شنبه  20آذر  10 ،1395ربیع االول  10 ،1438دسامبر  ،2016شماره ،19419سال شصت وهشتم.

حضرت امام صادق (ع) می فرمایند:

موسسه فرهنگی هنری خراسان
صاحب امتیاز:
محمدسعیداحدیان
مدیرمسئول:
سیدعلیعلوی
سردبیر:
مشهد،بلوارشهید صادقی(سازمانآب)
دفترمرکزی:
91735-511
صندوقپستی:
051 37634000
تلفن:
051 37624395
نمابردبیرخانه:
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پذیرشآگهیواشتراک37010 :
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هنگامی که قائم(عج) قیام کند ،به عدالت حکم میراند ،ستم در روزگار او از میان میرود ،راهها امن میشوند ،زمین
برکتهایش را بیرون میآورد و هر ح ّقی به صاحبش باز گردانده میشود.
(دانشنامه امام مهدی (عج) ج ،9ص)390
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تازههای مطبوعات
••شرق-این روزنامه با اشاره به بازگشت شرکت نفتی شل
به ایران نوشت:این یک پیام آشکار از بزرگان نفتی اروپا به
تمدیدکنندگان تحریم داماتو است که گویا دوباره عزم این را
دارند که آمریکا را در تحریمکردن ایران تنها بگذارند.
••رسالت  -حجتاالسالم محمد محمدیان گفت« :نقشه
مهندسی فرهنگی» بهعنوان یک سند جامع و کامل خاک
میخورد و متأسفانه با گذشت بیش از سه سال از تصویب
نهایی این سند ،هنوز حتی یک جلسه هم برای اج��رای آن
تشکیل نشده است.
••آرمان  -درس خارج اصول فقه آیتا ...شبیری زنجانی پس
ازحدود 20سالوقفه،باموضوعجذاب«حجیتخبر»دردفتر
ایشان که زمانی خانه پدری امام موسی صدر بوده آغاز شد.
••آف��ت��اب ی��زد -ای��ن روزن��ام��ه در مطلبی درب����اره چرایی
غیبت عارفدرمراسمروزدانشجوبهنقلازعلیرضاخامسیان،
مشاوررسانهایرئیسفراکسیونامیدنوشت:ازجانبچندین
دانشگاه دعوت بود ،اما تصمیم گرفت در آنها شرکت نکند.

...

انعکاس
•• سایت آنا نوشت :در پی انتشار سخنان رئیس قوه قضائیه
مبنی بر عدم حمایت از برادرش ،فاضل الریجانی و دستور
رسیدگی عادالنه به پرونده او ،فاضل الریجانی با انتشار
نامه ای عالوه بر ارائه توضیحاتی درباره جلسه خود با سعید
مرتضوی ،نوشت  :اکنون مجددا در پیشگاه ملت شریف ایران
تقاضادارمهمزمانداراییهاینزدیکانآقایمحموداحمدی
نژاد و دارایی های حاج علی اکبر ناطق نوری و نزدیکانشان و
سایر مسئوالن نظام که ممکن است شبهه ای در دارایی شان
وجود داشته باشد مورد بررسی قرار گیرد و اگر ریالی اضافه تر
وجود دارد به نفع بیت المال ضبط و ثبت شده و گزارش آن از
طریق رسانه های عمومی به اطالع مردم برسد.
•• خبرآنالین نوشت :حاال که احمدی نژاد نیست این
سعید جلیلی است که بودن یا نبودنش در انتخابات می
تواند تحلیل و پیش بینی رقابت را به کلی تغییر دهد .این
انتخابات برای سعید جلیلی با انتخابات پیشین یک تفاوت
عمده دارد؛ او در آن زمان با همه حرف هایی که مطرح می
کرد مدافع وضع موجود یعنی شرایط وقت شده بود .اکنون
اما او می خواهد منتقد وضع موجود باشد.
••الف نوشت  :عالی ترین دادگاه آلمان دختران محجبه
مسلمان را ملزم کرد که در کالس های شنای مختلط در
مدارس این کشور شرکت کنند .این دادگاه اعتراض یک
دانش آموز یازده ساله مسلمان را رد کرد که گفته بود حتی
پوشیدن بورکینی (لباس شنای اسالمی) با قواعد پوشش
اسالمی تعارض دارد.

051 37009111
روابطعمومی:
051 37615042
نمابرتحریریه:
051 37657772
نمابرجوابیهها:
051 37612035
نمابرآگهیها:
نمابرامورمشترکین051 37644355 :
نمابرشهرستانها051 37674334 :
خیابانشهیدبهشتی ،شماره126
دفتر تهران:
( ، 021 84411باظرفیت30خط)
تلفن:
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در جریان دیدار رئیس قوه قضائیه و تعدادی از نمایندگان مجلس انجام شد

ارائه همه اسناد حساب های قوه قضائیه به نمایندگان مجلس
صادقی :خون پدرم اجازه نمی دهد سخنی بگویم که بی بی سی خوشش بیاید

رحیمی عضو فراکسیون امید مجلس ،از دیدار روز چهارشنبه جمعی از نمایندگان با رئیس و برخی مدیران دستگاه
قضایی خبر داد .به گفته این نماینده اصالح طلب مجلس« ،ترکیبی از اعضای هیئت رئیسه مجلس (پزشکیان،
وکیلی ،امیرآبادی و رنجبرزاده) ،اعضای هیات نظارت بر رفتار نمایندگان (آقایان پزشکیان ،جمالی و برومندی)،
روسای کمیسیونها (آقایان نوبخت ،تاجگردون و پورابراهیمی) و اعضای شاخص فراکسیونهای امید (آقایان نوریان
ت (امیرآبادی ،ادیانیراد و رنجبرزاده) در این دیدار حضور داشتند.
حضرتی ،نوبخت ،تاجگردون و رحیمی) و والی 
وی افزود :در این دیدار مسائلی درباره نحوه تعامل قوه قضاییه با مجلس و همچنین موضوعاتی که اخیر ًا در رابطه با
بحث حسابهای قوه قضاییه گفته شده است مطرح شد.
▪ ▪رحیمی :آیتا ...آملی الریجانی ،توضیحات شنیدنی
و خوبی ارائه کردند

ب���ه گ�����زارش ای��ل��ن��ا ،ای����ن عضو
کمیسیون امنیت ملی ب��ا بیان
اینکه این دیدار صرف ًا بهموضوع
حسابهای قوه قضاییه اختصاص
نداشت ،ی��ادآور شد :با این حال
یکیازمسائلمهمیکهمطرحشد،همینبحثحسابهای
قوه قضاییه بود که آیتا ...آملی الریجانی نیز توضیحات
شنیدنی و خوبی ارائه کردند .همچنین در ادامه مدیرکل
حوزه ریاست قوه قضاییه پروندهای را در اختیار نمایندگان
قرار داد که تمامی اسناد افتتاح حسابها از سال  ۷۰و ۷۱
تا سال  ۹۵در آن وجود داشت و این اسناد در میان همکاران
دس��ت به دس��ت شد و باتوجه به حضور آق��ای��ان بهمنی،
تاجگردون و پورابراهیمی که در مسائل اقتصادی و بانکی
تخصص دارند ،این دوستان نیز تایید کردند که حسابها
بهنام قوه قضاییه بوده است.



▪ ▪صادقی :خدا را شکر که حساب ها شخصی نبوده اند

در همین حال محمود صادقی از این اقدام رئیس قوه قضاییه
تشکر کرد و گفت« :اسناد را نشان
داده و گفته اند که این حساب ها
شخصی نیست .خدا را شکر که
ای��ن حساب ها شخصی نیست.
مگر ما گفتیم شخصی است؟ ما
سوال کردیم .البته به من هم گفتند بروم اما قرار شد شنبه
(امروز) بروم .البته از 2ماه پیش از رابط پارلمانی قوه قضاییه
درخواست وقت برای دیدار با آیت ا ...الریجانی را کردم،
ولی به من وقت ندادند .می خواستم خصوصی بروم سواالتم
را مطرح کنم ،اما وقت نمی دادند .االن خودشان درها را باز
کردند و شفاف سازی کردند و اسناد را نشان دادند».
▪ ▪خون پدرم اجازه نمیدهد سخنی بگویم که بی بی سی
خوشش بیاید

ویکهدریکبرنامهدانشجوییدردانشگاهشیرازسخنرانی
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می کرد ،با بیان این که اگر صداوسیمای جمهوری اسالمی،
صداوسیمای ملی باشد و نه میلی ،مردم ما هیچ موقع سمت
بوقهایبیگانهنمیروند،گفت:مسئولاولگسترشماهواره
ورادیواستعماریبیبیسی،صداوسیمااستکهباحاکمیت
سانسورفضارابرایغوغاسازیآمریکابازکردهاست.ویافزود:
برائت خودم را از بوق بی بی سی اعالم میکنم .خون پدرم
اجازه نمیدهد سخنی بگویم که بی بی سی خوشش بیاید.
▪ ▪توضیحات عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان
درباره پرونده های صادقی

در همین حال نایبرئیس هیأت
نظارت بر رفتار نمایندگان در
مورد  4پرونده شکایت از صادقی
توضیحاتی ارائ��ه ک��رد .به گفته
اک��ب��ری��ان از ای��ن  4پ��رون��ده 2 ،
مورد(اظهارنظر درباره عدم تفهیم اتهام یاشارسلطانی
و بورسیه ها) خارج از حیطه وظایف نمایندگی وی بوده و
برای بررسی به قوه قضائیه ارسال شد.
همچنین هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان درب��اره 2
پرونده دیگر نیز ،منتظر نامه دادسراست تا نظرش را
اعالم کند.
بنا بر اظهارات این عضو هیئت نظارت ،شکایت  8شاکی
خصوصی در مورد بورسیهها به خاطر اظهارات محمود
صادقی که مربوط به قبل از تأیید اعتبارنامه وی در مجلس
بوده ،یکی از این پرونده هاست که این هیئت با توجه به

...
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این که در آن زمان صادقی هنوز نماینده مجلس نبوده،
پرونده را به قوه قضائیه ارجاع داده تا به صورت عادی مورد
رسیدگی قرار گیرد.
▪ ▪اکبریان :اظهارات صادقی علیه قاضی پرونده یاشار
سلطانی درراستای وظایف نمایندگی نبود

به گزارش فارس ،اکبریان در ادامه ،شکایت قاضی پرونده
یاشار سلطانی از محمود صادقی به خاطر اظهاراتش
را پرونده دوم نماینده تهران برشمرد .بنا به اظهارات
اکبریان ،صادقی مدعی بوده که قاضی پرونده پیش از
تفهیم اتهام ،سلطانی را بازداشت کرده است .بر اساس
نظر هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان ،این پرونده نیز در
راستای ایفای وظایف نمایندگی وی نبوده و به قوه قضائیه
ارجاع شده است.
اکبریان ادامه داد :پرونده سوم ،مربوط به شکایت سید
جواد ساداتینژاد نماینده کاشان از محمود صادقی
است که ما در این زمینه منتظر نامه دادسرا هستیم تا به
سواالت پاسخ دهیم .پرونده چهارم هم مربوط به شکایت
دادستان تهران از محمود صادقی به خاطر اظهارنظرهای
وی در مجلس و جاهای دیگر در خصوص مسائلی همچون
حسا بهای رئیس قوه قضائیه و م��واردی در خصوص
دستگاه قضایی و انقالب و قانون اساسی و نظام است که
در این خصوص نیز نامه دادسرا به هیأت ارجاع نشده و ما
پس از ارجاع نامه دادسرا نظرات خود را در خصوص 2
پرونده اخیر اعالم خواهیم کرد.

...
انتقاد

استقبال پاکستان از اعالم آمادگی ایران برای کمک
به حل مسئله کشمیر

توضیحات معاون استاندار درباره برنامه زاکانی در
دانشگاه آزاد مشهد

طباطبایی نژاد2:ماه است ،برای انتصاب سفیر ایران
در سوریه چانه می زنند

ایرنا – «نفیسزکریا»سخنگویوزارتخارجهپاکستانبااشارهبهاعالم
آمادگی وزیر خارجه ایران برای کمک به کاهش تنش ها میان اسالم
آباد و دهلی نو گفت :اسالم آباد از اعالم آمادگی ایران برای کمک به
حل مسئله کشمیر بین هند و پاکستان استقبال می کند .محمد جواد
ظریف در جریان سفربه هند اعالم کرد که در صورت درخواست دو
کشور ،تهران آماده کمک به حل مسائل بین اسالم آباد و دهلی نو است
اما داوطلبانه ورود نمی کند.

ایسنا-سیدجوادحسینیمعاونسیاسیاستاندارخراسانرضویدرباره
لغوسخنرانیزاکانیدردانشگاهآزادمشهدگفت:اصالاینبرنامهمجوزی
نداشته که بخواهد لغو شود .وی تصریح کرد :به هیئت نظارت دانشگاه
آزاد همزمان از سوی دو تشکل درخواست مجوز سخنرانی آقای زاکانی
و ابراهیم اصغرزاده ارسال میشود که هیئت نظارت پیشنهاد میکند تا
برنامه به جای دو سخنرانی مجزا به صورت مناظره برگزار شود اما دعوت
کننده برنامه مربوط به دکتر زاکانی را قبول نمیکند.

مهر -دبیر گروه دوستی پارلمانی ایران و سوریه ،با انتقاد از انتصاب
نشدن سفیر ایران در سوریه گفت :سوریه جایی نیست که دو ماه در آن
سفیر نباشد ومدام برای انتصاب سفیربا رئیس جمهور چانه زده شود.
حجت االسالم طباطبایی نژاد افزود :با توجه به وضعیت حساس منطقه
ومحور مقاومت درکشور سوریه ،به اتفاق جمعی از همکاران از جمله
محجوب  ،کواکبیان ،علیرضا رحیمی و آزادی خواه تصمیم به ارائه تذکر
کتبی به وزیر امور خارجه گرفتیم.

 /٩٥٢٧٥٨٣٢ب

...

بدون موضوع
محمدرضازائری

political@khorasannews.com

این قرض الحسنه ها «بانک» است!
جامعه ای که می خواهد رنگ وبوی دینی داشته باشد به طور
طبیعیهمهسازوکارهایشرابرمحوررهنمودهاودستورهای
قرآن و خاندان هدایت طراحی می کند و در چنین جامعه ای
نهادسازیدراموراجتماعیبراساسمعارفوحیانیصورت
می گیرد .یکی از مهمترین نهادهای اجتماعی در زندگی
انسان نهاد اقتصاد است که پایه و اساس بسیاری از مسائل و
موضوعات دیگر زندگی فردی و اجتماعی به شمار می آید و از
همین رو اسالم می کوشد مناسبات مالی را به شکلی سامان
دهدکهازتمرکزثروتدردستگروهیخاصجلوگیریکند
و مانع شکاف طبقاتی شدید و فاصله غیر عادی میان فقیر و
غنیشود  .احسانبهنیازمندانوکمکبهمحتاجانوسیلهای
استتاافرادغنیبتوانندهمدنیایآنانراقدریترمیمکنندو
همآخرتخودراآبادسازند .ازاینروقرآنکریممردمرادعوت
میکندتادردنیابهخداوندقرضبدهندوعوضشرادرآخرت
بستانندوقرضآنانبهخدادرواقعچیزیاستکهبهنیازمندان
می دهند و می گذرند و فراموش می کنند .آن قرض الحسنه
که خدا گفته یعنی همین صدقه ! یعنی اینجا بدهی و بعدا در
آخرتبگیری!یعنیوقتیپولیرابهشخصنیازمندیدادی
بهحسابخدابگذاریوبرایآخرتتمنتظربازگشتشباشی
،نهاینکهباکلیمنتودردسروپارتیبازیوواسطهتراشیبه
نیازمندمحتاجقرضبدهیودوبارهپسبگیری! اینصندوق
های قرض الحسنه که ما درست کرده ایم و این بساطی که راه
انداختهایمنوعیبانکداریونوعیمعاملهاستکههرچهباشد
آنقرضالحسنهقرآننیست! البتهایرادیهمنداردکهبهاین
ترتیبنوعیمساعدتمالیوتسهیالتاقتصادیبرایمردم
فراهم شود اما این که اسمش را قرض الحسنه (به تعبیر قرآن
کریم:القرضالحسن)بگذاریمروانیست  .ممکناستکسی
بگوید که نباید افراد را وابسته و بدعادت کرد و گدا بارآورد! که
سخنی بجاست ،اما کسانی که به هر دلیل و در هر جامعه ای
توانبازپرداختچنینوامهاییراندارندوبرایهمیشهمحتاج
مساعدت مالی هستند باید چه کار کنند؟ شاید استفاده از
تعبیر"بانکاسالمی"برایصندوقهایقرضالحسنهتناسب
بیشتری داشته باشد تا این اسم رایج فعلی که باعث می شود
افرادباسپردنبخشیازسرمایهمالیخودبهگردشوامدهی
بهنیازمنداناحساسرضایتخاطرمیکنندوخیالشانراحت
می شود که وظیفه خود را انجام داده اند! باید بدون تعارف به
چنین کسانی گفت که "خیر  ،وقتی شما مطمئن هستی که
پولتراپسمیگیریبهخداقرضندادهایبلکهبهفالنآقاو
بهمانخانمقرضدادهای!اگرمیخواهیباخدامعاملهکنی
بایدگرهازکارمحتاجیبازکنیوازخیرپولتبگذریومنتظر
وعدهخدادرآخرتباشی"!
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