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 پس از بقايى، حسين فريدون هم بازداشت شد 

عدالت خط قرمـز نمى شنـاسـد

پدربزرگ دزد هاى تهران
در گفت وگو با قدس بيان كرد

گاليه هاى 
يك جيب بر 

از بى پولى 
مردم!

 سياست  خبر معرفى حسين فريدون دستيار و برادر رئيس جمهور به زندان و صدور 
قرار وثيقه براى وى كه به معناى ورود پرونده او به يك مرحله ديگر از رسيدگى قضايى 
است يك آزمون سخت هم براى دستگاه قضا است كه نشان دهد تحت تأثير فشارها و 
جريان ها و گرايش ها قرار نمى گيرد و به وظيفه خود در برخورد با جرايم و تخلفات در هر 
شرايطى عمل مى كند و هم يك آزمون جدى و مهم براى دولت و شخص رئيس جمهور 
اســت كه نشان دهد براى او همه در برابر قانون يكسان هستند و حتى نزديكانش قرار 
نيست از مصونيت يا البى ها و فشارهاى قوه مجريه براى جلوگيرى از محاكمه برخوردار 

شوند. قوه قضائيه پيش از اين نيز با قاطعيت در ...

info@qudsonline.ir

ضميمه  روز

 بيت المقدس  شــيعيان ساكن مناطق شرقى 
عربستان ســعودى همواره به دليل سياست هاى 
تبعيض آميز رژيم ســعودى عليــه آن ها مظلوم 
واقع شــده اند. خاندان آل سعود كه متولى ترويج 
ايدئولوژى وهابيت هستند هيچ گاه موفق نشدند...

«العواميه» زير آتش آل سعود

 ............ صفحه 4

قانون سنجش و پذيرش را 
تغيير مى دهيم

2 سال از برجام گذشت پشت پرده هايش
هنوز براى نمايندگان مشخص نشد

فرهاد رهبر 
رئيس دانشگاه آزاد اسالمى شد

10 4  سال از برجام گذشت پشت پرده هايش10

 

شهر را برمبناى هويت امام رضا  اداره كنيد
آيت اهللا علم الهدى در ديدار منتخبان پنجمين دوره شوراى اسالمى شهر مشهد:

 خط قرمز  متهم 65 ســاله كه تا كنون 18 بار از 
سوى مأموران پليس بازداشت و زندانى شده است در 
جريان اجراى آخرين نقشــه سرقت هايش از سوى 

مسافران اتوبوس هاى ...

اولتيماتوم مجلس به دولت حجت االسالم والمسلمين پژمانفر: بر اساس مصوبه هيئت امناى اين دانشگاه

سرنوشت
 قراردادهاى برجام 

در هاله اى از ابهام قرار دارد 

واردات كاال هاى 
مصرفى و خام فروشى 

دستاورد برجام

سخنگوى قوه قضائيه:

برگ سبز ناجا 
سند رسمى و 
مورد پذيرش 
محاكم نيست

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2

ظريف: 
اقدام  ترامپ

به معناى 
نقض نص و روح

برجام است
 ............ صفحه 2

:امام على
هر اندازه بر علم 

و ادب افزوده 
شود، بر قيمت و 

ارزشت افزوده 
مى شود .

 مشكوة االنوار ص 135
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«قدس»  بحران كم آبى را در ميز گردى با حضور كارشناسان بررسى كرد

سياست هاى به گل نشسته آبى
 ............ صفحه 16
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همسایگان موافق نباشند، 
استقالل کردستان عاقالنه 

نیست
جنایت و مکافات

  گفت وگو با نماینده اقلیم کردستان در ایران
به مناسبت بیست و دومین سالگرد    
 کشتار مسلمانان در سربرنیتسا

٤6

کشتار شیعیـان شـرق عربستان 
در سکوت خبری مطلق ادامه دارد

«الـعــوامـیــه» 
تش آل سعود یر آ ز

3

 اخبار   نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى گفت: مديريت شهرى، مديريت حفظ هويت امام 
رضا(ع) اســت، مطالبات مردم متنوع است و بايد به آن ها پاسخ داد، اما اين پاسخگويى بايد با 
حفظ هويت امام رضا(ع) باشد.  آيت اهللا سيد احمد علم الهدى در ديدار منتخبان پنجمين دوره 

 ............ صفحه 2 قدس خراسانشوراى اسالمى شهر مشهد، اظهار داشت...
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يادداشت روز

قائم شريعتى
 كارشناس مسائل سياسى 

سرنوشت قراردادهاى برجام در هاله اى از ابهام قرار دارد 

حبس بلند مدت جايگزين برخى اعدام ها

واردات كاال هاى مصرفى و خام فروشى دستاورد برجام

مجازات اعدام قاچاقچيان مواد مخدر هدفمند مى شود

گزارش خبرى

گزارش خبرى

 اقتصاد/ فرزانه غالمى   دى ماه 94 كه برجام پس از فراز 
وفرودهاى متعدد، اجرايى شــد، دنيايى از روياهاى طاليى در 

حوزه اقتصاد كشوراذهان عمومى را فرا گرفت.
دولــت يازدهم كه بــا وعده رفع تحريم ها و گسســتن قيد و 
بندهاى ظالمانه از دســت و پاى اقتصاد كشور، امضا و اجرايى 
شدن برجام را با تمام توان پى گرفت، امروز و در روزهاى پايانى 
عمر خود از دستاوردها و عملكرد اقتصادى برجام دفاع مى كند؛ 
دستاوردهايى عمدتاً از جنس انعقاد قرارداد با شركت ها و سرمايه 
گذاران خارجى، رفع محدوديت صادرات نفت، اجازه آمريكا به 
شركت هاى هواپيماســازى براى انعقاد قرارداد فروش هواپيما 
به ايران، آزاد شــدن بخشــى از درآمدهاى بلوكه شده كشور، 

قراردادهاى نفتى، گازى و پتروشيمى و بيمه اى و خودرويى.

 دستاوردهاى برجام چيست؟
اما از نگاه صاحب نظران اقتصادى، فهرستى كه دولت به عنوان 
دستاورد اقتصادى برجام پيش روى افكار عمومى قرار داده شايد 
به لحاظ «عنــوان» و در ابتداى امر جذاب و داراى بار تبليغاتى 
بااليى باشد، اما در واقع نه تنها در زندگى مردم تأثيرى نداشته، 
بلكه آينده اجرايى آن را نيز در هاله اى از ابهام قرار داده است.  

يك كارشناس اقتصادى در اين زمينه به خبرنگار ما مى گويد: 
بخشى از دارايى 50 ميليارد دالرى ايران نزد بانك هاى اروپايى 
و آسيايى آزاد شده اما هنوز به طور شفاف ميزان اين دارايى آزاد 

شده معلوم نيست! 
وى مى فزايد: البته آمريكا هم حدود 2 ميليارد دالر از اموال ايران 

را آزاد كرد، ضمن اينكه صادرات نفت كشــور از يك ميليون و 
200 هزار بشكه به 2 ميليون و 300 هزار بشكه در روز رسيده 
و مشكالت حمل و نقل نفت و بيمه نفتكش ها تا حدود زيادى 

حل شده است.
موسى الرضا ثروتى بر اين باور است كه رئيس جمهور به اميد 
بســتن با كدخدا برجام را پيش ببــرد، اما ظاهراً كدخدا هنوز 
مانع انجام امور تجارى و بانكى درســت و كامل با ايران است. 
ثروتى با اشاره به اجراى ناقص برجام و نبود تضمين الزم براى 
جلوگيرى از كارشكنى آمريكا ادامه مى دهد: حتى وزير خارجه 
هم به اشــتباه خود در خصوص انتظارات نابجا و بيش از حد از 
برجام پى برده است كه نشان اين پى بردن، سفرهاى متعدد وى 

به كشورهاى مختلف براى رايزنى است.
وى به كاهش ســرمايه گذارى خارجى در پسابرجام هم اشاره 
مى كند و مى افزايد: در زمان تحريم ها 4 ميليارد دالر ســرمايه 
جذب شد كه اين رقم در پسابرجام به 2/5 ميليارد دالر كاهش 

يافته است. 
وى خاطر نشان مى ســازد: قرارداد خريد 100 فروند هواپيما 
از ايرباس آمريكا و 80 فروند از فرانســه همچنين تحويل سه 
هواپيما تا اين لحظه و تحويل بقيه هواپيماها در سال هاى آينده، 
خريد هواپيماى ATR و در ادامه انعقاد قراردادهاى بعدى براى 
خريد هواپيما از ســوى برخى شركت هاى داخلى، قراردادهاى 
خودرويــى با پژو و ديگر شــركت هاى اروپايى و آســيايى از 
دستاوردهاى اقتصادى برجام اســت، اما بايد ديد در ادامه راه 
سرنوشت چنين قرارادادهايى چه مى شود و كدخدا تا چه حد 

اجازه مى دهد مفاد قراردادها اجرايى شود!
ثروتى همچنين به تعليق محدوديت ها عليه ايران از سوى گروه 
ويژه ادغام مالى، سرمايه گذارى خارجى ها در حوزه بيمه اى و 
ثبت چند ده هزار پيام سوئيفت به منظور نقل و انتقال ارزى به 
عنوان ديگر دستاوردهاى برجامى در حوزه اقتصاد اشاره مى كند 
و مى گويد: اين موارد زير سايه ترس از اروپايى ها از آمريكا انجام 
نشده و آينده اى مبهم و نامطمئن را براى برجام رقم زده است. 

  واردات كاالهاى مصرفى بزرگ ترين دستاورد برجام
يك صنعتگر هــم به خبرنگار ما مى گويد: متأســفانه واردات 
كاالهاى مصرفى بزرگ ترين دســتاورد برجام براى كشور بود 
نه انتقــال دانش فنى و تكنولوژى؛ در واقع دولت حتى پس از 
برجام نه اقتصاد مقاومتى را جدى گرفت و نه پيوند دانشگاه و 

صنعت را.
محمدحسين برخوردار اضافه مى كند: حاصل اين رفتار به ضرر 
توليد تمام شد، اما اگر واحدهاى تحقيق و توسعه را راه اندازى 
مى كرديم و مونتاژكار و واردكننده صرف كاالى مصرفى نبوديم، 
آمريكا نمى توانســت تا اين حد در برجام عهدشكنى كند، لذا 
دولت آينده بايد فارغ از برجام، اقتصاد مقاومتى را در دستور كار 
قرار دهد و حوزه هايى نظير لوازم خانگى، نساجى، ساختمان، 

خودرو، نفت، گاز و پتروشيمى را تقويت كند. 
وى همچنين بر لزوم كسب اســتقالل اقتصادى و فاقد فساد 
و زد و بند و خارج از ســايه برجام در كشور طى برنامه اى 10 

ساله تأكيد كرد.

 جامعه/ مريم احمدى شــيروان  روز گذشــته مجلس 
شوراى اسالمى كليات طرح تخفيف مجازات اعدام محكومان 
مواد مخدر را تصويب كرد. طرحى كه در صورت تصويب نهايى 
سبب مى شود مجازات اعدام بعضى از محكومان مواد مخدر، به 

حبس هايى طوالنى  مدت و جريمه نقدى تبديل شود.

 قانونى كه از بروز آسيب هاى اجتماعى پيشگيرى مى كند
عضو شــوراى تنقيح قوانين مجلس شــوراى اسالمى در اين 
خصوص به خبرنگار ما مى گويد: قانون مبارزه با مواد مخدر از 

سال 1367 با فتواى آقاى منتظرى و با مجازات اعدام براى هر 
نوع نگهدارى و فروش 30 گرم به باالى هروئين تصويب شــد. 
حكمى كه امام راحل با آن مخالف بودند اما با نظر و صالحديد 
آقاى منتظرى قانون شكل گرفت. آن موقع تصور بر اين بود كه 

با اعدام كردن، جرايم مربوط به مواد مخدر ريشه كن مى شود.
وى در ادامــه مى گويــد: بررســى هاى كارشناســى در مركز 
پژوهش هاى مجلس نشان داد كه اين مجازات ها بايد تغيير پيدا 
كند. به همين منظور مجازات اعدام شامل قاچاقچيانى خواهد 
شــد كه حين قاچاق مواد مخدر از ســالح گرم استفاده كرده 
باشند يا تشكيل باند يا گروه و دسته داده و يا قاچاقچيانى كه 
داراى ســابقه محكوميت مرتبط با جرائم مواد مخدر به ميزان 
بيش از 15 سال باشــند و براى بقيه مجرمان مجازات حبس 
بين 25 تا 30 ســال در نظر گرفته خواهد شد.محبى در پايان 
با تأكيد بر اينكه اين تصميم ارتباطى با فشــارهاى بين المللى 
ندارد، توضيح مى دهد: زمانى جامعه به اين نتيجه رسيده بود كه 
مجازات اعدام بايد اعمال شود و امروز نيز پس از بررسى شرايط 
به اين نتيجه رسيده اســت كه مجازات طوالنى مدت حبس 
بهتر اســت كه جايگزين اعدام شود، چرا كه اعدام آسيب هاى 

اجتماعى فراوانى براى خانواده هاى اين افراد به وجود مى آورد.

 مجازات اعدام هدفمند مى شود
ســخنگوى كميســيون حقوقى و قضايى مجلس شــوراى 
اســالمى نيز در توضيح اين خبر به خبرنگار ما مى گويد: در 
كميسيون حقوقى و قضايى بحث بر اين است كه بايد مبارزه 
با قاچاق مواد مخدر عينى و تخصصى باشد. به همين منظور 
در مصوبه مجلس افرادى كه كمتر از 100 كيلوگرم ترياك 
و گراس و كمتر از دو كيلو هروئين و كوكائين داشته باشند، 

ديگر شامل مجازات اعدام نخواهند شد.
حســن نوروزى در ادامه تأكيد مى كند: اما استفاده از سالح 
به قصد مقابله با مأموران پليس، داشتن نقش سردستگى يا 
سرمايه گذارى در گروه هاى مواد مخدر، استفاده از كودكان 
كمتر از 18 سال در اين راه و نيز داشتن بيش از دو بار سابقه 
كيفرى مواد مخدر و سوءپيشينه همچنان مجازات اعدام را 
در پى خواهد داشــت. با اين قانون تالش مى شود مجازات 
اعدام به سمت باندهاى گسترده و مسلحانه سوق پيدا كرده 

و هدفمند شود.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ظريف: اقدام ترامپ به معناى نقض نص و روح برجام است   مهر: وزير امور خارجه كشورمان در مصاحبه تلويزيونى خود با شبكه تلويزيونى سى ان ان اعالم كرد؛ ايران هرگز دنبال 
دستيابى به سالح هسته اى نبوده است. وى همچنين گفت: ايران در جريان توافق و پيش از انجام آن صراحتا اعالم كرده كه به دنبال سالح هسته اى نيست.ظريف همچنين با انتقاد از رفتار رئيس 

جمهور آمريكا در قبال ايران گفت وقتى ترامپ در اجالس «جى 20» از رهبران ديگر كشورها مى خواهد كه با ايران كار نكنند، اين به معناى نقض نص و نه تنها روح برجام است.

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

 سياست/ آرش خليل خانه  محسنى 
اژه اى از صــدور قرار تأميــن وثيقه براى 
حســين فريــدون برادر رئيــس جمهور 
خبرداد و گفت: چون اين وثيقه تأمين نشد 

وى به زندان معرفى شده است.
ســخنگوى قوه قضائيه در نشست خبرى 
ديــروز خود افــزود: در خصوص اتهامات 
حســين فريدون چنديــن نوبت تحقيق 
انجام شــده و از افراد مرتبــط با موضوع 
هم تحقيقــات صورت گرفتــه و عده اى 
نيز بازداشــت شــده اند.وى اظهار داشت: 
ديروز(شنبه) براى آقاى فريدون قرار تأمين 
صادر شده  و ايشان به زندان معرفى شدند 
و هــر زمان وثيقه الزم تأمين شــود آزاد 
خواهند شد زيرا قرار ايشان 

بازداشت موقت نيست.

 نامه احمدى نژاد
 قابل پيگرد است

به گزارش خبرنگار ما اژه اى 
در پاسخ به پرسش ديگرى 
درباره بازداشــت و اتهامات 
حميد بقايى و نامه محمود 
احمدى نــژاد رئيس جمهور 
سابق و مســائلى كه وى در 
مورد مســئول تحقيق اين 
پرونده مطرح كرده اســت و 
اينكه محتواى نامه وى وصف 
مجرمانه دارد يــا نه، اظهار 
داشت: در نامه سرگشاده آقاى احمدى نژاد 
كه خطاب به ملت نوشته شد بخش هاى 
مختلفى وجــود دارد كه بخش عمده آن 
خالف واقع اســت و مثل هميشه ايشان 
احتماالً از خود متهم مطالبى شنيده و به 

استناد آن قضاوت مى كند.
ســخنگوى دستگاه قضا افزود: بخشى از 
آن نامه حتماً قابل تعقيب قضايى است 
و تصريح كــرد: آقاى احمدى نژاد گفته 
است اتهام ايشان(بقايى) امضاى مصوبه 
دولت براى پرداخت 300 ميليون تومان 
پاداش به برخى مقامات دولتى است كه 
كــه به هيچ عنوان ايشــان به اين اتهام 
دســتگير نشــده و اصًال و مطلقاً چنين 

چيزى نيست.

 اتهامات بقايى 
ســخنگوى قوه قضائيه اعــالم كرد: اتهام 
ايشان عبارت اســت از تصرف غيرمجاز، 
اختالس و تبانــى در معامالت دولتى كه 

بايد رسيدگى شود.
وى با اشــاره به اعتــراض احمدى نژاد به 
حكم جلب اين متهم هم با اشاره به احضار 
متهم در اسفند ماه و شناسايى نشدن وى 
در نشانى اعالم شده و همچنين دو مورد 
درخواســت حضور وى از طريق وكاليش 
گفت: در نهايت ايشان نيامد و حكم جلبش 
صادر شد.وى درباره ادعاى نگه داشتن وى 
در محلى نامناسب و بدون نور و مخالفت با 
تأمين غذاى وى از بيرون زندان هم گفت: 
در زمانى كه وى در اختيار وزارت اطالعات 
بوده غذاى وى به سفارش خودش از بيرون 
و با هزينه خود دستگاه تهيه مى شده كه 
ارفاقى ديگر به ايشان بوده و محل نگهدارى 
ايشــان هم سوئيتى با يخچال و تلويزيون 
بوده كه اگر هتل نباشــد از خانه خيلى از 
ما بهتر بوده و وقتى دادستان دستور انتقال 
وى به بند عمومى را مى دهد متهم مى گويد 
در سوئيت راحتم و اگر اجازه دهيد در آن 
مى مانم كه دســتخط وى را داريم.  اژه اى 
در ادامه از موضوع اعتصاب غذاى بقايى در 

زندان اظهار بى اطالعى كرد.
اژه اى در پاســخ به اين پرسش كه پرونده 
اســماعيل احمدى مقدم در بحث فروش 
نفت به كجا رســيده و اينكه آيا اين فرد 
بازجويى و بازداشــت شــده است، گفت: 

همان طور كــه آن زمان هم گفتم، آقاى 
احمدى مقدم بازداشت نيست اما پرونده 

دارد.

 بازداشت و محكوميت 
يك جاسوس آمريكايى

ســخنگوى قوه قضائيه در بخش ديگرى 
از اين نشســت از شناســايى و بازداشت 
يك جاســوس با تابعيــت دوگانه آمريكا 
و يك كشــور ديگر خبر داد و گفت: وى 
با نفوذ خاصى وارد ايران شــده بود كه با 
تالش ماموران وزارت اطالعات شناسايى و 
دستگير شد. وى افزود: اين عامل نفوذى 
كه مستقيم توسط آمريكا هدايت مى شد  
در دادگاه بدوى به 10 سال زندان محكوم 
شده كه قابل تجديد نظرخواهى است كه 
اگر حكم قطعى شد، اطالعات بيشترى از 

اين پرونده اعالم خواهد شد.

 برگ سبز ناجا سند رسمى 
و مورد پذيرش محاكم نيست

سخنگوى قوه قضائيه در پاسخ به پرسش 
خبرنگار ما دربــاره طرح مجدد موضوع 
جايگاه نيروى انتظامى در صدور ســند 
مالكيت خودرو در مجلس و ســرگردانى 
مردم با وجود ابالغيه رئيس قوه قضائيه 
در خصوص لزوم ثبت ســند خودرو در 
دفاتر اســناد رسمى، تصريح كرد: رئيس 
قوه قضائيه در بخشــنامه خود در تاريخ 
21 اسفند ســال 95 توضيح داده قانون 

چه مــى گويد و در آخر هــم گفته اند 
محاكم اسنادى را قبول مى كنند و جنبه 
رســمى دارد كه در دفاتر اسناد رسمى 
ثبت شده باشــد.اژه اى افزود: رئيس قوه 
قضائيه نگفته اند كه مردم ملزم هســتند 
انتقال خودرو را در دفاتر اســناد رسمى 
ثبت كنند، امــا اگر نكنند و انتقال ثبت 
نشــود مالكيــت آن هــا در دادگاه ها به 
عنوان ســند رسمى شناخته نمى شود و 
در حكم اسناد بيع عادى است كه شرايط 
حقوقى متفاوتى با اسناد رسمى دارد.وى 
خاطرنشــان كرد: آقاى الريجانى رئيس 
مجلس نيز خبر نامه نگارى به قوه قضائيه 
يا نهادهاى ديگر در خصوص كفايت ثبت 
انتقــال خــودرو در نيــروى انتظامى را 

تكذيب كردند.

 پرونده قاتل آتنا
اژه اى همچنين با تشــريح روند كشــف 
جنايت انجام شــده و قتل آتنا گفت: اين 
فرد در مدت اول بازداشــتى خود به خانم 
خود پيغــام مى دهد يك مقدار مواد مخدر 
در فالن نقطه منزل مســكونى خود دارم 
كه آن را جابه جا كن؛ خانم اين فرد نگران 
مى شود و اين اطالعات را به ما مى دهد كه 
بعد از بررسى به جنازه مى رسند. وى افزود: 
متهم در اثناى رسيدن به اين قتل فجيع و 
دلخراش به مورد ديگرى اعتراف مى كند و 
مى گويد مدت ها قبل خانم ديگرى را به قتل 
رسانده و در چاه يا چاله اى انداخته است كه 
البته تا كنون هنوز آثارى از اين جسد  در 
محل مذكور كشف نشده و تحقيقات ادامه 
دارد.خبرنگار ديگرى با اشــاره به اظهارات 
دبيــر كارگروه مصاديق مجرمانه در فضاى 
مجازى درباره معرفى 8000 كانال مجرمانه 
بــه وزير ارتباطات و تأكيــد وزير بر اينكه 
مســدود كردن اين كانال هــا بايد با حكم 
شوراى عالى فضاى مجازى باشد نه كارگروه 
مذكور گفــت: ما دو مرجع داريم يكى عام 
كه مرجع قضايى است و موظف است با هر 
نوع جــرم و مجرمى برخورد كند، بنابراين 
حتماً قوه قضائيه جزو وظايفش است كه با 
هر متخلف و مجرمى در فضاى مجازى يا 

غيرمجازى برخورد كند.

سخنگوى قوه قضائيه: 

برگ سبز ناجا سند رسمى و مورد پذيرش محاكم نيست

 چــه عالقه عجيبى! واقعاً يك عده دوســت دارند برجــام به هم بخورد. 
ان شاءاهللا حاجت روا باشن! 9150004602

 پيشنهاد مى كنم ايران براى عربستان شرط بگذارد كه يگان هايى از سپاه 
قدس، مسئوليت كل پروژه حج را براى تأمين امنيت زائران ايرانى، در طول 

سفر به سرزمين حجاز به عهده داشته باشد. 9120003114
 دولت جورى مى گويد براى ســاخت موشك ها ما هزينه كرده ايم كه انگار 
پول خودشــونه! درحالى كه پول مردم كشــوره كه جان خودشــون و جان 

فرزندانشون را هم ميدن براى انقالب. 9160003247
 از كرامات شيخ ما عجب است/شيره را خورد گفت شيرين است. روحانى 

درجلسه هيئت دولت: به تعهد آمريكا اعتماد كافى نداريم! 9150001735
 براى عاقبت بخير شــدن آقــاى روحانى كه ســخن پراكنى مى كنند و 
خــود را با نيروهاى نظامى كه حافظ كشــورند درگيــر كرده اند، دعا كنيد. 

9360007795
 توتــال محرمانه ماند نمايندگان نامحــرم. فرموده اند مؤمن دو بار از يك 
ســوراخ گزيده نمى شــود. آقاى وزير نفت توضيح دهد ملــت نجيب ايران 
چندين مرتبه ديگر بايد از طرف توتال گزيده شــوند تا ايشــان راضى شود 
حداقل، متن قرارداد نفتى را در اختيار نمايندگان قرار دهد. 9150001735

 بازداشــت، اهانت و بازگرداندن پزشــك ايرانى از فــرودگاه آمريكا يعنى 
تحقــق وعده دولت تدبير و اميد در بازگشــت عزت به پاســپورت ايرانى و 

اعتماد به كدخداى خيالى نجومى بگيران غربگرا. 9150001495
 وقتــى وزير اطالعــات به كارگيرى مديران دو تابعيتــى در دولت را غير 
عمدى خوانده و توجيه مى كند، جاى تعجب ندارد كه هر روز شــاهد فشار 
و حمله به مظاهر اقتدار نظام اســالمى مثل سپاه پاسداران، مدافعين حرم، 
توانمندى هاى موشــكى و در نتيجه اميدوارى دشــمنان و كمرنگ شــدن 

ارزش هاى اسالمى و استقالل كشور باشيم. 9150001495
 افزايش گرانى، بيكارى، بدحجابى و مشــكالت اجتماعى ناشــى از آن ها 
و دفــاع از فتنه گران و غارتگران بيت المال نتيجه سياســت هاى دولت به 

اصطالح تدبير است. 9150001495
 آقــاى كواكبيان! نماينده مجلس وظيفه نظارت دارد و براى جلوگيرى از 
خسارت كافى است دزد و رشوه گير را بشناسد(شركت توتال) نه اينكه حتماً 

در زمينه كاالى مورد دزدى تخصص داشته باشد. 9150000590
 اوليــن نتيجه رأى اعتماد نمايندگان مجلس بــه فرد معلوم الحالى مثل 
زنگنه، نامحرم دانســتن و اهانت به جايگاه خودشــان و عدم افشــاى مفاد 
قرارداد نفتى با شــركت توتال است. ايشــان كه ادعا مى كنند تأخير اجراى 
پروژه قرارگاه خاتم ضرر داشته، زيان هاى قرارداد ننگين كرسنت را فراموش 

كرد ه و هيچ اعتقادى به خودكفايى كشور ندارند. 9150001495
 آيــا دولتمردان و مســئوالن مملكت از سياســت و منافــع ملى چيزى 
نمى داننــد؟ يا به خاطر منافع شــخصى و جناحى عمداً اين خســارت هاى 

جبران ناپذير انجام مى شود؟ 9150000210
 چرا اين قدر جوسازى؟ يك كار كارشناسى و منطقى نياز است. واقعاً بهتر 
اســت از تكنولوژى اروپا استفاده شود يا چينى؟ اگر اين چند سال خودروى 
خوب اروپايى وارد كشــور مى شــد اين قدر خودروهــاى چينى بى كيفيت 

مى توانستند جوالن دهند؟ 9150004602

قاطعيت دستگاه قضا 
حافظ اعتماد عمومى

در دولت هاى مختلف با ســاليق سياسى 
متفاوت متأســفانه مشــاهده شده است، 
برخى نزديكان مسئوالن رده باال سعى در 
سوء اســتفاده اقتصادى و گاه سياسى از 
موقعيت خود داشــته اند و برخى اخبار و 
شــايعات نيز البته چاشنى هميشگى اين 
قبيــل افراد بوده و هســت. هر چند اصل 
رانت خــوارى و ارتكاب جرم سياســى و 
اقتصادى بســيار زننده و آســيب زاست، 
اما آنچه در اين جايگاه آســيب بيشترى 
مى بيند اعتماد عمومى و سرمايه اجتماعى 
نظام است. از طرفى ممكن است اين حس 
در جامعه پديد بيايد كه تفاوتى نيست چه 
كسى انتخاب شود و چه كسى مسئوليتى 
در كشــور بر دوشش باشــد، هر كسى به 
دنبال ســهم خود يا اطرافيانش از ســفره 
انقالب اســت و خداى ناكرده دست همه 
در يك كاسه است و از اين قبيل سخنان. 
از طرف ديگر بيم آن مى رود هنگام مطرح 
شــدن اين سوء اســتفاده ها و نام و نشان 
متهمان مربوط مسئله برخورد با فساد، به 
موضوعى جناحى و سياســى تبديل شود 
و از ســوى برخى مســئوالن و طرفداران 
رسانه اى و غير رســانه اى آنان به تصفيه 
حســاب هاى شخصى و فشار بر اراده ملت 

و خط قرمز و غيره تعبير و قلمداد شود. 
آنچه در اين ميان مى تواند موجب آرامش 
خاطــر مــردم و ضامــن حفظ ســرمايه 
اجتماعى و اعتماد عمومى و گم نشــدن 
اصل ماجرا باشــد، برخورد قاطع و بدون 
اغماض و ســريع قوه قضائيه با فســاد در 
هر ســطح و جايگاه و وابسته به هر فردى 

است.
ايــن امر نيز ميســر نمى شــود مگر اينكه 
قــوه قضائيــه و قاضى از اســتقالل كافى 
مطابق قانون برخوردار باشــد و تحت تأثير 
فشــارهاى سياســى و احياناً اعمال نفوذ 
اشــخاص مختلف قرار نگيرند و مصلحت 
و آبــروى نظام را بر مصلحت اشــخاص و 

جريان ها ترجيح دهند.
البته اطالع رســانى شــفاف از سوى قوه 
قضائيه در اين نوع مســائل بســيار مفيد 

خواهد بود، 
همچنين تناســب احكام صادره در مفاسد 
گوناگون و اشخاص و جريان هاى مختلف در 

اقناع افكار عمومى راه گشا خواهد بود. 
آخريــن نكته اينكه پيش نيــاز برخورد با 
فســاد برخورد با مفاسد اســت و مفاسد 
جمع مفسده است نه مفسد، يعنى اگرچه 
بايد با مفسدان و بخصوص دانه درشت ها 
برخورد قاطع و مستقل از هر گروه و دسته 
و قوه صورت بگيرد، اما بايد جلوى مفسده 
و روزنه هاى فســاد انگيــز را گرفت و به 

مفاسد فرصت بروز و ظهور نداد.

خبر

صداى مردم   

خبــــــر

على الريجانى:
متأسفانه پول نفت را براحتى 

صرف هزينه جارى مى كنيم
رئيس  الريجانى  علــى  فارس: 
مجلس شــوراى اســالمى طى 
سخنانى در هشتمين كنفرانس 
بــر  بين المللــى بودجه ريــزى 
مبنــاى عملكرد كه در ســالن 
همايش هــاى دانشــگاه علــوم 
پزشكى ايران برگزار شد، اظهار 
كنفرانس  اين  موضوع  داشــت: 
بسيار مهم و مورد اهتمام همه بوده و در قانون برنامه ششم توسعه نيز بر 
آن تأكيد شــده است. وى افزود: در اين ميان، ساز و كارها و تحوالتى در 

كشور نياز داريم كه كار ساده اى نيست اما مهم به نظر مى رسد.
الريجانى همچنين يادآور شد: سازمان برنامه و بودجه هر سال براى رتق 
و فتــق، به ما اليحه بودجه را ارائه مى دهــد اما حادثه اى در كيفيت كار 

رخ نمى دهد.

 بدون اصالح نظام آموزشى رشدى نمى كنيم
وى اضافه كرد: اگر ما گفتيم دولت بايد چابك شود به خاطر اين است كه 
روال قبلى ادامه پيدا نكند، اما با تكرار روند گذشته اتفاق خاصى نخواهد 
افتاد.رئيس مجلس شوراى اســالمى با بيان اينكه ما بدون اصالح برخى 
نظام هاى آموزشــى نمى توانيم رشــد و توفيقى در توسعه داشته باشيم، 
تصريح كرد: وزراى آينده بايد شــجاعت داشته باشند كه وقتى مشكالت 
را مى بينند به ســمت آن بروند نه اينكه فقط در جلسات درد دل كنند.
وى ادامه داد: رجال ملى كســانى هســتند كه وقتى با مشكالت مواجه 
مى شــوند، بگويند ما 3-2 مورد از اين مشكالت را حل مى كنيم، بنابراين 

به تأخير انداختن مشكالت روزمرگى خواهد بود.

  استفاده مطلق از درآمد نفتى براى بودجه درست نيست
الريجانى در بخش ديگرى از ســخنان خود با تأكيد بر ســاز و كارهايى 
در حوزه بودجه  ريزى بر مبناى عملكرد در كشــور، عنوان كرد: نگاه كلى 
به وضعيت كشــور عزم همه را به سمت اين كار سوق مى دهد.وى ادامه 
داد: براى بودجه جارى كشور سهم قابل توجهى از نفت استفاده مى شود 
كه اين درست نيســت؛ چرا كه نفت يك سرمايه است و بايد صرف امور 
زيربنايى شــود، ما مجبور به استفاده اين چنينى از نفت هستيم، اين امر 
نشان مى دهد خلل جدى در سازمان بودجه ريزى كشور وجود دارد.رئيس 
مجلس شــوراى اسالمى همچنين يكى از مشــكالت موجود در سازمان 
بودجه ريزى كشــور را حجم وسيع دولت خواند و يادآور شد: خدماتى كه 
به مردم ارائه مى دهيم بايد قابل قياس با ســاير كشــورها باشد، ما چند 

ميليون كارمند داريم اما وضع رسيدگى به خدمات ما نارس است.

  در نظام بودجه ريزى دچار مشكل هستيم
الريجانى با اشــاره بــه آمارهاى بين المللى و رتبه كشــور در اين ميان، 
گفت: وضع ما در منطقه بين 20 كشــور، رتبه پانزدهم است، همچنين 
بين 137 كشــور جهــان داراى رتبه 87 هســتيم، بنابراين اين موضوع 
نشان مى دهد كه در نظام بودجه ريزى دچار مشكل هستيم.وى همچنين 
آمارهاى مربوط به شــفافيت سياستگذارى را تشريح كرد و گفت: در اين 
زمينه بين 20 كشــور منطقه داراى رتبه 18 هســتيم و همچنين ميان 
138 كشــور دنيا رتبه 136 را كســب كرديم، پس از اين نظر هم داراى 

ضعف هايى هستيم.
رئيس مجلس شــوراى اسالمى در بخش ديگرى از سخنانش يادآور شد: 
نرخ بيكارى در منطقه نيز بين 20 كشــور بررســى شده، براى ما نهمين 
رتبه رقم خورده همچنين در ميان 105 كشــور جهان هم نودمين كشور 
هستيم.الريجانى همچنين با اشــاره به آمار رشد داخلى توضيح داد: در 
اين زمينه هم بين 24 كشــور منطقه دهمين كشــور هستيم و از 198 
كشــور جهان داراى رتبه 81 هســتيم، در ميزان جذب نيز از 20 كشور 
منطقه نوزدهمين و از بين 138 كشور جهان رتبه 126 را كسب كرديم.
وى با بيان اينكه برنامه هاى پنجســاله ضريب تحقق زيادى ندارند، گفت: 
ايــن موضوع ناتوانى در اين زمينه را مى رســاند و در حقيقت ناكارآمدى 
وضعيت كنونى را نشــان مى دهد و نتيجه آن بودجه اى است كه امسال 
تصويــب كرديم؛ در حقيقت 90 درصد بودجه كل كشــور صرف بودجه 

جارى شد و پول نفت را براحتى صرف هزينه جارى مى كنيم.
الريجانى همچنين يادآور شــد: اگر ما بودجــه اى را مى خواهيم مصرف 
كنيــم بايد هزينه هاى زائد را كــم و درآمدزايى را زياد كنيم و همچنين 
مســير ديگرى در اين بين طى شود كه آن اصالح ساختار حكمرانى در 

كشور است.

براى آقاى فريدون 
قرار تأمين صادر 
شده  و ايشان 
به زندان معرفى 
شدند و هر زمان 
وثيقه الزم تأمين 
شود آزاد خواهند 
شد، زيرا قرار 
ايشان بازداشت 
موقت نيست

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

خطرناك ترين زن داعشى 
بازداشت شد

الصبــاح: نيروهاى امنيتــى عراقى يكى 
از خطرناك تريــن زنــان عضــو داعش را 
بازداشــت كرده انــد. اين ســركرده زنان 
داعشــى در حمله تروريســت هاى داعش 
به شهر موصل در ســال 2014 و اشغال 
اين شهر دست داشــته است. اين زن كه 
«احالم» نام دارد از اهالى روســتاى الحود 
در منطقه القياره در جنوب شــهر موصل 
بوده، به همراه برادرش كه يكى از اعضاى 
سرشــناس داعش اســت در يك عمليات 
امنيتــى نيروهاى وزارت كشــور عراق در 
نزديكــى پل رابط بخش غربى و شــرقى 

موصل بازداشت شده است.

ابوبكر البغدادى زنده است
الصبــاح: بخــش شــاهين هاى امنيتى 
(الصقــور األمنيه) در وزارت كشــور عراق 
اعالم كرد بر اساس اطالعات دقيق امنيتى 
ابوبكر البغدادى ســركرده داعش كشــته 

نشده است. 
روزنامه الصباح به نقل از ابوعلى البصرى، 
مدير بخش اطالعات وزارت كشــور عراق 
در اين زمينه گزارش داد سركرده گروهك 
تروريســتى داعش هنوز زنده و در سوريه 

پنهان شده است.

وليعهد سعودى آزادى 
موصل را به آمريكا

تبريك گفت!
فارس: محمد بن سلمان، وليعهد عربستان 
سعودى در تماس تلفنى با «جيمز متيس» 
وزير دفاع آمريكا، پيروزى نيروهاى عراقى 

در بازپس گيرى موصل را تبريك گفت.
محمد بن ســلمان در ايــن تماس تلفنى 
از نقــش آمريكا و ائتالف بيــن المللى به 
رهبرى اياالت متحده در مبارزه با داعش 

و نابودى آن تمجيد كرد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

چهارمين نشست ادبى شمس با محوريت كتاب «بار باران»  آستان: چهارمين نشست ادبى شمس با محوريت كتاب «بار باران»؛ اثر سعيد تشكرى در كتابخانه مركزى آستان قدس رضوى برپا مى شود.
اين برنامه فرهنگى ادبى به همت سازمان كتابخانه ها، موزه ها و مركز اسناد آستان قدس رضوى روز چهارشنبه، 28 تيرماه، ساعت 17، در كتابخانه مركزى اين آستان مقدس در جوار بارگاه منور حضرت رضا(ع) برگزار 

خواهد شد. رمان بار باران، برنده جايزه كتاب سال رضوى است كه در آن داستان زندگى گوهرشادآغا و سفر او به توس به عنوان ملكه شاهرخ شاه تيمورى و ساخت مسجد گوهرشاد به تصوير كشيده شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r پذيرائى روزانه 6000 نفر 
در ميهمانسراى صحن غديرحرم مطهر رضوى

قدس/ مروج كاشــانى: مسئول 
غديرحرم  صحــن  ميهمانســراى 
مطهررضوى گفــت: پس ازافتتاح 
رسمى اين ميهمانسرا كه درتاريخ 
29 اسفندماه سال گذشته (1395) 
همزمان با ســالروز والدت حضرت 
فاطمه زهــرا(س) وبا حضورتوليت 
معزز آســتان قدس رضوى صورت 

گرفت، از ابتداى فروردين ماه لغايت اول تيرماه ســال جارى به مدت سه ماه 
در مجمــوع حدود يك ميليون و 824 هزار پرس غذا درميهمانســراى مزبور 

طبخ شده است. 
«على اصغريزدانى» درگفت وگوبا خبرنگارقدس با بيان اين مطلب اظهارداشت: 
برنامه هاى غذايى (در وعده هاى نهار و شام) و مصرف اقالم خوراكى و مواداوليه 
در اين ميهمانسرا دقيقاً مانند ميهمانسراى بست شيخ حر عاملى حرم مطهربوده 
وحســب تأكيد توليت معزز آســتان قدس رضوى، بااحــداث و راه اندازى اين 
ميهمانسرا، اميدواريم تعداد بيشــترى از زائران بارگاه مقدس امام هشتم(ع) از 

خوان بابركت آن حضرت، بهره مند شوند.

 تكريم زائران و افزايش پذيرايى
وى با اشــاره به اينكه يكى از اهداف راه اندازى و ساخت اين ميهمانسرا، افزايش 
ظرفيــت پذيرايى از زائران با توجه بــه حضور خيل عظيم دلباختگان حضرت 
رضا(ع) در بارگاه مقدس آن حضرت مى باشــد تأكيد كرد: استفاده از تجهيزات 
مكانيزه و نيمه مكانيزه ساخت صنايع داخلى كشوردرزمينه تجهيزات و صنايع 
مربوط به طبخ موادغذايى،از جمله مواردى است كه در ساخت اين ميهمانسرا 
لحاظ شــده اســت و در بســيارى از موارد اين تجهيزات ايرانى از بسيارى از 

تجهيزات خارجى مرغوب تر و از كيفيت بهترى برخوردار مى باشند.
اين مقام مســئول يادآور شــد: طراحى نقوش ايرانى- اســالمى در فضاى 
پذيرايى از زائران در محل سالن هاى اين ميهمانسرا وپردازش سيستم نورى 
الزم(نورافكنى)، جلوه هاى بصرى و ديدارى زيبايى را براى زائران در هنگام 

صرف غذا ايجاد كرده است.

 پذيرائى به روايت آمار و ارقام
يزدانى در زمينه طبخ غذا و پذيرائى اززائران در ميهمانســراى صحن غديرحرم 

مطهررضوى، به طور خالصه به آماروارقام ذيل اشاره كرد: 
  طبــخ روزانه 10 هزار پرس غذاى گرم ميهمانســرا (ويــژه وعده نهار) 
و توزيع توســط خادمان افتخارى بــارگاه منورامام رضــا(ع) در جاده ها و 
مسيرهاى منتهى به شهر مقدس مشهد از تاريخ اول لغايت 14 فروردين ماه 

1396 (تعطيالت نوروزى).
  طبخ روزانه 6000 پرس غذاى گرم (ويژه وعده شام) در تعطيالت نوروزى (اول 
تا 14 فروردين ماه سال جارى) جهت توزيع درمحل هاى اقامت زائران (كمپ هاى 

زائر، مدارس، حسينيه ها، مساجد، تكايا و...).
  پذيرايى روزانه از 2000 نفر از زائران (در وعده نهار) در تعطيالت نوروزى سال 
1396 درمحل ميهمانســراى صحن غدير(واقع درضلع غربى حرم مطهر، جنب 
ساختمان مؤسسه درمانى آستان قدس رضوى)عالوه برآماراشاره شده درمواردفوق.
  از تاريخ 15 فروردين ماه سال جارى تا قبل ازآغاز ماه مبارك رمضان، با توجه 
به تعداد زائران دعوت شده (مطابق آمار و ارقام) به طور متوسط روزانه از 6000 نفر 

در اين ميهمانسرا، پذيرايى به عمل آمده است.
  ازاول فروردين ماه سال جارى تاقبل از آغاز ماه مبارك رمضان نيز در مجموع 

حدود 44 هزار و520 نفر در وعده صبحانه در اين ميهمانسرا، پذيرايى شده اند.
  به دستورمديران و مقام هاى ارشد و عالى رتبه آستان قدس رضوى، روزانه 40 
هزار پرس و درمجموع حدود يك ميليون و 200 هزار پرس غذاى گرم ميهمانسرا 
در ماه مبارك رمضان، ويژه مناطق محروم حاشــيه شــهرمقدس مشهد در اين 

ميهمانسرا طبخ و آماده شده است.

خـــبر

 وضعيت پوشش بعضى خانم ها در حرم مطهر 
در شأن اين مكان مقدس نيست.

09150002979
 مشهد شهر زيارتى و گردشگرى است. چرا 
بيشــتر اتوبوس هاى شهرى از جمله خط 12 
كه خط زائرى است، كولر ندارند؟ تحمل اين 
وضعيت براى خانم ها، كودكان و سالخوردگان 
خيلى ســخت اســت. لطفاً آســتان قدس، 

دخالت كند. 
09150004457

 مســئوالن توضيــح بدهنــد به چــه علت 
مى خواهند ســقف صحن مسجدگوهرشــاد را 
بپوشــانند، در صورتى كه ســقف صحن جامع 

رضوى واجب تر است.
09150001424

 سنگ هاى كف صحن جامع رضوى شكسته 
و تركيده است، اگر مسير حركت ماشين هاى 
حمل زائران و ماشين هاى متفرقه را مثل مكه 
و مدينه مشــخص كنيد اين شكستگى ها كم 
مى شــود. ضمن اينكه مى توان مسير حركت 

ماشين ها را زير سازى ويژه نمود.
09210001447

 قــرار گرفتــن ورودى پاركينگ هاى حرم 
مطهر در خارج از زيرگذر، در بيشتر اوقات كه 
ظرفيت تكميل اســت، سبب دور زدن اضافه 
جهت خروج از زيرگذر و رســيدن به ورودى 
ديگر و اتالف وقت و مصرف سوخت مى شود.
09150004794

 اگر آســتان قدس زمين هاى زراعى و باغى 
و گلخانــه هاى خود را توســعه دهد براى افراد 
تحصيــل كرده رشــته كشــاورزى مثل بنده 

كارايجاد مى شود.
09150006637

 سر وته بعضى از پيام ها را مى زنيد و بعد چاپ 
مى كنيد. پيامى فرســتادم كه نه حاوى توهين 
بود، نه حاوى تهمت اما پيام را به ميل خود كوتاه 

كرده و سپس چاپ كرديد.
09150003660

 قدس: كوتــاه كردن پيام هــا صرفاً با هدف 
رعايت اختصار و كمــك به درج ديگر پيام ها 

انجام مى شود.

صداى مردم

مسئول 
غديرحرم  صحــن  ميهمانســراى 
مطهررضوى گفــت: پس ازافتتاح 
رسمى اين ميهمانسرا كه درتاريخ 
 (
همزمان با ســالروز والدت حضرت 
فاطمه زهــرا(س) وبا حضورتوليت 
معزز آســتان قدس رضوى صورت 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

 آستان   ديدگاه اسالم نسبت به موضوع 
خانواده، صرفاً همزيستى چند نفر در زير يك 
سقف نيست، بلكه آموزه هاى اسالمى و قرآنى 
خانواده را نظامى جامع و در مسير كمال 
مى بيند و براى آن اهدافى مقدس مى شمارد.

درك موقعيت و جايگاه خانواده از سوى اعضا، 
نخستين گام در تنظيم روابط بين زوجين 
اســت. هر يك از افــراد بايد به هدف اصلى 
خانواده توجه داشــته و در جهت تأمين آن 
تالش و خواسته ها و توقعات خود را به سمت 
آرامش، آسايش و رشــد يكديگر رهنمون 
ســازند. طرح آموزشــى «زندگى به سبك 
رضوى» با هدف صيانــت و اعتالى كاركرد 
خانواده با بهره گيرى از ظرفيت هاى آستان 
قدس رضوى و مجموعه نهادها و تشكل هاى 
مردمى ويژه زوج هاى جوانى كه آغاز زندگى 
خــود را با حضــور در كنار مضجع حضرت 
رضا(ع) شــروع مى كنند، براى نخستين بار 
توسط مركز امور بانوان و خانواده به مرحله 

اجرا گذاشته شد.
فاطمه دژبرد؛ سرپرســت مركز امور بانوان 
و خانواده آســتان قدس رضــوى ترويج و 
نهادينه ســازى الگوى ســبك زندگى تراز 
رضوى در راســتاى تقويت تعامالت مؤثر و 
آرامش بخش بــراى زوجين جوان را هدف 
اصلى طرح آموزشــى «زندگى به ســبك 
رضوى» عنوان مى كند و مى گويد: در قالب 
يك برنامه مدون آموزشــى با بهره گيرى از 
روش ها و ابزارهاى مختلف يك دوره يك ساله 
براى زوجين جوان زائر و مجاور سراسر كشور 
و شــهر مشــهد مقدس كه در ســال هاى 

1396-1395 ازدواج كرده انــد مطابــق با 
يك نظام انگيزشى و ارتقايى به مرحله اجرا 

گذاشته مى شود.

 آموزش ها به چه شكل است؟
وى با بيــان اينكه آموزش هاى اين طرح در 
سه حوزه آموزش هاى مجازى، مكاتبه اى و 
حضورى تدارك ديده شــده اســت، عنوان 
مى كنــد: در حــوزه مجــازى آموزش هاى 
كاربردى و مهارتى با بهره گيرى از روش هاى 
ارتباط مجازى مانند ســايت، لوح فشرده، 
نرم افزار قابل نصب بر روى گوشــى همراه، 
شــبكه هاى اجتماعى، پيامــك و... در نظر 
گرفته شده است. وى در توضيح آموزش هاى 
مكاتبه اى مى گويــد: آموزش هاى كاربردى 
و مهارتى بــا بهره گيرى از روش هاى ارتباط 
مكاتبه اى مانند كتاب، جزوه، بروشور، فلش 

كارت و... به زوجين جوان ارائه مى شود.

سرپرست مركز امور بانوان و خانواده آستان 
قــدس رضــوى بهره گيــرى از روش هاى 
سخنرانى، همايش عمومى، كارگاه آموزشى 
را جزو برنامه هاى آموزش حضورى معرفى 
كرد و افــزود: تعالــى و بالندگى زوجين با 
رويكرد سيستمى، فرآيند فرزندآورى و فرزند 
پرورى، مديريت رفتار اجتماعى و اقتصادى 
زوجين و مهارت هاى زندگى شامل ارتباط 
مؤثــر، افزايش ســازگارى زوجين، افزايش 
همدلى، مديريت هيجانات و... جزو موضوعات 

و سرفصل هاى آموزشى اين دوره هاست.

 چه خدماتى ارائه مى شود؟
دژبرد در تشريح خدمات پشتيبانى آموزشى 
و مشاوره اى طرح «زندگى به سبك رضوى» 
اظهار مى كند: به  منظور اســتفاده بيشتر و 
اثربخش زوجين جوان از مجموعه برنامه هاى 
آموزشى، مشــاوره اى و حمايتى، سه سطح 

خدمات شــامل اطالع رســانى و پشتيبانى 
آموزشى، خدمات راهنمايى و مشاوره تلفنى 
و خدمات مشــاوره حضورى براى زوجين 
جوان تحت پوشش پيش بينى مى شود كه به 
ترتيب توسط رابطين خانواده، هميار راهنما و 
مشاور تلفنى و مشاوران مراكز آستان قدس 
رضوى به صورت حضورى ارائه مى شود. وى 
بهره مندى از عنوان خادميارى افتخارى حرم 
حضرت رضا(ع)، شــركت در اردوهاى سه 
روزه و يك روزه در مشــهد مقدس و خارج 
آن، دريافت بسته هاى فرهنگى، آموزشى و 

مشاوره اى و استفاده از غذاى 
متبرك حضــرت رضا(ع) را 
برخى از امتيازاتى برشمرد كه 
براى شركت كنندگان در اين 
طرح در نظرگرفته شده است.

 چگونه ثبت نام كنيم؟
وى با اشــاره به فراهم شدن 
شــرايط ثبت نام حضورى و 
غيرحضورى براى حضور در 
اين طــرح مى گويد: زوجين 
ازدواج شــان  جوانــى كــه 

ثبــت   1396 و  ســال هاى 1395  در  را 
رســمى كرده اند، مى توانند از طريق سايت

مراجعــه  يــا   www.farhangi.agr.ir
حضورى در خيابان نــواب صفوى- ورودى 
حرم مطهر، پير پاالن دوز- اتاق شماره 36 در 
اين دوره ثبت نام كرده و بعد از دريافت كد 
رهگيرى در تاريخ مشخص شده در همايش 

توجيهى و آموزش اوليه حضور يابند.

نگاهى به فعاليت هاى مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى براى تازه عروس و دامادها

شروع زندگى مشترك به سبك رضوى

تعالى و بالندگى 
زوجين، فرآيند 

فرزندآورى و 
فرزند پرورى و... 
جزو موضوعات و 

سرفصل هاى طرح 
«زندگى به سبك 

رضوى» است

بــــــــرش aq
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زيرساخت هاى ريلى منطقه ويژه اقتصادى سرخس تكميل مى شود
خبر

آســتان: مديرعامل منطقه ويــژه اقتصادى ســرخس گفت: 
زيرساخت هاى ريلى منطقه ويژه اقتصادى سرخس تكميل مى شود.

دكتر احمد صادقى گلمكانى گفت: در راستاى اجراى سياست هاى 
اقتصاد مقاومتى، دومين سكوى تخليه و بارگيرى ليفتراكى همجوار 
با ريل عريض و نرمال منطقه ويژه اقتصادى سرخس بزودى آغاز 
مى شود. وى ادامه داد: طول اين سكو 100 متر است و تا پايان سال 

جارى به بهره بردارى خواهد رسيد.
صادقى گلمكانى با اشــاره به افتتاح نخســتين سكوى تخليه و 
بارگيرى در ســال گذشته گفت: سكوى مذكور با طول 60 متر و 
با توجه به درخواســت هاى متعدد صاحبان كاال و همجوارى ريل 

عريض و نرمال در اين منطقه احداث شده است.
وى درباره لزوم افزايش سكوهاى تخليه بارگيرى در منطقه ويژه 

اقتصادى سرخس گفت: با توجه به اين كه احداث زيرساخت هاى 
مورد نياز در صنعت حمل و نقل و تخليه بارگيرى از قبيل سكوهاى 
ليفتراكى، يكى از نيازهاى اساسى مناطق ويژه اقتصادى به شمار 
مى رود، ســاخت اين گونه امكانات در زمره سياســت هاى جارى 

مؤسسه قرار گرفته است.
صادقى گلمكانى ادامه داد: اميد مى رود با تكميل زنجيره اين صنعت 
مهم طى يك سال آينده، حجم صادرات از خطوط ريلى منطقه به 

بيش از يك ميليون تن در سال برسد.



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

حمايت از آمران به معروف وظيفه دستگاه قضايى است  تسنيم: سردار غالمحسين غيب پرور با حضور در بيمارستان شهداى هفتم تير از حجت االسالم خليل  ذوالفقارى از مجروحين حادثه متروى 
شهررى عيادت كرد. وى گفت: وظيفه دستگاه هاى مختلف و خصوصاً دستگاه قضايى زمينه سازى و حمايت از آمران به معروف وناهيان از منكر است. رئيس سازمان بسيج مستضعفين با تأكيد بر اين كه امنيت 

اماكن عمومى و امنيت نواميس آحاد جامعه حق مردم است، با تشكر از عملكرد نيروى انتظامى در اين حادثه، تصريح كرد: نبايد اجازه داد متجاهران به نواميس مردم گستاخانه به حقوق مردم تجاوز كنند.

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

  سهم خواهى و زياده خواهى محكوم است

مهر: عليرضا محجوب در خصوص ارزيابــى اش از ديدار 
رئيس جمهور با شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان 
گفت: معتقدم  اين رايزنى هــا مى تواند به تقويت كابينه 
كمك كنــد، آقاى روحانى براى بار دوم اســت كه كابينه 
تشكيل مى دهند، لذا به همه نظرات به دقت توجه خواهد 

كرد و نهايتا انتخاب خود را اعالم خواهد كرد. نماينده مردم 
تهران در مجلس با بيان اينكه كسانى كه در انتخابات براى 
آقاى روحانى فعاليت كردند حق دارند نظر خود را به ايشان 
اعالم كنند گفت: سهم خواهى يا زياده خواهى از هر جهت 

محكوم است.

  ادعاى تابش ليزر به بالگرد آمريكايى تكذيب شد
مهر: امير حســين آزاد فرمانده منطقه يكم نيروى دريايى 
ارتش گفت: اخيراً آمريكا ادعا نموده كه در هنگام عبور ناوهاى 
ناوگان پنجم اين كشــور از تنگه هرمز نيروى دريايى ايران 
اقدام به تابش نور ليزر به يك فروند بالگرد ناوگان مذكور كرده 
كه نيروى دريايى راهبردى ارتش جمهورى اسالمى ايران اين 

موضوع را از اصل تكذيب مى كند. بر اســاس ادعاى نيروى 
دريايــى آمريكا، اين حادثه زمانى كه ناو بالگرد بر آمريكايى 
 (67 DDG) «به همراه ناوشكن «كول (LHD5) «باتان»
و ناو مهمات بر «واشنگتن چمبرز» (T-AKE 11) در حال 

عبور از تنگه هرمز بودند، رخ داده است.

خبر

گزينه هاى شهردارى تهران پس فردا معرفى مى شود
مهر: الهام فخارى منتخب شوراى شهر 
پنجم تهــران، از معرفــى گزينه هاى 
شهردارى تهران در روز چهارشنبه 28 

تير خبر داد. 
وى اظهار كرد: گزينه هاى شــهردارى 
روز چهارشــنبه معرفى خواهند شد و 
رأى گيرى از ميان آن ها انجام مى شود. 
هر عضو شــوراى شــهرمى تواند به 7 نفر راى بدهد؛ در نهايت 7 نفر نهايى كه 
بيشترين راى را كسب كرده باشند، به مرحله بعد راه پيدا خواهند كرد. فخارى در 
همين باره تصريح كرد: 7 نفر نهايى در روز شنبه 1 مرداد در صحن شوراى شهر 
برنامه هاى خود را براى اعضاى شورا تشريح خواهند كرد و اعضاى شوراى شهر 

به آن ها راى خواهند داد.  
منتخب شوراى شهر تهران در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه آيا دولت از گزينه 
خاصى براى شــهردارى حمايت كرده اســت گفت: دولت گزينه اى اعالم نكرده 
است. وى از ديدار اعضاى شوراى شهر تهران در آينده اى نزديك با حسن روحانى 

رئيس جمهور خبر داد.   

سكوت معاون روحانى در قبال 
مصادره1/7 ميليارد دالر اموال ايران در كانادا

فارس: مجيد انصــارى معاون حقوقى 
رئيس جمهور در پاسخ به اين سوال كه 
معاونت حقوقى رياســت جمهورى چه 
اقدامى در قبال حكــم دادگاه كانادايى 
مبنى بر مصادره 1/7ميليارد دالر اموال 
ايران انجام داده اظهارداشت: درباره اين 
موضوع بعدا صحبت مــى كنم.  وى در 
پاســخ به اين سوال كه آيا كارگروهى براى پيگيرى اين موضوع تشكيل داده ايد 
يا خير گفت: بعدا توضيح مى دهم. معاون حقوقى رئيس جمهور در پاسخ به اين 
ســوال كه آيا حتى درباره تشكيل كارگروه براى بررسى اين موضوع صحبت نمى 
كنيد؟ تصريح كرد: راجع به اين موضوع خير، بايد با اطالع دقيق تر صحبت كنيم. 

در 13 تيرماه ســال جارى نيز دادگاه تجديد نظريه اونتاريو در كانادا احكام صادر 
شــده در دادگاه آمريكايى مبنى بر مصادره 1/7ميليارد دالر از دارايى هاى ايران به 
نفع تعدادى از شهروندان آمريكايى كه خود را قربانى تروريسم مى دانند مورد تاييد 
قرار داد. عده اى از شهروندان آمريكايى قربانى تروريسم پيش از اين با طرح شكايت 
در دادگاه هاى اين كشور خواستار دريافت غرامت از ايران با ادعاى حمايت تهران 

از اقدامات تروريستى شده بودند. 

2 سال از برجام گذشت اما پشت پرده هايش 
هنوز براى نمايندگان مشخص نشد

تسنيم: نماينده مردم مشهد در مجلس 
گفت: دو ســال از اجراى برجام گذشته 
هنوز ســواالت مردم پاسخ داده نشده و 
ابهام و پشــت پرده هاى آن حتى براى 
نمايندگان مشخص نشده است. نصراهللا 
پژمان فر ادامه داد: برجام كهنه  پيراهنى 
بود كه با بيســت و چند وصله اى كه از 
طرف شــوراى عالى امنيت ملى و مجلس زده شــد تا بخشى از آسيب هاى  آن 
پوشيده شود اما بى وفايى و نقض صريح آمريكايى ها و اروپايى ها نه تنها از طرف 
رئيس جمهور و وزارت خارجه مقابله به مثل نشــد بلكه در داخل كشور فضايى 
ايجاد شد كه هيچ كس نبايد درباره برجام صحبت كند. اين اتفاق يادآور موضوع 
هولوكاست در اروپا و آمريكا است. امروز كه بازار الگوگيرى از آمريكا و اروپا رواج 
يافته است مردم ما نگرانند كه نكند راجع به برجام همان رفتارى صورت گيرد كه 

با هولوكاست در اروپا صورت گرفته است.

 سياست/ مينا افرازه   خبر معرفى حسين 
فريدون دســتيار و برادر رئيس جمهور به زندان و 
صدور قرار وثيقه براى وى كه به معناى ورود پرونده 
او به يك مرحله ديگر از رسيدگى قضايى است يك 
آزمون سخت هم براى دستگاه قضا است كه نشان 
دهد تحت تأثير فشارها و جريان ها و گرايش ها قرار 
نمى گيــرد و به وظيفه خود در برخورد با جرايم و 
تخلفات در هر شــرايطى عمل مى كند و هم يك 
آزمون جدى و مهم براى دولت و شــخص رئيس 

جمهور اســت كه نشان دهد براى او همه در برابر 
قانون يكسان هستند و حتى نزديكانش قرار نيست 
از مصونيت يا البى ها و فشارهاى قوه مجريه براى 

جلوگيرى از محاكمه برخوردار شوند.
قوه قضائيه پيش از اين نيز با قاطعيت در رسيدگى 
به پرونده اتهامات معاون اول رئيس جمهور سابق 
و صدور حكم محكوميت براى محمدرضا رحيمى 
و حتى همين حاال با رســيدگى به پرونده قضايى 
حميد بقايى معاون ديگر محمود احمدى نژاد در 

دولت سابق  نشان داده كه نگاه جناحى و سياسى 
ندارد و با متخلف در هر سمتى حتى اگر در حلقه 
اول برخى جريانات سياسى هم باشد على السويه 

برخورد مى كند.
اين اتفاق اگر چــه از اين بابت كه برخى مقامات 
ارشد و چهره هاى سرشناس با اتهاماتى روبرو شده 
و برخى از آنها محكوم هم شــده اند خوشــايند و 
زيبنده كشــور نيست، اما حداقل از اين جهت كه 
نظام جمهورى اسالمى بدون مسامحه با هر مقامى 

در هر جايگاهى در صورت تخلف يا مجرم بودن با 
قاطعيت برخورد مى كند مايه مباهات است.

بايد از دستگاه قضا در برخورد با مفاسد 
حمايت كرد

عضو  ملكشــاهى  اللهيار 
كميسيون قضايى مجلس 
در واكنش به اين رويدادو 
صدور قــرار تأمين وثيقه 
فريدون  بــراى حســين 
به خبرنگار ما گفت: به نظر مى رســد قوه قضاييه 

در دوره رياســت آيــت اهللا آملى 
الريجانى در برخورد با پرونده هاى 
مفاســد از جمله فساد اقتصادى 
دانه درشــت ها عملكرد مثبت و 

قابل قبولى داشته است.
وى افــزود: در ايــن مــدت به 
پرونده هاى مهمى از جمله پرونده 
سه هزار ميلياردى و پرونده بابك 
زنجانى رسيدگى شده و احكامى 
هم صادر شده كه اين نكته مثبتى 

به شمار مى رود. همچنين با برخى از مسئوالنى كه 
افراد مطرحى در كشور بودند برخورد قاطع و جدى 
صورت گرفت و حتى مجازات حبس براى اين افراد 
اعمال شــد كه جاى تقدير دارد و نشان مى دهد 
كه اين قوه تصميم ندارد در برخورد با مفاســد به 
خط كشــى ها و جناح بندى ها نگاه كرده و از آنها 
بترسد.  نماينده مردم كوهدشت اظهار داشت: در 
مجموع درخصوص عملكرد قوه قضاييه در برخورد 
با پرونده هاى مفاســد مى تــوان گفت كه اين قوه 
كارنامه مثبتى به جاى گذاشته است و بايد از آن 

در ادامه اين راه حمايت كرد.

قوه قضاييه در برخورد با  فساد تحت تأثير 
جوسازى ها قرار نگيرد

ولى اهللا نانواكنارى عضو كميســيون امنيت ملى و 
سياســت خارجى مجلس هم درخصوص اقتدار و 
قاطعيت قوه قضاييه در برخورد با پرونده هاى فساد 
از جمله پرونده قضايى حســين فريدون به قدس 

گفت: از تشــكيالت قضايى انتظــار مى رود كه با 
هر متخلف قضايى و پرونده هاى فساد با قاطعيت 
برخورد كند و به خصوص در رابطه با دانه درشت ها  
برخورد محكم و قاطع داشــته باشــد و البته اين 
جزو وظايف اين قوه به شــمار مى رود. وى اظهار 
داشــت: به فرموده حضرت على عليه السالم اگر 
ما دانه درشــت ها را كه در جامعه فساد مى كنند 
پيشانى شان را مهر بزنيم، عبرتى براى ساير افراد 
مى شود تا از اين فسادها در جامعه جلوگيرى شود. 
وى با اشاره به برخى مصلحت انديشى ها در برخورد 
با مفاسد گفت: متأسفانه تسامح و مصلحت انديشى 
عده اى در جامعه باعث شــده تا 
برخى افراد به اموال مردم دست 
درازى كننــد و اين به موضوعى 
آزار دهنده بــراى عموم جامعه 
بدل شــود و انتظار بيش از اين 
مى رود كه  مسئولين به اين نكته 

توجه  بيشترى كنند. 
وى در ادامه بيــان كرد: بعضى 
موضوعــات نبايــد زمــان بر و 
براى  شــود خصوصاً  فرسايشى 
افرادى كه منتســب بــه افراد مطــرح جامعه و 
مســئوالن هستند.  در هر صورت  قانون براى هر 
مقامى و در هر جايگاهى يكســان است و كسى 
نبايد از قانون سوءاســتفاده بكند و اين براى همه 
الزم االجراســت اما براى اشخاصى كه منتسب به 
مديران و مســئوالن رده اول كشور هستند، اين 

مسئله اولى تر و با اهميت تر است. 
اين نماينــده مجلس در 
ادامه بــا تأكيد بر اين كه 
نبايد با اين گونه مفاســد 
برخورد جناحى و سليقه اى 
صورت گيــرد، گفت: قوه 
قضاييه بايد بدون توجه به طيف خاصى به برخورد 
قاطع با اين گونه مفاسد بپردازد و تشكيالت قضايى 
در برخورد با پرونده هاى فسادى كه در قوه قضاييه 
مطرح مى شود بايستى مستقل عمل كند و تحت 
تأثير جو ســازى ها قرار نگيرد و وابستگى به هيچ 

جناحى نداشته باشد و به مر قانون عمل كند.

قانون براى هر 
مقامى و در هر 
جايگاهى يكسان 
است و كسى 
نبايد از قانون 
سوء استفاده بكند

بــــــــرش

7هر عضو شــوراى شــهرمى تواند به 7هر عضو شــوراى شــهرمى تواند به 7 نفر راى بدهد؛ در نهايت 

طرف شــوراى عالى امنيت ملى و مجلس زده شــد تا بخشى از آسيب هاى  آن 

پاســخ به اين سوال كه آيا كارگروهى براى پيگيرى اين موضوع تشكيل داده ايد 

پس از بقايى، حسين فريدون هم بازداشت شد 

عدالت خط قرمـز نمى شنـاسـد



 بين الملل  شبكه العالم در خبرى فورى 
اعالم كرد، بيــش از 150 خودروى نظامى 
آمريكايى از طريق گذرگاه مرزى فيشخابور 
از خاك عراق وارد سوريه شدند. اين ورود به 
خاك سوريه به طور غيرقانونى و بدون اجازه 
دولت بشار اسد بوده است. پنج بالگرد آپاچى 
وابســته به ارتش آمريكا و نيز ماشين هاى 
غيرنظامى، اين خودروهاى زرهى را همراهى 
مى كردند.پيش از ايــن برخى اطالعات از 
تحركات نظامى گسترده در مرزهاى سوريه 
با اردن خبر دادند.بر اســاس اين اطالعات، 
تعداد زيادى نظاميان آمريكايى، انگليسى و 
اردنى و تانك هاى انگليسى چلنجر با 2300 
فرد مسلح و شــمارى بالگرد از نوع كبرا و 
بلك هاوك در مرزهاى جنوبى استان هاى 
الســويدا و درعا (از تپه شــهاب تا گذرگاه 
نصيب و منطقه الرمثا و خربه عواد) مستقر 
هستند؛ همچنين حدود 4000 فرد مسلح 
كــه در اردن آمــوزش ديده اند، در منطقه 
التنف در داخل مرزهاى سوريه حضور دارند.

  احتمال وقوع يك جنگ پر هزينه
كارشناسان و متخصصان نظامى آمريكا كار 
شروع ســاخت پايگاه نظامى جديدى در 
شمال شرقى سوريه را آغاز كرده اند. پايگاه 
نظامى جديــد آمريكا در منطقه بين «تل 
تمر و تل لبيــدر» در 40 كيلومترى غرب 
شهر ُكردنشين حسكه سوريه واقع شده و 

هدف اصلى از ساخت آن افزايش پشتيبانى 
نظامى آمريكا از عمليات نيروهاى ُكرد در 

استان هاى شمالى سوريه است.
المانيتور چنــد روز قبل از تصميم آمريكا 
براى ايجاد پايگاه هاى جديد در ســوريه و 
عــراق خبر داده بود اما اين پايگاه ها با چه 

هدفى ساخته مى شوند؟
اســپوتنيك در اين زمينه مى نويســد: كاخ 
ســفيد كه از سوى پنتاگون تحت فشار قرار 
گرفته است از كنگره درخواست كرده مجوز 
ساخت پايگاه هاى نظامى موقت در سوريه و 
عراق را صادر كند. با اينكه گروه تروريســتى 
داعش در حال نابودى است و شهر موصل در 
عراق از چنگال تروريست ها آزاد شده پنتاگون 
همچنان به دنبال ادامه جنگ در اين مناطق 
ويران شده است به طورى كه «جيمز ماتيس»، 
وزير دفاع آمريكا دولت را متقاعد كرده است از 

كنگره براى گسترش عمليات نظامى در عراق 
و سوريه مجوز بگيرد. ايجاد تأسيسات موقت 
نظامى در كشــورى كه از جنگ جهانى دوم 
تاكنون بدترين بحران حقوق بشرى را تجربه 
كرده است، احتمال وقوع يك جنگ پرهزينه، 
طوالنى و مرگبار را تقويت مى كند. كاخ سفيد 
بيانيه اى را منتشر كرد كه در آن آمده است 
الزامات قانونى كه در حال حاضر وجود دارد 
مانع گسترش بيشــتر فعاليت پنتاگون در 
سوريه و عراق مى شود. هزينه چنين اقدامى 

از سوى آمريكا بسيار باالست.

  آمريكايى ها مى خواهند جنگ را در 
سوريه گسترش دهند

المانيتور در اين خصوص نيز مى نويســد: 
«كورى زولى» مدير تحقيقاتى مؤسســه 
امنيــت ملى و مبــارزه با تروريســم در 

دانشگاه «Syracuse» مى گويد، گسترش 
تأسيسات پنتاگون به نظاميان آمريكايى 
اجــازه مى دهد به مقرهاى باقيمانده گروه 
تروريستى داعش در منطقه حمله كنند. 
زولــى در اين خصوص گفت: «به نظر من 
آن ها قصد دارند با افزايش مانورپذيرى خود 
زيرساخت هايى را ايجاد كنند كه به واسطه 

آن جنگ را فراتراز رقه و سوريه ببرند.»
به گفته  زولى درخواست افزايش عمليات در 

مناطق مذكور از سوى جيمز 
ماتيس مطرح شــده است. 
ماتيس به آينده فكر مى كند. 
او قصد دارد از لحاظ نظامى 
ايران را تحت فشار قرار دهد. 
اما اكثر اعضاى كنگره آمريكا 
بر اين باورند كه تكنيك هاى 
ماتيس آمريكا را درگير جنگ 
داخلى سوريه مى كند.«كيت 
ُگلــد» يك البيگــر در اين 
خصــوص مى گويد: «آمريكا 
را  ســورى  جنگنده هــاى 
و حمالت  سرنگون مى كند 
انجام  منطقه  در  موشــكى 
مى دهد. اين كار فضا را براى 

ايجاد تأسيســات نظامى آمريكا در منطقه 
آماده و حضور نظامى آمريكا در ســوريه را 
براى شركت در اين جنگ غيرمجاز تقويت 

مى كند.»

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

پس از غيبت وليعهد بركنار شده عربستان 
در مراسم عزادارى عمويش

شك سعودى ها درباره «اقامت اجبارى» بن نايف به 
يقين تبديل شد

مرگ  بــا  همزمــان  فــارس: 
«عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود» برادر بزرگ تر شــاه 
عربستان، حضور نيافتن «محمد 
بن نايــف» وليعهد تــازه بركنار 
شده اين كشور در مراسم تدفين 
و عزادارى به ســوژه رسانه هاى 

داخلى و خارجى تبديل شد.
تعــدادى از كاربران و فعاالن شــبكه هاى اجتماعى هشــتگى را با عنوان 
«بن نايف را براى شركت در مراسم عمويش آزاد كنيد» در فضاى مجازى 
راه اندازى كردند و در آن خواســتار آزادى بن نايف وليعهد سابق و بركنار 

شده شدند.

مردم انگليس خواستار توقف فروش تسليحات به 
عربستان هستند

نشان  نظرســنجى  يك  فارس: 
از دولت  اكثــر مــردم  مى دهد 
ايــن كشــور مى خواهند فروش 
به عربستان  انگليسى  تسليحات 

سعودى را متوقف كند. 
اينديپندنت  روزنامه  نظرسنجى 
نشان مى دهد اكثريت مردم اين 
كشور معتقدند فروش ميلياردها 

دالر تسليحات به پادشاهى سعودى اشتباه است. 
همچنين اكثر مردم انگليس از دولت خواســته اند گزارشــى را كه درباره 
حمايت مالى عربستان سعودى از افراطى گرى در انگليس تهيه شده است، 
منتشر كند، گرچه انتشار اين گزارش مى تواند روابط دو كشور را خدشه دار 

كند. 

خشونت در جشن هاى 
روز ملى فرانسه

فيگارو: وزارت كشور فرانسه طى 
آمارى در خصوص خشونت هاى 
جريــان  در  گرفتــه  صــورت 
جشن هاى روز ملى فرانسه (13 
و 14 ژوئيه جــارى)، از به آتش 
كشيده شــدن 897 خودرو در 
سراسرى  اين جشن هاى  جريان 

خبر داد.
وزارت كشور فرانسه همچنين ضمن ارائه اين آمار از بازداشت 368 نفر در 

جريان اين جشن ها خبر داد.
مقايســه آمار منتشــره از سوى وزارت كشور فرانســه در خصوص شمار 
خودروهاى به آتش كشيده شــده طى سال جارى (897 خودرو) و سال 
گذشــته (855 خودرو) از افزايش ميزان آتش سوزى ها حكايت دارد، حال 
آنكه شــمار افرادى كه طى ســال جارى (368 نفــر) در ارتباط با ايجاد 
خشونت ها و ناآرامى جشــن هاى ملى بازداشت شده اند در مقايسه با سال 

گذشته (577 نفر) كاهش يافته است.

خـــبر

سومين پايگاه نظامى آمريكا در خاك سوريه مخفيانه ساخته مى شود

ماهواره ها نشان دادندگسترش آتش جنگ در سـوريه
سر بر آوردن پايگاه هوايى 
آمريكا از دل بيابان سوريه

ديويد اَكس - ديلى بيست
مترجم: اميرمحمد سلطان پور

از ســال 2013 زمانى كه آمريكا براى نخســتين 
بار تصميم بــه مداخله در جنگ ســوريه گرفت، 
كماندوهاى ديده بانى نيروى هوايى اين كشور، 300 
نقطه مناســب در خاورميانه را براى بناى پايگاهى 
در راه كمك به اين هدف اياالت متحده در ســوريه 
شناسايى كردند. از آن زمان پنتاگون، در كشورهاى 
عراق، اردن و ســوريه پايگاه هاى جديدى را احداث 
كرده يا پايگاه هاى پيشــين خود را گسترش داده 
اســت. اكنون ما شاهد ظهور دو پايگاه جديد، يكى 
در اردن در نزديكى مرز ســوريه و ديگرى با فاصله 
كمى از آن در جنوب ســوريه هستيم. هر دو پايگاه 
هوايى قابليت پشتيبانى از پهپاد، بالگرد و عمليات 
ويژه هوايى را دارا هستند. هفته گذشته، يك حساب 
توييترى كه خود را رســانه اى مستقل معرفى كرد، 
عكس هاى ماهواره اى را منتشر كرد كه چيزى شبيه 
يك پايگاه هوايى را در جنوب سوريه جايى كه مرز 
اين كشور با عراق و اردن تالقى مى كند، نشان مى داد. 
سيستم نقشه ماهواره اى «ويكيمپيا» كه عكس هاى 
خود را از آژانس تصوير بردارى دولتى فرانسه، ايرباس 
و ديجيتال گلوب دريافــت مى كند، در عكس هاى 
ابتداى ســال 2017 خود، وجود چنين مناطقى را 
نشان نمى دهد كه اين خود نشان دهنده آن است كه 
اين پايگاه در همين ماه هاى اخير ساخته شده است. 
حدود يك سال پيش از ساخته شدن پايگاه هوايى 
در بيابان ســوريه، آمريكا با جديت مشغول توسعه 
پايگاه نظامى خود در اردن و اضافه كردن يك پايگاه 
مجزاى مخصوص پهپادها در شمال شرق اين كشور 
بود، كه آن نيز فاصله چندانى با مرزهايى كه صحبت 
از آن شد، ندارد. بجز اين، اردن ميزبان پايگاه پهپادى 
ديگرى از آمريكا در پايگاه هوايى خود به نام «موفق 
ســالتى» در 53كيلومترى مرز سوريه است. توسعه 
اين پايگاه هاى آمريكايى، پنتاگون را قادر مى سازد 
تا بتواند نقشه هاى خود را در مورد شيوه فرماندهى 
جديد عمليات ويژه خود كه به SOCOM معروف 
است، توسعه دهد. شيوه اى كه آمريكا در 300منطقه 
مشــخص در خاورميانه براى انجام عمليات خود بر 
آن تمركز دارد و پايگاه هاى مخصوصى نيز در يمن، 
لبنان، عمان، قطر، كويت، بحرين و عربســتان به 

همين منظور احداث كرده است.

يادداشت/ترجمه

با اينكه گروه 
تروريستى داعش در 

حال نابودى است و 
شهر موصل در عراق 

از چنگال تروريست ها 
آزاد شده پنتاگون 
همچنان به دنبال 

ادامه جنگ در اين 
مناطق ويران شده 

است

بــــــــرش

مرگ  بــا  همزمــان 
«عبدالرحمــن بــن عبدالعزيــز 
آل ســعود» برادر بزرگ تر شــاه 
عربستان، حضور نيافتن «محمد 
بن نايــف» وليعهد تــازه بركنار 
شده اين كشور در مراسم تدفين 
هاى 

 وزارت كشور فرانسه طى 
آمارى در خصوص خشونت هاى 
جريــان  در  گرفتــه  صــورت 

 ژوئيه جــارى)، از به آتش 
 خودرو در 
سراسرى  اين جشن هاى  جريان 

نشان  نظرســنجى  يك   
از دولت  اكثــر مــردم  مى دهد 
ايــن كشــور مى خواهند فروش 
به عربستان  انگليسى  تسليحات 

اينديپندنت  روزنامه  نظرسنجى 
نشان مى دهد اكثريت مردم اين 
كشور معتقدند فروش ميلياردها 

دالر تسليحات به پادشاهى سعودى اشتباه است. 

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

اردوغان: گردن خيانتكاران را خواهيم زد      فارس: رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه طى ســخنرانى در مراســم يكمين ســالگرد كودتاى نافرجام 15 جوالى 2016، تهديد كرد گردن 
خيانتكاران را خواهد زد. اردوغان گفت، هر تعداد عضو سازمان «فتح اهللا گولن» را كه نياز باشد از ادارات دولتى اخراج و زندانى خواهد كرد. وى با بزدل و خائن خواندن «كمال قليچداراوغلو» 

رهبر بزرگ ترين حزب اپوزيسيون - جمهورى خلق - تأكيد كرد: او با كودتاى كنترل شده توصيف كردن حوادث آن شب، به ملت توهين كرد.
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ترامپ به دنبال باالترين قيمت براى فروش «پايگاه العديد»
 بين الملل/ محمد جعفــرى  ترامپ در 
گفت وگويى طوالنى باشبكه سى بى ان آمريكا از 
داليل انتخاب رياض به عنوان اولين مقصد سفر 
خارجى خود در مقام رياست جمهورى آمريكا 
سخن گفت. اما دو نكته بسيار مهم در سخنان 
ترامپ مطرح است كه بايد روى آن دقت شود 
تا بفهميم كه چگونه اين مرد عرب هاى حوزه 
خليج فــارس را تحقير كرده، آن ها را به بازى 

گرفته و پول هايشان را به يغما مى برد.
نكته اول خودســتايى و فخرفروشى ترامپ 

در مصاحبه اســت كه مى گويد براى مقامات 
سعودى شرط گذاشته به رياض نمى آيد، مگر 
آن كه آنان ميلياردها دالر براى خريد ســالح 
از آمريكا و ســرمايه گذارى در اين كشور به 
واشــنگتن بپردازند و زمانى كه اين شرط را 

پذيرفتند بار سفر به عربستان را بست.
نكتــه دوم در اظهارات ترامپ اين اســت كه 
مى گويد اگــر آمريكا بخواهد پايــگاه هوايى 
«العديد» خود در قطر را به جاى ديگرى منتقل 
كند 10 كشــور آماده ميزبانى از آن هستند و 

همه هزينه هاى انتقــال و راه اندازى آن را كه 
ميلياردها دالر برآورد مى شــود، خواهند داد.

ترامــپ مى خواهد به وضــوح بگويد كه علت 
سفرش به عربستان جايگاه دينى و سياسى آن 
در منطقه و جهان نبــوده و فقط براى پول به 
رياض رفته و به چيزى كه خواسته رسيده است. 
ترامپ پس از رسيدن به واشنگتن با فخر و غرور 
مى گويد كه با دستى پر از ميلياردها دالر پول به 
آمريكا بازگشته كه اين به معناى پيدا شدن كار 
براى بسيارى از افراد بيكار در جامعه آمريكاست.

اما در خصوص پايگاه هوايى العديد بايد گفت 
تنها دو كشور و نه 10 كشور ممكن است كه 
از ميزبانى آن در صورت انتقال از قطر استقبال 
كنند كه نخستين آن عربستان است ودومين 
كشورى هم كه مى تواند ميزبان پايگاه هوايى 
العديد باشــد، امارات عربى متحده است؛ هر 
دو كشور امارات و عربستان دو عضو برجسته 
ائتالف چهارجانبه ضد قطر و تنها كشــورها 
هستند كه مى توانند هزينه اى اين پايگاه را به 

دليل تمكن مالى بپردازند.



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

مدارك حوزوى بر اساس هنرمندى طالب در ارائه محتواهاى دينى باشد   حوزه: حجت االسالم والمسلمين محسن قرائتى در نخستين كارگاه مديران مراكز آموزش هاى كاربردى 
حوزه هاى علميه با اشاره به اينكه مدرك هاى آموزشى به مانعى براى فعاليت هاى دينى تبديل شده اند، يادآور شد: متاسفانه توجه بيش از اندازه به عنوان هاى حوزوى و مجموعه هاى علمى، خود 

مانعى پيش روى ورود به عرصه هاى مختلف تبليغى است و بايد مدرك هاى حوزوى بر اساس هنرمندى طالب در ارائه محتواهاى دينى و در راستاى استفاده از ظرفيت ايشان باشد.

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

 معارف   در روايات آمده است، در جامعه 
آخرالزمان امر به منكــر و نهى از معروف 
مى شود، حتى امر به معروف كننده مورد 
سؤال و بازخواست است. پرسش اينجاست 
كه آيا بــراى تمام امر به معروف ها چنين 

رفتار مى شود؟
به طور خاص در حادثه متروى شهر رى، 
اگر اين امر بــه معروف براى جلوگيرى از 
تصادف آن شخص با مترو بود نيز همين 
رفتار انجام مى شد؟ آيا اگر آن فرد از چراغ 
قرمز عبور مى كرد و با زبان يا بوق به فرد 
خطاكار تذكر داده مى شد نيز همين رفتار 
مى شد؟ اعتراض هاى ما در ارزش هايى كه 
براى مردم جا افتاده، مورد قبول اســت و 
مردم از آن نه تنها استقبال كه حتى تشكر 
نيز مى كنند، امــا آن جاهايى كه معروف 
منكر و منكر معروف شده است، برعكس 

است.

  قانون شكني نبايد رويه شود
ارزش هاى اسالمى مانند حجاب و عفاف، 
منكر شــده و به نــام آزادى به ولنگارى 
فرهنگى تبديل شــده است. قانون شكني 
رويه شده است، حتى از طرف دولت هاى 
فخيمــه توصيه هايــي در قالب اســناد 
بين المللي و به عنوان آموزش در كتاب هاى 
درسى كودكان سرزمين مان در برنامه هاى 
هزاره ســوم و با عنوان آموزش براى همه 
زمينه هــاى ولنــگارى فرهنگــى فراهم 
شــده اســت. بيش از نيم قرن به عنوان 
جهانى سازى با كشــور ما اين طور رفتار 
شــده و تالش مى كنند اين روابط غلط و 
ناهنجار به نام آزادى  در خانواده و جامعه 

نهادينه شود.
جامعه  كه  اينجاست  جالب 
نســبت به برخى معروف ها 
پذيــرش دارد. حتى همان 
طور كه اشــاره شد، نسبت 
بــه آن امر و نهــى صورت 
مى گيرد، پليس مى ايســتد 
و فــرد خاطــى را به خاطر 
از  قســمتى  در  ايســتادن 
خيابان يا عبور از ســرعتى 
خاص حتى جريمه مى كند، 
امــا آنجا ســخنى از آزادى 
به ميــان نمى آيد، اما وقتى 
مى شــود،  معــروف  منكر 
مانند تعــرض به يك خانم 
قضيــه متفاوت مى شــود. 
وقتــى طلبه و شــهروندى 
عادى تالش مى كنند از اين 
تعدى جلوگيرى كرده و امر 
به معروف كننــد، به آن ها 
حمله مى شــود. حتى پس از ورود پليس 
و توجــه نكردن به اخطــار، به پليس هم 
حمله صورت مى گيرد كه نتيجه آن دست 
به ســالح بردن پليس است. اين مسئله 
بيانگر فاجعه اى جدى است، زيرا ماجراها 
و تعرض هايى از اين دست را به نام حقوق 
بشر با تعاليم غربى به اين نقطه كشانده ايم.

  ولنگارى فرهنگى به نام آزادى 
وقتى آتناى مظلوم هفت ساله مورد تعرض 
قرار مى گيرد، وقتى ســتايش پنج ســاله 
توسط پســرى 17 ساله كه در كانال هاى 
تلگرامى فيلم هايى مبتذل ديده و تحريك 
شــده، پس از تجاوز به وحشــتناك ترين 
شــكل ممكن به قتل مى رسد؛ مشاهده 
مى كنيم كه فضاى اجتماعى را با ولنگارى 
فرهنگى به نــام آزادى مبتــال كرده ايم. 
بيمارى  بخشي از جامعه را فرا گرفته است 

و بايد جلوى گســترش 
آن را بگيريــم، اما طبق 
برنامه هــاى غربى، تنها 
بايد آمــوزش ارتباطات 
خــالف حيا وعفــاف را 
داشته باشيم، اما برخالف 
آن ها ارتباطات در جامعه 
بر اســاس مبانى اسالم 
با ارزش هــا، عفاف، حيا 

و مراســم و مراحل قانونى طى مى شود. 
وقتي آموزه هاى غربى را در كشور نهادينه 
كرده ايم، فساد و فحشا را رايج و ازدواج را به 

تعويق و بعضاً به تعطيلى مي كشانيم.
اين مســائل همه بخشى از سياست هايى 
است كه غرب و آموزه هاى غربى وارد كشور 
ما كرده و بين سكوالريسم و اسالم در حال 
دســت و پا زدن هســتيم. بايد ولنگارى 

فرهنگى را شكست.

 23 ارگان فرهنگى وظايف خود را 
رها كرده اند

خداوند در ســوره مباركــه الحج آيه 41 
ّناُهم فِي األَرِض  فرموده است: «الَّذيَن إِن َمكَّ
ــالَة َوآتَُوا الزَّكاَة َوأََمروا بِالَمعروِف  أَقاُموا الصَّ
ِ عاقَِبُة األُمورِ» اين آيه  َونََهوا َعِن الُمنَكِر َوِهللاَّ
بدين معناست كه خداوند به محض اينكه 
امكانات، قدرت و دولت داد؛ اول بايد نماز را 
اقامه كرده و سپس امكانات اقتصادي مردم 
را به كفاف رساند و به امر به معروف و نهى 
از منكر پرداخت. يعنى برپا داشتن ارزش ها 
و بعد كمك هاى اقتصادى به جامعه براى 
پيشــگيرى از اين مشــكالت بسيار مهم 

است.
در حالــى كه اكنون تمــام مراحل را رها 
كرده ايم و امكانات و اقتصاد را جهت خالف 
مصالح مردم هزينــه مى كنيم. با فيلم ها، 
كنســرت ها و ماهواره ها زمينه مفاســد 
فراهم تر اســت؛ در حالي كــه 23 ارگان 
مانند وزارت ارشــاد، آمــوزش و پرورش، 
سازمان تبليغات اســالمى، صدا و سيما، 
مراكز فرهنگى، مراكز آموزشــى، گشت 
ارشــاد و... وظيفه دارند در زمينه نهادينه 
كردن حجــاب و عفاف در جامعه فعاليت 
كنند؛ اما اغلب وظايف خود را رها كرده اند 
و تنها نهادى كه همزمان با انتخابات مورد 
هجمه قرار مى گيرد همين نيروى انتظامى 
و گشــت ارشاد اســت؛ زيرا اين نهاد تنها 

بخشى از اين سيستم است 
كه به بخشى از وظيفه اش 

عمل مى كند.

 نتيجه قربانى شدن 
«آتنا»ها...

چرا مايل هستيم با قلقلك 
غرايز و نيازهــاى در حال 
بحران و انفجار نســل جــوان كه در اين 
فضا و جامعه دايم تحريك هم مى شود و 
تهييج پيدا مى كند، مشكل ايجاد كنيم؟ 
در حالى كه با سياست هاى اشتباهى كه 
در پيش گرفته ايم با انواع و اقسام مسائل 
اقتصادى، آموزشــى، فرهنگى، اشــتغال، 
مسكن و... ســدى بزرگ بر سر راه ازدواج 
درســت كرده ايم كه نتيجه اين رفتارهاى 
اشتباه قربانى شدن «آتنا»ها و «ستايش» ها 
و نيزحمله به «خليل ذوالفقارى» روحانى 
حادثه مترو شهر رى يا شهيد «على خليلى» 

شهيد امر به معروف و نهى از منكر است.
مشــكالتى كه هر چه پيــش مى رويم با 
آموزش هايى كه در حال نهادينه شــدن 

است بزرگ تر هم مى شود.
خوشبختانه رهبر معظم انقالب با درايت 
و برخورد حكيمانه شان جلوى اين تغيير 
برنامه و نوع آموزش و تســليم شــدن به 
الگوى ســكوالر غرب را گرفتنــد؛ اما اگر 
مى خواهيم اين الگو در جامعه پياده نشود، 
به طور محسوس بايد آثار آن از كتاب هاى 
درســى و مشاوره هاي بهداشتي برداريم و 
تــالش كنيم فضاى حجــاب و عفاف به 
جامعه برگردد. زيرا حجاب مجموعه اى از 

قوانين اسالم است. 
قوانينــى كه نياز به تغييراتي بر اســاس 
برنامه هاى اجتماعى، روان شناسى، جامعه 
شناسى و... دارد و مورد نياز جامعه است و 
حجاب تنها براى زندگى فردى مهم نيست. 
حجاب زندگى فردى، خانوادگى، اجتماعى 
را ســالم مي كند و امر به معروف و نهى از 
منكر و بسيارى از موارد ديگر را در بردارد.

دســت كــم مســئوالن در ايــن زمينه 
كشــورهاى غربى را ســرلوحه خود قرار 
دهند. غرب با تمــام جنايت هايى كه در 
آن صورت مى گيرد، اجازه نمى دهد تمامى 
كانال ها، براى تمامى سنين و بدون نظارت 
يا اجازه اى در دسترس باشد و فيلترينگ 

اعمال مى كند.

در حالى كــه وقتى اســم فيلترينگ در 
كشور ما آورده مى شود، برخي فرياد دفاع 
از آزادي مي زنند و با نام آزادى، تالش در 

فريب جوانان و جامعه دارند.
آن طور كه اسناد بين المللى نشان مى دهد، 
حدود 50 ســال اســت براى كشــور ما 
برنامه ريزى شــده و بخصوص از 15 سال 
گذشته اين موارد وارد مراكز آموزشى شده 
و از دو سال پيش هم كه اسناد محكم ترى 
به نام 2030 براى اجرا ارائه شــده است. 
هر چند مصوبه آن به دستور رهبر معظم 
انقالب لغو شــد، اما بقيه اين سند كه 17 
بند اســت و با هدف برنامه ريزى و تغيير 
فرهنگ و قانــون در ســطح بين المللى 
امضا شــده در حال اجراست و اگر مراقب 
نباشيم بزودى آثار آن را در جامعه خواهيم 

ديد.
بنابرايــن، حادثه متروى شــهر رى، يك 
حادثه منفك اجتماعى و پديده اى اتفاقى 
نيســت؛ بلكه مجموعه اى اســت به هم 
پيوسته از مسائل آموزشى و فرهنگى كه 
تهاجم فرهنگى در جامعه ما پياده و اجرا 
كرده است، مشــكلى كه بايد ريشه يابي 

شود.

 احياى قانون امر به معروف 
   راه حل است

به همين منظور، در جلســه اخير شوراي 
زنان پليس امنيت اخالقي اين مسئله مورد 
ريشه يابى و تحليل قرار گرفت. بحثى كه 
نشان از شــدت اعتراض خانواده ها به اين 
انحرافات را اعالم مي كرد، ولي متأســفانه 
بيانگر اين بود كه جرئت متخلفان در قانون 
شكني به جايي رسيده كه پاسخ يك امر به 

معروف مجروح شدن چند نفر است.
سؤال اينجاست كه وقت آن نرسيده است 
كه دولت براي احياى قانون امر به معروف 
و تحقق آن به اندازه حقوق شــهروندي 
مورد نظر غرب اقــدام كند؟ من به تمام 
جوانان كشور عرض مى كنم هنوز عرصه 
امر به معروف با زبان و بيان شيوا باز است 
و هنوز مســئوالن دلســوز و مؤمن پاى 
كار هســتند. جوانان و مسئوالن بايد با 
بيدارگرى مانع اين ولنگارى فرهنگى، اجرا 
نشدن قانون و بى توجهى به قرآن بوده و 
در جهت ترويــج امر به معروف و نهى از 

منكر بكوشند.

دكتر كبرى خزعلى، نماينده شوراي عالي انقالب فرهنگي در شوراي فرهنگي اجتماعي زنان:

حادثه مترو شهررى پيامد تهاجم فرهنگى است

 كاربرد آيات قرآن در قضاوت ها و احتجاجات حضرت رضا
 ادله عترت در گفتار عالم آل محمد

احمدرضا قوامى دربندى: ائمه معصومين(عليهم السالم)، داناترين افراد به 
قرآن كريم و تفسير آيات الهى هستند، اين بزرگان در طول زندگى خود در 

بسيارى از زمان ها و 
مكان ها با اســتناد به آيات 
يا  بيان اســتدالل  به  قرآن، 
توضيح ابهام ها مى پرداختند، 
قرآنــى  ســيره  در 
امام رضا(عليه الســالم) نيــز 
نمونه هــاى فراوانــى از اين 
اســتدالل ها و احتجاجــات 

قرآن مى توان يافت.
در عيون األخبار الّرضا به سند خود از ريّان بن صلت از امام رضا (عليه السالم) روايت 
كرده كه در مناظره با مأمون و علما در فرق بين عترت و اّمت و فضيلت عترت بر 
اّمت آمده است كه ريّان بن صلت مى گويد: امام رضا (عليه السالم) در مجلسى كه 
مأمون در مرو ترتيب داده بود، حاضر شدند. در آن مجلس عد ّه اى از علماى عراق 
و خراسان حضور داشتند. مأمون از علما پرسيد: معناى اين آيه را برايم بگوييد: «ثُمَّ 
َِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا... »[1]. علما گفتند: مراد خداوند، تمامى  أَْوَرثَْنا الِْكَتاَب ال
اّمت است. مأمون گفت: يا ابالحسن نظر شما چيست؟ امام رضا (عليه السالم) فرمود: 
با آنان هم عقيده نيستم، بلكه به نظر من، مراد خداوند عترت طاهره حضرت محّمد 
(صلى اهللا عليه وآله) است. مأمون گفت: چطور نظر خداوند فقط عترت بوده نه اّمت؟ 
حضرت فرمودند: اگر مراد تمام اّمت باشد، همگى آنان بايد اهل بهشت باشند؛ زيرا 
َِّنْفِسِه  َِّذيَن اْصَطَفْيَنا ِمْن ِعَباِدنَا َفِمْنُهْم َظالٌِم ل خداوند مى فرمايد:(ثُمَّ أَْوَرثَْنا الِْكَتاَب ال
ِ َذلَِك ُهَو الَْفْضُل الَْكِبيُر). سپس اين  ْقَتِصٌد َوِمْنُهْم َسابٌِق بِالَْخْيَراِت بِإِْذِن اهللاَّ َوِمْنُهم مُّ
كتاب (آسمانى) را به گروهى از بندگان برگزيده خود به ميراث داديم، اّما از ميان 
آن ها عّده اى بر خود ستم كردند و عّده اى ميانه رو بودند و گروهى به اذن خدا در 
نيكى ها (از همه) پيشى گرفتند و اين، همان فضيلت بزرگ است.) سپس همه را 
اهل بهشت قرار داده است و فرموده پاداش آنان: باغ هاى جاويدان بهشت است كه 
در آن وارد مى شوند، در حالى كه با دستبندهايى از طال و مرواريد آراسته اند و لباس 
آنان در آنجا حرير اســت! [2]. مأمون گفت، عترت چه كسانى هستند؟ امام رضا 
(عليه السالم) فرمود: «همان كسانى كه خداوند آنان را در كتاب خود اين گونه وصف 
َرُكْم تَْطِهيًرا... ُ لُِيْذِهَب َعنُكُم الرِّْجَس أَْهَل الَْبْيِت َويَُطهِّ ََّما يُِريُد اهللاَّ نموده است:(...إِن
[3] خداوند مى خواهد پليدى و گناه را فقط از شما اهل بيت دور كند و كامالً شما 
را پاك سازد). آنان همان كسانى هستند كه پيامبر (صلى اهللا عليه وآله) درباره آنان 
چنين فرموده است: « انى مخلف فيكم الثقلين: كتاب اهللا وعترتى اهل بيتى، فانهما 
لن يفترقا حتى يردا على الحوض»؛ من دو چيز گرانبها كه عبارت از خدا و عترت و 
اهل بيت من است، در ميان شما باقى مى گذارم و آن دو از يكديگر جدا نخواهند 

شد تا در حوض بر من وارد شوند. [4]
ا- سوره فاطر: آيه 32.

2- همان.
3- سوره األحزاب: آيه 33.

4- كمال الدين وتمام النعمة: ج1، باب22، ص233 234

آيا همه انسان ها كرامت دارند؟ 
پرسش: بــر اساس آيه 70 سوره اسراء، خداوند به تمام فرزندان آدم كرامت داده 
اســت؛ ولى بر پايه آيه 13 سوره حجرات، كرامت انسان ها به تقواى آنان بستگى 

دارد و در نتيجه كسى كه تقوا 
نداشته باشد، هيچ گونه كرامتى 
نخواهد داشت. جمع بين اين 

دو مطلب چگونه است؟
پاسخ: كرامت دو گونه است: 
كرامت نفسى و كرامت كسبى

كرامت نفسى يعنى كرامتى كه 
خداى متعال به تمام انسان ها 
داده و با نعمت هايى مانند عقل 

و فطرت، او را بر ساير موجودات برترى داده است. اين گونه كرامت اختيارى نيست 
و انســان آن را به دســت نمى آورد؛ بلكه خداى بزرگ آن را به همه انسان ها داده 

ْمَنابَِنىٓ اَدَم (اسراء 70) است: َو لََقْد َكرَّ
نكته مهم نوع مواجهه و برخورد انسان با اين كرامت است. اگر كسى آن را ناديده 
بگيرد و بر اســاس عقل و فطرت و مطابق دســتورهاى شرع عمل نكند، نه تنها 
اين كرامت را از دســت خواهد داد، بلكه به گونه اى ســقوط مى كند كه حتى از 
حيوانات هم گمراه تر خواهد شد: أُْولِئَك َكألَْنَْعِم بَْل ُهْم أََضلُّ أُْولَِئَك ُهُم ٱلْغاَفُِلوَن 

(اعراف179)
2. كرامت نفسى: اين گونه كرامت، اختيارى و اكتسابى است و هر كسى بايد 
با تالش و عمل خود آن را به دســت آورد و اگر كسى قدر كرامت خدادادى 
خود را بداند و عقل و فطرت خود را بر شــهوت و غضب خويش حاكم سازد 
و در زندگى پيرو فرمان ها و احكام الهى باشــد، به اين كرامت كسبى دست 

پيدا خواهد كرد.
ارزش واقعى انسان و مقام او نزد پروردگار بر اساس اين كرامت كسبى است و اين 
كرامت اســت كه به ميزان تقوا بستگى دارد و هر چه تقواى انسان بيشتر باشد، 
ِ أَتَْقىُٰكْم  كرامتش افزون تر و مقامش نزد خدا باالتر خواهد بود: إِنَّ أَْكَرَمُكْم ِعنَد ٱهللاَّ

(حجرات 13)

آيت اهللا سبحانى:
آيات فقهى قرآن بيش از 

آيات االحكام موجود است
رسا: آيت اهللا سبحانى با اشاره به اينكه آيات 
فقهى قــرآن بيش از آيــات االحكام موجود 
است، گفت: متأسفانه فقهاى ما از اين دست 
آيات استفاده نكرده و صرفاً روى آيات صريح 
در احــكام تمركز كرده اند، در حالى كه حتى 

داستان هاى قرآن هم بيانگر احكام است.
آيت اهللا جعفر ســبحانى، از مراجع تقليد، در 
سلســله مباحث «محاضرات فى فقه القرآن 
الكريم» با اشــاره به آيه شريفه «َو أَنَْزلْنا إِلَْيَك 
ْكــَر لُِتَبيَِّن لِلنَّاِس ما نُــزَِّل إِلَْيِهْم َو لََعلَُّهْم  الذِّ
ُرون» گفت: واژه «لُتبّين» در اين آيه نشان  يََتَفكَّ
مى دهد، قرآن نياز بــه بيان پيامبر(صلى اهللا 
عليه و آله) دارد وگرنه مى فرمود «لتقرأ عليهم».

وى اظهار داشت: بخشى از آيات قرآن معروف 
به آيات االحكام اســت كه جنبه عملى دارد و 
در اصطالح علما به عقل عملى معروف است، 
اما درباره شمار اين آيات اختالف وجود دارد؛ 
برخى آن را بيش از 300 و برخى بيش از 500 
مى دانند، در حالى كه شمار اين آيات به رويكرد 
فقها در تفسير آيات بستگى دارد؛ زيرا جز آيات 
صريح در احكام، آيات ديگرى نيز هستند كه 

مى توان از آن ها احكام را استخراج كرد.

ابالغ 85 درصد بودجه 
قرآنى كشور

اتقان: 85 درصد بودجه قرآنى كشور در جلسه 
كميته تخصيص اعتبار صندوق مشاركت توسعه 
فرهنگ قرآنى ابالغ شــد.  مديرعامل اتحاديه 
تشــكل هاى قرآن و عترت كشــور در تشريح 
دستور و مصوبات اين كميته گفت: در اين جلسه 
در مورد تخصيص و نحوه توزيع و اعتبارات قرآنى 
بحث و بررسى صورت پذيرفت.حسن محمدى 
گفت: موضوع مهمى كه در اين زمينه اتفاق افتاد 
اين بود كه بودجه ها در استان ها صرفاً از طريق 
نهادها و مؤسسات مردمى هزينه شود، نه اينكه 

به فعاليت هاى دستگاه ها واريز شود.

انسانى ترين سندى كه 
مى تواند مبناى نظرى 

تعليم و تربيت قرار گيرد
َو  الُمفيِد  أَدِب  الُمريد فــى  معارف: «ُمْنَيــُة 
الُمْسَتفيد» كتابى است در حوزه اخالق اسالمى، 
اثر زين الدين بن على عاملى، معروف به شهيد 
ثانى (شهادت، 966ق) در موضوع آداب متقابل 
شاگرد و استاد و آداب تعليم و تعلم در اسالم. 
منية المريد منبع بسيارى از آثار پس از خود در 
اين موضوع بوده و به جهت اهميت و شــهرت 
آن داراى نســخه هاى فراوان، ترجمه، تلخيص 
و شروح متعددى اســت. اين رساله موجز، از 
قديم كانون توجه طالب علوم دينى شيعه قرار 
داشته اســت.  اين اثر به عنوان گزارش شكوه 
تعليم و تربيت اســالمى، بدون ترديد يكى از 
انسانى ترين اسناد تعليم جهانى است كه روزى 
اگر يونسكو بفهمد، آن را به عنوان مبناى نظرى 
سند جهانى تعليم و تربيت ثبت مى كند. اين 
كتاب كــه پژوهش در 400 ســال از مقاطع 
آموزش اســالمى است، از جهت مكانى شامل 
افريقيه است، در افريقيه شامل الجزاير، تونس 
و ليبى امروزى شاهد تاريخ طوالنى 700 ساله 
تعليم تا ظهور دولت حفصيــان (623-983) 
است و با پيدايش اين دولت نهضتى آموزشى 
در تأسيس گونه هاى متنوع مراكز تعليم ايجاد 
شد كه از مجموعه فعاليت ها و تجارب چندين 
قرن آموزشى آن با عنوان سند تعليم افريقيه 
ياد شده است. ابن خلدون در مقدمه به عنوان 

دستاورد تمدنى ياد كرده است.

آفتاب هشتم

پرسمان

حادثه متروى شهر 
رى، يك حادثه 
منفك اجتماعى 
و پديده اى اتفاقى 
نيست؛ بلكه 
مجموعه اى است به 
هم پيوسته از مسائل 
آموزشى و فرهنگى 
كه تهاجم فرهنگى 
در جامعه ما پياده 
و اجرا كرده است، 
مشكلى كه بايد 
ريشه يابي شود

بــــــــرش

خبر

معرفى كتاب

و بايد جلوى گســترش 
آن را بگيريــم، اما طبق 
برنامه هــاى غربى، تنها 
بايد آمــوزش ارتباطات 
خــالف حيا وعفــاف را 
داشته باشيم، اما برخالف 
آن ها ارتباطات در جامعه 
بر اســاس مبانى اسالم 

بسيارى از زمان ها و 
مكان ها با اســتناد به آيات 
يا  بيان اســتدالل  به  قرآن، 
توضيح ابهام ها مى پرداختند، 
قرآنــى  ســيره  در 
امام رضا(عليه الســالم) نيــز 
نمونه هــاى فراوانــى از اين 
اســتدالل ها و احتجاجــات 

دارد و در نتيجه كسى كه تقوا 
نداشته باشد، هيچ گونه كرامتى 
نخواهد داشت. جمع بين اين 

كرامت دو گونه است: 

كرامت نفسى يعنى كرامتى كه 
خداى متعال به تمام انسان ها 
داده و با نعمت هايى مانند عقل 

معارف

شماره پيامك
 300072309 
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روزنامـه صبـح ايـراناقتصاد

صندوق بازنشستگى هما زيانده است فارس: مديرعامل سابق هما اظهار داشت: هنوز مسئله سوخت رسانى به هواپيماهاى هما در ژنو به حالت اول برنگشته است كه وزارت خارجه در حال پيگيرى است. 
مديرعامل سابق هما افزود: 4500 نشست و برخاست اضافه بابت تحريم سوخت انجام داديم و در جايى ما به جاى مسافر، سوخت حمل مى كرديم تا بتوانيم پروازهاى برگشت خود را از اروپا مديريت كنيم. وى اظهار داشت: 
بانك مركزى از سال 2015 تا 2009 ميالدى نتوانست يك ريال براى هما جابه جا كند و همه هزينه هاى ما به صورت دستى جابه جا شد. پرورش همچنين صندوق بازنشستگى هما را يكى از موارد زياندهى هما اعالم كرد. 

مركزپژوهش هاى مجلس: 
مردم آمار اشتغال رسمى را لمس نمى كنند 

پژوهش هاى مجلس  مركز  تسنيم: 
شوراى اســالمى در گزارشى تحت 
عنوان واكاوى اشتغال در سال 94 و 
95 تشريح كرد: شواهد نشان مى دهد 
كه با وجود تأييد آمارهاى رســمى و 
افزايش 1/3 ميليون نفر شــاغل طى 
ســال هاى 1394 و 1395، افــكار 
عمومى به اين موضوع با ديده ترديد 

مى نگرند. بر اســاس اين گزارش، بخشى از اين ترديد به افزايش همزمان 700 هزار 
نفرى در جمعيت بيكار كشــور طى اين دو ســال بازمى گردد، اما در مجموع بين 
برداشت ذهنى جامعه و آنچه در داده هاى اقتصادى نمايان شده، شكافى موجود است 
كه سبب مى شود برداشت عمومى قائل به اتفاقاتى نباشد كه طى دو سال اخير در 
بازار كار رخ داده اســت. در اين گزارش آمده عوامل متعددى از جمله اين كه 100 
درصد از شاغلين اضافه شده، مربوط به بنگاه هاى زير 10 نفر هستند از عوامل ايجاد 

اين شكاف است. 

دولت راضى شد 
ارسال متن قرارداد توتال به مجلس

خانه ملت: رئيس كميسيون انرژى مجلس، از ارسال متن قرارداد ايران و توتال به 
مجلس شوراى اسالمى و بررسى آن در كميسيون انرژى خبر داد. 

فريدون حسنوند، با اشاره به بررسى قرارداد ايران و توتال در كميسيون انرژى و صحن 
علنى مجلس، گفت: پس از توضيحات جامع وزير به مجلس در روز چهارشنبه هفته 
گذشته، جلسه هيئت عالى نظارت بر منابع نفتى تشكيل شد كه اعضاى اين هيئت 
نظرات و ديدگاه هاى خود را نسبت به اين قرارداد مطرح كردند.  حسنوند با بيان اينكه 
در اين نشست مقرر شد، وزير نفت هرچه سريع تر قرارداد با توتال را به مجلس ارسال 
كند، خاطرنشان كرد: آقاى زنگنه اين قرارداد را به مجلس ارسال كرده و بزودى در 
اختيار كميســيون انرژى قرار مى گيرد كه كميسيون نيز كميته اى از افرادى را كه 
تخصص حقوقى، مال و فنى دارند مشخص كرده كه اين افراد قرارداد را بررسى كرده 
تا نظر قطعى به رئيس مجلس اعالم شود. وى از نشست فوق العاده امروز هيئت عالى 
نظارت بر منابع نفتى خبر داد و تصريح كرد: در مجموع نتايج اين بررسى به اطالع 

رئيس مجلس، اعضاى كميسيون انرژى و صحن علنى مى رسد.

رئيس سابق سازمان امور مالياتى:
بانك ها از ارائه حساب  بانكى افراد طفره مى روند

فارس: رئيس ســابق ســازمان امور 
مالياتى كشور گفت: بانك مركزى و 
بانك ها از ارائه حســاب هاى بانكى به 

سازمان مالياتى طفره مى روند.
على عســكرى در مــورد اينكه چرا 
ســازمان امور مالياتى بانك اطالعات 
و جزئيات سپرده هاى بانكى را ندارد، 
اظهار داشــت: توجيه و دليلى وجود 

نــدارد كه بانك ها براى دادن اطالعات مقاومت كننــد، مگر آنكه بانك ها كارهايى 
كرده باشند كه نمى خواهند دست شان رو شود. وى با بيان اينكه طبق قانون مانده 
تسهيالت، سپرده و تمامى اطالعات يك سال حساب هاى جارى و سپرده بايد ارائه 
شــود، گفت: ســازمان مالياتى دنبال 50 ميليون تومان گردش مالى نيست، بلكه 
گردش هاى باال نياز است كه ميزان فعاليت يك فعال اقتصادى را بسنجد و اطالعات 
حقوق بگير ضرورتى ندارد. وى افزود: پنهان كردن و كتمان اطالعات جرم است. اگر 
قائل به شفاف ســازى و مبارزه با پولشويى هستند، بايد با رغبت اطالعات دهند، اما 
زمانى كه اين كار رخ نمى دهد، حتماً ايرادى در كارشان هست، اگر اطالعات مى دادند 

مشكالت فعلى بانك ها و مؤسسات غيرمجاز رخ نمى داد.

ميز خـــبر

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى  به گفته 
فعاالن بخش مسكن اين حوزه پنج سال 
دست  متعددى  چالش هاى  با  كه  است 
به گريبان است كه در اين راستا حدود 
گردش  در  سرمايه  از  دالر  50ميليارد 
خانه هاى  وهمچنين  بانك ها  در  مسكن 

خالى همچنان راكد مانده است.
البته اين عده معتقدنــد بخش عمده اى از 
اين رقم توسط سرمايه گذاران در بانك ها و 
با هدف كسب سود سپرده گذارى شده كه 
به طور قطع چنين مسئله اى به برنامه هاى 
سيســتم بانكى بــراى جذب ســرمايه بر 
مى گردد. اين در حالى اســت كه با توجه به 
گرانى مسكن در ســال هاى قبل و كاهش 
قدرت خريد مردم، اين بازار نيازمند تزريق 
تسهيالت كالن با نرخ سود بسيار پايين است 
كه در حال حاضر چنين برنامه اى از ســوى 
دولت و بانك ها براى حمايت از بخش مسكن 
كه حدود 500شغل نيز به آن وابسته است، 

وجود ندارد.

 سود باالى بانكى مانع ساخت وساز 
در ايــن زمينه عضو هيئــت مديره انجمن 
صنفى انبوه سازان با بيان اين كه بدون شك 
اكثر ســرمايه هاى بخش مسكن به سمت 
بانك ها ســرازير شده اســت به خبرنگار ما 
گفت: البته بخشى ديگر از اين سرمايه ها نيز 
به سمت فعاليت هايى مانند تجارى سازى 
نيز كشيده شد اما اين بخش ها نيز با بحران 

مواجه شده است.
خزاعــى، خواب عمده ســرمايه هاى بخش 
مسكن را در بانك ها دانست وخاطرنشان كرد: 
وقتى سرمايه گذاران ديدند كه سود بانك ها 
بيشــتر و راحت تر از بخش مسكن است به 
همان سمت رفتند واز سپرده پول هاى خود 

سودهاى خوبى نيز گرفتند.
وى با اشاره به اين كه به طور قطع اين سود 
در مدت پنج ســال ركود به دست نمى آمد 
درباره حجم سرمايه در گردش بخش مسكن 
اظهارداشت: هم اكنون 2ميليون و600هزار 
واحد مســكونى در كشــور بدون استفاده 
مانده كه اين ميزان نشــان مى دهد حجم 

بااليى از ســرمايه در گردش مسكن (حدود 
100ميليــارد دالر) در اين واحدها خوابيده 
كه رقمى حدود 380هــزار ميليارد تومان 

مى شود.
وى با اشــاره به تأثير آزادسازى اين حجم از 
سرمايه در اقتصاد كشور خاطرنشان كرد: اگر 
اين رقم طى اين سال ها آزاد مى شد و خريد 
و فروش در بخش مسكن صورت مى گرفت 
گــردش مالى آن موجب رونــق در اقتصاد 

كشور بود كه اين اتفاق نيفتاد.

 50ميليارد دالر سرمايه خارج از بخش 
وى با بيان اين كه در ســال نيز 50ميليارد 
دالر يعنى حــدود 160هزار ميليارد تومان 
حجم در گردش بخش مسكن در كشور بود، 
تصريح كرد: اين در حالى اســت كه بخش 
عظيمى از اين ســرمايه ها در بانك هاست 
ومقدارى هم در بخش مسكن مانده است كه 
اين موجب مشكالتى براى اين بخش مهم 
اقتصاد كشور شده وحتى انبوه سازان را هم 

درگير كرده است.
خزاعى با اشــاره به اين كه حجم معامالت 
در ابتداى ســال اندكى رشــد كرد اما پس 
از آن روند نزولى گرفت، درباره مشــكالت 
انبوه ســازان با توجه به ركود بازار مســكن 
طى اين پنج سال گفت: اگر تعداد 2ميليون 
و600هزار واحد مسكونى خالى را به ازاى هر 
انبوه ساز و به طور ميانگين 200واحد در نظر 

بگيريم سرمايه حدود 13هزار انبوه ساز كشور 
راكد مانده واين قشر كارآفرين با مشكالت 

متعددى دست و پنجه نرم مى كنند.
وى خاطرنشان كرد: هم اكنون خبرهايى به 
ما مى رســد كه برخى انبوه سازان به دليل 
بدهى بانكى در زندان هســتند كه اين خبر 

ناخوشايندى براى بخش مسكن است.
ايــن عضو هيئــت مديــره انجمن صنفى 
انبوه ســازان در ادامه با هشــدار نسبت به 
آينده بازار مســكن در كشور به علت ركود 
فعلى تصريح كرد:  بر اســاس آمار نفوس و 
مســكن، در كشــور و طى يك سال حدود 
800تا 900هزار واحد مسكونى بايد ساخته 
شود كه اگر اين اتفاق بيفتد در 12سال آينده 
كشور در ساخت مســكن به رقم متعادلى 
دست مى يابد اما اكنون با ساخت رقم 300 
تا 400هزار واحد در ســال به رقم مطلوب 
نخواهيم رســيد واز برنامه اين بخش عقب 
مى مانيم كه در آن زمان به طور قطع با يك 

سونامى تقاضا در بازار مواجه مى شويم.
وى با بيان اين كه ركود اين بخش 30درصد 
از صنايع وابســته به مسكن را به تعطيلى 
مى كشــاند واين مسئله به فاجعه در كشور 
منجر خواهد شــد، تصريح كــرد: به گفته 
مسئوالن هم اكنون صنعت مسكن از ركود 
خارج نشــده و اين در حالى است كه براى 
اين بخش مهم وحياتى اقتصاد كشور چاره 

انديشى نشده است.

 نابودى انبوه سازان 
دبير كانون سراســرى انبوه سازان كشور نيز 
با بيان اين كه ســازندگان از ركود پنج ساله 
مسكن خسته شده اند، گفت:  پنج سال ركود 
مسكن و بى توجهى به اين بخش سبب شده 

تا همكاران ما به سمت نابودى پيش بروند. 
فرشــيد پورحاجت افزود: بتازگى مجوزى 
صادر شده كه سازندگان در قالب اوراق حق 
تقدم مسكن مى توانند تا سقف 50 ميليون 
تومان براى هر واحد از تســهيالت استفاده 
كنند. وى تصريح كرد: اين تســهيالت طى 
پنج مرحله و هر مرحله 20 درصد به سازنده 
پرداخت مى شــود، به عبارت ديگر هر سرى 

12/5 ميليون تومان. 
وى با تأكيد بر ايــن كه هيچكس به حوزه 
ساخت و ساز مسكن توجه نمى كند، افزود:  
هر روز نيز يك مشــكل جديد جلوى پاى 
سازندگان مسكن سبز مى شــود؛ يك روز 
مشــكل بيمه اى داريم و يــك روز مصائب 
مالياتى. وى با اشاره به اين كه  در اين شرايط 
برخى براى اين حوزه فقط شعار مى دهند، 

تصريح كرد: هنوز شكاف هاى 
ســال هاى 90 و 91 بــازار 
مسكن پوشــش داده نشده 
اســت و يك ابزار مالى قوى 
براى حوزه مسكن و تقويت 
تقاضا طى چهار ســال اخير 

ديده نشده است.
پورحاجت با تأكيد بر اين كه 
مشــكل كنونى مسكن در 
كشــور عــدم تقويت طرف 
تقاضاست، تصريح كرد: دولت 
بايد با ابزارهاى مالى تقاضا را 
تقويت كند در اين راستا بايد 

تسهيالت بانكى مناسب براى ورود مردم به 
بازار مسكن در اختيار متقاضيان قرار گيرد.

وى افزود:  بايد با يك نرخ مناســب تسهيالت 
مناسب اقشار مختلف جامعه را پرداخت كنيم 
كه معتقدم با شــرايط كنونى سيستم بانكى 
كشور تحقق اين امر دشوار است. وى تصريح 
كرد:  سيستم بانكى نيز بايد نسبت به رفتارى 
كه در حوزه توليد مسكن دارد، تجديدنظر كند.

رسوب سرمايه بخش مسكن در خانه هاى خالى و بانك ها

تيبا جانشين پرايد مى شود160 هزار ميليارد تومان پول در اقتصاد نمى چرخد
خانه ملت: مهدى جمالى مديرعامل گروه 
خودروســازى ســايپا، تأكيد كرد كه تيبا 
جايگزين خوبى براى پرايد بوده و تيراژ توليد 

آن براى جايگزينى پرايد افزايش مى يابد.

وضعيت نامطلوب 
صنعت نساجى 

مهر: منصــور معظمى معاون وزير صنعت 
با بيان اين كه صنعت نساجى كشور حال 
خوبى ندارد، گفت: سليقه مشترى داخلى 
از مصرف توليدات داخل به سمت توليدات 
خارجى رفته و اين بسيار خطرناك است. 
بايد اين ســؤال را پرســيد كــه توليدات 
ترك چه مزيتى دارد كه ما نمى توانيم در 
كارخانجات نساجى و پوشاك داخل آن را 

توليد كنيم؟

كاهش 6 درصدى ماليات 
ارزش افزوده طال

فارس: محمدرضا نعمت زاده، وزير صنعت، 
معدن و تجارت از ارائه پيشــنهادى در قالب 
اليحــه دولت به مجلس خبــر داد تا ارزش 
افزوده طال و فلزات گران بها از 9 درصد به 3 

درصد كاهش يابد.

درآمد 900 ميلياردى دولت از 
شماره گذارى خودرو

ايســنا: بانك مركزى گــزارش درآمدها و 
مخارج دولت در بودجه سال 1395 را منتشر 
كرد كه طبق آن درآمد دولت از محل ماليات 
شــماره گذارى خودرو حدود 900 ميليارد 
تومان بوده كه رشــد حــدوداً 50 درصدى 

نسبت به سال قبل از آن داشته است.

يارانه، امشب در حساب ها 
فــارس: بــر اســاس اعــالم ســازمان 
هدفمندســازى يارانه ها،  يارانه نقدى 45 
هــزار و 500 تومانى نقدى ســاعت 24 
امروز 26 تيرماه به حســاب سرپرســتان 

خانوار واريز و قابل برداشت مى شود.

بسته خبرى

به گفته مسئوالن 
هم اكنون صنعت 

مسكن از ركود 
خارج نشده و اين 
در حالى است كه 

براى اين بخش مهم 
وحياتى اقتصاد 

كشور چاره انديشى 
نشده است

بــــــــرش

پژوهش هاى مجلس  مركز 
شوراى اســالمى در گزارشى تحت 
 و 
 تشريح كرد: شواهد نشان مى دهد 
كه با وجود تأييد آمارهاى رســمى و 
 ميليون نفر شــاغل طى 
، افــكار 
عمومى به اين موضوع با ديده ترديد 

رئيس ســابق ســازمان امور 
مالياتى كشور گفت: بانك مركزى و 
بانك ها از ارائه حســاب هاى بانكى به 

على عســكرى در مــورد اينكه چرا 
ســازمان امور مالياتى بانك اطالعات 
و جزئيات سپرده هاى بانكى را ندارد، 
اظهار داشــت: توجيه و دليلى وجود 

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



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
شوراى نگهبان، چشم بيناى نظام براى انتخابات است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا قاضى الحاجات

 دوشنبه 26 تير 1396 22 شوال 1438 17 جوالى 2017  سال سى ام  شماره 8449 

گزارش از شخص

به خاطر يك ُمشت دالر...
دوره گردى و گنده گويى هاى «رودى جوليانى» عليه ايرانيان ادامه دارد

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  شــهردار 
پيشــين و ضد ايرانى نيويورك - جوليانى - 
دو هفته پيش در نشست منافقين حاضر شد 
و بــراى آن ها ســخنرانى و بلكه كلى خوش 
رقصــى كرد. اگر تا امروز چيزى از پيشــينه 
آقاى شهردار سابق و پاى ثابت دورهمى هاى 
منافقانــه در پاريس نمى دانســتيد و برايتان 
سؤال شده بود كه «جوليانى» با چه انگيزه اى، 
در نشســت پاريس، حلقش را پاره كرد و از 
سرنگونى جمهورى اسالمى گفت، لطفاً چند 

سطر بعدى مطلب را بخوانيد....

  چك را نقد كن
يك مقام درجه چنــدم آمريكايى، آن هم از 
نوع سابق، محال است بدون تضمين دريافت 
حق الزحمه در يك همايش تشريفاتى حاضر 
شــود و براى مظلوميت گروهك تروريستى 
منافقين يقه بدراند و اشــك تمســاح بريزد. 
البته اين حرف و ادعاى ما نيســت بلكه نظر 
«گرى ســيك» مشــاور امنيت ملى پيشين 
آمريكاست كه ديروز گفت: «آن ها (منافقين) 
بين 50 تا 100 هزار دالر به اشــخاص براى 
ســخنرانى و ترويج پيامشــان مبنى بر اقدام 
خشــونت آميز عليه نظام ايــران و براندازى 
آن پرداخت مى كننــد. اگر منبع منابع مالى 
آن ها را تشــخيص مى داديم، آن گاه بهتر اين 
افراد را مى شــناختيم». جالب اينكه درست 
يك ســاعت پيش از انتشار ســخنان «گرى 
ســيك» خبرگزارى ها اظهارات تازه و عجيب 
و غريــب «رودى جوليانى» را منتشــر كرده 
بودند كه طبق معمول از مدار خارج شــده و 
گفته بود: «ايران از كره شمالى و حتى پوتين 
خطرناك تر است»! به نظر شما آقاى شهردار 
ســابق و عصبانى نيويورك، هنوز چك 100 

هزار دالرى اش را نقد نكرده است؟

  ُدم به تله نمى دهد
بيشــتر از همه بــه خاطر رفتارهــاى تند و 

خشــنش در آمريكا شــهرت دارد، اما با اين 
«ضد تعريــف» هايى كــه از او كرديم گمان 
نكنيد واقعاً ســوژه امروزمــان يك هفت تير 
كش يانكى اســت كــه گاه و بيگاه هفت تير 
اظهار نظرهايش را در مى آورد و به اين و آن 
شليك مى كند. وكيل نيويوركى، سى و چند 
سال پيش، دادستان بخش جنوبى نيويورك 
بود و متخصص جرم هاى سازمان يافته مالى! 
بنابراين، سرش توى حســاب و كتاب است 
و مى دانــد مراودات مالــى اش را با گروه هاى 
تروريستى مانند منافقين چطور تنظيم كند 
كه ُدمش الى تله نماند. «جوليانى» آن قديم 
قديم هــا در كالج «منهتــن» درس خوانده و 
دكتراى حقوقش را هم از دانشــگاه نيويورك 

گرفته است.

  آفرين شهردار بداخالق
تجربه نخســت شــهردارى اش در دهه 80 
ميالدى، تجربه شــيرينى نبود، براى همين 
چند سالى را به كارهاى حقوقى و تجارى اش 
چسبيد، در مؤسسه مشاوره حقوقى «جوليانى 
و شــركا» مديرعاملى كرد، در حاشيه جهان 
سياســت قدم زد و ســرانجام ســال 1989 
دوباره به شــهردارى نيويورك برگشت. اين 
بار شانســش زد و با همان سياست برخورد 
خشــن با مجرمــان كوچك و بزرگ شــهر 
نيويورك موفــق شــد كارش را پيش ببرد. 
بى خانمان ها را از ســطح شهر جمع و جور 
كرد، پاتوق هاى مختلف خالفكاران را بســت 
و... با وجود همه انتقادهايى كه از خشــونت 
طلبى هايش مى شد شــهر را پاكسازى كرد. 
پس از حمالت يازده ســپتامبر كه در زمان 
شــهردارى او رخ داد، نشــريه «تايم» از او به 
عنوان مرد برتر سال در آمريكا نام برد، ملكه 
انگليس - البد به نشــانه همدردى - برايش 
نشان شواليه در نظر گرفت و «اف.بى.آى» نيز 
در پايان خدمتش، نيويورك را امن ترين شهر 
آمريكا معرفــى كرد تا به عنوان پاداش پايان 

خدمت، حالى اساســى به شهردار كج ُخلق و 
خشن داده باشد. 

  همجنس گرايى خوب است!
همــه اش زير ســر «تايــم»، ملكــه انگليس 
و اف.بــى.آى بود كــه با تعريــف و تمجيد 
هايشان سبب شدند «جوليانى» هواى رياست 
جمهــورى به ســرش بزند. ســال 2008 با 
شعارهاى ضدجنگ، مخالفت با سقط جنين، 
موافقت با سياست هاى كنترل حمل سالح و 
چند استدالل شــخصى و خاص به خود در 
حمايت از همجنس گرايــى وارد رقابت هاى 
انتخاباتى شــد و در مراحــل مقدماتى موفق 
شد از بسيارى رقيبانش جلو بيفتد. اما مدتى 
بعد ناگهان اعالم كرد از رقابت هاى انتخاباتى 

كنار مى رود!

 رفيق قديمى
رفاقت با «ترامپ» از ســال 2000 آغاز شده و 
تا ســال پيش و رقابت هاى انتخاباتى كشيده 
شــده بــود تا«جوليانى» به عنــوان متحد و 
همفكر سرشناس «ترامپ» دو باره نام خودش 
را ســر زبان ها بيندازد. از همان زمان خيلى 
از تحليلگران او را شــانس اول وزارت خارجه 
مى دانستند. هر چند خودش شكسته نفسى 
كرده و اعــالم مى كرد: من فقــط به ترامپ 
در زمينه هاى مختلف مشــاوره مى دهم، اما 

نقل قول هايى در گوشــه و كنار از او شنيده 
مى شــد كه نشــان مى داد براى رسيدن به 
وزارت خارجه چندان بى رغبت نيست. اواخر 
آذر ماه سال گذشــته بود كه «ترامپ» اعالم 
كرد نام «جوليانى» را به درخواســت خودش 
از گزينه هاى وزارت خارجه خط زده اســت. 
با حســاب و كتاب هاى آقاى شــهردار، وزير 
خارجه شدن حسابى به منافع تجارى و برخى 

معامالت بزرگ او ضربه مى زد.

  طراح فرمان مهاجرتى
لقبش تنها «مليجك منافقين » نيســت. در 
آمريكا بــه خاطر طراحى فرمــان مهاجرتى 
«ترامپ» هم شهرت دارد. سال گذشته گفت: 
«ترامپ با من تماس گرفت و گفت كميسيونى 
تشــكيل بده و به من بگو كه چطور مى شود 
ممنوعيت ورود مسلمانان را به صورت قانونى 
انجام داد... من هم كميســيونى متشــكل از 
چند قاضى و از وكالى واقعاً كارشناس در اين 

زمينه تشكيل دادم... ». 
خالصه اينكه از عصبانيت ها و داد و بيدادهاى 
ضد ايرانى و اسالم هراسانه « جوليانى» چندان 
حيرت نكنيد. «مليجك» بار اولش نيست كه 
به ايــران و ايرانى ها حمله مى كند و البته در 
همه اين مــوارد پاى منافع تجارى، معامالت 
پشــت پرده و چك هاى 100 هزار دالرى در 

ميان است. 

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

خط و نشان الجزيره
براى سعودى و شركا 

خبرنگار/ مجرى شبكه الجزيره به رسانه هاى 
چهار كشــور عربى كه عليه قطر دسيســه 
كرده اند، گفت: همه شكســت خورديد. بس 
كنيد، كارى نكنيد كه الجزيره جعبه ســياه 

اتمى خود را باز كند.

جايزه  اى كه «ميرزاخانى»
 از اوباما نگرفت 

ايسنا/ دكتر بيــژن ظهورى زنگنه- استاد 
رياضى دانشــگاه صنعتى شريف- در گفت 
و گويى  با تاكيد بر اينكه پروفسور - مريم 
ميرزاخانــى- هيچ عالقه اى براى حضور در 
عرصه هاى رســانه اى و غير علمى نداشت،   
مى گويد:  مريم هيــچ جايزه غيرعلمى را 
نپذيرفت و دعوت اوبامــا- رييس جمهور 
وقــت آمريكا- را نيز بــراى دريافت جايزه 

ويژه نپذيرفت.

افتتاحيه مشكوك
در سكوت خبرى 

همايش  حاشيه  در  خبرنگاران/  باشگاه 
بازرگانــان ايــران و تركيه، افتتــاح مركز 
تجارى تركيه در ايران در ســكوت خبرى 
و توضيح نــدادن مســئوالن در اين باره، 
ابهاماتى را دربــاره فعاليت اين مركز پديد 

آورده است.

منصفانه، نه آرزومندانه
تسنيم/ صالحــى- رئيس ســازمان انرژى 
اتمى- بــه مخالفان برجام گفــت: برجام را 
منصفانه ارزيابى كنيم نه آرزومندانه. ان شاءاهللا 
ترامپ برجــام را پاره كند تا بفهميم به كجا 

مى رسيم.

ماجراى ديو و دلبر
عصر ايران/ سيدمحمد حسينى- وزير ارشاد 
دولت احمدى نژاد در مصاحبه اى مى گويد: 
اصالح طلبان خودشان را دلبر و اصولگرايان را 

هيوال و ديو جلوه مى دهند.

واكنش به سخنان جنسى 
ترامپ

باشــگاه خبرنگاران/ به گزارش رويترز، 
بيشــاپ- وزير خارجه اســتراليا- با انتقاد از 
ســخنان ترامپ درباره ظاهر همسر رئيس 
جمهور فرانســه گفت: «نمى دانم آيا همسر 
ماكرون نيز مى توانســت چنين جمله اى به 
ترامپ بگويد. من كه از شــنيدن اين جمله 
ناراحت مى شــدم. ايــن اظهارنظر عجيب و 

غريب است».

جرئت دارى بيا... 
باشــگاه خبرنگاران/ به گزارش دوغان، 
اردوغان در واكنش به سخنان گولن كه گفته 
بود اگر آمريــكا اجازه دهد به تركيه مى رود، 
گفت: او از فرجام خــودش در تركيه باخبر 

است و جرئت آمدن به تركيه را ندارد.

سخنان سياسى
 بهنوش بختيارى 

خبرنــگار/ بهنوش بختيارى در جشــن 
فارس پالس گفت: پارســال روزنامه آفتاب 
يــزد توهين هاى بدى به مــن كرد و هيچ 
هنرمنــدى هم پشــت من درنيامــد، اما 

خبرگزارى فارس از من دفاع كرد.

درباره كابينه ها
عصرايران/ سيدمحمدجواد ابطحى- عضو 
فراكسيون نمايندگان واليى مجلس- گفت: 
پيشينه استفاده از جناح رقيب در كابينه از 
سوى دولت هاى پيشين كم نيست، چنانچه از 
اصالح طلبان نيز در دولت احمدى نژاد استفاده 
شده بود، بنابراين بايد نگاه تعاملى نسبت به 

رقيب داشت.

  صاحب امتياز: 
آستان قدس  رضوى (مؤسسه فرهنگى قدس)

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى

12/3813/10

 23/4600/20 3/444/20

19/4820/19

5/286/02

20/0920/40
تنها دختر  مريم ميرزاخانى 

100 امضا در مجلس براى تابعيت ايرانى 
ايســتگاه/ فرجام علوى: آقاى رضا شيران- نماينده مشــهد در مجلس- از 
گرد آورى 100 امضا براى درخواســت تسريع در رسيدگى به طرح اصالح قانون 
تابعيت- با انگيزه اجرايى شدن وصيت زنده ياد مريم ميرزاخانى در اعطاى تابعيت 

ايرانى به تنها دخترش- خبر مى دهد.
بانو مريم ميرزاخانى كه همســرش يك اروپايِى اهل چك است، فرزند كوچكى 
دارند- آناهيتا- كه به موجب قانون كنونى كشور، نمى تواند تابعيت ايرانى بگيرد، 
زيرا پدرش خارجى اســت. به بيان ديگر- در قانــون ايران- تابعيت از خون پدر 
مى آيد. موضوعى كه پيشينه 90 ساله دارد و در سال هاى 1304 تا 1313 در قانون 
مدنى گنجانده شده است. اين تنها مشكل دختر كوچك خانم ميرزاخانى نيست 
و شايد ده ها هزار مادر ايرانى ديگر نيز- ساكن در ايران و سراسر جهان- با چنين 
مشكلى، دست و پنجه نرم مى كنند. در بهار 91 بود كه نمايندگان مجلس، طرح 
يك فوريتى اصالح قانون تعيين تكليف تابعيت فرزندان- متولد شده از ازدواج زنان 
ايرانى با مردان خارجى- را نوشتند و به صحن بردند كه با 124 رأى موافق تصويب 
شد. آن مصوبه مى گفت، فرزندان زاده شده از ازدواج زنان ايرانى با مردان خارجى، 
افزون بر حق اقامت دايم در ايران- مانند هر شــهروند ايرانى- از حق بهداشت و 

درمان رايگان، كار، تأمين اجتماعى و يارانه نيز برخوردار مى شوند.
 وقتى مصوبه براى تأييد نهايى به شوراى نگهبان رفت، ايراد اصل 75 قانون اساسى 
به آن گرفته شد. آن ايراد به تعيين برآورد مالى براى اجرا اشاره مى كرد و مى گفت: 
دولت بايد منابع مالى را براى اجراى قانون جديد داشــته باشــد كه گويا چنين 
تدبيرى- در آن وقت- انديشيده نشده بود. اكنون پس از پنج سال، بار ديگر اين 
طرح زنده شده كه بهانه آن، بحث اعطاى تابعيت ايرانى به آناهيتا است. موضوعى 
كه بســيارى از هموطنان ايرانى در شبكه هاى اجتماعى- در همين يك دو روز 
پس از درگذشت خانم ميرزاخانى- خواستار آن شده اند و مجلس نيز ماجرا را - با 

جديت- پيگيرى مى كند. 

چه كسى؟ 

رئيس جمهور: نظام بانكى كشور را تقويت كرديم.طرح  روز  نيشتر / مازيار بيژنى 

بهرام رادان / اينستاگرام
ايستگاه/ ايــن بازيگر سرشناس سينما كه -به خاطر 
حامى مالى اش- از او به عنوان يك حمل كننده مشعل 
المپيك زمســتانى 2018 نام مى برند، از پايان يافتن 
فرصت فرستادن نوشــته هاى آن ها كه مى خواهند در 
اين تجربه شــركت كنند، خبر مى دهد و مى گويد: نام 
منتخبان پس از تأييد كميته بين المللى المپيك اعالم 

مى شود. 

اورين هچ / توييتر
ايستگاه/ وى كه از پر سابقه ترين اعضاى سناى آمريكا 
است- با انتشار توييتى- درگذشت مريم ميرزاخانى را 
تسليت گفته و از مخاطبانش خواسته، متنى را كه سايت 
دانشگاه اســتنفورد در تجليل از اين رياضيدان ايرانى 
منتشر كرده، - تا مى توانند- بازنشر كنند كه آدم هاى 

بيشترى در سراسر جهان از او انگيزه بگيرند.

يك

دو

شبكه گردى

حابر اكسپرس
روزنامه حابر اكسپرس- چاپ تركيه- با عكس 
گردهمايى مردم اين كشــور در ميدان هاى 
اصلى شــهر، به بزرگداشــت كشته شدگان 
كودتاى نافرجام تركيه- كه نخستين سالگرد 
خود را پشت سر گذاشــت- مى پردازد. اين 
گردهمايى كه بيشترشــان از هواداران رجب 
طيب اردوغان -رئيس جمهــور- بودند، اين 
روزنامه تركيه اى را بر آن داشــت كه با تيتر 
اصلى «ما شهداى دموكراسى را مى شناسيم» 

اين رخداد را پوشش خبرى دهد.

كويت تايمز
روزنامــه كويت تايمز- چــاپ كويت- روى 
صفحه نخست خود، با نابغه رياضى خواندن 
مريم ميرزاخانى، درگذشــت اين رياضيدان 
ايرانى را -در 40سالگى- پوشش خبرى داده 
است. اين روزنامه همچنين سفر «ژان-ايو لو 
دريــان» -وزير خارجه فرانســه- را به قطر و 
كشــورهاى طرف درگير با آن - كه با انگيزه 
پايان دادن به اين مناقشــه در منطقه خليج 

فارس- انجام شده است، بررسى مى كند. 

روزنامه حابر اكسپرس- چاپ تركيه- با عكس 
گردهمايى مردم اين كشــور در ميدان هاى 
اصلى شــهر، به بزرگداشــت كشته شدگان 
كودتاى نافرجام تركيه- كه نخستين سالگرد 
خود را پشت سر گذاشــت- مى پردازد. اين 
گردهمايى كه بيشترشــان از هواداران رجب 
طيب اردوغان -رئيس جمهــور- بودند، اين 
روزنامه تركيه اى را بر آن داشــت كه با تيتر 
اصلى «ما شهداى دموكراسى را مى شناسيم» 

روزنامــه كويت تايمز- چــاپ كويت- روى 
صفحه نخست خود، با نابغه رياضى خواندن 
مريم ميرزاخانى، درگذشــت اين رياضيدان 
سالگى- پوشش خبرى داده 
است. اين روزنامه همچنين سفر «ژان-ايو لو 
دريــان» -وزير خارجه فرانســه- را به قطر و 
كشــورهاى طرف درگير با آن - كه با انگيزه 
پايان دادن به اين مناقشــه در منطقه خليج 

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور
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