
 انتقاد رهبر معظم انقالب از امضا و اقدام بى سر و صداى دولت 

تسليم سند 2030 يونسكو نخواهيم شد
 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اســالمى در ديدار هزاران نفر از 
معلمان سراســر كشــور، آموزش و پرورش را زير ساخت اصلى علم و تحقيق در كشور 
دانستند و با تأكيد بر لزوم اهتمام جدى مسئوالن براى اجرايى كردن سند تحول آموزش 
و پرورش،  گفتند: وظيفه آموزش و پرورش تربيت نسلى «با ايمان، با وفا، مسئوليت پذير، 
داراى اعتماد به نفس، مبتكر، راستگو، شجاع، با حيا، اهل تفكر و انديشه، عاشق كشور و 

 ............ صفحه 2نظام و مردم، و دوستدار مصالح كشور» است...

مديران جوان  
قربانى مديريت سالخورده

عقب نشينى رژيم آل خليفه
از صدور حكم آيت اهللا عيسى قاسم

على اكبر «جوان معيار» 
براى جامعه ماست

16 5 6

 

سند 2030؛ باج دهى فرهنگى با ژست مدرنيزاسيون
  جامعه   بيستم آذر سال گذشته سند آموزش 2030 يونسكو با هدف ترسيم مسير آموزش جاى خالى دانش ايرانى در تصويب يك سند آموزشى

كشور براى 15 سال آينده از سوى متوليان اين حوزه رونمايى شد. در حالى كه ادعا مى شود 
براى «ايرانيزه كردن» سند يادشده، 30 كارگروه تخصصى مشاركت داشته اند، نمايندگان خانه 

 ............ صفحه 9ملت، شوراى عالى انقالب فرهنگى و ديگر نهادها و تشكل هاى فعال ...

كارشناسان همزمان با روز ملى «جوان» تأكيد كردند با فشار مردم و علماى بحرين انجام گرفت دكتر على سرلك در گفت وگو با قدس:

يك ضلع اقتصاد ايران 
دركما

ركود، 50 هزار 
تعاونى را 

تعطيل كرد

در نشست خبرى سخنگوى 
قوه قضائيه اعالم شد

رياست غير قانونى 
وزير بر شركت 

خانوادگى
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2
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  دشمن بتواند زهرش را مى ريزد مالحظه لفاظى ها را نمى كند
افزايش انتقادها از عملكرد صداو سيما 

در حمايت يكجانبه از دولت

جعبه جادويى دولت

حجت االسالم والمسلمين رئيسى:

آمده ايم فساد را 
ريشه كن كنيم

سيد مصطفى آقاميرسليم:

مى آيم تا «قفل شكنم» 
نه آنكه «كليد سازم»

محمد باقر قاليباف:

نامزدها دارايى هايشان 
را بگويند

اسحاق جهانگيرى:

تحريم ها هيچ وقت 
كارساز نبوده اند

... تا انتخابات

 ............ صفحه 4
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ميالد مسعود حضرت على اكبر  و روز جوان را تبريك مى گوييم

: حضرت محمد
 خداوند، جوانى 
را كه جوانى اش 

را در اطاعت 
از او بگذراند، 

دوست دارد.
نهج الفصاحه

info@qudsonline.ir

ضميمه  روز

اوضاع در جزيره بحرين هر روزبحرانى تر مى شود. 
اين كشــور كوچك جنوب خليج فــارس اگرچه 
سال هاست كه شاهد انقالب فراگير اكثريت مردم 

است، اما در ماه هاى اخير و با تشديد ...

انقالبيون بحرين خواستار 
عدالت هستند نه جنگ

  ضمیمه هفتگی جهان اسالم روزنامه قدس    شماره 18   دوشنبه 18 اردیبهشت 1396  11 شعبان 1438   8 می2017

ین  ن بحر بیو نقال ا
خواستـار   عدالت 
هستند نـه جنـگ

«عید شهدا»؛ یادواره ای از 
میراث خونین  سالطین 

عثمانی در شام شریف

تداوم نهضت «شیخ 
زکزاکی» در نیجریه؛ 
شیعیان همچنان در صحنه 
هستند

36

٤ «شیخ محمدحسن خجسته»،  عضو ارشد مجلس 
علمایی بحرین در گفت وگوی تفصیلی با بیت المقدس:
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  اگر مى خواهيد نظام اسالمى
 اقتدار خودش را در چشم جهانيان حفظ بكند

 همه در انتخابات شركت كنند تا مصونيت كشور حفظ شود



annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

رضا شيران خراسانى
عضو كميسيون اجتماعى مجلس

در نشست خبرى سخنگوى قوه قضائيه اعالم شد

رياست غير قانونى وزير بر شركت خانوادگى

گزارش خبرى

 سياست/آرش خليل خانه   ســخنگوى قــوه قضائيه با 
بيان اينكه شــركت آميتيس طراوت كودكى متعلق به وزير 
آموزش و پرورش و خانواده اوســت و دانش آشتيانى تا به 
امروز رياست هيئت مديره آن را بر عهده داشته، تأكيد كرد: 
قانون، شمارى از ســمت ها از جمله وزرا را از مديرعاملى و 

عضويت در هيئت مديره شركت ها منع كرده است.
محسنى اژه اى افزود: آقاى دانش آشتيانى در زمان تأسيس 
شــركت، وزير نبوده است اما بعد از مســئوليت در سمت 
رئيــس هيئت مديره باقى مانده اســت و اســناد و صورت 
جلسه هاى اين شــركت تا پايان ســال 95 اين موضوع را 

تأييد مى كند.
معاون  اول قوه قضائيــه در واكنش به انتقادها و اعتراضات 
مقامــات دولت از جمله اظهارات رئيس جمهور، معاون اول 
او و وزير دادگســترى در مورد طرح موضوع كشف محموله 
لباس خارجى در ويالى وزير با بيان اينكه در هنگام مراجعه 
ضابطين قضايــى به محل دو نفر خــود را محافظين وزير 
معرفى كرده و مى گويند اين اجناس متعلق به دختر وزير و 
قانونى است، اظهار داشت: مقام قضايى با فرض اينكه حتى 
اگر اين اقالم قاچاق باشــد، رســيدگى به آن در حيطه كار 

سازمان تعزيرات است، پرونده را ارجاع مى دهد. 

  از تبرئه 48 ساعته همكارشان ممنونيم
سخنگوى قوه قضائيه با بيان اينكه ما خيلى خوشحاليم كه 
رئيس ســازمان تعزيرات حكومتى در شــعبه اى كه مربوط 
بــه دولت اســت در كمتر از 48 ســاعت بتوانند به همكار 
خودشان كمك كنند و حكم برائت صادر كنند و اميدواريم 
همه پرونده ها به همين سرعت رسيدگى شود، خاطرنشان 

كرد: با اين حال مسائلى هست كه بايد روشن شود.
اژه اى افزود: شركت وزير در زمينه پوشاك فعاليت دارد، اما 
براى واردات اين محموله از كارت بازرگانى شركت ديگرى 
به نام توليدى بازرگانى «راتين گســتران طبرســتان» در 

فريدونكنار اســتفاده كرده كه اين شركت در زمينه فنى-
مهندســى اســت و طبق قانون نمى تواند در حوزه پوشاك 
فعاليــت كند. عالوه بر اين طبق مقررات صادرات و واردات 
شــركت ها حق ندارند كارت بازرگانى خود را به غير واگذار 
كنند كه طبق بخشــنامه وزير صنعت، معدن و تجارت اين 

كار جرم است.
معاون اول قوه قضائيه گفت: موضوع ديگرى كه بايد روشن 
شــود اين اســت كه چگونه شركت دوم توانســته با كارت 
بازرگانى خود كه شــركتى فنى و مهندسى است، محموله 

پوشاك ثبت سفارش كند.
اژه اى بــا اشــاره به انتقاد معــاون اول رئيــس جمهور در 
مناظــره انتخاباتــى در باره طرح اين موضوع در نشســت 
خبرى ســخنگوى قوه قضائيه و تأكيد بــر اينكه آنچه من 
گفتــه ام منطبق بر قانون بوده و اســمى هم برده نشــده 
بود اظهار داشــت: آقاى پورمحمــدى گفته اند اين واردات 
جــزو دقيق ترين و منظم ترين واردات بوده اســت، اگر اين 

دقيق ترين بوده بى نظم ترين واردات را خدا بخير كند.
وى تأكيــد كرد:  البتــه در خصوص پرونــده هايى كه در 
تعزيرات رســيدگى و حكم برائت صادر مى شــود دادستان 
مى تواند اعتراض كند، دادستان يك پرونده تشكيل داده و 

اعتراضى هم به حكم داشته است.

 ديپلماسى قوى دولت كجاست؟
ســخنگوى دستگاه قضا در نشست خبرى خود همچنين با 
اشــاره به اظهارات رئيس جمهور در مناظره جمعه در مورد 
تاراج 4 ميليارد دالر اموال كشــور توســط بابك زنجانى و 
انتقاد از قوه قضائيه و تأكيد بر لزوم پاسخگويى آن به مردم 
در مورد باز نگشــتن اين پول ها، سخنان روحانى را خالف 
و غير واقعى عنوان كــرد و گفت: اول اينكه رقم 4 ميليارد 

دالر نبوده و دوم اينكه بخش زيادى از آن برگشته است.
اژه اى افزود: من از آقاى روحانى ســؤال مى كنم، شــما كه 
ديپلماســيتان خيلى فعال اســت در خارج از كشور چه كار 
كرده ايد. اگر اين پول در داخل بود ما وظيفه داشتيم دنبال 
كنيــم اما دولت اذعان دارد پول و نفت در خارج به اين فرد 
داده شــده، پولى كه در خارج است را چه كسى بايد دنبال 
كند؟ وى افزود: اين كار در وحله اول بر عهده دولت، وزارت 
خارجه و بانك مركزى اســت كه بــا بانك هاى دنيا ارتباط 

دارد. خوب بگويند چه كار كرده اند؟
ســخنگوى قوه قضائيه با اشــاره به اعزام چندين هيئت به 
خارج از كشور گفت: دولت يازدهم بايد پاسخگو باشد كه آيا 
پولى در خارج اســت يا نه و اگر هست كجاست؟. و نبايد در 
فضاى انتخابات براى جمع كردن رأى اينگونه سخن بگويند.

 افتخار مى كنيم كه ديگر دنبال آفتابه دزدها نيستيم
اژه اى اضافــه كرد: آقاى روحانى نقــل كرده اند كه معوقات 
فســاد نيست، ما هم مى گوييم برخى از آن ها فساد نيست، 
اما عده اى با زدوبند و پارتى و رشوه و  منصوب كردن برخى 
مديران بانكى اقدام به خالف كرده و تســهيالت غير قانونى 
گرفتند. امروز افتخار دســتگاه قضايى اين است كه با آفتابه 

دزد برخورد نمى كند.

 وزارت اطالعات زودتر نتيجه را اعالم كند
ســخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به پرســش ما درباره نتيجه 
ارســال دومين فهرســت از مديران دوتابعيتى بــراى وزارت 
اطالعــات و اينكه وزير اطالعــات طرح اين موضــوع را بى 
خاصيت و سبب لطمه به اعتماد عمومى عنوان كرده با تأكيد 
بر اينكه دادســتان كل كشور پيگير اين موضوع است، گفت: 
وزير اطالعات گفته اند اين فهرست را بررسى و نتيجه را اعالم 
مى كنند اما تاكنون پاســخى به اين فهرست 53 نفره از سوى 
دولت داده نشده است. بهتر است اين كار را زودتر انجام دهند.

اژه اى در پاســخ به پرسشى درباره پرونده معاون سابق آستان 
قدس رضوى گفت: اين پرونده توسط دادستانى تهران تشكيل 
شــده و چون اين پرونده متعلق به اموال آستان قدس رضوى 
است، اميدواريم زودتر به نتيجه الزم برسد.اژه اى درباره اينكه 
چگونه اين فرد با وجود ارجاع پرونده به قوه قضائيه توانسته از 
كشور بگريزد هم اظهار داشت: گاهى افراد كه احساس مى كنند 
اقدامات و كارهايشان مشــكل دارد و برايشان مسئله خواهد 
شد از كشــور مى گريزند. اژه اى در پاسخ به پرسش ديگرى 
درباره دستگيرى زنى در ارتباط با همكارى با سرويس هاى 
جاسوسى خارجى و فعاليت هايى همچون رمالى و جن گيرى 
و ارتباطش با برخى افراد در دولت با تأييد اين دســتگيرى 
گفت: اين فرد هم اتهــام امنيتى و هم غير امنيتى دارد، با 

اين حال مجاز به بيان  جزئيات بيشتر نيستم.
ســخنگوى دســتگاه قضا در خصوص اعالم شكايت هاى 
نامزدهــاى انتخابــات در فرايند مناظــرات و اينكه آيا اين 
شــكايت ها در قوه قضائيه هم ثبت مى شود يا خير، گفت: 
شــكايت ها به كميسيون مربوطه ارسال مى شود و تاكنون 

نشنيدم كه شكايتى به دادگسترى شده باشد.

 شكايتى در خصوص سامانه كارانه ارسال نشده است
وى در خصــوص راه اندازى ســامانه كارانه از ســوى يكى 
از نامزدهاى انتخابات و اينكــه جمع آورى اطالعات مردم 
قانونى اســت؟ گفت: بايد بررسى صورت گيرد، با اين حال  
شــكايتى در اين خصوص تا كنون به قوه قضائيه ارســال 

نشده است.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

براى اجراى مطلوب اقتصاد مقاومتى نيازمند به اهتمام همه دستگاه ها و قوا هستيم   فارس: آيت اهللا آملى الريجانى رئيس قوه قضاييه در همايش نقش دادسرا در تامين امنيت اقتصادى و تحقق اقتصاد 
مقاومتيگفت: اگر چه اقتصاد مقاومتى يك بحث فراقوه اى است و همه قواى كشور خصوصاً دستگاه اجرايى در اين رابطه مسئوليت هاى متعدد بر عهده دارند اما به طور كلى براى اجراى مطلوب اقتصاد مقاومتى نيازمند به 
اهتمام همه دستگاه ها و قوا هستيم. يكى از مباحث مهم در امر تحقق اقتصاد مقاومتى و تام ين امنيت اقتصادى، بحث برخورد با مفسدان اقتصادى است كه در اين رابطه دو حوزه برخورد با مجرم و بازدارندگى مورد نظر است.

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

 پايگاه اطالع رسانى دفتر مقام معظم 
رهبرى  حضرت آيت اهللا خامنه اى رهبر 
معظم انقالب اسالمى در ديدار هزاران نفر 
از معلمان سراسر كشور، آموزش و پرورش 
را زير ساخت اصلى علم و تحقيق در كشور 
دانســتند و با تأكيد بر لزوم اهتمام جدى 
مسئوالن براى اجرايى كردن سند تحول 
آموزش و پرورش،  گفتند: وظيفه آموزش 
و پرورش تربيت نســلى «با ايمان، با وفا، 
مســئوليت پذير، داراى اعتماد به نفس، 
مبتكر، راستگو، شجاع، با حيا، اهل تفكر 
و انديشــه، عاشق كشور و نظام و مردم، و 

دوستدار مصالح كشور» است.

 همه در انتخابات شركت كنند تا 
مصونيت كشور حفظ شود

اســالمى  انقــالب  رهبــر 
را  انتخابــات  همچنيــن 
موضوعى حياتــى و برآمده 
از انديشــه مردم ســاالرى 
دينــى در نظــام جمهورى 
اسالمى دانســتند و تأكيد 
كردند: حضــور همه مردم، 
با ســاليق مختلف سياسى، 
در انتخابات 29 ارديبهشت، 
ضامن حفظ اقتــدار، اُبّهت 
و مصونيت كشــور است و 
با چنين حضورى، دشــمن 
هرگز نخواهد توانست هيچ 
غلطى در مقابل ملت ايران 

انجام دهد.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى 
به موضوع ســند تحول آموزش و پرورش 
نيز اشــاره كردنــد و با انتقــاد از اجرايى 
نشــدن اين سند با وجود گذشت چندين 
ســال از ابالغ آن، گفتند: چرا سند تحول 
آموزش و پرورش تا به حال عملياتى نشده 
است؟ تا چه زمانى بايد منتظر آماده شدن 

نظامنامه هاى سند تحول بود؟
ايشــان افزودند: من به طور جدى از وزير 
محترم و مسئوالن مى خواهم كه موضوع 
اجرايى شدن سند تحول را پيگيرى كنند 
زيرا آموزش و پرورش نيازمند تحول عمقى 

و بدور از تغييرات ظاهرى است.

 امضاى اين سند و اجراى بى سر و 
صداى آن قطعًا مجاز نيست

رهبر انقالب اسالمى همچنين به موضوع 
پذيرش سند 2030 سازمان ملل و يونسكو 
از جانب دولت اشاره كردند و با انتقاد شديد 

از اين موضوع گفتند: اين ســند و امثال 
آن، مواردى نيستند كه جمهورى اسالمى 
ايران تسليم آن ها شود، و امضاى اين سند 
و اجراى بى ســر و صداى آن قطعاً مجاز 
نيست و به دستگاه هاى مسئول نيز اعالم 

شده است.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: 
به چه مناسبت يك مجموعه به اصطالح 
بين المللى كه تحت نفوذ قدرت هاى بزرگ 
نيز قــرار دارد، به خود حــق مى دهد كه 
براى ملت هايى با تاريخ و فرهنگ و تمدن 

گوناگون، تكليف معين كند.
ايشــان با تأكيد بر اينكــه اصل اين كار 
غلط اســت، خاطرنشــان كردند: اگر با 
اصــل كار نمى توانيد مخالفــت كنيد، 
صراحتاً اعالم كنيد كه جمهورى اسالمى 
ايران در زمينه آموزش و پرورش، داراى 
اسناد باالدستى است و احتياجى به اين 

سند ندارد.
رهبر انقالب اســالمى با گاليه از شوراى 
عالى انقالب فرهنگى گفتند: اين شورا بايد 
مراقبت مى كرد و نبايد اجازه مى داد كه كار 
تا جايى پيش برود كه اكنون ما مجبور به 

جلوگيرى از آن شويم.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: 
اينجا جمهورى اســالمى ايران است و در 
اين كشور مبنا اسالم و قرآن است. اينجا 
جايى نيســت كه سبك زندگى معيوب و 
ويرانگر و فاســد غربى بتواند اعمال نفوذ 
كند. در نظام جمهورى اســالمى پذيرش 

چنين سندى، معنا ندارد.

 دشمن بتواند زهرش را مى ريزد 
مالحظه لفاظى ها را نمى كند

رهبر انقالب اسالمى ســپس با اشاره به 
انتخابات 29 ارديبهشــت مــاه، انتخابات 
در نظــام جمهــورى اســالمى را يــك 
موضوع حياتى و بســيار با ارزش دانستند 
و خاطرنشــان كردند: انتخابــات در نظام 
جمهورى اســالمى، برآمده از اسالم است 
و اين گونه نيســت كــه «جمهورى» به 
«اسالم» الصاق شده باشد و اگر انتخابات 
نبود، امروز اثرى از جمهورى اسالمى ايران 
باقى نمى ماند.حضرت آيت اهللا خامنه اى، 
حضور عظيم مردم در عرصه هاى مختلف 
بويژه انتخابات را مصونيت بخش كشور و 
حافظ منافع ملت و موجب ابهت نظام در 

چشم دشمنان دانستند.
ايشــان با يادآورى نمونــه اى تاريخى از 
اقدام يكــى از دولت هاى اروپايى در متهم 
كردن رئيس جمهور ايــران و احضار وى 
بــه دادگاه، در اوايل دهه هفتاد افزودند: با 
آنكه رئيس جمهور وقت روابط نزديكى با 
آن دولت داشــت اما همان دولت اروپايى 
او را متهــم و احضار كرد و تنها عاملى كه 
باعث عقب نشينى آن دولت اروپايى شد، تو 
دهنى بود كه دريافت كرد، بنابراين دشمن، 
دشمن است و اين دولت و آن دولت ندارد.

رهبر انقالب اســالمى بــا تأكيد بر اينكه 
دشــمن در هر موقعيتى كه بتواند، زهر 
خود را خواهد ريخت و مالحظه لفاظى ها 
را هــم نخواهد كرد، افزودند: تنها مانع در 
مقابل اظهار دشمنِى دشمن، حضور مردم 

در صحنه است، زيرا اُبّهت يك كشور 80 
ميليونى با نيروى انسانى قوى و باهوش و 
داراى ميليون ها جوان، در دل دشمن ترس 

ايجاد مى كند.

  دشمن هرگز نخواهد توانست در 
مقابل ملت ايران، هيچ غلطى انجام دهد

حضرت آيت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: 
اگــر مى خواهيــم اُبهت و اقتــدار نظام 
جمهورى اسالمى حفظ شود و مصونيت 
آن باقــى بماند، بايد همــه در انتخابات 
شــركت كنند. ايشــان افزودند: اگر در 
انتخابات كوتاهى شــود و عواملى زمينه 
ساز يأس مردم شوند، قطعاً كشور لطمه 
خواهد خورد و هر فردى هم كه در اين 
لطمه سهيم باشد، در پيشگاه پروردگار 

مسئول خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به ساليق و 
ديدگاه هاى مختلف سياسى و گرايش هاى 
متفاوت در انتخاب نامزدها، خاطرنشــان 
كردند: در انتخابات هركس به هر نامزدى 
كه بپسندد رأى مى دهد اما موضوع اصلى و 
مهم، حضور همه مردم در پاى صندوق هاى 
رأى است تا نشان دهند كه آماده دفاع از 
اسالم و نظام هستند و مصونيت كشور را 

حفظ خواهند كرد.
حضرت آيــت اهللا خامنه اى تأكيد كردند: 
اگر به لطف خداوند، اين همت و اراده در 
مردم، با همين شــدت و ابهت ادامه پيدا 
كند، دشــمن هرگز نخواهد توانست در 

مقابل ملت ايران، هيچ غلطى انجام دهد.

انتقاد رهبر معظم انقالب از امضا و اقدام بى سر و صداى دولت

تسليم سند 2030 يونسكو نخواهيم شد

 رئيــس جمهور در مناظره گفت بزرگ ترين خيانــت به مردم دروغ گفتن 
به آن هاســت. ملت شــريف ايران آگاه باشــيد و با بصيرت دينى، شــخصى 
متدين و راســتگو را به عنوان رئيس جمهور آينده ايران عزيز انتخاب كنيد. 

9150008823
 روحانى در مســتندش خود را منجى موعود نشان داد! انگار ديگر نامزدها 
آمدن ايران را ويران كنند! به سپاه توهين كرد اما با پررويى در كنار پروژه هاى 
ســپاه (پارس جنوبى، پااليشگاه بنزين و...) عكس گرفت و آن را نتيجه برجام 

توصيف كرد! 9360006158
 اول دولت يازدهم با تخريب دولــت قبلى احمدى نژاد براى مناظره اعالم 
آمادگى كرد. گفتند احمدى نژاد هم تراز روحانى نيست االن هم از غرورى كه 

دارد هم از ترس مغلوب شدن بعيد است مناظره كند. 9150001136
 باســالم به نامزدهاى دوازدهمين دوره رياســت جمهورى ايران! شما اگر 
مى خواهيــد كمكى به اقتصاد مردم و مملكت بكنيــد بياييد چهار تا صفر از 
پول هــا را حذف كنيد تا ارزش پول ايران برود باال و از اين انزوا خارج شــود، 
هم از هزينه ســاخت پول هم از حجم نقدينگى، هم از بار سنگين آن كاسته 
مى شود، هم مى تواند با پول هاى قوى دنيا رقابت كند و از آن ها جلو هم بزند. 
اگر توانســتيد اين كار را با قدرت انجام بدهيد مطمئناً برنده دوره بعدى هم 
خواهيد بود ولى اگر همين آش و همين كاســه شد، اقتصاد مردم و مملكت 
بيمار و بيمارتر خواهد شد. همچنين بانك مركزى كارى كند كه هيچ كس با 
هر سمتى كه دارد بدون اجازه بانك مركزى نتواند پول از مملكت خارج كند و 
الزاماً با اطالع بانك مركزى و هدف آن محرز و در جهت منافع مملكت باشد. 
در مجموع بايد يك فكر اساسى و كارشناسى شده براى پول ايران انجام شود 

و از اين وضعيت خارج شود. 9350007054
 آقاى روحانى، وضع مردم ديگر فكر نكنم كه بخواهد از اين بدتر بشه و اين 
وضع رو شــما به سر مردم آورديد و همين طور دعاى خير ما پشت سر شما 
هست و خواهد بود؛ چرا ديگه مى گوييد كه اگه من رأى نيارم مردم مثل چند 
سال پيش بدبخت مى شوند. اگه شما رأى بياريد احتمال بدبخت تر شدن مردم 

و مملكت بيشتر مى شود. 9350009683
 اگر انســان بخواهد براى رضاى خدا كار كند الزم نيســت در بوق كند يا 
منصب خاصى داشته باشد تا مردم كار نيك او را ببينند و مطمئناً اين انسان 
در كف جامعه زندگى مى كند. مردم ناراضى و مســئوالن بعد از سال ها هنوز 

در گفتمان. 9150003099
 آقــاى روحانى بايد بداند كه ملت ايران مخالف صلح و آشــتى و تعامل با 
دنيا نيســت حتى با آمريكا؛ اما وقتى آمريكا به دنبــال زورگويى و راه زنى و 
تحميل قرار داد ذلت بار برجام است، هيج عقل سليمى به خود اجازه امضاى 
چنين توافق ننگين را نمى دهد. دستاورد هاى آن هم از دولت روحانى است و 

پيامدهاى آن را هم بايد پاسخگو باشد. 9150000210
 درطول 300 ســال تاريخ آمريكا سابقه ندارد كه براى براندازى يك كشور 
مخالف خود مستقيم وارد عمل شده باشد. آنان از طريق سرمايه دار و اصالح 
طلبان آن كشــور نفوذ مى كنند وكشــور مورد نظر را ساقط مى كنند و حتى 
برخى از ايــن مهره ها اصًال متوجه نمى شــوند كه به آمريــكا دارند خدمت 

مى كنند. 9150000210
 آقــاى قاليباف! تو در چه جايگاهى هســتى كه براى دولت روحانى تعيين 
تكليف مى كنى كه كناربرود؟ تو بايد بروى چون اين ملت شــهيد پرور ايران 
بارها تو را طردكرده و رأى نداده اند. تو كه به دولت هاى قبل هم انتقاد كرده اى 
پس بايد عينك بدبينى ات را بردارى و خودت را اصالح كنى. 9150008334

 آقاى روحانى اين منصب رياســت جمهورى آن قدر ارزش ندارد كه دست 
به هر ريســمانى مى اندازى!كه هيچ كدام هم سنديت ندارند مثل گازانبرى، 
چرخ زندگى، چرخ هسته اى، شهرموشكى كه ضامن امنيت كشوراست واكنون 
ازهمه بدترو خطرناك تر اينكه مى خواهيد ريسمان بين اهل شيعه واهل سنت 
را پاره كنيد،و بين اين اقوام مثل كشــورهاى سوريه،عراق و عربستان اختالف 

بيندازيد. 
  حســن روحانى و جهانگيرى وحشت كرده اند در رأى نياوردن براى همين 

مدام مردم را ازجريان انقالبى مى ترسانند. 9100001305
  اين انتخابات هم براى آمريكا و نفوذى ها و ايادى سرمايه دار واصالح طلبش

و هم براى اصولگرايان و روحانيت اصيل و انقالب و نظام اســالمى  سرنوشت 
ســاز اســت. آمريكا به فكر تكميل توطئه توافق برجام است وترساندن ملت 

است. 9150000210
  آقاى روحانى، شما فكر مى كنيد كه االن مردم رو خوشبخت كردى كه تو 
مناظره ميگى اگه من رأى نيارم مردم مثل چند سال پيش بدبخت مى شوند. 
شما فقط خودتان و نزديكانتان را آقا كرديد. فكر مى كنيد كه بقيه مردم هم از 
ماديات بى نياز هستند. شما فقط برو كنار. آدم وقتى از يه سوراخ گزيده ميشه 

دوباره دستشو نمى كنه تو همون سوراخ. 9350009683

توجه عاقالنه نداشتن، حوزه 
جوانان را دچار مشكل كرده است

منابع انسانى و در رأس آن ها جوانان، به منزله 
ســتون فقرات يك جامعه، نقش به سزايى در 
توســعه و پيشرفت يك كشــور ايفا مى كنند؛ 
زيــرا زمينه هاى متعــدد الگوپذيرى و انتخاب 
مسيرهاى مختلف پيشرفت و تعالى در دوران 
جوانى و توسط جوانان شكل مى گيرد. بنابراين 
مســئوالنى كه با حوزه جوانان و امور مرتبط با 
آن ها نقش آفرينى مى كنند، رسالت سنگينى 
بر دوش دارند، اگرچه حل مســائل و مشكالت 
حــوزه جوانان به يك خرد جمعــى نياز دارد، 
اما بايد ايــن نكته را يادآور شــد كه در حوزه 
جوانان، متأســفانه كشور در چند سال اخير با 
نابســامانى ه ايى مواجه بوده است كه از نبود 
توجه عاقالنه و واقع بينانه به اين حوزه، نشأت 
گرفته مى شود. در حقيقت فرايند سياستگذارى 
و به نتيجه رساندن اجرايى برنامه هاى مرتبط 
با جوانان در كشــور دچار بيمارى بى توجهى 
گرديد، كه دليل اين بيمارى، سياســتگذارى و 
تصميم گيرى هاى اشــتباه در اين حوزه بوده 
كــه مبتنى بر اطالعــات شــفاف و داده هاى 
صحيح صورت نگرفت و حميت و اراده خاصى 
نيز از سوى مســئوالن كالن اجرايى كشور در 
اين زمينه مشــاهده نگرديد، كــه اين غفلت 
براى آينده كشــور بسيار آسيب زا و خطرناك 
خواهد بود. بدون ترديد آينده كشور متكى به 
ظرفيت هاى جوانان و بهره گيرى كارامد و بهينه 
از آن ها مى باشد. زيرا كمك گرفتن از ظرفيت 
و ايده پردازى نســل جوان براى آينده كشــور 
بسيار كارگشــا خواهد بود، اگرچه متأسفانه به 
اين ظرفيت سازى توجه چندانى نشد. نبود يك 
برنامه متمركز و استراتژى هدفمند براى رصد 
كردن اجتماعى و اجرايى چالش هاى جوانان در 
دولت كنونى به وضوح در حال خودنمايى است، 
به طورى كه ميانگين سنى باالى كابينه دولت 
كنونــى و از طرفــى وزارت ورزش و جوانان به 
عنوان هماهنگ كننده 18دستگاه ديگر متولى 
امور جوانان، در بعضــى از مواقع از متن خارج 
شده و به حاشــيه پرداخته است، كه اداره آن 
با سرپرســت براى مدت ها و قرار گرفتن فردى 
نااليق و نا آشــنا با مســائل جوانان در منصب 
وزارت اين وزارتخانه، در حقيقت مسئله جوانان 
را به بوته فراموشــى و غفلت رهنمون ساخت. 
بنابرايــن بايد وضع موجود رصــد و در پى آن 
سياســتگذارى هاى صحيح و عملياتى مبتنى 
بر اولويت بندى مســائل و دغدغه هاى جوانان 
تبيين، طراحى و اجرا شود تا هزينه هايى كه در 
دهه هاى اخير در حوزه جوانان ايجاد شده است 
به حداقل برســد، زيرا بر خالف برخى گفته ها 
كه ادعاى ايجاد نشاط براى جوانان در سال هاى 
اخير دارند، بايد اذغان كرد كه افزايش بيكارى، 
رشــد ســن ازدواج، افزايش طالق و مشــكل 
مسكن جوانان به خوبى تأييد كننده اين نشاط 
مى باشند. از اين رو موارد زير در ارتباط با امور 

جوانان پيشنهاد مى گردد:
1-دغدغه هاى اصلى جوانان در شرايط كنونى، 
اشــتغال، هويت يابى، ازدواج و مسكن است 
كه در اين بين مســئله اشتغال از حساسيت 
بيشترى برخوردار است؛ زيرا هر جوانى تمايل 
دارد با ترسيم دورنمايى روشن از آينده خود، 
جايــگاه و منزلت حقيقى خــود در آينده را 
متصور شود، وقتى آمار بيكارى در چهار سال 
اخير رشــد مضاعفى را دارا است و هر روز بر 
تعداد جوانان بيكار كشــور به داليل مختلف 
افزوده مى شود، چطور مى توان از آن ها انتظار 
داشت كه امنيت روانى و ذهنى براى برخورد 
با مســائل زندگى را داشته باشند، بايد اذعان 
نمود صرف صحبت و سخنرانى در اين زمينه 
كافى نيست. اگر امروز براى جوانان محصل و 
غير محصل كشور آينده روشنى ترسيم نشود 
وافق هاى صحيح و مدبرانه اى تبيين و طراحى 
نگردد، بدون ترديد در آينده مشكالت كشور 
در حوزه جوانان مضاعف خواهد شــد.دولت 
بــراى رشــد و اعتــالى اين نيــروى عظيم 
اجتماعى مســئوليت دارد بســتر مناسب را 

طراحى، پياده سازى و فراهم نمايد.
2-نبــود جــوان گرايى در ســطوح مديريتى 
كشور در ســال هاى گذشته بسيار نمايان بوده 
است، بدون آگاهى از مشكالت جوانان، فقر در 
تصميمــات كارا و اثر بخش، خودنمايى خواهد 
كرد. در شــرايط كنونى واگذارى مديريت ها و 
مســئوليت ها به جوانان يك الزام است نه يك 
انتخــاب، اگرچه فرهنگ مســئوليت پذيرى و 
اعتماد به جوانان بايد از سطوح بنيادين همچون 
خانواده آغاز شود تا تمرين مسئوليت پذيرى به 
بدنه جامعه تسرى پيدا نمايد، اعتماد به جوانان 
و مسئوليت پذير نمودن آن ها براى كشور يك 

فرايند برد-برد خواهد بود.
3-جوانان كشور در سطوح مختلف دانشى و 
تخصصى، بايد با تكيه بر شور و شعور جوانى، 
بيدارى،آگاهى و تأســى از الگوهاى متعالى و 
ارزشــى، با كارآفرينى،ايجاد فرصت و تجميع 
منابــع از طريق كمك گرفتن از تســهيالت 
و مســاعدت هاى دولتــى همچــون صندوق 
كارآفرينى اميد، در جهت پيشــرفت و توسعه 
كشــور همكارى و هم افزايى نمايند، اگرچه 
توفيق در ايــن امر نياز به تعامل و هماهنگى 
بيــن نهاد هايى همچون دانشــگاه، صنعت و 
سازمان هاى حامى و پشــتيبان ديگر دارد تا 
بذر اميد بــه آينده در درون پاك و پرشــور 

جوانان كشور بارور،شكوفا و استوار بماند.

صداى مردم   

خبــــــر

تذكر انتخاباتى قوه قضائيه به مديران 100 كانال تلگرامى
تسنيم: حجــت االسالم غالمحسين محســنى اژه اى در يكصد و دوازدهمين 
نشست خبرى خود با ارائه گزارش تخلفات انتخاباتى ارسال شده به قوه قضائيه 
اظهار داشــت: تا به امروز 196 پرونده در خصوص تخلفات انتخاباتى به دستگاه 
قضايى رسيده است كه بيشترين تخلفات مربوط به نامزدهاى شوراى شهر بوده و 

تخلفات ستادها يا نامزدهاى رياست جمهورى كمتر از شوراها بود.

ظريف به ديدار اشرف غنى رفت
تسنيم: محمدجواد ظريف وزير خارجه 
ايران پــس از ديدار با صالح الدين ربانى 
وزير امــور خارجه افغانســتان به ديدار 
محمد اشــرف غنى رئيس جمهور اين 
كشور رفت. در مالقات وزير امور خارجه 
كشورمان با اشــرف غنى رئيس جمهور 
افغانســتان راه هاى بسط و توسعه جامع 

همكارى هاى دو جانبه مورد گفت و گو قرار گرفت.

اعتصاب غذاى اسقف اعظم قدس اشغالى
در حمايت از زندانيان فلسطينى

پرس تى وى: طبق گزارش ها، اســقف اعظم ارتدكس هاى انطاكيه و رم شرقى، 
اسكندريه و قدس اشغالى به نشانة همبستگى با صدها فلسطينى كه در اعتراض 
به سياست بازداشــت ادارى و شرايط زندان هاى اسرائيل دست به اعتصاب غذا 
زده اند، اعتصاب غذا كرده است. به گزارش خبرگزارى عرب زبان وطن، گريگورى 

سوم لحام 83 ساله اين اقدام را شنبه (16 ارديبهشت) آغاز كرد.

خبرگزارى فرانسه: «روحانى» 
با خشِم خانواده قربانياِن معدن يورت مواجه شد

فارس: خبرگزارى فرانســه در گزارشى 
ضمن اشاره به سفر حسن روحانى رئيس 
جمهور كشورمان به استان گلستان براى 
بازديد از معــدن يورت نوشــت، وى با 
اعتراضات مردمى مواجه شد.خبرگزارى 
فرانســه در اين گزارش نوشت، روحانى 
هنگام بازديــد از معدن يورت با اعتراض 

مردم خشمگين كه خانواده هايشان در معدن يورت قربانى شدند، مواجه شد.

اينديپندنت خبر داد
كاركنان فدرال آمريكا 

فقط مجاز به تماشاى فاكس نيوز هستند
اينديپندنت: افراد مختلف از ادارات فدرال آمريكا با انتشــار پيام هايى اطالع 
داده اند كه نتايج تمامى جســت وجوهاى آن ها براى دسترســى به شبكه هاى 
تلويزيونى به فاكس نيوز منتهى مى شــود.اين وضعيت در حالى است كه دولت 
آمريكا بويژه شخص «دونالد ترامپ» رويكردى خصمانه در برابر رسانه ها دارد. در 

همين زمينه ترامپ اخيرا تمامى رسانه ها را دروغگو خوانده بود.

رهبر انقالب 
اسالمى با گاليه از 
شوراى عالى انقالب 
فرهنگى گفتند: اين 
شورا بايد مراقبت 
مى كرد و نبايد 
اجازه مى داد كه كار 
تا جايى پيش برود 
كه اكنون ما مجبور 
به جلوگيرى 
از آن شويم

بــــــــرش

همكارى هاى دو جانبه مورد گفت و گو قرار گرفت.

با خشِم خانواده قربانياِن معدن يورت مواجه شد

مردم خشمگين كه خانواده هايشان در معدن يورت قربانى شدند، مواجه شد.

شماره پيامك: 30004567
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

كتاب «المعجم» پرفروش ترين اثر در غرفه كتاب هاى عربى  آستان: مسئول غرفه كتاب هاى عربى آستان قدس رضوى در سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران گفت: پرفروش ترين اثر به كتاب 
«المعجم» اثر واعظ زاده خراسانى تعلق مى گيرد كه در سه روز نخست كارى نمايشگاه كتاب، دو بار درخواست انتقال مجدد اين كتاب را از مشهد به تهران كرده ايم. مهران فريدون فر در مورد فعاليت غرفه كتاب  هاى 

عربى در سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران گفت: 300 عنوان كتاب خارجى در اين غرفه ارائه مى شود كه اين ميزان نسبت به سال گذشته چهار برابر افزايش داشته است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
سيد مرتضى بختيارى:

همه كاركنان در توانمندسازى آستان قدس رضوى نقش دارند
آستان: قائم مقام توليت آستان قدس 
رضوى با اشــاره به خروجى گسترده 
فعاليت هاى مجموعه كه همان خدمت 
رسانى به زائران است، تأكيد كرد: تك 
تك ما بايد اين احســاس را داشــته 
باشيم كه در راستاى رسيدن به اهداف 
مشــترك و در جهت توانمندســازى 

آستان قدس رضوى نقش داريم.
سيد مرتضى بختيارى در ديدار با كاركنان حوزه معاونت توسعه مديريت و پشتيبانى، 
ضمن تبريك اعياد شعبانيه اظهار داشــت: نيروهاى انسانى بدنه سازمان را تشكيل 

مى دهند كه اگر در اين بخش دچار نقصان شويم، نتايج مد نظر حاصل نخواهد شد.
وى رســالت كاركنان آستان قدس رضوى را در مقايسه با ساير دستگاه هاى اجرايى و 
خدماتى كشور حساس تر دانست و گفت: ما در كنار كار اجرايى خود منتسب به ساحت 
قدسى امام رضا(ع) هستيم و بر اين اساس هر آنچه در ساير دستگاه هاى ادارى دقت 

در انجام امور و وظايف وجود دارد، اين مهم در آستان قدس رضوى مضاعف است.
سيد مرتضى بختيارى با اشاره به بيانات توليت معزز آستان قدس رضوى در خصوص 
لزوم رعايت قانون گفت: رعايت قانون در تمامى سازمان الزامى است، مگر آنجايى كه 
تعارض با حقوق موقوفه داشته باشد و اين سياست قطعى الزم االجراست و اين اهميت 

جايگاه رعايت غبطه وقف را نشان مى دهد.
معاون توسعه مديريت و پشتيبانى نيز در ابتداى اين جلسه ضمن اشاره به فعاليت هاى 
اين معاونت در سال گذشته، برخى از اقدام هاى انجام شده از سوى مديريت هاى اين 

معاونت را تشريح كرد.
على رضا اسماعيل زاده با تأكيد بر جايگاه آموزش براى كليه سطوح سازمان، اقدام هاى 
انجام شده از سوى مديريت مركز آموزش ضمن خدمت و توجه به آموزش تمامى اقشار 
و سطوح كارى و همچنين مباحث آموزشــى خانواده و جوانان رضوى را جهاد گونه 

دانست و آن را ستود.
وى با اشاره به برنامه هاى شاخص مديريت برنامه و بودجه در سال گذشته، اظهار داشت: 
98 درصد از برنامه هاى اين معاونت در حوزه پشتيبانى سال گذشته محقق شده است.

گفتنى است در ادامه اين جلسه قائم مقام توليت آستان قدس رضوى به پرسش هاى 
برخى از همكاران در حوزه معاونت توسعه مديريت و پشتيبانى پاسخ داد.

شناسايى استعدادهاى شاخص 
در مدرسه واليبال آستان قدس رضوى

قدس: رئيس هيئت واليبال مؤسسه 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى گفت: 
هنرجوهاى شــاخص و با استعداد در 
مدرسه واليبال آســتان قدس رضوى 
شناسايى مى شوند تا در طول سال به 
شكل حرفه اى مورد آموزش قرار بگيرند.

محمد چراغچى به امكانات مدرســه 
واليبال مؤسســه تربيت بدنى آستان 

قدس رضوى اشــاره و اظهاركرد: امكانات مؤسســه تربيت بدنى آستان قدس رضوى 
به خصوص مدرسه واليبال آن هميشه حرف اول را  از نظر كيفيت در استان خراسان 
رضوى مى زند و اكثر تجهيزات موجود در اين مؤسســه از استاندارد جهانى برخوردار 
اســت. وى با اشاره به نحوه فعاليت هاى ورزشى مدرسه واليبال مؤسسه تربيت بدنى 
آســتان قدس رضوى، اظهار كرد: اما در اين چند سال اخير پيشرفت چشمگيرى در 
بسط كالس هاى آموزشى داشته ايم به گونه اى كه از يك كالس به 14 كالس آموزشى 

و از 20 هنرجو به 600 نفر رسيده ايم.
رئيس هيئت واليبال مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى در خصوص رسالت مدرسه 
واليبال مؤسســه تربيت بدنى آستان قدس رضوى، عنوان كرد: مدرسه واليبال مؤسسه 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى در طول سال تقريباً 50 نفر از هنرجوهاى برجسته را كه 

در دوره آموزشى تابستان شناسايى مى شوند به طور حرفه اى آموزش مى دهد.

خـــبر

 قدس/ زهرا چكنه  آستان قدس رضوى 
در كنار صدها شركت اقتصادى و مؤسسات 
مختلف فرهنگى كه دارد، در ســال 1376 
مؤسســه اى را با نام جوان و بــراى جوانان 
راه اندازى كرد. مؤسســه اى كه امروز محل 
رفــت و آمد بســيارى از جوانــان دهه 60 
و70 و 80 است و بســيارى از جوانان اهل 
فرهنگ مشهد حتماً گذرشان به اين مركز 
افتاده است. اين مؤسسه اين سال ها بيشتر با 
برنامه «زير سايه خورشيد» شناخته مى شود. 
برنامه اى كه  به همت شبكه جوانان رضوى 
شــكل گرفته و  قرار است امسال با رويكرد 

توجه به محرومان برگزار شود. 
ميالد با ســعادت حضرت على اكبر(ع) كه 
در تقويم كشــورمان به عنــوان روز جوان 
نامگذارى شده است، بهانه اى شد تا به سراغ 
«مجتبى مختارى» مديرعامل مؤسسه جوانان 
آستان قدس رضوى برويم. او در گفت و گو 
با قدس از برنامه هاى اين مركز گفته است. 

 مؤسســه جوانان بــراى ارتباط با 
مخاطبانش، چه راهكارهايى دارد؟

مؤسســه جوانان، به منظور برقرارى ارتباط 
گسترده تر و مؤثرتر با جوانان از انواع شيوه هاى 
ارتباط غيرحضورى از جمله توليد محصوالت 
فرهنگى،آموزشى در قالب كتاب، نرم افزارهاى 
چندرسانه اى، مسابقات فرهنگى و نشريات بهره 
برده است. كه از جمله اين توليدات مى توان به 
بسته هاى نمايشگاهى موضوعى، توليد كتاب 
با محوريت جوان، بسته هاى فرهنگى شامل 
ســربند، پرچم و... اشاره كرد كه اين توليدات 
به صورت ويژه در اختيار تشكل هاى جوان در 
سراسر كشور قرار مى گيرد. همچنين شوراهاى 
فرهنگى توسط اعضاى شبكه جوانان رضوى 
در نمايندگى هاى آســتان قدس رضوى در 
سراسر كشور شــكل گرفته كه اعضاى اين 
شوراها توسط تشكل هاى عضو شبكه جوانان 
رضوى انتخاب و منصوب شدند. عالوه بر اين، 
يكى از برنامه هاى محــورى اين مركز كه در 
ســطح ملى و بين الملل شناخته شده است، 
حضور كاروان هاى زير سايه خورشيد به همراه 
خدام و پرچم متبرك در شهرها و كشورهاى 

مختلف است.

 امسال نيز در دهه كرامت اين برنامه 
برگزار مى شود؟

بله. امسال نيز براى دهمين سال متوالى 
رضوى  تبليغى  فرهنگــى-  كاروان هاى 

آموزش  مبلغان  با محوريــت 
ديــده و خادمــان فرهيخته 
آستان قدس رضوى با عنوان 
زير ســايه خورشيد به همراه 
در  رضــوى  متبرك  پرچــم 
بيش از 300 شــهر از تمامى 
استان هاى كشور و كشورهاى 

مختلف از جمله؛ پاكستان، هندوستان، 
اندونــزى، نيجريه، لبنان، افغانســتان، 
عــراق و... زائِر زائران حضرت شــمس 

الشموس(ع) مى شوند.
اين جشــن ها با همراهى شــبكه جوانان 
رضــوى، تشــكل هاى جوان شــهرها و 
كشــورهاى مختلف و با برگزارى بيش از 
20 عنوان برنامه محورى از جمله عيادت 
از بيماران، ديدار با خانواده شهدا، حضور 
در مناطق محروم داخل و خارج از كشور، 
حضور در مراكز مختلف فرهنگى، آموزشى 
و نظامى برگزار مى شــود تــا ارادتمندان 
حضرتش بتواننــد از راه دور زائر حضرت 
رضا(ع) شوند. در رويكرد جديد برنامه هاى 
كاروان هاى رضــوى توجه به محرومان و 
حضــور در اين مناطق يكى از برنامه هاى 
اصلى كاروان هاى زير سايه خورشيد است.

 سال گذشته شــاهد شكل گيرى 
اردوگاه هاى فرهنگى- تربيتى از سوى 
آستان قدس  رضوى بوديم، در اين باره 

بيشتر توضيح دهيد.
يكــى از قالب هــاى تأثيرگذار 
برگزارى  فرهنگــى،  فعاليــت 
اردو اســت. حال اگــر اين قالب 
فرهنگى در ارتباط با زيارت انجام 
شود، تركيب اين دو امر ويژگى 
خاصى به آن مى دهد كه امكان 
بهره گيرى بيشتر براى مخاطبان 
فراهم مى شود. مســئله اى كه از اين جهت 
متأسفانه در مشــهد كمتر به آن پرداخته 
مى شــود. از اين رو به دستور توليت آستان 
قدس رضــوى از چند ماه پيش باغ «بيلدر» 
تبديل به اردوگاه فرهنگى-آموزشــى امام 
رضا(ع) شــده و عموم گروه ها، تشكل هاى 
جــوان و كاروان هاى زيارتى كه به مشــهد 
مى آيند، مى توانند جهت بهره مندى از اين 
فضاى اردوگاهى و برنامه هاى متنوع آن در 
پايگاه اطالع رسانى مؤسسه جوانان آستان 

قدس رضوى ثبت نام كنند.
آســتان قدس رضوى همچنين در دومين 
گام و در راستاى عمل به توصيه هاى موكد 
رهبر معظم انقالب بر كار فرهنگى در مسير 
تربيت و شــكوفايى اســتعداد آينده سازان 
كشور و همچنين اســتفاده بهينه از منابع 
وقف در راســتاى ترويج معارف دينى، اين 

بار مركز فرهنگى تربيتى امام رضا(ع) را در 
باغ «خوردين» تهــران ايجاد كرد. اين مركز 
واقــع در بلوار ايران زمين(غرب تهران) و در 
مساحتى بيش از پنج هكتار به صورت ويژه به 
ارائه خدمات فرهنگى و تربيتى به نوجوانان، 

جوانان و خانواده ها مى پردازد.
يكى ديگر از برنامه هاى اصلى كه مؤسســه 
جوانان آستان قدس رضوى به صورت ويژه 
دنبال مى كند، برگزارى سلسله نشست هاى 
پرسش و پاسخ با عنوان دانشجويى «الگوى 
سوم»، «بيدارى دانشجويى» و «بزم انديشه» 
دانشجويى  نشســت هاى  سلســله  است. 
«الگوى سوم»، بر مبناى انديشه رهبر معظم 
انقالب به جايــگاه و مأموريت مهم زن و با 
هدف تصحيح نگاه جامعه به حقوق زنان و 
تبيين جايگاه حقيقى زن در اسالم، به همت 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى در حال 
برگزارى است. اين نشســت ها به ميزبانى 
تشكل هاى فعال دانشجويى در دانشگاه هاى 

فردوسى، آزاد، پيام نور، سجاد 
و دانشــكده علوم پزشــكى 
دانشجويان  و  مى شود  برگزار 
فرهنگــى  تشــكل هاى  و 
دانشگاه ها، ميزبانان نخستين 
دوره دانشجويى «الگوى سوم» 
بوده و حضورى پويا و فعال در 

اين نشست ها دارند.
بيدارى  نشست هاى  سلسله 
دانشجويى هم يكى ديگر از 
اين برنامه ها است كه بر مبناى 
تأكيد رهبر معظم انقالب بر 
بيدارى و جنبش دانشجويى 
در فضاى دانشــگاه در حال 
مخاطبين  اســت؛  برگزارى 
بيدارى  نشست هاى  سلسله 
دانشــجويى را دانشجويان و 
دانشگاهى  فعال  تشكل هاى 

همچون بسيج دانشجويى، جامعه اسالمى 
و دفتر تحكيم وحدت تشــكيل مى دهند 
كه به همت مؤسسه جوانان آستان قدس 
رضوى، ميزبان اســاتيد برجسته كشورى 
همچون حســن رحيم پور ازغدى، حسن 

عباسى و... مى باشند.

مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى تأكيد كرد

 آســتان قدس تدابيرى براى ورزش شبكه جوانان رضوى پيشتاز خدمت به محرومان
نوجوانــان و جوانــان بينديشــد و در 
مناطق متوســط شهر باشــگاه هاى با 

نصف قيمت راه اندازى كند.
09150007710
 آســتان قــدس رضوى نســبت به 
زيباســازى خيابان حاشيه ميدان بيت 
المقدس(ميــدان آب) به ســمت حرم 
مطهــر امام رضــا(ع) كه نمــا و جلوه 
زيبايــى ندارد و همين طور رها شــده 

است، رسيدگى كند.
09370001778
 كشــيدن يك خــط از ورودى ها به 
زائران  مانع ســردرگمى  امانات،  دفاتر 

براى پيدا كردن دفاتر مى شود.
09150007712
 اطراف حــرم مطهر داراى خيابان ها 
و بافت هاى قديمى اســت كه به مرور 
زمان دچار فرســودگى شــده اســت، 
آستان قدس رضوى با كمك شهردارى 
مشــهد بايد بافت اطراف حرم را ترميم 

و بازسازى كند.
09130009562
 آســتان قــدس رضــوي افتخارش 
اين است كه منســوب به امام رضا(ع) 
مى باشــد، چرا يك رواق يا يك صحن 
به نام مادر امام رضا(ع) حضرت نجمه 
مطهر  مجموعــه حرم  در  خاتون(س) 

رضوى نامگذارى نمى شود؟
09300006017
 ساخت و ســازهاى حرم مطهر اگر 
ســاده و معنوى تر باشــد بيشــتر در 
زمينه ارتباط روحــى و روانى با زائران 

ثمربخش است.
09120005801
 لطفاً مسئوالن آستان قدس تدبيرى 
بينديشــند تا هنگام سندنويسى براى 
منازل و اراضى كــه در بين ورثه قرار 
گرفته است با مردم همكارى بيشترى 

صورت گيرد.
09030007002

صداى مردم

شوراهاى 
فرهنگى توسط 

اعضاى شبكه 
جوانان رضوى 

در نمايندگى هاى 
آستان قدس 

رضوى در سراسر 
كشور شكل گرفته 

كه اعضاى اين 
شوراها توسط 

تشكل هاى عضو 
شبكه جوانان 

رضوى انتخاب و 
منصوب شدند

بــــــــرش

قائم مقام توليت آستان قدس 
رضوى با اشــاره به خروجى گسترده 
فعاليت هاى مجموعه كه همان خدمت 
رسانى به زائران است، تأكيد كرد: تك 
تك ما بايد اين احســاس را داشــته 
باشيم كه در راستاى رسيدن به اهداف 
مشــترك و در جهت توانمندســازى 

رئيس هيئت واليبال مؤسسه 
تربيت بدنى آستان قدس رضوى گفت: 
هنرجوهاى شــاخص و با استعداد در 
مدرسه واليبال آســتان قدس رضوى 
شناسايى مى شوند تا در طول سال به 

محمد چراغچى به امكانات مدرســه 
واليبال مؤسســه تربيت بدنى آستان 

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

تخلف تبلیغاتی منجر به رد صالحیت در انتخابات بعدی می شــود  مهر: ســخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه این شــورا در زمان تبلیغات می تواند به تخلفات گسترده ای که در سرنوشت 
انتخابات مؤثر باشــد رســیدگی کند، گفت: برخی از این تخلفات منجر به رد صالحیت و یا عدم احراز صالحیت فرد خاطی در دوره بعدی خواهد شــد. کدخدایی افزود: ریاســت جمهوری یک پســت کالن 

اجرایی است که دوست و دشمن به آن چشم دوخته اند. اگر هدفمان خدمت به مردم است، مسیری که می خواهیم طی کنیم، باید مسیری پاک باشد. 

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

تا انتخابات

حجت االسالم والمسلمین رئیسی:
آمده ایم فساد را ریشه کن کنیم  

والمســلمین  حجت االســام  فارس: 
رئیســی در جمع مردم قم گفت: باید 
نقش مردم در گره گشایی امور را اولین 
نقش ببینیم. قفلی بدون حضور مردم باز 
نخواهد شــد. باید نگاه به منابع و ثروت 
کشور را اصاح کنیم. کشور ما ثروتمند 
و دارای منابع ارزشمند است. وی ادامه 
داد: اگر به این منبع خدادادی و نیروی انسانی کارآمد توجه نشود و رفع مشکل 

را در افزایش بودجه ببینیم، به مشکل برمی خوریم.  
وی تأکید کرد: اگر رفع مشــکات را در نگاه به بیگانه ببینیم، خطاســت. آن ها 
هیچ گاه مشکل کسی را حل نکرده اند که ما دومیِن آن باشیم. بیگانه برای کدام 
ملت دلسوزی کرده که دلسوخته ما شود.  رئیسی درباره برجام گفت: برجام چکی 
است که نقد نشده است. شما می خواهید آن را نقد کنیم؟ ما به کمک مردم چک 
برجــام را نقد خواهیم کرد و هیچ نگاهی به بیگانه نخواهیم داشــت.  این نامزد 
انتخابات گفت: فکر نکنید که با تخریب و تهمت و افترا و رقیب هراسی صحنه را 
خالی می کنیم. دولت مستقر برای دور دوم 2 راه دارد که مردم به او رأی بدهند. 
اوالً بگوید که چکار انجام داده و راه دوم، رقیب هراسی است. می خواهند مردم را 
از رقیب بترســانند. ما برنامه مدون داریم و آمده ایم فساد را ریشه کن کنیم. هم 
می دانیم، هم می خواهیم و هم می توانیم.  وی ادامه داد: در برجام اقداماتی را انجام 

دادند. یک دولت قوی و مطمئن باید چک نقدنشده برجام را نقد کند.  

قدرت ایران برای همزیستی با همسایگان و جهان است 
مهر: رئیس جمهور با بیان اینکه راه تعالی و پیشرفت کشور این است که بازارهای 
منطقه و جهان را تصاحب کنیم، تصریح کرد: شــعار ما را به جایی نمی رســاند 
مهم این است که در مقام عمل قدم های مهمی را برداریم. برای خود بنده بسیار 
تأثرانگیز است که عده ای می خواهند از معلمین جامعه و از آموزش و پرورش به 

عنوان ابزار استفاده کنند. 
روحانی با تأکید بر اینکه راه افزایش خدمات رفاهی، افزایش درآمد کشور است، 
اظهار داشــت: کســانی که این روزها مرتب می گویند فان قدر به این بخش از 
جامعــه و آن بخش از جامعه پول می دهیم، هیچ فکر کرده اند که این پول ها را 
از کجا می خواهند بیاورند؟ از حقوق چه بخشــی می خواهند کم کنند؟ حقوق 
معلمان، پرستاران یا کارمندان؟ وی با بیان اینکه گاهی یک انتخاب نه تنها 4 سال 
بلکه می تواند تا 80 سال در کشور ما تأثیرگذار باشد، افزود: آنچه برای ما اهمیت 
دارد عزت ملی، اقتدار و پیشرفت کشور است.  روحانی همچنین گفت: ما قدرت 
را برای هراساندن دیگران نمی خواهیم بلکه می خواهیم قدرت ما وسیله دوستی 

با دنیا و همسایگانمان باشد.  

می آیم تا »قفل شکنم« نه آنکه »کلید سازم« 
مهر: مصطفی میرســلیم در بیانیه ای 
خطاب به دانشــجویان گفــت: اینک 
می آیم تا قفل شــکنم نــه آنکه کلید 
سازم. در ســال های طوالنی حضور در 
دانشگاه، همواره در وعده خویش صادق 
بوده ام. افتخــار می کنم که اولین مرکز 
تحقیقات موتور در خاورمیانه را با کمک 
دانشــجویان برپا کردم و همان طور که موتور ملی را وعده دادم و به تولید انبوه 
رساندم، در پژوهش و ورزش و... وعده ها را محقق کردم و اینک برای تحقق گامی 

بلندتر آمده ام.  
وی افزود: نمی آیم تا نقاب بهشتی ها و رجایی ها بر چهره زنم بلکه می آیم تا تجربه 
گذرانــدن عمری در نزد آنان را به کار بندم. از جملة حقوق دانشــجویان، عدم 
تلف شدن عمر آن ها با دروسی است که تاریخ مصرف آن ها گذشته و یا بر اساس 

نیازهای امروز کشور تدوین نگشته است. 

 سیاســت/ مســعود بصیری   این روزها 
انتقادات از تلویزیون به دلیل حمایت بیش از حد 
از دولتی که در آستانه انتخابات قرار دارد افزایش 
یافته است. اگرچه دولت می گوید وظیفه تلویزیون 
پوشش عملکرد دولت است اما منتقدان می گویند 
پوشش زنده سخنرانی رئیس جمهور در یک سفر 
استانی یا اجازه دادن به وزیر برای صحبت درباره 

خــودش حتما یــک تبعیض 
جدی است. البته رئیس صداو 
ســیما پیش از آغــاز تبلیغات 
صداوسیما گفت: با توجه به ورود 
به فضای انتخاباتی و شروع ثبت 
نام کاندیداها از روز سه شــنبه 
این هفته، عقل حکم می کند، 
صدا و سیما برای حفظ عدالت 

رســانه ای، در انعکاس و پخش برنامه های اعضای 
دولت، ماحظاتی را تا پایان انتخابات در نظر بگیرد 
که دوستان دولت نیز بر آن صّحه می گذارند.  اما 
چند ساعت بعد از این سخنان دوباره پخش زنده 
مراسم دولتی از سر گرفته شد و روحانی در مراسم 
روز ملی فناوری هســته ای سخنرانی کرد و این 
سخنرانی به طور کامل از رسانه ملی پخش زنده 
شد. حتی رسانه ملی به این حد هم اکتفا نکرد و 

پیش از پخش سخنرانی روحانی، مراسم رونمایی 
چند دستاورد هسته ای با حضور روحانی، صالحی 

و ظریف را هم بطور زنده پخش نمود.

رسانه های ملی گروگان بودجه
گفته می شود بودجه صداوسیما در دولت قبل از 
1622 میلیارد تومان به 905 میلیارد تومان برای 
ســال 92 کاهش یافت و این امر 
فشار زیادی را بر صداوسیما وارد 
کرد و دولتمردان نیز با اطاع از این 
بحران مالی درصددند با فشارهای 
خود به امتیازگیری از صداوسیما 
بپردازند. در ایــن خصوص دفاتر 
شصت گانه اتحادیه جامعه اسامی 
دانشجویان طی نامه ای به رئیس 
سازمان صدا و سیما اعام کردند: رسانه ملی که 
باید پژواک صدای مردم در انعکاس مشــکات و 
انتقادهایشان از دولت بخصوص مشکات اقتصادی 
سال های روی کار بودن دولت تدبیر و امید باشد، 
متاسفانه به ســمت برنامه های بی محتوا، بدون 
شــفافیت، سازشــکار و تملق گو با دولت اعتدال 
پیش رفته است. محمدرضا میرتاج الدینی نماینده 
ســابق مردم تبریز در این خصوص معتقد است: 

اینکه فعالیت های دولت باید ادامه پیدا کند حرف 
صحیحی است اما اگر از این فعالیت ها سوءاستفاده 
تبلیغاتی بشود کاری غیرقانونی است همانطور که 
دیگر کاندیداهای انتخابات مسئولیت های مختلفی 
دارند و در عین حال در ایام انتخابات نمی توانند از 
ابزار رسانه ملی استفاده شخصی بکنند. وی با اشاره 
به فشارهای زیاد به صدا و سیما از ابتدای آغاز این 
دولت تاکید کرد: این عملکرد یک شگرد از طرف 
دولت برای تحت فشار قرار دادن صدا و سیما و به 
تبع آن پوشــش بهتر فعالیت های دولت از رسانه 

ملی برای راضی نگه داشتن آنها است.

صدا و سیما اعتراض ها را هم نشان دهد
دیروز هم محمد امین توکلی زاده نماینده حجت 
االسام و المسلمین رئیسی در نامه ای به رئیس 
کمیســیون نظارت بر تبلیغــات از روند پخش 
برنامه های روحانی در رســانه ملی انتقاد کرد و 
نوشــت:  در راستای روشنگری و بیان حقایق به 
ملت شریف ایران، حال که بر خاف عدالت رسانه 
ای و قوانین تبلیغاتی ســفر جناب آقای روحانی 
به اســتان گلســتان از صدا و سیما پخش شده 
است، در کنار پخش زنده سخنرانی آقای روحانی 
از شــبکه خبر در جمع کارگران معدن اســتان 

گلستان، اعتراضات وسیع کارگران، معدنچیان و 
خانواده های داغدیده را نیز پخش نمایید. نماینده 
حجت االسام و المسلمین رئیسی تصریح کرد: 
متاســفانه به مناســبت روز کارگر هم در مرقد 
امام)ره( خبر ســخنرانی ایشــان از رسانه ملی 
پخش شــد ولی توجهی به اعتراضات مردمی در 
همین برنامه نشد.حداقل انتظار این است که به 
هر میزان در این موارد برای جناب آقای روحانی 
وقت در نظر گرفته می شــود برای دیگر نامزدها 
به صورت یکسان فرصت حضور در رسانه فراهم 
گردد. توکلی زاده از کمیسیون نظارت بر تبلیغات 

خواســت ضمن بررســی این موضوع نتایج را به 
ســمع و نظر افکار عمومی برساند محمد دهقان 
نماینده مردم مشــهد هم گفت: قبل از ثبت نام 
ریاست جمهوری پوشش برنامه های روحانی بسیار 
عــادی بود اما پس از ثبت نــام او، او هم همانند 
رئیسی،  قالیباف و دیگر کاندیداها است و آنچه که 
از طرف صدا و سیما در اختیار او قرار می گیرد در 
اختیار دیگر کاندیداها نیز باید قرار گیرد.رفتارهای 
روحانی کاما بصورت انتخاباتی است و سفرهای 
استانی او و افتتاحیه برنامه هایش در حال حاضر 

چند برابر شده است .

خبــر

مهر: یک نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
گفــت: اقتصاد مقاومتی مجموعه ای بــرای اداره اقتصاد 
کشور اســت یعنی درباره موضوعات صنعت، خدمات و 
گردشگری بحث شــده است. اما به نظر من همراه این ها 
باید به مسئله سرزمینی کشورمان و زیستگاهمان توجه کافی 
شود و همراه آن، اصاح کشاورزی عملی گردد. هاشمی طبا در پاسخ به این سؤال 
که به نظر شما در این مدت که به عنوان کاندید ریاست جمهوری مطرح هستید، 
بازخورد دغدغه های مردم و درد و دل های آن ها بیشــتر چه چیزی بوده است، 
افزود: مردم اشــراف کلی به کشور ندارند. آن ها به مشکات خود اشراف دارند و 
مشکات هم هرگز پایان نمی پذیرد. اما دغدغه کسانی که کشور را اداره می کنند 
باید این باشد که سرزمینی درست، با امنیت، صحت و سامت را آماده کنند تا 
مردم از آن بهره برداری کنند. وی افزود: مسئوالن کشور باید با احاطه کامل کار 

خودشان را انجام دهند و البته دغدغه های عمومی مردم را هم برطرف کنند. 

دغدغه های مردم را برطرف کنید 
تسنیم: کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری گفت: بنده 
طرفدار مدیریت پله ای هســتم نه آسانســوری؛ موافق 
نیســتم که یک فرد به دلیل وابســتگی، به یک باره از 
طبقه ای به طبقه باال صعود کند.  اسحاق جهانگیری درباره 
تحریم های آمریکا نیز گفت: تحریم های آمریکا هیچ وقت در 
اقتصاد ایران کارساز نبوده، تحریم ها وقتی کارساز است که کشورهای دیگر را با 
خود همراه کند. لذا مهم ترین اولویت این است که مانع اجماع آمریکا علیه ایران 
شــویم و این توانایی را نیز با برجام نشان دادیم. آمریکا هر کجا مغایر منافع ما 
رفتاری انجام دهد، با واکنش ایران مواجه خواهد شــد.  وی با بیان اینکه ایران 
کشور بزرگی است و می تواند عکس العمل داشته باشد و می تواند به گونه ای باشد 
که کسی که می خواهد ایران را در فشار قرار دهد حتماً از عملکرد خود پشیمان 
شود، گفت: من فکر می کنم شرایط داخلی ایران وضعیت را به نکته ای رسانده 

که باید دنبال راهکارهای جدی باشیم.

تحریم ها هیچ وقت کارساز نبوده اند 
مهر: محمدباقر قالیباف، کاندیــدای دوازدهمین دوره 
انتخابات ریاست جمهوری، در حاشیه ضبط برنامه های 
تبلیغاتی در صدا و سیما طی سخنانی اظهار داشت: حق 
مردم اســت که بدانند مدیرانشان کجا زندگی می کنند، 
چه اموالی دارند و چه فعالیت هایی انجام می دهند.  وی افزود: 
بنده لیست اموالم را در مناظره هم آماده کرده بودم تا نشان دهم. قانون می گوید 
که این اطاعات را باید به صورت محرمانه در اختیار قوه قضاییه قرار دهیم. البته 
بنده معتقدم که یک وجه مهم مبارزه با فساد و شفاف سازی این است که مردم 
این مسائل را بدانند.  این کاندیدای دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری 
همچنین تصریح کرد: خواهش من از دیگر نامزدها این اســت که جمعه هفته 
آینده، همگی دارایی هایمان را به اطاع مردم برســانیم. قالیباف ادامه داد: باید 
مشخص باشد خودمان و بستگان درجه اولمان یعنی همسر، فرزندان، خواهران 

و برادرانمان چه داریم، چکار انجام می دهیم و کجا زندگی می کنیم.

نامزدها دارایی هایشان را بگویند 

افزایش انتقادها از عملکرد صداو سیما در حمایت یکجانبه از دولت

جعبــــه  جادویــی  دولت

شگرد دولت فشار 
بر رسانه ملی برای 
پوشش بیشتر 
فعالیت های خود 
است

بــــــــرش



 بيــن الملــل  دور دوم انتخابات 
فرانســه   2017 جمهورى  رياســت 
ديروز براى تعيين ســكاندار 5 سال 
آينده كاخ اليزه آغاز شــد؛ انتخاباتى 
كه با وجود ماكــرون طرفدار اروپا و 
لوپن ضــد اروپا آغازگر ســاعت هاى 
پراضطرابى براى اتحاديه اروپاســت و 
سرنوشت آينده سياسى فرانسه و اين 

اتحاديه را رقم خواهد زد.
«امانوئل ماكرون» بانكدار سابق و وزير 
اقتصاد پيشــين اين كشــور و «مارين 
لوپن» رهبر حزب راست افراطى جبهه 
ملى فرانســه دو فيناليســتى هستند 
كــه در دور پايانى انتخابات فرانســه 
براى فتح كاخ اليــزه با يكديگر رقابت 
مى كنند، اما آنچه ايــن انتخابات را از 
ســاير انتخابات هاى رياست جمهورى 
فرانســه متمايز مى كند، ناكامى بزرگ 
احزاب بزرگ از يك ســو و ســوابق و 
مواضع سياســى متضاد دو فيناليست 

آن از سوى ديگر است.

  ناكامى بزرگ احزاب بزرگ
«ناكامى بزرگ احزاب بزرگ» نخستين 
نكتــه قابل توجه و تأمــل در اين دور 
از انتخابات رياســت جمهورى 2017 
فرانسه اســت كه به موجب آن و براى 
نخســتين بار در تاريخ معاصر فرانسه 
هيچ يك از نامزدهــاى احزاب بزرگ 
فرانسه نتوانستند به دور دوم انتخابات 
راه يابند و اين خبر بدى براى احزاب و 
سياستمداران بزرگ و مطرح اين كشور 

محسوب مى شود.
اما آنچه طى اين انتخابات بيش از اين 
ناكامى نمود پيدا كرده، موضوع تضاد 
سوابق و مواضع سياسى دو فيناليست 
آن اســت كه به نوعى مى توان آن ها 
را نقــاط مقابل هم در بســيارى از 
زمينه هاى مهم و سرنوشت ساز براى 
فرانسه و اروپا ارزيابى كرد؛ مواضعى 
كه بى گمان به موجب آن ها انتخاب 
هر يك از اين دو نامزد پيامدهايى را 

نه تنها براى آينده فرانسه، بلكه براى 
آينده اروپا خواهد داشت.

ماكــرون 39 ســاله جوان ترين نامزد 
انتخابات رياســت جمهــورى 2017 
فرانســه و وزير اقتصاد پيشين فرانسوا 
اوالند رئيس جمهور كنونى اين كشور 
معتقد اســت، حزب او تنهــا نيروى 
حامى اروپا در فرانسه است و برخالف 
بســيارى از سياســتمداران فرانسوى 
با پيروى از سياســت مهاجرتى «آنگال 
مركل» صدراعظم آلمان، از سياســت 
درهــاى بــاز در قبــال مهاجــران و 
پناهنــدگان حمايت مى كند و از او به 
عنوان «نامزد حامــى اروپاى انتخابات 

فرانسه» ياد مى شود.
از ســوى ديگــر ماريــن لوپــن 48 
ســاله راســت افراطى كه برنامه ها و 
موجب  ضداروپايــى اش  طرح هــاى 
انتقاد بســيارى از سياســتمداران از 
وى شــده و كارشناســان نسبت به 
پيروزى او در انتخابات فرانسه هشدار 
داده اند، محكم ترين مواضع را در قبال 
مهاجرت و بستن مرزهاى فرانسه دارد 
و مى خواهد مهاجرت را به ميزان قابل 
مالحظه اى كاهش دهد، به گونه اى كه 
از او به عنوان «ترامپ فرانسه» و «نامزد 
ضد مهاجــرت و ضدجهانى ســازى» 
انتخابات 2017 اين كشــور نام برده 

مى شود.
همين دو اختالف مهم و اساســى در 
مواضع سياسى اين دو نامزد فيناليست 
كافى است كه دريابيم انتخاب هر يك 
از آن ها به عنوان رئيس جمهور آينده 
فرانسه چه پيامدهايى براى اين كشور 
و اروپا خواهد داشت و سرنوشت آن ها 
را دستخوش چه تغييراتى خواهد كرد 
اما چنانچه بخواهيم جزئى تر به مواضع 
اين دو نامزد بپردازيم بايد بگوييم كه 
مارين لوپن نامزدى است كه بسيارى 
از سياستمداران و كارشناسان نسبت 
بــه پيــروزى وى در انتخابات 2017 
فرانســه هشــدار داده اند و پيروزى او 
را در ايــن انتخابات به منزله ضربه اى 
ســخت به اروپا ارزيابى كرده و اعالم 
كرده اند كه در صــورت پيروزى لوپن 
انتظار فرانســه  آينده اى فاجعه بار در 

خواهد بود.

  ماندن يا رفتن فرانسه از اتحاديه 
اروپا

رهبر جبهه ملى فرانســه اعالم كرده، 
در صــورت پيــروزى در اين انتخابات 
همه پرســى مشــابه همه پرسى ژوئن 
گذشــته در انگليس دربــاره عضويت 
فرانسه در اتحاديه اروپا برگزار خواهد 

كرد. 

ماريــن لوپن مى گويــد، اتحاديه اروپا 
كنترل سياســت خارجى خــود را به 
نفع آمريكا از دســت داده و در پى آن 
مرتكب اشــتباهات بزرگــى در عرصه 

بين المللى شده است.
وى همچنين ديپلماسى اتحاديه اروپا 
را «فاجعه بار» توصيف و اعالم كرده هيچ 
صدا و استدالل مستقلى در آن شنيده 
نمى شود و سياســت خارجى اتحاديه 
اروپا به شــكل بدى از ســوى آمريكا 

منحرف شده است.
از منتقدان  لوپــن همچنيــن  مارين 
سپرده شدن رهبرى ائتالف نظامى به 
دســت آمريكايى ها و پيروى فرانسه از 
آمريكاست و سياست كنونى فرانسه در 
سوريه را نادرست مى داند و «بشار اسد» 
رئيس جمهور اين كشور را «تنها گزينه 
مناســب» در ســوريه براى پيشگيرى 

از قــدرت گرفتــن گروه 
در  داعــش  تروريســتى 

سوريه برمى شمارد.

  لوپن دست سازمان 
امنيت ملى آمريكا را رو 

مى كند؟
لوپن همچنين با برجسته 
جاسوســى هاى  كــردن 
آژانس امنيت ملى آمريكا 
از دولت هــاى متوالى در 
فرانسه مى گويد كه آمريكا 
دوســت و متحد فرانسه 
نيست و مقامات فرانسوى 
بايد به خوش خدمتى هاى 
خود به آمريكا پايان دهند.

در مورد امانوئل ماكرون اما كارشناسان 
سياســى او را فردى ليبرال سوسيال 
و برخــى ديگــر او را يك سوســيال 
دموكرات توصيف مى كنند، حال آنكه 
او خــود را فردى ليبرال توصيف كرده 
و مى گويد راســت يا چپگرا نيست و از 
«يك همبستگى دسته جمعى» حمايت 

مى كند.

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

واكنش منفى سعودى ها به توافق «آستانه» براى 
كاهش تنش در سوريه

فارس: پس از ورود توافق آستانه به مرحله اجرا، جديت كشورهاى امضاكننده 
ايــن توافق و حاميان گروه هاى مســلح در بوته آزمايش قــرار گرفت. برخى 
ســركرده هاى گروه هاى مســلح به اين توافق حمله كردند و خواســتار عدم 
پايبندى و اجراى آن شدند. «عباس الزين» نويسنده عرب زبان در يادداشتى كه 
در پايگاه خبرى «نبأ» منتشر شد، نوشت: مصوبات نشست اخير آستانه، نقطه 
عطف مهمى در روند بحران ســوريه به شمار مى آيد و رويكرد مرحله آينده را 

موفقيت يا عدم موفقيت اين توافق روشن مى سازد.

هزاران نفر در لهستان عليه سياست هاى دولت به 
خيابان ها آمدند

هــزاران  فرانســه:  خبرگزارى 
لهستانى در اعتراض به سياست هاى 
دولت اين كشــور بــه خيابان هاى 
ورشــو آمدند. در جريان تظاهراتى 
كه روز گذشــته با عنوان «آزادى» 
لهستانى ها در پايتخت برگزار شد، 
شركت كنندگان اعتراض خود را به 

سياست هاى دولت محافظه كار ملى اعالم كردند. اتحاديه معلم ها و نمايندگانى 
از ديگر شهرهاى لهستان در اين تظاهرات شركت داشتند.

كشته شدن 4 عامل انتحارى در كركوك
الســومريه نيوز: فعاالن رســانه اى عراق تصاويرى را از عوامل انتحارى كه به 
دســت نيروهاى پيشمرگه كشته شدند، منتشر كردند. چهار عامل انتحارى كه 
قصد حمله به پايگاه نظامى «كيوان» در اطراف استان كركوك داشتند، از پاى در 
آمدند. «سرحد قادر» رئيس پليس استان كركوك گفت: يك عامل انتحارى نيز 
خود را در داخل پايگاه نظامى كيوان منفجر كرد و چهار عامل ديگر كشته شدند.

هانوفر آلمان به خاطر بمب هاى منفجر نشده جنگ 
جهانى دوم تخليه شد

خبرگزارى فرانسه: پليس آلمان 
بيــش از 50 هزار نفر از ســاكنان 
شهر هانوفر در شمال اين كشور را 
براى خنثى سازى بمب هاى منفجر 
نشده جنگ جهانى دوم، جا به جا 
كرده است. اين يكى از بزرگ ترين 
عمليات هــاى انجــام شــده براى 
خنثى سازى بمب هاى به جامانده از 

زمان جنگ جهانى دوم به شمار مى رود. به ساكنان مناطق مختلف شهر هانوفر 
دستور داده شده است تا خانه هاى خود را براى انجام اين عمليات تخليه كنند.

ديلى ميل خبر داد
درخواست داعش از «گرگ هاى تنها» براى ترور لوپن 

و ماكرون
مهر: ديلى ميل به نقل از رومياه (Rumiyah) مجله تبليغاتى داعش، اعالم 
كرد كه اين گروه تروريســتى از اعضا و هواداران خود در فرانسه خواسته تا در 
روز برگزارى دور دوم انتخابات رياست جمهورى فرانسه، ضمن به آتش كشيدن 
صندوق هاى اخذ رأى نسبت به ترور «مارين لوپن» و «امانوئل ماكرون» دو نامزد 

راه يافته به دور دوم انتخابات فرانسه اقدام كنند.

خـــبر

دوئل لوپن و ماكرون در ايستگاه پايانى

براى اينكه آمريكا دوباره بزرگ تعيين سرنوشت اروپا و فرانسه
شود، به مهاجران نياز دارد

نويسنده: روچير شارما
ترجمه: اميرمحمد سلطان پور

نيويورك تايمز: چه چيزى آمريــكا را به يك 
ابرقدرت تبديل كرده اســت؟ جواب عادى به اين 
سوال آن است كه آمريكا، فراوانى بيشترى نسبت به 
رقيبان خود در اروپا و ژاپن در حوزه هاى گوناگون 
مانند ميزان ابداعات در فناورى، شمار فارغ التحصيلى 
دانشجويان ممتاز، انعطاف پذيرى باالى نيروى كار و 
پويايى كارآفرينان دارد. به صورت خالصه مى توان 
گفت، اســتفاده از راهكارهايى براى پربارتر كردن 
فعاليــت نيروى كار در آمريكا، ايــن ثمره را براى 
صنعت اين كشور به همراه داشته است و با اينكه 
جنبه هايى مانند ماليات امرى حياتى ايفا مى كند، 
اما ظرفيت هر اقتصادى، با شمار نيروى كار متولد 
شده يا مهاجران در ســن كار به پويايى مى رسد 
كــه آمريكا در دهه هاى گذشــته يكى از بهترين 
نمونه هاى آن بوده است. اشــاره به نقش حياتى 
افزايش جمعيت براى بســيارى از سياستمداران 
كار سختى است؛ چون آن ها ترجيح مى دهند به 
جاى تمركز بر بارورى انسانى، به افزايش كيفيت 
و كار زياد جمعيت فعلى فكر كنند. اما اين نكته را 
فراموش مى كنند كه جمعيت، فعاليت اصلى را به 
راه مى اندازد. با نگاه به وضعيت 6 ابرقدرت كنونى 
جهــان، مى توان دريافت كه نســبت به دهه هاى 
گذشته، نه تنها ميزان پيشى گرفتن آن ها در حوزه 
اقتصاد از يكديگر كاهش يافته، بلكه رشد جمعيت 
آن ها نيز كمتر بوده است؛ نكته اى كه ما را بار ديگر 
به اهميت نقش نوزادان و مهاجران بر مى گرداند. اما 
با وجود اين، در دهه گذشته آمريكا نيمى از رشد 
اقتصادى خود را مديون مهاجران است، در حالى 
كه اين رقم در اروپا بسيار پايين تر و تنها يك ششم 
است. ناگفته پيداست، مهاجران تأثير بااليى بر رشد 
جمعيت دارند. در دهه هاى گذشــته كشورهاى 
مهاجرپذيرى مانند آمريكا ، كانادا، بريتانيا و استراليا 
بيش از نيمى از رشــد جمعيت خــود را مديون 
مهاجران هستند و پيشرفت هاى آن ها نيز نسبت 
به ديگر رقيبان بيشتر بوده است. اما با موج جديد 
ملى گرايى كه در جهان به راه افتاده، احتماالً آمريكا 
و بريتانيا نقش مهم مهاجران را در رشد اقتصادى 
فراموش كرده و ســختگيرى هاى بيشترى براى 
جذب مهاجران انجام خواهند داد. اين امر ســبب 
از بين رفتن برترى آن ها بر رقيبانشان خواهد بود .

يادداشت/ترجمه

لوپن با برجسته كردن 
جاسوسى هاى آژانس 

امنيت ملى آمريكا 
از دولت هاى متوالى 
در فرانسه مى گويد 
كه آمريكا دوست و 

متحد فرانسه نيست و 
مقامات فرانسوى بايد 
به خوش خدمتى هاى 
خود به آمريكا پايان 

دهند

بــــــــرش

هــزاران   
لهستانى در اعتراض به سياست هاى 
دولت اين كشــور بــه خيابان هاى 
ورشــو آمدند. در جريان تظاهراتى 
كه روز گذشــته با عنوان «آزادى» 
لهستانى ها در پايتخت برگزار شد، 
شركت كنندگان اعتراض خود را به 

سياست هاى دولت محافظه كار ملى اعالم كردند. اتحاديه معلم ها و نمايندگانى 

 پليس آلمان 
 هزار نفر از ســاكنان 
شهر هانوفر در شمال اين كشور را 
براى خنثى سازى بمب هاى منفجر 
نشده جنگ جهانى دوم، جا به جا 
كرده است. اين يكى از بزرگ ترين 
عمليات هــاى انجــام شــده براى 
خنثى سازى بمب هاى به جامانده از 

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

عقــب نشــينى رژيــم آل خليفــه از صــدور حكم آيت اهللا عيســى قاســم      فــارس: شــــعبه 4 دادگاه بحرين در جلســه ديــروز خود اعالم كــرد كه قرائت حكم آيت اهللا عيســى قاســم به 
روز 21 مى (31 ارديبهشت) موكول شد. منابع خبرى گزارش دادند كه نيروهاى امنيتى بحرين در سراسر اين كشور به حالت آماده باش درآمده اند. همچنين بالگردهاى پليس در ارتفاع كم در 

آسمان منطقه الدراز در حال پرواز هستند.

  دوشنبه 18 ارديبهشت 1396  11 شعبان  1438 8 مى 2017  سال سى ام  شماره 8393



w w w . q u d s o n l i n e . i r
 دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 11 شعبان 1438 8 مى 2017 سال سى ام  شماره 8393  

روزنامـه صبـح ايـران

اصول اسالمى در تبليغات، برنامه ها و هزينه ها رعايت شود   معارف:  پايگاه اطالع رسانى آيت اهللا مكارم شيرازى در بيان الزامات اخالق مدارى در تبليغات انتخاباتى از منظر معظم له آورده 
است: نبايد فرهنگ ما در عرصه انتخابات، فرهنگ غربى و وعده هاى توخالى و عوام فريبى باشد؛ بلكه بايد اصول اسالمى در تبليغات و برنامه ها و هزينه ها رعايت شود و افراد مراعات اين مسائل 

را بكنند. در دموكراسى اسالمى، انتخاب افراد بايد بر اساس شايستگى آنان و بدون در نظر گرفتن جناح بندى هاى سياسى باشد.

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

 معــارف/ طيبه مــروت  مى گويند 
در زيبايــى و اخالق شــبيه ترين فرد به 
پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) بوده، صحابه 
رســول اهللا وقتــى او را مى ديدند به ياد 
پيامبرخاتم مى افتادند. او را يوسف آل عبا 

نيز مى خوانند.
«جوان كربال» نه از اين روى كه زيبا بود و 
شبه رسول شهره شهر شد، بلكه به واسطه 
منطق، معرفت و شناختى كه به محوريت 
حق در زندگى داشــت، به اطاعت از ولى 
خدا روى آورد و شهيد كربال شد و در تاريخ 

ماندگار.
ميالد حضــرت على اكبر(عليه الســالم) 
بهانه اى شــد تا در گفت وگــو با حجت 
االســالم دكتر على سرلك، استاد حوزه و 
دانشگاه، ضمن تحليل شخصيت حضرت 
على اكبر(عليه الســالم) به بيان بايدهاى 

جوان معيار از ديدگاه اسالم بپردازيم.
 چه شــاخصه اى در شــخصيت 
حضرت على اكبر(عليه السالم) وجود 
دارد كه موجب ماندگارى جوان كربال 

پس از واقعه عاشورا مى شود؟ 
علــى  حضــرت  ويژگــى  مهم تريــن 
اكبر(عليه الســالم) حق محورى است. به 
عبارت ديگر على اكبر(عليه السالم) همه 
مناسبات خانوادگى، اجتماعى و سياسى 
خود را محوريت حق تنظيم مى كند. همين 
ويژگى اســت كه سبب مى شود به همراه 
امام حسين(عليه السالم) راهى كربال شوند. 
در مســير كربال سيدالشهدا(عليه السالم) 
«انا هللا و انا اليه راجعون» را قرائت كردند، 
على اكبر(عليه الســالم) پرسيد، علت اين 

استرجاع چيست؟
امام پاسخ دادند: اين كاروان به سمت مرگ 

حركت مى كند. 
حضرت على اكبر(عليه السالم) فرمود: آيا ما 

برحق نيستيم؟
نكته مهم در گفت وگو بين امام حســين 
و على اكبر(عليهما الســالم) در كشاكش 
حــوادث نگران كننــده، اين اســت كه 
فرزند سيد الشهدا(عليه السالم) نسبت به 
حقانيت قيام دغدغه دارد نه زنده ماندن. 
در ســيره حضــرت علــى 
اكبر(عليه السالم) بر مدار حق 
بودن مهم تر از زندگى حتى 

بر مسند حكومت است.
ايــن مهم ترين  باور من  به 
ويژگى يك جوان اســت كه 
حق را بشناسد و بر مدار آن 

حركت كند.
جوان به واسطه روحيه اى كه 
دارد، آرمان گرا، حق محور و 
آماده براى فداكارى در مسير 
حقيقت اســت. اگرجوانى از 
منشــور حق گرايى فاصله 
داشته باشد، ممكن است به 
واســطه هيجاناتى كه دارد، از مسير حق 
خارج و درگير حاشــيه هايى  شود كه جز 
هدر انرژى جوانى ثمــره اى براى او ندارد. 
به عبارت ديگر «حق» مى تواند منشورى 
باشــد كه تفاوت يك جوان موفق و يك 

جوان رو به رشد را نشان دهد. 
از شــاخصه هاى شخصيتى  يكى 
حضــرت على اكبر(عليه الســالم) 
تبعيت از واليت اســت كه در ادامه 

اين  است.  گرايى  حق 
رابطه  كنار  در  ويژگى 
پسر و پدرى چه نقشى 
ايشان  براى  كربال  در 

ترسيم كرد؟
حضرت على اكبر(عليه السالم)، 
حــق را بــا معيــارش 
تشــخيص داد. ايشان از 

امام حسين(عليه السالم) كه ولى خداست 
مى پرسد مگر ما حق نيستيم؟ در واقع على 
اكبر(عليه السالم) مى خواهد منشور حق را 

از بيان امام خود بشنود.
اما حق عبارتى است كه مفاهيم گوناگونى 
دارد. اگر كسى معرفت نداشته باشد، ممكن 
است بدترين استفاده را از اين كلمه مقدس 
داشته باشد. براى گرفتار نشدن در اين دام 
بايد«حق» را از اهلش پرسيد. خداوند در 
قرآن كريم مى فرمايد: اسألوا اهل الذكر إِْن 

ُكْنُتْم َال تَْعلَُموَن.
اهميت فهــم حق در اين آيــه به خوبى 
روشــن شده اســت. ممكن است جوانى 
اصل حق گرايى را بخواهد كه اين بخش 
از خواسته او درست است، اما تجسم حق 
را نمى يابد، در اينجاست كه بايد به ولى و 
امام خود مراجعه كند، زيرا اهل حق «امام» 
است. تبعيت از ولى و امام در همه اجزاى 

زندگى نشانه جوان مؤمن است.
چگونه  اكبر(عليه الســالم)  على   
در سن جوانى به اين مقام و معرفت 

دست يافت؟
مديون  اكبر(عليه الســالم)  على  حضرت 
تربيت در دامان امام حسين(عليه السالم) 
است. تربيت پديده پيچيده اى است. وقتى 
شخصى در محضر نور و حجت حق رشد و 
نمو كند و در خانواده اى به عرصه برسد كه 
اهل حق است، زمينه هاى تربيتى مساعدى 
براى حق گرايى و حق محورى در جوانى 
به وجود مى آورد، بنابراين ســيره تربيتى 
جارى در خاندان وحى، در تربيت جوانى 
تأثيرگذار در تاريخ اســالم و عاشورا مؤثر 

بوده است. 
 اينكه گفته مى شود حضرت على 
به  اكبر(عليه السالم) شبيه ترين فرد 
پيامبر(صلى اهللا عليه و آله) است، به 

فقط  آيا  معناست؟  چه 
مد  ظاهرى  شــباهت 

نظراست؟
ويژگى هــاى  از  يكــى 
منحصــر بــه فــرد على 
روايتى  اكبر(عليه السالم) 
است كه معصوم مى فرمايد: 
علي االكبر أشــبُه الّناس 
َخلقاً وُخلقاً وَمنِطقاً برسول اهللا (صلى اهللا 

عليه وآله).
آنچــه در اين روايت كه از شــباهت على 
اكبر(عليه السالم) به پيامبر(صلى اهللا عليه 
و آله) خبر مى دهد، از اهميت بيشــترى 
برخوردار است، شباهت در منطق، بينش 
و تحليل هاى ايشــان به نبى خداســت. 
آنچه در شخصيت على اكبر(عليه السالم) 
از اهميت بيشــترى برخوردار اســت نه 
شــباهت چهره به پيامبر كه شــباهت 
عقل و منطق به رســول اهللا اســت. على 
اكبر(عليه الســالم) در رجزى كه در روز 
عاشورا خواند، مى فرمايد؛ انسان هاى بزرگ 
براى حادثه هاى بزرگ تربيت مى شوند. به 
عبارت ديگر، انسان هاى بزرگ براى حضور 
در تالطمــات و معركه هاى سرنوشــت 
ساز تربيت مى شــوند تا وجودشان براى 
رخدادهاى سرنوشــت ســاز مفيد واقع 
شود. على اكبر(عليه الســالم) به واسطه 
نوع تربيت خانوادگى از چنين موقعيتى 

برخوردار بودند.
ايشــان در عمر كوتاهى كه داشــتند در 
كانون تالطمــات اجتماعى و سياســى 
سرنوشت ساز اسالم قرار گرفتند و توجه 
بسيارى به حضرت به عنوان فرزند خاندان 
وحى مى شد. همين امر موجب مى شد كه 
گوهر وجودشــان صيقل بخورد و به اين 
جايگاه رفيع دســت پيدا كنند. در برخى 
روايات از جايگاه امامت حضرت سخن به 
ميان آمده است كه به واسطه شهادت به 
برادر محول شده، البته اين بحث كالمى 

مفصلى است. 
مى توانند  چگونــه  مــا  جوانان   
از شــبيه ترين جــوان به رســول 
خدا(صلى اهللا عليه و آله) الگو بگيرند؟ 
متأسفانه درالگو سازى و معرفى الگو به 

نسل جوان موفقيت چندانى نداشته ايم. 
اما اينكه نســل جوان بايد از شخصيتى 
مانند على اكبر(عليه الســالم) به عنوان 
يك جــوان حق محور با منطق و بينش 
الهى، الگو بگيرد، ترديدى نيســت. براى 
الگوپذيرى از اين شــخصيت هم بايد در 
درجه اول شــناخت و معرفت نسبت به 
ســيره على اكبر(عليه السالم) در جوانان 
ايجاد شــود. جــوان به واســطه گوهر 
وجــودى اش به دنبال حق اســت و اگر 
اكبر(عليه السالم)  على  مانند  شخصيتى 
كه شهيد راه حق است براى نسل جوان 
تعريف شــود، بى گمان الگو خواهد شد. 
همــان گونه كه امام رضا(عليه الســالم) 
مى فرماينــد: اگر مردم زيبايى كالم ما را 
مى دانستند، از ما تبعيت مى كردند. اين 
طبيعت انسان است كه به زيبايى گرايش 
پيدا مى كنــد. نمود عينــى گرايش به 
زيبايى هاى معنوى در هشت سال دفاع 
مقدس آشكار است. در آن دوران جوانان 
به واسطه شــناخت و معرفت نسبت به 
دفاع و جهاد، زمينــه براى عرضه گوهر 
وجودى خــود را فراهم ديدنــد و پا به 
ميدان مبارزه گذاشتند. رفتار رزمندگان 
ما در دوران دفاع مقدس برگرفته از سيره 
الگوهايى چون على اكبر(عليه السالم) و 

قمر بنى هاشم(عليه السالم) بود. 
 وظيفــه هنرمنــدان و فعــاالن 
فرهنگــى بــراى نهادينــه كردن 
على  حضرت  شخصيتى  ويژگى هاى 
اكبر(عليه السالم) در جامعه به عنوان 

يك جوان معيار چيست؟
هنرمندان و رسانه ها بايد در مرحله نخست 
از نعمت شــناخت شخصيتى مانند على 
اكبر(عليه الســالم) بهره ببرند و ســپس 
گفتمان حاكم بر انديشه آن بزرگوار را در 
قالب هاى هنرى براى جامعه جوان ما كه 
براى شناحت و معرفت عطش دارد، ارائه 
كنند. اگر جــوان معيار به جامعه معرفى 
شود، جوان گرفتار الگوهاى كاذب نخواهد 
شــد. گرفتــارى در دام الگوهــاى كاذب 
ثمره اى جز اعتياد، سرخوردگى، پوچ گرايى 
و... ندارد، ثمراتى كه موتور محركه جامعه 

را خموده مى كند.

دكتر على سرلك در گفت وگو با قدس:

على اكبر «جوان معيار» براى جامعه ماست

به مناسبت ميالد باسعادت حضرت على اكبر
طايفه عشق، ميهمان دارند

رقيه توسلى
قبراق ترين كلمات صف كشيده اند... 
مى گويند مدينه حال ديگرى دارد 
و نخــل ها، مهربان تــر و پربارتر از 

هميشه ايستاده اند...
مى گوينــد قنداقه كــودك بنى 
هاشــمى، پُر از لبخند ثاراهللا شده 
است و شهر، از عطوفت يازدهمين 

پگاه شعبان، لبريز...
مى گويند طايفه عشــق، ميهمان دارند و گرماى تبسم حضرت ارباب، تِب حجاز 

را ناچيز كرده است... خانه بنى هاشم، شده است اقيانوس و صداى فرات مى آيد...
مى گويند، ليال بِنت اَبى مّره، تاريخ را از دوســت داشــتن والد و مولود، پُر ساخته 

است... از آيت... و ابى عبداهللا، پدرانه ترين نگاه هايش را به كربال مى بخشد...
مى گويند خواب از ســِر باطل پريده... مى گويند على بن الحسين(عليه السالم)، 
قرآن مى خواند با صوت نبى اهللا و قوم شريِف بنى هاشم را با اَمان نامه چه كار...؟ 

خانه خاندان نبوت، مالئكه باران است و كلمات از هم پيشى مى گيرند براى نوشتن 
از زيباروى عرب. براى پيشــواز آن هاشمى كه نينوا از دالورى اش رازها در سينه 

دارد. از شكيبايى و صالبتش.
يازدهمين روز شعبان، ملكوت باز به گردون سالم مى دهد و ُمحول الحال مى شود 
احوال جهان. و خانه مظلوم ترين فرزند فاطمه، غرِق هلهله و شيدايى است... غرِق 

كربال...
فرزندى كه پشت و پناه عاشقانه هاى پدر است، مى آيد... امامزاده اى از قبيله ايمان... 
على وااليى كه رخت عاشــورا بر تن مى كند و از قامتش - عباى حضرت ارباب - 

ناگفته ها در سينه دارد...
عمرى است جمالت عزم كرده اند از تسبيح سيد و ساالر بنويسند... از التهاب شور 
و شيرين چشــِم پدر... از ال اله اال اهللا الكبير المتعال... از فرزند آزادگى، از محمد 

مصطفايى كه على اكبر خوانده مى شود...
شعبان است و مى گويند مدينه حال ديگرى دارد....

«آيت اعجاز» منتشر شد
اعجاز-  «آيــت  مجموعه  معارف: 
حكايات و رواياتى شگفت از زندگى 
امام خمينى» تأليف محمد فتحى از 
انتشارات مؤسسه فرهنگى پيوند با 
امام، پس از اخذ مجوز از مؤسســه 
تنظيم و نشــر آثار امام خمينى، با 
شمارگان يك هزار نسخه در قطع 

وزيرى منتشر شد.
اين اثر تالشى است، براى به تصوير كشاندن گوشه هايى از عظمت روحى و معنوى 
امام راحل(ره)، تا خوانندگان بخصوص نســل جوان را با گوشه هايى از شخصيت 
حضرت امام در قالب خاطراتى جذاب، آشنا كند و نقش امدادهاى الهى را در جريان 

مراحل مختلف پيروزى انقالب اسالمى، به گونه اى مستند ارائه نمايد.
اين كتاب كه در سى امين نمايشگاه بين المللى كتاب تهران نيز عرضه شده در 
916 صفحه، با قيمت 45 هزار تومان روانه بازار نشــر گرديد. عالقه مندان براى 
تهيه اين مجموعه مى توانند با مراكز پخش «نشر شاهد، تلفن 09155100400 و 
انتشارات مؤسسه فرهنگى پيوند با امام تلفن 09155155069 تماس حاصل كنند 

و از تخفيف ويژه نيز بهره مند شوند.

 شاخص هاى مهم شهر اسالمى
 از نگاه مدير حوزه هاى علميه  

حوزه: عضو شوراى عالى حوزه هاى 
علميــه آبادانى و ارزانى، نشــاط و 
شــادابى، عبادت و عدالت و آرامش 
را از شاخص هاى مهم شهر اسالمى 

عنوان كرد.
آيت اهللا عليرضا اعرافى گفت: ارزش 
همه شــهرها و فيزيك شهرها به 

انسان هايى است كه در آن ها زندگى مى كنند؛ مكه سرزمين مهمى است؛ اما قوام 
اين شهر به وجود پيامبر خدا(صلى اهللا عليه و آله) است و مردمى كه در يك شهر 

هستند جان و روح آن مى باشند.
وى افزود: زمانى شــهرى داراى انسان هاى بزرگ خواهد بود كه نظام برنامه ريزى، 
طراحى، مهندسى، شهرسازى آن نيز با اين نگاه بلند ايمانى و اخالقى هماهنگ 
باشد، اين طور نيست كه ما نظام شهرسازى و فيزيكال شهر را جداى از روح و معنا 
بدانيم؛ از هنرهاى اسالم اين است كه عبادت محصور در يك معناى خاص نيست 
و در فلسفه اجتماعى اسالم تمام خدمات مى تواند با دو شرط به عبادت ختم شود.
امام جمعه قم تأكيد كرد: اول بايد خلوص در يك كار بوده و موجب گشايش در 
جامعه باشد تا آن عبادت محسوب شود و با اين معنا هر نوع كارى مى تواند عبادت 

باشد و اين سفره بسيار خوبى است كه خداوند پهن كرده است.

اجراى قانون نيازمند 
مجرى قدرتمند است 

حوزه: آيت اهللا مصباح يزدى، حاكميت واليت 
فقيه را حاصل مجاهدت علما دانست و گفت: 
بايد از زحمات چندين ساله   علما و بزرگان دين 
به عنوان «فرصت» در برابر شبهه افكنى هاى 
دشــمن و شياطين بخصوص شبهاتى كه در 

فضاى مجازى مطرح مى شود، بهره ببريم. 
آيت اهللا محمد تقى مصباح يزدى، در همايش 
«واليت فقيه؛ راهبرد تشيع در مدل حكومتى 
اسالم»، در تاالر نور مشهد مقدس، با بيان اينكه 
قانون خود به خود عمل نمى شود، افزود: برخى 
قانون شكنى مى كنند و اگر مجال يابند زندگى 
را به فساد مى كشانند، بنابراين مجرى قانون 
بايد مجرى قدرتمندى باشد تا كسانى را كه از 
روى ظلم به ديگران تجاوز مى كنند، مجازات 
نمايد. رئيس مؤّسسه آموزشى و پژوهشى امام 
خمينى(ره)، حاكميت واليت فقيه را حاصل 
مجاهدت علما دانســت و تصريح كرد: اكنون 
كه از نعمت واليت فقيه برخورداريم، بايد آن 
را قدر بدانيم تا به تاوان كفران نعمت گرفتار 
نشويم، زيرا خدا ضمانت نكرده هيچ نعمتى را 

براى يك گروه تا ابد ثابت نگه دارد.

گردهمايى مبلغان غيرايرانى 
در مشهد و قم 

غيرايرانى،  مبلغــان  بزرگ  گردهمايى  مهر: 
اعزامى ماه مبارك رمضان به خارج از كشور با 
همكارى سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمى در 
مشهد مقدس و قم برگزار شد.  حجت االسالم 
والمسلمين محسن قرائتى، رئيس ستاد اقامه 
نماز كشور به بيان مهم ترين نكات تبليغى كه 
هر مبلغ الزم اســت داشته باشد، اشاره كرد و 
واجب بودن هجرت براى تبليغ دين، داشــتن 
اخالص درامر تبليغ، ساده زيستى مبلغ، ساده 
و روان صحبــت كردن، بيان احاديث و روايات 
معتبر، پرهيز از ورود به مســائل سياســى و 
بهره گيرى از امكانات افراد خير در امور تبليغى 
و كسب مهارت هاى الزم در امر تبليغ را از جمله 

ويژگى هاى يك مبلغ خوب دانست.

ايجاد وحدت در جهان
راه برون رفت از مشكالت 

مهر: نشست علمى «صلح كليد امنيت جهانى 
در پرتو پيام رسول اهللا(صلى اهللا عليه و آله)» 
با نگاهى به زندگى، آرا و انديشه هاى آيت اهللا 
عالمه حاج ميرزا خليــل كمره اى از مناديان 
وحدت اســالمى در پژوهشگاه علوم انسانى و 

مطالعات فرهنگى در تهران برگزار شد.
آيت اهللا «محسن اراكى»، دبيركل مجمع جهانى 
تقريب طى سخنانى در اين نشست گفت: اينكه 
همواره مصلحان جوامع بشرى بويژه مصلحان 
جامعه اسالمى بر پيام وحدت و وحدت گرايى 
تأكيد داشــتند، به اين ســبب است كه آن ها 
ايمان دارند تنها راه برون رفت جوامع بشــرى 
از مشــكالت و پراكندگى، وحدت است.وى در 
ادامه با اشــاره به جامعيت شخصيت آيت اهللا 
كمره اى، تأكيد كرد: آثار علمى اين انديشمند 
بزرگ در همه عرصه هاى دينى قابل توجه و آثار 

گرانسنگى از ايشان برجاى مانده است.
آيــت اهللا اراكى افزود: مرحوم كمره اى با فقه، 
اصول، تفسير، فلسفه، معارف عمومى و مسائل 

اجتماعى اسالم آشنا و صاحب نظر بوده است.
دبيركل مجمع جهانى تقريب براى انتشار آثار 
مرحوم كمره اى از سوى مجمع تقريب مذاهب 
اســالمى اعالم آمادگى كرد تــا با همكارى 
حجت االســالم ناصرالدين كمره اى فرزند آن 

مرحوم انديشه هاى اين فيلسوف عرضه شود.

از برترين آثار جشنواره 
 نامه اى به امام رضا

قدردانى مى شود 
المللى  بين  دوازدهمين جشــنواره  معارف: 
نامه اى به امام رضا (عليه السالم) برترين آثار 
رســانه اى مرتبط با اين جشنواره را انتخاب و 

مورد تجليل قرار مى دهد. 
اهالى رســانه مى توانند آثار خــود را كه در 
ارتبــاط با اين رويــداد رضوى در رســانه ها 
منتشــر كرده اند،  بــه دبيرخانه جشــنواره 
بين المللى نامه اى به امام رضا (عليه الســالم) 
ارســال كنند. آثار ارسالى بايد درباره مسائل، 
موضوعات و رويدادهاى مرتبط با جشــنواره 
بين المللى نامه اى به امام رضا(عليه الســالم) 
باشد.  دوازدهمين جشنواره بين المللى نامه اى 
به امام رضا (عليه الســالم)  مرداد ماه امسال 
دربخش هاى بين المللى، ملى، استانى و ويژه  

در مازندران برگزار مى شود.

آيا رشد جسمى و فكرى 
به معناى بالغ شدن نيست؟

نشر احكام: رشد جسمى يا فكرى به معناى 
بالغ شدن نيست؛ هر چند معموال در پسران 
رشــد فكرى و بلوغ با هم حاصل مى شــود و 
در دختران با رســيدن به سن بلوغ، اين رشد 
پيدا نمى شود. به هر حال اگر نوجوانى به حد 
رشــد فكرى رسيده، ولى از نظر شرعى نابالغ 
است، تكليفى ندارد. (برگرفته از كتاب «رساله 

مصور»، ج1، ص 40.)

يك حديث / يك تصوير

دارالشفا

خبر

معرفى كتاب

جوان به واسطه 
گوهر وجودى اش 
به دنبال حق است 
و اگر شخصيتى 
مانند على اكبر كه 
شهيد راه حق است، 
براى نسل جوان 
تعريف شود، بى گمان 
الگو خواهد شد

بــــــــرش

پرسمان

مهارت هاى زندگى را
 افزايش دهيد

همســرم غر مى زند. فقــط منفى ها را 
مى بيند. ناشــكر اســت. ابــراز محبت 
نمى كند. زندگى مان ســرد و افســرده 
اســت. به ظاهر با هم هستيم و به واقع 

با هم نيستيم. آيا او قابل اصالح است؟

پاسخ ما:
زندگى تان را بررسى كنيد. حالت هايى 

كه نوشته ايد، طبيعى نيست. 
اكنون اين چند كار را انجام دهيد:

- با مشاورى دانا و توانا مالقات حضورى 
انجام دهيد.

- از چشم همسرتان نيز به مسائل بنگريد. 
شايد، ايشان نيز حرف هايى دارند.

- در پى اصالح زندگى تان باشــيد، نه 
دنبال شناسايى مقصر.

- دربــاره زندگــى زن و شــوهرى و 
مهارت هاى مديريــت آن، چند كتاب 

قوى بخوانيد.
ابتدا اين دو كتاب را به دقت بخوانيد و 

راهكارهايشان را عملى كنيد: 
«همســردارى»، نوشته آيت اهللا ابراهيم 
امينى و «فرهنگ خانواده» نوشته على 

اكبرمظاهرى.

خبر

احكام

اين  است.  گرايى  حق 
رابطه  كنار  در  ويژگى 
پسر و پدرى چه نقشى 
ايشان  براى  كربال  در 

حــق را بــا معيــارش 
تشــخيص داد. ايشان از 

قبراق ترين كلمات صف كشيده اند... 
مى گويند مدينه حال ديگرى دارد 
و نخــل ها، مهربان تــر و پربارتر از 

مى گوينــد قنداقه كــودك بنى 
هاشــمى، پُر از لبخند ثاراهللا شده 
است و شهر، از عطوفت يازدهمين 

اعجاز-  «آيــت  مجموعه   
حكايات و رواياتى شگفت از زندگى 
امام خمينى» تأليف محمد فتحى از 
انتشارات مؤسسه فرهنگى پيوند با 
امام، پس از اخذ مجوز از مؤسســه 
تنظيم و نشــر آثار امام خمينى، با 
شمارگان يك هزار نسخه در قطع 

عضو شوراى عالى حوزه هاى 
علميــه آبادانى و ارزانى، نشــاط و 
شــادابى، عبادت و عدالت و آرامش 
را از شاخص هاى مهم شهر اسالمى 

آيت اهللا عليرضا اعرافى گفت: ارزش 
همه شــهرها و فيزيك شهرها به 

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

 به شماره سامانه 903270003 ارسال كنند.

معارف

خبر

 معارف / سيد محمد مهدى موسوى    
دبير سابق ستاد همكارى هاى حوزه و آموزش 
و پــرورش گفت: به تعبير صريح مقام معظم 
رهبرى ســند 2030 يونسكو كه تحت نفوذ 
قدرت هاى دنياست، حق ندارد براى ملت هاى 
دنيا با فرهنگ هاى مختلف، تكليف مشخص 
كند و همان طور كه ايشان فرمودند اينكه ما 
برويم ســندى را امضا كنيم و بعد هم بياييم 
بى ســروصدا آن را اجرا كنيم، اين كار بسيار 

غلطى است و بايد جلوى آن را گرفت.
حجت االسالم والمسلمين دكتر على ذوعلم در 
گفت و گو با قدس افزود:  سند 2030 يونسكو با 
اينكه در هيچ مرجع قانونى در كشور ما تصويب 
نشده، اما متأسفانه به گونه اى رونمايى شده و 
مورد تبليغ قرار گرفته كه گويا يك سند و برنامه 
معتبر است. البته برخى دوستان و دغدغه مندان 
انقالبــى در وزارت آموزش و پــرورش به اين 

مســئله معترض بوده و هستند كه اساساً چرا 
بايد متنى كه نهايى نشده و به تصويب قانونى 

نرسيده، به عنوان سند رونمايى شود؟
وى در خصوص  ادبيات حاكم بر بخش هايى 
از اين سند گفت: اين سند ناشى از گفتمان و 
ادبيات سكوالريستى و مغاير با فلسفه تعليم 
و تربيت اســالمى ماســت، ضمن آنكه واقعاً 
پرسش ما اين است كه چرا بايد مبناى حركت 
آموزش و پرورش يك متنى باشد كه منشأ آن 
خارج از مرزهاى ماست و از يونسكو سرچشمه 
مى گيرد؟ آيا يونســكو بايد بــراى ما تعيين 
تكليف كند و تحوالت ما در آموزش و پرورش 
بر اين مبنا باشد و از حرف ها و شعارهاى آن ها 
تبعيت كنيم يا اينكه بايد بر اساس مبانى خود 

حركت تحولى خود را برنامه ريزى نماييم؟
البته آنجا كه برنامه هاى ما همســو با اهداف 
يونسكو اســت، مى توانيم آن ها را به يونسكو 

عرضه و ارائه دهيم كه اين كار را هم مى كنيم.
ذوعلــم افزود: با اينكه ســند تحول بنيادين 
آموزش و پرورش هنوز به يك برنامه عملياتى 
تبديل نشــده اســت، متن 2030 يونسكو 
منتشــر شــده و ما مى بينيم با شاخص ها و 
هدف گذارى هاى كمى و مشــخصى، شــعار 
يونسكو در حال پيگيرى است و به آن بها داده 
مى شود! تلقى بنده اين است كه ما با توجه به 
پشــتوانه غنى و عظيِم معرفتى و فلسفى كه 
داريم و نيز تجربه هــاى موفقى كه در عرصه 
داخل با بهره گيرى از نخبگان و صاحب نظران 
ذى صــالح در برنامه ريــزى كالن آموزش و 
پرورش كشور داشته ايم، نيازى به رهنمودهاى 
يونسكو نداريم و نبايد كشور و جامعه خود را 
همرديف اكثر كشورهايى بدانيم كه با تفكر و 
انديشه يونسكو مى خواهند در عرصه تعليم و 

تربيت به پيشرفتى برسند.

وى گفت: به لطف الهى مــا داراى يك برنامه 
تحولِى عميق بر مبناى فلسفه تعليم و تربيت 
اسالمى هستيم و بايد همين را در صحنه عمل 
به فعليت درآوريم. دوســتان مــا در آموزش و 
پرورش نيز گرچه اغلب اين گونه مى انديشند، اما 
بايد توجه عميق ترى به تفاوت هاى اساسى بين 
تعليم و تربيت اسالمى و انقالبى خود با ادبيات 
حاكم بر سند 2030 يونسكو داشته باشيم. در 
اينجا آنچه ضــرورت دارد، اينكه بايد نگاه مان 
به درون باشــد و در عين حال ضمن استفاده 
از تجربيات موفق ديگر كشورها، مراقب باشيم 
چارچوب متن و ســند تحولى ما نبايد متاثر از 
بيگانگانى باشد كه اهداف و آرمان هاى انقالبى 
ما برايشان مهم نيست، بلكه با آن دشمنى دارند.

حجت االسالم والمسلمين دكتر على ذوعلم در گفت و گو با قدس:

به جاى يونسكو دنبال مبانى اسالمى و انقالبى خود باشيم

مشاور: على اكبرمظاهرى
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

80درصد كل پول كشور در اختيار2 درصد مردم   تسنيم: نماينده ادوار مجلس با اشاره به فاصله طبقاتى ايجاد شده در سال هاى اخير گفت: 80درصد كل پول كشور در اختيار دو درصد مردم است.
غالمرضا مصباحى مقدم، متذكر شد: بنگاه دارى بانك ها سبب شده بيش از 50 درصد سرمايه بانك ها در بنگاه هاى خودشان باشد، بنابراين بانك ها به جاى اينكه به ديگران خدمات بدهند به خود خدمات مى دهند؛ 

معلوم است كه اين بانك نمى تواند به مردم خدمات بدهد.

ورود روزانه 50 كانتينر از تركيه 
واردات و قاچاق پوشاك توليد را به تعطيلى كشاند 

خبر  طوســى:  اقتصاد/زهرا 
درصــد   50 چــراغ  خاموشــى 
خياطى هــاى تهــران كه حبيب 
طهماسبى نيك رئيس اتحاديه اين 
صنف از آن سخن مى گويد نشان 
از خيز بلند واردكننــدگان براى 
تسخير بازار پوشاك كشور مى دهد.
طهماســبى نيك در گفت و گو با 

خبرنــگار ما از 4000 واحد خياطى زنانه و مردانه در تهران صحبت مى كند كه 
اكنون كركره بيشتر از 2000 واحد آن پايين كشيده شده است.

وى فعاليت50 درصد بقيه با كمتر از نيمى از ظرفيت را در بازارى توصيف مى كند 
كه به عقيده وى با تركتازى افرادى ســودجو در ايــن عرصه اندك اندك رو به 
خاموشى مى گذارد. وى معتقد است كه جلوگيرى از ورود كاالى قاچاق و بستن 
تعرفه باالى گمركى به اين اجناس كه هزاران كارگر را خانه نشين كرده اند راحت تر 
از مرزبانى براى جلوگيرى از داعش است و اگر مسئوالن به اين باور رسيده بودند 

امروز 2000 شاغل در اين صنف به جمع بيكاران كشور اضافه نشده بود. 
اين اتفاق در حالى رخ داده اســت كه به گفته اكبر تركى نماينده مجلس روزانه 
50 كانتينر پوشــاك فقط از تركيه وارد كشور مى شود. موضوعى كه علت آن را 
دكتر شــمس اردكانى عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگانى تهران قيمت پايين 
چرم و پوشــاك در تركيه و سودآور بودن قاچاق آن در داخل ايران ذكر مى كند. 
سود سرشارى كه حتى سبب شد پاى دختر يكى از وزراى كابينه يازدهم را نيز 

به دليل واردات البسه خارجى به تعزيزات حكومتى باز كند.
گلناز نصراللهى مدير كل صنايع نســاجى و پوشاك وزارت صنعت گردش مالى 
صنعت پوشــاك را در دنيــا 800 ميليارد دالر و حميد قبــادى دبير كار گروه 
ســاماندهى مد و لباس همين گردش مالى را درايــران به نقل از بانك مركزى 
8 ميليــارد دالر مى داند كه به معناى فــروش يك درصد لباس دنيا در بازار 80 
ميليونى كشور است. با وجود اين جاذبه، خسرو تاج رئيس سازمان تجارت كشور 
تأييد مى كند كه ساالنه دو ميليارد دالر پوشاك و قاچاق در ازاى 6 ميليون دالر 
واردات رســمى انجام مى شود، رويدادى كه سبب شده مجتبى دروديان رئيس 
اتحاديه پيراهن دوزان تهــران با گاليه از آن به خبرنگار ما بگويد كه چرخ يك 
سوم توليدكننده هاى اين صنف به خاطر واردات بى رويه البسه خارجى از حركت 

ايستاده است.
  نفس به شماره افتاد

دروديان با اشاره به اينكه اجناس با قيمت كمتر از توليد داخل وارد كشور مى شوند 
معتقد است 3500 واحد توليدى پيراهن در تهران با اين اوضاع واردات نفسشان 

به شماره افتاده و اگر فكرى برايشان نشود اين صنعت به كما خواهد رفت. 
محســن مرادى رئيس اتحاديه توليدكنندگان پوشاك در مشهد نيز با اشاره به 
تعطيلى كارخانجات بزرگى چون مهسا توس در اين شهر با 600 كارگر به خبرنگار 
ما مى گويد: كه سودهاى بانكى 23 درصدى در كنار واردات دست به دست هم 
داده اند تا تقريباً نيمى از توليد كنندگان در اين صنف چرخ هاى خود را بفروشند 

وخانه نشين شوند. 
محمد شــكريه نايب رئيس شوراى اصناف كشور هم در گفت و گو با خبرنگار ما 
تعرفه هاى مواد اوليه، نداشتن نقدينگى، رقابتى نبودن كاالهاى داخلى نسبت به 
قيمت ارزان پوشاك خارجى از داليل اصلى تسخير بازار توسط كاالهاى تركيه و 

چين و بتازگى برندهاى اروپايى اعالم مى كند.
وى با اعالم اينكه بخشــى از صنايع بزرگ پوشاك كشور با كمتر از ظرفيت 
اسمى خود مشغول به كار هســتند، احياى توليد داخلى را نيازمند حمايت 
دانسته و مى گويد: بايد ضمن دادن تسهيالت به توليد كنندگان با سود كم و 
به روزآمد كردن طراحى ها و همچنين تجهيزات مورد نياز، براى خريد كاالى 
ايرانى فرهنگ سازى كنيم چون وضعيت به گونه اى است كه عالقه مندى به 
اجناس خارجى سبب شده كه بخشى از توليدات با كيفيت داخلى نيز با برند 

ترك در بازار عرضه شود.

معاون سازمان برنامه و بودجه:
35 درصد اقتصاد كشور ماليات پرداخت مى كنند

ايسنا:معاون توسعه امور علمى و 
فرهنگى سازمان برنامه و بودجه 
كشور گفت: 40 درصد از اقتصاد 
ايران معــاف از پرداخت ماليات 
اســت و از 60 درصد باقيمانده 
نيــز 25 درصــد فــرار مالياتى 
داريــم و در نهايــت فقــط 35 
درصد از اقتصاد كشــور ماليات 

پرداخت مى كنند.
محمدرضا واعظ مهدوى اظهار كرد: درآمدهاى كشــور در بودجه 1396 حدود 
159 هزار ميليارد تومان و هزينه ها 236 هزار ميليارد تومان اســت و اين تفاوت 
درآمدها و هزينه ها حدود 70 هزار ميليارد تومان است و اين نبود تعادل از عوامل 

بى ثباتى كشور در برنامه ريزى هاى اجرايى است.

40 درصد تسهيالت بانكى در اختيار200شركت بزرگ
ايرنا:  بانك مركزى جمهورى اســالمى اعالم كرد: 200 شخصيت حقوقى اول 
دريافت كننده تســهيالت بانكى، 40/3 درصد تســهيالت پرداختى را به خود 

اختصاص داده اند.
200 شخص حقوقى حائز دريافت بيشترين ميزان تسهيالت، عموماً زيرمجموعه 
كارگاه هاى بزرگ صنعتى به شمار مى روند كه سهم قابل توجهى از توليد، اشتغال 
و صادرات را به خود اختصاص مى دهند و به تبع آن از منابع بانكى بيشترى به 

شرح ذيل برخوردارند.
همچنين به يكصد شخصيت حقوقى اول دريافت كننده تسهيالت بانكى 31/5 

درصد تسهيالت پرداختى اختصاص يافته است.

گزارش روز

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى   در اصل 
43و44 قانون اساسى بخش تعاون ضامنى 
براى تأمين اســتقالل اقتصادى جامعه و 
ريشــه  كن كردن فقــر و محروميت تلقى 

شده است.
بررسى ها نشــان مى دهد كه سهم بخش 
تعاون از اقتصاد كشــور تنها هفت درصد 
است و تا ســهم 25 درصدى خود فاصله 
زيادى دارد. اين در حالى است كه تعاونى ها 

از جمعيت 20 ميليونى برخوردار هستند.
اما بــه گفته كارشناســان اقتصادى طى 
ســال هاى اخيــر بخش تعــاون به دليل 
حاكميت دولــت وهمچنيــن انحراف از 
مســير، ضعف نظارت ها، عمالً نتوانســته 
به اهداف مورد نظر جامه عمل بپوشــاند 
كه تعطيلــى 50 هزار تعاونــى و ريزش 
گســترده نيروها در اين بخش گواهى بر 
اين مدعاست. كارشناسان معتقدند بخش 
تعاون كه عنصر ثروت زاى كشور در بخش 
اشتغال و ســرمايه تلقى مى شد امروز به 
دليل ناماليمات و توجه نداشتن دولت به 
اين بخش به يك بخش خنثى و فقير در 

اقتصاد كشور تبديل شده است.

  اهدافى كه محقق نشد 
در اين رابطه عضو كميســيون اقتصادى 
مجلــس بــه خبرنــگار ما گفــت: در 
سياســت هاى اصــل 44 و همچنين در 
برنامه پنجم به توســعه بخــش تعاون 
تأكيد جدى شــده تا ظرفيت اين بخش 
در اقتصاد ملى افزايش يابد كه مجريان 
در راستاى اين برنامه بلندمدت در عمل 

موفق نبوده اند.
على اكبر كريمى با بيان اين كه به همين 
دليل مجلس در قانون برنامه ششم احكامى 
را بــراى حمايت و تقويــت بخش تعاون 
پيش بينى كرد، اظهار داشت: بحثى كه در 
اين جا بايد مورد توجه قرار بگيرد اين است 
كه بخش تعاون يك ماهيت مالكيتى دارد 

تا حاكميتى.
وى اظهارداشــت: تعاونى ها سهم بسزايى 
در فعاليت هــاى اقتصادى كشــور دارند 
اما مشــكلى كه وجود دارد اين است كه 
تعاونى هاى بزرگ و فعاليت هاى بزرگى كه 
ماهيت تعاونى دارند اغلب در دست دولت 
قرار داشــته وبه نوعى در ســيطره دولت 
هستند. اين نماينده مجلس تصريح كرد: 
اين در حالى اســت كه چنين بخش هايى 
كه عام المنفعه و اقتصادى اســت بايد از 
تصديگرى و بدنــه دولت كنده و به مردم 

واگذار شوند.

كريمــى افزود: بــه عنوان مثــال اكنون 
فعاليت هايى كه در سازمان تعاون روستايى 
انجام مى شود ماهيت تعاونى دارد وعمده 
كارهايــى كه مربوط به توليد و صنعت در 
كشاورزى است از طريق اين سازمان انجام 
مى شــود كه به هر حال بخشى از مسائل 
كالن در آن بــه صورت تصديگرى صورت 
مى گيرد كه قابل واگذارى به تعاونى هاى 

مردمى است.
وى همچنين بر اجراى دقيق اساســنامه 
و برنامه هــاى تعاونى ها بــراى جلوگيرى 
از انحــراف تأكيد كرد وگفــت: اين گروه 
مى توانند با تشكيل اتحاديه هاى تعاونى ها 
و يا تشكيل شركت هاى خدمات مديريتى 
وفروش محصوالت تعاونى در كشور زمينه 
فروش بى واسطه محصوالتى مانند پسته، 
كشمش، صنايع دستى، محصوالت خرد 
وحتى پرتيراژ را فراهم كنند كه اين مسئله 
با تشــكيل چنين كانون ها وتشكل هاى 

مركزى محقق مى شود.
وى با اشاره به تعطيلى 50 هزار تعاونى طى 
ســال هاى اخير به دليل ركود اقتصادى و 
نبود توجه به اين بخش گفت: به هر حال 
بخشــى از اين تعطيلى ها مشابه تعطيلى 
در ســاير بخش هاســت و در حقيقت ما 
در بخش هاى خصوصــى، توليد، صنعت، 
خدمات و ديگر بخش ها تعطيلى كم نداريم 
كه بخش تعاون هم از اين امر مســتثنى 

نيست.
كريمى بخشــى از اين مشكالت را نيز به 
خاطر انحراف تعاونى ها از كاركرد و برنامه 
اصلى و نبــود نظارت دانســت و تصريح 
كرد: به عنوان نمونه در يك مقطع برخى 

تعاونى ها وارد مرحله كارخانه دارى شدند 
و به دليل ساز و كار پيچيده اداره شركت 
در قالب تعاونى، اختالفاتى بوجود آمد كه 
همين مسئله موجب شد كار تعاونى ها به 

مشكل بخورد.

   دولت حمايت نمى كند
يكى ديگر از نمايندگان مجلس هم با بيان 
اين كه طبق قانون اساســى اقتصاد كشور 
به ســه بخش دولتى، خصوصى وتعاونى 
تقسيم شده است، دســت داشتن دولت 
در بخش تعاون را مــورد انتقاد قرار داد و 
گفت: تعاونى ها از ابتداى انقالب تا كنون 
يك دوران اوج و يك دوران افول داشته اند 
به طورى كه در زمان انقالب وجنگ نقش 
كنترل كننده وبرقرار كننده تعادل در توليد 

و اقتصاد كشور را بر عهده داشتند.
مســعود رضايى با اشاره به اين كه در يك 
مقطع تعاونى هــا راه انحرافى رفتند افزود: 
به عنوان مثال اين شــركت ها با ورود به 
بخش مسكن وكاالهاى مصرفى مقدارى 
سوء استفاده واجحاف كردند كه اطمينان 
جامعه را نسبت به اين بخش كمرنگ كرد.

وى تصريح كرد: اين مسائل همچنان ادامه 
پيــدا كرد به گونه اى كه با توجه دولت به 
بخش خصوصــى ودولتى و نبود توجه به 
بخش تعاونى اكنون احســاس امنيت در 
اين بخش مهم وحساس ديده نمى شود و 
به عبارتى اين بخش در حاشيه قرار گرفته 
است كه تعاونى ها نيز از اين مسئله ناراحت 

هستند.
اين عضو كميســيون اجتماعى مجلس 
با بيان اين كه در حــال حاضر حمايت 

از بخــش تعاونى به طور كلى برداشــته 
شــده اســت، كه به هميــن علت اين 
بخش احســاس افول و رخوت مى كند، 
اظهارداشت: همين مسئله موجب ريزش 
نيروها در بخش تعاونى هم شده كه اگر 
بخش تعاون بخواهد جان بگيرد وحركت 
كند بايد شــرح وظايف براى آن تعريف 
شــود وخطوط ومرزبندى اين بخش هم 
مشخص شــود. وى تعرف شرح وظايف 

را به منزلــه جلوگيرى از 
دخالــت دولــت و بخش 
تعاون  خصوصى در بخش 

عنوان كرد.
وى تصريــح كــرد: طــى 
ســال هاى اخيــر برخــى 
ومرز  خــط  از  تعاونى هــا 
وچارچــوب وظايف قانونى 
خود خارج شدند وموجبات 
افول ونــزول اين بخش را 
فراهم كردند كه در حقيقت 
برخى  مانند  بحران هايــى 
تخلفــات در شــركت هاى 
ســرمايه گذارى ســهامى 
بخش مسكن ويا مؤسسات 

مالى بوجود آمد.
وى با انتقاد از نبود نظارت ها در اين بخش 
تصريــح كرد: حتى برخى شــركت هاى 
توليد پوشاك كه در قالب تعاونى فعاليت 
مى كردند به صنعت ســاختمان دســت 
انــدازى كردند و برخى ديگر نيز بانك ها 
و صندوق ها را تشــكيل دادند واز مردم 
پول هايى گرفتند كه همين مسائل منجر 
به معضالت ومشكالت فعلى شده است.

يك ضلع اقتصاد ايران دركما

توليد محصول بدون مشترىركود، 50هزار تعاونى را تعطيل كرد
اگر نــگاه كوتاهى بــه صنايــع و ظرفيت هاى 
اقتصادى كشور بيندازيم و آن را با ميزان توليد 
و صــادرات كاالهاى صنعتى مقايســه كنيم، 
حلقه هاى مفقوده زيادى مشــاهده مى كنيم. به 
طور قطع يكى از گمشده هاى اصلى كارگاه ها و 
توليدات صنعتى در كشورمان عدم شناخت بازار 
و بى توجهى به تمايالت مصرف كنندگان است. 
به طور ناخودآگاه توليد كنندگان داخلى توجهى 
به بازار ندارند و تنها سعى مى كنند به هر طريقى 
قيمت تمام شده محصول خود را كاهش دهند 
تا از اين طريق (كاهــش قيمت) بازار را مجاب 
به خريد محصوالتشان كنند. اين موضوع وقتى 
اهميت بيشــتر پيدا مى كند كــه كاالى توليد 
داخــل به بيرون از مرزها صادر شــود، آن وقت 
ضعف هاى ديده نشده محصوالت، بيش از پيش

 آشكار مى شود.
زمانى كــه كااليى بــدون توجه بــه تمايالت 
مصرف كننده وارد بازار مى شود، فروش آن سخت 
خواهد بود و نمى تواند جايگاه مناســبى در بازار 
پيدا كند. به طور ســنتى صنعتگران كشورمان 
مهم ترين عامل خريد را همچنان قيمت مى دانند 
و معتقدند بايد به هر روشى، قيمت تمام شده كاال 
را كاهش داد تا مصرف كنندگان تمايل بيشترى 
براى خريد داشته باشند. گرچه در هر شرايطى 
توليد كنندگان بايد قيمت تمام شــده كاالها را 
در بازارهاى رقابتى كاهش دهند، اما در بيشــتر 
موارد اين كاهش قيمت تمام شــده، بر ســطح 
كيفى محصول اثر مى گذارد و بازار به ســرعت 
متوجه سطح كيفى محصول مى شود و ذهنيت 
مصرف كنندگان نسبت به آن كاال نيز مخدوش 
خواهد شــد. كارشناســان معتقدند بزرگ ترين 
عامل خريــد مجدد ذهنيت و تجربه اســتفاده 
مصرف كنندگان است، بر اين اساس بسيارى از 
كاالهاى موجود در بــازار يك بار مصرف و براى 
هميشه كنار گذاشته خواهند شد. حتى اگر پس 
از آن تغييرات شگفت انگيزى در توليد آن كاالها 
ايجاد شود، ديگر تغيير ذهن مخاطبان به سادگى 

امكان پذير نخواهد بود.
متأســفانه ذهنيت مردم از كاالهــاى ايرانى در 
كشــورمان مناســب نيســت. به همين دليل 
توليدكننــدگان داخلــى در گام اول بايد تمام 
تــالش خود را بكارگيرند تا اين ذهنيت را تغيير 
دهند. بسيارى از توليدات داخلى با كيفيت باال 
و بسته بندى مناسب توليد مى شوند، اما اكثريت 
توليدات داخلى با همان نگاه كاهش قيمت تمام 
شده، محصولى فاقد اســتانداردهاى الزم توليد 
مى كنند. تغيير ذهنيت مردم نســبت به كاالى 
داخلى تنها با شــعار حل نخواهد شد، بايد مردم 
تغييرات عمده و محسوســى را در توليد داخلى 
احساس كنند تا با گذشــت زمان سطح اعتبار 

كاالى داخلى افزايش يابد.
از منظر ديگــر يكى از مهم  تريــن محورهاى 
اقتصاد مقاومتى برون نگرى در اقتصاد اســت. 
بــرون نگــرى در اقتصاد بدان معناســت كه 
توليدكنندگان كشــورمان محصولى را توليد 
كنند كه قابل رقابت بــا ديگر توليد كنندگان 
بين المللى باشــد. به طور طبيعى در بيرون از 
مرزها فروش كاالهاى ايرانى بسيار سخت تر از 
داخل كشور است. زيرا تعرفه گمركى و رقابت با 
برندهاى بسيار معروف كار مشكل ترى نسبت به 
داخل كشور است. بنابراين بايد توليدكنندگان 
بــراى محصــوالت صادراتى خــود تحقيقات 
گسترده انجام دهند، تا با ويژگى ها و رفتارهاى 
مصرف كنندگان در بازارهاى مقصد آشنا شوند و 
بدين ترتيب كااليى متناسب با نياز و ترجيحات 
آنان توليــد و صادر كنند. حتــى در برخى از 
موارد بســته بندى ها براى كشورهاى مختلف 
بايد متفاوت و بر اســاس فرهنگ و ترجيحات 
كشورهاى مقصد باشد. اگر كاالى ايرانى از سوى 
مصرف كنندگان ساير كشورها مطلوب ارزيابى 
شــود، به طور مسلم توليد و اشتغال به صورت 
گســترده اى افزايش خواهد داشت و به اهداف 

اقتصاد مقاومتى نزديك تر خواهيم شد.

يادداشت

در حقيقت ما 
در بخش هاى 

خصوصى، توليد
صنعت، خدمات 
و ديگر بخش ها 

تعطيلى كم نداريم 
كه بخش تعاون
 هم از اين امر 

مستثنى نيست

بــــــــرش

معاون توسعه امور علمى و 
فرهنگى سازمان برنامه و بودجه 
 درصد از اقتصاد 
ايران معــاف از پرداخت ماليات 
 درصد باقيمانده 
 درصــد فــرار مالياتى 

درصد از اقتصاد كشــور ماليات 

خبر   
درصــد   
خياطى هــاى تهــران كه حبيب 
طهماسبى نيك رئيس اتحاديه اين 
صنف از آن سخن مى گويد نشان 
از خيز بلند واردكننــدگان براى 

طهماســبى نيك در گفت و گو با 

جوابيه 

اقتصاد: بــه دنبال درج گزارشــى با عنوان 
«سرمايه گذاري خارجى پس از برجام نصف 
شد» به اطالع مى رســاند اطالعات ارائه شده 

نيازمند بازنگرى مى باشد.
روابــط عمومى ســازمان صنايــع كوچك و 
شهرك هاى صنعتى ايران، تأكيد كرده است در 
صفحه اقتصادى روز چهارشنبه مورخ 96/2/13 
آن روزنامه به نقل از معاون وزير صنعت، معدن 
و تجارت به اشتباه آورده شده است، «از 160 
ســرمايه گذاري تنها 7 طرح عملياتى شده 
اســت»، كه آمار منتشر شــده صحيح نبوده 
است. در حالى كه براساس مستندات موجود، 
«تصويب 172 طرح سرمايه گذاري خارجى به 
ارزش 8/8 ميليارد دالر كه 160 طرح به ارزش 
7 ميليارد دالر آن به مرحله اجرايى رســيده 

است»، صحيح مى باشد. متأسفانه خبرگزارى 
صدا و سيما نيز آمار سرمايه گذاري خارجى را 
به اشتباه از معاون محترم وزير صنعت، معدن 

و تجارت نقل نموده است. همچنين به اطالع 
مى رساند در طول خدمت دولت تدبير و اميد 
و پس از اجراى برجام شــاهد رشد چشمگير 

سرمايه گذاري خارجى در شهرك ها و نواحى 
صنعتى كشور بوده ايم به طورى كه حدود 89 
سرمايه گذار خارجى به ارزش 1/8 ميليارد دالر 
در شهرك ها و نواحى صنعتى سرمايه گذاري 

نموده اند.

توضيح قدس: منبع آمار ارائه شده در اين 
گزارش خبرگزارى صدا و ســيما بوده است. 
در خبر اين خبرگزارى به نقل از مديرعامل 
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاى صنعتى 
آمده بود: تاكنون 7 طــرح از مجموع 160 
طرح سرمايه گذاري خارجى منعقد شده در 
شــهرك ها و نواحى صنعتى كشور عملياتى 
شده اســت. بنابراين مسئوليت درستى آمار 

ذكر شده برعهده اين خبرگزارى است.

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

160 طرح سرمايه گذاري خارجى به مرحله اجرا رسيد

 مسعود زينلى 

خبر

 تعاون  



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
مثل  جوانانى  اسالم،  از صدر  برهه  يك  جز  اسالم  تاريخ 

جوان هاى ايران ما سراغ ندارد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا قاضى الحاجات

 دوشنبه 18 ارديبهشت 1396 11 شعبان 1438 8 مى 2017 سال سى ام  شماره 8393  

آبزرور
روزنامــه آبــزرور- چاپ انگليس- در آســتانه 
انتخابات سراسرى بريتانيا به سخنان انتخاباتى 
جرمى كوربين - رهبر حزب كارگر- مى پردازد 
كــه برنامه هاى مالياتى ســخت گيرانه اى براى 
آدم هاى با درآمد باال در اين كشور در نظر گرفته 
اســت. اين روزنامه همچنين از اخطار كميته 
انتخابات رياست جمهورى فرانسه به رسانه هاى 
اين كشور، مبنى بر لو دادن اطالعات خصوصى 
از ماكرون- نامزد رياســت جمهورى- كه گفته 
مى شود ايميلش هك شده است، خبر مى دهد 
و از احتمال جريمه سنگين براى آن ها مى گويد. 

عرب نيوز
روزنامه عرب نيوز- چاپ سعودى- مطلب اصلى 
روى جلد خود را به ســخنان يك مقام مخالف 
دولت بشار اســد اختصاص داده و بدون اينكه 
نامى از وى ببرد، از قــول او مى گويد كه ايران 
نبايــد در تعيين مناطق امن- كــه تازگى ها از 
سوى مســكو براى برگرداندن ثبات در سوريه 
پيشنهاد شده- نقش داشته باشد. اين روزنامه 
همچنين نتيجه گيرى كارشناسان فرانسوى را 
درباره سقوط چند وقت پيِش هواپيماى مصرى 
بازتاب داده كه آن يــك حادثه- و نه عمليات 

تروريستى- ناميده اند. 

روزنامــه آبــزرور- چاپ انگليس- در آســتانه 
انتخابات سراسرى بريتانيا به سخنان انتخاباتى 
جرمى كوربين - رهبر حزب كارگر- مى پردازد 
كــه برنامه هاى مالياتى ســخت گيرانه اى براى 
آدم هاى با درآمد باال در اين كشور در نظر گرفته 
اســت. اين روزنامه همچنين از اخطار كميته 
انتخابات رياست جمهورى فرانسه به رسانه هاى 
اين كشور، مبنى بر لو دادن اطالعات خصوصى 
از ماكرون- نامزد رياســت جمهورى- كه گفته 
مى شود ايميلش هك شده است، خبر مى دهد 
و از احتمال جريمه سنگين براى آن ها مى گويد. 

روزنامه عرب نيوز- چاپ سعودى- مطلب اصلى 
روى جلد خود را به ســخنان يك مقام مخالف 
دولت بشار اســد اختصاص داده و بدون اينكه 
نامى از وى ببرد، از قــول او مى گويد كه ايران 
نبايــد در تعيين مناطق امن- كــه تازگى ها از 
سوى مســكو براى برگرداندن ثبات در سوريه 
پيشنهاد شده- نقش داشته باشد. اين روزنامه 
همچنين نتيجه گيرى كارشناسان فرانسوى را 
درباره سقوط چند وقت پيِش هواپيماى مصرى 
بازتاب داده كه آن يــك حادثه- و نه عمليات 

گزارش از شخص

«فير پلى» در ميدان سياست
«هاشمى طبا»  مى گويد در رقابت انتخاباتى بايد شرافتمندانه بازى كرد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده   «... بايد 
ببينــم چه مى شــود...هنوز كه پيشــنهادى 
نداشــتم»... تنهــا فوتباليســت ها و ديگــر 
ورزشــكاران يا بازيگران ســينما نيستند كه 
گاهى لنِگ « پيشــنهاد» مى مانند. نامزدهاى 
رياســت جمهورى هم ممكن اســت معطل 
پيشــنهاد، توصيه يا دعوتنامه و درخواســت 
بمانند. درســت مثل «هاشــمى طبا» كه تا 
آخرين روزهاى اسفند 95 – به قول خودش 
- هنوز پيشنهادى نداشت و در برزخ آمدن يا 
نيامدن به سر مى برد. سياستمدار 71 ساله آن 
روزها در ادامه حرف هايش گفته بود:... هنوز 
تصميمى ندارم... شايد نامزد بشوم...بايد ببينم 

چه مى شود....

  از دنياى ورزش
كارشناس ارشد نساجى و متخصص «تجزيه و 
تحليل سيستم ها» بيشتر دوران سياستمدارى 
و دولتمردى اش را در عالــم ورزش گذرانده 
است. بجز 4 ســال كه چرخ وزارت صنايع و 
معادن را چرخاند، حدود 18 ســال ديگر را يا 
معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان تربيت 
بدنى بود - چيزى مثل وزير ورزش - يا رئيس 
كميته ملى المپيك. البته مدتى مشاور وزير 
ورزش و جوانان هم بوده است، اما با اين همه 
سوابق ورزشــى و نفس كشيدن در دنياى پر 
از حاشــيه و هياهوى ورزش به نظر نمى رسد 
اهل حاشــيه سازى و اين جور حرف ها باشد. 
نمونه اش اينكه در سال 1380 براى نخستين 
بار نامزد رياست جمهورى شد و با اينكه تنها 
28 هزار رأى را به خــودش اختصاص داد - 
يعنى يك دهم درصد - اما پس از اعالم آراى 

نامزدها كوچك ترين حاشيه اى ايجاد نكرد!

  بازى شرافتمندانه
با نام نامزد مستقل وارد رقابت انتخاباتى شده 
اســت. همان آغاز ثبت نامش خيلى ها گفتند 
و نوشتند كه: « هاشــمى طبا» نيز يك نامزد 

پوششى است و دقيقه 90 به نفع ديگران كنار 
خواهد رفــت. خودش اما پنجم ارديبهشــت 
خيلى ســفت و محكم به خبرنــگاران گفت: 
«چرا بايد به نفع ديگران كنار بروم؟... با تصميم 
شخصى پا به اين عرصه گذاشتم و همان طور 
كه در ورزش فرار وجود نــدارد، همه بايد در 
صحنه حضور داشــته باشند». براى مهندس و 
متخصص عرصه ورزش البته عيب نيست كه 
ادبيات سياســى و نوع تفكــرش به « ورزش» 
بزنــد و به مقوله رقابت سياســى هم از زاويه 
ورزشى نگاه كند. «هاشمى طبا» همچنين در 
ادامه حرف هايش گفته بود: همه بايد «فيرپلى» 
و شــرافتمندانه بازى كنيم...هركس بُرد به او 
احسنت مى گوييم...هركس هم باخت بايد به 

ديگران احترام بگذارد.

 حفظ ايران
همه نامزدى و رقابتش همان «هاشمى طبا» ى 
مناظره نخست نيست كه بيشتر سؤال مى كرد 
و دنبال اين بود مخاطب را تشــويق كند كه 
بگردد و ريشه مشكالت را پيدا كند. او معتقد 
است، كشــور با نگاه به بيرون رشد نمى كند 
و بايد نگاه هــا و تالش ها متوجه ظرفيت هاى 
داخلى باشــد. مى گويد، بايد در دوره تحريم 
مثل زمان جنگ مقاومت مى كرديم تا بتوانيم 
از مشــكالت عبور كنيم. ريشــه بسيارى از 
مشــكالت جامعه را بيكارى مى داند و دوست 
دارد با ايجاد اشــتغال، مشــكالت را بفرستد 
دنبال كار خــودش. اصرار بــه خريد كاالى 
ايرانى دارد، اگرچه ايــن اصرار را صد درصد 
نمى دانــد! همه تــالش «هاشــمى طبا» در 
دولــت احتمالى اش «حفظ ايران» خواهد بود. 

منظورمان همان شعار انتخاباتى اش است.

 چو فردا شود...
مناظره دوم صف بندى ها را مشــخص كرد و 
«هاشــمى طبا»ى مســتقل در كنار دو نامزد 
ديگر قرار گرفــت. اگرچه تا پيش از آن گاهى 

به نامزدهاى طرفدار دولت انتقاد كرده و گاهى 
بــه قول رقيب بــه آن ها پــاس گل داده بود. 
«هاشــمى طبا» نظرش در باره برجام روشن و 
واضح اســت. از توافق دفاع مى كند و آثار آن 
را مثبت مى داند، اما معتقد اســت: «چيزى كه 
توقع داشتيم نشد». او در پاسخ به اينكه آيا در 
باره كابينه و وزيران فكر كرده ايد، مى گويد: چو 
فردا شــود فكر فردا كنيم! اما شما فكر نكنيد 
هرگز به رئيس جمهور شدن و كابينه اش فكر 
نكرده اســت. اگرچه ســخت اصرار دارد براى 
مناظره ها و رقابت انتخاباتى هيچ تاكتيكى جز 
پاسخ به پرسش ها ندارد، اما براى كابينه اش به 
وزيرانى جوان تر از دولت كنونى و متوسط 40 

سال نظر دارد.

  پيشگو نيستم
شايد شــما هم مثل خيلى از خبرنگارانى كه 
«هاشمى طبا» را به پرسش هاى ريز و درشت 
بستند، آخر مطلب، ويرتان گرفته باشد بدانيد 
ارزيابى و پيش بينى خــودش از تعداد آرا و 
شانسى كه براى پيروزى خودش قايل است، 
چيســت و حدس مى زند بيشــتر كدام قشر 
جامعــه به او رأى مى دهنــد؟ در اين صورت 
راهى نمى ماند جز اينكه پاسخ هايش را نعل 
به نعل در ادامه بياوريم:... من پيشگو نيستم... 
هيــچ قشــر خاصــى را در رأى دادن برآورد 
نكردم، همه هســتند و ممكن اســت به من 
رأى بدهند و يــا رأى ندهند، من پيش بينى

 ندارم....

رصدخانه / خبرهاى ويژه

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                     چاپخانه روزتاب
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

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

هزار كاربر ؛ 60هزار تومان
تماس نيوز/ فريد اسماعيلى، مدير يك سايت  
خريد و فروش كانال تلگرام با اشاره به خريدارى 
شــدن يك كانال خبرى با بيــش از 130هزار 
كاربر، از ســوى يك جريان سياسى، مى گويد: 
روند خريد كانال تلگرامى در دو سه هفته اخير، 
افزايش چشــمگير داشته و بيشتر مراجعان هم 
كانال  با كاربراِن بيش از 500 هزار نفر مى خواهند. 
او مى گويد: براى هر هزار كاربر در كانال، ميانگين 

50 تا 60 هزار تومان قيمت گذارى مى شود.

موتور ديزلى
باشــگاه خبرنگاران/ عــزت اهللا ضرغامى 
درپى پخش مناظــره دوم انتخاباتى در صفحه 
اينستاگرام خودش نوشت: موتور ديزلى! پيش از 
مناظرات، به دوستان گفته بودم آقاى ميرسليم 
ظرفيت پديده شــدن دارد! تخصص ميرسليم 
در موتورهاى درون سوز است. فكر كنم موتور 
خودشان ديزلى است! دير راه ميفته، ولى وقتى 
راه ميفتــه خيلى خوبه! ارزان، پــرزور و مقاوم! 

نقش او در مناظره دوم تعيين كننده شد.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/2813/01

23/3900/13 3/534/28

19/2519/57

5/306/04

19/4520/16
همراه باد ... تا كوهپايه هاى جنوبى البرز

ايستگاه/ رقيه توسلى: روزى خبرنگارى از بازيگرى پرسيد: دوست داريد اگر 
باد شــما را با خودش ببرد، آنجا كجا باشــد؟ و او پاسخ داد: در يك روز تعطيل 

ببرد به يك چلوكبابى ! 
امروز من هم خيلى دوســت دارم به اين پرسش، پاسخ بدهم و با هيجان فراوان 
بگويــم: لطف كند مرا برســاند به «َفريم». ... به كوهپايه هــاى جنوبى البرز و به 
ميهمانى شــهر ييالقى - كوهستانى در 65 كيلومترى ســارى. آنجا كه خيلى 

درشت و خوانا - خدا-  هر چهارگوشه اش را امضا كرده است! 
آنجا كه صداى طبيعت هست، دشت و كوه و آسمان به چه فراخى و دّكه  مرد 

شمالى كه آش رشته اش، خوشمزه تريِن خاطره هاست.
ببرد به دشتى كه از آالچيق هاى چوبى اش، صداى دورهمى بلند است و پشتى هاى 

تركمنى دارد كه رسِم صفا و صميميت و «خسته نباشيد» را خوب بلدند.
بعــد هم خيلى خودمانى با گويش مازنى - وقتى آقاى همســر براى عكاســى 
بيشــتر رفته - با خداجانم گپ بزنم. مســافرى بشــوم كه نيت مى كند اين بار 
بيش از زندگى پُر رفت و آمد آقا يونس دّكه دار بداند تا فيلمنامه قابلى بنويسد. 
قلم به دســت بگيرد و آدم هاى جورواجورى را بنويسد كه در روزهاى هاى سال 
به مالقــات فريم و يونس مى آيند. مرا با خودش ببــرد تا كوك كوك بدويم تا 
رودخانه، تا َرمه از ســربااليى تپه ها بيايد و چشم مان را پُر كند. سگ گله بيايد. 
نى و زنگوله ارديبهشت بيايد و ما، نصف كاهو و سكنجبين مان را بدهيم به آقاى 
چوقا به دوش چوپان. ســپس تا مى شود از«اكسيژن دسته اول» نوش جان كنيم 

و دل بدهيم به نغمه جويباران و بلبالن.
پ . ن: ييالق جلگه اى و باشــكوه به نام َفريم در مازندران هســت كه آدم را در 
َدم، شــاعر مى كند. كاش اگــر باد بخواهد، مهربانى به خــرج دهد و روزى مرا 
مرمت كند، با خودش به ديدار «َفريم» ببرد. آنجا كه آقا «يونس» اش با آن چهره 
بادســوخته و سالخورده، جز ســادگى و لبخند نمى داند. ... راستى شما دوست 

داريد باد شما را با خودش به كجا ببرد؟

روزمره نگارى

طرح  روز

روحانى:  ايرباس خريديم براى عظمت ايران !

 نيشتر / مازيار بيژنى 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

«فير پلى» در ميدان سياست
ویژه
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