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يـــادداشــت  روز
حسين شيخ االسالم

رژيم صهيونيستى درباره راهپيمايى بازگشت فلسطينيان با وحشت و دستپاچگى 
عمل كرد و جنايت ديگرى را در حافظه تاريخى جهانيان به ثبت رساند. شهادت 
بيش از 100 تن و مجروح شدن 3000 نفر به دست دژخيمان رژيم صهيونيستى 

در مراسم راهپيمايى بازگشت آن هم...

رژيم صهيونيستى مى تواند
تحريم جهانى شود

واكنش هاى جهانى به كشتار مردم غزه در روز افتتاح سفارت آمريكا در قدس ادامه دارد

رسوايى فراگير «نكبت آمريكايى»

 سياست  ايــن روزها مجلسى ها وقت 
زيادى براى تقرير و ارسال نامه مى گذارند. 
روز گذشــته 100نماينــده مجلس در 
نامــه اى بــه رئيس جمهور، خواســتار 

اجــراى قانون اقدام متقابــل در اجراى 
برجام شدند. به گفته جبار كوچكى نژاد، 
نماينده مردم رشت، نمايندگان در اين 
نامه از رئيس جمهور درخواســت كردند 

بند3 قانون اقدام متقابل در اجراى برجام 
را اجرا كند. اين درحالى اســت كه طبق 
قانون اساسى جمهورى اسالمى، مجلس 
ابزارهاى مختلفى براى پيشبرد امور دارد.

برطبــق بند 3 قانون اقــدام متقابل در 
اجــراى برجــام؛ «دولت موظف اســت 
هرگونه عدم پايبنــدى طرف مقابل در 

زمينه لغو مؤثر...

 ............ صفحه 8

قدس از پشت پرده عالقه 
برخى كارفرمايان به انحالل 

شركت ها گزارش مى دهد

ورشكستگى 
خودخواسته

آمريكا پرده اى جديد از 
دشمنى ها را رو كرد

رئيس كل 
بانك مركزى 

در ليست تحريم

 نمايندگان اين بار در نامه اى خواستار اجراى قانون اقدام متقابل در اجراى برجام شدند 

 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4 ............ صفحه 2

 

پيام رسان هاى داخلى؛ آغازى بر حركت عظيم در فضاى مجازى
 آستان  با حضور حجت االسالم و المسلمين رئيسى، توليت آستان قدس حجت  االسالم والمسلمين رئيسى در مراسم رونمايى 10 محصول مركز فناورى اطالعات آستان قدس رضوى تأكيد كرد 

رضوى از 10 محصول مركز فناورى اطالعات و فضاى مجازى آستان قدس 
رضوى رونمايى شــد. آيين رونمايى از 10 طرح و سامانه جديد آستان 

 ............ صفحه 3قدس رضوى در حوزه ...

 ............ صفحه 7

معاون اول رئيس جمهور:

تصور مى كردند با گفت و گو مى توان 
جلوى اشغال فلسطين را گرفت

«رودسر» قطب گل گاوزبان كشور است

توسعه مزارع گياهان دارويى 
آرامش بخش اقتصاد محلى

 ............ صفحه 6 ............ صفحه 2

قاچاق كاال
 سم كشنده توليد وطنى

خودآگاهى ناشى از تجربه برجام 
تفسير عملى نظريه واليت فقيه

خرده فرهنگ تحقير ملى
ميراث قاجار
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:امام على
با خردمندان 
مصاحبت و 

با  دانشمندان 
همنشينى كن و بر 
هواى نفس چيره 
شو، تا با ملكوت 

اعلى همراه گردى. 
 غررالحكم- ص 420

يمنى ها در تظاهرات گسترده
 عليه تصميم جديد ترامپ:

فلسطين را 
از ياد نمى بريم

المسيره: صنعــاء پايتخت يمن عصر 
روز گذشته شاهد برگزارى راهپيمايى 
گســترده در ميدان «بــاب اليمن» در 
همبســتگى با ملت فلســطين و در 
محكوميت اشغال كامل قدس و انتقال 
سفارت آمريكا به اين شهر مقدس بود.

تظاهرات كنندگان در اين راهپيمايى 
در حالى كه پرچم هاى فلســطين را 
همراه داشــتند، شعار مرگ بر آمريكا، 
مرگ بر اسرائيل و زنده باد قدس را سر 

مى دادند.
شهروندان يمنى همچنين تجاوزهاى 
جنايت هاى  و  صهيونيســتى  رژيــم 
اين رژيم عليه ملت مقاوم فلســطين 
را محكــوم و بر يكى بودن مســئله و 
سرنوشت فلسطين و يمن تأكيد كردند.
يمنى ها ضمن تأكيد بر حمايت خود 
از ملت فلســطين اعــالم كردند كه 
باوجود تجاوز ظالمانه آمريكا، اسرائيل و 
مزدوران عربشان در منطقه عليه يمن، 
آن ها مسئله فلسطين را از ياد نخواهند 

برد.
شــركت كنندگان در اين راهپيمايى 
رژيم هــاى عربى و شيخ نشــين هاى 
خليج فارس را مسئول كامل تجاوزها و 
جنايت ها عليه ملت فلسطين دانستند.

يمنى هــا همچنين از امت اســالمى 
خواســتند كه به وظايف خود در قبال 
مسئل ه اول جهان اســالم عمل كرده 
و اقدامــى جدى براى يــارى به ملت 
مظلوم فلسطين و مقدسات اسالمى كه 
دشمن صهيونيستى براى يهودى سازى 
و از بين بردن هويت اسالمى آن تالش 

مى كند، انجام دهند.
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

كار را براى رسيدن به تضمين شروع كردم   تسنيم: . محمد جواد ظريف پس از ديدار با مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا در جمع خبرنگاران حاضر شد و خبر از گفت و گوهاى «خوب» خود با موگرينى داد. 
ظريف افزود: «كار را براى رسيدن به تضمين ها شروع كرديم... ديدار خوب و سازنده اى بود. ما در مسير درست براى حركت رو به جلو هستيم تا اطمينان حاصل كنيم منافع همه اعضاى باقيمانده برجام بويژه ايران تضمين 

شود». وى در خصوص پيش بينى خود از نتايج رايزنى هاى جارى درباره آينده برجام گفت: «خواهيم ديد [كه چه مى شود]».

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

سخنگوى دولت گفت: اگر منافعمان 
ايجاب كند از برجام خارج مى شويم 
و غنى سازى را از زير چهار درصد به باالى 20 

درصد و يا هر آنچه مى خواهيم مى رسانيم.
محمدباقر نوبخت در نشست خبرى با اشاره 
به برخى حوادث بين المللى از جمله انتقال 
ســفارت آمريكا به قدس و تصميم ترامپ 
براى خروج از برجام، اظهارداشــت: نخست 
رفتار غير عقالنى و غير سياســى ترامپ در 
خروج از برجام بود كه واكنش آن بالفاصله از 

سوى رئيس جمهور داده شد.
وى افزود: رخداد ديگر مربوط به جنايت هاى 
بزرگ و خونينى اســت كه از ســوى رژيم 
اشغالگر با حمايت همه جانبه 
آمريكا در فلســطين در حال 

وقوع است.
ايران  كــرد:  تأكيد  نوبخت 
ضمن محكوميت شديد اين 
مجامع جهانى  از  جنايت ها 
بويژه شوراى امنيت سازمان 
ملل انتظار دارد تا نسبت به 
اين اقدام ها از ســوى رژيم 
صهيونيســتى و حمايــت 
آمريــكا به نحو مناســبى 
واكنش نشــان دهند. قطعاً 
وجدان بيدار جهانى نظاره گر 
اين اتفاقات است. رژيم هايى 
كه در ادعا مطالبى را بيان مى كنند، اما در 
عمل براى حداقل هاى حقوق بشر ارزشى 

قائل نيستند.
سخنگوى دولت در پاسخ به پرسشى پيرامون 
اظهارنظرهايى در خصوص خروج آمريكا از 

برجام، تصريح كرد: در بيانيه دولت با صراحت 
و شفافيت به نكاتى كه مطرح مى شود پاسخ 
داده شد. اكنون به هيچ وجه وقتى براى اين 
نيست تا ذهن مسئوالن ديپلماسى كشور را 
كه هم اكنون در كشــورهاى ديگر در حال 

رايزنى هستند مشغول كنيم.
وى با بيان اينكه برداشــتن اتهام نادرست 
فعاليت هسته اى نظامى ايران، يك دستاورد 
بسيار بزرگ اســت، تأكيد كرد: به محض 
اينكه ترامپ از برجام خارج شد، آن ها انتظار 
داشــتند ايران هم از برجام خارج شود، اما 
شاهديم كه خانم موگرينى مواضعى عليه او 

اتخاذ مى كند.
وى با اشــاره به اينكه همه مباحث مربوط 
به برجام در شــوراى عالــى امنيت ملى 
مورد بحــث قرار گرفته اســت، ادامه داد: 
اگر منافعمان ايجاب كند و ببينيم مضرات 

حضور در برجام بيش از منافعش است، از 
برجام خارج مى شويم و غنى سازى را از زير 
چهار درصد به باالى 20 درصد و يا هر آنچه 

مى خواهيم برسانيم.

 درباره قول روحانى به موگرينى
نوبخــت در پاســخ به پرسشــى پيرامون 
اظهارات موگرينى مبنى بــر قول روحانى 
براى باقى ماندن در برجام، با رد اين موضوع، 
اظهارداشت: آقاى رئيس جمهور موضع خود 
را به صورت كامالً روشن درباره برجام اعالم 
كردند. آمريكايى ها مى خواستند ما از برجام 
خارج شــويم تا عليه مــا اجماعى به وجود 
بياورند، اما نه تنها عليه جمهورى اســالمى 
ايران اجماعى ايجاد نشد، بلكه اجماع عليه 
آمريكا و رژيم صهيونيســتى به عنوان تنها 
حامى آن ها در خروج از برجام به وجود آمد.

وى در مــورد وجود نام فرزنــدان برخى از 
مسئوالن در فهرست دو تابعيتى ها، گفت: 
سربسته مى گويم كه بخشى از ابزارهايمان 
را سوزانديم. وقتى در تحريم هستيم از مسير 
اصلى نمى توان كارى از پيش برد و گاهى به 
علت بغضى كه عده اى نسبت به دولت دارند، 

به منافع ملى ضربه مى زنند.
سخنگوى دولت در پاســخ به پرسشى در 
خصــوص خروج آمريكا از برجــام و اعمال 
تحريم هاى ثانويه و سرنوشــت FATF نيز 
گفت: مــا در بحث مبارزه با پولشــويى بر 
اساس سياست هاى خودمان، قانون مبارزه با 
پولشــويى را داريم و در آن چارچوب اقدام 
خواهيم كــرد. در اين زمينــه بايد موضع 
آمريكا و اتحاديه اروپــا را از هم جدا كنيم؛ 
زيرا FATF فقط مختص آمريكا نيســت. 
قانون مبارزه با پولشويى ايجاب مى كند كه 
ما مسيرى را طى كنيم و اين مسير را نبايد 

به رفتار آمريكا گره بزنيم.
وى در پاسخ به پرسشى ديگرى درباره 
در صورت  نفتــى  درآمدهاى  كاهــش 
اين صنعت، گفت:  بازگشت تحريم هاى 
بودجه ســايه و بودجه اضطــرارى را از 
مهر سال گذشــته كه ترامپ روى كار 
آمد تدوين كرديم. يكــى را به مجلس 
داديم كه تصويب شد. بودجه اضطرارى 
را هم داريم و تا جايى كه امكان باشد از 
مكانيزم تخصيص با توجه به اختياراتى 
كه داريم متناسب با بودجه فعلى عمل 
خواهيم كرد. اگــر نياز به مصوبه جديد 
باشــد نيــز آن را از مجلــس دريافت 

خواهيم كرد.

سخنگوى دولت در نشست خبرى:

روحانى به موگرينى قولى نداده است

 تقواپيشه كنيد و بترسيد از روزى كه هيچ كس چيزى از عذاب خدا را از شما دفع 
نمى كند، نه بدل و بالگردانى پذيرفته مى شود، نه ميانجيگرى سودمند باشد و نه يارى 

شويد. (سوره بقره آيه123) 9190000996 
 حمايت سياســتمداران اروپايى از برجام، فقط يــك دليل دارد و بس، در 
برجام امتيازهاى ما نســيه و امتيازهاى طرف هاى مقابل نقد بود، به اين خاطر 
اروپايى هــا همچنان تمايــل به همكارى با ايران دارنــد و از اين برنامه خارج 
نخواهند شــد؛ چون خيلى دوست دارند چند ســالى هم بدون كدخدا ايران 
را بچاپنــد، فقط تفاوتشــان با ترامپ اين اســت كه كلمه (گاو شــير ده رابه 
كار نمى برند) ولى دقيقاً يكنواخت عمل مى كنند، به عنوان نمونه فرانســه در 
كشــورمان كجا سرمايه گذارى كرده حتى تعهد به تحويل هواپيماهاى ايرباس 
را بى خيال شــده و در عوض فروش پژو را اصًال از دســت نداده، آمريكايى ها 
با ايران هراســى همســايه ها را دوشــيدند؛ فرانســوى ها با به اصطالح عمل 
كردن به برجام، قراردادهاى آنچنانى با شــركت نفت و صنعت خودروســازى 
بســتند، بديهى اســت كه به هيچ وجه حاضر به فسخ آن نباشند. لطفاً دست 
اندركاران هوشــيار باشــند و فرامين مقام معظم رهبرى را آويزه گوش كنند. 

 9150000735
 چرا افراد بازنشسته كه نياز مالى و مشكل اقتصادى ندارند را دوباره به كار مى گيريد، 

بازنشسته از كار يعنى چى؟ 9150000145
  نان خشــك مى خريدم 2000تومن تا اشكنه كنيم، امروز خريدم3000 تومان، 

9100000510 يعنى از اشكنه و قروتى هم محروم. 
 نمى دانم چرا پيام مى دم چون ميگن گوش اگر گوش تو و ناله اگر ناله من، آنچه به 
جايى نرسد، فرياد است؛ البته اگه درست گفته باشم، واقعاً كدوم مسئول اين پيام ها 

رو مى خونه ؟9150000602 
 موال على فرمود؛ خير امور اوسطها، افراط و تفريط در هر مسئله خطرناك است، 
آقايان منتقد برجام و روحانى و ظريف كه ترامپ حقيقتاً خوشحالتون كرد، دمش 
گرم دوستان قدس بى زحمت چاپ كنيد، ممنون شما تو خيلى از مسائل منصف 

هستيد. 9150000602
 خدا را از اين بابت شكر كه برجام بى خاصيت در دولتى از هم پاشيد كه از جنس 
دولت قبل بود كه خودشان مسبب برجام بودند وگرنه مى گفتند زحمات ما را بر باد 

دادند و به هم زدند اون موقع ديگه ترامپ ديوانه نبود. 9150000136
 آدم به اينكه كى دشــمنه و كى دشمنتره يا كى بده كى بدتره كارى نداره، ولى 
خدايا جهان و اداره امور ملت ها چه ايران چه هرجاى اين عالم دست تندروها نيفته، 

آمين. 9150000602 
  (بــرد- بــرد) آقــاى روحانــى آمريــكا كــه بــرد، شــما چــى آوردى! 

 9150000136
 چرا دولت در مهار گرانى و تورم قاطعانه برخورد نمى كند و جلوى صادرات اقالم 
ضرورى به خارج ازكشــور گرفته نمى شود. اقشار ضعيف و كم درآمد قادر به تأمين 

معيشت خانواده نيستند. لطفاً تصميمى اتخادكنيد. 9150000179
  باعرض سالم و ادب خدمت آقايان مجلسى و دولتى، بويژه جناب روحانى. بياييد 
براى يك بار هم كه شــده حرف مردم را گوش كنيد و خدمت رهبر عزيز و گرامى 
رسيده و از ايشان راهكارهاى كوتاه و بلندمدت مقابله با چالش هاى موجود را دريافت 

و مردانه و بدون كوتاهى به آن عمل كنيد. 9150008113 

قاچاق كاال
 سم كشنده توليد وطنى

حاال كه خوشــبين ترين ها هم باور دارند 
فاتحه برجام خوانده شده، بيش از هر زمانى 
تحقق شعار امسال، يعنى حمايت از توليد 
داخلى معنا پيدا مى كند. ما عامالن و وارثان 
انقالبى هستيم كه يكى از مهم ترين شعارها 
و اهدافش قطع وابســتگى بود. پس چه بر 
ســرمان آمد كه در دهه چهارم انقالب تا 
اين حد از خودكفايى و اتكا به توليد وطنى 
و رونق آن جــا مانده ايم؟ آنچنان كه براى 
توجه دولتمردان و مردم، شــعار ســالمان 

حمايت از توليدات خودمان مى شود؟
اين پرسش پاسخ هاى متعددى دارد. مهم ترين 
آن اما با تأسف گسترش حيرت آور و مشكوك 
قاچاق كاالست. گفتم حيرت آور، زيرا حجم 
اين قاچاق چنان وســيع و دامنه دار است كه 
ديگر قاچاق ناميدن آن مضحك خواهد بود! 
و عرض كردم، مشــكوك زيرا اين كاالهاى 
قاچاق بــدون هيچ پرده پوشــى و ممانعت 
جدى، در همه جا قابل دســترس اســت، از 
كالنشهرها تا دورافتاده ترين ده كوره ها. شما 
ســراغ هر صنعت و صنعتگران آن كه برويد، 
خواهيد ديد قاچاق كاال، كمر آن ها را شكسته 
اســت. با كمال تأسف است اوضاع نابسامان، 
سال هاى مديدى است كه دوام دارد. اتفاقى 
كه دارد ريشه توليد ملى و كار و كارگر ايرانى و 
كارآفرين وطنى را مى سوزاند و حيرتا كه همه 
تماشاگرند. اينجاست كه ديگر بايد از مافيا و 

توطئه حرف زد و نه توهم توطئه!
بارى شايد بپرسيد كدام مافيا و كدام توطئه؟ 
عــرض مى كنم فارغ از اينكه كجاى مملكت 
هستيد به اولين بقالى سر راهتان سر بزنيد 
و يك بســته ســيگار بخريد. تقريبــاً تمام 
سيگارهاى خارجى موجود در بازار كه بيش 
از 90 درصد عرضه اين محصول را تشــكيل 
مى دهند قاچاق هستند. اما شبيه بطرى هاى 
آب خوردن در بازار دست به دست شده و در 
كل كشور بسادگى توزيع و فروخته مى شوند. 
شما همين سيگار وطنى مثالً «بهمن» را تا از 
كارخانه دخانيات در تهران، به عمده فروش ها 
و خرده فروش ها برسانى، كارتون ها و بسته اش 
كمى در ظاهر صدمه مى بينند و كج و كوله 
مى شوند، اما انواع مارك هاى خارجى سيگار، 
چگونه و از كجا قاچاقى وارد كشور مى شوند 
كه ميلياردها نخ آن در بازار بســادگى داد و 
ستد شده و از مبدأ ممالكى هزاران كيلومتر 
آن سوتر صحيح و سالم تر از نوع وطنى به بازار 
ما مى رسند؟ چه كســانى و با كدام حاشيه 
امنيتى اين ها را وارد مى كنند؟ زيرا روشــن 
است كه اين حجم عظيم را نمى شود از بيراهه 

و با كولبر و به شيوه سنتى قاچاق وارد كرد.
به همين ترتيب در صنعت پوشــاك، لوازم 
خانگى، قطعات خــودرو، موادغذايى، لوازم 
بهداشــتى و آرايشــى، دارو، كفش و... انواع 
و اقســام توليدات ما اين معضــل را داريم. 
حتى واردات قاچاقــى خودروهاى لوكس! 
باور مى كنيد؟ ايــن يعنى ما با يك مافياى 
فساد بسيار پيچيده روبه روييم كه شوربختانه 
در بســيارى از مراكــز نيز نفوذ كــرده و با 
همه شعارها به جنايات خود ادامه مى دهد 
و در قدم بعدى قشــر نوكيســه و نوظهور 
و بى ظرفيتــى كه فرهنگ ايــن پول هاى 
اكتســابى مردم را در فضاى مجازى تبليغ 
مى كنند نيز بركشــيده هميــن مافيايند. 
باور كنيــد دولتمردان ما اگر همين مافيا را 
سركوب كنند و ريشــه هاى قاچاق كاال را 
در حمايت از توليد ملى بخشــكانند، شك 
نكنيد مهم ترين مانع را از سر راه كارآفرينان 
ما برداشته اند. نگذاريم اين رويه ناصواب در 

مملكت انقالبى ما نهادينه شود. ان شاءاهللا
خبر
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يادداشت

خودآگاهى ناشى از تجربه برجام 
تفسير عملى نظريه واليت فقيه

5 بهمن 58، نخستين انتخابات رياست جمهورى ايران برگزار مى شود و بنى صدر، نامزد 
ظاهراً مستقل انتخابات، در رقابت با نامزدهاى حزب جمهورى و نهضت آزادى و جبهه 
ملى و... و با اخذ بيش از 75 درصد آرا، برگزيده مطلق آراى مردم انقالبى ايران مى شود. 
امام خمينى(ره)، 10 ســال بعد، يعنى در نامه فروردين 68 به آيت اهللا منتظرى، رسماً 
اعالم مى كنند كه از همان ابتدا و پيش از فرايند انتخابات و در حالى كه همگان بنى صدر 
را يك اقتصاددان انقالبى و در خط امام مى دانستند، به انحراف وى وقوف داشته اند و با 
قسم جالله تأكيد مى كنند كه «واهللا من هيچ گاه به بنى صدر رأى ندادم». بنى صدرى 
كه رأيش را از مردم گرفته اســت و تنفيذ رأيش را از امام مردم، در كمتر از يك ســال 
حاكميتش، تا مى تواند به كشــور ضربه مى زند، از تحريك و تشويق صدام حسين براى 
حمله نظامى به ايران (طبق مســتندات متعدد فرماندهان وقت سپاه و اظهارات امثال 
كيانورى،دبير كل حزب توده) تا عامليت اصلى در سقوط خرمشهر و سرويس دادن هاى 
اطالعاتى متعدد به آمريكايى ها (طبق اســناد منتشر شده از النه جاسوسى). در تمامى 
اين دوران سخت و عبرت انگيز، نيروهاى انقالبى همچون بهشتى و خامنه اى و هاشمى 
رفســنجانى، مظلومانه مقابل عملكردهاى نادرست بنى صدر مى ايستند و به دليل اين 
ايستادگى، در ميان فضاسازى رسانه اى سنگين ياران بنى صدر، بشدت و با بدترين ادبيات 
تخريب و تكفير مى شوند. با اينكه اسناد نشان مى دهند امام امت بر مبناى شناخت نافذ و 
دقيق خود، از همان ابتدا بنى صدر را شناخته اند و با وجود اينكه قانوناً و شرعاً اين حق را 
داشته اند كه نظر تخصصى خود را در تنفيذ و يا در تمامى اين دوران اعمال كنند، اما تنها 
زمانى امام، رسماً در مورد بنى صدر اعالم موضع شفاف مى كنند كه وى از كشور گريخته 

است و نمايندگان مجلس رأى به بى كفايتى سياسى وى داده اند! چرا؟
34 سال پس از تجربه ابتداى انقالب و در آذر سال 92،توافق ژنو بر سر برنامه هسته اى 
صلح آميز جمهورى اسالمى ايران با كشورهاى 1+5 در سوئيس امضا شد كه مشخصاً از 
سمت دولت ايران، با هدف از بين رفتن تحريم هاى ظالمانه آمريكايى ها عليه ملت ايران 
برنامه ريزى شده بود. كمتر از دو سال بعد هم، در تير 1394 با امضاى توافق جامع اقدام 
مشترك (برجام)، عمالً طرفين پذيرفتند كه در قبال سال هاى متمادى تعليق و تعطيلى 
بخش هاى اصلى برنامه صلح آميز ايران، بخش قابل توجهى از تحريم ها نيز تعليق گردد. 
اسناد و مستندات متعدد و قابل دسترس زيادى نشان مى دهد كه رهبر انقالب از همان 
ابتدا هم اميدى به ثمر بخشــى اين مذاكرات نداشتند و بر مبناى شناخت نافذ و دقيق 
خود، بارها و بارها پيش از امضاى ژنو و برجام اين مضمون را تكرار كردند كه « نبايد به 
ـ وعده   طرف مقابل اعتماد كرد، به لبخند او نبايد فريب خورد، به وعده  نقدى كه مى دهدـ 
نقد، نه عمل نقد ــ نبايد اعتماد كرد؛ [چون] وقتى خرش از پل گذشت، برمى گردد و 
به ريش شما مى خندد»! داستان البته تنها در اينجا تمام نمى شود، رهبر انقالب، با آنكه 
قانوناً و شــرعاً مى توانند در تمامى اين دوران مانع ادامه مذاكراتى شوند كه مى دانند در 
ادامه آن منفعتى براى ايران وجود ندارد، اما باز هم مذاكره مشروط را مى پذيرند و هنوز 
هم با وجود اينكه ده ها سال تجربه و داده به ايشان مى گويد كه اعتمادى به اروپايى ها هم 
نيست، (و اساساً برجام بدون آمريكا بيشتر به يك طنز شبيه است) اما رسماً دستورى 
براى خروج از برجام نداده اند. چرا؟ راز داســتان در اين است كه «واليت فقيه»؛ پايه هاى 
نظرى و عملى حاكميت را عميقاً بر «آگاهى» و «رشد» عمومى مردم و نخبگان جامعه بنا 
مى كند و از همين رواست كه به «رشد محورى» و «جمهوريت»، نه از باب يك نيازمقطعى 
و استحباب، بلكه به عنوان يك «دال مركزى» و يك ستون محورى ملتزم است. ولى فقيه 
ملتزم است كه ظرفيت فكرى مردم را به صورت مستمر رصد كند و با هر فراز و فرودى در 
اين ظرفيت اجتماعى، تصميمات خود را نيز با هدف حفط و تقويت اين سرمايه اجتماعى 
بروز كند. پس جاى تعجبى نيست اگر امام، فسادى با عرض و طول بنى صدر را در صدر 
حاكميت بپذيرد به اين قيمت كه خود مردم به اين آگاهى برسند كه شاخص فساد و 
صالح چيست (كه همين گونه هم شد) و تعجبى ندارد كه رهبر انقالب، قفل و عقبگرد را 
بر دستاوردهاى هسته اى ايران (حداقل در يك مقطع موقت زمانى) بپذيرند، به اين قيمت 
كه قفل هاى ذهنى چنبره زده بر ذهن نخبگان و برخى از مردم بتدريج گشوده شود. چرا 
كه اين خود آگاهى، ارزشى ده ها برابر تأسيسات هسته اى و مانند اين ها داشته و خواهد 

داشت. اميدوارم تجربه برجام هم به عاقبت خوش تجربه بنى صدر ختم شود.  

اكنون به هيچ 
وجه وقتى براى 
اين نيست تا 
ذهن مسئوالن 
ديپلماسى كشور 
را كه هم اكنون در 
كشورهاى ديگر 
در حال رايزنى 
هستند مشغول 
كنيم

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

 يك روزنامه لبنانى محتواى مذاكرات غربى ها پيش از تصميم ترامپ را فاش كرد

آمريكا خواستار«تعهد اروپا براى مقابله با حزب اهللا» بوده است

خبر

 فارس   منابع مطلع بخشى از محتواى مذاكرات اخير دولت 
آمريكا با اروپا درباره توافق هسته اى (برجام) را فاش كردند و گفتند: 
واشنگتن از سه كشور اروپايى خواستار تعهد و ضمانت شده است.

منابع مطلع عربى در بيروت، بخشــى از محتواى مذاكرات ســه 
كشــور اروپايى با آمريكا درباره توافق هســته اى را فاش كردند و 
گفتند كه در دو هفته منتهى به خروج آمريكا از برجام، واشنگتن 
خواسته هايى مطرح كرده كه در كنار ايران، بخشى از آن به طور 

مستقل درباره حزب اهللا است. 
طبق اين گزارش، آمريكا سه پرونده براى سه كشور انگليس، فرانسه 
و آلمان مطرح كرده و از سه كشور اروپايى خواسته تضمين بدهند 

كه با نقش داخلى و منطقه اى حزب اهللا لبنان مقابله خواهند كرد.
يك منبع مطلع به روزنامه «الجمهوريه» لبنان گفته است كه در دو 
هفته منتهى به اعالم خروج آمريكا از برجام، مذاكراتى در سطح 
«كارشناسان بلندپايه» سه كشور اروپايى با طرف آمريكايى انجام 
و به تهيه سه سند منتهى شده تا سرفصل هاى اصلى براى ايجاد 
تفاهمى آمريكايى-ايرانى و اروپايى-آمريكايى با هدف نجات توافق 

هسته اى (برجام) باشد. 
سند نخست، سند اصلى است كه با اصل توافق هسته اى مرتبط 

اســت. سند دوم عنوان «ســند جانبى» (فرعى) دارد و به موضوع 
موشك هاى بالستيك ايران و مكانيزم نظارت بر آن مرتبط است. 
عنوان سند سوم، «سند جانبى شــماره دو» است كه درباره لزوم 

مقابله با نقش منطقه اى ايران است. 
زمانى كه سران سه كشور اروپايى به آمريكا رفتند، سند سوم، در 
فهرست مسائل مورد بحث آنان با آمريكا نبود، بلكه اين سند از دل 
مذاكراتشــان با آمريكا بيرون آمد و به سند اول و دوم اضافه شد. 
آن ها پذيرفتند كه اين مسئله (مقابله با نقش منطقه اى ايران) نيز 
به عنوان موضوعى جهت مذاكره، مطرح شود، مشروط بر آنكه در 

اين مرحله، در چارچوب مسائل عمومى طرح شود.
طرف آمريكايى در مذاكرات منتهى به خروج آمريكا از برجام، طبق 

سند دوم، دو مطلب اصلى از طرف اروپايى خواسته است:
يك: سه دولت اروپايى (فرانسه، آلمان و انگليس) متعهد شوند كه 

با نقش سپاه پاسداران ايران در منطقه مقابله كنند. 
دو: سه كشور اروپايى متعهد شوند تا با نقشى كه حزب اهللا در لبنان 

دارد مقابله كنند. 
طبق اين ســندها آمريكا مقابله با حــزب اهللا را موضوعى تقريباً 
مستقل [از سپاه پاسداران ايران] ديده است. آمريكا در اين مذاكرات 
از طرف اروپايى ضمانت خواسته تا وارد فعاليت  جمعى براى مهار 
فعاليت حزب اهللا در لبنان شــوند. اين يكى از شروط آمريكا براى 
طرف اروپايى بوده تا ميانجيگرى آنان بين تهران و واشنگتن جهت 

ماندن در برجام [يا مهار پيامدهاى خروج از آن] را بپذيرد.
اين منبع كه نامش فاش نشده گفته آنچه در طرح آمريكا خطرناك 
به نظر مى رســد اين اســت كه دولت ترامپ به شكل خطرناكى 
سياســت ضدحزب اهللا را افزايش داده و از دو زاويه كه قبالً وجود 
نداشــته به موضوع نگاه مى كنــد؛ اول اينكه آمريكا قبالً فعاليت 
خارجى حزب اهللا را جزئى از فعاليت سپاه پاسداران ايران در منطقه 
قلمداد مى كرد، اما اخيراً در سند شماره دو، حزب اهللا موجوديت و 

فعاليتى موازى با سپاه در منطقه انگاشته شده نه فعاليتى تابع سپاه. 
دوم اينكه آمريكا تا پيش از اين -مثل اروپايى ها و حتى كشورهاى 
عربى خليج فارس- خواســتار توقف فعاليت حزب اهللا در خارج از 
لبنان بود و با نقش سياسى و حتى نظامى آن به شكل دفاعى در 
داخل لبنان، كارى نداشتند؛ اما مواضع جديد آمريكا -آن طور كه 
در اين ســندها به عنوان شرطى جهت ماندن در توافق هسته اى 
آمده- نشــان مى دهد آمريكا از طرف اروپايى تعهد خواسته كه با 

نقش حزب اهللا در لبنان مقابله كنند. 
به گفته اين منبع، جان بولتون مشاور امنيت ملى دولت ترامپ و 
مايك پمپئو وزير خارجه دولت آمريكا پشت طرح مقابله آمريكا با 
حزب اهللا در منطقه و لبنان هســتند و در مذاكرات آمريكا با سه 
كشور اروپايى در سطح كارشناسان بلندپايه درباره برجام، تالش 

كرده اند كه [هدف] اين نظرشان همچنان مبهم باقى بماند. 
گفته مى شــود اين موضوع موجب اعتراض طرف اروپايى شده و 
آنان به اين نتيجه رسيده اند كه در موضوع مذاكرات براى ماندن در 
برجام، آمريكا نه تنها خواستار رعايت شروطى از جانب ايران است، 
بلكه از كشورهاى اروپايى خواستار «ضمانت» است. بزرگ تر شدن 
موج اين اعتراض در اروپا همان چيزى است كه سبب شد ترامپ 

بگويد كه خروجش از توافق، اروپا را هدف نگرفته است.
به گفته منبع مطلع، سه كشــور اروپايى در مذاكرات خود در دو 
هفتــه منتهى به خروج آمريكا از برجام، در خصوص «دادن تعهد 
براى مقابله با نقش حزب اهللا در لبنان» تحفظ نشان داده و گفته اند 
كه اين مسئله تغييرى ريشه اى در سياست كشورهايشان در قبال 
حزب اهللا ايجاد مى كند و اين مسئله نيازمند بررسى و طرح آن در 
باالترين سطح سياسى در كشورشان است. با اصرار آمريكا بر اين 
موضوع، توافق شده اســت كه موضوع براى بررسى به ديدارهاى 
قريب الوقوع در ســطح وزيران خارجه آمريكا و سه كشور اروپايى 
و در صورت نياز به ديدارهاى سران اين كشورها، ارجاع داده شود. 

معاون اول رئيس جمهور:
تصور مى كردند با گفت و گو مى توان 

جلوى اشغال فلسطين را گرفت
مهر: معاون اول رئيس جمهور با اشــاره به 
خروج آمريكا از برجــام، گفت: برخى حكام 
اسالمى كه ســعى كردند با اسرائيل نمايش 
هماهنگــى بدهند، بايد از مردم خودشــان 

خجالت بكشند.
اســحاق جهانگيرى در مراسم بهره بردارى 
از نخستين كارخانه توليد انبوه فراورده هاى 
ســلولى منطقه افزود: در شــرايط عجيب و 
غريبى قرار گرفتيم. پس از 70 سال از اشغال 
ســرزمين فلســطين در مقطعى بوديم كه 
عده اى تصور مى كردند با گفت و گو مى توان 
جلوى خونريزى و اشــغال بيشتر را گرفت، 
اگرچه افــراد انقالبى معتقد بودند بايد رژيم 
صهيونيستى از سرزمين اشغالى خارج شود، 
حاال براى يك نمايش از سوى رئيس جمهور 

آمريكا حدود 60 نفر به شهادت رسيدند.
وى ادامه داد: متأسفانه اين از بى عرضگى برخى 
حكام اسالمى است كه سعى كردند با اسرائيل 
نمايش هماهنگى بدهند و اين ها بايد از مردم 

خودشان خجالت بكشند.

مهر: رئيس ســازمان انــرژى اتمى گفت: 
اگر اروپايى ها تضمين هاى الزم را بدهند، 
ضرورتى بر برگشــت پذيرى نخواهد بود؛ 
در غير اين صورت، به شــرايطى به مراتب 

باالتر از قبل برجام بازخواهيم گشت.
على اكبر صالحى در حاشــيه نشســت با 
كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلــس، در پاســخ به ســؤالى مبنى بر 
اينكه تــا چه اندازه به مذاكره با اروپايى ها 
اميد داريد، اظهار داشــت: بايد صبر كرد 
و ديد؛ مــا مذاكرات را بر اســاس اعتماد 
پيش نمى بريم. وى با بيان اينكه اين طور 
نيست بخواهيم مذاكرات با اروپايى ها را با 
خوش بينى پيش ببريم، گفت: اســاس بر 
بى اعتمادى اســت؛ رهبرى معظم انقالب 
هم تأكيد فرمودند كــه بايد تضمين هاى 
الزم گرفته شود؛ اين اصل گرفتن تضمين، 
نشان از بى اعتمادى جمهورى اسالمى به 
مجموعه كشــورهاى غربى كه مشــغول 

مذاكره با ما هستند، دارد.

سپاه نيوز: فرمانده كل سپاه گفت: مردم منطقه 
با فداكارى هاى خود شيرينى پيروزى را چشيدند 
و ملت فلسطين نيز با همين استقامت مى تواند 
طعم شــيرين پيروزى را در آينــده اى نزديك 
بچشد. سرلشكر محمدعلى جعفرى در حاشيه 
مراسم افتتاح بيمارستان تخصصى دندانپزشكى 
شهيد شــكرى در جمع خبرنگاران با اشاره به 
اقــدام آمريكا در انتقال ســفارت خود به قدس 
اشــغالى و شــهادت بيش از 50 فلسطينى در 
چند روز اخير اظهارداشت: دنيا پر از ظلم و جور 
رژيم غاصب صهيونيستى و آمريكاست و برخى 
كشورهاى خائن منطقه كه نام اسالم را هم يدك 
مى كشند، در اين ظلم و ستم به مردم مظلوم و 
مسلمان منطقه شريك هستند و اين مسئله براى 
جهانيان آشكار است. وى افزود: اين استقامت و 
پايدارى كه به تبعيت از انقالب اسالمى در سطح 
منطقه انجام مى گيرد، به دليل درس هايى است 
كه از مقاومت بويژه جمهورى اسالمى و جنگ 
هشت ســاله و حوادث ديگرى مثل استقامت 
جنوب لبنان، سوريه و يمن به دست آمده است.

فارس: رئيس كميسيون ويژه بررسى برجام در 
مجلس نهم گفت: در مذاكرات ژنو الزامى براى 
آينده پذيرفته شد و آن قانون «همه يا هيچ» بود، 
در نتيجه اگر امروز ادعا كنيم برجام نابود شده، 
ادعاى غلطى نيست چون بعضى طرفين برجام 

اكنون در آن حضور ندارند.
عليرضا زاكانى ديروز در نشست خبرى با عنوان 
«پــاى درس برجام» كه با حضــور خبرنگاران و 
اصحاب رسانه برگزار شد، با اشاره به اينكه يكى از 
درس هاى برجام اين است كه منافع ملى را نبايد 
دستخوش رقابت هاى انتخاباتى كنيم، اظهارداشت: 
صنعت هســته اى كشــور از زمانى آسيب خورد 
كه به عنــوان يك مؤلفه در رقابت هاى انتخاباتى 
مدنظر قرار گرفت، درحالى كه اگر منافع ملى را به 
التهابات و انتخابات گره بزنيم، در اين رقابت هاى 
ذبح خواهد شــد. وى از نبود اعتماد به دشمن به 
عنوان درس دوم برجــام نام برد و گفت: ما براى 
عبور از مشكالت كشور با دو رويكرد مواجهيم؛ اول 
اولويت دادن به ظرفيت هاى داخلى و در عين حال 

بهره مندى از ظرفيت هاى منطقه اى و جهانى.

رئيس سازمان انرژى اتمى:زاكانى در نشست «پاى درس برجام»:سرلشكر جعفرى در جمع خبرنگاران:
پايدارى و مقاومت در منطقه 

به تبعت از انقالب اسالمى است
طبق قانون «همه يا هيچ»  

برجام نابود شده است
مى توانيم به شرايطى به مراتب 

باالتر از قبل برجام بازگرديم

چهره خبر

آمريكا پرده اى جديد از دشمنى ها را رو كرد
رئيس كل بانك مركزى 

در ليست تحريم
فارس: وزارت خزانه دارى آمريكا در دومين 
دور از اعمــال تحريم عليه ايرانيان از زمان 
خروج اين كشــور از برجام، ولى اهللا سيف 
رئيس كل بانك مركزى جمهورى اسالمى 

ايران را تحريم كرد.
نام اين مســئول بلندپايه اقتصــادى ايران در 
كنــار نام يك ايرانى به نــام «على طرزعلى» و 
دو تبعــه عراقى و لبنانى بــه نام هاى «حبيب 
كريم» و «محمد قصير» در آخرين به روزرسانى 
تحريم هاى ايران در صفحــه دفتر نظارت بر 
دارايى هاى خارجــى وزارت خزانه دارى آورده 
شده اســت. قصير رئيس بانك عراقى «البالد» 
اســت كه اين نهــاد مالى هم تحريم شــده 
است. حبيب كريم هم بر اساس بيانيه وزارت 
خزانه دارى آمريكا، از اعضاى مقاومت اسالمى 

لبنان است.
آنطور كه آمريكايى ها اعالم كرده اند، سيف به 
دليل ارتباط با نيروى قدس ســپاه پاسداران 
انقالب اســالمى و تحــت عنــوان «اقدامات 

ضدتروريستى» تحريم شده است.
ولى اهللا سيف مشمول تحريم هاى ثانويه آمريكا 
شده يعنى تبعيت از اين تحريم براى همه اتباع 
و نهادهاى آمريكايــى و همه اتباع و نهادهاى 
كشــورهاى خارجى كه نمى خواهند مشمول 

تحريم هاى آمريكا شوند، الزم االجرا است.

سعيد شعرباف تبريزى

خبر

 تيام فرشته نجات استقالل و شفر
در انتظار دربى سرخابى در آسيا

ورزش: اســتقالل تهران دربى ايرانى ها در آسيا را به سود خود به پايان برد تا بعد 
پرسپوليس دومين نماينده ايران در مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا لقب 
گيرد. ديدار برگشت استقالل و ذوب آهن در يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا با 
برترى 3 بر يك آبى پوشان به پايان رسيد تا اين تيم در مجموع با برترى 3 بر 2 به 

مرحله يك چهارم نهايى ليگ قهرمانان آسيا صعود كند. 
دو تيم اســتقالل و ذوب آهن دور برگشت در يك هشتم نهايى ليگ قهرمانان آسيا 
ديشب برابر هم قرار گرفتند كه اين ديدار در پايان با برترى 3 بر يك شاگردان شفر 
به اتمام رسيد تا استقالل با نتيجه مجموع 3 بر 2 به جمع هشت تيم برتر آسيا صعود 
كند. گل هاى استقالل را در اين ديدار مامه تيام در دقايق 11 از روى نقطه پنالتى ، 
41 و 64 به ثمر رساند و تك گل ذوب آهن را نيز قاسم حدادى فر در دقيقه 65 وارد 

دروازه استقالل كرد.
روز دوم خرداد ماه قرعه كشى مرحله بعد ليگ قهرمانان آسيا برگزار خواهد شد و 

ممكن است شاهد دربى سرخابى در مرحله بعدى ليگ قهرمانان آسيا باشيم.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  چهارشنبه 26 ارديبهشت 1397  29 شعبان 1439 16 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8686    

روزنامـه صبـح ايـرانآستان

امشب، آيين استقبال از ماه رمضان در حرم امام رضا(ع)  آستان: همزمان با روزهاى پايانى ماه شعبان المعظم، آيين استقبال از ماه مبارك رمضان در حرم مطهر امام رضا(ع) با حضور عموم زائران و 
مجاوران برگزار مى شود. مراسم استقبال از ماه مبارك رمضان شامگاه چهارشنبه 26 ارديبهشت  ماه با سخنرانى توليت آستان قدس رضوى در رواق امام خمينى(ره) حرم رضوى با حضور عموم زائران و مجاوران برگزار 

مى شود. اين برنامه پس از اقامه نماز مغرب و عشا آغاز مى  شود و در آن ميثم مطيعى به مديحه سرايى خواهد پرداخت.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r انتشار فراخوان جشنواره بين المللى كتاب سال رضوى 
در 65 كشور

آستان: در راســتاى اشاعه و ترويج 
فرهنگ رضوى، مشــاركت و حضور 
دانشمندان، انديشمندان، نويسندگان 
و صاحبــان آثــار حــوزه فرهنــگ 
رضوى، فراخوان يازدهمين جشنواره 
بين المللــى انتخــاب كتاب ســال 
رضوى از طريق رايزنى هاى فرهنگى 
جمهورى اســالمى ايران، در سراسر 

دنيا منتشر شد. دبير اجرايى جشنواره بين المللى انتخاب كتاب سال رضوى با بيان اين 
خبر گفت: اين فراخوان به سه زبان فارسى، انگليسى و عربى از طريق نمايندگى سازمان 
فرهنگ و ارتباطات اسالمى خراسان رضوى براى 80 رايزن و نماينده فرهنگى جمهورى 

اسالمى ايران در 65 كشور جهان منتشر شد.
 مهدى قيصرى نيك با اشاره به اينكه يازدهمين جشنواره بين المللى انتخاب كتاب سال 
رضوي شامل بخش هاى مختلفي مانند كتاب هاى چاپى، كتاب هاى ديجيتال، پايان نامه 
و رســاله، حمايت از آثار رضوى و ناشر فعال مى شود و آثار ارسالي بايد داراي يكي از 
بخش هاي پنجگانه با موضوع امام رضا(ع) و خاندان آن حضرت باشد كه طي سال هاى 
1396و1397منتشر شده باشد، افزود: آثار ارسالى با موضوع امام رضا(ع) و خاندان امام 
رضا(ع) شامل  حضرت موسى الكاظم(ع)، حضرت جواد االئمه(ع)، حضرت حسين بن 
موسي الكاظم(ع)، حضرت احمد بن موسي الكاظم «شاهچراغ»(ع)، و حضرت فاطمه 
معصومه(س) در هر يك از بخش هاى پنجگانه، در جشنواره شركت و مورد ارزيابى و 

داورى قرار مى گيرند. 

از آبان 94 تا ارديبهشت 97 صورت گرفته است
تجزيه و تحليل نزديك به 2 هزار سخنرانى حرم رضوى

آستان: مديريت پژوهش هاى معاونت 
تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى 
از 94/7/2 تاكنــون بيــش از 1930 
جلسه سخنرانى حرم رضوى را مورد 
ارزيابى، نظارت و تجزيه قرار داده كه 

نتيجه آن نمره 81 شده است.
مدير پژوهش هــاى معاونت تبليغات 
اســالمى آســتان قدس رضوى در 

هم انديشى تخصصى سخنرانان حرم رضوى كه با حضور مبلغان و واعظان حرم مطهر 
رضوى برگزار شد، به ضرورت تشكيل هيئت هاى علمى در حرم مطهر رضوى اشاره و 
اظهار كرد: به منظور اينكه در حرم رضوى نظام تمام موضوعات فرهنگى و معرفتى به 
صورت منسجم باشد، معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى مجموعه اى از هيئت 
و گروه هاى علمى را تشكيل داد تا فرآيند تحليل و تأييد محتواهاى تبليغى و فرهنگى 
حرم را مورد بررســى كامل قرار دهد. مهدى لســانى ادامه داد: مديريت پژوهش هاى 
معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى از 94/7/2 تاكنون بيش از 1930 سخنرانى 

را مورد ارزيابى، نظارت و تجزيه قرار داده كه نتيجه آن نمره 81 شده است.

خميرمايه رضوى، لوح برتر همايش ملى مديريت و اقتصاد 
مقاومتى را دريافت كرد

آستان: سرپرست شركت خميرمايه رضوى گفت: اين شركت موفق به دريافت لوح برتر 
استان در اولين همايش ملى مديريت، اقتصاد و اقتصاد مقاومتى شده است.

دكتر احسان اژدرى افزود: در اين همايش كه توسط معاونت حوزه اقتصادى استاندارى 
و خانه صنعت و معدن استان برگزار شده، شركت خميرمايه رضوى موفق به دريافت 
لوح برتر اســتان در بين 216 شركت مورد ارزيابى شده است. وى ادامه داد: اين لوح، 
براساس ارزيابى صورت گرفته در زمينه رعايت سيستم هاى استاندارد در توليد و افزايش 
بهره ورى، شفافيت مالى، معتبرترين نقش توليدى در حوزه تخصصى، رشد شاخص هاى 

بهره ورى و تحقق شاخص هاى اقتصادى مقاومتى و... به اين شركت اهدا شده است.

خـــبر

حضور  با  خجسته نيا   مهناز  قدس/   
حجت االسالم و المسلمين رئيسى، توليت آستان 
قدس رضوى از 10 محصول مركز فناورى اطالعات 
و فضاى مجازى آستان قدس رضوى رونمايى شد.

آيين رونمايى از 10 طرح و سامانه جديد آستان 
قدس رضوى در حوزه مركز فناورى اطالعات و 
فضاى مجازى آستان قدس رضوى روز گذشته 
در مراســمى با حضــور توليت آســتان قدس 
رضوى و جمعى از مديــران فناورى اطالعات و 
فضاى مجازى كشور و نخبگان و متخصصان اين 
حوزه ها در سالن همايش هاى بنياد پژوهش هاى 

اسالمى آستان قدس رضوى برگزار شد.
سامانه اينترنتى خيرات و نذورات رضوى، سامانه 
نرم افزارى مركز پاســخگويى به مســائل دين، 
سامانه حســابدارى نوين آستان قدس رضوى، 
طراحى، توليد و اســتقرار سامانه جامع امالك 
و اراضى، ســامانه امداد مســتضعفان، ســامانه 
دفاتر پيشــخوان محرومين، سامانه ساماندهى 
خدمت خادم ياران رضوى، سامانه اطالعاتى منابع 
انسانى، ســامانه ميهمانسراى حضرت رضا(ع) و 
ســامانه #8* طرح هايى بودند كه در اين مراسم 

رونمايى شدند.

 بايد در فضاى مجازى نقش آفرين باشيم 
توليت آســتان قدس رضوى در اين مراسم طى 
سخنانى، گفت: پيام رسان هاى داخلى بايد يك 
آغاز براى حركتى عظيم در حوزه فضاى مجازى 

كشور باشند.
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى با 
اشاره به نفوذ شبكه هاى مجازى به تمام اليه هاى 
زندگى اجتماعى امروز، بر لزوم فعال بودن در اين 

عرصه تأكيد كرد. 
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه 
ما بايد در فضاى مجازى براى عرصه هاى علم و 
فناورى سهيم باشيم، گفت: آستان قدس رضوى 
نيز مصمم اســت با اقدام هايى پيشرفته در اين 
حوزه، زمينه تسهيل و تسريع در ارائه خدمات به 

زائران بارگاه منور رضوى را فراهم آورد.
وى اقدام هاى انجام شــده از سوى مركز فناورى 
اطالعات و فضاى مجازى آستان قدس رضوى را 
در خور تحسين عنوان كرد و افزود: توسعه اين 
فعاليت ها دغدغه اى جدى در حوزه پاسخگوى به 

نياز زائران براى انجام يك زيارت دلنشين بود.
حجت االسالم  والمسلمين رئيسى گفت: اگرچه 
غرب آغازگر در فضاى مجازى بوده، اما ما نيز 
بايــد در اين فضا نقش آفرين باشــيم و نبايد 
در بســتر اطالعاتى و ارتباطى فضاى مجازى 
منفعالنــه رفتــار كنيم تــا ديگران بــراى ما 

برنامه ريزى كنند و بستر فراهم سازند.
وى با تأكيد بر اينكه جوانان با استعداد و متخصص 
ايرانى مى توانند در توسعه و ارتقاى فضاى مجازى 
سهيم باشــند، ابراز كرد: در حوزه فضاى مجازى 

و جهان شبكه اى بايد گام هاى مؤثرترى برداشته 
شــود و مردم و نظام مقدس اسالمى بايد سهم 

جدى از اين فضا در سطح جهان داشته باشند. 
حجت االســالم  والمســلمين رئيســى گفت: 
پيام رســان هاى داخلــى بايد يك آغــاز براى 
حركتى عظيم در حوزه فضاى مجازى و فناورى 
اطالعات باشــند، نبايد به برخوردارى از چند 
پيام رسان بسنده شــود، بلكه بايد حوزه نفوذ 
خود را در بخش ها و جنبه هاى مختلف فضاى 

مجازى توسعه و ارتقا بخشيم.

 تا تحقق دولت الكترونيك 
راه زيادى در پيش داريم 

توليت آســتان قدس رضوى با اشاره به ضرورت 
ورود همه دستگاه ها براى ايجاد توسعه شبكه هايى 
در فضاى مجازى جهت تسهيل و تسريع خدمات 
به زائران اين بارگاه از مبدأ تا مقصد اظهار داشت: 
قطعاً با اســتفاده از نرم افزارهاى فضاى مجازى 
مى توان تمام مسايل مرتبط با زائر از رفت و آمد 
گرفته تا اقامت و همه نيازهاى شهرى او را به نحو 

احسن برطرف كرد.
لمســلمين  ا م و سال ال حجت ا
رئيســى بــا تأكيد بــر اينكه 
انجــام اين امــور نبايد صرف 
قدس  آســتان  فعاليت هــاى 
رضوى باشــد، گفت: مى طلبد 
و  همــه مســئوالن شــهرى 
استانى براى استفاده از ظرفيت 
فضاى  در  اجرايى  دستگاه هاى 
مجازى مشاركت داشته باشند.

توليت آســتان قــدس رضوى 
اضافه كرد: رمز موفقيت، توسعه 
و عملياتى شدن ظرفيت فضاى 
مجازى در ادارات، پيشــگامى 
مديــران و مشــاركت تمــام 

بخش ها و اليه هاى يك سازمان ادارى است.
وى با اشــاره بــه اينكه تا تحقــق كامل دولت 

الكترونيك راه زيادى در پيش داريم و براى اين 
مهم نياز به ســاماندهى صددرصدى تمام امور 
براســاس دولت الكترونيك هستيم، عنوان كرد: 
ارتباطات آستان قدس رضوى با مراكز فرهنگى، 
علمى و مذهبى جهان اسالم بايد بيش از پيش 
توسعه يابد و تقويت شود كه در اين مسير فضاى 

مجازى بستر و ظرفيتى بسيار خوب است.
توليت آســتان قدس رضوى با اشاره به اينكه 
از گذشــته نيز گام هايــى در اين خصوص در 
جهت ارتباطات درون ســازمانى برداشته شده، 
افزود: اما خرسنديم امروز با همكارى بخش هاى 
مختلف از اقدام هايى 10 گانه به جهت تعميم 
ارتباطات برون ســازمانى در فضــاى مجازى 

رونمايى مى شود.
حجت االسالم والمســلمين رئيسى ورود مركز 
فناورى اطالعات و فضاى مجازى آستان قدس 
رضوى را براى تهيه نرم افزارهايى در بخش هاى 
مــورد نياز زائران در بخش هايى چون امالك و 
موقوفات، نذر، خيــرات، امداد و غذاى متبرك 
گامــى با اهميت در توســعه ارتباطات بيرونى 
آستان قدس رضوى برشمرد و اظهار اميدوارى 
كرد اين اقدام ها در جهت پاســخ به انتظارات 
عموم از اســتفاده مطلوب ظرفيت هاى آستان 

قدس رضوى به كار گرفته شود.
به گفته وى ارتباط بــا زائران خارجى و پيوند 
با زائران جوان اين بــارگاه نيز در عرصه علم و 
فناورى و فضــاى مجازى بايد 
مورد توجه قــرار بگيرد چراكه 
معتقديــم زيــارت آغــاز يك 
حركت و جريانى فرهنگى است.
لمســلمين  ا م و سال ال حجت ا
رئيســى با تأكيد بر اينكه كار 
علمــى و اســتفاده از فناورى 
روز بــراى انجام تمــام امور در 
اصل  آستان قدس رضوى يك 
مهم است، گفت: تمام بخش ها 
و حوزه هاى حرم مطهر بايد از 
برخوردار شوند،  فناورى  علم و 
كار دانــش بنيــان را به هيچ 
عنوان تنها مختص به حوزه هاى 
اقتصادى نمى دانيم، بلكه تمام امور حرم مطهر 

بايد مبتنى بر علم و فناورى نوين باشد.

حجت  االسالم والمسلمين رئيسى در مراسم رونمايى 10 محصول مركز فناورى اطالعات آستان قدس رضوى تأكيد كرد 

پيام رسان هاى داخلى؛ آغازى بر حركت عظيم در فضاى مجازى

ما نيز بايد در اين 
فضا نقش آفرين 
باشيم و نبايد در 

بستر اطالعاتى 
و ارتباطى فضاى 
مجازى منفعالنه 

رفتار كنيم تا 
ديگران براى ما 

برنامه ريزى كنند و 
بستر فراهم سازند

بــــــــرش

در راســتاى اشاعه و ترويج 
فرهنگ رضوى، مشــاركت و حضور 
دانشمندان، انديشمندان، نويسندگان 
و صاحبــان آثــار حــوزه فرهنــگ 
رضوى، فراخوان يازدهمين جشنواره 
بين المللــى انتخــاب كتاب ســال 
رضوى از طريق رايزنى هاى فرهنگى 
جمهورى اســالمى ايران، در سراسر 

هاى معاونت 
تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى 

جلسه سخنرانى حرم رضوى را مورد 
ارزيابى، نظارت و تجزيه قرار داده كه 

هــاى معاونت تبليغات 
اســالمى آســتان قدس رضوى در 

خبر

تبديل مشهد به مرجع علمى جهان اسالم
 سياست مهم آستان قدس رضوى

قدس: قائم مقام توليت آســتان قدس رضوى گفت: تبديل مشهد به عنوان مرجع علمى جهان 
اسالم، سياست مهم آستان قدس رضوى است. 

سيد مرتضى بختيارى روزگذشته در آيين رونمايى از اقدام هاى مركز فناورى اطالعات و فضاى 
مجازى آســتان قدس رضوى كه در بنياد پژوهش هاى آســتان قدس رضوى برگزار شد، افزود: 
الزامات تحقق اين سياســت نيز تدوين و ابالغ شده است.  قائم مقام توليت آستان قدس رضوى 
افزود: اميد مى رود تالش هاى زيرساختى كه در حوزه فناورى صورت گرفته، ما را به آن اهداف بلند 
برساند. بختيارى اضافه كرد: يكى از شعارهاى توليت  آستان قدس رضوى، شعار تكريم زائر از مبدأ 
تا مبدأ بوده كه كار بسيار سنگينى است. بختيارى افزود: اين موضوع شايد در نگاه اول نشدنى 
باشــد، اما به لطف خدا با استفاده از فناورى روز و با توسعه مفهوم خادم و مخدومى قابل تحقق 

است، خوشبختانه در اين عرصه نيز به توفيقات خوبى نائل آمده ايم.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
چهارشنبه  26 ارديبهشت 1397  29 شعبان 1439 16 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8686      

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

توزيع نخستين سبد غذايى 97 در آستانه رمضان   تسنيم: وزير كار از توزيع نخستين مرحله توزيع سبد غذايى سال 97 در آستانه ماه مبارك رمضان خبر داد. على ربيعى ادامه داد: توزيع مواد غذايى در ادامه 
سال هاى قبل است و ارزش غذايى ارزش ريالى اين سبد 130 هزار تومان براى خانواده هاى كامل است كه شامل گوشت قرمز، مرغ، تخم مرغ، برنج، حبوبات و ماكارونى، لبنيات، روغن مايع و غيره مى شود. درهمين حال 
فخريان رئيس اتحاديه فروشگاه هاى زنجيره اى با بيان اينكه كاالهاى اساسى 10 درصد گران شده اند، گفت: نمى توان گفت كه اين افزايش سبب سود توليد كننده شده، بلكه فقط قسمتى از هزينه ها را پوشش داده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
طرح تحقيق وتفحص از خودروسازان درمجلس كليد خورد

 احتكار 90 هزار خودرو از شايعه تا واقعيت 
اقتصاد: ايران خودرو و ســايپا اظهارات 
نادرقاضى پور عضو كميســيون صنايع 
مجلس مبنى براحتكار 90 هزارخودرو 
توسط اين دوخودروساز با هدف فروش 
بــه قيمت هاى جديــد ارزى را تكذيب 
كردند. قاضى پور تأكيد كرده بود سايپا 
نزديك به60 هزار و ايــران خودرو 30 
هزار خودرو احتكار كرده انددرمقابل خودروســازها تأكيد كرده اند دپو اين تعداد 
خودرو درپاركينگ اين دوشركت غير ممكن است. وى تأكيد كرد: اگرچه اعضاى 
كميسيون صنايع و معادن مجلس در خصوص گران شدن يا گران نشدن قيمت 
خودرو با يكديگر اختالف نظر دارند، اما طرح تحقيق و تفحص از خودروسازى ها 
توســط اين كميسيون آماده شــده تا براى رأى گيرى در صحن مجلس مورد 
بررسى قرار گيرد. دراين باره تالش زيادى شد تا ضمن گفت و گو با نادر قاضى پور 
وى مستندات خود را ارائه كند، اما امكان اين گفت و گو فراهم نشد درعين حال 
نادر قاضى پور كه اين خبر را در گفت وگو با خانه ملت تأكيد كرده بود اين بار در 

گفت و گو با فارس هم همين موضوع را دوباره تاييد كرد.
گفتنى است شــركت خودروســازى ســايپا در مورخ 97,2,4 براى خريداران 
خودروهاى پيش فروش خود دعوت نامه صادر كرده تا خريداران مابه التفاوت وجه 
خريد خودرو را تا تاريخ 97,2,15 براســاس بخشنامه 97,2,4 پرداخت و سپس 
خودرو خود را تحويل بگيرند در اقدامى متناقض با حقوق شــهروندى با صدور 
بخشــنامه  اى در مورخ 97,2,8 بخشــنامه قبلى به تاريخ 97,2,4 را باطل كرده 
و با افزايش حدود 10 درصدى قيمت خودروها در بخشــنامه جديد از مشتريان 

خواسته تا نسبت به تكميل وجه خودرو اقدام كنند.
اما على انصارى عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس در اين رابطه به فارس 
گفت: اعضاى كميسيون نامه اى به وزير صنعت ارسال كرده اند و در آن خواستار 

شده اند كه به موضوع افزايش قيمت  خودروهاى پيش فروش رسيدگى شود. 
وى با بيان اينكه خودروسازان در سال گذشته با دالر 3200 تومانى خودروهاى 
خود را توليد كرده اند، گفت: اين خودروسازان از پيش فروش خودرو خود با قيمت 
دالر 3200 تومانى امتناع كرده اند تــا خودروهاى خود را با دالر 4200 تومانى 
بفروشند. در همين حال تسنيم گزارش داد همزمان با روند افزايشى قيمت انواع 
محصوالت خودروسازان، ايران خودرو قيمت خانواده دنا را 5ميليون تومان افزايش 
داد. براساس مصوبه جديد ايران خودرو دنا معمولى با رشد 4 ميليون و 116 هزار 
تومانى با قيمت 46 ميليون و 991 هزار و 600 تومان، دنا پالس با رشد 4 ميليون 
و 665 هــزار تومانى با قيمت 53 ميليون و 268 هزار تومان و دنا پالس توربو با 
رشد 5 ميليون و 88 هزار تومانى با قيمت 58 ميليون و 90 هزار و 400 تومان 
به فروش مى رسد.البته اين شركت هفته گذشته هم به صورت چراغ خاموش قيمت 

سه محصول خود را حدود 5 ميليون تومان افزايش داده بود.

نرخ سود برخى بانك ها 21 درصد شد!
اقتصاد: تعدادى از بانك هاى خصوصى كه اين روزها به راحتى از مصوبه شوراى 
پول و اعتبار و دســتور بانك مركزى تخطى كرده اند به سپرده گذاران سودهاى 

باالى 21 درصد مى پردازند.
تخلف بانك ها از مصوبه سودى شوراى پول و اعتبار بعد از تشديد تالطم هاى ارزى 
در بازار زده شــد و زمانى شدت گرفت كه بانك مركزى در بسته مديريت بازار 
ارز مجوز انتشار اوراق گواهى 20 درصدى را براى دوره چند روزه به بانك ها داد.

به گزارش تسنيم اين درحالى است كه طبق مصوبه شوراى پول و اعتبار نرخ سود 
سپرده هاى يكساله 15 درصد و سپرده هاى كوتاه مدت 10 درصد تعيين شده و 

بانك ها ملزم به اجراى اين مصوبه سودى هستند.
به گزارش تســنيم برخى از اين بانك هاى خصوصــى در طرح هاى خاص خود 
سودهاى باالى 21 درصد را به مشترى پيشنهاد مى دهند؛ اين بانك ها مى گويند: 

سود 21 درصدى هر ماه به حساب مشترى واريز مى شود.

گزارش خبرى

خبر

هزار خودرو احتكار كرده انددرمقابل خودروســازها تأكيد كرده اند دپو اين تعداد 

 اقتصاد/ زهرا طوســى  شواهد حاكى 
اســت كه طــى ســال هاى اخيــر تعداد 
شــركت هايى كه با اعالم ورشكستگى از 
عرصه تجارت و توليد كنار مى روند افزايش 
يافته اســت، البته در حالى كه تداوم ركود 
در اقتصــاد ايران عالوه بر ايجاد موانع براى 
توســعه و اشتغال سبب توقف فعاليت ها و 
تعطيلى شده برخى نيز از اين دوربرگردان، 
راه فــرارى براى نپرداختن ديون، ماليات و 

نپرداختن عوارض قانونى ساخته اند. 
عباس پوريانــى رئيــس كل دادگاه هاى 
عمومــى و انقالب تهــران با 
ارائه آمارى اعالم كرده است 
كــه در هر مــاه 90 پرونده 
ورشكستگى و انحالل شركت 
به دادگاه هــاى تهران ارجاع 
مى شود. هر چند به گفته وى 
برخى افراد با سوء استفاده از 
ظرفيت هاى قانونى اين امكان 
را براى خود فراهم مى كنند 
تا با تقلب و تهيه مدارك غير 
واقعى و جعلى از مسئوليت ها 
و پرداخــت معوقات بانكى و 
ديون خود فــرار كنند. وى 
به اين نكته هم تأكيد كرده 
اســت كه بررســى ها نشان 
مى دهد بيشــتر افرادى كه 
ورشكســتگى  درخواســت 

داده اند از بانك ها وام هاى كالن گرفتند. 

 علل ورشكستگى
محمد حســين برخوردار، 
كارشــناس اقتصــادى، با 
بيان اينكه ماده 412 باب 
يازدهم قانــون تجارت در 
مورد ورشكســتگى تكاليفى را براى تجار 
و بازرگانان پيش بينى كرده اســت كه اگر 
از پرداخت ديون خود عاجز شــدند مكلف 
هســتند اعالم ورشكستگى كنند، توضيح 
مى دهد: بايد اين واقعيت را بپذيريم كه با 
توجه به اوضاع نابســامان اقتصادى ممكن 

اســت يك عده با مشكل نقدينگى مواجه 
شده باشند و نتوانند تعهداتشان را به موقع 
انجام بدهند يا اينكه زيان انباشته آن ها بيش 
از سرمايه شده باشد و توان ادامه فعاليت را 
نداشته باشند، بنابراين اعالم ورشكستگى 
بكنند؛ در مجموع معتقدم كه آمار اعالمى 

مربوط به ورشكستگان حقيقى باشد. 
برخوردار معتقد اســت كه فرار از پرداخت 
ديون بانكى نيز دليل محكمى براى اعالم 
ورشكســتگى نيســت، چرا كــه بانك ها 
ابزارهاى مختلفى بــراى ارزيابى دارند و با 
وثايقى كه از افراد مى گيرند نسبت به زنده 
كردن وام پرداخت شــده از ضامن ها اقدام 

مى كنند.
وى با تأكيد بر لزوم اصالح قانون تجارت، اين 
قانون قديمى را داراى برخى نواقص قانونى 
دانســت و افزود: متأسفانه قانون تجارت را 
بعد از چندين دهه هنوز نتوانستند به روز 
كنند، مجلس بايد هر چه زودتر نسبت به 
اصالح اين قانون براى برطرف كردن موانع 
كسب و كار كه در نهايت منجر به تعطيلى و

ورشكستگى مى شود اقدام كند.
عضو هيئت رئيســه اتاق بازرگانى ايران در 
عين حال معتقد است كه در زمينه انحالل 
شركت ها ممكن اســت سوءاستفاده هايى 
وجود داشته باشد و افراد براى فرار از برخى 
ديون خود شركت ثبت شده را منحل كنند 
در اين بين عده اى نيز هســتند كه ديگر 

توان رقابت در بازار كنونــى را ندارند و به 
خاطر مسائل اقتصادى پيش آمده كشور، 
ناچار بايد از رده خارج شــوند، اين ورود و 
خروج درســت مانند مرگ و تولد انســان 
هاســت كه با مرور زمان برخى بايد از اين 
عرصــه خداحافظى كنند و برخى در قالب 
ديگرى به فعاليت ادامه دهند. به گفته وى، 
طى چند 40 ساله بعد از انقالب بايد كارى 
مى كرديم كه ارزش افزوده ايجاد شــده در 
صنعت بيشــتر از دالل بــازى، فعاليت در 
بازار سكه و ارز يا ساختمان سازى باشد تا 
امروز شاهد از رده خارج شدن كارآفرينان 
از چرخــه صنعت نباشــيم، بــا اين حال 
هنوز هم حمايت از توليد داخلى از ســوى 
مصرف كنندگان، افزايش كيفيت و كاهش 
قيمت از ســوى توليد كنندگان و فرهنگ 
سازى و حمايت از سوى مسئوالن در اين 

باره مى تواند موثر باشد.

 كارفرمايان رانتى 
عليرضــا خــدا بخشــى 
و  كســب  حوزه  تحليلگر 
كار هم در اين باره با تأكيد 
بــر اينكه كه بايــد كامًال 
مشــخص باشــد كه بنگاه يا كارگاهى كه 
بسته مى شود خدماتى، توليدى يا تبديلى 
است تا بتوانيم علت اين ورشكستگى ها را 
بررسى كنيم به خبرنگار ما مى گويد: ممكن 

است ميزان ورشكستگى ها خيلى باالتر از 
رقم اعالم شده باشد، چون خيلى ها به خاطر 
پيچيده بودن مراحل قضايى حاضر نيستند 
اين مراحــل را طى كنند، با وجود اين باال 
بودن يا پايين بودن ميزان ورشكستگى ها 
دليل بر بد يا خوب بودن محيط كسب و كار 
نيست و بايد با استناد به آمارهاى مختلفى 

به اين مهم دست يافت.
وى درباره اينكه چه عللى سبب مى شود تا 
يك كارفرما به سمت ورشكستگى هدايت 
شــود با اشاره به اينكه كسانى هستند كه 
از اين مســير قانونى براى فرار از پرداخت 
بدهى به مردم و دولت سوء استفاده كرده 
و خودشان را معسر نشان مى دهند توضيح 
مى دهد: با اين حال مدل هاى ديگرى غير 
از تقلب يا مشكالت محيط كسب و كار را 
مى توان عنوان كرد كه سبب ورشكستگى 
خواهد شــد مثــالً كارفرماهايــى كه با 
مشــوق هاى دولتى بى دليل كارفرما شده 
اســت، بايد گفت فردى كه بدون داشتن 
مهارت هاى الزم براى يك كارفرما با ديدن 
تسهيالت و مشــوق ترغيب به بنگاه دارى 
شــده بــا ورود به اين محيــط و رو به رو 
شــدن با واقعيت هايى كه نياز به دانش و 
مهارت فنى الزم را دارد از ادامه راه انصراف 

مى دهد.
وى در عيــن حال تأكيد مى كند جداى از 
مهارت هاى فنى كه كارفرما بايد براى باقى 
ماندن در فضاى كسب و كار داشته باشد، 
در بحث راه اندازى كســب و كار نيز فردى 
كه وارد اين عرصه مى شــود بايد مشخص 
كند دقيقاً مى خواهد چه گلى به ســر بازار 
بزند، آيا محصول جديد براى عرضه دارد، يا 
جنس باكيفيت ترى را مى تواند توليد كند 
يا اينكه همان محصول كيفى را مى تواند با 
قيمت ارزان ترى به دســت مصرف كننده 
برساند. متأسفانه بخش زيادى از كارگاه هاى 
راه اندازى شده در ايران بدون توجه به اين 
نكته راهبردى اقدام به فعاليت مى كنند و 
بعد از مدتى چون حرف تازه اى براى گفتن 
ندارند در رقابت با ديگران از صحنه خارج 

مى شوند.

قدس از پشت پرده عالقه برخى كارفرمايان به انحالل شركت ها گزارش مى دهد

ورشكستگى خـودخواسته افزايش 20 درصدى 
حقوق كارمندان تضمين شد 

اقتصاد: افزايش حقوق امسال كارمندان اين 
روزها به مناقشــه جدى بين دولت و مجلس 
تبديل شده از يكســو افزايش تا 20 درصدى 
از ســوى مجلس براى امسال مصوب شد واز 
ســويى دولت افزايش بيــن 6 تا 12درصدى 
راتصويب كرده است.مجلسى ها افزايش 6تا12 
درصدى دولت راخالف عدالت عنوان مى كنند 
و معتقدنــد كه اين مصوبه شــكاف درآمدى 
رابيشتر مى كند.در اين راستا ديروز نمايندگان 
مجلس با دوفوريت طرح افزايش 20 درصدى 
حقوق كاركنــان دولت موافقت كردند. احمد 
اميرآبادى عضو هيئت رئيســه مجلس هم به 
عنوان طراح اين طرح گفت: با آيين نامه دولت 
كسى كه حقوقش هشت ميليون باشد افزايش 
500 هزار تومانى دارد و كســى كه حقوقش 
يك ميليون و 200 هزار تومان باشد، با افزايش 
12 درصدى تنها امســال 140 هزار تومان به 
حقوقش اضافه مى شود، اما منظور نمايندگان 
اين نبود. همچنين به گفته محمد مهدى مفتح 
سخنگوى كميسيون برنامه و بودجه مجلس با 
تصويب طرح استفساريه ميزان افزايش حقوق 
كاركنان دولت، راه براى افزايش 20 درصدى 
حقــوق كارمنــدان هموار شــد، بنابرمصوبه 
افزايش  برنامه وبودجه ميــزان  كميســيون 

پايين ترين طبقه 20 درصد خواهد بود. 

قيمت مسكن در تهران 
دو برابر مشهد است

ايسنا: بهروز ملكى تحليلگر بازار مسكن گفت: 
قيمت متوســط يك مترمربع در شهرستان 
تهران 5 ميليون و در مشهد حدود 2 ميليون 
و 300 هزار تومان است. از اين جهت متوسط 
قيمت مسكن در سال هاى 1371 تا 1396 در 
مشــهد 100درصد و در تهران بيش از 100 

درصد افزايش داشته است. 

ذره بين

 متأسفانه بخش 
زيادى از كارگاه هاى 
راه اندازى شده در 
ايران بدون توجه به 
اين نكته راهبردى 
اقدام به فعاليت 
مى كنند و بعد از 
مدتى چون حرف 
تازه اى براى گفتن 
ندارند در رقابت با 
ديگران از صحنه 
خارج مى شوند

بــــــــرش

حقوق كارمندان تضمين شد 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

ايجاد 450 هزار فرصت شــغلى در مناطق محروم كشــور مهر: رئيس ســتاد اجرايى فرمان امام از ايجاد 450 هزار فرصت شــغلى در مناطق محروم كشور خبر داد. محمد مخبر گفت: هر 
كدام از نعمت هاى خدادادى ما مى تواند مشــكل اصلى كشــور يعنى اشــتغال را حل كند. 2700 كيلومتر مرز آبى و معادن زيادى داريم همچنين 95 درصد توليد زعفران دنيا و متنوع ترين محصوالت 

صنايع دستى دنيا را داريم، اما استفاده خوبى نداريم. وى گفت: با اين پتانسيل نبايد براى ايجاد 5 ميليون شغل در مردم ايجاد اضطراب كنيم.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

يادداشت

خرده فرهنگ تحقير ملى، ميراث قاجار 
برخى معتقدند رسانه ها موجب سياه نمايى وانتشار نااميدى در جامعه مى شوند 
كه شايد فرضيه قابل قبولى به نظر برسد اما اگر به اين مهم توجه داشته باشيم 
كه رســانه ابزارى براى انتقال اخبار و رويدادهاى جامعه است متوجه خواهيم 
شد زمينه هاى اين سياه نمايى ها در ساختارهاى گوناگون اجتماعى، سياسى، 
اقتصادى و فرهنگى جامعه توليد و در قالب محصوالت رســانه اى بازتوليد مى 

شود. 
اول بايد در نظر بگيريم كه سياه نمايى از كجا توليد مى شود. 

قسمت عمده سياه نمايى حاصل نديدن مسائل در كليت شان است. زيرا بخشى 
از اين سياه نمايى ها ظاهرا واقعى هستند و اطالعاتى از عدم تحقق آرمان ها يا 
برنامه ها به ما مى دهند. ولى مشكل آن ها اين است كه اين عدم تحقق ها را در 

نسبت با مالحظات و مقدورات در نظر نمى گيرند. 
اين نديدن موانع بيرونى و داخلى در تحقق ماموريت ها و برنامه ها باعث مى شود 
كه واقعيت موجود به محاق رود. مثال اگر ما نقش تحريم و دخالت ها و فشارهاى 
خارجى را در عدم تحقق برنامه ها و يا امنيتى شدن حوزه عمومى در نظر نگيريم 
نمى توانيم فهم مناسبى پيدا كنيم و در اين شرايط است كه مى توانيم بگوييم 
نقد به سياه نمايى گرويده است. از طرف ديگر وجود يك فرهنگ مازوخيستى 

در سطح ملى باعث شكل گيرى سياه نمايى ها شده است. 
اسم اين را من خرده فرهنگ تحقير ملى مى گذارم.خرده فرهنگ تحقير ملى 
نيز طى دوران قاجار در جامعه ايرانى شــكل گرفته و طى دوران پهلوى به اوج 
خود رسيده است و براساس آن جامعه به اين باور رسيده است كه ما ملت ستيزه 
طلب، تك رو، ريا كار،تنبل، سلطه پذير و... هستيم و اين باورها باعث شده است 
كه حس اعتماد به نفس و خودباورى ملى ما دچار آسيب شود و به همين خاطر 

به هر َرطب و يابسى براى تحقير خودمان دست بزنيم. 
البته اين خرده فرهنگ طى ســال هاى انقالب اسالمى و جنگ بسيار كم رنگ 
شــد اما به نظر مى رسد طى دو دهه اخير دوباره بيدار شده است و شبكه هاى 

اجتماعى نيز در بازگشت اين گفتمان و خرده فرهنگ را تقويت كرده اند. 
مثال در اين مازوخيسم جمعى مردم عالقه بسيارى پيدا مى كنند كه وضعيت 
خود را تحقير كنند و مثال در شبكه هاى اجتماعى هر نكته مثبتى را به صورت 
متن و يا كليپ مى بينند بالفاصله با وضعيت خودمان در داخل مقايســه مى 
كنند و با عباراتى چون «فقط يك ايرانى ميتونه...» يا «فقط در ايران اتفاق مى 
افتد...» و گزاره هايى از اين دســت در تفسير اين محصوالت رسانه اى فرهنگ 

خودى را تحقير مى كنند. 
در واقع آن ها نقاط مثبت مجموع كشورهاى ديگر را با نقاط ضعف كشور خود 
مقايسه مى كنند مثال آموزش و پرورش شان را با فنالند، اقتصادشان را با آمريكا، 
فرهنگ كارشــان را با ژاپن، تميزى شهرها را با سنگاپور و گردشگرى شان را با 

تركيه مقايسه مى كنند. 
در حاليكه مثال هيچگاه متروهاى شــهرى ايــران با متروهاى كثيف نيويورك 
مقايســه نمى شود يا هزينه ارزان زندگى در ايران با هزينه زندگى در آمريكا يا 
نظام سالمت تقريبا رايگان ايران با نظام سالمت گران بسيارى از كشورهاى غربى 
مقايسه نمى شــود. قسمت عمده اين فرهنگ مازوخيسم ملى ناشى از سيطره 
نگاه هاى شرق شناسانه در حوزه علوم انسانى و اجتماعى ماست. شما مى بينيد 
كه در اين يكى دو دهه اخير كتاب هايى با عنوان جامعه شناســى خودمانى و 

استبداد زدگى ايرانيان و نخبه كشى ايرانيان و ... چقدر پرفروش شده اند. 
در اين نگاه كشورهاى مستعمره و غير غربى از خود هويتى ندارند و بايد به ديگر 
كشــورها و ميراث و هويت شــان به عنوان يك الگو نگاه كنند. براى اينكه اين 
نگاه حاصل شود اول بايد از خود بودن و هويت داشتن خالى شوند. اين تخليه 
هويتى از طريق همين كتاب هــا و مفاهيم صورت مى گيرد كه نتيجه آن در 
حوزه عمومى شكل گيرى يك مازوخيسم جمعى خطرناك است كه رسانه هاى 
اجتماعى و رسمى اگرچه عامل شكل گيرى اين فرهنگ نيستند اما اين وضعيت 

روانشناختى اجتماعى را تشديد مى كنند. 

دبير انجمن داروسازان تشريح كرد
وضعيت ذخيره دارويي بيماران خاص 

ايســنا: دبير انجمن داروسازان ضمن 
تأكيد بر تأمين بودن داروهاي بيماران 
خاص، گفت: تا زماني كه ذخاير دارو و 
مواد اوليه تامين باشد، تغيير نرخي در 

قيمت دارو نخواهيم داشت. 
سيدمهدي ســجادي افزود: بنابراين با 
توجه به اينكه نرخ ارز اعالم شده فعلي 

باالتر از نرخ مبادله اي است، در قيمت گذاري دارو تغييري پيش نيامده و همچنان 
در قسمت داروهاي توليد داخل و وارداتي شاهد ثبات نرخ دارو هستيم. سجادي 
تصريح كرد: با توجه به نرخ ارز و مشكالت نقدينگي زنجيره دارويي، بازار نمي تواند 

6 ماه تا يك سال آينده خود را پيش بيني كنند. 
مسئوالن بانك مركزي و سازمان غذا و دارو بايد فضا را به سمتي پيش برند كه 
شــركت ها و مجموعه هاي واردكننده دارو بتوانند با خيال راحت، يك تا دو سال 
آينده خود را پيش بيني كنند. هرچه شرايط به سمت تثبيت فرآيندها و تسهيل 
آن برود، نگراني كمتر مي شود و مي توان راحت تر مواد اوليه توليد را تأمين كرد 

و واردات را انجام داد. 

يك مسئول سازمان نوسازي مدارس كشور خبر داد 
نياز كشور به 40 ميليون مترمربع 

فضاي آموزشي و پرورشي 
ايســنا: معــاون توســعه مديريت و 
پشتيباني سازمان نوسازي مدارس كشور 
گفت: به 40 ميليــون مترمربع فضاي 
آموزشي و پرورشي ديگر در كشور نياز 
داريم. علي شهري گفت: براساس آمارها 
حدود 20 درصــد از كالس هاي درس 
كشــور را يا خيرين ســاخته اند و يا در 

ساخت آن ها مشاركت داشــته اند. وي اظهار كرد: براي اينكه يك روند مطلوب 
تعليم و تربيت داشته باشيم به ازاي هر نفر بايد 8/4 متر فضاي آموزشي و پرورشي 
داشته باشيم كه در حال حاضر ميانگين اين فضا در كشور ما 5/2 مترمربع است و 
در بسياري از شهرها حتي پايين تر از اين ميزان است. وي افزود: اين آمارها نشان 
مي دهــد عالوه بر 60 ميليون متر مربع موجود، به 40 ميليون متر مربع فضاي 

آموزشي و پرورشي ديگر در كشور نياز داريم.

رئيس پليس فتاي ناجا اطمينان داد
مراقبت از اطالعات مردم در پيام رسان هاي داخلي

ايســنا: رئيس پليــس فتــاي ناجا 
پيام رســان هاي مورد تأييد كشــور را 
اعالم كرد و به شهروندان اطمينان داد 
كه از حريم خصوصي و اطالعاتشــان 
استفاده نمي شود. سردار كمال هاديانفر 
گفت: پيام رســان هايي همچون گپ و 
آي گپ، سروش، ويسپي، بيسفون، بله 

و ايتا تاكنون جزو پيام رســان هاي داخلي هستند كه فعاليتشان از سوي مركز 
ملي فضاي مجازي بالمانع اعالم شــده و به عبارتي مورد تأييد كشور است. وي 
افزود: شوراي عالي فضاي مجازي بارها اعالم كرده كه مركز ملي فضاي مجازي و 
كميسيون امنيت شوراي عالي فضاي مجازي بر عملكرد اين پيام رسان ها نظارت 
دارد و به مديران آن ها نيز تأكيد شده كه بايد از حريم خصوصي و اطالعات مردم 

مراقبت كنند. 
هاديانفر با بيان اينكه سرور اين پيام رسان ها در داخل كشور است، گفت: ممكن 
اســت در آينده با تأييد مركز ملي فضاي مجازي، پيام رسان هاي ديگري هم به 

پيام رسان هاي مورد تأييد، افزوده شود. 
رئيس پليس فتاي ناجا با تأكيد بر اينكه بر تمامي پيام رسان هاي داخلي مركز 
ملي فضاي مجازي نظارت دارد، افزود: مردم به اين پيام رسان ها اعتماد كنند و 
فرصت دهند تا خودشــان را پيدا كنند و باال بيايند. هاديانفر درباره مرجع اعالم 
پيام رسان هاي مورد تأييد نيز گفت: مركز ملي فضاي مجازي همه پيام رسان هاي 

مورد تأييد را اعالم كرده است.

دكتر ميثم مهديار؛معاون پژوهشى پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمى 

خبر

خبر

 معاون بنياد مسكن 
انقالب اسالمى:

روستاييان 500 هزار خانه 
كم دارند

ايرنا: معاون بازسازي و امور مسكن روستايي 
بنياد مســكن انقالب اســالمي با اشاره به 
برنامه هــاي دولت براي ســاخت مســكن 
روستاييان گفت: اين گروه اجتماعي اكنون 
با كمبود 500 هزار مسكن روبه رو هستند. 
عزيــزاهللا مهديان اظهار داشــت: اكنون در 
روستاها 5 ميليون و 800 هزار خانوار در 5 
ميليون و 300 هزار خانه سكونت دارند كه بر 
اين اساس برخي از واحدهاي مسكوني، محل 
سكونت بيش از يك خانوار است. وي افزود: 
ساالنه 200 هزار واحد مسكوني با استفاده 
از تســهيالت طرح ويژه مسكن روستاييان 
ساخته مي شود و اين تسهيالت با نرخ پنج 

درصد به روستاييان پرداخت مي شود. 

معاون كميته 
امداد امام خمينى (ره):

4 هزار يتيم زير پوشش 
كميته امداد مستأجر هستند

ايرنا: معاون توســعه مشاركت هاي مردمي 
كميته امداد امام خميني (ره) گفت: از 180 
هزار يتيم در سطح كشور 14 هزار نفر زير 
پوشش اين نهاد هم اكنون مستأجر هستند.
 علي محمــد ذوالفقاري گفــت: اين نهاد 
براي برطرف كردن نيازهاي مددجويان زير 
پوشــش خود به 150 هزار واحد مسكوني 
نياز دارد. وي با اشاره به اينكه كميته امداد 
امام خميني(ره) ساالنه 70 هزار دختر را به 
خانه بخت مي فرستد، گفت: كميته امداد در 
زمينه هاي مختلف مانند تغذيه كودكان زير 
6 سال، هزينه هاي درماني براي خانواده ها، 
ساخت مســكن، ايجاد اشتغال و... از محل 
اعتبــارات دولتي و كمك هــاي مردمي به 

مددجويان خدمات ارائه مي دهد.

عضو كميسيون اجتماعى 
مجلس خبر داد

احتمال كليد خوردن 
تحقيق و تفحص 

از صندوق بيمه روستايى 

اجتماعي  كميســيون  عضو  ملت:  خانه 
مجلــس از احتمال كليد خوردن تحقيق و 
تفحص از صندوق بيمه روستايي در صورت 
شفاف نشدن رويكردهاي مالي آن خبر داد.

احمد بيگدلي با بيان اينكه براساس برنامه 
ششم توســعه و بودجه 97 سپرده گذاري 
همه دســتگاه هاي اجرايي در بانك ها براي 
دريافت ســود ممنوع شده است، گفت: اما 
متأســفانه براساس شنيده ها صندوق بيمه 
روستايي و عشاير مبلغ هنگفتي از اعتبارات 
را براي دريافت ســود سپرده گذاري كرده 
اســت. وي افزود: اين در حالي اســت كه 
بيشترين مشكالت كشور مربوط به عشاير 
و كشاورزان بوده و مسئوالن صندوق بيمه 
اجتماعي كشاورزان، عشاير و روستاييان به 
عنوان متولي بايد مشكالت سد راه اشتغال 
و بهبود وضعيت عشــاير را حــل كند، اما 
متأسفانه با ورود به برخي مسائل حاشيه اي 
از پرداختن به وظيفــه اصلي خود مغفول 
مانده اند. بيگدلي با بيان اينكه به طور قطع با 
دست يابي به اطالعات قابل استناد تحقيق 
و تفحص از صندوق بيمه روســتايي كليد 
مي خورد، تصريح كرد: قانون به مجلس حق 
نظارت داده و نمايندگان بايد از اين حق به 

نحو مطلوب بهره ببرند.

مديرعامل صندوق بازنشستگى 
كشورى خبر داد

پرداخت وام 4 ميليونى 
100 هزار بازنشسته

در ماه هاى آتى
ايســنا: مديرعامل صندوق بازنشستگي 
كشوري از پرداخت وام 100 هزار بازنشسته 
و وظيفه بگير كشــوري تحت پوشش اين 

صندوق در ماه هاي آينده خبر داد.
جمشيد تقي زاده گفت: در راستاي اجراي 
سياست هاي رفاهي اين صندوق، پرداخت 
تسهيالت بانكي در قالب وام از ابتداي سال 
جاري آغاز شــده و براســاس قرعه كشي 
صورت گرفته طي ماه هاي آينده 100 هزار 
بازنشسته كشوري وام 4 ميليون توماني خود 

را دريافت خواهند كرد.
وي افزود: براســاس برنامه ريزي هاي انجام 
شده، هرماه 25 هزار بازنشسته وظيفه بگير 
اين صندوق اين وام را از طريق بانك عامل 

دريافت مي كنند.

مى توان از رسانه 
انتظار داشت 
كه به موازات 

بازتاب تلخى ها، 
منعكس كننده 
وجوه مثبت و 

پيشرفت ها و نكات 
اميدوارآفرين نيز 

باشد

بــــــــرش

يك استاد علوم ارتباطات از نقش رسانه ها در كنترل و حفظ امنيت روانى جامعه مى گويد

رسانه بايد انتظارات را مديريت كند
 جامعــه/ اعظم طيرانــى  ظرف و 
محتواى رسانه ها لبريز از پيام هاى متعددى 
است كه بخشــى از آن را مى توان فرصت 
و بخشــى ديگر را مى توان تهديد دانست؛ 
فرصتى براى ارتقــاى آموزه ها و تهديدى 
براى امنيــت اجتماعى و تعرض به روح و 

روان مخاطبان. 
روز ملــى ارتباطات و روابــط عمومى را 
بهانه اى بــراى گفت و گو بــا دكتر على 
اصغر محكى، عضو هيئت علمى پژوهشگاه 
علوم و فناورى اطالعات، مدير كل ســابق 
مطالعات اجتماعى و فرهنگى شــهردارى 
تهران، مدير مســئول پيشــين روزنامه 
همشهرى، عضو كميسيون ملى يونسكو و 
عضو هيئت مديره انجمن علمى مديريت 
اطالعات ايران قرار داديم تا نقش رســانه 
در تأمين بهداشت روانى جامعه را از زبان 

ايشان بشنويم.

 هميشه نقش رسانه ها در چگونگى 
بازتاب وقايع اجتماعى محل مناقشه 
بوده اســت. عــده اى آن را بازتاب 
واقعيت مى دانند و عده اى از آن تلقى 
رواج ســياه نمايى دارند. به نظر شما 
محتواى رسانه چه تاثيرى در امنيت 

روانى جامعه دارد؟
نگاه واقع بينانه اين اســت كه رســانه ها 
پوشــش دهنده رويدادها هستند، اما به 
گونه اى گزينشگرانه، برخى از وقايع را كم 
رنگ كرده و يــا اصالً گزارش نمى كنند و 
در بازتاب برخى ديگر از آن ها، بزرگنمايى 
مى كنند. حال اين عملكرد رسانه ها تا چه 
اندازه موجب گرفته شدن احساس امنيت 
روانى آحاد جامعه مى شود، بستگى به نحوه 
استفاده جامعه از رســانه دارد. اگر مردم 
شناخت كافى از نقش، كاركرد و همچنين 
مكانيزم هاى تأثيرگذارى رســانه ها داشته 
باشند، با آگاهى و هوشمندى پيام رسانه 
را مصرف مى كنند و بسادگى تحت تأثير 
القائات قرار نمى گيرند. پس اگر بخواهيم 
قضاوتى واقعى و دقيق نسبت به عملكرد 
رســانه در كاهش احساس امنيت جامعه 
داشته باشــيم، بايد به متغيرهاى ديگرى 
همچــون شــرايط گردانندگان رســانه، 
وضعيت مخاطبــان و احوال جامعه توجه 

داشته باشيم.

 موضوعى كه چند وقت پيش خبرى 
شد و حساسيت برانگيز بود، موضوع 
ابتال ايرانى ها به اختالل هاى روانى بود. 
در اين مورد بهتر اســت مصداقى تر 
صحبت كنيم. آيا اگر رسانه آمار ميزان 
اختالل هاى روانى را بازتاب دهد، دچار 
سياه نمايى شده و موجب ناامنى روانى 

در جامعه مى شود؟
پاســخ به اين پرسش بستگى به اين دارد 
كــه آيا رســانه، همزمان با بازتــاب آمار 
اختالل هاى روانى در كشــور، آن را با آمار 
اين اختالل ها در گذشته نيز مقايسه كرده 
اســت،كه مخاطب متوجه روند كاهش يا 
افزايش آن در طول زمان شــود و آيا اين 
آمار را با ميزان اختالل هاى روانى در ساير 
كشورها در مدت مشابه نيز مقايسه كرده 
و آيــا درباره داليل كاهش يا افزايش روند 
اختالل ها  نظــرات كارشناســانه را اعالم 
كرده است؟ آيا به مخاطب خود اطالعات 
كافى درباره شــاخص ها و نحوه گردآورى 
آمار اختالل ها داده است تا او را در تفسير 
صحيح موضوع يارى كند؟ پس نقش رسانه 
در ناامنى روانى جامعه، مشــروط به نحوه 
عملكرد آن و نيز ميزان هوشيارى جامعه 

در قبال پيام هاى دريافتى از رسانه است. 

قبول داريد كه بيشــترين باِر حفظ 
رسانه  دســت  جامعه  روانى  امنيت 

هاست؟
به طور حتم رسانه ها در احساس امنيت و 
سالمت روان جامعه تأثيرگذارند، اما اينكه 
تمام بار ماجرا را به دوش رســانه بيندازيم 
نيز درســت نيســت؛ چرا كه رســانه در 
قبال بازتاب كژى ها و كاستى هاى جامعه 
مســئوليت دارد و نمى تواند نســبت به 

ناهنجارى ها، سوء مديريت ها، 
آسيب ها و نابسامانى ها سكوت 
كند و بى تفاوت بماند. مثالً اگر 
محصوالت غذايى عرضه شده 
به بــازار اســتانداردهاى الزم 
را نداشته باشــد، رسانه نبايد 

به بهانه ايجاد نشــدن بار روانى منفى، در 
اين باره سكوت كند؛ چون جامعه آسيب 
مى بينــد و يا هنگامى كه شــيوع اعتياد، 
بيكارى، خودكشــى، جرايم و مفاسد در 
جامعه افزايش چشــمگير مى يابد، رسانه 
نمى تواند بى تفاوت بماند و چيزى نگويد. 
رسانه در چنين شرايطى بايد اطالع رسانى 
كند و نبايد آن را به خاطر بازتاب پلشتى ها، 

متهم به سياه نمايى كرد و زير سؤال برد.

 اما مى شــود رســانه ها را درباره 
اينكه چــرا خبرهاى خوب را ضريب 

نمى دهند، مورد بازخواست قرار داد؟
بله، مى توان از رســانه انتظار داشــت كه 
بــه مــوازات بازتاب تلخى هــا، منعكس 
كننده وجوه مثبت و پيشــرفت ها و نكات 
اميدوارآفريــن نيز باشــد و مى توان توقع 
داشت رســانه فراتر از يك ابزار اعالم آمار، 
يك مفســر و تحليلگر اجتماعى نيز باشد 
و در بازتاب واقعيت هــا، به طور عادالنه، 
بى طرفانه، جامع، علمى و سازگار با منافع و 

مصالح جامعه عمل كند. 
بنابراين، رســانه از ســويى صرفاً بازتاب 
دهنده رويدادهاى جارى جامعه است و از 
سوى ديگر در حين بازتاب اين رويدادها، 
مى تواند موجــب كاهش يــا افزايش بار 
اختالل هاى روحى و احساس ناامنى روانى 
در جامعه شود. هر شبكه پخش پيام، نوعى 
سياست گذارى، برنامه ريزى و جهت گيرى 
خاص در قبال انتشار پيام خود دارد، به اين 
ترتيب انتشار پيام در رسانه ها، تصادفى و 
اتفاقى نيست، بلكه نوعى فكر و هدفمندى 
پشــت ســرآن ها قرار دارد، امــا اين طور 
نيســت كه به موازات پخش پيام، انتظار 
تأثيرگذارى يكســان و قابل مالحظه، بر 

همه مردم داشته باشيم. ميزان تأثير رسانه 
بر ذهن و نگرش و رفتار مردم، وابســته به 
ميزان آگاهى و ســواد رسانه اى مخاطبان 
دارد. اگر مخاطب بدون آگاهى و با گارد باز 
دربرابر پيام رسانه اى قرار گيرد و توليدات 
رسانه را بدون چون و چرا باور كند و آن را 
مبناى شناخت و داورى خود قرار دهد، به 
طورحتم با مخاطب شكننده و آسيب پذير 

روبه رو خواهيم بود. 

 فكر مى كنم اگر بتوانيم 
فراگيرتر  را  سواد رسانه اى 
مشكالت  از  خيلى  كنيم، 
شــبكه هاى  با  ارتباط  در 

اجتماعى حل بشود...
 در عصر رســانه هاى متنــاوب و متنوع، 
خودكنترلــى مخاطب بــه مراتب بهتر و 
مؤثرتر از اعمال كنترل هاى رسمى بيرونى 
اســت. پس الزم اســت همه جامعه، به 
طور مستمر و خودخواسته، آموزش سواد 
رســانه اى ببينند و با مكانيزم هاى توليد و 
پخش پيام آشنا شوند تا با دقت و وسواس 
بيشترى مصرف كننده پيام هاى رسانه اى 
باشند و اعتبار و ســودمندى پيام ها را از 
مجارى موثق مختلف به طور هوشمندانه 
دنبال كنند تا ســوژه منفعــل پيام هاى 

رسانه اى نباشند. 
برنامه ريزان كشورها  سياســت گذاران و 
وظيفه دارند با آموزش ســواد رسانه اى و 
مهارت تفكــر انتقادى از دوران كودكى به 
افراد جامعــه، آنان را در برابر تأثير القائات 
يك سويه پيام هاى رسانه واكسينه كنند تا 
در حيطه اختالل هاى روان مصونيت داشته 

باشند. 
به هر حــال اگــر مخاطب با اطــالع از 
حوزه هاى مقاصد و سازوكارهاى كارگزاران 
توليد پيام و انتشــار پيام، اخبار را دنبال 
كند، هوشمندانه تر در برابر پيام رسانه قرار 
مى گيرد؛ بنابراين پيام رســانه، تأثير آنى 
بر روان او نخواهد گذاشــت. همچنين اگر 
مخاطب خود را صرفاً در برابر كانال هايى 
خاص از شبكه هاى پخش پيام قرار دهد و 
واقعيت ها را از منابع مختلف پيگيرى نكند، 
بيشتر در معرض تأثير القائات و تحريفات 
رســانه اى خواهد بــود. درواقــع كاناليزه 
شــدن يا تك كانالى شــدن دريافت پيام 
موجب مى شود افراد در برابر آثار پيام هاى 
رسانه اى آسيب پذيرتر باشند.  پژوهش ها 
در ايــن زمينه تأكيد دارند كه هرچه افراد 
سطح تحصيالت و سواد رسانه اى باالترى 

داشته باشــند، مصونيت بيشترى در برابر 
آسيب پذيرى امواج رســانه اى دارند و در 
القائات رسانه اى هوشمندانه تر رفتار  برابر 
مى كنند.؛ بنابراين ارائه آموزش ها و ارتقاى 
سواد رســانه اى و آگاه ســازى مخاطبان 
مى توانــد در درازمــدت موجب كاهش 
آثار كژكاركردى رســانه ها بويژه در حوزه 

آسيب هاى روحى و روانى شود.
اگــر جامعه اعتمــاد خود را نســبت به 

كانال هاى موثق انتشار پيام 
از دســت بدهد، به دنبال 
دريافت اخبــار و اطالعات 
رســانه اى  كانال هــاى  از 

جايگزين خواهد رفت.
اگر مخاطب مجبور شــود 
كه پيام هاى رسانه اى را از 
منابع محدود و غير موثق 
در  بيشــتر  كند،  دريافت 
روحى  آسيب هاى  معرض 
و روانى قرار مى گيرد، بويژه 
اگر سطح سواد رسانه اى او 
پايين باشد، در برابر القائات 

رسانه اى منفعل و آسيب پذير خواهد بود. 

 برخى وقايع و رويدادها در ســاير 
كشورها بويژه كشورهاى صنعتى نيز 
اتفاق مى افتد چرا تبعات آن در كشور 
ما متفاوت است، اين موضوع متأثر از 
سياه نمايى مسئوالن و رسانه هاست يا 

احساس خودكم بينى جامعه؟
 در پاســخ به اين پرسش به تجربه كشور 
هند اشاره مى كنم. كشور هند بيش از يك 
ميليارد و 200 ميليون نفر جمعيت دارد 
و سرانه درآمد روزانه بيشتر افراد كمتر از 
3 دالر در روز اســت، امــا در خيابان هاى 
كالنشهرهاى اين كشور كمتر شاهد نزاع 
و درگيرى هستيم؛ چون مديريت انتظارات 
در جامعه آنان بدرســتى صورت گرفته و 
مجموعه ســاختارهاى فكرى و فرهنگى 
جامعه هند، به باال بردن آســتانه تحمل 
مردم و كاهش اضطراب و نااميدى در بين 
آن ها كمك مى كنند، بنابراين بهداشــت 

روانى قابل قبولى دارند. 
تفاوت جامعــه ما با آن ها نــوع مديريت 
انتظارات اســت كه مقايســه درستى از 
وضعيت موجود نسبت به گذشته و شرايط 
اميد بخش آينده نداشته و نتوانسته ايم به 
جامعه اطمينان كافــى از حضور مديران 
كارآمــد و اليق در زمينه رفع مشــكالت 

كشور بدهيم.

 وزير ارتباطات و فناورى اطالعات خبر داد

بستن فيلترشكن ها شروع شد

گزارش

ايرنا: وزير ارتباطات و فناورى اطالعات، با بيان اينكه بسيارى از 
فيلترشكن ها كاربرد ضدامنيتى دارند و نوعى باج افزار به شمار 
مى روند، گفت، فراگير شدن فيلترشكن ها تبعات زيادى دارد و 
به همين دليل كار بستن آن ها را شروع كرده ايم. بازپرس شعبه 
دوم دادسراى فرهنگ و رسانه تهران نهم ارديبهشت ماه از صدور 
دستور قضايى مسدود سازى تلگرام خبر داد و اعالم كرد: فعاليت 
اين پيام رسان در ايران از دهم ارديبهشت ممنوع است. شامگاه 
چهاردهم ارديبهشــت ماه، صفحه اينستاگرام حجت االسالم 
والمسلمين حســن روحانى رئيس جمهورى ايران در مطلبى 
نوشــت: مسدودسازى اخير تلگرام نه توسط دولت اجرا شده و 

نه مورد تاييد دولت است.
در همين ارتبــاط محمد جواد آذرى جهرمى وزير ارتباطات و 

فناورى اطالعات روز سه شنبه در حاشيه رونمايى از طرح هاى 
جديد همراه اول و در جمع خبرنگاران درباره افزايش استفاده 
از فيلترشكن ها پس از مسدودسازى اين پيام رسان گفت: يكى 
از داليل مخالفت دولت با فيلترينگ اين است كه اگر استفاده 
از برخى نرم افزارهاى پيام رســان اثر مخربى داشته باشد، در 
كنار آن اســتفاده و فراگير شدن فيلترشكن ها نتايج به مراتب 
مخرب تر امنيتى دارند. وى افزود: بســيارى از فيلترشــكن ها 
خدمات ظاهرى خوبى به كاربر ارايه مى دهند و به همين دليل 
استفاده از آن ها مورد توجه عده زيادى از مردم است اما بنا به 
گزارش هايى كه مراكز معتبر منتشر مى كنند، اين فيلترشكن 
ها استفاده ضدامنيتى نيز دارند و نوعى باج  افزار هستند كه به 
جمع آورى اطالعات مشترك اقدام مى كنند، بنابراين فراگيرى و 

استفاده از فيلترشكن ها تبعات بسيار زيادى دارد.
عضو هيئت دولت درباره نقش شركت ارتباطات زيرساخت ايران 
براى مسدود كردن فيلترشكن ها يادآور شد: اقدام اين شركت 
در چارچوب مصوبه شوراى عالى فضاى مجازى و با فراگيرى و 
استفاده از فيلترشكن ها صورت گرفته و نبايد اجازه دهد فضاى 
كشور پر از باج  افزار شود و بايد جلوى اينها گرفته شود، به همين 
دليل حركت براى مسدود كردن فيلترشكن  ها آغاز شده است.

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات با انتقاد از شيوه مسدود كردن 
تلگرام گفت: توسعه استفاده از فيلترشكن ها از اهداف دشمنان 
به خصوص آمريكا براى براندازى نرم نظام جمهورى اســالمى 
ايران است.آذرى جهرمى به بروز اختالل هاى اينترنتى هم اشاره 

كرد و افزود: اختالل اينترنتى موضوع بدى اســت و از سازمان 
تنظيم مقررات ارتباطات خواسته شده موضوع پيگيرى شود؛ 
به اپراتورها هم در اين باره تذكر داده شده تا رسيدگى كنند و 
عصر دوشنبه نيز جلسه اى با حضور اپراتورها براى بررسى اين 
موضوع تشكيل شــد. وزير ارتباطات تاكيد كرد: مسدودسازى 
فيلترشــكن  ها نبايد ســبب افت كيفيت اينترنت و يا ايجاد 
مشكالتى براى كسب و كارها شــود.وى ادامه داد: قرار نيست 
با دستور فيلترينگى كه صادر شده و با مخالفت هاى بسيارى 
از مردم مواجه شــده است، به باج  افزارها و فيلترشكن ها اجازه 
داد كه در كشــور توسعه پيدا كنند. آذرى جهرمى با يادآورى 
ضررهايى كه اســتفاده از فيلترشكن به كشور و مردم تحميل 
مى كند، ابراز اميدوارى كرد: مسئوالنى كه متصدى فيلترينگ 
هستند، به اين موضوع توجه داشته باشند، زيرا اين مسئله يك 
تهديد بزرگ است و بايد مردم را درباره استفاده از فيلترشكن 
توجيه كنيم تا آن ها همراهى كنند. عضو شوراى عالى فضاى 
مجازى تصريح كرد: در هر تصميمى اگر همراهى مردم نباشد، 
نتيجه آن گستردگى باج افزارها مى شود. وزير ارتباطات و فناورى 
اطالعات با بيان اينكه فراگير شدن فيلترشكن  ها مطلوب كسانى 
اســت كه همواره به دنبال براندازى كشور بودند و اين صحيح 
نيست، گفت: وزارت امور خارجه آمريكا در سال 89 برنامه هايى 
كه براى براندازى جمهورى اسالمى داشت، توسعه فيلترشكن ها 
بود و حتى گوشــى  هاى اپل را به نوعــى در بازار ايران عرضه 

مى  كرد كه بدون فيلترشكن كار نكنند.

وضعيت ذخيره دارويي بيماران خاص 
دبير انجمن داروسازان ضمن 
تأكيد بر تأمين بودن داروهاي بيماران 
خاص، گفت: تا زماني كه ذخاير دارو و 
مواد اوليه تامين باشد، تغيير نرخي در 

سيدمهدي ســجادي افزود: بنابراين با 
توجه به اينكه نرخ ارز اعالم شده فعلي 

باالتر از نرخ مبادله اي است، در قيمت گذاري دارو تغييري پيش نيامده و همچنان 

معــاون توســعه مديريت و 
پشتيباني سازمان نوسازي مدارس كشور 
 ميليــون مترمربع فضاي 
آموزشي و پرورشي ديگر در كشور نياز 
داريم. علي شهري گفت: براساس آمارها 
 درصــد از كالس هاي درس 
كشــور را يا خيرين ســاخته اند و يا در 

ساخت آن ها مشاركت داشــته اند. وي اظهار كرد: براي اينكه يك روند مطلوب 

مراقبت از اطالعات مردم در پيام رسان هاي داخلي
 رئيس پليــس فتــاي ناجا 
پيام رســان هاي مورد تأييد كشــور را 
اعالم كرد و به شهروندان اطمينان داد 
كه از حريم خصوصي و اطالعاتشــان 
استفاده نمي شود. سردار كمال هاديانفر 
گفت: پيام رســان هايي همچون گپ و 
آي گپ، سروش، ويسپي، بيسفون، بله 

و ايتا تاكنون جزو پيام رســان هاي داخلي هستند كه فعاليتشان از سوي مركز 
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روزنامـه صبـح ايـران

مهاجرت، تهديدى براى تغيير فرهنگ گيالنيان است     فومن- قدس: معاون پيشگيرى از وقوع جرم دادگسترى گيالن گفت: امروز مهاجرت هاى بى رويه به استان بويژه مناطق روستايى به تهديدى براى 
تغيير فرهنگ و باورهاى كهن گيالنيان تبديل شده است و شاهد ايجاد ناهنجارى هاى بسيار در سطح استان هستيم. احمد آقايى در جلسه پيشگيرى از وقوع جرم شهرستان فومن، مهاجرت به استان گيالن را از تهديدات 

و آسيب هاى اجتماعى دانست و افزود: در سايه اجراى برخى طرح ها زمين خواران، قاچاقچيان و بسيارى از آسيب ها وارد استان شده و نسل جوان، باور و فرهنگ هاى غنى گيالن را تهديد مى كند.

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

منظرى   ذوالفقارى  مريم  قدس/   
از  يكى  عنوان  به  گاوزبان  گل  دمنوش 
خانواده ها  از  بسيارى  در  دارويى  گياهان 
نوشيدنى ضد استرس و اضطراب محسوب 

مى شود.
گل گاوزبان در زمره گياهانى اســت كه 
در طب ســنتى، خواص ديگرى از جمله 
معالجــه زخم هــاى دهانــى و التهابى، 
تســكين درد، برطرف كردن اختالالت 
كليه، مثانه، تصفيه خون، درمان التهاب 
روده، رماتيسم و عوارض ناشى از يائسگى 

نيز براى آن قائل شده اند.
گذشته از خواص دارويى در طب سنتى، 
اين گياه در شــمال كشور 
مرهم بســيار مناسبى براى 

اقتصاد محلى است. 
اين  بدانيــد  اســت  جالب 
بيشــتر  رنگ،  بنفش  گياه 
در شــرايط آب و هوايــى 
كوهستانى سردسير و نيمه 
مرطوب كــه در فصل هاى 
باران هاى  تابســتان  و  بهار 
مى شود  كشت  دارد،  بسيار 
كشور  شمالى  استان هاى  و 
بهترين محل براى كشــت 
آن اســت و از بين اين استان ها، گيالن 
ظرفيت بيشــترى براى كشت دارد. طبق 
گفته رئيس سازمان جهادكشاورزى گيالن 
722 هكتار از اراضى كشاورزى اين استان 
زيركشــت محصول گل گاوزبان است كه 
3250 تن محصول تر و 325 تن محصول 
خشك از اين گياه دارويى را توليد مى كند. 
همچنين براساس آمار ارائه شده از سوى 
اين مدير دولتى استان گيالن 40 درصد 
سطح زيركشــت و 65 درصد توليد گل 

گاوزبان را در كشور دارد. 
در اســتان گيالن هم منطقه اشــكورات 
رودسر با 470 هكتار مساحت زير كشت 

گياه گل گاوزبان و برداشــت بيش از 220 
تن از اين محصول كه اين ميزان 75 درصد 
توليد اســتان گيــالن و 50 درصد توليد 
كشور است، قطب توليد گياه گل گاوزبان 

در كشور را به خود اختصاص داده است. 

 اشتغال 4500 خانوار
به همين منظور به ســراغ احســان اهللا 
مشــتاق، مدير جهادكشاورزى شهرستان 
رودسر مى رويم. او در ابتداى گفت وگو به 
آمار و ارقام مربوط به كشت اين محصول 
در ايــن شهرســتان بســنده مى كند و 
مى گويد: ســطح زيركشت 470 هكتارى 
گل گاوزبان در اين منطقه اشتغال 4500 
خانوار رودســرى در 165 روستا را فراهم 
آورده و همين مســئله اين شهرستان را 
به قطب توليد گياه گل گاوزبان در كشور 
تبديل كرده است. مشتاق به ميزان توليد 
ســاالنه 200 تا 230 تن محصول خشك 
گل گاوزبان در اين منطقه اشاره مى كند و 
ادامه مى دهد: عالوه بر رودسر اين محصول 
در شهرســتان هاى ديگر استان همچون 

املش، ســياهكل، رودبار، تالش، آستارا و 
رضوانشهر نيز كشت مى شود. 

 صادرات صفر
هرچند اين محصول 80 ميليون متقاضى 
در كل جهــان دارد و محصول داخلى به 
كشورهاى آمريكا، اروپا، حاشيه خليج فارس 
و تركيه و ارمنستان صادر مى شود، اما آن 
طور كه مديرجهاد كشــاورزى شهرستان 
رودسر مى گويد، درآمد حاصل از صادرات 
اين محصــول به خارج از كشــور در اين 

شهرستان تقريباً صفر است. 
مدير جهادكشاورزى شهرستان رودسر كه 
از نبود زيرساخت هاى الزم براى صادرات 
اين محصول به خارج از كشور گاليه دارد، 
مى افزايد: بيشــتر صادرات محصول گل 
گاوزبان توليدى رودسر به استان هاى ديگر 
است و شايد يكى از داليل پرداخته نشدن 
جدى به صادرات خارج از كشــور، همين 
مسئله بوده باشد. هرچند اين محصول به 
صورت غيرمستقيم و در مواردى اندك به 

خارج از كشور نيز صادر شده است.

 دعوت از بخش خصوصى
وى در ادامــه اين گفــت و گو به صنايع 
تبديلى محصول گل گاوزبان در رودســر 
اشاره دارد و بر آمادگى براى جذب بخش 
خصوصى در اين حــوزه تأكيد و تصريح 
مى كند: در حال حاضــر در حوزه صنايع 
تبديلى، بسته بندى و عرقيات اقدام هايى 
صورت گرفته و عالوه بر آن آموزش هايى 
براى كشاورزان درباره كشت فنى و اصولى 

اين محصول انجام شده است. 
مشتاق خاطرنشان مى كند: در حال حاضر 
دو كارگاه عــرق گيــرى از محصول گل 
گاوزبان در شهرستان رودسر ايجاد شده و 
فعال است و هماهنگى هاى الزم براى ايجاد 
كارگاه ديگر نيز انجام شده كه اميدواريم 

بزودى فعاليت خود را شروع كند. 

 پيگيرى براى ثبت ملى 
محصــول گل گاوزبان رودســر برندى با 
عنوان «اشــكور رحيم آباد رودســر» دارد. 
مشــتاق به ايــن نكته اشــاره مى كند و 
مى گويد: بسيارى از گل گاوزبان مصرفى 
در سطح كشور مربوط به منطقه اشكورات 
است كه پيشتر به اســم برخى استان ها 
توزيع مى شــد و در اين ميان واســطه ها 
بيشترين سود را از محصول ما مى بردند، 
اما خوشبختانه با ايجاد كارگاه هاى تبديلى 
اين محصول با برند منطقه توليد مى شود. 
او ثبــت ملــى گل گاوزبان رودســر را 
راهى در جهت حمايــت از فعاالن اين 
محصول در منطقه اشكورات مى داند و 
با اشاره به انجام برخى پيگيرى ها براى 
ثبت ملى اين محصــول ادامه مى دهد: 
توسعه هرچه بيشتر اين محصول منجر 
به افزايش درآمد خانوارها شــده و اين 
درآمدزايى در نهايت براى جلوگيرى از 
پديده مهاجرت روســتاييان به شهرها 

مى تواند اثرگذار باشد.

«رودسر» قطب گل گاوزبان كشور است

توسعه مزارع گياهان دارويى؛ آرامش بخش اقتصاد محلى

98 درصد ظرفيت سدهاى استان كرمانشاه پر شد
كرمانشــاه- قدس: سرپرست شركت 
آب منطقــه اى كرمانشــاه گفت: بيش 
از 98 درصــد ظرفيــت 830 ميليــون 
مترمكعبى ســدهاى كرمانشاه پر از آب 

است.
مروت قباديان با اشاره به اينكه به دنبال 
بارش هــاى خوبى كه در بهار امســال 
داشتيم، ســد گاوشان ســرريز كرد و مخزن 554 ميليون مترمكعبى آن پر 
شده است، افزود: البته با شروع سرريز سد، دريچه هاى تحتانى آن باز خواهد 

شد تا هم سرريز سد ادامه پيدا نكند و هم دريچه ها رسوب زدايى شود.
وى تصريح كرد: با سرريز اين ســد امكان سيالبى شدن رودخانه هاى پايين 
دست آن و آبگرفتگى ساخت و سازهايى كه متأسفانه در حريم رودخانه انجام 

شده كه حتى شامل مزارع پرورش ماهى است، نيز وجود دارد.
قباديان با بيان اينكه پيش از اين ســرريز چهار سد ديگر شامل آزادى، تنگ 
حمام، سليمانشــاه و زاگرس را هم داشتيم، عنوان كرد: اكنون بيش از 812 
ميليون مترمكعب آب پشــت هشت سد در دست بهره بردارى استان ذخيره 

است كه عمده ذخيره نيز مربوط به سد گاوشان است.

خوانسار، قطب توليد انرژى پاك مى شود
خوانســار- فارس: فرماندار خوانســار گفت: بزودى نيروگاه بادى از سوى 
وزارت نيرو با واگذارى به بخش خصوصى ســاخته و خوانسار به عنوان قطب 

توليد انرژى پاك معرفى مى شود.
ســيد حسن شفعتى خوانسار افزود: به دليل كوهســتانى بودن از مهر ماه تا 
اواخر ارديبهشــت ماه هواى سرد در شهرســتان پايدار است و نياز به وسائل 
گرمايشى وجود دارد، مطالبات مردم خوانسار به مسؤوالن كشورى و استانى 
رسانده شده است و نماينده شهرستان نيز در حال پيگيرى است كه خوانسار 

جزو مناطق سردسير در محاسبات قيمت گاز قرار گيرد.
وى با اشــاره به اينكه پروژه تونل خوانسار-بوئين مياندشت به دليل عدم قرار 
داشــتن در رديف اعتبار معوق مانده بود، اظهار كرد: در بازديد اســتاندار از 
تونل و پيگيرى ايشان اعتبارى بيش از 23 ميليارد تومان از محل وزارت نيرو 

تخصيص داده شده است.
شفعتى با اشاره به اينكه حفارى تونل صد درصد انجام شده است، افزود: پس 
از بازرســى و حسابرســى نهائى اين اعتبار به راه و شهرسازى تخصيص داده 

مى شود تا ادامه پروژه تونل اجرا شود.

گرد و غبار 253 كرمانى را راهى مراكز درمانى كرد
كرمــان- مهر: مدير مركــز مديريت 
حــوادث و فوريت هاى پزشــكى كرمان 
از مراجعــه 253 نفر بــه مراكز درمانى 
به دليل مشــكالت تنفســى ناشــى از 
گردوغبار خبر داد و گفت: از اين تعداد 

195 نفر بسترى شدند.
ســيد محمد صابرى با اشاره به وضعيت 
جوى چند روز اخير در كرمان و وقوع گرد و غبار شديد در اين استان، اظهار 
كــرد: از 171 نفــر مراجعه كننده در كرمان 118 نفر بســترى و 53 نفر به 
صورت سرپايى مداوا شدند، در بافت هم 6 نفر به مراكز درمانى مراجعه كردند 
كه از اين تعداد پنج نفر بسترى شدند و يك نفر به صورت سرپايى مداوا شد.
وى از بســترى شدن 6 نفر در رفســنجان، هفت نفر در بردسير، يك نفر در 
شــهربابك، 42 نفر در سيرجان و 16 نفر در زرند خبر داد و افزود: در ريگان 

هم چهار نفر به صورت سرپايى مداوا شدند.

مهار 70 درصدى ريزگردهاى نمكى درياچه اروميه
اروميه- ايسنا: مدير دفتر استانى ستاد احياى درياچه اروميه در آذربايجان 

غربى گفت:70 درصد از ريزگردهاى درياچه اروميه مهار شده است.
فرهاد ســرخوش با اشاره به اينكه خشكى درياچه اروميه تبعات زيادى براى 
منطقه و موجودات زنده خواهد داشــت، تصريح كــرد: اولويت دولت احياى 
صددرصدى درياچه اروميه است و در همين راستا با اجراى پروژه هاى انتقال 
آب و كاشت درختچه ها و بوته در شوره زارهاى منطقه توانسته 70 درصد از 

ريزگردها را مهار كند.
وى با بيان اينكه وســعت ريزگرد هاى نمكى در آذربايجان شــرقى بيشــتر از 
آذربايجان غربى اســت، ادامه داد: غبار نمكى حاصل از خشــكى درياچه اروميه 
همانند غبار خاكى نيست و به محض گسترش يافتن آن تمامى پوشش گياهى 
را از بين مى برد كه در اين راســتا ستاد احيا و منابع طبيعى با شناسايى مناطق 

گرد و غبار و بيابان زدايى براى تثبيت ريزگردها تالش مى كنند.

نيزارهاى زريبار مريوان ميزبان 12 هزار قطعه پرنده شد
اداره  پايش  كارشناس  ايرنا:  سنندج- 
حفاظت محيط زيست مريوان گفت: 12 
هزار قطعه پرنده آبــزى و كنارآبزى در 
نيزارهاى تاالب بيــن المللى زريبار اين 

شهرستان النه سازى كردند.
حبيب اهللا دبستانى افزود: اين پرندگان 
كــه از گونه هاى بومــى و مهاجر تاالب 
زريبار هستند، هر سال در اين فصل به 

منظور النه سازى و جوجه آورى وارد نيزارهاى حاشه تاالب مى شوند.
وى اضافه كرد: بيشــتر از نيمى از اين تعداد (حدود 6000 قطعه) را چنگرها 
و 2000 قطعه را كاكايى ها تشكيل مى دهند كه به عنوان گونه هاى غالب در 

تاالب النه سازى و جوجه آورى مى كنند.
دبســتانى با اشاره به ساير گونه هاى موجود در اين تاالب بين المللى ادامه داد: در 
اين تاالب اردك بلوطى و اردك سرســبز، پرستور دريايى، كشيم كوچك و بزرگ، 
حواصيل خاكسترى، گاوچرانك، آنقورت، طاوسك و خروس كولى النه سازى كردند.

ظرفيت هاى سيستان و 
بلوچستان در انرژى هاى نو 

چشمگير است
زاهدان- قدس:  استاندار سيستان و بلوچستان 
گفت: سيستان و بلوچستان در حوزه انرژى هاى 
نو، معادن، كشاورزى و غيره ظرفيت هاى بسيار 

خوبى دارد كه بايد شكوفا شود.
 ســيد دانيــال محبى در نشســت امضاى 
تفاهمنامه هــاى همــكارى منطقــه ويژه 
انرژى هــاى تجديــد پذيــر و منطقه ويژه 
علم وفناورى در سواحل مكران افزود: اين 
اســتان از ظرفيت نيروى انســانى خالق و 

كارآفرين برخوردار است.
وى گفت: اين اســتان از نظر تعداد دانشگاه ها و 
رشته هاى دانشگاهى توانمندى بسيار خوبى دارد 
كه بايد از پژوهش ها و مطالعات آن ها در توسعه 

استان استفاده شود.

555 ميليون دالر سرمايه 
خارجى وارد البرز شد

كرج- قدس: اســتاندار البرز با بيان اينكه 
پس از توافق برجــام تاكنون 555 ميليون 
دالر سرمايه خارجى وارد استان شده است، 
گفت: البرز در جايگاه دوم ســرمايه گذارى 

داخلى و خارجى قرار دارد.
محمد على نجفى افزود: جذب سرمايه هاى 
خارجى و داخلى اكنون موجب ارتقاى 21 
پله اى جايگاه كســب و كار البرز در سطح 
كشور شده اســت. وى بيان داشت: اكنون 
بيــش از 105 واحــد ســاخت تجهيزات 
پزشكى و دارويى در استان البرز فعال است 
كه 7480 نفر فرصت شغلى ايجاد كرده اند. 
نجفى با اشاره به تســهيالت و رونق توليد 
درالبرز خاطرنشان كرد: اين استان درزمينه 
توليــد تجهيزات پزشــكى از اســتان هاى 

پيشرو كشور است.
فرصت هاى  كرد:  البرز خاطرنشان  استاندار 
ســرمايه گذارى خوبى در البرز وجود دارد 

كه بايد از آن استفاده بهينه كرد.

روند واگذارى كارخانه هاى 
استان مركزى غيرحرفه اى است

اراك- ايســنا: دبير اجرايى خانه كارگر 
اســتان مركزى با اشاره به موضوع واگذارى 
شــركت الســتيك پارس ســاوه به بخش 
خصوصــى كه منجر به بــروز اعتراضاتى از 
ســوى جامعه كارگرى ايــن واحد توليدى 
شد، عنوان كرد: سازمان خصوصى سازى در 
واگذارى كارخانه ها به بخش خصوصى فاقد 
يك شيوه مناســب و فاقد سازوكار الزم در 
اجراى اين تكليف قانونى است، در واقع نبود 
الگوى مناســب واگذارى، پروسه خصوصى 

سازى را با چالش روبه رو كرده است.
داود ميرزايى واگذارى يك شبه كارخانجات به 
بخش خصوصــى را از جمله پيامدهاى منفى 
اجراى اين اصل دانست و گفت: به نظر مى رسد 
در ابتدا خصوصى ســازى بخشى از كارخانه 
از تبعــات منفى اين امر بكاهد به عنوان مثال 
ابتدا مديريت شــركت واگذار شود و چنانچه 
توانمندى و اهليت مديريت به اثبات رســيد، 
در مرحله بعدى 20 درصد كارخانه با شرايط 
مندرج در قرارداد واگذار شود و در صورت بهبود 
روند توليد و افزايش اشتغال، به صورت پله اى 

در فازهاى مختلف واگذارى انجام شود.

پرسمان

توسعه مزارع گل 
گاوزبان در رودسر 
منجر به افزايش 
درآمد خانوارها 
و جلوگيرى از 
پديده مهاجرت 
روستاييان به 
شهرها مى شود

بــــــــرش

تالش هاى يك معلم براى ساخت دبستان به ثمر نشست

وقتى يك دست هم صدا دارد! 

گزارش

 شــهركرد- صدا و سيما  دبستان شهداى 
مدافع حرم روســتاى «نســاء كــوه» حكايتى 
خواندنــى دارد زيرا با همت معلمى فداركار در 
استان چهارمحال و بختيارى ساخته شده است 
تا تعبير «آتش به اختيار» را براى دانش آموزانش 

معنا كند.
«نساء كوه» روستايى درمرزاستان هاى چهارمحال 
و بختيارى و كهگيلويه و بوير احمد است كه به 
دليل قرارگيرى در منطقه اى كوهستانى، سخت 
گذر بودن و دورى مسافت، فاقد امكاناتى از قبيل 

آب، برق، گاز و جاده دسترسى است.
روســتاى نساء كوه يكى از 14 روستاى محروم 
و سخت گذر پشــتكوه ميالس در شهرستان 
لردگان اســت. سه دانش آموز پسر و دختر اين 
روستا خوشحال و منتظرند كه معلم فداكارشان 
براى تدريس در اين مدرسه عرض رودخانه 30 
مترى خرسان را با سيم بكسل و گهواره اى كه 
خودش به خاطر ترس از سقوط دانش آموزان در 
درون رودخانه جايگزين طناب و قرقره كرده بود، 

طى كند و به روستا بيايد. 
«على تيرگير» معلم مدرسه محروم و سخت گذر 
شاه حسينى، پشتكوه ميالس است كه تدريس 
10 دانــش آموز را در 6 پايه درون يك كانكس 

سيار بر عهده دارد.
او يــك روز به طور اتفاقى با زهــرا دانش آموز 
روستاى نساء كوه كه پاى برهنه براى تحصيل 

به روستاى اَنجوآمده بود، برخورد مى كند و از آن 
روزآستين همت را باال زد و در كمتر از 20 روز 
دبستان شهداى مدافع حرم روستاى نساء كوه را 

در ابعاد هشت در پنج متر ساخت.
جابه جايى 960 عدد بلوك سيمانى در مسافتى 
به طول 6 كيلومتر در اين مســير سخت گذر 
دشوار بود؛ با اين حال يك دقيقه از وقت آموزش 
دانش آموزان را كم نكرد. صبح ها در مدرسه شاه 
حســينى تدريس مى كرد و بعد از ظهرها براى 

ساخت دبستان به روستاى نساء كوه مى آمد.
با كمك خيران و هزينه شخصى براى مدرسه 
روستا شاه حســينى فضاى آموزشى و وسايل 
بــازى فراهم كــرد و براى كمك بــه آموزش 
بهتر دانش آموزان تعداد 80 نرم افزاردســتگاه 
معلم قرآن را با موضوعات آموزشــى، فرهنگى، 
مذهبى، سخنان رهبرى و اشعار خريدارى و با 
كمك آموزش و پرورش عشاير لردگان در بين 

دانش آموزان محروم توزيع كرد.

 رد پاى مسئوالن
اهالى اين روستا از نعمت آب، برق، گاز و جاده 
محروم بودند، امــا با پيگيرى هاى معلم فداكار 
زمينه اجراى طرح هاى عمرانى درروستا فراهم 
شد و ردپاى مسئوالن براى ارائه خدمات به اين 

روستا ديده شد.
روستاى نســاء كوه داراى 9 خانوار و حدود 30 

نفر جمعيت اســت، اين خانوار ها ساليانه 108 
درخت بلوط را براى تأمين ســوخت به هيزم 

تبديل مى كنند.
لردگان مى گويد:  بخشدارمركزى شهرســتان 
روســتاى نســاء كوه در مرز استان چهارمحال 
و بختيــارى و كهگيلويــه و بويراحمد اســت 
وخدمات رســانى به اين روستا بر عهده استان 

چهارمحال و بختيارى است.
على فتاحى مى افزايد: اهالى اين روســتا درون 
كوچ هستند و امسال براى نخستين بار به صورت 

دائم در روستا ساكن شدند.
به گفته مديــركل امور عشــاير چهارمحال و 
بختيارى و بخشدارمركزى شهرستان لردگان در 
خدمات رسانى به روستاى نساء كوه متأسفانه 

مسئوالن سهل انگارى كردند. 

 بيانات مقام معظم رهبرى؛ نقشه راه 

علــى تيرگير اهل شــهر مال خليفــه ازتوابع 
شهرســتان لــردگان اســت. او داراى مدرك 
كارشناســى رشــته علوم تربيتى از دانشــگاه 
فرهنگيان شهيد رجايى فرخشهر است و با 25 
سال سن حدود دو سال سابقه خدمت در مناطق 
عشــايرى آموزش و پرورش را دارد.  اين معلم 
فداكار در مدت دو ســال خدمت خود به عنوان 
معلم نمونه انتخاب شــد و آمــوزش و پرورش 
عشايرى چهارمحال و بختيارى از وى خواست تا 
در اين اداره خدمت كند، اما همچنان قصد دارد 
در حد توان خود براى رفع محروميت ها تالش 
كند. وى عقيــده دارد كه ما آدم هاى مهم زياد 

داريم، اما آدم هاى مفيد كم داريم.

خبر

 درصد ظرفيت سدهاى استان كرمانشاه پر شد

داشتيم، ســد گاوشان ســرريز كرد و مخزن 

 كرمانى را راهى مراكز درمانى كرد

جوى چند روز اخير در كرمان و وقوع گرد و غبار شديد در اين استان، اظهار 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سفير ايران در آلمان: شركت هاى اروپا بين ايران و آمريكا، ما را انتخاب نمى كنند ايسنا: ما بايد در برنامه ريزى هاى خود به اين موضوع نيز توجه داشته باشيم كه شركت هاى اروپايى اگر مجبور 
به انتخاب بين ايران و آمريكا شوند، عمدتاً آمريكا را انتخاب مى كنند؛ چرا كه حجم مبادالت آن ها با آمريكايى ها بسيار بيشتر از ماست. اروپا براى ادامه همكارى هاى بانكى خود با ايران بايد« يورو بانك» ايجاد كند.اگر 

چنين اتفاقى بيفتد اروپايى ها نه تنها با ايران، بلكه با روسيه نيز كه مورد تحريم هاى آمريكا است، راحت تر مى توانند تجارت و مبادله داشته باشند.

حسين دهباشى: آقاى صادقى خجالتمان ندهيد!
جهان نيوز: محمود صادقى، نماينده 
مجلس شــوراى اسالمى در توييتر 
خود نوشت: «خروج ترامپ از برجام 
مانند خروج صدام از قرارداد الجزاير 
است؛ با درايت حاكميت و همبستگى 
ملت ترامپ هم سرنوشــتى مانند 
حســين  داشــت.»  خواهد  صدام 
دهباشــى هم در پاســخ به توييت 

محمود صادقى نوشت: «نه آقاى دكتر. قياس مع الفارق است. بيانيه الجزاير سند 
افتخار بود و عهد نامه برجام نماد ننگ. در پاســخ به خروج صدام، دولت و ملت 
ايران شجاعانه مقاومت كردند و در برابر لغو برجام بزدالنه تن به تسليم هاى بدتر 

مى دهند. حتى مقايسه اين دو خجالت است. خجالتمان ندهيد!»

غالمحسين كرباسچى: قطعاً شهردار انتخاب شده 
تهران بهترين گزينه نبود

باشگاه خبرنگاران: نمى توان مطلقاً معيارهاى يك فرد كه داراى شخصيت ملى 
باشد را مشخص كرد. بنده قطعاً موافق نيستم كه شهردار انتخاب شده بهترين گزينه 
انتخابى است، اما معتقدم بايد به انتخاب شوراى شهر احترام بگذاريم. اگر مى خواستم 
به تنهايى براى اداره شهر تهران فردى را انتخاب كنم، ممكن بود كه انتخابم متفاوت 
باشد، اما اكنون افشانى با وجود حاشيه ها و حرف ها به عنوان شهردار انتخاب شده و ما 

بايد وى را به عنوان سكاندار شهردارى تهران بپذيريم. 

مصطفى كواكبيان: الريجانى نبايد در قبال آتش زدن 
پرچم آمريكا ساكت مى ماند!

ايلنا: آقاى نادر قاضى پور هفته گذشته 
در روزى كه پرچم آمريكا را در مجلس 
آتــش زدند و بنده به رئيس جلســه 
اعتراض و درخواســت واكنش كردم، 
گفتند: شــما كه بسيجى هستيد چرا 
اذعان  ايشــان  همچنين  مى ترسيد؟ 
داشــتند: فراكسيون اميد موافق آتش 
زدن پرچم آمريكا در صحن علنى بوده 

است، در صورتى كه فراكسيون اميد مخالف اين موضوع بوده است. ضمن اينكه رئيس 
جلسه نبايد در مقابل اقدام تعدادى از نمايندگان آرام مى نشست، پرچم هر كشورى 
نشان هويت آن كشور است، رهبر معظم انقالب نيز بارها اعالم كردند، ما با ملت آمريكا 
مخالفتى نداريم و مشــكل ما دولت و حاكميت آمريكاست. اعتراض ما از سر ترس 
نيست، ما شجاعانه با دولت آمريكا مخالف بوده و اين مخالفت را اعالم مى كنيم، اما 
نبايد اقدام برخى از نمايندگان به نام مجلس تمام شود، آن ها مى توانستند در بيرون از 

مجلس به آتش زدن پرچم آمريكا بپردازند. 

كوچكى نژاد: به چه مى خنديد، به سفره خالى مردم؟
مشرق: جبار كوچكى نژاد در گفت وگويى با اين خبرگزارى، خطاب به طرفداران برجام 
گفته است: برجام را آب طال مى گيريد، مقدس مى شناسيد و مى گوييد كه اين سند 
افتخار ماست، مگر نمى گفتيد اگر برجام تصويب نشود هر روز 100 ميليون دالر ضرر 
مى كنيم؟ مگر نمى گفتيد با چشم بينا مسير برجام طى شده است؟ چطورچشم هاى 
بينا، گذشته ننگين دشمن هميشــگى ايران را نديد؟ به چه علت در پشت پرده ها، 
احترام ساختگى براى دشــمن ايجاد مى كنيد؟ سردمداران آمريكا خون مردم را در 
شيشه كرده اند، ببينيد اوضاع اقتصادى مردم مظلوم ما در چه وضعيتى است، به آمار 
ساختگى توجه نكنيد. ما به اين علت مرگ بر آمريكا مى گوييم كه با حرص و طمع، 
آرامــش مردم ما را گرفته اند، اما به چه مى خنديد؟ به ســفره و جيب خالى مردم؟ 
منتظريد چه كسى مشكالت را رفع كند؟ مگر موظف به رفع مشكل مردم نيست؟ 

چطور با سكوت خود از باعث و بانى عذاب مشكالت مردم حمايت مى كنيد؟

چهره ها

 سياســت  اين روزها مجلسى ها وقت 
زيادى براى تقرير و ارسال نامه مى گذارند. 
روز گذشــته 100نماينــده مجلــس در 
نامه اى به رئيس جمهور، خواستار اجراى 
قانــون اقــدام متقابل در اجــراى برجام 
شدند. به گفته جبار كوچكى نژاد، نماينده 
مردم رشــت، نماينــدگان در اين نامه از 
رئيس جمهور درخواست كردند بند3 قانون 

اقدام متقابل بر اجراى برجام را اجرا كند.
اين درحالى اســت كه طبق قانون اساسى 
جمهــورى اســالمى، مجلــس ابزارهاى 

مختلفى براى پيشبرد امور دارد.
برطبق بند 3 قانون اقدام متقابل در اجراى 
برجام ؛ «دولت موظف است هرگونه عدم 
پايبندى طــرف مقابل در زمينه لغو مؤثر 
تحريم ها يا بازگردانــدن تحريم هاى لغو 
شده و يا وضع تحريم تحت هر عنوان ديگر 
را به دقــت رصد كند و اقدام هاى متقابل 
در جهت احقــاق حقوق ملت ايران انجام 
دهد و همكارى داوطلبانه را متوقف نمايد 
و توسعه سريع برنامه هسته اى صلح آميز 
جمهورى اسالمى ايران را سامان دهد...». 
اين يعنى طبق قانون دولت موظف است 
پس از اينكه تشخيص داد يكى از طرفين 
برجام آن را نقض كرده است، اجراى آن را 

متوقف كند. 
همچنين روز گذشته 182نماينده مجلس 
در نامه اى به ســران سه قوه بر هوشيارى 
تمام عيار مسئوالن نظام در مقابل عداوت 
و كينــه ورزى دولت آمريكا بويژه جهالت 
اخير رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا 

در خصوص خروج از برجام تأكيد كردند.
نمايندگان در اين نامــه انتظار خود را از 
همه مســئوالن بويژه رؤســاى قواى سه 
گانه اين گونه ذكر كرده اند كه به مسائل 
اصلى اهتمام نماييد تا انقالب اسالمى مثل 
گذشــته و بلكه بهتر از پيش با سرعت و 

دقت به سمت تعالى حركت كند.
حال اينكه چرا سران سه قوه بايد به واسطه 
يك نامه نمايندگان ملزم به در نظر گرفتن 

مسائل اصلى شوند، معلوم نيست.
 روز گذشــته همچنين خبرى از تالش 
نمايندگان براى تنظيم نامه اى به رئيس 

 FATF بررســى  توقف  بــراى  مجلس 
منتشر شد.

 يك روز تصويب FATF و روز ديگر 
نامه براى لغو آن  

بنابرايــن خبر، على اكبــر كريمى، عضو 
نماينــدگان واليى مجلس  فراكســيون 
شــوراى اسالمى، از نامه بيش از 100 تن 
از نمايندگان مجلس بــه الريجانى براى 
توقف بررسى اليحه الحاق دولت جمهورى 
اســالمى ايران به كنوانســيون مبارزه با 
تأمين مالى تروريســم در جلسات علنى 

مجلس خبر داد.
وى افزود: نمايندگان مجلــس در اين نامه 
خواستار اين شــده اند كه با توجه به اينكه 
آمريكا از برجام خارج شده، بنابراين ضرورتى 
به ايفاى تعهدات يك طرفه از ســوى ايران 

براى پيوستن با FATF وجود ندارد.
البته ايــن نماينده مجلس ايــن نكته را 
هم ذكر كرده اســت كــه در حال حاضر 
جمــع آورى امضا براى نامه درخواســت 
از رئيــس مجلــس براى توقف بررســى 
اليحــه الحاق دولت جمهورى اســالمى 
ايران به كنوانسيون مبارزه با تأمين مالى 
تروريســم(FATF) ادامه دارد كه پس از 
نهايى شــدن، آن را تقديم هيئت رئيسه 

پارلمان خواهيم كرد.
هميــن هفته پيش بود كــه نمايندگان 
مجلــس به اتفاق آرا كليــات FATF را 

تصويب كردند. آن هم در شــرايطى كه 
همه كارشناسان و مشاوران امور سياسى 
اصرار داشــتند تا پس از اعالم تصميم 
ترامپ صبر كننــد. جالب توجه تر آنكه 
روز گذشــته يعنى دقيقــاً همان روزى 
كه اين نامه در حال تنظيم بوده اســت، 
برخى از جزئيات FATF توسط همين 

نمايندگان تصويب شده است.
كمــى پيــش از اين هم يعنــى در 19 
ارديبهشت 200نفر از نمايندگان مجلس 
در نامــه اى به رهبر معظم انقالب تأكيد 
كردند كــه در صورت محــروم ماندن 
ملت ايران از دســتاوردها و منافع توافق 
هســته اى قطعاً مجلس دولت را مكلف 
خواهد كرد تا با اقدام متقابل و ســخت، 
دشمن را از عهد شكنى پشيمان سازد. 
آن ها در اين نامه اعالم كردند: «برجام، 
نتيجه تالش هاى پيگير دولت محترم و 
دستگاه ديپلماسى متعهد كشور است و 
اگر قرار باشــد ملت ما از دستاوردها و 
منافع آن محروم بمانــد، قطعاً مجلس 
شوراى اسالمى، دولت محترم را مكلف 
خواهــد كرد با اقدام متقابل و ســخت، 
دشمن را از عهد شكنى پشيمان سازد.» 
نماينــدگان مجلس در اين نامه هرگونه 
مذاكره مجدد بر روى برجام را هم نفى 
كردنــد، اما مى بينيم كــه امروز، درباره 
ادامه مذاكرات تيم ديپلماسى در شرق و 

غرب هيچ نظرى ندارند.

در سرليســت امضــا كننــدگان ايــن 
نامه اســم رئيس مجلس هم به چشــم 
مى خورد، اما ســه ســال پيــش يعنى 
در 21مهــر 1394بود كــه مجلس در 
اقدام  قانون  يك نشســت 20دقيقه اى، 
متقابل در اجراى برجــام را به تصويب 
رســاند. اين قانون البته برجام نيســت، 
اما تقريبــاً همه كارشناســان معتقدند 
به منزله پذيرفتن رسمى برجام از سوى 
مجلــس اســت و پس از ايــن تصويب 
بود كــه توافق هســته اى رســماً جزو 
پيمان هاى بين المللى كشــورمان ديده 
شــد. قانون اقــدام متقابــل در اجراى 
برجام، ماده واحده اى با 9بند و دو تبصره 
است كه تكاليف دولت را در حين برجام 

تعيين مى كند.
اضافه كنيد به اين نامه ها، نامه به سران قوا 
درباره ضرورت وحدت قواى ســه گانه براى 
حل مشــكالت مردم در 18 ارديبهشــت، 
نامه نماينــدگان مجلس به رئيس جمهور 
براى پرداخت خســارت باغداران در ســوم 
ارديبهشت و نامه هاى ديگرى كه تعداد امضا 

كنندگان آن ها از چند نفر تا 
چندده نفر كم و زياد مى شود.
جمــع آورى امضا، تنظيم 
اين  انتشــار  پيگيــرى  و 
تعــداد نامــه چه مقــدار 
زمــان مى برد. حــال اين 
ســؤال پيــش مى آيد: آيا 
مجلس شــوراى اسالمى، 
هيــچ ابزار ديگــرى براى 
و  مردم  مطالبات  پيگيرى 
مسائل اصلى كشور ندارد؟ 
مگر نه نظــارت بر اجراى 
قانون  قانــون و نوشــتن 

وظيفــه اصلى نمايندگان ملت اســت، 
پس چگونه است كه معاهده هاى بزرگ 
و قراردادهاى عظيم سياسى در مجلس 
تصويب مى شــود، آن هم در شــرايطى 
كه كميســيون هاى تخصصى رأى به رد 
آن ها مى دهند، ولى نمايندگان با طيب 
خاطر آن ها را تصويب مى كنند و پس از 

آن اقدام به نامه نگارى مى كنند.

نمايندگان اين بار در نامه اى به رئيس جمهور خواستار اجراى قانون اقدام متقابل در اجراى برجام شدند 

 اثبات تعرض غيرقانونى يك نامه نگارى هاى  مجلسى
وزير به اراضى كشاورزى

تابناك: چند روز پيــش ويالى غيرقانونى يكى 
از مقامات ارشــد اجرايى كشور نيز همراه با ساير 
ويالهاى غيرقانونى در اراضى كشاورزى روستاهاى 
شهرستان ساوجبالغ استان البرز توسط قوه قضائيه 
تخريب شــد، رخدادى عجيب و غيرقابل باور كه 
ابهامات فراوانى را در ذهن هر شهروند ايرانى ايجاد 
مى كند. قبل اجراى حكــم تخريب، تالش هاى 
فراوانى از سوى استاندار البرز و فرماندار ساوجبالغ 
براى جلوگيرى از تخريب ويالى غيرمجاز صورت 
گرفته بود، اما همه اين تالش ها بى نتيجه باقى ماند. 
ســؤال و ابهام جدى تر آن است كه آيا با تخريب 
ويالى مذكور همه اشكال هاى اين شكلى مرتبط 
با مديران ارشد اجرايى كشور بر طرف شده است 
و ديگر هيچ كدام از وزيران و يا معاونان ايشــان 

مسئله اى به اين شكل ندارند؟

سخنان غير منتظره روس ها؛ 
بدون امتيازدهى ايران حفظ 

برجام غيرممكن است
فارس: «ســرگئى ريابكوف» معاون وزير خارجه 
روســيه ديروز تأكيد كرد، حفظ توافق هسته اى 
ايران (برجام) بدون اينكه تهران امتيازات جديدى 
واگــذار كند، غيرممكن خواهد بود. بنا بر گزارش 
خبرگزارى «اينترفكس»، ريابكوف همچنين گفته 
است، وزارت خارجه روسيه معتقد است كه آمريكا 
در تصميــم خود براى وضــع مجدد تحريم هاى 

يكجانبه عليه ايران تجديد نظر نخواهد كرد.
اين ديپلمات ارشد روسيه افزود: «اتحاديه اروپا به 
حفظ همكارى ها با ايران با وجود تحريم ها مصمم 
است. آن ها تجربه مشابه دارند. بر اساس گزارش 
اينترفكس، معاون وزير خارجه روســيه با وجود 
اينكه گفته اســت بدون امتيازدهى ايران حفظ 
برجام غيرممكن است، تأكيد كرده كه بدون آمريكا 

نيز مى توان اين توافق هسته اى را حفظ كرد.

ذره بين

جمع آورى 
امضا براى نامه 
درخواست از 

رئيس مجلس 
براى توقف بررسى 
اليحه الحاق دولت 
جمهورى اسالمى 

 FATFايران به
ادامه دارد

بــــــــرش

: آقاى نادر قاضى پور هفته گذشته 
در روزى كه پرچم آمريكا را در مجلس 
آتــش زدند و بنده به رئيس جلســه 
اعتراض و درخواســت واكنش كردم، 
گفتند: شــما كه بسيجى هستيد چرا 
اذعان  ايشــان  همچنين  مى ترسيد؟ 
داشــتند: فراكسيون اميد موافق آتش 
زدن پرچم آمريكا در صحن علنى بوده 

حسين دهباشى: آقاى صادقى خجالتمان ندهيد!
: محمود صادقى، نماينده 
مجلس شــوراى اسالمى در توييتر 
خود نوشت: «خروج ترامپ از برجام 
مانند خروج صدام از قرارداد الجزاير 
است؛ با درايت حاكميت و همبستگى 
ملت ترامپ هم سرنوشــتى مانند 
حســين  داشــت.»  خواهد  صدام 
دهباشــى هم در پاســخ به توييت 

s i y a s a t @ q u d s o n l i n e . i r
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

 مقام معظم رهبري: خليج فارس خانه ماست. خليج فارس 
جاى حضور ملت بزرگ ايران است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا حى يا قيوم
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تركيه سفير اسرائيل را اخراج كرد
ايسنا: وزارت خارجه تركيه سفير رژيم صهيونيستى در آنكارا را احضار كرد و از 

وى خواست تا اين كشور را ترك كند.
اين اقدام تركيه در پى شهادت بيش از 60 فلسطينى در حمالت نيروهاى ارتش 
رژيم صهيونيستى به تظاهركنندگان در نوار غزه و انتقال سفارت آمريكا به قدس 
صورت گرفت.سفارت رژيم صهيونيستى تاكنون درباره اين خبر واكنشى از خود 

نشان نداده است.

مقتدى صدر: با جريان «حكمت» 
و «الوطنيه» ائتالف مى كنيم

فارس: «مقتــدى صدر»، رهبر جريان 
صدر عراق از تالش خود براى تشكيل 
دولتى تكنوكــرات، به دور از هر گونه 
حزب گرايى خبــر داد.مقتدى صدر 
طى پيامى توييترى اعالم كرد ائتالف 
«ســائرون» به رهبرى وى قصد دارد با 
جريان هاى «حكمت» به رهبرى عمار 
حكيــم و «الوطنيه» بــه رهبرى اياد 
عالوى ائتالف كند. به نوشته رهبر جريان صدر، جريان هاى پيروز انتخابات عراق 
نسل جديدى از سياستمداران تكنوكرات را خواهند ساخت.كميسارياى انتخابات 
عراق اعالم كرده است كه در بغداد ائتالف «سائرون» اول است و پس از آن نيز به 

ترتيب ائتالف «الفتح»، «دولت قانون»، «الوطنيه» و «النصر» قرار دارند.

پايگاه نظامى «ملك فيصل» 
عربستان هدف موشك «بدر 1» قرار گرفت

المسيره: يگان موشكى ارتش و كميته هاى مردمى يمن پايگاه نظامى ملك فيصل 
در جيزان عربستان را با يك موشك بالستيك هدف قرار دادند.يك منبع نظامى 
اعالم كرد: يگان موشــكى يمنى ها يك فروند موشــك بالستيك از نوع بدر 1 به 
پايگاه نظامى ملك فيصل در جيزان شليك كرده است. اين موشك با دقت زياد به 

هدفش اصابت كرده است.
روز گذشته نيز آرامكو در جيزان هدف حمله موشكى يمنى ها قرار گرفته بود.يك 
منبع نظامى قبالً نيز از حمله به مواضع مزدوران وابســته به آل سعود در استان 

الجوف يمن با موشك زلزال2 خبر داده بود.

براى اداى توضيحات در خصوص كشتار فلسطينى ها
ايرلند سفير رژيم صهيونيستى را احضار كرد

خبرگزارى فرانسه: وزارت خارجه ايرلند براى اعتراض در خصوص كشته شدن 
61 فلســطينى در جريان اعتراض ها به انتقال سفارت آمريكا به بيت المقدس به 

دست اسرائيل، سفير تل آويو در دوبلين را احضار كرد.
وزارت خارجه ايرلند همچنين خواستار خويشتندارى رژيم صهيونيستى در برخورد 
با اعتراض هاى فلسطينى ها شده است.وزارت خارجه ايرلند به نقل از نماينده خود 
در سرزمين هاى اشــغالى از وضعيت نامطلوب امداد رسانى به مصدومان كشتار 

صهيونيست ها به دليل محدوديت هاى اسرائيل خبر داده است.

در دومين سالگرد شهادت سيد مصطفى بدر الدين
نصراهللا: ارزش هاى اخالقى جايگاهى در تصميم گيرى 

سران آمريكا ندارد
الميادين: سيد حسن نصر اهللا، دبير كل حزب اهللا لبنان در سخنانى به مناسبت 
گراميداشت دومين سالگرد شهادت سيد مصطفى بدر الدين از فرماندهان حزب اهللا 
گفت: ما افتخار داريم كه هسته هاى مقاومت را در عراق از طريق فرمانده شهيد بدر 

الدين را پايه گذارى كنيم. 
فرمانده شهيد بدر الدين مســئوليت پرونده هاى متعددى از مبارزه با دشمن 
اشغالگر در عراق را به عهده داشت. شهيد بدر الدين از تمام جبهه هاى نبرد از 
جمله جبهه مبارزه با گروه هاى تروريستى و مقابله با خودروهاى بمب گذارى 
شــده در لبنان ســربلند و پيروز بيرون آمد. وى در ادامه در خصوص تصميم 
اخير دولت آمريكا گفت: ارزش هاى اخالقى جايگاهى در تصميم گيرى سران 

آمريكا ندارد.

وحشيگرى صهيونيست ها به اوج رسيد

روز نكبت، تلـخ تر از هميشه
 بين الملل/ احمد يوسفى صراف  ليلى انور 
الغندور فقط هشت ماه داشت؛ كودكى فلسطينى 
كه در ميانه گير و دار انتقال ســفارت آمريكا به 
بيت المقدس و اعتراض هاى مردم فلســطين، 
در اثر استنشــاق گاز هاى اشك آور اسرائيلى ها 
به شــهادت رســيد. مادرش درحالى كه جنازه 
كفن پيچ شــده ليلى را در آغوش كشيده بود، 
چنان رنجى را تحمل مى كرد كه با ديدن تصوير 
اين كودك هشت ماهه و مادر داغدارش خيس 

نشدن چشم هايتان غير ممكن بود. 
ماجرا فقــط از يك اعتراض محكم به يك ظلم 
مضاعف آغاز شد. پس از چند دهه غصب خاك 
و سرزمين فلسطينيان، حاال متجاوزان چشم به 
مســجد و نماد معنوى دينشان دوخته اند. حاال 
دشمن شمشير براى شــهرى كه قرار بود مثًال 
پس از امضا كردن صلح نامه ها براى همه اديان 
ابراهيمى باشد، تيز كرده است. صهيونيست ها با 
هدف اشغال تمام و كمال بيت المقدس تصميم 
گرفتند پايتختشان را از حيفا به بيت المقدس 
منتقل كنند و اين دولت آمريكا بود كه به عنوان 
نخستين دولت خارجى پيشقدم انتقال سفارتش 
براى به رسميت شمردن اين اقدام متجاوزانه بود. 
اقدام رژيم صهيونيستى در كشتار وحشيانه روز 
دوشنبه فلسطينى ها كه با فضاسازى آمريكا از 
طريق برگزارى مراســم افتتاح سفارت آمريكا 
در بيت المقدس در هفتادمين ســالگرد اشغال 
فلســطين همراه بود، بيش از پيش مظلوميت 

مردم بى فاع فلسطين را نمايان كرد.

 فاجعه تكرار شدنى 
روز نكبت براى فلسطينيان

تحوالت فلسطين در هفتادمين سالروز فاجعه 
اشغال فلسطين نشان مى دهد كه مصيبت هاى 
مردم فلســطين در برابر جنايت هاى اسرائيل و 
حاميان غربى اش نه فقط تمامى ندارد، بلكه هر 

بار با مصيبت هاى بزرگ ترى مواجه مى شوند.
واژه «نكبــت» يــادآور دو خاطره بســيار بد در 

حافظه فلسطينى ها و افكارعمومى است؛
نخست استقرار رژيم اسرائيل در سال 1948 و 
دوم اخراج بيش از 800 هزار فلسطينى از وطن 
خود. در اين مقظع زمانى است كه شمار آوارگان 
فلسطينى تا كنون به حدود 6 ميليون تن رسيده 

است.
روز نكبت نه تنها نماد فاجعه اى است كه در آن 

ســال بر سر سرزمين فلسطين 
نمايانگر  بلكــه  افتــاد،  اتفاق 
سختى ها و معضالتى است كه 
طى چند دهه گذشــته به اين 

ملت تحميل گشته است.
النكبه» روايت  در واقع «يــوم 
اســت  انســانى  تراژدى  يك 
كه تخريب بخــش اعظمى از 
بنيان هاى سياسى، اقتصادى و 
فرهنگى و حقوقى فلسطينيان 
را درپى داشت تا راه براى اعالم 
نامشروع  رژيم  موجوديت يك 

گشوده شود.
تخريــب بيش از 675 شــهر 
و روســتا، اشــغال مناطــق 
فلسطينى نشين و تبديل آن ها 
به شــهرك هاى صهيونيستى، 
اخراج فلســطينى ها، نابودى 
ميــراث و آثــار هويــت ملى 

فلسطين و جايگزينى نام هاى عربى مكان ها با 
نام هاى عبرى از جمله اقدام هاى اسرائيل از سال 

1948 تاكنون است.
«روز نكبــت» همچنين به ده ها مورد قتل عام و 
جنايات وحشيانه رژيم صهيونيستى كه هزاران 

زن، مرد و كودك فلسطينى را 
به خاك و خون كشانده، اشاره 
دارد.در ايــن زمينه مى توان به 
كشتارهاى رژيم صهيونيستى 
در «كفر قاسم» و «دير ياسين» 

اشاره كرد.
29 اكتبــر ســال 1956، 48 
فلســطينى از جملــه 6 زن و 
23 كودك ســاكن روســتاى 
كفرقاســم در كرانــه باخترى 
رود اردن بدون دليل با شليك 
صهيونيســت ها نزديــك مرز 

اردن، جان باختند.
پيش از اين جنايت، يعنى نهم 
ميالدى  ســال 1948  آوريل 
تروريســتى  گــروه  دو  نيــز 
صهيونيستى (ايرگون و اشترن) 
با يورش به روستاى دير ياسين 
در غرب قدس اشــغال شده، 
360 تن از ســاكنان بى دفاع اين روستا را قتل 

عام كرده بودند.
البته جنايت هاى رژيم صهيونيســتى و توسعه 
طلبى هــاى اين رژيم در اراضى فلســطينى از 
زمان تأســيس اين رژِيم نامشروع تاكنون هيچ 

گاه متوقف نشــده و از آخريــن نمونه هاى اين 
جنايت ها و توسعه طلبى ها مى توان به قتل عام 
روز دوشنبه فلسطينى ها توسط صهيونيست ها با 

چراغ سبز آمريكا اشاره كرد.
روزنامه القدس العربــى چاپ لندن در پايگاه 
اينترنتــى خود افتتــاح ســفارت آمريكا در 
قــدس را نكبت و مصيبت جديدى براى ملت 
فلســطين، عدالت و مشــروعيت بين المللى 

دانست. 
اين روزنامه در گزارش خود تأكيد داشته است 
كه اســرائيل به عنوان قدرتى كه با اشغالگرى و 
حمايت هاى آمريكا در منطقه ايجاد شده است، 
همچنان به ظلم تاريخى خود عليه فلسطينى ها 

ادامه مى دهد. 

  تحريك هاى سياسى دولت آمريكا
در ايــن ميــان سياســت هاى تحريــك آميز 
آمريكايى هــا بويژه تصميم ترامــپ در انتقال 
ســفارت آمريكا به قدس در 14 مه سال 2018 
به منزله آن است كه مردم منطقه همچنان در 
معرض پيامدهاى سياست هاى نكبت بار آمريكا 
و رژيم صهيونيســتى قرار دارند. نتيجه چنين 
سياست و همكارى توطئه آميزى، كشتار بيشتر 

فلسطينى ها است.  

اخبار جهان 

بازداشت 54 نفر در تركيه به 
اتهام همكارى با داعش

مهر: تركيه 54 نفر را بــه اتهام همكارى با 
داعش بازداشت كرده اســت. بر اساس اين 
خبر، پليس ضد تروريسم تركيه 19 هدف در 
10 منطقه در استانبول را بازرسى و 54 نفر 
را به اتهام همكارى با داعش بازداشــت كرده 
است.پيشتر و در ماه آوريل پليس تركيه چهار 
تن از رهبران گروهك تروريســتى داعش از 
جمله امير استان ديرالزور در شرق سوريه را 

بازداشت كرده بود.

كره شمالى تخريب سايت 
آزمايش اتمى  را آغاز كرد

مى دهد  نشــان  ماهواره اى  تصاوير  فارس: 
كره شــمالى از چند روز قبل تخريب سايت 
آزمايش اتمــى «پونگــى رى» را آغاز كرده 

است.
به نوشته خبرگزارى تاس، چندين ساختمان 
كليدى در قسمت هاى شمالى، غربى و جنوبى 
ســايت ويران شــده اند. همچنين ريل هاى 

گارى هاى بارى برداشته شدند.
خبرگزارى رويترز هم نوشــت، سران دو كره 
درباره اقدامات كره شمالى براى خلع سالح 

اتمى گفت وگو خواهند كرد.
مقرر شــده است سران كره شمالى و آمريكا 
12 ژوئن در ســنگاپور مالقات كنند و كره 
شــمالى قصد دارد پيش از اين ديدار، سايت 

اتمى خود را تخريب كند.

«كيم تورا» رئيس دولت 
محلى كاتالونيا شد

كاتالونيا  دولت محلى  خبرگزارى فرانسه: 
حدود پنج ماه پــس از انتخاباتى كه در اين 
منطقه خودمختار صورت گرفته بود، كيم تورا 

را به عنوان نخست وزير انتخاب كرده است.
كيم تورا كه جدايى طلب و بدون وابستگى 
به حزبى سياســى محســوب مى شود، در 
دومين مرحله انتخابات در پارلمان كاتالونيا 
در بارســلون توانســت اكثريت آراى الزم 
را كســب كند.كيم تورا 55 ســاله، وكيل 
دادگســترى و نويسنده است و در مقايسه 
با بســيارى ديگر از سياستمداران كاتالونيا 
با مشــكالت حقوقى كمترى روبه رو بوده 
است. او جانشين كارلس پيگدمون، رئيس 
سابق دولت محلى كاتالونيا خواهد شد. تورا 
را پوجدمــون به عنوان نامزد شــركت در 

انتخابات معرفى كرده بود.

جانسون: آمريكا بازى اشتباهى 
را در زمان اشتباهى انجام داد

آناتولى: بوريــس جانســون، وزير خارجه 
انگليس در ارتباط با انتقال ســفارت آمريكا 
از تل آويو به قدس در سخنانى اعالم كرد: با 
تصميم آمريكا براى انتقال سفارت اين كشور 
موافق نيستيم.وزير خارجه انگليس ادامه داد: 
آمريكا بازى اشــتباهى را در زمان اشتباهى 

انجام داده است.
وى افــزود: بايد در خصوص اســتفاده از 
گلوله هاى جنگى خويشتندارى كرد.بوريس 
جانســون از ادامه كشــتار مــردم مظلوم 
فلسطين توسط نظاميان صهيونيست ابراز 

نگرانى كرد.
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واكنش هاى جهانى به كشتار مردم غزه در روز افتتاح سفارت آمريكا در قدس ادامه دارد

رسوايى فراگير «نكبت آمريكايى»

پشت ويترين

 بين الملل  كشتار وحشيانه تظاهركنندگان 
برگزارى  با  همزمان  غزه  مرز  در  فلسطينى 
مراسم افتتاح سفارت جديد آمريكا در قدس 
جهانى  محكوميت هاى  از  موجى  با  اشغالى، 

مواجه شده است.
رجب طيب اردوغــان، رئيس جمهور تركيه، 
در پى شــهادت دســت كم 61 فلسطينى و 
زخمى شــدن 2771 نفر ديگر در غزه، رژيم 
صهيونيستى را به نسل كشى متهم و سه روز 
عزاى عمومى در اين كشــور اعالم كرد. وى 
همچنين خواســتار برپايى تظاهرات در روز 
جمعه شد و در اعتراض به اقدام دولت آمريكا 
در انتقال سفارتش به قدس اشغالى، سفيران 

تركيه را از تل آويو و واشنگتن فراخواند.
دولت فرانســه نيز در بيانيــه اى ضمن اعالم 
مخالفت با انتقال ســفارت آمريكا به قدس، 
خشونت رژيم صهيونيستى عليه مردم غزه را 

محكوم كرد. 
از ســوى ديگر، با وجود اعتراضات جهانى به 
كشــتار مردم فلسطين، آمريكا طبق معمول 
ضمــن حمايــت از رژيم صهيونيســتى با 
درخواست كويت براى انجام تحقيقات مستقل 
از سوى سازمان ملل درباره كشتار مردم غزه 

مخالفت كرد.
همچنين، بــه دنبال افزايــش اعتراض هاى 
مردمى عليه تصميم واشــنگتن براى انتقال 
سفارت خود از تل آويو به قدس اشغالى، وزارت 
دفاع آمريكا تدابير امنيتى را در اطراف برخى 
از ســفارتخانه هاى اين كشــور در غرب آسيا 

افزايش داد. روزنامه صهيونيســتى هاآرتص 
گزارش داد سفارتخانه هاى واشنگتن در برخى 
كشورهاى عربى از جمله مصر، اردن و لبنان 
هم اكنون توسط تفنگداران دريايى آمريكا كه 
به طور ويژه براى حفاظت از اماكن ديپلماتيك 

آموزش ديده اند، محافظت مى شوند. 
آليستر برت، معاون وزير امور خارجه انگليس 
در امور خاورميانه به دنبال كشــته و مجروح 
شدن تعداد زيادى فلســطينى در نوار غزه و 
كرانــه باخترى در اعتــراض هايى كه پس از 
افتتاح ســفارت آمريكا در قدس به راه افتاد، 

بيانيه اى صادر كرد.
در اين بيانيه آمده اســت: خشونت ها در نوار 
غزه و كرانه باخترى تكان دهنده بود. اين تعداد 
كشــته و مجروح فاجعه بار و اينكه همچنان 
بر تعداد كشته شده ها افزوده مى شود، بسيار 

نگران كننده است.
برت با بيان اينكه چنين خشونت هايى براى 

صلح زيانبار است، افزود: ما به صراحت اعالم 
كرده ايم انگليس از حق اعتراض فلسطينيان 
حمايــت مى كند اما اين اعتراض ها بايد صلح 

آميز باشد.
وزارت خارجــه تونــس نيز ضمــن محكوم 
كردن ايــن اقدام از جامعه جهانى و نهادهاى 
بين المللى خواســت به مســئوليت قانونى و 
اخالقى خود عمل كننــد و با مداخله فورى 
خود جلوى حمالت نظاميان صهيونيست به 
مردم فلسطين را بگيرند و حمايت بين المللى 

الزم از آنان را فراهم كنند.
محمد بن عبدالرحمن، معاون نخســت وزير 
و وزير خارجه قطر در صفحه شــخصى خود 
در توييتر نوشــت: آنچه امروز از جنايت ها در 
حق مردم فلسطين و ناتوانى جامعه جهانى از 
پايان دادن به كشــتارها شاهديم، از شكست 
نظام هــاى امنيــت جمعــى در حفاظت از 

غيرنظاميان نشئت مى گيرد.

جرمى كوربين، رهبر حــزب كارگر انگليس 
در واكنــش به اقدام رژيم صهيونيســتى در 
به شهادت رســاندن بيش از 50 غيرنظامى 
فلسطينى گفت: اين جنايات نه تنها بايد مورد 
محكوميت بين المللى قرار گيرد بلكه نيازمند 

اقدام بين المللى عليه اسرائيل است.
جرمى كوربين در صفحه رسمى توييتر خود 
نوشت: كشتار ده ها تظاهركننده غيرمسلح و 
زخمى كردن شــمار زيادى از آن ها از سوى 
نيروهاى اسرائيلى در غزه در روزى كه رئيس 
جمهور ترامپ ســفارت آمريــكا را به قدس 
منتقل كرد خشمى است كه نيازمند نه فقط 
محكوميت بين المللى بلكه اقدام عملى است.

ديميترى پسكوف، سخنگوى كرملين درباره 
وخيم تر شــدن اوضاع منطقه پس از انتقال 

سفارت آمريكا به قدس ابراز نگرانى كرد.
وزارت امور خارجه پاكستان با انتشار بيانيه اى 
ضمن ابراز نگرانى عميق اســالم آباد از انتقال 
سفارت واشنگتن به قدس اين اقدام را خالف 
قوانين بيــن المللى و ســازمان ملل متحد 

دانست.
در اين بيانيه آمده اســت: پاكستان از كشور 
مستقل فلسطين طبق قرار داد 1967 حمايت 
مى كند و بيت المقدس پايتخت اين كشــور 

باقى خواهد ماند.
اين خبر در حالى منتشــر مى شود كه مردم 
شــهر كراچى پاكســتان با برپايى تظاهرات 
گسترده اقدام آمريكا براى انتقال سفارت خود 

به بيت المقدس را محكوم كردند.
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روزنامه هاى جهان

گاردين
روزنامه گاردين، چاپ انگليس 
با استفاده بسيار هوشمندانه 
از دو عكــس بر روى صفحه 
نخســت خود، به وقايع اخير 
در نــوار غزه واكنش نشــان 
داده اســت. اين روزنامه در 
كنــار عكس دختــر ترامپ 
كه بــا لبخند در حال افتتاح 

سفارت آمريكا در اورشليم است، عكسى از كشتار فلسطينيان 
در اعتراض به اين تصميم را نشــان مى دهد. اين روزنامه تيتر 
«ســفارت جديد ترامپ افتتاح شد و ده ها تن كشته شدند» را 
انتخاب كرده و بر روى يكى از 52كشــته كه تنها 14سال سن 

داشته تمركز مى كند.

اسپكتيتر
در  اســپكتيتر  هفته نامــه 
تازه تريــن شــماره خود به 
«ترزا  نامســاعد  وضعيــت 
بريتانيا  نخســت وزير  مى» 
مجله  اين  اســت.  پرداخته 
از  هوشــمندانه  استفاده  با 
كلمــه Mayday به معنى 
اضطرارى  كمك  درخواست 

و شباهت آن به نام نخست وزير انگليس، او را شبيه به گاليور 
در ســرزمين ليليپوت ها به تصوير كشــيده كه توسط آن ها 
به بند كشيده شده است. اســپكتيتر معتقد است ترزا مى، 
نه تنها توسط دشــمنانش، بلكه توسط دوستانش نيز به تله 

افتاده است.

المستقبل
چاپ  المســتقبل،  روزنامــه 
لبنان گــزارش و عكس اصلى 
صفحه نخســت خــود را به 
ادامه درگيرى هــا در نوار غزه 
اختصــاص داده كــه پس از 
افتتاح سفارت آمريكا در قدس 
شكل بسيار خشن ترى به خود 
گرفته اســت. ايــن روزنامه با 

عكسى بسيار زيبا كه يك فلسطينى را با عصا در حال پرتاب سنگ 
نشان مى دهد، در تيتر خود قدس را با وجود افتتاح سفارت آمريكا 
عربى دانسته و با سه بار تكرار آن، بر اين حقيقت تأكيد مى كند. 
المستقبل همچنين انتخابات عراق را نيز پوشش داده و پيروزى 

نزديكان مقتدى صدر را شكستى براى ايران ارزيابى كرده است!

روزنامه گاردين، چاپ انگليس 
با استفاده بسيار هوشمندانه 
از دو عكــس بر روى صفحه 
نخســت خود، به وقايع اخير 
در نــوار غزه واكنش نشــان 
داده اســت. اين روزنامه در 
كنــار عكس دختــر ترامپ 
كه بــا لبخند در حال افتتاح 

در  اســپكتيتر  هفته نامــه 
تازه تريــن شــماره خود به 
«ترزا  نامســاعد  وضعيــت 
بريتانيا  نخســت وزير  مى» 
مجله  اين  اســت.  پرداخته 
از  هوشــمندانه  استفاده  با 
 به معنى 
اضطرارى  كمك  درخواست 

چاپ  المســتقبل،  روزنامــه 
لبنان گــزارش و عكس اصلى 
صفحه نخســت خــود را به 
ادامه درگيرى هــا در نوار غزه 
اختصــاص داده كــه پس از 
افتتاح سفارت آمريكا در قدس 
شكل بسيار خشن ترى به خود 
گرفته اســت. ايــن روزنامه با 

پيشخوان/  امير محمد سلطان پور

در واقع «يوم 
النكبه» روايت يك 

تراژدى انسانى 
است كه تخريب 
بخش اعظمى از 

بنيان هاى سياسى، 
اقتصادى و 

فرهنگى و حقوقى 
فلسطينيان را 
درپى داشت تا 
راه براى اعالم 

موجوديت يك 
رژيم نامشروع 

گشوده شود

بــــــــرش

رژيم صهيونيستى مى تواند تحريم جهانى شود
رژيم صهيونيستى درباره راهپيمايى بازگشت فلسطينيان با وحشت و دستپاچگى 
عمل كرد و جنايت ديگرى را در حافظه تاريخى جهانيان به ثبت رساند. شهادت 
بيش از 100 تن و مجروح شدن 3000 نفر به دست دژخيمان رژيم صهيونيست 
در مراسم راهپيمايى بازگشت آن هم به بهانه برقرارى امنيت جان اشغالگران در 
مقابل مردم هميشه مظلوم فلسطين؛ خود مهر تأكيدى است بر ناتوانى و توحش 
صهيونيست ها در برابر چشم جهانيان و البته اين پرسش را به وجود مى آورد كه 

رژيم تل آويو از چه چيزى اين همه وحشت كرده است؟
برابر معاهدات بين المللى و قطعنامه هاى گوناگون شوراى امنيت، سه حق همواره 
جزو حقوق رسمى مردم مظلوم فلسطين بوده و به رسميت شناخته مى شود كه 

عبارتند از حق بازگشت، حق پايتخت و حق مرز. 
رژيم صهيونيستى اما همواره سعى كرده با اعمال فشار بر جامعه جهانى و همكارى 
كشورهاى سازشكارى همچون عربستان سعودى، حق بازگشت را از بين ببرد و 
در عمل اين اتفاق تاكنون رخ داده اســت. صهيونيست ها مى گويند فلسطينى ها 
نبايــد به زمين ها و خانه هايشــان بازگردند و حاال كه امــالك آن ها در تصرف 
ماســت، پول آن را پرداخت مى كنيم و اين اقدام از ســوى آمريكا مورد حمايت 
قرار گرفت. رژيم اشغالگر قدس همچنين ابراز مى كند كه ما هيچ گونه مرزى را 
به رسميت نمى شناسيم و ترامپ نيز با اقدام به انتقال سفارت آمريكا از تل آويو 
به قدس اشغالى آن هم برخالف تمام توافقات جهانى، حمايت خود را از اين گفته 

صهيونيست ها ابراز و عملى كرد.
فلســطينى ها اما با تيزهوشى مثل هميشه نشان دادند تا زمانى كه به حقوق 
خود نرسند، ميدان مبارزه را ترك نخواهند كرد. آن ها با انتخاب شعارى ساده 
اما پرمعنى - ما مى خواهيم به خانه برگرديم - براى راهپيمايى بازگشــت؛ به 
دنيا يادآور شــدند كه قدس شريف خانه آن هاســت و معادالت اشغالگران را 

برهم زدند.
به خون كشــيده شــدن مردم در راهپيمايى بازگشت توسط صهيونيست ها در 
شــرايطى رخ داد كه روزگارى دولتمردان اين رژيم غاصب با استفاده از دستگاه 
تبليغاتى خود و رخدادهايى مانند كشتار ورزشكارانشان در المپيك مونيخ، سعى 
در القاى اين باور به جهانيان داشت كه ما مظلوم هستيم و فلسطينى ها تروريست 
و به همين خاطر نزد بويژه غربى ها، موقعيت برترى داشتند، اما از سال 2008 به 
اين طرف كه وقايع جنگ 33 روزه توسط رسانه هاى مختلف به مردم دنيا مخابره 
شد و آن ها ديدند كه برخالف بمباران تبليغاتى صهيونيست ها، نظاميان اين كشور 
هستند كه دست به كودك كشى مى زنند و ابايى از حمله به مناطق غيرنظامى 
ندارند؛ آن وقت جهانيان متوجه شدند كه در حقيقت مظلوم واقعى فلسطينيان 
بى پناه هستند و به همين خاطر دولت هاى غربى بتدريج حمايت هاى خود را از 

اشغالگران كمتر و كمتر كردند.
به عنوان نمونه؛ در اروپا جنبشى شكل گرفت و آن دسته از كاالهاى توليد شده 
توسط صهيونيســت ها را كه محل كارخانه آن در شهرك هاى اشغال شده پس 
از معاهده 1967 توليد شــده اند را تحريم كردند و اين موضوع امروز جزو قوانين 
اروپايى است؛ آن هم اروپايى كه هيچ تعرفه اى را بر روى كاالهاى وارداتى از رژيم 

صهيونيستى اعمال نمى كند.
نمونه ديگر را مى توان در سخنان زيگمار گابريل، وزير وقت امورخارجه آلمان در 
تل آويو جست وجو كرد كه گفته بود ديگر نمى تواند جوانان آلمانى را به حمايت از 
صهيونيست ها متقاعد كند و از همين رو هم شاهد بوديم كه اين كشور كه قطب 

اصلى اتحاديه اروپاست، حضور در مراسم انتقال سفارت آمريكا را تحريم كرد.
از طرفى پيــروزى محور مقاومت در انتخابات لبنان و اقبال مردم منطقه به اين 
محور، موجب ترس بيش از پيش صهيونيست ها شده و به همين دليل هم شاهد 
فرار رو به جلوى آن ها در مباحث سياســى و اقدام هايى نظير آنچه در مراســم 

راهپيمايى بازگشت رخ داد، هستيم.
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