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 سازمان خصوصى سازى تا پايان مهر به مردم براى تسويه حساب مهلت داد 

گروكشى دولت با سهام عدالت

سخنگوى وزارت خارجه 
ادعاى رويترز را تكذيب كرد

هيچ مذاكره اى 
براى برنامه هاى 
دفاعى موشكى 
نخواهيم داشت

 اقتصــاد   در حالى كارشناســان  ونمايندگان مجلس به روند خصوصى ســازى 
شركت هاى دولتى در16 ســال اخير انتقاد جدى دارندكه  رئيس سازمان خصوصى 
سازى دراظهار نظرى عجيب، بدون اينكه نسبت به ابهامات برخى از واگذارى ها پاسخ 
دهد، اين بار به سراغ سهام عدالت رفته ونسبت به بدهكارى مردم به غير از دو دهك 
نخست  هشدار داده اســت! پورى حسينى رئيس سازمان خصوصى سازى گفت: اگر 
مشــمولين بهاى بقيه سهام خود تا يك ميليون تومان را نپردازند، تنها به اندازه همان 
ميزان كنونى سهام خود سود دريافت مى كنند و باقى سهام پس از اتمام مهلت مقرر 

(پايان مهرماه) به مالكيت دولت خواهد رسيد!...
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سفر ملك سلمان پادشــاه سعودى به روسيه در اين برهه زمانى داراى پيام هاى 
گوناگونى است كه به نظر مى رسد، مهم ترين پيام اين سفر، موضوع سوريه باشد.

يكى از داليل اصلى ســفر ملك سلمان به مســكو اين است كه به نظر مى رسد 
عربستان در هفته هاى اخير موضع خود را در قبال اسد تغيير داده و پذيرفته وى 
دست كم در شرايط حال حاضر بايد در قدرت بماند. شايد رياض معتقد است كه 

داشتن روابطى محكم تر با مسكو ...

دست رد پوتين بر خواسته ملك سلمان
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شرايط جديد پرداخت 
وام  80 ميليونى مسكن

تأييد رهبر انقالب
بر شعر «صف اول»

پشت پرده تالش براى 
ناامن كردن عزادارى هاى حسينى
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رها كردن فضاى مجازى به اسم آزادى عقالنى نيست
 اخبار   نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى و آيت اهللا علم الهدى:

امام جمعه مشهد مقدس با بيان اينكه ما امروز 
هيچ دفــاع نرمى در مقابل جنگ نرم دشــمن 
نداريم، گفت: پليس فتــا بايد فضاى مجازى را 

تحت كنترل خود بگيرد. آيت اهللا علم الهدى در 
خطبه هاى نماز جمعه مشــهد مقدس با اشاره 
به اهميت فضاى مجازى در مقابل دسيسه هاى 

 ............ صفحه 2دشمن اظهارداشت: ...

مشاور وزير راه و شهرسازى اعالم كرد نشريه «خط حزب اهللا» منتشر كرد فرمانده ناجا  افشا  كرد 

دادستان ويژه روحانيت تهران 
محدوديت جديدى 

براى رئيس دولت 
اصالحات اعمال 

نشده است

بازداشت 
مهدى جهانگيرى  

و واكنش معاون 
اول رئيس جمهور
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انحراف نظام بانكى ايران 
در ميزگرد قدس بررسى شد

«بانك رضوى» 
پايانى بر 

بانكدارى ربوى

 ............ صفحه 4 و 5

 :امام باقر
خوش رويى 

و گشاده رويى 
موجب جلب 

محبت [مردم] 
و نزديكى به 

خداست...
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 اقتصاد   حــدود چهار دهه از پيروزى 
انقالب اســالمى ايران مى گــذرد و در 
تمام ايــن چهار دهه ســايه معضالتى 
چون بيكارى و تــورم چه با نفت هفت 
دالرى و چــه با نفــت 127 دالرى بر 
ســر اقتصاد ايران سنگينى كرده است. 
موضوعى كه شــايد در گام اول اثبات 
كننــده اين نظريه باشــد كه مشــكل 
اقتصاد ايران منابع نيســت كه اگر بود 
بايد اوضاع و شــرايط كشور با تغييرات 
قيمــت نفت به عنــوان بخش عظيمى 
ارزى كشــور دستخوش  درآمدهاى  از 
تحوالت بزرگى مى شــد. سؤال اساسى 
در اينجا اين است كه چرا منابع سرشار 

ما در برخى...

مردم مشهدپيكر شهيد 
م��      جاودانمدافع حرم را تشييع كردند
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خبر

خانه ملت: رئيس مجلس شوراى اسالمى گفت: 10 هزار ميليارد 
تومان تسهيالت با كارمزد 6 تا 14 درصد براى اشتغال روستاييان و 

مردم شهرهاى كوچك در نظر گرفته شده است.
على الريجانى در مراسم يادواره شهداى شهرستان آباده تأكيد كرد: 
كســانى كه به دنبال دموكراسى ليبرال هستند اعتقاد دارند بايد 
آزادى بيان و آزادى در اقتصاد به طور كامل وجود داشته باشد و به 

چيزى به عنوان عدالت اجتماعى توجه نمى كنند.

وى ادامه داد: مى گويند هر كســى مى تواند آزاد فكر كند و هيچ 
شخصى نبايد در زندگى خصوصى آنان دخالت كند و بر اين اساس 
گاهى به امر به معروف و نهى از منكر خرده مى گيرند و مى گويند 
اين موضوع دخالت در زندگى خصوصى اســت كه البته اين طور 
نيست. رئيس مجلس تأكيد كرد: جامعه ايده آل از نظر اسالم چند 
ستون دارد كه يكى از آن ستون ها، ساكن شدن فرهنگ دينى بر 

مبناى توحيدى در يك جامعه است.

الريجانى ادامه داد: در جامعه ايده آل اسالمى، روابط افراد با خانواده 
و شهروندان بر اساس اسالم است كه البته اين موضوع طبيعى به 

نظر مى رسد كه در جامعه اسالمى بايد فرهنگ دينى عزيز باشد.
وى يادآور شــد: در جامعه اســالمى به اقتصاد سالم توجه شده و 
در اين راستا اقتصاد بايد ثروت زا و زاينده باشد و مردم نقش مولد 
و فعال داشــته باشند و همچنين ادامه راه شــهدا، يكى از اركان 
جامعه ايده آل اســت كه بعد از پيروزى انقالب اســالمى، مردم با 
راهنمايى هاى امام(ره) اين مشى را دنبال كردند و مسير مجاهدت 
را برگزيدند. رئيس مجلس شوراى اسالمى تأكيد كرد: يكى ديگر 
از اركان جامعه ايده آل، برخوردارى از اقتصاد سالم است كه بايد با 

فكر جهادى همراه باشد.

على الريجانى:

برخوردارى از اقتصاد سالم با فكر جهادى همراه شود

خـبـر

قدس: نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى و امام جمعه مشهد 
مقــدس با بيان اينكه ما امروز هيچ دفاع نرمى در مقابل جنگ 
نرم دشمن نداريم، گفت: پليس فتا بايد فضاى مجازى را تحت 

كنترل خود بگيرد.
آيت اهللا علم الهدى در خطبه هاى نماز جمعه مشهد مقدس با 
اشــاره به اهميت فضاى مجازى در مقابل دسيسه هاى دشمن 
اظهارداشت: متأسفانه مشكل امروز كشور نداشتن دفاع نرم در 

مقابل جنگ نرم دشمن است.
وى با اشــاره به آغاز هفته نيروى انتظامى افــزود: امروز نظام 
جمهورى اســالمى ايران، اقتدار كامــل و نقش مهمى در رقم 
خوردن تمام جريانات سياســى منطقــه دارد؛ خون ايثارگونه 
شــهداى ما در دفاع از حرم اهل بيت(ع) نشــان داد كه اقتدار 

خون آنان است.
امام جمعه مشهد مقدس ادامه داد: متأسفانه در مقابل اقتدارى 
كه در فضاى واقعى نظام جمهورى اسالمى دارد، فضاى مجازى 
رها شده اســت و هيچ دفاع نرمى در مقابل جنگ نرم دشمن 
انجام نمى شود، در حالى كه پليس فتا بايد فضاى مجازى را تحت 

كنترل خود قرار دهد.

وى، نيروى انتظامى را تحت فرمان فرمانده كل قوا دانست و ابراز 
كرد: اين نيرو نبايد تابع جريانات قدرت باشد كه فضاى مجازى 

را براى رسيدن به يك فضاى باز سياسى، رها كند.
عضو مجلس خبــرگان رهبرى با بيان اينكه نيروهاى انتظامى 
قهرمانان حوزه مجازى هستند، اضافه كرد: رهبر معظم انقالب 
نيروى انتظامى را محور اقتدار نظام دانستند، جريانى كه امنيت 
و آرامــش جامعه را در قالب اصــول مديريتى و قوانين تنظيم 
مى كند. مطلوب است كه نيروى انتظامى در كنار برقرارى امنيت 
جامعه در قالب جريان خدماتى نيز باالترين خدمات را ارائه دهد.

وى با اشاره به اين سخن كه براى ايجاد امنيت، فضاى مجازى را 
نمى توان محدود و تحت نظارت گرفت، گفت: اين سخن با هيچ 
اصل مديريتى و منطقى سازگار نيست، بنابراين اميدواريم نيروى 
انتظامى در امنيــت دينى و اجتماعى نيز براى نظام جمهورى 

اسالمى و جامعه موفق باشد.
آيت اهللا علم الهدى با طرح اين پرســش كه تفاوت امنيت در 
فضاى واقعى و مجازى چيست، تصريح كرد: آيا در فضاى واقعى 
قتل و دزدى آزاد است، شما در مقابل آن هيچ اقدامى نمى كنيد، 
بنابراين فضاى مجازى به انــدازه فضاى واقعى نيازمند تأمين 

امنيت و كنترل است، اينكه به اسم آزادى فضاى مجازى را رها 
كنيد، اقدامى عقالنى نيست.

وى با بيان اينكه دنياى استكبارى امروز در مقابل قدرت ايران 
مستأصل است، تأكيد كرد: برخى ولنگارى در فضاى مجازى را 
آزادى مى دانند؛ آزادى كه به دشــمن اجازه مى دهد از اين فضا 
براى ضربه زدن به نظام اســالمى كشور بدون هيچ دفاع نرمى 

استفاده كند.
آيــت اهللا علم الهدى ادامه داد: اهانت، هتاكى، بى بند و بارى و 
جسارت به اصول اعتقادى، آزادى براى مردم است يا دشمنان 
مردم كه از اين طريق براى برقــرارى امنيت فضاى مجازى را 
رها كنيم؛ اين چه منطقى اســت كه با آن مى خواهند مملكت 

را اداره كنند.

آيت اهللا علم الهدى:

رها كردن فضاى مجازى به اسم آزادى عقالنى نيست

فرمانده ناجا  افشا  كرد خطيب موقت نمازجمعه تهران:

پشت پرده تالش براى ناامن كردن عزادارى هاى حسينىهجمه به رئيس قوه قضائيه هزينه مقابله با فتنه گران است

تســنيم: امام جمعه موقت تهران با اشاره به 
هجمه هاى اخير بــه رئيس قوه قضائيه گفت: 
قوه قضائيه عزم خود را براى برخورد با مفسدان 
اقتصادى جزم كــرده و رئيس اين قوه، هزينه 

مقابله با فتنه را مى دهد.
آيت اهللا خاتمى در نماز جمعه تهران با اشــاره 
به هجمه هاى اخير به رئيس قوه قضائيه تأكيد 
كرد: از اول انقالب اسالمى، نظام و انقالب مورد 
هدف دشمنان بوده كه از جمله آن مى توان به 
تخريب هايى كه نسبت به شهيد بزرگوار بهشتى 
روا داشته مى شد، اشاره كرد، اما امروزه دشمن 
با ترور نرم افزارى به دنبال اين است كه رئيس 
مجتهد قــوه قضائيه را تخريب كند. وى افزود: 
ريشــه تمام اين هجمه ها روشن است كه قوه 
قضائيه عزم خود را براى برخورد با مفســدان 
اقتصــادى جزم كــرده و همچنين رئيس قوه 

قضائيــه محكم در مقابل فتنه گران ايســتاده 
كه تمام هجمه ها هزينه اين ايستادگى است. 
امام جمعه موقت تهران با اشاره به اينكه وزارت 
اطالعات و ســازمان اطالعات ســپاه شايعات 
مربوط به رئيس قوه قضائيه را تكذيب كرده اند، 
اظهارداشــت: رئيس ســازمان اطالعات سپاه 
گفته كه در ماه هاى آينده شــاهد هجمه ها و 
شايعه پراكنى دشمنان نسبت به ديگر مسئوالن 
خواهيم بود، همچنين همه مسئوالن منشأ تمام 
اين شايعات را مى شناسند كه چه سايتى است 
كه توسط بهاييت تأمين مى شود و از مسئوالن 
محتــرم خواســتاريم كه با اين ســايت هاى 

ضدانقالب قاطعانه برخورد كنند.
آيت اهللا خاتمى در بخش ديگرى از سخنان خود 
با اشــاره به نقض هاى پياپى آمريكا نسبت به 
برجام، تصريح كرد: آمريكا جسم و روح برجام را 
نقض كرده و هيچ چيز از برجام باقى نگذاشته و 
حتى بتازگى گفته شده كه به دنبال گفت وگوى 
مجدد درباره برجام هستند، اما مسئوالن يكصدا 
گفته اند كه گفت وگوى مجدد درباره برجام قابل 
پذيرش نيست كه ما نيز اين موضع را تقويت 

مى كنيم.

ليال طاهرى: فرمانده ناجا در سخنان پيش از 
خطبه هاى نمازجمعه تهران از تالش برخى ها 
در تعدادى از شهرهاى كشور براى ناامن كردن 

عزادارى هاى حسينى خبر داد.
سردار حســين اشترى در ســخنان پيش از 
خطبه هاى نماز جمعه تهران با اشــاره به فرا 
رسيدن هفته نيروى انتظامى، شعار اين هفته 
را «پليس براى امنيــت و امنيت براى همه» 
عنوان كرد و با اشــاره به حراســت از 8500 
كيلومتر مرزهاى آبى و خاكى كشــور توسط 
نيروى انتظامى گفت: پليس با همكارى ساير 
نيروهاى مسلح توانسته حافظ مرزهاى كشور 
باشد و درصورت مشاهده هر تحركى در مرزها، 
با فوريت و قاطعيت با آن برخورد خواهيم كرد.

فرمانده نيروى انتظامى با اشاره به تالش پليس 
براى تأمين امنيت عزادارى هاى سراسر كشور 

در دهه اول ماه محرم، گفت: امسال نيز بيش 
از صدها هزار مراسم عزادارى در سراسر كشور 
برگزار شــد و نيروى انتظامى در كنار عزاداران 
حضور داشت و اين در حالى است كه اطالعاتى 
كه به دست ما و سازمان هاى ديگر رسيده بود 
نشان مى داد افرادى به دنبال ناامن كردن اين 
مراســم بودند كه با هوشيارى مردم و هيئات 
مذهبى و حضور هوشمندانه نيروهاى سرفراز 

انتظامى اتفاق ناگوارى رخ نداد.
رئيس پليس كشور با بيان اينكه بيش از 1100 
جلســه قبل از ماه محرم به منظور هماهنگى 
بيشتر برگزار شد، افزود: صدها هزار نفر از مردم 
نيز به عنوان پليس افتخارى و همكار پليس، 
نيروى انتظامى را يارى دادند و به لطف خداوند، 

اين مراسم در شأن كشورمان برگزار شد.
وى با تأكيد بــر آمادگى پليس براى برگزارى 
مراســم جهانى اربعين نيز گفت: هر ســاله 
ميليون ها نفر در ايام اربعين حسينى به عتبات 
عاليات مشرف مى شوند كه نظم و برنامه ريزى 
براى تردد اين زائران كار بســيار بزرگى است 
و قطعاً بدون همت مســئوالن و تالش نيروى 

انتظامى و يارى خداوند امكان پذير نيست.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

هيچ مذاكره اى براى برنامه هاى دفاعى موشكى نخواهيم داشت   فارس: سخنگوى وزارت خارجه ادعاى منتشره از سوى خبرگزارى رويترز مبنى بر آمادگى ايران براى مذاكره در خصوص جنبه هايى 
از برنامه دفاعى موشكى خود را بشدت تكذيب كرد. بهرام قاسمى افزود: ايران بارها در مواضع علنى و ديدارهاى ديپلماتيك با مقامات خارجى همانند مصاحبه ها و ديدارهاى انجام شده، بر غير قابل مذاكره بودن 

برنامه هاى دفاعى خود تأكيد كرده است. وى تأكيد كرد: ايران برنامه هاى دفاعى موشكى را حق مسلم خود دانسته كه قطعاً در چارچوب برنامه ها  و راهبردهاى دفاعى، متعارف و تعيين شده خود ادامه خواهد داد.

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

 قدس  پيكر مطهر شــهيد مدافع حرم 
«محمــد جاودانى بافكر» صبح ديروز با 
حضور مردم و مسئوالن از مهديه مشهد 
به سمت حرم مطهر رضوى تشييع شد.
 پيكر مطهر اين شهيد پس از اقامه نماز 
ولى  نماينده  علم الهدى،  آيت اهللا  توسط 
فقيه در خراســان رضوى و امام جمعه 
مشــهد و طواف در بارگاه ملكوتى امام 
رضا(ع) جهت خاكسپارى به قطعه گلزار 
شــهداى مدافع حرم، بهشــت رضا(ع) 
مشــهد انتقال يافت و در آنجا در جوار 

ساير ياران شهيدش آرام گرفت. 
گفتنى است پنجشنبه شب گذشته نيز 
مشهد  پرور  شــهيد  مردم 
با  مقدس درمراســم وداع 
اين شهيد واال مقام شركت 
كردنــد و مراســم ديگرى 
تحــت هميــن عنــوان با 
قرائت دعاى پر فيض ندبه 
صبح ديروز در مهديه اداره 
اوقاف خراسان رضوى  كل 

برگزار شد. 
والمسلمين  حجت االسالم 
گنابادى نژاد، رئيس ســازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضــوى در آيين وداع با 
پيكر مطهر شهيد جاودانى، در اداره كل 
اوقاف خراســان رضوى گفت: مدافعان 
حــرم از جــان، عمــر و هســتى خود 
گذشــتند تا از پرچم اسالم و اهل بيت 

دفاع كنند.
وى بــا اشــاره بــه اينكه ايــن محافل 
در حقيقت مراســم تجديــد ميثاق با 
شهداست نه مراسم وداع با پيكر شهدا، 

اظهــار كرد: شــهداى مدافع حرم براى 
جــان دادن در دفاع از حــرم حضرت 
زينب(س) سختى هاى بسيار را متحمل 

مى شوند.

 جاده پرزرق و برق دنيوى
وى گفــت: امــروز در جامعه اى زندگى 
مى كنيــم كــه داراى دو جاده اســت؛ 
عــده اى در جاده ثروت قرار مى گيرند و 
برايشــان تحصيل و شهرت مهم است و 
عــده اى در جاده اى ديگر قرار مى گيرند 
و شهيدان راهى را به ما نشان مى دهند، 
ســوا از جاده پرزرق و برق دنيوى، كه 

ان شــاءاهللا ما هم در ايــن راه يعنى راه 
شهداى مدافع حرم قرار گيريم.

 منتظران واقعى اهل خودسازى هستند
وى با تأكيد بر اينكه شــهدا در شناخت 
حجت خــود يك  لحظه عقب نشــينى 
نكردند؛ افزود: آنان شــايد در مســائل 
تئوريك امامت صاحب ســخن نباشند 
اما رشد و تعالى دينى و نفسى داشتند. 
وى گفــت: از ديدگاه امــام صادق(ع) 
منتظران واقعى اهل خودسازى هستند. 
شهداى هشــت ســال دفاع مقدس و 
شــهداى مدافع حرم نيز تا به آن درجه 

رفيع  به درجه  نرســيدند  خودســازى 
شهادت نائل نشدند و اين توفيقى است 

كه نصيب هر كسى نمى شود.
وى با اشــاره به ويژگى هــاى منتظران 
برخى  گفــت:  مهدى(عــج)  حضــرت 
سال هاى ســال انتظار متفاوتى را به ما 
معرفى كردند؛ انتظارى كه با انزوا همراه 
بود، اگر چه پرچم حضرت ولى عصر(عج) 
را به دست گرفتند اما حاضر نشدند آيات 
شــهادت را بخوانند، اما شهداى مدافع 
حرم با حضور در سوريه عشق به اهل بيت 
را به تعالى رساندند و محاسبات دشمن را 

در منطقه برهم زدند.

مردم مشهدپيكر شهيد مدافع حرم را تشييع كردند

ملت جاودان

  هموطنــان عزيزى كــه به اميد رفــع تحريم ها و از ترس ديواركشــى 
پياده روها به چهار ســال حضور بيشــتر دولت اشــرافى رأى اعتماد دادند 
امــروز كه براى تعويض شناســنامه و كارت ملى به ادارات مربوط مراجعه و 
هزينه هايى كه بايد بابت آن ها پرداخت شود را مشاهده كنند، مفهوم واقعى 

حقوق شهروندى را احساس خواهند كرد! 9150001495
  واقعاً بايد تأسف خورد از اينكه روزى ما بهترين برنج را داشتيم اما امروز 
چه؟ جهاد كشــاورزى ما و ارگان هاى ديگر با دادن تعرفه هاى فساد گونه با 
تناژ باال بــه بازرگانان، اجازه ورود برنج هاى آلوده را مى دهند! كه نتيجه آن 
آمار بيماران سرطان دستگاه گوارشــى از دهان گرفته تا...! مسئوالن جهاد 

كشاورزى بروند در بيمارستان ها نظاره كنند! 9350002256
  ما بازنشستگان سال 95 دانشگاه فنى وحرفه اى اعتراض خود را نسبت به 
تبعيض اعمال شــده در تأخير 18 ماهه پرداخت پاداش پايان خدمت اعالم 

داشته و اعتراض خود را اعالم مى كنيم. 9130005763
  بــا آنكه معضلى مهم تر از آلودگى هوا كه جــان مردم را تهديد مى كند 
و بايد دغدغه اصلى مســئوالن باشد، نداريم، متأســفانه از هر درى عزيزان 
شــوراى شهر ســخن مى گويند اال آلودگى هوا! عزيز مسئول فرض بر اينكه 
شــما امكانــات خدماتى اقامتى شــهر را در حد جهانى بــاال برديد، زائر و 
توريست وقتى ببيند نمى تواند نفس بكشد و جان خانواده اش در خطر است، 

نمى آيد! 9150000881
  برخى از مردم ســه حكومت را در ايران به چشــم خود ديده اند كه همه 
و يــا بعضــى از بزرگان آن ها از بيــن رفته اند، اما ايران همچنان در ســايه 
لطــف پروردگار و فداكارى آحاد ملت و خون پر بهاى شــهدا باقى اســت. 

9150008863
  جنــاب آقاى نوبخت! لطفاً موضوع حقوق بازنشســتگى رانندگان حمل 
مســافر و بار را به عنوان بيمه اجبارى رسيدگى كنيد؛ چطور زندگى كنيم 
وقتــى كه از يك كارگر ســاده هم با توجه به فنى بــودن، حقوق مان كمتر 

است! 9150002722
 آقاى نوبخت ســال قبل با آن 35 درصد كه به حقوق خودتان اضافه شد. 
بيش از حقوق يك بازنشســته است؛ پس يكسان ســازى رفت دنبال سهام 

عدالت. 9160002805
 هزاره گذشــته ثابت كرده كه آنكارا قابل اعتماد نيســت فقط برجامى ها 

دوباره به دام مى افتند. 9390003589
 چــرا در ايــن مملكت ثروتمند يــك زن در اين هواى ســرد كنار جاده 
بايــد زندگى كند؟ مســئوالن نگاهى هم به مردم ضعيف داشــته باشــند! 

9350009683
 زمان انتخابات كه خيلى وعده ها دادند، شــما نگاه كنيد ببينيد يكى هم 

عمل شد؟ عيب ندارد ما هم خدايى داريم! 9150009677
 اينكــه مثًال پيش بينى بكند كه ترامپ باز هم مثل دفعات و نفرات قبل، 
به شيطنتش ادامه مى دهد يا از پررويى است يا شدت درماندگى! وگرنه غير 
از ادامه برنامه اتمى در صورت كامل شــدن چرخه نقض برجام، چه گزينه 
ديگرى قابليت اجرايى دارد؟ براى جبران كمى از خســارات بايد از ســاده 

لوحى كاست. 9190008895
 محكوميت يكى از اعضاى تيم مذاكرات هســته اى به جرم جاسوســى به 
پنج ســال زندان در حالى كه بــه قيد وثيقه آزاد و تحــت حمايت وزارت 
خارجه بوده، نشــان مى دهد چه كســانى در تنظيم و تصويب برجام نقش 
داشــته و بيشتر دستاوردهاى هسته اى ملت را در قبال هيچ بر باد داده اند! 

9150001495
 با انتشــار خبر دو برابر شدن قيمت بليت اتوبوس در ايام اربعين حسينى 
جهت زائرين مشــخص مى شود كه دولتمردان كنسرتى هيچ اراده اى جهت 
حمايت از اين گونه مراســم دينى نداشــته و سياست آن ها مسافرت راحت 

مردم به كشورهايى مثل تايلند، ارمنستان و تركيه است. 9150001496

دست رد پوتين 
بر خواسته ملك سلمان

سفر ملك سلمان پادشاه سعودى به روسيه در 
اين برهه زمانى داراى پيام هاى گوناگونى است 
كه به نظر مى رسد، مهم ترين پيام اين سفر، 

موضوع سوريه باشد.
يكى از داليل اصلى ســفر ملك ســلمان به 
مسكو اين است كه به نظر مى رسد عربستان 
در هفته هاى اخير موضع خود را در قبال اسد 
تغيير داده و پذيرفته وى دست كم در شرايط 
حال حاضر بايد در قدرت بماند. شايد رياض 
معتقد اســت كه داشتن روابطى محكم تر با 
مسكو مى تواند به دور كردن روسيه از ايران 
كمك كند و به دنبال آن جلوى نفوذ روزافزون 

جمهورى اسالمى در منطقه گرفته شود.
روابط روسيه و عربستان از گذشته تاكنون يا 
بسيار محدود يا به طور علنى خصمانه بوده، 
چون هر دو كشور خود را حاميان محورهاى 
متخاصــم در منطقــه مى بيننــد و معدود 

زمان هايى با يكديگر همكارى هايى داشته اند.
عربستان سعودى در طول 7 سال جنگ در 
ســوريه همواره در جبهه مقابل روس ها وارد 
عمل شــده و تالش كرده با همراهى آمريكا، 
انگليس، فرانسه و قطر، جبهه مخالف بشاراسد 
را تقويت كرده و بتواند سياســت هاى تفرقه 
گرايانه و تجزيه طلبانه خود را در اين كشور 
به مورد اجرا گذارد. سران سعودى اكنون پس 
از ســال ها و صرف صدها ميليارد دالر پول 
نفت و كشتار هزاران بى گناه در سوريه به اين 
نتيجه رسيده اند كه روسيه و شخص والديمير 
پوتين قدرتى تأثيرگذار در منطقه است و بايد 
سياســت هاى خود را به اين كشور نزديك 
كنند و به اين منظور ملك سلمان با يك هزار 
نفر همراه و خدمه به اين كشور سفر كرده و 
قراردادهاى متعدد نظامى و اقتصادى، منعقد 
كرده اســت. اين در حالى است كه خبرهاى 
منتشــر شده از گفت و گوهاى ملك سلمان 
و پوتين، نشــان دهنده اين موضوع است كه 
رئيس جمهور روسيه بر همراهى با ايران در 
سوريه تأكيد كرده و ملك سلمان نتوانسته، 

پوتين را به دورى از ايران متقاعد كند.
پادشاه سعودى در مقابل امتيازدهى هاى خود 
در مسكو قادر به شكستن همپيمانى مسكو-
تهران نشد و مشخص شد كه روابط ايران و 
روسيه استراتژيك است و در مقابل امتيازدهى  

سعودى ها، خدشه به آن وارد نخواهد شد.
ســعودى ها پيش از اين نيز بارها براى برهم 
زدن روابط مســكو با تهران تالش كردند از 
جمله اينكه در ژوئيه 2015 متعهد شدند 10 
ميليارد دالر در روسيه سرمايه گذارى كنند، 
ولى پوتين با درخواست سعودى ها مخالفت 
كرد و موضع خــود را در قبال تهران عوض 
نكرد، بلكه آن را بيش از گذشته، مستحكم 
كرد. اين واقعيــت را نبايد فراموش كرد كه 
روس ها نيز به اين سفر چشم داشتند و اميدوار 
بودند كه در آن قراردادهاى مهم اقتصادى و 
تسليحاتى منعقد كنند. اين قراردادها منعقد 
شد كه يك نمونه آن سفارش ساخت سامانه 

دفاعى اس400 براى سعودى هاست.
پوتين توانســت در اين سفر هم قراردادهاى 
هنگفت تسليحاتى منعقد كند و هم خود را 
به عنوان يك قدرت برتر و بازيگر منطقه اى 
مطرح كند و مهمتر از آن، نشــان داد روابط 
استراتژيك با تهران را با منافع زودگذر خود 

در عربستان، معاوضه نخواهد كرد. 
بنابراين به نظر مى رسد، سعودى ها با دست 
خالى از مسكو به رياض بازگردند و به اهداف 
خود نرسيده باشند، اما در اين سفر يك چيز 
ثابت شد و آن نفوذ و تأثيرگذارى سياست هاى 
پوتين بر منطقــه خاورميانه و تالش برخى 

كشورها براى نزديكى به آن است.

صداى مردم   

اخبـار بين الملل

خبر

پس از سال ها سكوت
سازمان ملل ائتالف سعودى را در فهرست سياه قرار داد

خبرگــزارى صدا و ســيما: گزارش 
دبيركل ســازمان ملل دربــاره جنايات 
ائتالف سعودى در يمن به اعضاى شوراى 

امنيت تحويل شد.
سازمان ملل متحد روز پنجشنبه نام ائتالف 
نظامى به سركردگى عربستان سعودى را به 
علت كشتن و زخمى كردن 683 كودك در 
يمن و حمله به ده ها مدرسه و بيمارستان در سال 2016 در فهرست سياه قرار داد، 
اما درعين حال اعالم كرد اين ائتالف براى بهبود محافظت از كودكان اقداماتى انجام 
داده است. نام ائتالف نظامى تحت فرماندهى عربستان سعودى سال گذشته براى 
مدتى كوتاه به فهرست سياه اضافه اما بان كى مون دبيركل سابق سازمان ملل پس 
از تهديدهاى عربستان، نام آن را از اين فهرست خارج كرد. در تالش براى جلوگيرى 
از جنجال برســر اين گزارش، فهرست سياه امسال به دو بخش تقسيم شده است؛ 
يك بخش به طرف هايى مربوط مى شود كه اقداماتى را در محافظت از كودكان انجام 
داده اند و شامل ائتالف نظامى تحت فرماندهى عربستان سعودى است و بخش ديگر 

شامل طرف هايى است كه براى محافظت از كودكان اقدام نكرده اند.

پايگاه مهم داعش در آستانه آزادى
ارتش سوريه وارد شهر الميادين شد

ايسنا: منابع ســورى از ورود ارتش سوريه 
به شهر الميادين، يكى از آخرين پايگاه هاى 

مهم داعش در شرق اين كشور خبر دادند.
به گزارش اسكاى نيوز، مدير ديده بان حقوق 
بشر سوريه كه يك نهاد نزديك به مخالفان 
سورى است، گفت: نيروهاى نظامى دولت 
سوريه به همراه همپيمانانشان در محله هاى 
شمالى شهر الميادين در مركز استان ديرالزور با تروريست هاى داعش درگير شدند.

شــهر الميادين به عنوان يكى از دو شهر مهم باقى مانده در دست داعش، با افتادن 
شهر ديرالزور به دست نيروهاى دولتى به پايگاهى براى شبه نظاميان فرارى داعش و 

خانواده هايشان تبديل شده بود.
ارتش سوريه در دو روز گذشته پيشروى هاى قابل توجهى به سمت جنوب ديرالزور و 
در امتداد رودخانه فرات داشته است. ورود به شهر الميادين يكى از مراحل اصلى در 
پايان دادن به سلطه داعش بر استان ديرالزور است. در صورت كنترل نيروهاى دولتى 
سوريه بر شهر الميادين، تنها شهر استراتژيك «بوكمال» در مجاورت مرزهاى عراق 

باقى خواهد ماند تا به وجود داعش در سوريه پايان داده شود.

در ديدار حجت االسالم والمسلمين رئيسى
ناطق نورى از خدمات آستان قدس رضوى قدردانى كرد

قدس: حجت االسالم والمسلمين ناطق نورى با توليت آستان قدس رضوى 
ديدار كرد.

ناطق نورى در اين ديدار از اقدامات و تالش هاى اخير صورت گرفته توســط 
آســتان قدس رضوى قدردانى كرد. وى پيش از اين، با آيت اهللا علم الهدى، 
نماينده ولى فقيه در خراسان رضوى و امام جمعه مشهد  هم ديدار كرده بود.

شهداى مدافع حرم 
براى جان دادن 
در دفاع از حرم 
حضرت زينب(س) 
سختى هاى بسيار 
را متحمل مى شوند

بــــــــرش

يمن و حمله به ده ها مدرسه و بيمارستان در سال 

حجت االسالم والمسلمين ناطق نورى با توليت آستان قدس رضوى قدس: حجت االسالم والمسلمين ناطق نورى با توليت آستان قدس رضوى قدس: حجت االسالم والمسلمين ناطق نورى با توليت آستان قدس رضوى 

شمالى شهر الميادين در مركز استان ديرالزور با تروريست هاى داعش درگير شدند.

شماره پيامك: 30004567

تشييع پيكر مطهر 119 شهيد 
تازه تفحص شده در اهواز 

فارس: روز پنجشنبه پيكرهاى مطهر 119 
شهيد تازه تفحص شده 8 سال دفاع مقدس 

بر دستان مردم اهواز، تشييع شد.
اين آيين از معراج شــهداى اهــواز آغاز و تا 
حرم على بن مهزيار ادامه يافت و ســپس در 
حسينيه ثاراهللا اهواز مراسم شبى با شهدا به 
همراه دعاى پرفيض كميل برگزار شد كه در 
اين مراسم اقشار مختلف مردم بويژه خانواده 
معزز شــهدا از شــهرهاى مختلف خوزستان 
حضور داشتند. برابر اعالم ستاد استقبال شهدا، 
دعاى پرفيض ندبه ديروز در جوار شهداى تازه 
تفحص شــده در محل معراج شــهداى اهواز 
برگزار  شــد. صبح پنجشنبه پيكرهاى طيبه 
119 شــهيد تازه تفحص شده دفاع مقدس از 
طريق مرز شلمچه با استقبال باشكوه مردم در 

مرز وارد كشور شد.
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w w w . q u d s o n l i n e . i r
 شنبه  15 مهر 1396 16 محرم 1439 7  اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8515 

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ساخت مدرسه 360 نفره در شهرك شهيد رجايي سرخس   آستان: مديرعامل بنياد فرهنگي رضوي گفت: عمليات اجرايي ساخت مدرسه 360 نفره در منطقه محروم شهرك شهيد رجايي سرخس آغاز 
شد.  محمد تقى فخريان افزود: اين مدرسه در زمينى به مساحت 3900 مترمربع و با زير بناى 1700 مترمربع براى مقاطع ابتدايي و متوسطه اول ساخته مي شود. وى با بيان اينكه پس از تكميل و بهره بردارى، اين 

مدرسه در اختيار آموزش و پرورش قرار خواهد گرفت، عنوان كرد: پس از پيروزى انقالب اسالمى تاكنون در اين منطقه محروم مدرسه  اى ساخته نشده است. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
مديرعامل شركت مسكن و عمران قدس رضوى خبر داد

ساخت مجتمع تجارى اقامتى «ثامن»
 با هدف خدمت رسانى به زائران  و مجاوران 

آستان: مديرعامل شركت مسكن و 
عمران قدس رضوى، ساخت مجتمع 
تجــارى اقامتى ثامــن را اقدامى در 
راســتاى خدمت رســانى به زائران و 

مجاوران حضرت رضا(ع) عنوان كرد.
مهندس محمدرضا رئيسى گفت: اين 
پروژه موقعيت بسيار مناسبى نسبت 

به حرم مطهر امام رضا(ع) دارد.
وى ادامه داد: پروژه مجتمع تجارى، اقامتى ثامن مشــهد به زيربناى مفيد 20780 
مترمربع در 15 سقف و در زمينى به مساحت 2035 مترمربع در منطقه ميدان شهدا 
مشهد واقع شده است. رئيسى درباره بخش هاى مختلف اين پروژه ساختمانى گفت: 
مجتمع مذكور در نگاه كالن به چهار بخش فروشگاه هاى خريد، سالن هاى پذيرايى، 

پاركينگ  و سوئيت هاى اقامتى تقسيم مي شود كه هر بخش مستقل است.
وى طراحى اين پروژه را داراى ويژگي هايى خاص و بر اســاس آخرين و مهم ترين 
اســتانداردهاي جهاني دانست و با اشاره به ظرفيت پاركينگ مجتمع ثامن، گفت: 
ايــن بخش در طبقات 2- تا 5- با ظرفيت بيــش از 191 خودرو در چهار طبقه به 
منظور تأمين فضاي پارك خودروهاي مراجعه كنندگان، محل هاي بارگيري، استقرار 
تأسيســات مكانيكي و الكتريكي، طراحي شده است. وى ادامه داد: طبقه همكف و 
طبقه 1+ به بخش تجارى، طبقه 1- به هايپرماركت، طبقات 8+ و 9+ به سالن هاى 
پذيرايى و همچنين طبقات 2+ تا 7+ نيز به سوئيت هاى اقامتى با زيربناهاى متفاوت 
اختصاص دارد. مديرعامل شركت مسكن و عمران قدس رضوى، يكى از مشخصه هاي 

بارز طراحي اين پروژه را نماى آن عنوان كرد كه تلفيقى از شيشه و آبشار است.

قارى حرم مطهر رضوى راهى روسيه شد
آستان: امير لعل اول قارى بين المللى حرم مطهر رضوى به عنوان نماينده ايران و در 
رشته تالوت به هجدهمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم روسيه اعزام شد. 
سيد جواد فاطمى پيشكسوت قرآنى و يكى از قاريان برجسته آستان قدس رضوى 

به عنوان استاد راهنما، امير لعل اول را در اين دوره از مسابقات همراهى مى كند.
هجدهمين دوره مسابقات بين المللى قرآن كريم در رشته تالوت 13 تا 17 مهرماه 

مصادف با 15 تا 19 محرم الحرام در كشور روسيه برگزار مى شود. 

در نيمه نخست سال 1396 انجام شده است
ديجيتال سازى76 هزار و 800 برگ سند 

در مركز اسناد آستان قدس رضوى
آستان: بيــش از 76 هزار و 800 
برگ ســند مكتوب مخزن اسناد 
آستان قدس رضوى در طول نيمه 
نخست ســال جارى در مديريت 
امور اسناد و مطبوعات اين آستان 
نسخه  و  ديجيتال ســازى  مقدس 
مسئول  تهيه شد.  آن ها  پشتيبان  
كتابخانه ها،  سازمان  اسناد  مخزن 

موزه ها و مركز اســناد آســتان قدس رضوى با بيان اين خبر گفت: در حال 
حاضر پژوهشــگران مى توانند به  صورت حضورى، طبق ضوابط اين سازمان، 
از نســخه ديجيتال بيش از 3 ميليون و 716 هزار برگ سند مكتوب موجود 

در اين مخزن استفاده كنند.
 مهدى حســامى ادامه داد: در طول نيمه نخست سال جارى،550 نفر با مراجعه به 
بخش اطالع رسانى اســناد مديريت امور اسناد و مطبوعات آستان قدس رضوى از 

خدمات اين بخش در حوزه اسناد مكتوب و غيرمكتوب بهره مند شدند.

خـــبر

 قدس   رئيس سازمان فرهنگى آستان 
بانوان  امور  «مركز  ايجاد  رضوى  قدس 
با  را  رضوى  قدس  آستان  خانواده»  و 
حضرت  زندگى  از  الگوگيرى  محوريت 

زهرا(س) مى داند. 
حجــت  والمســلمين  حجت االســالم  
گنابادى نــژاد مى گويد: بــا توجه به اينكه 
بيش از نيمى از زائران حرم مطهر رضوى 
به صورت خانوادگى به حرم مطهر رضوى 
مشرف مى شوند و بيش از 60 درصد زائران 
بانوان هستند و با تأكيد توليت آستان قدس 
رضوى باهدف ترويج و تبيين هويت ذاتى 
بانوى مؤمن مسلمان انقالبى و تعالى بخشى 
به خانــواده، «مركز امور بانــوان و خانواده 

آستان قدس رضوى» راه اندازى شد.
مركز امور بانوان و خانواده آســتان قدس 
رضوى اواخر اســفند ماه ســال گذشته، 
همزمان با سالروز ميالد حضرت زهرا(س) 

به طور رسمى كار خود را آغاز كرد.
حجت االسالم  والمسلمين گنابادى نژاد بهره  
گيرى از ظرفيت هاى فرهنگى آستان قدس 
رضوى براى ارتقاى جايگاه زن مســلمان 
در جامعه، كاهش آســيب هاى اجتماعى 
خانواده ها، ارتقاى نقــش آفرينى زنان در 
مســئوليت هاى اجتماعــى و... را از جمله 
برنامه هاى اين مركــز مى داند و مى گويد: 
امروزه به بركت نظام جمهورى اسالمى و 
انقالب، ميدان هاى جديدى به وجود آمده 
اســت كه مى تواند به ظهــور زمينه هاى 
اجتماعى حضور زنان در جامعه و مسئوليت 

پذيرى اين قشر تأثيرگذار منجر شود. 

 شبكه مردمى خادمياران خانواده 
سرپرست مركز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوى هم معتقد است، بايد از تمام 
ظرفيت ها و توانمندى هاى فرهنگى آستان 
قدس رضوى بهره  گيريم تا در عرصه هاى 
اجتماعــى و در گســتره ملــى و جهانى 

تأثيرگذار باشيم.
فاطمه دژبــرد مى گويد: بايد مجموعه ها و 
مؤسسات فرهنگى و تبليغى آستان قدس 
رضوى با هماهنگى و همكارى يكديگر و نيز 

با بهره گيرى از ظرفيت هاى عظيم مردمى 
در راســتاى رسالت فرهنگى آستان قدس 

رضوى گام بردارند.
سرپرست مركز امور بانوان و خانواده آستان 
قدس رضوى در تشــريح فعاليت هاى اين 
مركز، از تشكيل شبكه مردمى خادمياران 
خانواده خبر مى دهد و مى افزايد: مركز امور 
بانوان خانواده آســتان قدس رضوى با راه 
اندازى اين شــبكه تالش مى كند، بسترى 
را فراهــم كند تا عالقه مندان بتوانند با نام 
امام رضا(ع) در كشــور براى رفع مسائل و 

مشكالت خانواده فعاليت كنند.
دژبرد بيان مى كند: مشكالت حوزه خانواده 
در حــال حاضر به يك بحــران اجتماعى 
تبديل شــده، از اين رو به همت مركز امور 
بانوان و خانواده، شبكه مردمى خادمياران 
خانواده در ســطح شهر مشهد و كشور در 

حال شكل گيرى است.
اين كارشــناس امور خانواده با بيان اينكه 
در 10 سال گذشته در كشور، آمار طالق، 
رشد بااليى داشته است و در هر سال نسبت 
به ســال قبل روبه رشد بوده است، تصريح 
مى كند: متأسفانه با اينكه عمده طرح ها و 
برنامه هاى دستگاه هاى مختلف به منظور 
جلوگيرى از بروز طالق برنامه ريزى شــده 
است، اما امروز آســيب جدى تر از طالق، 

كاهش آمار ازدواج است.
فاطمــه دژبرد با تأكيد بــر اين مطلب كه 

دشمنان، امروز در صدد از بين بردن بنيان 
خانواده هستند، مى افزايد: بايد با بهره مندى 
از ظرفيت هــاى مردمــى و خودانگيخته 
تشــكل ها و فعاالن فرهنگى حوزه خانواده 

برنامه هاى مدونى را طراحى و اجرا كنيم.
وى تأكيــد مى كند: خادميــاران خانواده 
ضمن تشــكيل پرونــده بــراى زوج هاى 
جوان، امورى همچون راهنمايى، پشتيبانى 
آموزشى، بازخوردگيرى و ارزيابى برنامه ها و 
پاسخگويى اوليه به پرسش هاى زوج هاى 

جوان را برعهده دارند.

 كانون روحانيون خادميار خانواده 
تشكيل «كانون روحانيون خادميار خانواده 
رضــوى» از ديگــر برنامه هايى اســت كه 
سرپرست مركز امور بانوان و خانواده آستان 

قدس رضوى به آن اشاره مى كند.
فاطمه دژبرد مى گويــد: اين مركز از بين 
طالب خواهر و برادر عالقه مند به حوزه روان 
شناسى و مشاوره با رويكرد دينى، خادميار 

خانواده رضوى برمى گزيند.
وى شــرايط عضويت در ايــن كانون را 
نداشتن ســوء پيشينه، قبولى در آزمون 
و مصاحبه، اتمام ســطح 2 و اشتغال به 
تحصيل در ســطح 3 حوزه علميه براى 
بــرادران و اتمام ســطح 2 حوزه علميه 

براى خواهران عنوان مى كند.
وى درباره مزاياى در نظر گرفته شــده 

براى اعضاى كانــون روحانيون خادميار 
خانواده رضوى مى گويد: امكان عضويت 
خادميارى آستان قدس رضوى، آموزش 
تخصصى منابع روان شناســى و خانواده 
درمانــى بــا رويكــرد دينــى، آموزش 
تخصصــى اصــول و فنون مشــاوره و 
بهره مندى از اســتادان مجرب كشورى 
در دوره ها از جمله مزاياى در نظر گرفته 

شده براى اعضاى اين كانون است.

 مادرانه؛ نشست هايى ويژه مادران 
سلسله نشســت هاى عمومى «مادرانه» از 
ديگر برنامه هاى مركز امور بانوان و خانواده 
آستان قدس رضوى است كه سرپرست اين 

مركز به آن اشاره مى كند.
فاطمه دژبرد با بيان اينكه در اين نشست ها 
مهارت هاى مادرانه براى پاســخگويى به 
پرسش هاى دينى، تربيتى، عاطفى، جنسى 

و اجتماعى فرزندان توسط 
مشاوران و كارشناسان امور 
تربيتى به مــادران آموزش 
داده مى شــود، مى گويــد: 
راه هــاى برقــرارى ارتباط 
با فرزنــدان، انــواع بازى و 
ابزارهاى محبت به كودكان، 
مطرح  سرفصل هاى  برخى 
شده در سلسله نشست هاى 

مادرانه است.
دژبرد خاطرنشان مى كند: 
اين نشســت ها به صورت 
مســتمر، چهارشــنبه هر 
هفته  از ســاعت 10 صبح 
فرهنگــى  مجتمــع  در 
اقامتــى واليــت واقع در 

انتهــاى خيابان نواب صفــوى 8 برگزار 
مى شود.

وى با بيان اينكه خروجى اين جلســات به 
صورت محصوالت آموزشى به مادران عرضه 
خواهد شــد، مى افزايد: به منظور رفاه حال 
مادران براى حضور در اين نشست ها، فضا 
براى حضور و نگهدارى از كودكان باالى سه 

سال نيز مهياست.

از مركز امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوى چه مى دانيد؟

 تعــداد صندلى نماز براى افــراد ناتوان و جايى براى تعالى بخشى به خانواده
كهنســال در رواق ها خيلى كم است. لطفاً 
تدابيرى انديشه شود تا صندلى ها بيشتر باشد.
09150005264

 حرم امام رضا(ع) مكانى است كه از همه 
جاى ايران و بسيارى از كشورهاى جهان براى 
زيارت مشرف مى شوند. براى همين هم بايد 
ويژه برنامه هايى براى زنده نگه داشتن ياد و 
خاطره شهدا و ايثارگران انقالب اسالمى در 

حرم مطهر بيشتر برگزار شود.
09020000902

 حــاج آقاى رئيســى؛ خيلــى بزرگوارى 
مى كنيد اگــر تغذيه رايگان مــدارس امام 
رضا(ع) حاشيه شــهر را برقرار كنيد؛ آن ها 

خيلى مستحقند.
09150006285

 در بيــن امكانــات حرم، جاى تاكســى 
حــرم ويژه زائران و تحت مديريت آســتان 
قدس بسيار خالى است. غيرمنصفانه بودن 
قيمت هاى تاكسى و برخورد نامناسب برخى 

رانندگان يكى از مشكالت اين شهر است.
09130000847

 سخنرانى ها و مراسم مذهبى و دينى حرم 
مطهر الزم است، اما بايد مراعات زمان و وقت 
زائران هم بشــود، سخنرانى ها اگر خالصه تر 

باشد، مفيدتر است.
09120005781

 صندلى هاى تاشــو هر چند بــراى زائران 
كهنســال و ناتوانان مفيد اســت، اما گاهى 
اوقات مشاهده مى شــود كه تعداد زيادى از 
اين صندلى ها در سطح رواق ها و صحن ها و 
بست ها بدون اســتفاده رها شده است؛ لطفاً 
براى جمع آورى صندلى هاى اضافى بيشــتر 

نظارت شود.
09150000694

 يكى از بهترين لحظات خانواده ها، هنگام 
تشــرف به حرم مطهر امام رضا(ع) به همراه 
فرزندان و اهل خانه است. لطفاً تعداد رواق هاى 

خانوادگى در حرم مطهر رضوى بيشتر شود.
09210000692

صداى مردم

امروزه به بركت 
نظام جمهورى 

اسالمى و انقالب، 
ميدان هاى جديدى 

به وجود آمده 
است كه مى تواند 

به ظهور زمينه هاى 
اجتماعى حضور 
زنان در جامعه و 

مسئوليت پذيرى 
اين قشر تأثيرگذار 

منجر شود

بــــــــرش

مديرعامل شركت مسكن و 
عمران قدس رضوى، ساخت مجتمع 
تجــارى اقامتى ثامــن را اقدامى در 
راســتاى خدمت رســانى به زائران و 

مهندس محمدرضا رئيسى گفت: اين 
پروژه موقعيت بسيار مناسبى نسبت 

برگ ســند مكتوب مخزن اسناد 
آستان قدس رضوى در طول نيمه 
نخست ســال جارى در مديريت 
امور اسناد و مطبوعات اين آستان 
نسخه  و  ديجيتال ســازى  مقدس 
مسئول  تهيه شد.  آن ها  پشتيبان  
كتابخانه ها،  سازمان  اسناد  مخزن 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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 شنبه  15 مهر 1396 16 محرم 1439 7  اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8515 

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

اعالم شرايط جديد پرداخت وام  80 ميليونى مسكن   مهر:مشاور وزير راه و شهرسازى با اعالم جزئيات اعطاى وام هاى جديد مسكن، گفت: بازپرداخت اين وام ها 15 ساله و نرخ سود آن، هشت درصد است. غالمرضا سالمى افزود: مهم ترين مزيت اين وام  جديد، افزايش زمان بازپرداخت مسكن 
از 12 به 15 سال و همچنين كاهش سود تسهيالت از نه و نيم به هشت درصد است؛ ضمن اينكه متقاضى ديگر نيازى نيست يك سال براى دريافت وام منتظر بماند؛ بلكه در يك دوره 10 ماه (دو دوره پنج ماهه) مى تواند پرونده دريافت وام تشكيل دهد. بنابراين كسانى كه حداقل 10 ماه از زمان افتتاح 

حساب آن ها در صندوق مسكن يكم با رعايت شرايط رسوب 40 ميليون تومان و رسيدن به ميانگين مورد نظر بانك، مى توانند تقاضاى خود مبنى بر دريافت تسهيالت 80 ميليون تومانى مسكن را به بانك عامل بخش مسكن ارائه دهند.

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

/ ميثم مهرپور   حدود چهار دهه از پيروزى انقالب   
اسالمى ايران مى گذرد و در تمام اين چهار دهه سايه 
معضالتى چون بيكارى و تورم چه با نفت هفت دالرى و چه با 
نفت 127 دالرى بر ســر اقتصاد ايران ســنگينى كرده است. 
موضوعى كه شايد در گام اول اثبات كننده اين نظريه باشد كه 
مشــكل اقتصاد ايران منابع نيســت كه اگر بود بايد اوضاع و 
شــرايط كشور با تغييرات قيمت نفت به عنوان بخش عظيمى 
از درآمدهاى ارزى كشــور دستخوش تحوالت بزرگى مى شد. 
سؤال اساسى در اينجا اين اســت كه چرا منابع سرشار ما در 
برخى از ســال ها هرگز نتوانسته اســت تغييرات چندانى در 
وضعيت اقتصادى كشــور ايجاد كند؟ نقــش منابع بانكى در 
تأمين نقدينگى پروژه هاى اقتصادى موجود در كشور چيست 
و چه داليلى ســبب هدايت نشدن اين منابع به سمت توليد و 
ايجاد اشــتغال مى شود. اگر اندكى به ميزان و حجم اين منابع 
كه به صورت ســاليانه تحت عنوان تســهيالت به بخش هاى 
مختلف اقتصاد ما تزريق مى شــوند، نگاهى بيندازيم خواهيم 
فهميــد بخش مهمى از اين تســهيالت هرگز به مقصد واقعى 
خود نرســيده و در اين ميان به بيراهه اى مى روند كه نه تنها 
ســرريز اين منابع به آنجا سبب ايجاد تحول مثبتى در اقتصاد 
ايران نمى شود؛ بلكه شــرايط را بغرنج تر و فضا را نا بسامان تر 
مى كند. حاال و با نزديك شــدن به دهه پنجم از 
پيروزى انقالب اســالمى، آستان قدس رضوى به 
عنوان نهادى شــكل گرفته از نذورات و موقوفات 
مردمــى قصد كــرده در اين راســتا گام بردارد. 
حجت االسالم سيد ابراهيم رئيسى در اين زمينه 
گفته اســت: آســتان قدس رضوى قصد دارد در 
راستاى محروميت زدايى و كمك به نظام بانكى 
كشــور در تحقق بانكدارى بدون ربا با تأســيس 
بانك قرض الحســنه به نظام بانكى كشــور يارى 
رســاند. موضوعى كــه ما را بر آن داشــت تا در 
ميزگردى به بررسى چرايى ناكامى قانون مصوب 
سال 62 -كه قرار بود نيل به اين هدف را محقق 
كند- تا فلسفه وجودى بانك، راه هاى پيش روى 
آستان قدس براى تأســيس بانك جديد و غيره 
بپردازيــم. پايگاه خبرى- تحليلى «قدس آنالين» 
در اين ميزگرد ميزبان  دكتر حســين ميرجليلى 
دانشــيار پژوهشــگاه علوم انســانى و مطالعات 
فرهنگى كه از ســال 88 تا 94 نماينده ايران در 
بانك جهانى بوده و در ســال 94 جاى خود را به 
فرهــاد نيلى داد و عباســعلى ابونورى دانشــيار 
دانشــكده اقتصاد كه ســال ها رياســت دانشــكده اقتصاد و 
حسابدارى تهران مركز را برعهده داشته، بود. ميزگردى كه اگر 
چه در ابتدا با اختالف نظر دو ميهمان همراه بود اما در خاتمه 
هر دو به يك نقطه مشــترك رسيدند. پيشنهاد تأسيس گروه 
بانك رضوى از ســوى آستان قدس رضوى به عنوان يك بانك 

توسعه اى و پروژه محور. 
متن كامل اين ميزگرد در ادامه از نظرتان مى گذرد: 

  آقاى دكتر مير جليلى به عنوان نخســتين پرسش 
مى خواســتم نظرتان را درباره داليل ناكارامدى قانون 
بانكــدارى بدون ربا در ايران بدانم؟ به نظر مى رســد 
عملكرد اين قانون در طول بيش از ســه دهه گذشته 

مأيوس كننده بوده است؟ 
ميرجليلى: قانون بانكدارى بدون ربا در ايران پس از تصويب 
در شــهريور سال 62 به اجرا در آمد. اجراى اين قانون در طى 
ســه دهه اخير عالوه بر توفيق هايى كه داشته با چالش هايى 
هــم مواجه بوده كه يكى از ايــن چالش ها عدم تصويب قانون 
بانكدارى جايگزين براى قانــون عمليات بانكى بدون ربا بوده 
است. نخســتين توفيق بانكدارى بدون ربا در ايران اين است 
كه اين قانون گامى به ســوى بانكدارى اسالمى برداشته است. 
دومين توفيق آن اين اســت كه اين قانون در توليد و اشتغال 
كشــور و همين طور فعاليت هاى اقتصادى و توسعه صادرات 
نقش بســزايى داشته است. توفيق سوم نيز اين بوده است كه 
اجراى اين قانــون، قرض الحســنه را از صندوق ها به بانك ها 
گسترش داد. به هر حال قبل از انقالب در كشور صندوق هاى 
قرض الحسنه بودند كه عمليات اعطاى وام را به شيوه اسالمى 
انجام مى دادند؛ اما بعد از تصويب اين قانون عمًال قرض الحسنه 

به فراتر از صندوق ها گسترش پيدا كرد. 

  اينكه شــما معتقديد يكى از خوبى هاى اجراى اين 
قانون اين اســت كه فضاى قرض الحسنه از صندوق ها 
به بانك ها آمده اســت، اتفاقًا شــايد يكى از ايرادات 
كار باشــد. برخى معتقدند: ماهيت بانك ريشه در نظام 
ليبرالى دارد كه بانك را يــك بنگاه اقتصادى مى داند 
كه صرفًا به دنبال كســب منافع اقتصادى خود است و 
طبيعتًا اين موضوع در تناقض با واژه قرض الحسنه است. 
نظر شما در اين باره و سنخيت يا عدم سنخيت بانك با 

تعاليم اسالمى و قرض الحسنه چيست؟ 
ميرجليلى: اگر بخواهيــم درباره جايگاه قرض الحســنه در 
بانكدارى بــدون ربا صحبت كنيم اصوالً بانكــدارى بدون ربا 
از وام قرض الحسنه شروع مى شــود. البته تنها وام موجود در 
بانكدارى بدون ربا در دنيا همين وام قرض الحســنه است كه 
فقط از آن كارمزد گرفته مى شود. اما روش هاى ديگرى پس از 
آن به وجود آمد كه در قبال آن ســود دريافت مى شد. دليلش 
هم اين بود كه وام بدون بهره يا قرض الحسنه اساساً براى رفع 
نياز نيازمندان اســت و وقتى كه صندوق ها اين وام ها را اعطا 
مى كردند توان آن ها به منابعى كه در اختيار داشــتند محدود 
بود اما وقتى اين صندوق ها تبديل به بانك شــد به دليل اين 
ويژگى بانك كه مى تواند خلق پول كند ميزان منابعى كه براى 
اعطاى وام قرض الحســنه در اختيار بانك قرار گرفت، افزايش 

يافت. 

  آقاى دكتر ابونورى به نظر شــما، اصوالً پديده اى به 
نام بانك با موضوع قرض الحسنه سازگارى دارد؟ به نظر 
مى رسد اگر ما اقتصاد اســالمى را يك سيستم عامل 
بدانيم بانك نرم افزارى اســت كه با اين سيستم عامل 

هماهنگى ندارد، نظر شما درباره اين موضوع چيست؟
ابونورى: متأسفانه مباحثى كه درباره بانكدارى اسالمى گفته 
شده تكرارى است. بارها شــنيده ايم كه مى گويند كشورهاى 
غير مســلمان بانكدارى اســالمى دارند امــا در مملكتى كه 
احكام اســالم جارى اســت، بانكدارى اســالمى وجود ندارد! 
بعد از پيروزى انقالب اســالمى، متأســفانه ما هيچ آيين نامه، 
بخشنامه و قانون و دستورعملى براى پيشبرد مسائل فرهنگى، 
اجتماعى و اقتصادى خودمان نداشته ايم. به عنوان مثال جالب 
اســت بدانيم در قانون اساسى ما تنها دو بند درباره بانكدارى 
بدون ربا مطرح شــده اســت. به طورى كه اگــر امروز از يك 
فرد متخصص پرسيده شــود ربا چيست؟ شايد پاسخ آنقدر با 
اصطالحات فقهى همراه باشد كه براى عام كمى نامفهوم باشد، 
به نحوى كه عمًال شــنونده پاسخ قانع كننده اى نمى شنود كه 
آيا واژه علمى بهره، همان رباست يا واژه علمى بهره، نرخ بهره 
مى شود و اصًال كدام يك درست يا غلط است؟ براى مثال اگر 
من يك ميليارد تومان در بانك مى گذارم و بدون اينكه كارى 
كرده باشم دويست ميليون تومان سود دريافت مى كنم به چه 
معنى است؟ البته ممكن است بگويند روابطى وجود دارد. مثال 

بگويند من با بانك مشــاركت مى كنم و با شرعى سازى كاذب 
(كاله شرعى) به دنبال حالل سازى آن هستند. برهمين روال 
در قانون اساســى ما كه قانون اقتصاد اسالمى بدون ربا مطرح 
مى شــود، ربا تنها يك مزاح واژه اى است. بنده قصد زير سؤال 
بردن قانون اساســى را ندارم چرا كه در جايگاه تفسير قانون 
اساسى نيستم اما بندهاى مربوط به اقتصاد، بانكدارى و اقتصاد 
اســالمى بدون ربا شفافيتى ندارد، يعنى تفسيرى وجود ندارد 
كه آيا بانكدارى ما ربوى اســت؟ كه اگر بــود بايد ربا تعريف 

مى شد تا به اين سؤال ها پاسخ داده شود.

  يعنى شما ماهيت بانك را در تضاد با اقتصاد اسالمى 
مى دانيد؟ 

ابونورى: در حال حاضر سيســتم پــول كثيف(ربوى) و پول 
تميز (قرض الحســنه )با هم ادغام شده است و هنگامى كه با 
هم ادغام شوند پول قرض الحسنه نمى تواند در مقابل پول هاى 
كثيف مقاومت كند. به عبارتى اگر من از بانك درخواست وام 
قرض الحســنه داشته باشــم  بانك با اكراه ممكن است چنين 
وامــى به من بدهد يا حتى ممكن اســت با بهانه هاى مختلف 

از پرداخت وام طفره برود. در اين شــرايط مشخص است كه 
بانك براى پرداخت تســهيالت چهار درصدى به توليد كننده 
رغبتى نــدارد وگرنه به طور طبيعــى در صورت پرداخت وام 
قرض الحســنه هزينه هاى توليد بسيار كاهش مى يابد و توليد 
شكوفا مى شــود. از طرفى توليد كننده كه نمى تواند در بانك 
مركزى حســاب باز كند بلكه بايد در بانك هاى تجارى حساب 
بــاز كند تــا وام چهار درصدى توليد دريافــت كند. از طرفى 
چــون بانك مركزى ما قادر به كنترل و اعمال نظارت بر آن ها 
نيست، متأسفانه بانك هاى ما تاكنون چنين روالى نداشتند و 
اصًال توان انجام آن را هــم ندارند كه يكى از تبعات اين نبود 
نظارت را مى توانيم در رشــد قارچ گونه مؤسسات اعتبارى در 

كشور مشاهده كنيم. 

  جواب مشخص شــما به اين پرسش كه آيا ماهيت 
بانك با تعاليم اســالمى ســنخيت دارد يا نه چيست؟ 
عده اى معتقدند اصًال اين دو با هم ســنخيتى ندارند و 
بايد بانك را به سطل زباله انداخت و چيز جديدى ايجاد 

كرد؟ 

ابونورى: به هيــچ عنوان ما نمى توانيــم بگوييم از تجربيات 
ديگران نبايد استفاده كرد و موارد علمى بانكدارى را به سطل 
زباله ريخت. حال اگر بخواهيم همين ســاختار را اســالمى يا 
قرض الحســنه اى كنيم، گام اول هدايت بانك ها براى رسيدن 
به فعاليت توليدى است يعنى بانك مركزى از بانك ها بخواهد 
به توليد كنندگان به گونه اى وام دهند كه توليد كننده بتواند 
مشكالتش را رفع كند. حاال اگر بانك مركزى چنين دستورى 
بدهد و توليد شكوفا شــود و از ركود خارج شديم، سؤال اين 
است كه آيا اين مسئله استمرار خواهد داشت؟ بر فرض مثال 
شايد نتوانيم نرخ تورم را با بهره يكسان كنيم؛ اما بانك مركزى 
مى تواند از بانك هاى تجــارى بخواهد كه برنامه هاى حمايتى 
خود را از توليد كنندگان اعالم كند. مثًال از بانك كشــاورزى 
به عنوان يك بانك تخصصى پرســيده شــود كه چند درصد 
مبادالت شما در بخش كشاورزى، تراكتور سازى،علوفه، كود، 

بذر و خوراك دام بوده است؟ 

  آقــاى دكتر ميرجليلى نظــر جنابعالى در اين باره 
چيست؟ 

ميرجليلى: در ادامه پاســخ سؤال اول شــما بايد بگويم اگر 
بخواهيم درخصوص توفيــق يا عدم توفيق بانكدارى بدون ربا 
در ســه دهه اخير قضاوت كنيم بايد به چالش هاى  بانكدارى 
اســالمى نيز بپردازيم. ايــن چالش ها چرايى نبــود موفقيت 
بانكدارى اســالمى در ايران را پاسخ مى دهد . نخستين چالش 
بانكدارى بدون ربا در سه دهه اخير مشكالت ساختارى اقتصاد 
ايران بوده است. مهم ترين مشكل ساختارى ما تعارض عامليت 
با واسطه گرى بانكى اســت. ساختارى كه در دنيا وجود دارد 
و در قبل از انقالب نيز در ايران وجود داشــته اين اســت كه 
بانك اساساً يك مؤسسه مالى واسطه اى است و بين متقاضيان 
منابع مالى و كســانى كه منابع مالى مازاد دارند، واسطه گرى 
مى كند. بنابراين ساختارهاى بانكى براين اساس شكل گرفته 
است؛ اما عمده عقود تعريف شده مستلزم عامليت بانك است، 
يعنى بانك بايد در يك فعاليت اقتصادى شريك شود در حالى 
كه ساختار مرســوم بانكدارى اسالمى واسطه گرى است ما از 
آن عامليت مى خواهيم. بنابراين تعارض بين عامليت و واسطه 
گرى به يك چالش در اقتصاد و نظام بانكى ايران تبديل شده 
اســت كه نتيجه آن ايجاد فعاليت هاى صورى اســت. دومين 
چالش بانكدارى بدون ربا اين اســت كه بانكدارى ما در طول 
ســه دهه اخير در محيط اقتصاد كالنى فعاليت كرده كه اين 
محيط سبب شده هزينه فعاليت هاى بانكى افزايش يابد. شما 
نمى توانيد در دنيا بانكى را پيدا كنيد كه بتواند در ايران كمتر 
از نرخ هاى مرســوم فعاليت كند. يعنى محيطى كه بانك هاى 
ما درآن فعاليت مى كنند، محيط تورم دو رقمى بوده اســت، 
بنابراين نمى توان انتظار داشــت كه بانكــى با وجود تورم دو 

رقمى در اقتصاد، سود دو درصدى بگيرد. 

  البته دليل بســيارى از مشكالت ساختارى اقتصاد 
بانك ها و نحوه عملكردشــان هستند. مثًال در  همين 
همين موضوع تورم ساختارى در اقتصاد ايران بانك ها 
نقش بسزايى دارند. واقعًا بخشى از تورم هاى موجود در 
اقتصاد ما به واسطه كاركرد بانك ها و نحوه توزيع منابع 
بانكى ما ايجاد شده است.جنابعالى اين موضوع را قبول 

داريد؟
ميرجليلى: نياز به تحقيق و بررســى دارد.  بايد مدلى تعريف 
شود و در آن مدل، نقش بانك ها در اقتصاد تعيين شود. اينكه 
چــه تورمى بر اقتصاد ايران مؤثــر بوده و بانك ها تا چه ميزان 
در آن نقش داشــته اند را نمى توانم در حال حاضر پاسخ دهم، 
چــون اگر بخواهيم بانك را مقصــر بدانيم بايد مدل اقتصادى 
اين ادعا را مورد بررســى قرار دهيم؛ اما در ادامه پاسخ سؤال 
قبلى تان بايد بگويم ســومين چالشــى كه بانك هاى ما با آن 
مواجه بودند اين اســت كه تعداد زيــادى از بانك هاى ما پس 
از تصويــب اين قانــون، دولتى بودند و در ســال هاى اخير به 
سمت خصوصى سازى رفته اند. هنگامى كه دولتى بودند دولت 
بخشــى از كســرى بودجه خود را از طريق تسهيالت تكليفى 
و اقدامات شــبه بودجه اى انجام مى داده، بنابراين دولت ها به  
بانك ها تكليف مى كردند كه چه مبالغى را با چه نرخ سودهايى 
در اختيار افراد قرار دهند. بسيارى از اين ها منابعى بود كه به 
سيســتم بانكى برگردانده نشده است. به نحوى كه بسيارى از 

تسهيالت غير جارى ناشى از تسهيالت تكليفى است.
چهارمين چالش بانك ها آن اســت كه بانك ها ابزارهاى مالى 
كافى براى اعمال سياســت هاى پولى خود نداشــته و ندارند؛ 
مثًال بانك هاى مركــزى دنيا در بانكدارى مرســوم ابزارهايى 
به نام ابزارهاى سياســت پولى براى انقباض و انبساط تعريف 
مى كنند؛ اما سؤال اين است چند مورد از اين ابزارها در اختيار 
بانك مركزى ايران بوده است؟ تنزيل مجدد، عمليات بازار باز 
و غيره هيچكدام دراختيار بانك مركزى نبوده و اين بانك براى 
اعمال سياست هاى پولى خود با محدوديت هاى نهادى مواجه 
بوده بــه طورى كه نهادهاى دولتى در شــوراى پول و اعتبار 

تصميم گيرنده اصلى براى منابع پولى كشور بوده اند. پنجمين 
چالش بانك هاى ما نيز قوانين و مقررات بانكى است؛ با وجود 
اينكه اين مســائل در سال 1388در كارگروهى كه مسئوليت 
آن را برعهده داشــتم، تصويب شد؛ اما نتوانست قوانين كشور 
را روزآمــد كند. چرا كه در نهايت هنــوز نه در دولت و نه در 

مجلس به تصويب نرسيده  است.
عباسعلى ابونورى: من از آقاى دكتر ميرجليلى سؤال مى كنم، 
اصًال تعريف ربا چيســت؟ نماد بانكدارى اسالمى چيست؟ اگر 
بخواهيم بحث را ادامه بدهيم من نمى توانم خودم را قانع كنم 
كه در اين ســال ها حتى يك گام هم  در جهت اسالمى شدن 
بانكدارى مان برداشــته ايم. شايد بدبينانه قضاوت مى كنم؛ اما 
كســى كه در درون سيســتم بانكى ما فعاليت مى كند،گمان 
مى كند كار اســالمى انجام مى دهــد. برعكس نظر آقاى دكتر 
كه موضوع مشكالت بانكى را به شرايط كالن اقتصادى و تورم 
مربوط مى دانند من معتقدم اگر واقعاً تورم وجود دارد بانك ها 
بايد پولدارتر شــوند؛ اما چرا بانك ها امروز بى پول شدند و در 
وضعيت خوبى قرار ندارنــد؟ بنابراين من معتقدم ما به لحاظ 
تئوريكى بســيار ضعيف هســتيم و هيچ كسى تا امروز نيامده 

واژه هاى اقتصاد اسالمى را براى ما تشريح و تفسير كند. 

  البته آقاى دكتر ميرجليلى گفتند ما در راســتاى 
اقتصاد اســالمى حركت كرديم نه اينكه به آن رسيده 
باشيم. بنابراين طبيعتًا با تغييرات و اصالحاتى اين روند 
ممكن اســت بهبود يابد؛ براى مثال تغييراتى در نحوه 
محاسبه و پرداخت سودهاى على الحساب يا تغييراتى 
در نحوه جريمه ديركــرد وام گيرندگان و غيره از اين 
موارد است. هدف اين جلسه نيز نقد روند موجود و ارائه 

پيشنهاداتى براى آينده است. 
 ابونورى: نبايد انرژى مان را صرفــاً روى بانكدارى بدون ربا 
متمركز كنيم.  بهتر اســت مراجع معظــم تقليد، ما را توجيه 
كنند كه براى رسيدن به بانكدارى بدون ربا بايد چه تمهيداتى 
انديشيده شود. بنابراين در گام اول ربا و بهره تعريف شود. بهتر 
اســت با واژه ها بازى نكنيم و نگوييم سود على الحساب! چون 

اين سود همان بهره است و بازار سرمايه فقط سود مى دهد. 
ميــر جليلى: به نظر بنــده قانون عمليات بانكــى بدون ربا 
داراى ضعف هايى اســت كه منجر به اين موضوع شده است. 
اول اينكــه در اين قانون بازنگرى و پويايى پيش بينى نشــده 
اســت، دوم اينكه در اين قانون ارتباطات بانكدارى بين المللى 
براســاس موازين اسالمى مشخص نشــده است، در حالى كه 
ما با بانك هــاى خارجى ارتباط داريم. مورد ســوم اينكه اين 
قانون تنها مخصوص عمليات بانكى است در حالى كه عمليات 
بانكى يكى از كارهاى بانك اســت و بانك مأموريت هايى فراتر 
از اين دارد. پــس قانون هم بايد فراتر باشــد، بنابراين قانون 

جامع نبوده است. 

  نظرات متفاوتى در زمينه داليل عدم موفقيت قانون 
بانكدارى بدون ربا وجود دارد. مثًال چند سال پيش كه 
با آقاى دكتر سبحانى به عنوان يكى از تدوين كنندگان 
اين قانون در ســال 62 صحبت مى كــردم، وى معتقد 
بود: قانون ســال 62 اگر اجرا مى شد قانون خوبى بود 
اما خود اين قانون هرگز اجرا نشــد و  فقط بخشى از 
آيين نامه هاى آن اجرا شده است. اگر خود قانون اجرا 
مى شد بسيارى از مشكالت حل مى شد. جنابعالى چقدر 
وضعيت و مشــكالت موجود را به ايرادات خود قانون و 

چقدر را به اجراى قانون مرتبط مى دانيد؟ 
ميرجليلى: در كشــور ما سيســتم هاى حقوقى سه اليه اى 
اســت. اليه اول يعنى آن چيزى كه به مجلس رفته و تصويب 
شــده و قانون اســت. اليه دوم آيين نامه هاســت و اليه سوم 
دســتورعمل هاى اجرايى اســت كه هر بانكى براى خود يك 

دســتورعمل دارد. ولى به دليل مشكالت و چالش ها كه يكى 
از آن ها ســاختار بانكى اســت ما قانون جديد در مورد مسائل 
اقتصادى را، در ساختارى كه مبتنى بر واسطه گرى بانكدارى 

مرسوم دنياست ايجاد كرديم. 
ابونورى: اينكه جنابعالى مى فرماييد قانون اين مشــكالت را 
دارد و هنوز مجلس اين قانون را تصويب و اصالح نكرده است، 
فكر كنم اين موضوع تا 10 ســال ديگر هم به مرحله اجرا در 
نمى آيد، به خاطر اينكه چيز تعريف شــده و كالسيكى كه مِن 
نوعى بخواهم آن را سر كالس درسم براى دانشجوى بانكدارى 
اســالمى شــرح دهم وجود ندارد. براى همين فقط مى توانم 
ســخنرانى كنم نه اينكه يك راه علمى ارائه دهم براى همين 
هم فقط براســاس دكترين اجتماعى مى گوييــم ربا نخوريد، 
خمس بدهيد، زكات بدهيد و... اگر اين كارها را نكنيد اشكال 

پيش مى آيد، اين ها همه دكترين اجتماعى است. 
دكتر ميرجليلى: بايد توجه كنيم كه در زمان ظهور اســالم 
و پيامبراكرم بانكدارى مثل خيلــى چيزهاى ديگر مثل بيمه 
و.... وجود نداشــته اســت. به همين جهــت بانك ها را پديده 
مســتحدثه مى گويند. بعد از بعثت  پيامبر با روابط اجتماعى، 

اقتصادى و فرهنگى ســه برخورد صورت گرفت، يك سرى از 
قوانين لغو و ممنوع شد كه يكى از آن ها دريافت ربا بود. دسته 
دوم آن هايى هســتند كه ايجاد شد مانند عباداتى نظير نماز و 
روزه و دسته ســوم احكام امضايى هستند كه عقود مبادالت 
از اين دســته محسوب مى شــوند به نحوى كه قبل از اسالم 
مضاربه و مشــاركت وجود داشته و پيامبر اســالم آن ها را با 
اصالحاتى امضا كردند، منظورم اين اســت كه مى توان فهميد 
مسائل اقتصادى بسيار پيچيده است يعنى وقتى دين اسالم با 
ظهور خود مى خواهد يك سيستم جديدى براى دنيا و آخرت 
بشــر ابداع كند وقتى به امور اقتصادى مى رســد مواردى را با 

اصالحات امضا مى كند.

  يعنى اگر ايرادات موجود در قانون اصالح شود با اين 
ســاختار اقتصادى، ما 10 سال ديگر مى توانيم به مردم 
بگوييم بانك هاى ما رباخوار نيستند و بانكدارى اسالمى 

در كشور ما جارى و سارى است؟
ميرجليلى: بايد بســته اى تدوين شــود كه بر اســاس آن 
بانك هــا و اقتصاد همزمان به گونــه اى عمل كنند كه اقتصاد 

به ثبات رســيده و نرخ تورم و بيكارى كاهش يابد و شــوك 
هــم به اقتصاد وارد نشــود. آن زمان با نــرخ بيكارى پايين و 
وجود رونق، فعاليت بانك ها همانند كشورهاى اسالمى خواهد 
شــد اگر بخواهم توضيح بيشــترى بدهم، بايد بگويم در حال 
حاضر 56 كشــور اسالمى عمدتاً بانكدارى دوگانه دارند؛ يعنى 
بانكدارى اســالمى در كنار بانكدارى مرسوم! اينكه كدام مدل 
براى اقتصاد ما مناســب است نيازمند تحقيق و بررسى است. 
چون ما معلم هســتيم، نمى توانيم بدون بررسى نظر دهيم كه 

بانكدارى سيستمى بهتر است يا دوگانه؟

  بانكدارى دوگانه يعنى بانكدارى اســالمى در كنار 
بانكدارى مرسوم! در حالى كه از نظر موازين شرعى كًال 
بانكدارى مرســوم دنيا يك بانكدارى آلوده به رباست. 

طبيعتًا شارع مقدس هم استثنا بردار نيست. 
ميرجليلى: بايد بررســى شــود، البته در حــال حاضر نظام 
سيســتمى در اقتصاد ايران حاكم است. اما اينكه آيا بانكدارى 
اســالمى مى تواند پياده شود؟ بله قطعاً مى شود، چون در دنيا 
انجام شده است و نمونه موفق آن كه در سطح بين المللى هم 

عمل مى كند بانك توسعه اسالمى درجده است.
ابونورى: در كشور ما كه نيست! اكثر كشورهاى توسعه يافته 
كه بر اساس اقتصاد اسالمى كار مى كنند اول به رشد و توسعه 
منطقى رسيده و رفاه نسبى در جامعه شان به وجود آمده است 
و بعد سيســتم اسالمى شده است. اما در حال حاضر نمى توان 
براى ايران چنين چيزى گفت؛ فكر نمى كنم 10 سال ديگر هم 
چنين امكانى داشته باشيم كه بگوييم اقتصاد ما اسالمى است 
و مثًال عربســتان يا پاكســتان از ما ياد بگيرند. به هيچ عنوان 
چنين تصورى نمى كنم چرا كه اكنون نيازى نيســت بخواهيم 
به اين موارد فكر كنيم. بعد از آن كه به رشد و توسعه منطقى 
رســيديم خود به خود اقتصاد هم اصالح مى شــود. به فرض 
اگر خود بــه خود فرزند من همان دانشــگاهى كه آقا زاده ها 
مى روند بــرود، وقتى بانك به من بهره بدهــد مى گويم بهره 
مى خواهم چه كار؟ االن پولم را در بانك مى گذارم تا با بهره اش 
شهريه دانشگاه فرزندم را بپردازم اما اگر به معنى واقعى برابرى 
اقتصادى در كشور وجود داشته باشد اصال نيازى به بهره وجود 
ندارد. اگر احســاس كنم همان برابرى اقتصادى كه براى من 
وجود دارد براى فالن آقازاده هم همان وجود دارد، مسلماً خود 
به خود اقتصاد اســالمى نيز ايجاد مى شود. بنابراين همه اين 
صحبت ها درست اســت؛ اما در اجرا صد درصد مشكل داريم 
و بــه نظر من براحتى اجرا نمى شــود. ضمن اينكه به نظر من 
بهره همان رباســت، ربا همان بهره است و براحتى نمى توان از 
آن ها تبعيت كرد، هيچ كدام از اين كشــورهايى هم كه آقاى 
ميرجليلى اشاره كردند به معناى واقعى توسعه يافته نيستند، 
رشد اقتصادى دارند اما توسعه يافته نيستند، بلكه كشورهايى 
مثل ژاپن، ســوئد و بسيارى از كشورهاى اروپايى كه نرخ بهره 
درآن ها پايين است را مى توان توسعه يافته دانست. تنها راه ما 
اين اســت بايد بانك مركزى بانك ها را به سمت توليد واقعى 
نه كســب درآمد هدايت كند. مشكالت سياسى و برون مرزى 
ما حل شود تا بتوانيم كاال صادر كنيم تا از قِبِل آن هم درآمد 
و هم اشــتغال ايجاد شــود تا خود به خود بانكدارى به سمت 

اسالمى شدن حركت كند.

  اين بحث كه اگر كشور توسعه و پيشرفت پيدا كند 
همه چيز اصالح مى شود ممكن است درست باشد؛ اما 
ما با واقعيت ها و شرايط موجود زندگى مى كنيم. به نظر 
من بانك  مى تواند وسيله  و ابزارى براى رسيدن به اين 

اهداف باشد. به هر حال در ماه هاى اخير توليت آستان 
قدس رضوى اعالم كرده اند كه اين آســتان مقدس در 
جهت محروميت زدايى و در راســتاى گام برداشــتن 
در تحقق بانكــدارى بدون ربا، قصد تأســيس بانك  
قرض الحسنه را دارد، ســؤال من از شما اين است كه 
به لحاظ كارشناسى بايد چه كرد تا ايرادات امروز نظام 

بانكى ما برطرف شود. 
ابونورى: هر مؤسسه اقتصادى به عنوان بانك حاال چه آستان 
قدس باشــد چه هر نهاد و ســازمان ديگــرى، اگر هدفش از 
تأســيس بانك كسب سود نباشد و در جهت توليد گام بردارد 
اشــكالى ندارد. مثًال اگر آســتان قدس بگويد من از تأسيس 
بانك به دنبال كسب منافع نيســتم بلكه با سپرده هاى مردم 
سرمايه گذارى مى كنم و وقتى توليد رونق گرفت آن زمان خود 
به خود سرمايه بانك باز مى گردد و مى توانم در ساير بخش ها 
سرمايه گذارى كنم. در اين صورت قطعاً مفيد خواهد بود؛ چرا 
كه آســتان قدس اين امكانــات و توانايى را دارد و اگر توانايى 
خود را در جهت توليد ســرمايه گذارى كند نه تنها اشــكالى 

ندارد بلكه مثبت است.

ميرجليلى: در حال حاضر در بانك هاى مرســوم دنيا اعم از 
اســالمى و مرسوم، بانكدارى اســالمى فعاليت دارد. به نحوى 
كه بانك هاى بزرگ دنيا گيشــه بانكداري اســالمى دارند كه 
اگر اين مدل ســودآور نبود، تعطيل مى شــد، يعنى در عمل 
امكان ســودآورى دارند كــه مهم ترين دليل تــداوم فعاليت 
آن هاســت. همچنين مطالعاتى كه صندوق بين المللى پول در 
چند ســال اخير و بخصوص بعــد از بحران مالى جهانى انجام 
داده اســت، نشــان مى دهد كه بانك هاى اســالمى در مقابل 
بحران از بانك هاى مرســوم دنيا مقاوم تر بودند. درباره شــكل 
گيرى بانك قرض الحسنه درآستان قدس نيز به نظر مي رسد 
كه تأســيس بانك توسط آســتان قدس امر مباركى است كه 
مى تواند براى كشــور منشأ خير باشد؛ اما اينكه اين بانك يك 
بانك قرض الحسنه يا نوع ديگرى از بانك باشد، موضوعى است 
كه نيازمند تحقيق و بررســى است. در كشــور ما حتى قبل 
از انقالب اســالمى، چند هزار صندوق قرض الحسنه داشتيم، 
اكنون بعد از انقالب اســالمى اين صندوق هاى قرض الحسنه 
وجود دارد و بانك قرض الحســنه خصوصي (رســالت) و بانك 
قرض الحسنه دولتي (مهر ايران) بدان اضافه شده اند؛ بنابراين 
اينكه آســتان قدس موضوع بانك قرض الحسنه و پرداخت وام 
بدون ربا را مطرح مى كند اين ســؤال به ذهن مى رسد كه آيا 

منابع قرض الحسنه در كشــور كافى نبوده 
كه آن ها مى خواهند با تأســيس اين بانك 
به منابــع اضافه كنند يا اينكــه روش كار 
صندوق ها و بانك هاى قرض الحسنه مناسب 
نبوده اســت و...؟ به نظر مى رســد اين كار 
استفاده بهينه از منابع  آستان قدس نباشد؛ 
آن چيزى كه از اول انقالب و چه بســا قبل 
از آن نياز داشتيم و هرگز موفق به عملياتى 
شــدن آن نشــديم و آســتان قدس با اين 
منابع مى توانــد آن را عملياتى كند، ايجاد 
يك بانك اسالمى الگو است. يكى از داليلى 
كه ما شــايد در اجراى بانكدارى اسالمى به 
مشكل برخورديم اين است كه ما سراغ بانك 
تجــارى رفتيم، در حالى كه بانك تجارى با 
فعاليت هــاى كوتاه مدت ســر و كار دارد و 
به دنبال سودآورى است و پروژه اي كردن 
تسهيالت، بسيار سخت است؛ بنابراين بايد 
به دنبال يك بانك توســعه اى رفت، ويژگى 

بانك توســعه  اى پروژه محور بودن آن است. هنگامى كه پروژه 
است منابعى كه به پروژه داده مى شود، مشخص است و سود و 
زيان پروژه نيز مشخص است. بانك اسالمي توسعه الگوي خود 
را از بانك جهاني گرفتند؛ زيرا بانك جهاني يك بانك توســعه 
اي است. عالوه بر آن به صورت گروه بانك جهاني است. بانك 
اسالمي توسعه نيز به صورت گروه بانك است. به دليل اهميت 
الگو گرفتن از بانك اســالمي توســعه، كتابي با عنوان «گروه 
بانك اسالمي توسعه» توسط انتشارات پژوهشگاه علوم انساني 
و مطالعات فرهنگي، منتشر شــده است تا به عنوان يك الگو 

مورد استفاده قرار گيرد.   
ابونورى: خب، اكنون همه بانك ها در دنيا اينگونه است، مثًال 
در سوئد يا آمريكا اگر به شما تسهيالتى داده شود كارشناسى 

را نيز با شما مى فرستد چون در سود شما شريك است.
ميرجليلى: بانك هاى مرسوم وثيقه معتبر مى گيرند و اعتبار 

متقاضي را بررسي مي كنند. 

  يعنى نظارتى وجود ندارد كه اين تسهيالت در كجا 
صرف مى شــود. چون به نظرم اينگونه است كه اتفاقًا 
بانك چون خودش را شريك وام گيرنده مى داند حتى 
بعد از اعطاى وام نيز اين مسير نظارتى خودش را ادامه 

مى دهد. 
ميرجليلى: بانك هاى مرســوم، معتبر بــودن وام گيرنده و 
وثيقــه را در نظر مي گيرند، چون مبتنى بر بدهى هســتند و 
وام گيرنده مى تواند بــراى هر موضوعي، وام بگيرد. اعتبار وام 
گيرنده را بررسى مى كنند كه آيا مى تواند وام و بهره آن را پس 

دهد يا خير. توانايى بازپرداخت براى بانك مهم است.
ابونورى: اينكه خود ما هم مى گوييم قرض الحســنه بيشــتر 
در جنبه هــاى مصرفــى وام مى دهيــم و نــه توليــدى يك 
ايراد اســت. ما بايد عهد شــكنى كنيم و اين تســهيالت را از 
ســمت مصرف و نيازهــاى ضرورى به ســمت توليد حركت 
دهيــم. در واقع مثــل بودجه كه دو بخــش عمرانى و جارى 
دارد بايد ســهم تســهيالت قرض الحســنه در بخش عمرانى 

افزايش يابد. 
ميرجليلى: همه فعاليت هاى اقتصادى كه توليد نيســت در 
اين صورت بقيه فعاليت ها تأمين مالى نمى شــود، فعاليت هاى 
ديگرى هم هســت كه اقتصاد و جامعه به آن نياز دارد. بانك 
بايد براى انواع فعاليت ها، انواع ابزارها را داشــته باشد. ضمن 
اينكه فعاليت عمرانى چون ســودآور است نياز به قرض ندارد 
بلكه نيازمند مشاركت اســت. فلسفه وام قرض الحسنه(بدون 
بهره) براى رفــع نيازهاى مردم بر مبنــاى مبالغ كم و كوتاه 
مدت بوده اســت. اگر آســتان قدس مى خواهد بانك جديدى 
ايجاد كند به جاى بانك قرض الحســنه بايد بانك توســعه اى 
ايجاد كند. پيشنهاد من بومى سازى الگوى گروه بانك اسالمى 
توســعه در جده اســت. پروژه اى بودن تســهيالت اعطا شده 
ســبب مى شــود ســود و زيان موهوم از بين برود. دوم اينكه 
نزديك ترين مدل بانكي به بانكدارى اســالمى، بانك توسعه اى 
است كه مســلمانان آن را در سال 1975 از بانك جهانى الگو 
گرفتند. در واقع بانك اســالمى در جده، كپى بانك جهانى از 
نوع اســالمى آن است. اگر بانك توســعه اى ايجاد شود، آنگاه 
گروهي از مؤسسات اســت، نه فقط يك بانك، همان طور كه 
نام بانك جهانى هم گروه بانك جهانى اســت؛ چون مؤسســه 
توسعه اى اســت فقط با تأســيس يك بانك ايجاد نمى شود، 
بنابراين نهادي كه پيشنهاد مي شود آستان قدس ايجاد  كند 
«گروه بانك اســالمى رضوى» است كه هدف آن هم دستيابى 
به توسعه و پيشــرفت  از راه ســرمايه گذارى در فعاليت هاى 
توليدى اســت و در راســتاى الگوى اسالمى- ايرانى پيشرفت 
اســت و «گروه بانك اســالمى رضوى» مى تواند در تحقق آن 

مشاركت كند. 

انحراف نظام بانكى ايران در ميزگرد قدس بررسى شد

«بانك رضوى» پايانى بر بانكدارى ربوى
سازمان خصوصى سازى تا پايان مهر 
به مردم براى تسويه حساب مهلت داد
گروكشى دولت با سهام عدالت

اقتصاد: در حالى كارشناسان  ونمايندگان 
مجلــس بــه رونــد خصوصــى ســازى 
شركت هاى دولتى در16 سال اخير انتقاد 
جدى دارندكه  رئيس ســازمان خصوصى 
سازى دراظهار نظرى عجيب، بدون اينكه 
نســبت به ابهامات برخــى از واگذارى ها 
پاســخ دهد، اين بار به سراغ سهام عدالت 
رفته ونسبت به بدهكارى مردم به غير از 

دو دهك نخست  هشدار داده است! 
ســازمان  رئيــس  حســينى  پــورى 
خصوصى ســازى گفــت: اگر مشــمولين 
بقيه ســهام خود تــا يك ميليون تومان را 
نپردازند، تنها به اندازه همان ميزان كنونى 
سهام خود ســود دريافت مى كنند و باقى 
ســهام پس از اتمام مهلت مقــرر (پايان 

مهرماه) به مالكيت دولت خواهد رسيد!

 نگرانى 50 ميليون سهامدار
نزديــك به 50 ميليــون ســهامدار عدالت 
تاكنون بيش از 10 ســال اســت كه ســود 
دريافت نكرده اند وحاال بعداز وعده هاى مكرر 
و ســال ها انتظار ابتدا بدهكار مى شوند و بعد 
به آن ها گفته مى شــود، در صورتى كه  بقيه 
سهام خود تا يك ميليون تومان را نپردازند، نه 
تنها سود كامل دريافت نمى كنند بلكه باقى 
ســهام به مالكيت دولت درخواهد آمد! شايد 
اين اظهارات رئيس ســازمان خصوصى سازى  
بيش از اينكه عملياتى شود تنها نوعى هشدار 
به مردم باشد تابدهى خود را پرداخت كنند، 
اما  به نظر مى رسد اين اظهارنظر بدترين راه 
حل براى وادار كردن مردم به  پرداخت بدهى 
به دولت باشد.  بررسى ها نشان مى دهد، حتى 
طبقه متوســط  و پايين جامعه كه سهامدار 
سهام عدالت هستند توان پرداخت بدهى 468 
هزار تومان براى هر سهم را ندارند، بويژه براى 
يك خانوار چهار نفره رقم بدهى درحدود يك 
ميليون و900 هزار تومان مى شود؛ شايد بهتر 
بود كه رئيس سازمان خصوصى سازى عنوان 
مى كرد كــه درصورت نپرداختــن بدهى باز 
بايد مردم سال ها صبر كنند كه از محل سود 

شركت ها بدهى آن ها به دولت پرداخت شود.
اما طبق گزارشى كه تسنيم به آن پرداخته  
اســت، پورحسينى با ابراز اينكه «از ابتدا نيز 
قرار بود شروع پرداخت ها از اواخر شهريورماه 
باشــد، نه اينكه ما در آن تاريخ تمام ســود 
ســهام را به همگى پرداخــت كنيم» تأكيد 
كرده است!  پرداخت ها ممكن است تا پايان 

فروردين سال 97 طول بكشد!
وى با بيان اينكه ســود كنونى سهام عدالت 
بين 13 تا 15 درصد بوده است و براى سال 
مالى آينده ممكن اســت اين مقدار افزايش 
و يا كاهش يابد، گفت: اگر مشــمولين بقيه 
سهام خود تا يك ميليون تومان را نپردازند، 
تنها به اندازه همان ميزان كنونى سهام خود 
ســود دريافت مى كنند و باقى سهام پس از 
اتمام مهلت مقرر (پايان مهرماه) به مالكيت 

دولت خواهد رسيد!

 نامه  دونماينده به رئيس جمهور براى 
توقف پرداخت سود

نگرانى دربحث مالكيت سهام عدالت به سود 
نقدى آن نيز سرايت كرده است و محمدرضا 
پورابراهيمى رئيس كميســيون اقتصادى و 
غالمرضا تاجگردون رئيس كميسيون بودجه 
مجلس در نامه اى به رئيس جمهور خواستار 
 جلوگيرى از پرداخت ســود سهام عدالت از 

سوى دولت به صورت نقدى شدند.
به گزارش خانه ملت، محمدرضا پورابراهيمى 
رئيس كميســيون اقتصــادى و غالمرضا 
تاجگردون رئيس كميسيون بودجه مجلس، 
در نامــه اى به رئيــس جمهور خواســتار 
 جلوگيرى از پرداخت ســود سهام عدالت از 

سوى دولت به صورت نقدى شدند. 
درايــن نامه تأكيد شــده اســت: احتراماً با 
عنايت به تصميمــات اخير دولت در ارتباط 
با پرداخت ســود سهام عدالت، به استحضار 
مى رســاند همان گونه كه مســتحضريد در 
شرايط كنونى كشور كه تجهيز منابع براى 
اقتصاد ملى ضرورى ترين موضوع محسوب 
مى گردد، ايــن اقدام در عمــل بجز اتالف 
منابع ملى چيزى به دنبال نخواهد داشــت. 
به ازاى هر نفر دارنده ســهام عدالت در سال 
جارى، ماهيانه بيــن 3000 تا 9000 هزار 
تومان تعلــق خواهد گرفت. با توجه به عدم 
تأثير اين ســود پرداختى در افزايش قدرت 
خريد خانوار، پرداخت اين ســود بجز اتالف 
منابع ملى، هيچ اثرى را براى مردم و دولت 
در بر نخواهد داشــت. با عنايت به شــرايط 
فوق، پيشــنهاد مى گــردد به جاى پرداخت 
سود نقدى غيرمؤثر در پرداخت قدرت خريد 
خانوار، نسبت به واگذارى اصل سهام، اقدام و 
انتفاع ناشى از پرداخت سود در قالب افزايش 

قيمت سهام به افراد منتقل گردد. 

گزارش خبرى

اگر بخواهيم درباره 
جايگاه قرض الحسنه 
در بانكدارى بدون 
ربا صحبت كنيم 
اصوالً بانكدارى 
بدون ربا از وام 
قرض الحسنه شروع 
مى شود. البته 
تنها وام موجود 
در بانكدارى بدون 
ربا در دنيا همين 
وام قرض الحسنه 
است كه فقط از 
آن كارمزد گرفته 
مى شود

بــــــــرش
در حال حاضر 

سيستم پول 
كثيف(ربوى) 

و پول تميز 
(قرض الحسنه)

با هم ادغام 
شده است و 

هنگامى كه با 
هم ادغام شوند 

پول قرض الحسنه 
نمى تواند در مقابل 

پول هاى كثيف 
مقاومت كند

بــــــــرش
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ابالغ 10 هزار ميليارد تومان اعتبار توسعه اشتغال روستايى به بانك ها   فارس:بانك مركزى در نشست توسعه اشتغال فراگير متعهد شده است تا 20 هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها را در اختيار طرح ملى توسعه اشتغال روستايى قرار دهد كه به گفته وزير كار نيمى از آن ابالغ شده است. 
طبق آخرين گزارش ها، دستورعمل نحوه تخصيص منابع صندوق توسعه ملى براى اشتغال روستايى در مجلس شوراى اسالمى در حال نهايى شدن است كه دو كارگروه ملى و استانى تخصيص آن را پيگيرى خواهند كرد. بر اين اساس، ربيعى اعالم كرده كه 10 هزار ميليارد تومان از منابع بانك ها براى توسعه 

اشتغال روستايى ابالغ شده است. طبق دستورعمل كلى نحوه تخصيص منابع طرح ها پس از تصويب در  كارگروه ملى براى ارزيابى به بانك هاى عامل معرفى خواهند شد  تا در آنجا مورد ارزيابى مجدد قرار گيرد و در صورت تصويب نهايى، مراحل اخذ تسهيالت طى شود.

قصه ناتمام طرح هاى نيمه تمام 
بهره بردارى از برخى 

پروژه هاى عمرانى بيش از
10 سال طول مى كشد! 

اقتصاد/ زهرا طوسى: كلنگزنى هاى پى درپى 
كه سبب ژست مديران طى دهه هاى اخير شده 
بود، حاال400 هزار ميليارد تومان هزينه بالتكليف 

روى دوش اقتصاد بى رمق كشور گذاشته است.
اين طرح ها كه با همه هياهوهاى موجود، هنوز70 
هزار فقره آن كامل نشده است، قرار بود مشكل 
بيكارى را حل و باعث رونق اقتصادى شــود كه 
نشــد.  خيلى از اين طرح هــا در مرحله كلنگى 
شدن قرار دارند، ولى اين معضل بارى است كه 
روزى بايد برداشته شود! اما با اين شرايط سخت 
درآمد چگونه مى توان بــر اين مهم غلبه كرد؟ 
نماينــده مردم اصفهان در مجلــس در اين باره 
گفته است كه با توجه به شرايط اقتصادى موجود 
بايد هزينه هاى جارى كشور كاهش پيدا كند تا 
پروژه ها و طرح هاى عمرانى به سرانجام برسند.  

اما حميدرضا حاجى بابايى عضو كميسيون برنامه، 
بودجه و محاسبات مجلس، با اشاره به اظهارات 
نوبخت دربــاره طرح هاى عمرانى، تصريح كرده 
است: نوبخت تأكيد كرد كه براساس برنامه ششم 
و بودجه سال 96، حدود 100 هزار ميليارد تومان 
از بودجه هاى عمرانى بايد از طريق دولت تأمين 
شود، اين در حالى است كه بخش قابل توجهى 
از اعتبارات بودجه را بخــش جارى و هزينه اى 
مى بلعــد. وى با بيان اينكه براســاس اظهارات 
نوبخت تأمين 34 هزار و 500 ميليارد تومان از 
بودجه عمرانى از طريق انتشار اوراق و اسناد خزانه 
پيش بينى شــده است، مى گويد: تا قبل از پايان 
مهرماه حدود 36 تا 37 هزار ميليارد تومان ديگر 

از بودجه هاى عمرانى توزيع مى شود.

 واكنش معاون سازمان برنامه و بودجه 
غالمرضا شــافعى معاون امور فنى و توسعه امور 
زيربنايى سازمان برنامه و بودجه كه معتقد است 
براى تكميــل طرح هاى نيمه تمام در كشــور 
حداقل 10 سال زمان و 400 هزار ميليارد تومان 
اعتبار نياز اســت در پاسخ به خبرنگار ما درباره 
علت نيمه تمام ماندن 70 هزار پروژه عمرانى در 
كشــور مى گويد: همواره بايد پروژه هايى داشته 
باشيم كه در حال ساخت و ساز باشند، پس نفس 
اينكه بگوييم پروژه نيمه تمام، اين به خودى خود 
نه عيب اســت نه حسن است، يك كارى شروع 
مى شود يك زمانى دارد كه بايد طى آن به اتمام 
برسد ولى اشكال آنجاست كه  برخى پروژه هاى 
نيمه تمام كشور در بخش دولت و عمومى و حتى 
خصوصى بيش از آنچه بايد به درازا مى انجامد و 
با سرعت كافى پيش نمى روند، اين پروژه ها محل 

اشكال هستند.
معاون امور فنى و توســعه امور زيربنايى سازمان 
برنامه و بودجه مى افزايــد: در مورد علت اصلى 
نيمه تمــام بودن پروژه ها در بخش دولتى عمده 
علت ها بى پولى است و آن هم غالباً ناشى از اين 
اســت كه آن پروژه ها را نبايد در آن زمان شروع 
مى كردند، يعنى داليل اقتصادى نداشته و بيشتر 
داليل سياســى اجتماعى داشــته است و توجه 
نشــده كه اين مقدار پروژه كه كلنگ مى خورد 
متناسب با امكانات مالى و نيروى انسانى كشور 
هست يا نيست. شافعى در پاسخ به اينكه اتمام 
برخى از پروژه هاى قديمى و مربوط به چند دولت 
گذشــته، آيا هنوز توجيه اقتصادى براى كشور 
دارد، مى گويد: پروژه هايى هســت كه اسمشان 
پروژه هاى عمرانى اســت ولــى ماهيت عمرانى 
ندارند، اين ها خيلى طوالنى تر هستند و نمى شود 
از روى آن قضاوت كرد، ولى پروژه هاى عمرانى نيز 
هســتند  كه انتظار هست سه ساله يا چهارساله 
تمام شوند ولى تا 14 سال طول كشيدند، اين ها 
عيب دارد و اين ابهام كه شما مى گوييد در مورد 
آن ها صدق مى كند، وقتى پروژه سه ساله  بيش 
از 10 سال طول كشيده و در موعد مقرر به بهره 
بردارى نرسيده، در واقع آن منابع اوليه كه براى 
اين كار تزريق شــده مستهلك شده و آن پروژه 
نيز ممكن است از توجيه اقتصادى و فنى خودش 

افتاده باشد. 

 واگذارى به بخش خصوصى
حسن حسينى شــاهرودى عضو هيئت رئيسه 
كميسيون اقتصادى مجلس هم معتقد است در 
شرايط كنونى كه دولت در تأمين اعتبار تملك 
دارايى ها با مشكل روبه روست، تكميل پروژه هاى 

نيمه تمام بايد به بخش خصوصى واگذار شود.
به گفته وى قرار اســت كميته اى تشكيل  شود 
و پروژه ها را رصد  كند تا  پروژه هايى كه قابليت 
واگذارى به بخش خصوصى را دارند كارشناسى 
شــده و ميزان هزينه هايشان برآورد و مشخص 
شود اين هزينه همراه با سود معقول ساالنه چه 
مقدار مى شود و طى چه مدت بازپرداخت داشته 
و مستهلك مى شــود. آن طور كه نماينده مردم 
شاهرود در مجلس مى گويد، دولت در حقيقت 
مى تواند بهره بــردارى الزم را در طول يك زمان 
خاص سه يا پنج ساله و يا كمتر و بيشتر از اين 
پروژه داشته باشد و سپس آن را واگذار كند، البته 
مالكيت آن همچنان با دولت است و بهره بردارى 

ازسوى بخش خصوصى انجام مى شود.

گزارش

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

بــرش

ابونورى: 
  در قانون اساسى ما تنها دو بند درباره بانكدارى بدون ربا مطرح شده است. 

   كل سيســتم بانكى ما امروز صد درصد ربوى است و به هيچ عنوان اسالمى 
نيســت، هر چقدر هم به زور بخواهيم بگوييم كه سيستم بانكدارى و  اقتصاد ما 
اسالمى است واقعيت اين است كه سيستم اقتصادى ما نه اسالمى است و نه در 

حال حاضر قادر به اصالح آن هستيم.
  در حال حاضر سيستم پول كثيف(ربوى) و پول تميز(قرض الحسنه )با هم ادغام شده است و هنگامى كه با هم 

ادغام شوند پول قرض الحسنه نمى تواند در مقابل پول هاى كثيف مقاومت كند.
   برعكس نظر آقاى ميرجليلى كه موضوع مشكالت بانكى را به شرايط كالن اقتصادى و تورم مربوط مى دانند 
من معتقدم اگر واقعاً تورم وجود دارد، بانك ها بايد پولدارتر شــوند؛ اما چرا بانك ها امروز بى پول شدند و در 

وضعيت خوبى قرار ندارند؟ 
   هر مؤسسه اقتصادى به عنوان بانك حاال چه آستان قدس باشد چه هر نهاد و سازمان ديگرى، اگر هدفش از 

تأسيس بانك كسب سود نباشد و در جهت توليد گام بردارد اشكالى ندارد. 
  آســتان قدس اين امكانات و توانايى را دارد و اگر توانايى خود را در جهت توليد سرمايه گذارى كند نه تنها 

اشكالى ندارد، بلكه مثبت است.

بــرش

مير جليلى: 

   قانون عمليات بانكى بدون ربا داراى ضعف هايى است كه منجر به اين ايرادات 
موجود شده است، براى مثال بازنگرى و پويايى در اين قانون پيش بينى نشده است. 
   تأســيس بانك توسط آستان قدس امر مباركى است كه مى تواند براى كشور 
منشأ خير باشد؛ اما اينكه اين بانك يك بانك قرض الحسنه يا نوع ديگرى از بانك 

باشد موضوعى است كه نيازمند تحقيق و بررسى است.
 تعارض بين عامليت و واسطه گرى به يك چالش در اقتصاد و نظام بانكى ايران تبديل شده است كه نتيجه آن 

ايجاد فعاليت هاى صورى است.
 نهادي كه پيشنهاد مي شود آستان قدس ايجاد  كند «گروه بانك اسالمى رضوى» است كه هدف آن هم دستيابى 
به توسعه و پيشرفت  از راه سرمايه گذارى در فعاليت هاى توليدى است و در راستاى الگوى اسالمى- ايرانى پيشرفت 

است و «گروه بانك اسالمى رضوى» مى تواند در تحقق آن مشاركت كند.
 قانــون عمليات بانكى بدون ربا تنها مخصوص عمليات بانكى اســت در حالى كه عمليات بانكى يكى از 
كارهاى بانك اســت و بانك مأموريت هايى فراتر از اين دارد. پس قانون هم بايد فراتر باشد، بنابراين قانون 

جامع نبوده است.

  قانون عمليات بانكى بدون ربا داراى ضعف هايى است كه منجر به اين ايرادات 
موجود شده است، براى مثال بازنگرى و پويايى در اين قانون پيش بينى نشده است. 
  تأســيس بانك توسط آستان قدس امر مباركى است كه مى تواند براى كشور 
منشأ خير باشد؛ اما اينكه اين بانك يك بانك قرض الحسنه يا نوع ديگرى از بانك 
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دو هدف اصلى توليد حزن و توليد بيدارى عاشورايى   رسا: آيت اهللا سيدعبداهللا الغريفى از علماى ارشد شيعه بحرين در جمع نمازگزاران مسجد امام صادق(عليه السالم) منطقه قفول به بررسى 
اهداف عاشورايى پرداخت و گفت: موسم عاشورا دو هدف اصلى توليد حزن عاشورايى و توليد بيدارى عاشورايى دارد. عاطفه عاشورايى بايد مقدمه اى براى بيدارى عاشورايى باشد و برعكس. وى افزود: 
عاطفه عاشورايى خالى از بيدارى عاشورايى به انحراف از اهداف منجر مى شود يا اقداماتى جاهالنه و پسرفته به شمار مى آيند. انديشه عاشورايى خالى از عاطفه نيز به سوى ركود و خط پايان گام برمى دارد.

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

  ساحل عباسى  عبرت آموزى از 
هر حادثه اى موضوعى اســت كه 
مى توانــد از تكرارهــاى نافرجــام چنين 
حوادثــى در آينــده جلوگيــرى كند، يا 
آموزه هاى ناب آن را به عنوان مصاديق خير 

و نيكى به مردم جامعه بياموزد. 
يكى از موارد مهم و قابل تأمل در حماسه 
عاشــورا، بحث عبرت گرفتن از اين واقعه 
تاريخى است. وفادارى به امام زمان(عجل 
اهللا تعالــى فرجه) و تكرار نشــدن چنين 
جنايتــى نيازمنــد توجه بــه عبرت ها و 
درس آموزى از آن هاست. در گفت وگويى 
با حجت االســالم والمســلمين محمد 
صابرجعفرى كارشــناس دينى و مدرس 

حوزه اين موضوع واكاوى شده است.

 سه نگاه به واقعه عاشورا
جعفرى با اشاره به اهميت عبرت آموزى 
از واقعه كربال، گفت: واقعه عاشــورا را بايد 
از چند منظر به تماشــا نشست. در نگاه 
اول؛ تأكيد شــده اشك ريختن بر مصائب 
سيدالشــهدا(عليه الســالم) و اهل بيت 
واصحاب ايشــان آثــار و بركاتى به دنبال 
دارد، اما نــگاه دوم افزون بــر آنكه اصل 
موضوع را دنبال كــرده، به دنبال تحليل 
آن ماجــرا مى رود و به ايــن موضوع فكر 
مى كند كه چرا مردم آن زمان به امام عصر 
خود وفادار نماندند و با او ســتيزه كردند، 
اما عــده اى وفادار ماندند و تا پاى جان در 
راه آرمان هاى امام حســين(عليه السالم) 
ايســتادگى كردند، بنابراين گروه دوم به 
دنبال مطالعه تحليل هاى تاريخى و كشف 

واقعيات و جزئيات هستند.
اما نگاه سوم؛ كه مهم ترين گام در حسينى 
شدن است، نگاهى است كه افزون بر توجه 
به حادثه و تحليل و تحقيق درباره آن، به 
موضوع عبرت آموزى واقعه عاشــورا نگاه 
ويژه اى دارد. موضوع عبرت گرفتن آن قدر 
مورد توجه ومهم است كه خداوند متعال 
در قرآن كريم در سوريه يوسف مى فرمايد: 
«داستان حضرت يوسف عبرتى است براى 
ديگــران تا از آن درس بياموزند»؛ بنابراين 
هنگامى كه بــا نگاه عبرت 
آمــوزى به حادثه عاشــورا 
بنگريم، قضايا از دو نوع نگاه 

قبلى متفاوت مى شود.
در اين نگاه، فــرد خود را با 
طرح اين پرسش كه اگر من 
در آن عصــر و دوره حضور 
داشتم آيا در صف همراهان 
امام بــودم يا مخالفانش؛ در 
عرصه عمل قــرار مى دهد، 
يا با تطبيــق آن با حوادثى 
كه امروز دشمنان اسالم در 
صحنه هاى گوناگون داخلى 
و خارجى اعم از هجمه هاى 
فرهنگى يا كشتار مسلمانان 
ايجاد مى كنند به اين موضوع 
مى انديشــد كه من چگونه 
مى توانم بــه امام زمان خود 
خدمــت كنم؟ با چنيــن نگاهى، صورت 
قضايا متفاوت مى شود، در واقع فرد خود 
را در آن واقعه ســهيم كرده و در آن نقش 

آفرينى مى كند.

 چرا مسلمان ها بر فرزند پيامبر 
شوريدند؟

اظهارداشــت:  جعفرى  االســالم  حجت 
بى گمان چنين فردى بــه دنبال تحليل 
حوادثى است كه پس از رحلت پيامبر بر 
جامعه اسالمى حادث مى شود، به نحوى 
كه پــس از حدود پنجاه ســال از رحلت 

پيامبر، مسلمانان فرزند 
پيام آور خدا را شــهيد 
بين  در  حتى  مى كنند، 
آن هــا كســانى حضور 
داشــته اند كه پيامبر را 
درك كــرده انــد! اين 
امروز  تحليلــى،  چنين 
مى تواند منشأ خدمات و 

بركات ارزنده اى براى حفظ دستاوردهاى 
مثبت انقالب اســالمى باشد، زيرا چنين 
نگاهى به خودى خــود مى تواند به آماده 
كردن فضا براى ظهور منجى عالم بشريت 

كمك كند.
وى افزود: بى ترديد با اين نگاهِ جامع، فرد 
بى توجهى وغفلت نمى كند، زيرا مى داند 
در اثر يك بى توجهى و غفلت ممكن است 
از امتحان الهى سرافكنده خارج و همچون 
مردم كوفه رسواى عالميان شود. بنابراين با 
تجهيز شدن به نگاه سوم مى توان از بروز 
چنين حوادثى درعصر حاضر كه دشمنان، 
فتنه گرى هاى زيادى در جامعه اســالمى 

دارند، جلوگيرى كرد.
قائم مقام بنيــاد فرهنگى حضرت مهدى 
موعود(عجــل اهللا تعالى فرجــه) گفت: 
هرچند مقام اول و دوم يعنى ســوگوارى 
بر عزاى حسينى و تحليل حوادث عاشورا 
بســيار مهم است، اما يك قدم باالتر از آن 
تأمل در چگونگى يارى و نصرت رساندن به 
اهل بيت(عليهم السالم) است نه محزون 

بودن صرف.
وى، آفت دنيا زدگى پس از رحلت پيامبر 
را از عوامل مهم بى توجهى به واقعه عاشورا 
خواند و ادامه داد: يكى از عبرت هاى عاشورا 
دنيازدگى اســت كه در صــف كفر ديده 
مى شــود، آن ها به گونه اى واله و شيداى 
دنيا شــده بودند كه غيــر از دنيا چيزى 
نديدند و نتوانســتند سخنان ولّى خود را 
درك كنند، حتى بســيارى از كسانى كه 
سوابق قابل توجه اسالمى وجهادى داشتند 
پس از رحلت پيامبر(صلى اهللا عليه وآله) 
كه به سمت دنيا مدارى حركت كردند و 
توانســتند اموال و غنايم زيادى به دست 
آورنــد، بتدريج به ســرمايه داران بزرگى 
تبديل شدند؛ سرمايه دارانى كه ديگر شور 
و حال مجاهدت، ايثار و از خود گذشتگى 
نداشــتند يا به ماِل كم اما حالل دنيا قانع 
نبودنــد، بنابراين از همــان زمان امامت 
اميرالمؤمنين على(عليه الســالم) عدالت 

علوى را تاب نياوردند.
جعفــرى تصريح كرد: اين افــراد قادر به 
تحمل برابرى با محرومان جامعه نبودند، 

بنابرايــن همــواره بــراى 
گرفتن امتياز و ويژه خوارى 
تالش مى كردنــد تا اينكه 
حتــى در برابر امــام زمان 
متأسفانه  ايســتادند.  خود 
دنيامدارى آفت ايمان واقعى 
است و در همه اعصار و در 
دوره مــا نيز در بين برخى 

مسئوالن ديده مى شود. 

 ناديده گرفتن نيرنگ دشمن
رئيــس انجمن علمى مهدويــت حوزه با 
تأكيد بر اهميت توجه بــه برخوردها در 
واقعه عاشــورا يادآور شــد: بخش دوم از 
عبرت ها در برخوردهاى حادثه عاشورا قابل 
تأمل است. يك برخورد؛ دعوت از امام به 
بيعت و همراهى با يزيد است و يك برخورد 
نيز نحوه رويارويى امام با يزيد است. يك 
برخــورد همراهى ياران امــام از مدينه تا 
كربالســت و برخورد ديگر هم كسانى كه 
مصلحت ها را بر وظيفه دينى خود مقدم 
مى دارند و نه تنها درباره خود، حتى سعى 
مى كنند امام را از قيام خود باز دارند؛ با اين 
مضمون كه كشته خواهيد شد و مى توانيم 

با يزيد گفت وگو و مذاكره كنيم.
جعفــرى درخصوص نيرنگ دشــمن در 
فريب مؤمنان و الحاق آن ها به خود، گفت: 
بخش ديگرى از عبرت ها، برخورد طاغوت 
و جريان باطل با امام ومؤمنان اســت كه 
گاهى با چهره امان دادن پا پيش مى گذارد. 
اين مسئله درطول تاريخ بارها تكرار شده 
است و دشــمن هر زمان احساس ضعف 
كند درخواست امان مى دهد تا نفسى تازه 
كند. اين روزها در سوريه شاهد تكرار تاريخ 
هســتيم، هنگامى كه گروه هاى تكفيرى 
دچار ضعف مى شوند براى تجديد قوا آتش 

بس اعالم مى كنند.
رئيــس انجمن علمــى مهدويــت حوزه 
خاطرنشان كرد: در جنگ صفين هنگامى 
كه دشــمن خود را شكست خورده ديد و 
مالك اشــتر تا خيمه معاويه رسيد، آن ها 
قرآن ها را بر نيزه كردند و شعار گفت وگو با 
محوريت قرآن سردادند، در حالى كه هدف 
آن ها تغيير تاكتيك بود نه صلح و گفت وگو؛ 
دشــمن هر زمان در صحنه عمل شكست 
خــورده ازطريق جنگ نــرم و فريب افكار 
عمومى به دنبال آماده سازى خود براى يك 
حمله بزرگ تر است. گاهى دشمن امان نامه 
مى دهد تا دربيــن صفوف حق نفوذ ايجاد 

كرده و مقاومت آن ها را بشكند.
وى ادامــه داد: در جريان كربال، دشــمن 

درصدد بــود با امان نامــه، حضرت على 
اكبر و حضرت عباس(عليهماالسالم) را به 
سمت خود فرا بخواند تا شايد ازاين طريق 
بتواند اتحاد سپاه امام حسين(عليه السالم) 
را خدشــه دار كند و با غوغاساالرى ادعا 
كنند ياران امام حسين(عليه الســالم) نيز 
از او جدا شــدند. ايجاد جنــگ روانى از 
مهم ترين حربه هاى دشمن است، هر چند 
اگر امان نامه اى بدهنــد، هيچ گاه به آن 
پايبند نخواهند ماند؛ همانند رفتارى كه با 
مسلم بن عقيل داشتند. هرچند محمد بن 
اشعث و عبيداهللا ابن زياد به جناب مسلم 
بن عقيل امان دادند، اما خيلى راحت آن را 
زير پا گذاشتند. قرآن كريم بصراحت درباره 
دشمنان اسالم گفته است كه آن ها به هيچ 
چيزى تعهد ندارنــد. بنابراين در اعتماد 
نداشتن به دشــمن، عبرت و درس هايى 
است كه در حوزه سياسى اجتماعى براى 

ما درس آموز است.

 درس هاى لطيف عاشورا
حجت االسالم جعفرى درادامه با اشاره به 
نمونه اى از درس هاى لطيف واقعه عاشورا، 
بيان داشــت: درس ديگرى كه در حادثه 
عاشورا شورانگيز است؛ نوع برخورد و تعامل 
امام حسين(عليه السالم) در بحبوحه جنگ 
با خانــواده و فرزندان و اطرافيان و عبادت 
اســت. لطافت محبت امام حسين(عليه 
السالم) شــامل حال همه مى شود؛ حتى 
با فرزنــد 6 ماهه اش مهربانى خاصى دارد 
و در بحبوحه جنگ او را مورد محبت قرار 
مى دهــد و در آغوش مى گيرد. در آخرين 
لحظــات زندگى مباركش بــا مهربانى با 
خانــواده خداحافظى و در كنــار مبارزه 
آخرين نمــازش را با عرفان و معنويت بى 

نظيرى اقامه مى كند. 
وى گفت: بى شــك همه اين مــوارد از 
جملــه عبرت ها و درس هايى اســت كه 
نشان مى دهد اگر جامعه از فضاى ايمانى 
خارج شــود و به ظاهر دين بسنده كند و 
از مباحث معرفتى و جايگاه امام وهمراهى 
با امام زمان خود دور شــود، بايد منتظر 
قهقــرا و نابودى و ايســتادن در برابر ولّى 
خدا باشد. انباشته شدن شكم از مال حرام 
وترويج گناه در جامعــه و بى توجهى به 
انحرافاتى كه هر روز گسترش مى يابد، از 
جمله مصاديقى است كه مى تواند بتدريج 
جامعه را از مســير دين جدا كند. طبيعى 
است، درچنين حالتى فرد در برابر ولّى خدا 
و دين خدا ايســتادگى مى كند و هر زمان 
ممكن است عاشوراهاى ديگرى تكرار شود.

رئيس انجمن علمى مهدويت حوزه تبيين كرد

درس ها و عبرت هاى نهفته در واقعه عاشورا

اخالق آرمانى از نظر قرآن(4)
هنر مديريت درون 

آرامش از مهم ترين اهداف زندگى انسان هاست
هر انســانى در زندگى شخصى خود بيش از هر چيز به كارهايى مبادرت مى ورزد 
كه تصور مى كند بيشتر او را به آرامش مى رساند، گاهى حتى پرخاشگرى و خشم 
انسان ها نسبت به يكديگر در همين راستا تجزيه و تحليل مى گردد. شايد بسيارى 
از افرادى كه تسليم خودكشى مى شوند، مى خواهند از زير بار مشكالت، ناماليمات 
و ناكامى هاى زندگى رهايى يافته و به آرامش برسند! اين رفتارها البته به اين دليل 
است كه اغلب راه رسيدن به آرامش را نمى دانند و چون در مسير دريافت آرامش 
متحير مى شــوند، راه هاى گوناگونى را مورد آزمايش قرار مى دهند. به طور مثال؛ 
مادرى كه بر سِر كودك خود فرياد مى زند، شايد براى لحظاتى بتواند كودك و خود 

را آرام سازد، اما ديرى نمى پايد كه به عذاب وجدان و پشيمانى منجر مى گردد. 
شــخصى كه با بهره گيرى از رانت ها و خألهاى قانونى يا استفاده از انواع حيله و 
كالهبردارى، موفق مى شود به حقوق مردم تجاوز كند، براى ايامى نه چندان زياد، 
مسرت و شادى را براى خودش فراهم ساخته، ولى در درون از رفتار و عملكرد خود 

ناراضى و احساس ناامنى مى كند. 
در حقيقت ريشه اين گونه ناهنجارى ها، نشناختن حقيقت و گوهر وجودى انسان 
است. مانند مواد افيونى كه يك شادى و آرامش كاذب براى مصرف كننده آن به 

همراه مى آورد، ولى آينده تلخ و نامعلومى را براى وى و خانواده اش رقم مى زند.
وقتى از عذاب وجدان پس از اين گونه رفتارهاى هنجارشــكنانه ســخن به ميان 
مى آيد، معلوم مى شــود حقيقت ما با اين گونه پرخاشــگرى، ظلم و... هيچ گونه 

سازگارى ندارد و اين ها عامل برهم خوردن صلح و آرامش درونى ماست. 
بنابراين بايد آرزوى واقعى ما آرامش حقيقى باشد و از هر كارى كه آرامش حقيقى 

ما را برهم مى زند دورى كنيم.
معروف اســت آهوى ختن، همواره مدهوش بوى خوشى است كه ساطع مى شود 
و به دنبال سرچشــمه آن بوى خوش مى گردد و نمى داند معدن و مركز آن بوى 
خوش، خودش اســت. ما نيز به آهوى ُختنى مى مانيم كه آرامش واقعى در درون 
خودمان نهفته اســت، ولى متأسفانه پيوسته آن را در بيرون از خود جست وجو 

مى كنيم و چون چنين است، گرفتار صفات رذيله مى شويم. 
چون فكر مى كنيم آرامش در ثروت قرار دارد، گرفتار حرص و طمع و دروغ و كم 
فروشى و... مى شــويم. چون فكر مى كنيم آرامش در كسب پست هاى مديريتى 
است، براى رسيدن به آن به هر رفتار هنجارشكنانه متوسل مى شويم و چون خوِد 
حقيقى خويش را نشــناخته ايم، آرامش را در خارج از وجود خويش جست وجو 
مى كنيم، در حالى كه اگر در گام نخســت اصول آرامش را در ذهن خود مطالبه 
كنيم و ذهن خويش را از اوصاف منفى رها ســازيم و از چشــم و همچشمى ها و 
سراب گونه ديدن آرامش در زندگى مردم خالصى يابيم، زندگانى در پيش چشم 
زيبايى و طراوت خاص خود را نشــان مى دهد و انســان نسبت به نقش آفرينان 
زندگى اجتماعى بعضى مردم، مهربان، صميمى و همراه مى شــود و از اينجاست 
كه آرام آرام شــكوفه هاى آرامش در فكر و ذهن انســان به بار مى نشيند، آنگاه از 
موفقيت هاى افراد به جاى اينكه ناراحت بشــود، شاد و خرسند است و خود را در 
كاميابى افراد سهيم مى بيند و سعـادت آنان را سعادت خويش مى انگـارد تا جايى 

كه براى سعادت و خوشبختى افراد ايثار و بر آن افتخار مى كند.

انتشار ترجمه آذرى كتاب 
«خداشناسى قرآنى كودكان» در باكو

معارف: ترجمه آذرى كتاب «خداشناسى قرآنى 
كودكان»، در نمايشــگاه كتاب باكو در دسترس 

مخاطبان قرار گرفت.
به گــزارش مجمع ناشــران انقالب اســالمى، 
پرســش  هاى مربوط بــه خــدا، از مهم ترين و 
اصلى  ترين و مطرح  ترين پرســش  هاى كودكان 
ونوجوانان اســت. پرسش هايى از قبيل: خدا چه 
رنگى است؟ خدا كجاست؟ آيا خدا هم شيرينى 
دوســت دارد؟ خدا كامل اســت، يعنى چه؟ آيا 

مى  توان با خدا تلفنى حرف زد؟ چرا خدا جن  ها را آفريده تا آدم  ها را اذيت كنند؟ 
آيا خدا ما را دوست دارد؟

كتاب «خداشناسى قرآنى كودكان» كه حاصل تالش حجت  االسالم حيدرى ابهرى 
است به چهل سؤال مهم كودكان درباره خدا پاسخ داده است. اين كتاب از يك سو 
به معارف ناب قرآنى تكيه دارد و از سوى ديگر با ادبيات ويژه كودكان و نوجوانان 

نوشته شده است.
نويسنده كتاب، نه به بهانه ساده  نويسى، از طرح ديدگاه  هاى توحيدى بزرگان دين 
چشمپوشــى كرده و نه با تفصيل مباحث، از ادبيات ويژه و نياز مخاطبان آن دور 

شده است.

 سربلند باد پرچم يا حسين
به پارچه هايى كه در راستاى برش خوردن براى پرچم يا حسين(عليه السالم) تكه 
تكه مى شود تا يكپارچگى عشــق را علم نمايند غبطه مى خورم... كاش لياقت و 
قابليتى يكپارچه در من بود تا در مســير دفاع از پرچم ياحسين(عليه السالم) كه 
-پاره تن دل هاى عاشــق است- با عشق به سربلندى هاى آسمانى، عشق به يك 

آسمان سربلندى و سرافرازى... بهتر گام بردارم. 
پرچم يا حسين(عليه الســالم) پرچم فتح قله دل هاست، دل هايى كه اهل محله 

عشق است... راستى مگر مى شود پشت خم پشت خم، عاشق بود؟
حركتى كه پرچم يا حسين(عليه السالم) ايجاد مى كند يك اهتزاز ساده نيست 
كه اين حركت ايجاب مى كند جنبشى از جنس پرواز، بال و پر بگيرد و به اوج 

برسد...
اينجــا مشهدالرضاســت و چقدر دل ها كــه از دور و نزديك به اين شــهر پرواز 
مى كنند تا اوج سربلندى عشق را در كوچه خيابان هاى آن با افراشته شدن پرچم 

ياحسين(عليه السالم) نظاره گر باشد...
پس بگذاريد تا رودربايستى ها را كنار بگذارم و رودر روى بلندگوى واژه ها، پرچمدار 

اين پرسش باشم كه: مگر مى شود شور حسينى را ناديده گرفت؟
زينب رز (سوزان) ثمالى

آيت اهللا آقاميرى از علماى 
خوزستان درگذشت

رســا: آيت اهللا آقاميرى از علماى اســتان 
خوزستان و شهرســتان واليتمدار دزفول به 

ملكوت اعلى پيوست.
بر اســاس اين گزارش، مراســم تشــييع و 
خاكســپارى آيــت اهللا ســيدآقاميرى امروز 
ساعت15 از  مســجد جامع دزفول به طرف 
بقعه متبركه محمدبن جعفرطيار برگزار و در 

اين محل به خاك سپرده مى شود.
به مناسبت درگذشت عالم مجاهد و وارسته 
آيت اهللا ســيدآقاميرى، در شهرستان دزفول 
يــك روز عزاى عمومى اعالم شــد. اين عالم 
ربانى متولد 1318هجرى شمسى در دزفول 
اســت؛ وى از طــرف پدر به ســادات معزز و 
بزرگــوار آقاميرى و از طــرف مادر به خاندان 
محترم عاملى كه از نوادگان عالم بزرگ شيعه 

شيخ بهايى هستند، منسوب است.

پيگيرى مجوز شركت 
دانشجويان در آيين اربعين كربال

فارس: رئيس ستاد عمره و عتبات دانشگاهيان 
گفت: اين ســتاد بــراى اعزام دانشــجويان به 
عتبات در اربعين، وظيفه پيگيرى مجوز خروج 
دانشجويان از كشور را بر عهده دارد و ان شاءاهللا 
با هماهنگى هاى صورت گرفته مشكل خاصى 
نخواهيم داشت. حجت االسالم محمدرضا فقيهى 
با اشاره به حضور گسترده كاروان هاى دانشجويى 
در آيين تاســوعا و عاشوراى حسينى در كربال، 
گفت: در مرحلــه هفدهم اعــزام كاروان هاى 
دانشــجويى به عتبات، 200كاروان دانشجويى 
اعــزام شــدند و ما همزمــان در روز عاشــورا 
12كاروان در نجــف و 12كاروان هم در كربال 
داشــتيم. فقيهى تأكيد كرد: اعزام هاى ما تا 13 
آبان ادامه خواهد داشــت و پس از آن، به دليل 
سفرهاى اربعين متوقف خواهد شد و ان شاءاهللا 

برنامه هاى ويژه اربعين آغاز خواهد شد.

مركز تحقيقات «پيو» آمريكا اعالم كرد
افزايش گرايش عمومى 

به «اسالم» در دنيا
ايكنــا: مركــز تحقيقات«پيــو» آمريكا در 
جديدترين مطالعات خود، دين مبين اســالم 
را محبوب ترين دين رســمى در دنيا معرفى و 
از گسترش روزافزون اين دين آسمانى تا سال 
2060 ميــالدى خبر داد. به گــزارش پايگاه 
خبرى «بوابة االهرام»؛ بر اســاس بررسى مركز 
 (Pew Research Center)«تحقيقات «پيو
كه يك انديشكده مطالعاتى و پژوهشى مستقر 
در واشــنگتن است، دين رسمى 27 كشور در 
دنيا كه عمدتاً در خاورميانه و شمال آفريقا قرار 
دارند، «اســالم» است و 9 كشور در دنيا، آيين 
مسيحيت و يك كشور آيين يهودى را به عنوان 
دين رسمى كشور خود معرفى مى كنند، اين در 
حالى است كه ساير كشورها دين رسمى براى 
كشور خود معرفى نمى كنند. اين پژوهشكده 
در آخرين تحليل و بررســى خود اعالم كرد، 
دين اسالم همزمان با افزايش شمار مسلمانان 
تا ســال 2060 ميالدى به ميزان 70 درصد، 
بيشترين گسترش را در مقايسه با ساير اديان 
رسمى جهان خواهد داشت. براساس مطالعات 
صورت گرفته توسط اين مركز، تا سال 2015 
ميالدى، شمار مسلمانان جهان 1/8ميليارد و 
به ميزان 24/1درصد از افراد كل جهان است و 
روند گرايش مردم به اسالم رو به افزايش است.

اموال بچه نابالغ
1. وظيفــه نگهدارى و اختيــار اموال كودك 
با ولى و قيم كودك اســت و كــودك نابالغ 
نمي تواند در مال خود تصرف كند، ولي خريد و 
فروش چيزهاي كم قيمت اشكال ندارد. رساله 
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2. پدر طفل در صورتي مي تواند در مال طفل  
(مثل  خريد  و فروش) تصــرف  كند كه براي 
طفل مفسده و ضرر نداشته باشد و بهتر است 
مصلحت و نفع طفل رعايت شــود. (مشهور؛ 
رســاله مراجع مسئله 2078- رساله آيت اهللا 
وحيد 2115- اجوبه االستفتائات سؤال1502)
3. قيــم و وصي در صورتي مي توانند در مال 
طفل تصرف كننــد كه مصلحت و نفع طفل 

رعايت شود. (رساله مراجع مسئله 2078)
گروه علمى اداره پاسخگويى
 به پرسش هاى دينى حرم مطهر

يك حديث / يك تصوير

معرفى كتاب

از نوشته هاى شما

عبرت ها و درس هاى 
عاشورا نشان 
مى دهد، اگر جامعه 
از فضاى ايمانى 
خارج شود و به 
ظاهر دين بسنده 
كند و از مباحث 
معرفتى و جايگاه 
امام و همراهى با امام 
زمان خود دور شود، 
بايد منتظر قهقرا و 
نابودى و ايستادن در 
برابر ولّى خدا باشد

بــــــــرش

رصد

احكام

پيامبر، مسلمانان فرزند 
پيام آور خدا را شــهيد 
بين  در  حتى  مى كنند، 
آن هــا كســانى حضور 
داشــته اند كه پيامبر را 
درك كــرده انــد! اين 
امروز  تحليلــى،  چنين 
مى تواند منشأ خدمات و 

ترجمه آذرى كتاب «خداشناسى قرآنى 
كودكان»، در نمايشــگاه كتاب باكو در دسترس 

به گــزارش مجمع ناشــران انقالب اســالمى، 
پرســش  هاى مربوط بــه خــدا، از مهم ترين و 
اصلى  ترين و مطرح  ترين پرســش  هاى كودكان 
ونوجوانان اســت. پرسش هايى از قبيل: خدا چه 
رنگى است؟ خدا كجاست؟ آيا خدا هم شيرينى 
دوســت دارد؟ خدا كامل اســت، يعنى چه؟ آيا 

مى  توان با خدا تلفنى حرف زد؟ چرا خدا جن  ها را آفريده تا آدم  ها را اذيت كنند؟ 

معارف

 معارف   
پرسش: در آيه 41 ســوره روم منظور از 
فسادى كه در خشكى و دريا ظاهر مى شود 

و دليل آن چيست؟
پاســخ: منظور از فســاد در ايــن آيه، 
ســختى ها و مصائبى مانند ســيل، زلزله، 
خشكسالى، ســونامى، جنگ هاى ويرانگر 
و قتل و غارت اســت كه براساس اين آيه 
سبب وقوع اين مصائب، گناهانى است كه 

انسان ها مرتكب مى شوند: 
«َظَهَر الَْفَســاُد فِى الَْبرِّ َو الَْبْحِر بَِما َكَسَبْت 

َِّذى َعِمُلوا» أَيِْدى النَّاِس لُِيِذيَقُهم بَْعَض ال
 (روم / 41)

البته اين در حالى است كه خداى مهربان 
از بســيارى از گناهان بشــر درمى گذرد 
و اين همه مفاســد، نتيجــه بقيه گناهان 
انسان هاست: «َو َما أََصَبُكم مِّن مُِّصيَبٍة َفِبَما 

َكَسَبْت أَيِْديُكْم َو يَْعُفوا َعن َكِثيٍر»
(شورى 30)

وجود ايــن مصيبت ها و مفاســد، داراى 
حكمت و نتيجه  رحمت اســت زيرا زمينه 

را براى توجه انســان ها به خــدا و توبه و 
بازگشــت آنان به سوى او فراهم مى سازد: 

«...لََعلَُّهْم يَْرِجُعوَن»
(روم 41)

بايد به اين نكته با دقت توجه داشــت كه 
وقوع حوادث ناگوار به سبب گناهان مردم 
و با اراده الهى به اين معنا نيســت كه آن 
حوادث، علل و اســباب طبيعى ندارند تا 
گفته شــود كه اين مطالــب مخالف علم 
اســت، بلكه آن علل و اســباب در طول 
گناهان بشر و اراده الهى هستند و منافاتى 

با يكديگر ندارند.

منظور از فسادى كه در خشكى و دريا ظاهر مى شود، چيست؟

پرسماندرنگ

 معارف  امام سجاد زين العابدين(عليه السالم) 
َّما السِتعداَد لِلَموِت تََجنُُّب الَحراِم َو  مى فرمايند: «اِن
بَذُل النَّدى فِى الَخيِر؛ آمادگى براى مرگ، به آن 
است كه از حرام بپرهيزى و دارايى خود را در راه 

خير صرف كنى.» بحاراالنوار، ج46، ص66
مرگ حق است! اين جمله اى است كه بارها 
شنيده ايم، اما چقدر به آن ايمان و باور داريم؟ 
بله! وقتى به تشييع جنازه فردى مى رويم تا 
حــدودى مرگ را باور مى كنيم و وقتى قرار 
گرفتن جنازه را در قبــر مى بينيم باورمان 
براى لحظاتى بيشتر مى شود و دقايقى چند 
ايمان پيدا مى كنيم كه مرگ حق است! اما با 
پنهان شدن جنازه در دل خاك، گويا ايمان 
ما هم به زير خاك مى رود و فراموش مى شود 
تا كى دوباره چنين فرصتى و چنين ايمانى 
از راه برســد! قرآن كريم در سوره عنكبوت 
مى فرمايد: «ُكلُّ نَفــٍس ذائَِقُة الَموت». يعنى 

همه زنده ها روزى طعم مرگ را مى چشند.
براستى مرگ چه طعمى دارد؟ براى چه كسانى 
تلخ اســت و براى چه كســانى شيرين؟ طبق 
فرموده امام سجاد(عليه الســالم) مرگ براى 

كســانى كه از حرام الهى پرهيز كرده و اموال 
خود را در راه مشــروع و در مســير خواســت 
خداوند صرف كرده اند، شيرين خواهد بود و مايه 
آرامش ابدى. اما افسوس كه اين قافله همچنان 
غافل از مقصدى كه بايد به آن برسد به راه كج 
خويش ادامه مى دهد و به قول سعدى شيرازى:

 گرگ اجل، يكايك از اين گلّه مى برد
 اين گلّه را ببين كه چه آسوده مى َچَرد!

تا فرصت باقى است و گرگ اجل به سراغمان 
نيامده بايد فكرى براى خانه قبر و آخرتمان 
بكنيم وگرنه آن هنگام كه ســرازير قبرمان 

مى كنند ديگر خيلى دير است.

آمادگى براى مرگ چيست؟

annota�on@qudsonline.ir

درس هايى از قرآن

حجت االسالم والمسلمين 
سيد محمدباقر  علم الهدى
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

لغو برجام باعث زير ســؤال رفتن توافقات بين المللى آمريكا مى شــود  ايســنا: رئيس شــوراى روابط خارجى آمريكا تأكيد كرد لغو برجام باعث زير ســؤال رفتن توافق ديگر دولت ها با 
آمريكا مى شــود. ريچارد هاس، رئيس شــوراى روابط خارجى آمريكا در صفحه توئيتر خود نوشــت: رد پايبندى ايران براساس معيارهاى سياسى باعث زير سؤال رفتن هر نوع توافق با اياالت متحده از 

سوى ديگر دولت ها مى شود. 

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

بازداشت مهدى جهانگيرى و واكنش معاون اول
تابناك: مهدى جهانگيرى رئيس گروه 
مالى گردشــگرى و نايــب رئيس اتاق 
بازرگانى تهران بازداشــت شــد. برادر 
معاون رئيس جمهور پيــش از اين در 
فضاى افكارعمومــى با اتهاماتى مواجه 
شده بود كه كوشــيده بود پاسخ هايى 
به آنها بدهد اما اين پاســخ ها منضم به 

مستنداتى نبود. برخى از اتهامات متوجه حضور او در بانك گردشگرى بود. برادِر 
معاون رئيس جمهور، بنيانگذار و موســس بانك گردشگرى بوده است. شركت 
سرمايه گذاري ميراث فرهنگي و گردشگري ايران مشهور به سمگا نيز كه بخشى 
از حوزه تحت مديريت جهانگيرى اســت كه ظرف مدت كوتاهي توانسته شش 
شركت اقماري بزرگ تأســيس كند. او همچنين رئيس هيئت مديره مجتمع 
فوالد صنعت بناب، عضو هيئت رئيســه فدراسيون هندبال، رئيس هيئت مديره 
شركت نگين گردشگرى، رئيس هيئت مديره شركت هدلينگ صنايع و معادن 
ماهان و... است و سوابق همكارى طوالنى با طيف مشايى در دولت احمدى نژاد 
و همچنين با دولت كنونى داشــته است. اسحاق جهانگيرى در صفحه شخصى 
خود در فضاى مجازى درباره بازداشــت برادرش «مهدى جهانگيرى» نوشــت: 
«اطالع دقيقى از چگونگى دستگيرى، اتهام ضابط و شاكى برادرم ندارم البته وى 
هيچگونه مسئوليت و فعاليت دولتى ندارد مسئله قابل پيش بينى بود و بايد صبر 
كرد اميدوارم سوءاستفاده سياسى نباشد و عدالت، مبارزه با فساد و حاكميت قانون 

براى همه يكسان اجرا شود.»

هيچ محدوديت جديدى 
براى رئيس دولت اصالحات اعمال نشده است

فارس: در پى انتشــار شايعاتى مبنى بر اعمال محدوديت هاى جديد عليه آقاى 
سيدمحمد خاتمى، حجت االسالم عبداللهى دادستان ويژه روحانيت استان تهران 
در گفت وگــو با خبرنگار ما اعالم كرد: هيــچ محدوديت جديدى درباره نامبرده 
اعمال نشده اســت. وى در ادامه افزود: اقدامات پيشگيرانه اى كه تا كنون انجام 

گرديده، بر اساس مصوبه دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى بوده است.

شهادت شهيد همدانى ها 
منجر به رويش شهيد حججى ها شده است

تســنيم: رئيس ســتادكل نيروهاى 
مسلح گفت: شهادت شهيد همدانى ها 
منجر بــه رويش شــهيد حججى ها، 
شهداى هســته اى و ديگر شهدا شده 
است.سرلشكر محمد باقرى در مراسم 
دومين سالگرد شهادت سردار همدانى 
اظهارداشت: شهيد همدانى اين مسئله 

را درك مى كرد كه اگر ســوريه، عراق يا ديگر مناطق شكست بخورند نوبت به 
ام القراى اســالم مى رسد بنابراين با درك اين شرايط در آن سن وسال به سوريه 
رفت. اصل جبهه ما آنجا است. اگر رهبرى مى فرمايند كه 25 سال بيشتر از عمر 
رژيم صهيونيستى نمانده به اينجاها نگاه مى كنند، رژيم صهيونيستى از اساس 

سست و بى پايه است اما خود را آهنين جلوه مى دهد.

همه به راه «مام  جالل» كه سمبل وحدت عراق بود 
بازگردند

مهر: وزيرامور خارجه كشــورمان كه براى شركت در مراسم تشييع پيكر جالل 
طالبانى به عراق رفته  او را دوست ايران و مبارزى خستگى ناپذير عليه ديكتاتورى 
صدام حسين و كسى كه همواره براى وحدت و تماميت ارضى عراق مجاهدت نمود 
خواند و نام و ياد وى را گرامى داشت. وى گفت: همه در كردستان عراق به راه «مام  

جالل» كه سمبل وحدت و تماميت ارضى عراق بود بازگردند.

اظهارات مبهم  سياست/ آرش خليل خانه    
اما تند دونالد ترامپ و اطالعات درزكرده از راهبرد 
جديد تدوين شده از سوى تيم امنيت  ملى او در 
مقابل ايران، اتحاديه اروپا و ديگر شركاى توافق 
هســته اى (برجام) و حتى طيف گسترده اى از 
اعضاى كنگره آمريكا را به تكاپو واداشته تا مانع از 
يك حركت احمقانه از سوى رئيس جمهور آمريكا 

و حلقه مشاوران راديكال او شوند. 
ترامپ پنج شنبه شب در ديدار با 
فرماندهان ارشــد نظامى آمريكا 
كه براى بررســى نحوه تقابل با 
فعاليت هاى منطقــه اى ايران و 
برجام برگزار شد، بار ديگر ايران 
را متهم به نقض روح برجام كرد 
و گفــت: نبايد اجــازه دهيم كه 
ايران به ســالح هسته اى دست 
پيدا كند. ايران عالوه بر حمايت 
از تروريســم، هــرج و مرج را در 

خاورميانه گسترش مى دهد. 
ترامپ درباره فرجام برجام گفت: 

«به زودى خبرهايى درباره ايران خواهيد شنيد». 
او در جمع فرماندهان ارشد نظامى آمريكا و وزير 
دفاع اين كشــور به خبرنگاران گفت: «مى دانيد 
اين جمع نماينده چه چيزى است؟ آرامش قبل 
از توفان». رســانه هاى آمريكايى به نقل از منابع 
نزديك به دولت ترامپ اعالم مى كنند كه احتماالً 
او بنا دارد پايبندى ايران به برجام را تأييد نكرده 
و تصميم درباره ماندن يا خــروج از برجام را به 
كنگره واگذار كند. اين در حالى است كه آژانس 
انرژى اتمى به عنوان مرجع رســمى نظارت بر 
برجام تاكنون 8 بار پايبندى كامل ايران به برجام 

را تأييد كرده است. شبكه خبرى «بلومبرگ» در 
گزارشى مدعى دسترسى به برخى از مفاد راهبرد 
جديد دولت ترامپ در مورد ايران شد. منابع مورد 
اســتناد «بلومبرگ» گفته اند كه راهبرد جديد 
نوعى رويكرد تهاجمى براى مقابله با «تهديدهاى 
ايران» در سراسر جهان و استفاده از تهديدهاى 
ترامپ به عنوان اهرم فشــار براى جلب حمايت 
متحدان آمريكا جهت تغييــر مفاد اين توافق را 
شامل خواهد شــد. اعالم سپاه 
پاســداران انقالب اســالمى به 
عنوان يك ســازمان تروريستى 
محور اصلى راهبرد جديد ترامپ 
در قبال ايران را تشكيل مى دهد. 
مقابله  همچنيــن  جديد  طرح 
با شــبكه هاى ايــران در داخل 
آمريكاى التين، برنامه موشكى، 
مسائل حقوق بشــر و حمايت 
ايران از گروه هايى مانند حزب اهللا 

را شامل خواهد شد. 

 بازى موش و گربه ترامپ و جمهورى خواهان
وبگاه «پوليتيكو» به نقل از منابع خود نوشــت 
راهبردى كه هربرت ريموند مك مســتر، مشاور 
امنيت ملى كاخ ســفيد، رهبرى تيم تدوين آن 
را بر عهده داشــته، در بخش برجام خواستار آن 
است كه  ترامپ پايبندى ايران به توافق هسته اى 
را تأييد نكند اما با انجام رايزنى هايى با كنگره از 
بازگشــت تحريم هاى رفع شده به موجب برجام 
عليــه ايران جلوگيرى كند. ايــن راهبرد زمينه 
را براى فشــار بر تهران به منظور متعهدماندن 
به برجــام فراهم مى كنــد. در راهبرد جديدى 

كه درباره ايران تدوين شــده، فرض بر اين قرار 
گرفته است كه توافق هسته اى فعالً دست نخورده 
باقى خواهد ماند. اين طرح پيشنهادى خواستار 
همكارى تيم ترامپ با كنگره و متحدان اروپايى 

آمريكا براى تشديد فشارها عليه ايران است. 
با اين حال از هم اكنون سناتورهاى جمهورى خواه 
در حــال رايزنى و زمينه چينى بــراى اعمال و 
بازگردانــدن تحريم هاى هســته اى عليه ايران 
هســتند. تد كروز، ســناتور جمهورى خواه و از 
مخالفان برجام، در گفت وگو با «واشنگتن فرى 
بيكن» گفته است كه ترامپ راهى جز اعالم عدم 
پايبنــدى ايران به برجام ندارد تا به كنگره اجازه 
دهد اقدامات تنبيهى سختى را عليه ايران اعمال 
كند.  تام كاتن، ديگر سناتور جمهورى خواه هم 
در گفت وگو با «واشنگتن پست» از لزوم همكارى 
دولت و كنگره با متحدان اروپايى و به ويژه اسرائيل 
و متحدان عربى خود براى رفع  نقائص برجام و 
اعمال محدوديت هاى بيشتر بر ايران سخن گفت. 
ايــن وقايع امــا در داخــل كنگره بــا واكنش 
دموكرات ها كه از آنچه در حال رخ دادن اســت، 
احساس خطر مى كنند مواجه شده است. 180 
نماينده دموكرات در نامه اى از ترامپ خواستند 
در برجام باقى بماند. به نوشــته وبگاه «جوييش 
تلگرافيك»، در اين نامه آمده اســت: برخى از ما 
رأى مثبت و برخى رأى منفى به توافق هسته اى 
ايــران داديم. با اين حال، مــا در اين عقيده كه 
اجراى كامل اين توافق اهرم فشار بيشترى براى 
متوقف كردن برنامه هســته اى تسليحاتى بالقوة 
ايران فراهم كرده و فعاليت هاى ثبات زداى ايران 
را كاهش مى دهد، متحد هستيم. برجام توافقى 
ناقص اســت اما بــراى پرداختن بــه تمهيدات 

مسئله برانگيز نياز است تا ما با شركاى بين المللى 
خود در يك جايگاه بايستيم. 

 اروپايى ها به سراغ كنگره رفتند 
در حالى كه كشــورهاى اروپايى از متقاعدكردن 
رئيس جمهور آمريكا براى حفــظ برجام نااميد 
شده اند، به دنبال آن هستند كه كنگره آمريكا اين 
توافق هسته اى را حفظ كند. تالش هاى البى گرى 
اروپا در حال حاضر بر كنگره آمريكا متمركز شده 
است كه در صورت عدم تأييد پايبندى ايران به 
برجام توســط ترامپ، 2 ماه براى تصميم گيرى 
درباره وضع مجدد تحريم هــا عليه تهران زمان 
دارد.  در همين راستا تروئيكاى اروپايى و اتحاديه 
اروپا روز پنج شــنبه در نشست كنگره آمريكا با 
قانون گــذاران آمريكايى بــه رايزنى و گفت وگو 
پرداختند تا آن ها را از سياست كشورهاى اروپايى 
در حمايت از برجــام و تأكيد بر لزوم حفظ اين 
توافق آگاه كنند. يك مقام ســفارت انگليس به 
«رويترز» گفت كه كيم داروش، ســفير انگليس 
در واشــنگتن، به اتفاق همتايان اروپايى خود با 
نمايندگان جمهورى خواه و دموكرات ديدار كرده 

تا اطالعات الزم درباره موضع اروپايى ها در مورد 
برجام را در اختيار آن ها قرار دهد. 

ديويد او ساليوان، سفير اتحاديه اروپا در واشنگتن، 
در توئيترش نوشت: «تمام روز در كنگره بودم و 
توضيح مى دادم كه اين توافق نتيجه بخش بوده 
و ما هر كارى خواهيم كرد تا اطمينان يابيم كه 

توافق چندجانبه 1+5 پابرجا مى ماند». 
ژرارد آرو، ســفير فرانســه در واشنگتن، هم در 
واكنش به توئيت او ســاليوان در توييتر نوشت: 
«اتحاديه اروپا، فرانســه، آلمان و انگلستان با هم 
براى حفظ توافقــى بين المللى كه نتيجه بخش 

بوده، همكارى مى كنند». 
ســرگئى الوروف، وزير خارجه روســيه، نيز در 
واكنش به اظهارات روز گذشته ترامپ گفت كه 
توافق هسته اى بايد به همين شكل حفظ شود و 
مسكو اميدوار است واشنگتن تصميمى متعادل 

درباره برجام اتخاذ كند. 
هلگا اشــميد، معاون فدريكا موگرينى، هم روز 
چهارشنبه در كنفرانس «سرمايه گذارى در ايران» 
تأكيد كرد كه اتحاديه اروپا براى حفظ برجام هر 

آنچه را الزم باشد، انجام خواهد داد.

 مهدى جهانگيرى رئيس گروه 
مالى گردشــگرى و نايــب رئيس اتاق 
بازرگانى تهران بازداشــت شــد. برادر 
معاون رئيس جمهور پيــش از اين در 
فضاى افكارعمومــى با اتهاماتى مواجه 
شده بود كه كوشــيده بود پاسخ هايى 
به آنها بدهد اما اين پاســخ ها منضم به 

مستنداتى نبود. برخى از اتهامات متوجه حضور او در بانك گردشگرى بود. برادِر 

منجر به رويش شهيد حججى ها شده است
 رئيس ســتادكل نيروهاى 
مسلح گفت: شهادت شهيد همدانى ها 
منجر بــه رويش شــهيد حججى ها، 
شهداى هســته اى و ديگر شهدا شده 
است.سرلشكر محمد باقرى در مراسم 
دومين سالگرد شهادت سردار همدانى 
اظهارداشت: شهيد همدانى اين مسئله 

را درك مى كرد كه اگر ســوريه، عراق يا ديگر مناطق شكست بخورند نوبت به 

 تكاپوى ديپلمات هاى اروپايى در واشنگتن براى حفظ برجام 

توفان ايران براى ترامپ

  تدوين نشدن آيين نامه هاى اجرايى برنامه ششم در دولت
مهر: حميدرضا حاجى بابايى بــا انتقاد از عدم ابالغ قانون 
برنامه ششم توسعه از سوى رئيس جمهور به دولت، گفت: 
ما مداركى داريم كه نشــان مى دهــد هنوز آيين نامه هاى 
اجرايى برنامه ششم توســعه در قوه مجريه تدوين نشده 

است.
نماينده مردم همدان و فامنين در مجلس شوراى اسالمى، 
ادامه داد: برنامه ششــم بايد از ابتداى فروردين ســال 96 

اجرايى مى شــد كه متأسفانه تا به امروز و با گذشت 6 ماه 
از سال، هيچ ابالغى از سوى رئيس جمهور براى اجراى آن 

صادر نشده است.
اين نماينده مــردم در مجلس دهم، افزود: جاى تأســف 
اســت كه نمايندگان مجلس تاكنون درباره ابالغ نشــدن 
برنامه ششــم كوتاه آمده اند در حالى كه اگر اين اتفاق در 

مجلس هاى قبلى مى افتاد، نمايندگان غوغا مى كردند.

  رئيس جمهور به دانشگاه همچون قهوه خانه سرراهى نگاه نكند

فارس: كيومرث يزدان پناه رئيس بســيج اساتيد دانشگاه 
تهران گفت: رئيس جمهور در حالى قرار است در دانشگاه 
تهران حضور پيدا كند كه با گذشت چندين ماه از شكل گيرى 

دولت دوازدهم وزارت علوم هنوز بدون وزير است.
عضو هيئت علمى دانشــگاه تهران ادامــه داد: امروز حس 
خيلى بدى در ميان دانشگاهيان حاكم است و آنها از اينكه 
با علمى ترين وزارتخانه كشور سياسى ترين برخوردها صورت 

مى گيرد گاليه دارند. وى تأكيد كرد: جاى تعجب است و اين 
سوال وجود دارد كه آيا در بين 70 هزار عضو هيئت علمى، 

يك نفر هم صالحيت تصدى وزارت علوم را ندارد؟ 
يزدان پناه اظهار داشت: به همين دليل نگاه رئيس جمهور 
به دانشــگاه بايد نگاه قهوه خانه سرراهى نباشد و به صورت 
بنيادين به نقش دانشگاه در مديريت جامعه و نقش آفرينى 

و تحول در جامعه توجه كند.

ترامپ احتماال 
پايبندى ايران به 

توافق هسته اى 
را تأييد نكند اما 
با رايزنى هايى با 

كنگره از بازگشت 
تحريم ها عليه ايران 

جلوگيرى كند

بــــــــرش



لطفًا آستين ها را باال بزنيد!
در ميان انبوه ژست هاى به   ايستگاه/ محمد تربت زاده 
اصطالح روشنفكرانه برخى اهالى فضاى مجازى و كارشناسان 
(البته خودنفروخته!) آن ور آبى درباره قمه زنى و سوءاستفاده 
ناجوانمردانه شان از اين رسم غلط و البته البه الى غرولند هاى 
رســانه اى خودمان از برخــى عزادارى هــاى عجيب و غريب 
و رســوم اشــتباهى كه در محرم به پر و پاى جوانان پيچيده، 
آمار سخنگوى سازمان انتقال خون، يكى از نمونه هاى كمياب 
آماردهى مســئوالن بود كه با شــنيدنش حــرص نخورديم و 
گوشت هاى تنمان آب نشد! در عوض كلى هم حالمان را خوب 
كرد و سبب شــد تا توى دلمان به عامالن ترويج رسم اهداى 

خون به جاى قمه زنى « دم شما گرم »بگوييم.
دقيقاً زمانى كه در صفحه هاى مجازى مان در اينستاگرام و توييتر 
هشتگ «اهداى خون به جاى قمه زنى» را تايپ مى كرديم و قلم 
به دست از پشت ميزهايمان «قمه زنى» را محكوم مى كرديم و 
از مضراتش مى نوشتيم، عده اى از روحانيون و فعاالن اين عرصه 
وارد گود شدند و به جاى شعار دادن، شروع به ترويج اين رسم 
جديد در ميان مردم و بخصوص جوان ها كردند تا آمار كسانى 
كه امســال در روز تاسوعا و عاشورا خون اهدا كردند از مرز 33 

هزار نفر هم بگذرد.
حاال ما هم كه ادعاى درس گرفتن از عاشــورا و صحنه كربال را 
داريم، بايد يادمان بماند كه «دم شما گرم» گفتن هاى رسانه اى 
و يا مجازى براى همراهى با اين رسم قشنگ كافى نيست. براى 
زنده كردن پيام عاشورا به جز گفتن و نوشتن اين ستون، گاهى 
بايد آستين ها را باال زد و به صورت عملى وارد ماجرا و كمپين 
«اهداى خون» شد... لطفاً آستين ها را باال بزنيد... همين امروز... 

همين حاال!

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

سياست هاى حمايتى دولت در بخش مسكن!

مقام معظم رهبرى:
راه ما، راه امام خمينى(ره) است و در اين راه با همه قدرت 

و قاطعيت خود حركت خواهيم كرد.

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 رب العالمين

دم شما گرم

 شنبه   15 مهر 1396 16 محرم 1439 7  اكتبر 2017  سال سى ام  شماره 8515 

گاردين
روزنامه گاردين چاپ انگليس در گزارشــى 
به چاپ خبر مربوط به «كازوئو ايشــيگورو» 
نويســنده ژاپنى پرداخته كه نوبل ادبيات 
امســال را به خود اختصاص داد. ايشيگورو 
مى گويد، وقتى اولين بار خبر موفقيت خود 
را شنيده، احساس كرده كه دارند، دستش 
مى اندازند! او تأكيد مى كند در اين ســال ها 
وقتى به نوبل ادبيات فكر مى كرده، هميشه 
اين احســاس را داشته كه براى بردن نوبل 
جوان اســت، اما ناگهان متوجه شــده كه 

62سال سن دارد!

تايم
هفته نامــه تايم چاپ آمريــكا در تازه ترين 
شماره خود با طراحى خاص روى جلد خود، 
بــه تيراندازى مرگبار در الس وگاس آمريكا 
واكنش نشان داده اســت. تايم با فهرست 
كردن حوادث تروريستى گذشته در آمريكا 
مانند اورالنــدو، ويرجينيا و... حاال به الس 
وگاس رسيده و با تيتر «كابوس آمريكا» به 
انتقاد از قانون حمل ســالح در اين كشور و 

تأثير آن بر اين حوادث پرداخته است.

الشرق
روزنامه الشــرق چاپ عربستان در حركتى 
كم ســابقه، تمامى صفحــه روى جلد خود 
را به عكســى از كاخ كرملين در اســتقبال 
والديمير پوتين رئيس جمهور اين كشور از 
ملك سلمان پادشاه سعودى اختصاص داده 
و مراسم استقبال روسيه را تاريخى خوانده 
اســت. اين روزنامه صحبت هاى ضد ايرانى 
ملك ســلمان در اين ديدار و تأكيد بر لزوم 
خروج ايران از معادالت منطقه را نيز بازتاب 
داده و از امضــاى قراردادهــاى ميلياردى 
نظامى و انرژى ميان عربســتان و روســيه 

خبر مى دهد.

روزنامه گاردين چاپ انگليس در گزارشــى 
به چاپ خبر مربوط به «كازوئو ايشــيگورو» 
نويســنده ژاپنى پرداخته كه نوبل ادبيات 
امســال را به خود اختصاص داد. ايشيگورو 
مى گويد، وقتى اولين بار خبر موفقيت خود 
را شنيده، احساس كرده كه دارند، دستش 
مى اندازند! او تأكيد مى كند در اين ســال ها 
وقتى به نوبل ادبيات فكر مى كرده، هميشه 
اين احســاس را داشته كه براى بردن نوبل 
جوان اســت، اما ناگهان متوجه شــده كه 

هفته نامــه تايم چاپ آمريــكا در تازه ترين 
شماره خود با طراحى خاص روى جلد خود، 
بــه تيراندازى مرگبار در الس وگاس آمريكا 
واكنش نشان داده اســت. تايم با فهرست 
كردن حوادث تروريستى گذشته در آمريكا 
مانند اورالنــدو، ويرجينيا و... حاال به الس 
وگاس رسيده و با تيتر «كابوس آمريكا» به 
انتقاد از قانون حمل ســالح در اين كشور و 

روزنامه الشــرق چاپ عربستان در حركتى 
كم ســابقه، تمامى صفحــه روى جلد خود 
را به عكســى از كاخ كرملين در اســتقبال 
والديمير پوتين رئيس جمهور اين كشور از 
ملك سلمان پادشاه سعودى اختصاص داده 
و مراسم استقبال روسيه را تاريخى خوانده 
اســت. اين روزنامه صحبت هاى ضد ايرانى 
ملك ســلمان در اين ديدار و تأكيد بر لزوم 
خروج ايران از معادالت منطقه را نيز بازتاب 
داده و از امضــاى قراردادهــاى ميلياردى 
نظامى و انرژى ميان عربســتان و روســيه 

گزارش از شخص

40 سال ديپلماسى
«سرگئى الوروف» از 41 سال پيش در دستگاه ديپلماسى روسيه مشغول به كار است

 ايســتگاه/ مجيد تربت زاده  كمتر از دو 
هفته پيش هم به ســخنان « ترامپ» واكنش 
نشــان داده و گفته بود: « بشــدت از سخنان 
رئيس جمهور آمريكا نگرانيم... ما از برجام دفاع 
خواهيم كرد، زيرا تمام جامعه بين المللى از آن 
اظهار رضايت كرده و اين توافق، امنيت منطقه 
و امنيت بين المللى را تقويت كرده اســت...». 
ديروز هم وقتى«ترامپ» سخنان هميشگى اش 
را درباره توافق هســته اى با ايــران، تكرار كرد، 
جلسه احضار ارواح تشكيل داد و از روح برجام 
حرف زد! وزير خارجه روسيه بى درنگ پاسخش 
را داد كه: «برجام بايد به همين شكلى كه هست، 
حفظ شــود». خدا مى داند اگر قرار باشد رئيس 
جمهور آمريكا بازهم در باره برجام حرف بزند، 
واكنش بعدى وزير خارجه روسيه به او چگونه 

خواهد بود؟ 

 اى احمِق لعنتى!
البته گمان نكنيد ما نگران شكراب شدن ميانه 
واشنگتن و مسكو هستيم چون تلخ و شيريِن 
روابط ســال هاى اخير دو كشور، به قصه هزار و 
يك شبى تبديل شــده كه هنوز انگار به نيمه 
هم نرســيده اســت! فقط نگرانيم كه مبادا در 
نشســت خبرى بعدى «الوروف» خداى ناكرده 
بازهم ميكروفونى روشــن بمانــد و آقاى وزير 
متوجه نباشــد... درست مانند ماجراى دو سال 
پيش كه در يك نشست خبرى مشترك، عادل 
الجبير، وزيــر خارجه عربســتان درباره آينده 
سوريه حرف زد و گفت: ما معتقديم بشار اسد 
بخشى از مشكل و نه بخشى از راه حل بحران 
ســوريه است... عربســتان بر كنار رفتن «اسد» 
در چارچوب روند سياسى يا با عمليات نظامى 
تأكيد دارد... سخنان «جبير» كه به اينجا رسيد، 
وزير خارجه روسيه، بى خبر از ميكروفون روشن، 
زير لب اما نه چندان آرام گفت: «احمق لعنتى»! 

  زبان سينهالى
67 ســال پيش در مســكو به دنيا آمده است. 

البته از پــدرى كه «ارمنى» بــود و مادرى كه 
در گرجســتان به دنيا آمده، اما بزرگ شــده 
روســيه بود و در وزارت بازرگانى اين كشــور 
كار مى كرد. دوره دبيرستان را با دريافت نشان 
نقره اى به پايــان برده بود و به خاطر عالقه اش 
بــه فيزيك قصد داشــت وارد دانشــگاه ملى 
تحقيقات هسته اى شــود، اما خدا مى داند چرا 
و چطور از مؤسســه روابط بين الملل مســكو 
سردرآورد و سال 1972 از آنجا فارغ التحصيل 
شــد. بجز فيزيك، اهل هنر هم بود و در دوران 
دانشــجويى تئاتر بازى مى كــرد. «الوروف» به 
زبان هاى انگليسى، فرانسوى و سينهالى  (زبان 
هندو آريايى در ســريالنكا) تسلط دارد. اگرچه 
فرانسوى اش خيلى روان و خوب نيست، اما چون 
سال ها در سريالنكا كار كرده است با زبان مردم 

اين منطقه به خوبى آشناست.

 رئيس شوراى امنيت
سياست پيشــگى «الوروف» از 22 سالگى آغاز 
مى شــود. يعنى درســت در پايان تحصيالت 
و زمانــى كه به عنوان ديپلمات به ســريالنكا 
فرســتاده مى شود. چهار ســال بعد به مسكو 
فراخوانده مى شــود تا براى پنج سال در بخش 
«سازمان هاى بين الملل» وزارت خارجه شوروى 
سابق كار كند. به اين پرونده كارى، هفت سال 
ديگر را هم اضافه كنيد كه در سمت مشاور عالى 
سفير شوروى در سازمان ملل كار مى كرد، 10 
سال هم خودش سفير كشورش در سازمان ملل 
بود و از حدود 13 سال پيش هم كه وزير خارجه 
روسيه است. البته فراموش نكنيم، بين سال هاى 
1995 تــا 2003 چندين بار رئيس شــوراى 

امنيت سازمان ملل هم بوده است.

 اگر برجام نباشد...
به اقتضاى سياســت هاى كشورش، تا به امروز 
ســفت و محكم پاى دو مسئله ايستاده است. 
مورد اول ســوريه اســت و مورد دوم برجام. به 
اين ها البته مدتى است مورد سومى هم اضافه 

شده است! روســيه در برابر تهديدها و توپ و 
تشــرهاى هر روزه « ترامپ» به كره شمالى نيز 
انگار قصد ايستادن دارد و به خاطر همين است 
كه «الوروف» چنــد روز پيش ضمن دعوت دو 
طرف به خويشــتندارى، گفت: ما بايد سرهاى 
پرهيجان را آرام كنيم. پيشنهاد چين و روسيه 
براى توقف همه فعاليت ها در شبه جزيره كره 
هنوز هــم مى تواند راهى براى حل ديپلماتيك 
بحران كره شمالى باشد... اگر برجام نباشد، كره 
شمالى نيز نيازى نخواهد ديد برنامه هسته اى اش 
را كنار بگذارد و به انجــام آزمايش هاى اتمى، 

ادامه مى دهد.

 ناراحت نشو!
واضح اســت كه ســطح و حدود روابطش با 
مقام هاى ايرانى، تابــع حد و حدود روابط دو 
كشــور است، اما اين سطح باال از روابط سبب 
نمى شــود كه وزير خارجه كشورمان در همه 
نشســت ها و مجالس مختلف همــراه و هم 
رأى «الوروف» باشــد. نمونه اش نشســت دو 
ســال پيش وزيران خارجه كشورهاى حاشيه 
درياى خزر در مسكو. قرار بود پس از نشست 
طوالنــى و رايزنى هاى وزيــران خارجه، همه 
آن هــا ناهار را ميهمان «الوروف» باشــند. در 
حالى كه برخــى خبرگزارى ها از حضور وزير 
خارجــه در ايــن مجلس و حتــى رايزنى در 
حين صرف ناهار خبــر داده بودند، صندلى « 
ظريف» اما در ضيافــت ناهار آن روز به دليل 
وجود مشــروبات الكلى روى ميز، خالى ماند. 

«الوروف» در اين باره به خبرنگاران گفت: «اين 
رسم روسى اســت و چون ميهمانان ديگرى 
هم وجود دارند، نمى توانيــم ميهمانى را لغو 
كنيم و از ظريف مى خواهم كه ناراحت نشود.» 
وزير خارجه كشورمان هم پاسخ داد: « حضور 
نيافتن مقام هاى ايرانى در مجالسى كه شراب 
وجود دارد يك رسم ايرانى است و اميدواريم 

شما هم ناراحت نشويد»! 

 ديگر اختالفى با آمريكا نداريم!
9 ســال پيش هم قرار بود آمريكا و روسيه به 
تنش در روابط شان پايان بدهند. آن زمان وزير 
خارجه آمريكا خانم كلينتــون بود. خانم وزير 
در حضور خبرنگاران، جعبــه اى را كه با روبان 
ســبز تزيين شــده بود به «الوروف» اهدا كرد. 
دســتگاه نمادينى كه دكمه اى روى آن تعبيه 
شــده بود و قرار بود با فشــردن آن، دو كشور 
آغاز دوره جديدى در روابطشان را اعالم كنند. 
آمريكايى ها زير دكمه به دو زبان روسى و التين 
نوشته بودند« آغاز دوباره». گاف ماجرا اينجا بود 
كه «الوروف» متوجه شــد معنــاى عبارتى كه 
آمريكايى ها به خط روســى نوشته اند، مى شود: 
«بيش از ظرفيت پُر كردن»! اين گاف مترجمان 
وزارت خارجه آمريكا را بى سروصدا به «هيالرى» 
گفت، اما در پايان هم به خبرنگاران اعالم كرد: 
« ما در مذاكرات خود به اين توافق دست يافتيم 
كــه چگونه كلمه «آغاز دوباره» را به روســى و 
انگليسى هجى كنيم. از اين به بعد ديگر هيچ 

اختالفى بين ما وجود ندارد»!
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تلفن همراه رئيس كاركنان
كاخ سفيد هك شده است

باشگاه خبرنگاران/ مقام هاى كاخ سفيد بر اين 
باورند تلفن همراه شخصى جان كلى - رئيس 
دفتر كاركنان كاخ ســفيد - مــورد حمله قرار 
گرفته اســت. اين مسئله نگرانى هايى را درباره 
احتمال دسترسى هكرها يا دولت هاى خارجى 
به اطالعات روى دستگاه تلفن همراه او به وجود 

آورده است.

استعفا در پى رسوايى جنسى
فارس/ در پى افشاى اين خبر كه «تيم مورفى» 
نماينده جمهورى خواهان در مجلس آمريكا كه 
از مدافعان سرســخت ايجاد موانع قانونى براى 
سقط جنين بوده و پس از ارتباط نامشروع با يك 
زن، وى را به ســقط جنين مجبور كرده است، 

اين نماينده از سمت خود استعفا داد.

توافق هسته اى ايران سزاوار 
صلح نوبل بود

ايسنا/كارل بيلدت -نخست وزير پيشين سوئد- 
در صفحه توييتر خود نوشت: كميته نروژى نوبل 
براى تعيين منتخب اصلى دريافت جايزه صلح 
نوبل، شيوه هاى مختص به خود را دارد، اما توافق 
هسته اى با ايران به يك چيز واقعى دست يافت 

و سزاوار اين جايزه بود.

«تدى» در اينستاگرام ضرغامى
فرارو/ ســيد عزت اهللا ضرغامى عضو شوراى 
عالى فضاى مجازى با انتشار تصويرى از آگهى 
گم شدن سگى به نام تدى در صفحه اينستاگرام 
خود نوشت: هر كسى از «تدى» سراغ داره به اون 
شماره ها زنگ بزنه و مژدگانى بگيره! پورسانت 
ما هم فراموش نشه! خواستم در مورد شايعات 
مربوط به رئيس قوه قضائيه بنويســم، اما فكر 

مى كنم خبر گم شدن «تدى» مهم تر است!

ابوبكر البغدادى 
همچنان زنده است

ايرنا/ «اريك باهون» سخنگوى پنتاگون گفت: 
پيام صوتى منتسب به ابوبكر البغدادى سركرده 
گروه تروريستى داعش كه بتازگى منتشر شده 

واقعى و او همچنان زنده است.

كودك آزارى آقاى نخست وزير
ايسنا/ «ادوارد هيــت» نخســت وزير پيشين 
انگلســتان كه در 89 ســالگى درگذشــت بر 
اســاس گــزارش جنجالى پليس اين كشــور 
بــه كودك آزارى و تجاوز جنســى به پســران 

كم سن وسال متهم شده است.

  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» وابسته به آستان قدس  رضوى

  مدير مسئول و سردبير:
 ايمان شمسايى
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 22/3823/11 4/084/42

17/0717/40

5/326/05

17/2517/58
اول به مدينه، مصطفى را صلوات

 ايستگاه/رقيه توسلى  گاهى فيلم هاى خانوادگى را براى خودمان بازپخش 
كنيم. آنجا اگر صدها نكته مثل كتاب پرفايده اى انتظارمان را نكشند، شك كنيد 

نودتايش ردخور ندارد.
فيلمبردارى حج رفتن عزيز و آقاجان را گذاشــته ايم و به حال و هواى 11 سال 

پيش پرتاب شده ايم.
خداجانا... عموهاى مرحوم، كنار دســت آقاجان نشســته اند... و مادر با خاله 
جانى كه دو ســالى اســت ديگر در بينمان نيست، سرســجاده ظهر، تسبيح 

مى اندازند.
به قربان برادرهاى دور از ديارم بروم، هر دويشــان تشريف دارند... چقدر همه 
جوان تر و بشــاش ترند... دســت كسى موبايل نيســت و تنها و سردرگريبان 

نيستند آدم ها. 
و چقدر آفرينش و فريد، شيرين زبانى مى كنند جلوى دوربين براى مادربزرگ و 

پدربزرگشان. آفرينِش 10 ساله و فريد 6 ساله...
همسايه ها و بچه هايشان را كه در فيلم مالقات مى كنيم، لبخندى مى آيد بر لبمان... 
چاووشى پسرعمو، حرف ندارد... صداى غّراى بى بلندگويى كه مى خواند: «اول به 

مدينه مصطفى را صلوات / دوم به نجف شير خدا را صلوات».
از استقبالى كه جناب فيلمبردار در خيابان و كوچه انداخته اند، مى رسيم به اين 
نكته كه چقدر قد خانه ها كوتاه بود... يكى دو ســه آپارتمان بود، اما نه آنقدر كه 

ديگر صورت آسمان گم شود.
چقدر پوشش فاميل و آشنا، هم تحســينمان را برمى انگيزد و هم مى گدازد ما 
را. چه ساده و مهربان و دوســت داشتنى بوديم. مانتوهاى دكمه دار و قواره دار. 

چادرهاى سياه و گلدار. مردمانى لبخند برلب و پُر سالم و عليك.
صورت ها، واقعى... واقعى واقعى... همه ابروها و گونه ها و بينى ها، اورجينال... كسى 
خودش را انگار يك دهه پيش زشــت نمى دانســت كه به قول پسرخاله محترم، 

دسِت جراحان، چاقو بدهد...
هر دقيقه كه فيلم بيشــتر به پيش مــى رود، بهترين ها و بدترين ها روى صفحه 

تلويزيون نقش مى بندد، و اعضاى خانواده درباره اش اظهارفضل مى كنند. 
من اما غرق در شــادى و سؤال، براى همه بينندگان پُرحرف فيلم، چاى مى ريزم 
و با خودم مى گويم: چقدر جاى آقاى همسر، گلى و آباِن خاله و سرنديپيتى ِعمه، 

خالى است... 

روزمره نگارى

روزنامه هاى جهان
ايستگاه/  امير محمد سلطان پور

 نيشتر / مازيار بيژنى طرح  روز
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