينى 
اين كشــور به جاى چين به عنوان شريك 
اصلى اش اســت. اين در حالى است كه هم 
اكنون، 90 درصد امور تجارى كره شمالى با 

چين انجام مى شود.
«دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا هفته 
گذشــته از رئيس جمهور چيــن به خاطر 
تالشش براى مهار پيونگ يانگ قدردانى كرد 
و يك روز بعد، ركس تيلرسون وزير خارجه 
آمريكا از شوراى امنيت سازمان ملل خواست 
تحريم هاى جديدى را براى وادار كردن كره 
شــمالى به دست برداشتن از برنامه اتمى و 

موشكى اش ضد اين كشور تصويب كند.

در حال حاضر نشــانى از افزايش معامالت 
تجارى بين كره شمالى و روسيه وجود ندارد، 
ولى گزارش ها از تــالش رابطان تجارى دو 

كشور براى اين امر حكايت دارد.
هفته آينده يك خط كشتيرانى جديد بين 
كره شمالى و روسيه برقرار مى شود كه 6 بار 
در ماه 200 مســافر و هزار تن بار را بين دو 
كشور مبادله مى كند. همچنين گزارش هايى 
از افزايش حمــل و نقل محموله هاى نفتى 
از بندر والديوســتك روسيه به كره شمالى 
مخابره شــده اســت. اوايل امسال نيز چند 
مقام ارشد روس از كره شمالى ديدار كردند 
تا درباره افزايش همكارى ها در زمينه ترابرى 

ريلى مذاكره كنند.
«لئونيــد پتــروف» كارشــناس امــور كره 
شمالى مى گويد: پيونگ يانگ از فشارها يا 
تحريم هاى چين نگران نيست، زيرا روسيه 
را دارد. كره شــمالى نيم قرن است با كارت 
چين و روسيه بازى مى كند و به آن ها اجازه 
داده براى افزايش دامنه تأثيرگذارى شان بر 

اين كشور با هم رقابت كنند.

نگرانى «مركل» از تحوالت تركيه       تسنيم:  «آنگال مركل»، صدر اعظم آلمان انتقادها مبنى بر اينكه از طريق توافق پناهندگان با تركيه اتحاديه اروپا در معرض اخاذى قرار مى گيرد را رد كرده و تأكيد 
كرد، وى به عنوان صدر اعظم آلمان آزاد است كه تحوالت نگران كننده تركيه را آشكارا بيان كند. اين امر نه تنها در عموم، بلكه در مذاكرات مستقيم با دولت تركيه صدق مى كند. وى افزود: همچنين اين 

مسئله نبايد ناديده گرفته شود كه توافق اتحاديه اروپا و تركيه درباره پناهندگان همچنين به نفع آنكارا بوده زيرا بدين ترتيب با ساختارهاى قاچاق جنايتكاران در سواحل تركيه مبارزه مى شود.
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روزنامـه صبـح ايـران

نامزدهاى رياست جمهورى از موضوعات فرهنگى و اجتماعى غفلت نكنند   رسا:  آ يت اهللا مكارم شيرازى، خطاب به نامزدهاى رياست جمهورى گفت: مسئله اى كه معموال از آن 
غفلت شده، اين است كه تمام مشكالت كشور را به سمت مسائل اقتصادى برده اند، در حالى كه مشكالت تنها اقتصادى نيست، بلكه بايد به موضوعات فرهنگى و اجتماعى به صورت جدى رسيدگى 

شود. آنان بايد قول دهند كه شبكه هاى مجازى را اصالح و مسائل اخالقى را درست كنند تا پرونده هاى دادگسترى، طالق، مواد مخدر و حيف و ميل ها كم شود.
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 معارف/ طيبه مروت- ترجمه-محمد 
على زرين   شــكل گيرى جنبش هاى 
دفاع از حقوق زن در غرب كه با استقبال 
برخى زنان روشنفكر مسلمان روبه رو شد 
و نيز برخــى رفتارهاى ســنتى خارج از 
شريعت مردم كشورهاى مسلمان درباره 
حقوق زنان، اين شائبه را كه زن در اسالم 
از جايــگاه اجتماعى، علمــى و حقوقى 
محروم اســت را بيشــتر به اذهان متبادر 
كرد. ناآشــنايى با جايگاه حقوقى زن در 
آموزه هاى دينى و دست اندازهاى فرهنگى 
غرب در گسترش اين تفكر فضايى ايجاد 
كرد كه گاه به تيره شدن ذهن زن مسلمان 

نسبت به دين محمدى ختم شد. 
دكتر مى الخنسا در گفت و گو با قدس به بيان 
چالش هاى پيش روى حقوق زن در اسالم 
پرداخته و به اين شبهات پاسخ داده است.

دكتر الخنســا عضو اتحاديه بين المللى 
وكال، عضو فعال فدراســيون بين المللى 
اتحاديه هاى كارگرى، عضو اتحاديه  وكالى 
عربى، عضو كانــون وكالى بيروت و عضو 
ائتالف بين المللى دادگاه جنايى بين المللى 

CICC است.
او  سه سال متوالى در بين  پنج زن مهم و 

قوى  لبنان قرار گرفته است.
 يكى از ايرادهايى كه غرب همواره 
به اسالم وارد مى داند، مسئله حقوق 

زن است. آيا اين ايراد وارد است؟
دين اســالم در هيچ مرحلــه اى، حقوق  
زنان را آنگونه كه در غرب و شــرق شايع 
اســت، انكار نكرده است. حقوق زن و حق 
مالكيت او در قرآن تعيين شده است. زن 
در اسالم  براى فعاليت اقتصادى نيازى به 
انقالب صنعتى نــدارد، درحالى كه زن در 
غرب تا انقالب صنعتى خانه 

نشين بود. 
فعــال  زن  بــارز  نمونــه 
اسالم حضرت  در  اقتصادى 
خديجه(عليهاســالم) است. 
حضرت خديجه (عليهاسالم) 
تاجر بــود و با امــوال خود 
و بــراى پيروزى اســالم و 
مسلمانان حامى همسر خود، 
پيامبــر اكرم(صلى اهللا عليه 
و آلــه) بود.  يكــى ديگر از 
حوزه هاى فعاليت اجتماعى 
زنان مسلمان به صدر اسالم 
باز مى گردد زمانى كه زنان 
درمان  بــراى  غزوه هــا  در 
مصدومــان جنــگ همراه 
سپاه در پشت جبهه حاضر 
مى شدند، يا نگرش پيامبر(صلى اهللا عليه 
و آله) درباره تحصيل زنان اين شبهات را 
برطرف مى كند. در آموزه هاى اســالمى، 
آموختن علم بر تمامى زنان و مردان الزم 
و واجب و بر جامعه اسالمى واجب است، 
علم آموزى را نه تنها در اختيار مردان كه 
در اختيــار همه زنان قرار دهد. اســالم او 
را در جايــگاه زن در خانواده قرار مى دهد 
كه نام خــود را از بدو تولد تا مرگ حفظ 
مى كند، اما در غــرب نام خانوادگى زن با 
ازدواج تغيير مى يابد و حقوق سياســى و 
شهروندى و شخصيتى اش تحت كفالت 

مردان قرار مى گيرد.
 مشكالتى كه براى زنان مسلمان 
در كشورهاى اســالمى روى داده  يا 
رخ مى دهد منشأ بسيارى از شبهاتى 
است كه انديشمندان غربى براى زير 

آموزه هاى  بردن  سؤال 
از آن استفاده  اسالمى 
مى كنند. سوء استفاده 
شرايط  اين  از  غربى ها 
اجتماعى را چگونه بايد 

پاسخ گفت؟
حمايت هاى  اســالم،  در 

قانونــى زن و مرد با هم برابر اســت و در 
آن هيچ جاى جدل نيســت. آنچه اتفاق 
مى افتد، ســوء استفاده هاى سياسى است 
كه برخى كشورها مانند عربستان سعودى 
مى كنند. حقــوق زن در قرآن كريم و در 
تعاليــم دينى ثابت اســت و هرگز تغيير 
نخواهد كرد، بلكــه آنچه رخ مى دهد، آن 
چيزى است كه برخى جوامع در حق زن 

روا مى دارند.
قوانين اسالم هرگز عامل ايجاد مشكل يا 
مانع براى زن نيست، بلكه برعكس موجب 
تســهيل فعاليت هاى زن اســت. مبانى 
حقوقى اسالم ضامن مساوات است. مثًال 
قوانينى وضع كرده است كه از كرامت زن 
صيانت كند و مانع بهره كشــى جسمى و 
عقلى او شود، سپس بر مبناى اين قوانين 
زن را به صورت آزاد وارد زمينه هاى زندگى 
مى كند. بنابراين مشــكالتى كه در برخى 
كشــورها براى زنان مســلمان به وجود 
مى آيد، پيامد برخى آداب و رسوم سنتى 
فرهنگى و اجتماعى آن جامعه اســت و 
به دين و عقيده ارتباطى ندارد. اگر سيره 
حضرت زهرا(عليهاسالم) را بررسى كنيم ، 
ايشــان را مدرسه اى كامل در تمامى ابعاد 
زندگــى خواهيم يافت و ايشــان نه تنها 
مقتداى زنــان، بلكه حتى مردان خواهند 
بود، پس چگونه قوانين اســالمى به حق 

زنان نپرداخته است؟
فاطمه(عليهاسالم) حضرت 

كســى اســت كه در تبليغ 
پــدر  كنــار  در  اســالم 
مى گيرند،  قرار  بزرگوارشان 
همراه با گروه اندك مؤمنان 
در شــعب ابى طالب، اذيت 
و آزار مشركان قريش را تحمل و سختى 
هجرت از مكه به مدينه را به جان مى خرند 
و در كناراميرالمؤمنين(عليه السالم) براى 
اقامه دين مى ايستند. ايشان بهترين نمونه 
زنان مسلمان است كه جايگاه زن در اسالم 

را به شايستگى نشان مى دهند. 
 جنبش هــاى زنــان در غرب از 
نارضايتى از حقوق زن حكايت دارد. 
چرا حاميــان اين نوع تفكر در غرب 
بر اصل شــكل گيرى اين جنبش ها 
درغرب  زن  آيا  مى گذارند؟  سرپوش 
بازهم گرفتار ستم مردانه نشده است؟ 
دين اســالم زن را تكريــم و تمام حقوق 
انســانى را به وى اعطا كرده است. مردم 
در جوامع شــرقى و غربى بــر اين باورند 
كــه زن در جامعه غربى به تمامى حقوق 
خود دست يافته، اما حقيقت آن است كه 
زن غربى از بسيارى مشكالت رنج مى برد 
و قادر نيست انسانيتش را به شكل كامل 
احســاس كند و نمى توانــد همچون زن 
مســلمان به حقوق خود دست يابد. زن 
غربى بايد همچون پدر و برادر و پســر و 
دوســت خود بيرون از منزل براى كسب 
درآمد كار كند، اما شرع و دستور اسالمى 
به زن اختيار داده بيرون از منزل كار كند، 
اما كسب روزى و تأمين مايحتاج زن و بقيه 

افراد خانواده بر مرد واجب است.

خداوند درباره اين موضوع در قرآن كريم 
ســخن به ميان آورده اســت كه : مردان، 
سرپرست و نگهبان زنانند و به زنان نقشى 
مهم تر از كار و كســب سپرده است و آن 
تربيت فرزندان و اهتمام به خود و همسر و 
خانه اســت و در كنار آن اين اختيار را نيز 

دارند كه به كار بيرون از منزل بپردازند.
 تفاوت هاى اساسى بين حقوق زن 

در اسالم و غرب چيست؟
مفهوم حقوقى كه زن غربى به آن دســت 
يافتــه مربوط بــه ورود او به فعاليت هاى 
صنعتى و تجارى اســت كه بــه انقالب 
صنعتى در اروپا باز مى گردد، كه كارگران 
مرد دست از كار در كارخانجات كشيدند و 
به همين دليل زنان وارد ميدان عمل شدند 
تا جبران نيروى كار كارخانجاتى باشند كه 
ترس از توقف كار و خسارات مالى بر آنان 
مترتب شــد. بنابراين ورود زن به عرصه 
فعاليــت كارى آن چيزى نبــود كه خود 
انتخاب كند، بلكه اين گونه به او تحميل 
كردند، اما اسالم حقوق زن را به طور كامل 

به وى اعطا كرده است.
 با وجود همه شانتاژهاى رسانه اى 
غربى چه برترى هايى در نظام حقوقى 

زن در اسالم وجود دارد؟
بيش از 14 قرن اســت، زن در اســالم از 
جايگاه اقتصادى مستقل و آزاد در تصرف 
در اموالش بدون اذن شوهر برخوردار است 
و در اين زمينه با مرد يكسان است، مى تواند 
به خريد و فروش و تجارت و معامله و رهن 
و اجاره خانــه در چارچوب قواعد و احكام 
شريعت اسالمى بپردازد، براى زن فعاليت 
مالى مســتقل از شــوهر بر مبناى كالم 
خداوند اســت. براى او اين حق وجود دارد 
كه از اموالش در كارى كه دوســت دارد و 
مى خواهد هزينه كند، بــه وى اجازه داده 
شده در كارهايى كه به شخصيت زن آسيب 
نمى رســاند و كرامت او را از بين نمى برد، 
مشغول شود. زن در اسالم ستون خانواده و 
جامعه است كه حيات و بناى آن را تحت 
تأثير قرار مى دهد. او مدير خانه اســت. او 
مادر و مربى نسل هاست، او تحريك كننده 
عاطفه جوانان و ياريگر مردان است، همان 
گونه كه حامى پيشــرفت و توسعه همه 

جانبه است.

عضو ائتالف بين المللى دادگاه جنايى CICC در گفت وگو با قدس:

 نقش زنان در اسالم فراتر از كسب روزى است

هر ساعِت ارديبهشت، هزار وعده دلمان برايتان تنگ مى شود
رقيه توسلى

ميانه مان سال هاســت با سكوت خوب است... با انتظارى كه ختم مى شود به نام 
بلند بااليتان... 

اصالً سال هاست همه آن روزهايى كه مفاتيح الجنان را باز مى كنيم، سِر ذوق ايم، 
سِر لبخنديم، آقاجان.

سال هاســت صداى پاى بهار كه جان مى دمد به درخت ها و شــاخه ها و با خود 
گلبرگ و شكوفه و عطر و رنگ مى آورد و خواب از چشم كيهان و گردون مى پراند، 
منتظرترمان مى كند؛ آن قدر كه شيفته وهوايى بشويم، آن قدر كه باز بدويم سمت 

ُهّره پنجره ها و يكنفس گوش به زنگ شما باشيم.
اِى حبيِب غريب! هر ساعِت ارديبهشت، هزار وعده دلمان برايتان تنگ مى شود... 

براى مظلوميت تان... براى اشك هاى امامانه تان... و براى ظهورتان...
مهدى جان! در جشــن و 
سرور زمين و آسمان، هربار 
بى تــاب و اندوهگينيم و 
دســت و دلمان به زندگى 

نمى رود. 
نگاه كلمات،  انگار هرسال 
شــادمان نيســت، بهاران 
و قرن هاســت عاشــقانه 
هايمان مى لنگــد و از در 
و ديوار ايــن فصل، احوال 

نداشتن تان چكه چكه مى كند. انگار جمال تابانتان را همه ذرات عالم كم دارند. 
همه مخلوقات.

ميانه مان با صبر خوب اســت، آقاجان. با رفتن به ســرزمين دعاى فرج. اصًال 
سال هاست آموخته ايم بايد نه پنجشنبه و جمعه - كه هرروز و هر شب - دست 
به دامان ربّنا و توبه باشيم براى ديدن روى ماه مسافرمان. بايد با تمام ابرهاى 
عالم يكى شــويم و مطهرانه نام اعظم تان را با بغض بخوانيم و حالمان را گره 
بزنيم به حاِل شكوفه هاى اميدوار و عاشق، تا از ُكنج تاريكى درآييم و تمام قد 

بهارشويم.
محبوب دور از وطن! صداى پاى ارديبهشت قرن هاست چراغ دلمان را منّور نكرده 

است.

ماجراى يك عكس يادگارى
معارف: دنياى طلبگى، دنياى جالبى اســت؛ پر است از فراز و فرودها و هيجانات 

«هيجانات  استعاره  علمى! 
علمــى» را ازايــن جهت 
گفتــم كــه هميشــه به 
جلســات مباحثه و درس 
ختم نمى شود. تبليغ يكى 
از نخســتين و مهم ترين 
مؤلفه هايى است كه طلبه ها 
براى زكات علم خود به آن 
مشغول مى شوند. حاال اگر 
طلبه اى خوش ذوق باشد و 

زبان ديگرى هم بداند، مسير ديگرى برايش گشوده مى شود. 
 حجت االسالم دكتر يحيى جهانگيرى سهروردى يكى از همان طلبه هاى خوش 
قريحه اســت كه براى تبليغ دين در دنياى بيرون مرزهاى ايران گام هاى خوبى 

برداشته است. 
***

بتازگى به دعوت دانشكده حقوق دانشگاه تهران براى سخنرانى درباره «نقش فقه 
در قانون ايران»در جمع دانشجويان حقوق از هلند بودم.

 پس از سخنرانى، يكى از دانشجويان دختر گفت: من از صحبت هاى شما خيلى 
لذت بردم. من شــنيدم در كشــور ايران دختران حق ندارند با روحانيون عكس 
بگيرند، ولى اگر اجازه بدهيد من مى خواهم يك بسته شكالت كه از هلند با خود 

آورده ام، را به شما هديه بدهم.
ته دلم گفتم: ايران هراسى تا كجا؟

 گفتم: اتفاقاً هم شكالت را مى گيرم و هم عكس يادگارى بگيريد.
باورش نمى شد... دانشجويان ديگه كلى دست زدند و آمدند برا عكس.

باور كنيم خيلى ظريف، دارند ذهن ديگران را نسبت به اسالم، ايران، شيعه آلرژتيك 
مى كنند. ما رسالت سنگينى داريم.

كارشناس دينى در حرم مطهر رضوى پاسخ داد

چگونه آرامش را به زندگى برگردانيم؟
احمد لشگرنويس: حجت االسالم والمسلمين مســلم داودنــژاد در ويژه برنامه 
«فيض حضور» كه در رواق دارالهدايه حرم مطهر رضوى برگزار شد، درباره قوانين 
آرامش در زندگى گفت: نخســتين قانون براى تغيير زندگى، تغيير ديدگاه است، 
خيلى از رخدادهاى زندگى ما بال نيست، بلكه رحمت الهى به شمار مى رود، ولى 
ما به آن ها به ديِد گرفتارى و مصيبت نگاه مى كنيم، بنابراين تغيير نگاه، بى گمان 

زندگى را به سمت آرامش سوق مى دهد.
اين كارشــناس دينى با اشاره به اينكه براى اصالح خانواده، بايد ابتدا اخالق خود 
را درست كرد، گفت: دومين قانون براى آرامش در زندگى، اصالح اخالق خويش 
اســت، گاهى ما براى اصالح و تربيت اعضاى خانــواده، فقط مى خواهيم اخالق 

ديگران را تغيير دهيم، در حالى كه از اخالق خودمان غافل شده ايم.
وى خطــاب به زوج هاى جوان افزود: برخى از دختر خانم ها يا آقا پســرهاِى تازه 
ازدواج كرده، مى خواهند مادرشوهر يا مادر زِن پنجاه ساله خود را تغيير دهند، در 
حالى كه خيلى از مشكالت از اخالق خودشان سرچشمه مى گيرد. زوج هاى جوان 
بايد بدانند، بى احترامى و گيردادن هاى بيجا به اعضاى خانوادهِ همســر، آرامش و 

احساس خوشبختى را از زندگى آنها سلب مى كند.
حجت االسالم داودنژاد در پايان يادآور شد: ما بايد فرهنگ تغيير ديدگاه و اصالح 

اخالق را از خودمان شروع كنيم تا بتوانيم آرامش را به زندگى برگردانيم.

فقه توان پاسخگويى 
به نيازهاى روز جامعه را دارد

حوزه: رئيس مؤسســه آموزشى و پژوهشى 
امام خمينى(ره) گفت: برخى به اشتباه تصور 
مى كنند فقه ما توان پاســخگويى به نيازهاى 
روز جامعه را ندارد، حال آنكه شهيد مطهرى 
نشــان داد، بر اساس همين فقه مى توانيم به 

همه نيازها پاسخ دهيم.
آيــت اهللا مصباح يزدى افزود: امروز در فضاى 
مجازى و عرصه هاى رســانه اى، دشــمن به 
شبهه پراكنى عليه اعتقادات و باورهاى دينى 
نسل جوان مشغول است، بنابراين روحانيت و 
حوزه هــاى علميه به عنوان مرزبانان عقيدتى 
و فقهى و انديشــه اى بايد به تأسى از بزرگانى 
چون شــهيد مطهرى و بر اســاس نوآورى، 
پاسخگوى شبهات جديد باشند و با زبانى قابل 
فهم و درك براى عموم جامعه خاصه نســل 
جديد مبادرت به اين مهم كنند تا ان شاء اهللا 

نتيجه مطلوب و مورد انتظار حاصل شود.

اعزام مبلغ مهدوى به 9 كشور 
فارس: مســئول دبيرخانه ستاد هماهنگى 
فعاليت هاى مهــدوى گفت: در آســتانه فرا 
رسيدن نيمه شعبان و والدت باسعادت حضرت 
مهدى (عجل اهللا تعالى فرجه) مجموعه هاى 
مهــدوى با همــكارى مجمــع جهانى اهل 
بيت(عليهم الســالم) اقدام به اعزام مبلغانى 
به 9 كشور كرده  است. حجت االسالم محمد 
اسدى اظهار داشــت: هندوستان، سريالنكا، 
روسيه، آذربايجان، گرجستان، تركيه، فيليپين، 
پاكستان و اوكراين، كشورهايى هستند كه قرار 

است استادان به آنجا اعزام شوند.

تجليل از مقام علمى 
دكتر دينانى در قم

مهر: همايش« نســبت فلسفه وعلوم انسانى» 
در تاالر مفيد دانشــگاه قم با تجليل از دكتر 
دينانى، برگزار شد.  عبدالحسين خسروپناه- 
رئيس مؤسســه پژوهشــى حكمت و فلسفه 
ايران- با تجليل از مقام دكتر دينانى، ترجيع 
بند بحث هاى ايشــان را دفاع از عقل و عقل 
استدالل گر معرفى كرد و گفت: از نظر ايشان، 
در خالل ناماليمات به نظر مى رسد واقعاً بشر 
امروز محتاج مدل عقالنيتى است كه حكمت 

اسالمى بر آن تأكيد كرده است.

شاخص اصلى مدير 
در دوران غيبت تدين است

فارس: معاون پژوهشى بنياد فرهنگى حضرت 
مهــدى موعود(عجل اهللا تعالــى فرجه) گفت: 
جامعه زمينه ســاز، جامعه اى است كه ظهور را 
بشناسد و بداند با ظهور حضرت مهدى(عجل اهللا 
تعالى فرجه) چه اتفاقى مى افتد، جامعه زمينه ساز 
وقتى مى تواند زمينه ســازى كند كه بداند افق 
حركتش كجاست و بداند چه هدفى را بايد دنبال 
كند.  حجت االســالم محمدصادق كفيل افزود: 
مهم ترين كارها در دوران غيبت امام زمان (عجل 
اهللا تعالى فرجه) اين اســت كه متدين ترين ها را 
حاكم كنيم و بــه اندازه اى كه ما در اين موضوع 
كم رنگ حركت كنيم، بايد در روز قيامت پاسخ 
دهيم و شاخص اصلى مدير در دوران غيبت يا در 

نظام مديريت عالم، تدين است.

بى حيايى، ظلم به جامعه و 
خانواده است 

رسا: رئيس مؤسسه روايت سيره شهدا گفت: 
بى رحمى اين نيست كه انسان مال ديگرى را 
به زور غصب كرده يا در امانت ديگرى خيانت 
كنــد، بلكه اين ها نمونه هايــى از بى رحمى 
هستند و كسى كه با رفتار و كردار خود جامعه 
را به گناه آلــوده مى كند نيز مصداق فرد بى 
رحم است. حجت االسالم والمسلمين محمد 
مهــدى ماندگارى افزود: زن و دخترى كه بى 
حيايى مى كند، به ديگران و همسر خود نيز بى 
رحمى كرده و همه را به آتش گناه خود گرفتار 
مى كند. چنين فردى نمى تواند مصداق اين آيه 
قرآن كريم باشد كه مى فرمايد به ديگران رحم 

كن تا به تو رحم شود.

يك حديث / يك تصوير

تا طلوع

خاطرات طلبه فرامرزى

پرسمان

در اسالم، 
حمايت هاى قانونى 
زن و مرد با هم 
برابر است و در 
آن هيچ جاى 
جدل نيست. آنچه 
اتفاق مى افتد، 
سوء استفاده هاى 
سياسى است كه 
برخى كشورها 
مانند عربستان 
سعودى مى كنند

بــــــــرش

حضرت زهرا الگويى كامل در تمام ابعاد زندگى
مشكالتى كه در برخى كشورها براى 
زنان مسلمان به وجود مى آيد، پيامد 
برخى آداب و رسوم سنتى فرهنگى و 
اجتماعى آن جامعه است و به دين و 

عقيده ارتباطى ندارد. 
اگر ســيره حضرت زهرا(عليهاسالم) 

را بررســى كنيم، ايشان را مدرسه اى 
كامل در تمامى ابعاد زندگى خواهيم 
يافت و ايشــان نه تنها مقتداى زنان، 
بلكه حتى مــردان خواهند بود، پس 
چگونه قوانين اســالمى به حق زنان 

نپرداخته است؟

خبر

احكام

خبرگفت و گو

 رضاطلبــى   يك كارشــناس دينى 
گفت: تورم، بيكارى، انتظــارات بيش از 
حد خانواده ها، چشم و هم چشمى و نگاه 
مادى و مسائلى از اين قبيل موجب شده 
امروزه جوانان رغبت كمترى به ازدواج از 

خود نشان بدهند.
حجت االســالم ســيدحمزه روحانى به 
قــدس گفــت: در روزگار كنونى نهادينه 
شــدن برخى ناهنجارى ها و شــيوه هاى 
نادرست در جامعه كه بتدريج به صورت 
يك رفتارناپسند در بستر فعاليت هاى مورد 
پسند به عنوان يك رويه مطرح شده، انجام 
برخى امور ساده را براى افراد دشوار كرده 

است. 
وى تصريح كرد: هدف امر ازدواج، تشكيل 
خانواده هايى مستحكم، استوار، پويا و با 
نشاط است تا سبب شود جامعه از طريق 
آن ها به رشــد و نمو ارزنده اى دست پيدا 

كند. 
ترويــج و تعميق فرهنگ ازدواج آســان، 
باالترين نيكوكارى فرهنگى در يك جامعه 

اسالمى است. 
حجت االســالم روحانى اظهار داشــت: 
ماهيــت ازدواج بر ســادگى و بى آاليش 

بودن آن اســتوار است، زيرا نگاه مادى به 
آن سبب مى شــود عالوه بر شكل گيرى 
معضالت اجتماعى، حتى لذت هاى دنيوى 

فردى نيز از طريق آن حاصل نگردد. 
بنابراين جامعه بايد به اين درك دســت 
پيــدا كند كه امر مقدس ازدواج، محل به 
رخ كشــيدن ثروت ها نيســت و مهريه و 
جهيزيه ســنگين، هتل ها و سالن هاى پر 
خرج، دليلى بر خوشبختى و موفقيت در 
آن و عاملى مؤثر بر تداوم در ازدواج تلقى 

نمى گردد. 
از طرفــى ازدواج هاى همــراه با مخارج و 
هزينه هاى باال، مورد تأييد و تأكيد اسالم 
نيست و از آن به عنوان يك عمل نكوهيده 

و ناپسند، نهى شده است.

 فرهنگ رضــوى   دبيــركل جامعه 
انجمن  هاى اســالمى اصناف و بازار گفت: 
دهه مبــارك كرامت با توجــه به فعاليت 
دستگاه هاى متولى و خواست نظام جمهورى 
اسالمى ايران به يك برند جهانى تبديل شده 

است.
احمد كريمي اصفهاني، افزود: تمام اعضاى 
جامعه انجمن هاى اسالمى بايد تالش كنند 
جشن هاى دهه كرامت به منظور گسترش و 
ترويج فرهنگ رضوى به شايستگى برگزار 

شود.
نماينده دفتر تبليغات اسالمى قم در سخنانى 
با بيان اينكه اين روزها جوانان زندگى خود را 
در فضاى مجازى مى گذرانند، گفت: مى توان 
كرامت انســانى را در فضاى مجازى تعميم 
و گسترش داد. جوانان امروز نسبت به ائمه 
اطهار(عليهم السالم) اطالعات اندكى دارند، 
جوانان با ما در خانــه و زندگى مان حضور 
دارند و هر فردى كه در فضاى علميه و دولت 

است، بايد به كمك اين جوانان بشتابد.
حجت االســالم برقعى ادامه داد: با توجه به 
آموزه هاى امام رضا(عليه الســالم) مى توان 
از آسيب هايى كه جوانان را تهديد مى كند، 
آن ها را دور كنيم. دشمن امروز جوانان را از 

طريق فضاى مجازى هدف قرار داده است، 
بنابراين ما هم مى توانيم فرهنگ رضوى را 

اين گونه به جوانان منتقل كنيم.
حجت االســالم طيب پور از مركز مديريت 
حوزه هاى علميه كشور در نشست شوراى 
دهــه كرامت، گفــت: حوزه علميــه براى 
نخســتين گام در ترويــج فرهنگ رضوى، 
دانشنامه امام رضا(عليه السالم) را رونمايى 

كرد.
وى ادامه داد: تبيين پايتخت فرهنگى جهان 
اسالم براى كشور يك ظرفيت و فرصت به 
شمار مى آيد كه مى توان معارف شيعى را به 
جهان اســالم معرفى كرد. «مشهد 2017» 
بايد نقطه عطف تاريخ فرهنگى و نقطه آغاز 

يك كار فرهنگى باشد.

كارشناس دينى در گفت و گو با قدس:

باالترين نيكوكارى ترويج فرهنگ ازدواج آسان است
در نشست شوراى دهه كرامت عنوان شد

دهه مبارك كرامت به برند جهانى تبديل شده است

مهدى جان! در جشــن و 
سرور زمين و آسمان، هربار 
بى تــاب و اندوهگينيم و 
دســت و دلمان به زندگى 

نگاه كلمات،  انگار هرسال 
شــادمان نيســت، بهاران 
و قرن هاســت عاشــقانه 
هايمان مى لنگــد و از در 
و ديوار ايــن فصل، احوال 

«هيجانات  استعاره  علمى! 
علمــى» را ازايــن جهت 
گفتــم كــه هميشــه به 
جلســات مباحثه و درس 
ختم نمى شود. تبليغ يكى 
از نخســتين و مهم ترين 
مؤلفه هايى است كه طلبه ها 
براى زكات علم خود به آن 
مشغول مى شوند. حاال اگر 
طلبه اى خوش ذوق باشد و 

آموزه هاى  بردن  سؤال 
از آن استفاده  اسالمى 
مى كنند. سوء استفاده 
شرايط  اين  از  غربى ها 
اجتماعى را چگونه بايد 

حمايت هاى  اســالم،  در 
و آزار مشركان قريش را تحمل و سختى 

معارف

گرفتن هديه از نامزدهاى 
انتخاباتى چه حكمى دارد؟

رســا: گرفتن يا دادن هدايا در ايام انتخابات 
ازسوى نامزدها چه حكمى دارد؟

جواب: هدايا اشكال دارد.
سؤال: آيا استفاده از اموال و هدايا و كمك هاى 
نقدى افراد غيرمتشرع براى تبليغات داوطلبان 

انتخاباتى جايز است؟
جواب: در صورتى كه هدف آن ها رســيدن به 

منافع نامشروعى باشد جايز نيست.
آيت اهللا مكارم شيرازى خريد آرا، اطعام، خريد 
لباس و هرآنچه كه با اخالص منافات دارد را 
مناسب تبليغات نامزدها ندانست و افزود: مردم 
بايد بدانند افرادى كه هزينه هاى هنگفتى براى 
انتخابات صرف مى كنند و تنها منافع شخصى 
را در نظر دارند، اخالصى در كارشان نيست و 

به آن ها بايد سوءظن داشته باشند.
منبع: كتاب «احكام انتخابات»؛ محمد حسين 

فالح زاده
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

نرخ بيكارى بدون احتساب اشتغال ناقص به 25 درصد رسيد  فارس: عضو كميسيون اصل 44 مجلس شوراى اسالمى با اعالم اين خبر كه نرخ بيكارى جوانان در كشور بدون اشتغال يك ساعته يا دو 
ساعته به بيش از 25 درصد مى رسد، گفت: بيكارى جوانان با اضافه شدن دانشگاهيان دانش آموخته از مرز 30 درصد نيز عبور كرد. حميدرضا فوالدگر، با اعالم اين خبر كه نرخ بيكارى به طور رسمى با احتساب 
اشتغال ناقص به 12/4 درصد رسيده است، اظهار داشت: اگر سهم اشتغال ناقص و مشاغلى كه يك يا دو ساعت در هفته وجود دارند را از نرخ بيكارى كم كنيم، بيكارى جوانان به بيش از 25 درصد خواهد رسيد.

در آستانه انتخابات وام خريد مسكن زوج هاى جوان افزايش يافت
تبليغات نقد با وام هاى نسيه  

اقتصاد- فرزانــه غالمى: دولت 
درست در آستانه انتخابات رياست 
جمهورى، ســقف تسهيالت بدون 
سپرده مسكن به زوجين را به 120 

ميليون تومان افزايش داد.
اين سقف درحالى تعيين شده كه نه 
تنها ميزان سود آن كاهش نداشته 
اســت بلكه زوج هاى جــوان براى 

دريافت وام 10 ميليونى ازدواج كه رقم بســيار كمتر از وام 120 ميليونى است 
همچنان با موانع جدى مواجه هستند. 

طبق قانون بودجه 95 وام ازدواج از سه به 10 ميليون تومان افزايش يافته و نظام 
بانكى بايد از ابتداى سال گذشــته عمالً براساس بودجه نسبت به پرداخت وام 
ازدواج اقدام مى كرد اما رئيس كل بانك مركزى گفته بود «شروع اعطاى وام نياز 
به زمان دارد و نمى توانم زمان دقيقى را اعالم كنم اما انشااهللا تا شهريورماه اعطاى 
وام آغاز مى شود! حال روز گذشته تارنماى بانك مركزى جزئيات تازه ترين مصوبه 

شوراى پول و اعتبار را براى افزايش قدرت خريد مسكن خانوارها منتشر كرد. 
خبرنگار ما در خصوص جزئيات بيشتر اين مصوبه و سود تسهيالت جديد از بانك 
مسكن كسب اطالع كرد. بنا به اعالم روابط عمومى اين بانك، مصوبه اخير فعالً در 
حد مصوبه شوراى پول و اعتبار است و براى تعيين نحوه سودگيرى از متقاضيان 
دريافت اين تسهيالت بايد منتظر صدور بخشنامه اجرايى و ابالغ آن به بانك ها و 

سپس برگزارى جلسات كارشناسى به همين منظور بود.
اين مركز تأكيد كرد تا زمان تدوين و صدور بخشنامه، نرخ سودهاى فعلى قابليت 
اجرايى دارند كه اين نرخ ها به قرار زير هســتند: تسهيالت از محل اوراق ممتاز 
17/5 درصد، تســهيالت از محل حساب هاى تعهدى (جوانان صندوق پس انداز 
مســكن) 11 درصد و حســاب صندوق پس انداز مسكن يكمى ها در بافت هاى 

فرسوده هشت درصد و در ساير مناطق 9/5 درصد تعيين شده است.

 جزئيات مصوبه 
درهمين حال مدير كل اعتبارات بانك مركزى گفت: در حالى سقف تسهيالت 
پرداختى بدون سپرده به زوج هاى جوان به 120 ميليون تومان افزايش مى يابد 
كه بانك توســعه تعاون نيز مجاز به ارائه تســهيالت ساخت و خريد مسكن به 

تعاونى ها شده است.
ســيدعلى اصغر ميرمحمد صادقى مديركل اعتبارات بانك مركزى با اشــاره به 
جزئيات تغييرات جديد در حوزه تسهيالت اوراق حق تقدم استفاده از تسهيالت 
مسكن (تســه) گفت: ارائه تسهيالت از محل اين اوراق بر اساس مصوبه شوراى 
پول و اعتبار براى تهران پيش از اين تا ســقف 60 ميليون تومان و براى مراكز 
اســتان ها و شهرهاى باالى 200 هزار نفر جمعيت تا سقف 50 ميليون تومان و 
براى ساير مناطق شهرى تا سقف 40 ميليون تومان بود كه بر اساس مصوبه اين 
شورا مقرر شد در كنار تسهيالت ناشى از حق تقدم استفاده از تسهيالت مسكن 
به صورت انفرادى براى افراد بدون ســپرده،  اين تســهيالت تا مبلغ 10 ميليون 

تومان افزايش يابد. 
بنابراين در كنار دريافت 60 ميليون تومان تســهيالت ناشى از اوراق حق تقدم 
استفاده از تسهيالت مسكن مبلغ 10 ميليون تومان تسهيالت بدون سپرده نيز 
افراد مى توانند دريافت كنند كه به اين ترتيب ســقف تسهيالت اعطايى به 70 

ميليون تومان در شهر تهران افزايش مى يابد.
ميرمحمد صادقى اظهار داشــت: براى زوج هاى جوان اما اين مبلغ 10 ميليون 
تومانى به 20 ميليون تومان افزايش يافته كه به اين ترتيب با احتســاب سقف 
تســهيالت 100 ميليون تومانى براى زوج هاى جوان و افزوده شدن تسهيالت 
20 ميليون تومانى بدون سپرده گذارى، اين افراد مى توانند تا سقف 120 ميليون 

تومان تسهيالت براى خريد مسكن از بانك مسكن دريافت كنند.
به گفته وى تغييرات در ســقف تســهيالت زوجين جوان براى مراكز استان ها 
و شــهرهاى باالى 200 هزار نفر و همچنين ســاير مراكز استان ها شامل مبلغ 
20 ميليون تومانى جديد شــده به طورى كه زوج هاى جوان در مراكز اســتان ها 
و شــهرهاى بــاالى 200 هزار نفر كه پيش از اين تا ســقف 60 ميليون تومان 
مى توانســتند تسهيالت خريد مســكن دريافت كنند، عالوه بر اين مى توانند از 

تسهيالت 20 ميليون تومانى بدون سپرده گذارى نيز استفاده كنند.
مديركل اعتبارات بانك مركزى در عين حال با اشاره به مصوبه ديگر شوراى پول و 
اعتبار در خصوص افزايش سقف تسهيالت جعاله مسكن (تعمير و ساخت) گفت: 
بر اساس اين مصوبه سقف جعاله از مبلغ 10 ميليون تومان به 20 ميليون تومان 

براى تسهيالت بدون سپرده گذارى افزايش يافته است. 

واردات بى رويه 10 هزار كارخانه را تعطيل كرد
تســنيم: نماينده مردم خمينى 
شــهر در مجلس با بيان اينكه در 
حال حاضر فعاليت بيش از 10 هزار 
واحد صنعتى متوقف شــده است، 
گفت: واردات بى رويه يكى از داليل 
توقف اين كارخانه ها و كارگاه هاست، 
البته بايد گفت بخشى از اين واردات 

بى رويه نتيجه «برجام» است.
ســيد محمد جواد ابطحى پيرامون واردات بى رويه كاال به كشــور اظهار داشت: 
عده اى نيز براى سود جويى و به صورت مافيايى كااليى را وارد كشور مى كنند كه 

متأسفانه نظارتى بر اين موارد نيست.
وى با بيان اينكه ساليانه حدود 25 ميليارد دالر كاالى قاچاق وارد كشور مى شود، 
تصريح كرد: اين رقم غير از واردات بى رويه اى اســت كه به كشور وارد مى شود و 

اين موجبى براى تهديد اقتصاد مقاومتى و اشتغال است.
وى با بيان اينكه بانك ها جريمه ديركرد خود را به صورت ثانيه اى مطالبه مى كنند 
و برخى از كارخانه ها ســود باالى 30 درصد به بانك ها پرداخت مى كنند، گفت: 
همه اين مســائل دست به دست هم داده كه اگر فردى قصد راه اندازى كارخانه 
100 نفره داشــته و درخواست وام از بانك داشته باشد بايد بيش از 20 الى 30 
درصد ســود آن را به بانك ها پرداخت كند اين در حالى اســت كه هيچ واحدى 

ساليانه 20 درصد سود ندارد.

خـــبر

كه  حالى  در  زهرا طوسى    اقتصاد/   
حجم تقاضاى تلنبار شده براى دريافت انواع 
مى گذارد،  فزونى  به  رو  الحسنه  قرض  وام 
از  منابع  كمبود  از  گاليه  با  بانكى  شبكه 
زيربار پرداخت اين نوع تسهيالت شانه خالى 
الحسنه  وام قرض  تأكيد دارند  و  مى كنند 

نداريم.
اين پرسش مطرح مى شود كه منابع مردم 
تحت عنوان ســپرده قرض الحســنه، كه 
بانك ها بابت آن ســودى نيز به سپرده گذار 
پرداخت نمى كنند صرف چه امورى مى شود 
كه فرصت دسترســى مــردم نيازمند در 
بخش هاى مختلف مثل ازدواج، تسهيالت 
مددجويان كميته امداد و نيازهاى ضرورى 
از جمله تأمين هزينه هاى درمان و تحصيل 
را كاهش و جلوه اى از اين نوع تسهيالت در 

زندگى شهروندان ديده نمى شود.
آمارهاى منابع قرض الحسنه بانك ها در اوايل 
سال 95 حدود 36 هزار ميليارد تومان و در 
آمارى ديگر از سايت بانك مركزى در سال 
گذشته بيش از 40 هزار ميليارد تومان اعالم 

شده است. 

 جاى پاى سود بانكى در كاهش 
قرض الحسنه

با توجه به بخشنامه هاى بانك مركزى مبنى 
بر اختصاص بخشى از منابع به وام هاى قرض 
الحسنه بايد پرسيد اين مهم كه مورد تأكيد 
دين نيز هســت در نظام بانكى سود محور 
چقدر فضا براى نفس كشيدن دارد و تا چه 

حد به واجدان شرايط پرداخت مى شود.
على رضايى كارشناس خبره امور بانكدارى 
نيز در گفت وگو با خبرنگار ما مى گويد: 30 
درصد از بخش سپرده هاى عادى بانك ها بايد 
به مردم وام قرض الحســنه پرداخت بشود 
كه اين مهم اغلب رعايت نمى شــود چون 
برايشان ســودى ندارد، بانك ها دنبال سود 

وام هايى هستند كه با رقم هاى28درصد، 
34 درصد، 42 درصد پرداخت مى شود و در 
حالى كه به بانك مركزى متعهد مى شوند 
حتى بخشى از منابعشان را به وام بالعوض 
به مســتضعفان اختصاص دهند از زير وام 

قرض الحسنه نيز شالى خانه مى كنند.
وى با اشــاره به اينكه بانك ها قبالً مردم را 
تشــويق به ســپرده گذارى قرض الحسنه 
مى كردنــد، مى گويد: امروز بــه جاى اين 
كار، سيســتم الكترونيــك و تراكنش ها با 
خودپردازها و ديگر وام هاى سودده را تبليغ 
مى كننــد و تمــام هم و غم آن هــا درآمد 
زايى از اين مســير اســت كما اينكه دادن 
وام قرض الحســنه و قرعه كشــى برايشان 
دردسرهايى دارد مثل نظارت هايى كه براى 
اهداى جوايز و اينكه قرض الحسنه چطور و 
به چه كسانى پرداخت شده وجود دارد كه 

اين به مذاق بانكداران خوش نمى آيد. 

 نقدينگى بانك ها صرف ملك و 
وام هاى كالن

رضايى بيــان مى كند: بانك هــا مى گويند 
وام هــاى تكليفى را بر دوش ما گذاشــتند 
و ما از پرداخــت وام قاصريم و اين را براى 

خود دستاويز درست كرده اند درصورتى كه 
نقدينگى بانك ها هــم اكنون زير ده درصد 
است چون بيشتر منابع خود را صرف ملك يا 
وام هاى كالن بدون بازگشت به افراد خاص 
كرده اند، كه البته بانك ها خودشان اسمش را 
بدهى معوق مى گذارند ولى وام معوق نيست 
بلكه كالهبردارى اســت و نتيجه اين فساد 
سيستماتيك در اجتماع اين است كه يك 
نفر با كانتينر پول بار مى زند و بدون وثيقه 
و يك نفر در انتظار وام ازدواج چند ميليون 

تومانى پير مى شود.

كاهش سپرده هاى قرض الحسنه
عليرضا ســلطانى متخصص امــور بانكى و 
مؤسســات مالى و اعتبارى هم در پاسخ به 
اين پرسش و با تأييد عدد 40 هزار ميليارد 
منابع قرض الحسنه در كشور معتقد است 
كه آن هايى كه هــزاران ميليارد نقدينگى 
را مديريت مى كنند جماعتى هســتند كه 
بدون سود و فايده به بانك پا نمى گذارند و 
اگر تاكنون قرض الحسنه رونقى داشته، به 
پشــتوانه افرادى بوده است كه به وام بدون 

سود اعتقاد داشتند.
وى  با اشاره به رد پاى نرخ هاى سود بانكى 

در كاهــش منابــع قرض الحســنه تأكيد 
مى كند: از نرخ ســود ســپرده در كاهش 
منابع قرض الحسنه نبايد غفلت كرد، چراكه 
رقابت بين بانك ها در پرداخت نرخ هاى باال 
به ســپرده ها موجب شــده كه از جذابيت 
قرض الحســنه كاسته شــود و منابع مالى 
مردم از قطب قرض الحسنه به قطب ديگرى 
كشيده شود كه ســپرده هاى گران قيمت 
هستند و ســودهاى باالى 20 و 22 درصد 
مى دهند و از همه مهم تــر بدون ماليات و 

دردسر و ريسك است.
وى با اشــاره به داليــل ديگرى كه موجب 
كاهش تعداد وام هاى قرض الحسنه شده از 
افزايش رقم وام سه ميليون تومانى به 10 و 

20 ميليون تومانى نام مى برد 
كه بــه عقيــده وى نتيجه 
آن تقســيم منابــع موجود 
بين افراد كمترى اســت و 
همچنيــن افزايــش تعداد 
زوج هاى جــوان را نيز دليل 
ديگــرى بر طوالنى شــدن 
صف انتظار وام ذكر مى كند.  

 دخل وخرج بانك ها 
نمى خواند

وى با تأكيد بر اينكه در حال 
حاضر درآمد - هزينه بانك ها 
به هم نمى خورد و بانك ها به 
ســمت زيان دهى در حال 
حركتند، مى افزايد: مؤسسات 

مالى و اعتبارى و مؤسسات مالى غير مجاز 
به هر شگردى دست مى زنند تا تنها منابع 
بــازار را از آن خود كنند حتى اگر پرداخت 
سود باال برايشــان ضرر داشته باشد بازهم 
براى جذب منابــع بر اين كار اصرار دارند و 
همين ميل به سپرده گذارى قرض الحسنه 

را بين مردم كاهش داده است.

تبليغ سود30 درصدى بانك ها دردسرساز شد 

طيب نيا 10 برابر شدنقرض الحسنـه  در  وضعيت  قـرمـز
بدهى دولت را تكذيب كرد

آرش خليل خانه: وزير اقتصاد افزايش 10 
برابرى بدهى دولت در چهار سال گذشته را 
تكذيب كرد. على طيب نيا در حاشيه جلسه 
هيئت دولت گفت: اين نقل قول از جانب من 
كه بدهى 70 هزار ميليــاردى دولت به 700 

هزار ميليارد تبديل شده صحت ندارد.
وى افــزود: در آغاز به كار دولت يازدهم، هيچ 
نهادى در نظام ادارى كشــور براى ســنجش 
و اندازه گيــرى مديريــت بدهى هــاى دولت 
وجود نداشــت. از اين رو ما در وزارت اقتصاد 
دفتــرى براى اين منظور ايجــاد كرديم و بر 
مبناى گزارش هاى حسابرســى شده سازمان 
حسابرسى و همچنين ذى حسابان دستگاه ها 
براى نخســتين بار ميزان بدهى هاى دولت را 

محاسبه كرديم.
طيب نيا خاطرنشــان كرد: رقــم 700 هزار 
ميليارد تومان بدهى كه مــا اعالم كرديم بر 
مبناى محاسبات دفتر مديريت بدهى دولت در 
وزارت اقتصاد است كه اين بدهى شامل همه 
وزارتخانه ها، دســتگاه ها و شركت هاى دولتى 
مى شود و بدهى مجموعه شركت هاى دولتى از 
جمله شركت نفت نيز در آن لحاظ شده است.
وزير اقتصاد تصريح كــرد: اصل اين بدهى ها 
مربوط به گذشته اســت و آنچه كه در دولت 
فعلى به آن بدهى ها اضافه شــده، ســودى 
است كه به طور طبيعى به اين بدهى ها تعلق 
مى گيرد. طيب نيا همچنين با بيان اينكه ما 
در حوزه تأمين ســرمايه ايجاد بازار بدهى را 
يك توفيق مى دانيم گفت: اين بازار در گذشته 
وجود نداشــته و اكنون ايجاد شده براى سال 
جارى تالش داريم عمده فرصت هاى موجود 
در بازار بدهى را در اختيار بخش خصوصى و 

بنگاه هاى بزرگ توليدى كشور قرار دهيم. 
وى افــزود: در تقســيم كارى كه كرديم فكر 
مى كنيم بازار ســرمايه و بدهــى عمدتاً بايد 
نيازهاى مالى بنگاه هاى بزرگ را تأمين كنند. 
بنابراين نظر ما بر اين است كه عمده اين بازار 
براى بخش خصوصى اســتفاده شود. بخش 
كوچكــى از اين بازار هم در اختيار دولت قرار 

خواهد گرفت.
وى دربــاره اظهــارات اخير رئيــس انجمن 
توليدكنندگان صنعت نفت درباره برداشــت 
از صندوق توســعه ملى بــراى واردات برخى 
كاالهــاى خارجى هم اظهار داشــت: من به 
عنوان عضــوى از صندوق توســعه ملى اين 
حرف را از شما مى شنوم. ممكن است از خارج 
اقالمى را بخريم، آنچــه هم كه رهبر معظم 
انقالب فرمودند نفى مطلق خريد خارجى نبود. 
مهم اين است كه كاالهايى كه در داخل توليد 
مى شــود يا امكان توليد دارد، حداقل توسط 

دولت وارد نشود. 

كارگران 1/3 ميليون تومان 
كمتر از خط فقر حقوق 

مى گيرند 
تسنيم: غالمرضا عباسى، رئيس كانون عالى 
انجمن هاى صنفى كارگران ايران با بيان اينكه 
اين روزها مهم ترين مشكل كارگران امنيت 
شغلى است، گفت: ميانگين دريافتى كارگران 
يك ميليون و دويست هزار تومان است كه با 
خط فقر 2/5 ميليون تومانى، يك ميليون و 

سيصد هزار تومان فاصله دارد. 

خبر

مؤسسات مالى 
و اعتبارى و 

مؤسسات مالى 
غير مجاز به هر 
شگردى دست 
مى زنند تا تنها 

منابع بازار را از آن 
خود كنند حتى 

اگر پرداخت سود 
باال برايشان ضرر 

داشته باشد

بــــــــرش

دولت 
درست در آستانه انتخابات رياست 
جمهورى، ســقف تسهيالت بدون 

اين سقف درحالى تعيين شده كه نه 
تنها ميزان سود آن كاهش نداشته 
اســت بلكه زوج هاى جــوان براى 

نماينده مردم خمينى 
شــهر در مجلس با بيان اينكه در 
 هزار 
واحد صنعتى متوقف شــده است، 
گفت: واردات بى رويه يكى از داليل 
توقف اين كارخانه ها و كارگاه هاست، 
البته بايد گفت بخشى از اين واردات 

تناقض در سخنان رئيس جمهور و وزير نفت

خودكفايى بنزين؛ تبريك روحانى، تكذيب زنگنه!

گزارش خبرى

اقتصاد: روز يكشــنبه گذشته جشــن خودكفايى بنزين در 
بندرعباس با حضور رئيس جمهور برگزار شد. به گزارش ايرنا، 
در اين مراسم حجت االسالم و المسلمين حسن روحانى اعالم 
كرد «با افتتاح مرحله نخســت پااليشگاه ميعانات گازى ستاره 
خليج فارس، كشور ايران در زمينه توليد بنزين به خودكفايى 

رسيده است».
روحانى در مراســم بهره بردارى ازمرحله نخست پااليش نفت 
ستاره خليج فارس همچنين تصريح كرد كه با افتتاح دو مرحله 
باقى مانده اين طرح تا پايان امسال و بهار سال آينده، جمهورى 
اسالمى ايران به جرگه كشــورهاى صادركننده بنزين خواهد 

پيوست.
اما در حالى كه رئيس جمهور يكشنبه گذشته در بندر عباس 
وعده داد كه تا پايان امســال ايران به صادركننده اين محصول 
بدل خواهد شد وزير نفت ديروز در حاشيه جلسه هيئت دولت 
با رد خودكفايى توليد بنزين به صراحت گفت: آن ها كه چنين 

حرفى زده اند خودشان بايد جواب دهند.
اين در حالى است كه سخنان رئيس دولت و وزير دولت يازدهم 
براى خودكفايى در توليد بنزين درست در نقطه مقابل يكديگر 
است كه البته اين مسئله آمارهاى و وعده هاى ارائه شده از سوى 

دولت را در ساير بخش ها نيز با ترديد مواجه مى كند.
بيژن نامدار زنگنه در پاسخ به اين پرسش كه چه زمانى به صادر 
كننده بنزين تبديل خواهيم شد تأكيد كرد: من هيچ گاه نگفتم 
ما در توليد بنزين خودكفا شديم. اشخاص ديگرى اين را  گفتند 

و خودشان هم بايد پاسخ بدهند.
وى با اشــاره با راه اندازى فاز اول پااليشگاه ستاره خليج فارس 
كه به دست روحانى افتتاح شــد، افزود: آنچه من گفتم توليد 
مستمر بنزين از واحد اول پااليشگاه پارس است. تا آخر سال به 

بيش از 12 ميليون توليد اين واحد مى رسيم و تثبيت مى شود 
و اگر ترند دوم بيايد، دوباره 12 ميليون اضافه خواهد شد و بعد 
از آن مى توانيم صادرات را شــروع كنيم. زنگنه همچنين گفت 
پيش بينى ما براى دو سال آينده امضاى 80 ميليارد دالر قرارداد 
در بخش نفت و گاز و پتروشيمى است كه معتقديم حداقل 50 

ميليارد دالر كار به ايرانى ها ارجاع خواهد شد.
زنگنه در واكنش به مباحث انتخاباتى  و اشتغالزايى در صنعت 
پتروشــيمى هم با بيان اينكه ميزان اشتغالزايى پتروشيمى به 
ازاى هر يك ميليون تن 20 هزار شغل مستقيم و غير مستقيم 
است، وعده ها در اين حوزه را فوق نجومى خواند و اظهار داشت: 
اگر هر يك ميليون تن توليد اين بخش 600 هزار شغل ايجاد 
كند به معناى آن است كه توليد 55 ميليونى امروز كشور بايد به 
30 ميليون نفر شغل داده باشد در حالى كه كل شاغلين  بخش 
صنعت در كشور 3/7 ميليون نفر هستند و صنايع نفت و گاز هم 

صنايعى توليدى و سرمايه بر هستند كه اشتغالزايى كمى دارند 
و اين حرف ها كه گفته مى شود، درست نيست. 

وى در مــورد افزايش يارانه هم با اشــاره به اينكه عمده محل 
تأمين يارانه فروش بنزين، نفت سفيد و گازوئيل است،  گفت: ما 
حســاب كرديم اگر حدود 80 تا 90 هزار ميليارد تومان درآمد 
داشته باشيم همان طور كه آقاى نوبخت گفتند بايد قيمت  اين 

فرآورده ها چند برابر شود.
زنگنه در واكنش به اينكه گفته مى شــود پروژه ســتاره خليج 
فــارس كار دولت قبل بوده و دولت يازدهــم آن را به نام خود 
تمام كرده هم گفت: اگر اين پروژه ها انجام شده بود چرا بنزين 
توليد نمى كــرد؟ وى افزود: در دولت قبــل 2/3 ميليارد دالر 
سرمايه گذارى شــده بود و واحدهاى فرآيندى و توليد آن 47 
درصد پيشرفت داشت. ما هم 1/4 ميليارد سرمايه گذارى كرديم 

و فاز اول به توليد بنزين رسيد. 

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

 بانك و بيمه  



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
مردم در انتخابات آزادند و احتياج به قيم ندارند.

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)  
ال اله اال اهللا
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گزارش از شخص

سخنگوها قول نمى دهند
« نوبخت» مى گويد: يارانه 250 هزار تومانى يعنى بنزين 6هزارتومانى!

زاده  خوشبينانه  تربت  ايستگاه/ مجيد   
نــگاه مى كنيــم و اصــًال بــه حســاب اين 
نمى گذاريم كه آقاى ســخنگو دارد در حين 
بيان نقطه نظــرات و اقدام هاى انجام شــده 
دولت، زيراب وعده هــاى انتخاباتى نامزدها را 
مى زند! «محمدباقر نوبخت» در نشست خبرى 
ديروز گفت: « يارانه خانوارهاى تحت پوشش 
كميته امداد و بهزيســتى كه مستمريشان به 
طور متوسط 71 هزار تومان بود به 240 هزار 
تومــان افزايش يافت، يعنــى 3/4 برابر... اگر 
يارانه بخواهد 250 هزار تومان باشــد تقريباً 
بايد قيمت حامل هاى انرژى 6 برابر شــود كه 
اين روى اقتصاد ملى اثر مى گذارد و پول ملى 
را خراب مى كند...». او چون - به قول خودش- 
نامزدهايى را كه چنين وعده اى داده اند «بسيار 
با شــرافت و با شــخصيت» مى داند، از آن ها 
خواسته دست كم بگويند اين يارانه سه برابرى 

را از كجا تأمين خواهند كرد؟

  سرپرست معاونت توسعه ...
تا پيش از اينكه به امروز و 67 ســالگى برسد، 
مديريت دبيرستان در رشت، مدير كلى آموزش 
و پرورش كرمانشــاه، چهــار دوره نمايندگى 
مردم رشــت در مجلس، معاونت پژوهش هاى 
اقتصادى مركز تحقيقات اســتراتژيك مجمع 
تشــخيص مصلحت، دبير كلى حزب اعتدال و 

توسعه و... را هم در پيشينه اش دارد.
 در حــال حاضر هم كــه مى دانيد با مدرك 
دكتراى مديريت از دانشــگاه آزاد اســالمى، 
سمت سخنگويى دولت، معاون برنامه ريزى 
و نظارت راهبردى، رياســت سازمان برنامه و 
بودجه و همچنين «سرپرستى معاونت توسعه 
مديريت و سرمايه انسانى رياست جمهورى» 
را به عهده دارد. البته قبول دارم اين ســمت 
آخــرى اش را چند بار بايــد از اول به آخر و 
از آخر به اول بخوانيد تا بلكه متوجه بشــويد 
«نوبخت» عالوه بر آن چند پســت، به چه كار 

ديگرى مشغول است!

  ابوالمشاغل است...نيست؟
راســتى...! مدرك دكترى تخصصى اقتصاد از 
دانشگاه «پيزلى » اســكاتلند و همچنين دوره 
«بعد دكترى» در توســعه اقتصادى از سوئيس 
را هم به مدارك تحصيلى اش اضافه كنيد. 21 
كتاب در زمينه اقتصاد و پژوهش هاى اقتصادى، 
هميــن مقــدار مقاله هاى متفــاوت و اجراى 
13 طرح پژوهشــى در كشــور نشان مى دهد 
«نوبخت» اگر پايش بيفتد عالوه بر سخنگويى 
و اداره امــور اجرايــى، پژوهشــگر توانايى نيز 
هست. با اين همه، برخى از منتقدان او و دولت 
معتقدند، داشتن چند مدرك تخصصى و فوق 
تخصصى  دليل نمى شود كه او با تصدى چند 
شغل «ابوالمشاغل» دولت يازدهم لقب بگيرد. 
مهرماه سال 92 كه هنوز چند ماهى از آغاز به 
كار دولت يازدهم نمى گذشت، برخى سايت ها 
با فهرســت كردن نام همه «ابوالمشاغل» هاى 
دولت هاى پيشين و كنونى، نام «نوبخت» را نيز 
در كنار «تركان، اكرمى، آشــنا و ...» به عنوان 
چند شــغله هاى دولت يازدهم ذكــر كردند. 
ســايت هاى طرفدار دولت البتــه در اين باره 
نوشــتند: « سخنگويى شغل به شمار نمى آيد 
و تصدى دو معاونت مختلف از سوى « نوبخت» 
به خاطر اجماع سازى و احياى سازمان برنامه 
و بودجه است». اما ننوشتند «اجماع سازى» به 

چه معنى و چه صيغه اى است! 

  از محله الله زار؟
وقتى براى ســخنگويى پشت تريبون مى آيد، 
مؤدب، آرام و متين به نظر مى رســد و ســعى 
مى كند با دليل و مــدرك و آمار و ارقام حرف 
بزند. شــايد من و شــما كمتر عصبانيت او يا 
ديگر ســخنگو ها را ديده باشيم . سخنگو ها 
در حين « ســخنگويى» به طور معمول دليلى 
براى عصبانيت شان پيدا نمى شود، اما معناى 
حرفمان اين نيست كه تا امروز هرگز «نوبخت» 
را عصبانى نديده باشــيم. همين يكى دو ماه 
پيــش در انتقاد از صدا و ســيما با عصبانيت 

گفــت: «اينكه ســراغ 4 نفر برويــم، مصاحبه 
كنيم و بگوييم اين آمار درست نيست، جواب 
كارشناســى نخواهد بود و كار سخيفى است. 
خوب، به سراغ سفره مردم برويد... اينكه از محله 
اللــه زار يكى را پيدا و مصاحبه كنيد كه اثرش 
در ســفره رفته يا خير درست نيست». پيش از 
آن هم يك بار كه در راهروهاى مجلس با هجوم 
خبرنگاران و پرسش هاى متفاوت آن ها رو به رو 
شد با حالتى - به قول خبرگزارى ها- «انفجارى» 
گفت: «دوربين تان را خاموش كنيد! اگر اين را 
پخش كنيد شما را تعقيب قضايى مى كنم...االن 
وقت مصاحبه نيســت...من در نشست خبرى 
پاسخگوى شــما هستم...اگر پخش كنيد شما 
را تعقيب قضايى مى كنم...». چون قرار اســت 
در «گزارش از شــخص» منصفانه رفتار كنيم، 
ياد آور مى شــويم « نوبخت» بــا وجود برخى 
عصبانيت هــاى گاه و بيگاهش هرگز لحن دور 

از ادب و غيرمحترمانه اى با مخاطبانش ندارد.

 زنجير پاره كردن
بديهى است، كسى نمى گويد «ماست من ترش 
اســت» . پس توقع نداريم در مقام ســخنگو 
خــودش هم بــه منتقد دولت تبديل شــود. 
سخنگوها ممكن است از منتقدان، انتقاد كنند، 
ولى وظيفه ذاتى شــان دفاع از حوزه كارى و 
پاسخ دادن به منتقدان است. در همين راستا 
«نوبخت» انتقاد بدون پشتوانه از دولت را سياه 
نمايــى مى داند و البته توضيح چندانى در باره 
انتقاد «با پشــتوانه» يا «بى پشتوانه» نمى دهد. 
البته به نظر ما سخنگوها معموالً نبايد بعد پاسخ 
دادن به يك پرسش يا انتقاد، توضيح بيشترى 
هــم در باره آن بدهند! چون شــما هم اگر به 
صورت زنده و آنالين قرار باشــد ســخنگويى 

كنيد، هر آن ممكن اســت «گاف» بدهيد. اين 
خطر را « نوبخت» خوب مى شناسد و حتى آن 
را تجربه هم كرده است. نمونه اش سال 94 كه 
براى مذاكرات سعد آباد از واژه «توافق» استفاده 
كرد  تا همه به ياد ســخنان رئيس جمهور در 
يك برنامه تلويزيونى بيفتند وقتى كه مجرى را 

به خاطر همين اشتباه، بى سواد خواند!
سال گذشــته نيز پاره كردن زنجير تحريم ها 
در برجام را به عمليــات «رمضان» در دوران 
دفاع مقدس تشــبيه كرد تا برخى رســانه ها 
بنويســند: آيا ســخنگوى دولــت نمى داند 
عمليات رمضان از جمله عمليات هاى ناموفق 

رزمندگان اسالم بود؟

   شما چطور؟
ســخنگوها به اقتضاى شــغل شــان ممكن 
اســت قول و وعده هم بدهند. شما اما توقع 
نداشــته باشــيد دولت ها هميشــه به قول 
سخنگوهايشــان عمل كنند. نمونه اش اينكه 
« نوبخت» 29 فروردين همين امســال بازهم 
قــول داد: «يارانه پردرآمدها را قطع مى كنيم» 
اما به نظر نمى رســد در مــدت باقى مانده تا 
پايان دولت يازدهم و برگزارى انتخابات چنين 
اتفاقى بيفتد، مگر اينكه معتقد باشــيم آقاى 
ســخنگو اين قول را از طرف دولت دوازدهم 
داده است. همين دوهفته پيش نيز « نوبخت» 
به خبرنگاران قول داد حضور رئيس جمهور و 
معاونش در انتخابات خدشه اى به برنامه هاى 
كارى و روزانه دولــت وارد نكند، اما روز بعد 
جلسه هيئت دولت به دليل غيبت روحانى و 
جهانگيــرى برگزار نشــد! من فكــر مى كنم 
ســخنگوها بهتر اســت هيچ وقــت از طرف 

دولتشان قولى به مردم ندهند، شما چطور؟ 
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  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

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

اگر انتخابات 10 روز زودتر بود...
باشگاه خبرنگاران / «هيالرى كلينتون» اعالم 
كرد: تا زمانى كه هكرهاى روس و جيمز كومى، 
رئيس ســازمان اف بى آى، در انتخابات دخالت 
نكرده بودند و برخى از حاميان من را نترسانده 
بودند، من پيروز انتخابات رياست جمهورى بودم. 
اگر انتخابات 10 روز زودتر برگزار شده بود، من 

رئيس جمهور مى شدم!

متهم گريخت
فارس: يكى از متهمــان پرونده مهم اقتصادى 
رســول دانيال زاده كه از بدهكاران بزرگ بانكى 
محسوب مى شود از كشور گريخت. اواخر آذرماه 
سال 95 خبر دســتگيرى اين ابربدهكار بر سر 

زبان ها افتاده بود.

قبله مسلمانان
عصرايران / وليعهد عربستان گفت: ايران تالش 
دارد «قبله مسلمانان» را اشغال كند ولى ما منتظر 
نمى مانيم كه عربستان ميدان جنگ شود، بلكه 

ايران را ميدان جنگ خواهيم كرد!

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2813/01

23/4000/14 3/594/34

19/2219/53

5/346/08

19/4120/13
حكايت تصميم و تغيير

1ـ آدم ها ناقص اند  : گاهى براى ســفر به جايى، برنامه ريــزى مى كنيم... آماده 
مى شــويم و... اما با حادثه اى طبيعى يا خبرى ناخوش يا كم آمدن هزينه سفر، از 
رفتن، پشيمان مى شويم. در «خواستگارى»ها هم شبيه اين رخداد را بسيار ديده ايم... 
كــه پس از همه گفت وگوها، ناگهان همه چيز تغيير كرده اســت؛ يعنى ناگهان به 
«دانسته هايى ندانسته» رسيده ايم و همه چيز تغيير كرده است. در آدم ها، دانسته ها 

كامل نيستند و با عبور زمان كامل مى شوند. براى خدا، اين جور نيست!
2ـ آدم هاى نامعلوم : «َشك»، روبه روشدن با نكته اى «ُمبَهم» است... اما «ترديد»، 
ماندن بر سر دوراهى است. «تصميم»، وقتى متولد مى شود كه شك و ترديد، َمْحْو 
شده باشــند. تصميم، يعنى چنان اراده كارى را كرده باشيم كه گوشمان بدهكار 
نظر ديگران نباشد. اگر تصميم بگيريم و ناگهان تغييرى كند؛ «رأيى نو» پديد آمده 
است. دوستى با بعضى از آدم ها سخت است... بس كه مدام حرفشان تغيير مى كند 

و نامعلوم اند.
3ـ هميشه خواستن، توانستن نيست: بعضى ها «رايزنى» مى كنند و بعضى ها 
«َرأى زنى». رايزنى براى پيشبرد مســالمت آميز اراده آدم هاست... اراده اى كه گمان 
مى كنند ديگران نخواهند پذيرفت. براى همراه كردن ديگران، گفت وگو مى كنند... اما 
«رأى زنى» سست كردن پايه هاى اراده ديگران است. گاهى مى خواهيم كارى كنيم، 

اما ديگران ما را منصرف مى كنند... چنان كه رأى ما در اجراى كارى زده مى شود.
4ـ دويدن ها اثر دارند : خداوند، همه امور را در «قضا» تعيين كرده اســت. رزق 
و روزى... ُعْمــر... توانايى ها و ناتوانى ها... همه چيز را... و اين قضاى كامل، فقط نزد 
خداوند است... بخشى از آن را دراختيار پيامبران، امامان و پيشوايان پيوسته به آنان 
مى گذارد... اين هم دو گونه است... گاهى «اصل و شكل وقوع»ش را با هم مى گويد... 
كه اين هم تغييرى نخواهد كرد... اما گاهى به خاطر گناه يا تالش نيك بندگانش... 
ل به پيشوايان معصوم»، اصل قضا را حفظ  يا دعاى والدين... يا بركت «زيارت» و «توسُّ
مى كند اما در «شكل ايجاد»ش تغييرى مى دهد. اسم اين حالت را «بَدا» گذاشته اند... 
كه اصل واقعه، تغييرى نمى كند، اما در شكل رخ دادن آن تغيير، زودكرد يا ديركرد 

رخ مى دهد. 
5ـ خدا مانند من نيست: خدا، «خدا»ست... انســان «مى تواند» در خواسته اش 
تغييرى بدهد... پيشوايان ما گفته اند كه خداوند، پيش از پيامبرى پيامبرانش، از آنان 
سه قول گرفته است: پرستش خداوند... شكستن بت هاى گوناگون... و اعتقاد به «بَدا». 

بدا، اعتقاد به «خدايى» خداست.
6ـ  واسطه ها مى رســند: وقتى به ماه هاى خاص «نيايش» و شب هاى «اِحياى 
رمضان» مى رسيم؛ اميدوارانه دست هاى دعا را به سوى آستان خداوند باال مى بريم و 
با همه وجودمان، همه خيرها... و دفع و رفع همه َشّرها را مى طلبيم. مرور كارهايى 
كه «بايد مى كرده ايم» و نكرده ايم... و كارهايى كه «نبايد مى كرده ايم» و كرده ايم؛ به ما 
يادآورى مى كنند كه آبرويى براى دعاكردن نداريم. پيشوايان معصوم، پناه آدم هايى 

مانند ما شده اند... تا از خدا بخواهند «بدا»ى خيرش را شامل ما كند. 
 7ـ  بَدا، تبديل است؟ «زيارت»، ديدار پيشوايى معصوم يا پيوسته به معصوم است... 
چنان كه اگر دســتى به دعا بردارد، خداوند، به آبروى او، كرده ها و ناكرده هاى ما را 
در «اجراى قضاى رقم زده» اش، «نديد» مى گيرد. اگر مستحق كمِى روزى شده ايم، 
كم نمى شود... و اگر بدى ها به اوج رسيده باشد؛ خداوند، محبتى را كه در دلمان به 
پيشوايان معصوم داريم، وسيله تبديل بدى به نيكى مى كند... و با همان نيكى پاداش 
مى بخشد. حتى اگر بنا بر گمراه شدن ما باشد نيز به بركت دعاى پيشوايان، سربه راه 

اهل بيت خواهيم ماند. 
ر   8ـ  پيش چشــم محبوبيم! بدا، اختيار خداوند در امرى است كه خودش ُمَقدَّ
كرده اســت... اما قاعده مند است. اگر معتقد به «بدا در سايه مهر اهل بيت» باشيم، 
رنگ حاجت هاى ريز و درشــتمان تغيير مى كند و آبرومندى و دعاى پيشوايانمان 
را صرف امور ســاده اى كه با كمى باال و پايين شدن روزى، دست يافتنى مى شوند؛ 
نخواهيم كرد... اما باز خودشان به ما آموخته اند كه كمترين ها را هم «بطلبيم» و اين 
طلب، عالى است... اگر نشانه پيوستگى ما با مهرشان باشد. يعنى؛ مى خواهيم؛ چون 

آنان را پناه همه چيزمان مى دانيم.
دريافت، تلخيص و بازنويسى از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول (بى تاريخ) از 

شركت «اسوه». صفحه 841. «از زيارت نامه امامان هادى و عسكرى(ع)»:
ـ (... يا َمن بَدا ِهللا فى َشأنُِكما!) بداى الهى زير سايه شأن شماست.

ادامه دارد

ايوان ِشفا (12)
 ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 
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