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يـــادداشــت  روز
ابوالفضل ظهره وند

سيد عباس عراقچى معاون حقوقى و بين الملل وزارت امور خارجه كشورمان ديروز 
در ســخنانى در باره مطالب منتشر شده در برخى رسانه ها مبنى بر اينكه دولت 
خــروج آمريكا از برجام را پيش بينى كرده و از اين رو براى مذاكره با اروپايى ها از 

رهبر انقالب اذن دريافت كرده است، اظهار كرد: به طور كلى...

پاسخگوى سرانجام  برجام 
خود دولت است

اين روزها باز هم ادعاى اذن داشتن از رهبرى در مسائل حساس شنيده مى شود  

FATF دوپينگ دوباره دولتى ها براى تصويب

 اخبار   وزيرخارجه آمريكا در سخنانى 
در انديشــكده «هريتج» با موضوع «پس 
از توافق: راهبرد جديد ايران» اعالم كرد: 

سياست ما تغيير نظام در ايران نيست.

«مايك پامپئو» در ســخنانى مدعى شد: 
دو هفته پيــش ترامپ برجام را لغو كرد. 
ايران با نيت بد وارد برجام شــده بود. در 
ماه گذشته ظريف در برنامه خبر گفت كه 

ما قصد توليد بمب هسته اى را نداشتيم؛ 
اما ايران دروغ مى گفت. برجام كاستى هاى 
زياد نيز داشــت. در اين توافق موضوعى 
درباره كنترل ايران وجود نداشــت. ايران 

پول به دســت آورده حاصل از برجام را 
در منطقه، حزب اهللا و حماس خرج كرد. 
دولت اوباما ســعى داشت كه توافق ايران 

را به سوى...

 ............ صفحه 7

 رئيس جمهور:

زمان تصميم گيرى 
آمريكا براى 

كشورهاى جهان 
گذشته است

 وزير خارجه آمريكا براى برداشتن تحريم هاى ايران 12 شرط زياده خواهانه گذاشت 

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2

 
اساس بيدارى اسالمى

 شكل گيرى هويت قرآنى جوامع است

 اخبار   حجت االســالم و المسلمين رئيسى روز گذشته در   توليت آستان قدس رضوى در محفل صميمى با استادان و فعاالن قرآنى:
جمع اســتادان و فعاالن قرآنى گفت: اساس بيدارى اسالمى، 
شــكل گيرى هويت قرآنى جوامع اســالمى براى مســلمان 
زيســتن اســت. تمام دعواى جهان اســالم با مستكبران بر 

ســر اين است كه عده اى به نام اســالم مى خواهند مسلمان 
زندگــى كننــد و عده اى خود خــواه، خود بين و مســتكبر 
به ســبب منافعشــان ايــن اجــازه را نمى خواهــد بدهند. 

 ............ صفحه 2او كه به تازگى از سفر به جمهورى تاتارستان...

ضرورت حمايت دولت از صنايع كوچك كه 50 درصد اشتغال را تأمين مى كنند

80 درصد وام ها 
خرج 6 درصد صنايع مى شود

سخنگوى وزارت خارجه با اشاره به  فضاسازى ها درباره انتخابات:

هر دولتى در عراق 
شريك خوبى براى ايران است

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

 ............ صفحه 2

مالصدرا، و ما ادراك ما مالصدرا! دفاعيه مرد پرتغالى امكانات بخشنامه اى براى ارتقاى بهره ورى
11 12 5

امكانات بخشنامه اى براى ارتقاى بهره ورى

تأملى در زندگى و نوآورى هاى علمى 
صدرالمتألهين در روز بزرگداشت او

 كى روش قبل از پرواز به تركيه: 
نمى گذارم چمدان لباس و بازيكن جابه جا كنند

قدس در گفت و گو با رئيس سازمان ملى بهره ورى ايران 
چالش هاى پيش روى بهره ورى آب را بررسى مى كند

:امام على
هر كه با 

خردمندان 
مشورت كند، 
به راه درست 
راهنمايى شود.
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ونزوئاليى ها به جانشين چاوز رأى دادند

دوباره مقاومت، دوباره مادورو
 ............ صفحه 8



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 1 خرداد 1397  6 رمضان 1439 22 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8691    

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

خروج ترامپ از برجام ضررى براى كشور ندارد   دفاع نيوز: فرمانده نيروى زمينى ارتش گفت: ملت با بصيرت ما بايد بدانند كه حضور ترامپ در برجام هيچ منفعتى براى ما نداشت و اينكه از برجام خارج شده 
است نيز هيچ گونه ضررى به ما نخواهد رسيد. امير كيومرث حيدرى در ديدار با فرماندهان، معاونين و كاركنان ستاد اين نيرو گفت: دشمنان نظام مقدس جمهورى اسالمى ايران، اين روزها طرح بزرگ نمايى خروج ترامپ از 
برجام را كليد زدند تا يأس و نا اميدى را در جامعه رواج دهند. وى تصريح كرد: هدف دشمن نا اميد سازى مردم از نظام است و عده اى مأموريت دارند با سياه نمايى فعاليت هاى روبه رشد كشور را به صورت منفى بيان كنند. 

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

 اخبار  ســخنگوى وزارت خارجه با بيان 
اينكه ما بــه آينده روابط ميان ايران و عراق 
خوشبين هســتيم، گفت: روابط دو كشور 
تحت هر شــرايطى و با هر دولتى روابطى 

روشن، صميمى و نزديك است.
بهرام قاسمى در نشست خبرى هفتگى خود 
كه ديروز برگزار شــد، درباره همكارى هاى 
ايران با دولت سوريه، گفت: كسى نمى تواند 
ايــران را مجبور به انجــام كارى كند؛ زيرا 
جمهورى اسالمى سياست هاى مستقل خود 
را دارد. حضور ما در ســوريه به درخواست 
دولت آن كشــور بوده و هــدف ما نيز تنها 
مبارزه با تروريسم است و تا زمانى كه خطر 
تروريسم باشــد و دولت آن كشور بخواهد، 
ايران به كمك هاى خود ادامه مى دهد. وى 
افزود: آن هايى بايد از ســوريه خارج شوند 
كه بدون اجازه دولت آن كشور وارد سوريه 

شده اند.
وى درباره سخنرانى وزيرخارجه آمريكا كه 
قرار است راهبرد آن كشــور را در مواجهه 
با ايــران بيان كنــد، افزود: 
در خصــوص صحبت هــاى 
وزيرخارجــه آمريكا در حال 
اظهارنظرى  نمى توانم  حاضر 
كنم و بايد ديد كه چه شاكله 
و چارچوبى در آن صحبت ها 
وجــود دارد، ولــى آنچه كه 
شــناخت ما از آمريكاســت، 
به ما مى گويــد كه آن دولت 
نمى تواند شريك قابل اعتماد و 
مطمئنى باشد و اين مسئله را 
هم آن ها با خروج از معاهدات 
بين المللى پيش از خروج از 

برجام به همه نشان دادند.

 تنظيم سند جامع همكارى
سخنگوى وزارت خارجه در خصوص روابط 
ميــان ايران و افغانســتان و آنچه كه تحت 
عنــوان مشــكل آب ميان اين دو كشــور 
مطرح اســت، ابراز كرد: برخى تالش دارند 
تا مشكالت داخلى افغانستان و ضعف برخى 
دستگاه هاى آن كشور را با فرافكنى به ايران 
منتســب كنند كه كارى است تبليغاتى و 
بيهوده، زيرا ايران همــواره خواهان ثبات و 

امنيت افغانستان و منطقه بوده و هست.
قاسمى با بيان اينكه ما پيش از تغيير ساختار 
وزارت خارجه بخشى را به عنوان ديپلماسى 
آب در وزارتخانــه داشــتيم و همچنان هم 
آن بخش در ســاختار جديد فعال اســت، 
اظهارداشــت: پس از ســفر آقاى ظريف به 

افغانســتان، پنج كميته ميان اين دو كشور 
در خصوص مسائل مربوط به ويزا، آب، اتباع، 
مرز و امنيت تشكيل شد كه اين كميته ها 
مذاكــرات مختلفى را در رفــت و آمدهاى 
ميان تهــران و كابل تاكنون انجام داده اند و 
قرار اســت نتيجه مذاكرات آن ها منجر به 
تنظيم سند جامع همكارى هاى ميان ايران 

و افغانستان شود.

 نمى توانيد ما را به اپوزيسيون 
تبديل كنيد

ســخنگوى وزارت خارجه پيرامون تصميم 
نظام در خصوص توافق هســته اى يا همان 
برجــام و ادامه روند آن در شــرايط فعلى 
اظهاركرد: برجام تصميم نظام، دولت و همه 
مسئوالن بوده و حاصل تالش دسته جمعى 

همه است.
وى بيان كرد: نمى توان كارى ملى را در ابعاد 
بيــن المللى انجام داد و پس از آنكه يكى از 
طرف ها كه اتفاقاً چهره مشــخصى هم دارد 
و به تعهدات خودش عمل نمى كند و بارها 
مانع اجراى آن توافق هم مى شــود، ما را به 
اپوزيسيون تبديل كرده و دستگاه هاى داخلى 

كشور را هم متهم كنند.
قاســمى گفت: برخى محافــل نابخرد كه 
نمى خواهند ايران سربلند را ببينند در پى 
ايجاد اختالف و شــكاف ميان مســئوالن 
و مردم با اين قبيل اهرم ها هســتند. اما بار 
ديگر تأكيد مى كنيم كه برجام توافقى بسيار 
جامع و محكم است و به همين دليل آمريكا 
نتوانســت آن را تحمل كنــد و تمام تالش 
خود را صرف آن كرد كه ايران را از فوايد آن 
توافق محروم كند و زمانى كه ديد نمى تواند 

موفقيت حداكثرى داشته باشد، به يك اقدام 
يكجانبه در خروج از آن توافق دست زد.

ســخنگوى وزارت خارجه با اشاره به اينكه 
همه دســتگاه هاى ذى ربــط در حاكميت 
توانستند تا حد بسيار خوبى ايران هراسى را 
در سال هاى اخير كاهش دهند، افزود: صرفاً 
برخى كانون هاى محدود و مشخص با تهديد 
و خروج آمريكا از برجام موافق بودند و از آن 
حمايت كردند كه اين ها نشان از استحكام 

الزم برجام و انزواى بين المللى آمريكا دارد.
قاســمى در پاسخ به اين پرســش كه آيا 
پيشنهاد فروش اقامتگاه ايران در دوره پهلوى 
كه در جزيــره موريس قرار دارد به تصويب 
دولت رســيده است يا خير، اظهاركرد: يك 
اقامتگاه در جزيره موريــس وجود دارد كه 
پهلوى اول 6 ماه در آن ساختمان سكونت 
داشت و امروز اين ساختمان متعلق به ايران 
است، اما به علت دور بودن از سفارتخانه هاى 
ما و همچنين به دليل عدم اســتفاده از آن 
ســاختمان و از طرفى به علــت گذر زمان، 
نگهدارى اين ساختمان هزينه بر خواهد بود. 
بنابراين بحث فروش آن در دولت مطرح شد، 
اما هنوز تصميم مشخصى درباره فروش يا 

نگهدارى آن اتخاذ نشده است.

 شريكى خوب براى ايران
وى درباره مسئله فضاسازى هاى رسانه اى 
پيرامــون انتخابات عراق، گفــت: ما در 
خصوص انتخابات عراق ابراز خوشــبينى 
و خرســندى داريم و به واقــع انتخابات 
پرشــورى بود و در حال حاضر هم شاهد 
فعل و انفعاالت و رايزنى ها جهت تشكيل 
دولت جديد آن كشــور هستيم كه بايد 

صبر كرد و نتايج آن را ديد.
ســخنگوى وزارت خارجه با بيان اينكه ما 
عراق را همسايه اى خوب براى خود مى دانيم، 
گفت: عراق كشــورى مستقل است و ما به 
رأى مردم آن كشور احترام مى گذاريم و هر 
دولتى كه روى كار آيد، قطعاً شريكى خوب 
براى ايران اســت و ما همچنان به روابط رو 

به رشد خود با آن كشور ادامه خواهيم داد.
وى در پاســخ به پرسشــى مبنى بر اينكه 
موضع شما در خصوص اين مسئله كه برخى 
رسانه هاى غربى مدعى هستند با توجه به 
اينكه تاكنون ديدارى ميان مقتدى صدر و 
ســفير ايران در عراق صورت نگرفته است، 
حضور سياســى ايران در آن كشور كمرنگ 
خواهد شد، اظهاركرد: فكر مى كنم گمانه زنى 
و بازگويى برخى شــبهات و مسائلى كه در 
برخى رسانه ها مطرح مى شود، چندان كار 
مناسبى نيست؛ زيرا روابط ايران و عراق تحت 
هر شــرايطى و با هر دولتى روابطى روشن، 

صميمى و نزديك است.
وى گفت: ما به آينده روابط ميان دو كشور 
خوشبين هســتيم و هر دولتى كه در اين 
كشور تشكيل شــود براى ما محترم است 
و مطمئنــا مى توانيم همچنــان با يكديگر 
همكارى داشته باشيم و طرح مسائل ديگر 

فقط قضاوتى زودهنگام است.
قاسمى، پيرامون رويكرد كشورهاى اروپايى 
پس از خروج آمريــكا از برجام، افزود: پس 
از مذاكرات بروكسل كارگروه هايى تشكيل 
شــد و مذاكرات ما همان طور كه گفتم با 
طرف هاى اروپايى در اين خصوص همچنان 
ادامه خواهد داشت و انتظار داريم كه اتحاديه 
اروپا و اعضاى 1+4 بتوانند با تمهيداتى كه 
مى انديشند و ساز و كارهايى كه هر يك در 
اقتصاد كشورهاى خودشان دارند، به تعهدات 
خــود در قالب برجام عمل كنند كه در اين 

صورت ما شرايط خوبى را متصور هستيم.
وى با بيــان اينكه تنها حــرف زدن كافى 
نيســت و ما به عمل نياز داريم و آنچه كه 
از نظــر ما مهم اســت، اتفاقاتى اســت كه 
عملياتى مى شود، افزود: به همين دليل ما 
جهت اطمينان از وعده هــاى اروپايى ها با 
آن ها مذاكرات را آغاز كرديم و در پايان اين 
مذاكرات است كه مى توانيم تصميم بگيريم.

سخنگوى وزارت خارجه با اشاره به اينكه ما 
هيچ گونــه مذاكره غيربرجامى با اروپايى ها 
نداشته و نخواهيم داشــت، گفت: رهبران 
كشــورهاى اروپايى از خردمنــدى بااليى 
برخوردارند و مى دانند كه ايران فقط با آن ها 

در حوزه مسائل برجام صحبت خواهد كرد.

سخنگوى وزارت خارجه با اشاره به  فضاسازى ها درباره انتخابات:

هر دولتى در عراق شريك خوبى براى ايران است

  امام على (ع) مى فرمايند: «اگر بهشت حق است پس تظاهر به ايمان چرا؛ اگر 
جهنم راســت است اين همه ناحق كردن چرا؛ اگر دشمن انسان، شيطان است 
پيروى از او چرا و اگر قيامتى هست خيانت به مردم چرا»؟ پيرو اين حديث به همه 
توصيه مى كنم از ظلم در حق كســى كه جز خداوند پناهگاهى ندارد بپرهيزيد؛ 

باشد كه عاقبت بخير و رستگار شويم. 9150002146  
  مدتى اســت كه بانك سپه درصد بيشــترى نسبت به ديگر بانك ها از سهم 
صاحبان فروشــگاه ها كه از طريق دستگاه كارت خوان اقدام به خريد شارژ تلفن 
همراه مى كنند، كم مى كند. دليل اين كار چيست؟ آيا اين كار خوردن حق مردم 

نيست؟ 9150006761 
 برخى زيرنويس هاى سيما از نظر سجاوندى و نوشتارى ايراد دارند. خوب است 
قبل از پخش بويژه در شبكه خبر، دقت الزم توسط كارشناسان مربوط به عمل 

آيد. 9150008863 
 روزنامه خراسان در صفحه اول خود «انتقاد ظريف از اروپا» را جورى تيتر زده 
بود كه انگار شــق القمر شده است. توافق هسته اى يك توافق حقوقى بود كه با 
رفتن آمريكا بهم خورد، معطل چه هستند؟ بحث ادامه برجام با اروپا بى معنى و 

از سر لجبازى است. 9350009655 
 دولت چين وقتى احســاس كرد جمعيت اين كشور در آستانه پير شدن قرار 
دارد اعالم كرد به افرادى كه بچه دوم بياورند، 260 ميليون يوان بعالوه 200متر 
زمين مى دهد. حاال دولت ما چكار كرد؟ در ازاى بچه دار شدن كدام امتياز را به 
جوانان داده ايد؟ بچه دار شدن خرج دارد. توان اقتصادى مردم پايين است و به 
همين دليل نمى توانند بچه دار شوند، زيرا نمى توانند مخارج آن را بدهند. دولت 
در اين زمينه راهكارى انديشيده و براى افرادى كه فرزند مى آورند امتيازهايى در 

نظر بگيرد.9350007054 
 از نمايندگان مجلس شــوراى اســالمى كه با استفساريه دو فوريتى دولت را 
مجبور به ترميم حقوق ناچيز بازنشستگان كشــورى كردند، قدردانى مى كنم. 
بنده دبير بازنشســته ســال 85 با حقوق 1/800 تومان هســتم. به نظر شما با 

اين حقوق مى توان يك زندگى با چند سر عائله را چرخاند.  
 9150008932

 پس از اينكه خبرگزارى ها از احتمال خروج شركت نفتى توتال فرانسه از پارس 
جنوبى خبر دادند، بيژن زنگنه وزير نفت از امكان جايگزينى اين شركت با يك 
شــركت چينى خبر داد. گويا توتال در حال حاضر به همان 18 ميليارد دالر باد 
آورده بسنده كرده و تصميم دارد اين گاو شيرده را به اژدهاى زرد بسپارد. البته 
قرار نيست اين واژه در مورد ايران به كار برده شود و مطمئناً برازنده سردمداران 
سعودى است اما نفس كار مهم نبوده و نتيجه مهم است؟ راستى جناب زنگنه 18 
ميليارد دالر با ارز 4200 تومان محاسبه مى شود يا با ارز آزاد؟ حواستان باشد اگر 
در اين مدت كم، چينى ها هم بخواهند مانند كرسنت هولناك عمل كنند، غرامت 
و جريمه اى كه مى گيرند با يورو محاسبه مى كنند كه طبعاً خيلى بيشتر مى شود. 
اين موضوع را گفتم كه فردا نگوييد كسى به ما چيزى نگفته بود! 9150001735 
 آقاى روحانى! با اين مقدار افزايش حقوق مشكل ما حل نمى شود. چرا 6 سال 
اســت كه دم از نظام هماهنگ مى زنيد ولى هيچ وقت اجرا نمى كنيد؟ هر سال 
گرانى و تورم وجود دارد ولى شما به خاطر اينكه صداى مردم به نشانه اعتراض 
بلند نشــود فقط يك رقمى اعالم مى كنيد. اين اوج ظلم به 80 درصد مردم زير 

خط فقر است كه شما ايجاد كرده و مسئول آن هستيد! 9350007055 
 دولتمردان فقط حرف مى زنند و مرد عمل نيستند. حتى توانايى آن را نداشتند 
براى شــركت هاى غربى كه بدون ســر و صدا از مملكت خارج شدند جريمه اى 
تعيين و از آن ها غرامت بگيرند اما تا تريبونى پيدا مى كنند مى گويند كه آمريكا 
را منزوى كرده ايم. متأسفانه نمايندگان با بصيرت هم در مجلس اندك هستند و 
گرنه بايد در قضيه برجام استيضاح و بى كفايتى سياسيون اعالم مى شد تا مردم 
از برجام و سياست هاى ذلت بار آن ها در عرصه خارجى نفس راحت مى كشيدند. 

 9110006339

 رئيس جمهور در ديدار با جمعى 
از اساتيد و پزشكان:

زمان تصميم گيرى آمريكا براى 
كشورهاى جهان گذشته است

خبرگزارى دولــت: رئيس جمهور در واكنش به 
ســخنان ديروز وزير امور خارجه آمريكا گفت: 
آقايى كه تا ديروز در مركز جاسوســى بوده االن 
به عنوان وزير خارجه آمريكا معرفى شده است 
و مى خواهد تعيين تكليف كند. شــما چه كاره 
هستى كه درباره ايران و جهان تصميم بگيرى؟ 
زمان اين حرف ها گذشته است و مردم ما صدها 

بار اين حرف ها را شنيدند و بى اعتنايى كردند.
روحانى در ديدار با جمعى از اســاتيد و پزشكان 
اظهار داشت: آمريكايى ها حرف هايى كه در دوران 
بوش پسر زده مى شد را تجربه كرده و به اشتباه 
بودن آن پى برده بودند و قدم هايى براى اصالح 
آن برداشته بودند، اما دوباره عده اى آمده اند و آن 
حرف هارا تكرار مى كنند. مگر دنيا مى پذيرد كه 
آمريكا بخواهد براى همه كشورها تصميم بگيرد.

رئيس جمهور تصريح كرد: همه كشورهاى دنيا 
خواهان اســتقالل در تصميم  هســتند و شايد 
آمريكايى ها بتوانند با فشار در بعضى جاها كارى 
به پيــش ببرند، اما منطــق نمى پذيرد كه آنها 

بخواهند براى دنيا تصميم بگيرند.
رئيــس جمهور گفــت: اينهــا از جنس همان 
حرف هايى اســت كه قبل تر هــم آمريكايى ها 
گفته اند و مردم ايران نســبت بــه آنها بى اعتنا 
بوده اند و حاال هم نسبت به آن بى اعتنا بوده و در 

كنار يكديگر به راهشان ادامه خواهند داد. 

دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى با انتقاد از 
انتشار مذاكرات مجلس اعالم كرد

هيچ تصميمى براى پيوستن
 به FATF اتخاذ نشده

خبرگزارى صدا و ســيما: مركز ارتباطات و 
اطالع رسانى دبيرخانه شوراى عالى امنيت ملى 
با صدور اطالعيه اى اظهارات منتسب به شمخانى 
در جلسه غيرعلنى روز يكشنبه مجلس را رد و 
اعالم كرد: هيچ گونه تصميمى مبنى بر پيوستن 

ايران به FATF اتخاذ نشده است.
در بخشــى از ايــن اطالعيه آمده اســت: دبير 
شوراى عالى امنيت ملى در جلسه غير علنى روز 
يكشنبه كه با هدف بررسى ابعاد مختلف لوايح 
چهارگانه مربوط به مبارزه با پولشويى و تأمين 
مالى تروريسم برگزار شد، تأكيد كرده كه نحوه 
مواجهه نمايندگان محترم مجلس با اين لوايح 
واجد هيچ گونه جنبه و الزام امنيتى نبوده و فقط 

به تشخيص آن ها مربوط است.
اين اطالعيه با تكذيــب برخى اظهارنظرها كه 
حضور دريابان شــمخانى در جلسه غيرعلنى 
مجلس را با نظر مساعد دفتر رهبر معظم انقالب 
نسبت به FATF مرتبط كرده اند، مى افزايد: هيچ 
 FATF گونه تصميمى مبنى بر پيوستن ايران به
اتخاذ نشــده و بيان مطالبى از اين دست بدون 
توجه به ضرورت هاى امنيت ملى و فقط با اغراض 

سياسى مطرح مى شود.
در پايان اين اطالعيه با ابراز تأسف نسبت به بى 
توجهى برخى نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
نسبت به رعايت حيطه بندى جلسات غيرعلنى، 
تداوم اين روند را موجب محدود شدن حضور و 
تعامل مقامات سياسى، امنيتى و نظامى كشور با 

مجلس عنوان كرده است.

جهانگيرى در جلسه ستاد فرماندهى 
اقتصاد مقاومتى:

ديپلماسى اقتصادى مهم ترين 
ابزار براى مقابله با تحريم هاست

ايرنا: معاون اول رئيــس جمهور با بيان اينكه 
ديپلماسى اقتصادى مهم ترين ابزار براى مقابله 
با تحريم ها اســت، گفــت: وزارت خارجه براى 
گسترش روابط اقتصادى با كشورهاى همسايه 

اقدا م هاى الزم را انجام دهد.
جهانگيرى در جلسه ســتاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى با اشــاره به گزارش دبيرخانه ستاد از 
برنامه هاى تدوين شده براى كاهش فقر گفت: در 
جامعه اسالمى ايران، مشاهده چهره خشن فقر 
و اينكه افرادى سر گرسنه بر بالين بگذارند غير 
قابل تحمل است و مهم ترين خدمتى كه ما بايد 
در اين زمينه انجام دهيم، تمركز همه تالش ها 

براى زدودن چهره خشن فقر از جامعه است.
وى افــزود: وزارت خارجه مذاكــرات خود را با 
اتحاديه اروپا دنبال مى كند تا راهكارهاى ادامه 
برجام در صورت تحقق تضمين هاى مورد نظر 

جمهورى اسالمى ايران بررسى شود.
معاون اول رئيس جمهــور ادامه داد: آمريكا 
در تالش اســت تا با به كارگيرى روش هاى 
مختلف به اقتصاد ايران آسيب بزند، اما دولت 
عزم جدى دارد كه با تمام ظرفيت پاى اداره 
كشور بايســتد و از شــرايط به وجود آمده 
براى رشد و توسعه اقتصادى كشور استفاده 
كند. جهانگيــرى افزود: در شــرايط جديد 
ديپلماســى اقتصادى مهم تريــن ابزار براى 
مقابله با فشــارهاى اقتصــادى و تحريم هاى 
ظالمانــه آمريكاســت و وزارت خارجه بايد 
براى گســترش روابط اقتصادى با كشورهاى 
همسايه و كشورهاى هدف و نيز كشورهايى 
كه در همه شرايط سعى كرده اند روابط خود 
را با ايران حفظ و توســعه بدهند، اقدام هاى 
الزم را انجــام دهد و از ظرفيت ديپلماســى 
عمومى و بخش خصوصى بويژه اتاق بازرگانى 

براى توسعه روابط اقتصادى استفاده كند.

صداى مردم   

خبــــــر

رئيس قوه قضائيه:
با افزايش نامتعارف قيمت ها برخورد قاطع خواهد شد

ميزان: آيت اهللا آملــى الريجانى با تأكيد بر 
برخورد قاطع و قانونى سازمان تعزيرات حكومتى 
و دســتگاه قضايى با افزايش نامتعارف قيمت 
كاالها، گفت: به هيچ عنوان اجازه نخواهيم داد 
كه عده اى سودجو از برخى مشكالت اقتصادى 
موجود سوء استفاده كنند و اين فضا را بسترى 

براى سودجويى خود قرار دهند.
رئيس قوه قضائيه كه در جلسه مسئوالن عالى قضايى صحبت مى كرد با بيان اينكه بى 
ترديد برخورد قضايى تنها راهكار حل مشــكالت نيست، گفت: با وجود اين ديدگاه، اما 
دستگاه قضايى و سازمان تعزيرات حكومتى بايد وظايف خود را براى پاسداشت حقوق 
مصــرف كنندگان انجام دهند. آملى الريجانى در ادامه با اشــاره به جنايات اخير رژيم 
صهيونيستى در جريان انتقال سفارت آمريكا به بيت المقدس و به شهادت رساندن بيش 
از 60 فلســطينى و مجروح ساختن 2700 تن، مسبب و مسئول اصلى اين اقدامات را 

آمريكا دانست كه با نشان دادن چراغ سبز به صهيونيست ها اين فجايع را رقم زده اند.

يك نماينده مجلس:
روند طرح سؤال از رئيس جمهور ادامه مى يابد

مينا افرازه: على اكبر كريمى با اشــاره به جزئيات نشســت مشترك ديروز 
نمايندگان دولت و مجلس با موضوع سؤال از رئيس جمهور، اظهارداشت: در اين 
نشســت 108 نفر از نمايندگان، ســؤال از رئيس جمهور درباره وضعيت عملكرد بانك 
مركزى و دولت در زمينه ســاماندهى مؤسسات بانكى و اعتبارى غير مجاز و وضعيت 
سپرده هاى مردم در اين مؤسسات را طرح كردند. نماينده مردم اراك و كميجان در ادامه 
گفت: در اين نشست، آقاى اميرى معاون پارلمانى و خانم جنيدى معاون حقوقى رئيس 
جمهور حضور پيدا كردند، در حالى كه بايد تيم اقتصادى رئيس جمهور حضور مى يافتند 
كه سرانجام نمايندگان سؤال كننده، از توضيحات نمايندگان آقاى روحانى قانع نشدند. 
بدين ترتيب، قرار شد گزارش نشست به هيئت رئيسه مجلس ارائه و در صورتى كه تا يك 
هفته يك چهارم از نمايندگان امضا كننده سؤال همچنان بر سؤال خود از رئيس جمهور 
اصرار كنند اين ســؤال توسط رياست مجلس در صحن اعالم وصول خواهد شد. نايب 
رئيس كميسيون اقتصادى مجلس تصريح كرد: همچنين اعالم وصول سؤال در صحن نيز 
به طور كتبى به رئيس جمهور ابالغ خواهد شــد و ايشان تا يك ماه فرصت دارند تا در 

مجلس حضور پيدا كنند و پاسخ الزم را ارائه دهند.

مدير كل زندان هاى استان تهران:
بازداشتگاه كهريزك تعطيل شده است

ايسنا: مديركل زندان هاى استان تهران گفت: بازداشتگاه كهريزك تعطيل شده است.
مصطفى محبى در حاشيه سى و يكمين جشن گلريزان ستاد ديه در جمع خبرنگاران 
در پاســخ به سؤالى مبنى بر اينكه گفته مى شود جمعيت زندان تهران بزرگ، بيشتر از 
ظرفيت است، افزود: اينكه زندانى بيشتر از ظرفيت وجود دارد درست است و اين مسئله 
هم دست ما نيست اما اين را كه مشكالت زيادى وجود دارد قبول ندارم؛ زيرا تمام تالش 

خود را انجام داده ايم تا مشكالت را به حداقل برسانيم.

عضو هيئت  نظارت بر رفتار نمايندگان خبر داد
ورود مجلس به موضوع «اظهارات تفرقه افكنانه» 

نماينده كازرون 
فارس: حجت االسالم عليرضا سليمى با اشاره به اظهارات نماينده كازرون درباره اتفاقات 
اخير اين شهر و با بيان اينكه سخنان وى موجب ايجاد اختالفات بيشتر بين مردم شده و 
به درگيرى ها دامن زده است از ورود هيئت  نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس به «اظهارات 

تفرقه افكنانه» نماينده كازرون خبر داد.
اين عضو هيئت  نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس، تصريح كرد: نمايندگان مجلس بايد 
نســبت به هرگونه اظهارنظر، واكنش و يا صحبتى نسبت به سايران حساسيت و دقت 
بيشترى داشته باشند، زيرا برداشت ها و سوء برداشت  هاى متفاوتى از صحبت ها و مواضع 

آن ها در مسائل مختلف صورت مى گيرد.
حسين رضازاده نماينده اصالح طلب كازرون روز يكشنبه در سخنانى ادعا كرده بود كه 
اتفاقات اين شــهر از نماز جمعه شروع شده است. برخى رسانه ها، علت اتفاقات كازرون 
را تالش نماينده اين شهر براى جداكردن بخشى از شهرستان و تشكيل يك شهرستان 

جديد كنار كازرون اعالم كرده اند.

عراق كشورى 
مستقل است و 
ما به رأى مردم 
آن كشور احترام 
مى گذاريم و هر 
دولتى كه روى كار 
آيد، قطعاً شريكى 
خوب براى ايران 
است

بــــــــرش

رئيس قوه قضائيه كه در جلسه مسئوالن عالى قضايى صحبت مى كرد با بيان اينكه بى 

شماره پيامك: 30004567

 يك نماينده مجلس:    توليت آستان قدس رضوى در محفل صميمى با استادان و فعاالن قرآنى:
اساس بيدارى اسالمى، شكل گيرى هويت قرآنى جوامع است سؤال جديد از رئيس جمهور، غير قابل رسيدگى نيست

قدس: حجت االســالم و المسلمين رئيسى روز 
گذشته در جمع اســتادان و فعاالن قرآنى گفت: 
اساس بيدارى اسالمى، شكل گيرى هويت قرآنى 
جوامع اسالمى براى مسلمان زيستن است. تمام 
دعواى جهان اسالم با مستكبران بر سر اين است 
كه عده اى به نام اسالم مى خواهند مسلمان زندگى 
كنند و عده اى خود خواه، خود بين و مستكبر به 
سبب منافعشــان اين اجازه را نمى خواهد بدهند. 
او كه به تازگى از سفر به تاتارستان برگشته است 
افزود: بسيارى از مراكز اسالمى جهان دريافته اند 
كه اســالم نابى كه پرچمدارش ايران اســالمى 
و طرفــداران مكتب اهل بيت(ع) هســتند، هيچ 
خطرى براى بشريت ندارد. اسالمى كه آل سعود 

دنبال مى كند، منحرف بوده و حيات انسانى را به 
خطر انداخته و تروريســت پرور است. اين اسالم، 
اسالم محمدى نيست بلكه تفكرات منحرف افرادى 
همچون ابن عبدالوهاب است كه به دروغ به عنوان 
اســالم معرفى شده اســت.در اين جلسه  قاريان 
برجسته كشورى به تالوت آياتى از قرآن پرداختند. 

مهر: نماينده متقاضى سؤال از رئيس جمهور 
گفت: معاونان امــور مجلس و حقوقى رئيس 
جمهور آمده بودند كه سؤال نمايندگان از رئيس 
جمهور را از جهت حقوقى زيرسؤال ببرند، اما 
استداللشــان پذيرفته نشــد. حجت االسالم 
مجتبى ذوالنور با اشــاره به برگزارى نشست 
كميســيون اقتصادى براى بررســى سؤال از 
رئيس جمهور اظهارداشت: در اين جلسه خانم 
جنيدى، معاون حقوقى و آقاى اميرى، معاون 
امور مجلس رئيس جمهور آمده بودند كه سؤال 
نمايندگان را از جهت مبانى حقوقى زير سؤال 
ببرند. وى افزود: استداللشــان هم اين بود كه 
چون قبالً سؤاالتى با همين محتوا مطرح شده 

بود و نمايندگان رئيس جمهور پاســخ دادند و 
پس از آن سؤال از نصاب افتاده، بنابراين ديگر 
امــكان طرح ندارد، اما اين اســتدالل از طرف 
كميسيون اقتصادى پذيرفته نشد. وى افزود: 
حد نصاب طرح سؤال از رئيس جمهور 73 نفر 

است كه اكنون94 نفر امضا كرده اند.

 وزير خارجه آمريكا براى برداشتن تحريم هاى ايران 12 شرط زياده خواهانه گذاشت

 پامپئو و خواب پنبه دانه

خبر

 تسنيم   وزيرخارجه آمريكا در سخنانى در انديشكده «هريتج» 
با موضوع «پس از توافق: راهبرد جديد ايران» اعالم كرد: سياست 

ما تغيير نظام در ايران نيست.
«مايك پامپئو» در ســخنانى مدعى شد: دو هفته پيش ترامپ 
برجام را لغو كرد. ايران با نيت بد وارد برجام شــده بود. در ماه 
گذشــته ظريف در برنامه خبر گفت كــه ما قصد توليد بمب 
هسته اى را نداشتيم؛ اما ايران دروغ مى گفت. برجام كاستى هاى 
زياد نيز داشت. در اين توافق موضوعى درباره كنترل ايران وجود 
نداشت. ايران پول به دست آورده حاصل از برجام را در منطقه، 
حزب اهللا و حماس خرج كرد. دولت اوباما سعى داشت كه توافق 
ايران را به ســوى دست كشــيدن از عمليات هاى بين المللى 
بكشــاند؛ اما اين تفكر بازنده بود. آيا درگيرى هاى خاورميانه با 

برجام قابل كنترل تر شده است.
وى ادعا كرد: از لطف ايران، حزب اهللا نيروى زمينى براى سوريه 
را تأمين مى كند. سپاه هم از اسد حمايت مى كند. ايران بيش 

از 6 ميليون ســورى را آواره كرده اســت. ايران در عراق نيز از 
نيروهايى براى آســيب رســاندن به ديگران استفاده مى كند. 
سپاه نيز موشك هايى را در اختيار حوثى ها قرار داده است. در 
افغانستان ايران از طالبان حمايت مى كند. در دوران برجام، ايران 
از گروگان گيرى حمايت كرده اســت. ايران در طول برجام از 
تروريسم حمايت كرده است؛ ايران از القاعده حمايت مى كند و 
برخى از سران آن را نيز در ايران جاى داده است. ايران به جاى 
كمك به مردم خود، به دنبال راهى در مديترانه تا مرز اسرائيل 
اســت. برجام به جاى اينكه خاورميانه را با ثبات كند به بحران 
بيشتر در اين منطقه منجر شده است. بنابراين سياست آمريكا 
خروج از برجام است. ما به همكارى با شركاى خود براى محدود 
كردن ايران ادامه مى دهيم. پس از خروج از برجام، ترامپ از من 

خواسته است كه اهدافش را درباره ايران محقق سازم.
پامپئو اعالم كرد: تحريم هاى جديدى نيز در راه هستند. هفته 
گذشته رئيس كل بانك مركزى را تحريم كرديم. اگر ايران مسير 

خود را تغيير ندهد؛ تحريم ها بيشتر نيز مى شود.
وى مدعى شــد: اول؛ ايران در حال جنگ در سراسر خاورميانه 
و در تالش براى زنده نگه داشــتن اقتصاد خود اســت. دوم؛ با 
همكاران منطقه اى مان بــراى جلوگيرى از فعاليت هاى ايران 
همكارى مى كنيم. سياست ما تغيير نظام نيست. سوم؛ اينكه 
به دنبال تغيير رفتار مقامات ايران با مردم اين كشــور هستيم. 
مردم ايران از حكومت خود خشمگين هستند. مردم ايران بويژه 
جوانان به دنبال تغييرات اجتماعى هستند. اميدواريم كه ايران از 

سركوب مردم دست بردارد.
وزيرخارجه آمريكا در انديشكده مذكور بدون توجه به 11 گزارش 

آژانس بين المللى انرژى اتمــى درباره پايبندى ايران به برجام 
ادامه داد: بايد مطمئن شويم كه ايران به برنامه هسته ايش دست 
نمى يابد. ايران بايد تمام جزئيات پيشــين خود (PMD) را به 
آژانس ارائه دهد. ايران بايد دسترسى بدون قيد وشرط به تمام 
مراكز مورد درخواســت آژانس را فراهم نمايد. ايران بايد برنامه 
موشك هاى بالستيك خود را خاتمه دهد؛ همچنين، ايران بايد 
شهروندان زندانى ما را آزاد كند. از ايران مى خواهيم تا حمايت 
از شــيعيان در عراق و حوثى ها در يمن را پايان دهد. ايران بايد 
نيروهاى خود را از سوريه نيز خارج كند. ايران بايد به حمايت از 
طالبــان و القاعده خاتمه دهد. از تهران مى خواهيم تا از تهديد 
شــركاى منطقه اى ما مانند تهديد به نابودى اسرائيل و شليك 
موشك عليه عربستان اجتناب كند! اين ها شرايط اوليه ما هستند.

مايك پامپئو در ادامه افزود: مى دانم كه دوســتان اروپايى ما از 
اين شرايط حمايت مى كنند. در مقابل، آمريكا نيز آماده است 
تا تمامى تحريم هاى اصلى عليه تهران را بردارد؛ به تأســيس و 
برقرارى روابط تجارى آزاد تهران با ســاير كشورها كمك كند؛ 
دسترســى ايران به فناورى هسته اى را فراهم آورده و تهران را 
به نظام اقتصادى بين المللى بازگرداند. البته، برداشتن تحريم ها 
بعد از ديدن تغيير رفتار مشخِص ايران خواهد بود. از ايران رفتار 

مطابق با معيارهاى جهانى را مى خواهيم.
وزيرخارجه تازه كار آمريكا از ســر استيصال گفت: نتوانستيم 
با همكاران اروپايى خود به توافق برســيم. اگر ايران بخواهد به 
غنى ســازى برگردد، نمى توانيم با اين كشور همكارى كنيم. 
تحريم هاى كنونى ســخت ترين تحريم هاى طول تاريخ عليه 

تهران هستند.

خبر مجلس

خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

حضور فعال آستان قدس رضوى در نمايشگاه بين المللى قرآن تهران  آستان: مدير مركز قرآن سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى گفت: آستان قدس رضوى در نمايشگاه بين المللى قرآن تهران حضور 
فعالى خواهد داشت. حجت االسالم سيد مسعود ميريان افزود: بنياد پژوهش هاى اسالمى، چاپ و انتشارات، سازمان كتابخانه ها، مؤسسه آفرينش هاى هنرى، معاونت علمى آستان قدس رضوى و ساير مجموعه هاى مرتبط 
در آستان قدس رضوى در اين نمايشگاه حضور خواهند داشت. بيست و ششمين نمايشگاه بين المللى قرآن كريم با شعار «قرآن؛ چلچراغ هدايت» از 29 ارديبهشت تا 14 خرداد در مصالى امام خمينى(ره) برگزار مى شود.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى:

تعامل هدفمند با تشكل هاى دانشجويى، شاخص فرهنگ 
رضوى را ارتقا خواهد داد
آستان: رئيــس ســازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى گفت: با تعامل 
هدفمند با تشــكل هاى دانشجويى، 
شــاخص فرهنگ رضوى و فرهنگ 

ميزبانى از زائران ارتقا خواهد يافت.
حجت االســالم حجت گنابادى نژاد 
در نشست هم انديشى با تشكل هاى 
دانشجويى دانشــگاه فردوسى اظهار 

كرد:  بايد ظرفيت هاى آستان قدس رضوى در جهت هم افزايى هر چه بيشتر به كمك 
توانمندى هاى دانشگاه و دانشجو بيايد.

رئيس سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى با اشاره به اينكه ارتباط با دانشگاه فردوسى 
يك مزيت اســت، افزود: درزمينه هاى مختلف با دانشگاه هاى كشور ارتباط داريم. در 
ارتباط با دانشــگاه و دانشجو در مشهد براى ارتقاى فرهنگ رضوى و فرهنگ ميزبانى 

زائران حضرت رضا(ع) بايد شاخص داشته باشيم.
حجت االسالم گنابادى نژاد ادامه داد:  همكارى و تعامل آستان قدس رضوى با تشكل هاى 
دانشجويى دانشگاه فردوسى از جنس سخت افزارى نيست، بلكه به عنوان يار فرهنگى در 

كنار تشكل هاى دانشجويى خواهيم بود.
رئيس سازمان فرهنگى آســتان قدس رضوى در اين نشست تصريح كرد:  الزم است 
پيشنهادهاى دانشــجويان توســط نهاد نمايندگى رهبرى دانشگاه فردوسى مشهد 

جمع آورى شود تا در جلسات بعدى در قالب فرايند اجرايى برنامه ريزى، بررسى شود.

معاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى خبر داد
ارائه شبانه روزى خدمات در دفاتر مشاوره وقف و نذر 

حرم مطهر 
آستان: معــاون تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى گفت: دفاتر مشاوره وقف و نذر 
حرم مطهر امام رضا(ع) در ماه مبارك رمضان به صورت شــبانه روزى خدمات مشاوره 
ارائه مى دهد. حجت االسالم و المسلمين سيد جالل حسينى افزود: هفت دفتر مشاوره 
وقف و نذر در حرم رضوى فعال است كه در ايام ماه مبارك رمضان تعدادى از اين دفاتر 

به صورت شبانه روزى به زائران خدمات مشاوره ارائه مى دهد.
وى افزود: فعاليت دفاتر راهنماى مشاوره وقف و نذر در صحن آزادى و رواق دارالواليه 
به صورت شــبانه روزى و در صحن هاى انقالب، جمهــورى، جامع رضوى و رواق هاى 

دارالحجه و دارالمرحمه از ساعت 8 صبح تا 22 فعال است.

برگزيدگان سومين دوره جايزه جهانى گوهرشاد انتخاب شدند
آستان: كميته انتخاب جايزه جهانى 
گوهرشاد پس از بررسى رزومه 120 
بانوى فرهيخته و نيكوكار برگزيدگان 

نهايى را انتخاب كرد.
جهانــى  جايــزه  دوره  ســومين 
گوهرشــاد مانند دو دوره قبلى در 
دهه كرامت برگزار خواهد شــد در 
اين راســتا كميته انتخاب از بين 

120 رزومه واصله برگزيدگان ســومين دوره را انتخاب نمــود. اين رزومه ها از 
كشــورهاى مختلف آســيا، آمريكا، آفريقا و اروپا مانند افغانستان، عراق، مالزى، 
اندونزى، آلمــان، انگليس، كانادا، نيجريه، تانزانيا و روســيه به دبيرخانه جايزه 

جهانى گوهرشاد ارسال شده بود.
آســتان قدس رضوى همه ساله در دهه كرامت به هشت بانوى نيكوكار و فرهيخته از 

سراسر دنيا، جايزه جهانى گوهرشاد را اهدا مى كند.
ايثار و شهادت، مقاومت و بيدارى اسالمى، وقف و امور خيريه و مديريت و كارآفرينى از 

جمله محورهاى اين انتخاب بوده است. 

خـــبر

 قدس / محمد حسين مروج كاشانى 
از  قدس  آستان  قرآنى  علوم  اداره  رئيس 
اجراى ويژه برنامه «حفظ خالق» شامل حفظ 
يك سوره قرآن در 45 دقيقه در روزهاى ماه 
مبارك رمضان در واحد نوجوانان دارالقرآن 
الكريم حرم مطهر رضوى خبر داد.  حجت 
االسالم مهدى شجاع گفت: در اين برنامه 
زائران نوجوان با حضور در يك جلسه 45 
دقيقه اى به حفظ يك سوره از سوره هاى جزء 

30 قرآن كريم مى پردازند.
رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى 
در ادامه بــه ديگر برنامه ايــن اداره در ماه 
مبارك رمضان هم اشاره كرد و افزود: در ايام 
ماه مبارك رمضان همچنين كارگاه «حقيقت 
مجازى رمضان» هم در دارالقرآن الكريم حرم 
مطهر رضوى برگزار مى شود. وى گفت: در 
اين كارگاه كودكان و نوجوانان با تماشــاى 
انيميشن ســه بعدى با اهميت ماه مبارك 
رمضان، فوايد روزه ، آموزش وضو، دعاهاى ماه 

مبارك، دعاى افطار و... آشنا مى شوند.

 مكتبخانه  همراه  صوتى
 در 8 پايگاه قرآنى

رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس با بيان 
اينكــه در ايام ماه مبارك رمضان مكتبخانه 
 همراه  صوتى در هشــت پايگاه قرآنى واقع 
در دارالقرآن، صحن قدس، شبســتان قرآن 
و نهج البالغــه و رواق هــاى حضرت فاطمه 
زهــرا(س)، دارالحجه، دارالمرحمه، حضرت 
معصومه(س) حرم رضوى برگزار مى شــود، 
اظهار كــرد: در اين مكتبخانــه روخوانى و 
روانخوانى قرآن كريم به همراه مفاهيم توسط 

استند صوتى براى نوجوانان بيان مى شود.
رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى 

«نماز و بســته هاى خــالق» را از ديگر ويژه 
برنامه هــاى واحد نوجــوان اداره علوم قرآنى 

آستان قدس رضوى در ايام ماه مبارك رمضان 
دانست و تصريح كرد: در اين بسته آموزشى 
كودكان 8 تا 16 سال با مراحل صحيح وضو، 
اركان نماز، شكيات و مبطالت وضو به صورت 

بازى و در هشت مرحله آشنا خواهند شد.

 برگزارى 35 نشست تفسيرى قرآن 
در حرم رضوى

رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى 
همچنين از برگزارى 35 نشست تفسيرى 
قرآن در حرم مطهر رضوى در ايام ماه مبارك 

رمضان خبر داد. 
حجت االســالم شــجاع گفــت: در اين 
نشســت هاى قرآنى كه هــر روز پيش از 

ظهر  جماعت  نمــاز  اقامه 
و عصر در ايــوان مقصوره 
گوهرشــاد حــرم مطهــر 
رضــوى برگزار مى شــود، 
تفســير  مباحثى همچون 
سوره مجادله، سبك زندگى 
امام  زندگانى  قرآنى، سيره 
مجتبى(ع)، آشنايى با نهج 
امام  قرآنى  البالغه، زندگى 
خمينى(ره)، فضيلت ليالى 

قدر و... تبيين و بررسى مى شود.
شــجاع افزود: همچنيــن از 19 لغايت 22 
ماه مبارك رمضان به دليل فرا رسيدن ايام 
شهادت اميرالمؤمنين على(ع)، رحلت امام 
خمينى(ره) و قيام 15 خرداد نشســت هاى 
تفســير قرآن كريــم از ســاعت 11:30 تا 
12:15در دارالقرآن حرم مطهر امام رضا(ع) 

برگزار خواهد شد.

رئيس اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى از برنامه هاى اين اداره در ماه مبارك رمضان خبر داد

 صحن هاى روباز در ظهرهاى تابســتان «حفظ خالق» ويژه برنامه اى براى نوجوان هاى روزه دار 
خيلــى داغ مى شــود. كاش زودتر فكرى 

براى پوشش اين اماكن برداشته شود.
09150009448
 پيشــنهاد مى شــود ورودى رواق امام 
خمينــى(ره) به صحــن آزادى و ورودى 
صحن جامع رضوى به صحن قدس جهت 
تردد ســريع و آســان تر زائران، تعريض و 

گسترده تر شود.
09150008386
 از برگزاركنندگان مراسم مختلف از قبيل 
صفه و خطبه تحويل كشيك هاى خدمت در 
حرم مطهر رضوى تقاضا مى شود به همراه 
خدمه افتخارى حرم مطهر در جهت حفظ 
شعائر اسالمى و رعايت حرمت قرآن كريم و 

اهل بيت(ع) بيشتر كوشا باشند.
09390004034
از تالش هاى مســئوالن آستان قدس   
رضــوى و خدمه افتخارى حرم مطهر امام 
رضا(ع) كه با ســعه صدر و خوش اخالقى 
بــه زائران خدمــت مى كننــد، صميمانه 

سپاسگزاريم.
09130009067
 ســالم، لطفاً مفاتيح با توضيحات عربى 
در صحن هــا و رواق هــا بــراى رفاه حال 

عرب ها بگذاريد.
09150006071
 لطفــاً يك بار هــم از كارگران محروم 
كــوره پزخانه ها دعوت كنيــد تا ميهمان 

سفره هاى افطارى حرم مطهر باشند. 
09010003340
 كارهــاى فرهنگى كه در حرم امام رضا(ع) 
انجام مى شود، بايد زودبازده و تأثيرگذار بويژه 
در بين نســل نوجوان و جوان باشد، از اجراى 
كارهاى موازى و تكرارى، لطفاً خوددارى كنيد.
09020001330

 نــور پــردازى و چراغانــى صحن هــاى 
حرم بســيار زيبا و ديدنى و جذاب است. از 

مسئوالن محترم تشكر مى كنم.
09210001447

صداى مردم

35 نشست 
تفسيرى قرآن 
در حرم مطهر 

رضوى در ايام ماه 
مبارك رمضان 
برگزار مى شود

بــــــــرش

كميته انتخاب جايزه جهانى 

بانوى فرهيخته و نيكوكار برگزيدگان 

جهانــى  جايــزه  دوره  ســومين 
گوهرشــاد مانند دو دوره قبلى در 
دهه كرامت برگزار خواهد شــد در 
اين راســتا كميته انتخاب از بين 

رئيــس ســازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى گفت: با تعامل 
هدفمند با تشــكل هاى دانشجويى، 
شــاخص فرهنگ رضوى و فرهنگ 

حجت االســالم حجت گنابادى نژاد 
در نشست هم انديشى با تشكل هاى 
دانشجويى دانشــگاه فردوسى اظهار 
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شماره پيامك صفحه «آستان»
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تهيه تقويم 2019 
ميالدى با محتواى 

امام شناسى 
در آستان قدس 

خبر

آستان: تقويم بين المللى 2019 ميالدى با محتواى 
امام شناســى به همت مركز امور بين الملل آستان 

قدس رضوى براى زائران خارجى تهيه مى شود.
 رئيــس اداره مطالعات و برنامه ريــزى مركز امور 
بين الملل آستان قدس رضوى گفت: سال گذشته 
براى نخستين بار تقويم بين المللى 2018 ميالدى را 
با محتواى اطالعات مربوط به آستان قدس رضوى 

به چاپ رســانديم كه مورد استقبال بى نظير زائران 
غيرايرانى قرار گرفت. غالمرضا كحلكى افزود: درصدد 
برآمديم تقويــم بين المللى 2019 ميالدى را نيز با 
محورهاى امام شناسى، آشــنايى با حرم، تاريخچه 
حرم، ارائه فعاليت هاى مختلف به زائران امام رضا(ع) 
و همين طور پوســترها و عكس هاى نفيس از حرم 

مطهر تهيه كنيم كه اكنون در مرحله تدوين است.

وى به تهيه اين تقويم به دو زبان عربى و انگليسى 
اشــاره و بيان كــرد: اين تقويم ويــژه  مخاطبان 
بين المللــى و ميهمانــان خارجى اســت كه از 
كشــورهاى مختلف براى زيــارت به حرم مطهر 
على بن موسى الرضا(ع) مشرف مى شوند و آن ها اين 
تقويم را به عنوان هديه ارزشمندى از آستان قدس 

رضوى دريافت خواهند كرد.

ساخت جورچين هوشمند حفظ قرآن كريم توسط متخصصان آستان قدس 

رئيس اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى همچنين از طراحى و ارائه جورچين(پازل) 
هوشمند حفظ قرآن كريم خبر داد.

حجت االسالم مهدى شجاع به خبرنگار قدس گفت: اين جورچين در ابعاد قرآن 15 
خطى عثمان طه طراحى شده و با استفاده از برد RF به شناسايى قطعات(آيات قرآن) 
مى پردازد. وى افزود: در اين جورچين، آيات قرآن با نظم منطقى دسته بندى شده و 
مشكالت بازيابى در حافظه بلند مدت حافظان قرآن از اين طريق به حداقل مى رسد.

حجت االسالم شجاع يادآور شد: همچنين كليد واژه هاى قرآنى و شأن نزول آيات و 
تفسير برخى از آيات كاربردى در قسمت زيرين قطعات اين جورچين طراحى شده 

كه در بيان ترجمه و پيام آيات مى تواند كمك بسزايى انجام دهد.
وى تصريح كرد: اين جورچين قرآنى در مدت زمان يك سال توسط گروه متخصصان 
علمى واحد نوجوان اداره علوم قرآنى حرم مطهر امام رضا(ع) طراحى و تهيه شده و 
قابل شارژ كردن با جريان برق و حمل و نقل راحت و استفاده آسان توسط عالقه مندان 

به حفظ قرآن كريم است.



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

وجود 11 هزار نيروى مازاد در شركت سايپا!  اقتصاد: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى با اشاره به اينكه به گفته جهرودى 11 هزار نيروى مازاد در شركت سايپا وجود دارد، گفت: 
خودروسازان خواهان افزايش بيش از 9.6 درصدى قيمت هستند. رضا انصارى در گفت وگو با فارس افزود: در اين جلسه مديرعامل شركت سايپا اعالم كرد كه در صورت عدم افزايش قيمت خودرو اين خودروسازى 

با ضرر 4700 ميليارد تومانى در سال 97 مواجه مى شود. وى در پاسخ به اين پرسش در مورد 90 هزار خودروى احتكار شده گفت: اين بحث در جلسه مطرح نشد و ظاهراً مستنداتى براى ارائه وجود نداشت. 

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

پرداخت وام 50 ميليونى نوسازى مسكن اجبارى شد
اقتصاد: مجيد روستا عضو هيئت مديره شركت بازآفرينى شهرى ايران از مصوبه 
هيئت دولت مبنى بر تكليفى شدن اعطاى وام 50 ميليون تومانى نوسازى مسكن 

از سوى بانك ها با سود 9 درصد خبر داد.

بورس تهران؛ چهارمين بازار پربازده دنيا شد
اقتصاد: لقب چهارمين بازار پربازده در ميان بزرگ ترين و مهم ترين بورس هاى 
مهم جهان به بورس تهران با افزايش 1.3 درصدى شاخص TEDPIX تعلق 
گرفت. بورس تهران در آخرين هفته كارى منتهى به ارديبهشــت ماه ســال 
جارى توانســت با رشد 1.3 درصدى شاخص كل، در رتبه چهارم پربازده ترين 

بورس هاى مهم دنيا قرار بگيرد. 

خودروسازى، يار يا سربار صنعت!
چند وقتى اســت كــه دوباره افزايــش قيمت خودروهاى ســاخت داخل، 
خبرســاز شــده و مســائل مربوط به اين صنعت را به صدر اخبار اقتصادى 
بازگردانده اســت. روز يكشنبه نيز به همين دليل نماينده هاى خودروسازان 
در كميسيون صنايع مجلس حاضرشده و همراه با نمايندگان ملت، به بحث 
و بررســى پيرامون اين افزايش قيمت پرداختنــد. يكى از نكاتى كه در اين 
جلســه به وسيله يكى از نمايندگان خودروسازها مطرح شد بحث هميشگى 
مقايســه قيمت خودروهاى ساخت داخل با ســاير خودروهاى روز دنيا بود. 
مثل هميشــه اين نكته مطرح شد كه در هيچ كجاى دنيا نمى توان ماشينى 
به قيمت كمتر از 6000 دالر پيدا كرد و حتى ايشان مدعى شدند؛ چنانچه 
خودرويى با اين قيمت پيدا شــود ما حاضر هســتيم كه خودروهاى ساخت 
خودمــان را با نصف قيمت عرضه كنيم! از آنجــا كه هر وقت بحث افزايش 
قيمت خودرو مطرح مى شــود اين اســتدالل نيز مطرح مى شود بهتر است 

يك بار براى هميشه چنين استداللى را بررسى كنيم.
مختصر نمى خواهم به مقايســه كيفيت ميان خودروهاى ايرانى با خودروهاى 
مشابه خارجى بپردازم و از اين نقطه نظر بحث كنم؛ با فرض كنار نهادن بحث 
كيفيت نيز، به نظر مى رسد مقايسه خودروهاى داخلى با خودروهاى خارجى 
ازنظر قيمت نمى تواند مقايسه صحيحى باشد و به نحوى خواسته يا ناخواسته 
درگير مغالطه مى شــود. زمانى مى توان به مقايسه قيمت تمام شده خودروها 
پرداخت كه تمامى متغيرهاى تشكيل دهنده قيمت باهم مقايسه شوند. براى 
مثال، هر كارگر مشغول به كار در بسيارى از كمپانى هاى خودروسازى حدود 
چند هزار دالر دســتمزد دريافت مى كند درحالى كه دســتمزد دريافتى يك 
كارگر ايرانى با فرض قيمت واقعى و بازارى دالر در نهايت چيزى بين200 تا 

500 دالر است. 
همين مقايســه ميان قيمت انرژى، هزينه مواد اوليه و... در بخش توليد ايران 
با ســاير كشورها نيز مى تواند صورت پذيرد. حال اين پرسش پيش مى آيد كه 
چطور وقتى هزينه بسيارى از متغيرهاى تشكيل دهنده قيمت نهايى ما گاهاً 
حتى به نصف هزينه هاى پرداختى خارج از كشور نمى رسد، سريعاً به مقايسه 
كمتر يا بيشــتر بودن قيمت نهايى محصــول مى پردازيم؟ تنها توجيه چنين 
مقايســه اى مى تواند بهره ورى بســيار پايين توليد در اين بخش باشد كه در 
صورت اثبات اين فرض نيز، اصرار بر چنين توليدى خود با شك و شبهه هاى 
فراوان روبه رو خواهد بود. اســتدالل ديگرى كه بــراى افزايش قيمت مطرح 
مى شــود بحث افزايش قيمت دالر اســت. تأثير قيمت دالر بر قيمت خودرو 
نيز دو فرض مى تواند داشته باشــد. يا دولت توان تأمين ارز موردنياز صنعت 
باقيمت اعالمى 4200 تومان را ندارد كه اين با ادعاى دولت مبنى بر تأمين ارز 
موردنياز كشور با اين قيمت در تناقض است و يا خودروهاى ما بيشتر ازآنچه 
اعالم مى شود وابسته به قطعات خارجى است كه در اين صورت بايد در «ملى» 

خواندن آن ها تجديدنظر كرد.

ذره بين

 اقتصاد/ مهدى شهرآبادى  با وجود اينكه پنج 
ســال از ركود حاكم بر بازارهاى مختلف مى گذرد، 
بخش هــاى توليــد وصنعت كشــور همچنان در 
گرداب مشكالت بانكى به سر مى برد به طورى كه 
بنابر اظهارات جديد رئيس هيئت مديره ســازمان 
مردم نهاد ديده بان شــفافيت و عدالت، 70 درصد 
تسهيالت پرداختى بانك ها استمهال وام هاى قبلى 
است و ميزان تسهيالت پرداختى نظام بانكى با اين 

روش پوچ است.
بــه گفته احمد توكلى، ولى اهللا ســيف رئيس كل 
بانك مركزى از پرداخت 610 هزار ميليارد تومان 
تسهيالت خبر داده است اما وقتى بانك مركزى در 
جلسه اى گزارشى ارائه داد، پرسيدم كه چه ميزان 
از تســهيالت پرداختى در سال تبديل معوقات به 
تسهيالت جديد است؟ مثالً شركتى 100 ميليارد 
تومان به بانك بدهكار اســت؛ به اين شركت 110 
ميليارد تومان وام جديد مى دهند كه 100 ميليارد 
تومان آن بابت بدهى و 10 ميليارد تومان براى سود 
از او مى گيرند يعنى در عمل پولى و يا تســهيالتى 
داده نمى شــود و تســهيالت قديم با جديد تهاتر 

مى شود.
به اعتقاد عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، 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 شــود كه اين شاخص را مثبت 
مى كند. بنابراين اين اقدام، خيانت در عمل است و 
70 درصد تسهيالت پرداختى بانك ها اين گونه است 
و اعالم هم مى شود كه تسهيالت داده شده ولى اين 
تســهيالت پوچ است و نتيجه دروغ گويى معكوس 
خواهد بود و اگر صدق در كار باشــد كارها درست 

خواهد شد.

 معوقات بانكى بالى جان توليد 
در اين زمينه مشــاور اقتصاد مقاومتى رئيس اتاق 
بازرگانى ايران با اشــاره به اينكه بحث تســهيالت 
بانك ها براى بخش توليد از چند زاويه مانند تركيب 
تســهيالت، شيوه ارزيابى و محاســبه و ميزان آن 
اهميت دارد، اظهارداشــت: واقعيت اين اســت كه 
هم اكنون در تأمين نقدينگى واحدهاى توليدى و 

صنعتى مشكالتى داريم و از سويى هزينه هاى باالى 
مالى گريبان اين بخش ها را گرفته است.

يحيى آل اســحاق، تغيير شــديد نــرخ ارز و 
افزايش واردات را از ديگر مســائل مشكل ساز 
براى توليد كشور عنوان و تصريح كرد: مشكل 
اصلى، تأمين هزينه هاى مالــى اين واحدها از 
سوى بانك هاســت چرا كه بيشتر اين وام ها و 
تسهيالت بازپرداخت نشده و از سويى به علت 
هزينه هاى باالى پول در بانك ها مانند ســود، 
جريمــه، ديركرد و ســودهاى مركب دريافت 
كنندگان تسهيالت نتوانسته اند وام ها را به موقع 
بازپرداخت كننــد، بنابراين تمام تالش خود را 
صــرف پرداخت معوقات كرده اند كه هم اكنون 
بخش هاى توليــد و صنعت به ابزار نظام بانكى 

براى كسب درآمد تبديل شده اند. 
وزير اســبق بازرگانى در ادامه با اشــاره به اينكه 
در ايران بازار ســرمايه تنها 10درصد از نيازهاى 
مالى توليــد را برطرف مى كند و 90درصد ديگر 
آورده خود واحدها و تســهيالت بانكى اســت، 
اظهارداشــت: اين موضوع در دنيا كامًال برعكس 
اســت. وى ادامــه داد: هــم اكنــون 94درصد 
واحدهاى توليــدى و صنعتى ما كــه از وزارت 
صنايع مجوز دارند، كوچك و متوســط هستند و 
به طــور ميانگين هر واحد تا حدود 50كارمند و 
كارگر دارد. آل اسحاق افزود: اما حدود 6درصد از 
واحدهاى توليدى وصنعتى ما را واحدهاى بزرگ 
تشــكيل مى دهند كه در كشور ما برعكس عمل 
مى شــود وحدود 70تا 80درصد از منابع بانكى 
به اين واحدها تســهيالت داده مى شود و سهم 
واحدهاى كوچك و متوسط با توجه حجيم بودن 
آن ها در اقتصاد كشــور تنهــا 20تا 30درصد از 

تسهيالت است. 
اقتصادى همچنين خاطرنشان  اين كارشــناس 
كرد: واحدهــاى كوچك و متوســط توليدى و 
صنعتى كشــور در تمام موارد از جمله اختصاص 
امكانات و تسهيالت در حاشيه اند و فشار ماليات، 
بيمــه، نبود امكان فــروش محصــول، افزايش 
هزينه هاى آن ها و مشكالت در تأمين مواد اوليه 
توليد موجب شــده تا مشكالت متعددى داشته 

باشند. 

  تعطيلى واحدهاى كوچك و متوسط توليدى 
آل اسحاق با اشاره به تبعات اين 
مشكالت گفت: عمده اين واحدها 
در شــهرك هاى صنعتى تعطيل 
شــده اند و يا برخــى از آن ها با 
ظرفيــت 30يا 40درصد كار مى كنند و محصوالت 
توليدى آن ها روى دستشان مانده است كه مجبورند 
با چك هاى 200و حتــى 300روزه كاالهاى خود 
را به فروش برســانند.وى با بيــان اينكه دولت بايد 
مدل والگوى برنامه ريزى براى پرداخت تسهيالت 
وحمايــت از اين واحدهــا را تغيير دهد، گفت: هم 
اكنون بيشــترين بدهى مربوط به واحدهاى بزرگ 
توليد و صنعتى اســت به طــورى كه برخى از اين 
واحدهــا مانند صنايع فــوالدى، خودروســازان و 
پتروشيمى ها وام هاى 1000ميليارد تومانى گرفته اند 
كه بانك ها نيــز عالقه اى به تغييــر و بازگرداندن 
اين مدل به دليل ســودآورى آن ندارند، چرا كه با 
شركت هاى بزرگ راحت تر تعامل و توافق مى كنند و 
سود و جريمه هاى خود را به موقع از اين شركت ها 
مى گيرنــد كه اين يعنى عدم تغيير در تأمين مالى 
بخش توليد. آل اســحاق در ادامه اظهارداشت: به 
تبع وقتى اين شركت ها و واحدهاى بزرگ توليدى 
و صنعتــى 70تا 80درصد منابع مالــى بانك ها را 
مى بلعند ساير بخش هاى متوسط وكوچك توليدى 
وصنعتى براى تأمين مالى خود با مشكالت جدى 

مواجه خواهند شد. وى با تصريح اينكه اين شركت ها 
و واحدهاى بزرگ اركان قدرت اقتصادى در كشور را 
نيز در اختيار دارند و اين مدل تا كنون شكسته نشده 
است، خاطرنشــان كرد: از سويى هم اكنون حجم 
نقدينگى در كشــور به بيش از 1500هزار ميليارد 
تومان رســيده كه با اينكه بايد بيش از 1000هزار 
ميليارد تومان آن در بخش هاى توليدى و صنعتى 
گردش كند در نظام بانكى در حال گردش اســت 
و به عبارتى پول با پول جابجا مى شــود. وزير اسبق 
بازرگانى با اشاره به اينكه بايد اين پول به بخش توليد 
رفته وسپس تبديل به سرمايه شده و پس از آن به 
بانك ها برگردد كه چنين كارى صورت نمى گيرد، 
خاطرنشان كرد: مشكالت بخش توليد با حرف قابل 
رفع نيست چرا كه دولت بايد ابتدا از توليدكنندگان 
كوچك ومتوســط وسپس از مصرف كنندگانى كه 
درآمد كمى دارند حمايت كند تا يك موازنه دوطرفه 
براى فروش كاالهاى توليدكنندگان وقدرت خريد 
متقاضيان ايجاد شود. مشاور اقتصاد مقاومتى رئيس 
اتاق بازرگانى ايران در پايان اظهارداشت: در حقيقت 
رويكرد دولت بايد چرخش از ســمت پيشرانه هاى 
بزرگ اقتصاد مانند شــركت ها و واحدهاى بزرگ 
توليدى وصنعتى، به ســمت حمايــت از مصرف 
كنندگان و توليدكنندگان كوچك و متوسط باشد. 

گفتنى است؛ بر اســاس اظهارات مسئوالن صنايع 
متوسط و كوچك بيش از 50 درصد اشتغال و 96 

درصد كل صنايع را تشكيل مى دهند.
يكى از اقتصاددانان باسابقه كشور نيز با بيان اينكه 
هــم اكنون بخش توليد در كشــور با مشــكالت 
متعددى دســت وپنجه نرم مى كند، به خبرنگار ما 
گفت: اصوالً تزريق وام و تسهيالت بايد با دقت مورد 
بررســى قرار بگيرد چرا كــه واحدهايى كه كاالى 
آن ها متقاضى ندارد و در شــرف تعطيلى است نياز 
به تسهيالت جديد ندارند و قطعاً بايد در اين زمينه 

نياز سنجى وسپس اقدام شود. 
مهدى تقوى با اشــاره به اينكه 
بــه جــاى حمايت هــاى مالى 
نيــاز  وتســهيالتى مى توانيــم 
ومتوســط  كوچك  واحدهــاى 
بــه تجهيزات و فنــاورى روز توليد را تأمين كنيم، 
تصريح كرد: اين در حالى اســت كه با اســتفاده از 
تكنولوژى هاى جديد وكاهش هزينه ها قيمت هاى 
توليدات داخلى نيز كنترل مى شود. وى افزود: بايد 
در بحث حمايت هاى مالى از بنگاه هاى بدهكار توليد 
وصنعتى تكليف آنان در بحث معوقات را روشــن 
كرد و سپس در صورت به صرفه بودن فعاليت هاى 
توليد وصنعتى، به آن ها وام و تسهيالت ارائه داد.وى 
تصريح كرد: مهم ترين اقدام ها در اين زمينه ارزيابى 
طرح ها از سوى دستگاه هاى مرتبط و بانك هاست 
تا اين تســهيالت هدر نرود و از سويى تضمين هاى 
الزم براى پرداخت تســهيالت نيز گرفته شود. وى 
كاهش سود بانكى و جريمه ها را در تسريع بازگشت 
تسهيالت را ضرورى دانست و گفت: اين كار موجب 
سرعت چرخش نقدينگى در بخش هاى توليدى و 

صنعتى و در مجموع اقتصاد كشور مى شود. 

 هدررفت منابع بانكى
با اظهارات كارشناسان مشخص شد، اينگونه پرداخت 
تســهيالت به بخش هاى توليدى وصنعتى تنها به 
هدر رفت منابع بانكى منجر مى شود چرا كه بخش 
عظيمى از اين وام ها عمــالً صرف پرداخت وام هاى 
معوق مى شود و بخش اندكى براى تأمين نيازهاى 
يك واحد توليــدى مانند تهيه مــواد اوليه، خريد 
تجهيزات، هزينه نيروى انسانى و... باقى مى ماند كه 
دولت وسازمان ها و دستگاه هاى حامى توليد بايد مدل 
جديدى را براى حمايت از اين بخش ها طراحى كنند. 

ضرورت حمايت دولت از صنايع كوچك كه 50 درصد اشتغال را تأمين مى كنند

80 درصد وام ها خرج 6 درصد صنايع مى شود

يادداشت

محمد جعفرى نژاد 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

ســازمان زندان هــا 30 ميليارد بدهى دارد فارس:رئيس ســازمان زندان ها گفت: در حال حاضر حدود 30 ميليــارد تومان به نهادهاى دولتى مانند ادارات آب، بــرق، گاز و... بدهى داريم. 
اصغر جهانگير گفت: متأسفانه امسال همچنان باالى 1000 ميليارد تومان كسرى بودجه داريم. وى افزود: دولت ساالنه براى هفت اردوگاه محكومان مواد مخدر بايد حداقل 80 ميليارد تومان اعتبار 

تخصيص دهد كه معموالً يك سوم تخصيص مى يابد و آن يك سوم نيز يا پرداخت نمى شود يا زمانى پرداخت مى شود كه بابت نگهدارى هزينه مى شود. 
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قدس در گفت و گو با رئيس سازمان ملى بهره ورى ايران چالش هاى پيش روى بهره ورى آب را بررسى مى كند

امكانات بخشنامه اى براى ارتقاى بهره ورى
خبر

سخنگوى وزارت بهداشت 
بيان كرد

آمار تكان دهنده 
از نوجوانان سيگارى در كشور

ايسنا: سخنگوى وزارت بهداشت آمار تكان 
دهنده اى از نوجوانان سيگارى در كشور ارائه 
كرد. دكتر ايرج حريرچى در نشست خبرى 
خود با بيان اينكــه مطالعه اى در خصوص 
مصرف سيگار و دخانيات در بين نوجوانان 
13 تا 15 ســاله كشــورانجام شده است، 
گفت: طبق نتايج اين مطالعه - كه تا حدودى 
تكان دهنده است - 3/4 درصد نوجوانان 13 
تا 15 ســاله كشــور مصرف كننده سيگار 
هستند كه از اين ميزان 4/8 درصد پسران 
و 2/1 درصد را دختران شــامل مى شــوند 
همچنيــن 8/2 درصد نوجوانــان مصرف 
كننده ســاير مواد دخانــى و عمدتاً قليان 
هســتند . وى با بيان اينكه متأسفانه 24/2 
درصد نوجوانان 13 تا 15 ساله ما در معرض 
مواجهه با دود دخانيات در منزل هســتند، 
گفت: همچنين 38/4 درصد ازنوجوانان ما 
در معرض مواجهه با دود دخانيات در اماكن 
مسقف هســتند. جالب است كه بررسى ها 
نشــان مى دهد كه 76/7 درصد نوجوانان 
ما قطعاً مى دانند كه مصرف دخانيات مضر 
است، اما باز هم اين مواد را مصرف مى كنند.

معاون وزير آموزش و پرورش 
عنوان كرد

برخورد تنبيهى 
با دانش آموزان ممنوع

ايسنا: معاون پرورشــى و فرهنگى وزارت 
آموزش و پرورش به خبرهاى منتشر شده 
در فضــاى مجــازى كه حكايــت از اقدام 
ناشايســت در قيچى كردن موهاى دانش 
آموزان كالس داشــت، واكنش نشان داد.
عليرضا كاظمى؛ در اين باره اظهار كرد: هيچ 
كس چنين كارى را تأييد نمى كند. آموزش 
و پرورش اين عمل را محكوم كرده و با فرد 
خاطى برخورد شــده و به هيچ وجه مورد 

تأييد ما نيست. 
وى افــزود: ايــن حركت ها، ضــد تربيتى 
اســت و طبيعتاً تأثيرى در تربيت صحيح 
دانش آموزان نــدارد. كاظمى گفت: تالش 
مى كنيم اين اتفاقــات در فضاى آموزش و 
پرورش نيفتد.  وى تأكيــد كرد: تنبيه در 
هر شــكل و قالبى از منظر ما مردود بوده و 
قابل قبول نيســت. نگاه ما بازدارنده است و 
همكاران نبايد برخورد تنبيهى داشته باشند. 

عضو فراكسيون زنان مجلس:
شركت هاى خصوصى  

قانون مرخصى زايمان را 
اجرا نمى كنند

مهر: عضو فراكسيون زنان مجلس با انتقاد از 
بى توجهى به اجراى قانون افزايش مرخصى 
زايمــان، اعالم كــرد: اغلب شــركت هاى 
خصوصى ايــن قانون را اجــرا نمى كنند.
سكينه الماسى در واكنش به اخبارى مبنى 
بر اجرا نشدن مصوبه مجلس براى افزايش 
مرخصى زايمان تا 9 ماه گفت: متأســفانه 
اغلب شــركت هايى كه اين قانــون را اجرا 
نمى كننــد، خصوصى هســتند كه در پى 
واگذارى اصل 44 به اين بخش براى چابك 
ســازى بخش خصوصى فعال شده اند. وى 
يادآورشد: بى ترديد برخى كارفرمايانى كه 
به دنبال نيروى ارزان هستند، وقتى نيروى 
زن براى 9 مــاه باردارى شــرايط خاصى 
براى كار كردن داشــته، سپس 9 ماه نيز از 
مرخصى زايمان استفاده كند، قطعاً به دنبال 
جايگزين كردن نيروى مــرد خواهند بود.

سرپرست اورژانس كشور 
خبر داد

استقرار آمبوالنس ها 
در دانشگاه هاى كشور

فارس: سرپرست اورژانس كشور از استقرار 
آمبوالنس هــاى اورژانس در دانشــگاه هاى 
سراســر كشــور خبــر داد و گفــت:  ارائه 
آموزش هــاى كمك هاى اوليــه به مردم و 
دانشجويان در راستاى كاهش آسيب هاى 
ناشــى از حوادث و كمك رسانى سريع به 
بيماران ضرورى است. پيرحسين كوليوند 
با اشــاره به اينكه خريــد آمبوالنس براى 
دانشگاه ها هزينه بر اســت و شرايط كارى 
آن هــا را نيز تحت الشــعاع قــرار مى دهد، 
گفت: وجود و استقرار پايگاه اورژانس براى 
دانشــگاه ها هزينه هاى آن ها را كاهش داده 
و در تســريع خدمت رسانى نيز بسيار حائز 

اهميت است.

گسترش فناورى الزمه افزايش بهره ورى
ســال كم بارشى را پشت سر گذاشــتيم. بارش هايى كه ذخيره آن ها در پشت 
سدها قابليت استفاده در بخش كشاورزى و توليد برق دارد بايد در فصول پاييز 
و زمستان اتفاق بيفتد كه متأسفانه سال گذشته اين طور نبود و حاال با كاهش 
ذخيره منابع آبى روبه رو هستيم و پيش بينى مى شود ظرفيت توليد برقابى كشور، 
نسبت به سال قبل 4000 مگاوات كاهش يابد. به همين دليل در تابستان امسال 
با رشد متوسط 7 درصدى مصرف و با احتساب ظرفيت قابل توجه نيروگاه هايى 

كه بتازگى، وارد مدار مى شوند در تأمين برق دچار مشكل خواهيم بود.
راهكارى كه به طور معمول براى غلبه بر اين مشكل ارائه مى شود، افزايش ظرفيت  
توليد به تناســب نياز كشور است اما از سوى ديگر، بيشــتر از 20هزار مگاوات 
فاصله بين اوج بار تابســتانى با فصول عادى ســال است. عددى كه به روشنى 
سهم مصرف انواع لوازم و تجهيزات سرمايشى را بيش از يك سوم اوج بار نشان 
مى دهد. به عبارتى سرمايه گذارى انبوهى براى توليد بيش از 20هزاروات ظرفيت 
توليد انجام مى دهيم كه فقط در ساعات و روزهاى محدودى از آن استفاده كنيم. 
اين سرمايه گذارى براى تأمين برق در ساعاتى بسيار محدود، شاخص بهره ورى 
استفاده از سرمايه ها را به شدت پايين مى آورد. به عبارتى نتوانسته ايم از منابع و 

امكاناتى كه داريم به صورت كامالً بهره ور استفاده كنيم.
بــه اين ترتيب بايد براى مديريِت مصرف بار هم تالش كنيم، اما اثر بخش ترين 
فعاليت بهينه ســازى تجهيزات، تأسيسات سرمايشى و تهويه مطبوع در فصول 
گرم ســال اســت. براى اين كار راه هاى مختلفى وجود دارد. بخشــى از آن به 
انتخاب مناســب تجهيزات با كارآيى و راندمان باال و از ســوى ديگر متناسب با 
اقليم اشــاره دارد. راهكار ديگر به حوزه معمارى و شهرسازى برمى گردد كه بايد 
ساختمان سازى ها را متناسب با شرايط اقليمى كشور انجام دهيم تا حداقل اتالف 
مصرف انــرژى در آن صورت پذيرد. محور ديگر مربوط به اصالح رفتار مصرفى 
مشتركان است. اقدامى كه ارتباطى با خريد تجهيزات و اصالح ساختمان ندارد. 
مى توان با كمترين هزينه دماى منازل را با درجه حرارت آسايش كه 24 درجه 
سانتى گراد براى بيشتر مناطق كشور تعريف شده، تنظيم كرد. كارى بى هزينه كه 

تأثير زيادى در كاهش مصرف انرژى دارد.
از زاويه ديگر، در زمينه شــاخص مصرف انرژى با متوسط جهانى فاصله زيادى 
داريم. شــاخصى كه براى سنجش بهره ورِى مصرف استفاده مى كنيم، شاخص 
شدت انرژى است. اين شاخص، از تقسيم انرژى مصرفى بر توليد ناخالص داخلى 
هر كشورى به دست مى آيد؛ البته اگر توليد داخلى كشورها را به ارز برابرى تبديل 
كنيم بر شاخص اثر مى گذارد، اما وقتى از شاخص برابرى قدرت خريد براى تبديل 
توليد ناخالص كشور استفاده كنيم، شدت مصرف نهايى انرژى 1/4 برابر متوسط 
جهانى است. اگر همين توليد ناخالص را به روش برابرى نرخ ارز محاسبه كنيم، 
شدت مصرف انرژى تا چهار برابر متوسط جهانى خواهد شد. طبق آنچه گفته شد 
1/4 تا 4 برابر متوسط جهانى انرژى مصرف مى كنيم و يا توليد ناخالص داخلى 
ما در رتبه 18 دنيا قرار دارد، اما رتبه هشتم انتشار دى اكسيد كربن را كه نشان 

دهنده ميزان مصرف انرژى است، به خود اختصاص داده ايم.
براى افزايش بهره ورى چهار راهبرد وجود دارد؛ مهم ترين آن اســتفاده از ابزارها 
و راهكارهاى قيمتى اســت. پــس از آن ارتقاى فناورى، اســتفاده از مقررات و 
اســتانداردها و آموزش و آگاه سازى نيز به عنوان راهبردهاى غيرقيمتى مطرح 
است. بايد تمام اين چهار راهبرد با هم مورد استفاده قرار گيرد تا به هدف خود كه 

همان افزايش بهره ورى است برسيم.
در حامل هاى انرژى بخصوص برق و گاز فاصله قابل توجهى تا هزينه تمام شده 
و قيمت هاى جهانى داريم؛ به همين دليل سهم هزينه انرژى در سبد هزينه هاى 
توليد يا هزينه هاى خانوار بسيار ناچيز است و انگيزه كافى براى بهره ورى مصرف 
انرژى و سرمايه گذارى براى افزايش بهره ورى فراهم نمى كند. عالوه بر اينكه در 
بسيارى از نقاط دنيا نه تنها براى استفاده از عامل  هاى انرژى يارانه در نظر گرفته 

نمى شود، كه حتى ماليات هايى هم براى محيط زيست در آن لحاظ مى شود.
الزم اســت افزايش قيمت ها با استفاده از ابزارهاى غيرقيمتى و يا توأم با ارتقاى 
فناورى، اســتانداردها و آموزش باشد، زيرا ممكن است نرخ حامل انرژى افزايش 
پيدا كند، اما تا وقتى فناورى مناسب براى استفاده بهينه انرژى در دسترس نباشد 

نتيجه الزم را نمى توان گرفت.
نياز است كه فناورى هاى انرژى كارآمد در جامعه گسترش پيدا كند. در سال هاى 
گذشته برنامه هاى متعددى اجرا شد تا در حوزه هايى بخصوص انواع تجهيزات، 
لوازم خانگى و صنعتى كارآمدتر در اختيار مردم قرار بگيرد. تا چند ســال قبل 
كولر آبى با رتبه انرژى A در كشــور به قدر نياز وجود نداشــت اما با حمايت ها 
و برنامه هاى توســعه اى اكنون اين كولرها در دسترس همگان است. يا در مورد 
يخچال و يخچال فريزر كه از لوازم پُر استفاده خانواده ها هستند، انواع يخچال با 
رتبه هاى انرژى خوب در كشور توليد و در اختيار مردم قرار گرفته است. در اين 
مورد از آنجا كه به لحاظ تعدد استانداردها وضعيت خوبى داريم، مى توانيم ادعا 
كنيم جزو چند كشورى هستيم كه بيشترين تعداد استانداردهاى مصرف انرژى 
را داريم. لزوم اين كار نظارت بيشــتر و جدى تر بر رعايت استانداردهاست؛ البته 
آموزش و آگاه سازى هم در جاى خودش بسيار مهم است و كمك مى كند شاهد 

مصرف بهره ورترى باشيم.
در اين راه استفاده از شركت هاى دانش بنيان براى توسعه خدمات انرژى بسيار 
ضرورى است. قراردادهاى خدمات انرژى، قراردادهايى است كه به منظور افزايش 
بهره ورى و صرفه جويى انرژى بين يك شركت خدمات انرژى و مصرف كنندگان 
انرژى مبادله مى شود. شركت مجموعه اى از محصوالت را به مردم عرضه مى كند 
و مجموعه پروژه هايى را كه منجر به صرفه جويى انرژى مى شود، اجرا و از محل 

صرفه جويى انرژى، هزينه سرمايه گذارى را برداشت مى كند.
اين شركت ها توانايى گسترش فعاليت هايشان را دارند اما به دليل نرخ هاى پايين 
و نازل انرژى در كشور بسيارى از قراردادهاى بهره ورى و صرفه جويى انرژى توجيه 
اقتصادى ندارد. براى توجيه پذير شدن اين قراردادها الزم است حمايت هايى مانند 
تضمين بازپرداخت قرارداد يا پرداخت مشوق هايى به ازاى هر واحد صرفه جويى 

شده در دستور كار قرار گيرد.
توجه به توسعه انرژى هاى تجديدپذير هم از لحاظ تأمين برق در ساعات اوج بار، 
كاهش انتشــار آالينده ها و هم موضوع رابطه بين آب و انرژى بسيار مهم و قابل 
توجه است. براى مناطق مركزى و شرقى كشور مانند دشت مشهد كه آب كافى 
ندارند، يكى از بهترين گزينه هاى پيشنهادى استفاده از منابع انرژى تجديد پذير 
است. منابع تجديد پذير مانند انرژى خورشيدى يا انرژى بادى نياز بسيار كمى به 
منابع آبى دارند يا در فرآيند توليد انرژى نياز به آب ندارند. سهم برق تجديدپذير 
در دنيا 25 درصد، يعنى يك چهارم توليد انرژى الكتريكى اســت. اين سهم در 
كشور ما تا به امروز بسيار كمتر از اين بوده اما در دو سال گذشته با سرمايه گذارى 
بخش خصوصى توســعه خوبى داشته و ظرفيت توليد برق تجديدپذير به بيش 
از 550 مگاوات رســيده اســت. اميدواريم با ادامه اين روند در افق برنامه ششم 
توســعه به هدف توليد 5000 مگاوات انرژى تجديد پذير نايل شــويم. اين كار 
كمك مى كند به شاخص هاى جهانى نزديك تر شويم و نياز به آب در توليد برق 

كمتر شود.
*معاون فنى و استانداردهاى سازمان انرژى هاى تجديد پذير و بهره ورى انرژى 
برق وزارت نيرو (ساتبا)

مديركل عتبات عاليات در سازمان حج خبر داد
امكان «سفر به عتبات» با كمتر از 900هزار تومان 

تســنيم: مديركل عتبات عاليات در 
ســازمان حج از اجراى طــرح «زيارت 
ارزان عتبات عاليات عــراق» همزمان 
با ماه مبــارك رمضان خبر داد و گفت: 
امكان ســفر زيارتى عراق بــا كمتر از 

900هزار تومان فراهم شد. 
مرتضى آقايى درباره طرح ســفر ارزان 

عتبات با عنوان «ابرار» يا «موكب» گفت: در اين طرح هزينه ســفر زائران كمتر 
از يك ميليون تومان و مبلغى در حدود 900هزار تومان خواهد بود؛ در تالشــيم 
افرادى كه مايلند در اين گروه ها  نام نويسى كنند از 500هزار تومان وام بدون بهره 
كه تنها 10هزار تومان حق كارمزد دارد، استفاده كنند، البته با توجه به محدوديت 
منابع، درخواست مى شود افرادى كه در اين گروه ها  نام نويسى مى كنند و نيازمند 
استفاده از آن وام نيستند، اين فرصت را به افرادى بدهند كه مشتاق سفر عتبات 

عاليات هستند، اما در مضيقه مالى به سر مى برند. 
آقايى افزود: زمان  نام نويســى در اين كاروان ها از 29 ارديبهشــت آغاز شــده و 
مشتاقان مى توانند با مراجعه به دفاتر زيارت تحت پوشش سازمان حج و زيارت 

براى  نام نويسى در كاروان اقدام كنند.

شــيروان   احمدى  مريم  جامعه/   
اول خردادماه در تقويم كشــورمان به روز 
بهره ورى و بهينه سازى مصرف نامگذارى 
شده اســت؛ روزى كه تلنگرى است بر ما 
تا از ياد نبريم منابع انرژى محدودند و بايد 
آن ها را درســت مصرف كنيم. آن هم در 
شرايطى كه هر روز خبرى از بحرانى شدن 
منابع آب، برق و... به گوشــمان مى رسد. 
خبرهايى كــه همه فرياد مى زنند هنوز تا 
درست مصرف كردن فاصله بسيارى داريم.
ايــن روز را بهانــه اى براى گفــت و گو با 
مهنــدس على اكبر اوليا، رئيس ســازمان 
ملى بهره ورى ايران قرار داديم تا از وى در 
خصوص باال بــردن دانش، فرهنگ و باور 
ملى در مورد جايگاه بهره ورى و دانش بنيان 
كــردن و بومى كردن بهــره ورى كه تنها 
بخشى از اهداف كارى اش است و از موانع 
و مشــكالت پيش روى بهره روى در كشور 

بيشتر آگاه شويم.

 هر چند كه در ذات آموزه هاى دينى 
و فرهنگى ما به بهره ورى تأكيد بسيارى 
شده است اما به نظر مى رسد در عمل 
نمودى نداشته است. علت اصلى آن از 

نظر شما چيست؟
متأسفانه در دهه هاى گذشته شايد به خاطر 
اقتصاد نفتى حاكم بر جامعه، توصيه هاى 
ديــن و فرهنگ اصيل بــراى بهره ورى به 
حاشيه كشيده شده و حاال به جاى اينكه 
الگوى بهره ورى براى دنيا باشيم متأسفانه 
حتى در كشــورهاى آســيايى نيز رتبه 
مطلوبى نداريم كه اصالً شايسته ما نيست. 
اين جايگاه در حالى اســت كه كشورهاى 
جنوب شرق آسيا مانند ژاپن، كره و مالزى 
و حتى كشورهاى اروپايى نقش بهره ورى 
را شــناخته، به  آن اهتمام داشته و آن را 
در برنامه ريزى هايشــان وارد كرده اند. اين 
در حالى اســت كه آن ها محدوديت منابع 
مالى نداشــته و با به كارگيرى بهره روى 
و ظرفيت هايش به راه و رســم و دانش و 
تكنيك ها دست پيدا كرده اند و توانسته اند 
سهم زيادى از رشــد اقتصادى خود را از 

محل ارتقاى بهره ورى به دست بياورند.
اگر به سه دوره پنج ساله برنامه هاى سوم، 
چهارم و پنجم توسعه نگاه كنيم، متوجه 
مى شويم در مقايسه با كشورهاى آسيايى و 
كشورهاى شاخص جهانى عقب تر هستيم 
كه خالف سياست هاى اقتصاد مقاومتى و 
حفاظت از منافع ملى است. بايد در اين راه 
جهت گيرى تازه اى داشته باشيم تا بتوانيم 

در مسير درست قرار بگيريم.

 فكر مى كنــم اين موضوع بيش از 
هر موضوع ديگر با افزايش بهره ورى 
و شعار امسال يعنى «حمايت از كاالى 

ايرانى» در ارتباط باشد.
بله، حتماً بخصوص حاال كــه در دوره اى 
حســاس و در معــرض جهت گيرى هاى 
خصمانه آمريكا قرار داريم، الزم اســت از 
منابعى كه در اختيار داريم بيشــتر و بهتر 
اســتفاده كنيم. اما كاالى داخلى به غير 
از افزايــش بهره ورى و رقابت پذير شــدن 
نمى تواند به صورت اساسى و اصولى پايدار 
بوده و مورد حمايت قرار گيرد. شايد بتوان 
مردم را تشويق كرد تا حدى در خصوص 
كيفيت يا حتى قيمت محصوالت داخلى 
اغماض كنند، اما اگــر تفاوت در كيفيت 
معنادار باشــد نمى توان انتظار داشت كه 
تعصب بر كاالى داخلى داشته باشند. تمام 
اين شرايط تأكيد مى كند كه بايد بهره ورى 

را جدى گرفت.

 در اسناد باالدستى چقدر به موضوع 
نهادينه كردن بهره ورى توجه شــده 
اســت و اصوالً آيا اين تأكيد و توجه 
ضمانت اجرايى هم داشته است يا اينكه 
تنها به گنجاندن و ديكته كردن اهداف 

به سازمان ها و نهادها اكتفا كرده ايم؟
در ســه دهه گذشته پيش بينى شده بوده 
كه 30 درصد رشــد اقتصــادى از محل 
ارتقاى بهــره ورى صورت بگيــرد، اما در 
اين مدت رشــد ما در مجموع نزديك به 
صفر بوده كه نشان دهنده وضعيت كامًال 
نامطلوب در اين زمينه اســت. در برنامه 
ششم توسعه و در قالب ماده 3 بيان شده 
اســت كه 35 درصد رشد از محل ارتقاى 

بهره ورى صورت گيرد. 
در مــاده 5 نيــز تأكيد شــده كــه تمام 
دستگاه هاى اجرايى مكلف هستند چرخه 
مديريت بهره ورى را با هدف رســيدن به 

رشــد 35 درصــدى اجرايى 
كنند. اميدواريم اين شــرايط 
كمك كند كه هــم بهره ورى 
را بهتر بشناسيم و هم با يك 
عــزم همگانى بــه آن عمل 
كنيم و از منابع و داشــته هاى 

خودمان بيشــترين و بهترين استفاده را 
داشته باشيم. برنامه پنجم و ششم باالترين 
اسناد باالدســتى ما در كنار سياست هاى 
كلــى ابالغ شــده از ســوى رهبر معظم 
انقالب و «برنامه جامع بهره ورى كشــور» 
بوده كه چارچوب حوزه بهره ورى را تعريف 
مى كنند. در تالش هســتيم در شــرايط 
جديد بتوانيم محرك بسيج عمومى براى 
ارتقاى بهره ورى باشــيم. در همين زمينه 
بخشنامه اى از سوى معاون رئيس جمهور 
و رئيــس ســازمان ادارى و اســتخدامى 
كشــور ابالغ شده كه همه دستگاه ها بايد 
كميته هاى بهره ورى را تشــكيل و فعال 
كنند.  برخى دســتگاه ها بــه آن واكنش 
مثبت داشته و كميته هاى بهره ورى خود 
را فعــال كرده اند. برخى نيز به آن واكنش 
مناسبى نداشته اند كه جاى گاليه است. اگر 
مى خواهيم اهداف برنامه ششم محقق شود 
بايد در دستگاه هاى اجرايى ظرفيت سازى 
كنيم. بخش خدمات، كشــاورزى، نفت و 
انرژى، وزارت نيرو و... همه بايد به بهره ورى 
توجه كنند. اميدواريم با توجه به نام گذارى 
امسال، اطالع رســانى، هماهنگى و عزم 
فراگير براى حركــت در حوزه بهره ورى و 

اجراى برنامه بهره ورى فراهم شود.

 برنامه جامع بهره ورى كشور كه به آن 
اشاره كرديد، قرار است چه اهدافى را 

دنبال كند؟
برنامه جامع بهره ورى كشــور كه بر اساس 
ماده 79 قانون برنامه پنجم تدوين شــده 
شامل هفت برنامه ارتقاى بهره ورى از جمله 
برنامه ارتقاى بهــره ورى آب، انرژى و موارد 
ديگر با همكارى سازمان ملى بهره ورى ايران 

و دستگاه هاى مربوط است. 
در دو سال گذشته تيم مشاورى با همكارى 
دســتگاه هاى مختلف روى آن كار كردند 
و اكنون گزارش نهايــى آن در حال جمع 
بندى است. از دستگاه ها نظرخواهى كرده، 
جمع بندى نهايى آن را تدوين و به هيئت 
وزيران تقديم مى كنيم تا به عنوان مصوبه 
اقدام هايى كه مطرح اســت تعريف شده و 
همه دستگاه ها مشترك و هماهنگ با هم 
براى رســيدن به بهره ورى در تمامى ابعاد 

حركت كنند.

 بحران آب را از سلســله چالش ها و 
مشكالت ناشى از كمبود آب و استفاده 
نادرست از منابع آبى در كشور مى دانيم. 
براى بهره ورى از اين سرمايه ملى چه 

برنامه اى داريد؟
طبق بررســى ها حدود 90 درصد مصرف 
آب كشــور در حوزه كشــاورزى است كه 
اين عدد بيان مى كند بايد تمركز اصلى در 
مصرف آب كشــاورزى و ارتقاى بهره ورى 
آن باشــد. راندمان استفاده از آب در حوزه 
كشاورزى قابل قبول نيست و نياز است كه 
به سمت كشت هاى جديد و مكانيزه برويم. 

بايد ميزان محصول توليدى به مصرف آب 
را باال ببريم تا پاســخگوى نيازهاى مردم 
باشد.  تامين محصوالت كشــاورزى  براى 
خوشبختانه دولت با توجه به تكرار و شدت 
انجام  پيشگيرانه اى  اقدامات  خشكسالى ها 
داده اســت. به طور نمونه كاشت برنج را به 
استان هاى گيالن و مازندران محدود كرده 
اســت در حالى كه حتى در برخى مناطق 
كم آب هم برنج كاشــت مى شد! يا حتى 
در حاشــيه زاينده رود كه برخى دسترسى 
موضعى به آب داشــتند بى توجه به پايين 
دســت و بحــران  آبى آن ها برنج كشــت 
مى كردنــد. به همين دليل نياز اســت كه 
وزارت جهاد كشاورزى به عنوان 
متولى بخش كشاورزى كشور 
سياست ها و برنامه هاى اجرايى 
و عملياتــى را براى ارتقاى آب 
كشــاورزى اطالع رسانى كنند. 
بايد انتظار داشته باشيم كمّيت 
آب مصرفى در بخش كشــاورزى كاهش 
پيــدا كند و به ازاى واحد ســطح و ميزان 
توليد محصول، آب كمترى مصرف شــود. 
در همين راستا نبايد توسعه كشت داشته 
باشيم بلكه بايد راندمان توليد محصول را 
باال ببريم. افزون بر آن توليدات كشــاورزى 
متناســب با نيازهاى ما نيســت. در كشور 
ميزان قابل توجهى ميوه توليد مى شود كه 
بايد جهت گيرى صادراتى داشته باشد. آن 
هم در صورتى كه توجيه آبى داشته باشد. به 
طور نمونه براى يك كيلو هندوانه، بين 300 
تا 500 كيلوگرم آب مصرف مى شــود. اين 
يعنى صــادرات هندوانه به معناى صادرات 

آب است كه قطعاً منطقى نيست.
بايــد روى نوع محصوالت نيــز كار كنيم. 
بخش قابل توجهى از منابــع ارزى صرف 
واردات انواع محصوالت كشــاورزى مانند 
روغــن و دانه هاى روغنى و خــوراك دام 

مى شود. 

 غير از آب هاى كشاورزى براى ساير 
بخش ها چه اقداماتى بايد انجام داد؟

براى بهــره ورى از آب شــرب و صنعت، 
تعامالتى با وزارت نيرو شده است. با توجه 
به فناورى اطالعــات امكان رصد مصرف 
آب در بخش هاى مختلف وجود دارد. بايد 
مالك هايى مطرح و ساز و كارهاى تشويقى 

يا تنبيهى در تعرفه ها در نظر بگيريم.
در مصرف خانگى نيز هر چند كه سهم آب 
شرب در چرخه مصرف كم و تنها حدود 5 
درصد از منابع است، اما از آنجايى كه اين 
آب با كيفيت و هزينه بااليى توليد مى شود 
بايد در مصرف و بهره  ورى مصرف آن دقت 

بيشترى انجام شود.
بازگردانــى آب در بخش هــاى خانگــى، 
صنعتى، مجتمع هاى مسكونى با استفاده از 
فناورى هاى موجود و بازيافت در بخش هايى 
مانند فضاى ســبز از اقدامات مهمى است 
كه بايد مورد توجه قرار گيرد. اگر اين كار 
انجام شود تهديدى كه از نظر خشكسالى 
و محدوديت منابع مالى داريم تأثيرى در 
روند زندگى معمول و سازوكارهاى توليد 
و حتى كشــاورزى ما نخواهد داشت. بايد 
خودمان را با شرايط جديد كه شرايط كم 
آبى است تطبيق دهيم كه اين كار با يك 
مديريت هوشمندانه و استفاده از نوآورى 

امكان پذير است.

 پيشنهادهاى سازمان ملى بهره روى 
ايران، جنبه اجرايى نيز دارند؟

در ايــن ســازمان تــالش مى كنيــم از 
ظرفيت هاى بين المللــى و تجاربى كه در 
دنيا مطرح است، استفاده كنيم. هم اكنون 
از ظرفيت هاى آموزش ســازمان بهره ورى 
آسيايى(APO) استفاده مى كنيم كه بخش 
عمده آن معطوف به بهره ورى است. همين 
طور اين ســازمان مى تواند مشاوره هايى با 

سازمان هاى بين المللى داشته باشد.

آنچه بايد اتفاق بيفتد تكليف برنامه ششم 
بــراى ارتقاى بهره ورى اســت. انتظار اين 
اســت كه دســتگاه ها بتوانند برنامه هاى 
عملياتى خود را براى ارتقاى بهره ورى در 
تمامى حوزه ها بخصوص آب تعريف و اجرا 
كنند. ما بايد در پايان برنامه ششم به سهم 
ارتقاى بهــره ورى در بخش هاى مختلف 
برسيم. سازمان ملى بهره ورى ايران با توجه 
به تكاليف قانونــى خود، گزارش هاى الزم 
را منتشــر خواهد كرد. پيشنهادى كه به 
دولت خواهيم داد مبتنى بر اين است كه 
دستگاه هاى مربوط، وزارت جهاد كشاورزى 
و ســازمان صنعت و معدن نقش خود را 
در ارتقــاى بهره ورى آب به درســتى ايفا 

كنند. در مجموع، سازمان 
نقش  ايران  بهره ورى  ملى 
هدايت، هماهنگى، كنترل 
و نظارت دارد كه اميدواريم 
بتوانيم ايــن وظايف را به 

درستى انجام دهيم.

 به ضرورت همسويى 
جهاد  وزارتخانه هــاى 
نيرو  وزارت  كشاورزى، 
و... طبق برنامه ششــم 
كه  بحثى  كرديد.  اشاره 
در ساليان اخير كمتر آن 

را شاهد بوديم. علت آن چه بود؟
وقتى فراوانى بوده و مشكلى وجود نداشته 
باشد، كمتر كسى به مسئله توجه مى كند. 
اما در شرايط حاضر بحث بحران آب آن قدر 
جدى شــده كه همه دســتگاه ها خطر را 
احساس و لمس كرده اند. حاال نياز است كه 
تمام سازمان هاى متولى كنار هم نشسته و 
راه حل مناســبى براى حل اين مشكالت 
پيدا كنند. كارى كه بايد زودتر از اين اتفاق 
مى افتاد اما هميــن را به فال نيك گرفته 
اميدواريم نتايج مطلوبى با خود به همراه 

داشته باشد.

 با توجه به سابقه طوالنى بهره ورى در 
كشور و اقدامات بسيارى كه به بخشى 
از آن اشاره كرديد، چرا هنوز در راستاى 
ارتقاى بهره ورى بويژه در موضوع مهمى 

مثل آب اول راه هستيم؟
بخش عمده اين مشــكالت بخصوص در 
حــوزه آبى كشــور معطوف بــه قوانين و 
مقررات است. وقتى يك بنگاه يا مجموعه 

كشــاورزى مقــدارى آب 
دارد، خــود را مالك مطلق 
آن دانســته حتــى گاه با 
برداشــت هاى بيش از حد 
مجاز و استفاده نادرست به 
بهره ورى فكر نمى كند. در 
صورتى كه مالك آب بايد به 
ازاى آبى كه از چاه برداشت 
مى كند ميزان مشــخصى 
محصول تحويل دهد. نياز 
است كه دولت و مسئوالن 
پايش كنند كه به ازاى هر 
واحــد آب چقدر محصول 

توليد مى شود و اين شائبه از بين برود كه 
بعضى چون مالك چاه آب هستند پس با 
هر ميزانى مى توانند از آن استفاده كنند و 
يا حتى هدر دهند. بايد در برخى ديدگاه ها 
تجديد نظر شــود و به آب، به عنوان منبع 
حياتى ملى نگاه شود نه مالكيت شخصى 
كه تصميم گيــرى در سرنوشــت آن در 
اختيار شخصى خاص و در چارچوب منافع 
شخصى باشد. اين در حالى است كه معموالً 
قيمتى براى آب قايل نيستيم در حالى كه 
آب سرمايه ملى است و بايد مطمئن باشيم 
از آن به نحو شايســته استفاده مى كنيم. 
كارهاى انجام شــده در اين حوزه اقدامات 
فرهنگى، آموزش هاى الزم، ترويج آبيارى 
قطره اى و... بايد همه جمع بندى و بازنگرى 

و با نظم و اصول عملياتى شود.

وقتى يك مجموعه 
كشاورزى مقدارى 

آب دارد، خود 
را مالك مطلق 
آن دانسته و با 

برداشت هاى 
بيش از حد مجاز 
به بهره ورى فكر 

نمى كند

بــــــــرش

بايد خودمان را 
با شرايط جديد 

كه شرايط كم 
آبى است تطبيق 
دهيم كه اين كار 

با يك مديريت 
هوشمندانه و 

استفاده از نوآورى 
امكان پذير است

بــــــــرش

هزار تومان  امكان «سفر به عتبات» با كمتر از 
مديركل عتبات عاليات در 
ســازمان حج از اجراى طــرح «زيارت 
ارزان عتبات عاليات عــراق» همزمان 
با ماه مبــارك رمضان خبر داد و گفت: 
امكان ســفر زيارتى عراق بــا كمتر از 

مرتضى آقايى درباره طرح ســفر ارزان 
عتبات با عنوان «ابرار» يا «موكب» گفت: در اين طرح هزينه ســفر زائران كمتر 

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

ايران در عراق 20 هزار هكتار نيشكر مى كارد  اهواز- ايرنا:  20 هزار هكتار زمين كشاورزى در استان «ميسان» عراق با همكارى شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبى در خوزستان، به زير كشت 
نيشكر مى رود.محمود شميلى مديرعامل شركت توسعه نيشكر و صنايع جانبى در نشست هم انديشى هيئت وزارت كشاورزى عراق افزود: اين شركت و مركز تحقيقات آن، اين توانايى را دارد تا در زمينه 

طراحى كارخانه توليد شكر از ظرفيت هاى كشت و صنعت هاى نيشكر و قابليت هاى داخلى براى فعاليت هاى نيشكرى در عراق استفاده كند.

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i r2019 تصويب روز جهانى شهررى در سال
تهران- قدس: مديركل ميراث فرهنگى، 
صنايع دستى و گردشگرى استان تهران از 
تصويب «روز جهانى شهررى» در سال 2019 

خبر داد.
دالور بزرگ نيا در دومين جلســه شــوراى 
ادارى شهرستان رى كه با محوريت تصويب 
روز جهانى رى در ســال 2019 برگزار شد، 
تصريح كرد: مســئله اصلى ما بايد پويايى 
صنعت گردشــگرى در بخش فرهنگى باشد؛ 38 درصد سفرهاى انجام شده در دنيا 

مربوط به گردشگرى فرهنگى و تاريخى است.
وى ادامــه داد: اتفاقاً شهرســتان رى از اين ويژگى بهره مند بــوده و 2019 يكى از 

ويژگى هايى كه مى تواند با خود داشته باشد توجه به نقش آفرينى شهررى است.
بزرگ نيا افزود: بايد براى يكايك فرصت هاى موجود در شهررى حتى كوچك ترين آن 
برنامه ريزى شود مانند اروپا كه با تخمين عمر درختان كهنسال آن را به ناحيه اى براى 

جذب گردشگر تبديل مى كنند.
وى اظهار كرد: متأسفانه از معرفى ظرفيت هاى موجود در شهررى غافل هستيم و چه 

نعمت هاى فراوانى در اين شهر وجود دارد كه به  راحتى از كنار آن مى گذريم.

افزايش 164 درصدى حمل و نقل ريلى
 از طريق مرز اينچه برون

گرگان- قدس: مديركل راه آهن شمال شــرق دو از افزايش 164 درصدى حمل 
ونقل بين المللى از طريق مرز ريلى اينچه برون خبر داد و گفت: از ابتداى سال 1397 
تاكنون مجموع بار حمل شده بين المللى 19 هزار و 727 تن شامل 2365 تن محموله 

صادراتى و 17 هزار و 362 تن محموله وارداتى است.
محمدرضا قربانى تصريح كرد: از ابتداى امسال براى نخستين بار ميزان 62 تن انواع 
روفرشى صادراتى، 21 واگن خرما به ميزان يك هزار و 356 تن، 6 واگن سنگ گرانيت 
به وزن 384 تن، دو واگن سيب 85 تنى و يك واگن مواد پالستيك 57 تنى به مقصد 

كشور قزاقستان از ايستگاه هاى گرگان و اينچه برون بارگيرى و صادر شد.
وى افزود: محموله هايى همچون جو، دانه آفتابگردان، كلزا، سبوس گندم، روغن پايه 
و الوار از كشورهاى قزاقستان، تركمنستان و روسيه نيز وارد و پس از تخليه به مقاصد 

مختلف كشور اعزام و حمل مى شود.

نابودى ايلراه ها در همدان، كوچ عشاير را ناتمام گذاشت
همدان- ايسنا: رئيس امور عشاير استان 
همدان گفت: بارش هــاى اخير باعث نابود 
شدن ايلراه ها و تحميل خساراتى به عشاير 
شده است و عشاير هنوز كوچ خود را به پايان 

نرسانده اند.
حســين محمدى با بيان اينكه عشــاير در 
شهرستان هاى همدان، نهاوند، اسدآباد، بهار 
و مالير اســتقرار دارند، گفت: در سال گذشــته 40 ايلراه وجود داشت كه تعدادى از 
آن ها به علت ساخت كارخانه، تعريض جاده ها و شخم زدن زمين ها توسط روستائيان 

از بين رفته است.
وى يادآور شد: با از بين رفتن ايلراه ها عشاير مجبور به عبور از جاده هاى پرتردد هستند 
و هر ساله شمارى از دام هاى عشاير در اثر تصادف از بين مى رود و خسارت هاى زيادى 
به عشــاير وارد مى شود و براى حل اين مشكل حدود دو سال است كه در حال ثبت 

ايلراه هاى عشاير هستيم تا در تعرض اشخاص يا ارگانى نباشد.

آذربايجان غربى 697 مدرسه خشتى و كانكسى دارد
اروميه- مهر: مديركل آموزش و پرورش آذربايجان غربى با اشاره به اينكه در حال 
حاضر 697 مدرسه خشت گلى و نيز كانكسى در استان وجود دارد، گفت: از اين تعداد 
419 مدرسه كانكسى و 278 مدرسه خشت گلى است و دانش آموزان در اين مدارس 

همچنان مشغول تحصيل هستند.
ابراهيم محمدى با بيان اينكه همچنين 118 مدرســه اســتيجارى به همراه 3497 
كالس درس دو نوبته نيز در اســتان داريــم، اضافه كرد: در حال حاضر تراكم دانش 
آموزى در كالس هاى دولتى 25/14 است كه در اين زمينه در رتبه 26 كشورى قرار 
داريم. وى خاطرنشان كرد: براى اينكه در بخش تراكم كالسى به استاندارد كشورى 

برسيم، بايد 730 كالس درس به تعداد كالس هاى درسى استان افزوده شود.

پيش بينى خاموشى 3 درصدى برق در آذربايجان شرقى
منطقه اى  برق  مديرعامل  تبريز- قدس: 
آذربايجــان بــا تأكيد بر اينكه ســه درصد 
خاموشــى در تابستان امســال پيش بينى 
مى شــود، گفت: با افزايش دما از اول تيرماه 
تا پايان شهريور، احتمال خاموشى افزايش 

مى يابد.
افشــين روشــن ميالنى با تأكيــد بر لزوم 
مديريت مصرف برق از ســوى مردم و نهادها براى كاهش احتمال خاموشى، اظهار 
كرد: در تمام كشور پيش بينى مى شود 4000 مگاوات، مصرف از توليد پيشى بگيرد 
كه بر اين اساس بايد مردم براى جلوگيرى از خاموشى پنج درصد صرفه جويى را در 

دستور كار قرار دهند.
وى با بيان اينكه امســال متوسط رشد مصرف در منطقه شمالغرب كشور و منطقه 
آذربايجان به طور متوسط پنج درصد بوده است، افزود: احتماالً در ساعات اوج مصرف 
در شبانه روز، مصرف از توليد پيشى بگيرد، بنابراين سيستم اتوماتيك كنترل فركانس 

ممكن است به صورت خودكار برق برخى از مناطق را قطع كند.

استاندار مركزى در جمع كارگران هپكو:
واگذارى هپكو به سهامدار جديد دنبال مى شود

اراك - ايرنا: استاندار مركزى گفت: عزم مسئوالن استان و كشور براى واگذارى هپكو 
به سهامدار با اهليت جدى و موضوع در دستور كار است به همين منظور كارگران اين 

توليدى بايد در دستيابى به اين هدف بزرگ همراه و همدل باشند.
سيد على آقازاده روز دوشــنبه در جمع كارگران شركت توليدى هپكو اراك مقابل 
ورودى كارخانه هپكو، افزود: براســاس درخواســت مســئوالن استان نشست ويژه 
ســاماندهى هپكو اراك با حضور وزير صنعت، معدن و تجارت و همچنين مسئوالن 
ســازمان خصوصى سازى در تهران برگزار شده اســت. وى ادامه داد: واگذارى هپكو 
به صندوق حمايت از صنايع كشــور تا انتخاب ســهامدار توانمنــد و جديد يكى از 
درخواست هاى مسئوالن استانى از مقام هاى كشورى است. وى بيان كرد: با استعفاى 
سهامدار فعلى، سمت مديرعامل جديد هپكو براساس قانون و آيين نامه اين شركت، 
بايد به ســهامدار پيشين هپكو واگذار شــود، اما هم مسئوالن استانى با اين موضوع 
مخالف هستند و هم خود سهامدار قبلى تمايلى به مديريت در هپكو ندارد بنابراين 
تنها راه موجود واگذارى آن به صندوق حمايت از صنايع كشور است. استاندار مركزى 
اظهار داشت: پرداخت يك يا دو ماه از معوقات كارگران تا دو هفته آينده نيز يكى ديگر 
از خواسته هاى كاركنان هپكو است كه اين نيز از سوى مسئوالن استانى در نشست 

مقام هاى كشورى مورد بحث و بررسى قرار مى گيرد.

اجراى طرح نان مهربانى در 17 نانوايى اردبيل 
اردبيل- ايســنا:معاون مشــاركت هاى 
مردمى كميته امداد اســتان اردبيل گفت: 
طرح نــان مهربانى در 17 نانوايى اســتان 
اردبيل در ايام ماه مبارك رمضان در ســطح 

شهر اجرايى و عملياتى مى شود. 
توحيدى اظهــار كرد: در قالــب اين طرح 
خيريــن با مراجعه به نانوايى ها نســبت به 
پرداخت هزينه تهيه و پخت نان براى افراد 

نيازمند اقدام مى كنند تا در اين نانوايى ها براى نيازمندان نان رايگان توزيع شود.
وى خاطرنشــان كرد: مــا در گام اول در 17 نانوايى صندوق هايى را تعبيه كرديم تا 
خيرين با پرداخت هزينه پخت و توزيع نان براى فقرا و نيازمندان زمينه توزيع نان را 
در بين آن ها فراهم كنند تا در اين ماه پربركت اين نيازمندان بتوانند قوت غالب خود 

را به راحتى تأمين كنند.

برنج و زيتون گيالن؛ زينت 
بخش بازارهاى خارجى

رشت- قدس: رئيس اداره آموزش، پژوهش و 
فناورى سازمان صنعت، معدن و تجارت گيالن 
با اشــاره به اينكه با وجود موانع بسيارى كه در 
مسير برندســازى وجود دارد، برندهاى مشهور 
گيالن، اگرچه تعداشان زياد نيست، اما جايگاه 
خوبى در بــازار دارند، گفت: ورود زيتون رودبار، 
چاى الهيجان و برنج هاشمى به بازارهاى داخلى 

و خارجى موجب مباهات است.
مقدس افزود: بيشتر واحدهاى توليدى و صنعتى 
يا درك درستى از مفهوم، اهميت و اثرگذارى و 
نحوه ثبت «برند» ندارند و يا اينكه زيرساخت ها 
و امكانات الزم براى برندســازى برايشان فراهم 
نيست. وى يادآور شد: از طريق آموزش فرآيند 
ثبت برند و ايجاد تعامل و همانگى ســنديكاها، 
تعاونى هــا و اتحاديه هاى توليدكنندگان زيتون 
رودبار، چاى الهيجان و برنج هاشمى، با وزارت 
صنعت، معدن و تجارت، توانستيم پارسال اين 
ســه محصول را به عنوان نشان هاى جغرافياى 
گيالن، ثبت ملى و «برند» كنيم تا اين محصوالت 
گيالن با شناسه اتحاديه هاى خود، وارد بازارهاى 

داخلى و خارجى شوند.

تمايل عراق براى بازگشايى 
مرزخسروى 

كرمانشاه- قدس: معاون سياسى و امنيتى 
استاندار كرمانشــاه از آمادگى اســتان از نظر 
زيرســاخت هاى الزم و همچنين تمايل طرف 
عراقى براى بازگشايى مرز خسروى طى اربعين 
امسال خبر داد. محمد ابراهيم الهى تبار با اشاره 
به ميزبانى اربعين حسينى توسط استان گفت: 
استان كرمانشاه آمادگى كامل براى پذيرايى از 
زوار اباعبداهللا الحسين (ع) در اربعين امسال دارد 
و در سال گذشته زيرساخت هاى بسيار خوبى در 
سطح استان و بويژه در شهرستان قصرشيرين 
ايجاد شده و امســال نيز اين روند آماده سازى 

همچنان تداوم دارد.
وى افزود: اميدواريم با تالش هاى صورت گرفته 
در سطح ملى و استانى حتى پيش از ايام اربعين، 
مرز مهم و تاريخى خســروى دوباره بازگشايى 

شود.

چهارمحال وبختيارى جزو 5 
استان فعال اهداى عضو است

شهركرد- قدس: هماهنگ كننده تيم پيوند 
اعضاى چهارمحال و بختيارى گفت: اين استان 
پس از تهران، فــارس، كهگيلويه و بوير احمد 
و يزد جزو پنج اســتان فعال كشــور در اهداى 
عضو بوده اســت. زهرا سياح افزود: ميزان جلب 
رضايتمنــدى خانواده ها بــراى اهداى عضو در 
استان به نسبت جمعيت 60 درصد و ميانگين 
كشورى 40 درصد اســت. وى تصريح كرد: در 
اســتان از هر سه بيمار مرگ مغزى، دو خانواده 

رضايت به اهداى عضو بيماران خود مى دهند.
سياح با بيان اينكه 10 هزار نفر در استان كارت 
اهداى عضو دارند، خاطرنشان كرد: اين افراد به 
صورت حضورى ثبت نام كرده اند و آمارى از ثبت 

نام كنندگان غيرحضورى در دست نيست.
وى ادامه داد: سال گذشته، اعضاى بيش از 30 
بيمار مرگ مغــزى در چهارمحال و بختيارى 
اهدا شد و از ابتداى امسال تاكنون نيز سه مورد 

اهداى عضو در استان انجام شده است.

90 هزار واحد زلزله زده به 
بانك ها معرفى شدند

كرمانشــاه - ايرنا: معاون امور بازســازى و 
مسكن روســتايى بنياد مسكن انقالب اسالمى 
گفت: از 90 هــزار واحد زلزلــه زده احداثى و 
تعميرى معرفى شــده به بانك هــا، 27 هزار و 
800 واحد مسكونى هنوز در انتظار عقد قرارداد 
هســتند. عزيزاهللا مهديان در ســتاد بازسازى 
مناطق زلزله زده كرمانشــاه كه در استاندارى 
برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به اينكه زمان 
خاصى براى پايان بازســازى مناطق زلزله زده 
مشــخص شده، همه بايد دســت به دست هم 
 دهيم تا در تاريخ مقرر كار را به پايان برســانيم. 
وى با بيان اينكه براى بازسازى مناطق زلزله زده 
600 هزار عمليات بانكى بايد انجام شود، گفت: 
روند اعطاى تســهيالت بايد تسريع شود، زيرا 
اگــر اين وضعيت ادامه پيدا كند، نمى توانيم در 
زمان مقرر كار را به پايان برسانيم. معاون بنياد 
مسكن انقالب اســالمى اضافه كرد: با توجه به 
روند گران شدن مصالح ساختمانى در بازار، بايد 
هرچه زودتر تسهيالت پرداخت و به نگرانى هاى 
مردم پايان داده شــود. وى اظهار داشت: بانك 
مسكن با بيش از 7000 واحد مسكونى بيشترين 

واحدهاى در نوبت پرداخت تسهيالت را دارد.

خبر

منظرى  ذوالفقارى  مريم   / قدس   
افزايش  با  و  بهار  فصل  در  ساله  هر   
در  وحشى  قارچ هاى  رويش  بارندگى ها 
كه  مى كند  پيدا  افزايشى  روند  طبيعت 
بسيار سمى و خطرناك است. هرچند با 
مصرف  درباره  متعدد  هشدارهاى  وجود 
نكردن اين قارچ ها، باز هم برخى از مردم به 
اين هشدارها توجهى نكرده و با مصرف آن 

جان خود را به خطر مى اندازند. 
متأســفانه در يك ماه اخير مصرف قارچ 
ســمى در كشــور به قدرى بــوده كه در 
10 استان كرمانشاه، لرستان، كردستان، 
آذربايجان غربى، زنجان، ايالم، كهگيلويه و 
بويراحمد، چهارمحال و بختيارى، قزوين و 
فارس منجر به مسموميت 849 نفر و جان 

باختن 10 نفر شده است.
طبق اعالم سازمان اورژانس كشور از تعداد 
كل مسمومين 149 نفر بسترى هستند و 

690 نفر نيز تاكنون ترخيص شده اند.
در اين ميان اســتان كرمانشاه بيشترين 
مسمومين مصرف قارچ را با 336 نفر دارد 
كه تاكنون هفت نفر در اين استان در اين 
خصوص جان خود را از دست داده اند. در 
هر يك از اســتان هاى لرستان، كردستان 
و آذربايجان غربى نيز مصرف قارچ سمى 

منجر به مرگ يك نفر شده است.

 برخورد با فروشندگان غيرمجاز
دكتر سارا شاه آبادى مديرگروه آموزش و 
ارتقاى سالمت معاونت بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشكى كرمانشاه در خصوص چرايى 
نسبت  مسموميت ها  ميزان 
به  به ســال هاى گذشــته 
خبرنگار قدس گفت: يكى از 
بارندگى هاى  امر  داليل اين 
زياد بوده كه منجر به رشد 
قارچ ها بيش از حد معمول 
شــده و باعث باالرفتن آمار 
مســموميت ها در اســتان 
شده است. وى در پاسخ به 
پرسش خبرنگار قدس مبنى 
بر اينكــه آيا براى برخورد با 
فروشــندگان غيرمجاز اين 
قارچ ها متولى خاصى وجود 
دارد، بيــان كــرد: عالوه بر 

تعزيرات حكومتــى، همكاران ما در حوزه 
سالمت گروه با داشتن حكم دادستانى در 

اين خصوص مشغول فعاليت هستند.

 ظاهر فريبنده
دكتر علــى ميكائيلى، عضو هيئت علمى 
دانشــگاه علوم پزشكى كرمانشــاه نيز با 
اشاره به اينكه امكان تشخيص قارچ هاى 
سمى و خوراكى توسط مردم عادى امكان 
پذير نيســت، گفت: اين قارچ ها شــرايط 
رويشــى شــبيه به هم و حتى شباهت 
ظاهرى بســيارى دارند تــا حدى كه گاه 
باعث مســموميت افراد با تجربه نيز شده 
اســت.  وى تأكيــد كرد: بــه هيچ وجه 
روش هــاى غيرعلمى كه توســط بعضى 
افراد توصيه مى شــوند مانند اســتفاده از 
شير يا ســكه نقره مبناى علمى ندارند و 
تشخيص تنها در مراكز تشخيصى معتبر 

قارچ شناسى ميسر است.
اين متخصص قارچ شناســى در خصوص 
چرايى افزايش مسموميت قارچى امسال 

بيان كرد: امسال به دليل ريزش هاى فراوان 
بهارى و دماى مناسب، رويش قارچ ها در 
طبيعت مناســب تر از سال هاى قبل بوده. 
از ايــن رو مردم براى جمــع آورى قارچ 
خوراكى خودرو اشــتياق بيشترى نشان 
داده اند و متأســفانه با اشتباه تشخيصى 

قارچ هاى سمى مصرف كرده اند.

 كرمانشاه و مرگبارترين قارچ خودرو
وى در خصــوص مرگبارترين گونه قارچ 
خودرو در اســتان كرمانشــاه گفت: قارچ 
ســمى مشــابه قارچ هاى خوراكى اغلب 
گونه هاى آمنيتا است كه مرگبارترين سم 
طبيعى يعنى «آمانيتين» است و اين سم با 
جوشاندن، شستن، خشك كردن قارچ و 
انجام هيچ عمل ديگرى از بين نمى رود و 
متأسفانه در يك دوره نهفته چند ساعته تا 
چند روز عاليم مرگبار مسموميت را نشان 
مى دهد؛ ضمن اينكه در مطالعات قبلى در 
استان گونه هاى اين قارچ سمى به اثبات 
رسيده اســت. دكتر ميكائيلى با اشاره به 

اينكه قارچ هاى خودرو نسبت به قارچ هاى 
صنعتى و پــرورش يافته هيــچ مزيت و 
برتــرى ندارند و افــزود: قارچ هاى خودرو 
بــه دليل اينكه در هــواى آزاد در معرض 
تمام آلودگى هاى اتمســفر و آالينده هاى 
صنعتى مانند فلزات سنگين و آلودگى هاى 
بيولوژيكى فضوالت حيوانى و انسانى است، 
نمى تواند غذايى ســالم محســوب شود 
و از طرفــى بايد بدانيــم قارچ ها جزيى از 
زيبايى هاى خلقت در طبيعت هستند و قرار 
نيست هر چيزى كه زيبا است خوراكى نيز 
باشــد.  وى به شــهروندان توصيه كرد: 
قارچ هــاى ســمى جنس آمانيتــا واجد 
مرگبارترين سموم هستند كه حتى دست 
زدن به اين قارچ ها مسموميت را از طريق 
پوســت و مخاطات به بدن مى رســاند، 
بنابرابن هرگز نبايد سمى به اين شدت را 
سر سفره غذا ببريم و زندگى خود و خانواده 
را در معرض خطر قرار دهيم. كسانى كه از 
اين قارچ هاى سمى خورده اند نيز بايد فوراً 

براى مراحل درمانى اقدام كنند.

تعداد جانباختگان قارچ هاى سمى به 10 نفر رسيد

وحشت آفرينى قارچ هاى وحشى در كرمانشاه

قارچ هاى سمى 
جنس آمانيتا واجد 
مرگبارترين سموم 
هستند كه حتى 
دست زدن به اين 
قارچ ها مسموميت 
را از طريق پوست 
و مخاطات به بدن 
مى رساند

بــــــــرش

با حمايت مقام معظم رهبرى در مسير زاهدان - ميرجاوه  ميسر مى شود 

تجارت و امنيت؛ ارمغان اصالح خط آهن 

نيم نگاه

 زاهدان-قدس    خط آهن زاهدان -ميرجاوه 
يكى از محور هاى مواصالتى مهم در راستاى 
تجارت و مبادالت كاالهــاى تجارى ايران با 
پاكســتان اســت كه با وجود اين اهميت اما 

اتصالى نامتوازن دارد.
با اينكه قطار هاى بى شمارى حامل نفت، گاز، 
گندم، كنجد و مواد پتروشيمى از طريق ايران 
به كشورهمسايه پاكستان صادر مى شود، اما 
تفاوت در عرض ريل ها و نقطه اتصال بين اين 
دو كشــور يكى از موانع تسريع در حمل بار 

است.

 خط عريض 
در سال 1917كه هندوستان مستعمره بريتانيا 
بود تمام نيروها و تجهيزات انگلستان در جنگ 
جهانى دوم از طريق هندوستان تأمين مى شد، 
بنابراين براى اينكه بتوانند با ســرعت بيشتر 
نيروها و تجهيزات خود را به شــوروى اعزام و 
ارســال كنند تصميم به ساخت خط راه آهن 
ميرجاوه گرفتنــد؛ بنابراين راه آهن ميرجاوه 
در ابتدا كاربرد نظامى داشته است چراكه اين 
مسير نزديك ترين راه براى رسيدن به شوروى 

سابق بود.
اين خــط راه آهن معروف بــه خط عريض 
است كه از كويته پاكســتان شروع شده و تا 
زاهدان ادامه دارد كه در اين مســير براساس 
نظر مسئوالن مربوطه حدود 20 ايستگاه راه 
آهــن وجود دارد، قرار بود تا اين خط راه آهن 
تا ســرخس ادامه يابد و از آنجا مهمات را به 
شوروى منتقل كنند، اما به دليل جنگ مردم 
بلوچستان با انگلستان ســاخت اين خط راه 

آهن مسكوت ماند و به خطى تجارى تبديل 
شد. 

  نگهدارى سنتى
راه آهن ميرجاوه تنها خط عريض دنياســت 
كه سنتى نگهدارى مى شود و به دليل عرض 
1676 ميليمترى به آن عريض گفته مى شود 
چراكه خطوط استاندارد داراى عرض 1435 
ميليمترى هستند، ادوات اين راه آهن سنتى 
و قديمى هستند و با ابزار دستى كار مى كنند، 
اما در خطوط استاندارد از ماشين آالت و ابزار 

روز استفاده مى شود.
در حال حاضر نيز بعد از گذشــت 100 سال، 
هنوز در اين مسير شاهد تردد قطارهاى بارى 
هستيم، اما به دليل سرعت پايين، كمتر براى 
جابه جايى مسافر از اين خط راه آهن استفاده 

مى شود.

 در انتظار همت دولت
مدير كل راه آهن جنوب شرق در همين راستا 
بيان مى كند: خط ريلى زاهدان - ميرجاوه به 
دليل عريض بودن آن، امكان ورود قطارهاى 
ايرانى وجــود ندارد كه بدين منظور اين خط 

ريلى بايد تعويض يا اصالح شود. 
مجيد ارجونى با اشــاره به تعويض خط ريلى 
زاهدان - ميرجاوه مى افزايد: تعويض اين خط 
ريلى به علت غيراستاندارد و عريض بودن در 
مقايسه با ديگر خطوط ريلى داخلى نيازمند 

2200 ميليارد ريال اعتبار است.
وى يادآور مى شــود: براى سرعت بخشيدن 
بــه حمل كاال از طريق نــاوگان حمل و نقل 

ريلى به پاكستان از طريق شهرستان ميرجاوه 
دو طــرح مد نظــر اداره كل راه آهن جنوب 
شرق كشــور است. وى تصريح مى كند: طرح 
نخست، ساخت خط نرمال در كنار خط فعلى 
زاهدان - ميرجاوه است كه اجراى آن 2200 
ميليارد ريال اعتبار نياز دارد و اختصاص اين 

اعتبار در حال پيگيرى است.

 موافقت مقام معظم رهبرى 
بنا بر گزارش منتشــره روابط عمومى راه آهن 
جمهورى اسالمى ايران عضو هيئت مديره راه 
آهن با بيان اينكه خط ريلى زاهدان- ميرجاوه 
از اهميت بســزايى برخوردار اســت در اين 
خصوص اظهار كرده اســت: با توجه به حجم 
باالى كاالو مســافر قطعــاً در اولويت بندى و 
برنامه ريزى راه آهن كشور قرار خواهد گرفت.

سعيد رســولى با اشاره به مزيت هاى حمل و 
نقل ريلى از جملــه كاهش قابل مالحظه در 
مصرف سوخت و انرژى، ايمنى باال و تلطيف 

محيط زيست به لحاظ مصرف سوخت فسيلى 
كمتر و رفاه و آسايش بيشتر گفته است: يكى 
از مشكالت اصلى استفاده از فاينانس در كشور 
تأمين 15 درصد سهم دولت است و با توجه 
به اينكه 15 درصد اين بخش رقم بزرگى است 
و تأمين آن در بودجه ساليانه قابل تأمين نبود، 
بنابراين مقام معظم رهبرى در قانون بودجه 
ســال 97 موافقت كردند كه 15 درصد سهم 
دولت از محل صندوق توسعه ملى تأمين شود 
كه براين اساس امسال ظرفيت بسيار بزرگى 

فراهم شده است.
عضوهيئت مديره راه آهن با بيان اينكه خط 
ريلى زاهدان - ميرجاوه از اهميت بســزايى 
برخوردار اســت، تأكيد كرده است: ايجاد اين 
خط ريلى حل بســيارى از مسائل امنيتى و 
اجتماعى را به دنبال خواهد داشت و با توجه 
بــه وجود حجم باالى كاالو مســافر قطعاً در 
اولويت بندى و برنامه ريزى راه آهن كشور قرار 

خواهد گرفت.

معاون بهداشتى دانشگاه علوم پزشكى كردستان خبر داد 

 مسموميت 148 كردستانى بر اثرمصرف قارچ هاى سمى 

خبر

 سنندج- قدس  معاون بهداشتى دانشگاه 
علوم پزشكى كردستان گفت: از ابتداى سال 
جارى تاكنون 148 نفر در اثر مصرف قارچ هاى 
سمى در استان كردستان مسموم شده اند كه 

منجر به فوت يك نفر هم شده است. 
فرزام بيدارپور در جلســه بررســى وضعيت 
مسموميت ناشــى از مصرف قارچ هاى سمى 
در استان كردستان اظهار كرد: از ابتداى سال 

جارى تاكنون 148 نفر در اثر مصرف قارچ هاى 
سمى مسموم شــده اند كه يك نفر آن ها به 
علت شدت مسموميت فوت شده، دو نفر حال 
عمومى نامناســب داشته اند و بقيه به صورت 

سرپايى و يا در كوتاه مدت درمان شده اند. 
وى با بيــان اينكه، هيــچ روش قطعى براى 
تشخيص سمى يا غير سمى بودن قارچ وجود 
ندارد، افزود: اطالعات كمى در مورد گونه هاى 

قارچى استان كردستان وجود دارد و نمى توان 
به صورت دقيق نقشه رويش قارچ هاى استان 

كردستان را ترسيم كرد. 
معاون بهداشــتى دانشــگاه علوم پزشــكى 
كردســتان عنوان كرد: براى پيشــگيرى از 
مسموميت با قارچ هاى سمى به هماهنگى و 
تالش گسترده تمامى دستگاه ها و ارگان هاى 
مرتبط از قبيل جهاد كشاورزى، محيط زيست، 

هالل احمر و منابع طبيعى نياز اســت و بايد 
در فرصت كوتاه باقى مانده با انجام تحقيقاتى 
ميدانى ضمن ترسيم نقشه رويش قارچ ها در 
استان، مناطقى كه بيشترين مورد مسموميت 
را داشته اند، مورد بررسى قرار داده و احياناً نوع 
قارچ هاى سمى را كه مصرف شده مشخص و 
با انجام مطالعات آزمايشگاهى قارچ هاى سمى 

و غير سمى را از هم جدا كرد. 

خبر

پيش بينى خاموشى  درصدى برق در آذربايجان شرقى

مديريت مصرف برق از ســوى مردم و نهادها براى كاهش احتمال خاموشى، اظهار 

و مالير اســتقرار دارند، گفت: در سال گذشــته 

بخش بازارهاى خارجى

رئيس اداره آموزش، پژوهش و رشت- قدس: رئيس اداره آموزش، پژوهش و رشت- قدس: رئيس اداره آموزش، پژوهش و 

مرزخسروى 

كرمانشاه- قدس: معاون سياسى و امنيتى 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

معاون رئيس جمهور در امور مجلس: به كنوانسيون پالرمو شديداً نياز داريم
فارس: حسينعلى اميرى  گفت: من نمى خواهم فرافكنى كنم كه اشتباه تايپى در اليحه پالرمو از سوى مجلس بوده يا دولت، اين هيچ سود منطقى و عقالنى برايمان ندارد، اينكه اين اشتباه تايپى از كجا بوده براى ما 

خيلى مهم نيست، مهم نياز شديد به اين كنوانسيون است.

پاسخگوى سرانجام  برجام خود دولت است
ســيد عباس عراقچى معاون حقوقى و بين الملل وزارت امور خارجه كشورمان 
ديروز در ســخنانى در باره مطالب منتشر شده در برخى رسانه ها مبنى بر اينكه 
دولــت خروج آمريكا از برجــام را پيش بينى كرده و از ايــن رو براى مذاكره با 
اروپايى ها از رهبر انقالب اذن دريافت كرده اســت، اظهار كرد: به طور كلى بايد 
گفت ديپلمات ها بدون دستورعمل هيچ كارى انجام نمى دهد و با توجه به اينكه 
مأمور كشور خود محسوب مى شوند در چارچوب دستورعمل ذكر شده حركت 

مى كنند.
 اين در حالى است كه پيش از اين نيز على اكبر ناطق نورى رئيس اسبق مجلس 
گفتــه بود كه مذاكره و پذيرفتن برجام حاصل تصميم  گيرى مجموعه نهادهاى 
كليدى نظام همچون دولت، مجلس، شــوراى عالى امنيت ملى و با نظر مساعد 

رهبر معظم انقالب بوده است.
حال اين پرسش مطرح مى شود كه اين دستورعمل هاى مورد اشاره چيست؟ 
آيا منظور اذن رهبرى به هيئت مذاكره كننده در موضوع برجام است؟ بايد 

توجه داشت دستورالعمل ناظر بر كارهاى اجرايى مى باشد.
به اين معنى كه به منظور اجراى بهتر كارها اهداف و برنامه ها مشــخص و 
سپس پيرو آن كارهاى اجرايى، عملياتى مى شود.اين در حالى است كه رهبر 
معظم انقالب معموالً سياســت هاى كلى را ترســيم و راهبردها را مشخص 

مى كنند.
در مورد برجام هم همين گونه بوده و سياســت هاى كلى در 9 بند از سوى 
ايشــان تبيين و ابالغ شــده بود. اما در حال حاضر با توجه به بد عهدى و 
بــد قولى طرف هاى غربــى، بويژه آمريكا و در نتيجه فشــار متعاقبى كه بر 
گروه هســته اى وارد مى شود آن ها سعى مى كنند با شانه خالى كردن از زير 
بار مســئوليت، مشــكالت پيش آمده در موضوع برجام را بر گردن رهبرى 
انداخته و اين گونه وانمود كنند كه اين قرارداد با هماهنگى ايشــان اجرايى 

شده است.
رهبر انقالب بارها تأكيد كرده اند كه در جمهورى اســالمى هيچ سياست و 
نكته پنهانى وجود ندارد.پيرو همين مسئله بايد سياست و راهبرد ها مشخص 

و مسئوالن امر در مقابل تصميمات گرفته شده پاسخگو باشند. 
در موضــوع برجــام هم رئيس جمهور پيشــتر بارها اعالم كرده اســت كه 
مســئوليت اين قرارداد شخصاً بر عهده ايشان بوده و هست؛ بنابر اين اكنون 
كه اين قرارداد از ســوى غربى ها ناديده گرفته شــده ايشان بايد مسئوليت 
كار خود را بپذيرند نه اينكه با فرافكنى مســئوليت را بر عهده رهبر انقالب 

بيندازند.
پاســخگويى بر فرجــام برجام بر عهده دولت و در رأس آن شــخص رئيس 
جمهور اســت. رهبر انقالب هنگامى مى بايســت پاسخگو باشند كه شرايط 
ابالغى از ســوى ايشــان مورد توجه قرار گرفته و مو به مو اجرا شده باشد، 
در حالــى كه در عالم واقع اين موضوع تحقــق نيافته و دولت منويات خود 

را اجرا كرده است. 
دولت از اين حقايق آگاه اســت اما فشــار وارده برآن از ســوى طيف هاى 

مختلف سياسى سبب شده است مسير فرافكنى را در پيش بگيرد.
موضــوع ديگرى كه در اينجا بايد به آن اشــاره شــود بحــث آزادى عمل 
ديپلمات ها در صحنه بين المللى اســت. اساســاً راهبردهاى عرصه سياست 
خارجى توسط شوراى عالى امنيت ملى تدوين و سپس به ديپلمات ها ابالغ 

شده و بر اساس آن بايد عمل شود.
در رأس شــوراى عالى امنيت ملى، رئيس جمهور قــرار دارد؛ بنابر اين در 
عرصه سياســت گذارى خارجى شــخص رئيس جمهور و سپس وزير امور 

خارجه و زير مجمومه آن ها مسئول مى باشند.
آنچه مشــخص است اين كه دولت در موضوع برجام شكست خورده و حال 

مى خواهد با درست كردن شريك، مشكالت را بر گردن رهبرى بيندازد.
توصيه آن اســت مسئوالن به جاى شــانه خالى كردن از زير بار مسئوليت 
دنبال آن باشــند كه دريابند سياست ما مشكل داشته يا روش اجرا نادرست 

بوده است. شايد هم عوامل ديگرى در اين ناكامى مقصر باشند؟

يادداشت

 سياست  ايــن روزها تصويرى از يكى 
از نمايندگان ســابق مردم تهران دوباره 
دست به دست مى شود. تصويرى متعلق 
به روزى كه برجام در 20دقيقه تصويب 
شــد. روى تصويــر با ماژيــك و خط 
دستنويس نوشته شده است: «مجلس از 
تصميم الريجانى و شمخانى و حجازى 
تبعيــت كــرد در برجام، مــا نكرديم». 
اشــاره كوچك زاده و بقيــه نمايندگانى 
كه مثل او فكر مى كردند به اين بود كه 
روند بررســى برجام از مسير طبيعى به 
نتيجه نرسيده است اما آن ها كه برجام 
را تصويب  و امضا كردند اصرار داشتند 
بگوينــد برجام با نظر مســاعد رهبرى 
به نتيجه رســيده اســت، اما از آنجا كه 
نمى توانســتند مســتقيم نام رهبرى را 
مطرح كنند، پاى بيت را وسط كشيدند. 
هرچند بعــد از آن، بيــت رهبر معظم 
انقالب در اطالعيــه اى هرگونه دخالت 
در رونــد قانونى تصويب برجــام را رد 
كــرد. به مرور زمان مشــخص شــد كه 
خط قرمزهاى رهبرى در روند مذاكرات 
ناديده گرفته شــده است و در بسيارى 
موارد آنچه در برجام تعهد شــده است 
خالف آن اســت كه رهبر معظم انقالب 
در روزهــاى منتهى به امضــاى توافق 

فرموده بودند.
امروز اما با خروج آمريكا از برجام و پس 
از آنكه ترامپ زير ميز زد، هشــدارهاى 
رهبرى در ســه ســال پيش به واقعيت 

پيوست.

 تحريم هاى جديد آمريكا
 مايــك پامپئو روز گذشــته در نطقى 
تمام عيــار  بازگشــت  از  تلويزيونــى 
اقتصادى ســخن گفت و  تحريم هــاى 
اعــالم كرد: «بــه كمــك وزارت خزانه 
دارى آمريــكا ســخت ترين تحريم هاى 
طول تاريخ را بر ايران اعمال مى كنيم». 
از طرفــى طبق آنچــه ظريف در صحن 
مانند  «برجــام  اســت:  مجلــس گفته 
مريضــى در حــال مرگ اســت». حاال 

بعضى از نمايندگان، به الريجانى كنايه 
مى زنند كــه تصميــم آن روز مجلس، 
عجله و شــتاب براى هيچ بوده است و 
نسبت به تكرار سناريو هشدار مى دهند.

 امــا هنوز هــم الريجانى و شــمخانى 
به دنبال تكــرار ســناريوى برجام براى 
معاهده هاى FATF و پالرمو هستند. اين 
بــار ناطق نورى و عراقچــى هم به اين 
جمع پيوســته اند. ناطق چند روز پيش 
گفته بود كه برجام با نظر رهبرى تأييد 
شــد. اين گفته ناطق، به خبر اول اكثر 
قريب بــه اتفاق رســانه هاى نزديك به 

دولت در 29 ارديبهشت تبديل شد.
يــك روز پس از آن در جريان بررســى 
FATF، در نشست غيرعلنى مجلس، بنا 
به آنچه نمايندگان از روند جلسه بازگو 
كردند، شــمخانى هم پاى بيت رهبرى 
را وسط كشــيده و از نظر مساعد سران 

نظام گفته است.

 دفتر شمخانى تكذيب مى كند
 بــا وجود ايــن روز گذشــته دبيرخانه 
شــوراى عالــى امنيت ملى، با انتشــار 
اطالعيه اى هرگونه الزام براى پيوستن به 
FATF را رد كرد. اين اطالعيه با تكذيب 
برخــى اظهارنظرها كه حضــور دريابان 
شــمخانى در جلسه غيرعلنى مجلس را 

با نظر مســاعد دفتر رهبر معظم انقالب 
نســبت به FATF مرتبط كرده اند، گفته 
اســت: هيچ گونه تصميمــى مبنى بر 
پيوســتن جمهورى اســالمى ايران به 
FATF گرفته نشــده و بيــان مطالبى از 
اين دســت بدون توجه به ضرورت هاى 
با اغراض سياســى  امنيت ملى و صرفاً 

مطرح مى شود.
دبيرخانــه شــوراى عالــى امنيت ملى 
در انتهــاى اطالعيه، مجلــس را تهديد 
به حضــور نيافتن دوباره شــمخانى در 
مجلس كرده و با ابراز تأســف نسبت به 
بــى توجهى برخى نماينــدگان مجلس 
شوراى اسالمى نسبت به رعايت حيطه 
بندى جلسات غيرعلنى، تداوم اين روند 
را موجب محدود شــدن حضور و تعامل 
مقامات سياسى، امنيتى و نظامى كشور 

با مجلس عنوان كرده است.
از طرفــى دوگانه عراقچى، شــمخانى 
همچنــان وجود دارد و ايــن بار معاون 
وزيــر خارجــه، در گفت و گو بــا خانه 
منتشــر  مطالب  در خصــوص  ملــت، 
شده در برخى رســانه ها مبنى بر اينكه 
دولت، خروج آمريــكا از برجام را پيش 
بينى مى كرد از ايــن رو براى مذاكره با 
اروپايى ها از رهبــر انقالب اذن دريافت 
كرده اســت، اظهار كــرد: «به طور كلى 

بايد گفت ديپلمات ها بدون دستورالعمل 
هيچ كارى انجــام نمى دهند و با توجه 
اينكه مأمور كشورشــان محســوب  به 
مى شــوند در چارچــوب دســتوالعمل 

ذكرشده حركت مى كنند».

 عراقچى يا شمخانى؟
حال اين ســؤال پيش مى آيــد كه اگر 
شمخانى آنچه را كه در جلسه غيرعلنى 
مجلس گفته شــده است و تالشى را كه 
دولت براى وصل كردن خودش به بيت 
رهبرى داشته، تكذيب كرده است، پس 
چرا عراقچى ســعى دارد بگويد كه آنچه 
پس از خروج آمريكا از برجام در كشور 
اتفاق افتاد، با نظر مســاعد رهبرى و در 
از بيت  چارچوب دستورعمل صادرشده 

ايشان رخ داده است؟
آيا همان طور كه برخى نمايندگان مجلس 
مثل كريمى قدوسى و سالك و كوچكى نژاد 
و حتى خيلــى از نمايندگان اصالح طلب 
معتقدنــد دولت اين بار هم ســعى دارد 

بــا دوپينــگ بيت رهبرى 
چهارقلويش  لوايح  تصويب 
را از مجلس بگيرد و تكرار 
اظهار نظرهايى مشابه ناطق 
و عراقچى و شمخانى را در 
روزهاى آينده هم خواهيم 
ديــد؟ هيچ بعيد نيســت 
كــه در آينــده اى نزديك 
تصويرى از كريمى قدوسى 
يا  ابوترابى  ابوالفضــل  يــا 
ديگر نمايندگان مجلس را 
ببينيم كه دست نوشته اى 
باالى سر گرفته و روى آن 
نوشته شده است: «مجلس 
و  الريجانــى  تصميــم  از 
شمخانى و حجازى تبعيت 
كرد در FATF، ما نكرديم». 
اين  اميدواريــم  هرچنــد 

بار مجلس به آنچــه منويات واقعى رهبر 
انقالب اســت عمل كند و حداقل به اروپا 

اعتماد نكند.

اين روزها باز هم ادعاى اذن داشتن از رهبرى در مسائل حساس شنيده مى شود  

FATF كريمى اصفهانى: حجاريان جنگ دوپينگ دوباره دولتى ها براى تصويب
روانى را زود شروع كرده است

خبرآناليــن: عضو جبهه پيروان خــط امام و 
رهبرى در واكنش به اظهارات سعيد حجاريان كه 
گفته بود جناح راست چهار سناريوى به استعفا 
رساندن دولت، اجراى طرح عدم كفايت رئيس 
جمهور، اعمال فشار و پرونده سازى را براى مقابله 
با روحانى پيگيرى مى كند، گفت: جناح سياسى 
حاكم در قــدرت، وقتى به پايان دوره هر رئيس 
جمهورى مى رســد، فرافكنى را شروع مى كند. 
روســاى جمهور در ايام انتخابــات وعده هايى 
مى دهند، اما وقتى جناح حامى مى بيند كه آن 
وعده ها تحقق پيدا نكرد، مى گردد تا كســى را 
پيدا كند و همه تقصيرها را به گردن او بيندازند. 
در واقع آقاى حجاريان مى خواهد جناح راســت 
را عامل اجرايى نشــدن وعده هــاى دولت آقاى 
روحانى معرفى كند، اما اين روش ها نخ نما شده 
است. حجاريان جنگ روانى عليه جريان اصولگرا 

را زود شروع كرده است.

عباس عبدى: بايد اذعان كرد 
دولت ضعيف شده است

ايران: عباس عبدى گفت: شــعارهايى درباره 
برجام داده شد كه واقعى نبود، يعنى برجام بيش 
از آنچه بود، برجسته شد. رئيس جمهورى و دولت 
نبايد براى عبور از مشــكالت، برجام را بيش از 
ظرفيت آن، برجسته مى كردند. اين واقعيتى است 
كه بايد به آن پرداخــت و اذعان كرد كه دولت 

ضعيف شده است. 

زيبا كالم: چون ثروتمندم بدون 
حقوق هم راحت زندگى مى كنم

اعتماد: صادق زيباكالم درباره بازنشستگى خود 
از دانشگاه تهران و آينده كارى اش گفت: برخالف 
همه در جمهورى اســالمى كه دوســت دارند 
بگويند مستضعف هستيم، از طرف خانواده پدرى 
و مادرى بسيار ثروتمندم و اگر حقوق دانشگاه را 
هم نگيرم، با فرزندانم تا آخر عمر مى توانيم خيلى 
راحت زندگى كنيم. اگر گروه علوم سياسى بگويد 
من توانمندى ندارم، من مى روم و پشت سرم را 
نگاه نمى كنم. اما در صورتى كه گروه علوم سياسى 
بر توانايى تدريس من اذعان كند، اعتراض قانونى 

به تصميم رئيس دانشگاه خواهم كرد.

چهره ها

عراقچى:به طور 
كلى بايد گفت 

ديپلمات ها بدون 
دستورعمل 

هيچ كارى انجام 
نمى دهند و با 

توجه به اينكه 
مأمور كشورشان 

محسوب مى شوند 
در چارچوب 
دستوالعمل 

ذكرشده حركت 
مى كنند
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فرمانده كل قوا:
ارتش جمهورى اسالمى ايران در ميان ارتش هاى همگن 

خود در هر نقطه عالم، يك ارتش ممتاز است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا ارحم الراحمين

  سه شنبه  1 خرداد 1397  6 رمضان 1439 22 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8691    

ونزوئاليى ها به جانشين چاوز رأى دادند

دوباره مقاومت، دوباره مادورو
 بين الملل  «نيكالس مادورو» با كسب حدود 
68 درصــد آرا در انتخابات رياســت جمهورى 
ونزوئال به پيروزى رسيد و براى يك دوره 6 ساله 
ديگر در اين مقام ابقا شد.براساس اعالم شوراى 
ملــى انتخابات ونزوئال، «هنــرى فالكون» نامزد 
مخالف دولت ونزوئال، 1/21 درصد آرا را در اين 

انتخابات به دست آورده است.
در پى اعالم نتايج، فالكون روند انتخابات ونزوئال 
را رد كرد و خواســتار برگزارى دوباره آن شد.در 
ايــن انتخابات چهار نامزد اصلى با هم به رقابت 
پرداختند كه مــادورو و فالكون رقباى اصلى و 
جدى بودند.«خاوير برتوچى» ديگر نامزد مخالف 
بود كه وى نيز اندكى بعد از پايان انتخابات، آن 
را محكوم كرد و برگــزارى انتخابات ديگرى را 
خواستار شد.انتخابات ونزوئال در شرايطى برگزار 
شد كه ائتالف مخالفان دولت، انتخابات را تحريم 

كرده بود.
آنان مادورو را عامل مشكالت اقتصادى كنونى در 
ونزوئال مى دانند و اين در حالى است كه بسيارى 
از مردم ونزوئال خواستار ماندن مادورو در قدرت 

هستند.
نيكالس مادورو در دوران رياست جمهورى خود 
با اقداماتى چون طرح ملى مســكن براى افراد 
محــروم، حمايت از خرده كشــاورزان و مبارزه 
با فســاد در شركت نفت ونزوئال، گام هايى را در 
جهت بهبود شرايط برداشته است. وى همچنين 
بر مبارزه با امپرياليســم و ماندن بر آرمان هاى 

انقالب چاويسم تأكيد دارد.

 صف آراى مخالفان عليه مادورو
اكنون با اعالم پيروزى قطعى نيكوالس مادورو بار 
ديگر صف آرايى ها عليه وى آغاز شده است. اين 
در حالى است كه ونزوئال مدت هاست با فشارها و 
مداخالت مداوم آمريكا و متحدانش مواجه است 
و مخالفان داخلى مادورو نيز از سوى واشنگتن 

حمايت مى شوند.
به راه انداختن جنگ اقتصادى و اعمال تحريم 
از جملــه حربه هاى آمريكا براى براندازى دولت 

چپ گراى مادورو بوده است.
«ارناندو كالبو اســپينا» روزنامه نگار كلمبيايى 
در اين باره مى گويــد: آنچه اكنون براى ونزوئال 
رقم خورده قابل توجه اســت، چرا كه عليه اين 
كشور، فرآيند انتخاباتى و منابع طبيعى اش جنگ 
به راه افتاده اســت، آن ها مى خواهند بار ديگر از 
منابع طبيعى ونزوئال بهــره ببرند.با وجود همه 
موانع، مادورو توانسته است با راهكارهايى چون 
تقويت مشــاركت با چين و روسيه و ايجاد پول 
الكترونيك تا حدى از فشار مشكالت در ونزوئال 

بكاهد. اكنــون نيز بار ديگر مــادورو به عنوان 
رئيس جمهورى ونزوئال از ســوى مردم انتخاب 
شــده و همزمان با اعالم اين نتايج، واشــنگتن 
همســو با مخالفان داخلى اعالم كرده است كه 
نتايج انتخابات را نمى پذيــرد و درصدد اعمال 

تحريم هاى جديد بر اين كشور است. 

 آمريكا و بازهم گزينه اعمال
 نظام تحريم ها ضد ونزوئال

مقامات واشنگتن حتى از وجود 
گزينه نظامى بــراى مقابله با 
مادورو ســخن گفته اند. نيكى 
هيلى، نماينده دائم آمريكا در 
سازمان ملل متحد در حساب 
توييتــرى خود نوشــت: زمان 
رفتن براى مادورو فرا رســيده 
با  است.مادورو خواهان مذاكره 
مخالفان داخلى و حل مشكالت 
به طريق دموكراتيك است، اما 
منافع آمريــكا و متحدانش در 
آمريكاى التيــن بويژه ونزوئال 

براندازى دولت هاى چپ گرا را مى طلبد. از اين 
رو به نظر مى رسد راه سختى پيش روى مادورو 
و همراهانش است.ونزوئال از دو دهۀ پيش يعنى 
از سال 1999 كه هوگو چاوز قدرت را به دست 
گرفت و نظام سوسياليســتى را در اين كشــور 
پايه ريزى كرد، با فشارهاى مداوم آمريكا مواجه 

است. 

 مادورو پرچمدار وحدت ملى در ونزوئال
«نيكوالس مادورو» رئيــس جمهورى ونزوئال 
(55 ساله) توانســته است همۀ چپگراها را با 
ملى گرايان، مخالفان امپرياليســم آمريكايى، 
حاميان حقوق زنان، كارمندان بخش دولتى، 
اتحاديه هــاى ماهيگيران و برخى از بورژوازها 
در يكجا جمع كند.«مــادورو» با وجود جنگ 
اقتصادى ســنگينى كه نظام ســرمايه دارى 
جهانــى (اياالت متحــده آمريــكا، اتحاديه 
اروپــا و برخى از كشــورهاى 
كشــورهاى  ســازمان  عضو 
آمريكايــى) عليــه ونزوئــال 
بــه راه انداخته انــد، كارنامۀ 
درخشــانى در تأمين حقوق 
كارگــران، بوميان و اقشــار 

محروم دارد.
از  بخشــى  ذيــل  مــوارد 
دســتاوردهاى مادورو اســت: 
طــرح ملى مســكن با هدف 
ســاخت 3 ميليــون واحــد 
مســكونى براى افراد محروم، 
حمايــت از خرده كشــاورزان، 
مبارزه با فساد در شركت نفت ونزوئال (مهم ترين 
بخش اقتصادى كشــور) و فراهم كردن زمينۀ 
مشــاركت 98 درصــد از واجدين شــرايط در 
انتخابــات بخصوص واجدين شــرايط مناطق 
روســتايى و فقيرنشــين. مناطقى كــه عمدتاً 
حامى چاوزيسم است و خود مادورو نيز سمبل 

چاوزيسم است.  
ناتوانِى مســلِّم راســتگرايان از پيشــتازى در 
انتخابات، امروز امپرياليســم را واداشــته كه از 
خواسته هاى خود دست بكشــد و به جاى آن 
خواهان برگزار نشدن انتخابات به بهانۀ گسترش 
آشــوب و اغتشاش و فشــار دولت كاراكاس به 

رهبران اپوزيسيون شود. 
ســازمان كشــورهاى آمريكايى - گروه ليما 
(گروه حل بحران ونزوئــال) ابتداى اين هفته 
درپى نشســت فوق العادة خــود در پايتخت 
مكزيك بــراى بررســى مســئله ونزوئال در 
بيانيــه اى به مقامات كاراكاس هشــدار داد و 
از ونزوئال خواســت كه از برگــزارى انتخابات 
در روز 20 مه 2018 خوددارى كند.ســازمان 
كشورهاى آمريكايى، تشــكيالتى با عضويت 
نظام هاِى راستگرايان تحِت سلطۀ آمريكا است 
و از واشــنگتن دستور مى گيرد.همچنين «اوو 
مورالس» رئيس جمهــور چپگراى بوليوى در 
شــبكه اجتماعى توييتر نوشت سرويس هاى 
اطالعاتى آمريــكا براى كودتــاى نظامى در 
ونزوئال تالش مى كنند و بعيد نيست كه ارتش 

آمريكا به ونزوئال حمله كند.
مردم ونزوئال همچون ديگر ملت هاى آمريكاى 
التين به خوبى از نيت تجاوزكارانۀ هميشــگى 
«امپرياليسم» آگاه هستند و مى دانند امپرياليسم 
در مناطقى كه براى واشنگتن ُحكم مناطق مهم 
و قابل سيطره دارد، با هر جنبش آزاديخواهانه اى 

مقابله خواهد كرد.

اخبار جهان اسالم

حماس: در مقابل شهادت 
عويسات بى  اعتنا نخواهيم بود

العالم: مسئول پرونده اسرا در جنبش حماس 
اعالم كرد مقاومت در قبال شــهادت عيسى 
عويسات، اسير فلســطينى، در زندان رژيم 

صهيونيستى بى اعتنا نخواهد بود.
تلويزيــون المياديــن همچنين بــه نقل از 
كميته هــاى مقاومت فلســطين اعالم كرد، 
شهادت عزيز عويســات اسير فلسطينى در 
زندان رژيم صهيونيســتى، وحشيگرى اين 
رژيم و فشــار هايى را كه اســراى فلسطينى 

تحمل مى كنند آشكار كرد.
اين در حالى اســت كه تلويزيون الجزيره نيز 
به نقل از كميته اسراى فلسطينى اعالم كرد، 
عزير عويسات به دليل قصور عمدى در ارائه 
خدمات پزشكى در زندان رژيم صهيونيستى 

به شهادت رسيده است.

ديدار «صدر» و «العامرى» 
در بغداد

تسنيم: هــادى العامرى رئيس سازمان بدر 
و رئيس ائتــالف «الفتح» در بغداد با مقتدى 
صدر ديدار كرد. بر اساس اين گزارش، مقتدى 
صدر بر ضرورت تسريع در تشكيل دولت به 

منظور ارائه خدمات به ملت تأكيد كرد.
صدر افزود: تصميم براى تشكيل دولت بايد 
تصميمى ملى باشد و مشاركت همه گروه هاى 
پيروز در تشــكيل دولت آينده حايز اهميت 
است.العامرى نيز در اين ديدار پيروزى ائتالف 
ســائرون در انتخابات پارلمانى را به مقتدى 

صدر تبريك گفت.

حمايت «جنبالط» از ادامه 
رياست «برى» در پارلمان لبنان

فــارس: وليــد جنبــالط رئيــس حزب 
«سوسياليســت ترقى خواه » پس از ديدار با 
«نبيه بــرى» رئيس پارلمان در «عين التينه» 
(مقر رياســت مجلس) اعالم كرد اين حزب، 
برى را براى رياســت دوره بعدى پارلمان نيز 
انتخــاب خواهد كرد.جنبالط در پاســخ به 
پرسشــى درباره حمايت او از انتخاب «ايلى 
الفرزلى» به عنوان معاون رئيس پارلمان، در 
حالى كه الفرزلى رقيب انتخاباتى حزب وى در 
بقاع غربى بوده است، به روزنامه «الجمهوريه» 
گفت: روابــط ما با نبيه بــرى باالتر از همه 
اين هاســت، انتخابات پارلمانى را پشت سر 
گذاشتيم و من از انتخاب نبيه برى به عنوان 

رئيس پارلمان حمايت مى كنم.

فرودگاه «جيزان» هدف موشك  
بالستيك يمن قرار گرفت

فارس: يگان موشــكى ارتش و كميته هاى 
مردمى يمن، يك فروند موشك بالستيك از 
نوع «بدر1» به ســوى فــرودگاه «جيزان» در 

عمق خاك سعودى شليك كرد.
پايگاه خبرى شبكه «المسيرة» يمن با انتشار 
ايــن خبر به نقل از يك منبــع آگاه نظامى 
نوشت كه اين موشك با دقت بااليى به هدف 

اصابت كرده است.
اما پايگاه خبرى شــبكه «الجديد» به نقل 
از شــبكه «االخبارية» عربســتان نوشــت 
كه پدافند هوايى عربســتان، اين موشــك 
بالســتيك را در آسمان جازان، رهگيرى و 

منهدم كرده است.
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توافق اوليه اعراب با طرح موسوم به «معامله قرن»

صحراى سينا، خانه  اجبارى مردم غزه!

گزارش خبرى

كه  كردند  فاش  زبان  عبرى   رسانه هاى  بين الملل    
با طرح  مصر  و  قطر  امارات،  عربستان سعودى،  سران 
رئيس جمهورى آمريكا موسوم به «معامله قرن»، كه ماه 

ژوئن اعالم خواهد شد، موافقت كرده اند.
ســايت خبرى «دبــكا» به نقــل از دو مقام ارشــد در 
واشــنگتن و تل آويو، گزارش داد طــرح «دونالد ترامپ» 
رئيس جمهورى آمريكا براى حل منازعه فلسطينيان و 
رژيم صهيونيستى، اواسط ماه آينده ميالدى اعالم خواهد 
شد؛ حتى اگر فلســطينيان دستور كار كلى اوليه آن را 
رد كنند، ولى اين طرح با تمامى بندهايش در ماه ژوئن 

ارائه خواهد شد.
بــر اين اســاس، دونالد ترامپ طرح خــود را با «محمد 
بن ســلمان» وليعهد ســعودى، «محمد بن زايد» وليعهد 
امــارات، «تميــم بن حمد» اميــر قطــر و «عبدالفتاح 
السيســى» رئيس جمهورى مصر و همچنين «بنيامين 
نتانياهو» نخست وزير رژيم صهيونيستى مورد رايزنى قرار 

داده است.
دبكا به نقل از منابع ويژه خود، تصريح كرد كه از «رجب 
طيب اردوغان» رئيس جمهورى تركيه نيز براى مشاركت 
در اين نشست ها و رايزنى  درباره طرح ترامپ دعوت شد، 
ولــى وى اين دعوت را به دليل «رويارويى مرگبار» رژيم 

صهيونيستى عليه جنبش حماس در نوار غزه، رد كرد.
سايت دبكا در گزارشى در تاريخ 27 آوريل گذشته، بيشتر 
بندهاى طرح «معامله قــرن» را فاش كرده بود. بندهاى 
طرح مذكور كه انتظار مى رود در ماه ژوئن اعالم شود، به 

اين ترتيب است:
1- دولت فلسطين، با حاكميت محدود، در نيمى از كرانه 

باخترى و سرتاسر نوار غزه تشكيل خواهد شد.
2- رژيم صهيونيستى، مسئوليت امنيتى بخش اعظمى 
از كرانه باخترى و گذرگاه هاى مرزى را بر عهده خواهد 

داشت.
3- دره اردن تحــت حاكميت رژيم صهيونيســتى قرار 
خواهد گرفت و اين رژيم ماموريت سيطره نظامى بر آن 

را بر عهده خواهد گرفت.
4- تمامــى محله هاى عرب نشــين در قدس شــرقى، 
جــز «المدينــه القديمه» كه بخشــى از «قــدِس رژيم 
صهيونيســتى»(!) خواهد بود، به دولت فلسطين واگذار 

خواهد شد.
5- ابو ديس در شــرق قدس، پايتخت پيشنهادى براى 

دولت فلسطين خواهد بود.
6- فلسطين و اردن در نظارت دينى بر مساجد «المدينه 

القديمه» مشاركت خواهند كرد.
7- غزه به دولت جديد فلســطين ملحق خواهد شــد 

مشروط بر اينكه حماس خلع سالح شود.
8- بنــدى در طرح مبنى بر «حق بازگشــت» آوارگان 
فلسطينى وجود ندارد، ولى ســازوكارى براى پرداخت 
غرامت و نظارت جامعه جهانى به آن ها تدوين خواهد شد.
9- به رسميت شناختن رژيم صهيونيستى به عنوان يك 
كشور براى ملت يهودى و فلسطين با حاكميت محدود 

به عنوان كشورى براى فلسطينيان.

گرچه دولت آمريكا به صورت آشكار در خصوص نوارغزه 
و تكليف اين منطقه در توافق قرن سخن نمى گويد، اما 
براساس گزارش هاى منتشر شده در رسانه هاى عبرى و 
اظهارات مسئوالن رژيم صهيونيستى به نظر مى رسد كه 
روايت تبديل نوارغزه به شريان اصلى دولت فلسطين و 
اضافه كردن بخش هايى از اراضى مصرى در سيناء به اين 
منطقه به عنوان سرزمين مردم فلسطين روايتى نزديك 

به واقعيت باشد.
در همين حال العربى الجديد نيز گزارش داده كه مصر 
هم در حال بررسى ســاخت بندر و اردوگاه العريش در 
شمال سيناء و در نزديكى نوارغزه است تا به اين ترتيب 
مركز ثقل دولت فلسطين در نوارغزه خواهد بود و بندر و 
فرودگاه العريش هم تحت اختيار دولت فلسطين خواهد 
بود و در صورت اجرايى شــدن اين بندها ضربه مهلك 
به پرونده فلســطين و حقوق مردم آن وارد شده و رژيم 
صهيونيستى به راحتى مى تواند قدس و كرانه باخترى را 

به ديگر اراضى اشغالى ملحق كند.

روسيه نخستين نيروگاه هسته اى 
شناور جهان را به آب انداخت

روسيه  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
براى حفظ ذخايــر نفت و گاز خود 
در قطب شــمال و همچنين تثبيت 
موقعيت نظامى خود در اين منطقه، 
نيروگاه هسته اى شناور  از نخستين 
جهــان رونمايى كرد. ايــن نيروگاه 
شناور توسط شركت «روس اتم» در 
سن پترزبورگ ساخته شده و پس از سوختگيرى در بندر مورمانسك عازم 
سيبرى خواهد شد. طبق گزارش رسانه هاى روسى، نيروگاه هسته اى شناور 
روسيه داراى دو راكتور بوده و قادر به توليد 35 مگاوات برق است كه انرژى 

كافى را براى حدود 200 هزار نفر تأمين مى كند.

وقوع انفجار مهيب در پايتخت جمهورى آذربايجان
اســپوتنيك: باكو پايتخت جمهورى آذربايجان بر اثر انفجارى مهيب به 

لرزه درآمد.
ايــن انفجــار در داخل يك كافه اى در بازار فروش لــوازم يدكى خودرو و 
در نزديكى مركز خريد «اِليت» به وقوع پيوســته اســت.وزارت بهداشــت 
جمهــورى آذربايجان در بيانيــه اى در اين خصوص اعالم كرد: تا كنون 2 
جســد در اين مكان پيدا شده و 2 مجروح نيز كه دچار سوختگى شديدى 
شــده اند، به بيمارســتان انتقال يافته اند.در ادامه بيانيه وزارت بهداشت 
جمهورى آذربايجان آمده اســت: حال اين دو زخمى وخيم اســت.پليس 
جمهورى آذربايجان اعالم كرد كه در حال بررسى ابعاد مختلف اين حادثه 

است.

فرانسه 6 واحد توپخانه 
در شمال سوريه مستقر كرد

آناتولى: در حالى كه اظهارات ضد و نقيضى از حضور نظاميان فرانسوى در 
شمال سوريه و شــهر منبج توسط مقامات پاريس و آنكارا بيان مى شد اما 
نيروهاى ويژه فرانســوى اخيرا 6 آتشبار توپخانه اى جديد در مناطق تحت 

كنترل يگان هاى مدافع خلق (YPG) نزديك مرز عراق مستقر كرده اند.
نيروهاى فرانسوى كه از حاميان شبه نظاميان ُكرد در شمال سوريه هستند، 
اين توپخانه ها را در روســتاى «باغوز» در اســتان «ديرالزور» مستقر كرده و 

حتى چند شليك آزمايشى نيز با آن ها انجام داده اند.
پيشــتر نشــريه فرانســوى «ماريان» گزارش داده بود كه امانوئل ماكرون 
مصمم به مقابله با عمليات «شــاخه زيتون» تركيه است و قصد دارد «براى 

حمايت از كردهاى سوريه» به منبج نيرو اعزام كند.

كره جنوبى: امكان توقف رزمايش مشترك
 با آمريكا وجود ندارد 

كره  دفــاع  وزارت  اســپوتنيك: 
جنوبى در بيانيــه اى امكان توقف 
رزمايش نظامى اين كشور و آمريكا 
در شــبه جزيره كــره را رد كرد.در 
بيانيه صادره از ســوى وزارت دفاع 
كره جنوبــى در اين خصوص آمده 
اســت: موضع ما دربــاره برگزارى 
رزمايش نظامى مشــترك و ساالنه 

با آمريكا تغييرى نكرده است.
بيانيه وزارت دفاع كره جنوبى مى افزايد:اين رزمايش جنبه دفاعى داشــته 
و تصميم ســئول بر آن اســت تا حوزه كنونى رزمايش مذكور را نيز حفظ 
كند.اين در حاليست كه كره شمالى پيشتر در اعتراض به رزمايش نظامى 
مشــترك ميان واشنگتن و سئول از لغو ديدار ميان مقامات دو كشور خبر 

داده بود.

پس از بررسى شكايات رخ داد؛
نتايج 103 حوزه راى گيرى

 انتخابات 2018 عراق باطل اعالم شد
عالى  كميســارياى  الســومريه: 
انتخابات عراق از ابطال نتايج  103 
مركز اخــذ راى انتخابات پارلمانى 

2018 اين كشور خبر داد.
33 شــكايت از مجموع شــكايات 
پارلمانى  انتخابات  ارائه شده درباره 
2018 قرمــز محســوب شــد كه 
در نتيجــه آن نتايــج 103 مركــز 
رأى گيرى در استانهاى االنبار، نينوا، صالح الدين، بغداد و اربيل لغو شد.در 

بيانيه كميسارياى عالى انتخابات عراق آمده است:
 شــوراى كميســاريا به شــكاياتى كه تعداد آنها بالغ بــر 1436 مورد در 
رأى گيرى سراسر عراق، راى گيرى خاص(ويژه نظاميان) و نيز عراقى هاى 
خارج كشــور مى شد؛ رســيدگى كرد كه 33 مورد شكايت قرمز تشخيص 
داده شد كه پس از نتايج 103 مركز راى گيرى در استانهاى االنبار، نينوا، 

صالح الدين، بغداد و اربيل باطل اعالم شد.

مخالفت ترزا مى
 با برگزارى مجدد همه پرسى اسكاتلند

وزير  نخســت  مى»  «ترزا  رويترز: 
انگليس معتقد اســت كــه اكنون 
زمان مناســبى براى مطرح شــدن 

بحث همه پرسى اسكاتلند نيست.
سخنگوى نخســت وزير انگليس با 
تائيد اين مطلب گفت: اكنون زمان 
آن نيســت كه همه پرسى ديگرى 
در خصوص استقالل داشته باشيم. 

هيچ كس اشتياقى براى اين كار ندارد.
اين اظهارات در واكنش به گفته هاى نيكال اســترجن وزير اول اســكاتلند 
است كه روز گذشته از احتمال برگزارى مجدد همه پرسى اسكاتلند سخن 
گفته بود.وزير اول اســكاتلند در مصاحبه با شــبكه تلويزيونى «آى تى وى» 
اعــالم كرد: پس از نهائى شــدن توافق خــروج انگليــس از اتحاديه اروپا 

(برگزيت) استقالل اين منطقه را مورد بررسى مجدد قرار خواهد داد.
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روزنامه هاى جهان

يواس اى تودى
روزنامه يواس اى تودى چاپ 
آمريكا در ادامه پرونده بررسى 
مهم ترين وقايــع آمريكا در 
ســال 1968 به مناســبت 
پنجاهمين سالگرد اين سال 
تاريخــى و پرحادثــه براى 
اياالت متحده، مبارزات براى 
عدالت اقتصادى را در آن سال 

مورد بررسى قرار مى دهد. اين روزنامه با انتشار عكسى تاريخى 
از رابرت كندى ســناتور و برادر رئيس جمهور وقت كه در حال 
قسمت كردن تكه اى نان با سزار چاوز رهبر حزب كارگر است 
كه بعد از 25روز اعتصاب خود را در مبارزه براى عدالت اقتصادى 
پايان داد، نقش اين اتفــاق را در راه مبارزات عدالت اقتصادى 

آمريكا مورد واكاوى قرار مى دهد.

نيوزويك
هفته نامــه نيوزويــك در 
با  خود  شــماره  تازه ترين 
انتشار طرحى جالب توجه 
از كيم جونــگ اون رهبر 
كره شــمالى بر روى جلد 
ويژه  پرونــده اى  در  خود، 
كشــور  اين  موضع  تغيير 
در مقابل جهــان را مورد 

بررســى قرار مى دهد. اين نشريه با تيتر «هنر امضاى قرارداد»، 
نيم نگاهى به مشــهورترين كتاب پيرامون استراتژى با عنوان 
«هنر رزم» نوشــته سان تزو در پنج قرن پيش از ميالد داشته 
و اين پرســش را مطرح مى كند كه چرا هيچكس از اين زاويه 
نگاه نمى كند كه كيم جونگ اون زرنگ ترين فرد در بين تمامى 

طرف هاى دعواى اخير است؟

فايننشيال تايمز
روزنامــه فايننشــيال تايمز 
انگليس در گزارشــى  چاپ 
به مشكالت پيش آمده براى 
مالك ميلياردر روسى باشگاه 
فوتبال چلســى يعنى رومن 
آبراموويچ مى پــردازد كه به 
ضد  سياســت هاى  خاطــر 
روسى اخير انگليس نمى تواند 

به انگليس سفر كند. اين روزنامه در گزارشى به تالش انگليس 
براى عقب نيفتادن از برنامه ســامانه ماهواره اى ناوبرى جهانى 
گاليلئو كه توســط اتحاديه اروپا در دســت ساخت است خبر 
مى دهد كه پس از خروج بريتانيا از اتحاديه اروپا، اين كشور از 
آن كنار گذاشــته خواهد شد؛ به همين دليل بريتانيا در تالش 

است با همكارى با استراليا سيستم رقيبى براى گاليلئو بسازد.

روزنامه يواس اى تودى چاپ 
آمريكا در ادامه پرونده بررسى 
مهم ترين وقايــع آمريكا در 
 به مناســبت 
پنجاهمين سالگرد اين سال 
تاريخــى و پرحادثــه براى 
اياالت متحده، مبارزات براى 
عدالت اقتصادى را در آن سال 

هفته نامــه نيوزويــك در 
با  خود  شــماره  تازه ترين 
انتشار طرحى جالب توجه 
از كيم جونــگ اون رهبر 
كره شــمالى بر روى جلد 
ويژه  پرونــده اى  در  خود، 
كشــور  اين  موضع  تغيير 
در مقابل جهــان را مورد 

روزنامــه فايننشــيال تايمز 
انگليس در گزارشــى  چاپ 
به مشكالت پيش آمده براى 
مالك ميلياردر روسى باشگاه 
فوتبال چلســى يعنى رومن 
آبراموويچ مى پــردازد كه به 
ضد  سياســت هاى  خاطــر 
روسى اخير انگليس نمى تواند 

پيشخوان/  امير محمد سلطان پور

 هــادى العامرى رئيس سازمان بدر 

سن پترزبورگ ساخته شده و پس از سوختگيرى در بندر مورمانسك عازم 

به راه انداختن 
جنگ اقتصادى و 

اعمال تحريم از 
جمله حربه هاى 

آمريكا براى 
براندازى دولت 

چپ گراى مادورو 
بوده است
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