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يكى از ادعاهاى وزير خارجه جديد آمريكا در نطق دو روز پيشــش اين بود كه ايران 
موجب ترويج تروريسم در سوريه شده و به همين دليل اين كشور تبديل به منطقه 
كشتار شده است. آيا پ مپئو درست مى گويد؟ با بررسى چند محور مى توان فهميد كه 

حضور كدام كشور موجب تشديد تروريسم ...

چگونه آمريكا سوريه را
به منطقه كشتار تبديل كرده است؟

سخنگوى كميسيون امنيت ملى: اليحه TF استعمارى است 

مقاومت نمايندگان در برابر اليحه ضد مقاومت

 قدس  توليت آســتان قدس رضوى با 
اشاره به ضرورت بهره گيرى از ظرفيت هاى 
عظيم داخلى براى پيشرفت كشور گفت: 

نبايد جامعه را اسير برجام كنيم به گونه اى 
كه با يك اخم آمريكا و خروج آن، كشور 
متوقف شود. حجت االسالم و المسلمين 

سيد ابراهيم رئيسى صبح امروز در مراسم 
تكريم و معارفه رئيس دانشگاه بين المللى 
امام رضــا(ع)، اظهار داشــت: جامعه ما 

جامعه اى پرتالش و بالنده اســت كه با 
استفاده از ظرفيت هاى عظيمش را اسير 

دست برجام ...

 ............ صفحه 7

سازمان ميراث فرهنگى قاچاق 
نسخ خطى را قبول ندارد 

اما ماجرا همچنان ادامه دارد

چوب حراج
بر تن نسخه هاى 

خطى وطنى

 حجت االسالم و المسلمين رئيسى 

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 5 ............ صفحه 4

 

 واليتعهدى؛ توطئه ناكام مأمون براى امام رضا
 معارف  در ســال 200هجرى امام رضا(ع) به اجبار از مدينه به مرو آمدند. در عضو هيئت علمى دانشگاه قرآن و حديث در گفت و گو با قدس تشريح كرد

مرو مأمون ابتدا پيشنهاد خالفت را به حضرت داد كه با واكنش منفى امام رضا(ع) 
روبه رو شد. پس از آن مأمون به امام واليتعهدى خود را پيشنهاد داد. اين پيشنهاد 

 ............ صفحه 11نيز با پاسخ منفى امام روبه رو شد، ولى با اصرار ...

 ............ صفحه 3

 ............ صفحه 10

نيازادبيات انقالب  به پشتوانه نظرى
«آلورا»ى عالى نسب 

عليه والور انگليسى 14مرِد روزهاى سخت 15 16
به بهانه پخش مستند پرتره « عالى نسب» نيم نگاهى به زندگى «حجت االسالم حسنى» 

امام جمعه سابق اروميه

:امام على
گواراترين 

زندگى، 
دور افكندن 

تشريفات است. 
غررالحكم، ص 191
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گفت و گو با محمدرضا وحيدزاده
  نويسنده «سبك شناسى هنر انقالب» 

روايتى درباره «سارا محمدقاسم» پزشكى كه همراه همسرش 
حضور در مناطق محروم را به زندگى در كانادا ترجيح دادند

طبابت، زير خط محروميت
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  چهارشنبه 2 خرداد 1397  7 رمضان 1439 23 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8692    

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

تهديد كشورهايى هستند كه 15 هزار كالهك هسته اى دارند    مهر: رئيس جمهور تركيه در واكنش به اظهارات وزيرخارجه آمريكا عليه ايران، گفت: تهديد واقعى كشورهايى هستند كه كالهك هسته اى 
در اختيار دارند. به گزارش يورونيوز، رجب طيب اردوغان در واكنش به اظهارات «مايك پمپئو»، كشورهايى را كه داراى سالح هسته اى هستند، تهديدى براى جهان دانست و از آمريكا براى خروج از توافق هسته اى 

سال 2015 با ايران انتقاد كرد. اردوغان گفت: كسانى كه بيش از 15 هزار كالهك هسته اى دارند، تهديدى براى جهان هستند. 

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

محمدباقــر    آرش خليل خانــه 
نوبخت، سخنگوى دولت در نشست هفتگى 

خود به پرسش هاى خبرنگاران، پاسخ داد.
وى در ابتداى سخنانش با اشاره به اظهارات 
گستاخانه و مواضع ضد ايرانى مايك پمپئو 
وزيرخارجــه آمريــكا و با تأكيــد بر اينكه 
سياست ها و اقدامات اياالت متحده و اقمارش 
براى تضعيف جمهورى اسالمى در 40 سال 
گذشــته محكوم به شكســت بوده است، 
اظهارداشت: بنيه دفاعى و اقتصادى ايران در 
اين مدت بسيار كارآمدتر شده و بنابر گزارش 
صندوق بين المللــى پول ايران هجدهمين 

اقتصاد بزرگ دنياست. 
نوبخت همچنين درباره امكان اضافه شدن 
آمريكا به مذاكرات جديد برجام تصريح كرد: 
با چه اميد و اطمينانى با آن ها مذاكره كنيم؟ 
كسانى كه زير مذاكرات قبلى كه در سازمان 
ملل تأييد شده است، مى زنند، تضمينى براى 
مذاكره وجود ندارد و آن ها شايستگى اين را 
ندارند كه پاى ميز مذاكره با ملتى بنشينند 

كه به عقود خود وفادار هستند.
معاون رئيس جمهور در ادامه يادآور شــد: 
موضع رســمى ايران نسبت 
بــه اظهارات پمپئو توســط 
رئيس جمهور بيان گرديد اما 
چند ســؤال از مسئوالن كاخ 
سفيد مطرح است كه شنيدن 
پاســخ هاى آن مى تواند براى 
افكار عمومى مهم باشد. سؤال 
نخست اينكه آيا آمريكايى ها 
موافق پيروزى انقالب اسالمى 
با شــعار نه شــرقى نه غربى 
بودند كه پاســخ آن را بايد از 
ژنرال هايزر بپرسند. ســؤال دوم اين است 
كه آيا اين اراده آمريكا بود كه باعث نابودى 
هواپيماها و بالگردهاى آن ها در طبس شد. 
ســؤال بعدى هم اينكه آيا در سال 60 كه 
مقامات و مردم عادى در عمليات  تروريستى 
منافقين به شــهادت  رسيدند، اين اقدامات 
جمهورى اســالمى را تضعيف كرد يا باعث 

قدرتمندتر شدن نظام ما گرديد؟
وى با بيــان اينكه ما مكتبــى داريم كه از 
ابتدا با تهديد و تحريم دشمنان مواجه شده 

است، گفت: آيا آن ها فكر مى كنند حاال كه 
دســتكش مخملى را از دست چدنى  خود 
بيرون آورده اند مردم ايران باور مى كنند كه 

آن ها خيرخواه هستند. 

رئيس سازمان برنامه و بودجه در ادامه با اشاره 
به اينكه آمريكايى ها نوسانات ارزى در ايران 
را به حساب نتيجه كارهاى خود مى گذارند، 
به سياست هاى جديد ارزى كشور اشاره كرد 

و اظهارداشت: تالش ما اين بوده كه تمام ارز 
مورد نياز كشور را شناسايى كنيم.

نوبخت با بيان اينكه صادرات نفتى به شكل 
قابل توجهى افزايش يافته است، گفت: ميزان 
واريزهاى نفتى به خزانه در فروردين امسال 
نسبت به فروردين سال گذشته، 99 درصد 

افزايش يافته است. 
وى در پاســخ به پرســش ديگــرى درباره 
اينكه در مورد دو تابعيتى ها رويكردى كه از 
دولت شاهديم انكار اين موضوع بوده اما در 
گزارش تحقيق و تفحص مجلس به حضور 
210 دوتابعيتى در دولت اشــاره و حتى در 
گزارش وزارت اطالعــات هم به حضور 37 
مدير دو تابعيتى تأكيد شده، بيان داشت: اين 
موضوع در مورد مديران دوتابعيتى بوده كه 
هيچ كدام آن ها مديران عالى كشور و اعضاى 

هيئت وزيران يا معاونان آن ها نيستند.

 مسئوالن به نمايندگان پاسخ داده اند
نوبخت در پاسخ به اين سؤال كه آيا باالخره 
رئيس جمهور براى پاســخ به پرسش هاى 
نمايندگان به مجلس خواهد رفت نيز گفت: 
موضوع اين اســت كه چه سؤالى قرار است 
پرسيده شود؟ پيشتر ده ها بار معاون رئيس 
جمهور در كميســيون هاى مختلف حاضر 
شده و به پرسش هاى مختلفى كه در حوزه 
كارى آن ها بود، پاســخ داده انــد. اما اينكه 
رئيس جمهور با اين همه مشغله در مجلس 
حضور پيدا كند و اين پرســش ها را جواب 

دهد، موضوع سؤال نمايندگان نيست.

 هر زمان اسد بخواهد مى رويم
سخنگوى دولت درباره اظهارات اخير پوتين 
رئيس جمهور روسيه در ديدار با بشار اسد 
مبنى بر لزوم خروج همه نيروهاى خارجى از 
سوريه و اين سؤال كه آيا ايران هم مخاطب 
ايــن جمله قرار دارد، اظهارداشــت: حضور 
مستشارى ايران به خواست سوريه بوده است 
و قبل از كشور روسيه، ايران اين كار را جهت 
مبارزه با تروريســت ها انجام داد. وى افزود: 
اگر سوريه نخواهد، به حضور مستشارى مان 
پايان مى دهيم و در اين باره تصميم مى گيريم 

و هيچ مشكلى نداريم. 

سخنگوى دولت در نشست خبرى: 

آمريكا شايستگى مذاكره با ايران را ندارد

 آقاى روحانى! گرانى بيداد مى كند، چرا به ملت وعده مى دهيد؟ اگر به سخنان 
و منويات رهبر انقالب گوش مى داديد وضعيت ما اين نبود. بترسيد از آن روزى 

كه مردم به شما پشت كنند.9150001751 
 لطفاً صداى ما را به گوش مســئوالن برســانيد. كاالها هر روز گران و توان ما 
هم براى خريد كمتر مى شود. گناه من كارگر چيست كه در ماه رمضان هم بايد 

شرمنده زن و فرزندانم باشم. 9350009377 
 جريان چيســت؟ چرا مجلس براى بررسى اليحه پالرمو بايد جلسه غيرعلنى 
برگزار كند؟ قصه كم كم دارد مانند داستان زاغ و روباه مى شود! 9390003589 
 در زمان طاغوت با اينكه اعتقادى نداشتند، راديو بويژه در ماه رمضان ساعت 13 
تا 14 را به سخنرانى اختصاص مى داد؛ اكنون هم خوب است اين كار انجام شود 
و در اين زمينه از نوارهاى خطباى قديم مثل مرحوم آقاى فلســفى هم استفاده 

شود.9150002742 
 دو سال پيش گوشت كيلويى 30 هزار تومان بوده و حقوق من نظامى 2ميليون 
تومان بود. اكنون قيمت گوشت و بيشتر اجناس دو برابر شده اما حقوق من فقط 
300 هزار تومان افزايش يافته است. انگار درست مى گويند كه سير از گرسنه بى 

خبر است. دولتمردان به فكر ما هم باشند.9150004341 
 آقاى روحانى در ســخنانى اعالم كردند كه آمريكا تصميم داشت با خروج از 
برجام ما را هم به خارج شدن از اين توافق ترغيب كند تا تحريم ها دوباره باز گردد. 
اين جمله چند معنى دارد. يعنى اگر اروپا هم بخواهد از برجام خارج شود ما خارج 
نمى شويم؟ يا به عبارتى ديگر بايد امتياز بدهيم تا آن ها هم از برجام خارج نشوند؟ 
اين نشان مى دهد كه آن ها با دسيسه چينى از قبل برنامه ريزى كردند كه ايران 

را به تسليم شدن وادار كنند. 9170007520 
 دو ماه كه به انتخابات رياســت جمهورى مانده بود موضوع پديده جدى شد؛ 
مســئوالن آن زمان قول دادند كه به زودى پديده وارد بورس شــده و مشــكل 
سهامداران آن برطرف شود. اكنون يك سال از آن وعده هاى سر خرمن گذشت و 

هيچ خبرى نيست. پنج سال چشم انتظارى كم نيست.9150005911 
  آقاى نوبخت! فقط با يك روش مى شود با آمريكا تعامل كرد. ميلياردها تومان 
پول هاى اختالس شده را به ترامپ پول پرست و وزيرخارجه آمريكا بدهيد، چون 
آن ها فقط پول را مى شناســند؛ همان كارى كه سردمداران آل سعود كردند و با 
پرداخت رشوه حادثه 11سپتامبر را به ايران نسبت دادند. با اين اوصاف، اگر بن 
ســلمان و بن جبير در روز روشن با هفت تير ترامپ را جلو چشم 6 ميليارد نفر 
بكشند با500 ميليارد دالر رشوه به آمريكايى ها آن را بر گردن ديگران مى اندازند. 

   9150000348
  بايدها و خواسته هاى ايران اسالمى به حول و قوه الهى يك به يك بر كرسى 
نشسته و حتى يك بايد آمريكا عليه ايران عملى نشده و نخواهد شد. اين مردك هم 

ان شاءاهللا با آرزوهاى تحقق نيافته اش به گور خواهد رفت. 9150001136  
  چرا اول ســبوس گندم را مى گيرند و دوباره آن را در نانوايى ها به نان اضافه 

مى كنند؛ خوب همان اول سبوس را نگيرند. 9150005255 

اين «مردان نيرومند» 
را چگونه بايد ساخت؟

هاليوود بتازگى فيلمى ســاخته است با نام 
«دوازده مرد نيرومند»، يك فيلم اكشــن و 
خوش ساخت و سرگرم كننده، پر از حادثه و 
زد و خورد. در همين ابتداى راه هم بسيارى 
پيش بينى كرده اند اســتقبال بسيارى از آن 
شــده و بازگشــت مالى پر و پيمانى براى 
كمپانى ســازنده داشته باشد. بارى اين يك 
سوى ماجراســت. در ســمت ديگر ماجرا 
خوب اســت بدانيد داســتان اين فيلم در 
افغانستان مى گذرد. اين 12 آمريكايى، نظير 
داستان هاى مشــابه براى كمك به «ژنرال 
دوستم» وارد منطقه مى شوند و طالبان را تار 
و مار مى كنند. افتتاحيه و مراسم نخستين 
نمايش اين فيلم، چيزى شــبيه يك محفل 
ديپلماتيك بود. مقامات سياســى مختلفى، 
بويژه از افغانســتان و منطقــه غرب و مركز 
آسيا دعوت شده بودند و «باتور دوستم» فرزند 
ژنرال دوستم نيز به نمايندگى از پدرش در 

رديف اول حاضر بود.
اين فيلم كه طبق پيش بينى عمده منتقدان 
درآمد سرشارى نيز خواهد داشت، همزمان 
دو هدف را براى دولتمردان كاخ سفيد تأمين 
مى كند. از يك ســو نســل جوان آمريكايى 
و اتباع اين كشــور را بــه طور خاص و افكار 
عمومى و پرسشــگر جهان را بــه طور عام 
وا مى دارد تا پول بدهند و به ســالن سينما 
برونــد و در آنجا قــدرت و معجزه آمريكا را 
مشــاهده كنند و نيز يك كالس غيررسمى 
برايشان گذاشته شود و در آن كالس به دقت 
بفهمند چرا جوانان آن ها از آن ســوى كره 
زمين به افغانستان رفته و توجيه شوند چرا 
پول ماليات آن ها بايد صرف مبارزه با طالبان 
در اين ســوى دنيا شود. هدف ديگر تفهيم 
همين مهــم و در واقع تالش براى تحميق 
اتباع كشــور مقصد است كه؛ اگر جانفشانى 
و قدرت و پول ما نبود، كاله ژنرال هاى شما 
پس معركه بود. ما ناجى شما هستيم، پس 

قدردان باشيد!
بخش بامزه ماجرا آن اســت كه تمام اين 
هدف گذارى وسيع و پيچيده در يك فرايند 
تجارى و اقتصادى و همراه با درآمد حاصل 
مى شــود، نه با تأسيس ســازمان تبليغات 
ارزشى آمريكا و مثًال ستاد حمايت از كهنه 
سربازان و... و صرف ميليون ها دالر بودجه 
بى حاصــل. وقتــى بزرگان مــا مى گويند 
ما در وســط يك نبــرد و تهاجم فرهنگى 
هســتيم، اين يعنى دشــمن افسرانى در 
جنــگ نرم دارند با چنيــن تبحرى. آن ها 
كارى مى كنند تا شــما براى باور كردن و 
متأثر شدن هنجارهاى آنان، خودتان وقت 
بگذاريد و از جيب مبارك پول هم بدهيد. 
حاال شــما هم فيلم هاى درپيت و كتاب ها 
و نشريات و مجالت و سايت هاى سفارشى 
صد تا يك غــاز توليد كنيد و پولتان را به 
اميد ترويج و معرفى آرمان هايتان، در حلق 
عمده اى رانتخوار بريزيــد و بعد هم براى 
فروش اين محصوالت به چه كنم چه كنم 
بيفتيد و... عاقبت هم نســل جوان مدعى 
باشــد چرا ما بايد در سوريه هزينه كنيم؟ 
يعنى در شرح خون پاك ترين مجاهدان و 
قهرمانان هم بــراى مخاطب وطنى حتى، 
دربمانيم. براســتى چرا انقالبى كه بنيان و 
آرمانش فرهنگى بود، تــا اين حد در اين 
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در گفت وگو با شبكه «الميادين»
جريان صدر: روابط ثابتى با ايران داريم

فارس: رئيس دفتر سياســى جريان صدر 
عراق بــا رد روابط محرمانه ميان رهبر اين 
جريان با رياض تأكيد كرد: ائتالف سائرون 
به تمايالت آمريكا تن نمى دهد و روابطش با 

ايران ثابت است.
«ضياء االسدى» رئيس دفتر سياسى «مقتدى 
صدر» رهبر جريان صــدر و رئيس ائتالف 
«سائرون» عراق در مصاحبه اى تلويزيونى تأكيد كرد: آقاى صدر هيچ رابطه محرمانه اى 

با عربستان سعودى ندارد و ديدارهاى صورت گرفته نيز كامالً علنى بوده است.
وى در گفت وگو با برنامه «حوار الســاعة» در شبكه «الميادين» لبنان درباره پست 
توييترى «ثامرالسبهان» سفير سابق عربستان در عراق و وزير مشاور كنونى سعودى ها 
در امور كشورهاى حاشيه خليج فارس در حمايت از ائتالف سائرون پس از پيروزى در 
انتخابات، گفت: اقدام وزير مشاور عربستان سعودى، شتابزده بود و نمى داند كه هرگونه 

دخالت در امور عراق، پيامدهاى بدى دارد.
وى افزود: ائتالف هاى ما برخى را شگفت زده كرد اما در واقع اصول فكرى زيادى 
ما را در كنار يكديگر جمع كرد. ائتالف سائرون آرايى را كسب كرد كه انتظارش 
را داشت و اين مسئله به دليل آن بود كه ملت درك كردند كه تغييرى در چهار 
ســال حاصل نشد. در واقع مردم، فراكســيون هاى سياسى را كه در دولت هاى 
پيشين حضور داشــتند، تنبيه كردند. رئيس دفتر سياسى جريان صدر عراق 
تأكيد كرد: مقتدى اجازه نخواهد داد كه از عراق به عنوان ســكوى حمله به 
كشورهاى همسايه استفاده شود. جريان صدر و شركايش به تمايالت آمريكا 
تــن نخواهند داد و بين ما و ايران، روابط ثابتى وجــود دارد. ما به هيچ اراده 
خارجى تن نخواهيم داد، خواه آمريكايى باشد خواه غير آن. حضور آمريكا در 

عراق، مردود و خارج از عرف ديپلماتيك است.

پس از حمايت وزير خارجه امارات از مواضع پامپئو
61 نماينده مجلس از رئيس جمهور مطالبه كردند

در روابط با امارات متحده تجديد نظر كنيد
خانه ملت: 61 نماينده مجلس شوراى اسالمى در تذكرى كتبى به رئيس جمهور، 

خواستار تجديد نظر در تمامى روابط ايران با امارات شدند.
در جلســه علنى ديروز مجلس، تذكر محســن كوهكن و 60 نماينده ديگر به 

رئيس جمهور از سوى هيئت رئيسه مجلس قرائت شد.
اين نمايندگان در تذكر كتبى خود به رئيس جمهور، خواستار تجديدنظر در تمامى 
روابط ايران با امارات به دليل موضع گيرى اين كشور عليه جمهورى اسالمى در 

حمايت از وزيرخارجه آمريكا شدند.

ميزان واريزهاى 
نفتى به خزانه در 
فروردين امسال 
نسبت به فروردين 
سال گذشته، 99 
درصد افزايش 
يافته است
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در آستانه سوم خرداد مطرح شد

اظهارات مهم شمخانى درباره مواضع اخير مقامات آمريكايى
ايسنا: على شــمخانى گفت: نقش تأثيرگذار 
ايران، اصلى ترين عامل جلوگيرى از توسعه قلمرو 
داعش در عراق، سوريه، لبنان و حتى اروپا بوده و 
عصبانيت آمريكا و همپيمانان اين كشور كه ايجاد 
كننده و حامى اصلى تروريسم تكفيرى بوده اند و 
ناكام نهايى اين ميدان هستند، قابل درك است.

نماينده مقام معظم رهبرى و دبير شوراى عالى 
امنيت ملى، عصر ديروز در سى امين محفل انس 
پيشكســوتان جهاد و شــهادت در مسجد ولى 
عصر(عج) تهران كه به مناسبت سوم خردادماه 
روز ملــى ايثار، مقاومت و پيــروزى و با حضور 
گسترده جمع كثيرى از فرماندهان ارشد دفاع 
مقدس برگزار شد، گفت: تالش بى ثمر آمريكا 
براى محدودسازى حوزه هاى اقتدار ايران نشانه 
ضعف و زبونى واشنگتن و شاهد روشنى بر اثبات 
قدرت درونــزاى ايران اســالمى در عرصه هاى 

مختلف داخلى و خارجى است.
دريابان شمخانى افزود: كشورهايى كه روزگارى 
تمام ثروت، تســليحات و اطالعات خود را براى 
شكست ايران در اختيار صدام قرار دادند از تجربه 
ناكامى هاى گذشته درس نگرفتند و اين در حالى 
است كه امروز ايران در تمام عرصه هاى داخلى و 

خارجى بسيار قدرتمندتر از گذشته است.
شمخانى، پذيرش سه شكست متوالى را نتيجه 
خروج آمريكا از برجام عنوان كرد و افزود: ترامپ 
با تصور تحميل شروط خود به اروپا و همراهى 
طيف وسيعى از كشورها با تصميم وى و همچنين 
حمايت مردم آمريكا از اين اقدام از برجام خارج 
شد، در حالى كه نه تنها اروپا و ساير كشورها با 
وى همراه نشدند بلكه بر اساس نظرسنجى ها، دو 

سوم مردم آمريكا مخالف تصميم ترامپ بودند.
شــمخانى در پاسخ به درخواســت وزيرخارجه 

آمريكا براى آزادى عناصر جاســوس دســتگير 
شــده در ايران، عنوان داشــت: اين اظهارات در 
حالى مطرح مى شــود كه ده ها شهروند ايرانى و 
اتباع ديگر كشورها به داليل واهى و غير مستند 
با صدور احكام سنگين و ناعادالنه در زندان هاى 
آمريكا و در شرايط غيرانسانى به گروگان گرفته 
شده اند و دولت آمريكا به درخواست هاى حقوقى 
و قانونى براى اعاده دادرســى و دفاع از آن ها نيز 
پاسخ نمى دهد. شــمخانى با بيان اينكه دولت 
ترامپ از سر استيصال با تغيير چهره وزيرخارجه 
و اعالم استراتژى جديد به دنبال ائتالف سازى 
و جبران شكســت هاى متعدد پس از خروج از 
برجام اســت، اظهارداشت: اتهاماتى كه در مورد 
حمايت ايران از گروه هاى تروريستى بيان شده 
فقط عمليات روانى است و مانند رفتار ترامپ و 

نتانياهو، فقط شوهاى تبليغاتى است.

وى تأكيد كرد: اگر كمك مالى بسيار اندك ايران 
براى دفاع از منافع و امنيت ملى در منطقه، هدر 
دادن اموال مردم اســت، جاى اين سؤال جدى 
وجود دارد كه چرا با وجود شــعارهاى انتخاباتى 
رئيس جمهور متوهم آمريكا، نيروهاى نظامى اين 
كشور در افغانســتان و عراق نه تنها كم نشدند 
بلكه افزايش يافته و هزينه هاى سرسام آورى را به 

ماليات دهندگان آمريكا تحميل مى كنند.
وى خاطرنشــان كرد: تاريخ گواهى مى دهد كه 
تهديدهــاى خارجى موجب افزايــش اتحاد و 

انسجام مردم ايران شده است.

اعمال افزايش حقوق و معوقه كارمندان در فيش هاى خرداد

ســخنگوى دولت در پاسخ به «قدس آنالين» گفت: افزايش حقوق كاركنان دولت بر 
مبناى نظر جديــد مجلس به همراه معوقه دو ماه اول ســال در فيش هاى حقوقى 

خردادماه اعمال و پرداخت خواهد شد.
محمد باقر نوبخت در نشســت هفتگى خود با اصحاب رسانه درباره زمان اعمال نظر 
مجلس مبنى بر الــزام دولت به افزايش 20 درصدى رده هاى پايين حقوقى و اعمال 
روش پلكانى نزولى در افزايش حقوق  با بيان اينكه بين دولت و مجلس در تفسير تبصره 
12 قانون بودجه اختالف نظر وجود داشــت، گفت: پيشنهاد دولت در بودجه افزايش 
10 درصدى حقوق به صورت ثابت بود كه مجلس آن را نپذيرفت و در بودجه مصوب 
شد كه افزايش حقوق  به طور متوسط 10 درصد و سقف آن 20 درصد باشد. به همين 
دليل ما نيز افزايش حقوق را رقمى بين 6 تا 12 درصد و در مواردى تا 16 درصد در 
نظر گرفتيم. رئيس سازمان برنامه و بودجه با تأكيد بر اينكه حق مجلس تفسير قانون 
مصوب خود است و ما تابع آن خواهيم بود، گفت: اما آثار اختالف نظر مجلس و دولت 
تاكنون اين بوده كه ما در دو ماه گذشــته نتوانســتيم افزايش حقوق را اعمال كنيم. 
عالوه بر آن دولت 3400 ميليارد تومان براى همسان سازى حقوق بازنشستگان در نظر 
گرفته است كه آن را هم نتوانستيم اجرا كنيم. نوبخت اضافه كرد: با وجود اين مسئله 
ما هم اعتبار افزايش متوسط 10 درصدى حقوق كاركنان دولت را تخصيص داده ايم 
و هم 3400 ميليارد تومان اعتبار همســان سازى حقوق بازنشستگان را به صندوق 
بازنشستگى داده ايم و اين پول در حساب آن هاست و بايد از فروردين ماه براى مستمرى 
بگيران محاسبه كنند. وى گفت: اگر استفساريه مجلس مراحل قانونى را طى و به دولت 
ابالغ شود، افزايش حقوق كاركنان دولت در فيش هاى خرداد ماه بر مبناى نظر مجلس 

اعمال و همراه با معوقه فروردين و ارديبهشت ماه پرداخت خواهد شد.

دفاعى - امنيتى
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

برگزارى جام رمضان «شهداى مدافع حرم» در مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس   آستان: همزمان با ايام ماه مبارك رمضان مسابقات جام رمضان «شهداى مدافع حرم» به همت مؤسسه تربيت 
بدنى آستان قدس رضوى ويژه كاركنان و خدام اين آستان مقدس برگزار مى شود. جام رمضان «شهداى مدافع حرم» در قالب مسابقات واليبال و فوتسال با حضور 70 تيم متشكل از كاركنان و خدام حرم مطهر 

رضوى در سطوح دسته  اول و دوم از روز 25 ماه مبارك رمضان در مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس رضوى برگزار مى شود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم و المسلمين رئيسى

 :در مراسم معارفه رئيس جديد دانشگاه بين المللى امام رضا
كشور نبايد اسير برجام شود

آستان: توليت آستان قدس رضوى با اشاره به ضرورت بهره گيرى از ظرفيت هاى 
عظيم داخلى براى پيشرفت كشور گفت: نبايد جامعه را اسير برجام كنيم به گونه اى 

كه با يك اخم آمريكا و خروج آن، كشور متوقف شود.
به گزارش آستان نيوز، حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى صبح امروز در 
مراسم تكريم و معارفه رئيس دانشگاه بين المللى امام رضا(ع)، اظهار داشت: جامعه 
ما جامعه اى پرتالش و بالنده است كه با استفاده از ظرفيت هاى عظيم آن مى توان 

گام هاى بلندى برداشت و نبايد اين جامعه را اسير برخى توهمات كرد.
وى افزود: ايران اســالمى ظرفيت متراكمى از نيروى انسانى جوان و فرهيخته دارد؛ 
نبايد اين كشور و ظرفيت هاى عظيمش را اسير دست برجام و غير برجام كرد به گونه 
اى كه با يك اخم آمريكا و اروپا جا بخوريم و احساس كنيم عرصه بر ما تنگ شده 
است. عضو هيات رئيسه مجلس خبرگان رهبرى با بيان اين مطلب كه ملت ايران در 
مقاطع مختلف با اتكا به خداوند متعال و سرمايه هاى انسانى خويش، بر مشكالت 
فائق آمده و مســير پيشرفت و تعالى را طى كرده است، تاكيد كرد: نبايد بر اساس 
برخى توهمات، كشور را متوقف كنيم. در حالى كه جامعه ما مى تواند گام هاى بلندى 
بردارد، آينده منطقه را رقم بزند، الگوى برتر شود و به اهدافى كه در اسناد باال دستى 

و سند چشم انداز آمده، برسد.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى خاطر نشان كرد: نسل سوم و چهارم انقالب اگر 
با نشاط و فعال تر از نسل اول نباشند، قطعاً كمتر نيستند و نگاه رهبر معظم انقالب 

نيز هم همين است.
وى تصريح كرد: اگر با ديد فرصت محور به مسائل نگاه كنيم، حتى اخم و تهديدهاى 
دشمنان و فشارهاى آنان نيز مى تواند به فرصت پيشرفت و بالندگى كشور تبديل 
شود؛ كمااينكه جوانان اين ملت در بدترين شرايط و تحت بيشترين فشارها، خالقيت 
هاى عظيمى به نمايش گذاشــته و فرصتهاى بزرگى براى كشور خلق كرده اند كه 
پيشرفت هاى ما در زمينه هايى چون نانوفناورى، هوافضا، سلولهاى بنيادين، صنايع 

دفاعى و ... از اين قبيل است.
عضو مجمع تشــخيص مصلحت نظام در بخش ديگرى از سخنان خود با اشاره به 
نقش مهم دانشــگاه در خلق فرصت هاى جديد براى كشور گفت: كار انديشمندان 
و اساتيد، شناخت آفت ها و آسيب زدايى است؛ آنها بايد جامعه انسانى را رصد كنند، 
پيش از ديگران بفهمد، بيش از ديگران بدانند و پيش از اينكه ديگران دچار آسيب 

شوند، هشدار دهند.
وى افزود: خردمندان نبايد بگذارند آسيب هاى فرهنگى و فكرى جامعه را فرا بگيرد و 
اگر جامعه اى دچار آسيب شد اول بايد خردمندان مورد سؤال قرار بگيرند؛ به همين 

دليل هم به خردمندان جامعه روشنفكر گفته مى شود.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى تأكيد كرد: روشنفكر كسى نيست كه دل در گروى 
غرب داشته باشد، روشنفكر كسى است كه جامعه را بشناسد، نياز جامعه را بداند و 

خود را موظف به ايفاى نقش در جامعه كند.
وى با بيان اينكه دانشــگاه در پرتو امام رضا(ع) شاخصه هايى دارد و بايد متناسب با 
عنوان «دانشگاه بين المللى امام رضا(ع)» فعاليت كند، گفت: ماهيت اين دانشگاه بايد 
برگرفته از انديشــه، اخالق، عمل و علم حضرت رضا(ع) باشد و همواره بايد حركت 
بالنده داشته و در علم و فرهيختگى جايگاه ممتارى در حوزه علم تحقيق، پژوهش، 
فناورى و خالقيت كسب كند.عضو مجلس خبرگان رهبرى تصريح كرد: از مشكالت 
ما در كشــور اين است كه دانشــگاه رويكرد خودش را دارد و صنعت و اقتصاد راه 
خودشــان را مى روند، پيوند اين بخش ها با دانشگاه ضرورى است و علم با اقتصاد و 

حتى سياست بايد پيوند بخورد.
وى افزود: يكى از موضوعات مهم براى كشور ما، ايجاد بازار اقتصادى در كشورهاى 
خارجى خصوصاً 15 كشور همسايه است؛ گردش مالى در منطقه چقدر است؟ ايران 

چقدر در اين گردش مالى سهم دارد؟ بايد تالش كنيم اين سهم را افزايش دهيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه مرجعيت علمى براى شهر مشهد 
مقدس دست يافتنى است، گفت: اساتيد، فرهيختگان و دانشجويان بايد براى رسيدن 
به اين مهم تالش كنند.وى ادامه داد: كادرســازى براى جهان اسالم از اهداف بلند 
دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) است، برخى كشورهاى همسايه جمهورى اسالمى 
در حال برداشتن گام هايى در اين رابطه هستند و ما بايد تالش خود را مضاعف كنيم 
و همه بخش هاى اين دانشگاه كمك كنند تا نيروهاى فرهيخته برخوردار از عمل و 

اخالق رضوى تربيت شوند.
 وى در بخش ديگرى از سخنان خود با بيان اينكه فلسفه رسالت پيامبر اكرم(ص) 
تعليم و تزكيه است، گفت: عنايت اولياى خدا و واسطه هاى حضرت حق به بشريت 
در زمان و مكان محدود نيســت و كسب معرفت براى انسان سالك با هيچ مانعى 

مواجه نمى شود.
توليت آستان قدس رضوى ادامه داد: قرب به خداوند براى انسان، كسب علم و دانش 
است؛ عده اى در دانشگاه فعل اهللا و عده اى در حوزه هاى علميه قول اهللا مى خوانند. 
حوزه و دانشــگاه هر دو يك ســو و يك نگاه دارند؛ هم آنكه در دانشگاه به تحصيل 
علم تجربى و علم ابدان مشغول است و هم كسى كه در حوزه فقه و اصول و منطق 

مى آموزد بر توحيدش افزوده مى شود.
وى با بيان اينكه اساس علم، انسان سازى و قرب به حضرت حق است، گفت: گرفتارى 
انسان به شهوت عملى يا شبهه علمى حاشيه است، انچه در متن زندگى انسان قرار 

دارد اين است كه هرگز رابطه اش با علم و دانش قطع نشود.
در پايان اين مراسم ضمن تقدير از خدمات دكتررضا سعيدى، دكتر مرتضى رجوعى 

به عنوان سرپرست جديد دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) معرفى شد.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى   
همه مجاوران مشهدى در يك بازه چند 
ساله بر سفره هاى اكرام رضوى، ميهمان 

مى شوند.
اين جمله را معاون اماكن متبركه و امور 
زائرين آســتان قدس رضوى چندين بار 
در گفــت و گويش با مــا تكرار مى كند 
و اطمينان مى دهد كــه همه مجاوران 
ســرانجام ميهمان اين سفره ها خواهند 
بود كه در همه افطارهاى ماه رمضان در 

حرم مطهر رضوى پهن است. 
اين مقام مسئول در ارتباط با چگونگى 
دعوت از ميهمانان مراسم ضيافت اكرام 
رضوى مى گويد: به لحاظ اداى احترام به 
ميهمانان بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) 
پاكت هــاى مربــوط بــه دعوتنامه هاى 
مراســم ضيافت اكرام رضوى طبق يك 
انجام  و هماهنگى  برنامه ريزى مشخص 
شده توســط مأموران و خادمان بارگاه 
مطهر رضوى در درب منازل شهروندان 

مشهدى تقديم آنان مى شود.
وى توضيــح مى دهــد: بر اســاس يك 
برنامه مدون و مشــخص قرار است طى 
چندين سال تمامى مجاوران و شهروندان 
مشهدى ساكن در مناطق مختلف شهر 
مقدس مشــهد از توفيق حضور بر ســر 
ســفره بابركت حضرت رضــا(ع) در ماه 

مبارك رمضان برخوردار شوند.
مهندس سيد خليل منبتى تأكيد مى كند: 
البته انتخــاب و گزينش مناطق و نواحى 
شهرى در سطح شهر مقدس مشهد براى 
توزيع دعوتنامه هاى اين مراسم همه ساله 
بر اساس قرعه كشــى انجام شده صورت 
مى گيرد و شــهروندان عزيز مشهدى كه 
در يك منطقه يا ناحيه ساكن هستند، اگر 
در ماه مبارك رمضان ســال جارى به اين 
مراسم دعوت نشــوند، نبايد دچار نگرانى 
شــوند؛ زيرا در قرعه كشى هاى سال هاى 
آينده منطقه يا ناحيه شهرى كه آنان در 
آن سكونت دارند، ممكن است در فهرست 

توزيع دعوتنامه ها قرار گيرد.
وى متذكر مى شــود: در هر پاكت چهار 
دعوت نامه ويژه مراســم ضيافت اكرام 
رضوى وجود دارد كه توســط مأموران 
و خادمان بارگاه منــور امام رضا(ع) در 
درب منازل به عزيزان شهروند مشهدى 

تحويل داده مى شود.
اين مقام مســئول مى گويــد: از عموم 
به  مى كنيم  تقاضــا  شــوندگان  دعوت 
جهت بهتر برگزار شــدن اين مراســم 
معنوى و بى نظير حتماً موارد درج شده 
بر روى دعوتنامه ها را مطالعه و با رعايت 
آنان، مديران، خدمه و خادمياران بارگاه 
مطهر امام هشــتم(ع) را در اين زمينه 

يارى و مساعدت نمايند.

 390 هزار نفر ميهمان ضيافت 
اكرام رضوى در رمضان امسال

مهنــدس ســيد خليل منبتــى با بيان 
اينكــه در ماه مبــارك رمضان ســال 
1397 تعداد دعوت شــدگان مجاور از 
شــهروندان مشهدى با افزايش 30 هزار 
نفرى روبه رو است، مى گويد: دو موضوع 
مهم همه ســاله در ماه مبارك رمضان 
و در زمينــه ارائه خدمت و خدمتگزارى 
به زائــران، مجاوران و دلباختگان بارگاه 
ملكوتى حضرت رضا(ع) مطرح است كه 
عبارتند از مراسم ضيافت اكرام رضوى و 
به  افطارى سبك  توزيع بسته بندى هاى 
نمازگزاران نماز جماعت مغرب و عشا در 

حرم منور امام هشتم(ع).

وى ادامــه مى دهد: ايــن دو موضوع از 
اهميت بســزايى برخوردار بوده و همه 
ســاله از ماه ها پيش از آغاز ماه مبارك 
رمضــان برنامــه ريزى ها، جلســات و 
هماهنگى هــاى الزم بــراى بهتر برگزار 

شدن اين مراسم انجام مى شود.
مهندس منبتى معتقد است: البته دامنه 
فعاليت بخش ها، واحدها، مديريت ها و زير 
مجموعه ايــن معاونت تنها به دو موضوع 
اشاره شده خالصه نمى شود، بلكه عالوه بر 
انجام وظايف روزمره و معمول تعريف شده، 
بسيارى از بخش ها، مديريت ها، اداره ها و... 
در اين معاونت در ايام ماه مبارك رمضان 
خدمات الزم در زمينه برگزارى مراســم 
مختلف فرهنگى و مذهبى، مراســم ويژه 
ليالى قدر، روز جهانى قدس، عيد ســعيد 
فطــر، برنامه ها و مراســم مختلف ترتيل 
خوانى و قرائت قــرآن كريم و... را در حد 

توان و با نهايت اخالص ارائه مى دهند.
اماكــن  معــاون 
امــور  و  متبركــه 
اشــاره  زائريــن 
مراســم  مى كند: 
اكــرام  ضيافــت 
امســال  رضــوى 
يازدهميــن  وارد 
سال برگزارى خود 
توجه  با  و  مى شود 

بــه تدابير انديشــيده شــده از چندين 
ماه پيش و انجــام هماهنگى هاى الزم، 
تمامى اقدام هاى مربــوط به تهيه اقالم 
و موادغذايى ويژه اين مراسم و چگونگى 
برگزارى آن با بررسى تجربيات سال هاى 

قبل به عمل آمده است.
وى تصريح مى كند: با هماهنگى هاى انجام 
شده قرار است 390 هزار نفر از شهروندان 
عزيز مشهدى و مجاوران حرم مطهر امام 
رضا(ع) در ايام ماه مبارك رمضان ســال 
جارى مهمان سفره با بركت امام هشتم(ع) 
باشند، كه از افزايش 30 هزار نفرى نسبت 

به سال گذشته برخوردار است.
مهندس منبتى مى گويد: به عبارت ديگر 
هر شــب حدود 13 هزار و 800 نفر از 
شهروندان عزيز مشهد مقدس روزه خود 
را بر ســر سفره و خوان بابركت حضرت 

رضا(ع) افطار مى كنند.

 پذيرايى از 13 هزار و 800 نفر 
در مدت 8 دقيقه

مهندس منبتى در مورد مراسم ضيافت 
اكرام رضــوى نيز اظهار مــى دارد: اين 
مراسم همه روزه از ساعت 18 با قرائت 
يــك حــزب از كالم اهللا مجيــد، بيان 
احكام، مداحى و ســخنرانى مذهبى(با 
توجــه به مــدت زمان تعيين شــده تا 
هنگام اذان مغرب) و اقامه نماز جماعت 

مغرب و عشــا در محــل صحن هدايت 
حرم ملكوتى حضرت ثامن الحجج(ع) و 
با حضور روزه داران مشهدى دعوت شده 

برگزار مى شود.
وى متذكر مى شود: با عنايات الهى و الطاف 
كريمانه حضرت رضا(ع) و همت جمعى و 
برنامه ريــزى انجام شــده، تمامى دعوت 
شدگان به اين مراســم پس از اقامه نماز 
جماعت مغرب و عشا در ظرف مدت زمان 

كمتر از هشت دقيقه پذيرايى مى شوند.
به گفته اين مقام مسئول مطابق برنامه 
ريزى انجام شده همه دعوت شدگان به 
اين مراســم بســته هاى تهيه شده ويژه 
افطار را دريافت و با راهنمايى مأموران و 
خادمياران حرم مطهر بر سر سفره هاى 
اكرام رضوى نشسته و روزه خود را افطار 

مى كنند.
مهندس منبتى همچنين به فضاى پيش 
بينى شده در صحن هدايت براى پذيرايى 
مجزا از آقايان و بانوان 
اشــاره و خاطرنشــان 
حائز  موضوع  مى كند: 
اهميــت در اين زمينه 
اين اســت كه با توجه 
به اينكه فضاى مراسم 
ضيافت اكــرام رضوى 
براى پذيرايــى آقايان 
و بانــوان مجزاســت، 
خانواده هاى دعوت شــده به اين مراسم 
نبايد نگــران طرح تفكيك آقايان و بانوان 
باشند؛ زيرا كه آقايان از مسير ورودى بست 
نواب صفوى و بانوان از طريق بست شيخ 
طبرسى به سمت صحن هدايت راهنمايى 
شده و از هر دو ورودى مسيرهاى ارتباطى 
به سمت ورودى آقايان و بانوان مهيا بوده 
و خانواده ها هيچ گونه دغدغه اى از انجام 

طرح تفكيك نبايد داشته باشند.

 خدمتگزارى 1000 نفر از ساعت 6 
صبح تا 11 شب 

معاون اماكــن متبركه و امــور زائرين در 
ارتبــاط با فعاليت نيروهــاى خدمتگزار و 
خادمياران در هر چه بهتــر برگزارى اين 
مراسم مى گويد: مطابق تجربيات سال هاى 
گذشته و برنامه ريزى انجام شده، روزانه از 
ســاعت 6 صبح لغايت 23 حدود 1000 
نفــر از همكاران و خادميــاران بخش ها و 
واحدهاى مختلف حرم مطهر امام رضا(ع) 
در امــورى همچون پخت، بســته بندى، 
توزيع، ســفره آرايى، فرش آرايى، برقرارى 
نظم و آرامش، راهنمايى دعوت شدگان و... 
فعاليت مى كننــد، به گونه اى كه همه اين 
افراد و خادمياران مربوط به عنوان همكار 
به خادمياران افتخارى اداره ميهمانسراهاى 
حرم مطهــر رضوى كمك مى كنند تا اين 
مراسم از لحظه آغاز تا پايان آن به بهترين 

نحو ممكن برگزار شود.

 نزديك به 3 ميليون بسته افطارى 
سبك پيش بينى شده است

مهندس منبتــى همچنين در ارتباط با 
پذيرايى از نمازگزاران حرم مطهر رضوى 
در ايام ماه مبارك رمضان اظهار مى دارد: 
هر شــب و مطابق با برنامه ريزى انجام 
شده تمامى خدمه، خادمياران، همكاران 
شــركتى و كاركنان اماكن متبركه، به 
صــورت ويژه تالش خواهنــد كرد تا با 
نظم و آرامش و هماهنگى انجام شده از 
تمامى نمازگزاران محترمى كه در نماز 
جماعــت مغرب و عشــا در حرم مطهر 
امام رضا(ع) شركت مى كنند، در حداقل 
زمان ممكن و با بسته بندى هاى افطارى 

سبك پذيرايى كنند.
وى معتقد است: تقريباً در ايام ماه مبارك 
رمضان هيچ روزه دارى نيست كه به حرم 
مطهر امام هشتم(ع) مشرف شود و لحظه 
افطار از افطارى سبك يا افطارى گرم كه 
در صحن هدايت(مراســم ضيافت اكرام 
رضوى) به دعوت شدگان تقديم مى شود، 

بهره مند نگردد.
معاون اماكــن متبركه و امــور زائرين 

همچنين  مى كند:  تصريح 
در روز عيــد ســعيد فطر 
بسته هاى  ويژه  صورت  به 
برگزارى  متبرك در زمان 
نمــاز اين عيــد بزرگ به 
نمازگزاران شــركت  تمام 
كننــده توســط خدمه و 
تقديم  رضوى  خادمياران 

خواهد شد.
يــادآور  منبتى  مهنــدس 
مى شــود: مطابــق پيــش 
بينى هاى انجام شــده قرار 
است در ماه مبارك رمضان 
سال 97 در مجموع نزديك 
به 3 ميليون بســته افطارى 
ســبك كــه تمام اقــالم و 
آن  در  موجــود  موادغذايى 
از شــركت هاى وابســته به 
آستان قدس رضوى تهيه و 

بسته بندى شده است، بين روزه داران شركت 
كننده در نماز جماعت و مغرب و عشــا در 
هنگام افطار توســط خدمه و خادمياران و 

كاركنان حرم مطهر رضوى توزيع شود.

 حفظ شعائر اسالمى و پيش بينى 
آب شرب براى نيازمندان

تأمين  درباره  منبتى همچنين  مهندس 
آب شرب براى كودكان، سالخوردگان و 
نيازمندانى كــه نمى توانند روزه بگيرند، 
اشــاره مى كنــد: بســيارى از زائران و 
مجاوران در حرم مطهر رضوى به داليل 
مسافرت، كهولت سن،  گوناگون شامل: 
بيمارى، خردســالگى و... از گرفتن روزه 
مطابق موازين شــرعى معاف هستند و 
ممكن اســت در طــول روز و در هنگام 
حضور و تشــرف به حرم مطهر رضوى 

نيازمند استفاده از آب شرب باشند.
وى ادامه مى دهد: به جهت رعايت شــعائر 
اسالمى و حفظ حرمت ماه مبارك رمضان، 
مكان هايى در صحن هــاى مقدس بارگاه 
مطهر امام رضا(ع) به صورت ويژه و جهت 
استفاده از آب شرب براى گروه هاى نيازمند 
مانند ســالخوردگان، كودكان، بيماران و... 
پيش بينى شده تا ضمن رفع نياز زائران و 
مجاوران، حرمت ماه مبارك رمضان و حفظ 

شعائر اسالمى نيز رعايت شود.

تأكيد معاون اماكن متبركه و امور زائرين آستان قدس رضوى در گفت و گو با قدس:

همه مجاوران،  ميهمان سفره هاى اكرام خواهند بود

بر اساس يك 
برنامه مدون و 

مشخص قرار است 
طى چندين سال 

تمامى مجاوران 
و شهروندان 

مشهدى ساكن 
در مناطق مختلف 

شهر مقدس مشهد 
از توفيق حضور بر 
سر سفره بابركت 

حضرت رضا(ع) در 
ماه مبارك رمضان 

برخوردار شوند

بــــــــرش

 يك زمانى جــوراب مادرهايمان نازك بود 
به داخل حرم راهمان نمى دادند، االن خانم ها 
با صندل هاى زيبــا و غربى بدون جوراب وارد 

مى شوند، جالب است.
09300006280

 آسانســور بازار غديــر در معرض ديد 
زائران نيست. 

09150009363
 ايــن فرهنگ را ترويج كنيد كه زائران و 
بخصــوص مجاوران با اتوبوس(بى آر تى) و 
مترو به حرم مطهرمشرف شوند و از آوردن 
خودروى شــخصى كه هم ترافيك و دود و 
بوق و آلودگــى را به حرم منتقل مى كند، 

خوددارى كنند.
09360006158

 از مســئوالن و خدام حرم امام رضا(ع) 
ممنونيم. فقط لطفــاً مديريت تردد اطراف 
ضريــح آقا امام هشــتم(ع) بايد با كيفيت 

بيشترى انجام شود.
09150000166

 تو را به خدا براى رفاه حال كهنســاالن 
و افــراد ناتــوان از جلوى ســرويس هاى 
بهداشتى حرم مطهر تا خروجى هاى حرم 
هم چند دســتگاه خــودروى زائربر پيش 
بينــى كنيد، خيلى پيرمردها و پيرزنان به 

اين موضوع نياز دارند.
09380003189 
 مى خواستم تشكر كنم از آستان قدس كه 
مدتى است روگذرها را به پياده راه تبديل كرده 
اســت. ديگر از تصادف و دود و بوق ماشين ها 
مقابــل ورودى حــرم خبرى نيســت. ضمنا 
پيشــنهاد مى كنم قسمتى هم به فضاى سبز 

تبديل شود.
09360006158
 آستان قدس براى بهينه سازى مصرف انرژى 
در مجموعه حرم مطهر رضــوى و ادارات اين 

نهاد مقدس بايد الگو و سرمشق ديگران باشد.
09120003976
 در يك روز من دو ساعت منتظر خانواده ام 
بودم تا از داخل رواق هــاى حرم مطهر به در 
خروجى حرم امام رضا(ع) بيايند، چرا تلفن ها 

در رواق ها، آنتن نمى دهد؟
09130007424
 هميشه برايم پرسش بوده است كه چرا يك 
رواق يــا صحن به نام مادر امام رضا(ع) (يعنى 
حضرت نجمه خاتون) در بارگاه امام هشتم(ع) 
نام گذارى نشده است؟ واقعاً جاى چنين رواق 

يا صحنى در حرم مطهر رضوى خالى است.
09300006017
 جهت ترويج ســنت حسنه وقف بد نيست 
از واقفانى كه بانى تأمين غذاى ميهمانســراى 
حضــرت رضا(ع) شــده اند، بويــژه آن ها كه 

درگذشته اند، يادى بشود.
90150001715
 خوب است در كنار آبخورى صحن انقالب 
مكانى هم جهت كســانى كه مى خواهند آب 
براى تبرك ببرند، ساخته شود كه هم از ازدحام 

كاسته شود و هم آب سرد اسراف نشود.
09150009448
 تمام افرادى كه به حرم امام رضا(ع) مشرف 
مى شــوند با عالقه و ارادت شخصى خودشان 
اســت، بنابراين خدام و بخصــوص مأموران 
گيت هاى ورودى خيلى مواظب رفتار و نحوه 

برخورد خود با زائران امام رئوف باشند.
09210001447
 لطفاً از پارچه هــاى برزنتى متحرك براى 
پوشاندن صحن ها از آفتاب استفاده كنيد، مانند 

حرم حضرت ابوالفضل(ع)
09150008718

صداى مردم

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

افزايش حقوق و معوقه كارمندان در فيش هاى خردادماه اعمال خواهد شد  قدس آنالين: سخنگوى دولت در پاسخ به «قدس آنالين» گفت: افزايش حقوق كاركنان دولت بر مبناى نظر جديد مجلس 
به همراه معوقه دو ماه اول سال در فيش هاى حقوقى خردادماه اعمال و پرداخت خواهد شد. محمد باقر نوبخت خاطرنشان كرد: در استفساريه سقف افزايش حقوق براى پايين ترين حقوق ها 20 درصد در نظر گرفته 

شده البته كفى براى آن وجود ندارد، اما نظر دولت بر اين نيست كه افزايش حقوق هاى باال را مثالً براى قضات يا اعضاى هيئت علمى صفر در نظر بگيرد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r!25درصد ايرانى ها كاالى ايرانى مصرف مى كنند
اقتصاد: على ربيعــى وزير كار بتازگى 
گفته است كه براساس نظر سنجى هاى 
انجام شده 63 درصد مردم به شرط باال 
رفتن كيفيت و قيمت مناسب آمادگى 
دارنــد كاالى ايرانى مصــرف كنند. در 
كار فرهنگى ما بايد روى اين 63 درصد 
تمركز كنيم تا آن ها را به خريد كاالهاى 
ايرانى ترغيب كنيم. وى با بيان اينكه بر اســاس نظر سنجى ها 25 درصد مردم 
اعالم كرده اند كه صرفاً از كاالى ايرانى استفاده مى كنند افزود: 9,1 درصد از مردم 

نيز اظهار كرده اند كالً تمايلى به خريد كاالى ايرانى ندارند.

كاالى قاچاق چطور1200 كيلومتر را 
تا قلب ايران طى مى كند؟

اقتصاد: رئيس كل گمرك ايران با بيان 
اينكه در حال حاضر هيچ كاالى قاچاقى 
از مبادى رســمى وارد كشور نمى شود، 
گفت: دستگاه هاى ارائه دهنده آمار 15 
ميليارد دالرى قاچاق از مبادى رسمى، 

بايد پاسخگو باشند.
به گزارش صداوســيما، فرود عسگرى 
درباره ميزان قاچاق از مبادى رسمى گفت: ما مدعى هستيم با كنترل هايى كه از 
طريق سيستم ها انجام مى دهيم و دريافت بارنامه و گواهى بازرسى از مبدأ، كاالى 
قاچاقى از مبادى رسمى وارد كشور نمى شود. درهمين حال محمد شريعتمدارى 
وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به جريمه 50 ميليارد تومانى كسبه به خاطر 
فــروش كاال هاى قاچاق گفت: اين كاال ها 1200 كيلومتــر را تا بازار تهران طى 

كرده اند كه بايد در اين مسير جلوى آن ها گرفته مى شد.

لبنيات گران شد
اقتصاد: رئيس اتحاديه فروشــندگان لبنيــات از افزايش 10 تا 15 درصدى 
قيمت لبنيات خبر داد و گفت: قيمت كره 100 گرمى نيز هزار تومان افزايش 

يافته است.
به گزارش ايســنا، على رجبى - رئيس اتحاديه فروشندگان محصوالت لبنى - 
دربــاره قيمت هاى عرضه اين محصوالت در بازار به ايســنا گفت: طى روزهاى 
گذشــته قيمت كره 100 گرمى از 3500 تومان به 4500 تومان افزايش يافته 

و قيمت انواع محصوالت لبنى ديگر نيز 10 تا 15 درصد افزايش داشته است.
وى افزود: پنير 450 گرمى سفيد نيز از 4200 تومان به 4500 تومان و شير كم 

چرب يك ليترى از 2500 تومان به 2750 تومان افزايش قيمت داشته است.

مخالفت  كارفرمايان با تعيين سقف قراردادهاى موقت
فارس: پيش نويس تبصره يك ماده 7 قانون كار براى ســاماندهى قراردادهاى 
موقت در كميته روابط كار بررسى شد، اما با مخالفت كارفرمايان با تعيين سقف 

قراردادهاى موقت روبه رو شد.

وعده 2هفته اى مديرعامل «ايران اير» سر رسيد
اقتصاد: امروز روز موعود اتمام «بررسى هاى الزم» درباره قراردادهاى خريد 
هواپيماى ايران ايــر از ايرباس و بويينگ و اعالم نظــر هواپيمايى جمهورى 
اســالمى ايران در اين رابطه اســت. مديرعامل هما دو هفته پيش اين وعده 

را داده بود.

خبر

ذره بين

ايرانى ترغيب كنيم. وى با بيان اينكه بر اســاس نظر سنجى ها 

درباره ميزان قاچاق از مبادى رسمى گفت: ما مدعى هستيم با كنترل هايى كه از 

 اقتصاد/زهرا طوســى   ريچــارد نفيو از 
چهره هاى مؤثر در شــكل گيــرى تحريم ها در 
دوران اوباما رئيس جمهور دموكرات آمريكاست. 
ريچارد نفيو كه از اعضاى اصلي تيم پشــتيبان 
مذاكــره كننــدگان در امور تحريم هــا در وين 
محسوب مى شود با پايان كار دموكرات ها كتابى با 
عنوان «هنر تحريم ها» نوشته است تا روند پروسه 
طوالنى تحريم را كه هدف آن فلج كننده توصيف 

شده بود به افكار عمومى دنيا نشان دهد. 
اين كتاب كه ديروز توســط مركز پژوهش هاى 
مجلس منتشر شــده به جزئيات آنچه در اتاق 
جنگ اقتصادى آمريكا عليه ايران طى سال هاى 
اخيــر انجام شــده پرداخته كــه در واقع تأييد 
فرمايشــات مقام معظم رهبرى است مبنى بر 
اينكــه جنگ عليه ايــران از وزارت خزانه دارى 

آمريكا شروع شده است.

 تحريم هنر تصميم گيرى
نويسنده در جاي جاي كتاب خود نشان مي دهد 
كــه تحريم گذاري به عنوان ابــزار راهبردى در 
دستگاه سياست خارجي اياالت متحده، نه امري 
صرفاً فني، بلكه بيشــتر هنر تصميم گيري و به 
كار گرفتن خالقانه ابزارهاي مختلف اقتصادي، 

اجتماعي و سياسي در اين مورد است. 
نفيو البته روشن نكرده است كه اگر تحريم عليه 
ملت ايران هنر بوده است، چرا مقام هاى كاخ سفيد 
رياكارانه، ملتمسانه و از طريق البى با كشورهاى 
دوســت ايران، ســعى در مذاكره بــا جمهورى 
اسالمى ايران و گفت و گو پيرامون مسائل مربوط 
در مسال هسته ايران داشتند. هرچند اظهارات 
دونالد ترامپ و اقدام بــراى خروج از برجام هم 
تأييد كرد كه شيوه هاى آمريكايى نه هنرمندانه 
و نه ماهرانه كه برخاسته از روحيه اى استكبارى 
است. جالب اينكه «هنر تحريم» دموكرات ها كه 
ايران را طى يك دوره طوالنى مقاوم تر و شجاع تر 
كرد، درزمانى كوتاه توســط رئيس جمهور خواه 
اين كشــور به معامله اى احمقانه تفسير شد كه 
مى بايست به قيمت بدنامى آمريكا و تحمل ننگ 

عهد شكنى اين كشور ملغى مى شد.
در پــى انتشــار ايــن كتــاب كه بســيارى از 

سياســتمداران همكار آقاى نفيو به تمجيد آن 
پرداخته اند، اين پرســش در دنيا مطرح مى شود 
كه آيا مى توان از اين ابزار فشــار عليه استقامت 
و مقاومت ملت ها اســتفاده و غــارت را به جاى 
تجارت و زور و تبعيض را به جاى توزان و عدالت 

نشاند؟
نفيو معتقد است: اگر لغو برجام براى آمريكا بهتر 
باشــد، تاريخ او (نفيو) را نخواهد بخشيد گرچه 
تلويحا مى گويد اگر ترامپ موفق نشود، تاريخ او 
و همكارانش را نخواهد بخشــيد. نفيو در همان 
مقدمه كتاب از اينكه رفتارهاى هنرمندانه اش كه 
به عقيده وى باعث شــد ايران پاى ميز مذاكره 
بيايد، يك سال بعد از رفتن دمكرات ها به بايگانى 
سپرده شد، مأيوس شــده و نسبت به شكست 
جمهورى خواهان در مواجهه با رفتارهاى ايران 
اميدواراســت و آرزو دارد ترامپ در تاريخ آمريكا 

بد نام شود.

 تحريم اقتصادى جايگزين جنگ نظامى
نفيو كه تحريم اقتصادى را در اين كتاب گزينه 
جايگزين جنگ نظامى مى دانــد، اصرار دارد به 
مخاطب خود كه در واقع جبهه مقاومت در برابر 
استكبار است، تلقين كند كه آمريكا در اقتصاد 
دســت باال را دارد و تحريم بــه عنوان يك ابزار 
فرصتى است تا از فروپاشــى بيشتر طرف هاى 
متخاصــم جلوگيرى شــود. در غير اين صورت 

ممكن است گزينه هاى ديگر مد نظر باشد.
وى در بخشــى كه درباره تحريم هاى اقتصادى 
ســخن مى گويــد از اين نوع تحريــم به عنوان 
مخرب ترين نوع تحريم ها ياد مى كند. به عنوان 
مثال، نفيو نشــان مي دهد كــه چگونه در عين 
تحريم اقالم مختلف، واردات كاالهاي لوكس را 
از تحريم مســتثنا كرده تا به احساس اجتماعي 
تحريم شدگي بيشتر دامن بزند، يا مثًال چگونه 
افزايش قيمت مرغ در ايران، موضوعي كه هدف 
تحريم نبوده، به افزايش فشــار تحريم ها كمك 
كرده اســت يا مثًال چطور واردات برخي اقالم را 
منع نكرده تا ذخيره ارزي ايران با سرعت بيشتر 

و زودتر تحليل برود و....
وى با اشــاره به فوت و فن هــاى هنر تحريمى 

آمريكا مى نويسد:«... وقتى آمريكا 
ديد كه ريسك اعتباري اي كه 
فعًال در ذهن شــركاي خارجي 
ايران وجــود دارد هنوز به اندازه 
اي نرســيده كه آن ها از اقتصاد 
ايران بــه صورت كلــي بيرون 

بكشند.
 به تبع اين مســئله نخستين 
وظيفه آمريكا اين بوده كه نشان 
دهد تا چه اندازه مشــاركت با 
بانك هاي ايراني مي تواند براي 
شــركتها و نهادها خطر كمك 
به فعاليت هاي پنهــان ايران را 
دربرداشته باشد. و پرسشى كه 

آمريكا از شــركت ها و دولت هــا مطرح مي كرد 
اين بود كه آيا شــما مي توانيــد اثبات كنيد كه 
در اين زمينه نقشي نداشــته ايد؟....و در همين 
حال آمريكا ســعي مي كرد فعاليت هاي معمول 
اقتصادي با ايران را نيز غيرقانوني كند. شــوراي 
امنيت در اين زمينه كمك زيادي كرد چرا كه از 
دولت ها و نهادهاي مالي بين المللي مي خواست 
وارد قراردادهاي جديد براي ارائه خدمات مالي و 
وام ها به دولت ايران مگر در شرايط بشردوستانه 
نشــوند. يعني عمًال آمريكا كاري كرده بود كه 
ايران در اين نهادهاي بين المللي نمي توانســت 

پروژه جديدي را آغاز كند يا آن 
را پيش ببرد».

وى در عين حــال اذعان دارد 
كــه «...با وجود ايــن تالش ها 
آمريكا مشاهده كرد كه اگر چه 
توانســته بود  اقداماتش تقريباً 
زندگي را براي ايراني ها سختتر 
كند بــا اين حال هيــچ گونه 
عملكرد  در  افت چشــمگيري 
اقتصادي ايران و شــاخص هاي 
كالن آن ايجــاد نكــرد. در آن 
ايران  زمان توليد ناخالص ملي 
مانده  در حالت معمول خــود 
بود و اگرچه تورم و بيكاري در 
سطح بااليي قرار داشت، اما صندوق بين المللي 
پول پيش بيني كرد كه اقتصاد ايران به عملكرد 
قدرتمند خود تا زماني كه قيمت نفت باال باشد، 
ادامــه خواهد داد. با همه اين ها در گزارش هاي 
صندوق بين المللي پول هيچ نشــانه اي از اينكه 
مشكل جدي در افق اقتصاد ايران وجود داشته 
باشد، ديده نمي شد.» وى سپس به ديپلماسي 
فشار آمريكا اشــاره مى كند كه تالش مي كند، 
فشــار را تا جايي باال ببرد كه كشور هدف يعنى 
ايران متقاعد به انجام كاري شــود كه در غياب 

فشار انجام نمي داد.

  دشوارى هاى قطع كردن بازوهاى 
اقتصادى ايران

وى در ايــن كتاب قطع كردن بازوهاي اقتصادي 
ايران را بسيار دشــوار مى داند، اما معتقد است با 
فشار بر تاندون ها، مفاصل و ساير بخش ها مي توان 
اين پيكره را تحت تأثير قــرار داد. به عقيده وى 
مواجهه مستقيم با دارايي هاي ملي كليدي ايران 
نظير صنعت نفت و گاز عمالً امكان تحقق ندارد و 
پيشنهاد مى كند كه مي توان از روش هاي جايگزين 

براي تأثيرگذاردن بر اين دارايي ها استفاده كرد. 

 درد و رنج
به اعتقاد وى تأثيرگذارى تحريم ها ناشــى از رنج 
وارد آمده بر روى كشــور هدف است، اما در عين 
حال بايد در نظر داشت كه همواره بايد راه حلى 
براى رفع اين رنج وجود داشته باشد. در حقيقت 
اين راه حل چيزى نيست جز تسامح و گفت و گو 
كــه مى تواند در نهايت منجر به از بين رفتن رنج 
تحميل شده ناشى از تحريم شود.نويسنده در اين 
كتاب به بيان نوع نگاه خود به تحريم ها از منظر 
دوگانه مي پردازد. وي توضيــح مي دهد كه درد 
تحريم ها را چه زماني، چگونه و بركجا مي توان وارد 
كرد و در عين حال، استقامت طرف مورد تحريم را 
چگونه و براساس چه شاخص هايي مي توان سنجيد 
و تحريم ها را چگونه متناســب با اين شاخص ها، 
تنظيــم و بازتنظيم كرد كه بيشــترين تأثير را 
برجاي بگذارد به طوري كه در نهايت ديپلماسي 
وارد شده و نفع حداكثري را براي تحريم گذار به 
ارمغان بياورد. كتاب حاضر درواقع تالش كرده با 
تمركز بر پرونده ايران چارچوبي را براي كشورهاي 
تحريم گر تعريــف كند كه بتوانند به اهداف خود 
برسند. نتيجه كلي كتاب براي مخاطب ايراني و 
سياســت گذاران مي تواند اين نكته باشد كه اوالً 
تحريمگذار تحريم را به عنوان ابزار اصلي و ثابت در 
جعبه ابزار تعامل خود با كشورهاي ديگر مي داند 
و ثانياً آنچه سرنوشت جنگ تحريمي را مشخص 
خواهد كرد، هنر استقامت در ابعاد مختلف آن و به 
كارگيري روش هاي مختلف سنتي و خالقانه است 
كــه در گام آخر مي تواند نفع ديپلماتيك را براي 

كشور تحت تحريم رقم زند.

ترجمه كتاب «هنر تحريم ها» اثر مسئول تيم طراحى تحريم ها منتشر شد

تحريم؛ تنها گزينه هميشگى روى ميز آمريكا

 نفيو نشان مي دهد 
كه چگونه در 

عين تحريم اقالم 
مختلف، واردات 

كاالهاي لوكس را 
از تحريم مستثنا 

كرده تا به احساس 
اجتماعي 

تحريم شدگي 
بيشتر دامن بزند

بــــــــرش
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نرخ رشــد جمعيت 1/6 درصد اســت خانه ملت: عضو كميســيون بهداشت مجلس نرخ رشد جمعيت كشــور را 1/6 درصد دانســت و گفت: براى حمايت از زوجين نابارور سرانه بيمه ها بايد 
افزايش يابد. محمدامين امينى فرد با يادآورى وجود 3 ميليون زوج نابارور در كشور با انتقاد از اينكه بيمه ها حمايت مناسبى از زوجين نابارور ندارند، گفت: به دليل عدم اختصاص سرانه اندك به 

بيمه ها و تكاليف زياد، آن ها از توانمندى كافى برخوردار نيستند و نمى توانند هزينه درمان پايدار را متقبل شوند.
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خبر

 ترويج اشرافيگرى با قيمت هاى گزاف

نسلى كه با دونات هاى طال تهديد مى شوند

گزارش خبرى

 جامعه/ جواد صبوحى  همه چيز از پنج ســال پيش و از 
انتشار خبر سرو غذاي 168 هزار توماني در رستوران گردان برج 
ميالد و بعد هم سرو بستني با روكش طال به قيمت 400 هزار 
تومان در همين برج شروع شد. بستنى كه بخشي از ظروف آن 
را از خارج كشور وارد مى كردند و آن طور كه مسئول رستوران 

مى گفت، ساختش يك روز طول مي كشيد.
سال گذشــته هم ويديويى از «همبرگر 250 هزار تومانى» در 
يكى از رستوران هاى ايران منتشر شــد كه در آن «شروين»؛ 
سرآشــپز جوان ايرانى-آمريكايى از ويژگى هاى منحصر به فرد 

همبرگر عجيب و گرانقيمت رستورانش مى گفت.
ارديبهشت امسال هم خبر فروش گوشت قرمز الكچرى مثل 
توپ صدا كرد؛ شركتى كه گوشت هايش را در يكى از برج هاى 
مدرن شمال شهر تهران به قيمت كيلويى 900 هزار تومان هم 
به صورت حضورى و هــم اينترنتى عرضه مى كرد و مى گفت 
از نوعى رژيم غذايى خاص براى دام هايش اســتفاده مى كند تا 
گوشت آن ها ترد و مطبوع شود. همچنين انجام دادن ماساژ و 
پخش موسيقى براى دام ها از جمله برنامه هاى اين شركت است 

تا گوشتى بدون استرس در اختيار پولداران قرار دهد. 
چنــد روز پيش هــم خبر از عرضه يك دســت دل و جگر به 
قيمت 720 هزار تومان در يك ســايت منتشــر شد. به اين ها 
«تونى»؛ ماده مخدر الكچرى را كه گرمى 700 هزار تومان! بين 
بچه پولدارهاى شمال پايتخت رايج شده و دوناتى را كه با روكش 
طالى خوراكى به قيمت 100 هزار تومان به فروش مى رســد 

هم اضافه كنيد.
دكتر مجيد ابهرى آســيب شــناس اجتماعى در گفت و گو با 
خبرگزارى مهر با اشاره به اينكه هنوز اخبار بستنى طال فراموش 
نشــده كه چشــممان به دونات طال روشن شــده، مى گويد: 
نبايد اجازه داد نســل آينده با روحيــه و خوى مصرف زدگى و 

اشــرافيگرى بزرگ شوند. ابهرى معتقد اســت بعضى از افراد 
عالقه مند به زندگى الكچــرى، خريد و مصرف دونات مطال را 
نوعى رقابت و چشم و همچشمى قلمداد كرده و هر عدد از اين 
شيرينى را 100 هزار تومان خريدارى كرده و با افتخار در مورد 

آن در فضاى مجازى و جمع هاى دوستانه داد سخن مى دهند.
جوانان داراى روحيه رقابت جويى و حساس هستند و قيمت اين 
گونه خوراكى ها براى بعضى از آن ها خرج يك تا دو ماه اســت. 
همچنين بعضى از جوانان ديگر در جشن تولد يا مهمانى هاى 
دور همى در كافه ترياهاى شمال شهرى با خريد و تقسيم آن 

بين دوستان، مهمانى دونات طال مى گيرند.
ابهرى با اشاره به اينكه نمى توان درخواست كرد كه با اين گونه 
حركت ها مقابله شــود، گفت: اما حداقل مى توان از گسترش و 
توســعه آن جلوگيرى كرد و اجازه نداد نسل آينده با روحيه و 
خوى مصرف زدگى و اشــرافيگرى وارد جامعه و آينده شوند و 
در صفحات اينستاگرامى خود خريد و مصرف اين گونه اقالم را 
به رخ ديگران بكشند. به قول اين استاد دانشگاه پس از گوشى 
طالى چند ميليونى و شماره هاى تلفن همراه چند صد ميليونى 
ادامه اين مســير قشرى از جوانان پر توقع مصرف زده با خوى 

اشرافيگرى را تحويل جامعه خواهد داد.

سازمان ميراث فرهنگى قاچاق نسخ خطى را قبول ندارد اما ماجرا همچنان ادامه دارد

چوب حراج بر تن نسخه هاى خطى وطنى
خبر

وزير آموزش و پرورش: 
دانش آموز تراز انقالب از چنين 

مدرسه اى بيرون نمى آيد

ايسنا: وزير آموزش و پرورش با بيان اينكه 
مدارس بايد سرشان را از زير خاكستر تمركز 
گرايــى بيرون بياورند گفــت: تا زمانى كه 
مدرسه به سطحى از مطلوبيت نرسيده باشد 
و مدير مدرسه جاى خود را به عنوان راهبر 

آموزشى پيدا نكند، موفق نخواهيم شد.
سيد محمد بطحايى گفت: شايد تالش هايى 
كــه تا پيش از ايــن و از دهه 60 در عرصه 
تحول آفرينى انجام شده، بسيار قابل توجه 
بوده، اما عمدتاً با شكست مواجه شده و يكى 
از علل اين اســت كه به ركن مهم مدرسه 
بى توجهــى كرديم. وى گفــت: هيچ كجا 
مــدارس تا اين حد در ســطح اجرا كننده 
محض باقــى نمى مانند. ما واو به واو امور را 
بخشــنامه مى كنيم و به مدرسه مى دهيم 
و گويا افــرادى كه در مدرســه اند، افرادى 
كر و كور و گنگ  اند كه بايد دستشــان را 
بگيريم و راه ببريم. مشخص است در چنين 
فضايى نمى توانيم در دنياى پيچيده اى كه به 
سرعت در حال تغيير است، پاسخگو باشيم. 
وى ادامه داد: در چنين فضايى مدرسه ما به 
يك محيط كامالً فرسايشى و كسل كننده 
تبديل مى شود. شك نكنيد دانش آموز تراز 
انقالب از چنين مدرسه اى بيرون نمى آيد. 
مدارس بايد سرشان را از زير خاكستر تمركز 

گرايى بيرون بياورند.

عضو شوراى عالى آب هشدار داد
رتبه يكى مانده به آخر ايران 

در مديريت منابع آب
مهر: عضو شــوراى عالى آب گفت: طبق 
مطالعات انجام شــده در ســال 2013 ما 
در مديريت اكوسيســتم هاى آبى شــامل 
تاالب ها و رودخانه ها بين 232 كشور رتبه 
231 را آورديم. احمدعلى كيخا گفت: هيچ 
وقت يادم نمى رود كه در نخســتين جلسه 
شــوراى عالى حفاظت محيط زيســت در 
دولت يازدهم مأموريت يافتم گزارشــى از 
وضعيت محيط زيست را ارائه كنم. يكى از 
مواردى كــه آورده بودند اين بود كه طبق 
مطالعات انجام شــده در سال 2013 ما در 
مديريت اكوسيستم هاى آبى شامل تاالب ها 
و رودخانه ها بين 232 كشــور رتبه 231 را 
آورده بوديــم. برفرض هم كه شــاخص ها 
درست نبوده باشد، ما را به رتبه يكم تا پنجم 
نمى آورد و معلوم بود كه اوضاع خوب نيست.
وى افزود:زمانــى كه در ســازمان محيط 
زيست بودم به يزد رفتم و به استاندار گفتم 
من اگر جاى شما بودم كه تنها 50 ميلى متر 
بارندگى در ســال داريد، اصالً شب خوابم 
نمى برد. آب شرب مردم سيستان را اكنون 
فقط تا پايان شهريور ماه داريم. اگر جلبك ها 
رشــد نكنند با آن ميــزان آفتاب و تبخير 
اين آب خيلى زودتر هم تمام مى شــود. از 
طرف كميسيون كشــاورزى 20 دى سال 
1390 خدمت مقام معظم رهبرى رسيديم 
و آنجــا گفتم كه وزير وقــت نيرو گزارش 
داده متوســط بارندگى كشور تا اين لحظه 
19 ميلى متر اســت. من عرض كردم هيچ 
تضمينى نيســت كه در سال هاى پيش رو 
به جاى 20 دى ماه در 20 بهمن ماه چنين 
گزارشى بدهند و به نظر مى رسد ما براى اين 

مسئله برنامه نداريم.

يك مسئول وزارت بهداشت 
خبر داد

شناسايى10 مورد ابتال
به تب كريمه كنگو در كشور 

ايسنا: رئيــس مركز مديريت بيمارى هاى 
واگير وزارت بهداشت ضمن تشريح آخرين 
وضعيت شيوع بيمارى تب كريمه كنگو در 
كشــور گفت: امسال تاكنون 10 مورد ابتال 
شناسايى كرده ايم كه يك مورد هم منجر به 

فوت شده است.
دكتــر محمدمهدى گويا گفــت: بيمارى 
تب كريمه كنگو بيمارى است كه معموالً از 
فصل بهار آغاز مى شود و با آغاز زمان زايمان 

دام ها، موارد شيوع آن شدت پيدا مى كند.
وى با بيان اينكه ســاالنه بين 100 تا 150 
مــورد از ابتال به بيمارى تب كريمه كنگو در 
كشورمان شناسايى مى كنيم، گفت: امسال 
تاكنون 10 مورد ابتال شناسايى كرده ايم كه 
يك مورد هم منجر به فوت فرد شده است. 
بايد توجه كرد كه بيمارى تب كريمه كنگو 
درمان دارويى دارد، اما اثرگذارى اين درمان 
دارويى به مرحله تشخيص بيمارى بستگى 
دارد و درمان دارويــى هم درمان قطعى و 

100 درصد نيست.

نائب رئيس مجلس شوراى اسالمى عنوان كرد
انتقاد از اجرا نشدن قانون كاداستر

ايســنا: نائب رئيس مجلس شوراى 
اســالمى با انتقاد از اجرا نشدن قانون 
كاداســتر اظهــار كرد: بــه عنوان يك 
نماينده پيگير اين هستم كه اين قانون 
اجرا شــود؛ زيرا ايجاد ســتاد مبارزه با 
زمين خوارى بدون جمع آورى داده هاى 

مربوط به اين حوزه معنا ندارد.
مسعود پزشكيان در پاسخ به اين پرسش كه مجلس چه برنامه اى براى مقابله با 
زمين خوارى  دارد، گفت: مجلس قانون كاداســتر را مصوب كرده است. كاداستر 
در حقيقت نقشه كل زمين ها و اطالعات مربوط به صاحبان آن هاست. اگر همان 
موقع كه اين قانون ايجاد شد، مجرى ها توان،  مهارت و انگيزه اجراى آن را داشتند؛ 

اكنون امكان جابه جايى حتى يك متر از زمين ها هم وجود نداشت.
وى با تأكيد بر اينكه مهم ترين مشكل در اجراى قانون كاداستر و مقابله با زمين 
خوارى كمبود انگيزه و اراده در مديران است، گفت: طبعاً اگر اين قانون اجرا شود، 

شرايط مقابله با زمين خوارى نيز اصالح خواهد شد.
وى افزود: در حال حاضر عالوه بر بحث زمين خوارى در رابطه با مســائل ديگر 
مثل مؤسســات مالى و اعتبارى، قاچاق، و رشــوه ايراد اصلى به ساختار و نظام 
ادارى برمى گردد. مشــكل مملكت ما اين است كه به جاى حل مسئله به فكر 
تغيير مديران هستيم. طى 39 سال گذشته به طور مرتب مدير عوض كرده ايم، 
ولى مسائل و مشكالت حل نشده است؛ بنابراين مشكل فرد يا افراد نيست، بلكه 

مشكل سيستم است كه بايد اصالح شود.

از سوى رئيس سازمان محيط زيست
واگذارى جزيره آشوراده تكذيب شد

فارس: رئيس ســازمان محيط زيست واگذارى جزيره آشوراده را تكذيب كرد و 
گفت: به شعارها گوش ندهيد، تنها 28 هكتار از كل جزيره آشوراده كه خارج  از 
اختيار ســازمان محيط زيست نيز هست، در يك طرح گردشگرى مورداستفاده 
قرار مى گيرد. وى ادامه داد: اگر اين منطقه جدا شــود، خيالمان راحت مى شود 
كه به 600 هكتار مابقى جزيره آســيبى وارد نخواهد شد. كالنترى در خصوص 
برنامه سازمان محيط زيســت براى افزايش مناطق تحت حفاظتش نيز عنوان 
كرد: براى افزايش مناطق بررســى هاى فراوانى انجام شده و براى افزايش چيزى 
حدود 2ميليون هكتار از مناطق با ســازمان منابع طبيعى صحبت كرده ايم كه 
بزودى در شــوراى عالى محيط زيست به تصويب خواهد رسيد. وى ادامه داد: با 
افزوده شدن اين 2ميليون هكتار، مناطق تحت حفاظت سازمان محيط زيست 

13 درصد افزايش مى يابد.

معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش وپرورش:
زمان برگزارى كنكور تغيير مى كند

تسنيم: معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش وپرورش با اشــاره به پنج ساله 
شدن دوران تحصيل هنرستان ها گفت:  
از سال هاى آينده زمان برگزارى كنكور 

تغيير خواهد كرد.
على زرافشــان در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا قرار است زمان كنكور تغيير پيدا 

كرده و در دهه ســوم تير برگزار شود، اظهار كرد: كنكور 97 در دهه نخست تير 
برگزار خواهد شــد و ممكن است براى سال هاى آينده زمان برگزارى كنكور به 
دهه سوم تير موكول شود و دليل اين است كه امتحانات نهايى دانش آموزان قبًال 
در پايه يازدهم برگزار مى شد كه از سال تحصيلى جديد به پايه دوازدهم منتقل 
مى شود و دانش آموزان تا پايان خردادماه درگير امتحانات نهايى هستند كه اگر 
كنكور در دهه اول تير برگزار شــود، آن ها بايد بالفاصله پس از امتحانات نهايى 
وارد كنكور شوند، اما به منظور آمادگى دانش آموزان پيشنهاد اين است كه زمان 

برگزارى كنكور به دهه سوم تير موكول شود.

عضو هيئت علمى مركز تحقيقات سازمان پزشكى قانونى 
بيان كرد

افزايش تلفات «قرص برنج» در كشور
مهر: عضو هيئت علمى مركز تحقيقات ســازمان پزشكى قانونى كشور با بيان 
اينكه آمار تلفات قرص برنج در كشور نسبت به سال گذشته هفت درصد افزايش 
داشته است، گفت: در سال گذشته 640 نفر در اثر مسموميت با قرص برنج در 
كشور جان خود را از دست داده اند. كامبيز سلطانى نژاد گفت: اين رقم در مقايسه 
با سال پيش از آن كه آمار تلفات قرص برنج در كشور، 598 نفر بود، هفت درصد 

افزايش يافته است.
وى ادامه داد: بيشترين آمار تلفات در سال گذشته به ترتيب مربوط به استان هاى 

تهران با 134، مازندران با 88 و گيالن با 69 فوتى بوده است.
سلطانى نژاد گفت: متأسفانه به دليل عواملى مانند سميت باال و ميزان كشندگى 
زياد اين ماده و ســهولت دسترسى به اين سم، در ساليان اخير آمار نسبتاً باالى 
مسموميت هاى ناشى از اين عوامل در كشور بويژه در برخى استان ها مانند تهران، 

گيالن، مازندران و گلستان رواج يافته است.
وى با اشاره به قاچاق قرص برنج به كشور تصريح كرد: متأسفانه به دليل تمايل 
كشاورزان به مصرف اين سم براى نگهدارى محصوالت بويژه در مصارف خانگى يا 
نيمه صنعتى به داليل ذكر شده قبلى، قاچاق اين فراورده از كشورهاى همسايه و 
ايجاد بازار سياه اين سم در كشور وجود دارد و بسيارى از موارد، افرادى كه از اين 
سم براى خودكشى استفاده مى كنند، اين قرص ها را از بازار سياه و غيرقانونى تهيه 
مى كنند كه در اين زمينه نيازمند ضرورت برخورد جدى تر با اين معضل هستيم.
سلطانى نژاد بيان كرد: در ساليان اخير مسموميت ناشى از فسفيد آلومينيوم به 
عنوان يكى از مهم ترين علل مســموميت هاى حاد منجر به فوت ناشى از مواد 
شــيميايى در برخى از استان هاى كشور است. اين مسموميت ها بيشتر در رده 

سنى 40-20 سال بوده و بيشتر آن ها به قصد خودكشى بوده است.
وى با تأكيد بر اينكه قرص برنج هيچ پادزهرى ندارد، اعالم كرد: با توجه به اينكه 
تاكنون مكانيسم دقيق براى بروز اثرات سمى فسفيد آلومينيوم در انسان شناخته 
نشده است، هيچ پادزهر اختصاصى در درمان مسموميت حاد با آن وجود ندارد و 

اقدام هاى درمانى شامل اقدام هاى حمايتى - عالمتى است.

مدير كل فنى بيمه شدگان تأمين اجتماعى:
تأمين اجتماعى مكلف به اجراى افزايش مرخصى 

زايمان نيست
مهر: مدير كل امور فنى بيمه شدگان 
ســازمان تأمين اجتماعى گفت: دولت 
ســازمان را براى اجراى افزايش 9 ماهه 
مرخصى زايمــان مكلف نكرده و منابع 
مالى آن نيز تأمين نشده است. منصور 
آتشى با بيان اينكه ســال 92 با قانون 
افزايش مرخصى زايمــان از 6 ماه به 9 

ماه مواجه شــديم، گفت: در اجراى قوانين قيد «مكلف» ويا «مجاز» بودن مهم 
است كه براى اين مورد در قانون آمده است كه به دولت اجازه داده شده است كه 
افزايش مرخصى زايمان را اجرا كند. وى افزود: سازمان تأمين اجتماعى ملزم است 

كه مواردى كه در قانون تكليف شده است را اجرا كند.
آتشــى گفت: در قانون تامين اجتماعى، ميزان مرخصى زايمان زنان 6 ماه است 
و اين قانون در حال حاضر در خصوص تمام زنان شــاغل در بخش هاى دولتى و 
غيردولتى اجرا مى شود و دولت مبنى بر افزايش ميزان مرخصى زايمان مصوبه اى 
داشت كه اين مصوبه در بخش دولتى و اجرايى از محل منابع خود اجرا مى شود، 
ولى در بخش خصوصى از سوى دولت تأمين بار مالى انجام نشده و اين طرح نيز 
اجرا نمى شود. وى در خصوص اينكه چرا سازمان تأمين اجتماعى خود افزايش 
9 ماهه مرخصى زايمان را اجرا نمى كند، اظهار داشت: اين طرح تكليفى به دولت 
نيســت و همچنين دولت سازمان تأمين اجتماعى را مكلف نكرده و منابع مالى 
آن نيز تأمين نشده و مورد ديگر اينكه در قانون برنامه پنجم و ششم توسعه آمده 
است سازمان ها در خصوص اجراى طرح هايى كه بارمالى آن تأمين نشده، مجاز به 
اجراى آن نيستند. وى تأكيد كرد: سازمان تأمين اجتماعى آماده است به محض 
اينكه اين طرح در بودجه ســنواتى رديف بودجه اى داشته باشد، آن را جرا كند.  
آتشــى گفت: از سال 92 تا 97 هيچ رديف بودجه اى از سوى دولت براى تأمين 

منابع افزايش مرخصى زايمان اختصاص نيافته است.

 جامعه/ محبوبــه على پور   «كتاب 
كوچك خطى تفسير موالنا حسين واعظ- 
قدمت اواخر صفويه – به دو زبان فارســى 
و عربى - با دو مركب قرمز و مشــكى....»، 
«قرآن دست نويس 280 ساله به قيمت 7 
ميليون و500 هزار تومان»، «مجموعه اى 
از كتاب آنتيك شامل شانزده مجلد دست 
نويس و بيش از پنجاه عنوان نسخه چاپ 
ســنگى به قيمت 80 ميليــون تومان به 
فروش مى رسد» اين ها تنها چند نمونه از 
آگهى هايى است كه در سال هاى اخير مكرر 
در فضاى مجازى مى بينيم. عبارت هايى كه 
نمى دانيم پشــت اعداد و اطالعات آن چه 
منافع و درآمدهايى پنهان مانده، اما آنچه 
نمى توان انكار كرد رونق معامالت نســخ 
خطــى و خروج عنان گســيخته مواريث 

فرهنگى، تاريخى و البته اعتقادى ماست.

 نّيات نه چندان خيرخواهانه
بيش از دو دهه اســت كه دلســوزان اين 
ســرزمين نســبت به خروج نسخ خطى 
از كشــور هشــدار مى دهند، اما اين روند 

همچنان ادامه دارد. 
حجــت االســالم 
ابوالفضل حافظيان، 
پژوهشـــــــگر و 
نسخ  كارشـــناس 
خطى اسالمـى در 

اين باره مى گويــد: چنانكه از عصرصفويه 
به اين سو طى تعامالتى كه با كشورهاى 
اروپايى صورت گرفته كارگزاران و اتباع اين 
كشــورها به خروج آثار فرهنگى و هنرى 
كشور ما همانند نسخ خطى پرداختند، چرا 
كه آن ها از ارزش هاى فرهنگى و تاريخى و 

هنرى اين آثار اطالع داشتند.
وى مى افزايــد: اين رونــد همچنان ادامه 
داشــته تا جايى كه در عصر پهلوى به اوج 
خود رســيده اســت. چنانكه رئيس وقت 
كتابخانه مجلس شــوراى اسالمى مرحوم 
اســتاد حائرى نقل مى كرد كه مسئوالن 
كشور در اين دوره براى نشان دادن احترام 
و دوستى به ميهمان هاى سياسى خارجى، 
كتب خطى گرانسنگى پيشكش مى كردند. 
به هر حال طى ســال ها و تــا امروز بنا به 
انگيزه هاى مختلف خروج اين كتب صورت 
مى گيــرد براى مثال عــده اى در خارج از 
كشور به عنوان مجموعه دار عالقه مند به 
گردآورى چنين آثارى هستند و از اين رو 
هزينه هنگفتى صرف مى كنند تا اينگونه 
آثار ارزشــمند تاريخى را از سراسر جهان 
بخصوص ممالك اســالمى همانند ايران 
جمع آورى كنند. عــده اى نيز اين آثار را 
براى اســتفاده در مراكز علمى و پژوهشى 
خود گــردآورى مى كنند. همچنين بنابر 
قرائن دسته ديگرى از اين آثار نفيس بنابر 
تفكرات خصمانه و با نّيت نابودى و معدوم 
سازى جلوه هايى از بنيادهاى فكرى تشيع 
خريدارى شده و سپس ازبين مى رود. البته 
آنچه كه روشن است اين كه دالالن خروج 
اين آثار تنهــا با نگاه تجارى در اين ماجرا 
داخل شده اند تا ميراث فرهنگى جامعه را 

به ثمن بخس به تاراج ببرند.
اين كارشناس نسخ خطى تصريح مى كند: 
از رقــت انگيز ترين تصاوير براى يك ملت 
با پيشــينه تاريخى و فرهنــگ مردم ما 
اين اســت كه ثمره انديشــه هاى خود را 
در ويترين موزه ها و پژوهشــگاه هاى ساير 
كشــورها ببيند، اما متأسفانه سال هاست 
اين تصاوير را اغلب انديشمندان ايرانى بارها 
تجربه كرده انــد.از همين رو نفيس ترين و 
ارزشمند ترين آثار اين كشور پيش از اين 
به يغما رفته است؛ چرا كه راهزنان فرهنگى 
همواره كتاب شناســان خبره اى بوده اند. 
نمونه اى واضح از آشنايى غربيان با دانش و 
فرهنگ مشرق زمين اهتمام آن ها به چاپ 

آثار علمى دانشــمندان ماست به طورى 
كه از نخســتين كتاب هايى كه در اروپا به 
چاپ رســيده، كتاب قانون ابن سينا بوده 
است. اين چاپ نفيس بيش از 500 سال 
قدمت دارد و اكنون نســخه هاى اندكى از 
آن باقى مانده كه در حكم نســخه خطى 

پر بها مى باشد.
منوچهرلطــــفى، 
رئيــس انجمـــن 
مجموعــــه داران 
نيـــــــز  ايــران 
خاطرنشان مى كند: 

اين رويه هميشه وجود داشته، اما تقاضاى 
انكارناپذيرى را كه اين ســال ها بخصوص 
دركشــورهاى همجوارمى بينيم ناشى از 
تالش كشــورهايى تازه به دوران رسيده 
اســت كه عطش تقويت هويــت خود را 
دارنــد.از اين رو بر بــازار عرضه و تقاضاى 
محصوالت فرهنگى همانند نســخ خطى 

تأثيرگذار هستند.
محمــــد رضــــا 
جواهــرى، عضــو 
راهبردى  شوراهاى 
و مشــاور موزه هاى 
صنعــت نفـــت و 

آســتان قدس رضوى نيز با اشاره به اينكه 
سرنوشــت اين آثار را كشورهايى ممكن 
اســت تعيين كنند كه قدر آن ها را به هر 
دليل، بيشتر از ما مى دانند؛ تأكيد مى كند: 
وقوع چنيــن امرى را نمى تــوان آنچنان 
«اصولــى» و «قاعده منــد» تلقى كرد و 
نهادهاى خوش نامى را پشت آن ديد. الزم 
به يادآورى است كه شركت هاى معروفى 
در سطح بين المللى با ضوابطى دست به 
شناســايى، كارشناسى و معامله اين گونه 
آثــار نيز مى زنند كه پشــت پرده ممكن 
اســت با آنچه به ظاهــر دنبال مى كنند، 
متفاوت باشــد. به هر حال به همان دليل 
كــه كارِ قاچاق ميراث فرهنگى، تبعيت از 
قانون و ضابطه نمى كند؛ اين نوع اقدام ها 
به صورت غيرقانونى، اغلب به صورت پنهان 
و با روش هاى همراه با فساد و سوء استفاده 

دنبال مى شود.

 ضعف ساختارى و اعتبارى 
با اينكه مسئوالن سازمان ميراث فرهنگى 
مدعى اند هيچ گونه پرونده اى درخصوص 
قاچاق نسخ خطى نداشــته و با اين گونه 
موارد روبــه رو نبوده اند، اما بســيارى از 
دلســوزان فرهنگى تأكيــد مى كنند « تا 
همين امروز بيش از90 درصد از آثار نفيس 
خطى از كشور خارج شده و آنچه نيز وجود 
دارد از شرايط مطلوبى برخوردار نيست». 
به راستى متوليان امر در اين مسئله چقدر 

نقش آفرين هستند؟
جواهرى معتقد اســت: شكى نيست كه 
نهادهاى متولى داخلى در بروز اين اتفاق   
نقش دارند، ليكن در بروز اغلب اشكاالت 

مشابه، نهاد هاى بيشــمارى نقش دارند. 
ضمن اينكه بســيارى از نهادهاى متولى 
هميشه امكانات، اقتدار، اعتبار مالى، نيروى 
متخصص كافى و بســتِر مناســب براى 
فرهنگ ســازى و برخورد با اين مسئله را 
نداشته و يا از نظر ساختارى يا باالدستى 
همانند تغييــرات پى در پــى مديريتى، 
انتصاب مديران گاه سياسى و غيرتخصصى 
و يا غير مجرب، ضعف شناخت و فرهنگ؛ 
ممكن اســت زمينه حل مشــكل را پيدا 

نكنند.

 گنجينه هايى رها در پستوها
بنابر شــواهد موجود گنجينــه مواريث 
فرهنگى و تاريخى رو به تهى شدن مى رود. 
در حالى كه گويا تالشــى بــراى اين امر 
ديده نمى شود. منوچهر لطفى با تأييد اين 
موضوع اظهار مى كند: آنچه ما را نســبت 
به اين قضيه نگران و ناخشــنود مى كند 
اين است كه هيچ اراده اى براى شناسايى 
مجموعه داران حداقل در100 ساله اخير 
وجود نداشته اســت.حال آن كه تخمين 
زده مى شود 10 برابر اموالى كه درموزه هاى 
كشور وجود دارد دراختيار مجموعه داران 
و حتى افراد عادى جامعه است. چنانكه به 
طور پراكنده و در شــرايط بسيار نامساعد 
قرار گرفته اند. انبوهى از مواريث فرهنگى 
و تاريخــى ما در معرض هجوم تقاضاهاى 
غيرمتعارف قرار مى گيرد. اغلب ازســوى 
نهادهاى دولتى عزمــى براى جمع آورى 
اين آثار وجود نداشــته و بيشتر اوقات اين 
دلســوزان فرهنگى بودند كه سرمايه هاى 
فرهنگى و تاريخى خــود را در قالب وقف 
يــا هديه بــه مجموعه هــاى دولتى اهدا 
مى كردند. وى تأكيد مى كند: طبق قانونى 
كه هنوز اجرا نشده متولى فعاليت مجموعه 
داران ســازمان ميراث فرهنگى مى باشد. 
درحالى كه اين نهاد تالش چندان مؤثرى 
در اين زمينه نداشــته است كه اين امر به 
دليل نوع نگاه آن هاست چنانكه اين افراد 
همچنــان مواريث فرهنگــى و ملى را به 
عنوان آثار تاريخى مى شناسند و بر تشكيل 
مــوزه هايى با تمركز بر آثار تاريخى توجه 
دارند. درحالى كه نگاه فعاالن خصوصى به 
اين آثارنگاه فرهنگى وهنرى است.از همين 
رو انتظــار مى رود نهادهاى متولى همانند 
ســازمان ميراث فرهنگى بر مشــاركت 
تشــكل هاى مردم نهاد و بخش خصوصى 

براى صيانت از فرهنگ ما توجه كنند.
حجت االسالم حافظيان نيز اظهار مى كند: 
از آنجا كه بيــش از 50 درصد آثارخطى 
كشــور در اختيار بخش خصوصى است، 
نمى توان بر مراقبت وحتى معامله اين آثار 
نظارت داشــت و مانع خــروج آثار نفيس 
شــد. اين درحالى است كه تمام صاحبان 
ايــن آثار نيز از قــدر و ارزش اين كتاب ها 
آگاه نيســتند.به طورى كه شاهديم آثار 
بسيار گرانســنگى همين امروز درپستوها 

و انبارهــاى نمور خانه هــا از بين مى رود؛ 
بنابراين براى صيانت از اين آثار بايد ابتدا 
مردم را نسبت به ارزشمندى اين كتب آگاه 
كرد تا در نگهدارى آن ها اهتمام بيشترى 
داشته باشــند. وى مى گويد: دركشور ما 
براى خريد فالن ورزشكار درجه دو و سه 
صدها ميليون تومان هزينه مى شود، ولى 
ميــراث مكتوب ما در اثر بى توجهى و بى 
مهرى در معرض نابودى يا سرقت و مانند 
آن قرار مى گيرد؛ درحالى كه مســئوالن 
مى توانند با درنظر گرفتن بودجه اى مناسب 

مانع تاراج اين آثار ارزشمند شوند.

 مزاياى نگهدارى اسناد
رئيس سابق اداره اسناد مديريت امور اسناد 
و مطبوعات آستان قدس رضوى در همين 
خصوص مى گويد: امروزه نهادهاى متعدد 
دولتى و غير دولتى مسئوليت جمع آورى و 
نگهدارى اسناد تاريخى را برعهده دارند كه 
از اين مجموعه ها مى توان به سازمان اسناد 
و كتابخانه ملى و كتابخانه مجلس شوراى 

اسالمى اشاره كرد. 
ابوالفضل حســــن 
آبــادى، اضافــــه 
مى كند: بى ترديــد 
ايـــن  جمع آورى 
آثــار مزيــت هاى 

بســيارى دارد كه از آن جمله مى توان به 
نحوه اســتاندارد نگهدارى و نمايش آن ها 
اشــاره كرد. چرا كه در حال حاضر حجم 
فراوانى از اســناد و مدارك تاريخى وجود 
دارنــد كه با وجود دارا بــودن ارزش هاى 
فرهنگــى و معنوى به دليل نــا آگاهى و 
غفلت صاحبان آن درشرايط اسفناكى قرار 
دارند. چنانكه شاهديم حتى عالقه مندان 
به چنين اســناد تاريخى كه درصدد جمع 
آورى اين موارد هستند با مرمت نامطلوب 

و يا قطعه قطعه كردن اين 
اســناد در قالب تابلوهايى 
ايــن آثــار را بــه نمايش 
مــى گذارنــد. وى اضافه 
مى كند:طى سال هاى اخير 
مردم با درايت بيشترى به 
مواريث تاريخى خود توجه 
مى كنند و از اين رو بيش 
از گذشــته بر صيانت اين 
دارند.چنانكه  تأكيــد  آثار 
هموطنــان بســيارى بــا 
مراجعه به مراكزى همچون 
واحد اســناد آستان قدس 
شيوه نگهدارى اصولى اين 
آثــار را جويا شــده و يا به 
دنبال فضايى براى نگهدارى 

اســتاندارد اســناد خود هستند. مجموعه 
آســتان قدس نيز سعى داشــته در قالب 
طرح ها و برنامه هايى با فرهنگ سازى در 
اين مقوله مردم را بيش از گذشته متوجه 

ارزشمندى اسناد موجود سازد. 

تقاضاى 
انكارناپذيرى را 
كه اين سال ها 

بخصوص 
دركشورهاى 

همجوارمى بينيم 
ناشى از تالش 

كشورهايى تازه 
به دوران رسيده 
است كه عطش 

تقويت هويت خود 
را دارند

بــــــــرش

نائب رئيس مجلس شوراى 
اســالمى با انتقاد از اجرا نشدن قانون 
كاداســتر اظهــار كرد: بــه عنوان يك 
نماينده پيگير اين هستم كه اين قانون 
اجرا شــود؛ زيرا ايجاد ســتاد مبارزه با 
زمين خوارى بدون جمع آورى داده هاى 

مسعود پزشكيان در پاسخ به اين پرسش كه مجلس چه برنامه اى براى مقابله با 

زمان برگزارى كنكور تغيير مى كند
 معاون آموزش متوسطه وزارت 
آموزش وپرورش با اشــاره به پنج ساله 
شدن دوران تحصيل هنرستان ها گفت:  
از سال هاى آينده زمان برگزارى كنكور 

على زرافشــان در پاسخ به اين پرسش 
كه آيا قرار است زمان كنكور تغيير پيدا 

97كرده و در دهه ســوم تير برگزار شود، اظهار كرد: كنكور 97كرده و در دهه ســوم تير برگزار شود، اظهار كرد: كنكور 97

 مدير كل امور فنى بيمه شدگان 
ســازمان تأمين اجتماعى گفت: دولت 
 ماهه 
مرخصى زايمــان مكلف نكرده و منابع 
مالى آن نيز تأمين نشده است. منصور 
 با قانون 
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روزنامـه صبـح ايـران

با اجراى طرح سالم سازى، شنا در ساحل خزر در مازندران آزاد شد    سارى- ايرنا: سخنگوى طرح سالم سازى درياى خزر در مازندران گفت: با اجراى طرح سالم سازى از اول 
خرداد تا 31 شهريورماه سال جارى شنا در ساحل خزر در اين استان از ساعت هشت صبح تا ساعت 18 براى شناگران به طور رسمى آزاد است.عيسى قاسمى طوسى افزود: در سال جارى حدود 

900 ناجى غريق در داخل و خارج از طرح سالم سازى به حادثه ديدگان احتمالى خدمات رسانى مى كنند.

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

 كرمان / مريم ذوالفقارى منظرى 
 اســتان كرمان با دارا بودن 260 هزار 
هكتار باغ پســته و توليد بيش از 100 
هزار تن پسته، رتبه اول سطح زيركشت 

و توليد اين محصول در كشور را دارد.
محصول پســته در اســتان كرمان در 
شهرستان هاى سيرجان، رفسنجان، انار، 
شــهربابك، زرند و راور كشت مى شود و 
با اشــتغال زايى افزون بر 150 هزار نفر 
به صورت مستقيم و يك ميليون نفر به 
صورت غيرمســتقيم و درآمدزايى ارزى 
1/6 ميليــارد دالر حاصــل از صادرات، 
محصولــى راهبردى در اين اســتان به 

شمار مى آيد. 

 خسارت 2200 ميلياردى
دمايى،  نوســانات  متأســفانه  امســال 
سرمازدگى و گرمازدگى منجر به كاهش 
84 درصــدى محصول پســته در اين 
اســتان شد و از آنجا كه بيشتر محصول 
پسته اين اســتان صادراتى است، طبق 
رئيس ســازمان جهاد كشاورزى  گفته 
اســتان كرمان، بيش از 2200 ميليارد 

تومان خسارت به بار آورده است.
ســازمان  رئيــس  ســعيدى  عبــاس 
اســتان  جهادكشــاورزى 
كرمان تأمين نشــدن نياز 
ســرمايى در زمستان سال 
96 و نوسانات دمايى اواخر 
اسفندماه و اوايل فروردين 
ماه، بخصوص گرماى بيش 
از حد روزهاى اوليه ســال 
را موجب ريزش جوانه هاى 
گل پسته و تشكيل نشدن 

جوانه ها عنوان مى كند. 
وى مى گويد: سال گذشته 
120 هزار تن پسته توليد 
شد، ولى امسال شايد حداكثر 20 هزار 
تن توليد پســته استان كرمان باشد كه 
درمقايسه با ســال قبل كاهش بيش از 
84 درصدى توليد ايــن محصول را به 

دنبال دارد.

 جلسه با وزارت جهاد كشاورزى
على بختيارى نماينده مردم بافت، راور 
و ارزوئيه در مجلس شــوراى اســالمى 
در گفت و گو بــا خبرنگار قدس با ابراز 
تأســف از خســارت وارده به باغداران 

پســته اظهار مى كند: نمايندگان مردم 
كرمان در مجلس پيگير پرداخت غرامت 

به باغداران متضرر خواهند بود.
وى مى گويد: تاكنون جلســاتى با دست 
انــدركاران وزارت جهــاد كشــاورزى، 
سازمان بيمه و بخصوص بيمه روستايى 
تشكيل داديم و اميدواريم نتايج مثبتى 

را عايد باغداران كند.
بــر  عــالوه  بختيــارى  گفتــه  بــه 
سال هاى  در  شــديد  خشكســالى هاى 
اخير در منطقه كرمان، ســرمازدگى در 
روزهاى ابتدايى سال و تگرگ نيز براى 
از بين رفتن سردرختى هاى پسته مزيد 

علت شد.
نماينــده مــردم بافــت، راور و ارزوئيه 
در مجلس شــوراى اســالمى خسارت 
ســرمازدگى در اســتان كرمان را تنها 
مختــص محصول پســته نمى داند و از 
خسارت شديد در حدود 100 درصدى 

به محصول گردو نيز خبر مى دهد. 

 پيگيرى براى جبران خسارت
در چنين شرايطى پرداخت غرامت بيمه 
به كشــاورزان يكــى از راه هاى جبران 
خســارت وارده به آن هاست كه رئيس 
ســازمان جهاد كشاورزى استان كرمان 

در اين زمينه بــه پيگيرى هاى صورت 
گرفتــه از طريق دولــت و نمايندگان 
مجلس جهت حمايت از باغداران اشاره 
مى كند و مى گويد: با توجه به خســارت 
زيادى كه به باغداران وارد شــده است، 
پيگيريم كــه غرامت بيمه كشــاورزى 
باغداران به صورت 100 درصد پرداخت 

و وام كشاورزان تمديد شود.
وى مى افزايــد: تالش داريم تا عده اى از 
كشاورزان كه بيمه نبوده و از تسهيالت 
نيز اســتفاده نكرده اند، بــراى دريافت 
تســهيالت به بانك هــاى عامل معرفى 
شوند.سعيدى كه معتقد است خسارات 
وارده به باغ هاى پسته به دليل استفاده 
از كودهاى شيميايى نبوده و استفاده از 
اين كودها هيچ تأثيرى در اين خسارت 
ادامه مى دهد: خسارت  نداشته اســت، 
باغ هاى پســته امســال به دليل تأمين 
دمايى،  نوســانات  نياز سرمايى،  نشدن 
ســرمازدگى، گرمازدگى و تگرگ بوده 
است.وى درباره محصول سال آينده نيز 
بيان مى كند: در حال حاضر براى پيش 
بينى محصول ســال آينده زود است و 
بايــد تا پايان خردادمــاه صبر كرد تا با 
مشاهده جوانه هاى زايشى پسته بر روى 
شــاخه ها بتوان ميزان پسته سال آينده 

را تخمين زد.

 تشكيل ستاد بحران
عليرضا رزم حسينى استاندار كرمان نيز 
پيش از اين به موضوع خشكســالى در 
استان كرمان اشاره مى كند و مى گويد: 
به دليل گرماى بى سابقه در شمال استان 
با خســارات جدى به محصوالت پسته 
روبه رو شــديم. در گذشــته، بيشترين 
حجم صادرات غير نفتى اســتان مربوط 
به صادرات پســته بوده است، اما اكنون 
به دليل اين بالى طبيعى انتظار كاهش 
80 درصــدى در توليد ايــن محصول 
راهبردى براى اســتان كرمان را داريم، 
بنابراين تقاضاى تشكيل ستاد بحران را 
در ســطح ملى داده ايم تا آثار مربوط به 
اين موضوع به حداقل ضرر برســد. وى 
تأكيد مى كند: با توجــه به بحران آب، 
بايد اقدام هايى در راستاى تغيير الگوى 
كشت در اســتان كرمان صورت گيرد و 
به سمت كاشت گياهان كم آبخواه و در 

عين حال پربازده سوق پيدا كنيم.
وى خاطرنشــان مى كند: اگر 20 درصد 
آب سهم كشاورزى كاهش يابد، مى توان 
گفت بخشــى از مشــكالت آب شرب 

استان حل مى شود.

خسارت 84 درصدى به پسته كرمان

لبخند پسته روى لب باغداران خشك شد

صادرات ساالنه 20 ميليون دالر فرش آذربايجان غربى
 به خارج

اروميه- مهر: رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت آذربايجان غربى با 
بيان اينكه ساالنه 290 هزار مترمربع 
فرش دستباف در سطح استان توليد 
مى شــود، گفت: در اين راستا ساالنه 
20 ميليــون دالر فــرش توليــدى 
به خارج از كشــور صادر مى شــود. 

جعفرصادق اسكندرى آمريكاى شمالى، آلمان، ايتاليا، نروژ و ديگر كشورهاى اروپايى، 
كشورهاى حوزه خليج فارس، پاكستان و تركيه را از مقاصد اصلى فرش هاى صادراتى 
استان عنوان و اضافه كرد: آذربايجان غربى 5/4 درصد از ميزان صادرات فرش دستباف 
كشور را به خود اختصاص داده است.وى با بيان اينكه استان جزو 6 قطب برتر در زمينه 
صنعت فرش در كشور به شمار مى رود، ادامه داد: ثبت ملى و جهانى فرش افشار تكاب 

و ريزماهى خوى بيانگر اهميت و جايگاه استان در زمينه صنعت فرش است.

سرمايه گذارى 16 ميلياردى در حوزه گياهان دارويى 
در«كليبر»

كليبر- قدس: فرماندار كليبر از سرمايه گذارى 16 ميليارد تومانى بخش خصوصى در 
حوزه گياهان دارويى اين شهرستان در استان آذربايجان شرقى خبر داد.

رسول خدابخش گفت: طرح توليد و فرآورى گياهان دارويى به همت بخش خصوصى 
در اين شهرستان در حال اجراست كه اميدواريم در صورت اتمام عمليات اجرايى اين 
طرح زمينه اشــتغال بيش از 150 نفر فراهم شود. وى از اختصاص اعتبار 11 ميليارد 
تومانى براى تأمين آب شرب قشالقات بخش آبش احمد خبر داد و افزود: اين طرح، 
كمكى در تأمين آب براى مجتمع شهيد لشكرى خواهد بود و هم اكنون حدود 120 

روستاى كليبر و شمارى از روستاهاى شهرستان خداآفرين را پوشش مى دهد. 

طرح آغاز سال تحصيلى در نيمه شهريور
 به صالح نيست

اهــواز- مهر: مديــركل آموزش و 
پرورش خوزستان گفت: طرح شروع 
به كار مدارس در نيمه شهريور ماه و 
تعطيلى دو هفته مدارس در زمستان 
به هيچ وجه براى اســتان خوزستان 
به صالح نيست و با اجراى اين طرح 
موافق نيستيم. محمد تقى زاده با بيان 
اينكه اجراى چنين طرحى براى همه 

استان ها امكان پذير نيست، افزود: بهترين روزهاى تحصيل براى استان هاى گرمسير 
در زمســتان اســت و نمى توان اين فرصت را از دست داد. وى با بيان اينكه اين طرح 
تاكنون به شكل علمى و كارشناسى مطرح نشده و تنها يك پيشنهاد است، بيان كرد: 
نمى توان در اجراى چنين طرحى استان هاى گرمسير از جمله خوزستان را با استان 

هاى سردسير همتراز كرد.

آغاز خدمات جديد درمانى
 براى بازنشستگان فوالد كرمان

كرمان- فارس: نماينده مردم كرمان و راور در مجلس شــوراى اســالمى گفت: با 
پيگيرى هاى انجام شده و طى تذكر به وزير كار، تعاون و رفاه اجتماعى به صورت كتبى و 
در صحن علنى مجلس در زمينه حل مشكل موضوع خدمات درمانى، مديرعامل شركت 
خدمات درمانى فوالد طى گزارشى قول مساعد داد كه از روز چهارشنبه خدمات جديد 
و ارتقا  يافته درمانى براى اســتفاده بازنشستگان صندوق بازنشستگى فوالد در استان 
كرمان به دســتور وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى و مديرعامل صندوق بازنشستگى 
فوالد در استان كرمان آغاز مى شود.محمدمهدى زاهدى اظهار كرد: اين خدمات شامل 

امكان استفاده از تمام مراكز درمانى خصوصى درجه يك و دولتى مطرح استان است.
وى عنوان كرد: اميدواريم با اين خدمت، بازنشستگان فوالد استان كه سال ها در اعماق 
تونل ها سختى كشــيده اند و امروز اكثراً با مشكالت ريوى و درمانى متعددى روبه رو 

هستند، در اين خصوص نگرانى نداشته باشند.

پرونده «ثبت جهانى اورامان» تأييد شد
سنندج- تسنيم: مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
با اشــاره به ظرفيت ها،  كردستان 
منابــع طبيعى بكــر و مناظر زيبا 
منطقه اورامان اظهار داشت: پرونده 
«ثبت جهانى اورامان» از خردادماه 
سال گذشته آغاز و مطالعات آن به 

پايان رسيده است.
سيدمحســن علوى اظهار كرد: در سال گذشته در بخش هاى مختلفى همچون 
معمارى، نقشه بردارى ســه بعدى، زمين شناسى، زيست شناسى، مردم شناسى و 

باستان شناسى منطقه اورامان براى ثبت جهانى مورد بررسى قرار گرفت.
وى خاطرنشان كرد: متأسفانه به دليل تاخير در انجام كارهاى پرونده مناطق اورامان 
كرمانشاه، پرونده «ثبت جهانى اورامان» براى سال 2018 مطرح نشد، اما در هفته 
قبل شوراى معرفى پرونده ها در سازمان ميراث فرهنگى كشور تشكيل و پرونده اين 

منطقه تاييد و به عنوان پرونده اصلى براى سال 2019 صددرصد معرفى مى شود.
علوى با بيان اينكه مردم 76 روستاى استان اورامى زبان هستند، تصريح كرد: 22 
روستاى منطقه اورامان در استان كرمانشاه و برخى از روستاها نيز در خاك كشور 

عراق واقع شده و به اين دليل «ثبت جهانى اورامان» با تأخير روبه رو شد.

فقط 7 درصد شاليزارهاى مازندران بيمه شد
سارى- فارس: رئيس اداره برنج جهاد كشــاورزى مازندران گفت: تاكنون 
تنها 19 هزار و 87 هكتار معادل هفت درصد از شاليزارهاى استان زيرپوشش 
بيمه محصوالت كشــاورزى قرار گرفته اســت كه توصيه مى شود با توجه به 
فرصت اندك باقى مانده كشــاورزان نسبت به تحت پوشش قرار دادن اراضى 

شاليزارى خود اقدام كنند.
ابراهيم قربان نژاد ادامه داد: با توجه به شــرايط آب و هوايى و احتمال كمبود 
منابع آب و استرس گياه، كشاورزان نسبت به انجام بيمه در اراضى شاليزارى 

اقدام كنند.
وى با بيان اينكه تاكنون 188 هزار و 900 هكتار از اراضى شــاليزارى استان 
عمليات آب تخت نهايى براى انجام نشــا انجام شــد، اظهار كرد: 175 هزار 
هكتار از شــاليزارهاى استان نشاكارى شــد كه از اين سطح 36 هزار و 400 

هكتار آن به صورت مكانيزه بوده است.
قربان نژاد تصريح كرد: كشاورزان با انجام نشاى مكانيزه مى توانند تا 50 درصد 

هزينه مرحله كاشت را  كاهش دهند.

آثار تاريخى«دانوك» ايوان طعمه سودجويان
ايــالم- مهر: «دانــوك» ايوان 
به عنوان منطقه اى سرســبز كه 
بخشى از تاريخ كهن ايران در آن 
نهفته است، اين روزها دستخوش 
حفــارى و چاله هاى متعدد براى 

چپاول شده است.
اكبر چراغى مدير ميراث فرهنگى 
شهرســتان ايوان اظهار داشــت: 

تعدادى از افراد سودجو به قصد دستيابى به اموال تاريخى و فرهنگى اقدام به 
حفارى در اين منطقه مى كنند.وى ادامه داد: اين افرادبه دنبال تخريب اموال 

تاريخى و محوطه هاى تاريخى و فرهنگى هستند.
وى عنوان كرد: شهرســتان ايوان داراى صدها اثر تاريخى است كه تعداد 64 

اثر آن در فهرست آثار ملى به ثبت رسيده است.

هوشمندسازى سرويس هاى 
اياب و ذهاب مدارس در 

سيستان و بلوچستان

زاهدان- ايلنا: مدير پيشگيرى هاى امنيتى و 
وضعى معاونت اجتماعى و پيشــگيرى از وقوع 
جرم سيستان و بلوچستان گفت: سرويس هاى 
ايــاب و ذهاب دانش آموزى در ســال جارى در 

سيستان و بلوچستان هوشمند مى شوند.
غالمرضا باغ شــيرين افزود: قرار است در سال 
جارى به هّمت سازمان  دانش آموزى استان و در 
بسترسامانه «جى.پى.اس»، ساعات ورود و خروج 
دانش آموز به مدارس و كيفيت تردد در مســير 
منزل به مدارس از سوى راننده به صورت برخط 
توســط والدين نظارت شود كه اين امر عالوه بر 
ســاماندهى  معضالت ترافيكى شهر در ارتقاى 
امنيت روانى و پيشگيرى از جرايم و آسيب هاى 

اجتماعى محتمل مؤثر ارزيابى مى شود.
وى گفــت: زاهدان شــهرى بــا 146 هزار نفر 
جمعيت دانش آمــوزى و 70 هــزار متقاضى 
ســرويس دانش آموزى است كه سهم عمده اى 
از جمعيت شــهر را تشــكيل داده و در ساعات 
بخصوصى عدم مديريت اين حجم از جمعيت، 
منجر به بروز معضالت ترافيكى در برخى معابر و 

شريان هاى شهرى مى شود. 

مهاجرت 48 درصد اردبيلى ها 
به پايتخت

اردبيل- ايسنا: مديركل آمار و اطالعات استان 
اردبيل زاد و ولد كم و مهاجرت را از داليل رشد 
منفى جمعيت در اســتان اردبيل اعالم كرد و 
گفت: در پنج ســال اخير براساس ارزيابى هاى 
انجام شــده 44 هزار نفر از استان اردبيل عمدتاً 
به نيت اشتغال مهاجرت كرده اند كه 48 درصد 
مقصد اين افراد تهــران، 13 درصد گيالن، 10 
درصد البرز و هشت درصد نيز آذربايجان شرقى 
بوده اســت. فريبرز دهقان بيان كرد: 41 درصد 
مهاجرت ها نيز در داخل اســتان انجام شده در 
حالى كه مهاجرين به اســتان اردبيل نيز اغلب 
از اســتا ن هاى گيالن، آذربايجان غربى و شرقى 
بوده كه 7/8 درصد جمعيت ما را جمعيت مهاجر 
تشــكيل مى دهد. وى اظهار كــرد: پيش بينى 
مى شود جمعيت استان اردبيل در افق 1400 به 
بيش از يك ميليون و 290 هزار نفر برســد كه 
در اين چهار سال 7000 نفر به جمعيت استان 

افزوده خواهد شد. 

1800 چاه آب غيرمجاز 
در استان قم فعال است

قم- قدس: مديرعامل شركت آب منطقه اى قم 
گفت: 1800 چاه آب غيرمجاز در استان قم فعال 
است كه اين ميزان به سفره هاى زيرزمينى لطمه 
وارد مى كنند.احمد حاج حسينى مسگر با اشاره 
به ضرورت مديريت آب عنوان كرد: در اســتان 
قم 4300 چاه غير مجاز اعالم شد، در حالى كه 
تعداد زيادى از آن متروك است.وى تصريح كرد: 
در قم تعدادى چاه  آب شــور وجود دارد كه نگاه 
وزارت نيرو به اين چاه ها، همچون چاه خشــك 
است.حسينى مسگر اظهار كرد: چاه هاى مجاز 
با برداشــت غير مجاز نيــز از ديگر دغدغه هاى 
قم است؛ با يك ساعت چاه مجاز 130 هزار متر 

مكعب آب هاى زيرزمينى در قم تحليل مى رود.
وى گفت: استفاده بى رويه آب از چاه هاى مجاز 
در سال هاى گذشته موجب كاهش ساليانه 250 
ميليون مترمكعب از سفره هاى آب زيرزمينى در 

قم شده است.

خسارت 50 ميلياردريالى سيل 
به راه هاى آذربايجان غربى

اروميه- مهر: معاون راهدارى اداره كل راهدارى 
و حمل و نقل جاده اى آذربايجان غربى گفت: از 
ابتداى ســال جارى بارش باران و وقوع سيل و 
سيالب 50 ميليارد ريال به ابنيه و راه هاى استان 
خسارت وارد كرده است.ارسالن شكرى با بيان 
اينكه از ابتداى ســال جارى تاكنون بر اثر بارش 
باران و وقوع سيالب به بخشى از ابنيه و راه هاى 
استان خسارت سنگينى وارد شده است، افزود: 
در اين راســتا به بيــش از 10 دهنه از پل هاى 
استان بخشى از راه هاى شهرى و روستايى استان 
در اثر بارندگى هاى اخير خسارت وارد شده است.
وى از شناســايى 44 نقطه حادثه در استان نيز 
خبــر داد و افزود: مقرر شــده با تأمين نيمى از 
اعتبارات مورد نياز حذف اين نقاط حادثه خيز از 
سوى استاندارى آذربايجان غربى 22 نقطه حادثه 

خيز امسال اصالح و بازسازى شود.

خبر

متأسفانه نوسانات 
دمايى، سرمازدگى 
و گرمازدگى در 
سال جارى منجر 
به كاهش 84 
درصدى محصول 
پسته كرمان شد

بــــــــرش

با تزريق اعتبار

زيرساخت هاى گردشگرى خوزستان نيازمند ساخت و ساز است

گزارش

 اهواز-مريم كروشــاوى  خوزســتان با 
داشــتن ســه اثر ثبت بين المللى در حوزه 
ميراث فرهنگى و آثار باستانى، به ندرت شاهد 
زيرســاخت هايى در اين زمينه براى جذب 

گردشگر بوده است. 
مشــاهدات و نارضايتى برخــى از راهنمايان 
تور هاى گردشــگرى، گردشــگران و بازديد 
كننده ها حاكى از نامطلــوب بودن وضعيت 
زيرســاخت هاى گردشــگرى و در پــى آن 

حفاظت غلط از آثار است.

 ميراث هاى حفاظت نشده  
چغازنبيل شــوش يكى از آثــار بين المللى، 
چند سالى اســت روز خوش نديده و تنها به 
قــرار گرفتن نامش ميان خارجى ها، مى نازد؛ 
وضعيت اين اثر فاخر و گرانبها قطعاً، چراندن 
حيوانات اهلى در آن و حتى يادگارى نوشتن 

بر ديوارهاى پر از ارزش ملى نيست. 
ســر اين قصه دراز را معلوم نيســت از كدام 
ســمت بايد گرفت تا از آن سمت بام نيفتاد؛ 
حفظ آثار فاخر استانى كه ثبت جهانى شده اند 
يا چسبيدن به ايجاد زير ساخت، براى جذب 
گردشگر؟ مشكل اينجاست كه اگر گردشگر 
جذب كنيم، براى پذيرايى از آن ها كدام دسته 
گل خود را در طبق اخالص بگذاريم تا وقتى 
به شــهر فرنگ خود بازگشتند، جز شگفتى، 

سوغاتى ديگر نبرند؟ 
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان خوزستان 
در پاســخ به اينكه آيا براى بخش گردشگرى 
ميــراث فرهنگــى، بودجه اى جهــت انجام 
زيرساخت هاى الزم پرداخت مى شود، مى گويد: 
شوراى برنامه ريزى همه ساله طبق مصوبات 
هرسازمان، بودجه اى براى پيش برد اهداف در 
نظر مى گيرد كه گردشگرى يكى از اين حوزه ها 
است. اميد حاجتى در ادامه عنوان مى كند: بعد 
از اعطاى بودجه به آن ها، در بخش نظارت بر 
اجرايى كردن پروژه ها نيز ورود مى كنيم و در 
صورت مشاهده ضعف و كم كارى، جابه جايى 

منابع را اعمال خواهيم كرد. 

 700 ميليون تومان اعتبار
معاونت سرمايه گذارى و برنامه ريزى ميراث 
فرهنگى استان خوزســتان اقدام هاى ايجاد 

كننده زيرساخت هاى گردشگرى انجام شده 
در يك ســال اخيــر را چنين مطرح مى كند 
و مى گويد: در ايجاد اشــتغال هاى روستايى 
و فراگير در زمينه گردشــگرى، وام هاى كم 
بهــره اى را براى متقاضيان در نظر گرفته ايم، 
از طريق اعتبارات عمرانى نيز زيرساخت هاى 
گردشــگرى براى چند اثر ثبت بين المللى و 
ســاير آثار ثبت ملى و حتى اســتانى در نظر 
گرفته شده است كه در پى آن ها اقدام هايى از 
جمله نصب تابلو معرفى آثار و ايجاد كمپ هاى 
گردشگر انجام شده است. سال گذشته، يك 
ميليــارد تومان اعتبار براى زيرســاخت هاى 
گردشــگرى ســه اثر جهانى شوش، شوشتر 
و چغازنبيــل اختصاص داديم كه تجهيزات و 
زيرساخت هاى الزم براى رفاه حال گردشگرها 

شامل آن اقدام ها بود. 
احســان زارع اصــل با بيــان اينكــه براى 
زيرساخت هاى گردشــگرى چغازنبيل 700 
ميليون تومــان هزينه كرده ايــم، مى گويد: 
اعتبارى براى معرفى جاذبه هاى گردشــگرى 
نيز كنار گذاشته ايم تا براى شناخته تر شدن 
آثار باستانى استان خوزستان كوششى صورت 
داده باشــيم. الزم به ذكر است كه مسيرهاى 
دسترسى به اين جاذبه ها، بهسازى شده است، 

همچنين در بهركان هنديجان و چماســياب 
مسجد سليمان كمپ هاى گردشگرى در حال 

ساخت است.  
او دليل نارضايتى مردم شــوش در خصوص 
نبود زيرســاخت هاى گردشــگرى را چنين 
مطرح مى كند: شوش دو اثر ثبت جهانى دارد 
و در عرصه واقع شــده است و حساسيت هاى 
جهانى كه بر اين شــهر وجــود دارد ميراث 
فرهنگى را نيز مجاب به نگاه ويژه به آن كرده 
اســت، در پى اين ماجرا نيز مردم نمى توانند 
بلندســازى در طبقات، ساخت و ساز كنند و 
فنداسيون دلخواه خود را در زمين ها بزنند، به 
همين دليل مــردم از چنين محدوديت هايى 

نسبت به ساير شهر ها ناراضى  هستند. 

 فاصله با نقطه مطلوب
 جوانى كه گردشــگرى را از استانگردى آغاز 
كرده و تجربه گردشگرى كشورى و بين المللى 
را نيز داشته است، از تفاوت هاى گردشگرى در 
زيرساخت ها مى گويد: نمى توان همه امكانات 
گردشگرى خوزستان را زير سؤال برد و گفت 
هيچ گونــه رفاهى در اين زمينــه براى آثار 
باستانى خوزستان وجود ندارد، اما اين حقيقت 
را بايــد بپذيريم كه براى رســيدن به نقطه 

مطلوب در اين حوزه بسيار فاصله وجود دارد. 
الهــه معتمدى ادامه مى دهد: خوزســتان به 
دليل ســه اثر ثبت بين المللــى و جداى از 
آن ها، داشتن جاذبه هاى گردشگرى شگفت 
انگيز به خصوص روســتاهايى كه به جرئت 
مى توان گفت در دنيا نظير ندارند و هميشــه 
در نقطه پرديدى قــرار دارد، پس نياز داريم 
امكانــات رفاهى براى مهمانان گردشــگر در 
نظر بگيريم. از جملــه امكاناتى كه به عنوان 
يك گردشگر تازه وارد مى توانم به آن ها اشاره 
كنم، بهسازى مسيرهاى تردد است. يا در نظر 
گرفتن شرايطى براى حفظ نظافت و پاكيزگى 
محيط، اســتراحتگاه، امانات. از طرفى ديگر 
در اكثر آثارها كمتر شاهد تابلوهاى راهنماى 
دقيق و معرفى مكان بخصوص اثر هستيم، اما 
در نقطه مقابل همه اين انتظارات، به محض 
ورود به منطقه حفاظت شــده آثار باســتانى 
مورد نظر، مدام صحنه هايى را شاهد مى شويم 
كه اين سؤال را در ذهن ما ايجاد مى كند كه 
گردشــگرهاى خارجى با ديدن يادگارى هاى 
روى ديوارهاى اين اثر باســتانى آيا آن را فاقد 
ارزش نمى خواننــد؟ بنابر اين بايد فرهنگ را 
ميان مردم نهادينــه و مردم را در حفاظت از 

آن ها شريك كرد.

خبر

: رئيس سازمان صنعت، 
معدن و تجــارت آذربايجان غربى با 
 هزار مترمربع 
فرش دستباف در سطح استان توليد 
مى شــود، گفت: در اين راستا ساالنه 
 ميليــون دالر فــرش توليــدى 
به خارج از كشــور صادر مى شــود. 

جعفرصادق اسكندرى آمريكاى شمالى، آلمان، ايتاليا، نروژ و ديگر كشورهاى اروپايى، 

: مديركل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
با اشــاره به ظرفيت ها،  كردستان 
منابــع طبيعى بكــر و مناظر زيبا 
منطقه اورامان اظهار داشت: پرونده 
«ثبت جهانى اورامان» از خردادماه 
سال گذشته آغاز و مطالعات آن به 

: «دانــوك» ايوان 
به عنوان منطقه اى سرســبز كه 
بخشى از تاريخ كهن ايران در آن 
نهفته است، اين روزها دستخوش 
حفــارى و چاله هاى متعدد براى 

اكبر چراغى مدير ميراث فرهنگى 
شهرســتان ايوان اظهار داشــت: 

: مديــركل آموزش و 
پرورش خوزستان گفت: طرح شروع 
به كار مدارس در نيمه شهريور ماه و 
تعطيلى دو هفته مدارس در زمستان 
به هيچ وجه براى اســتان خوزستان 
به صالح نيست و با اجراى اين طرح 
موافق نيستيم. محمد تقى زاده با بيان 
اينكه اجراى چنين طرحى براى همه 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

نماينده مردم تبريز در مجلس: به جاى تكذيب دو تابعيتى ها، آن را بررسى كنيد
فارس: محمد اسماعيل سعيدى گفت: من پيشنهاد مى كنم آقاى نوبخت به جاى تكذيب و رد كردن موضوع دو تابعيتى ها كميته اى را مأمور بررسى اين گزارش كند.همين تكذيب ها بود كه سبب شد معاون سازمان 

محيط زيست ديگر به كشور بازنگردد و همين تكذيبيه ها بود كه موجب شد ما شاهد بروز و ظهور افرادى چون درى اصفهانى باشيم.

چگونه آمريكا سوريه را به منطقه كشتار تبديل كرده است؟
يكى از ادعاهاى وزير خارجه جديد آمريكا در نطق دو روز پيشــش اين بود كه ايران 
موجب ترويج تروريسم در سوريه شده و به همين دليل اين كشور تبديل به منطقه 
كشتار شده است. آيا پ مپئو درست مى گويد؟ با بررسى چند محور مى توان فهميد كه 

حضور كدام كشور موجب تشديد تروريسم در سوريه و افزايش كشتار شده است.

 نحوه حضور دو كشور در سوريه
بعد از آنكه شورش ها در جنوب سوريه (مرز شمالى اردن و اسرائيل) شروع شد، خيلى 
زود با حمايت دو همسايه جنوبى به جنگ داخلى در اين كشور تبديل شد. دولت تجربه 
كافى در برخورد با شورش هاى گسترده را نداشت و دمشق در آستانه سقوط قرار گرفت. 
اگر دمشق سقوط مى كرد، چند احتمال وجود داشت؛ يا سرنوشت سوريه شبيه آنچه در 
افغانستان اتفاق افتاد مى شد و گروه هاى مسلح، پايتخت را تصرف مى كردند و اين آغاز 
ناامنى ماندگار در اين كشور بود، يا شبيه آنچه امروزه در ليبى رخ داده است و در عمل 
هيچ گروهى نمى توانست به قدرت اول تبديل شود. اگر اين مى شد بيشتر از همه به نفع 
اسرائيل بود اما اين نشد. در همين زمان فرماندهان سپاه قدس كشورمان به دمشق سفر 
و در گفت و گويى با بشار اسد او را متقاعد كردند حضور مستشارى ايران را بپذيرد. اسد 
پذيرفت و از ايران درخواست كرد به مردم اين كشور براى مقابله با جنگ داخلى كمك 
كند.  در سمت مقابل آمريكايى ها چگونه وارد سوريه شدند؟ آنها در ابتدا از شورشى هاى 
مسلح حمايت و به كمك واسطه هاى خود در تركيه و اردن آن ها را به آخرين سالح هاى 
روز تجهيز كردند. پس از آن مفتى هاى بى خرد ســعودى را وادار كردند شــورش در 
سوريه را از فاز نارضايتى هاى اجتماعى- سياسى وارد فاز مذهبى كنند، در مرحله بعد 
مسلمانان متحجر از سراسر دنيا را به سوريه فرستادند و آنگاه خودشان در ژست پليس 
خوب براى مقابله با تروريسم، بدون اجازه دولت مركزى سوريه، ائتالف تشكيل دادند 

و وارد سوريه شدند.

 ايران و آمريكا حامى چه كسانى هستند؟
هنوز هم ســازمان ملل اســد را به عنوان تنها فرد مســئول در سوريه مى شناسد و 
نماينده اى كه او در سازمان ملل تعيين كرده است، نماينده قانونى اين كشور در سازمان 
ملل است. به عبارت ديگر حتى اگر فرض بر غير مشروع بودن شخص اسد باشد، باز هم 
ساختار سياسى حاكم بر سوريه، يك ساختار قانونى و پذيرفته است. ايران بارها اعالم 
كرده به درخواست دولت رسمى سوريه وارد اين كشور شده است و هدفش حمايت از 

اين دولت كه دولت مردم سوريه است مى باشد.
اما آمريكايى ها چرا در سوريه هستند؟ طبق آنچه خودشان در ابتداى درگيرى ها اعالم 
كردند، هدفشــان از حضور تغيير نظام در سوريه بود اما به مرور زمان از اين خواسته 
خود كوتاه آمدند و تنها به تغيير بشار اسد قانع شدند. امروز اما مردم سوريه در مبارزه با 
تروريسم داخلى متحدتر شده اند و آمريكا ديگر اميدى حتى براى تغيير بشار نمى بيند 
بنابراين شمشير را عليه حاميان مردم سوريه كشيده است. قطعا اگر موفق به مقابله با 

ايران شود سراغ روسيه خواهد رفت.

 چه كسى تروريست ها را به سوريه آورد؟
كدام كشور پاى تروريســت هاى خارجى را به سوريه باز كرد؟ پاى داعش با حمايت 
كدام كشــورها به سوريه باز شــد؟ يا اگر بخواهيم از منظرى ديگر به اين ماجرا نگاه 
كنيم، نيروهاى شبه نظامى تحت امر ايران كه فاطميون، زينبيون و حيدريون هستند 
تروريست هســتند يا نيروهاى شــبه نظامى تحت حمايت غرب كه جبهه النصره و 
جيش االسالم و جيش االحرار و داعش هستند؟ تصاوير و كليپ هاى وحشيانه كدام گروه 
بيشتر در فضاى مجازى منتشر شده است؟ اساساً پشيمان شدن آمريكا و حضورش در 
قالب ائتالف ضدداعش براى مقابله با نيروهاى تحت حمايت كدام گروه بوده است؟ اين 
روزها كه سنگرهاى مقاوم شده تروريست ها در جنوب دمشق به دست مقاومت مى افتد 

سالح هاى مدرن كدام كشورها در آن ها پنهان شده است؟
تنها يك نگاه كوتاه به آنچه در چندســال گذشته در سوريه رخ داده است مشخص 
مى كند مســئول همه اتفاقات آمريكا و كشورهاى غربى هستند كه به اميد براندازى 
دولت سوريه شورش هاى اجتماعى- سياسى اين كشور را وارد فاز مسلحانه و براندازى 
كردند و پس از آن بر ماندگارى شــورش ها اصرار داشتند. چرا كه تنها راه حفاظت از 

امنيت اسرائيل را در وجود ناامنى در منطقه مى دانند.

يادداشت

 سياست روز گذشته، بخشى از جلسه علنى 
مجلس شــوراى اســالمى به بررسى اليحه 
الحاق ايران به كنوانســيون مقابله با تأمين 
مالى تروريســم (TF) كــه چهارمين اليحه 
درخواستى FATF از ايران محسوب مى شود، 
اختصاص داشــت. در ابتداى اين جلســه، 
على الريجانى، رئيس مجلس در پاســخ به 
درخواست جمعى از نمايندگان براى مسكوت 
ماندن اين اليحه يا غيرعلنى شــدن جلسه 
مجلس براى بررسى آن گفت: «از نظر آيين 
نامه اى مسكوت ماندن اليحه منوط به قبول 
نماينده دولت است. معاون پارلمانى دولت اين 
درخواست را نپذيرفته است، آن ها دو هفته 
مســكوت ماندن را نپذيرفته اند چه برسد به 
اينكه اليحه مذكور 6 ماه از دســتور خارج و 

مسكوت بماند».
در ادامه ســيد حســين نقوى حســينى، 
سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس به ارائه گزارش اين كميسيون 
درباره اين اليحه پرداخت و گفت: «كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس پس 
از اعالم وصول اليحه پيوستن به كنوانسيون 
مقابلــه با تأمين مالى تروريســم روى مواد، 
محتوا و پيشــنهادهايى كــه دولت در حق 
تحفظ و 3 بيانيه در مقدمه آورده بررسى هاى 
الزم را انجــام داد، ولى به چند دليل صالح 
ندانست كه گزارشى به صحن علنى مجلس 
ارائه شــود». نقوى حسينى با بيان اينكه از 
رئيس مجلس تقاضا دارم كه به نقطه نظرات 
كميسيون امنيت ملى در خصوص اين اليحه 
توجه داشــته باشــد، افزود: «اين اليحه را 
مخالف اصل سوم قانون اساسى مى دانيم؛ زيرا 
اين اليحه استعمارى بوده و تسلط بيگانگان را 
بر امور داخلى كشور افزايش مى دهد. از سوى 
ديگر در مقدمه اين اليحه دولت تالش كرده 
با حق تحفظ و بيانيه هايى كه صادر مى كند 
از خســارت ها جلوگيرى كند، اما به لحاظ 
حقوقى همه كارشناسان حقوقى نظرشان اين 
است كه نه آن بيانيه ها و نه آن حق تحفظ ها 
نمى تواند خســارت هاى وارده از طريق اين 
اليحه را بر ملت و كشور جبران كند، بنابراين 
كميسيون در اين باره گزارشى به صحن نداده 

است».

اين اليحه مغايرتى با FATF ندارد 
اما يكى هم نيست!

عليرضا ســليمى، نماينده مردم محالت و 
دليجان در ادامه اين جلســه طى اخطارى 
با اســتناد به بند «ج» اصل 2 قانون اساسى 
مبنى بر نفى هرگونه ستمگرى، سلطه گرى 
و سلطه پذيرى و بند 5 اصل 3 قانون اساسى 
مبنى بر طرد كامل استعمار و جلوگيرى از 
نفوذ اجانب و همچنين اصول 4 و 154 قانون 
 FATF 29 اساسى، گفت: «در حالى كه در بند
از ايران خواسته به اين كنوانسيون بپيوندد. 
 FATF چگونه ادعا مى شود كه كنوانسيون با
مغايرت دارد؟». الريجانى در پاســخ به اين 
اخطار سليمى گفت: «اينكه مى فرماييد اين 
اليحه با FATF مغايرت دارد، مغايرت ندارد، اما 

يكى هم نيست و دو موضوع است».

مقام معظم رهبرى نظرى نداشته اند
 ســپس عليرضا رحيمى، نماينــده مردم 
تهران در اخطارى با اســتناد به اصل 110 
قانون اساسى و با بيان اينكه در حال حاضر 
به صورت درگوشــى در خصوص اين اليحه 
گفته مى شود كه استعمارى است، گفت: «در 
زمانى كه پالرمو در مجلس مصوب مى شد، 
بنده تذكــر دادم كه از رهبرى مايه نگذاريد 
و در اين راســتا اگر مكتوبى از سوى رهبرى 

وجود دارد، در صحن ارائه دهند».
على الريجانى، رئيس مجلس در پاســخ به 
اين اخطــار رحيمى گفــت: «رهبر معظم 
انقالب در رابطه با الحاق ايران به كنوانسيون 

مبارزه با تأمين مالى تروريسم نظرى نداشته 
و گفتند مجلس و دولت خود تصميم بگيرند. 
اين موضوع را قبالً گفته ام».در ادامه جلسه، 
عبدالرضا مصرى، نماينده مردم كرمانشاه در 
مجلس در مخالفت بــا تصويب اين اليحه 
گفت: «از نظر اين كنوانسيون، سپاه پاسداران 
ســازمان تروريستى اســت و ما بايد افرادى 
مانند ســردار رضايى، دكتــر واليتى، حاج 
قاسم سليمانى و سردار وحيدى را به عنوان 
مصاديق تروريسم به غرب تحويل بدهيم». 
مصرى در پايان اضافه كــرد: «اين موضوع 
مربوط به امنيت ملى كشور است. نمى گويم 
اين اليحه را رد كنيــد، فرصت دهيد تا در 
كميسيون امنيت ملى بررسى شود». سپس 
كاظم دلخوش، نماينده مردم صومعه ســرا 
در مجلس ضمن ارائه پيشنهاد بازگشت اين 
اليحه به كميسيون امنيت ملى مجلس، در 
موافقت با تصويب اين اليحه گفت: «ممكن 
است نواقصى وجود داشته باشد كه صرفاً بايد 
اين نواقص برطرف شــود و نبايد كل اليحه 
زير سؤال رفته و رد شود». دلخوش در پايان 
اضافه كرد: «نبايد با نپذيرفتن اليحه الحاق 
به كنوانسيون مقابله با تأمين مالى تروريسم، 
اجازه دهيم كشورها ما را تروريست بخوانند؛ 
بنابراين كميسيون امنيت ملى بايد جلساتى 

برگزار كرده و ايرادهاى كار را بگيرد».

موافقت نمايندگان با ارجاع 2 هفته اى 
اليحه به كميسيون 

در نهايت علــى الريجانى، رئيس مجلس با 

اشــاره به درخواست برخى نمايندگان براى 
ارجاع اليحه الحاق ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تأمين مالى تروريسم به كميسيون امنيت 
ملى مجلس، گفــت: «مى توانيم در صورت 
موافقــت نمايندگان اليحه را بــه مدت دو 
هفته به كميسيون ارجاع دهيم، به نحوى كه 
اعالميه تفسيرى آن در ماده واحده آن بيايد. 
كميسيون امنيت ملى دو هفته فرصت دارد 
اليحه مذكور را بررســى كند و روز يكشنبه 
دو هفته آينده پس از سركشى نمايندگان به 
حوزه هاى انتخابيه موضوع در دستور صحن 
علنى قــرار مى گيرد». نمايندگان مجلس با 
138 رأى موافــق، 93 رأى مخالف و 6 رأى 

ممتنع با اين پيشنهاد موافقت كردند. 

چرا مجلس نگران است؟
تصويب مســكوت ماندن دو هفته اى اليحه 
الحاق ايران به كنوانســيون مبارزه با تأمين 
مالى تروريسم در مجلس باوجود اصرار فراوان 
دولت براى تصويب سريع آن، نشان داد كه 
اكثريت نمايندگان مجلس بشــدت نگران 

تبعات امنيتــى تصويب اين 
اليحه هستند. گفتنى است 
ايــن اليحه كــه تصويب و 
اجراى آن در بند 29 «برنامه 
اقدام»، مورد تأكيد FATF قرار 
گرفته اســت، نقش مهمى 
در ايجــاد زيرســاخت هاى 
حقوقى در ايران بر ضد محور 
مقاومت دارد. در اين اليحه، 
اقدام هايى را كه از سوى مردم 
يك كشور به منظور مقابله با 

استعمار يا اشغال خارجى انجام مى شود، از 
مصاديق تروريسم استثنا نشده است؛ بنابراين 
در صــورت تصويب اين اليحه، اســتقالل 
سياســى كشــورمان نقض خواهد شد و در 
عمل مجبور خواهيم شــد تعريف تروريسم 
را مشابه با استانداردهاى بين المللى (بخوانيد 
كشــورهاى غربى) بپذيريم. به عبارت ديگر، 
خروجى تحميل شدن اين شرايط تحقيرآميز 
به كشورمان، قرار گرفتن گروه هاى مقاومت 
مانند حزب اهللا لبنان در فهرست گروه هاى 

تروريستى است.

سخنگوى كميسيون امنيت ملى: اليحه TF استعمارى است 

براى عبور از خطوط قرمز هم مقاومت   نمايندگان  در برابر اليحه ضد مقاومت
مأذون بوديد آقاى عراقچى!؟

مشرق نيوز: «عبــاس عراقچى»، از اعضاى تيم 
مذاكره كننــده دولت در قضيه برجام بتازگى در 
يك مصاحبه اعالم كــرده دولت خروج آمريكا 
از برجــام را پيش بينى مى كــرد از اين رو براى 
مذاكره با اروپايى ها از رهبر انقالب اذن دريافت 
كرده است. پرسشى كه به ذهن خطور مى كند 
و بايد آن را پرســيد اين اســت كه آيا ظريف و 
عراقچــى براى عبور از خطــوط قرمز هم اجازه 
داشته اند؟ مسئله اى كه به صراحت مورد اشاره 
رهبر معظم انقالب نيز قرار گرفت و معظم له از 
اين گفتند كه مذاكره كنندگان از برخى خطوط 
قرمز عبور كرده اند. از طرف ديگر آيا كســى در 
ايران هست كه نداند برجام، اتوپيا، اصرار و تمّناى 
رئيس جمهور روحانى بود نه راهبرد كالن نظام 
اسالمى.اصرار كسانى در ستاد مشترك دولت و 
اصالح طلبان براى ربط دادن برجام آقاى روحانى 
به رهبرى نظام پيش از اين در كالم اشــخاص 
ديگرى نظير منتجب نيا، ناطق نورى، تابش و غيره 

هم جلوه گر شده است.

حجاريان و پروژه اى جديد
جهان نيوز: دولت پنهان، دولت موازى، حذف 
روحانى از رياســت جمهورى، تشــكيل دولت 
نظامــى و... كليدواژه هاى روزهاى اخير ســعيد 
حجاريان اســت كه نشــان داده وقتى ســخن 
مى گويد، رســانه ها و چهره هاى اصالح طلب را 
براى پروژه جديدى در حال به خط كردن است!

او چنــد روز قبل در تحليلى عجيب و فضايى از 
سرنگونى دولت روحانى توسط جريان راست و 
حتى از سر كار آوردن دولت نظامى سخن گفت. 
همزمان با او نيز برخى اصالح طلبان بحث دولت 
پنهان و موازى را در رسانه هاى زنجيره اى مطرح 
كردند. كنار هم قرار دادن اين اظهارات نشــان 
مى دهد كه جريان تندرو اصالحات عمالً وارد يك 
پروژه بزرگ عمليات روانى در آستانه مرگ برجام 

و مذاكرات دولت با اروپايى ها شده است.

ذره بين

نقوى حسينى:اين 
اليحه استعمارى 

بوده و تسلط 
بيگانگان را بر امور 

داخلى كشور 
افزايش مى دهد

بــــــــرش

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

annota�on@qudsonline.ir

مهدى زارع



w w w . q u d s o n l i n e . i r

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
ما مظلوميت خود و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموديم.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  

يا حى يا قيوم

  چهارشنبه  2 خرداد 1397  7 رمضان 1439 23 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8692    

بررسى چشم انداز بحران هاى ليبى در نشست همسايگان در الجزاير

پاى امارات در كفش مشكالت ليبى
 بين الملل  نشست همســايگان ليبى با هدف 
بررســى راه هاى حل بحران ليبى از طريق كمك 
به گفت و گوى گروه هاى ليبيايى و آشــتى ملى 
در اين كشور برگزار شد.«عبدالقادر مساهل» وزير 
امور خارجه الجزاير، «ســامح شكرى» وزير امور 
خارجه مصر و «خميس الجهينــاوى» وزير امور 
خارجه تونس در اين نشســت، به بررسى آخرين 
تحوالت سياسى و امنيتى ليبى پرداختند.همزمان 
با اين نشســت، شــوراى امنيت نيز نشستى در 
مورد ليبى تشكيل داد و «غسان سالمه» نماينده 
سازمان ملل متحد در ليبى، گزارشى در خصوص 
آخرين تحوالت ليبى ارائه كرد.اين نشســت ها در 
حالى برگزار مى شــود كه شرايط سياسى ليبى و 
بحران ناشى از آن سبب شده تا نه تنها ليبى اكنون 
شــرايط ناپايدارى را تجربه كند، بلكه كشورهاى 
همسايه نيز به واسطه نبود دولت مركزى قدرتمند 
درليبــى در خطر باشــند.فعاليت هاى گروه هاى 
تروريستى، مهاجران غيرقانونى، فعاليت باندهاى 
قاچاق اسلحه و انســان در مرزها از جمله نگرانى 
كشورهاى همسايه ليبى است.از سوى ديگر آن ها 
نگران گسترش مداخالت خارجى در ليبى هستند.
گســترش اين مداخالت از يكسو ممكن است در 
راستاى سياســت هاى منطقه اى آن ها نباشد و از 
ســوى ديگر انتظارات و ســهم خواهى هاى آن ها 
را تأميــن نمى كند.اكنون نيز برگزارى نشســت 
همســايگان ليبى درحالى است كه مدت هاست 
موضوع انتخابات و تشكيل دولت مركزى قدرتمند 
در راستاى ســاماندهى به شرايط ليبى به عنوان 
راه حل اصلى و جدى مطرح شده است، اما تاكنون 

توافقى درمورد آن صورت نگرفته است.

 موانع برگزارى انتخابات در ليبى
مقامات ليبى برگزارى انتخابات را در اين كشــور 
پذيرفته اند، اما بر سر تاريخ و چگونگى برگزارى آن 

اختالف نظر دارند.
«احمد ابوالغيط» دبيركل اتحاديه عرب در اين باره 
بر ضرورت برگزارى انتخابات در اين كشور پيش از 
پايان سال 2018 تأكيد و تصريح كرد: «شكست 
در اين فرآيند موجب استمرار بحران ليبى خواهد 
شد.» تضاد منافع ميان گروه هاى مختلف ليبيايى 

همچنين منافع قدرت هاى منطقه اى و دخالت هاى 
پنهان و آشــكار آن ها از جمله موانع بزرگ بر سر 
راه برگزارى انتخابات و پايان دادن به بحران ليبى 
اســت.مقامات ليبى تأكيد كرده اند كه طرح هاى 
كشــورهاى خارجى را براى برگــزارى انتخابات 

نمى پذيرنــد و اين روند بايد با نظر 
ليبيايى طى  مختلــف  گروه هاى 
بلحيق»، سخنگوى  شود.«عبداهللا 
مجلس طبرق ليبــى در اين باره 
گفت: «راه حل بحران ليبى بايد از 
سوى مردم اين كشور مطرح شود، 
نه كشــورهاى ديگر.» با اين حال 
مداخله جويى ها در ليبى از سوى 
برخى كشورهاى عربى مانند امارات 
نيز ادامه دارد.«عيسى تويجر» وزير 
پيشــين برنامه ريزى ليبى در اين 

باره گفت: «بحران ليبى فقط زمانى حل مى شود 
كه اماراتى ها در امور داخلى ليبى دخالت نكنند.» 
اكنون نيز برگزارى نشست همسايگان ليبى اگر چه 
با هدف كمك به حل بحران اين كشور برگزار شده 
اســت، اما اين گونه نشست ها نمى تواند در عمل 
كمكى براى حل بحران ليبى باشد. به نظر مى رسد، 
بحران ليبى از طريق تالش براى همبستگى ملى 

و مذاكره مقامات مختلف ليبيايى قابل حل است.

 طرح تروريست هاى داعشى
 براى نفوذ در ليبى

عبدالقــادر مســاهل، وزير امور خارجــه الجزاير 
مى گويد: گروه تروريستى داعش پس از شكست 
در ســوريه و عراق، از عناصر خود خواسته است 
كــه به ليبى، منطقه ســاحل 
منتقل  آفريقــا  و صحــراى 
و  شــوند.افزايش مهاجــرت 
ديگرى  معضــل  پناهندگى، 
است كه كشــورهاى منطقه 
را نگران كرده اســت.اكنون با 
شــرايطى كه در ليبى وجود 
دارد، بســيارى از پناه جويان 
آفريقا درصدد گذر از مرزهاى 
ليبــى و رســاندن خــود به 
كشــورهاى همجوار هستند.
بسيارى نيز ترجيح مى دهند با وجود همه خطرها 
و مراقبت هاى سخت مرزى، از سواحل تونس خود 

را به اروپا برسانند.
عــالوه بر ايــن دو موضــوع كه دغدغــه اصلى 
كشورهاى همســايه ليبى را تشكيل مى دهند و 
با وجود نشســت هاى دوجانبه و چند جانبه ميان 
اين كشورها براى رسيدن به راه حل مشترك در 
بحران ليبى، اختالف نظر سياسى بسيارى نيز ميان 

مقامات مصر، الجزاير و تونس در بحران ليبى وجود 
دارد. در واقع برخى از اين كشــورها چون مصر به 
حمايــت از ارتش ملى ليبى به فرماندهى خليفه 
حفتر و برخى نيز از دولت وحدت ملى اين كشور 

به رياست فائز السراج متهم هستند. 
اين اختالف نظر ســبب شده كه اين كشورها نيز 
در اتخاذ راه حل مشــترك ناكام بمانند و نتوانند 
مقامات ليبى را براى رسيدن به راه حل مشترك 

همراهى كنند. 
در اين نشســت همچنين راه هاى كمك به حل 
بحران ليبــى از طريق گفت و گــوى گروه هاى 
ليبيايى و آشــتى ملى در اين كشور مورد بررسى 
قرار گرفت.اين چهارمين نشست همسايگان ليبى 
است كه برگزار شد؛ نخستين نشست در ماه ژوئن 
ســال 2017 در الجزيره، دومين نشســت در ماه 
نوامبر 2017 در قاهره و ســومين نشست در ماه 

دسامبر 2017 در تونس برگزار شد.
ليبى از زمان انقالب 2011 مردم اين كشــور كه 
به ســرنگونى حكومت «معمر قذافى» ديكتاتور 
معدوم ليبى منجر شد، با مداخله آمريكا و برخى 
كشــورهاى اروپايى و منطقه درگير خشــونت و 
بى ثباتى سياسى شده است. گروه هاى تروريستى 
فعال در ليبى نيز از اين وضعيت براى نفوذ به اين 

كشور نفت خيز بهره بردارى كرده اند.

اخبار جهان

مايك پنس:
كره شمالى بخواهد ترامپ را 
سركار بگذارد اشتباه بزرگى 

مرتكب شده است

فارس: مايك پنــس، معاون رئيس جمهور 
آمريكا در مصاحبه با شبكه فاكس نيوز گفت: 
اگر كيم جونگ اون، رهبر كره شمالى بخواهد 
ترامپ را سركار بگذارد، اشتباه بزرگى مرتكب 
شــده اســت. وى درباره ديدار ميان رهبران 
آمريكا و كره شمالى كه ماه آينده قرار است 
برگزار شــود، مدعى شــد: ترامپ به دنبال 
نمايش عمومى روابط خود نيست، بلكه هدف 

وى صلح است. 
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جوانانى مسلح به يك انبر !
از نظر ارتش اســرائيل، معترضانى كه به ســوى سيم خاردارهاى ديوار حايل هجوم 
مى آورند فقط يك دغدغه يعنى عبور از حصار براى آدم ربايى و كشتن غيرنظاميان 
اسرائيلى را دارند. فيلم هاى ويديويى پخش شده در توييتر هيچ ترديدى را به جاى 
نمى گذارد.بيشتر تظاهركنندگان تأكيد مى كنند كه قصد ندارند به غيرنظاميان حمله 
كنند، اما دوربين هاى سراسر جهان نشان مى دهد كه برخى جوانان ترديدى در نشان 
دادن اقدام هاى شــديد به خود راه نمى دهند. «اين جنگ با سالح نابرابر است»اين 
استدالل بسيار استفاده شده است، اما اين جوانان فقط مسلح به يك انبر هستند تا 
به حصار حمله كنند. عماد حسن، يك جوان فلسطينى مى گويد: «اين جنگ نابرابر 
است».محمد، جوان 24 ســاله كه ده ها نوجوان اطراف وى بودند، توضيح مى دهد: 
«پس از ورود به مرز، دومين گروه بايد وارد شــوند و چادرها را برپا كنند». او با گروه 
خود مسئول سوزاندن الستيك ها هستند تا دود سياهى را پخش كنند و جلوى ديد 
ســربازان را بگيرند. او مى گويد: «هدف كشتن غيرنظاميان نيست، اين مغاير اسالم 

است. بلكه اين هشدار است كه شما بايد از سرزمين ما بيرون برويد.»
«جزيه»؛ اين جوان با توزيع تكه كاغذى بين ساكنان اسرائيلى توضيح مى دهد: «آن ها 
بايد به سرزمين خود بازگردند، ما تصميم خواهيم گرفت چه كسى برود يا بماند. ما 
قانون جديدى را وضع خواهيم كرد كه اگر ماليات بپردازند امكان ماندن را براى آن ها 

فراهم مى كند»؛ عقيده اى كه از جزيه گرفته شده است.

 مشتى خاك
از نظر احمد ابوعطيه بدوين 47 ساله هدف عبور از مرز بسيار نمادين است. روستاى آبا 
و اجدادى اش در چند صد مترى طرف ديگر مرز قرار دارد. او مى گويد: «نمى خواهم 

بميرم، بلكه از مرز عبور مى كنم تا مشتى خاك بردارم و به غزه برگردم.»
پس از يك ماه و نيم تظاهرات و تالش براى عبور از مرز كه به كشــته شــدن 111 
فلسطينى و مجروح شدن 12 هزار نفر ديگر انجاميد، ائتالف احزاب ترتيب دهنده اين 
راهپيمايى تصميم گرفتند شعار را تغيير دهند. روز سه شنبه پانزدهم ماه مه، سالگرد 

«روز نكبت» فقط چند صدنفر در مرز گرد هم آمده بودند.
راهپيمايى هاى بازگشت كه در مرزهاى غزه برگزار مى شود واقعيت هاى متعددى را 
نشان مى دهد. نخست آنكه جنايت ها با گذشت زمان پاك نمى شود. همان طور كه 
قتل و شكنجه مستوجب پيگرد دائمى عامالن آن است، اشغالگرى نيز اشغالگرى باقى 
مى ماند و تالش براى تغيير دادن واقعيت هاى سرزمينى مثل بافت جمعيتى و ماهيت 
سرزمين ها، اصل ماجرا را تغيير نمى دهد. همچنان كه ملت فلسطين براى هزارمين بار 
انسانيت خود و پايبندى به سرزمين و ميراث گذشتگان خود را ثابت كرد به طورى كه 
بسيارى از شهداى اخير از كودكان نسل سوم يا چهارم بعد از اشغال فلسطين بودند. 
فرياد خون شهدا بلندتر از غرش سالح هاى اشغالگران و حاميان آن هاست و موجب 
مى شود آرمان فلسطين در يادها زنده بماند. نيروى نظامى اسرائيل و سلطه سياسى 
غرب و همدستى بين المللى از زمان آغاز اشغالگرى تاكنون نتوانسته است بر افكار 
عمومى بين المللى در گذشــته و حال تأثير بگــذارد. ملت هاى جهان همچنان در 
كنار ملت فلسطين ايستاده اند و حاضر نيستند رژيم اسرائيل را با وجود به رسميت 
شــناخته شدن از سوى رژيم ها به رسميت بشناســند. اعتراض هاى دو هفته اخير 
در پايتخت هاى جهان در اعتراض به جنايات اســرائيل، مهر تأييدى بر اين واقعيت 
اســت كه خون شهدا تأثيرگذارتر از سالح اشــغالگران است. 70 فلسطينى اين بار 
در راهپيمايى مســالمت آميزى كه از مرزهاى غزه و بقيه سرزمين فلسطين اشغالى 
فراتر نرفت به شهادت رسيدند و فقط آمريكا بود كه از زبان نماينده خود در سازمان 
ملل متحد از اسرائيل به علت آن كه «با خويشتندارى» رفتار كرده تجليل كرد چرا 
كه تظاهركنندگان را با گلوله هاى شــليك شــده تك تيراندازان از داخل تانك ها يا 
هليكوپترها كشته و از بمب اتمى خود عليه آن ها استفاده نكرده است! انتقال سفارت 
آمريكا از تل آويو به قدس موجب شــد تركيه و آفريقاى جنوبى ســفيران خود را از 
اســرائيل فرابخوانند ولى مصر و اردن چنين كارى نكردند. مصر به جاى حمايت از 
مقاومت فلسطين، بر حماس براى متوقف كردن راهپيمايى بازگشت كه موجب مطرح 
شــدن مجدد مسئله اشغالگرى شد، فشار آورد زيرا چهار كشور ائتالف عربى (مصر ، 
عربستان، امارات و بحرين) و آمريكا، اين راهپيمايى را مانعى در مسير سازش و عادى 
سازى روابط با اسرائيل مى دانند. واقعيت اين است كه ادامه يافتن آگاهى و اراده ملت 
فلسطين مانعى جدى است كه رؤياهاى اشغالگران و سلطه جويان بر جهان عربى و 

اسالمى از طريق نيروى نظامى يا پول نفت را در هم خواهد شكست.

مقامات ليبى 
برگزارى انتخابات 

را در اين كشور 
پذيرفته اند، اما بر 

سر تاريخ و چگونگى 
برگزارى آن اختالف 

نظر دارند
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