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راهبــرد ارزى بعد از خروج آمريكا از برجــام در آينده اى كه در پيش داريم 
جلوگيرى از كاهش درآمد ارزى اســت به صورتى كه نوعى مقاومت در برابر 
اين داشــته باشيم. اول بايد هســته اصلى مصرف ارز در كشور مشخص شود، 
محور اصلى مصرف ارز شامل سه مورد است، واردات كاال و خدمات، مسافرت هاى 

خارجى و خارج شدن ثروت از كشور توسط برخى از افراد...

راهبرد ارزى در پساخروج 

پيكر 2هزار و سيصدمين كودك شهيد فلسطينى از ابتداى انتفاضه دوم تاكنون در بيت المقدس تشييع شد

من «ليلى» هشت ماه دارم

 اقتصــاد  فدريكا موگرينى مســئول 
سياســت خارجى اتحاديــه اروپا بعد از 
ديدار با محمد جواد ظريف وزير خارجه 

ايران در بروكســل بــه خبرنگاران گفت 
كه برجــام را حفظ خواهيم كــرد. اين 
موضع و تداوم برخورد سرد اين ديپلمات 

سرشناس با خروج ترامپ از برجام و انتشار 
مصاحبه هــاى پى در پى وى در مســير 
جلوگيرى از فروپاشى قراردادى است كه 

وى در شــكل گيرى آن نقش داشت. هر 
چند موگرينى بالفاصله تأكيد كرده است 

كه نمى توان...
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آداب و رسوم مردم 
سيستان و بلوچستان 
در ماه مبارك رمضان

هزار سال 
سحر خوانى در 

سرزمين آفتاب 

 قدس از بيانيه 9 بندى موگرينى و پيشنهاد حذف دالر از مبادالت ايران و اروپا گزارش مى دهد 
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«يار مهربان» مناطق محروم
تمامى  آستان قدس رضوى ترويج فرهنگ كتابخوانى در مناطق كم برخوردار را رسالت خود مى داند از   74 سال  انقالب  معظم  رهبر  آستان    

به   را  خود  فرزندان   تا   خواستند  ايرانى   خانواده هاى  
كتابخوانى  تشويق  كنند و با كاستن  از هزينه هاى  مربوط 
به  خريد وسايل  تجمالتى ، به  خريد كتاب  براى  فرزندان  

خود اهميت  بيشترى  بدهند. ايشان سال 90 هم در ديدار 
تنبلى در خواندن  از  مسئوالن كتابخانه ها و كتابداران 
كتاب به عنوان يكى از بدترين و پرخسارت ترين تنبلى ها 

 ............ صفحه 3ياد كردند. اين گزارش به ...

 ............ صفحه 4

خبرآخر
26 پيشنهاد كاربردى

پس از خروج آمريكا از برجام
مذاكره واقعى 

چگونه رقم مى خورد؟
16

پس از خروج آمريكا از برجام
4 2

خبر درگذشت « قاسم افشار» 

بامداد ديروز منتشر شد

يادداشتى از دكتر احسان خانه آباد يادداشتى از دكتر روح اهللا ايزدخواه
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حلول ماه مبارك رمضان، ماه عبوديت و بندگى را به عموم مسلمانان تبريك مى گوييم

قدس به بهانه روز جهانى موزه و ميراث فرهنگى
ضرورت حفظ و ارتقاى موزه ها را بررسى كرد 

صنعت موزه
متكى بر مشاركت مردم است
 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 10

  پرونده اى جمع و جور درمورد بناهاى تاريخى

كه مردم خودشان مرمت كردند

ِ
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

با داشتن دوستى چون ترامپ، به دشمن نياز نداريم  فارس: رئيس شوراى اروپا با بيان اينكه ترامپ اروپا را از توهم خارج كرده، گفت: اروپايى ها بايد آماده باشند كه خود به صورت مستقل درباره 
موضوعات مختلف اقدام كنند.  «دونالد تاسك» ديروز در اظهاراتى بى سابقه رئيس جمهور آمريكا را دوستى بدتر از دشمن توصيف كرد و گفت: تصميمات او موجب شده كه اروپا از اين توهم كه مى تواند از 

آمريكا كمك بگيرد، خارج شود. 

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

 اخبار  رئيس جمهــور گفت: امروز روزى 
نيست كه همديگر را پاى ميز سؤال ببريم، 
البته ممكن است چنين فرصتى بعدها پيش 
بيايد كه بسيار از آن استقبال مى كنيم، اما 
در زمان كنونى همه بايد در برابر فشارهاى 

آمريكا، متحد باشيم.
حجت االسالم والمسلمين روحانى در جلسه 
روز گذشــته هيئت دولت با اشــاره به اينكه 
امســال ماه مبارك رمضان با دو حادثه مهم 
مواجه شــده است، گفت: از يك طرف دولت 
آمريــكا با بى تدبيرى ســفارتخانه خود را به 
بيت المقدس منتقل كرد كه اين اقدام برخالف 
معاهده هاى گذشــته و حتى قطعنامه هاى 
شوراى امنيت و مجمع عمومى سازمان ملل 
اســت؛ ضمن اينكه چنيــن اقدامى چيزى 
نيســت كه به صلــح و ثبات 
منطقه كمك كنــد. روحانى 
تصريح كرد: مسلمانان جهان 
مسجداالقصى و بيت المقدس 
را بــه عنوان قبلــه اول خود 
مى شناسند و مورد احترام همه 
اين  بنابراين  است؛  مسلمانان 
سرزمين مقدس را با بازى هاى 
جمعيت  از  نمى توان  سياسى 
يك ميليــارد و 500 ميليونى 

مسلمانان جهان جدا كرد.

 روز قدس باشكوه 
روحانى با بيان اينكه ايــران همواره مدافع 
حقوق مردم فلســطين بوده است، گفت: ما 
همواره در مقابل متجاوزان و ظالمان خواهيم 
ايســتاد و معتقديم پيروزى نهايــى از آن 
مظلومان و فلسطينيان خواهد بود. روحانى 
خاطرنشان كرد: بدون ترديد امسال روز قدس 
باشكوه ترى در ايران و ســاير كشورها رقم 
خواهد خورد و جهانيان به رژيم صهيونيستى 
و سردمداران كاخ سفيد نشان خواهند داد كه 

راه غلط و اشتباهى انتخاب كرده اند.

 ملت ايران تسليم نمى شود
رئيس جمهور در بخش ديگرى از سخنان 
خود به موضوع برجام اشــاره كرد و گفت: 

ملت ايران همواره در برابر توطئه هاى ديگران 
و بويژه رژيم آمريكا اســتقامت، مقاومت و 
ايستادگى كرده و نشــان دادند كه در برابر 

فشار آن ها تسليم نمى شوند.
روحانى با بيان اينكه امروز مســئله برجام 
و هســته اى باز هم زمينــه و فرصت هايى 
دارد كه مورد بحث و بررســى قرار بگيرد، 
خاطرنشان كرد: در مسئله هسته اى عده اى 
كه آن طرف هستند، تصور مى كنند با فشار، 
تحريــم، تهديد و حتى نشــان دادن عالئم 
جنگ مى توانند ملت ايران را تسليم كنند، 
اما ايستادگى و مقاومت ملت ايران به خوبى 
نشان داد كه اين تفكر و راه، نادرست و غلط 
اســت. وى اضافه كرد: در موضوع هسته اى 
به دنبال دو دستاورد اصلى بوديم. دستاورد 
اول احقاق حقوق ملت ايــران بود. مطابق 
قطعنامه هاى سازمان ملل، غنى سازى ايران 
غيرقانونى اعالم شــده بود كه البته به هيچ 
وجــه اين موضوع را قبــول نداريم، اما اين 
مسئله به عاملى براى فشــار به كشورمان 
تبديل شده بود و بنابراين قصد داشتند آن 
را از بين ببرند. دســتاورد و هدف ديگر رفع 
تحريم ها در راستاى تأمين منافع ملى بود 
كه در اين راســتا، اگر چه ممكن اســت از 

100 درصد خواســته هاى خود در عمل به 
80 درصد دست يافته باشيم، اما بايد توجه 
داشت در مذاكره و تعامل با كشورهاى بزرگ 
غربى و آن هم كشور خاصى مثل آمريكا كه 
همواره با ملت ايران تخاصم داشــته است، 

معلوم است كه مشكالتى ايجاد مى كنند. 

 چه كسى مستحق مالمت است؟
روحانى با بيان اينكه چه كســى مستحق 
مالمت است؟ گفت: اين موضوع بايد روشن 
شــود و مبادا يك عده اى خطا كنند، امروز 
آمريــكا به عنوان ناقض عهــد و متخلف از 
مقررات بين المللى بايد مورد فشار قرار بگيرد.

روحانى با اشاره به جمالتى از حضرت امام(ره) 
خاطرنشان كرد: اين روزها با موضوعاتى كه 
مطرح مى شود، بيشتر به ياد جمله معروف 
حضرت امام خمينى(ره) در آبان 65 كه به 
«اين تذهبون؟» معروف است،  مى افتم. در آن 
روز بين ايران و آمريكا اختالفى وجود داشت 
كه آمريكا در آن شكست خورده بود، اما يك 
عده به دنبال آن بودند كه مسئوالن ايرانى را 
مورد ســؤال قرار دهند و امام راحل برخورد 
حكمت آميز با آن ها داشت و آن درس خوبى 
براى ما بود و هســت. روحانى تصريح كرد: 

امروز روزى نيســت كه همديگر را پاى ميز 
سؤال ببريم، البته ممكن است چنين فرصتى 
بعدها پيش بيايد كه بســيار از آن استقبال 
مى كنيم، اما در زمان كنونى همه بايد در برابر 

فشارهاى آمريكا، متحد باشيم.
رئيس جمهور با تأكيد بر اينكه امروزه آمريكا 
متهم است و بايد از او سؤال شود، افزود: حتى 
اگر داخل آمريكا نظرسنجى شود باز هم افكار 
عمومى با ماست و اين به معناى انزواى واقعى 
دولت آمريكا مى باشد و همين امروز هم ما 
پيروز هستيم. رئيس جمهور در ادامه گفت: 
اگر فرض كنيم كه نتوانستيم به توافق مورد 
نظر دســت بيابيم، باز هم چيزى را از دست 
نمى دهيم؛ زيرا تمام پيش بينى هاى الزم را 
در اينكه كشــور بدون برجام اداره شود را به 
عمل آورديم. در حال حاضر حرف ها بر اين 
مبناست كه همه پنج كشور تالش خود را به 
كار مى گيرند كه تمام منافع ايران تأمين شود.

روحانــى تصريح كرد: به مــردم عزيز ايران 
اطمينــان مى دهم كه نگران اداره كشــور 
نباشــند، كامالً مى دانيم كه چه كار انجام 
مى دهيم و شرايط منطقه و جهان را درك 
مى كنيم از همه اصناف، كسبه و توليدگران 

خواهش مى كنم مردم را در فشار نگذارند.

رئيس جمهور با تأكيد بر اتحاد در برابر آمريكا:

كشور را بدون برجام اداره مى كنيم

 دولت چند روز پيش اطالعيه داد كه مذاكرات هسته اى با هماهنگى شوراى امنيت 
ملى انجام شــده اســت؛ اما آيا بعضى از مذاكره كنندگان كه جاســوس بودند هم با 

هماهنگى آن ها انتخاب شده بودند؟ 9150002146 
 اميدوارم بارندگى ها بدون خسارت سدها را سرريز كند تا دوتابعيتى ها خون ملت را 

درون جكوزى خود به جاى آب نريزند! 9150009278  
 اگر دولت يك صدم پولى را كه جهت خســارت هاى ساالنه پرداخت مى كند، براى 
پيشــگيرى هزينه كند، مردم اين قدر آســيب نمى بينند و اين پول ها هدر نمى رود. 

 9390003589
 قابــل توجه برخى آقايان كه دم از انقالبــى بودن و مبارزه با آمريكا مى زنند، اما در 
كنارش حقوق ميليونى مى گيرند؛ اگر راست مى گويند از 3 ميليون بيشتر حقوق نگيرند 
تا دولت به افراد بيكار و كم درآمد هم رسيدگى كند. آن وقت ملت ما قوى شده و عالوه 
بر اينكه مى توانيم از نظر اقتصادى هم پيشــرفت كرده روى پاى خود بايستيم، هيچ 

كشورى توان زور گويى به ما را نخواهد داشت.9150002321 
 اينكه مى گويند سگ زرد برادر شغال است واقعاً درست است و اوضاع امروز را نشان 
مى دهد؛ دولتمردان توجه داشته باشند كه مسئوالن اروپايى هيچ فرقى با ترامپ ندارند؛ 
اميد است دولت اين موضوع را درك كند و بيشتر از اين زمان و امكانات مملكت را با 

مذاكره با اروپايى ها از دست ندهد. 9150008430 
 با راه اندازى ســامانه حقوق مديران، بعضى دستگاه ها كه وجود اين سامانه را مانع 
دريافت حقوق  نجومى خود مى بيند راه حل را در عدم وصل شــدن به سامانه مذكور 
يافته اند! مهلت 10 روزه ســازمان امور ادارى و استخدامى كشور در ارديبهشت سال 
جارى هم گويا بى تأثير بوده اســت! كســانى كه در تاريكى، عادت به نجومى خوارى 
كرده اند، از نور و روشنايى متنفر و گريزان هستند. بايد حقوق اين ها قطع و وصل حقوق 

آن ها منوط به پيوستن در سامانه مذكور شود. 9150000396 
 به استحضار شوراى اطالع رسانى دولت مى رسانم من به عنوان يك ايرانى از اينكه 
دولت دستاوردهاى عظيمى درباره برنامه هسته اى داشته و همه حقوق ملت بزرگ ايران 
در برجام محقق شــده و عزت ايرانى را تا قيام قيامت به درجه اعال برده است، بسيار 
تشكر و قدردانى مى كنم. اميد آنكه اين آخرين جام زهرى بوده باشد كه كام ملت را تلخ 

كرده است. 9110006339 
 آيا قانون ضد پولشويى شامل آقا زاده ها هم مى شود؟.  9150000398 

  ظريف در ديدار با نماينده عالى اتحاديه اروپا و وزيران سه كشور اروپايى در بروكسل 
گفت: بزودى مشــخص خواهد شد كه چطور 1+4 مى توانند منافع ايران را در برجام 
تضمين و اين دســتاورد بى نظير ديپلماســى را حفظ كنند. مثل اينكه وزيرخارجه 
كشــورمان اعتماد به نفس كاذبى دارند. حواستان نيســت كه مدت ها قبل قافيه را 
باخته ايم. لطفاً به نظريه معاون سياسى خود نيم نگاهى بيندازيد و اين قدر با اعصاب 
مردم بازى نكنيد. وقتى كه بايد دقت نظر داشته و الزم بود فرمان ولى امر را اجرا كنيد، 
متأسفانه به لبخند بازى البته از نوع ديپلمات آن سرگرم بوديد، حال هم كه كار از كار 
گذشته است و فرصت مغتنم را از كف داديد و دود آن فقط به چشم مردم مظلوم رفت. 

 9150001735
 پيشنهاد مى كنم نيروى انتظامى تلفن بازرسى 197 را تعطيل كند تا نه وقت مردم 

گرفته شود و نه آبروى نيروى انتظامى برود. 9380009343
 شما را به خدا گزارشى از به كارگيرى نيروهاى بازنشسته در شركت هاى حفاظتى 
تهيه كنيد. من را اخراج كردند تا بازنشسته اى بياورند كه ماهى نزديك به 2 ميليون 

تومان حقوق مى گيرد.9030003624 
 مسئوالن محترم تنظيم بازار اگر روى صندلى هايشان خوابند، لطفاً بيدارشان كنيد. 
گرانى دارد بيداد مى كند اما هيچ كس به فكر نيست. حداقل با فرارسيدن ماه رمضان 

فكرى براى مهار قيمت ها بكنيد.9370001082 

مذاكره واقعى چگونه رقم مى خورد؟
اين روزها تيم مذاكــره كننده ما به دنبال حفظ 
توافق برجام، تور هســته اى برگزار كرده اســت. 
تالش تيم ديپلماسى كشورمان اين است تا بتواند 
با مذاكره سياسى زمينه پيشرفت يا همان توسعه 

كشورمان را فراهم كند.
در مسئله پيشرفت يا توسعه، رويكرد غالبى كه پس 
از جنگ در كشور حاصل شد يك توسعه تظاهرى، 
سخت افزار گرا، بودجه محور و دولت محور بود. اين 
توسعه، جدا از دعواهاى نظرى و تئورى هاى جهانى 
در همه بخش هاى كشــور حاكم شد و به صورت 
خودمختار از طرف دولت دنبال شــد. در جريان 
اين توسعه، بخش خصوصى هم يا وجود نداشت 
يا اگر وجود داشــت پيرو بود و پيشرو نبود. البته 
اين مدل پيشرفت عوارض زيادى هم ايجاد كرد؛ از 
قبيل رانت ها و مفاسد و خام فروشى، تبعيض هاى 
مختلف و.... در مقابل اين نگاه به توسعه، از همان 
ابتدا يك رويكرد ديگر هم وجود داشت كه مى توان 
اسم آن را پيشرفت جهادى مردمى گذاشت. اين 
مدل البته غالب نبود، ولى در بخش هايى كه عملى 
شد و مجالى براى عرض اندام يافت، دستاوردهاى 
خــوب و پايدارى ايجاد كرد. در اين مدل، اولويت 
اقدام بر اســاس اولويت هاى نظام تعيين مى شد، 
اما در عمل متكى بــود به نيروهاى متخصص و 
جهــادى خودجوش با انگيزه كه با اتكا به نيروى 
مردم توانســتند مســائل محوله را حل كنند و 

پيشرفت هاى خوبى ايجاد كنند.
يكى از اين بخش ها، هسته اى بود كه در دهه 80 
اتفاق افتاد. در دهه 80 يك عده جوان جهادى وارد 
صنعت هسته اى شدند و با جهت گيرى كه نظام به 
آن هــا مى داد، در يك كلمه، همت كردند كه اين 
فناورى را در اين صنعت به ســرعت رشد دهند؛ 
بــدون توقف، بدون مالحظــه. البته اين جوان ها 
ممكن است در ظاهر كارمند هسته اى بوده باشند، 
ولى در واقع نيــروى جهادى بودند كه با انتخاب 
وارد اين صنعت شــده بودند و با محدوديت ها و 
كارشكنى هايش مى ساختند، ولى آمده بودند كه 

يك پيشرفت واقعى را آنجا شكل دهند.
بعد هم تــوده مردم با جريان هســته اى همراه 
شدند و جريان اجتماعى شكل گرفت؛ شعار بدنه 
اجتماعى هم اين بود كه «انرژى هســته اى حق 
مسلم ماست». مبحث هسته اى گفتمان شد و آن 
مهندس ها هم نيرو گرفتند و بعد بخش سياسى 
توانست با اتكا به اين پيشرفت واقعى دست برتر را 

در مذاكره ها داشته باشد.
پس اينكه تصور شــود كه سياســت خارجى ما 
تعيين كننده پيشــرفت در هسته اى بود، درست 
نيســت. برعكس، پيشرفت هسته اى موجب شد 
مذاكره هم در آن مرحله موفق باشــد. شــهيد 
شهريارى ها، احمدى روشن ها، على محمدى ها و... 

توانستند با خون خود مسير مذاكره را باز كنند.
مثال هسته اى يكى از مثال هايى است كه نشان 
مى دهد مدل جهادى پيشرفت مى تواند در مقايسه 

با مدل تكنوكراتى موفق تر عمل كند.
ايــن دو جريــان پيشــرفت ســخت افزارى 
بودجه محور و پيشرفت با الگوى جهادى مردمى 
مبتنى بــر اولويت هاى نظام هنوز هم در تقابل 
باهم هستند و دارند پيش مى روند. رهبر معظم 
انقالب اســالمى پرچمدار روش دوم هستند؛ 
جهاد اقتصادى، مردمى ســازى اقتصاد، حضور 
آحــاد مردم عالوه بر دولت و... را ايشــان مدام 

مطرح مى كنند.
در ماجراى هســته اى اولين اشتباه بزرگى كه 
رخ داد، اين بود كــه ترمز نيروهاى متخصص 
خودجوش جهــادى در اين صنعت كشــيده 
شــد. تصور اين بود كه ديپلماسى (ديپلماسى 
تقليل يافته به ســطح مذاكره، نه ديپلماسى با 
همه جوانبش) تعيين كننده اســت و مهندس 
و متخصص و فناورى بايد پشــت سر آن باشد. 
غافل از اينكه پيشرفت واقعى نخبه محور است. 
نخبه است كه تعيين مى كند نظام با چه شدت 
و حدتى در اين مسير حركت كند. اگر اين فضا 
شكل گرفت، آقاى رئيس جمهور به عنوان نماينده 
اين ملت مى تواند با دست پر مذاكره كند و بگويد 
ملت من خواهان پيشــرفت هستند و مشغول 
كارند؛ بنابرايــن به عنوان يك نفر كه تابع ملت 
است و رأى اش را از اين ملت گرفته، نمى تواند 

مدافع حقوق مردم نباشد.
اما آنچه اتفاق افتاد اين بود كه حركت پرشــتاب 
هســته اى را متوقف كردند و همه برگ هاى خود 
را سوزاندند و طرف مقابل برد. اما با همين طرف 
مقابل داشــتيم مذاكره مى كرديم و برنده بوديم، 
چرا؛ چون دستمان پر بود و نيروى جهادى نظام 

را جلو كشيده بود. 
امروز هم به جــاى برگزار كردن تورهاى برجامى، 
راه حل، باز كردن مســير براى پيشتازى نيروهاى 
جهادى و حضور نيروهاى مردمى است. حضرت 
امام خمينى(ره) هم تأكيد داشتند كه مردم بايد 
پيش بيفتند. مسائل نظام بايد به دست مردم حل 
شود و دولت پيرو مردم باشد. البته دولت نظارت 
و قائده گذارى مى كند، اما اين مردم هســتند كه 

اهداف نظام را محقق مى كنند.
آقاى رئيس جمهــور نبايد تيمش را محدود كند 
به چند ديپلمات. بايد ده ها و صدها دانشــمند و 
متخصص و استاد دانشــگاه را كه در عرصه هاى 
مختلف هركــدام براى خودشــان يك ظرفيت 
هستند، وارد تيم مذاكره اش كند. آن موقع مى تواند 
در مذاكرات اين ســؤال را بپرسد كه كدام كشور 
حاضر است دانشــگاهش را تعطيل كند و استاد 
دانشگاه را اخراج كند؟ در اين حالت ما دست برتر 

را خواهيم داشت.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر روح اهللا ايزدخواه

صداى مردم   

خبــــــر

آذرى جهرمى در جمع خبرنگاران:
در پيام رسان هاى داخلى، 10 ميليون كاربر فعال داريم

وزير ارتباطات و فناورى اطالعات 
با بيــان اينكه هــم اكنون 10 
ميليون كاربر فعال در پيام رســان هاى 
داخلى حضــور دارند، گفت: هيچ نگرانى 
دربــاره ظرفيت پيام رســان هاى داخلى 

وجود ندارد.
محمدجــواد آذرى جهرمى در حاشــيه 
جلســه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران با بيان اينكــه در آخرين گزارش از 
پيام رســان هاى داخلى اعالم شــده ظرفيت پذيرش 15 ميليون كاربر را دارند، 
اظهارداشت: هم اكنون 10 ميليون كاربر فعال در پيام رسان هاى داخلى حضور 

دارند. ما هيچ نگرانى درباره ظرفيت پيام رسان هاى داخلى نداريم.
وى در خصوص سخنان مديرعامل يكى از پيام رسان ها تصريح كرد: اين آمادگى 
را داريم با همكارى مركز ملى فضاى مجازى همه مستندات و امكاناتى را كه به 
آن ها ارائه كرده ايم، منتشر كنيم. مديران اين پيام رسان راه صالحى را در پيش 
نگرفته اند. بر اساس مكتوباتى كه آن ها در گزارش فروردين 97 به وزارت ارتباطات 
ارائه كردند، اين نرم افزار مى تواند از 20 ميليون كاربر پشــتيبانى كند. اسناد اين 
ادعا نيز موجود اســت، اما به نظر مى رسد كه اكنون بايد دنبال علل ديگرى در 

اين خصوص باشيم.
آذرى جهرمى تأكيد كرد: طرح اين گونه مسائل تأثيرى بر تالش ما براى اجراى 
قانون كه كمك به پيام رسان هاى داخلى است، نخواهد گذاشت اما اعالم مى كنم 

كه در اين خصوص مسائل ديگرى مطرح است.
وى در خصوص بحث انســداد فيلترشكن ها، گفت: اقدام جديدى براى مسدود 
كردن فيلترشكن ها انجام نشده است، بلكه همان روند قبلى كه در دى ماه آغاز 
شده بود، ادامه دارد. متأسفانه كاربران شبكه هاى اجتماعى در حال مقاومت در 
برابر دستور قضايى هستند و اين موضوع موجب ترويج بسيارى از فيلترشكن ها 

شده است.
وزير ارتباطات تأكيد كرد: به دليل اســتفاده از مكانيسم ها و روش هاى مختلف، 
مقابله با فيلترشــكن ها، كارى سخت و زمان بر است. با اين وجود ما چالش هاى 
ايجاد شــده در زمينه امنيت فضاى مجازى را حــدود يك ماه پيش به صورت 
مكتوب به مســئوالن مربوطه از جمله قوه قضائيه ارائه كرديم و به طور منظم 
گزارش وضعيت و شــرايط چالش هاى امنيتى به مركز ملى فضاى مجازى ارائه 

مى شود.

وزيرخارجه لوكزامبورگ:
اروپا بايد مقابل آمريكا بايستد

مهر: وزيرخارجه لوكزامبورگ در گفت و گويى با انتقاد از خروج واشنگتن از توافق 
هسته اى اظهارداشت: برجام توافق ميان ايران و آمريكا نيست.

«جين آســلبورن» در گفت و گو با راديو آلمان با انتقــاد از خروج آمريكا از توافق 
هسته اى با ايران تأكيد كرد: آمريكا نبايد براى اروپا فرمان چه كند يا چه نكند، 

صادر كند. 
وى با بيان اينكه اروپا نبايد برابر آمريكا كوتاه بيايد، افزود: اروپا بايد مصمم و ثابت 

قدم در خصوص توافق هسته اى با ايران در برابر آمريكا بايستد.
وزيرخارجه لوكزامبورگ در ادامه تأكيد كرد: ما مى خواهيم و بايد به مردم بگوييم 
كه ايران به دنبال تســليحات هسته اى نيست. براى اثبات اين موضوع 12 سال 
زمان برده شد و در نهايت به توافق 2015 منجر شد. حال ناگهان آمريكا به طور 
يكجانبه با دستور ترامپ از اين توافق خارج مى شود. اين تصميم آمريكاست و من 
دوباره تأكيد مى كنم كه ارتباطى به ما اروپايى ها ندارد؛ زيرا توافق هسته اى، توافق 

ميان آمريكا و ايران نبود كه با تصميم ترامپ از بين برود.
آســلبورن همچنين خاطرنشان كرد: غير از آمريكا كشــورهاى آلمان، فرانسه، 
انگليس، چين و روسيه نيز در طرف ديگر اين قرارداد بوده و هستند. پس خروج 

آمريكا نمى تواند مانعى بر سر راه حفظ آن باشد.
اين ديپلمات اروپايى با اشاره به سفرهاى متعدد خود به ايران گفت: ايران جمعيت 
زيادى دارد كه اكثريت آنان تحصيلكرده و روشنفكر هستند. مردم ايران خواهان 
برخوردارى از امتيازهاى توافق هســته اى هستند، مى خواهند كه به كشورهاى 
مختلف سفر كنند، به دنبال رفاه بوده و عالقه مند به داشتن مناسبات متناسب 

بين المللى هستند. 
آسلبورن با تأكيد بر حفظ توافق هسته اى با ايران اظهارداشت: بويينگ و ايرباس 
پس از تصميم ترامپ قراردادهاى خود با ايران را فسخ شده اعالم كردند، در حالى 
كه اين مغاير با قوانين بين المللى است. طرفين توافق هسته اى نسبت به انجام و 
منع برخى كارها متعهد شده اند كه بايد اين تعهد را تا نقطه آخر به انجام برسانند، 
در صورتى كه آمريكا با اقدام اخير خود خلف وعده كرده است. ما اروپايى ها نيز 

موظفيم به تعهداتى كه زمينه تحقق توافق هسته اى شده، جامه عمل بپوشانيم.

ما همواره در 
مقابل متجاوزان 
و ظالمان خواهيم 
ايستاد و معتقديم 
پيروزى نهايى از 
آن مظلومان و 
فلسطينيان
 خواهد بود

بــــــــرش

جلســه هيئت دولت و در جمع خبرنگاران با بيان اينكــه در آخرين گزارش از 

شماره پيامك: 30004567

ظريف پيش از ترك بروكسل:

نشست 1+4 يا 2+3 بدون آمريكا برگزار مى شود
خبر

 مهر   وزيرخارجه كشورمان با بيان اينكه نشست بروكسل 
پايان كار نيست و چند هفته  پركار پيش رو داريم، گفت: ما 
دنبال خيالبافى نيستيم كه اروپا روابطش را با آمريكا به هم بزند.
محمدجواد ظريف پيش از عزيمت به تهران و در پايان سفرش 
به بروكسل در جمع خبرنگاران به تشريح گفت وگوها و توافقات 
حاصله در نشست بروكسل پرداخت و اظهارداشت: اين مذاكرات 
شــروع بود، ولى مشخص شــد آنچه بايد انجام شود تمركز بر 
برجام اســت و اينكه چگونه اروپا مى تواند برخى از اقدام هايى 
كــه خانم موگرينى در بيانيه اش مطرح كرد كه بايد فورى تر و 

در هفته  آينده انجام شود، منافع ايران از برجام را تضمين كند.
وزيرخارجه با بيان اينكه اين اقدام ها در حال حاضر فهرستى از 
كارهايى اســت كه بايد انجام شود، خاطرنشان كرد: اين ها نياز 
دارد عملياتى، جزئى و ريز شــود و براساس آن بتوانيم تصميم 

بگيريم چه مقدار منافع ايران را تضمين مى كند.
وى ادامه داد: شروع خوبى بود، مشخص شد كه برجام يك 
مجموعه مستقل است و ارتباطى به موضوعات ديگر ندارد و 
تعهدات كشورها در برجام مستقل از ساير موضوعات است 
و بايــد اين تعهدات انجام شــود، اگر قرار باشــد كه برجام 

ادامه يابد.
ظريف خاطرنشان كرد: فكر مى كنم براى شروع اقدام مناسبى 
بود و پيام سياسى مهمى را ارسال كرد، اما اين پايان كار نيست، 

تصميم گرفتيم از ابتداى هفته آينده رايزنى ها را شروع كنيم.
وى با بيان اينكه يكى از موضوعات اجالس ســران اروپا برجام 
خواهد بــود و در اين زمينه تصميم گيــرى مى كنند، اظهار 
داشت: از هفته آينده جلسات فشرده كارشناسى در داخل اروپا 
و در مشــورت با ما انجام مى شود تا ما اطمينان حاصل كنيم 

اقدام هايى كه مى كنند از نظر ما كفايت مى كند.
وى با اعالم اينكه جمعه آينده اجالس كميسيون مشترك هر 

پنج كشــور و ايران در وين برگزار مى شود، گفت: نشست 4+1 
يا 2+3 و بدون آمريكا تشــكيل مى شود و مكانيسم كميسيون 
مشترك از آن مسير به جريان مى افتد و در هفته بعد به احتمال 
زياد نياز اســت در ســطوح باالتر دوباره موضوع بررسى شود، 
چند هفته پركارى خواهيم داشــت و ان شاءاهللا به لطف خدا و 
با حمايت مــردم و راهنمايى هاى مقام معظم رهبرى و رئيس 

جمهورى بتوانيم كار را به پيش ببريم.
ظريف درباره تضمينى كه اروپايى ها قرار است به ايران بدهند 
نيز گفت: مذاكرات بروكســل شــروع كار بود، اين ها گفتند ما 
اطمينان حاصل مى كنيم ايران منافع برجامى را به دست بياورد 
و پذيرفتند كه اجراى برجام ارتباطى با هيچ موضوع ديگر ندارد 
و بايد برجام اجرا شود. اما اينكه آيا مى توانند در پايان اين چند 
هفته تضمين هاى مورد نظر را بدهند، آنچه كه قابل حصول از 
اين مذاكرات است را دريافت كرده و به تهران ارائه خواهيم داد و 

تصميم گيرى در سطح عالى كشور انجام خواهد شد.
ظريف درباره تحريم ولى اهللا ســيف، رئيس كل بانك مركزى 
توسط آمريكا نيز گفت: به نظر مى رسد دليلش عصبانيت آمريكا 
از شــرايطى اســت كه پيش آمده و ما بايد توقع داشته باشيم 

آمريكايى ها از اين حركات عصبانى بيشتر نشان دهند.

محقق و نويسنده آمريكايى:
خداوند ترامپ را خلق كرد 

تا امپراتورى آمريكا از بين برود
فارس: مدير مسئول نشــريه آمريكايى «جنگ 
فرهنگ هــا» خروج آمريكا از برجام را يك بحران 
دانست و گفت: تصميمات ترامپ موجب مى شود 
پيمان ناتو از بين برود و حتى ممكن است اتحاديه 
اروپا متالشى شود. مايكل جونز ديروز در گفت وگو 
با خبرنگاران استان گلستان در گرگان در خصوص 
خروج آمريكا از برجام، اظهارداشت: خروج آمريكا 
از برجام و اســتقرار ســفارت آمريكا در اسرائيل 

شرايطى ايجاد كرده كه دنيا را تهديد مى كند.
وى تصريح كرد: قانون يك منطق اســت و امروز 
شاهديم رهبران سياسى در تصميمات خود منطق 
را كنار مى گذارند، در واقع سه دليل موجب شد تا 
آمريكا از توافق هسته اى برجام خود را كنار كشيد 
و آن ســه يهودى پولدار بودند كه در انتخابات به 
ترامپ كمك كردند تا پيروز شــود، حاال ما با دو 
انتخاب مواجه هستيم اينكه اجازه دهيم سه نفر 
يهــودى به دنيا حكومت كنند يا اينكه منطق را 
گسترش دهيم در واقع همين بحران موجب شد 

تا من به ايران سفر داشته باشم.

 آرش خليل خانه: وزير دادگسترى در 
آســتانه ماه مبارك رمضان از برخورد با 
كسانى كه اجناس خود را به دليل احتمال گران 
شدن احتكار كنند، خبر داد. سيدعليرضا آوايى در 
حاشيه جلسه هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره اقدام هاى انجام شده براى كنترل و نظارت 
بر بازار، اظهارداشت: ما از سازمان تعزيرات و ديگر 
ظرفيت هاى قانونى استفاده خواهيم كرد تا با تذكر 
دادن و پس از آن اقدام كردن بازار را كنترل كنيم.

وى در پاسخ به پرسشى در خصوص جايگزينى 
مجازات حبس تصريح كرد: مســير كلى ما چند 
سال است كه به سمت جايگزينى مجازات حبس 
است و به نظر مى توانيم مقدارى جدى تر به اين 
قضيــه ورود كنيم. در مجازات زندان، هم زندانى 
آسيب مى بيند كه گاهى اوقات حق اوست؛ زيرا 
جرمى را مرتكب شده است، اما مشئ موجود در 
كشــور اين است كه تا حد امكان از مجازات هاى 
جايگزين اســتفاده كنيم و بر روى اين موضوع 

اجماع وجود دارد.

وزير آموزش و پرورش تأكيد كرد: موافق 
تعطيلى زمستانه مدارس هستيم و تالش 
مى كنيم اين طرح را براى ســال آينده تحصيلى 
اجرا كنيم. محمد بطحائى در حاشيه جلسه هيئت 
دولت افزود: براى تعطيالت زمســتانى با ســاير 
دستگاه هاى ذى ربط هماهنگ هستيم بر همين 
اســاس دو هفته تعطيلى بين سال تحصيلى را 
دنبال مى كنيم، اما به احتمال زياد شروع و خاتمه 

سال تحصيلى دستخوش  تغييراتى خواهد شد.
وى  اضافه كرد: اگر نيازمند تصويب  مجلس باشد 
آن را به مجلس ارســال مى كنيــم. وى در مورد 
تجمع فرهنگيان در مقابل سازمان برنامه و بودجه 
و بازداشت عده اى از آن ها، گفت: مراسم به مانند 
هر سال برگزار شده كه البته كم مالحظه گى برخى 
همكاران من امســال وجود داشت؛ زيرا شرايط 
مناســبى براى برگزارى اين تجمع فراهم نبود. 
برخى تشكل ها نيز جلساتى با حضور نمايندگان 
وزارت آموزش و پرورش داشتند و مسائل خود را 

آنجا مطرح كردند.

مينا افرازه: نماينده مــردم نجف آباد 
گفت: پرونده فســاد كرســنت در زمان 
وزارت آقاى زنگنه اتفاق افتاد و ايشان مطرح كرد 
من در سه ماه پرونده كرسنت را به نفع جمهورى 
اسالمى مختومه مى كنم، اما شاهديم كه پس از 
گذشت 6 ســال هنوز نتوانستند مشكل را حل 
كنند و به پرداخت 18 ميليارد دالر محكوم شديم 
كه اين محور اصلى طرح اســتيضاح وزير نفت از 
ســوى تعدادى از نمايندگان مجلس است كه به 

هيئت رئيسه تقديم شد.
ابوالفضل ابوترابى درباره جزئيات طرح استيضاح 
بيــژن زنگنه وزير نفت و ارســال طرح به هيئت 
رئيسه، اظهارداشت: با وجود اينكه بارها به آقايان 
دولتى براى حل پرونده كرسنت گوشزد كرديم، 
اما آن ها كارى نكردنــد. ابوترابى در پايان افزود: 
روز گذشــته طرح استيضاح وزير نفت با امضاى 
15 نماينده به هيئت رئيسه ارسال شد، اما تعداد 
امضاكنندگان طرح استيضاح آقاى زنگنه در حال 

افزايش است و اكنون به 17 نفر رسيده است.

 وزير دادگسترى:عضو كميسيون حقوقى مجلس:بطحائى خبر داد
تعطيلى زمستانه مدارس 
سال آينده اجرا مى شود

تعداد امضاهاى طرح استيضاح 
زنگنه به 17 نفر رسيد

با احتكاركنندگان كاال 
برخورد مى كنيم

 چهره خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

 پخش ترتيل خوانى حرم مطهر در ســه نوبت از تلويزيون   آســتان: مراســم ترتيل خوانى قرآن كريم حرم مطهر رضوى در ماه مبارك رمضان امسال در سه نوبت از شبكه هاى مختلف پخش مى شود. 
ترتيل خوانى در نوبت صبح نيم ســاعت بعد از اذان صبح مشــهد و بالفاصله بعد از اذان صبح تهران به صورت زنده از شــبكه يك ســيما روى آنتن مى رود. همچنين، حوالى ساعت 10 تا 11 ترتيل خوانى رواق امام 

خمينى(ره) از شبكه قرآن و در نوبت عصر ترتيل خوانى مسجد جامع گوهرشاد ساعت 18 تا 19 از شبكه هاى افق و خراسان رضوى به صورت زنده پخش مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r توسط معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى تشريح شد
برنامه هاى سخنرانى و تفسير حرم رضوى 

در ماه رمضان 
آســتان: معاون تبليغات اسالمى 
آســتان قــدس رضــوى گفــت: 
سخنرانى  برنامه هاى  محورى ترين 
در دهــه اول ماه رمضــان در رواق 
امام خمينى(ره) برگزار مى شــود. 
ســيد  حجت االسالم والمســلمين 
جالل حسينى گفت: در اين دهه، 
بعــد از نماز صبح حجت االســالم 

مهــدى ماندگارى به ايراد ســخنرانى مى پردازد و در ادامــه مداحان و ذاكران 
مديحه سرايى مى كنند.

حجت االسالم والمسلمين حسينى افزود: برنامه تفسير موضوعى حجت االسالم 
والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى هر روز قبل از نماز ظهر و عصر ساعت 11:30 
در رواق امام خمينى(ره) برگزار مى شود و بعد از اقامه نماز نيز حجت االسالم 

كازرونى برنامه سخنرانى خواهد داشت.
وى درباره برنامه سخنرانى شــب هاى ماه مبارك رمضان گفت: حجت االسالم 
عباس فرازى نيا در دهه اول، قبل از نماز مغرب به ايراد ســخنرانى مى پردازد و 
حجت االسالم قرائتى نيز هر شب از ســاعت 22:30 برنامه درس هايى از قرآن 
خواهد داشــت. معاون تبليغات اسالمى آســتان قدس رضوى افزود: بر خالف 
سال هاى گذشته با توجه به سرد و بارانى بودن هوا، برنامه هاى شب نيز در رواق 
امام خمينى(ره) برگزار مى شود و در صورتى كه هوا مساعد شد برنامه ها در صحن 

جامع رضوى برپا خواهد شد.

تمديد مهلت پذيرش دانشجو 
در دانشگاه علوم اسالمى رضوى

قدس: مسئول هسته پذيرش و گزينش دانشگاه علوم اسالمى رضوى از تمديد 
زمان پذيرش دانشجو در اين دانشگاه در سه مقطع كارشناسى، كارشناسى ارشد 

و دكترى تا 30 خرداد خبر داد.
حجت االسالم سيدمحسن موسوى فر تأكيد كرد: دانشگاه علوم اسالمى رضوى 
بــا اصالت حوزوى و امكانات تحصيلى، رفاهى رايــگان در حرم مطهر رضوى از 
بين برادران واجد شــرايط در سه مقطع كارشناسى، كارشناسى ارشد و دكترى 

دانشجو مى پذيرد.
موسوى فر گفت: تاريخ برگزارى آزمون كارشناسى و كارشناسى ارشد بعدازظهر 
جمعه 22 تير و آزمون دوره دكترى در روزهاى 28 و 29 تير سال جارى است. 

متقاضيان براى ثبت نام و كســب اطالعات بيشتر مى توانند به آدرس اينترنتى 
www.razavi.ac.ir مراجعه كنند. 

ميزبانى از200 معتاد بهبوديافته 
در ميهمانسراى حضرت

آستان: در آخريــن روز ماه شعبان 
المعظــم و در آســتانه ماه ضيافت 
الهــي، 200 معتــاد بهبــود يافته 
ميهمــان خوان متبــرك حضرت 

رضا(ع) شدند.
عقيلى مســئول مؤسســه خيريه 
امام صــادق(ع) گفت: با همكاري 
معاونــت اماكن متبركــه و امور 

زائران آســتان قدس رضوى زمينه تشــرف 200 معتاد بهبود يافته كه در 
مركز درمان و كاهش آســيب هاى اجتماعي مشهد مقيم هستند، به بارگاه 

ملكوتي امام رضا(ع) فراهم شد.

خـــبر

 آستان/ اكرم صاحب علم   رهبر معظم 
انقالب سال 74 از تمامى  خانواده هاى  ايرانى  
تا  فرزندان  خود را به  كتابخوانى   خواستند 
هزينه هاى   از  كاستن   با  و  كنند  تشويق  
مربوط به  خريد وسايل  تجمالتى ، به  خريد 
كتاب  براى  فرزندان  خود اهميت  بيشترى  
ديدار  در  هم   90 سال  ايشان  بدهند. 
تنبلى  از  مسئوالن كتابخانه ها و كتابداران 
در خواندن كتاب به عنوان يكى از بدترين و 

پرخسارت ترين تنبلى ها ياد كردند. 
اين گــزارش به تالش هاى آســتان قدس 
رضوى بــراى ترويــج و توســعه فرهنگ 
كتابخوانى بويژه در مناطق محروم مى پردازد. 

 توسعه فرهنگى در مناطق محروم
همزمان با سالگرد شهادت يكى از بزرگمردان 
شــهداى تيپ فاطميون مدافع حرم بود كه 
انتشارات «به نشر» در اقدامى قابل تحسين، 
نخســتين فروشــگاه كتاب و محصوالت 
فرهنگــى خود را به نام شــعبه «شــهداى 
تيپ فاطميــون مدافع حرم» راه اندازى كرد. 
اين اقدام با هدف توانمندســازى فرهنگى 
ساكنان اين مناطق در منطقه كم برخوردار 
شــهرك شــهيد آوينى منطقه «گلشهر» 
مشهد راه اندازى شد. راه اندازى اين فروشگاه 
در راســتاى تحقق منشــور هفت گانه رهبر 
معظم انقــالب مبنى بر توجه به محرومان و 
نيازمندان هم بود كه عالوه بر اينكه بيشترين 
ســاكنان آن همزبانان افغانستانى هستند، 
يكى از مناطق محروم و كم برخوردار شــهر 
مشهد به شــمار مى آيد. حاال اين انتشارات 
پرسابقه بنا دارد تا با استفاده از ظرفيت هاى 
دانش آموزان افغانستانى ساكن در اين مناطق 
موضوع شــهداى فاطميون را از منظر هنر و 
رســانه پررنگ تر كرده و رشادت هاى آن ها را 
بــا ابزار هنر به جامعه منتقل كند. به همين 
منظور قرار است پنج شعبه فروشگاه كتاب و 
محصوالت فرهنگى در مناطق كم برخوردار 

شهر ايجاد كند.

 بياييم كتاب نذر كنيم
نذر كردن در ســنت و فرهنگ ما ايرانى ها، 
اقدامى رايج و پسنديده است و انواع و اقسام 

مختلف نيــز دارد. از نذر زمين و پول گرفته 
تــا قربانى كردن براى گرفتن حاجت. اما نذر 
كتــاب نه تنها نفع فــردى دارد، بلكه گامى 
بلند در راســتاى ترويج كتابخوانى، به عنوان 
نياز فرهنگى امروز كشور به شمار مى آيد كه 
همگان از آن سود مى برند. پويش «نذر كتاب» 
يكى از فعاليت هاى انتشارات «به نشر» است كه 
دوستداران كتاب و مطالعه در ايران را دعوت 
مى كند تا كتاب هاى بدون اســتفاده خود را 
در قالب يك نذر فرهنگــى و براى مصارفى 
همچون تجهيز كتابخانه هاى مناطق محروم و 

راه اندازى كتابخانه هاى سيار اهدا كنند. 

 تجهيز كتابخانه ها در مناطق كم برخوردار
يكى از برنامه هاى آســتان قدس رضوى در 
سال هاى اخير در راســتاى ترويج فرهنگ 

مطالعه و كتابخوانى اهداى كتاب و تجهيز 
كتابخانه هاى محروم بوده است. اين كتاب ها 
از مجموعه آثار منتشر شده از سوى به نشر در 
حوزه هاى كودك، نوجوان، بزرگسال است كه 
در اختيار كتابخانه هاى نيازمند سطح كشور 
قرار مى گيرد. به  طور مثال كتابخانه هايى در 
برخى از مراكز آموزشــى و خدماتى فعاليت 
مى كردند كه استاندارد هاى الزم را براى ارائه 
خدمات مطالعاتى نداشتند. با توجه به اين امر 
در ابتدا سازمان كتابخانه هاى آستان قدس 
رضوى، اين كتابخانه ها را استانداردســازى 
كرده و سپس بر غناى منابع مطالعاتى آن ها 

افزوده است.

 كتابخانه هاى مساجد تجهيز مى شوند
راه اندازى كتابخانه هاى جديد در مســاجد 

مناطــق محروم مشــهد، يكــى ديگر از 
برنامه هاى فرهنگى اين آستان مقدس است 
كه مى توان بــه راه اندازى پنج كتابخانه در 
مساجد مناطق محروم سطح شهر مشهد 
اشاره كرد كه به همت سازمان كتابخانه هاى 
آستان قدس رضوى با در نظر گرفتن فضايى 
مجزا در مساجد تجهيز شد و در برخى از 
آن ها نيز كتابخانه الكترونيكى راه اندازى شد. 
تجهيز و راه اندازى كتابخانه هاى مســاجد 
با بيش از 250 هزار نســخه كتاب مسجد 
امام حســين(ع) شــهرك طرق، مسجد 
محمدى شهرك شهيد رجايى، مسجد و 
حسينيه الزهرا(س) شهرك شهيد آوينى، 
مسجد چهارده معصوم(ع) طبرسى شمالى، 
مسجد جواداالئمه(ع) بلوار توس و كتابخانه 
امام رضا(ع) واقع در مســجد غدير باباعلى 
قاسم آباد را مى توان از جمله كتابخانه هاى 

تازه تأسيس اشاره كرد.

 راه اندازى كتابخانه هاى سيار اتوبوسى
اتوبوس هــا همچنان كه انســان ها را در 
مناطــق مختلــف جابه جــا مى كنند، 
مى توانند حامل انديشــه و آگاهى براى 
مردمى باشند كه از نعمت كتابخانه هاى 
ثابت بى بهره   اند. با توجه به همين موضوع 

به همت سازمان موقوفات 
يزد و كرمان و شــهردارى 
استان يزد، اولين كتابخانه 
سيار اتوبوســى در استان 
كه  شــد  راه اندازى  يــزد 
با اســتقبال خــوب مردم 
روبه رو شــد. در واقع اين 
كتابخانه  كتابخانه سومين 
توسط  كه  اســت  سيارى 
در  رضوى  قدس  آســتان 

شــهرهاى رفســنجان و راور راه اندازى 
شده است. سازمان موقوفات در نظر دارد 
با همكارى مســئوالن و خيــران اين دو 
استان، تعداد كتابخانه هاى سيار خود را 
به هشت دستگاه برساند تا مردم مناطق 
و روستاهاى محروم كه از نعمت كتابخانه 
بى بهره انــد، با كتــاب و كتابخانه ارتباط 

بيشترى پيدا كنند.

آستان قدس رضوى ترويج فرهنگ كتابخوانى در مناطق كم برخوردار را رسالت خود مى داند 

«يار مهربانِ» مناطق محروم

رهبر معظم انقالب 
سال 74 از تمامى  

خانواده هاى  
ايرانى  خواستند تا  
فرزندان  خود را به  
كتابخوانى  تشويق  

كنند

بــــــــرش

معاون تبليغات اسالمى 
آســتان قــدس رضــوى گفــت: 
سخنرانى  هاى 
در دهــه اول ماه رمضــان در رواق 
شــود. 
ســيد  حجت االسالم والمســلمين 
جالل حسينى گفت: در اين دهه، 
بعــد از نماز صبح حجت االســالم 

در آخريــن روز ماه شعبان 
المعظــم و در آســتانه ماه ضيافت 
 معتــاد بهبــود يافته 
ميهمــان خوان متبــرك حضرت 

عقيلى مســئول مؤسســه خيريه 
امام صــادق(ع) گفت: با همكاري 
معاونــت اماكن متبركــه و امور 

 دختر من امســال كالس سوم دبستان 
و روزه اولى است. حرم مطهر امام رضا(ع) 
طــى طرحى زيبا بچه هاى روزه اولى را به 
افطارى دعوت كرده اند. ديروز رفتم حرم. 
گفتند مهلت تمام شــده اســت. دخترم 
تــا خانه گريه كرد. اگر ممكن اســت يك 

فرصت دوباره براى ما بگذاريد. 
09150007622

 از آســتان قدس رضــوى تقاضا داريم به 
عادالنه ترين روش اقدام كند و كارت دعوت 

سفره هاى افطار را در منازل توزيع كنند. 
09360006158

 درجواب  دوستى  كه گفته بود در طول 
روز هم جايى براى استراحت زوار در نظر 
بگيرنــد مى خواهم بگويم مگــر يك زائر 
چقدر فرصت زيارت دارد كه بخشى از آن 
را هم بخواهد بخوابد. حيف  نيست  از اين  
فضاى  معنوى  به نحو احسن  استفاده  نشود؟
09150006884

 توزيع غذا و آن هم با صف هاى طوالنى 
زنانــه و مردانــه در ورودى باب الرضا(ع). 
باب الجواد(ع) اصًال زيبا نيست. براى اين 

مسئله فكرى بينديشيد.
09150000559

 صبــح ســه شــنبه ســاعت 6 توفيق 
زيارت داشــتم. پايين پاى حضرت زيارت 
مى خواندم كه عده زيادى از خدام ريختند 
درها را بســتند و با عجله زياد و با صداى 
بلند از زائران مى خواســتند حرم را خالى 
كنند براى شست وشو. واقعاً آرامش زيارت 
را بهم زدند. ســؤال من اين اســت عجله 
چرا؟ مگر مردم حق زيــارت ندارند؟ چرا 
روش خادم ها در كشيك ها متفاوت است؟ 
كى اين تشــريفات برداشته مى شود؟ مگر 
امام رضا(ع) مختص عده اى خاص اســت 
كه فقط آن هــا بايد در خلــوت حضرت 
را زيــارت كننــد و آن ها فقــط بايد در 
شست وشــوى حرم باشــند؟ سهمى هم 

براى مردم قايل شويد.
09150005784

صداى مردم

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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داستان تنها كتابخانه سيار طبس

تنها كتابخانه ســيار طبس، توسط آســتان حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) و 
زيارتگاه شــهيد مدرس(ره) تجهيز شده اســت. حاال مدت هاست كه يك دستگاه 
مينى بوس مجهز به قفسه هاى كتاب به روستاهاى مختلف عزيمت كرده و با استقرار 
در مركز روستا به عالقمندان كتاب ارائه مى دهد. 1500 نسخه كتاب در موضوعات 
مختلف و براى تمامى رده هاى ســنى به صورت رايگان به روســتاييان امانت داده 
مى شود و در صورت درخواست كتاب يا نشريه اى خاص توسط روستاييان، در هفته 
بعدى براى آن ها تهيه مى شود. مسئوليت ارائه خدمات كتابدارى بر عهده يك نفر از 
كارشناسان فرهنگى است و در قالب اجراى طرح كتابخانه سيار، كارشناسان فرهنگى 
هفته اى يك بار به 19 روستا مراجعه مى كند و براى ارائه خدمات امانت كتاب، تحويل 

يا تمديد كتاب و نشريه مستقر مى شوند. 



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

 تحريم «سيف» فاقد منطق حقوقى و اقتصادى است   فرزانه غالمى: معاون اسبق ارزى بانك مركزى، تحريم رئيس كل اين بانك از سوى آمريكا را در تناقض با قوانين داخلى آن كشور، قوانين 
بين المللى و فاقد منطق حقوقى و اقتصادى توصيف كرد. سيد كمال سيد على به قدس آنالين گفت: اين كار هم مانند خروج از برجام، بى مهابا و بدون منطق انجام شده چرا كه تحريم شخصى كه بايد امور ادارى حوزه 

تحت امرش را مديريت كند و حتى اگر الزم باشد به محافل بانكى بين  المللى رفت و آمد كند، بى معنى است.

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

راهبــرد ارزى بعد از خروج آمريكا از برجــام در آينده اى كه در پيش داريم 
جلوگيرى از كاهش درآمد ارزى اســت به صورتى كه نوعى مقاومت در برابر 

اين داشته باشيم. 
اول بايد هسته اصلى مصرف ارز در كشور مشخص شود، محور اصلى مصرف ارز 
شامل سه مورد است، واردات كاال و خدمات، مسافرت هاى خارجى و خارج شدن 

ثروت از كشور توسط برخى از افراد.
مرحله بعد شناســايى انواع واردات ضرور و غير ضرور است كه مهم ترين بخش 
ارزبرى كشور را در مقطع كنونى تشكيل مى دهد.  بخشى از اين واردات غير قابل 
اجتناب است و نمى توانيم صرف نظر كنيم، بلكه بايد در بلند مدت توليد داخلى 
را تقويــت و از واردات اين اقالم ضرورى هم خوددارى كنيم ولى در كوتاه مدت 
بايد بخشــى از ارز صرف ورود اين اقالم ضــرورى مثل دارو، مواد اوليه، قطعات، 
ماشين آالت صنايع و برخى مواد غذايى شود تا فشارى به طبقات مختلف جامعه 
و واحدهاى توليدى وارد نشود. بخش ديگرى از واردات غير ضرورى شامل اجناس 
و اقالم لوكس مى شود، بستن دروازه هاى واردات بر اين نوع كاالها سبب مى شود 
ضمن خارج نشــدن ارز، ساالنه ميلياردها تومان كاالهاى غير ضرورى به اقتصاد 

داخلى تحميل نشود.
اگر طبقه بندى جدايى براى اختصاص ارز براى كاالى مصرفى و كاالى صنعتى 
داشته باشيم، اين كار به شدت هزينه هاى ارزى ايران را كاهش خواهد داد. البته 
در اين مسير مشكالتى وجود دارد، چون برخى با ادعاى ورود كاالهاى ضرورى و 
مواد اوليه براى فالن صنعت، ارز دريافت مى كنند و سپس با اين ارز ارزان كاالى 

تجملى مثل برخى خودروهاى لوكس را وارد مى كنند. 
از طرفى به خاطر ارزانى دالر در كشور، ارزى نيز كه در اختيار صادركنندگان قرار 
مى گيرد، به خاطر سود بيشتر در مسير واردات هزينه مى شود. براى جلوگيرى از 
اين امر، احتياج به اين داريم كه ارز ناشى از صادرات را از صادر كنندگان گران تر 

بخريم، تا اين افراد دالر را به جاى واردات اقالم تجملى، به دولت بفروشند.
عامل ديگرى كه ارز برى بااليى دارد مســافرت هاى خارجى اســت، بايد براى 
اختصاص ارز به 7 ميليون نفرى كه از ارز مســافرتى استفاده مى كنند تدابيرى 
اتخاذ كرد تا به جاى شمول همه موارد، تنها به كسانى پرداخت شود كه براى امور 
درمانى يا دانشجويى به اين ارز احتياج دارند، كه آن هم بايد با رعايت مجموعه 

مقررات ارزى پرداخت شود.
بحث سومى كه موجب خروج ارز از كشور است، كسانى هستند كه مى خواهند 
ســرمايه خودشان را به خارج منتقل كنند، چه لزومى دارد كه ارز ارزان را براى 
خروج سرمايه از كشور به اين افراد اختصاص دهيم. اگر اين ديدگاه بر راهبردى 
ارزى ما حاكم شــد ديد مقاومتى خواهيم داشت. يعنى ما تعيين كرديم كه چه 

چيزهايى در اولويت هستند كه بايد ارز را بين آن ها توزيع كنيم. 
مؤثر بودن تدابير عملى ياد شده، منوط به اين است كه دستگاه ارزى و نظارتى 
تا چه اندازه درست عمل كنند اگر نظارت بر واردات به طور دقيق صورت نگيرد، 
سبب مى شود در حالى كه ارز براى واردات موارد اساسى پرداخت شده، به خاطر 
انحراف منابع به ســوى واردات اقالم لوكس رفته و اقشار كم برخوردار و واحدها 
و بنگاه هاى توليدى با مشــكالت عديده ناشــى از كمبود اقالم مورد نياز مواجه 
مى شوند. با رعايت اين تدابير كه در چارچوب اقتصاد مقاومتى نيز مى گنجد 50 
ميليارد دالر هزينه ارزى كه در سال داريم به 15 ميليارد كاهش پيدا خواهد كرد.

سقف مجاز افزايش قيمت خودرو هاى داخلى اعالم شد
خودروها  قيمت  كه  اقتصاد:درشرايطى 
دربازار به شــدت گران شده است، برخى 
خودروســازان هم بى مهابــا قيمت ها را 

افزايش داده اند. 
 وزيــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
اعــالم كــرد: خودروســازان مجاز به 
9/6درصدى قيمت  از  بيــش  افزايش 

نيستند. خودروهاى داخلى 
به گزارش ايرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، «محمد شــريعتمدارى» از مردم 
خواســت تخلفات خودروســازان را در زمينه افزايش قيمت ها گزارش كنند و به 
ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان مأموريت داد تا گزارش ها را 

بررسى و با تخلف احتمالى برخورد كند.
شريعتمدارى در عين حال تأكيد كرد: آن دسته از خودروها كه كمتر از 45 ميليون 
تومان قيمت دارند، از شــيوه هاى قيمت گذارى شــوراى رقابت تبعيت مى كنند.
خودروهاى داخلى باالى 45 ميليون تومان نيز كه البته از ســوى عامه مردم مورد 
استفاده قرار نمى گيرند، از سوى خودروسازان و با نظارت سازمان حمايت مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان از حيث شيوه قيمت گذارى مورد بررسى قرار خواهند 
گرفت. در حال حاضر عالوه بر افزايش قيمت كارخانه تعدادى از محصوالت ايران 
خودرو و ســايپا بازار نيز شــاهد افزايش قيمت اين محصوالت است به نحوى كه 
حاشــيه قيمت برخى از خودروها از كارخانه تا بازار از مرز10 ميليون نيز گذشته 
است. همين امر عاملى شده تا بازار داللى در اين خودروها رونق پيدا كرده و هركس 

درصدد سود بيشتر در معامالت اين خودروها باشد.
اظهارات وزير صنعت درحالى است كه بيش از 15 تن از اعضاى كميسيون صنايع و 
معادن مجلس هم اخيراً با ارسال نامه اى به محمد شريعتمدارى وزير صنعت، معدن 

و تجارت خواستار لغو افزايش قيمت خودرو  شده اند. 

البى  براى احياى وزارت بازرگانى!
مهر: تفكيك بى سر و صداى بخش بازرگانى از وزارت صنعت دوباره آغاز شده است؛ 
برخى با چراغ خاموش، در تدارك احياى وزارتخانه اى هستند كه با مكانيزم هاى 

سنتى، راه بيست سال پيش را ادامه خواهد داد.

70 درصد تسهيالت پرداختى بانك ها 
استمهال وام هاى قبلى و پوچ است

اقتصاد:رئيــس هيئت مديره ســازمان 
مردم نهاد ديده بان شــفافيت و عدالت با 
بيان اينكه مبارزه با فساد يك حق است، 
گفــت: 70 درصد تســهيالت پرداختى 
بانك ها اســتمهال وام هاى قبلى است و 
ميزان تسهيالت پرداختى نظام بانكى با 

اين روش پوچ است.
به گزارش الف؛ عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه رئيس كل 
بانك مركزى از پرداخت 610 هزار ميليارد تومان تسهيالت خبر داده است؛ گفت: 
وقتى بانك مركزى در جلسه اى گزارشى ارائه كرد، سؤالى پرسيدم كه چه ميزان از 
تسهيالت پرداختى در سال تبديل معوقات به تسهيالت جديد است، مثالً شركتى 
100 ميليارد تومان به بانك بدهكار است؛ به اين شركت 110 ميليارد تومان وام 
جديد مى دهند كه 100 ميليارد تومان آن بابت بدهى و 10 ميليارد تومان براى 
ســود از او مى گيرند؛ يعنى عمالً پولى و يا تسهيالتى داده نمى شود و تسهيالت 
قديم با جديد تهاتر مى شود. توكلى تصريح كرد: بانك مركزى و بانك ها با اين 
اقدام دو كار انجام مى دهند كه يكى در ستون پرداخت تسهيالت 110 ميليارد 
تومان اضافه و بخش معوقات هم همين ميزان وام داده شــده، كم مى شود كه 
اين شاخص را مثبت مى كند؛ كه اين اقدام، خيانت در عمل است و 70 درصد 
تســهيالت پرداختى بانك ها اين گونه است و اعالم هم مى شود كه تسهيالت 
داده  شــده، ولى اين تسهيالت پوچ است و نتيجه دروغ گويى معكوس خواهد 

بود و اگر صدق در كار باشد، كارها درست خواهد شد.
بررســى ها نشــان مى دهد كه در حالى جريان معوقات بانكى به تسهيالت دهى 
بانك ها نيز ضربه زده كه طى سال هاى گذشته، آمار اعالمى نشان از رقم بيش از 
100 هزار ميلياردى معوقات داشته كه با توجه به سود و استمهال برخى ميزان آن 

را تا 200 هزار ميليارد تومان پيش بينى مى كنند.

 نفت اوپك ركورد زد
اقتصاد: قيمت ســبد نفتى اوپك براى نخستين بار در حدود چهار سال اخير به 
باالى 75 دالر براى هر بشكه رسيد .به گزارش دبيرخانه اوپك، قيمت سبد نفتى 

اوپك ديروز به 75 دالر و 47 سنت رسيد.

ذره بين

نيستند. خودروهاى داخلى 

به گزارش الف؛ عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام با اشاره به اينكه رئيس كل 

 اقتصاد/ زهرا طوسى   فدريكا موگرينى 
مسئول سياست خارجى اتحاديه اروپا بعد 
از ديدار با محمد جواد ظريف وزير خارجه 
ايران در بروكســل به خبرنگاران گفت كه 

برجام را حفظ خواهيم كرد.
ايــن موضع و تــداوم برخورد ســرد اين 
ديپلمات سرشناس با خروج ترامپ از برجام 
و انتشــار مصاحبه هاى پى در پى وى در 
مسير جلوگيرى از فروپاشى قراردادى است 
كه وى در شــكل گيرى آن نقش داشت. 
هر چند موگرينــى بالفاصله تأكيد كرده 
است كه نمى توان درباره ضمانت حقوقى و 
اقتصادى صحبت كرد، اما با ابراز تأسف از 
خروج اياالت متحده از توافق هســته اى با 
ايران گفته است برداشته شدن تحريم هاى 
مرتبط با هسته اى و عادى سازى تجارت و 
روابط اقتصادى با ايران بخش ضرورى اين 

توافقنامه است.
اظهــارات وى البته از ســوى مركل صدر 
اعظم آلمان، جانسون وزير خارجه انگليس 
و مكــرون رئيس جمهور فرانســه نيز در 
روزهاى اخير مورد تاكيد قرار 

گرفته است.
موگرينى پس از پايان نشست 
با وزراى خارجه ايران، آلمان، 
خطوط  فرانسه  و  انگلستان 
پيشــنهادى اتحاديــه اروپا 
اقتصادى  منافع  براى حفظ 
ايــران در برجام را تشــريح 
كرد. مــواردى كه در بيانيه 
موگرينى به آن ها اشاره شده، 

عبارت بودند از: 
«1-حفظ و تعميــق روابط 

اقتصادى با ايران
2- ادامه فروش نفت و گاز 

3-  كاندنسيت و محصوالت 
و  پتروشــيمى  و  نفتــى 

انتقال هاى [مالى] مربوطه 
4- مبــادالت بانكى مؤثر با 

ايران
5- ادامــه روابط در زمينــه حمل و نقل 

دريايى، زمينى، هوايى و ريلى با ايران
6- ارائــه اعتبار صادراتى بيشــتر و ايجاد 
خطوط اعتبارى ويژه در زمينه هاى مالى، 
بانكى، بيمه اى و تجارى با هدف تســهيل 
همكارى هاى اقتصــادى و مالى از جمله 
از طريق حمايت عملى از ســرمايه گذارى 

تجارى
7- تكميــل و اجــراى تفاهمنامه هــا و 
قراردادهاى بيشتر بين شركت هاى اروپايى 

و ايران
8- سرمايه گذارى بيشتر در ايران

9- حمايت از فعاالن اقتصادى اروپا در ايران 
و تأمين فضــاى اطمينان بخش حقوقى؛ 
ايجاد هرچه بيشــتر يك محيط تجارى 

شفاف و قانون محور در ايران
وى دربــاره تضمينى كه اروپــا مى تواند 
ارائه دهد، گفت: «اين مســئله اى است كه 
مى خواهم خيلى روشــن به آن بپردازم. ما 
داريم در فضايى بسيار دشوار كار مى كنيم، 
ما تــالش مى كنيم اطمينــان يابيم كه 
برجام پابرجا مى ماند. ما كار را براى اجراى 
اقدام هايى كه كمك كند از محقق شــدن 
اين هدف اطمينان يابيــم، آغاز كرده ايم. 
اين در طرف اروپايى صادق است و همين 
عــزم و اراده را هم از طرف ايران شــاهد 
بوديم.بنابراين، ممكن اســت نتوانم درباره 
ضمانت هاى حقوقى يا اقتصادى صحبت 
كنم، اما مى توانم درباره كار جدى، مصمم 
و متعهد از سوى طرف اروپايى و همچنين 
طرف ايرانى براى حفظ تعهداتمان صحبت 
كنم و مى توانم بگويم زمانى كه ما به صورت 
متعهد، مصمم و با حسن نيت و حسن اراده 
با هم كار مى كنيم، حتى در شرايط دشوار 

به دستاوردهايى مى رسيم.

 واكنش كارشناسان
مجيد شــاكرى تحليلگر مسائل اقتصادى 
معتقد اســت با توجه به خط ســير دكتر 
ظريف و حواشى كه از برگزارى نشست با 
اتحاديه اروپا گزارش مى شود، برنامه اصلى 
دولت با تأكيد بر سخنرانى دولت روحانى 
اين است كه برجام را با اروپا ادامه بدهند و 

چه بسا از قبل هم همين برنامه را داشتند. 
چون در واقع سخنرانى رئيس جمهور مبنى 
بر اينكه برجام را با اروپا ادامه خواهيم داد 
چند ســاعت قبل از توئيت ترامپ بود كه 
در آن اعالم كرد، امشب مى خواهم درباره 

برجام صحبت كنم.
وى با تأكيد بر اينكه امكان ادامه برجام با 
اروپا بدون اينكه عمالً در حال يك مذاكره 
مجــدد تلويحى با آمريكا باشــيم، وجود 
ندارد، تصريح مى كند: اشــاره مى كنم به 
راه حل هاى «موسسه بين المللى بحران يا 
اينترنشنال كرايسيس گروپ» كه ظاهراً راه 
حل هاى دولت نيز از همان جنس هست. 
اين مؤسسه قبل از اين هم يك پيش نويس 
درباره برجام داشت كه شباهت زيادى بين 
اين پيش نويس با برجام بود. اين مؤسسه 
دوباره پيش نويسى را ارائه كرده و راه حل 
هايــى كه درباره برجــام از طرف دولت و 
اقتصاددانان نزديك به دولت گفته مى شود 
خيلى نزديك به اين هاست، اين راه حل ها 
دو پايــه اصلى دارد؛ اوالً مى گويند كه يك 
صندوقى درســت كنيم و با اين صندوق 
ضررهاى بانك ها، تجار و شــركت هايى 
كه بــا ايران كار مى كنند را با اين صندوق 
بپردازيم، بايد گفــت جريمه آمريكا براى 
نقض موارد تحريمى نقدى نيست كه بشود 
با يك صندوق آن را پوشــش داد؛ بلكه از 
اين جنس اســت كه دسترسى طرف را از 
چرخه دالر قطع مى كنند و تحت پيگيرد 
قضايى در داخل آمريكا قرار مى دهند كه 
اين دو تقريباً با هم يكى اســت و از لحاظ 
فنى با هم همپوشانى دارد و اگر فرد تحريم 
شده بعد از نقض دوباره برگشت و از اين امر 
عذرخواهى كرد براى وى يك جريمه نقدى 
در نظر مى گيرند و وى را دوباره به چرخه 
دالر بــاز مى گردانند. در واقع جريمه اصًال 
نقدى نيست كه شــما با يك صندوق آن 
را پوشش بدهيد و نكته دوم اين كه سايز 
جريمه، بسيار بزرگ است، حتى مى تواند  
به اندازه كل منفعت مبادالت تجارى ايران 
و اروپا باشد، به ياد آوريم مثالً جريمه پاريبا 
بانك كه تنها مربــوط به ايران نبود و پاى 
ســودان هم در ميان بود، حدود 9 ميليارد 
دالر بود مگر ما چقدر تجــارت داريم كه 
اين مبلغ جريمه بپردازيم. پس باز هم ايده 

صندوق ايده غلطى به نظر مى رسد.

 سرانجام راه اندازى بانك در اروپا 
راه  مى افزايد:  شاكرى 
حل ديگــرى كه بيان 
اين است كه  مى شود 
برويم يك بانك دولتى 
ويــژه ايــران در آنجا 
درســت كنيم يا يك 

بانكى كه فقط با يورو كار بكند، اآلن ما پنج 
بانك ويژه در اروپا داريم كه همگى با يورو 
كار مى كنند هيــچ وقت هم دالر را لمس 
نمى كنند، ولى اين بانك ها ايزوله هستند. 
بانك جديد هم درست بكنيم آن هم ايزوله 
مى شــود. مضاف بر اينكه در تحريم هاى 
جديد آمريكا هر كسى هم كه با اين بانك 
كار كند از چرخه دالر قطع مى شود. پس 

تصور اينكه ايجاد يك بانك كه با يورو كار 
مى كند، مانع تحريم هاى آمريكا خواهد شد 
نيز ايده غلطى اســت چون طبق تحريم 
كاتســا اين بانك رويايى كــه آقايان از ان 
صحبت مى كنند اگر در ليست تحريم برود 
تنها جريمه اش اين نيست كه از چرخه دالر 
حذف شــود، بلكه هم خوش هم هركسى 
كه با آن بانــك كار كند مورد تحريم قرار 
مى گيرد بنابراين كسى جرئت نمى كند كه 

با اين بانك رويايى كار كند.

 بانك مركزى خودش يك پاى 
تحريم ها عليه ايران است 

اين تحليلگر اقتصادى مى افزايد: يك راهكار 
ديگرى كه مى گويند اين اســت كه بانك 
مركزى اروپا ايــن كار را انجام بدهد. اين 
كار ميســر نيست چون بانك هاى مركزى 
اروپايى خيلى از وجوه عملكرديشان را به 
اتحاديه ســپردند و دست خوشان نيست. 
فرض كنيم پاى كار بياينــد، مگر در ايام 
برجام اين بانك هاى اروپايى كار نمى كردند 
چرا نتيجه اى نداشت؟، چرا ميزان ال سى 
بانك مركزى ما در ايام پســابرجام و پيشا 
برجام تفاوتى نداشــت؟ چــون بانك هاى 
اروپايــى كه قرار بود بــا اين ها كار بكنند 
از ترس اينكه جايى به ليســت تحريمى 

برخورد كنند، كارى براى ما نمى كردند. 
وى ادامه مى دهد: تازه اين شرايط ايام برجام 
اســت كه 200 بانك عضو در ليست بود و 
حال كه با كاتســا و پايان برجام اين اعضا 
به 700 تا بر مى گردد كار ســخت تر است. 
طبعاً آن بانك مركزى كه موجود هست نيز 
همين مشــكالت را در اس دى ان ليست 
دارد، نه به اين خاطر كه نگران هســت كه 
آمريــكا آن را تحريم مى كند، چون تحريم 
بانك مركــزى براى آمريكا هزينه زياد دارد 
بلكه به خاطر اينكه اين بار ذيل تحريم هاى 
جديد يعنى كاتسا كســانى و به دالئلى به 
ليست تحريم مى روند كه خود آن بانك هاى 
مركزى اروپايى هم با اين موضوع مشــكل 
ندارند. مثالً درباره موضوع موشكى موضوع 
ســپاه و ســالح هاى متعارف و حقوق بشر 
كه اروپايى ها مدعى هستند و بابت آن بايد 
امتيازاتى به آن ها بدهيم تا راضى بشوند. پس 
در واقــع آن ها هم به طرفيت آمريكا دراين 
موضوع مدعى هستند. حال اگر كارى هم 
انجام شود آنقدر محدود است كه بدون دادن 
امتيازات در زمان برجام و قبل برجام هم بود. 
وى تأكيد مى كند: معتقدم كه اين راه حل هاى 
رويايى به ما كمكى نمى كند و ما را به جايى 
نخواهد رساند در واقع آن برنامه اى كه دولت 
محترم با جديت پيگير هســت كه با دادن 
امتيازات يك برجامچه و نسخه ضعيف ترى 
از برجام را نگه دارد احتماالً اقتصاد ما را روى 
داربست لرزانى از مجوزهاى زمان دارى كه 
هر بار با مصيبت تمديد خواهد شد بنا خواهد 
كرد و ما وارد يك تونلى از جنس بخور و نمير 
مى شويم تا ببينم كه سرانجام برجام سه چه 

پيش مى آيد؟

 دلبستگى اروپا به منابع وبازارايران
دكتر تقوى اقتصاددان اما معتقد است اروپا 

كه در گذشته همواره دنباله روى كاخ سفيد 
بوده است، در آزمايشى سخت مى خواهد 
بخــت خود را امتحان كنــد. به گفته وى 
اگر اين پايدارى صورت پذيرد، با توجه به 
ظرفيت هاى عظيم اقتصادى اين سه كشور 
در همه زمينه هاى صنعتى، خودروسازى، 
هواپيماسازى، دارو و مواد غذايى و بانكدارى 
و بيمه، مى تــوان اميدوار بــود كه برجام 
مى تواند در مسير گذشته گام بردارد. چون 
چين و روســيه هم به دليل سطح رابطه 
سياسى و مشاركت اقتصادى، قطعاً همراهى 

خود را خواهند داشت.
دانشگاه  اســتاد  اين 
با ســابقه بيش از40 
سال تدريس با اشاره 
به اينكه كشــورهاى 
اروپاى به منابع انرژى 
و ظرفيت هاى توليدى 

و بازار ايران اميد بسته اند، مى گويد: اتحاديه 
اروپا اعالم كرد كه كماكان بر برجام پايبند 
اســت و به نظر مى رسد بر اين امر اهتمام 
داشته باشد چون اروپايى ها وقتى از حفظ 
برجام ســخن مى گويند در واقــع دارند از 
بازارى به بزرگى ايران كه براى محصوالتشان 

پيدا كرده اند صحبت مى كنند.
وى با بيان اينكه تجربــه خريد هواپيما از 
فرانســه و بوئينگ در دوران پس از تحريم 
نشان داد كه اروپا مى تواند نقش مهمى در 
تسهيل روابط تجارى با ايران ايفا كند، تأكيد 
مى كند: اروپا بسترهايى امن و باثبات براى 
نقل و انتقاالت مالى ايران فراهم مى كند كه 
از مداخالت آمريكا تأثيرپذير نباشد و مجدانه 
تالش مى كنند از منافع خود در تجارت با 
ايران حمايت كنند.  تقــوى با بيان اينكه 
اروپايى ها در تالش هستند در جهت حفظ 
منافع خود، نقش يك اروپاى مســتقل در 
عرصه بين المللى را اجرا مى كنند، مى گويد: 
نمونــه بى اعتنايى بــه تحريم هاى آمريكا 
از ســوى اروپا اقدامى است كه در كارنامه 
جامعه اروپا قراردارد و آن ها در دو دهه قبل، 
از اين طريق در مقابل تصميمات نهادهاى 
آمريكايى مقاومت كردند، به نظر مى رســد 
اين اتحاديه اين بار به دنبال توافقى با ترامپ 
خواهد بود كه بدون از دست دادن بازارهاى 

آمريكا به تجارت با ايران نيز ادامه دهند.

 اروپا حذف دالر آمريكا را از 
معامالت نفتى با ايران بررسى مى كند

گذشــته از خوش بينــى وبدبينى مفرط 
به رويكــرد اروپا درقبال ايران بعد از نقض 
برجام از سوى آمريكا يك منبع ديپلماتيك 
گفت اتحاديه اروپا در حال بررســى تغيير 
ارز پرداخت خريدهاى نفتى خود از ايران، 
از دالر بــه يورو و حذف دالر آمريكا از اين 
تراكنش هاست. اين منبع آگاه افزود: «من 
محرمانه ايــن اطالعات را دارم كه اتحاديه 
اروپا بــراى پرداخت هاى نفتى به ايران در 

حال تعويض دالر به يورو است».
بايد ديد خروجى توافق فدريكا موگرينى، 
مسئول ارشد سياست خارجى اروپا، وزراى 
خارجه انگليس، فرانسه و آلمان درمورد ارائه 

تضمين به ايران چه خواهد بود؟

قدس از بيانيه 9 بندى موگرينى و پيشنهاد حذف دالر از مبادالت ايران و اروپا گزارش مى دهد

از چاله «برجام» به چاه «برجامچه»
26 پيشنهاد كاربردى

پس از خروج آمريكا از برجام
چندى است كه آمريكا از برجام خارج شده و 
از اين رو از نظر حقوقى برجام معاهده اى فاقد 
اعتبار محسوب مى شود؛ هر چند به جهت 
اتمام حجت با تروئيكاى اروپايى ممكن است 
خــروج ايران از برجام حداكثر يك ماه ديگر 
به طول انجامد، اما در پاســخ به بد عهدى 
آمريكا و رفتار سخيف رئيس جمهور فاسدش 
ضرورى اســت، اقدام هايى به انجام برسد تا 
ضمن حداكثرى رئيس جمهور آمريكا، درس 
عبرتى فراموش نشدنى به دشمنان اسالم و 
ايران داده شود. بنابراين اقدام هايى به شرح 

ذيل به دولت محترم پيشنهاد مى شود:
1-تغييــر تيم مذاكره كننــده با تروئيكاى 
اروپايى با عناصر شناسنامه دار ضد آمريكايى

2-توقف اجراى داوطلبانه پروتكل الحاقى
3-دســتور صريح به كاهش سطح روابط با 
آژانس بين المللى انرژى اتمى در پايين ترين 

NPT سطح مورد تأكيد
4-از رده خارج كردن سانتريفيوژهاى IR1 و 

IR2M توليد و نصب سريع سانتريفوژهاى
IR8 5-راه اندازى زنجيره آزمايشى

6-آغاز پروژه هاى تحقيقاتى جديد به منظور 
IR8 توليد سانتريفيوژهايى پيشرفته تر از

7-بازگشايى سايت راكتور آب سنگين اراك 
و بازتوليد مجدد كالندرياى پر شده با بتن

8-توقــف صادرات آب ســنگين و افزايش 
ذخيره استراتژيك آب سنگين كشور

9-اعالم رسمى صدور خدمات فنى مهندسى 
در حوزه هســته اى به كشورهاى هم پيمان 

جمهورى اسالمى
10-تبديــل ســايت فردو به يك ســايت 
هســته اى و راه انــدازى زنجيره هاى توليد 

سوخت 20 درصد
11-آغاز پروژه هاى طراحى راكتورهاى نسل 

چهارم
12-ارتقاى ســطح غنى ســازى كشور به 
باالى 60 درصد به منظور تأمين ســوخت 

راكتورهاى نسل چهارم
13- آغــاز طرح هيــدروژن هســته اى با 
بهره گيرى از راكتورهاى نسل چهار به منظور 

تأمين سوخت پاك در دهه هاى آينده
14- آغــاز فعاليت هــاى تحقيقاتى بر روى 

هات سل ها و فرآيند بازفرآورى اورانيوم
15-ايجاد مجدد سازمان فضايى كشور
16-حذف دالر از چرخه اقتصاد كشور

17-قطع ارتبــاط با شــركت هاى نفتى و 
خودرو ساز فرانســوى در صورت پيروى از 

سياست هاى آمريكا
18-تحريم كاالهاى مصرفى توليد كشورهاى 
شركت كننده در تحريم ايران على الخصوص 

ناقضين برجام
19- اعــالم برنامــه حمايتــى ســاالنه از 
نهضت هاى اســالمى ضد اسرائيلى وتقويت 
سوريه، حزب اهللا لبنان، حشد الشعبى عراق 

و انصار اهللا يمن
20- تكيه حقيقى بر اقتصاد مقاومتى و قطع 
وابستگى در حوزه هاى مورد تحريم به خارج 

از كشور 
21-ايجاد تأسيسات جديد فنى و نظامى به 

جهت كنترل بيشتر تنگه راهبردى هرمز
22-ارائه نكــردن خدمات هوايى به خطوط 
هواپيمايــى آمريكايــى و هم پيمانانش در 

صورت اقدام مشابه
23-توقف صادرات نفت خام و هرگونه ماده 

خام معدنى به مقاصد كشورهاى اروپايى
24-عقد قرارداد خريد سيستم هاى پدافند 
پيشــرفته S400، جنگنــده و هواپيماى 

مسافرى با روسيه
25-اتخــاذ قوانيــن ســختگيرانه در تردد 
شــهروندان آمريكايى انگليسى، فرانسوى و 
آلمانى به كشور در تناسب با قوانين مشابه 

در كشورهاى مذكور
26-اعالم قطع رابطه تجارى با كشورهايى در 
منطقه كه در تحريم هاى تجارى آمريكا عليه 

ايران مشاركت كنند.

خبر

 استيضاح وزير نفت با طرح ادعاى جريمه 18 ميلياردى در كرسنت 

آيا ايران جريمه شده است؟

خبر

 اقتصاد   طرح چندين باره موضوع جريمه 18 ميليارد دالرى در 
پرونده كرسنت آن قدر هولناك است كه موضوع استيضاح وزير 
نفت دردرجه بعدى قرار دارد. در حالى كه وزارت نفت محكوميت 
و جريمه 18 ميلياردى ايران در پرونده كرسنت را تكذيب كرده اند، 
اما يك نماينده مجلس مدعى شده است كه ايران جريمه شده 

است و براساس آن بايد وزير نفت استيضاح شود.
اگر محكوميت ايران درپرونده كرسنت همچنان كه وزارت نفتى ها 
مدعى هســتند از اساس نادرست است طرح اين موضوع از سوى 
نمايندگان مجلس داراى هزينه هاى زيادى براى كشــور اســت 
ودرعين حال اگر ادعاى نمايندگان هم درست باشد شفاف سازى 

دراين مورد ضرورى به نظر مى رسد و بايد از مسئوالن بازخواست 
شود. در اين رابطه ابوالفضل ابوترابى عضو كميسيون قضايى مجلس 
در گفت وگو با تسنيم، از تقديم طرح استيضاح بيژن نامدار زنگنه 
وزير نفت به هيئت رئيسه پارلمان خبر داد و گفت: اين طرح روز 

گذشته و با امضا 15 نماينده به هيئت رئيسه مجلس تقديم شد.
وى درباره محورهاى اين طرح اســتيضاح ادامه داد: پس از اينكه 
آقــاى زنگنه تصدى وزارت نفت را بر عهده گرفت ايران در پرونده 

كرسنت 18 ميليارد دالر جريمه شد.
نماينده مردم نجف آباد در مجلس تصريح كرد: در مجلس نهم و 
زمانى كه آقاى زنگنه براى تصدى وزارت نفت براى كابينه دولت 

يازدهم به مجلس معرفى شده بود، آقاى روحانى در مجلس و در 
دفاع از زنگنه قسم جالله خورد كه موضوع كرسنت را ظرف سه ماه 
حل  وفصل كند. وى با بيان اينكه در هر نقطه از دنيا اگر 18 ميليارد 
دالر ظلم فاحش به اين صورت اتفاق مى افتاد كل دولت بايد عدم 
كفايتش اعالم مى شــد، اظهار داشت: برخى از نمايندگان بر اين 

اعتقاد هستند كه در اين قضيه بايد رئيس جمهور پاسخگو باشد.

يادداشت
annotation@qudsonline.ir

دكترابراهيم رزاقى 
كارشناس اقتصادى

آن برنامه اى كه 
دولت محترم با 
جديت پيگير 
هست كه با دادن 
امتيازات يك 
برجامچه و نسخه 
ضعيف ترى از 
برجام را نگه دارد 
احتماالً اقتصاد ما 
را روى داربست 
لرزانى از مجوزهاى 
زمان دارى كه 
هر بار با مصيبت 
تمديد خواهد شد 
بنا خوهد كرد
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annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر احسان خانه آباد
 كارشناس مسائل سياسى

ممنوعيت خريد كاالى 
خارجى به 486  قلم رسيد

اقتصــاد: در راســتاى حمايــت دولت از 
توليدملى، ممنوعيت خريــد تعداد كاالهاى 
خارجى كه داراى مشابه توليد داخل هستند با 
اضافه شدن هشت كاالى جديد به 486 رسيد.

به گزارش ايســنا، تيرماه سال گذشته بود 
كه هيئت وزيران با حضور رئيس جمهورى 
تشــكيل جلســه داد كه در اين جلسه، با 
اضافه شدن تعداد 114 قلم كاال به فهرست 
كاالهاى خارجى مشابه توليد داخلى داراى 
ممنوعيت خريد توسط دستگاه هاى دولتى 

موافقت شد.
در ســال 1393 معــادل 180 قلم كاال، در 
سال 1394 معادل 184 قلم كاال و در سال 
1395 نيز 114 قلــم كاال براى ممنوعيت 
واردات از سوى دستگاه هاى دولتى معرفى 
شــده اند كه در مجموع طى اين ســال ها 
478 رديف كاال براى دســتگاه هاى دولتى 

ممنوع الواردات اعالم شده اند.
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برخورد با احتکارکنندگان تشدید می شود ایرنا: علیرضا آوایی، وزیر دادگستری روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت: برخی کسبه مسیر بی وفایی با ملت را در پیش گرفتند و به بهانه 
مسائل سیاسی و ارز، اجناسی که در بازار داشتند در انبارها احتکار کردند اما در این باره نمایندگان بازار چنین نظری نداشتند و بر اساس گزارش ها معلوم شد که بخشی از این قضیه درست است. آوایی 
تاکید کرد: از امروز در سازمان تعزیرات و مجموعه های موظف دیگر از همه ظرفیت های قانونی برای مقابله با کسانی که کاالها را احتکار می کنند و مردم را در تنگنا و سختی قرار می دهند، استفاده می کنیم.
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خبر

رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله زده کرمانشاه خبر داد 
بازسازی 32 هزار واحد زلزله زده پایان یافت

ایرنا: رئیس ستاد بازسازی مناطق زلزله 
زده کرمانشــاه گفت: عملیات تعمیر و 
بازسازی 32 هزار واحد آسیب دیده در 

مناطق زلزله زده استان به پایان رسید.
رضا خواجه ای افزود: عملیات بازسازی 
44 هزار و 700 واحد مســکونی آسیب 
دیده زلزله آبان 96 نیز شــروع شــده 

اســت. وی از پایان آواربرداری 23 هزار و 300 واحد آســیب دیده نیز خبر داد 
و گفت: عملیات آواربرداری و پی کنی واحدهای تخریبی بر عهده بنیاد مسکن 
بوده که این مهم هر روز با ســرعت بیشتری در حال اجراست.  خواجه ای اضافه 
کرد: با توجه به روند آواربرداری و تسریع در امور ساخت و ساز در مناطق زلزله 
زده، تاکنون آرماتوربندی بیش از 11 هزار واحد انجام شــده و کار بتن ریزی و 
فنداســیون 10 هزار واحد نیز پایان یافته است. کار اسکلت بندی 7000 واحد و 
ســقف چینی 3700 واحد مسکونی آسیب دیده نیز در مناطق زلزله زده انجام 
شــده و 4000 واحد مسکونی نیز به مرحله دیوارچینی رسیده است. خواجه ای 
افزود: پیش بینی می شود تعمیر واحدهای آسیب دیده و جمع آوری نخاله های 
ساختمانی در سطح شهر و مناطق زلزله زده هر چه سریع تر به پایان برسد. در 
مجموع 88 هزار واحد آسیب دیده در مناطق زلزله زده به بانک های عامل معرفی 
شده اند که از این تعداد 58 هزار واحد با بانک ها عقد قرارداد بسته و بقیه هم در 

مرحله عقد قرارداد هستند.

مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد شهید و امور ایثارگران 
خبر داد

صدور کارت های شناسایی جدید ایثارگران آغاز شد
ایرنا: مدیرکل پذیرش و امور اداری بنیاد 
شــهید و امور ایثارگران، از آغاز صدور و 
ارســال کارت هــای شناســایی جدید 
ایثارگری خبــر داد و گفت: ایثارگرانی 
که هنوز بــرای دریافت این کارت  ها در 
سامانه ثبت نام نکرده  اند، هرچه سریع تر 
نام نویســی کنند. حجــت  اهلل فرهادی 

افزود: تاکنون 30 هزار کارت شناســایی جدید ایثارگری صادر و از طریق پست 
برای ایثارگران ارســال شده است. در حال حاضر در ابتدای فرایند چاپ و ارسال 
کارت  ها هستیم و پیش  بینی می  شود با افزایش سرعت کار، به  طور متوسط روزانه 
8000 کارت شناسایی جدید چاپ و ارسال شود.  مدیرکل پذیرش و امور اداری 
بنیاد شــهید در خصوص نحوه ثبت  نام ایثارگران برای دریافت کارت  ایثارگری 
گفت: ایثارگرانی که تاکنون در سامانه ثبت  نام نکرده  اند، باید یک  بار به یکی از 
ادارات ارتباطات و مراجعات )هاتف( بنیاد شهید مراجعه و پس از ثبت  نام، دریافت 
نام کاربری و رمز عبور در ســامانه خدمات الکترونیک، درخواست دریافت کارت 
ایثارگری را ثبت کنند. تعداد کل جانبازان در کشور 574 هزار و 101 نفر است 
که 336 هزار و 282 نفر معادل 59 درصد جانبازان زیر 25 درصد و 237 هزار و 
819 نفر معادل 41 درصد نیز جانبازان 25 درصد و باالتر هستند. تعداد آزادگان 

کشور در دوران دفاع مقدس 43 هزار و 173 نفر است.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خبر داد
درباره وضعیت داروهای بیماری های خاص 

جای هیچ نگرانی نیست
ایسنا: وزیربهداشت، درمان و آموزش 
پزشــکی با تکذیب برخی اخبار مبنی 
بر اتخاذ تصمیماتــی درباره خروج دارو 
از فهرست کاالهای اساسی کشور اظهار 
کرد: ما هیچ تصمیــم جدیدی جدا از 
آنچه در طول یکی دو سال گذشته اتخاذ 
شده، نداریم. دکتر سید حسن هاشمی 

صبح چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره برخی اخبار مبنی بر خروج 
دارو از فهرست کاالهای اساسی، اظهار کرد: مردم مطمئن باشند فعالً مهم ترین 
کار وزارت بهداشت توجه به دارو، تجهیزات پزشکی و مراقبت از افزایش قیمت در 
این زمینه است. وی در ادامه درباره وضعیت داروهای بیماری های خاص از جمله 
تاالسمی با تاکید بر اینکه هیچ جای نگرانی در این باره وجود ندارد، خاطرنشان 
کرد: در این زمینه دارو به اندازه کافی وجود دارد. ما نیز در وزارت بهداشــت در 
حال رصد وضعیت هستیم و بیماران نگرانی در این زمینه نداشته باشند؛ همچنین 
معاون اجتماعی وزارت بهداشت با انجمن بیماری های خاص دائما جلسه دارد و 

اگر موضوعی در این زمینه مطرح باشد، حتماً بررسی می شود.
وزیر بهداشــت در ادامه افزود: اگر به شــرایط قبل باز گردیم یعنی تحریم های 
ســازمان ملل باز گردد، حتماً این موضوع می تواند مشکالتی برای ما ایجاد کند. 
با این وجود باید آمادگی داشــته باشیم که اگر آن شرایط اتفاق افتاد حداقل در 
بخش غذا، دارو و تجهیزات پزشکی مشکلی برای مردم پیش نیاید. در حال حاضر 

در حال برنامه ریزی در این زمینه هستیم.

رئیس سازمان حج و زیارت خبر داد
اعزام زائران حج تمتع از 27 تیر آغاز می شود

ایرنا: رئیس سازمان حج و زیارت درمورد 
اعزام زائران حج تمتع سال 1397 گفت: 
اعزام زائران حج تمتع به کشور عربستان 
از 27 تیر امســال آغاز می شود.حمید 
محمدی در نشست کاربردی یک روزه 
مدیران ستادی و استانی سازمان حج و 
زیارت درباره برنامه های انجام شــده در 

حــوزه حج تمتع 97 و عتبات عالیات توضیحاتی را ارائه داد و افزود: باید برخی 
محدودیت ها و دغدغه های سفر حج مانند شرایط هتل های مدینه و تعطیلی حمل 
و نقل از روزهای پنجم تا چهاردهم ذی الحجه از سوی مدیران اطالع رسانی شود تا 
زائران نیز در این زمینه به همراهی بپردازند. رئیس سازمان حج و زیارت با تأکید 
بر بهره گیری از پیام رســان های بومی در ارتباط با زائران، عوامل و مردم تصریح 
کرد: ســازمان تفاهمنامه ای با پیام رسان گپ امضا کرده است، از این رو مدیران 

الزم است در استان ها زائران را به این سمت رهنمون کنند. 
رئیس سازمان حج و زیارت به موضوع شعار سال یعنی حمایت از کاالی ایرانی 
اشــاره کرد و توضیح داد: از ماه های گذشــته کارگروهی برای بحث سوغات با 
اســتفاده از توان داخلی و فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت که این مهم نیز 
نیازمند اطالع رســانی مناسب خواهد بود. محمدی با بیان اینکه رایزنی هایی از 
ســوی سازمان حج و زیارت و بعثه رهبر معظم انقالب با برخی شرکت ها انجام 
گرفت، گفت: این رویکرد برای حمایت از کاالی با کیفیت ایرانی است و در این 
زمینه شــاهد تاثیرات مثبتی نظیر جلوگیری از خروج ارز، کاهش بازارگردی و 

حمایت از کارگر ایرانی خواهیم بود.

مشاور وزیر بهداشت:
تأمین تجهیزات پزشکی بیمارستان های دولتی 

کنترل می شود
ایرنا: مشــاور وزیر بهداشت در امور تجهیزات پزشکی گفت: تأمین تجهیزات و 
ملزومات پزشکی بیمارســتان های دولتی و دانشگاهی از مبدا تولید تا مصرف، 
تحت نظارت و کنترل اســت. رضا مســائلی اظهار داشــت: بعد از طرح تحول 
سالمت، سیستم پایش، نظارت، کنترل و رهگیری تجهیزات و ملزومات پزشکی 
در بیمارستان ها استقرار یافته است که بر کنترل دقیق فرآیند تأمین تجهیزات 
پزشکی بیمارستانی نظارت دارد. کمیته تجهیزات پزشکی بیمارستان ها در زمینه 
تأمین تجهیزات پزشکی تصمیم گیری می کند و تأمین دارو و تجهیزات پزشکی 
در بیمارســتان ها تحت نظر این کمیته است؛ بنابراین نمی توان گفت که تأمین 
تجهیزات و ملزومات بیمارســتان ها، با رأی و نظر یک نفر به انجام می رســد و 
آن فرد در این زمینه ذی نفع اســت. وی درباره فرآیند تهیه و تأمین تجهیزات و 
ملزومات پزشــکی و جراحی برای بیمارستان های دولتی و دانشگاهی نیز گفت: 
تأمین این تجهیزات و ملزومات بعد از طرح تحول ســالمت نسبت به گذشته، 
تغییرات قابل مالحظه ای داشته است و این تجهیزات از مبدأ تولید در داخل یا 
خارج کشور تا مصرف در بیمارستان ها کامالً تحت کنترل است. وی تأکید کرد: 
فرآیند کنترل تجهیزات و ملزومات پزشــکی در بیمارستان ها، شامل قیمت و 

کیفیت کاال نیز می شود.

خبر

8000 بانوی متخصص در 
بخش هوانوردی ایران فعالند

خانه ملــت: رئیس شــرکت هواپیمایی 
جمهوری اســالمی ایران)همــا( از فعالیت 
8000 نفــر بانــوی متخصــص در حوزه 
هوانوردی کشــور خبر داد. فرزانه شرفبافی 
در دیــدار بــا اعضــای فراکســیون زنان 
مجلس شــورای اســالمی افزود: این افراد 
در ســمت های مختلفــی اعــم از خلبان، 
میهماندار، مهندس، پزشک و معلم مشغول 
به فعالیت اند. شرفبافی بیان کرد: بتازگی در 
شرکت ایران ایر برای جذب 50 خلبان اعم 
از زن و مرد اقدام کردیم که 16 خلبان زن 
مراجعه کردند که هشــت نفر واجد شرایط 
بودنــد. پنج نفر از آنــان در امتحان کتبی 
پذیرفته شــدند و در مرحله مصاحبه قرار 
دارند. متأســفانه به زنانی که در این حوزه 
فعالیت دارند حق عایله مندی و مستمری 
برای وراث پرداخت نمی شود، در حالی که 
همه نیروهای مرد از این حقوق بهره مندند.

معاون این وزارتخانه تأکید کرد
وجود ۵000 پروژه نیمه تمام 

در آموزش و پرورش
ایســنا: معاون وزیر آموزش و پرورش با 
تأکید بر لزوم توجه به مدارس اســتثنایی 
گفت: 5000 پروژه نیمه تمام در آموزش و 
پرورش داریم که لــزوم ورود خیرین برای 
تکمیل آن هــا را می طلبد. مجید قدمی در 
بیســتمین جشــنواره خیرین مدرسه ساز 
استان لرســتان، اظهار کرد: بودجه امسال 
وزارت آمــوزش و پرورش 40 هزار میلیارد 
تومان اســت که 98 درصد این مبلغ صرف 

پرداخت حقوق می شود. 
وی با تأکید بر افزایش مشــارکت مردم و 
تکیه بر ظرفیت خیرین، تصریح کرد: 5000 
پروژه نیمه تمام در آموزش و پرورش داریم 
که لزوم ورود خیرین برای تکمیل آن ها را 
می طلبد. رئیس آموزش و پرورش مدارس 
استثنایی کشور با بیان اینکه برای رسیدن 
به اهداف مدرسه سازی به مردم تکیه کنیم، 
افزود: مدرسه سازی موجب حیات بخشی و 

انسان سازی است.

عضو کمیسیون کشاورزی 
مجلس خبر داد

دشت های خوزستان به کانون 
ریزگرد تبدیل شده اند

خانه ملت: عضو کمیســیون کشــاورزی 
مجلس با اشــاره به بررســی طرح توقف 
کمیســیون  در  آب  انتقــال  پروژه هــای 
کشــاورزی مجلــس گفــت: بــا توجه به 
سیاست هایی که در 40، 50 سال گذشته در 
کشور اتخاذ شده است، اکنون با بحران های 
انسان ساخت مواجه شده ایم. درست است 
که در برخی از سال ها با خشکسالی مواجه 
هستیم و نوساناتی در این زمینه وجود دارد، 
اما یکســری اتفاقاتی نیز افتاده که ناشی از 
مدیریت نادرســت وزارت نیرو بوده است. 
عباس پاپی زاده با اشــاره به بررســی طرح 
توقف پروژه های انتقال آب در کمیســیون 
کشــاورزی مجلس افزود: اولین اشــکال 
وارد شــده به وزارت نیرو آن است که این 
وزارتخانه سیاست های آبی خود را بر اساس 
هیچ آمایش سرزمینی اجرایی نکرده است. 
آمایش سرزمین می گوید که برای هر منطقه 
بر اساس ظرفیت های منابع طبیعی آن باید 
برنامه ریزی انجام گیرد، اما این کار از سوی 

وزارت نیرو مورد توجه قرار نگرفته است.

عضو کمیسیون آموزش مجلس 
عنوان کرد

جوانان تحصیلکرده شهرستانی 
و مشکل تکراری بیکاری

ایلنا: محمد قمی، عضو کمیسیون آموزش 
و تحقیقات مجلس شورای اسالمی گفت: 
بســیاری از جوانان کشــور بعــد از دانش 
آموختگی از دانشــگاه ها کار ندارند و روز و 
شب را در پی کار می گردند. در شهرستان ها 
با انبوهــی از جوانان تحصیلکــرده بیکار 
مواجهیم که زنگ خطر را در این خصوص 
به صدا درآورده اســت. وی نبود استراتژی 
الزم در خصوص ارزیابی دائمی اســتادان را 
از مشکالت فعلی نظام آموزش دانشگاهی 
کشور دانست و گفت: نظام آموزشی کشور 
در دانشــگاه ها باید با نیازهــای جامعه از 
هماهنگی و تعادل خوبی برخوردار باشــد. 
باید بپذیریم در حال حاضر دانشگاه ها نیاز 
جامعه و دانشــجویان را برطرف نمی کنند 
 و بســیاری از آنها پس از دانش آموختگی 

در پی کار می گردند.

قدس به بهانه روز جهانی موزه و میراث فرهنگی، ضرورت حفظ و ارتقای موزه ها را بررسی کرد

صنعت موزه، متکی بر مشارکت مردم است 

 ریتالین تقویت کننده حافظه نیست

بیدارخوابی شب امتحان به چه قیمتی

گزارش

 جامعه/ مریم احمدی شیروان  با نزدیک شدن به فصل 
امتحان ها، حاال بیشــتر از قبل نامش را می شنویم. ریتالین که 
همان قرص محرک اعصاب مرکزی است و به خاطر تغییر در 
استفاده اش نام های مستعاری مثل قرص شب امتحان یا قرص 
دانشــجویی نیز به خود گرفته، قرصی است سفید رنگ که در 
بسته های ده تایی آلومینیومی جا خوش کرده و اصالً به ظاهر 
کوچکش نمی خورد عوارض جبــران ناپذیری به تلخی مرگ 
داشته باشــد. دارویی برای درمان کودکان بیش فعال که باید 
فقط با نسخه پزشک متخصص اعصاب و روان عرضه شود، حاال 
به صــورت غیرمجاز و با پرداخت حدود 50هزار تومان در بازار 
آزاد به راحتی در دسترس دانشجویان و محصالن قرار می گیرد 
تا مرهمی باشد برای جبران تمام تنبلی ها و درس نخواندن های 

یک سال تحصیلی.

 ریتالین اعتیادآور است
تمام باورها درباره ایجاد تمرکز، شب بیداری و تقویت حافظه بر 
اثر مصرف این دارو کامال اشتباه است. دکتر پروانه محمدخانی، 
عضو هیئت مدیره انجمن روانشناسی ایران که از مصرف این 
دارو در جوانان و حتی حاال در نوجوانان بســیار نگران اســت 
می گوید: ریتالین به شدت اعتیاد آور است و قطع آن هم بسیار 
خطرناک اســت. تأثیرگذاری دارو حتی در مبتالیان اختالل 

تمرکز هم بسیار جزئی و کوتاه مدت است. 
ضمن اینکه عوارض این دارو آن قدر خطرناک و شــدید است 
که حتی دوره تجویز برای بیماران هم باید بسیار کوتاه و بسته 

بشدت بیماری، چند هفته و حداکثر چند ماه باشد.
او در ادامه به شناسه و بروشور دارو نیز اشاره می کند و توضیح 
می دهد که: در شناســه و بروشور هر دارویی عوارض آن ذکر 
شده است. برای ریتالین هم آسیب های بسیار آن و بخصوص 
اعتیــاد آور بــودن آن آمده و با توجه به خطــرات و مضراتی 
که مرتباً گوشزد می شــود، مصرف آن به هیچ عنوان توصیه 

نمی شود.
به گفته این محقق برگزیده دانشگاه علوم بهزیستي و توانبخشي 
تهران، عواملی مانند کم کاری دانش آموزان و دانشــجویان در 
طی سال تحصیلی و تأکید خانواده ها بر کسب نمره عالی سبب 
ایجاد اضطراب در آنان می شــود. اضطرابی که خود تمرکز را 
پایین آورده و توجه را آلوده می کند، پارازیت حافظه بوده و کار 

کردن آن را مختل می کند.

 آسیب نمرۀ پایین بسیار کمتر از آسیب ریتالین است
محمدخانی از شیوه ای اثربخش برای یادگیری بهتر دانشجویان 
و دانش آموزان نیز به ما می گوید. او می گوید شیوه های خواندن 
باید اصالح شود. خیلی از دانش آموزان فکر می کنند با خواندن 
یک یا دو دور درس را یاد گرفته اند که انتظار اشتباهی است و 

علم روز آن را رد می کند. 
در صورتی که تکنیک خوب درس خواندن که به عنوان دانش 
و اطالعات از آن اســتفاده می کنیم حداقل 6 دور اســت. دور 
اول پیش خوانی، دور دوم ســوال درآوردن از مطلب، دور سوم 
خواندن، دور چهارم تفکر، دور پنج حفظ کردن و دور ششــم 

مرور است.
بلد نبودن روش درس خواندن، انتظارات زیاد، نامناسب بودن 
محیط درس خواندن، پیش بینی های منفی همه از عواملی است 
که تمرکز را بر هم می زند و دانشجو برای برگرداندن این توجه 
متوســل به شیوهای خطرناک تر از کسب نمره پایین می شود. 
کاری خطرناک و غیرقابل جبران که سبب آسیب زیاد به مغز و 
حتی کما می شود. نمرات پایین آن قدر به فرد ضربه نمی زند که 
ریتالین می زند. تأکید و توصیه می شود خانواده ها تالش کنند 
عوامل اضطراب زا را از دانش آموزان و دانشــجویان دور کرده و 
در طول سال فضایی آرام برای درس خواندن آن ها مهیا کنند. 
محصلین هم به هیچ عنوان از هیچ دارویی بنا به هیچ توصیه ای 
استفاده نکنند. بدانند که ریتالین مصرف درمانی دارد و به هیچ 

عنوان تقویت کننده حافظه نیست.

آمار  بنابر  علی پور   محبوبه  جامعه/   
موجــود، پربازدید تریــن موزه های جهان 
ساالنه بیش از 7 میلیون نفر بازدید کننده 
دارند. این درحالی است که با وجود اقبال 
روز افــزون ایرانیان به بازدیــد از موزه ها، 
درمجموع بازدید کنندگان تمام موزه های 
کشور به 7 میلیون نفر می رسد. البته 70 
درصد از همین افراد نیز ترجیح می دهند به 
تماشای آثار چند موزه برتر کشور همانند 
کاخ موزه گلســتان، مجموعــه موزه های 
آســتان قدس رضــوی و مــوزه آبگینه و 

سفالینه های  ایران بروند. 

 ضرورت مشارکت مردم درصنعت 
موزه داری

شورای عالی موزه های جهان براساس سنت 
چند ســاله خود برای ســال جاری شعار 
»ارتباط خالق و نوین موزه ها، رویکردهای 
جدید، مخاطبــان جدی« را انتخاب کرده 

است.  
نژاد،  دبیــری  رضا 
مدیــر مــوزه ملی 
به  اشــاره  با  ملک 
این امــر می گوید: 
انتخاب این شعارها 

تنها رفتاری نمایشــی نبــوده و حکایت 
ازدغدغه هــا و ضرورت هــا دارد چراکه در 
حال حاضر شــاهد تحوالت جدی در این 
عرصه هستیم زیرا حوزه موزه داری بیش 

از گذشته متکی بر مشارکت مردم است. 
این کارشــناس موزه داری خاطرنشــان 
می کند: بــه طورکلی بنابــر تحوالتی که 
در عرصه موزه داری اتفــاق افتاده، وقتی 
صحبت از ایــن صنعت می شــود، دیگر 
نمی توان جایگاه این حوزه را تنها در قالب 
سیستم های نگهداری خالصه کرد چراکه 
امروزه مــوزه داری به پدیده ای فرهنگی و 
اجتماعی بدل شــده اســت. ازاین رو باید 
شــرایط تولید برای موزه ها در حیطه های 
متعدد نگرش، تخصص، راهکارها و ابزارها 
و البته فرایندهای ارتباطی و عملیاتی فراهم 
شود. این درحالی اســت که امروزه بیش 
از500 موزه در کشــور وجود دارد و همه 
راغب هستند درشهرشان موزه ای دایر شود. 
همچنین شاهد اقبال به راه اندازی موزه های 
خصوصی هستیم که همه این موارد نشان 
می دهد که ما از ظرفیت های اولیه موضوعی 
باید  بنابراین  برخورداریــم.  شایســته ای 
همزمان با تأکید بر تنوع محتوایی موزه ها 
بر گسترش وتکثر اندیشه ها نیز توجه شود.

چنانکه بســیاری ازمخاطبــان با حضور 
درموزه ها به عکس گرفتن و خاطره سازی 
می پردازند. البته همین رویه و شــرایط بر 
موزه ها نیز نقش اثرگــذاری دارد. بنابراین 
ضروری است که موزه ها نیز برای مخاطبان 
خود فرصتی برای کسب چنین رابطه ها و 
تجربیاتی ایجاد کــرده و حتی آن ها را به 
عنوان مالکان اجتماعی همراهی کنند. این 
گونه با همین رویه نسبت ارتباط مخاطب با 

موزه ها عمیق تر و جدی تر می شود. 

 نقش مردم در صیــانت از تعلقات 
مادی و معنوی

بی هیچ اغراقی گنجینه های فرهنگی این 
ملت را می توان باغی هزار رنگ دانست که 
نگاه خیره و زبان ســتایش گویان را یارای 
تحسین این همه شکوه و عظمت نیست. 
البتــه در ظهور و بروز این همه حســن و 
دل آرایی نمی توان ردپای هنردوســتی و 

فرهیختگی جامعه ایرانی را نادیده گرفت.
محمد رضا کارگر، مدیرکل اداره موزه های 
ســازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و 

گردشــگری کشــور در این باره می گوید: 
امروزه شاهد رشــد جایگاه موزه داری در 
جهان هســتیم به طوری که این حوزه از 
نظر کمی، کیفی وتنوع در واقع شمولیت 
عام پیدا کرده اســت. به گونــه ای که در 
حال حاضر این باور وجــود دارد که موزه 
هم عامل و هم محصول توســعه است. از 
این رو تعداد موزه های موجود درکشــورها 
را نشــانه توسعه یافتگی آن ها می دانند. به 
تعبیری دیگر نمی توان جامعه ای را توسعه 
یافته تصور کــرد بدون آنکه مردمان آن از 
آگاهی و فرهیختگی بهره مند باشــند. به 
ایــن ترتیب برای آگاهی یافتن آحاد مردم 
نسبت به موضوعات مختلف پیرامون خود 
می توان از قابلیت هــای این صنعت بهره 
گرفت. ناگفته نماند گرچه بر آگاهی سازی 
از طریق سایر رسانه ها و ابزار همانند کتاب، 
فیلم و ســخنرانی تأکید می شود که البته 
نگرش صحیحی است، اما باید توجه داشت 
که جنس دانایی و آگاهی حاصل از موزه ها 
با دیگر مســایل متفاوت است. برای نمونه 
نمی توان پذیرفت که سخنرانی در جلسه ای 
ایراد شــود که مخاطبان متعــدد با زبان 
ومحتوای آن ارتباط برقرارکنند واز مفاهیم 
مطرح شده سود ببرند. همچنین با انتقال 
پیام ها از طریقی همانند نوشته ها وتصاویر 
این شائبه وتردید درمخاطبان وجود دارد 
که این داده ها توســط فــردی خاص و با 
جهت دهی ویــژه منتقل می شــود. این 
درحالی است که در ابعاد آموزشی و آگاهی 
بخش حاصل از موزه هــا چیدمان آثار به 
گونه ای تبلوریافته که مخاطب را درمقامی 
قرارمی دهد تا خود به کشف و شهود برسد. 
درواقع موزه ها نوعی آموزش همراه با باور و 

التذاذ را ارائه می کنند. 
وی با تأکید بر توجه 
مردمان  همیشگی 
به  ســرزمین  این 
هویتی  ارزش های 
و تاریخــی خــود 

می افزاید: با وجود شــائبه هایی که نسبت 
به تعلق خاطــر این ملت به فرهنگ وهنر 
مطرح می شود، باید گفت که سال گذشته 
22 میلیون نفر از موزه های کشــور بازدید 
کرده اند. به تعبیر دیگر بیش ازیک چهارم 
جمعیت کشور به تماشای موزه ها رفتند. 
این قضیــه حائز اهمیت اســت چراکه با 
نگاهــی به این روند می تــوان دریافت هر 
ســاله حدود10 تا20 درصد بر آمار بازدید 
کننــدگان ازموزه ها افزوده شــده اســت. 
همچنین درمقایسه با سایر جوامع نیز ما 
وضعیت مطلوبی بــه جهت اقبال مردم به 
دیدار از گنجینه های کشور داریم. این در 
حالی است که برخی افراد به اشتباه کمیت 
بازدید کنندگان ما را با سایر جوامع مقایسه 
و قضاوت می کنند. به نحوی که گاه گفته 
می شــود »لوور« روزانه 30 هــزار بازدید 

کننده دارد که باید گفت کشــور فرانسه 
60 میلیون نفر گردشــگر دارد به طوری 
کــه از هر 100 نفر بازدید کننده این موزه 
به طورقطع ویقین نمی توان ادعا کرد یک 
نفر شهروند فرانســوی است به بیان دیگر 
بیش از 99 درصد گردشــگران این کشور 
از لوور بازدید می کنند.  این درحالی است 
که با توجه به سفرگردشــگران به کشورما 
حدود 2 میلیون نفــر ازاین افراد به بازدید 
از موزه ها می پردازند. به این ترتیب وقتی به 
بازدید 15 هزار و 600 نفر ایرانی دریک روز 
از بخشی از مجموعه های موزه لوور اشاره 
می شود، می توان ارزش توجه وعالقه مندی 

مردم کشور را به فرهنگ و تمدن دریافت.

 جان مایــه تبلور تفکرات دینی و 
فرهنگی 

به اعتقاد اندیشــمندان، ســواد فرهنگی 
بسترســاز حفاظت فرهنگــی جوامع به 
شــمارمی رود که از ظرفیت های منجر به 
تحقق این امر ارزشــمند؛ موزه ها هستند. 
گنجینــه هایی که حال به عنوان نشــانه 
توســعه یافتگی ملل شــناخته می شوند. 
دراین مقوله نمی توان از نقش وجایگاه 80 

ساله موزه های آستان قدس یاد نکرد.
دکتر علی سوزنچی 
کاشانی، معاون امور 
آســتان  موزه های 
قــدس رضــوی با 
اشــاره بــه بازدید 

بیــش از یک میلیون نفــر ازاین مجموعه 
می گوید: ازاهداف عمده موزه های آســتان 
قدس رضوی تقویت نگرش مثبت فرهنگ 
و تمدن کشــور، تقویــت خودباروی آحاد 
جامعه و همچنین ارتقای نگرش های ملی 
و دینی با تکیه بر جایگاه ویژه فرهنگ، هنر 

وخرد جامعه اسالمی است.
وی درادامه تصریح می کند: پس از پیروزی 
انقــالب و با تأکید بر گســترش وتقویت 
فضاهای فرهنگی بر توسعه موزه های آستان 
قدس رضوی نیز اهتمام ویژه شــده است. 
به این ترتیب مجموع موزه آســتان قدس 
درجوار حریم رضوی که پیش ازاین دوران 
شــامل 2500 مترمربع زیربنا می شد به 
بیش از 17 هزار مترمربع گســترش یافته 
و شمار اشیای موزه ای نیز از 300 شی در 
قبل از انقالب به بیش از 7000 شی رسیده 

است.
دکترسوزنچی می افزاید: نگاه توسعه ای به 
این مجموعه همچنــان ادامه دارد چنانکه 
درحال حاضر بنا بر تأکیدات تولیت آستان 
قدس رضوی ساختمان جدیدی برای موزه 
در زمینی به وســعت 14 هزار مترمربع با 
زیربنای 80 هزار مترمربع ودر پنج طبقه در 

دست ساخت است.
وی با اشاره به اجرای سیاست های مبتنی 
برتوان افزایی وتخصص گرایی درمجموعه 

مزبــور همچنیــن خاطرنشــان می کند: 
بخش مستند نگاری و تفکیک آثار نیز به 
صورت تخصصی صــورت گرفته چنانکه 
کلیه آثاردارای شناســنامه هستند و ازاین 
رو برای بهره گیری محققان وپژوهشگران 
آماده سازی شده اند. به منظور تقویت روابط 
و مبادالت فرهنگی بــا نهادها ی فعال در 
ایــن عرصه تعامالتی جدی بــا موزه های 
زیر مجموعه عتبات عالیات صورت گرفته 
چنانکه در همین راستا ضمن سفر و بازدید 
از مجموعه های یادشده در همایشی نیز که 
با همین محور درحــرم حضرت علی)ع( 
برگزار شــد، حضور داشــته ایم. همچنین 
سعی شــده طی تفاهمنامه ای با موزه های 
این اماکن متبرکه بــه مبادالت فرهنگی 
بخصــوص درمقوله مــوزه داری بپردازیم.

ناگفته نماند پیش از این نیز بســترهایی 
برای تعامل افزون تر با مجموع آستان های 
مبــارک حضرت معصومــه )س(،حضرت 
عبدالعظیم حســنی و حضرت شاهچراغ 

فراهم شده است.

 موزه های آســتان قدس قابلیت 
الگو شدن را دارند

کارگر نیز با تأکید بر ویژگی های منحصر به 
فرد این مجموعه خاطرنشان می کند: با نگاه 
به شاخصه های موزه های آستان قدس که 
برآمده از تاریخ این مجموعه است می توان 
دریافت که این عرصه در حوزه فعالیت خود 
همواره کارکرد آگاهی سازی داشته است. 
درواقع وقتی سکه ای ازاعصار گذشته دراین 
موزه ها نمایش داده می شود، دو اتفاق روی 
می دهد؛ نخست به معرفی بخشی از تاریخ 
کشوراشاره دارد وسپس نشان می دهد که 
مردم تا چه حد به این آستان رفیع، ارادت 
وتعلق خاطر دارند که یک فرد با ارزش ترین 

ســرمایه خود را وقف این 
حریم ملکوتی کرده است. 
همچنین وقتی ورزشکاری 
خود  قهرمانی  مدال هــای 
را پیشــکش این آســتان 
معرفی  ضمن  می ســازد، 
جایگاه ورزشــی کشور ما 
شــاهد پیوند ناگسســته 
معنوی مــردم این خاک با 
حریم رضوی هستیم. رضا 
دبیری نژاد، مدیر موزه ملک 
می گوید:  بــاره  دراین  نیز 
موزه هــای آســتان قدس 

رضوی به لحاظ قدمت، نحــوه گردآوری 
مجموعه ها وشــرایط مالکیت از پیوستار 
فرهنگی و تاریخی این کشور برخورداراست. 
درواقع پیــش ازآنکه این مجموعه حاصل 
تقلید ازجوامع دیگر باشــد ازدرون شرایط 
فرهنگــی واجتماعی محــدوده خود تولد 
یافته است. به تعبیری دیگر این مجموعه با 
ویژگی های بومی و اعتقادی ملت ما قرابتی 
انکارناپذیر دارد. از همین رو شــاهد تجلی 
تفکرات ملی و دینی دراین عرصه هستیم 
که به واسطه همین مقوله نیز نوع خاصی 
از موزه داری شکل گرفته که می تواند الگو 

ومدلی برای موزه داری محسوب شود.
این کارشناس موزه داری همچنین تأکید 
می کند: درواقع این قابلیت ونقش الگویی 
مجموعه یاد شــده، براساس ظرفیت ها و 
موقعیت مکانی خاص خود که اغلب درکنار 
حریم رضوی قرار گرفته اند، شرایط ویژه ای 
را برای ارتباط با مخاطب این آستان مبارک 

فراهم می کند. 
بــه این ترتیب با تقویت فرهنگ زیارت به 
خودی خود می تواند، کارکردی اجتماعی و 

فرهنگی داشته باشد.

ضروری است 
که موزه ها برای 

مخاطبان فرصتی 
برای کسب 

رابطه ها و تجربیات 
ایجاد کرده و حتی 

آنها را به عنوان 
مالکان اجتماعی 

همراهی کنند 

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـران

بندر «دير» ظرفيتى مناسب براى صادرات به قطر است   بوشهر- ايرنا: رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر گفت: با توجه به اينكه بندر دير كوتاه ترين فاصله را با قطر در ميان بندرهاى 
كشور دارد، وجود زيرساخت هاى مناسب در آن ظرفيت خوبى براى صادركنندگان است.سيد حسين حسينى محمدى افزود: انتظار داريم، فعاالن اقتصادى كشور بويژه در استان هاى فارس و بوشهر از اين ظرفيت صادراتى 

بدرستى استفاده كنند.وى اضافه كرد: سال گذشته، معادل 14 ميليون دالر كاال از بندر دير به خارج كشور صادر شد كه با 25 برابر رشد نسبت به سال 1395 بيانگر ظرفيت بسيار خوب صادراتى اين بندر است.

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

نو   قلعه  راشكى  عليرضا  قدس/   
 در ايام ماه رمضان گروه هاى مختلف پنج 
تا 20 نفره تشكيل مى شود و با مراجعه به 
در منازل شهروندان به صورت دسته جمعى 
اشعارى را مى خوانند كه از آن جمله رمضان 
اهللا، اهللا رمضان، رمضان اهللا خوشنام خدا، 

رمضان آمده ميهمانش كنيد و... است.
صاحبان منازل پس از خواندن اين اشــعار 
در حد وســع و توان خود گندم، حبوبات، 
پول، ميوه و غيره و برخى خانواده ها كه توان 
كمك كردن ندارند، كاســه اى آب به گروه 

رمضان خوان هديه مى كنند.
برخــى از اين گروه ها هنگام ســحر نيز با 
خوانــدن «يارب بــه على و 
فاطمــه، يا رب به حســن و 
حسين، گناهان ما را ببخش» 

مردم را بيدار مى كردند.

  عشق ورزى سيستانيان
«رمضونيكه» رسم عشق ورزى 
سيســتانيان با خداى خود، 
از ديربــاز در اين ســرزمين 
تاريخى رواج داشته كه بازتاب 
دهنده احساس درونى مردم 

سيستان به معبود است.
رمضان بار ديگر چتر خود را بر سرزمين هاى 
اسالمى باز كرد، چترى كه نمايانگر آيين هاى 
مختلف در گوشــه گوشه ايران زمين بويژه 

شمال سيستان و بلوچستان است.
ماه مبارك رمضان با آيين ها، آداب ها و رسوم 
فراوانى در خطه اى كه براساس تاريخ قدمتش 
به حدود 10 هزار سال مى رسد، روبه روست 
و همچنان همراه با تاريخ اسالم خود نمايى 
مى كنــد. مــاه مهمانى خدا كه مى رســد، 
سيستانى ها از چند روز قبل به استقبال آن 
مى روند به طورى كه در سراســر اين خطه 
خروش مردم را در غبار روبى از مساجد ، نذور 

و حضور بر مزار اموات مى بينيم.

برخى از سيستانى ها در روزهاى پايانى ماه 
شعبان، نان محلى و كلوچه محلى خرمايى 
را براى يــك ماه مصرف خود پخته و آماده 
مى كنند كه در ماه مبارك تنها به راز و نياز با 

معبود خويش مشغول باشند.

  آيين هاى كهن، صيقل دهنده روح 
يك ايرانشناس در اين باره گفت: در طليعه 
رمضان صداى «برخيز كه وقت سحر است»، 
سحرخوانان كه بر فضاى شهر و روستاهاى 
سيستان جارى مى شود، صيقل دهنده روح 
مسلمانان و نويدگر گشايش درهاى رحمت 
اســت كه از اين حركــت فرهنگى بايد به 

بهترين شكل درس گرفت.
دكتر ايرج افشار سيستانى افزود: سحرخوان 
مى خواند: «رمضان آمــده ميهمانش كنيد 
گاو و گوساله را قربانش كنيد، رمضان خدا، 
رمضان خوب و خوشــنام خــدا را ميهمان 
كنيــد». اين بانگ كه طنين انداز شــد، در 
اذهان، اين شعر سعدى كه بنى آدم اعضاى 

يكديگرند تداعى مى شود.
وى بيان كرد: از ســال ها پيش مالى ده يا 

يكي از اهالى روســتا كه همچنان در برخى 
از نقاط سيستان نيز ادامه دارد، در شب هاي 
ماه مبــارك رمضان روى پشــت بام خانه 
خــود مى رفت و آواز جانانه اى ســر مى داد 
و مى گفت: «برخيز كه عاشــقان به شب راز 

كنند گرد در بام دوست پرواز كنند».
در برخــي روســتاها نيــز رســم متفاوت 
اســت، يكى از اهالى طبلى بزرگ بر دست 
مى گرفت و همراه با كوبيدن بر آن، در كوچه 
پســكوچه هاى ده فرياد مى زند «برخيز كه 
وقت سحر است». دكتر ايرج افشار سيستانى 
ادامه مى دهد: اگرچه دوران چاووشى خوانى 
و طبل زنى براي بيدار بــاش روزه داران از 
شــدت آن كم شــده و به نوعى مى شــود 
گفت به ســر آمده، اما هنوز سحرخوانى و 
رمضان خوانى با سنت هاى خاص ماه رمضان 
منتهى با كمى تغييرات در منطقه سيستان 
بر قوت خود باقي است. وى ياد آور شد: وقتى 
پاى سخن بزرگ ترهاى سيستان مى نشينيم 
و آنان نيز نقل قول هاى پدران خود از سنت 
رمضــان خوانى را روايت مى كنند، انســان 
به تاريخ اين ســرزمين مى بالد و به خود و 

بزرگان اين سرزمين افتخار مى كند كه در 
قرون گذشــته همواره اعتقادات مذهبى را 
ســرلوحه زندگى قرار مى داده اند. وى ادامه 
داد: در اين آيين بزرگان منطقه يك ساعت 
قبل از اذان صبح بر باالى بلندترين منطقه 
روستا مى روند و با ضربه زدن به دهلى خاص 
و با خواندن اشعار دينى و عرفانى مردم را از 
خواب بيدار مى كنند. وى افزود: پس از آنكه 
مردم بيدار شدند با ذكر سروده اى خاص به 
استقبال اذان صبح مى روند تا اين كه موقع 
اذان صبح آن را با صدائى بلند به مردم اعالم 
مى كنند. وى ياد آور شــد: براساس برخى 
از روايت هاى موجود، آيين ســحرخوانى و 
رمضان خوانــى بيش از 1000 ســال پيش 
يعنى از اوايل اســالم، نزد ساكنان سيستان 

مرسوم بوده است.

  پيشينه تاريخى
دكتر ايرج افشار سيستانى گفت: سيستانى ها 
به سبب پيشــينه تاريخى دين اسالم را به 
بهترين نحو پذيرفته انــد چرا كه اين قوم از 
نظام توحيدى زرتشــت در گذشته پيروى 
مى كرد و در برخورد با ســپاه اســالم هيچ 

جنگى ميان آنان رخ نداد.
وى افزود: سيستانى ها به سبب اهل كتاب 
بودن به راحتى معيارها و شرايط دين اسالم 
را كــه ماه مبــارك رمضان نيز شــامل آن 

مى شد، قبول كردند.
وى تأكيــد كرد: بايد بگونــه اى عمل كرد 
كه باورهــا، آيين هــا، و آداب برجاى مانده 
از تمدن گذشــتگان فراموش نشــود، چرا 
كه آن ها، ريشــه اســتوار هر خطه اند. اين 
كارشناس مسائل فرهنگى منطقه سيستان 
افزود: سيســتانى ها در صدر اسالم به سبب 
برخوردارى از رصد خانه با رصد ستاره ها به 
راحتى از حلــول ماه مبارك  رمضان با خبر 
مى شــدند و با صبر و شكيبايى خاصى يك 

ماه را روزه دارى مى كردند.

آداب و رسوم مردم سيستان و بلوچستان در ماه مبارك رمضان

هزار سال سحر خوانى در سرزمين آفتاب 

23 هزار طرح توسط سپاه 
در سيستان و بلوچستان انجام شد

زاهدان- قدس: مشاور فرمانده كل و دبير 
قرارگاه محروميت زدايى ســپاه پاسداران 
انقالب اسالمى گفت: 23 هزار و 942 طرح 
عمرانى و غير عمرانى توسط تمام رده هاى 
سپاه پاسداران در سيستان و بلوچستان در 
راستاى محروميت زدايى انجام شده است.

سردار سيد ضياء الدين حزنى در نخستين 
همايش تجليل و تكريم شبانان و گله داران 
عشاير سيستان و بلوچستان اظهار داشت: اين تعداد طرح با اعتبار افزون بر 338 

ميليارد و 164 ميليون تومان در اين استان اجرا شده است.
وى بيان كرد: اين طرح ها توسط نيروى زمينى سپاه، قرارگاه قدس، سپاه سلمان، 
نيروى دريايى سپاه، نيروى هوا فضاى سپاه، قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) و 

گروه هاى مردمى در سيستان و بلوچستان انجام شده است.
وى گفت: همچنين 5359 خانه محروم توســط ســپاه پاسداران به منظور رفع 

محروميت در سيستان و بلوچستان ساخته شده است.

45 درصد تسهيالت اشتغال روستايى 
مربوط به بخش كشاورزى است

تبريز- قدس: مديركل دفتر امور اقتصادى وزارت جهادكشــاورزى گفت: مبلغ 
يك ميليارد و 500 ميليون دالر از محل صندوق توسعه ملى براى اشتغال و توليد 
در مناطق روستايى و عشايرى اختصاص يافته است كه از اين مبلغ 45 درصد در 

زيربخش هاى كشاورزى تسهيالت پرداخت مى شود.
محمــد خالدى در همايش يــك روزه معاونــان برنامه ريزى و امــور اقتصادى 
ســازمان هاى جهاد كشاورزى شمال غرب كشور در تبريز افزود: براى سال 1397 
همچنين اعتبارات تبصره 18 قانون بودجه كل كشور با هدف تجميع منابع مختلف 

تسهيالتى تدوين شده است كه تا يك ماه آتى ابالغ خواهد شد.
وى ادامه داد: كليد واژه اين اعتبارات، پايدارى توليد و اشتغال در مناطق روستايى 

و عشايرى است.

شناسايى 11 هكتار از اراضى مستعد گياهان دارويى 
در فارس

شيراز- تسنيم: مديركل منابع طبيعى 
اســتان فارس از شناســايى افزون بر 11 
هزار هكتار اراضى گياهان دارويى در استان 
فارس خبر داد و گفت: اين ميزان به صورت 
سنتى توسط دامداران، شاغالن حرفه  اى در 
اين زمينه و بهره  برداران خرده پا برداشت 

مى شود.
مهرزاد بوستانى افزود: در مجموع 211 تن 

گياهان دارويى از استان فارس به خارج از كشور صادر مى شود.
وى با اشاره به برداشت 150 تن گياهان دارويى از اين اراضى گفت: 50 نوع از 80 
نوع گياهان دارويى شاخص در استان فارس وجود دارد و بخشى از اين برداشت به 

مصرفى داخلى مى رسد و بخشى روانه بازارهاى خارجى مى شود.
بوســتانى افزود: در مجموع 211 تن گياهان دارويى از استان فارس، به خارج از 
كشور صادر مى شود كه بخشى از اين صادرات حاصل برداشت از اراضى شناخته 

شده استان است و بخشى از آن از استان هاى مجاور جمع آورى مى شود.

وضعيت رواناب مناطق زلزله زده نامناسب است
كرمانشاه- ايسنا: رئيــس اداره محيط زيست شهرستان سرپل ذهاب وضعيت 

رواناب ها در اين شهرستان را نامناسب دانست.
شــهرام مظفرى زاده با اشاره به مهم ترين مشكالت زيست محيطى مناطق زلزله 
سرپل ذهاب، گفت: هنوز بسيارى از سرويس هاى بهداشتى سطح شهر به شبكه 

فاضالب متصل نيستند و رواناب آن ها جارى مى شود.
وى نمونه اين سرويس هاى بهداشتى را مربوط به شهرك «صدرا» دانست كه پساب 

سرويس هاى بهداشتى به خوبى مديريت نمى شود.
رئيس اداره محيط زيســت شهرستان ســرپل ذهاب با بيان اينكه سرويس هاى 
بهداشتى كه به فاضالب متصل شدند نيز اتصالشان چندان اصولى نيست، يادآورى 
كرد: در بســيارى از مواقع خصوصاً در زمان بارندگى فاضالب اين ســرويس هاى 

بهداشتى نيز پس مى زند.
مظفرى زاده بيان كرد: برخى از پساب ها نيز وارد جوى هاى آب سطح شهر مى شود 

و به داخل رودخانه مى ريزد و باعث آلودگى آن مى شود.

مشكالت 17 ساله روستاهاى حوزه سد سازبن 
در شهرستان چرداول

ايالم- مهر: روستاهاى محدوده سدسازبن 
در شهرستان چرداول از توابع استان ايالم 
بيش از 17 سال است كه به سبب ساخته 
نشدن اين ســد از توسعه زيرساخت هاى 

مختلف كمتر بهره مند شده اند.
احمد كرمى معاون امور عمرانى اســتاندار 
ايالم اظهار كــرد: در زمينه بازســازى و 
ساخت منازل مسكونى تصميمات خوبى 
گرفته شد و مقرر شد كه به واحدهاى آسيب ديده جهت ساخت به هر واحد 30 

ميليون تومان وام قرض الحسنه اختصاص پيدا كند.
وى افزود: همچنين مبلغ 5 ميليون تومان بالعوض و پروانه به صورت رايگان جهت 

اين واحدها صادر شود.
كرمى اضافه كرد: در بحث مشكالتى كه مردم در خصوص وام قرض الحسنه اين 
واحدهــا بيان كردنــد در بحث ضامن گيرى اين وام بود كه مقرر شــد با حضور 
بانك هاى عامل به صورت زنجيره اى افراد ضامن هم شــوند كه اين مشــكل نيز 

برطرف شود.

در ماه مبارك رمضان
طرح ترافيك تهران يك ساعت كاهش مى يابد

تهران- قدس: رئيس پليــس تهران بزرگ گفت: زمان اجــراى طرح ترافيك 
پايتخت به منظور رفاه حال روزه داران در طول ماه مبارك يك ســاعت كاهش 

يافته و در ساعت 18 به پايان مى رسد.
سردار حسين رحيمى اظهار كرد:  برهمين اساس زمان اجراى طرح ترافيك شهر 

تهران در طول ماه مبارك رمضان از 6/30 صبح تا 18 عصر خواهد بود.
وى افزود: اين اقدام با هدف تأمين رفاه و تســهيل تردد شــهروندان در آســتانه 
اذان مغرب انجام مى شــود. وى در خصوص نحوه فعاليت مراكز پذيرايى و اغذيه 
فروشى هاى شهر تهران در ايام ماه مبارك رمضان نيز تصريح كرد: مراكز تهيه غذا و 
اغذيه فروشى هاى سطح شهر در طول روز مجاز به فعاليت نيستند كه البته برخى 
از اغذيه  فروشى هاى مجاز و داراى پروانه كسب، مى توانند نسبت به عرضه ساندويچ 

سرد(خارج از فروشگاه) اقدام كنند.

بافت هاى ناكارآمد كشور تا 25 مهر بررسى مى شود
كرمانشاه- قدس: معاون وزير راه و شهرسازى با اشاره به وجود 141 هزار هكتار 
بافت فرسوده در كشور گفت: به منظور بررسى وضعيت دقيق بافت هاى ناكارآمد تا 

25  مهر امسال به تمام استان ها سفر خواهيم كرد.
هوشنگ عشايرى در ســتاد بازآفرينى شهرى استان كرمانشاه اظهار داشت: 30 
درصد از جمعيت ايران در بافت هاى ناكارآمد شهرى و حاشيه اى زندگى مى كنند 
و با مشــكالت آن درگيرهستند. وى با بيان اينكه ساالنه 270 محله حاشيه اى و 
ناكارآمد توسط اين ســازمان بازسازى مى شود، گفت: در اين بازسازى ها، توسعه 
خدمات زيربنايى و بنيان هاى شهرى بر عهده دولت و شهردارى ها است و باقى امور 

نيز با كمك سرمايه گذاران و مردم انجام مى شود.
وى گفت: 20 درصد بافت هاى شهرى كشور ناكارآمد است كه بايد براى بازآفرينى 

آن ها اقدام كرد.

قطعه اول آزادراه تهران-شمال از مهر 
ماه امسال زير بار ترافيك مى رود

كرج- قدس: رئيس كميسيون شوراها و امور 
داخلى مجلس شوراى اسالمى گفت: قطعه اول 
آزادراه تهران- شــمال تا مهرماه زير بار ترافيك 

مى رود.
محمدجواد كوليوند با اشــاره به بازديد اعضاى 
كميسيون شوراها و امور داخلى مجلس شوراى 
اســالمى از پروژه آزادراه تهران - شمال، اظهار 
كرد: قطعه اول اين آزادراه مهرماه سال جارى به 

بهره بردارى مى رسد.
نماينده مردم كرج در مجلس شــوراى اسالمى 
تأكيد كرد: در صورت به بهره بردارى رســيدن 
قطعه اول آزادراه تهران - شمال در مهرماه جارى 
از انــرژى كه در اتوبان تهــران - كرج - قزوين 
مصرف مى شود، صرفه جويى قابل توجهى انجام 

خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه قطعه دوم آزادراه به چهار 
قسمت تقسيم شده است، گفت: فعاليت عمرانى 
در بخش هاى مختلف اين پروژه در حال انجام 

است.
كوليوند تأكيد كرد: مبناى بنياد تعيين تكليف 
در قطعه ســوم آزادراه است كه دشوارى زيادى 

نيز دارد.

آغازتوليد مس در معدن سونگون
تبريز- قدس: قائم مقام وزير صنعت، معدن 
و تجارت با بيان اينكه بعد از سال ها استقالل 

معدن مس سونگون نهايى شد، اعالم كرد: 
بزودى عمليات اجرايى توليد مس كاتدى در 

اين معدن آغاز مى شود.
رضا رحمانى در آيين تجليل از مقام ســيدرضا 
مقيمــى اصل، كارآفرين نمونه و پيشكســوت 
صنعت كشــور، در تبريز افزود: با اجرايى شدن 
طرح توليد مس كاتدى در معدن مس سونگون، 
ساالنه 100 هزار تن از اين محصول توليد خواهد 

شد.
وى ادامــه داد: قرار اســت از ايــن پس همه 
مسائل مالى معدن مس سونگون در آذربايجان 
شرقى متمركز شود، ضمن اينكه ايجاد شهرك 
تخصصى مس و طال در اين استان نيز در حال 

نهايى شدن است.
قائم مقام وزير صنعــت، معدن و تجارت اضافه 
كرد: سال گذشته، ارزش فروش كنستانتره مس 
سونگون 2500 ميليارد تومان بود، در حالى كه 
گردش مالى شركت عظيم تراكتورسازى تنها به 

1000 ميليارد تومان رسيد.

محدوديت ترافيكى 
در جاده كرج - چالوس 

كرج- قدس: رئيس پليس راه البرز گفت: 
تردد وسايل نقليه از كرج به سمت مرزن آباد 
روز جمعه 28 ارديبهشت ماه از ساعت 14 تا 

24 ممنوع است. سرهنگ رضا گودرزى افزود: 
همچنين تردد وسايل نقليه از ساعت 17روز 

جمعه 28 ارديبهشت ماه الى ساعت 24 
همان روز از مرزن آباد به سمت كرج يكطرفه 

خواهد بود. وى با اشاره به اينكه اين ممنوعيت 
به دليل تخليه بار ترافيكى مسافران در حال 
بازگشت از سفر در اين مسير اجرا مى شود، 

افزود: ممنوعيت تردد موتورسيكلت نيز تا پايان 
محدوديت ترافيكى در جاده كرج - چالوس و 

بالعكس ادامه دارد.

نوسان هاى دمايى عامل كاهش 
توليد پسته در كرمان

كرمان- ايسنا: رئيس سازمان جهادكشاورزى 
شمال اســتان كرمان گفت: تأمين نشدن نياز 
سرمايى در زمستان سال 96 و نوسان هاى دمايى 
اواخر اسفند و اوايل فروردين بخصوص گرماى 
بيش از حد روزهاى اوليه ســال، موجب ريزش 
جوانه هاى گل پسته و تشكيل نشدن جوانه هاى 
ســال آينده شد. عباس سعيدى با اشاره به اين 
مطلب كه عمده محصول پسته استان صادراتى 
اســت، افزود: سال گذشته 120 هزار تن پسته 
توليد، ولى امسال شــايد حداكثر 20 هزار تن 
توليد پسته استان كرمان باشد كه درمقايسه با 
ســال پيش كاهش بيش از 84 درصدى توليد 
ايــن محصول را به دنبــال دارد. وى گفت: اين 
نوسان ها چيزى افزون بر 2200 ميليارد تومان 
در سال 97 در استان كرمان به محصول پسته 
خســارت وارد آورده است. سعيدى ادامه داد: با 
توجه به خسارت زيادى كه به باغداران وارد شده 
است، پيگير هستيم كه غرامت بيمه كشاورزى 
باغداران به صــورت 100 درصد پرداخت و وام 

كشاورزان تمديد شود.

خبر

«رمضونيكه» 
رسم عشق ورزى 
سيستانيان با 
خداى خود، از 
ديرباز در اين 
سرزمين تاريخى 
رواج داشته است

بــــــــرش

در آستانه ماه مبارك رمضان
گرانى روغن، كام شيرينى فروشان اصفهان را تلخ كرد

گزارش

 شهركرد- صدا و ســيما  از اوايل هفته 
گذشته، گرانى شــكر و روغن در بازار شدت 
گرفته اســت و اصنافى همچــون قنادان كه 
بيشــترين مصرف آن ها براى توليدات خود 

شكر است، در حال ضرر كردن هستند.
 اين روزها اما موضوع افزايش قيمت شكر در 
بازار مصرف، هر روز وارد فاز جديدى مى شود 
چراكه اگر تدابيرى براى اين امر انديشــيده 
نشــود، اتفاق ســال 1395 كه شكر به طرز 

عجيبى ناياب شد، دوباره رخ خواهد داد.
كارشناســان بازار معتقدند، هرســاله به طور 
سنتى، مصرف اين محصول در رمضان افزايش 
مى يابــد و در صورتى  كه بــراى تنظيم بازار 
اين محصول تدبيرى انديشــه نشود، زمينه 
ســوء اســتفاده و افزايش قيمت ها را فراهم 
مى كند. برخى كارشناســان معتقدند كه اين 
روزها با تك نرخى شــدن ارز حباب در بازار 
كاالهاى اساسى خانوار به مرز هشدار رسيده و 
بسيارى از خريداران را در بازار سردرگم كرده 
است، در حالى كه بسيارى از مسئوالن دولتى 
گفته بودند كه بعد از تك نرخى شدن ارز به 
كاالهايى كه ارز مبادله اى دريافت مى كردند، 
يارانه اختصاص خواهد يافت و جاى هيچ گونه 
نگرانى مبنى بر نوسان قيمت اقالم اساسى در 

بازار نيست.

بنا بر گفته رئيس اتحاديه بنكداران مواد غذايى 
درخصوص روغن اتفاقات بــدى در حال رخ 
دادن است، به طورى كه برخى اوقات در بازار 
عرضه نمى شود و يا با قيمت هاى بااليى توزيع 
مى شود كه نمى توان پيش بينى خاصى براى 
بازار آن داشــت و اين تأثير ســوء بيش از هر 

صنفى قنادان را هدف قرار داده است.

 كمبود روغن
رئيس اتحاديه گز و شيرينى اصفهان با بيان 
اينكه شيرينى فروشان در آستانه ماه رمضان 
با كمبود و نبــود روغن نباتى در بازار روبه رو 
شــده اند، گفت: براساس سياست اتحاديه هر 
كيلــو زولبيا و باميه درجه يك در اصفهان در 

اين ماه با نرخ 14 هزار تومان عرضه شود.
حسن شريفى درخصوص قيمت زولبيا و باميه 
در آســتانه ماه رمضان، اظهار كرد: متأسفانه 
روغن سرخ كردنى در بازار موجود نيست و با 
اينكه هر حلب روغن 10 هزار تومان نسبت به 
قبل گران شده، اما براى عرضه در بازار موجود 

نيست.
وى با بيان اينكه طى يك هفته گذشته، روغن 
در بازار موجود نيست، گفت: متأسفانه شيرينى 
فروشى ها در تأمين روغن سرخ كردنى دچار 
مشــكل هســتند و حتى روغن مورد نياز از 

شركت هاى تهرانى وارد اصفهان نمى شود.
رئيس اتحاديه گز و شــيرينى اصفهان افزود: 
روغن ســرخ كردنى نه تنها در اصفهان، بلكه 
در تهران نيز كه حتى 20 هزار تومان گران تر 

شده، در بازار عرضه نمى شود.
وى در خصــوص داليــل گرانــى روغــن 
سرخ كردنى، اظهار كرد: برخى نبود ورق براى 
حلــب روغن و برخى نبود مــواد اوليه توليد 
روغن سرخ كردنى را از جمله داليل نايابى و 

گرانى روغن در كشور مى دانند.
شريفى يادآور شــد: عالوه بر كارخانه روغن 
ناز اصفهان، كارخانه هاى بهار، پامچال، نازگل 
و... در كشور توليدكننده هستند، اما متأسفانه 
شيرينى فروشــى ها در آستانه ماه رمضان به 

كمبود برخورده اند.
وى در پاســخ به اين پرســش كــه در اين 
شرايط آيا زولبيا و باميه در آستانه ماه رمضان 
گران مى شــود، افزود: با وجــود نبود روغن 
ســرخ كردنى در بازار و در حالى كه قيمت ها 
در ايــن اتحاديه براســاس رقابت آزاد تعيين 
مى شود، بنابر سياست اتحاديه قرار است هر 
كيلو زولبيا و باميــه درجه يك در اصفهان با 

نرخ 14 هزار تومان عرضه شود.
رئيس اتحاديه گز و شيرينى اصفهان با تأكيد 
بر اينكه خوشبختانه در تأمين ديگر مواد الزم 
براى تهيه زولبيا و باميه كمبودى نداريم، گفت: 
در حال حاضر 1200 واحد توليد شيرينى در 

شهر اصفهان فعال هستند.

خبر

خبرخبر

 خرم آبــاد- قدس  معاون آموزشــى، 
پژوهشــى و فناورى وزارت صنعت، معدن 
و تجــارت گفت: بــا اجراى طــرح تاپ به 
منظور ارتباط بيشتر بين صنعت و دانشگاه 
98 هــزار بنگاه اقتصادى، صنعتى و معدنى 
كشــور به واحدهاى تحقيق و توسعه مجهز 

مى شوند.
برات قباديان در حاشــيه كارگروه اشتغال 
اســتان لرســتان افزود: در بودجه سال 97 
بين 25 تا 30 هزار ميليارد ريال اعتبار براى 

اجراى اين طرح پيش بينى مى شود.
وى گفــت: طــرح تــاپ طرحــى مبتنى 
بردانــش، دانشــگاه و اســتادان دانشــگاه 
اســت تا بتوان تمام فعاليت هاى جامعه را 
برمبناى علــم و دانش پيش برد و از راهكار 
علم در فضاى كســب و كار اســتفاده كرد.
معاون وزير صنعــت، معدن و تجارت افزود: 
دانشجويان در اين طرح، كارآموزى تخصصى 
خود را با هدف آشــنايى با صنعت، تجارت، 
كشــاورزى، خدمات و جامعــه در صنعت 

سپرى مى كنند.
وى اظهار داشت: متأسفانه با وجود صرف 9 
ماه زمان توسط دانشجويان كارشناسى ارشد، 

پايان نامه ها مبتنى بر مسئله و رفع مشكل 
و تقاضاى جامعه نيستند و رساله هاى دكترا 
نيز با وجود صرف 18 ماه همين مشــكل را 

دارند.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: با 
اجراى طرح تاپ، دانشجويان ارشد و دكترا 
پايان نامه و رســاله خــود را در بنگاه هاى 
اقتصادى و صنعتى انجام مى دهند و رساله 

خود را مى نويسند.
وى اضافه كرد: با اجراى اين طرح مشكالت 
بنگاه هاى اقتصادى برطرف و نيروهاى اين 
بنگاه ها نيــز از ميان همين افــراد انتخاب 

مى شوند.

 ســارى- قدس  ايجاد ســراى تجارى 
مازندران در ولگاگراد روسيه در پى سفر هيئت 

اقتصادى روسى به سارى نهايى شد.
رؤساى اتاق هاى بازرگانى مازندران و ولگاگراد 
روسيه در نشستى كه در محل اتاق مازندران 
در سارى برگزار شد، پس از بحث و تبادل نظر 

درباره ايجاد سراى تجارى به تفاهم رسيدند.
قرار اســت اين تفاهمنامه در ســفر ماه اوت 
(مرداد) اســتاندار ولگاگراد بــه مازندران به 
امضاى اســتانداران دو منطقه برسد. سراى 
تجارى به عنوان يك مركز اقتصادى مى تواند 
زمينه و تقويت حضور صادركنندگان مازندران 
در روســيه را فراهم كرده و سكوى تجارت با 
آن كشور باشد. اعضاى هيئت روسى از استان 
ولگاگراد با ورود بــه مازندران ضمن ديدار با 
استاندار مازندران، از بعضى واحدهاى توليدى، 
صنعتى و كشــاورزى و همچنين دانشــگاه 
كشاورزى و منابع طبيعى استان ديدن كردند. 
رئيس اتــاق بازرگانــى، صنايــع، معادن و 
كشــاورزى مازندران در نشســت مشترك 
اعضاى هيئت اقتصــادى ولگاگراد با مديران 
دستگاه هاى اجرايى و فعاالن اقتصادى استان 
گفت: روســيه بويژه استان ولگاگراد به دليل 

قرار گرفتن در مركز ثقل حمل و نقل دريايى و 
ريلى، هدف بازرگانى و تجارت مازندران استان 

قرار گرفته است. 
عبداهللا مهاجر افزود: سراى تجارى مازندران 
در ماه اوت سال ميالدى جارى پس از امضاى 
تفاهمنامه توسط استانداران فعاليتش را آغاز 

خواهد كرد. 
وى ارتقاى تجارت مازندران با روســيه را در 
چارچوب توسعه روابط تهران - مسكو رويكرد 
جدى جمهورى اســالمى ايران معرفى كرد 
و گفت: ســراى تجارى مازندران در ولگاگراد 
مى تواند محــل داد و ســتد بازرگانان براى 

صادرات و واردات كاال باشد. 

مازندران در «ولگاگراد» روسيه سراى تجارى مى زندتجهيز 98 هزار بنگاه اقتصادى به واحد تحقيق و توسعه

ماه امسال زير بار ترافيك مى رود

كرج- قدس: رئيس كميسيون شوراها و امور 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سرلشكر صفوى: برخى تصور مى كنند عمليات هاى دفاع مقدس بى حساب  و كتاب بود   
فارس: دستيار و مشاور عالى فرمانده معظم كل قوا گفت: هدف ما در سال هاى اوليه جنگ اين بود كه حمالت پى درپى انجام دهيم و فرصتى به صدام براى بازسازى ارتش ندهيم. بعضى ها تصور مى كنند عمليات هايى 

كه انجام داديم بى حساب و كتاب بوده است. عمليات ها با روش هاى عقالنى طراحى و اجرا مى شد.

حداقل اندازه بى بى سى فارسى 
درباره رهبرى اعتراف كنيد!

جهــان نيوز: برخــى از خواص و 
چهره هاى سياسى كه خود از زمينه 
ســازان و حاميان برجام بوده اند، نه 
تنها امروز حاضــر به عذرخواهى از 
نظام و مردم نيســتند، بلكه اصرار 
دارند كه برجام را بــه گردن نظام 
بيندازنــد. اين در حالى اســت كه 
سخنان اخير رهبرى،نشان مى دهد 

كه در جريان مذاكرات نه تنها اراده قوى اى براى عمل به خواسته هاى ايشان وجود 
نداشته،بلكه برخى از مسئوالن، در تالش بوده اند تا ايشان را از پافشارى بر موضوع 
هسته اى منصرف كنند. نكته جالب تر اينكه در حالى برخى چهره هاى سياسى 
داخلى با فرافكنى و اظهارات وقيحانه برجام را مى خواهند به رهبرى ربط بدهند 
كه حتى كارشناسان بى بى ســى فارسى نيز اعتراف دارند كه پيش بينى رهبر 
ايران درباره عدم اعتماد به آمريكا درست بوده است! همين چند روز پيش بود كه 
شبكه سلطنتى بى بى سى فارسى در برنامه « 60 دقيقه» با حضور دو كارشناس 

به بررسى تصميم ترامپ براى خروج از برجام پرداخت.
در اين برنامه كارشناسان برنامه با بيان اينكه برجام و امضاى آن از سوى دولت 
ايران اشتباه بود، گفت كه بايد اقرار كرد «پيش بينى رهبر ايران درباره عدم اعتماد 
به آمريكا درســت بوده و ما دير به اين نتيجه رسيديم و بابت اين دير به نتيجه 

رسيدن، هزينه هاى زيادى داديم».

نقش روسيه در برجام
نامه نيوز: مسئله روس ها در پرونده هسته اى ايران نيز مسئله اى است كه سؤاالت 
بسيارى چه پيش از برجام و چه پس از برجام و چه حاال كه آمريكا از آن خارج 
شده است درباره آن، مطرح شده است. روسيه بازيگرى است كه در گذشته روابط 
آن با ايران تحت الشعاع رابطه اش با آمريكا قرار داشت. هر زمان رابطه آن با آمريكا 
مناســب و گرم بود از ايران دور مى شد و هر زمان اين روابط شكراب مى شد به 
ايران نزديك تر مى شد. در حال حاضر روسيه و ايران روابط متفاوتى را از گذشته 
شاهد هســتند. نزديكى اين دو در بحران سوريه موجب شده همكارى هاى كم 
نظير و روابط گسترده اى شكل گيرد. حال كه آمريكا از برجام خارج شده، آن ها 

چگونه مى انديشند.
روش ايران در اين ميان اين اســت كه در مسئله برجام روس ها ميدان دار اصلى 
مذاكرات نباشند؛ زيرا كه اوالً آن ها از لحاظ تكنولوژيكى و ورود سرمايه به ايران 
قابل قياس با اروپايى ها نيســتند و از ســويى تنش بين اروپا و روسيه مى تواند 

اروپايى ها را از ايران دور كرده و موجب بر هم خوردن برجام شود.
اما به نظر مى رسد روسيه در حال حاضر خواستار اين است كه نقش پررنگ ترى 
در فضاى شكننده پس از خروج آمريكا از برجام پيدا كند. مجموعه شرايط نشان 

مى دهد روس ها تمايل دارند بيشتر به آن ها توجه شود.

شهردار جديد تهران هم قربانى شوراى پنجم
مى شود؟

مشرق نيوز: به نظــر مى رسد انتخاب شهردار در بين گروه هاى سياسى اصالح 
طلب به يك بازى جذاب تبديل شــده كه هر يك سعى مى كنند در دوره اى در 
اين رقابت ها گزينه خود را با انواع سيستم هاى بازى به مرحله نهايى و در نتيجه به 
صدر جدول برسانند. حال با پايان فصل نجفى و سقوط وى با مصدوميت (سرطان 
پروستات بهانه نجفى براى استعفا بود) افشانى از وزارت كشور به شهردارى تهران 
رسيده اســت. از آنجايى كه محمدعلى افشانى نه حاصل اجماع اصالح طلبان، 
بلكه نتيجه اختالف ها و زدوبندهاى سياســى براى نشستن بر كرسى شهردارى 
بوده، نمى توان انتظار داشــت كه وى به مانند حتى نجفى در ماه هاى نخســت 
پشــتوانه اى كامل شوراى شهر را پشت ســر خود داشته باشد و با كوچك ترين 
اشــتباه بايد منتظر بدترين نقدها و تخريب ها از سوى اصالح طلبان باشد. حال 
آنكه در اين بين عملكرد اجرايى وى نيز از سوى جريان هاى رقيب و رسانه هاى 
مســتقل زير ذره بين اســت و بايد ديد او مى تواند به صورت نســبى هم شده، 
اندكى از دســتاوردهاى بزرگ شهردار پيشــين تهران را تكرار كند و يا در بازى 
اختالف هاى سياســى اصالح طلبان تنها در حال دفع حمالت و گفتار درمانى و 

شعارزدگى خواهد بود.

دولت دست به دامن دوتابعيتى ها 
فرهيختگان: حدود دو سال پيش 
و زمانــى كه اخبار ضــد و نقيضى 
از دســتگيرى فــردى در يكى از 
فرودگاه هاى كشور هنگام جابه جايى 
مبالغــى ارز و ريال در رســانه هاى 
رســمى و غالباً غيررســمى كشور 
منتشر شــد، برخى گمانه زنى ها به 
اين سو رفت كه دوباره بخش هايى 

در كشور به مسير دور زدن تحريم ها روى آورده اند.
ايــن خبر هرچند هيچ گاه تأييد يا رد نشــد، اما وقتى براى چندمين بار اخبارى 
درخصــوص همكارى نكردن بانك هاى خارجى با ايران منتشــر شــد و بعدها 
رئيس جمهور و برخــى مقامات ديگر دولت اين روايــت را تأييد كردند، اذهان 
كارشناسان و رسانه ها به اين جمع بندى رسيد كه ظاهراً دوباره الزم شده انتقال 
پول از مسيرهاى غيرمعمول صورت پذيرد. «من سربسته بگويم بخشى از ابزارها را 
كه در دوران تحريم كمك مى كردند، سوزانديم. وقتى تحريم باشيم كه مسير رسمى 
جواب نمى دهد.» اين پاســخ محمدباقر نوبخت، سخنگو و معاون حسن روحانى به 
پرسشــى درخصوص دوتابعيتى هاى دولت است. نوبخت در اين اظهارنظر خود هم 
تلويحاً از نگاه دولت به افراد دوتابعيتى سخن مى گويد و هم از نياز محتمل براى دور 
زدن تحريم ها؛ تحريم هايى كه قبالً روى كاغذ برداشته شده  بودند و حاال عالوه بر ميدان 
عمل قرار است روى كاغذ هم دوباره برگردند. اين اتفاق ممكن است تأثيراتى را نيز بر 

مبادالت اقتصادى كشور در ماه هاى آينده داشته باشد.

تحليل

 سياست  بازار تجمع ها عليه رفتار اين 
روزهاى ترامپ همچنان داغ اســت. از 
راهپيمايى يمنى هــا گرفته تا تظاهرات 
ســاكنان تل  آويو هركدام به نحوى براى 
مخالفــت با آمريكا اتفاق افتاده اســت. 
در اين ميان روز گذشــته محوطه النه 
جاسوســى هم شــاهد برگزارى تجمع 

مردم و دانشجويان عليه آمريكا بود.
انتقال  بهانــه اصلى ايــن تجمع هــم 
غيرقانونــى ســفارت آمريــكا به قدس 
شريف بود اما در خالل آن يك بار ديگر 
ابعاد مختلف دشمنى آمريكا با كشورمان 
مورد بررسى قرار گرفت. تجمع كنندگان 
با همراه داشتن دستنوشته هايى كشتار 
بى رحمانه مردم فلســطين توسط رژيم 

غاصب صهيونيستى را محكوم كردند.
بسيارى از مردم و دانشجويان پرچم هاى 
زرد و سرخ «مرگ  بر آمريكا» و «مرگ 
بر اسرائيل» را با خود حمل مى كردند و 
سربندهاى « القدس لنا» بر پيشانى خود 

بسته بودند.
به آتش كشيدن پرچم آمريكا و اسرائيل 
هم كه پاى ثابــت همه تجمع هاى ضد 
آمريكايى و ضد اســرائيلى در كشورمان 
است، ديروز هم اتفاق افتاد. هرچند كه 
اين پرچم ســوزى اخيراً به مذاق بعضى 
خوش نيامده و رفتارهاى ضد آمريكايى 
بعضى نمايندگان مجلس را به باد انتقاد 
گرفته اند. شعرخوانى و اجراى موسيقى 
با موضوع محكوميت جنايت هاى آمريكا 
و رژيــم صهيونيســتى هــم از اتفاقات 

ديگرى بود كه در اين تجمع رخ داد.

 از نابودى اسرائيل كوتاه نمى آييم
امــا ســخنران اصلــى ايــن تجمــع 
حجت االســالم پناهيان بود. اين استاد 
حوزه و دانشــگاه گفت: در طول تاريخ 
كوتاه رژيم منحوس صهيونيســتى، اين 
رژيم هيچ زمان ماننــد امروز ضعيف و 
مردنى نبوده است و در چنين شرايطى 
هيهــات كــه مومنــان، مســلمانان و 

آزادى خواهان جهان بــراى نابودى اين 
باطل ضعيف شده كوتاه بيايند.

پناهيــان ادامه داد: امروز اســرائيل زير 
پاى ماست و تنها كافيست ما پاى خود 
را محكم روى زميــن بگذاريم آن وقت 
از اسرائيل منحوس چيزى باقى نخواهد 
ماند.پناهيان تصريح كرد: كسانى كه در 
طول تاريخ سازشــكار بوده اند و به ظلم 
كمك كرده انــد در روز قيامت به دوزخ 
خواهند رفت، امروز هم اگر كســى در 
مقابل ظلم كوتاه بيايــد مانند ظالم دو 

برابر عذاب خواهد كشيد.

 در لحظات آخر نبرد حق و باطل 
هستيم

وى گفت: كســانى كه قــدرت نابودى 
باطــل را دارند اگر مقابــل باطل كوتاه 
بود.  افراد خواهند  بيايند جنايتكارترين 
سياســتمدارانى كه يكى به نعل و يكى 
بــه ميخ مى زننــد هم بايــد بدانند كه 
رذيالنه تريــن رفتار را در طــول تاريخ 

نشــان داده اند.وى يادآور شد: اسرائيل 
در حال نابودى اســت و همه مى دانند 
اگر ســپاه بخواهد مى تواند اين رژيم را 
از جــا بكند. ما اكنــون در لحظات آخر 
نبرد حق و باطل هستيم و درك نكردن 
سياسيون جهان و منطقه نمى تواند اين 
واقعيت را تغيير دهد. پناهيان در ادامه 
با اشــاره به اظهارات گستاخانه ترامپ، 
تصريح كرد: رفتارهاى مضحك ترامپ و 
استكبار جهانى براى اين است كه آن ها 
پايان يافتن خود را باور دارند.وى افزود: 
مردم مــا هيچ گاه اســرائيل غاصب را 
جدى نگرفته اند، از اين پس هم آمريكا 
را جدى نخواهنــد گرفت. لعنت خدا بر 
كســانى كه قدرت هاى پوشالى را جدى 

مى گيرند.

 اى كاش زودتر مى فهميدند مذاكره 
با آمريكا اشتباه است

اين اســتاد حوزه افزود: سياستمدارانى 
هــم كه آمريــكا را جــدى مى گرفتند 

امروز حرف هايشــان 180 درجه نسبت 
به پنج ســال پيش تغيير كرده است و 

االن مى گوينــد مذاكــره 
با آمريــكا كار احمقانه اى 
اســت ولى اى كاش زودتر 

مى فهميدند.
اين استاد حوزه در بخش 
ديگرى از سخنانش گفت: 
سازشكاران  به  دشــمنان 
اميــد بســته اند اما مردم 
ما يــك روز انتقــام خود 
را از سازشــكاران خواهند 

گرفت.
تجمع كننــدگان در پايان 
بيانيــه اى را قرائت كردند 

و از دولــت خواســتند، با اســتفاده از 
تمام توان ديپلماتيــك خود در رايزنى 
با كشورهاى اســالمى و آزاده مخالف با 
اشــغالگرى، جامعه جهانى را به سمت 
ايجاد جبهه فعال سياسى عليه اقدامات 
آمريكا و رژيم صهيونيستى متحد نمايد.

در تجمع اعتراضى مردم و دانشجويان مقابل النه جاسوسى آمريكا عنوان شد

نقش يك پيامك در انتخاب رژيم صهيونيستى هيچ وقت مانند امروز مردنى نبوده است 
شهردار تهران

جهان نيوز: اخبار دريافتى حاكى اســت كه 
انتخاب مكارم به عنوان شــهردار تهران تقريباً 
قطعى شده بود كه در نيمه شب پيش از انتخاب 
شهردار پايتخت، رئيس دولت اصالحات با ارسال 
پيامى از طريق يكى از مســئوالن ارشد دولت 
اصالحات، دستور حذف مكارم و انتخاب افشانى 
را صادر مى كند! پــس از كنار رفتن نجفى از 
شهردارى تهران آن هم پس از يك دوره ناموفق، 
دوباره شهردار شدن محسن هاشمى سرزبان ها 
افتــاد. اما رئيس دولــت اصالحات محكم تر و 
شــفاف تر از قبل مخالفتش را بيان كرد. البته 
اين بار او تنها نبود و حزب اتحاد كه باقيمانده 
مجاهدين و مشاركتى ها - دشمنان قسم خورده 
آيت اهللا هاشمى در دوران اصالحات- است، نيز 
كنار رئيس دولت اصالحات در كنار گذاشــتن 

محسن هاشمى ايستاد. 

واكنش وزير كشور به تخريب 
ويالى منتسب به وى

تسنيم:عبدالرضا رحمانى فضلى، وزير كشور در 
واكنش به خبر تخريب ويالى متعلق به وى در 
ســاوجبالغ گفت كه اين خبر دروغ است. وى 
در پاسخ به اين پرسش كه دادستان ساوجبالغ 
مشخصاً گفته ويال متعلق به وزير كشور است، 
تكرار كرد كه اين مسئله دروغ است. طى هفته 
گذشته برخى رسانه ها گزارش دادند كه ويالى 
غيرمجاز يكى از وزيران در روســتاى فشــند 
ســاوجبالغ به دستور دادســتانى ساوجبالغ 

تخريب شد.
 

حاال سكوت مسيح على نژاد در 
خصوص فلسطين را بفهميد

جوان آنالين: على عليــزاده در خصوص 
سكوت مسيح على نژاد پس از كشتار مردم 
مظلوم فلســطين توييت كرد: اپوزيسيون 
وى را هيچ وقت جدى نمى گرفت و بازى 
نمى داد، حتــى بعد از آزادى يواشــكى، 
بهمــن 93 ورق برگشــت و مدياى غرب 
سخنگوى زنان ايران شــد،بهمن 93 هم 
جايزه اى اسرائيلى گرفت، حاال شايد دليل 
سكوت وى را درباره سالخى فلسطينى ها 

فهميد.

ترجمه اشتباه از سخنان مقام 
روسى درباره برجام و ايران

انتخاب: رويتــرز در خبرى آورده بود كه 
ســرگئى ريابكوف، معــاون وزير خارجه 
روســيه گفت: امكان بحــث و گفت وگو 
درباره آينده برجام بدون مشاركت آمريكا 
وجود دارد. حفظ توافق هســته اى بدون 
آنكــه تهران امتيازاتى بدهــد، غيرممكن 

است.
 برخــى خبرنــگاران روس در توييتــر از 
ترجمه اشتباه رويترز از سخنان ريابكوف 
معاون وزير خارجه روســيه خبر داده اند. 
ترجمه درست سخنان ريابكوف اين گونه 
بوده است كه آمريكا وانمود مى كند بدون 
امتياز جديد از ســوى ايران، حفظ برجام 
غيرممكن است. اين ترجمه اشتباه موجب 
شد بسيارى درباره عدم حمايت روس ها از 

ايران گمانه زنى هاى مختلف كنند.

ذره بين

حجت االسالم 
پناهيان: در طول 

تاريخ كوتاه 
رژيم منحوس 

صهيونيستى، اين 
رژيم هيچ زمان 

مانند امروز ضعيف 
و مردنى نبوده 

است

بــــــــرش

: برخــى از خواص و 
چهره هاى سياسى كه خود از زمينه 
ســازان و حاميان برجام بوده اند، نه 
تنها امروز حاضــر به عذرخواهى از 
نظام و مردم نيســتند، بلكه اصرار 
دارند كه برجام را بــه گردن نظام 
بيندازنــد. اين در حالى اســت كه 
سخنان اخير رهبرى،نشان مى دهد 

: حدود دو سال پيش 
و زمانــى كه اخبار ضــد و نقيضى 
از دســتگيرى فــردى در يكى از 
فرودگاه هاى كشور هنگام جابه جايى 
مبالغــى ارز و ريال در رســانه هاى 
رســمى و غالباً غيررســمى كشور 
منتشر شــد، برخى گمانه زنى ها به 
اين سو رفت كه دوباره بخش هايى 

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

چهره ها

نقوى حسينى:
اروپا نمى خواهد تضمين هاى 

الزم را بدهد

باشگاه خبرنگاران: سخنگوى كميسيون 
امنيت ملى مجلس گفــت: بيانيه اى كه 
پس از نشســت چهار جانبه داده شــد، 
 بيانيه بدى نبود، اما مصاحبه اى كه خانم 
موگرينى انجــام داد با محتواى آن بيانيه 
تفاوت زيادى داشــت. هدف ما از مذاكره 
بــا اروپايى ها اين اســت كه تضمين هاى 
عملى و اجرايى براى حفظ برجام گرفته 
شود؛ يعنى ما بايد از اروپايى ها تضمين هاى 
الزم براى جبران خسارت خروج آمريكا از 
برجام را بگيريم. اظهارات موگرينى نشان 
داد كه اروپا نمى خواهد تضمين هاى الزم 
را براى اجراى برجام به ما بدهد كه اگر اين 
روند پيش برود، حفظ برجام هيچ سودى 

براى ملت ايران ندارد.

انتخاب: عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان 
گفت: اين بيانيه مربوط به مجلس خبرگان 
رهبرى نبود و بيانيه اى اســت كه آيت اهللا 
جنتى از جايگاه رياســت مجلس خبرگان 
با ســربرگ رئيس مجلس خبــرگان صادر 
كرده است، تعجيلى در ابتدا صورت گرفت 
كه ســايت خبرگان بيانيه را به نام خبرگان 
رهبرى در اين سايت درج كرد، ولى بالفاصله 
اصالح شــد كه اين بيانيه مربوط به رئيس 
مجلس خبرگان رهبرى است. انتظار بر اين 
بود كسانى كه مى خواستند اظهارنظر كنند، 
اصالحــات را هم در نظــر مى گرفتند، ولى 
برخى افراد به دنبال تخريب خبرگان بودند تا 
بيانيه اى كه از سوى اين نهاد نيست به نام آن 

تمام كنند و سرمايه نظام را بكوبند.

فارس: نماينده مردم تهران در مجلس 
و عضو فراكســيون اميد گفت: برخى از 
عناصــر و جريان هاى داخلى كه از ابتدا 
با مذاكره و برجــام مخالف بودند، بايد 

مهار شوند.
 اگر كشــورهاى اروپايى در كنار آمريكا 
قرار بگيرند و دســتاورد ايران از برجام 
ناچيز باشــد باز هم بايد تعليق تعهدات 

را جايگزين خروج از برجام كرد.
 برخى از مواضع اعالم شــده و اقدامات 
انجــام شــده در داخل هم بــه برنامه 
دشــمن كمك كــرد و وضعيتى پديد 
آمد كه بدون ايجــاد يك عزم ملى و با 
انتخاب ســاز وكارى تازه قادر به تغيير 

شرايط نبوديم.

تسنيم: عضو سابق مجمع تشخيص مصلحت 
نظام گفت: در جبهه داخلى بيش از گذشته 
نياز به وحدت و انسجام، همدلى و همراهى 
داريم. نبايد در داخل خود را تضعيف كنيم؛ 
نبايد افرادى را كه در اين جبهه مسئوليت 
دارند و مى جنگند تضعيف و پشــت جبهه 
را خالى كنيم. در شرايط كنونى نياز كشور 
وحدت و همدلى بين مردم و دولت اســت. 
نبايد مباحثى را طرح كرد كه موجب نگرانى 
مردم شــود، طرح مباحثى مانند استعفاى 
رئيس جمهورى موضوعى بى معنى اســت. 
رئيس جمهور فردى است كه قوه مجريه را 
هدايت مى كند و بايد او را تقويت كرد، حاال 
ممكن است ضعف ها و كاستى هايى هم در 

جاهايى وجود داشته باشد.

آيت اهللا سيد احمد خاتمى: محمدهاشمى:حضرتى: 
مخالفان برجام در كشور 

بايد مهار شوند!
طرح موضوع استعفاى 

رئيس جمهور بى معناست
بيانيه اخير درباره برجام، 

متعلق به خبرگان نبود
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جهـان 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

رهبر معظم انقالب:
پايان يك ماه عبادت، يك ماه توسل و ذكر و خشوع و خدمت 
از سوى مردم مؤمن، روز عيد است براى همه مردم و روز 

ذخر و شرف است براى پيامبر اكرم (صلى اهللا عليه و آله).

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)  
ال اله اال اهللا

الملك الحق المبين

پنجشنبه  27 ارديبهشت 1397  1 رمضان 1439 17 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8687      

شيخ زكزاكى در دادگاه «كادونا» حاضر شد
فارس: شــيخ «ابراهيم زكزاكى» رهبر جنبش اسالمى نيجريه كه از سال 2015، 
زمانى كه ارتش نيجريه به حسينيه شهر «زاريا» حمله كرد، به همراه همسرش در 

بازداشت به سر مى برد، در دادگاه ايالتى «كادونا» حاضر شد.
طبق گزارش هاى منتشر شده، زكزاكى و همسرش از «ابوجا» پايتخت نيجريه به 
دادگاه عالى ايالتى «كادونا» منتقل شدند تا در آنجا محاكمه شوند. اين دومين بارى 
است كه رهبر جنبش اسالمى نيجريه بعد از بازداشت، در مأل عام مشاهده مى شود.

 
بعد از اخراج موقت سفير

تركيه كنسول رژيم صهيونيستى را نيز اخراج كرد
فارس: در ادامه تنش هاى ديپلماتيك بين تركيه و رژيم صهيونيستى، دولت آنكارا 

كنسول اين رژيم در استانبول را نيز اخراج كرد.
اين در حالى اســت كه تركيه و رژيم صهيونيستى از سال 2010 و درپى حمله 
نظاميان صهيونيست به كشتى «ماوى مرمره» حامل كمك هاى بشردوستانه به غزه 
و كشته شدن 10 تبعه تركيه اى؛ روابط ديپلماتيك را قطع كرده بودند، تابستان 
سال 95 بعد از چند ماه مذاكرات فشرده، توافقنامه اى را براى ازسرگيرى مناسبات 

سياسى امضا كردند.
در همين حال «ايوب قرا» وزير ارتباطات رژيم صهيونيستى در واكنش به اظهارات 
تند «رجب طيب اردوغان» رئيس جمهور تركيه عليه اين رژيم و انتقاد از كشــتار 
مردم غزه، در توييتر خود نوشــت: «كســى كه بى رحمانه زنان و كودكان ُكرد را 
بمباران مى كند، نبايد به ما درس اخالق دهد. زمان آن رســيده كه ما با تركيه، 

مانند ديگر تروريست ها رفتار كنيم».
وزارت خارجه رژيم صهيونيستى ســفير تركيه را احضار كرده و مراتب اعتراض 
شديد خود را از نحوه برخورد و رفتار آنكارا با فرستادگان ديپلماتيك اسرائيل در 

اين كشور به او ابالغ كرد.

نتايج نهايى انتخابات پارلمانى عراق 
پنجشنبه اعالم مى شود

فارس: كميسارياى عالى و مســتقل انتخابات عراق، اعالم كرد كه اعداد و ارقام 
منتشر شده درباره كرسى هاى ائتالف ها و احزاب سياسى در پارلمان آينده، هنوز 

دقيق نيست و كميساريا هيچ مسئوليتى در قبال اين آمار ارائه شده، ندارد.
به نوشته «اســكاى پرس»، «حازم الردينى» از اعضاى كميسارياى عالى انتخابات 
اعالم كرد: نتايج نهايى روز پنجشنبه طى يك كنفرانس خبرى اعالم خواهد شد 
و شمار كرسى ها و نامزدهاى پيروز و شمار آراى كسب شده آن ها به تفكيك ارائه 

خواهد شد. 
بر اساس قانون اساسى عراق، پس از اعالم نتايج نهايى اين انتخابات، دادگاه عالى 

فدرال عراق مى بايست با بررسى هاى نهايى آرا، آن ها را تأييد و تصويب كند.
انتخابات پارلمانى عراق براى انتخاب صاحبان 328 كرسى پارلمان اين كشور در 
روز 12 مى (شنبه پيش) به صورت الكترونيك برگزار شد و قرار بود طى 48 ساعت 
پس از برگزارى انتخابات، نتايج اعالم شود، اما به داليل مختلف هنوز نتايج نهايى 

اعالم نشده است.
 

تظاهرات ساكنين تل آويو در اعتراض 
به كشتار مردم غزه

تسنيم: صدهــا نفر از ساكنين 
تل آويو شــامگاه سه شــنبه در 
اعتراض به كشــتار مــردم غزه 
نظاميان صهيونيست،  توســط 
به خيابان ها آمــده و تظاهرات 

كردند.
در ايــن تظاهرات كه توســط 
مؤسســه حقوق بشرى «اكنون 
صلح» (Peace Now) واقع در فلسطين اشغالى سازماندهى شده بود، صدها نفر 
به سياست هاى اشغالگرانه رژيم صهيونيستى عليه غزه و كرانه باخترى و همچنين 
تيراندازى مرگبار به ســمت تظاهرات كنندگان فلسطينى در مرز غزه، اعتراض 
كردند. به نوشته روزنامه «هاآرتص» معترضان پالكاردهايى با نوشته هايى مانند «غزه 
را آزاد كنيد»، «در برابر اشغالگرى مقاومت مى كنيم»، «اشغالگرى را پايان دهيد» و 

«شليك مرگبار را متوقف كنيد» با خود حمل مى كردند.
يكى از تظاهرات كنندگان با بيان اينكه اعراب و يهوديان با يكديگر دشمن نيستند، 
تأكيد كرد: «نمى توانم كشــتارى كه به نام من انجام مى شود را تحمل كنم. من 

نمى خواهم بخشى از آن باشم».
اين افراد با تأكيد بر اينكه نمى توانند در برابر كشتار مردم غزه ساكت باشند، اعالم 
كردند كه بيشــتر كســانى كه در تظاهرات مرز غزه به شهادت رسيدند، جوان و 

غيرمسلح بودند.
 

سازمان منع گسترش تسليحات شيميايى:
احتماالً در حمله به ادلب از گاز كلر استفاده شده است

مهر: ســازمان منع گسترش تسليحات شيميايى مى گويد احتماالً در حمله ماه 
فوريه به «سراقب» در شــمال غرب استان ادلب سوريه، از گاز كلر استفاده شده 
است. البته اين سازمان انگشت اتهام خود را به سمت هيچ يك از طرفين درگيرى 
نگرفت حال آنكه غرب بدون داشــتن هيچ گونه مدركى، آن را به نيروهاى دمشق 

نسبت مى دهد.

پيكر دوهزار و سيصدمين كودك شهيد فلسطينى از ابتداى انتفاضه دوم تاكنون در بيت المقدس تشييع شد

من، «ليلى» هشت ماه دارم
 بين الملل/ احمد يوســفى صراف  يقيناً 
اين نخستين بار نيســت كه كودكان و نوزادان 
در جنگ هاى پى در پى رژيم صهيونيســتى به 
شهادت مى رســند، اما اين بار داستان شهادت 
ليلى، كــودك 8 ماهه اى كه بر اثر استنشــاق 
گازهاى اشك آور اسرائيلى ها به شهادت رسيد، 
از اين جهت متفاوت است كه توجه رسانه هاى 
منصــف منطقــه اى و حتى نهاد هــاى مدافع 
حقوق بشر و حقوق كودكان را نيز متوجه خود 
كرده اســت. در اين گزارش با مرورى بر سابقه 
كودك كشى هاى عامدانه رژيم صهيونيستى به 
اين پرسش پاســخ مى دهيم كه وقتى از عنوان 
«رژيم كودك كش» استفاده مى كنيم، دقيقاً از 
چه حرف مى زنيم؟ فلسطينيانى كه تنها براى 
مقابله با تصاحب نا به حق رژيم صهيونيستى آن 
هم برخالف همان تعهدات مكتوبى كه خودشان 
پيش از اين بــدان پايبند بودند، به خيابان ها و 
شــهرهاى فلســطين آمده بودند، در اين ميان 
كودكى بى گناه كه بــه ناچار با مادرش در اين 
اعتراض حضورداشــت، تنها بــه دليل تنفس 
گاز هاى سمى اســرائيلى ها در اوج مظلوميت و 

بى گناهى به شهادت رسيد. 
پيكر ليلي غندور، نوزاد هشت ماهه فلسطيني كه 
در حوادث اخير نوار غزه شهيد شده بود، پس از 
وداع دلخراش مادرش با او، به خاك سپرده شد. 
مادر ليلي غندور پس از آخرين بوسه بر صورت 
دختر هشــت ماهه اش، پيكر بــي جان او را به 
پدرش سپرد تا پيكر اين شهيد نوزاد فلسطيني 

در آغوش پدر، به محل دفنش منتقل شود. 
يكي از تصاوير تأثيرگــذار حوادث اخير در نوار 
غزه همچنين مربوط به «معتصم النونو» پزشك 
فلسطيني بود كه براي امدادرساني به مجروحان 
در مرز نوار غزه حاضر شــده بود كه به صورت 
غيرمنتظره با پيكر برادر شهيد خود روبه رو شد.

 سابقه كودك كشى رژيم صهيونيستى 
از انتفاضه دوم تاكنــون بيش از 2300 كودك 
فلســطينى در اثر جنايت هاى رژيم اســرائيل 
به شهادت رســيده اند. انتفاضه دوم موسوم به 
انتفاضه االقصى منجر به شــهادت 4412 نفر و 
زخمى شــدن بيش از 48 هزار فلسطينى شد 

كه حدود 1200 نفر از شــهدا 
و 16 هزار نفــر از زخمى  ها را 
كودكان تشــكيل دادند. تنها 
در يك سال اول انتفاضه قدس 
(انتفاضه سوم) 68 كودك زير 
18 سال از جمله يك كودك 
ســه ماهه به شهادت رسيدند. 
صندوق كــودكان ملل متحد 
(يونيســف) در گزارشى اعالم 
كرد كه در جنگ سال 2014 
اسرائيل عليه غزه 551 كودك 
شهيد شدند. اين در حالى است 
كه حمالت نظامى اسرائيل به 

غزه در سال هاى 2008 منجر به شهادت 350 
كــودك و در جنگ ســال 2012 نيز منجر به 

شهادت 35 كودك فلسطينى شد. 
عــالوه بر شــهادت و زخمى شــدن، كودكان 
فلســطينى در زمره اســراى دربند زندان هاى 
اسرائيل نيز محســوب مى شوند. از زمان شروع 
انتفاضــه االقصــى در 28 ســپتامبر 2000 تا 
مــى 2016 بيــش از 90 هزار مورد بازداشــت 

جمعيت فلسطينى ثبت شده 
اســت كه بيــش از 11 هزار 
نفر از آن ها افراد زير 18 ســال 
هســتند. بر اســاس گزارش 
جنبش جهانى دفاع از كودكان 
فلسطينى نظاميان صهيونيست 
ســاليانه نزديك به 700 الى 
800 كودك را اسير مى كنند. 
اكنون نيز بيش از 350 كودك 
در زندان  هاى اين رژيم گرفتار 

هستند.

 اسرائيل عامدانه به كشتار 
كودكان فلسطينى دست مى زند

افزون بر اين، هزاران كودك فلسطينى در اثر از 
دســت دادن والدين خود، بى سرپرست و يتيم 
شــده و با چالش هاى متعددى در اين خصوص 
مواجه شدند. بى خانمانى و آوارگى نيز معضل 
ديگرى است كه در اثر سياست هاى جنايتكارانه 
رژيم اسرائيل بر كودكان فلسطينى تحميل شده 
است. در نتيجه اقدام نظامى رژيم صهيونيستى 

عليه غزه در ســال 2014، بيش از 17 هزار باب 
منزل مسكونى ويران شد كه بى  خانمانى 100 
هزار شهروند غزه كه نيمى از آن ها كودك بودند 

را در پى داشته است.
در مجموع اداره امور اســراى فلسطينى اعالم 
كرده است كه شمار فلسطينيان در زندان هاى 
رژيم اســرائيل در ســال 2018 به 6500 نفر 
رسيده است كه در ميان آنان 350 كودك و 62 
زن از جمله هشت دختربچه به چشم مى خورد. 
6 نماينده مجلس قانون گذارى فلسطين نيز در 
ميان زندانيان هستند.26 روزنامه نگار هم بدون 
هيچ تفهيم اتهام مشــخص بازداشــت شده اند 
تا امكان دفاع براى آنان فراهم نباشــد.در بين 
بازداشت شــدگان 1800 بيمار وجود دارد كه 

700 نفر از آنان نيازمند درمان فورى هستند.
با وجود جنايت هايى كه رژيم اســرائيل عليه 
كودكان فلســطينى انجام مى دهد، اما به گفته 
«عايــد ابو قطيش»، مدير برنامه جنبش جهانى 
دفاع از حقوق كودكان شــاخه فلسطين، هيچ 
نظامى اسرائيلى در ارتكاب با اين جنايت ها مورد 

مجازات يا پيگرد قانونى قرار نگرفته است.

اخبار جهان

پاپ كشتار فلسطينيان 
در مرز غزه را محكوم كرد

ضمن  جهان  كاتوليك هــاى  رهبر  فارس: 
محكوم كردن كشتار فلسطينيان در مرز غزه 
خواستار تالش هاى هر چه بيشتر به منظور 

تحقق صلح و عدالت در منطقه شد.
«پاپ فرانســيس» گفت: «در ارتباط با افراد 
زخمى و كشــته ها، درد بزرگــى بر وجودم 
مستولى شده است و براى آن هايى كه آسيب 
ديده انــد، دعا مى كنم و تكــرار مى كنم كه 
استفاده از خشونت به صلح منتهى نمى شود. 
جنگ آغاز كننده جنگ است و خشونت هم 

زمينه خشونت است.»
پاپ فرانســيس كــه در ســال 2014، به 
سرزمين هاى اشغالى سفر كرده است، از هر 
دو طرف و جامعه جهانى خواســت تا اقدام 
بــه منظور تحقق گفت وگو، عدالت و صلح را 

دوبرابر كنند.
 

ارتش ليبى 
چند پايگاه جديد را 

به كنترل خود درآورد

فارس: سرتيپ «احمد المسارى» سخنگوى 
رســمى ارتش ليبى اعالم كرد كه نيروهاى 
مســلح اين كشــور با اجراى مأموريت هاى 
طراحى شده موفق شدند چند پايگاه دشمن 
در محور الظهر الحمر، الحيله و محور مرتوبه 

در شهر درنه را تحت كنترل خود درآورند.
المسارى افزود: پيشــروى هاى ارتش ليبى 
خسارت هاى سنگينى به دشمن وارد آورده 
اســت و نيروهاى مســلح در دو خط ثابت و 
سازماندهى شــده به سمت آزادسازى درنه از 

تروريست ها پيش مى روند.
 

بان كى مون: 
چگونه مى توان به آمريكا 

اعتماد كرد؟

در  ملل  دبيركل ســابق ســازمان  فارس: 
مصاحبه با رســانه آمريكايى تأكيد كرده كه 
خروج دولت دونالد ترامپ از برجام بر اعتبار 

و اعتماد كردن به آمريكا تأثير داشته است.
«سى.ان.بى.سى»  پرســش  به  «بان كى مون» 
درباره خروج آمريكا از برجام و تأثير احتمالى 
آن بر مذاكرات واشنگتن با كره شمالى گفت: 
«شخصاً اعتقاد دارم كه (خروج از برجام) يك 
پيام بســيار دردسرســاز در ارتباط با اعتبار 
آمريكا و اعتماد كردن به آن داشــته اســت. 
نخستين پرسشى كه شايد رهبر كره شمالى 
داشته باشد اين است كه آيا من مى توانم به 

رئيس جمهور آمريكا اعتماد كنم؟»
وى ادامــه داد: حاال آن ها در آســتانه توافق 
بزرگ بين آمريكا و رهبر كره شمالى هستند، 
اما با وجود همه اين توافق ها با توجه به آنچه 
كه براى برجام اتفاق افتاد، اين چه پيامى به 

رهبر كره شمالى خواهد داشت؟»
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ابهام در ديدار ترامپ با كيم جونگ اون

پشت ويترين

اخير  اظهارات  به  واكنش  در  الملل   بين   
مقامات آمريكايى ضد كره شمالى و رزمايش 
اخير هوايى آمريكا و كره جنوبى، پيونگ يانگ 
هشدار داد؛ در صورت تحت فشار قرار گرفتن 
بيشتر كره شمالى از سوى آمريكا براى كنار 
در  هسته اى اش،  برنامه  «يكطرفه»  گذاشتن 
برگزارى اجالس سران آمريكا و كره شمالى 
امور  بازنگرى مى كند.كيم كوان معاون وزير 
خواست  واشنگتن  از  شمالى  كره  خارجه 
تا  كند»  گفت و گو  «صادقانه  يانگ  پيونگ  با 

«پاسخ هاى مناسب» نيز دريافت كند.
كره شمالى همچنين در اعتراض به برگزارى 
رزمايش آمريكا و كره جنوبى مذاكرات هيئت 
بلند پايه سياسى با كره جنوبى را كه قرار بود 
در ســطح وزيران برگزار شود لغو كرد. ديدار 
برنامه ريزى شده «كيم جونگ اون» رهبر كره 
شمالى با «دونالد ترامپ» رئيس جمهور آمريكا 

براى 12 ژوئن در سنگاپور تنظيم شده است.
كره شمالى اظهارات اخير مقامات آمريكايى از 
جمله جان بولتون، دبير شــوراى امنيت ملى 
كاخ ســفيد در مورد جمع آورى برنامه هاى 
هسته اى كره شــمالى و همچنين رزمايش 
مشترك كره جنوبى و آمريكا را با وجود بهبود 
روابط دو كره، يــك اقدام تحريك آميز براى 
صلح و ثبات شــبه جزيره كره مى داند. اخيراً 
كره جنوبــى و آمريــكا بزرگ ترين رزمايش 
هوايــى خود را در آب هاى شــبه جزيره كره 

برگزار كردند.

 تالش آمريكا در جهت اخالل در فرايند 
مذاكرات صلح كره است

اين در حالى اســت كه در ديدار اخير رهبران 

دو كره توافق شده بود كه براى 
اســتقرار صلح و ثبات دائم در 
شــبه جزيره كره تالش كنند 
و تــا پايان ســال 2018 قرار 
داد ترك مخاصمه را به پيمان 
صلح تبديــل كنند، اما از آنجا 
كه تأميــن امنيت كره جنوبى 
بر عهده آمريكاست و افزون بر 
40 هزار نيروى نظامى در كره 
جنوبى مستقر كرده است؛ اين 
كشور را براى ادامه برنامه هاى 
قرار  فشــار  تحــت  نظامــى 

مى دهد.
آمريكا همواره نشان داده است؛ تمايلى براى 
حل بحران شــبه جزيره كره ندارد و از بحران 
هسته اى و موشكى اين كشور به عنوان بهانه اى 
براى تقويت موقعيت نظامى اش در برابر چين و 
محدود كردن اين كشور در مرزهايش استفاده 

مى كند.
از اين رو در حالى كه كره شمالى با انعطاف در 

است  درصدد  خود  مواضع 
زمينه تفاهم و همكارى با 
كره جنوبــى را فراهم كند 
آمريكا با اختــالل در اين 
روند مى كوشــد؛ همچنان 
وضعيت امنيتى شبه جزيره 
كره را در شــرايط خطر و 
بحران نگه دارد تا خواسته ها 
و برنامه هاى خود را به كره 

شمالى تحميل كند.
به نوشته سر مقاله روزنامه 
كــره  جوســان  مينجــو 
شــمالى «دونالــد ترامپ» 
رئيس جمهورى آمريكا بــا به كار بردن يك 
تفكر قديمى كه در آن مســائل بين المللى 
را بــا اعمال قــدرت حل و فصــل مى كند 
بــراى برقرارى صلح در شــبه جزيــره كره، 
در حال ارتكاب يك اشــتباه بزرگ سياســى 

است.
در حالــى كه افكار عمومــى در كره جنوبى 

از رونــد تنش زدايى با كره شــمالى حمايت 
مى كنند، مقامات آمريكا اخيراً با طرح مسائلى 
همچون جمــع آورى و انتقــال برنامه هاى 
هسته اى كره شــمالى به خارج از اين كشور 
تالش براى ايجاد اختالل در روند تنش زدايى 

در منطقه را آغاز كرده اند.

 لحن دردسر ساز ترامپ 
اين در حالى اســت كه دولت كره شمالى بنا 
بر توافق با كره جنوبى با تخريب ســايت هاى 
هســته اى خود در حال اعتمادسازى است و 
مى كوشــد زمينه تفاهم ميان دو كره را بيش 

از پيش فراهم كند. 
لئون پانتا وزير دفاع ســابق آمريكا مى گويد: 
لحــن ترامپ در قبال كره شــمالى، احتمال 
بروز جنگ در شــمال شــرق آسيا را افزايش 
مى دهد و مى تواند جــان ميليون ها نفر را به 
خطر بيندازد. ما پتانسيل جنگ هسته اى را كه 
مى تواند جان ميليون ها نفر را بگيرد، داريم. من 
فكر مى كنم ما بايد محتاط باشيم و در چنين 

اقدام عجوالنه اى وارد نشويم.
در هر حال، تجربه فشــارهاى نظامى آمريكا 
بر كره شــمالى نشــان مى دهد كه تنها راه 
حل بحران شــبه جزيره كره گفت وگو ميان 
طرف هاى مناقشــه بخصوص كره جنوبى و 
كره شمالى اســت، اما آمريكا نگران آن است 
كه ابتكار عمل از دست اين كشور خارج شود 
زيرا رهبر كره شمالى با انعطاف در مواضع خود 
و ديــدار اخير با رئيس جمهورى كره جنوبى 
موفق به جلب توجه افكار عمومى اين كشور و 
به دست گرفتن ابتكار عمل حل بحران شبه 
جزيره كره شــده است اما آمريكا همچنان با 
تأكيد بر خــروج برنامه هاى هســته اى كره 
شمالى مى كوشــد ضمن تأثيرگذارى بر روند 
تنش زدايى ميان دو كره، خواسته هاى خود را 

يكجانبه به پيونگ يانگ تحميل كند.

پشت پرده جنجال سازى هاى اخير ترامپ!
دالل خون و نفت

ترامپ بيشــتر از آنكه يك سياستمدار باشد، اصطالحاً يك «بيزينس من» است. 
بنابراين هرچند نمى توان يك عامل را در شكل گيرى رفتارهاى اخير ترامپ مؤثر 
دانست، اما به طور قطع توجه به اين ويژگى ترامپ و شرايط امروز آمريكا مى تواند 

به قوت تحليل ما پيرامون اوضاع اخير كمك كند. 
ترامپ در وضعيتى به رياســت جمهورى آمريكا رسيده اســت كه اين كشور در 
بدهكارترين حالت خود قرار داشــته و با «بحران بدهى» دست و پنجه نرم مى كند. 
بدهــى كنونى دولت آمريكا چيزى حدود 110 درصد از توليد ناخالص داخلى اين 
كشور اســت كه با ادامه روند فعلى، پيش بينى مى شود، كسرى بودجه آمريكا تا 
سال 2023 به 117 درصد از توليد ناخالص داخلى برسد. در اين وضعيت عالوه بر 
مشكالت متعدد اقتصادى، چيزى كه بيش از پيش آمريكا را با خطر روبه رو مى كند، 
مســئله «تجزيه و فروپاشى» است. همان طور كه مى دانيم آمريكا به صورت ايالتى 
زير پرچم يك دولت فدرال اداره مى شود. حال چنانچه مشكالت سرسام آورى مانند 
بدهى، گريبانگير دولت فدرال شود، اصالً دور از ذهن نيست كه ايالت هاى مختلف 
(بخصوص ايالت هايى كه از وضعيت اقتصادى خوبى برخوردار هستند) براى فرار 
از گرفتار شدن در مشكالت دولت فدرال، بر ساز جدايى بكوبند و خواهان استقالل 
سياسى شوند. در صورتى كه دولت فدرال وجود نداشته باشد، هر ايالت مى تواند به 
كار خود ادامه داده و كســى در مقابل مشكالت ايجاد شده، توسط دولت پاسخگو 
نخواهد بود. اين مســئله زمانى رنگ و بوى واقعيت بيشتر به خود مى گيرد كه به 
سازهاى ناكوك ايالت هايى مثل كاليفرنيا در اين چند وقت اخير بيشتر دقت شود. 
با توجه به شــرايط گفته شده در باال و بخصوص اينكه مشكالت ناشى از بحران 
مالى 2008 نيز هنوز دست از سر قسمت عظيمى از جامعه آمريكا برنداشته است، 
مى توان نتيجه گرفت كه اولويت اصلى و جدى ترامپ در اين روزهاى آمريكا، نه 
جايگاه سياسى بلكه حل مشكالت اقتصادى است. البته اين با توان و قابليت هاى 
ترامپ نيز ســازگارتر است و مطمئناً روى كار آمدن يك تاجر در وضعيت فعلى 
آمريكا نيز مى تواند مؤيد همين مطلب باشد. حال بهترين راهبرد براى كسى مثل 
ترامپ اين است كه اوالً با دشمن هراسى در نقاط مختلف دنيا از جمله شبه جزيره 
كره و خاورميانه، بتواند حجم عظيمى از تسليحات توليد آمريكا را به فروش برساند. 
فروش تسليحاتى كه همواره به عنوان لوكوموتيو اقتصاد آمريكا نقش بازى كرده 
و مى كند. در ثانى با به دست آوردن دل شيخ نشين هاى حاشيه خليج فارس، در 
قالب مقابله با برجام، حمله به سوريه و... بتواند به تعبير خودش آن ها را دوشيده و 
از پول هاى بادآورده نفتى آن ها نهايت استفاده را بكند. ثالثاً با خوش رقصى براى 
رژيم صهيونيســتى (مانند انتقال سفارت به قدس شريف) بتواند از حمايت هاى 
سرمايه داران و شركت هاى غول پيكر و چند مليتى صهيونيستى نيز استفاده كند.
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روزنامه هاى جهان

فايننشيال تايمز
تايمز،  فايننشــيال  روزنامه 
چاپ انگليس در گزارشى به 
شــرايط وخيم اقتصادى در 
كشــور تركيه و افت شديد 
ارزش ليره اين كشور پرداخته 
و مســئوليت آن را به خاطر 
تصميم هاى نادرست اردوغان 
رئيــس جمهور اين كشــور 

مى داند. اين روزنامه سياست هاى اقتصادى اروپا نسبت به چين 
را مورد انتقاد قرار داده و اروپايى ها را دشمن خودشان در مقابل 

چينى ها مى داند. 
فايننشــيال تايمز نگاهى به برنامه هــاى جديد رئيس جمهور 
صربستان در خصوص اين كشور داشته و از تالش او براى وارد 

كردن صربستان به اتحاديه اروپا مى گويد.

ويك
هفته نامه ويــك در مطلب 
اصلى تازه ترين شماره خود با 
عنوان «رفتن به سمت جنگ 
با ايران» آخرين وضعيت رابطه 
آمريكا بــا ايران و انگيزه هاى 
ترامپ براى جنــگ با ايران 
را مورد بررسى قرار مى دهد. 
اين مجله در پرونده ويژه خود 

نيز به شــرايط «رودى جوليانى» به عنوان مشاور دونالد ترامپ 
مى پــردازد. اين مجله با تيتر «جوليانى براى نجات» پارادوكس 
جالبــى را در طراحى روى جلد خود كه جوليانى را كه بتازگى 
به سمت مشاور دونالد ترامپ منصوب شده مشغول شعله ورتر 
كردن آتش هاى مختلف در كاخ ســفيد نشان مى دهد، برقرار 

كرده است.

نيويورك تايمز
روزنامه نيويورك تايمز چاپ 
آمريكا عكس اصلى خود را به 
غزه و ادامه درگيرى ها ميان 
ارتشى هاى  و  فلســطينيان 
داده،  اختصــاص  اســرائيل 
عكســى كــه در آن حجم 
سنگين استفاده از گاز اشك 
آور به خوبى ديده مى شــود. 

اين روزنامه براى اولين بار متفاوت شــدن لحن كره شمالى از 
زمان تغيير رويكرد اين كشور به خاطر برگزارى مانور مشترك 
آمريكا و كره جنوبــى را مورد تحليل قرار داده و نگاهى نيز به 
درگذشت تام وولف، نويسنده مشهور دارد كه بسيارى او را خالق 
روزنامه نگارى مدرن مى دانند كه بتازگى در ســن 88 سالگى 

درگذشت.

تايمز،  فايننشــيال  روزنامه 
چاپ انگليس در گزارشى به 
شــرايط وخيم اقتصادى در 
كشــور تركيه و افت شديد 
ارزش ليره اين كشور پرداخته 
و مســئوليت آن را به خاطر 
تصميم هاى نادرست اردوغان 
رئيــس جمهور اين كشــور 

هفته نامه ويــك در مطلب 
اصلى تازه ترين شماره خود با 
عنوان «رفتن به سمت جنگ 
با ايران» آخرين وضعيت رابطه 
آمريكا بــا ايران و انگيزه هاى 
ترامپ براى جنــگ با ايران 
را مورد بررسى قرار مى دهد. 
اين مجله در پرونده ويژه خود 

روزنامه نيويورك تايمز چاپ 
آمريكا عكس اصلى خود را به 
غزه و ادامه درگيرى ها ميان 
ارتشى هاى  و  فلســطينيان 
داده،  اختصــاص  اســرائيل 
عكســى كــه در آن حجم 
سنگين استفاده از گاز اشك 
آور به خوبى ديده مى شــود. 

پيشخوان/ امير محمد سلطانپور

از انتفاضه دوم 
تاكنون 
بيش از

2300 كودك 
فلسطينى 

در اثر جنايت هاى 
رژيم اسرائيل 

به شهادت 
رسيده اند

بــــــــرش

لئون پانتا وزير 
دفاع سابق آمريكا 

مى گويد: لحن 
ترامپ در قبال كره 

شمالى، احتمال 
بروز جنگ در 

شمال شرق آسيا را 
افزايش مى دهد

بــــــــرش

نقض عهد آمريكا دامنگير كره شمالى هم شد

فارس: سرتيپ «احمد المسارى» سخنگوى 

اعتماد كرد؟
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