
 با گذشت 48 روز از سال جديد 

قفل پرداخت وام هاى بانكى باز نشد
 اقتصاد  مراجعه شهروندان به بانك ها پس از گذشت بيش از 45 روز از سال جديد، هنوز 
با پاســخ فعالً وام پرداخت نمى شود؛ روبه رو است و در ظاهر به بعد از انتخابات موكول 
شده است. اين در حالى است كه سال گذشته نيز روند قطره چكانى پرداخت تسهيالت، 
هــزاران ايرانى را در نوبــت دريافت انواع وام قرار داده بود.بــا وجودى كه پرداخت هاى 
بى حســاب و كتاب نظام بانكى ايران، شــهرت عالمگير پيدا كرده و معوقات200 هزار 
ميلياردى از بدهكاران بزرگ همچنان بدون درمان رها شده است، شواهد حاكى است، 

پرداخت وام هاى ضرورى و فورى و گره گشا و مردم محور...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمد صادق كوشكى

از شــروع نهضت آزادى خواهانه و اســتقالل طلبانه مردم مسلمان بحرين عليه 
حكومت استبدادى اين كشور حدود 64 سال مى گذرد و در اين 64 سال كسى كه 
پرچمدار نهضت در برابر اين حكومت استبدادى بوده و اجازه نداده است اين نهضت 

نه برمبناى رشد خشونت، بلكه از طريق ديپلماسى...

آيت اهللا عيسى قاسم 
متعلق به همه جهان اسالم است

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 7

ظريف: با بى احترامى از تيم ملى 
كنار گذاشته شدم 

افزايش آمار ازدواج 
در كشور

ايران بعد از برجام 
به كف خواسته هاى خود رسيد

15 9 2

 

شاخصه هاى مديريت كارامد از نگاه اميرمؤمنان
 معارف  خداي را سپاس كه دگر بار اين توفيق براي مردِم سربلند، انقالبي و هميشه در ضرورت توجه نامزدهاى رياست جمهورى براى كشوردارى مسئوالنه

صحنه ايران فراهم آمد تا به منظور انجام وظيفه الهي و انقالبي به پاي صندوق هاى رأي 
بروند و در دوازدهمين دوره انتخابات رياست جمهورى، فردي متعهد، خدوم و پايبند به 

 ............ صفحه 6ارزش هاي اسالمي و انقالبي براي تصدي اين پست برگزينند...

در گفت و گو با قدس بيان شد يك مسئول وزارت ورزش و جوانان خبر داد رئيس مجلس در مراسم افتتاح نمايشگاه نفت:

مديرعامل 
شركت ملى نفت:

مطالبات
 نفتى ايران 

با وجود برجام 
كامل وصول نشد

رئيس اين سازمان 
در گفت و گو با قدس:

تبديل سازمان 
ميراث فرهنگى 

به وزارتخانه 
عملى نيست

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 9

:  امام صادق
به پدرانتان نيكى 
كنيد تا پسرانتان 

به شما نيكى 
كنند و از زنان 

مردم، دامن پاك 
داريد تا زنانتان 

پاك دامن باشند.  
تحف العقول
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مناظره سياست زده

رقيب هراسى 
تاكتيك فرار

 از پاسخگويى

حمايت علماى
اهل سنت از برنامه 
دولت كار و كرامت

اسحاق جهانگيرى:

تغيير فضا را  در مناظره 
سوم خواهيد ديد

سردار جزايرى:

نامزدها در 
مسائل دفاعى 

آدرس غلط ندهند

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4

شب محاكمه مذهب
يكشنبه سرنوشت ساز بحرين

 ............ صفحه 5

علماى بحرين با صدور بيانيه اى از مردم اعم از زن و مرد و پير و جوان خواستند براى اعالم 
خشم خود و اعالم آمادگى براى دفاع از دين و رهبران دينى كه در اينجا منظور آيت اهللا شيخ 

عيسى قاسم است، تا سرحد  شهادت در خيابان ها حضور پيدا كنند...



 هزار وعده دولت ...

رونمايى از شعارهايى كه عملياتى نشد

گزارش خبرى

 اقتصاد  حســن روحانى نامزد دوازدهميــن دوره انتخابات 
رياست جمهورى در پايان دومين مناظره رو به دوربين و مقابل 
چشــم مردم ايران با صراحت اعالم كرد: ما وعده نداديم عمل 
كرديم، گفتيم گزارش داديــم. بنابراين آنچه ما امروز در برابر 
آن قرار گرفتيم واقعيت دوراهى اســت كه بايد يكى را انتخاب 

كنيم، يا شعار و وعده يا عمل و اجرا.
به گزارش تســنيم در فهرســت به برخى از وعده هاى چون 
اولويت در حمايت از محرومان، تخصيص بودجه مناسب براى 
استان هاى محروم، اقتصاد مردمى و پيگيرى اجراى كامل اصل 
44 قانون اساســى اشاره شده است كه قضاوت در مورد ميزان 

تحقق اين وعده ها بعد از چهار سال به عهده مردم است. 
بنابراين به جز كاهش نرخ تورم و برخى از شــاخص هاى ديگر 
بسيارى از اين وعده ها همچنان عملياتى نشده است.درذيل به 

برخى از اين وعده ها اشاره مى شود:

  نقدينگى سرگردان
«نقدينگى كشور سرگردان اســت و گاهى به سمت بازار ارز، 
گاهى به سمت بازار مسكن و يا بازار طال و سكه هجوم مى آورد 
كه به نظر من بايد با كنترل اين نقدينگى و هدايت آن به سمت 
توليد از حباب سازى ها جلوگيرى كرد.» 3ارديبهشت ماه 1392
«اقتصاد از شرايط ركود و بى رونقى و بويژه از شرايط اضطرارى 

خارج خواهد شد» 12 ارديبهشت ماه 1392
«ساالنه بايد 600 هزار شغل جديد در جهت تك رقمى كردن 
بيكارى ايجــاد كنيم مابقى موضوعات را هم مى توان از طريق 

بيمه بيكارى دنبال كرد.» 16 ارديبهشت ماه 1392
«دولت بايد قشــر آسيب پذير را حمايت كند.» 16 ارديبهشت 

ماه 1392
«بنده دو برنامه كوتاه مدت ســه ماهه و ميان مدت چهار ساله 

در ايــن زمينــه دارم معتقدم با ايجاد يــك دوره تنفس قادر 
خواهيم بود تمامى بنگاه هاى توليدى را رونق ببخشيم و با رونق 
بنگاه هــاى توليدى نيز مى توانيم با گرانى بجنگيم و در زمينه 

اشتغال شرايط را فراهم كنيم.» 17 ارديبهشت ماه 1392

  بهبود وضعيت معيشت
«اعتقاد دارم در چهار سال آينده هدف اصلى دولت در اقتصاد 
خرد بايد بهبود وضعيت معيشــت مردم باشــد و اين بهبود از 
طريق دو راهبرد مى تواند حاصل شود. راهبرد توليد ثروت ملى 

و راهبرد توزيع عادالنه ثروت ملى.» 17 ارديبهشت ماه 1392
«ســازمان مديريت و برنامه ريزى را دوباره احيا مى كنم.» 17 

ارديبهشت ماه 1392
«در چند زمينه اى كه براى مــردم اهميت دارد مانند گرانى، 
بيكارى، مســكن، يارانه، موضوع سالمت برنامه دقيق، كوتاه و 
بلند مدتى را تنظيم كرده ام كه تقديم ملت ايران خواهم كرد.» 

17 ارديبهشت ماه 1392
«در بحث يارانه بايد تالش شود كه بحث تورم را مهار كنيم.» 

18 ارديبهشت ماه 1392
«مبناى اين مدل اقتصادى حفظ كرامت انســانى و توســعه 

اقتصادى است.» 18 ارديبهشت ماه 1392
«مسئوالن بايد براى گرانى و تورم فكرى كنند.» 24 ارديبهشت 

ماه 1392
«در كشور ما امكانات فراوانى داريم بايد از اين ها خوب استفاده 
كنيم و كشور را احيا كنيم و قدم به قدم جلو رفته و مشكالت 

بر سرراه حل اشتغال را حل كنيم.» 24 ارديبهشت ماه 1392
«برنامه هاى اقتصادى وسيعى ازسوى دولت تدبير و اميد طراحى 
شــده كه با اجراى آن ها مى توان كشور را به سرعت از بحران 

موجود خارج كرد.» 4 خردادماه 1392
«تمامى مســائل با رونق در ســايه بهبود محيط كسب و كار 
امكان پذير اســت و اين مسئله يكى از اهداف دولت بنده يعنى 
دولت تدبير و اميد است و اين دولت در كوتاه مدت نيز بسته هاى 

تشويقى اميد خواهد داشت.» 6 خردادماه 1392
«واردات مى بايست كاهش پيدا كرده و توليدات داخلى زياد شود 
بنابراين بايد با استقامت اهداف اقتصادى از جمله چشم انداز را 
دنبال كنيم و نگذاريم در حوزه اقتصاد و سياست در دنيا منزوى 

شويم.» 6 خردادماه 1392

 راه حل هاى 100 روزه
«راه حل هــاى كوتاه مدتــى يك مــاه و 100 روزه براى حل 
مشــكالت ومعضالت اقتصادى، اجتماعى و سياست داخلى و 
خارجى در دولت تدبير و اميد پيش بينى شده است كه با اين 
برنامه ما مى توانيم در يك فرصت كوتاه شاهد تحول اقتصادى 

باشيم.» 7 خردادماه 1392
«امروز تنها بين 20 تا 40 درصد ظرفيت توليدى كشور فعال 
است... ما مى توانيم اين ظرفيت هاى توليدى را به 100 درصد 

برسانيم.» 7 خردادماه 1392
«من مى گويم همين كارخانه هاى موجود در كشور كه اكنون 
همه آن ها زير 60 درصدكار مى كنند را اســتفاده بهينه كنيم 

مشكل بيكارى حل مى شود» 9 خردادماه 1392
 «موانع توليد را برخواهيم داشت. بدانيد اگر اين موانع برداشته 
شود هم اشتغال ايجاد مى شود هم ارزانى.» 9 خردادماه 1392

«برنامه اقتصادى ام بر دو محور اســتوار است يكى توليد ثروت 
ملى و ديگرى توزيع عادالنه ثروت كه اين ها دو هدف اساسى در 

برنامه اقتصادى بنده است.» 10 خردادماه 1392
«با بهبود فضاى كسب و كار مى توانيم به توليد در بخش هاى 
صنعت، كشاورزى و خدمات رونق دهيم.» 10 خردادماه 1392

 مبارزه با فساد
«ما بايد با رانت خوارى و فساد مبارزه كنيم چرا كه بدون مبارزه 

با فساد توليد رونق پيدا نمى كند» 10 خردادماه 1392
«يارانه ها هدفمند نشد و بايد آن را هدفمند كرد... قدرت خريد 
را به مردم نداد و جبران تورمى را كه حاصل شد نكرد 45 هزار 
تومان به مردم داده شد اما بيشتر از آن از جيب مردم برداشته 

شد.» 10 خردادماه 1392
«برنامه من نجات اقتصاد كشور است. اقتصاد ما امروز نياز به نجات 
دارد بيكارى، گرانى، آشفتگى، نااميدى نسبت به فرداى نامشخص 

براى نسل جوان پذيرفتنى نيست.» 18 خردادماه 1392
«ما نياز داريم جوانان ما از بيكارى نجات پيدا كنند و شغل شايسته 

با مزد بايسته در اختيار آن ها قرار گيرد.» 19 خردادماه 1392
«در دولت تدبير و اميد 867 هزار دانش آموخته دانشــگاهى 
بيكار نخواهد بود، ارزش پول ملى ايران در 6 ماه به يك ســوم 

سقوط نخواهد كرد» 20 خردادماه 1392
«تورم و گرانى را مهار كنيم» 20 خردادماه 1392

تجرى:سردار دهقان در جشنواره فناورى وزارت دفاع:
اجازه نمى دهيم فعاالن فتنه وارد عرصه شوراها شونددنبال توليد قدرت هستيم

تســنيم: وزير دفاع گفت: با خلــق فناورى 
نوظهــور و پيشــرفته كشــور را در حدى از 
بازدارندگى مؤثر قرار مى دهيم كه دشــمنان 
هرگز جرئت و جسارت تعرض و حمله به خود 
راه ندهند. ســردار حســين دهقان در مراسم 
ششمين جشنواره تحقيقات، فناورى و نوآورى 
وزارت دفاع در سخنانى اظهارداشت: امروز الزمه 

ثبات، امنيت، عزت، ديپلماسى مذاكره و ايجاد 
توازن، داشــتن قــدرت در حوزه هاى مختلف 
است.وى افزود: ما به دنبال توليد قدرت هستيم 
و توان و قدرت دفاعى در شرايط آشوب كنونى 
منطقــه و جهان و عصر بــى ثباتى در محيط 
پيرامونى امرى اجتناب ناپذير و حياتى اســت 
كه بحمــداهللا در دوره اخير گام هاى بلندى در 
اين ارتباط برداشته ايم.وزير دفاع با بيان اينكه 
دشمن تالش مى كند جمهورى اسالمى ايران 
را از همه عناصر قــدرت محروم كند، تصريح 
كرد: آن ها براى ضربه زدن به انقالب اســالمى 
از همه ظرفيت هاى اقتصادى، سياسى، نظامى، 
فرهنگى و جاسوسى خود بهره بردارى مى كنند.

مهر: ســخنگوى هيئت مركــزى نظارت بر 
انتخابات شوراها گفت: اسامى نهايى داوطلبان 
تأييد صالحيت شــده انتخابات شــوراها 20 

ارديبهشت به وزارت كشور اعالم مى شود.
فرهاد تجرى در نشســت خبرى، با اشــاره به 
آخرين گزارش فعاليت هيئت مركزى نظارت 
بر انتخابات شــوراهاى اسالمى شهر و روستا 

اظهارداشت:هيئت هاى نظارت استانى حداقل 
تا ساعت 18 امروز بايد به اعتراضات رسيدگى 
كنند و نتيجه را به معترضان رد صالحيت شده 

و نيز هيئت مركزى نظارت ارائه دهند.
تجرى در بخش ديگرى تصريح كرد: نمى گوييم 
كه در روند بررســى صالحيت ها اشتباه نشده 
است؛ تأييد شــدن برخى افرادى داراى سابقه 
فســاد يا فعال در فتنه براى خود ما هم باعث 
تعجب بوده كه با وجود پاســخ مراجع قانونى 
اين افراد تأييد شــده است! به همه اين موارد 
در هيئت مركزى نظارت رســيدگى خواهيم 
كردو اجازه نمى دهيم فعاالن فتنه وارد عرصه 

شوراها شوند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

برنامه جديد بسيج مستضعفين براى محروميت زدايى در 70 نقطه كشور    مهر: رئيس سازمان بسيج از برنامه جديد اين سازمان براى محروميت زدايى در 70 نقطه كشور خبر داد.سردار غيب پرور در 
حاشيه برگزارى همايش «قرآن مجسم» در جمع خبرنگاران اظهارداشت: بسيج سازندگى مجموعه اى است از افراد بى هياهو اما با انگيزه، پرنشاط و انقالبى كه خدمت رسانى را سرلوحه كار خود قرار داده اند.وى با اشاره به 
اقدامات بسيج سازندگى در عرصه محروميت زدايى اظهارداشت: امسال، كار جديدى با مشاركت وزارت كشور در 70 نقطه شروع شده است و در كنار آن بسيج به صورت مستقل 320 نقطه را تحت پوشش قرار داده است.

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

 فارس  رئيس مجلس شــوراى اسالمى 
گفت: همان طور كه در گفت وگوهاى اين 
روزهاى داخل كشــور مشاهده مى شود، 
روى مســئله هســته اى مناقشات بسيار 
اســت و آنچه طرف مقابل پذيرفت كف 

خواسته هاى ايران بود.
على الريجانى ديروز در افتتاحيه بيســت 
و دومين نمايشــگاه بين المللى نفت، گاز، 
پااليش و پتروشــيمى اظهارداشــت: از 
نزديك كارهــاى وزارت نفت را مى بينم و 
دنبال مى كنم، انصافاً كارهاى سنجيده و 
به هنگامى در اين حوزه انجام مى شــود و 
تاكنون از همه منابع استفاده شده است، 
با وجود تمام مشــكالتى كه در اين حوزه 

وجود داشت. 
همچنين  مجلــس  رئيس 
مســئله تروريســم را يك 
موضــوع داغ كنونى عنوان 
گفت: جريــان  و  كــرد 
تروريسم در شرايط منطقه 
بســيار تأثيرگذار است و در 
ســال هاى اخير گســترش 
پيدا كرده اســت، هر چند 
در ســال هاى آخر شــرايط 
اين جريان با رفتارهاى ايران 

تغيير كرده است. 
الريجانــى ادامه داد: بــه دليل رفتارهاى 
هوسرانانه برخى كشورها همچنان مسئله 
تروريســم يك موضوع داغى اســت و از 
برخى جهات به اين جريان كمك مى شود، 
بنابراين نمى توان گفت شرايط اين جريان 

با افت مواجه شده است.
رئيس قــوه مقننه در بخــش ديگرى از 
سخنان خود خاطرنشــان كرد: از طرفى 
ديگر، برخى مناقشاتى وجود دارد كه بسيار 
داغ شده اســت و اين ها روى لبه تحمل 
منطقه در حال حركت است، بنابراين يك 
اشتباه كوچك مى تواند فضا را به كلى تغيير 

دهد. 
وى افــزود: برخــى بازيگــران بين المللى 

رفتارشان سوءتفاهم هاى زيادى را به وجود 
آورده اســت، بنابرايــن نمى توانيم بگوييم 
مناقشات موجود در منطقه رو به تقليل است، 
اين امر مى تواند در شرايط كنونى مؤثر باشد. 

 برخوردارى
از ثبات و امنيت در منطقه

الريجانى همچنين يادآور شد: ايران از يك 
امنيت و ثبات خوب در منطقه برخوردار 
اســت و اين يك حدس و گمان نيست. 
تســلط اطالعاتى و دقــت نظر در مرحله 
ايران  راهبردى از ويژگى هاى برخــوردار 
است كه اين كشور را داراى امنيت و ثبات 
كرده است كه براى ايجاد سالمت و امنيت 
پايدار بايــد ظرافت هايى صــورت گيرد، 

بنابراين اين يك امر تصادفى نيست. 
رئيس مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 
اين مسير و موضوع روشنى است كه ايران 
از يك امنيت خوب و قابل قبولى برخوردار 
اســت، عنوان كرد: در كنــار آن به برخى 
حرف هايى كه در اياالت متحده درباره توافق 

هسته اى هم زده مى شود بايد توجه كرد. 

 قابليت هاى خوبى داريم
وى بر همين اســاس اضافه كرد: توافق 
هســته اى موضوعى نبود كــه ايران به 
ســقف مطالبات خــود برســد، همان 
گونه كــه در گفت وگوهاى اين روزهاى 
داخل كشــور مشــاهده مى شود، روى 
مسئله هسته اى مناقشات زيادى وجود 
داشــت. آنچه طرف مقابل پذيرفت كف 

خواسته هاى ايران بود. 
الريجانى با تأكيد بر اينكه با دســتكارى 
در مسئله توافق هسته اى مى تواند مسائل 
جديــدى را ايجاد كند، تصريح كرد: ايران 
به تعهدات خود در مسئله توافق هسته اى 
پايبند اســت و اين پايبندى به روش كار 

جمهورى اسالمى بازمى گردد.
وى همچنين يادآور شد: در شرايط كنونى، 
قابليت هاى خوبى در ايران آن هم در حوزه 
نفت و گاز به وجود آمده اســت، بنابراين 
بايد اكنون از ظرفيت هاى موجود استفاده 

كنيم و به شركت هاى بزرگ جهانى وصل 
شويم كه اين موضوع در سرنوشت كشور 
نقش آفرين است. رئيس مجلس ادامه داد: 
كسانى كه امروز مى خواهند براى اقتصاد 
مقاومتى نگاه عميقى داشته باشند، بدانند 
صنعت نفت و گاز صنعتى مادر براى كشور 
بوده و از اين نظر براى ما بسيار با اهميت 
است.رئيس قوه مقننه همچنين با اشاره 
به مخازن مشــترك عنوان كــرد: در اين 
دولت خوشبختانه اهتمام جدى در زمينه 
مخازن مشترك صورت گرفته است و نتايج 
آن حاصل شــده و مى بينيم كه جنوب و 
غرب كشــور از توازن خوبى در اين زمينه 
برخوردار شده است، بنابراين نبايد در اين 
قضيه مناقشه كرد. اين مسئله را بايد جدى 
بگيريم، مســئله مخازن مشترك را نبايد 
دستمايه مناقشــاتى قرار دهيم كه ذهن 
ما را متوقف كند. الريجانى پس از سخنان 
خود از بيســت و دومين نمايشگاه نفت، 
گاز، پااليش و پتروشيمى بازديد كرد و در 

جريان اين دستاوردها قرار گرفت.

رئيس مجلس در مراسم افتتاح نمايشگاه نفت:

ايران بعد از برجام به كف خواسته هاى خود رسيد

 خدا را شــكر دولتى داريم كه به قول معاون اول، دخترجوان بيكار چند صد 
ميليون واردات پوشاك از ايتاليا مى آورد، چقدر ما ولخرج هستيم! بعد از 40 سال 
كار كردن و روزى حداقل 12 ســاعت، هنوز 20 ميليون ندارم پسر داماد كنم، 

خوش به حالشان! (درضمن حمايت از توليد ملى يعنى همين!) 9150007665
 اگر كسى از روى تعصب قومى يا حزبى يا جناحى يا به توصيه فردى كه عالم و 
عادل و آگاه نيست، نامزدى را انتخاب كند بعد بفهمد اشتباه كرده چنانچه عمدى 
ياســهوى اين كار را كرده باشد، معصيت كرده و بايد پاسخگوى عواقب كارش 
باشد. چون با يك انتخاب غلط چهار سال عمر 80 ميليون نفر را هدر داده است. 
اينجاست كه اگر نامزدى را نمى شناسيم از افرادى مؤمن و بى غرض و درستكار 

مشورت بگيريم تا دچاراشتباه نشويم. 9350007054
 نمى دانم چرا وقتــى آقاى قاليباف گفت كه بايد ثروت دولتى ها پيش و پس 

از انتخاب شدن فهرست شود، برخى از نامزدها رنگشان پريد! 9330004252
 بيشتر دولت هاى پيشين، سعى مى كردند براى فريب و جمع آورى رأى تورم را 
كنترل كنند، ولى اين دولت حتى در همين زمان هم ناتوان است، خدا بخير كند 

چهار ساله ديگر، البته اگر سرپرستى از اكثريت مردم زنده بماند. 9300008212
 آقاى روحانى وقتى شما نمى توانيد از يك نفر پاسخى درباره اختالس 3000 
ميلياردى بگيريد و نمى دانيد پول ها كجاست چطور ادعاى رياست مى كنيد، چه 

بشود و نشود، در هر دو صورت صداقتى نيست. 9350001263
 آقاى روحانى! كفن رياســت احمدى نژاد هم پوسيده ديگر، كسى هم دوست 
ندارد برگردد، ولى آن زمان اگر هزار بدى داشــت، حداقل كاسبى هم بود، بيمه 

هم بود. 9390006599
 آقاى جهانگيرى كالً نمى فهميم هدف شما از حضورت چيست؟ البته اين را 
مى فهميم كه هر كس ديگر بود با اين رياست كردنش، 10 نفره ديگر را هم براى 

سيبل مى آورد!9370006256
 كاش احمدى نژاد نبود تا مى ديديم روحانى براى اين رياســت كردنش و اين 

وضعيت اقتصادى چه داشت كه بگويد. 9030000166
 دولت محترم! منكر بدى احمدى نژاد نيستيم، ولى آن زمان ساخت و ساز هم 
بود كه  2000 نوع شــغل از آن درآمد داشــتند، اگر تورم زياد بود، كار و كاسبى 

هم بود. 9150003171
 آقاى روحانى مى گوييد، امروز آرامش به جامعه آمده، چه آرامشى! ورشكستگى 
تمام شركت ها و كارخانجات يا نابود شدن مؤسسه مالى مثل ميزان، پديده، ثامن 

الحجج، كاسپين و خيلى هاى ديگر، اين آرامش است؟ 9150001023
 اين چه مناظره اى اســت كه قاليباف از اول شروع كرد به تهمت زدن به وزير 
آموزش پرورش، در حالى كه خود وزير نبود از خودش دفاع كند، خنده دار است 
رئيسى، قاليباف، ميرســليم يك طرف و روحانى، هاشمى طبا و جهانگيرى در 

طرف ديگر. 9190006557
 آقاى رئيس جمهور محترم آينده، ما ملت از اين دولت فعلى خيرى نديديم شما 
لطف كنيد اگر انتخاب شديد فقط عمل كنيد نه اينكه حرف بزنيد! 9100003750
 آقاى روحانى و رفقايش، وقتى ملت در دفاع هشت ساله در حال ايثارگرى بود، 
آن ها به خاطر ماديات، دفاع را به عنوان پشتوانه مذاكرات با دشمن نگاه مى كردند، 
اما حاال مى گويند چرا در ايام مذاكرات اتمى، منطقه زيرزمينى جنگى و شــعار 
روى موشك نشان دادند اگر عرضه داشتند و بى نياز بودند حقوق شهداى منا و 
نواميس لخت شــده ملت توسط مزدوران آمريكا را احقاق و محافظانشان را آزاد 

مى كردند. 9190008895
 دولت فعلى اگر خداى نخواسته 10 دوره ديگر هم ادامه يابد، رئيس و معاون 
اولش باز هــم دولت دهم را تخريب مى كند! چون عملكــرد قابل دفاع ندارند! 

9010009087
 اى كاش نماينــدگان اصولگرا در مناظره ها كمــى لبخند بزنند تا بهانه اى به 
منتقدين ندهيم، ضمن اينكه اين انعطاف اخالقى در ضمير ناخود آگاه مخاطب 

اثر دارد. 9150000613
 آقاى روحانى وآقاى جهانگيرى برنامه مشخصى جهت رفع مشكالت ندارند، 
با توهين به شعور مردم، مى گويند اگر ما انتخاب نشويم، كشور متشنج مى شود، 
خير، مردم آگاه هستند، اگر شما برويد، مشكل اقتصاد حل شده و كشور آرامش 

مى يابد. 9150003128

آيت اهللا نورى همدانى:
شركت در انتخابات 

براى همه تكليف است
مهر: يكى از مراجع تقليد با تأكيد بر اينكه 
بايد همه در انتخابات شــركت كنيم، گفت: 
شركت در انتخابات يك حق و تكليف است و 

ما بايد فرد اصلح را انتخاب كنيم.
آيت اهللا نورى همدانى ديروز در ديدار جمعى 
از معاونان مرزبانان ناجا و مسئوالن بازرسى 
سپاه پاسداران كه در دفتر اين مرجع تقليد 
برگزار شد، با اشاره به نزديك شدن انتخابات 
اظهارداشت: بايد سعى كنيم همه در انتخابات 
شركت كنيم. اين يك حق و تكليف است و ما 

بايد فرد اصلح را انتخاب كنيم.
وى ادامه داد:  ما بايد فردى را انتخاب كنيم 
كه واليت مدار باشد و اين مسئله بسيار مهم 
اســت. فرد اصلح بايد دشمن شناس خوبى 
باشد و با شجاعت در برابر دشمن ايستادگى 
كند. فردى كه روحيه شجاعت و مبارزه قوى 
داشته باشد و خدمت به مردم را افتخار بداند.

حضور نماينده رهبر انقالب 
در محل حادثه معدن آزادشهر

ايسنا: وحيد حقانيان به عنوان نماينده ويژه 
رهبــر معظم انقالب صبح ديــروز با حضور 
در محل حادثه معدن آزادشــهر از اقدامات 
امدادرســانى به معدنچيان اين معدن مطلع 
شــد.وحيد حقانيان  به  عنوان نماينده ويژه 
رهبرى براى بررســى آخرين وضعيت روند 
امدادرســانى، آواربــردارى و رســيدگى به 
مشــكالت معدنچيــان و خانواده هاى آن ها 
در محل وقوع حادثه معدن زمســتان يورت 

آزادشهر حضور يافت.
شمارى از مسئوالن، حقانيان را در اين بازديد 

همراهى مى  كنند.
با گذشت چهار روز از حادثه انفجار معدن 
زغال سنگ زمستان يورت آزاد شهر، جسد 
22 معدنچى جانباخته از تونل معدن خارج 

شد.

فريدون عباسى:
از توهين به «بازماندگان 

ترور» هم ابايى ندارند

فارس: فريدون عباسى در يادداشتى نوشت: 
در راكتــور اراك بتون تحقير ملى ريختند و 
دلســوزانى را كه مى توانستند مانع اقدامات 
اين ويروس هاى انسانى شوند، اخراج كردند. 
رئيس سازمان انرژى اتمى دولت دهم درباره 
برخى از اظهــارات روحانى در مناظره اخير 

يادداشتى نوشت. 
در اين يادداشــت آمده اســت: چه كسى با 
صهيونيســت ها و وهابى ها هم صدا و همراه 
است؟ ســال ها دشــمنان مردم ايران براى 
از بين بــردن تالش همه جانبه متخصصان 
دانشمند كشورمان از راه هاى مختلف اقدام 
كردند.اقداماتــى چــون فــروش تجهيزات 
معيوب، مــواد صنعتى نامرغوب، اســتفاده 
از حمالت ســايبرى و ويروس كامپيوترى، 
جاسازى مواد منفجره در تجهيزات و انجام 
عمليات تركيبــى در انفجار اين تجهيزات و 
اقدام عملى در حذف فيزيكى دانشــمندان 
از طريق ترورهايى با شــيوه ايجاد رعب در 
ديگران، نتوانست جلو پيشرفت علمى و فنى 
كشــور را بگيرد. دشمنان سرخورده و دچار 
شكست شــده با استفاده از پياده نظام خود 
در داخل كشور و در يك عمليات هماهنگ 
توانســتند با فكر و اقدام عملى عوامل فريب 
خورده از صهيونيست ها، دستاورد كشور را 
روغن ريخته خطاب كنند. ماشين سانتريفيوژ 
را كه تبلور رشــد همه جانبه علمى - فنى 
كشور است به عنوان مانع چرخ زندگى مردم 

معرفى كنند.
در راكتور اراك بتــون تحقير ملى بريزند و 
دلسوزانى را كه مى توانستند مانع اقدامات اين 

ويروس هاى انسانى شوند، اخراج كنند.
اين مزدوران براى اثبات خوش خدمتى خود 
به شيطان بزرگ كه كدخداى ذهن معلول 
آن هاســت از ترور شــخصيت و توهين به 
بازمانــدگان از ترور و يا افراد در معرض ترور 
دست بر نداشتند و در تريبون هاى عمومى 

دم از آزادى مى زنند.
در حالى كــه مزورانه به تهديــد منتقدان و 
افرادى كه قصد آگاه كردن مردم را داشتند 
مى پردازند و با پررويى تمام از توافقنامه برجام 
ديكته شده شياطين به آن ها به عنوان فتح 

الفتوح نام مى برند.
به راســتى همراه صهيونيســت ها و وهابى 
ها، شــما و قبيله گمراهتان هستيد يا افراد 
دلسوزى كه صادقانه در كشور كار كرده و در 

حال خدمت هستند؟
برجام مانند سنگى است كه ديوانه اى در ازاى 
دريافت يك شكالت گاز زده، در چاه انداخته 
و عقالى كشــور براى چــاره آن و مديريت 
«آن مجنوِن لجبازِ دچار توهِم دانايى شده»، 
صبورى كرده و منتظر ســپرى شدن زمان 

مناسب هستند.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

مشاور بين الملل رهبر معظم انقالب:
وليعهد سعودى بى تجربه و بى خرد است

فارس: على اكبر واليتى اتهامات عربستان 
عليه ايران را رد كرد و گفت: اظهارات اخير 
وليعهد عربستان نشانى از بى تجربگى وى 

است.
مشاور امور بين الملل رهبر معظم انقالب 
در گفت وگو بــا العربــى الجديد گفت: 
ايران بى خردانه  اظهارات عربستان عليه 
است و بى تجربگى جانشين وليعهد عربستان را نشان مى دهد. وى افزود: كسانى 
كه تجربه دارند و با سياســت خارجه عربستان آشنا هســتند امكان ندارد كه 
اظهارات اين چنينى بكنند.محمدبن سلمان، وزير دفاع و جانشين وليعهد عربستان 
به تازگى مدعى شده بود كه گفت وگو با ايران بى فايده است؛ زيرا ايران خواستار 

رسيدن به قبله مسلمانان و تسلط بر تمام جهان اسالم است.

مشاور على اكبر صالحى:
اوايل سال آينده وارد عمليات 
ساخت رآكتور اراك مى شويم

ايرنا: دســتيار ويژه و مشاور معاون رئيس جمهور گفت: بحث بازطراحى رآكتور 
اراك با محوريت جمهورى اســالمى ايران آغاز شد و اوايل سال آينده ايران وارد 

عمليات ساخت رآكتور مى شود.
على اصغر زارعان ديروز در مراســم افتتاح سى  و هشتمين نمايشگاه تخصصى 
دستاوردهاى انرژى هسته اى در دانشگاه مازندران اظهارداشت: دانشگاه هاى سطح 
كشور همكارى خوبى با ما دارند و به دور از مسائل سياسى و فضاسازى فعاليت هاى 
خود را انجام مى دهند.وى با اشــاره به اينكه توليد انرژى پاك مهم ترين اهداف 
سازمان انرژى اتمى اســت، اضافه كرد: توليد راديوداروها براى بحث سرطان از 
اهداف ديگر ما محســوب مى شود.وى با اعالم اينكه دشمن به دنبال كند كردن 
و تعطيل كردن فعاليت سازمان انرژى اتمى است، افزود: به دليل اينكه جمهورى 
اســالمى ايران وارد چرخه انحصارى نشود با ابزار مختلف به دنبال جلوگيرى از 

فعاليت سازمان انرژى اتمى است.
وى با بيان اينكه ساالنه 50 تن اورانيوم ذخاير داخلى را استفاده مى كنيم، ادامه 
داد: بحث بازطراحى رآكتور اراك با محوريت جمهورى اسالمى ايران آغاز شد و 

اوايل سال آينده وارد عمليات ساخت رآكتور مى شويم.

مسئول سياست خارجى اروپا:
آمريكا نمى تواند به تنهايى برجام را كنار بگذارد

ايسنا: مسئول سياست خارجى اتحاديه 
اروپا با تأكيد بر لزوم حفظ توافق هسته اى 
گفــت: جامعــه بين الملل نيــز بايد به 

تعهداتش در برجام پايبند باشد.
فدريكا موگرينى در سخنانى در هفتمين 
نشست ساالنه مؤسسه دانشگاهى اروپا 
براى بررســى عملكرد اتحاديــه اروپا، 
در پاســخ به پرسشــى درباره رويكرد دولت آمريكا در قبال توافق هســته اى 
ايران و گروه 1+5 و اينكه اگر واشــنگتن ازاين توافق كناره گيرى كند، باعث 
مى شــود ايران نيز چنين كارى كند، گفت: من بارها با دوستان آمريكايى مان 
بــه صورت مفصل و طوالنى درباره توافق با ايــران گفت وگو كرده ام. معتقدم 
آن ها درك مى كنند كه اوالً اين توافق، يك توافق بين المللى است كه اتحاديه 
اروپا به همراه اياالت متحده، روســيه، چين، آلمان، فرانسه و انگليس و ايران 
درباره آن مذاكره كردند و شــوراى امنيت ســازمان ملل از آن حمايت كرد و 
آژانس بين المللى انرژى اتمى بر آن نظارت مى كند.موگرينى ادامه داد: آژانس 
بين المللى انرژى اتمى پنج گزارش در يك و نيم ســال گذشته منتشر كرده 
و در آن تأييد كرده كه ايران كامًال تعهداتش را اجرايى كرده اســت. بنابراين، 
اين توافق، توافقى بين المللى اســت و به يك كشور خاص تعلق ندارد و طرف 

آمريكايى نمى تواند به تنهايى آن را كنار بگذارد.

 ايران از يك 
امنيت و ثبات 
خوب در منطقه 
برخوردار است و 
اين يك حدس و 
گمان نيست

بــــــــرش

وليعهد سعودى بى تجربه و بى خرد است

فريدون عباسى در يادداشتى نوشت: فارس: فريدون عباسى در يادداشتى نوشت: فارس: فريدون عباسى در يادداشتى نوشت: 

در پاســخ به پرسشــى درباره رويكرد دولت آمريكا در قبال توافق هســته اى 

شماره پيامك: 30004567
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ويژه برنامه هاى دهه مهدويت در حرم مطهر رضوى  آستان: همزمان با فرارسيدن ايام ميالد با سعادت حضرت مهدى(عج) ويژه برنامه هاى متنوعى در اماكن متبركه رضوى تدارك ديده شده است. سخنرانى 
حجج اسالم محسن كافى، على اكبر صادقى رشاد، مسلم داوودنژاد، جواد جعفرى، دكتر سعدى و سيدابوالفضل طباطبايى همزمان با دهه مهدويت در رواق امام خمينى(ره) بخشى از اين برنامه هاست. همزمان با شب نيمه 

شعبان ويژه برنامه اى از ساعت 30 بامداد در حرم مطهر برگزار مى شود و در اين برنامه عالوه بر قرائت دعاى كميل و مناجات خوانى حجت االسالم والمسلمين مهدى ماندگارى به ايراد سخنرانى خواهد پرداخت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r سرپرست معاونت علمى آستان قدس رضوى: 
نگاه تازه در مرجعيت علمى بايد از دانشگاه علوم 

اسالمى رضوى آغاز شود
علمى  معاونت  سرپرست  آستان: 
آستان قدس رضوى گفت: نگاه تازه 
در مرجعيت علمى بايد از دانشگاه 

علوم اسالمى رضوى آغاز شود.
دكتر طهرانچــى در آيين قدردانى 
از ممتــازان تحصيلــى دانشــگاه 
علوم اســالمى رضوى كه با حضور 
حجت االســالم والمسلمين محمد 

باقر فرزانه؛ رئيس دانشــگاه علوم اسالمى رضوى و جمعى از دانشجويان، اساتيد 
و مديران اين دانشــگاه برگزار شد، با بر شمردن اهداف تشكيل اين معاونت در 
آستان قدس رضوى بر قدم گذاشتن دانشگاه علوم اسالمى رضوى در رسيدن به 

مرجعيت علمى مشهد مقدس تأكيد كرد.
وى با اشاره به اينكه ما بايد بتوانيم علم را پشتوانه آستان قدس رضوى قرار دهيم، 
عنوان كرد: تالش ما در معاونت علمى و فناورى آســتان قدس رضوى كمك به 
تحول در مجموعه هاى علمى آستان قدس رضوى است و ما بايد بتوانيم علم را 

پشتوانه آستان قدس رضوى قرار دهيم.
دكتر طهرانچى با توجه به زيرساخت هاى ايجاد شده در اين دانشگاه تأكيد كرد: 
دانشگاه علوم اسالمى رضوى يكى از مراكز فرهنگى است كه بايد در جهان تشيع 

و بلكه جهان اسالم بدرخشد.
عضو هيئت امناى دانشگاه علوم اسالمى رضوى با تأكيد بر اين نكته كه نگاه تحولى 
بايد از اين دانشگاه آغاز شود، ادامه داد: براى نهادهاى علمى ما زيبنده نيست كه 
موضوعى مانند زيارت بيش از همه در دانشگاه هاى خارجى و غيرمسلمان مورد 

بررسى علمى قرار گيرد.
الزم به يادآورى اســت؛ در اين مراسم از 59 نفر از ممتازان تحصيلى، فرهنگى 
و پژوهشــى دانشگاه در مقاطع مختلف كارشناسى و كارشناسى ارشد قدردانى 

شد.

هشت خادِم حوزه نشر، تجليل مى شوند
انتشــارات  مديرعامل  آســتان: 
آستان قدس رضوى (به نشر) گفت: 
همزمــان با پنجميــن روز برپايى 
سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب 
تهران از هشــت خادم حوزه نشر، 

تجليل مى شود.
حسين سعيدى با بيان اين مطلب 
افزود: در حاشيه نشست «هم انديشى 

جايگاه نشر استانى در نشر ملى» كه با مشاركت انتشارات آستان قدس رضوى، 
مؤسسه معيار سخن استان گيالن و كميته فعاليت هاى علمى و فرهنگى نمايشگاه 
در «سراى اهل قلم(اصلى)» برگزار مى شود، از خادمان حوزه نشر تجليل خواهد 

شد.
وى زمان برگزارى اين مراسم را يكشنبه 17 ارديبهشت ماه از ساعت 17 تا 19:30 
 عنوان كرد و ادامه داد: در اين نشســت براى نخستين بار به پيشنهاد به نشر، با 
تصويب و سفارش كميته فعاليت هاى علمى و فرهنگى نمايشگاه و با مشاركت 
مؤسسه فرهنگى معيار سخن، به صورت نمادين از هشت نفر «خادمان نشر» چهار 

استان خراسان رضوى، آذربايجان شرقى، گيالن و قم تجليل مى شود.
سعيدى افزود: اين برنامه در قالب آيين نكوداشت خادمانى كه از دنيا رفته اند و 
آيين بزرگداشت خادمان در قيد حيات، تدارك ديده شده است. در اين مراسم، از 
مرحوم عباس سعيدى رضوانى، اولين مديرعامل مؤسسه چاپ و انتشارات آستان 
قدس رضوى(به نشر) و رضا رجب زاده مؤسس و مسئول كتابفروشى انتشارات امام 

به عنوان خادمان نشر خراسان رضوى تجليل خواهد شد.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  
مســئول دبيرخانه معاونت اماكن متبركه 
و امــور زائران آســتان قــدس رضوى، از 
پاســخگويى يك ميليونى به مكاتبات و 
مراجعات حضورى به دبيرخانه اين معاونت 

در سال گذشته خبر داد. 
مسئول دبيرخانه معاونت اماكن متبركه و 
امور زائرين آســتان قدس رضوي با اشاره 
به اينكه اين معاونت يكى از هفت معاونت 
موجود در تشــكيالت ادارى و ســازمانى 
آســتان قدس رضوي است كه رسيدگى 
به امور جارى حرم مطهر امام هشــتم(ع) 
درجهت ايجاد فضاى مناســب و شايسته 
براى تشــرف زائران به زيــارت مرقد آن 
حضرت را برعهده دارد، اظهار مى دارد: اين 
معاونت در حال حاضر داراى پنج مديريت 
امور خدمه، امور انتظامات و تشريفات، امور 
رفاه زائرين، امور روشنايى و امور آگاهى و 
اداره امور ميهمانسرا (با دو ميهمانسرا واقع 
در بست شــيخ حرعاملى و صحن غدير) 
و چنــد دفتر و واحد ديگر مى باشــد كه 
هماهنگى، نظارت و انجام مكاتبات ادارى 
و ارسال و مراســالت مرتبط با اين موارد 
همگى بايد با دقت، ســرعت و حساسيت 
خاص خــود و در زمان هاى مشــخص و 
معينى انجام شــود تا نتيجه اين اقدامات 
منجر به ارائه خدماتى شايســته و در خور 
شأن زائران بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) باشد 
كه به زيارت حرم مطهر حضرتش در طول 

سال مشرف مى شوند.
«امير مالكــى» ادامه مى دهــد: دبيرخانه 
اين معاونت به عنوان يكــى از واحدهاى 
زيرمجموعه دفتــر معاونت مزبور از جمله 
واحدهايى به شــمار مى آيد كه بيشترين 
مكاتبات ادارى و ارسال مراسالت با داخل و 
خارج از مجموعه حرم مطهر امام هشتم(ع) 
و آســتان قدس رضوي داشــته  اســت. 
دبيرخانه اين معاونت داراى بيش از 350 
كد آرشيو موضوعى اسناد ادارى و چندين 
هزار پرونده مربوط به خدمه بارگاه ملكوتى 
امام هشــتم(ع) (شامل خدام، كفشداران، 
فراشان، دربانان و حفاظ)، زيارتنامه خوانان، 

كاركنــان معاونت اماكــن متبركه و امور 
زائرين و... بوده، ضمن اينكه ثبت سيستمى 
تمام مكاتبات در سامانه اتوماسيون رضوى، 
ارسال سوابق موجود درخواستى از تمامى 
مديريت ها و واحدهاى حوزه اين معاونت به 
واحدهاى درخواست كننده سوابق، سازمان 
مركزى و... همچنيــن پيگيرى مكاتبات 
با توليت معزز آســتان قــدس رضوي و 
قائم مقام ارجمند ايشــان در زمينه امور 
مربوطه به حوزه معاونت اماكن متبركه و 
امور زائرين و... به طور روزانه توســط اين 
دبيرخانه با رعايت صحت، دقت و سرعت 

انجام مى شود.

 مراجعات و مكاتبات
به روايت آمار و ارقام

مسئول اين دبيرخانه بيشترين مراجعات به 
اين واحــد را در زمينه امور مربوط به دفن 
اموات (از دورترين نقاط كشــور)، تشكيل 
پرونده ها و سوابق در زمينه خريد محل دفن، 
موارد مربوط به درخواســت دعوت نامه هاى 
ميهمانســراهاى حــرم مطهــر و ... عنوان 
كرده، مى افزايد: آمار و ارقام موجود نشــان 
دهنده اين اســت كه در سال گذشته (95) 
بيش از 44 هزار آرشــيو و كالسه و بايگانى 
ديجيتالــى مكاتبــات وارده و بيش از 26 
هــزار ضبط فيزيكى تمامى مكاتبات ادارى 

در اين دبيرخانه توســط همكاران صورت 
گرفته اســت و اين در حالى است كه دفتر 
معاونت اماكن متبركه و امور زائرين نيز در 
سال گذشته پاسخگوى بيش از 500 هزار 
درخواست تلفنى و 400 هزار مورد مراجعه 
حضورى در ارتباط با زائران و مجاوران بارگاه 

مقدس امام رضا(ع) بوده است. 

 33 هزار درخواست  ادارى
مالكى در زمينه رسيدگى به ثبت و ضبط 
درخواست هاى مربوط به تقاضاى خدمت 
افتخــارى در حرم مطهر رضوى مى گويد: 
حــدود هزار مــورد درخواســت در طول 
ســال از ســوى عالقه مندان و شيفتگان 
خدمت در بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) 
به اين دفتر ارســال مى شود و يا اين افراد 
به صورت مســتقيم و حضــورى مراجعه 
مى نمايد همچنين حدود همين تعداد نيز 
رسيدگى مربوط به دريافت مدارك مرتبط 
به پرونده هاى متقاضيان خدمت نيابتى در 
حرم مطهر، توسط اين واحد انجام مى شود.

مســئول اين دبيرخانــه در زمينه ثبت 
مكاتبات صادره و وارده، دريافت و ارســال 
نامه هاى خــارج از حوزه اين معاونت بيان 
مــى دارد: در اين زمينه مــوارد متعددى 
توســط همــكاران اين دبيرخانــه انجام 
مى شــود به گونه اى كه در سال گذشته

 17 هزار و 799 مورد ثبت مكاتبات صادره، 
4538 مورد ثبــت مكاتبات وارده، 6000 
مورد دريافت و ارســال نامه هاى خارج از 
حوزه اين معاونت صورت گرفته اســت و 
اين در حالى اســت كه بيــش از 33 هزار 
مورد نامه صادره ثبت شده در زمينه هاى 
پيشــنهادها،  ادارى،  درخواســت هاى 
انتقادهــا، مرخصى ها، گزارش ها... و بيش 
از 6000 نامه وارده ثبت شــده در مواردى 
همچون درخواست اطعام و غذاى متبرك 
ميهمانسراى حضرت رضا(ع)، درخواست 
كار، دعوتنامه هــا، گزارش هاى مربوط به 
پيشنهادها و انتقادهاى مرتبط، قدردانى و 
تشكر و... در اين دبيرخانه در سال گذشته 

به انجام رسيده است.
وى در زمينه ارسال و مراسالت انجام شده 
توسط اين واحد در سال گذشته خاطرنشان 
مى كند: ساليانه حدود 2000 مورد ارسال 

و مراســالت خارج از حوزه 
اماكن متبركه، 600 تا 700 
مورد در زمينه هاى گوناگون 
پستى  مراسالت  وسيله  به 
و 6000 مورد در ســال نيز 
در داخــل مجموعه اماكن 
مراسالت  و  ارسال  متبركه 
مربوط، توسط دبيرخانه اين 

معاونت به انجام مى رسد.
مالكــى در زمينــه تهيه و 
مدعوين  پاكت هاى  تنظيم 
مربــوط به مناســبت هاى 
دينى  و  مذهبــى  مختلف 
نيز يادآور مى شود: ساليانه 
بيش از 4000 مورد پاكت 

مربوط به ايــن موارد در مناســبت هاى 
مختلفى همچون جشــن هاى مذهبى و 
شهادت حضرات ائمه معصومين(ع) بويژه 
خطبه شب شهادت امام حسين(ع) (شب 
عاشورا)، خطبه شب شهادت امام رضا(ع)، 
13 و 27 رجــب، 17 ربيــع االول جهت 
ارســال به مقامات، مديران و مســئوالن 
لشكرى و كشورى در سطح شهر مقدس 

مشهد توسط اين دبيرخانه انجام مى شود.

يك مقام مسئول در معاونت اماكن متبركه و امور زائران آستان قدس رضوى تشريح كرد 

 آستان قدس تدابيرى براى ورزش نوجوانان دبيرخانه اى با يك ميليون پاسخگويى به مكاتبات و مراجعات 
و جوانان بينديشد و در مناطق متوسط شهر 

باشگاه هاى با نصف قيمت راه اندازى كند.
09150007710
 ســالم تكــرار اقامه نماز صبــح در همه 
صحن هــا و رواق هــا با توجه بــه دورى راه 

بسيارى از زائران مشتاق ضرورى است. 
09150007712
 من به عنوان يك كارشناس معمارى از اقدام 
آســتان قدس رضوى در پيش بينى مناسب 
تلويزيون هاى پهن پيكر در صحن جامع رضوى 
در زير طاق هاى ايوان ها تشكر و سپاسگزارى 
مى كنم. در اين كار ضمن رعايت جلوه بصرى 

صحن، ايمنى زائران رعايت شده است.
09150007496
 آســتان قدس بايد مركز مشاوره ازدواج، 
مشاوره تحصيلى، مشاوره جوانان و مشاوره 
خانواده ها را در سراســر كشــور با همكارى 
دانشگاه ها و مراكز آموزش عالى بخصوص در 

زمينه مذهبى راه بيندازد.
09170006726
 ما كارگاه هاى توليدى كوچك چرخه اى از 
اقتصاد كشور هستيم آستان قدس براى توليد 
بهتر در كشور بايد از كارگاه هاى كوچك هم 

حمايت كند.
09130003415
 ســخنرانان حرم مطهر بايــد هم از بين 
روحانيــون و هــم از بين اســتادان حوزه و 
دانشــگاه باشند. ضمناً به نوجوانان و جوانان 

بيشتر در مباحث سخنرانى توجه كنيد.
09170006573
 مناســب اســت تيم هاى ورزشى آستان 
قدس رضــوى براى مســابقات دوســتانه 
بين المللى جهت ترويج معــارف رضوى به 

كشورهاى مختلف جهان اعزام شوند.
09190000087
 مشــهد مقدس متبرك بــه وجود بارگاه 
امام رضا(ع) است نبايد فقط به دليل مشهد 
2017 به اين شهر توجه شود، آستان قدس 
رضوى بايد هميشه از جايگاه شهر مشهد در 

مناسبت هاى بين المللى دفاع كند.
09120008968

صداى مردم

 در سال گذشته
 17 هزار و 799 

مورد ثبت مكاتبات 
صادره، 4538 

مورد ثبت مكاتبات 
وارده، 6000 مورد 
دريافت و ارسال 
نامه هاى خارج از 
حوزه اين معاونت 

صورت گرفته است

بــــــــرش هشت خادِم حوزه نشر، تجليل مى شوند
انتشــارات  مديرعامل   
آستان قدس رضوى (به نشر) گفت: 
همزمــان با پنجميــن روز برپايى 
سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب 
تهران از هشــت خادم حوزه نشر، 

حسين سعيدى با بيان اين مطلب 
انديشى 

علمى  معاونت  سرپرست   
آستان قدس رضوى گفت: نگاه تازه 
در مرجعيت علمى بايد از دانشگاه 

دكتر طهرانچــى در آيين قدردانى 
از ممتــازان تحصيلــى دانشــگاه 
علوم اســالمى رضوى كه با حضور 
حجت االســالم والمسلمين محمد 

باقر فرزانه؛ رئيس دانشــگاه علوم اسالمى رضوى و جمعى از دانشجويان، اساتيد 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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...تا انتخابات روزنامـه صبـح ایـران

نامزدها در مســایل دفاعی آدرس غلط ندهند  ایســنا: معاون ســتادکل نیروهای مسلح به اظهارات یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری که در مناظره به موضوع توان موشکی اشاره کرده بود، 
پاســخ داد و با بی ارتباط خواندن توان و برنامه موشــکی کشــور با برجام گفت: ارتقاء توان موشــکی در راســتای تدابیر کالن نظام انجام می شــود و یک عامل مهم بازدارندگی دربرابر تهاجمات دشــمن 

قسم خورده ایران محسوب می شود. سردار جزایری تصریح کرد: به نامزدهای انتخابات توصیه می کنیم که از ورود مناقشه آمیز به مسائل مهم و حساس نظامی و دفاعی کشوراجتناب ورزند.

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

تا انتخابات

تغییر فضا را در مناظره سوم خواهید دید
ایسنا: اسحاق جهانگیری در پستی اینستاگرامی خطاب به 
حامیان دولت گفت: حوصله کنید. تغییر فضا را در مناظره 
سوم خواهید دید. تا انتخابات فرصت باقی است. وی نوشت: 
هنوز در نیمه راه هستیم. خواهید دید که کدام فکر و جریان، 
برنامه و حرف برای گفتــن دارد، حوصله کنید تا انتخابات 
فرصت باقی اســت.جهانگیری همچنین در برنامه تبلیغات 

رادیــوی خود با بیان اینکه بــا یک جمعیت فارغ التحصیل 
روبرو هســتیم که مطالبه کار دارند اظهار داشت: بنابراین 
باید طرح های دقیق تری برای اقتصاد کشور طراحی کرد. آن 
طرح ها مطالعه شده و ما هم در زمینه شرکت های دانش بنیان 
می توانیــم کار جدی تری انجام دهیم تــا فارغ التحصیالن 

بیشتری در این شرکت ها مشغول به کار شوند. 

اظهارات وزیر کشور جرم است
مهر: ســتاد انتخاباتی قالیباف با صدور اطالعیه ای اظهارات 
وزیر کشــور علیه برنامه انتخاباتی این نامزد را خالف قانون 

و جرم اعالم کرد. 
در ادامه این بیانیه آمده اســت: خرید و فروش رأی مربوط 
به صندوق ها و روز انتخابات است و ربطی به برنامه نامزدها 
ندارد و باید به دادستان اعالم شود نه در مصاحبه وزیر. ستاد 

قالیباف با اشاره به اینکه در انتخابات گذشته نیز پرداخت بیمه 
بیکاری توسط ستاد هاشمی رفسنجانی انجام گرفته و تخلف 
محسوب نشده، آورده است: مقامات اجرایی و ناظر حق ندارند 
له یا علیه نامزدی ســخن بگویند و اظهارات آقای رحمانی 
فضلی طبق قانون مجازات اسالمی جرم است و نسبت به آن 

شکایت خواهد شد.

خط کشی های مذهبی و سیاسی به نفع هیچ کس نیست
والمســلمین  حجت االســالم  فارس: 
رئیسی در اجتماع سراسری علمای اهل 
سنت کشور با بیان اینکه امروز وحدت 
مثال زدنــی در جامعه مــا وجود دارد و 
این به برکت حضور مردم و هدایت شما 
علما در مناطق مختلف است تأکید کرد: 
امنیت در کشورمان مرهون هوشیاری 
علما و مردم است که اگر نباشد با رخنه کردن دشمنان از بین می رود. وی افزود: 
بعد از 38 ســال از انقالب شرایط اقتصادی و معیشتی محروم به ویژه محرومین 
و فقرا زیبنده نظام جمهوری اسالمی نیست و وضعیت بیکاری و بی شغلی برای 
تحصیل کردگان ما زیبنده نیست، باید ساختارهای فسادزا در ادارات و سازمان ها 
اصالح شــود. نامزد انتخابات ریاست جمهوری تصریح کرد: ما دیگر نباید شاهد 
مدارس کپری در برخی مناطق باشــیم، ما نباید شاهد اشک چشم مادران برای 
بیکاری فرزندش باشــیم، در کشــور ما منابع کم نیست، کردستان، سیستان و 
بلوچستان و بندرعباس و همه استان های ما از ظرفیت خوبی برخوردار هستند.

حجت االســالم والمسلمین رئیسی اظهار داشت: بدون خط کشی سنی و شیعه 
و گرایش های مختلف سیاسی باید به عنوان شهروندان این کشور آماده خدمت 
باشیم و افتخار کشــور افتخار همه است. وی با بیان اینکه تمام دغدغه من باز 
شدن گره مشکالت مردم است تأکید کرد: می شود بحران بیکاری و فقر مطلق را 

با کمک به دهک های پایین سریع حل کرد. 

حمایت علمای اهل سنت از برنامه دولت کار و کرامت
فارس: علمای اهل سنت کشور در اجتماع سراسری خود با تأکید بر اینکه در این 
عصر حساس پست ریاست جمهوری نیاز به چهره ای متقی و شاخص در خدمت 
به محرومین دارد حمایت خود را از برنامه های دولت »کار و کرامت «اعالم کردند. 
مولوی نذیر احمد سالمی نماینده ادوار مجلس خبرگان رهبری  در این همایش 
با تأکید بر اینکه رأی و انتخابات یک امانت و سفارش است گفت: پس باید توجه 
کرد که به صالح ترین فرد رای داد. ماموستا عبدالسالم محمدی امام جمعه بیجار 
در این همایش با اشاره به مشکالت مناطق اهل سنت و اینکه گاهی به سایر اقوام 
و مذاهب به عنوان شهروند درجه دو و سه نگاه می شود که این منجر به ناهنجاری 
خواهد شد گفت: هنوز از ظرفیت نخبگان اهل تسنن استفاده نمی شود و شاهد 
برخوردهای سلیقه ای برخی مسئوالن هستیم. بنابراین ما از دولت کار و کرامت 

آقای رئیسی این مطالبه را داریم که این مسئله را مدنظر داشته باشند.

اتهام زنی وزیر کشور به یک نامزد
مهر: وزیر کشور در واکنش به راه اندازی 
ســامانه ملی »کارانه« از ســوی ستاد 
انتخاباتــی قالیبــاف، آن را غیرقانونی 
دانســت و گفت: این اقدام هم به نوعی 
تطمیع است و هم به نوعی شائبه خرید 
و فــروش رأی را به وجــود می آورد که 
ما در این صورت برخورد خواهیم کرد. 
رحمانی فضلی اظهار داشت: شکایتی از نامزدها و ستادهای آنان به دست ما رسیده 
و زمان اضافی که مطرح شــده بود نیز در مناظره دوم به دوســتان دادیم. وی با 
بیان اینکه چهارشــنبه گذشته با آیت اهلل جنتی جلسه ای داشتیم، گفت: در آن 
جلسه روند کلی برخی از مواردی که از نظر کمیته تبلیغات، تخلف بود، به ایشان 
گزارش داده شد، ایشان نیز گزارش هایی از تخلفات دستگاه های اجرایی داشتند 
که از نظر آنان تخلف بود. وزیر کشور همچنین گفت: نظرسنجی هیچ ممنوعیتی 
ندارد و ما چنین خبری نداریم؛ فقط اخالل در انتخابات پیگیری خواهد شــد و 
ما هیچ تبعیضی در این خصوص قائل نخواهیم شد. وی در مورد تخلف سایت ها 
و خبرگزاری هــا نیز گفــت: تا به امروز ۶8 مورد تخلف توســط خبرگزاری ها و 
روزنامه هایی که بودجه آنان از منابع عمومی تأمین می شــود، به مراجع قضایی 

ارائه شده است.

اتفاق های  آرش خلیل خانه    سیاســت/   
عجیبی در مناظره جمعه رخ داد که در نوع خود 
بی نظیر است. شاید قابل تأمل ترین آنها تاکتیک 
دو نماینــده دولت در ایــن دور از رقابت ها برای 

رقیب هراســی و القای دو راهی 
مطلق بازگشت به اوضاع گذشته 
و تهدید جنگ یا انتخاب دوباره 

دولت فعلی بود.
خطاب قرار دادن مکرر مردم از 
سوی اسحاق جهانگیری با این 
واژگان که مردم یادتان هســت 
در دولــت گذشــته دارو نبود، 
کودکانتان  برای  شیر خشــک 
پیدا نمی شد و سیلو های گندم 
خالی بــود، آیــا می خواهید به 

همان دوران بازگردید، یا اینکه من می بینم همان 
کســانی که با بگم بگم و بی تجربگی کشور را به 
آن وضع انداختند امروز با چهره دیگری می آیند 
و در ضلع دیگر این تقسیم کار دوگانه روحانی با 
تأکید مکرر در مورد اینکه مردم باید بین دوراهی 
تنش و سایه تهدید و جنگ یا دموکراسی یکی 
را انتخاب کنند سعی در ایجاد همزاد پنداری در 
اذهان مردم میان نامزدهای رقیب دولت در این 
دوره با برخی نامزدها در گذشــته بود.این ترفند 
حکایت از دســتان خالی این دو نامزد دولت در 
رقابت ها دارد و تاکتیکی است تا افکار عمومی را 
از عملکردها و وعده های انجام نشده دولت مستقر 
منحرف و در یک دوقطبی ساختگی قرار دهد که 

رهبری درباره آثار منفی آن نگران بودند.

ترس دولت از دستان خالی خود
سید ناصر موســوی با تأکید بر اینکه نامزدهای 
رقیب دولت کسانی نیستند که مدافع دولت قبلی 

و دارای تفکــرات و برنامه های آن طیف باشــند 
می گوید روحانی نشان داد که تا چه حد از رقبای 

خود در این دوره هراس دارد.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی می افزاید: آقای 
روحانی و آقــای جهانگیری که 
حــاال در جایگاه پاســخگویی 
و دفــاع از عملکرد خــود قرار 
دستشــان  چــون  گرفته انــد 
خالیســت و چیــزی ندارند تا 
به مــردم عرضه کنند فرافکنی 
می کنند و بــا ارجاع دادن افکار 
مســایل گذشــته  به  عمومی 
دست به رقیب هراسی می زنند 
و رقبای خود را افراد خطرناکی 
معرفــی می کنند کــه اگر آنها 
بیایند سایه جنگ و محرومیت و کمبود و رکود 

دوباره برمی گردد.
تصریح  الرگانی  موسوی 
می کنــد: باید از ایشــان 
پرسید درباره سایه کدام 
می دهید؟  هشدار  جنگ 
چه کســی قرار بوده با ما 
بجنگد که دولت آقای روحانی سایه آن جنگ را 
از سر مردم برداشته و حاال منتش را بر سر مردم 
می گذارد. اگر هم تهدیدی بوده به فرموده مقام 
معظم رهبری این پایداری و حضور مردم بوده که 

آنرا برطرف کرده نه برجام دولت یازدهم.
نماینده مردم فالورجان می افزاید: تبختر، تحقیر 
رقبا، بی تجربه، تنــدرو و اقتدارگرا خواندن آنها  
خودبزرگ بینی و پشتوانه خالی نامزدهای دولت 
در این انتخابات را بیشتر نمایان می کند و مردم 
نســبت به عملکرد و داشــته های دولت بیشتر 
حساس می شوند و از آنها در مورد وعده های صد 

روزه، رفع تحریم ها، ارتقای معیشت مردم و اینکه 
کاری  می کنند که کسی به یارانه نیاز نداشته باشد 

بیشتر مطالبه گری خواهند کرد.
وی تأکید می کند این روش نشان می دهد آنها از 
برنامه های رقبای خود به شدت هراسیده اند چون 

مردم از عملکرد دولت یازدهم ناراضی هستند. 
موسوی الرگانی می گوید: مردم نظاره گرند و این 
اتفاق هــا را می فهمند. هم مظلوم نمایی دولت و 
هم روش و دلیل تخریب نامزدهای دیگر و تازه به 
دوران رسیده، بی سواد و تندرو و اقتدارگراخواندن 
آنها را می فهمند و قضاوت می کنند و به این روش 
واکنش منفی نشــان خواهند داد. اینکه دولت 
بجای آنکه به اقتدار کشور ببالد و آنرا باعث رفع 
تهدیدها عنوان کند، مردم را بترساند که به دوران 
جنگ برخواهند گشت و بخشی از نظام را بخاطر 
نمایش اقتدار دفاعی کشور مورد مذمت قرار دهد 

روشی سخیف و دور از انتظار بود.

دولت مشی توهین به رقبا را تکرار کرد
ســخنگوی کمیســیون 
امنیت ملی و سیاســت 
خارجی مجلــس هم در 
واکنش بــه این وقایع در 
می گوید:  جمعه  مناظره 
آقایان جهانگیری و روحانی برخالف آنکه رقبای 
خودشــان را بطور مکرر متهم بــه بی اخالقی 
می کنند و به مــردم القا می کنند فقط دو نامزد 
دولت اخالق مدار هستند، اما خودشان، رفتار و 

ادبیاتی غیر اخالقی داشتند.
نقوی حسینی می افزاید: وقتی آقای روحانی به 
نامزد دیگر می گوید شما چه اطالعاتی از هسته ای 
دارید، عمالً مثل گذشته باز هم منتقدان خود را 
با واژگان اهانت آمیز خطاب قرار می دهد. نماینده 

مردم ورامین با اشاره به اینکه یک نامزد دولت در 
مناظره می گوید مردم دو راه دارند، انتخاب راه و 
بیراهه، یعنی نامزدهای دیگر را متهم به بیراهه 
رفتن می کند که این رفتاری غیر اخالقی و حاکی 
از خود بزرگ بینی اســت. آیا انتخابات جمهوری 

اسالمی بین راه و بیراهه است؟
وی با تأکید بــر اینکه مردم درباره اخالق مداری 
و بی اخالقی نامزدها قضاوت خواهند کرد اضافه 
می کند در گذشته هم برخی چهره ها به همین 
خودبزرگ بینی دچار شدند که سرنوشت بد آنها 
را امروز  شــاهدیم که یا سران فتنه شدند و به 
دام دشــمن افتادند یا به تهدیدی برای جامعه 
بدل شدند. نقوی حسینی وجه المعامله قراردادن 
مســایل امنیتی و دفاعی کشور برای رأی جمع 

کــردن را بدترین ظلم به کشــور و امنیت ملت 
عنــوان کرده و می گوید: توســعه توان دفاعی و 
موشــکی زیر نظر فرماندهی کل قوا و با نظارت 
دقیق ایشان برنامه ریزی می شود و منتظر اجازه 

هیچ قدرتی نمی ماند. 
اگــر رئیس جمهور اینهــا را نمی داند که خیلی 
خطرناک اســت و اگر می دانــد و اینگونه حرف 

می زند که خطر بزرگ تری است.
وی تصریح می کند تا حاال در 11 دوره انتخاباتی 
اینگونه شاهد ترویج رقیب هراسی و تهدید جلوه 
دادن نیروهای انقــالب در جامعه نبوده ایم. مگر 
نامزدها برنامه ندارند و سابقه و جایگاهشان معلوم 
نیست؟ آیا منحرف کردن مردم و محدود کردن 

آزادی  نیست.

در هیچ دوره 
انتخاباتی اینگونه 
شاهد ترویج 
رقیب هراسی و 
تهدید جلوه دادن 
نیروهای انقالب در 
جامعه نبوده ایم

بــــــــرش

مناظره سیاست زده

رقیب هراسی تاکتیک فرار از پاسخگویی



 بين الملل/ احمد يوســفى صراف   
«شب محاكمه مذهب» اين عنوانى است 
كه جوانان شــيعه بحرينى براى محاكمه 
آيت اهللا شــيخ عيســى قاســم توسط 
حكومت بحرين، به نشانه اعتراض انتخاب 

كرده اند.
آيت اهللا شيخ عيسى قاسم تنها به جرم 
روشــنگرى در خصــوص ظلــم و جور 
حكومت استبدادى آل خليفه ماه هاست 
زندانى شــده، اما با توجه بــه اكثريت 
جمعيت معترض بحرين به اين حكم و 
حضور مستمر مردم در حمايت از ايشان، 
حكومــت آل خليفه تا كنــون چندين 
مرتبه زمان محاكمه را به تعويق انداخته 

است. 
كارشناسان بين الملل معتقدند با توجه به 
واكنش جامعه مســلمانان به اعدام شيخ 
نمر در عربستان و تركيب جمعيتى كشور 
بحرين، حكومــت آل خليفه از محاكمه 
آيت اهللا شيخ عيسى قاسم ترس شديدى 
دارد و به همين دليل است كه بارها آن را 

به تعويق انداخته است. 
اكنون هرچه بيشــتر زمان مى گذرد اين 
مشكل براى آل خليفه جدى تر مى شود. 
آل خليفــه از ژوئــن ســال 2016 طى 
فرمانى تابعيت آيت اهللا عيســى قاسم را 
لغو كرده و از آن زمــان تاكنون هزاران 
نفر در اعتراض به اين اقدام آل خليفه در 
اطراف منزل آيت اهللا عيسى قاسم تحصن 

كرده اند.

  سوزاندن آخرين سند ضمانت ملى 
در بحرين

يكــى از رهبــران معــارض بحرين در 
گفت و گو با شــبكه الميادين با اشاره به 
اينكه صدور حكم عليه آيت اهللا عيســى 
قاسم آتش تنش و درگيرى هاى طايفه اى 
در منطقه را شــعله ور مى سازد، گفت، ما 
نمى خواهيــم بحرين بــه صحنه تصفيه 
حساب هاى سياســى و طايفه اى تبديل 

شود. 
وى همچنين به جايگاه دينى و اجتماعى 

آيت اهللا عيســى قاسم اشاره كرد و افزود، 
«دولت بحرين با اين محاكمه سعى دارد 
آخرين برگ ضمانت ملــى در بحرين را 
بســوزاند». اين رهبر معارض بحرينى در 
ادامه دربــاره پيامدهاى محاكمه آيت اهللا 
عيســى قاسم در جهان اســالم به دليل 
برخــوردارى وى از جايگاه ويژه در ميان 
مراجع و حوزه هاى دينى جهان اســالم، 

هشدار داد.

  سناريوى پس از صدور حكم آيت اهللا 
عيسى قاسم

برخى منابع حقوقى نيــز تأكيد كردند 
يكشــنبه(امروز) يك روز سرنوشت ساز 
است. يكى از رهبران برجسته جمعيت 
الوفاق نيز در اين بــاره گفت، اطالعات 
به دســت آمده حاكى از يك سناريوى 
خطرناك اســت كه دولت بحرين براى 
پس از محاكمه آيت اهللا عيســى قاســم 
آماده كرده است و احتمال دارد دستگاه 
قضايى حكــم حبس تعليقــى آيت اهللا 
عيســى قاســم يا تبعيد وى از كشور را 

صادر كند.
وى اشــاره كرد، اين اقدامات پيامدهاى 
خطرناكى در داخل بحرين خواهد داشت 
وبه ايجاد هرج و مرج امنيتى منجر خواهد 

شد كه عواقب وخيمى خواهد داشت. وى 
همچنين تأكيــد كرد، مــا هرگز وجود 
قضيه اى عليه آيت اهللا عيســى قاســم را 

نمى پذيريم.

  حكم علماى بحرين در حمايت از شيخ 
عيسى قاسم

به گزارش شبكه تلويزيونى المنار، علماى 
بحريــن با صدور بيانيه اى از مردم اعم از 
زن و مرد و پير و جوان خواســتند براى 
اعالم خشــم خود و اعالم آمادگى براى 
دفاع از دين و رهبران دينى كه در اينجا 
منظور آيت اهللا شيخ عيسى قاسم است، 
تا ســرحد مرگ در خيابان ها حضور پيدا 

كنند. 
علماى بحرين از مردم خواستند در آستانه 
اعالم حكم شيخ عيسى قاسم خشم خود 

را از آن نشان دهند.  
در همين حال رژيم ســعودى در آستانه 
اقدام دســتگاه قضايى رژيم آل خليفه به 
صدور حكم براى رهبر نهضت اســالمى 
بحرين ، شمار ديگرى از نظاميان خود را 
براى سركوب معترضان راهى اين كشور  

كرد. 
به گزارش شــبكه تلويزيونــى العالم، در 
آســتانه اعالم حكم آيت اهللا شيخ عيسى 

قاسم روحانى برجسته بحرينى، رژيم آل 
ســعود شمار بيشترى از نيروهاى خود را 

روانه بحرين كرد. 

  الدقاق: هر اقدام غيرمسئوالنه عليه شيخ 
عيسى قاسم پيامدهاى وخيمى خواهد داشت

شيخ الدقاق نماينده آيت اهللا عيسى قاسم 
در ايران درباره پيامدهاى اين اقدام هشدار 

داد. 
طبق گزارش وبگاه «منامه پست»، الدقاق 
با اشاره به اينكه استفتائاتى را آماده كرده 
و بــراى 10 نفر از مراجع دينى ارســال 
كرده اند، اظهار داشــت: هــر گونه صدور 
حكم حبــس يا پرداخت غرامت يا تبعيد 
براى شيخ عيسى قاسم عواقب وخيمى در 

بر خواهد داشت، هر كس با 
آتش بازى مى كند، آتش او 
را مى سوزاند و ميدان عمل 
سخنان ما را تأييد خواهد 

كرد.
وى در ادامه رژيم بحرين را 
اتخاذ  به خردورزى و عدم 
غيرمســئوالنه  تصميمات 
فراخوانــد و گفــت، رژيم 
بحرين اولين كسى خواهد 
بود كه در باتالق خشونتى 
كه ايجاد كرده، غرق خواهد 

شد.
قرار  كــه  بحرين  دولــت 
بود روز 24 اســفند حكم 
به  را  قاسم  آيت اهللا عيسى 

اتهام واهى پولشويى صادر كند، بار ديگر 
تحت فشار افكار عمومى اين كشور مجبور 
به عقب نشينى شــد و محاكمه وى را به 
هفتم ماه مى (17 ارديبهشــت) موكول 

كرد.
منابع بحرينى گــزارش دادند، نظاميان و 
جنگ افزارهاى سعودى از طريق پل ملك 
فهد وارد بحرين شده اند كه گفته مى شود 
با هدف سركوب اعتراض هاى مردمى پس 
از صدور حكم آيت اهللا عيسى قاسم صورت 

گرفته است.

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

شوراى اروپا تحريم هاى روسيه را تمديد كرد
مهر: كشورهاى مونته نگرو و آلبانى 
كه نامزد عضويت در اتحاديه اروپا 
هســتند، به همراه اوكراين و نروژ 
اعالم كردند تحريم هاى شوراى اروپا 

عليه روسيه را به اجرا مى گذارند.
«فدريكا موگرينى» مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپــا از اقدام اين 
چهار كشور اســتقبال كرده است. 

شوراى اروپا چندى پيش اعالم كرد، تحريم هاى روسيه كه شامل ايجاد ممنوعيت 
براى 150 مقام و 37 شركت روسى است تا اواسط سپتامبر 2017 تمديد مى شود. 

اعالم آمادگى دولت «هادى» براى صلح با انصاراهللا
فارس: در سايه بى نتيجه ماندن حمالت نظامى «عبدالملك المخالفى» وزير 
خارجه دولت مســتعفى يمن، اين دولت اميدوار اســت به منظور دستيابى 
به توافق صلح با انصاراهللا، بار ديگر در كشــور كويت پشت ميز مذاكرات قرار 

گيرد.
 وى با ناديده گرفتن كشتار هزاران شهروند يمنى و ضمن انتقاد از رويكردهاى 
انصاراهللا اظهار داشت: دولت به مذاكره براى برقرارى فورى صلح در يمن پايبند 

است، اما حوثى ها همه تالش ها را براى صلح رد مى كنند.

«البأس الشديد» ؛ عمليات جديد ارتش يمن در عمق 
خاك عربستان

فارس: ارتش و كميته هاى مردمى يمن با اشــاره بــه ورود به مرحله جديد 
مقاومــت و نبرد با متجاوزان اعالم كردند، خود را براى عمليات جديدى تحت 

عنوان «البأس الشديد» در عمق خاك عربستان سعودى آماده كرده اند.
ســرهنگ «عزيز راشد» معاون ســخنگوى ارتش يمن، اظهار داشت: نيروهاى 
ارتش و كميته هاى مردمى بزرگ ترين پيشــروى نيروهاى متجاوز و مزدوران 
ســعودى را در جبهه «ميدى» واقع در استان «حجه» خنثى كردند و طى اين 

عمليات، ده ها مزدور كشته و صد ها نفر نيز زخمى شدند.

تظاهرات ضد دولتى در ونزوئال به خشونت كشيده شد
سى ان ان: معترضان ونزوئاليى در 
پاسخ به درخواست رئيس مجلس 
اين كشــور و در مخالفت  با دولت 
«نيكالس مــادورو» در خيابان هاى 
كاراكاس اقدام به برگزارى تظاهرات 
كردند. برخــى معترضان در حالى 
كه صورت خود را پوشانده بودند با 
پرتاب سنگ و مواد آتش زا با پليس 

ضد شــورش كه با استفاده از گاز اشك آور ســعى در متفرق كردن جمعيت 
داشت، مقابله كردند.

برلين: جاسوسى سوئيس از نهادهاى مالى آلمان 
 غير قابل قبول است

فرانكفورترآلگماينه: «هايكو ماس» وزير دادگسترى آلمان از اقدام سوئيس 
در جاسوســى از بخش مالى كشورش انتقاد كرد و چنين رويكردى را غيرقابل 

قبول دانست.
 احزاب دموكرات مســيحى و سوسيال مسيحى و سوسيال دموكرات خواستار 
اقدام عليه جاسوسى سوئيس شده اند، اين در حالى است كه جزئيات بيشترى 

از اين اقدام سوئيس منتشر شده كه مى تواند به نوعى رسوايى باشد.

خـــبر

يكشنبه سرنوشت ساز در بحرين در خصوص حكم آيت اهللا شيخ عيسى قاسم

آيت اهللا شيخ عيسى قاسم متعلق شب محاكمه مذهب
به همه جهان اسالم است

محمد صادق كوشكى/ كارشناس مسائل سياسى 
از شــروع نهضت آزادى خواهانه و استقالل طلبانه 
مردم مسلمان بحرين عليه حكومت استبدادى اين 
كشور حدود 64 ســال مى گذرد و دراين 64 سال 
كســى كه پرچمدار نهضت در برابر اين حكومت 
اســتبدادى بوده و اجازه نداده است اين نهضت نه 
برمبناى رشد خشونت، بلكه از طريق ديپلماسى در 
برابر حكومت به درخواست مطالباتش بپردازد، آيت 
اهللا عيسى قاســم بوده است كه از او به عنوان پدر 
معنوى بحرين نيز ياد مى شود، زيرا از ويژگى هاى 
وى اين اســت كه هرگونه مطالبــه و انتقاد عليه 
حكومت استبدادى بحرين بايد به صورت سياسى 
و با پرهيز از خشونت دنبال شود و از طرفى چهره 
ايشان از ســوى بســيارى از گروه هاى مذهبى و 
احزاب سياســى بحرين به عنوان يــك رهبر به 
دليل برخوردارى از جايگاه ويژه در ميان مراجع و 
حوزه هاى دينى جهان اسالم، شناخته شده است. 
از اين رو حكومت بحرين بر اين باور اســت كه با 
تبعيد و ســلب تابعيت از اين رهبر معنوى، چراغ 
نهضت مردم بحرين را خاموش كند، زيرا اگر آيت 
اهللا عيسى قاسم به هركشــورى و به هر شكلى از 
بحرين تبعيد گردد، ارتبــاط بين او و انقالبيون و 
مردم بحرين كاســته مى شــود و فرد ديگرى در 
بحرين وجود نخواهد داشــت كه با برخوردارى از 
ويژگى هاى آيت اهللا عيســى قاسم، جريان عدالت 
خواهــى و مذهبى مردم بحرين را هدايت كند. در 
طرف مقابل آيت اهللا عيسى قاسم سعى كرده است، 
با كنترل خشم جوانان بحرين آن ها را به مسالمت 
آميز شــدن مطالباتشــان رهنمون كند. اگرچه 
حكومت بحرين سعى دارد با سلب تابعيت و تبعيد 
آيت اهللا شيخ قاسم به كشور- ديگركه به احتمال 
زياد با زمينه چينى هايى كه ترك ها انجام داده اند، 
اين شــخصيت مذهبى به تركيه- تبعيد شود، در 
ظاهر هرگونه صــداى اعتراض و تقابل را در نطفه 
خفه نمايد، اما اگــر حكومت بحرين دچار چنين 
حركت احمقانه اى شود و فريب كشورهايى مانند 
عربستان وتركيه را بخورد، آسيب ها و ناماليمات 
داخلى و خارجى جبران ناپذيرى را براى حكومت 
خود به ارمغان آورده است، زيرا آيت اهللا شيخ عيسى 
قاسم صرفاً متعلق به مردم بحرين نيست، بلكه وى 
عالم بزرگ دينى و متعلق به همه مسلمانان و جهان 

اسالم است. 

يادداشت

دولت بحرين كه قرار 
بود روز 24 اسفند 

حكم آيت اهللا عيسى 
قاسم را به اتهام واهى 

پولشويى صادر كند، بار 
ديگر تحت فشار افكار 

عمومى اين كشور 
مجبور به عقب نشينى 

شد و محاكمه وى را 
به هفتم ماه مى (17 
ارديبهشت) موكول 

كرد

بــــــــرش

كشورهاى مونته نگرو و آلبانى 
كه نامزد عضويت در اتحاديه اروپا 
هســتند، به همراه اوكراين و نروژ 
اعالم كردند تحريم هاى شوراى اروپا 

«فدريكا موگرينى» مسئول سياست 
خارجى اتحاديه اروپــا از اقدام اين 
چهار كشور اســتقبال كرده است. 

 معترضان ونزوئاليى در 
پاسخ به درخواست رئيس مجلس 
اين كشــور و در مخالفت  با دولت 
«نيكالس مــادورو» در خيابان هاى 
كاراكاس اقدام به برگزارى تظاهرات 
كردند. برخــى معترضان در حالى 
كه صورت خود را پوشانده بودند با 
پرتاب سنگ و مواد آتش زا با پليس 

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

رايزنى الوروف و گابريل درباره نشست «آستانه»       خبرگزارى آلمان: «سرگئى الوروف» وزير خارجه روسيه در تماس تلفنى با «زيگمار گابريل»  همتاى آلمانى خود افزون بر نشست آستانه درباره آخرين 
اوضاع اوكراين با يكديگر گفت  وگو و تبادل نظر كردند. وزارت خارجه روسيه با اعالم اين خبر افزود: الوروف در اين گفت وگوى تلفنى با مهم خواندن دستاوردهاى چهارمين دور از گفت وگوها درباره سوريه 

خاطرنشان كرد: آتش بس در سوريه بايد تقويت و راهكارهاى الزم براى تسريع در بهبود شرايط در اين كشور به كار گرفته شود.
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روزنامـه صبـح ايـران

معيارهاى جامعه انقالبى در كالم آيت اهللا جوادى آملى   فرهنگ رضوى:  آيت اهللا  جوادي آملي مفسر قرآن در جلسه درس اخالق گفت:  اگر جامعه بخواهد انقالبي بشود، احكام، اخالق 
حقوق، استقالل و انقالب و نظام بايد حفظ شود، اين با سفارش و سخنراني و موعظه و نصيحت نخواهد شد. اين فكر در جامعه به وسيله حوزويان و دانشگاهيان منتقل مي شود. اينكه لحظه به لحظه 

مي گويند مواظب مملكتت باش، مواظب اخالقت باش، مواظب حقوقت باش، مواظب ديگري باش؛ اين نهج البالغه علوي است.

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

 معارف/ رضا وطن دوست، پژوهشگر 
بنياد پژوهش هاى اســالمى  خداي را 
ســپاس كه دگر بار اين توفيق براي مردِم 
سربلند، انقالبي و هميشه در صحنه ايران 
فراهــم آمد تا به منظور انجام وظيفه الهي 
و انقالبي به پــاي صندوق هاى رأي بروند 
و در دوازدهميــن دوره انتخابات رياســت 
جمهورى، فردي متعهد، خدوم و پايبند به 
ارزش هاي اســالمي و انقالبي براي تصدي 

اين پست برگزينند.
 از آنجا كه هنوز معلوم نيست در اين دوره 
از انتخابات، رداي پست رياست جمهوري بر 
قامت كدام يك از داوطلبان محترم، راست 
مي آيد، راحت تر  مي توان سخن گفت و به 
عنوان يك شــهروند به منتخب اين دوره 

پيام داد. 
از اين رو، توجه تمامي داوطلبان محترم اين 
دوره را به نكاتــي چند از نهج البالغه امام 
علي  (عليه السالم) كه مربوط به مديريت و 
كشــورداري بوده و بيانگر مسئوليت هاى 
زمامداران در نظام ارزشي اسالم است، جلب 
مي كنم. آن امام همام كه به حق زمامداري 
عدالت گستر و پيشوايي هدايتگر بود و براي 
هر مدير حق جويي الگويي بي مانند بود، در 
تبيين مديريت كارامد اشاراتي ره  گشا دارد 
كه در پنج بخــش از اين قرار قابل تنظيم 

است.

1. نگاه مسئوالنه به خود
بى گمان نگاه مسئوالنه به خود، تأثيري بسزا 
در رفتار و چگونگى زمامدارى زمامداران و 
مديريت مديران دارد. كســى كه به خود، 
نگاهــى مســئوالنه دارد، هرگز منصبى را 
كــه از توان او بيرون اســت 
پذيرش  زيــرا  نمى پذيــرد؛ 
چنين پستى، ستمى آشكار 
به خــود و خيانتى بزرگ به 
جامعه است. ســتم به خود 
از آن روســت كه با پذيرش 
آن، خود را ضايع ســاخته و 
اعتبارش را خدشه دار مى كند. 
صادق(عليه الســالم)  امــام 
فرمود: سزاوار نيست، مؤمن 
نفس خويش را خوار گرداند، 
به  فرمود:  چگونه!  پرسيدند: 
كارى درآيــد كــه از طاقت 
و توان او بيرون اســت. (حر 

عاملى، وسائل الشيعه، ج11، ص425.)
خيانت به جامعه به اين ســبب اســت كه 
چون نمي تواند بار مسئولّيت را، آن گونه كه 
بايد بر دارد، به تضييع حق مردم مى انجامد 
كه خيانتى به مردم است. اين واقعيت را از 
پيامبر رحمت(صلى اهللا عليه و آله) بشنويم 
كه در هشــدار به چنين اشخاصى فرمود: 
هركــس در پذيرش مســئوليت، از ديگر 
مسلمانان پيشى گيرد، حال آنكه مى داند در 
ميان آنــان، افرادى توانمند وجود دارند، به 
خدا، رسول او و مسلمانان خيانت كرده است 

(عبدالحسين امينى، الغدير، ج8، ص291.)

2. نگاه مسئوالنه به مسئولّيت
يكى از مســئولّيت هاى زمامداران در نظام 
ادارى كشور، نگاه مسئوالنه به منصب مورد 
تصدى است؛ زيرا نوع نگاه به مسئولّيت، از 

امور بســيار مهمى است 
كه در شكل گيرى اخالق 
مديريت،  و  زمامــدارى 
دارد.  بســزا  نقشــي 
زمامداري كه پست خود 
را امانــت مى داند، تالش 

مى كند اين امانت را حفــظ كرده و آن را 
به منزل رســاند. امام على(عليه السالم) در 
ضرورت نگاه مسئوالنه به مسئولّيت فرمود: 
إّن عملــك ليس لك بطعمــه و لكّنه فى 
عنقك أمانه؛ منصبى كه دارى نه طعمه كه 
امانتى بر عهده توست.( نهج البالغه، شرح 

و ترجمه فيض االسالم، نامـه 5، ص839.)
نيك روشــن اســت اين باور كه پست و 
مقام، مســئولّيتى بزرگ و امانتى سنگين 
است، وظايفي متناســب با خود مى طلبد 
كه ضرورت پاسخگويى به صاحبان امانت، 
ســامان دادن بهنگام، پاى فشارى و شتاب 
معقول در انجام آن، از جمله اين الگوهاست.

3. نگاه مسئوالنه به مردم
در نظــام حكومتى اســالم، حقــوق مردم 
از واالتريــن حق هاســت تا آنجا كــه امام 
على(عليه الســالم) آن را برخاسته از توحيد 
معّرفــى كرده، مى فرمايــد: خداوند حرمت 
مسلمان را بر هر چيزى برترى داده و حقوق 
آنــان را، با اخالص و يگانه پرســتى پيوند 
داده است.( نهج البالغه، همان، خطبه166، 

ص544.)
اهمّيت حقوق مردم بــود كه آن حضرت 
از گاه نخســت پذيرش زمامدارى، كوشيد 
با آگاه ساختن مردم نسبت به حقوقشان، 
نظام ادارى خــود را به نظامى حقوق مدار 
تبديل كند. چنانكه در اشــاره به بخشى از 
حقوق مردم فرمود: اى مردم! حق شــما بر 
من آن اســت كه از خيرخواهى شما دريغ 
نورزم، بيت المال را عادالنه تقســيم كنم، 
شما را آموزش دهم تا بى سواد نمانيد و به 
گونه اى تربيتتان كنم كه راه و رسوم زندگى 
را فراگيريد.( نهج البالغه، شــرح و ترجمه 

فيض االسالم، خطبه 34، ص114.)
آن حضرت نه تنها در رعايت حقوق مردم، 
خود كوششى مضاعف داشت كه كار گزاران 

خود را نيز بر آن مى داشت 
از منظرى درست به مردم 
نگاه كنند و از خود، خدمتى 
درخور شأن آنان بروز دهند، 
چنانكه فرمود: در روابط با 
مردم، انصاف به خرج دهيد 
و در برآوردن نيازهايشان شكيبا باشيد، زيرا 
شــما خزانه داران مردم، نمايندگان ملت 
و سفيران پيشــوايان خود هستيد؛ هرگز 
كســى را از نيازمندى هايش باز نداريد و او 
را از خواسته هايش محروم نسازيد.( همان، 

نامه51، ص984.) 
آن حضرت در جاى ديگر، يكى از مديران 
خود را از رفتار خشــن با مردم بازداشــته، 
مى فرمايد: مهربانى با مردم را پوشــش دل 
خويش قرار ده و آنان را دوســت بدار و با 
نرمى رفتار كن و همچون حيوانى درنده خو 
مباش كه خوردنشــان را غنيمت شمارى. 

(همان، نامه53، ص993.)

4. نگاه مسئوالنه به بيت المال  
از جمله مسئوليت هاي زمامداران در نظام 
ادارى كالن كشوري، مسئوليت متصديان 
امــور در برابر بيت المال و امكانات عمومى 
اســت كه در اختيار آنان قــرار مى گيرد؛ 
ايــن وظيفه ايجــاب مى كند آنــان، براى 
حفــظ بيت المــال و اســتفاده بهينه از 
آن، تــوان خويش را بــه كار بندند و امام 
على(عليه الســالم) را كه زعيمى درستكار 
و اميرى امانتدار است، الگوى خويش قرار 
دهند كه پس از تقسيم عادالنه بيت المال 
و جارو كردن انبار، دو ركعت نماز به جاى 
آورد و فرمود: اى بيت المال! در روز قيامت، 
گواهى دهيد كه على از بيت المال، چيزى 
براى خود ذخيره نكرد.(ابواسحاق، ابراهيم 
بــى محمد ثقفــى كوفي، الغــارات، ج1، 

ص46.)
آن امــام در جايى ديگر فرمود: اى كوفيان! 
اگر من با چيزى فزون تر از َمرَكب، بار و بنه 
اندِك خود و تنها غالمم فالنى، از شهر شما 
بيرون روم، خيانتكار و امانت شــكن باشم. 
(ابن ابى الحديد، شرح نهج البالغه، ج12، 

ص200.)

همان امام براى پيشگيرى از هر گونه اسراف 
در بيت المال كــه اجحافى بزرگ به مردم 
است، در بخشنامه اى، به عموم كارگزاران 
خود، فرمود: نوك قلم هــاى خود را نازك 
برداريد، سطرها را به هم نزديك سازيد، از 
تعارف نسبت به من بكاهيد، زوايد را حذف 
كنيد، در قصــد معانى ميانه پيش گيريد، 
زنهار كه زياده روى كنيــد؛ زيرا بيت الماِل 
مســلمانان هيچ زيانى را برنمى تابد. (شيخ 

صدوق، الخصال، ص310.)

5. نگاه مسئوالنه به كارمندان
از مهم ترين تعهدات اخالق ادارى در نظام 
حكومتى اســالم، ضرورت نگاه مسئوالنه 
زمامداران و مديران به مجموعه زيردستان 
و عوامل اجرايى است. ضرورت اهليت گرايى 
و شايسته ســاالرى در گزينش، نظارت بر 
كارگزاران، ارزشــيابى و جزا دهى از جمله 
نــگاه مســئوالنه يك مدير بــه مجموعه 
زيردســتان خوداســت. از اين رو، واگذارى 
پســت و مقام در حكومت اسالمى، بايد به 
دور از هر گونه ســاليق شــخصى و بدون 
احســاس وامدارى به اين و آن باشد و الزم 
است افرادى متعهد، متخصص، با سابقه اى 
درخشان و پر شور و شعور را به كار گرفت 
و از بــه كارگيرى افراد نااليق - هرچند كه 
از دوستان و خويشــاوندان باشند- پرهيز 
كرد.( همان، خطبــه 131، ص407.) چه 
خوب است زمامداران و مديران بلند پايه، در 
اين باره، خــود را مخاطب اين فراز فرازمند 
امام على(عليه السالم) بدانند كه در بخشنامه 
به كارگــزاران خود، فرمود: در به كارگيرى 
كارگزارانــت دقت كن و پس از آزمودن، به 
كارشــان گمار، به ميل خود، بى مشورت 
و از ســر خودكامگى، مسئوليتى را به آنان 
وامگــذار؛ زيرا به ميل خــود رفتار كردن، 
ستمگرى است؛ كارگزاران را از ميان مردم 
كارآزموده، با حيا، از خاندان پاكيزه و با تقوا 
كه در مسلمانى سابقه اى درخشان دارند، 
برگزين؛ زيرا اخالق آنان گرامى تر، آبرويشان 
محفوظ   تر، طمع ورزيشــان كمتر و آينده 
نگريشان بيشتر اســت.( همان، نامه 53، 

ص1011.)

ضرورت توجه نامزدهاى رياست جمهورى براى كشوردارى مسئوالنه

 شاخصه هاى مديريت كارامد از نگاه اميرمؤمنان

آموزش و پرورش، دانشگاه و حوزه علميه بايد تحول يابد
رسا: مسئول ستاد اقامه نماز كشور 
و مفسر قرآن كريم گفت: من پس از 
حدود 50 سال تجربه به اين نتيجه 
رســيده ام كه بايد خاك آموزش و 
پرورش، دانشــگاه و حوزه علميه را 
عوض كرد؛ زيرا پس از آموزش هاى 
فراوانى كه داوطلبــان در آنجا مى 

بينند، در اغلب اوقات هيچ مهارتى ندارند.
حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتى گفت: وقتى هيچ مهارتى در قالب آموزش 
هايى كه جوانان ما در مدرسه و دانشگاه مى بينند، به دست نياورند، طبيعتا اين 
انســان بى مهارت پولى ندارد؛ چون درسى كه خوانده به درد اشتغال وى نخورده 
و چون پول ندارد ازدواج نيز نمى تواند بكند و پيامد آن نيز فساد در جامعه است.

وى افزود: مردم و دانشــجوهاى ما بى دين نشده اند؛ بلكه دين را به آن ها عرضه 
نكرده اند؛ از اين رو طالب همت كرده و جلسات درس قرآن را در محالت و مساجد 
بــا چند جوان راه اندازى كنند. قرآن بايد در حوزه هاى علميه جزو دروس اصلى 
باشــد نه اينكه به يك درس جنبى تبديل شود؛ بنده مدتى دنبال يك طلبه اى 
كه يك دوره خوب تفسيرى را مطالعه كرده باشد گشتم، ولى نتوانستم پيدا كنم.

انسان در عين دانايى در محاصره نادانى هاست
مهر: غالمحســين ابراهيمى دينانى، چهره  ماندگار فلسفه در برنامه «معرفت» 
كه از شبكه چهار ســيما روى آنتن رفته بود، گفت: يك خصلت در انسان است 
كه عظيم اســت و كمتر به آن توجه شده است. اگر انسان به آن خصلت خودش 
توجه نداشته باشد، كارش زار است. انسان در عين دانايى در محاصره نادانى هاست. 
انســان خودش را دانا مى داند، اما اگر كمــى دقت كند مى بيند كه دانايى اش در 
محاصره نادانى هاست. آدم هر چقدر هم كه دانا باشد، همه اسرار هستى را نمى داند. 
پس انســان هر چقدر هم دانا باشد، اگر اهل تأمل باشد مى فهمد كه در محاصره 
نادانى هاســت. خيلى چيزها را مى داند، اما مى داند خيلى چيزها را هم نمى داند. 
همين كه مى داند بسيارى از چيزها را نمى داند و در محاصره نادانسته هاست، سعى 
مى كند نادانسته ها را به دانسته ها تبديل كند و از يك كوشش شروع مى شود. حاال 
كوشش براى چيست؟ براى اينكه نادانسته ها را در حوزه دانسته ها وارد كند. اگر 

انسان ها به اين نكته توجه داشته باشند، كمتر دچار اشتباه مى شوند.

پاسخى به شبهه فراگير اين روزها
جاذبه زندگى با خدا را ببينيم

*دكتر حميدرضا مظاهرى سيف
دوستى پيامى فرســتاد و نوشت كه چه 

جوابى به اين متن مى دهى.
تو خدا را سر سجاده مى يابى من خدا را در 

لبخند مادرم...
تــو خدا را در حجابــت مى يابى و من در 

دستان زحمتكش پدرم...
تو خدا را در نماز شــبت مى يابى من در 

گرفتن دست يك نيازمند...
تو خداى خودت را دارى و من هم خداى خودم را...

خداى من بخشنده تر از اين حرف هاست كه مرا به خاطر ندانم كارى هايم در آتش 
بسوزاند. خداى من دستانم را مى گيرد و مرا از گمراهى هايى كه دچارش شده ام 
نجات مى دهد.  خداى من براى امتحان كردنم مرا در برزخ اين دنيا نمى اندازد، او 
به من قدرت تصميم گيرى داده تا انتخاب كنم. بهترين ها را! من از آينده ام هيچ 

هراسى ندارم، چون خداى من هميشه يك قدم زودتر از من مى رسد.
من خدايم را اين گونه شــناخته ام، همين قدر مهربان، همين قدر با گذشت پس 
لطفاً خداى خودت را با داليل و افكار بظاهر منطقى خودت به من تحميل نكن. 
من خدايى كه حرفش را مى زنم هرثانيــه ديده ام، اما تو خدايت را به اميد ديدار 
آينده ات رها كرده اى.  نمى گويم تو اشتباه مى گويى، فقط هركداممان به گونه اى 

خاص درك كرده ايم، اين هستى را. 
پس لطفاً خداى خودت را به من تحميل نكن.

***
اما پاسخ ما: 

 هم نماز گذرگاهى به ســوى خداســت و هم لبخند مادر روزنه اى كه نور خدا از 
آن مى تابد.

خداوند هم به حجاب بانويى كه صحنه زندگى را به هوس آلوده نمى كند، عشق 
مى ورزد و هم به دستان پدرى كه براى روزى شرافتمندانه زحمت مى كشد.

هم عبادت نيمه شــب شرح شيدايى دل هاى عاشق خداست و هم گرفتن دست 
نيازمندان در آمدن دست خدا از آستين بنده اوست.

خداى همه ما يكى است، يك نور، يك عشق، يك بخشندگى بى پايان.
خدا به خاطر ندانم كارى تو را در آتش نمى سوزاند، ولى وقتى كه تو آگاهانه خطا 
مى كنى و به سمت آتش مى روى و دعوت خدا را براى بازگشت نمى پذيرى، خدا 
هم از تو مى گذرد و ديگر كارى به كارت ندارد و به زور تو را به بهشــت نمى برد. 

چون انتخاب را به تو سپرده است.  
مشكل از زمانى آغاز مى شود كه وقتى خدا دستت را مى گيرد تا تو را از گمراهى 
نجات دهد، دستت را مى كشى و جاذبه هاى گذرا را بر عشق جاودان الهى ترجيح 
مى دهى. خداوند به تو قدرت تصميم گيرى داده تا بهترين ها را انتخاب كنى، ولى 
اگر قلبت را به وسوســه ها بسپارى در برزخ حيرت انگيز هوس ها و دوزخ حسرت 
خيز گناه گرفتار مى شوى و اين دقيقاً انتخاب اشتباهى است كه ممكن است من 

و تو انجام دهيم.
خدا به ما هوشى داده تا او را بشناسيم و عشقى تا به او عشق بورزيم. و تو را به من 
و من را به تو داده تا درباره اين عشق مشترك با هم گفت و گو كنيم و او را بهتر و 

بيشتر بشناسيم و بخواهيم. پس وقتى از خدا برايت مى گويم، دلگير نشو.
همة ما اين خداى بزرگ و بخشــنده و مهربان را مى بينيم، در سجاده، در لبخند 
مادر، در دستان زحمتكش، در لطف باران و در زيبايى گل هاى بهارى، اما خيلى ها 
چشــم شــان را به روى او مى بندند. يا فقط گاهى او را مى بينند و گاهى ترجيح 
مى دهند او را نبينند و با چشمان بسته، خود را به ميان شعله هاى سركش هوسى 

پرتاب كنند، كه افروخته شده و به زودى فرو مى نشيند. 
انتخاب با توست، آتش يا آغوش مهربان خدايى كه هميشه با توست و اگر تو او را 

نمى بينى، او تو را مى بيند.

برخى مديران ميانى 
از وقف آگاهى ندارند 

ايكنا: معاون فرهنگى اجتماعى سازمان اوقاف 
و امور خيريه گفت: شمار موقوفات حوزه هاى 
علميه كشــور كمتر از 2 درصد است. 2700 
موقوفه كشور براى حوزه هاى علميه است كه 
2000 مورد آن در اختيار سازمان اوقاف و بقيه 

آن داراى متولى است.
حجت االســالم والمسلمين  احمد شرفخانى  
در همايش تخصصى وقف و حوزه هاى علميه 
افزود: موقوفات حوزه هاى علميه كشور داراى 
113 هــزار رقبه اســت، بســيارى از رقبات 
مسكونى موقوفات حوزه هاى علميه كشور هيچ 
منفعتى ندارد و بخش زيادى از آن در روستاها 

قرار دارند.
نيم درصد موقوفات حوزه هاى علميه كشــور 
داراى درآمد هســتند؛ از ايــن رو وقف بايد 
منفعتى باشــد تا نيت واقــف زنده و عمل به 
آن شود؛ نگاهى كه تاكنون به وقف بوده نگاه 

خيريه بوده است. 
بايد نگاه ما به وقف تجارى باشــد تا عوايد آن 
بدرستى دريافت شــود و اجراى نيت صورت 
گيرد، برخى از مديران ميانى كشــور از وقف 
اطالع و آگاهى ندارند و اگر آگاهى هم داشته 

باشند به وقف توجه نمى كنند.
توجه نكردن به موقوفــات و پرداخت نكردن 
حق و حقوق موقوفات طبق مســائل شرعى 

خيانت به واقف و موقوفه است.
بســيارى از مردم و مديران كشــور از مسائل 
شرعى وقف آگاهى ندارند، بايد از خود بپرسيم 
در جمهورى اسالمى براى موقوفات چه كارى 

انجام داده ايم.

نصب كتيبه هاى خاتم 
پشت درهاى حرم مطهر 

 اباعبداهللا الحسين

ابنا: رئيس ستاد بازسازى عتبات عاليات استان 
فارس از نصب كتيبه هاى خاتم پشت درهاى 
حرم مطهر اباعبداهللا الحســين(عليه السالم) 
ساخته شــده توسط هنرمندان شيرازى خبر 

داد.
اســكندر قاســمى گفت: اين قطعات خاتم 
كارى مربوط بــه در اصلى و رواق باب القبله، 
در ورودى شــهداى 72 تــن و در ورودى به 
نام حبيب ابن مظاهــر (ره) حرم مطهر امام 

حسين(عليه السالم) در كربالى معلى است.
وى با بيــان اينكه 30 كتيبــه خاتم در اين 
عمليات نصب شد، ادامه داد: مساحت كلى اين 
كتيبه هاى خاتم 27 متر و ابعاد هر كتيبه از 
يك متر ارتفاع تا عرض 90 ســانتيمتر و 50 

سانتيمتر تا 90 سانتيمتر متغير است.
به گفته قاسمى، هزينه ساخت اين كتيبه هاى 
خاتم را مردم اســتان فارس از اهداى نذرهاى 
خود براى حرم مطهر امام حسين(عليه السالم) 

تقبل كردند.

مجمع جهانى خادمان فرهنگ 
رضوى در مشهد برگزار 

مى شود
امام  المللى  بيــن  بنياد  مديرعامل  معارف: 
رضا(عليه الســالم)، در ديدار با حجت االسالم 
پژمان فر رئيس كميسيون فرهنگى مجلس 
شوراى اسالمى با اشاره به برگزارى آيين پايانى 
جشنواره پانزدهم در جوار بارگاه رضوى افزود: 
در اين دوره و همزمان با رويداد مشهد پايتخت 
فرهنگ اسالمى در سال 2017، مجمع جهانى 
خادمــان فرهنگ رضــوى قاره هاى مختلف 

جهان در مشهد برگزار مى شود.
اكبر شيخ اظهار داشت: به دنبال آن هستيم 
كه با عمق بخشى به برنامه هاى جشنواره در 
راستاى ترويج سبك زندگى رضوى كه همان 
سبك زندگى اسالمى مورد تأكيد رهبر معظم 

انقالب است، حركت كنيم.
حجت االسالم پژمان فر نيز گفت: كميسيون 
فرهنگى مجلس شوراى اسالمى حمايت همه 
جانبه خود را از برنامه هاى جشنواره بين المللى 

امام رضا(عليه السالم) اعالم مى كند.

پرسش در خصوص كفاره
نشر احكام: آيا كّفاره افطار روزه غير سّيد را 

مى توان به سّيد داد؟ 
آيت اهللا خامنه اى: اشــكال ندارد هر چند 

احتياط در ترك آن است.
آيت اهللا مكارم شيرازى: احتياط آن است 

كه كفاره غير سادات به سادات داده نشود.
آيت اهللا وحيد خراسانى: احتياطاً به سيد 

داده نشود.
آيت اهللا سيستانى: اشكال ندارد.

يك حديث / يك تصوير

خبر

درنگ

پرسمان

در به كارگيرى 
كارگزارانت دقت كن 
و پس از آزمودن، به 
كارشان گمار، به ميل 
خود، بى مشورت و 
از سر خودكامگى، 
مسئوليتى را به آنان 
وامگذار؛ زيرا به ميل 
خود رفتار كردن، 
ستمگرى است

بــــــــرش

 پزشك مازندرانى مروج سيره امام مهربانى در آفريقا

تابلوى پررمز و راز براى بروندى ها

دارالشفا

 معارف / جشــنواره نامــه اى به امام 
رضا(عليه السالم)   دو سال پيش در جشنواره 
بين المللى نامه اى به امام رضا(عليه السالم) كه 
در مازندران برگزار مى شود، از چهره اى تجليل 
شد كه نماد مهربانى و نوعدوستى يك ايرانى در 
ابعاد بين المللى به شــمار مى آيد، پزشكى كه 
مرز نمى شناسد و آوازه مداواى بيمارانش در آن 
سوى مرزها پيچيده است.  آنچه پاى دكتر سيد 
ناصر عمادى عضو هيئت علمى دانشگاه علوم 
پزشكى تهران و پزشك بدون مرز مازندرانى را 
به جشنواره بين المللى امام رضا (عليه السالم) 
باز كرد؛ ارادت اين پزشــك به ســاحت امام 
مهربانى اســت. ســال 2014 دكتــر عمادى 
ماجرايى را در آفريقا و كشــور بروندى رقم زد 
كه نام مقدس شمس الشموس را در اين كشور 
طنين انداز كرد. مهربانى و عطوفت او و درمان 
كودكان سيه چهره مبتال به ايدز و بيمارى هاى 
پوســتى، بازتاب وســيعى در محافل عمومى 
و رســمى بروندى به همراه داشت. رفتارهاى 
انســانى دكتر عمادى توجه مســئوالن اين 
كشور را به خود جلب مى كند و به او پيشنهاد 
مى كنند با رقمى قابل توجــه در بزرگ ترين 
بيمارستان بروندى فعاليت كند. اما درخواست 
دكتر از مقام هاى بهداشتى اين كشور از جنس 
ديگرى است. او عاشق كرامت و مهربانى على 
بن موســى الرضا (عليه الســالم) است.همين 
دلدادگى موجب مى شود از مسئوالن بروندى 
بخواهد نام مركز تخصصى پوست بيمارستان 
آموزشــى و درمانى اين كشور را به نام مبارك 

على بن موســى الرضا (عليه السالم) نامگذارى 
كنند. در مراســم نصب تابلوى مركز درمانى- 
امــام رضا(عليه الســالم)  تخصصى پوســت 
بيمارستان بروندى كه با حضور وزيران بهداشت 
و آموزش اين كشــور برگزارشد، دكتر عمادى 
با افتخار نــام امام هشتم(عليه الســالم) را بر 
بيمارســتان اين كشــور نصب مى كند. او كه 
هم اكنون به دعوت وزير بهداشــت بروندى به 
درمان بيماران مشغول است، در سايت شخصى 
خــود به بيان دل گويــه اى جالب و تاثيرگذار 
از اين كشــور پرداخته و نوشته است: بروندى 
كشورى مسيحى نشين در شرق و مركز آفريقا 
با 11ميليون جمعيت و بدون متخصص پوست 
است. اســتقبال مردم از كلينيكى كه در سال 
2014 به نــام امام رضا(عليه الســالم) افتتاح 
كرده بوديم، دور از انتظار است. خانواده هايى 
كه با كودكان بيمارشان كه از بيمارى ايدز رنج 
مى برند، از هر گوشه و كنار كشورشان مى آيند. 
حضورشان براى ديدن پزشك هالل احمر ايران 

فراتر از تصور دولت بروندى بود.
دكتر بوتوره، معــاون رئيس جمهور بروندى با 
دعوتى رسمى به من گفت:« با دقت فعاليت هاى 
شما براى درمان بيماران كشورم و نيز آموزش 
پزشــكان را پيگيرى كردم. هيچ پزشكى را از 
سراسر دنيا به اندازه شما پزشك ايرانى پرتالش 
و دلسوز براى مردم كشورم نديدم.»   زمانى كه 
با خود به شهرت نام پزشك ايرانى مى انديشيدم، 
به سمت تابلوى امام رضا(عليه السالم) رفتم تا از 

وجود پرمهر ايشان عذرخواهى كنم.

 دكتر پونسيون، رئيس بيمارستان بروندى به من 
گفت:« بعد از نصب تابلوى امام رضا(عليه السالم)
شــاهد بودم هــر از گاهى عده اى كنــار تابلو 
مى نشينند و زمزمه مى كنند. وقتى علت را جويا 
شدم در پاسخ گفتند اگر با امام رضا(عليه السالم) 
گفت وگو كنيم درمان مى شويم. به آن ها گفتم 
ما مســيحى و امام رضا(عليه الســالم) مسلمان 
بود. از مسيحيان اهل بروندى شنيدم، كه امام 
رضا(عليه السالم) همه را شفا مى دهد و برايش 

مسلمان و مسيحى فرقى نمى كند.»
دكتر پونســيون برايم گفت: «من هم از امام 
رضا(عليه السالم) درخواستى كردم.» به او گفتم 

شما هم عاشق امام رضا(عليه السالم) شده ايد؟
جواب داد:« بله آن قدر كه خواندم ايشــان در 
شــهرى به نام مشهد هستند و مى خواهم به 
ديدن ايشان بروم.» تازه فهميدم اين بيماران، 
نه براى دكترعمادى و نه براى لباس ســرخ 
هالل احمر، بلكه به عشق امام رضا(عليه السالم)
آمده اند. تازه فهميدم دكتر عمادى غريب بود 
و امام رضا(عليه الســالم) آشناى مردم مسيحى 

بروندى.  آقا دانستم دست پرمهر و محبت تو 
آبرو و معرف من در اين قاره سياه و غريب بود.

 دانســتم، مى توان بر اساس معيارهاى دينى، 
انسانى و تخصص موجب اعتبار و آبرو هم براى 

كشور و ملت و هم براى دين و شريعت شد.
دانســتم در حرفه پزشكى ســرمايه و ثروت 
بيش از آنكه در كسب مال معنا شود، در رفتار 
حكيمانه و طبيبانه براى مردم نيازمند دنيا و 
ارمغان آوردن سالمت و شادى براى دل هاى 

محزونشان معنا مى شود.
اگر خدمت ما در مســير خلــوص و صداقت 
به اين مردم باشــد، لزومى به ذكــر نام امام 
رضا(عليه الســالم) از زبان ما نيســت، آن ها 
خود او را به زبان مى آورند. همچنان كه بدون 
سخنرانى و موعظه ما، خودشان نام امام رضا 
(عليه الســالم) وكرامت ايشان را جست وجو 
كردند.  آقا ســال ها و بارها به ديدن تو آمدم، 
اما هرگز تو را نديدم! اما كسانى كه هرگز تو را 

زيارت نكردند تو را ديدند!
خدايا كمك كن با نام رضا محشور شويم نه مشهور.»

خبر

احكام

دوستى پيامى فرســتاد و نوشت كه چه 

تو خدا را سر سجاده مى يابى من خدا را در 

تــو خدا را در حجابــت مى يابى و من در 

تو خدا را در نماز شــبت مى يابى من در 

 مسئول ستاد اقامه نماز كشور 
و مفسر قرآن كريم گفت: من پس از 
 سال تجربه به اين نتيجه 
رســيده ام كه بايد خاك آموزش و 
پرورش، دانشــگاه و حوزه علميه را 
عوض كرد؛ زيرا پس از آموزش هاى 
فراوانى كه داوطلبــان در آنجا مى 

بينند، در اغلب اوقات هيچ مهارتى ندارند.

امور بســيار مهمى است 
كه در شكل گيرى اخالق 
مديريت،  و  زمامــدارى 
دارد.  بســزا  نقشــي 
زمامداري كه پست خود 
را امانــت مى داند، تالش 

معارف
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

مديرعامل شركت ملى نفت: مطالبات نفتى ايران با وجود برجام كامل وصول نشد  تسنيم: مديرعامل شركت ملى نفت گفت: پولى كه قبل از برجام در هند بوده، هنوز كامل برنگشته است، اما 
سعى كرديم بعد از برجام در فاصله 60 تا 90 روز مطالبات خود را وصول كنيم كه نشد، اما دريافت پول نفت از هند به روز شد. «على كاردر» افزود: نزديك به 20 ميليارد از پول ايران در چين مانده است، البته 

اين پول وام بوده است و تالش مى كنيم، ميزان وام را برگردانيم.

با گذشت 48 روز از سال جديد
قفل پرداخت وام هاى بانكى باز نشد

اقتصاد / زهرا طوســى: مراجعه 
شهروندان به بانك ها پس از گذشت 
بيش از 45 روز از سال جديد، هنوز 
با پاسخ فعالً وام پرداخت نمى شود؛ 
روبه رو اســت و در ظاهر به بعد از 

انتخابات موكول شده است.
اين در حالى است كه سال گذشته 
نيز رونــد قطره چكانــى پرداخت 

تسهيالت، هزاران ايرانى را در نوبت دريافت انواع وام قرار داده بود.
با وجودى كه پرداخت هاى بى حساب و كتاب نظام بانكى ايران، شهرت عالمگير 
پيدا كرده و معوقات200هزار ميلياردى از بدهكاران بزرگ همچنان بدون درمان 
رها شده است، شواهد حاكى است، پرداخت وام هاى ضرورى و فورى و گره گشا 
و مردم محور سخت و دست نيافتنى شده است. طفره به خاطر نرسيدن بخشنامه 
نحوه پرداخت وام و پس از آن تشــريفات موافقت با ميزان وام و پذيرش شرايط 

ضامن از مواردى است كه كام مشترى بانك ها را تلخ مى كند.
 ضعف وام دهى سيستم بانكى

حسن گلى، كارشناس امور بانكى در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به اينكه قبل 
از ســال حدود 45 روز بانك ها به طور معمول با مشــكل نقدينگى دست و پنجه 
نرم مى كنند، مى گويد: به خاطر پرداخت هاى سنگين منابع بانكى منفى مى شود 
و قدرت پرداخت ندارند. اين كارشــناس بانكى مى افزايد: در همه سنوات از حدود 
پنج تا 10 اسفند، رسيدگى به حساب ها كليد مى خورد، ولى به خاطر مكانيزه شدن 
تجميع حساب ها و انجام امور مالى زياد مطرح نيست. ولى مشكالت ديگرى هست؛ 
از جمله اينكه مردم در بازپرداخت تسهيالت و وامهايشان ضعيف شدند و اين كمبود 
نقدينگى به بانك ها هم سرايت كرده و مشكل دوم اين است كه بانك ها به سپرده ها 
نرخ بااليى تا 20 درصد مى پردازند و ديگر پرداخت وام با نرخ 18 درصد برايشــان 
مقرون به صرفه نيست. وى ادامه مى دهد: طبق اساس نامه به خاطر اينكه بانكى ها 
«دست در جيب بانك مركزى نبرند» بانك مركزى سياست هايى اعمال مى كند تا 
بانك ها روى پاى خودشان بايستند و به همين دليل اگر بانك ها اضافه برداشت از 
بانك مركزى داشته باشند با سودهاى بااليى آن را از حسابشان كم مى كند و اين 

عاملى مى شود تا در پرداختى هاى خود با احتياط بيشترى عمل كنند. 
 نمره 5 به سيستم بانكى

اما شــهاب نادرى عضو كميسيون اقتصادى در گفت و گو با خبرنگار ما مى گويد: 
بانك ها پول هاى مردم را برده اند جاهاى ديگر براى خودشان كاخ درست كرده اند 
و كارهاى تجارى مى كنند بعد وقتى به آقاى سيف مى گوييم مشكل مردم را حل 
كنيــد، مى گويد كه نقدينگى نداريم، حاال اگر دولتى ها بگويند، انجام مى دهند؛ 

چون دنبال حزب گرايى خودشان هستند و دنبال كار مردم نيستند.
وى ادامه مى دهد: كميســيون اقتصادى نشست هايى با بانكداران و آقاى سيف 
داشــته و درباره نحوه برخوردشان با وام هاى قرض الحسنه و  تسهيالت بخش 
توليد صحبت كرده و به اين جمع بندى رسيديم كه آن ها نتوانستند اين قضيه 
را مديريت كنند و هيچ كارى براى فعاالن عرصه توليد و اشتغال انجام ندادند و با 

اين اوصاف كميسيون از نمره 20 به بخش بانكى پنج هم نمى دهد.

گوجه فرنگى 30 درصد ارزان شد
مهر: رئيس اتحاديه ميوه و سبزى از كاهش 30 درصدى قيمت گوجه فرنگى و 

همچنين كاهش 10 درصدى قيمت سيب زمينى در بازار خبر داد.
سيد حسين مهاجران اظهارداشت: گوجه فرنگى منطقه كازرون وارد بازار شده 
به همين دليل قيمت اين محصول مقدارى پايين آمده است، ضمن اينكه طى 
روزهاى آينده محصول نقاط ديگر نيز وارد بازار خواهد شد و قيمت اين محصول 
كاهش بيشترى پيدا مى كند. وى اضافه كرد: در حال حاضر قيمت هركيلوگرم 

گوجه فرنگى با كيفيت بين 2000 تا 3000 تومان است. 

گزارش روز

خـــبر

نقدينگى  غالمى   فرزانه  اقتصاد/   
كشور در پى رشد 17 درصدى پايه پولى 
از يك  به بيش  و 23 درصدى نقدينگى 
تريليون و 250 هزار ميليارد تومان رسيده؛ 
رقمى كه در طول دولت يازدهم تقريبا 2/5 

برابر شده است.
بر اســاس برآوردها هم اكنــون نزديك به 
60 درصد واحدهاى توليدى كشور عطش 
نقدينگى و سرمايه در گردش دارند كه اين 
عطش ابهامات زيادى در خصوص نقدينگى 
افسانه اى موجود در كشور ايجاد كرده بدان 
معنى كه مگر ممكن اســت در شــرايطى 
كه نقدينگى با چنين رشــدى مواجه شده 
بنگاه ها تا اين حد بى پول باشند؟ اين پول ها 
در كدام پستو آرام گرفته و اگر از مأمن خارج 

شود چه تبعاتى براى اقتصاد كشور دارد؟!

 بمب ساعتى 
در خصــوص اين نقدينگــى مخوف كه 
برخى آن را بــه مثابه كوه يخى نهفته در 
دل اقتصاد كشور مى دانند و برخى بمبى 
ســاعتى كه هر لحظه ممكن است تلفات 
زيادى در اقتصاد كشــور بر جاى بگذارد، 

سخن بسيار است.
 بنــا به اعالم بانك مركــزى حدود نيمى 
از اين رقم، راكد و مصداق دارايى ســمى 
اســت؛ ركودى از جنس مطالبات معوق 
بانكى(حدود 150 هــزار ميليارد تومان)، 
وام هاى اســتمهال شده (حدود 100 هزار 
ميليارد تومان)، ســرمايه هاى منجمد در 
بخش مســكن (حدود 60 هــزار ميليارد 
تومــان) و بدهى هاى دولت به نظام بانكى 

(حدود120 هزار ميليارد تومان) و... 
پيشتر سيف رئيس كل بانك مركزى نيز با 
بيان اينكه نظام بانكى كشور دچار تنگناى 
مالى اســت، تأكيد كرده بــود كه حدود 
50 درصد دارايى بانك ها راكد اســت، اين 

سرمايه به سرمايه سمى معروف است.
گفتنى است دارايى سمى، به آن دسته از 
دارايى هاى مالى گفته مى شود، كه قابليت 

نقد شوندگى آن ها، از دست رفته است.
حال بيش از 10 برابر شدن حجم نقدينگى 

در 10 سال گذشته، 66 برابر شدن آن در 
20 سال گذشــته و سرك كشيدن گاه و 
بى گاه اين حجم عظيــم پول به بازارهاى 
سوداگرى از قبيل ارز، طال، سكه، مسكن 
و... بخشى ديگر از داستان نقدينگى كشور 

است.
دولت يازدهم با علم به اينكه نقدينگى قادر 
است تقريباً همه شاخص هاى اقتصادى را 
متأثر سازد، حدود 250 هزار ميليارد تومان 
از حجم فعلى اين پول هاى راكد را مربوط 
به ساماندهى بازار غيرمتشكل پولى و ناشى 
از به تمكين درآوردن مؤسســات خودسر 
و بدون مجوز مى داند كه در نتيجه رشــد 
قارچ گونــه در دولت قبل و ضعف نظارتى 
بانك مركزى در آن مقطع زمانى، شــكل 
گرفته بودند و منشــأ دردسرهاى زيادى 

براى مردم و نظام بانكى شدند. 
بانــك مركــزى معتقد اســت يكــى از 
درخشــان ترين كارنامه ها را در ساماندهى 
و احصاء نقدينگى كشــور داشته است و 
توانسته رشد 45 درصدى اين شاخص را 
در دولت قبل به 24 درصد كاهش دهد كه 
در نتيجه اين عملكرد، ايجاد ساالنه 700 
هزار شغل، رونق بخشى به اقتصاد و توقف 

رشد مطالبات معوق بانكى بوده است. 

 نقدينگى 1700 ميليارد دالرى
كارشناســان اقتصــادى امــا پيش بينى 

مى كننــد دولت يازدهــم نقدينگى را در 
مرز 1300 هزار ميليــارد تومان به دولت 
بعد تحويل مى دهد و ســال جارى هم با 
نقدينگى 1700 هــزار ميليارد تومانى به 

پايان مى رسد. 
عباسعلى نورا به خبرنگار ما مى گويد: اين 
رشد چندين برابرى نقدينگى از يك نظام 
بانكى مريض ناشــى شــده است و وقتى 
GDP و توليد مولد در كشور رشد نداشته 
چنين رشــدى بشدت مخرب و خطرناك 
اســت. اين اقتصاددان معتقد است تأثير 
تورمــى اين نقدينگــى در 6 ماه آينده بر 
جامعه تحميل مى شــود چرا كه مقدارى 
ثروت و نقدينگــى (از محل افزايش يارانه 
دهك هاى پايين و رشد هزينه هاى جارى 

دولت) در كشور توزيع شده است.
به گفته عضو پيشــين كميسيون برنامه، 
بودجه و محاســبات مجلس دولت ساالنه 
بايــد 200 هزار ميليــارد تومان حقوق و 
دستمزد بپردازد و 50 هزار ميليارد تومان 
بابت يارانه نقدى هزينه كند كه تبعات اين 
پول هاى توزيع شده با سرعت كمى (ظرف 
دو سال) به جامعه بر مى گردد. به باور اين 
كارشناس، تورم در سال هاى اخير عمدتاً 
در كاالهــاى خرد از قبيــل مواد غذايى و 
كاالهاى اساســى رشد داشته و در كااليى 
مانند لوازم خانگى و خودرو شــاهد ثبات 
قيمت هــا بوده ايم چرا كه ركــود در اين 
بخش ها عميق تر بوده است اما با بازگشت 

تورم، بازار اين كاالها هم متشنج مى شود.
نورا با بيان اينكه بخش عظيمى از نقدينگى 
بانك هاست، پيش بينى مى كند تورم  نزد 
فزاينــده در ماه هاى آينده بــه اقتصاد باز 
خواهد گشــت چرا كه دولت بيش از اين 
نمى تواند سياســت هاى انقباضى پولى را 
ادامه دهد و دولت آينده هم بايد توجه ويژه 
به اقتصاد و مقوله نقدينگى داشته باشد چرا 
كه اين بخش كل كشور را متأثر مى سازد.

آلبرت بغوزيان هم معتقد اســت اگر رشد 
اقتصادى 6 درصــدى را مالك قرار دهيم 
نبايد بابت تبعات رشــد نقدينگى نگران 
باشــيم چرا كه رشــد يعنى اينكه پول ها 
بيشــتر از اينكه به ســمت داللى برود به 
سمت توليد رفته و از آنجايى كه تورم تك 

رقمى شده اين احتمال تقويت مى شود.

 تورم انتظارى
وى به خبرنگار ما مى گويد: 
با ثبات نســبى نــرخ ارز، 
نبــود شــرايط تورمى در 
منطقى  و  مســكن  بخش 
شــدن ســود در اين بازار، 
قاعدتاً نبايــد نگران تبعات 
افزايش نقدينگى بود چون 
اين افزايش فى نفســه بد 
نيســت امــا در اقتصاد ما 
تورم انتظارى اين نقدينگى 
محتمل است و اگر بنا باشد 
اقتصاد در ســال هاى آينده 
در مسير رشــد قرار داشته 
باشــد بايد پذيرفت كه به 

پول بيشترى احتياج دارد كه اين پول تورم 
هم در پى خواهد داشت.

اين كارشــناس اقتصادى تأكيد مى كند 
واقعيت اين اســت كه از يك سو بسيارى 
از منابع مالى معطل نتيجه انتخابات مانده 
تا مطابق سياست هاى دولت آينده مسير 
خود را پيدا كند و از ســويى دولت بعدى 
بايد تمام تالش خــود را براى جلوگيرى 
از انحراف نقدينگى به ســمت بخش هاى 

سوداگرى صرف كند.

قدس از روند رو به رشد حجم پول گزارش مى دهد

جرايم تسهيالتزلزله تورمى با نقدينگى 1250 هزار ميلياردى
كمتراز 25 ميليون تومان 

بخشيده مى شود

مهر: رئيس كل بانك مركزى گفت: مرحله 
دوم بخشــودگى سود و جرايم تسهيالت به 

زودى ابالغ مى شود.
 ولى اهللا ســيف افزود: در اولويت اول مبلغ 2 
هزار و 250 ميليارد تومان براى بخشودگى 
سود و جرايم تسهيالت كشاورزان خسارت 
ديده از حوادث غيرمترقبه تخصيص يافت كه 
عملكرد بانك كشاورزى بسيار مطلوب بود و 
خوشبختانه اين مكانيزم براى سال 1396 نيز 
تمديد و مقرر شــد سود و جرايم تسهيالت 
كمتر از 25 ميليون تومان طبق دستورالعملى 
كه بزودى ابالغ خواهد شد، مورد بخشودگى 

قرار گيرند.
 

ايران در كرسنت جريمه نشد!
مهر: وزير نفت گفت: ايران در پرونده كرسنت 
جريمه اى پرداخت نكرده است و به هيچ عنوان 
اعداد و ارقام نجومى و فوق نجومى كه در اين 
زمينه مطرح مى شود، وجود ندارد. بيژن زنگنه 
افــزود: ما در مورد پرونده كرســنت به دليل 
بى تدبيرى يك عده كه موجب شد كشور در 

معرض خطر قرار گيرد، مدعى هستيم!

خريد و فروش اوراق دولتى 
در كوچه  و بازار

مهر: امير هامونــى، مديرعامل فرابورس با 
هشــدار نســبت به خريد و فروش خارج از 
سيســتم (در كوچه و بــازار) گفت: اكنون 
بســيارى از افــراد، ايــن اوراق را خريدارى 
مى كنند و سود آن، به 32 درصد هم رسيده 

است.

خبر

نقدينگى كشور 
در پى رشد 17 

درصدى پايه پولى 
و 23 درصدى 

نقدينگى به بيش از 
يك تريليون و 250 
هزار ميليارد تومان 

رسيده؛ رقمى كه 
در طول دولت 

يازدهم تقريبا 2/5 
برابر شده است

بــــــــرش

مراجعه 
شهروندان به بانك ها پس از گذشت 
 روز از سال جديد، هنوز 
با پاسخ فعالً وام پرداخت نمى شود؛ 
روبه رو اســت و در ظاهر به بعد از 

اين در حالى است كه سال گذشته 
نيز رونــد قطره چكانــى پرداخت 
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گزارش از شخص

چرخش سيب سياست
برخى تحليلگران مى گويند، «ميرسليم» در مناظره دوم از سايه بيرون آمد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   هم خودش 
نخستين بار است كه داوطلب نامزدى انتخابات 
رياست جمهورى مى شود، هم حزبش - مؤتلفه 
اسالمى- براى نخستين بار يك نامزد مستقل را 
روانه رقابت انتخاباتى مى كند و هم اينكه مى شود 
او را تنهــا نامزد - به تمامى- حزبى و تشــكلى 
اين دوره از رقابت ها دانســت. چند ماه پيش از 
گوشه و كنار شنيده شد، «ميرسليم» مى خواهد 
به رقابت هاى انتخاباتى پا بگذارد و همزمان نيز 
گمانه زنى ها و حرف و حديث ها- در اين ســو 
و آن ســو- باال گرفت. مهندس كم حرف و كم 
حاشــيه پس از 20 ســال از آخرين مسئوليت 
اجرايى اش - وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمى- 
آيا بازگشــته بود تا تنور انتخابات را داغ كند يا 

انديشه هاى ديگرى نيز در سر داشت؟

 سال 59
چيزى نزديك به 36 ســال پيش تا مرز نخست 
وزير شــدن هم پيش رفت. نخست وزيرى سال 
1359 از بابت جايگاه -در واقع- همان رياســت 
جمهورى و رياســت دولت امروز بود. پنجشنبه 
دوم مرداد ســال 59 روزنامه اطالعات تيتر زد: 
«ميرسليم به عنوان نخست وزير معرفى مى شود». 
گويا حرف هايش را با رئيس جمهور وقت درميان 
گذاشته و به ديدارِ امام(ره) نيز رفته بود. بنى صدر 
پيش از او «سيد احمد خمينى» را در نظر داشت، 
اما با مخالفِت همراه با فراســت و هوشــمندِى 
امام(ره) روبه رو شد و حاال همه تالشش اين بود، 
كسى را معرفى كند كه از اعضاى حزب جمهورى 
اســالمى -آن زمان- نباشد. ميرسليم را از زمان 
دوره دانشگاه در فرانسه مى شناخت و به او اعتماد 
داشــت. روابط شــان نيز بد نبود، بنابراين براى 
معرفى اش، شــك به دل راه نداد و نامه رسمى 

آن را نوشت. 

  وقتى نخست وزير نشد
« يقين دارم ميان من و آقاى رئيس جمهور نقاط 
مشترك زيادى وجود دارد... مالك انتخاب وزيران 

من، ايمان، تقوا، انقالبى بودن و آشــنا بودن به 
حوزه كارى و وظايف شان است... در مورد آزادى 
سياســى گروه هاى مختلف سياسى تابع قانون 
اساسى هستم... از وزيران قبلى كابينه چند نفر 
نيز در كابينه من خواهند بود... حامى مستضعفان 
جهان هستيم»... درســت حدس زده ايد اين ها 
كليات ديدگاه ها و برنامه هاى «ميرسليم» است، 
اما نــه در انتخابات 96 بلكــه مربوط به پنجم 
مرداد ماه ســال 59 است، پس از اينكه قرار بود 
نخست وزير شود. سيب عالَم سياست اما وقتى 
به سمت آســمان رها شــد تا به دست پرتاب 
كننده اش برگشت، صد جور چرخيد و چرخيد 
و قرعه كار به نام فرد ديگرى افتاد. چند روز پس 
از اينكه روزنامه ها نامش را به عنوان نخست وزير 
پيشنهادى اعالم كردند، بنى صدر، شهيد رجايى 

را به عنوان نخست وزير معرفى كرد.

   تماشاگر نمى ماند
مهندس مكانيــك و دانش آموخته دانشــگاه 
«پواتيه» فرانسه كه تخصص موتورهاى درون سوز 
را نيــز دارد و ســمت ها و منصــب هايش در 
ســال هاى نخســِت پس از انقالب و پس از آن، 
چندان با تخصص و تحصيالتش جور در نيامد، از 
رياست شهربانى تا وزير ارشاد در كارنامه اش ديده 
مى شــود. پس از دور شدن از كارهاى اجرايى، از 
20 ســال پيش همواره در پست هاى مشاوره اى 
ارشد كشور حضور و -از دور و نزديك- بر آتش 
مسائل اجرايى و سياسى كشور دست داشت. پس 
مى شود از او انتظار داشت، حاال كه به رقابت هاى 
انتخاباتى پا گذاشته، برنامه و ديدگاه هاى خودش 
را -مانند ســال 59- روى ميز بگــذارد و تنها 

تماشاگِر رقابت و چالش نامزدهاى ديگر نباشد.

 مثل 36 سال پيش
شيوه لباس پوشيدن و آن نيم تنه خاصش با 36 
ســال پيش، چندان تفاوت نكرده، اما برنامه ها و 
ديدگاه هايش ممكن است شباهت زيادى با آن 
روزگار نداشته باشد. شايد براى همين است كه 

ديگر نامزدها با كِت نيم تنه مهندس شــوخى 
مى كنند.- رجوع كنيد به فيلم هاى پشت صحنه 
مناظره ها - اما تا امــروز، هنوز با ديدگاه هاى او 
شوخى نكرده اند و سر به سرش نگذاشته اند. شعار 
انتخاباتى اش « راستى و درستى» است كه در نوع 
خودش، جالب است. در سخنانش از «محرومان» 
و حمايت از اين قشــر مى گويــد. هرچند اين 
بار- مانند 36 ســال پيــش- ديگر «محرومان و 
مستضعفان جهان» مد نظرش نيست، بلكه همه 
تمركز خــودش را روى محروميت و فقر داخلى 
گذاشته است كه باور دارد، زيبنده ايراِن ما نيست.

  مديريت انقالبى 
گفته اســت، در برخــورد با مفاســد اقتصادى 
كوچك ترين ترديدى به خــودش راه نمى دهد. 
گرچه دهه چهارم پس از انقالب شــروع شــده 
اســت، اما «ميرســليم» هنوز اعتقاد دارد براى 
بــرون رفت از وضعيت كنونى كشــور، نيازمند 
مديريت انقالبى هستيم. شايد بر همين اساس، 
حذف محروميت و تبعيض را از اركاِن برنامه هاى 
دولتــش اعالم كــرده اســت. او دل به تجربه و 
تخصص دولتمرداِن كابينه احتمالى اش دوخته و 
مى خواهد از اين دو عامل - مانند دو بال- براى 

پيشبرد اهدافش استفاده كند.

 ستاره دور دوم
مناظره اول، كسى ميرسليم را چندان نديد. در 
مناظره دوم اما فرصتى فراهم شد تا خودى نشان 
بدهد و ثابت كند، تنها براى در حاشــيه حركت 
كردن و تأييد يا تكذيب سخنان رقيبان نيامده 
و در چنته اش، چيزهايى هست كه اگر رو كند، 

مى تواند چشم ها را خيره كند. 
برخى ســايت ها او را پديده مناظره دوم ناميدند. 

خيلى ها هم از سخنان رك و صريح اش در مناظره 
دوم غافلگير شــدند. هرچند غافلگير شده ها اگر 
سخنان پيش از مناظره اش را دنبال كرده بودند، 
رفتار او را در ايــن مناظره چندان هم غير قابل 
پيش بينى نمى يافتند. چند روز پيشتر، او گفته 
بود: «در مناظره دوم اگر كســى قاعده مناظره را 
به هم بزند، مقابله مى كنــم.»... مقابله هم كرد؛ 
مقابله اى كه شايد رقيبانش و هوادارانشان، توقع 
آن را نداشتند. پيش از مناظره، مسئول ستادش 
نيز گفتــه بود: «ايشــان با بهره گيــرى از نظر 
كارشناسان و كارگروه هاى تخصصى، آمادگى صد 
درصدى براى يك مناظره محتوايى و اخالقى را 
دارد». پيشتر نيز «ميرسليم» باب انتقاد صريح از 
عملكرد دولت را باز كرده و گفته بود: شاهد برخى 
دروغگويى ها و پاسخگو نبودن ها در دولت هستيم.

 يك روايت از اردوگاه مخالف
اگر شما نيز از آن هايى هستيد كه پس از مناظره 
دوم و ستاره شدن «ميرسليم» همچنان معتقديد، 
نامزد شــدنش تشريفاتى اســت و شايد به نفع 
ديگران كنار بكشــد، اين مطلــب را كه مربوط 
به دى ماه 95 اســت، بخوانيــد. در اين تاريخ، 
عبداهللا ناصرى- عضو شوراى عالى سياستگذارى 
اصالح طلبان- مى گويد: « حزب مؤتلفه با وجود 
رويكرد ســنتى كه دارد در معرفى نامزد بسيار 
هوشمندانه عمل كرده است... ميرسليم بر خالف 
ديگر اعضــاى اين حزب يك چهره تكنوكرات و 
دانشــگاهى است... او بســيار معتدل تر از ديگر 
اعضاى اين حزب است... با وجود ميرسليم كارزار 
انتخابات بسيار دشوار مى شود... اصولگرايان حامى 
روحانى كه از برخى عملكردهاى دولت ناراضى اند 
ممكن است به سمت ميرسليم گرايش پيدا كنند 

و همين سبب ريزش رأى روحانى شود...».
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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

زنگ انشاخوانى
حزب  عضو  انبارلويــى-  محمدكاظم  فردا/ 
مؤتلفه - با بيــان اينكه روحانى و جهانگيرى 
زنگ حســاب را با زنگ انشا اشتباه گرفته اند،  
گفت: وقتى آقايان روحانى و جهانگيرى از روى 
متن از پيش آماده شده به قرائت انشا پرداختند 
اين شبهه را پديد مى آورد كه شايد اين نامزدها 

از پيش در جريان پرسش ها بوده اند. 

اشكال ندارد
ايسنا/ وكيلى- سخنگوى ستاد حسن روحانى- 
در واكنش به اتهام ها عليه فرزند يك وزير دولت 
گفت: فعاليت تجارى از نظر من اشكال ندارد، 
مشروط به اينكه از رانت فرزند شهردار بودن يا 

فرزند وزير بودن استفاده نكنند.

پشيمونم
فردا/ كمپينى در شــبكه هاى اجتماعى راه 
افتاده، با نام «پشيمونم» كه صداى بلنِد افراد 
پشيمان از رأى دادن به آقاى حسن روحانى 

است.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

حكايِت يكسانى و تفاوت
1ـ «اتفاق» شــباهت :  بعضى از آدم هاى دنيا شبيه هم  هستند... گاهى دو آدم از 
دو كشورِ دور ـ بى آنكه اثر سرانگشت شان شبيه باشدـ شبيه هم مى شوند... اعضاى 
يك «صنف» يا كسانى كه گروهى را براى ارتباط بهتر تشكيل داده اند؛ شباهت هايى 
تعريف شده دارند. گاهى اعضاى يك گروه، به خاطر ارتباط پيوسته، شبيه هم مى شوند.
2ـ مجموعه اى از تكرار آدم ها: وقتى از «باال» به خيابان هاى شهرها نگاه مى كنيم، 
مجموعه اى از آدم هاى «نقطه شــده» يا «خط  شده» را مى بينيم كه پُرشتاب از حاشيه 
خيابان مى گذرند يا پا به مسير خودروها مى گذارند. آدم هاى نقطه اى و خطى، بسيار 
شبيه هم اند. شباهت شان به خاطر شباهت «رفتار»شان است. آدم هاى نقطه اى و خطى، 

ظاهرشان يكسان اما ذهن شان «متفاوت» است.
3ـ شباهت ها و دســتگاه ها : آدم هاى «متفاوت»، ممكــن است در ظاهر، شبيه 
ديگران باشند... اما كم پيش آمده كسانى در ذهن و رفتار، مشابه دقيق باشند. آدم ها 
هرچه در شباهت بكوشند، باز در موقعيت هاى يكسان زندگى، رفتارهايى «گوناگون» 
نشان مى دهند. آدم هاـ  مثل دستگاه هاـ  رونوشت هايى از هم نيستند. خداوند، آدم ها 
را «گوناگون» آفريده تا فرصتى براى «متفاوت شــدن» داشته باشند. تفاوت ظاهرى، 

كمترين اندازه تفاوت است. 
4ـ انتقام و ثاراهللا : آدم ها، «دست ساز»ها و نشانه هاى گوناگون خداونداند. چگونه آدم ها 
را ميان سرگشتگى هاى خطا و گناه، رها مى كند. وقتى كه آدم ها، تن به «واقعيت»هاى 
دنيا مى بازند تردستِى «ابليس»، غيب كردن حقيقت آدم هاست... خوبان روزگار، نگهبانان 
خداوند براى مراقبت از پديدآمده هاى ربانى اويند. اگر ابليس و ابليســيان، ساخته اى 
يا عقيده اى را اســير دوزخ نابودى كنند؛ از انتقام الهــى در امان نخواهند بود. «خوِن 

ستمديده»، گريبان ستمگر را خواهد گرفت... اين، قاعده بازى دنياست. 
5ـ خون حسين(ع) و رگ هاى دين : هم روزگاران «سيدالشهدا حضرت حسين بن 
على(ع)»، به اندازه كافى فرصت انديشه و اصالح داشتند... جرم آنان با تبهكاران مشهور 
دنيا برابر است... دعوت امام را پاسخ دادند و پيمانشان را شكستند... ميزبان امام شدند 
و به سفيرش «مســلم بن عقيل(ع)» خيانت كردند. مقابل امام، صف جنگ بستند و 
خويشاوندان و يارانش را به تلخ ترين شكل، كشتند. خدا، تنى ندارد كه خونى داشته 
باشد... اما كســانى را كه به َشَرياِن دينش هجوم برده باشند؛ رها نخواهد كرد. آنان، 

متفاوت ترين آدم روزگارشان را كشته و رگ حيات عقيده اى را زخمى كرده اند. 
6ـ  همدرد مى شويم : وقتى همه دنيا گرفتار آشوب سرگردانى و بى رحمى است... 
وقتى صاحبان حقيقى زمين (خوبان)، حاشيه نشــينان زندگى دنيا شده اند... تداوم 
خبرهاى تلخ كشتن ها، فرصت همدردى را مى گيرد. آدم هاى گوناگون دنيا، اگر اسير 
گوناگونى خبرهاى تلخ شوند؛ هرگز آدم هاى متفاوتى نخواهند شد. همدردى گونه اى 
شــريف از تفاوتى عميق است. همدردى نصيب دل هايى مى شود كه شرافت جايگاه 

«انسان» را نزد پروردگارش دانسته باشند.
 7ـ  همينم كه مى نمايم؟ همين كه آدم ها به حضور خداوند در هســتى و شــأن 
پديدآورندگى او ايمان داشته باشند؛ كافى است تا «معتقد» محسوب شوند... به اندازه اى 
كه از اعتقادى اندك به ســوى «رفتار دينى» پيش بروند، نهال اعتقادشان برگ و بَر 
مى گيرد. هماهنگى اعتقاد ذهنى و رفتار ظاهرى، شــكوفايى اعتقاد است. آدم هايى 
كه به شكوفايى اعتقاد رسيده باشند؛ به شكوه «تفاوت» با ديگران مى رسند و «يگانه» 

محسوب مى شوند.
 8ـ  ســاده ترين ها : چگونه در نگاه كســى كه به زيارتش رفته ايــم، «متفاوت» با 
ديگران باشــيم؟... پيشوايان ما در نگاه و رفتار، شبيه هم اند... به دوستان و زائرانشان 
مهرى يكســان دارند. «همه» را عزيز مى داننــد و «محترم» مى دارند... و هنگام نظر و 
دستگيرى، به «آنچه بوده اند» نگاه نمى كنند. پيشوايان ما، شوق همه را مى خرند، اما 
شوق خودشان به «آدم هاى متفاوت» است؛ آدم هايى كه تفاوت را در «سادگى» يافته اند. 
گفته اند كه واالترين زائران، گمنام ترين آنان اند... آنان كه در آستان اهل بيت، خادمان 
ناشناس مردم اند. پيشوايان ما تأكيد كرده اند كه در ميان هياهوى يكسان زائران، شأنى 
كه توجهى را جلب كند؛ نشــانه اى از «تََكبُّر» و «خودخواهى» است... به همين دليل، 
سفارش كرده اند به جاى ســرگردانى، «نماز» بخوانيم... از طرف خود يا خويشاوندان 
زنده و ُمرده./ دريافت، تلخيص و بازنويسى از كتاب شريف «َمفاتيح الَجنان»، چاپ اول 
(بى تاريخ) از شــركت «اسوه». صفحه 762. «از زيارتنامه امام حسين(ع) در روز عاشورا 
الُم َعلَيك يا ثاَراهللا َوابَن ثارِه... َوالِوتَرالَمْوتور) سالم بر تو كه  (زيارت مشــهور)»:ـ  (السَّ
خداوند، ُمنَتِقم و خونبهاى توست... و تو آن يگانه دوران در وااليى و پذيرش مصيبتى.
ادامه دارد

ايوان ِشفا (13)
امام خمينى(رض): ايستگاه/ سيدمحمد سادات اخوى 

هر باليى سر انسان مى آيد، يا جامعه از دست قدرتمندان 
مى بيند، اين در اثر هواى نفس و خودخواهى است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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