
 

زيارت جنگ
 ادب و هنر  خرمشهر با گذشت نزديك 30 سال از پايان جنگ تحميلى، هنوز در به مناسبت 3 خرداد سالروز آزادسازى و 4 خرداد روز دزفول

حال بازسازى است. با اين وجود، مسجد خرمشهر هنوز هم ميزبان ديوارنگاره هايى 
اســت كه به عنوان قوى ترين گواه از اين دوره شناخته مى شود. اين ديوارنگاره ها 
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كبك تيم ملى 
«خروس»  مى خواند؟

بدترين اقتصاد سرمايه دارى 
بر كشور حاكم شده

« ايران ساخت» 
پيوند ميان ادبيات و زندگى

13 2
پيوند ميان ادبيات و زندگى

14
فردا ايران- فرانسه در ليگ ملت هاى واليبال يادداشتى از دكتر ابراهيم رزاقى گفت و گو با اسماعيل امينى

:امام على
اى مردم! بينديشيد 

و بينا شويد، 
عبرت گيريد 
و پند آموزيد 

و براى آخرت 
توشه برگيريد تا 
سعادتمند شويد.

 غررالحكم، 
حديث6589
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 اقتصاد  بررســى ها نشــان مى دهد كه درچند ماه اخير قيمت كاالها در بازار بويژه 
محصوالت وارداتى وحتى توليدى تحت تأثير التهابات نرخ ارز قرار دارد به طورى كه 

فروشندگان قيمت اجناس خود را با نوسان نرخ ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكترمحمد صادق كوشكى

12 شرطى كه اخيراً وزيرامورخارجه آمريكا مطرح كرد به هيچ وجه موضع شخصى 
پمپئو نيست، بعضى اين گونه بيان مى كنند كه او تازه  وارد حوزه سياست خارجى 
شده و تجربه ندارد، گويى سياست خارجه آمريكا عرصه تصميم گيرى هاى فردى 

است.درحالى كه موضع پمپئو موضع حاكميت ...

تلطيف رسانه اى مواضع پمپئو 
مطابق ميل دولت!

 ............ صفحه 7

 ............ صفحه 4

رئيس دفتر رئيس جمهور 
هم به جمع مناديان اتحاد 

پيوست

وحدت؛ براى 
حركت يا حفظ 

وضع موجود

قدس پيشنهاد ميراث فرهنگى 
و محيط زيست به آموزش و 

پرورش را بررسى مى كند

اما و اگرهاى 
طرح تعطيلى 

زمستانى مدارس
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 5

 آمريكا هرگز  به تعهداتش پايبند نيست
 دشمنى آمريكا با اصل جمهورى اسالمى 

و قدرت اوست نه مساله اتمى
 انعطاف با دشمن، او را گستاخ تر مى كند

 پيشرفت و ايســتادگى در برابر آمريكا 
باعث عقب نشاندنش مى شود

 اروپا در مسائل مهم با آمريكا همراه است
 نبايد مســائل كشــور را به امرى كه 

از اختيارمان خارج است گره بزنيم

گزارش قدس از ضرورت حفظ ارزش 
پول ملى براى رونق فروش مدت دار كاال

نوسانات بازار
شبكه توزيع را 
قفل كرده است

 مسئوالن نظام پاى آموزه هاى رهبر انقالب 
درباره تجربه هاى تعامل با غرب نشستند 

درس هاى برجام 
 ............ صفحه 2تكاليف  اروپا
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

آمريكا جرئت حمله به ايران را ندارد  فارس: دبير شوراى عالى امنيت ملى در گفت وگو با شبكه قطرى الجزيره تصريح كرد: ايران در كنار تقويت توانايى هاى موشكى خود، به حمايت خود از گرو ه هاى مقاومت در منطقه 
ادامه خواهد داد. دريابان «على شمخانى» گفت: ايران نه تنها به هيچ وجه در مورد برنامه موشكى خود با كسى مذاكره نمى كند، بلكه به تقويت توانايى هاى موشكى خود ادامه خواهد داد. وى در مورد ماجراجويى هاى احتمالى آمريكا 
در آب هاى خليج فارس نيز گفت: هرگونه تجاوز آمريكا پاسخ مستقيم و بدون ترديد ايران را در پى خواهد داشت و آمريكا جرئت حمله نظامى به ايران را ندارد و تحريم هاى اقتصادى آمريكا عليه ايران شكست خواهد خورد.

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

 اخبــار  در هفتمين روز از مــاه مبارك 
رمضان، سران قوا، مســئوالن و كارگزاران 
نظام، جمعى از مديران ارشــد دستگاه هاى 
مختلف و عناصر فعال سياســى، اجتماعى 
و فرهنگى، روز گذشــته با حضرت آيت اهللا 
خامنه اى رهبر انقالب اسالمى ديدار كردند.

رهبر معظم انقــالب در اين ديدار بار ديگر 
ابعاد مختلــف تجربه هاى برجــام را براى 
مســئوالن تشــريح كرده و گفتند:  از اول 
انقالب تا امروز، آمريكا انواع دشــمنى ها را 
براى ضربه زدن به جمهورى اسالمى انجام 
داده است و انواع كارهاى سياسى،  اقتصادى، 
نظامى و تبليغاتى را عليه جمهورى اسالمى 

سازماندهى كرده است.
ايشــان درباره هدف اصلى آمريكا در مواجه 
به كشورمان گفتند: همه ى كارهاى آمريكا 
هدفش «براندازى» بود و اين كلمه كه تكرار 
مى شــود، چيز جديدى نيست. همه ى اين 
توطئه ها هم شكست خورده؛ شما جمهورى 
اسالمى را مقايسه كنيد كه بعد از 40 سال 
با توانايى هاى گوناگون دارد حركت مى كند 
و پيــش مى رود. و همه ى اين ها شكســت 
خورده... مثل گربه ى معروف 
داســتان تام و جرى؛ و باز هم 
شكســت خواهد خورد. ما در 
شكست دشمن شك نداريم و 
هركس كه با معارف اسالمى 

آشنا باشد اين را مى داند.
ايشــان ادامه دادنــد: رئيس 
جمهــورى كنونى آمريكا هم 
سرنوشــتى بهتر از اسالفش 
مانند بوش و نئوكان ها و ريگان 
نخواهد داشت و در تاريخ گم 

خواهد شد.
ايشــان در ادامه سخنانشــان بــه برجام و 
تجربه هاى آن پرداختند و در همين زمينه 
گفتند: مقدمه ى هر تصميمى اين است كه 
ما به تجربه هاى گذشته ى خودمان مراجعه 
كنيم؛ «من َجّرب الُمجّرب َحلّت به الّندامة» 
اگر از تجربه هــا درس نگرفتيم قطعاً ضرر 
خواهيم كرد. چندين تجربه در مقابل ماست؛ 
من حاال چند تجربــه ى واضح را كه عرض 
بكنم همه تصديق خواهيد كرد. اين ها، هم 
براى تصميم گيرى امروز ما مهم اســت هم 

براى آيندگان مهم است.

حضرت آيــت اهللا خامنــه اى تجربه ى اول 
نظام از گذشــته را اين دانستند كه دولت 
جمهورى اسالمى نمى تواند با آمريكا تعامل 
بكند و درباره علت آن گفتند: آمريكا پابند 
به تعهدات خودش نيست. نگوييد اين ها كار 
اين دولت است و كار ترامپ است. نه! دولت 
قبل آمريكا هم كه با ما نشســت و صحبت 
كــرد؛ آن ها هم همين جور عمل كردند... به 
شكل ديگرى نقض كردند. آن ها هم تهديد 
كردند، آن ها هم برخالف تعهدات خودشان 
عمل كردند. اين، جواب آن كسانى كه بارها 
و بارها به ما در طول زمان مى گفتند كه آقا 
چرا با آمريكا مذاكره نمى كنيد، چرا با آمريكا 

تعامل نمى كنيد، اين جوابش.
رهبر انقالب  تجربه ى دوم را عمق دشمنى 
آمريكا با ايران دانســتند و گفتند: دشمنى 
آمريكا بر محور مسئله اى مثل اتمى نيست، 
بحث فراتر اســت. نظامى كه قد برافراشته 
و نســبت به آمريكا هيچ مالحظه كارى اى 
نمى كند و پرچم اســالم را در دست گرفته 
است. آمريكا با چنين نظامى عميقاً مخالف 
است. آمريكا مى خواهد مؤلفه هاى قدرت را 

در جمهورى اسالمى از بين ببرد.
ايشان سومين تجربه كشورمان را گستاخ تر 
شــدن دشــمن دربرابر انعطاف دانستند و 
فرمودند: انعطاف در برابر دشــمن، تيغ او را 
ُكند نخواهد كرد بلكه او را گستاخ تر خواهد 
كرد؛ همان بوش دوم در مقابل انعطاف دولت 
وقت، اسم محور شرارت را روى او گذاشت. 
اگــر مى خواهيد كارى كنيد كه دشــمنى 
كم شود، انجام بدهيد ولى راهش نرمش و 

انعطاف نيست.
لزوم ايســتادگى در برابر دشمن چهارمين 
تجربــه اى بود كه رهبر معظم انقالب به آن 
اشــاره كردند و گفتند: ايستادگى در مقابل 
آمريكا باعث عقب نشاندن او مى شود. اينكه 
ســازمان ملل حق غنى سازى ما را امروز به 
رسميت شناخته، منشأش مذاكره نيست، 
منشأش پيشــرفت ما در زمينه ى هسته اى 

است كه اين ها حاال به تب راضى شده اند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى در ادامه فرمودند: 
تجربه ى پنجم، تجربــه ى همراهى اروپا با 
آمريكا در مســائل مهم است. ما بناى دعوا 
با اروپا نداريم اما اين سه كشور نشان داده اند 
در حســاس ترين موارد با آمريكا همراهند. 
حركت زشــت فرانســه در نقش پليس بد 
مذاكرات هسته اى و كارشكنى انگليسى ها در 

تهيه ى كيك زرد از اين موارد بود.
ايشان در تشريح  تجربه ى ششم كشورمان 
در طول ســال هاى گذشته گفتند: تجربه 
ديگر ما گره نزدن مسائل كشور به برجام 
و مســائل خارجى است... ما نبايد مسائل 
كشــورمان را به امرى كــه از اختيارمان 
خارج است گره بزنيم.رهبر معظم انقالب 
در ادامه فرمودند:  نبايد از يك سوراخ دو 
بار گزيده شويم و از تجربه هايمان استفاده 
نكنيم و به چيزهاى كم اهميت دل خوش 
كنيم. مثًال اينكه مى گويند در اين قضيه ى 
برجــام، آمريــكا از نظر اخالقــى و آبرو 
شكســت خورده اســت، خب بله، اما آيا 
ما مذاكره كرديم كه آمريكا بى آبرو شــود 
يــا مذاكره كرديم كه تحريم ها برداشــته 

شــود؟ حاال هم كه گفته انــد تحريم هاى 
ثانويــه هم برمى گردد. يا گفته مى شــود 
كــه رابطه ى بين اروپا و آمريكا شــكرآب 
شده است، مگر براى اين مذاكره كرديم؟ 
البتــه اروپا مخالفتى هم با آمريكا نخواهد 
كرد. در قضيه ى مواجهه ى با برجام حتماً 
الزم است كه عناصر سياسى و مطبوعاتى 
از ســرزنش يكديگر پرهيــز كنند. انتقاد 
منصفانه ايرادى نــدارد اما اهانت و هتك 
حرمت نشــود و دوقطبى بر اساس برجام 
به وجود نيايــد. وحدت و اتحاد و همدلى 

را نقض نكنيم.
حضــرت آيت اهللا خامنه اى در بخش مهمى 
از سخنانشان شروط جمهورى اسالمى ايران 
براى ادامه برجام با اروپا را تشــريح كردند و 
گفتند:  3 كشور اروپايى در 13-14سال قبل 
يك بدعهدى بزرگــى كردند و در مذاكرات 
هسته اى ســال83-84، قول دادند و عمل 
نكردند، بايد ثابت كنند امروز آن بى صداقتى 
و بدعهــدى آن روز را نخواهند داشــت. در 
دوســال گذشته آمريكا بارها برجام را نقض 
كرده اســت و اروپايى ها ساكت مانده اند. 
اروپا بايد آن سكوت را جبران كند.  آمريكا 
قطعنامه ى 2231 را نقض كرده است؛ اروپا 
بايد يك قطعنامه عليه نقض آمريكا، صادر 
كند.  اروپا بايد متعهد شود كه بحث موشكى 
و منطقــه اى جمهورى اســالمى را مطرح 
نخواهد كرد.  اروپــا بايد با هر گونه تحريم 
جمهورى اســالمى مقابله كنــد و مقابل 
تحريم هاى آمريكا صريح بايستد.  اروپا بايد 
فــروش كامل نفت ايــران را تضمين كند. 
چنانچه آمريكايى ها توانستند به فروش نفت 
ما ضربه بزننــد، بايد بتوانيم آن مقدار نفت 
كه مى خواهيم بفروشــيم. اروپايى ها به نحو 
تضمين شــده اى بايد جبــران كنند و نفت 
ايران را خريدارى كنند.  بانك هاى اروپايى 
بايد تجارت با جمهورى اسالمى را تضمين 
كنند. ما با اين سه كشــور دعوا نداريم، اما 
اعتماد نداريم به آن ها؛ آن هم متكى است به 
سابقه شان.  اگر اروپايى ها در پاسخگويى به 
مطالبات ما تعلل كردند، حق ايران براى آغاز 
فعاليت هاى هسته اى محفوظ است. وقتى 
ديديم برجام فايده اى ندارد، يكى از راه هايش 
اين است كه برويم سراغ بازيافت فعاليت هاى 

تعطيل شده. 

مسئوالن نظام پاى آموزه هاى رهبر انقالب درباره تجربه هاى تعامل با غرب نشستند

درس هاى برجام، تكاليف اروپا

 طبق اخبار منتشــر شــده يكى از وزيران فعلى دولت دوازدهــم تابعيت دوگانه و 
گرين كارت دارد. هنگام رســيدگى مجلس و وزارت اطالعــات به افراد داراى تابعيت 
دوگانه اول بايد اين فرد بازخواســت و از كار بركنار شــود تا اين مشــكل بزرگ تمام 

شود.9150001735  
 يادتان باشد زمان رياست جمهورى آقاى احمدى نژاد اگرچه تورم باال بود، ولى چون 
كار بود مردم مشــكلى نداشــته و امور آن ها رفع مى شد. اكنون بيكارى و ركود حاكم 
بر بازار زندگى مردم را در خطر قرار داده اســت. دولت هم كه طبق معمول فقط نگاه 

مى كند!9150009636  
  از نمايندگان مجلس براى تصويب افزايش 20 درصدى حقوق كارمندان قدردانى 
مى كنم. بازنشسته نيروهاى مسلح هستم كه در زير بار مشكالت مالى كمرم خم شده 
است. براى رضاى خدا كوتاه نياييد و حق ما را از دولت بگيريد تا دعاى چند هزار خانواده 

در اين ماه عزيز، پشت سرتان باشد.9150008111  
 جناب آقاى سيد عباس عراقچى! حقوق و پاداشى كه از نظام مى گيريد، حالل تان 
باشد. مطلبى كه در روزنامه قدس خواندم بشدت مرا خوشحال كرد. همين كه مرد بوده 
و پذيرفته ايد كه مقصر برجام خود دولت است نه مقام عظماى واليت، جاى خوشحالى 
دارد. آقايان ديگر هم، دست از فرافكنى برداشته و بگوييد اشتباه كرده ايم. لجبازى نكنيد؛ 

يك عذر خواهى از ملت خرجى ندارد. 9150008113  
 آقاى روحانى! برجام از ابتدا هيچ بوده و اكنون هم هيچ اســت. پس بى خودى براى 

هيچ بر هيچ مپيچ. 9150008430
 آقاى رئيس جمهور! برجام به منزله يك بادكنك بود كه شخص شما و دولت شما آن 

را خيلى باد كرد و حاال كه تركيده ديگران را مقصر مى دانيد. 9150008431  
 بــه آقاى ناطق نورى و همفكران ايشــان يادآورى مى كنيم، مگــر از ابتدا رهبرى 
نفرمودنــد من به آمريكا و غرب اعتماد ندارم ولى اگــر دولت اصرار به پذيرش برجام 
دارد در مقابل هر تعهد آن ها شــما هم يك گام پيش برويد. چرا فرمايش ايشــان را 
عمل نكردند؟ حاال مى خواهيد توپ عدم موفقيت دولت را به زمين رهبرى بيندازيد؟ 

  9370004150
 اين آمريكاى ســر گردنه بگير و نفوذى ها و نوچه هاى آن و جاســوس هايش يعنى 
سازمان ملل و اروپا اين حق را ازكجا به دست آورده اند كه براى تمام كشورهاى دنيا تعيين 
تكليف كرده و هر كشور را كه دلشان مى خواهد تحريم و امر و نهى مى كنند؟ واقعاً اين 

براى مردم و سران جهان در قرن 21 يك لكه ننگ است. 9150000210  
 روزنامه قدس مطلبى تكان دهنده با عنوان «حضور 210 دوتابعيتى در مراكز دولتى 
و نظامى» منتشر كرد. در اين مطلب عنوان شده بود حتى برخى وابستگان وزيران دولت 
يازدهم در خارج كشور بوده و تابعيت دوگانه دارند. سؤال برانگيزتر اين است كه نماينده 
محترم مشهد سرداركريمى، اظهار داشته فردى وجود دارد كه اگر به پرونده دوتابعيتى 
وى رسيدگى شود مشكل كل دو تابعيتى ها برطرف مى شود. شما را قسم مى دهم به 
پرونده اين دو تابعيتى خاص به طور ويژه رسيدگى كنيد تا اين معضل بزرگ خاتمه يابد! 
اصالً مگر در اين پرونده افراد دوتابعيتى چه كسى ذى نفوذ است كه مانع رسيدگى به 

آن مى شود؟9150001735 
 آقاى روحانى گفته اند كه مردم بايد شكر انتخابات پارسال(كه ايشان انتخاب شدند) را 

به جا بياورند. به قول مهران مديرى اينكه گفتى يعنى چه؟ 9150001236 
 در بازى هاى ليگ قهرمانان آســيا كه دو تيم از كشورمان مسابقه داشتند، كاش 
صداوســيما يك گزارشگر ملى و بيطرف براى گزارش بازى تعيين مى كرد، گزارشگر 

اصفهانى خيلى يك طرفه گزارش مى كرد. 9150008280
  چرا مسئوالن مردم را در اين ماه عزيز رنج داده و حل مشكل سهامداران شركت پديده 
شانديز و رساندن ما به پول مان را اين قدر كش مى دهند؟ شما هم كه هيچ دفاعى از ما 

نمى كنيد؟9190003651

بدترين اقتصاد سرمايه دارى 
بر كشور حاكم شده

كشــور ما همه عوامل اصلى براى دستيابى به 
يك اقتصاد پيشــرو را دارد، با اين حال چرا به 
جاى شكوفايى، به سمت خزان اقتصادى پيش 
مى رويم. آن چيزى كه در اين ميان گمشــده 
است، بى توجهى به جهان بينى اقتصادى است 
كه مى توانــد ما را به قله هاى افتخار اقتصادى 

برساند.
اوليــن نكته در اين مســير، به نــوع برخورد 
مســئوالن با تهاجم اقتصادى بر مى گردد كه 
قبل از فوت امام راحل صنايع ســنگين را در 
ايران بوجود آورد. وقتى براى دفاع به ما اسلحه 
ندادند، شــروع كرديم به ايجاد صنايع دفاعى 
و اكنون جــزو دارندگان پيشــرفته ترين اين 
صنايع هســتيم كه در دنيا حرف براى گفتن 
دارد. سپس صنايع فضايى و هسته اى بوجود 
آورديم كه همه اين ها جزو مشكل ترين صنايع 
دنيا از نظر تكنولوژى و فناورى هستند، اما چرا 
اين خوداتكايى در صنعت و توليد كشور اتفاق 
نمى افتد در حالى كه ما تجربه صنايع دفاعى 

را داشتيم؟
اين موضوع به جهــان بينى اقتصادى مربوط 
مى شود. جهان بينى اقتصادى ايران در اصل دو 
قانون اساسى بيان شده است. آنجا كه مى گويد: 
معاد براى تعالى انسان ها به سوى خداست؛ و 
در اصل سوم مى گويد كه دولت بايد براى همه 
مسكن، خوراك و پوشاك را تأمين كند تا همه 
افراد از حداقل ها براى تعالى خويش بهره مند 
باشند و همين را در اصل 43 نيز تكرار مى كند.
بعد در اصل 44 نيز دولت را وظيفه مند مى كند 
كه دولت نبايد كارفرماى مطلق باشد و اقتصاد 
سرمايه دارى و سود را دنبال كند، بلكه از نظر 
قانون اساســى، دولت بايد در خدمت تعاونى 
باشــد. حوزه هايى نيز كه به بخش خصوصى 
واگذار مى شود با حداكثر سود نباشد تا تبديل 

به سرمايه دارى شود.
از نظر جهان بينى همچنين در وصيتنامه امام 
راحل مى خوانيم كه ايشان مى گويند كااليى كه 
توليد نمى كنيم را مصرف نكنيم، يا مى گويند 
ثروت اگر مشروع هم باشد بايد به سمت توليد 
در كارخانه و كشــاورزى ســوق داده شود در 
حالى كه امروزهمه اين منابع به سمت واسطه 

گرى هدايت شده است. 
اما بعدها اقتصاد دگرگون شد و سياست هاى 
سرمايه دارى ليبرال صندوق بين المللى پول 
مورد اجرا قرارگرفت. در زمان دولت هاشــمى 
رفسنجانى اين خط ادامه پيدا كرد. ابتدا از بعد 
نظرى و سپس از لحاظ عملى و معلوم نبود چه 
اتفاقى دارد در اقتصاد ما مى افتد و امروز نتايج 

آن قابل مشاهده است. 
منِش سرمايه دارى مى گويد تمام آنچه دولتى 
اســت را خصوصى كنيد. اين كار را كردند اما 
اين را به عنوان امتياز بــه افراد خاصى دادند 
و آن ها را ثروتمند كردند بدون اينكه نتايجى 
براى جامعه داشته باشد. اين ها همه به تغيير 
جهان بينى افرادى بر مى گردد كه از اين مسير 

به صاحبان ثروت تبديل شدند. 
بحث بعدى مربوط به تثبيت مزد و حقوق بود. 
دستمزدها متناسب با تورم باال نرفت و موجب 
شد عده اى به سمت فقر رانده شوند و مى بينيد 
امروز 60 درصد افراد از نظر دستمزدى زير خط 
فقر، دريافتى دارند و 40 تا 50 ميليون نفر نيز 

زير خط فقر هستند.
در راســتاى همــان جهــان بينى و ســود 
حداكثــرى، واردات ارزان شــد تا عده اى با 
دالر ارزان كه تا 300 درصد ســود داشــت، 
همــه چيز را به كشــور وارد كنند و ماليات 
هم نپردازنــد. طرز برخورد با كاالى وارداتى 
طورى بود كــه به توليد داخلــى ضربه زد 
كارى كه حتى آمريكايى ها كه نظام سرمايه 
دارى را دنبــال مى كننــد، انجام نمى دهند. 
آن ها مرزهايشــان را بر كاالى مشابه داخل 
مى بندند تا منافــع ملى خود را حفظ كنند 
و از فعاليت هايى كه توليدى نيســت و سود 
بااليى دارد ماليات مى گيرند تا بيش از اندازه 
رشــد نكند و ما حتى طبق آنچه آن ها رفتار 

مى كنند نيز عمل نكرديم. 
به اين ترتيب آرام آرام طبقه اشرافيت در ايران 
بوجــود آمد كه از اين طريق ثروت هاى عظيم 
اندوختند و در عمل هيچ اعتقادى نيز به اين 
نظام ندارند. اين طبقه مانع از اين شدند كه آن 
جهان بينى كه صنايع دفاعى را بوجود آورد در 

اقتصاد حاكم شود. 
بايد گفت متأســفانه اين دگرگونى به گونه اى 
در ايران صورت گرفت كه بدترين نوع اقتصاد 

سرمايه دارى درايران پياده شد.
ســرمايه دارى كه ربطى به توليد ندارد و به 
نفع سرمايه داران كشورهاى صنعتى است. 
خام مى فروشيم و همه چيز وارد مى كنيم؛ و 
نتيجه اين شده است كه 66 ميليون ايرانى 
در سن كار هستند اما فقط 23 ميليون كار 
مى كنند. چه تهاجمى از اين باالتر مى تواند 
باشــد. متأســفانه اين نتايج وحشتناك كه 
در اقتصاد بوجود آمده اســت هيچ كدام از 
مســئوالن ما را بيدار نكرده اســت و نشان 
مى دهد كه اين ها چه آگاهانه و چه ناآگاهانه 
وضع موجــود را تأييد مى كنند. براى تغيير 
ايــن جهان بينى كه حداكثر ســود، لذت و 
ثــروت را دنبــال مى كنند، بايــد آدم هاى 
جهادى ســركار بيايند و مديران فاســد از 

مسندها برداشته شوند.

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر ابراهيم رزاقى
 اقتصاددان 

صداى مردم   

خبــــــر

رهبر انقالب اسالمى 
درگذشت حجت االسالم حسنى را تسليت گفتند

Khamenei.ir: رهبر معظم انقالب اسالمى در پيامى درگذشت روحانى فداكار 
و مجاهد حجت االسالم حاج شيخ غالمرضا حسنى، امام جمعه سابق اروميه را 

تسليت گفتند.
متن پيام حضرت آيت اهللا خامنه اى به اين شرح است:

بسم اهللا الرحمن الرحيم
درگذشت روحانى شجاع و فداكار و مجاهد جناب حجت االسالم آقاى حاج شيخ 
غالمرضا حسنى رحمت اهللا عليه را به خاندان محترم و عالقه مندان آن مرحوم و 
به روحانيت معظم و عموم مردم انقالبى اروميه و آذربايجان غربى تسليت عرض 
مى كنم. مجاهدت هاى مستمر و همه جانبه  آن مرحوم در طول سال هاى متمادى 
چه در ســنگرهاى نظامى و چه در جايگاه رفيع امامــت جمعه، چه در مقابل 
مهاجمان بعثــى در دوران دفاع مقدس و چه در برابر ضدانقالب مزدور داخلى، 
برگ هاى ماندگار و بى تكرارى است از دفتر زندگى يك روحانى انقالبى و مبارز.

از خداوند رحمت و مغفرت و علو درجات را براى آن مرحوم مسئلت مى كنم.
سّيد على خامنه اى
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در پاسخ به قدس آنالين
آذرى جهرمى مذاكرات واعظى با پاول دوروف را تأييد كرد

  آرش خليل خانه: وزير ارتباطات 
و فناورى اطالعات، مذاكره و توافق دولت 
يازدهم با مدير تلگرام را تأييد كرد و گفت: 
اين مذاكرات با اطالع دادســتان وقت و 
كارگــروه تعيين مصاديق مجرمانه انجام 

شد.
آذرى جهرمى در حاشــيه جلسه هيئت 
دولت درباره صحت و سقم مذاكره و توافق محرمانه دولت با مدير تلگرام، افزود: 
مذاكره و توافق با شركت هاى خارجى فعال در كشور طبيعت كار دستگاه هاست و 
وزير وقت ارتباطات در دولت يازدهم به كرات درباره مذاكرات با تلگرام و مسائلى 

كه در اين مذاكرات مطرح بوده، صحبت كرده است.
وى تأكيد كرد: مذاكرات با تلگرام درباره رعايت الزامات فرهنگى كشــور ما بوده 

است. اين مذاكرات نه در حوزه مسائل اقتصادى بوده و نه مسائل امنيتى.
آذرى جهرمى در پاسخ به سؤال خبرنگارما درباره اينكه توافقى هم با تلگرام در 
دولت يازدهم انجام گرفته بود، اظهار داشت: بله! توافق كرده بوديم. بارها هم اعالم 
شده است. تلگرام كانال هاى غير اخالقى و كانال هاى مرتبط با تروريسم و امثالهم 
را بر اساس همين توافق ها مسدود كرد. جهرمى با رد اختصاص پهناى باند ويژه 
در يك توافق محرمانه به تلگرام، گفت: اين حرف كه پهناى باند ويژه اى داده شده 
بوده، صحت ندارد. بتازگى هم مدير يكى از پيام رسان هاى داخلى اين اظهارنظر 
غلط را كه ديگران از زبان خودش مطرح مى كردند اصالح كرد و گفت پهناى باند 

به من داده اند ولى وقتى ترافيك روى آن نمى آيد چه فايده اى دارد.

وزير صنعت، معدن و تجارت:
تشر آمريكايى ها ضربه اى به اقتصاد ايران وارد نمى كند

  آرش خليل خانه: وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينكه امروز در 
بخــش قابل توجهــى از توليد به هيچ وجه بــه فضاى بيرونى نيــاز نداريم و 
توانمندى هاى داخل كشور براى رفع احتياج ها كافى است، گفت: اقتصاد ايران آن 
قدر وسيع و متنوع است كه به هيچ وجه با توپ و تشرهاى توخالى، ضربه اى به 

آن وارد نمى شود.
محمد شــريعتمدارى در حاشــيه جلســه هيئت دولت در جمع خبرنگاران 
درباره تأثير خروج آمريكا از برجام و اعمال تحريم هاى يكجانبه اين كشــور 
بر بخش توليد در ايران اظهارداشــت: با اجراى سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
كه توسط رهبر معظم انقالب مطرح شد، نگاه درون زا به توانايى هاى داخلى 
در اقتصاد كشور شكل گرفته است به نحوى كه امروز در بخش قابل توجهى 
از توليــد به هيچ وجه به فضاى بيرونى نياز نداريــم و توانمندى هاى داخل 
كشور براى رفع احتياج ها كافى است. وى گفت: البته ممكن است در برخى 
از شــاخه هاى صنعتى كه با دنيا تبادالتى داريم با مشــكالت اندكى مواجه 
شويم، اما مى توانيم بر اين مشكالت غلبه كنيم. شريعتمدارى در مورد حجم 
مبادالت تجارى ايران در دو ماه نخست امسال نيز گفت: در دو ماه پياپى رشد 
صادرات غيرنفتى كشــور را مشــاهده مى كنيم؛ در آخر ارديبهشت صادرات 
غيرنفتى 28 درصد رشد كرد و واردات 1/7 درصد كاهش يافت؛ 1/5 ميليارد 
دالر تراز تجارى كشــور در دو ماه نخســت امسال مثبت است كه اميد را در 

بين توليدكنندگان زنده مى كند.

مقدمه ى هر 
تصميمى اين است 
كه ما به تجربه هاى 
گذشته ى خودمان 
مراجعه كنيم

اگر از تجربه ها 
درس نگرفتيم قطعًا 
ضرر خواهيم كرد

بــــــــرش

دولت درباره صحت و سقم مذاكره و توافق محرمانه دولت با مدير تلگرام، افزود: 

شماره پيامك: 30004567

دادستان تهران:رئيس ستادكل نيروهاى مسلح در مجلس:
كالنترى بهتر است در مورد خروج مدنى توضيح دهددر توسعه قدرت دفاعى منتظر مجوز يا لبخند هيچ قدرتى نيستيم

فارس: سرلشــكر محمد باقرى گفت: امروز 
نيروهاى مسلح ما بحمداهللا بيش از هر زمان 
ديگرى در اوج به ســر مى برند و در توسعه 
قدرت دفاعى خود منتظر مجوز يا لبخند هيچ 

قدرتى نيستند.
رئيس ســتادكل نيروهاى مسلح كه در آغاز 
نشست علنى ديروز مجلس سخن مى گفت با 
اشاره به سوم خرداد و سالروز فتح خرمشهر، 
اظهارداشت: ملت ايران دو قرن قبل از دوران 
جنگ تحميلــى تاريخى پر از شكســت و 
حقارت را تجربه كرده اند. از ابتداى قرن 19 
ميالدى جنگ ايران و روسيه با عهدنامه هاى 
تركمانچاى و گلستان و جدايى بخش هايى 
از ســرزمين قفقاز از كشور و جدايى منطقه 
هرات، اشــغال ايران در جنگ جهانى اول و 
قحطى بزرگ و نابودى نيمى از ملت و اشغال 
كشــور ما در جنگ جهانــى دوم و جدايى 
بحرين از ايران حوادثى اســت كه اين تاريخ 

را براى ملت ايران رقم زده بود. 

وى با اشــاره به اعتماد به جوانان در دوران 
جنگ تحميلى و نتايج مثبت اين تجربه افزود: 
رويكــردى كه امروز مى تواند ملت ايران را از 
اين گردنه نيز عبور دهد اتكا به قدرت داخلى 

و جوانان اين مرز و بوم است. 
وى در پايان خاطرنشان كرد: امروز نيروهاى 
مســلح ما بيش از هر زمــان ديگرى از نظر 
قدرت دفاعى و آمادگى هاى نظامى و رزمى در 
اوج به سر مى برند و در توسعه قدرت دفاعى 
خــود منتظر مجوز يا لبخنــد هيچ قدرتى 
نيســتند و در كنار عبور از اين پيچ تاريخى 
نيز به عنوان حامى و در كنار ملت ايران قرار 

خواهند داشت.

تسنيم: دادستان تهران در پاسخ به اظهارات 
اخير رئيس سازمان محيط زيست گفت: آقاى 
كالنترى و ديگر مقامات اجرايى حق دخالت 

در پرونده هاى جارى را ندارند.
عبــاس جعفــرى دولت آبادى با اشــاره به 
اظهارات كالنترى، بــا ادعاى اينكه اتهامات 
برخى متهمــان پرونده محيط زيســت در 
دادسراى تهران، متضمن جاسوسى نمى باشد، 
و اقدامات قوه قضائيــه در اين پرونده را زير 
سؤال برده است، اظهار داشت: تعقيب افراد، 
رســيدگى به اتهامات و محاكمات مرتكبان 
جــرم از وظايــف و اختيارات قــوه قضائيه 
مى باشد و همچنين «تحقيقات مقدماتى به 
صورت محرمانه صورت مى گيرد» بنابراين از 
رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست بايد 
سؤال كرد كه اول، ايشان به چه مجوزى در 
پرونده هاى قضايى دخالت مى كنند؛ و دوم، 
مبنــاى اظهارات وى كه هيچ دسترســى و 
اطالعى از پرونده قضايى نداشــته است، چه 

مى باشد. وى خاطرنشان كرد: مبناى اظهارات 
آقاى كالنترى گزارش هيئت تشكيل شده از 
برخى وزيران دولت و معاون حقوقى رياست 
جمهورى برشــمرده شده است در حالى كه 
اين هيئت هيچ گونه دسترســى به پرونده و 
محتويات آن نداشته و بنابراين نه اين گروه 
حــق اظهارنظر و مداخلــه در پرونده جارى 

دارند و نه آقاى كالنترى.
وى ادامه داد: از دســتگاه هاى دولتى و بويژه 
آقاى كالنترى بــه عنوان رئيس ســازمان 
حفاظت محيط زيست انتظار مى رفت به جاى 
طرح چنين ادعاهاى بى مبنايى، در خصوص 
كاوه مدنى و خروج وى از كشور توضيح دهد.

ظريف در پاسخ به قدس آنالين:

بسته پيشنهادى اروپا در قالب برجام خواهد بود

خبر

  آرش خليل خانه   محمدجواد ظريف با رد تالش 
ازاى محدود كردن  ايران در  به  ارائه بسته مشوق  براى  اروپا 
فعاليت هاى موشكى و منطقه اى خود، گفت: اروپايى ها قرار است 
بسته اى به ما پيشنهاد بدهند، اما اين بسته در چارچوب برجام 

است، نه موضوعات ديگر.
وزيرخارجــه در حاشــيه جلســه هيئت دولــت، در واكنش 
به اظهــارات وقيحانــه و مداخله جويانــه وزيرخارجه آمريكا، 
اظهارداشــت: همان طور كه آقاى الريجانى در صحن مجلس 
اعالم كردند صحبت هاى پمپئو آن قدر بى حساب و كتاب، خارج 
از نزاكت و بدون منطق بود كه ارزش پاسخگويى ندارد و فقط 
بايد تكرار كرد كه ايشان و ساير مسئوالن دولت كنونى آمريكا 
نه تنها زندانى تصور و توهمات غلط خود هستند بلكه زندانى 
گذشته اند و بدتر از آن زندانى گروه هاى فشارى فاسدى هستند 
كه هر روز كوس رسوايى يكى ديگر از آن ها بر بازار افكار عمومى 

جهانى به صدا در مى آيد.
وى گفت: اين نشان دهنده ورشكستگى آمريكاست كه در واقع 

تبديل به سياست خارجى استيجارى شده و هر گروه فشارى 
كه بتواند بيشتر هزينه كند مى تواند بيشتر اين سياست خارجى 

را به آن سمت حركت دهد.
وزيرخارجه گفت: همه حرف هاى وزيرخارجه آمريكا خالف واقع 
و بر اساس سياست هاى شكست خورده قديمى بود؛ هيچ كدام 
از اين مباحث حرف هاى جديدى نبود منتهى ايشان با وقاحت و 

شدت بيشترى برخى از اين حرف ها را مطرح كردند.
وى افزود: آن ها تصور مى كنند سياســت هايى كه در گذشته 
دنبال كردند و تحريم هاى به قول خودشــان فلج كننده اى كه 
حتى با اجماع جهانى عليه ايران اعمال شــد و نتوانست باعث 
ايجاد شــكاف در بين مردم ايران و ترديد در مورد سياست ها 
شود، مى توانند موفق شــوند. گرچه تحريم ها تأثير اقتصادى 

داشت اما آمريكايى ها هيچ گاه به اهداف خود دست نيافتند.
ظريف گفت: آن ها خيال مى كنند امروز كه دنيا سياســت ها و 
تحركات آن ها را تقبيــح مى كند، مى توانند همان تحريم ها يا 

تحريم هاى كمتر يا بيشترى را عليه ايران به كار ببرند.

 اجماع عليه آمريكا در جهان
وزيرخارجه تأكيد كرد: من اطمينــان دارم كه هم مردم ايران 
محكم در اين مسير مى ايستند و هم شعارهاى توخالى آمريكا 
كه در ادعاى حمايت از مردم ايران بيان مى شــود، اما حتى در 
آن هــا نام خليج فارس را به غلط مى برند يا اينكه مردم ايران را 
از ديدن خانواده خود در آمريكا محروم مى كنند و اجازه ويزا به 
آن ها نمى دهند، نه جذابيت و نه گيرايى براى مردم ايران دارد 

و نه حتى باعث وحدت و انسجام مردم ايران با آن ها مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: زمانى آمريكايى ها توانســتند با همين 

دروغ ها اجماعى عليه ايران در دنيا ايجاد كنند، اما امروز كامًال 
مشخص است كه اين اجماع عليه آمريكا ايجاد شده است.

 كميسيون مشترك منهاى آمريكا
رئيس دستگاه ديپلماسى ادامه داد: در روز جمعه نيز ان شاءاهللا 
جلسه كميســيون مشــترك منهاى آمريكا برگزار مى شود. 
آمريكايى ها از برجام خارج شــدند بنابراين عضو كميســيون 
مشترك هم نيستند و نمى توانند مانند گذشته در جلسات اين 
كميسيون مانع تراشى كنند. كميسيون مشترك بدون آمريكا 
براى بررسى اينكه چگونه اعضاى باقيمانده در برجام مى توانند 

تعهدات خود را اجرا كنند، برگزار مى شود.
وى تصريح كرد: ما در اين جلسات فقط درباره برجام صحبت 
مى كنيم و خواسته اى باالتر از آن نداريم. طبيعتاً خواسته هاى 

ما همان است كه در برجام براى مردم ما تضمين شده است.
وزيرخارجه در پاســخ به ســؤال قدس آنالين درباره اظهارات 
آمريكايى ها مبنى بر اينكه باالخره اروپايى ها را براى فشــار بر 
ايران با خود همراه خواهند كرد و همچنين انتشار خبرى مبنى 
بر همكارى اروپا، چين و روسيه درباره تهيه بسته اى براى ارائه 
به ايران در زمينه برجام، خاطرنشان كرد: انتشار اين خبر كامًال 
دروغ بود و اتحاديه اروپا نيز خود اين خبر را سه مرتبه تكذيب 
كرد؛ همچنين حتى رويترز كه خود به نقل از يك روزنامه آلمانى 

اين خبر را توليد كرده بود ناگزير به انتشار تكذبيه آن شد.
وى خاطرنشــان كرد: اين روزها به مردم و دوستان در رسانه ها 
تأكيد مى كنم كه متوجه باشــند يك اتاق جنگ روانى توسط 
رژيم صهيونيســتى راه افتاده تا هــم در داخل و هم در خارج 

فضاسازى كند كه اين نشان دهنده استيصال آن هاست.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

قانون چك اصالح مى شود  اقتصاد: مديرعامل ستاد ديه كشور با بيان اينكه يكى از بيشترين پرداختى هاى ستاد ديه درباره چك هاى برگشتى است، از مذاكره با مجلس براى اصالح قانون چك خبر داد.سيد 
اسداهللا جواليى؛ افزود: ستاد ديه سعى دارد با كمك مجلس قانون مهريه و صدور چك را بررسى و اصالح كند تا با اصالح قوانين، جرايم غير عمد را كاهش دهيم. درهمين حال شوراى پول و اعتبار با هدف كمك به 

بنگاه ها و فعاالن اقتصادى و نيز اعتبار بخشى به ابزار چك، دستورعمل «حساب جارى» را اصالح كرد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
جزئيات 136 هزار ميليارد تومانى معوقات بانكى

تسنيم:گزارش اجمالى كميسيون اصل 
90 در خصوص مطالبات غيرجارى بانك ها 
منتشرشد.براساس اين گزارش بدهكاران تا 
10ميليارد ريال 212 هزار ميليارد ريال، 
بدهــكاران از 10 تــا 100 ميليارد ريال 
358 هزار ميليــارد ريال، بدهكاران 100 
تــا 1000 ميليارد ريال 485هزار ميليارد 
ريال و 1000 ميليــارد ريال به باال 304 
هزار ميليارد ريال بدهى معوق به بانك ها دارند. گفتنى است معوقات بانكى درمجموع 

حدود136 هزار ميلياردتومان برآورد مى شود.

4 محصول ايران خودرو تا 4/8 ميليون تومان گران شد
اقتصاد: ايران خودرو در جديدترين تغييرات قيمت چهــار محصول خود را تا 4 
ميليون و 800 هزار تومان گران كرد.به گزارش تسنيم، در فهرست جديد محصوالت 
اين شــركت قيمت وانت آريسان با افزايش 2 ميليون و 784 هزار تومانى با قيمت 
31 ميليون و 783 هزار تومان تعيين شده است.همچنين تندر پيكاپ با افزايش 3 
ميليون و 430 هــزار تومان با قيمت 39 ميليون و 164 هزار تومان، پارس اتومات 
با افزايش 4 ميليــون و 800 هزار تومان با قيمت 54 ميليون و 802 هزار تومان و 
خــودروى H30 با افزايش 4 ميليون و 380 هزار تومان با قيمت 50 ميليون و 67 

هزار تومان به فروش مى رسد.

قيمت روغن نباتى 9 درصد افزايش يافت
ايسنا: دبير انجمن صنايع روغن نباتى از افزايش 9 درصدى قيمت روغن نباتى براساس 
مصوبه ستاد تنظيم بازار خبر داد؛ بنابراين انواع روغن نباتى براساس فهرست اعالمى 
سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان 9 درصد با افزايش قيمت مواجه شد.

صادرات دام زنده ممنوع شد
اقتصاد: درحالى كه گوشت قرمز پيشتاز 
گرانى در ماه هــاى اخير بوده معاون امور 
توليدات دامى وزارت جهاد كشــاورزى از 
ممنوعيت صــادرات دام زنده خبر داد.به 
گزارش تســنيم مرتضى رضايى افزود: به 
منظور مديريت عرضه و تقاضا و جلوگيرى 
از روند افزايش قيمت گوشت قرمز بويژه 
گوشت گوسفندى صادرات دام زنده به طور موقت تا زمان عبور از اين فصل ممنوع است.

گرانى لبنيات تخلف است
اقتصاد: در حالى كه كارخانه هاى لبنى قيمت محصوالت شــان را 10 تا 15 درصد 
افزايش داده اند، ســازمان حمايت مصرف كنندگان و توليدكنندگان اعالم كرد: اين 
كارخانه ها هيچ مجوزى براى افزايش قيمت ندارند و با متخلفان برخورد مى شود، اما 

بازار شاهد بازگرداندن قيمت هاى غيرقانونى به حالت سابق نيست.

ماليات بر خودرو تصويب شد 
ايسنا: رحيم زارع  سخنگوى كميسيون اقتصادى مجلس از مصوبه اين كميسيون در 

خصوص اخذ ماليات بر آاليندگى خودروها خبر داد. 

آغاز به كار صرافى ها در كنار سامانه نيما
مهر: يك مقام مسئول در نظام بانكى از بخشنامه بانك مركزى مبنى بر صدور اجازه 
خريد مستقيم ارز از سوى بازرگانان در صرافى ها خبر داد و گفت: صرافى هاى مجاز 

در كنار سامانه نيما وارد عمليات معامله ارز شدند.

خبر

گوشت گوسفندى صادرات دام زنده به طور موقت تا زمان عبور از اين فصل ممنوع است.

 اقتصاد/ مهدى شــهرآبادى  بررســى ها 
نشــان مى دهد كــه درچند مــاه اخير قيمت 
كاالها در بازار بويژه محصوالت وارداتى وحتى 
توليدى تحت تأثيــر التهابات نرخ ارز قرار دارد 
به طورى كه فروشــندگان قيمت اجناس خود 
را با نوســان نرخ ارزهاى مهم محاسبه وتعيين 
مى كنند. اين موضوع در حالى است كه تا اواخر 
سال گذشــته، عمده فروشان، كاالهاى خود را 
با شرايط نقد واقســاط به فروش مى رساندند، 
اما در ســال 97 و زمانى كه نرخ دالر بى رويه 
افزايش يافت، قيمــت كاالها نيز به روز وحتى 
ساعت تعيين شــد. همين مسئله موجب شده 
تا فروش اقســاطى كاالها ومحصوالت در بازار 
نيز متوقف شــود كه به گفتــه يك اقتصاددان 
حركت 80 درصد بازار به سمت نقدى فروشى 
اســت كه اين موضوع نيز بــه منزله حذف آن 
دســته فعالين اقتصادى از بازار است كه بيش 
از 60 درصد ســرمايه درگردش را با استقراض 
تأمين مى كردند. به گفته محمد حسين اديب، 
آن هايى نيز كه با يك دسته چك وارد بازار شده 
بودند با 40 درصدنقدينگى مورد نياز، اكنون، از 
پروسه خريد و فروش در بازار حذف شده اند. به 
اعتقاد وى در سال گذشته، حدود 50درصد از 
خرده فروشان فقط با يك دسته چك وارد بازار 
شده بودند كه البته بزرگ ترين بازنده تغييرات6 
ماه گذشــته، عمده فروشان بوده اند چراكه اين 
عده نتوانســته اند دوباره اجناس قبلى را با نرخ 

جديد تهيه ونيازهاى بازار را تأمين كنند. 
وى معتقد اســت، عمده فروشــانى كه فروش 
مدت دارند،  فقط توليدكنندگانى هســتند كه 

موفق به دريافت ارز 4200 تومانى شده اند.

 تقاضا به شدت كم شده است
در اين خصوص معاون اقتصادى و برنامه ريزى 
اتــاق اصناف ايران با بيان اينكه حركت بازار به 
سمت نقدى فروشــى براى بخش هاى توليدى 
و خرده وعمده فروشــى تبعاتــى را به همراه 
دارد ومعادلــه عرضه وتقاضــا را در بازار بر هم 
مى ريزد و تقاضا به شــدت كم شــده است، به 
خبرنگار ما گفت: با اين وضعيت، ســرمايه در 

گــردش واحدهاى توليدى نيز قفل مى شــود 
وهمين مســئله منجر به كاهش توليد وعرضه 
وبه تبع مشــكالت ديگرى مانند تعديل نيروى 

كار مى شود. 
هوشيار فقيهى با اشاره به تبعات ديگر حركت 
بازار به ســمت نقد فروشى خاطرنشان كرد: در 
بخش عمده فروشــى وبنكداران توان مالى در 
گــردش واحدهاى توليدى به شــدت كاهش 
مى يابــد وانبارها خالى مانــده وبنكداران توان 
خريد وپر كردن انبارها را نخواهند داشت كه به 

تبع در بحث عرضه نيز دچار مشكل مى شويم.
وى اظهارداشت: از داليل عمده به وجود آمدن 
اين مشكالت مســائل روانى نرخ ارز وگرانى ها 
وعدم اعتماد فعاالن اقتصادى وصنفى به دولت 

است.
فقيهى تصريح كرد: در ايــن زمينه دولت بايد 
درخصوص وضعيت ارزى شفاف سازى واطالع 
رســانى الزم را به فعاالن اقتصــادى وصنفى 
داشــته باشد تا آن ها در جريان آينده نرخ ارز و 
تصميمــات دولت قرار بگيرند كه در اين زمينه 
نقص هايى وجود دارد كه بايد براى جلوگيرى 

از ركود وتوقف توليد برطرف شود. 

 جريان بازار به سمت نقدفروشى است
دبيــركل خانه اقتصاد ايران هــم با بيان اينكه 
جريــان بازار به ســمت نقدفروشــى در حال 
حركت اســت و ديگر كســى چك از مشترى 
قبــول نمى كند، اظهار داشــت: يكى از داليل 
اين موضوع مســئله گرانــى ارز در بازار بود به 
طورى كه عمده فروشــان و فروشندگان خرد 
نيز نمى دانند كااليى را كه با دالر 4200تومان 
خريدارى كرده انــد، آيا فردا مى توانند دوباره با 

همان قيمت تهيه كنند يا خير.
مسعود دانشمند با اشــاره به اينكه هم اكنون 
چنين جوى در تمام بازارهاى كشور حاكم است 
والتهابات بازار فروكش نكرده است، خاطرنشان 
كرد: به همين علت اكثر صنوف به سمت فروش 
نقدى حركت كرده اند كه البته اين كار موجب 

بسته شدن كانال شبكه توزيع خواهد شد.
وى ادامه داد: به عبارتى فروشــندگان، تجار و 

واردكننــدگان كاالى خــود را 
صنوفى  اما  مى فروشند،  نقدى 
را  ايــن كاالها  كه مى خواهند 
خريــدارى و توزيع كنند، توان 
تأميــن مالى خريــد كاالهاى 
گران قيمت را نخواهند داشت 
كه به هميــن علت خريدهاى 
آن ها به شــدت كاهش يافته و 

شبكه توزيع قفل مى شود.
دانشــمند در ادامــه وبا بيان 
اينكــه چنيــن مســئله اى به 
كند شدن تبديل كاال به پول، 

تشــديد ركود، و در نهايت قفل شــدن كلى 
بازارها مى انجامــد، تصريح كرد: اين در حالى 
است كه هم اكنون چك و خريد و فروش هاى 
مــدت دار هــم در بازارهاى مختلــف اعتبار 
وجايگاهى ندارد و فروشــندگان كاال به دليل 
ترس از زيان به فروش نقــدى روى آورده اند 
و به عبارتى نسيه فروشــى و فروش مدت دار 
در بازارهايى مانند لــوازم خانگى، خودرو و... 
از بين رفته اســت و تمام مطالبات بازارها به 

نقدى تبديل شده است. 
دبيــركل خانه اقتصاد ايران بــا تأكيد بر اينكه 

از گذشــته تاكنــون تجــار و 
بازرگانــان با اعتبــار خود در 
بــازار كار مى كردند، اما اكنون 
تنهــا پول نقد در بــازار اعتبار 
دارد، گفــت: در ايــن وضعيت 
دولت بايــد مداخلــه كرده و 
واحدهــاى توليــدى وصنعتى 
زيرمجموعــه خــود را موظف 
كند تــا محصوالتشــان را به 
متقاضيان  به  دار  صورت مدت 
ومردم بفروشند تا به اين شكل 
بازار نقدى شكسته شود وپول 
وتبادالت كااليى دوباره به گردش دربيايد. وى 
افــزود: حتى اين كار موجب بازگشــت بخش 
خصوصــى به عرصه خريد وفروش مدت دار در 

بازار مى شود. 
رئيس اتاق بازرگانى مشــترك ايــران وامارات 
خاطرنشــان كــرد: در حــال حاضــر يكى از 
اصلى ترين معايب نقد فروشــى اين اســت كه 
به علت كمبود درآمدهاوافت توان خريد، مردم 
توان پرداخت كامل پول برخى كاالها را ندارند 
كه به تبع بازارها نيز قفل خواهد شد. دانشمند 
در پايان تصريــح كرد: در نتيجــه هم اكنون 

ســرعت انتقال وتبديل كاال به پول در كشــور 
به شدت كاهش يافته كه اين مسئله هم ركود 
را تشــديد كرده و «تورم ايستا» (يعنى خريد 
وفروشى انجام نمى شــود اما قيمت ها در حال 

افزايش است) ايجاد مى كند. 

 بى ارزش شدن چك 
يكى از اعضاى اتاق بازرگانى ايران هم قفل شدن 
خريد وفــروش در بازارهاى مختلــف را به علت 
دالريزه بودن اقتصاد كشور عنوان كرد و گفت: به 
محض اينكه ما با شوك اقتصادى خارجى مانند 
نوســان نرخ ارز در كشور روبه رو مى شويم، ارزش 
پول ما در مقابل ارزهاى خارجى دچار مشــكل 
مى شود كه اين موضوع در تمام ابعاد زندگى مردم 
وقيمت كاالهاى مختلف آشــكار مى شود. مجيد 
رضا حريرى با بيان اينكه ما در ســال حدود 50 
ميليارد دالر واردات كاال از كشــورهاى مختلف 
داريــم كه بيش از 85 درصــد آن به خط توليد 
داخلى رفته وتبديل به كاالى ديگرى مى شــود، 
خاطرنشان كرد: به همين دليل توليد ما به شدت 
وابسته به ارز ودالر است كه به همين علت اقتصاد 

كشور را آسيب پذير كرده است.
وى با بيــان اينكه عمًال بســيارى از كاالها با 
وجــود دالر 4200 تومانى از نرخ دالر آزاد 6يا 
7هزار تومانى تبعيت مى كند، تصريح كرد: تنها 
راه مقابله با اين ضربه هاى بيرونى مقاوم كردن 
اقتصاد همراه با شفافيت و رقابت پذيرى است.

وى با اشاره به اينكه فروشندگان وسرمايه گذاران 
حق دارند تا ارزش پول خود را در اين بازار حفظ 
كنند، تصريح كرد: اين در حالى است كه ارزش 
پول مــا روز به روز در حال كاهش اســت و به 
همين علت است كه فروشندگان وتجار، كاالى 
خود را همان لحظه و نقدى مى فروشند تا ارزش 
پول وكاالى آن ها حفظ شــود چرا كه اين افراد 
نمى دانند كه تا يك ماه آينده ارزش كاالى آنان 
چه مى شود و آيا مى توانند كاالى فروخته شده 
را دوباره تأمين كنند يا خيــر. وى افزود: با اين 
وضعيت و بالتكليفى بــازار، فروش نقدى جاى 
خود را به فروش مدت دار و چكى مى دهد وچك 

هم ارزش و اعتبار خود را از دست خواهد داد. 

گزارش قدس از ضرورت حفظ ارزش پول ملى براى رونق فروش مدت دار كاال

نوسانات بازارشبكه توزيع را قفل كرده است

 اكثر صنوف به 
سمت فروش نقدى 

حركت كرده اند 
كه البته اين كار 

موجب بسته شدن 
كانال شبكه توزيع 

خواهد شد

بــــــــرش
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جمعيت 3 هزار نفرى زندانيان مهريه در كشور  مهر:مديرعامل ستاد ديه با اشاره به جمعيت 3000 نفرى زندانيان مهريه در كشور يكى از برنامه هاى پيشگيرانه اين نهاد حمايتى را تالش 
براى كاهش ميزان ســكه ها از 110 ســكه به معيار معتدل ترى اعالم كرد. ســيد اسد اهللا جواليى گفت: بسيارى از زندانيان مهريه كسانى هستند كه به دليِل نداشتن شغل ثابت و تمكن مالى مناسب 

دادخواست اعسار آن ها پذيرفته شده، اما باز براى پرداخت تعهدات تقسيط شده خود با افزايش روز افزون قيمت سكه با بسيارى از مشكالت روبه رو هستند.
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يادداشت
مجتبى همتى فر/ كارشناس آموزش و پرورش

 واكنش معاون گردشگرى به اظهارات عضو فراكسيون گردشگرى

گردشگران ايرانى 4 ميليارد دالر خارج كرده اند نه 30 ميليارد دالر

گردشگرى

جامعه: جمعه گذشته، مهرداد بائوج الهوتى؛ عضو فراكسيون 
گردشگرى در مجلس به خبرگزارى ملت گفته بود: «ايرانى ها 
براى ســفرهاى خارجى خود به طور متوسط ساالنه حدود 30 
ميليارد دالر ارز از كشــور خارج مى كنند، درحالى كه ورود ارز 
به كشور توسط گردشگر ساالنه حدود يك ميليارد دالر است.»

حاال محمد محب خدايى؛ معاون گردشــگرى كشــور كه اين 
روزها درگير جلســه هايى با بانك مركزى براى ســامان دهى 
مشــكالت ارزى در بخش سفر و گردشگرى است، در واكنش 
به اين اظهارات و در نقد آمارهايى كه از خروج ارزِ همراه مسافر 
داده مى شــود، به ايسنا گفته است: به چه استنادى مى گويند 
30 ميليارد دالر ارز، همراه مســافران از كشــور خارج شــده 
است!؟درســت است كه 9 ميليون مســافر خروجى از كشور 
داشــته ايم، اما همه  آن ها كه گردشــگر نبوده اند و يا به انگيزه 
تفريح از كشور خارج نشده اند كه درباره  خروج ارز از طريق آن ها 
اين طور بزرگ نمايى مى شود. در واقع از 9 ميليون مسافرى كه 
ســال گذشته از كشور خارج شدند، حدود چهار و نيم ميليون 
تــن به قصد زيارت به عراق رفتند كه 2 ميليون نفر آن ها فقط 

در بازه زمانى اربعين اين سفر را انجام دادند كه شايد 100 دالر 
هم هزينه نكرده باشــند چرا كه فقط نزديك به 4 ميليون نفر 
به عراق رفته اند و شــايد حدود 4 ميليون نفر به انگيزه تفريح، 
اســتراحت و گردش از كشور خارج شده باشند كه اگر هر يك 
متوسط 1000 دالر هزينه كرده باشند، سرجمع 4 ميليارد دالر 

مى شود نه 30 ميليارد دالر.
وى مى گويد: بخشى از اين جمعيت 9 ميليون نفرى، ايرانيان 
مقيم خارج از كشور هستند كه نه تنها خروج ارز ندارند، بلكه 

آورده اقتصادى هم دارند. 
آن ها در داخل كشــور هزينه مى كنند. شايد نهايت مسافران و 
گردشــگرانى كه انگيزه  ســفر و يا تفريح در خارج از كشور را 
داشته باشد به 4 ميليون نفر هم نرسد كه اگر هر يك متوسط 
1000 دالر هزينه كرده باشد، سرجمع 4 ميليارد دالر مى شود، 

نه 30 ميليارد دالر.

 چرا تركيه ؟ 
اين درحالى است كه بهمن ماه سال گذشته، اتحاديه هتل هاى 
تركيه به عنوان اصلى ترين مقصد سفر ايرانى ها در گزارش سال 
2017 ميالدى اعالم كرده بود حدود 2/5 ميليون گردشــگر 
ايرانى در ســال 2017 به تركيه ســفر كردند كه هر گردشگر 
به طور متوسط 6 شــب در تركيه اقامت داشته و 1000 دالر 
هزينه كرده  كه در مجموع 2/5 ميليارد دالر براى تركيه درآمد 

داشته است.
البته حرمت اهللا رفيعى، رئيس هيئت مديره انجمن صنفى دفاتر 
خدمات مســافرتى ايران در واكنش به اين خبر گفته بود اگر 
تركيه اعالم كرده باالترين تعداد گردشــگر را از ايران داشته به 
اين خاطر بوده كه خدماتش به مراتب بهتر و ارزان تر از جزيره 

كيش در كشور خودمان است. 

اگر هم ناراضى اند كه مردم كشــورمان چرا به تركيه مى روند، 
سرجمع ايرانى هايى را كه به اين كشور مى روند، محاسبه كنند 

و ببينند كه به 2 ميليون نفر هم نمى رسد. 
چندى پيش نيز ولى اهللا سيف؛ رئيس بانك مركزى درباره حجم 
سفرهاى خارجى ايرانى ها گفته بود: «مسافرت به خارج از كشور 

بيش از حد معمول است و بايد متعادل شود». 
محمدباقر نوبخت؛ رئيس سازمان برنامه و بودجه و سخنگوى 
دولــتـ  پيش از او و هنگام تبيين سياســت عوارض خروج از 
كشور كه سه تا 6 برابر افزايش پيدا كرد، از عبارت «دارندگى و 
برازندگى» استفاده كرده و گفته بود: «افرادى كه به كشورهاى 
خارجــى مى روند، بايد يك مقدار هم به گردشــگرى كشــور 

خودشان كمك كنند.»

 عوارض خروج 3 برابر شود
پس از او، محمود واعظى؛ رئيس دفتر رئيس جمهور اظهار كرده 
بود: «كســانى كه عادت كرده اند تمام تعطيالتشان را به خارج 

بروند، خب نروند. 
نمى خواهم بگويم نروند، مى خواهم بگويم وقتى كسى مى خواهد 
از ارز همه ملت ايران اين چنين اســتفاده كند، ما بايد قوانينى 

بگذاريم كه اين ارز به همگان تعلق پيدا كند.»
سعيد ليالز؛ كارشناس مســائل اقتصادى هم از ديگر موافقان 

تحديد سفرهاى خارجى ايرانى هاست.
او با دفاع از افزايش سه برابرى عوارض خروج از كشور گفته بود، 
اين عوارض بايد به يك ميليون تومان در سال افزايش پيدا كند 
و اينك درباره  سياســت هاى ارزى دولت در بخش سفر چنين 
اظهار نظر كرده كه «اگر دولت جلوى مسافرت هاى خارجى را 
نگيرد بازار اين كار را خواهد كرد. وقتى دالر 8000 تومان شد، 

آن گاه كسى نمى تواند مسافرت خارجى برود.»

قدس سرمشق پيشنهادى سازمان هاى ميراث فرهنگى و محيط زيست به آموزش و پرورش را بررسى مى كند

اما و اگرهاى طرح تعطيلى زمستانى مدارس
خبر

رئيس پژوهشكده 
سازمان اسناد ايران:

برخى  مثل مار روى گنج هاى 
گردشگرى مى خوابند

تسنيم: رئيــس پژوهشكده سازمان اسناد 
ايران با تشريح اينكه چگونه اسناد خانوادگى 
حــوزه گردشــگرى باارزش تر مى شــوند، 
گفت: مرحوم اســتاد «باســتانى پاريزى» 
اصطالحــى را به كار مى بــرد و مى گفت: 
برخى از آرشيودارها «مارشيوند» هستند و 
مثل مار مى خوابند روى اسنادى كه دارند. 
دكتــر غالمرضا عزيزى در تشــريح فوايد 
آرشيوهاى اسناد خانوادگى ايرانى ها در حوزه 
گردشگرى و اينكه آيا فقط در ايران است كه 
اين اسناد را در خانه ها نگه مى دارند، اظهار 
داشت: در كشــورهاى ديگر هم اين گونه 
است كه يك مقدارى وظيفه سازمان هايى 
مثل آرشيو ملى است كه بيايد اين آگاهى را 
به خانواده ها بدهد تا اسناد مهم كشور را به 

آرشيو ملى بسپارند. 
رئيس پژوهشكده سازمان اسناد ايران عنوان 
كرد: متأســفانه بالنســبت همه دوستانى 
كه داخل كشور اســناد خانوادگى را دارند 
نگهدارى مى كنند و بعضى هايشــان بسيار 
عالى اين اســناد را نگهدارى مى كنند، ولى 
بعضى از آن ها هســتند كه انگار به صورت 
مارى كه روى گنج نشسته باشد اين اسناد 

را نگه مى دارند.
عزيزى تصريح كــرد: بنابراين اين گنج كه 
همان اسناد مهم خانوادگى است، مى تواند 
گوشه هاى مغفول تاريخ كشورمان را روشن 
كند، ولى برخــى روى اين گنج ها چنبره 
زدند درحالى كه ارزش اين اسناد به حفظ 
مالكيت نيست و هرچه انتشار اطالعات اين 

اسناد بيشتر شود، ارزش آن باالتر مى رود.

يك مسئول وزارت بهداشت 
خبر داد

تالش عده اى براى صدور 
مجوز تبديل شاليزار به توتون! 
ايسنا: مســئول دبيرخانه ســتاد كنترل 
ومبــارزه بــا دخانيــات وزارت بهداشــت 
مى گويد: پــاى عوامل صنايــع دخانى به 
قانون گذارى هاى اين حوزه نيز باز شــده 
است. بهزاد وليزاده با انتقاد از دخالت صنايع 
دخانيــات در سياســت گذارى هاى حوزه 
سالمت، اظهار كرد: صنايع دخانى با هدف 
كنترل محصوالت خود و متعهد شدن براى 
جلوگيرى از قاچاق، اجازه ورود پيدا كردند. 
اين اقدام ها نيز منجر به كاهش ميزان قاچاق 
دخانيات شده اســت، اما مشكل اين است 
كه اين صنايع در مســائل زيادى ورود پيدا 
كرده اند. آن ها تالش مى كنند مســئوالن و 
قانون گذاران را براى دريافت عوارض كمتر 
از توليدات داخل توجيه كنند يا اينكه مجوز 
تبديل شاليزار را به زمين كشت توتون صادر 

كنند.
وى افزود: پيشنهادهايى درباره جايگزينى 
زمين هاى كشت توتون با ساير محصوالت 
كشــاورزى مطرح شده اســت. سطح زير 
كشت اين محصول در كشور حدود 7000 
هكتار است. معاهده اى بين المللى در اين 
زمينه وجود دارد و بحث كشــت توتون به 
دليل استفاده از سموم و آب زيادى كه براى 
رشد نياز دارد، مى تواند صدمات بسيار نگران 

كننده اى براى محيط زيست ايجاد كند.
وى افزود:طبق پيش بينى سازمان بهداشت 
جهانى اگر وضعيت اســتعمال محصوالت 
دخانى در ايران كنترل نشود، 40 سال آينده 
در رده باالترين كشــورهاى مصرف كننده 
دخانيات و هم رديف پاكستان و مصر قرار 

مى گيريم.

معاون فرهنگى قوه قضائيه:
شأن ارباب رجوع حتى 

مجرمان و متهمان حفظ شود

مهر: معاون فرهنگى قوه قضائيه گفت: ارباب 
رجوع در دستگاه قضايى حتى اگر متهم يا 
مجرم باشد، بايد شأن او حفظ شود. حجت 
االسالم هادى صادقى گفت: امسال برنامه 
جدى در گسترش تكريم ارباب رجوع داريم 
و از همكاران مجموعه قضايى خواسته شده 
تا احترام به ارباب رجوع را در صدر كار خود 
قرار دهند؛ حتــى اگر ارباب رجوع متهم يا 
مجرم باشد، شأن انســانى او رعايت شود. 
صادقى تصريح كرد: شــاخص هايى براى 
ارزيابــى در بحث تكريم اربــاب رجوع در 
نظر گرفته شده كه طبق اين شاخص ها به 
كسانى كه اين كار را انجام نمى دهند، تذكر 
داده مى شود و افرادى كه تكريم ارباب رجوع 

را رعايت مى كنند، تشويق مى شوند. 

ضرورت وجود طرح جامع براى تعطيالت
اين روزها، بحث تعطيالت زمســتانه از سوى مسئوالن وزارت آموزش و پرورش 
مطرح شد؛ طرحى كه چند سالى است در ميانه آلودگى هواى كالن شهرها در نيمه 
دوم سال به رو مى آيد و دوباره فراموش مى شود. پيگيرى اين ايده در ايران البته 
به دهه 70 بر مى گردد كه ذيل نظام جديد آموزشى ترمىـ  واحدى يكبار تجربه 
شد. در آن موقع، مدارس يك هفته در زمستان تعطيل شدند كه ادامه پيدا نكرد.
«تعطيالت زمستانه» مدارس ذيل مقوله كالن تر «زمان آموزش» به عنوان يكى از 
عناصر برنامه درسى مطرح  شود كه در سند تحول بنيادين نيز دو راهكار به اين 
مقوله اختصاص يافته است كه بازنگرى مؤلفه هاى زمان آموزش از جمله تقويم 

تحصيلى را در بر مى گيرد. 
البته زمان آمــوزش، مؤلفه هاى ديگرى را نيز در بر مى گيــرد، از جمله ميزان 
ساعت هاى آموزشــى در روز، هفته و سال تحصيلى  و همچنين تعداد روزهاى 
تحصيلى و تعداد روز در هفته و حتى ساعت آغاز و پايان فعاليت آموزشى در مدرسه. 
به طور خالصه زمان آموزشى، به مثابه «ظرف زمانى» كه براى يادگيرى دانش 
آموزان در نظر مى گيريم تا در آن، به اهداف آموزشى و تربيتى دست پيدا كنيم.

الگوى تقويم آموزشى از وجوهى در كشور ما اهميت يافته است. 
الگــوى كنونى 9 مــاه تحصيل و 3 مــاه تعطيالت تابســتانى باقيمانده  نظام 
آموزشى ســال هاى دور ماست. اين الگو نسبتاً قديمى است كه مبتنى بر نظام 
كشــاورزى قرن هاى گذشــته اروپا طراحى شده اســت. اين تعطيالت طوالنى 
عمدتاً مربوط به دوره اى اســت كــه بچه ها براى كمك بــه خانواده ها در امور 
كشــاورزى مجبور بودند تابســتان ها از تحصيل كناره گيرى كنند. جالب است 
كه بســيارى از كشورها به خصوص كشورهاى عضو اتحاديه اروپا امروزه از تقويم 
تحصيلى اســتفاده مى كنند كه به جاى تعطيالت طوالنى پرآســيب تابستانه، 
تعطيالت توزيع شــده در طول ســال را مورد توجه قرار داده اند. در الگوى كلى 
مذكــور، تعطيلى تابســتانه به 1/5 تا 2 ماه كاهش يافتــه و مابقى آن در طول 
ســال تحصيلى، به صــورت بازه هاى يك تا دو هفته اى توزيع شــده اســت.
قابل تأمل اينكه تعطيالت تابســتانى طوالنى اثرات منفــى زيادى دارد. يكى از 
مهمترين اين آســيب ها، ناشــى از فاصله قابل توجهى است كه بين پايان سال 
تحصيلى و آغاز ســال تحصيلى جديد وجود دارد و اين امر به فراموشى دروس 

منجر مى شود. 
در نتيجه بخشى از هر سال تحصيلى، به مرور و يادآورى مباحث پايه هاى قبل 
اختصاص مى يابد و اين امر هزينه هاى انســانى و مالــى را به آموزش و پرورش 
تحميل مى كند. ضمن اينكه اين تكرار، بخشــى از ظرف زمانى سال تحصيلى 
جديد را هم به خود اختصاص مى دهد و لذا ارائه مباحث جديد بايد فشــرده تر 
شود. تعطيالت پيش بينى نشده مثالً ناشى از بارش برف و يخبندان در مناطق 
سردسير و وزش باد شديد و گرد و غبار در مناطق كويرى و گرمسير را هم بايد 

به اين مسئله اضافه كرد. 
مدرســه  در  دانش آمــوزان  كــه  روزهايــى  تعــداد  بــا  وضــع  ايــن  در 
حضــور پيــدا مى كننــد، اهــداف آمــوزش و پــرورش محقق نمى شــود.
از اين وجه بازنگرى در تقويم تحصيلى كنونى نظام آموزشــى ما ضرورت دارد. 
اما بنا به شــواهد، طرح فعلى مســتقيماً در اين راستا مطرح نشده و بيشتر به 
دنبال حل بخشــى از مشكل آلودگى هواى كالن شهرها در زمستان بوده است. 
به عبارت ديگر، طرح كنونى تعطيالت زمستانه بيش از آنكه در راستاى اهداف 
تعليم و تربيت و بهره ورتر كردن آموزش باشــد، در راستاى حل مشكالت ديگر 
حوزه هاســت و تعليم و تربيت را در مرتبه دوم يــا چندم اهميت قرار مى دهد!
همچنان كه اشاره شد، يكى از الگوهاى موفق كوتاه كردن تعطيالت تابستان و 
پخش كردن آن در طول سال با الگوى مناسب است، اما بايد طرح جامعى براى 

آن ديد، نه اينكه تنها طرح زمستانى مطرح شود. 
به عنوان مثال براى اجراى آن بايد به اين مسئله توجه شود كه در ايران، اقليم هاى 
آب و هوايى متنوعى را داريم كه توصيه الگوى يكســانى براى كل كشــور را با 
چالش رو به رو مى كند؛ يعنى در حالى كه در بخشــى از كشــور برف مى بارد، 
مردم بخشــى ديگر هواى بهارى و چه بسا گرم را تجربه مى كنند و در دوره اى 
كه دانش آموزان مناطق گرمســير با دماى 50 درجه مواجه اند، مناطق سردسير 
شــرايط مطبوعى را طى مى كنند! از اين وجــه متنوع بودن تقويم تحصيلى يا 
انعطاف آن امرى اجتناب ناپذير اســت، هر چند اجراى آن با مشــكالتى هم رو 
به رو اســت و بايد براى آن ها تدبير كرد.  از جمله آزمون هاى هماهنگ كشورى 
همچون  امتحانات نهايى يا كنكور را داريم كه دانش آموزان بايد در زمانى مشخص 
در آن شــركت كنند و تقويم آموزشــى متفاوت اجراى آن را دشــوار مى كند.
به نظر مى رسد بايد از مجموع مؤلفه ها به تقويمى برسيم كه هم وجوه تعليم و 
تربيتى در آن ديده شود و هم مسائل اجتماعى و حتى اقتصادى، مثل آلودگى هوا 
و گردشگرى و... . به عبارت ديگر با توزيع تعطيالت در عين اينكه دانش آموزان 
مى توانند در بين بازه هاى شــبيه به ترم هاى يكى دو ماهه  تحصيل اســتراحت 
كوتاهى داشته باشند، خانواده ها مى توانند از آن براى برنامه سفر استفاده كنند و 
در صورت تطبيق آن با شرايط جوى و برنامه هاى فرهنگى مثل عيد نوروز، وجوه 

ديگر آن را نيز مى توان لحاظ كرد. 
الگوهاى چند پاره و چند ترمى بســته به شــرايط مى توانــد متفاوت و مفيد 
باشــد. اما در كشور ما به خاطر داليلى كه گفته شــد نمى توان الگوى واحدى 
بــراى تمام مناطــق در نظر گرفت و اجرا كرد، زيرا شــرايط يكســانى نداريم. 
در مجموع مى توان گفت كه بايد براى زمان آموزش و تقويم آموزشــى طراحى 
جامعى صورت بگيرد كه ايده هايى نيز در مراكز تصميم گيرى و پژوهشــى مورد 
بررسى قرار گرفته است و نمى توان با طرح هاى فوريتى، تعليم و تربيت را فداى 
حوزه هاى ديگر كرد. البته بايد بين دســتگاه ها ارتباط و هماهنگى وجود داشته 
باشد. همچنين بايد شرايط و زمينه اجراى كامل الگوى تقويم تحصيلى را فراهم 
كرد؛ نشود كه تعطيالت زمستانى را اضافه كنيم و در كاهش تعطيالت تابستانى 
مســامحه شود، مســامحه اى كه اكنون در زمان آغاز و پايان سال تحصيلى گاه 

صورت مى گيرد.

يك مقام وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى خبر داد
 اجراى طرح ساماندهى مشاغل غير رسمى 

/ محمود مصــدق  مدير كل 
 اجراى طرح ساماندهى مشاغل غير رسمى 

 
دفتر ترويج و آموزش و تحقيقات وزارت 
تعاون ، كار و رفــاه اجتماعى از اجراى 
طرح ساماندهى مشاغل غير رسمى در 
سال جارى خبر داد و گفت: با اين طرح 
مشاغل غير رسمى در قالب تعاونى ها 
فعاليت خواهند كرد.  مســلم خانى در 

گفت و گو با خبرنگار ما در تشــريح اين طرح افزود: ســوق دادن مشــاغل غير 
رسمى در قالب تعاونى ها به ســمت فعاليت رسمى يكى از برنامه هاى امسال 
وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى است بر اين اساس در گام نخست ساماندهى 
دستفروشــان سطح پايتخت را انجام مى دهيم و سپس آن را به 23 شغل ديگر 

تسرى خواهيم داد.  
وى گفت: در گام نخســت صاحبان مشاغل غير رسمى را تشويق مى كنيم تا با 
ايجاد شــركت هاى تعاونى فعاليت كنند در گام دوم شهردارى ها را مجاب مى 
كنيم تا جاهايى را براى فعاليت كســب و كارهاى غير رسمى مشخص كنند تا 
افراد محصوالتشان را در اين فضاها عرضه كنند و در مرحله سوم از طريق سازمان 
تامين اجتماعى و سازمان مالياتى مشوق ها و حمايت هايى در نظر مى گيريم 
تا صاحبان كسب و كارهاى غير رسمى به سمت فعاليت در قالب تعاونى ها سوق 

پيدا كنند.

سخنگوى سازمان غذا و دارو بيان كرد
تكذيب كاهش 

تعداد شركت هاى توليدى و واردكنندگان دارو 
فارس: سخنگوى سازمان غذا و دارو با بيان اينكه كاهش تعداد شركت هاى توليدى 
و وارد كنندگان دارو از 7000 به 2000 صحت ندارد، گفت: تعداد شــركت هاى 
توليدكننده و واردكننده دارو و تجهيزات پزشكى كشور كسرى از اين اعداد هم 
نيست. كيانوش جهانپور در خصوص مطلبى مبنى بر اينكه در دو سال گذشته،  
ميزان فعاليت 7000 شركت فعال در زمينه دارو و تجهيزات پزشكى به دليل پرداخت 
نشدن مطالبات و مشكالت ديگر به 2000 شركت كاهش پيدا كرده است، گفت: 
اين اعداد صدق نمى كند و با حجم بازار دارويى كشور همخوانى ندارد و احتماالً به 
درستى منعكس نشده و اساساً بازار حداكثر 5/6 ميليارد دالرى دارو و تجهيزات 
پزشكى كشور، ظرفيت فعاليت اين تعداد شــركت را نداشته و نخواهد داشت.

 جامعه/ مريم احمدى شيروان  طرح 
«تعطيلى زمستانى مدارس» اول مهر سال 
95 كليد خورد. طرحى ابتكارى كه خانم 
ابتكار رئيــس وقت ســازمان حفاظت از 
محيط زيست براى كاهش فشار آلودگى 
دى ماه در كالنشهرها ارائه كرد اما به دليل 

اشكال هاى فراوان به ثمر ننشست. 
البته آن طور كه شــواهد نشــان مى دهد 
ايــن طرح پيش از ايــن و در زمان وزارت 
محمدعلى نجفى هم اجرا مى شده، اما نه 

با اين نام. 
زمانى كه نظام آموزشى در دوره دبيرستان 
به شــكل ترمى- واحدى اجرا مى شــد، 
دانش آموزان هم مانند دانشجويان هر نيم 
سال، تعدادى واحد را گذرانده و در بين دو 

ترم نيز تعطيالتى داشتند. 
پايان ترم اول هر نيم ســال كه همزمان با 
زمســتان مى شد، به نوعى طرح زمستانى 
تعطيلى مدارس محسوب مى شد، اما پس 
از زمانــى اندك و با اجراى نظام ســالى-
واحــدى خود به خود حــذف و به تاريخ 

سپرده شد. 
پيشنهاد ســازمان محيط زيست هم تنها 
چند ماه كوتــاه اذهان را درگير و بعد هم 
به جرگه طرح هاى خاموش پيوســت، اما 
توصيه دى ماه ســال گذشــته على اصغر 
مونسان، رئيس  سازمان ميراث فرهنگى، 
صنايــع دســتى و گردشــگرى مبنى بر 
كمِك طرح تعطيلى مدارس در زمســتان 
به توسعه و رونق گردشگرى كشور سبب 
شــد وزارتخانه آموزش و پرورش نيز براى 
شيرين شدن كام دانش آموزان و تعطيلى 
زمستانه حداقل 15 روزه شروع به رايزنى 

كند.
شــنبه همين هفته بود كه ســيدمحمد 
بطحايى، وزير آموزش و پرورش از توافقات 
انجام شــده با ســازمان ميراث فرهنگى، 
گردشــگرى و صنايع دســتى و نيز ساير 
ســازمان هاى مرتبط براى اجرايى كردن 

تعطيالت زمستانى مدارس خبر داد. 
او توضيح داد: در صورتى كه در زمســتان 
دو هفته تعطيالت در نظر گرفته شــود، 
بايد مدارس يك هفته زودتر شروع شوند. 
همچنين پايان مــدارس نيز با يك هفته 
تأخير همراه اســت و دانش آموزان بايد در 
هفته نخست خرداد در كالس هاى درس 
حاضر شــوند كه اين موضــوع به قانون و 
موافقت مجلس با تغيير شروع و پايان سال 

تحصيلى نياز دارد.
البته انگار آقاى وزيــر براى دانش آموزانى 
كه در مناطق گرمســير زندگى مى كنند 
و به خاطر گرم بــودن هوا و كمبود لوازم 
سرمايشــى در آن مناطق، امكان حضور 
در كالس آن هــم در گرماى خردادماه را 
ندارند، فكرى نكرده بود؛ زيرا در پاســخ به 
چگونگى حل مشكل آنان گفت: در صورتى 
كه تعطيلى دو هفته در زمســتان مدنظر 
باشد، چاره اى جز ادامه مدارس در خرداد 

ماه وجود ندارد.

 تعطيالت سودمند زمستانى
طرحى كه هنــوز تا تصويب و اجرا فاصله 
زيادى دارد و براى رسيدن به آن بايد نظر 
موافق بهارستان نشــين ها و شوراى عالى 
آموزش و پــرورش را به خود جلب كند، 
در جامعه موافقان و مخالفان بسيارى دارد.

براهيـــم  محمـدا
محمدى، مشـــاور 
معاون پژوهشـــى 
وزيــر آمــــوزش 
و پــرورش كــه از 

موافقان اجراى اين طرح زمستانه است، از 
مزاياى اجراى آن برايمان مى گويد. به باور 
او عالوه بر رونق گردشگرى و كمك به حل 
مشكل وارونگى و آاليندگى هوا در صورت 
اجراى اين طرح، فرصت بسيار خوبى براى 
دســتگاه هاى تعليم و تربيت و نيز مجال 
تنفسى براى دانش آموزان ايجاد خواهد شد 
كه با توان افزايى و تجديد قوا ادامه درس ها 
را پى گيرند. 9 ماه آموزش مداوم و يكسره، 
خستگى و مشــكالتى براى دانش آموز و 
معلم به همراه دارد و اين تعطيالت كوتاه از 
نظر بحث آموزشى نه تنها آسيب زا نيست 

حتى كمك كننده هم مى تواند باشد.
اين كارشناس آموزش در ادامه به تعطيالت 
طوالنى مدت ســه ماه تابستان هم اشاره 
مى كند و مى گويــد: به طور واقع بينانه به 
دليل تعطيالت خردادماه و امتحانات، چهار 
ماه تعطيالت تابستانى داريم. زمانى طوالنى 
كه بالتكليفــى و تعطيلى بى هدف در آن 
گسست آموزشــى ايجاد كرده و فراگيرى 
را به خاطر فاصله ايجاد شــده، ســخت 
مى كند. آن هم در شرايطى كه 90درصد 
دانش آموزان خارج از چتر فراغت هستند 
و براى اين زمان طوالنى برنامه اى ندارند. 
كم شدن حداقل دو هفته از اين تعطيالت 
براى دانش آموز، معلم و نظام تعليم و تربيت 

سودمند و كمك كننده است.

 نبايد عجوالنه تصميم گرفت
سخنــــان  ايــن 
اين طرح  از  موافق 
كه  است  حالى  در 
ضيــاء اهللا اعــزازى 
عضــــو  ملكــى، 

كميســيون آموزش و تحقيقات مجلس 
تصويب چنين طرحى را منوط به بررسى 
بيشتر دانسته و مى گويد: بسيار بعيد به نظر 
مى رسد كه مجلس و كميسيون آموزش با 
طرح جديدى در اين زمينه موافقت كند؛ 
زيرا براى اجرايى شــدن ايــن طرح بايد 
ابتدا مسائل و موارد مختلف در آموزش و 
پرورش مورد بررســى قرار گيرد. در حالى 
كه هنوز جامعه و خانواده ها آمادگى روبه 
رو شــدن با اين تغييرات را نداشته و براى 
آن فرهنگ سازى نشده است. ضمن اينكه 

محتواى آموزشــى، برنامه ها و كتاب هاى 
آموزشــى را نمى توان با طــرح تعطيلى 
مدارس همخــوان كرد؛ زيرا تمام موارد بر 
اســاس زمان بندى مشخصى برنامه ريزى 

مى شود.
به گفته او هر چند كه ممكن اســت اين 
طرح بركاتى در ساير حوزه ها داشته باشد، 
اما براى سيستم آموزشى كشور بايد روى 
بُعد آموزشى آن بررسى كارشناسى صورت 
گيرد و در اين زمينه نبايد عجوالنه تصميم 

گرفت.

 نگاه تجــارى به طرح تعطيالت 
زمستانى ممنوع

على پورســليمان، 
آموزش  كارشناس 
نيز كه از منتـقدان 
شـــدن  اجــرايى 
اين طـــرح است، 

مى گويد اشتباه مســئوالن و كارشناسان 
تصميم گيــر در اين اســت كه شــرايط 
اقليمى كشور را در تصميمات خود لحاظ 
نمى كنند. آن ها بايد بدانند كه در كشورى 
با اقليم هاى متفــاوت زندگى مى كنيم و 
نمى توانيــم قانونى اينچنينى را به صورت 

واحد براى تمامى استان ها تصويب كنيم.
ضمن اينكــه هــدف اصلى ايــن طرح 
كاهــش آلودگى هــواى تهران و ســاير 
كالنشهرهاست، اما آلودگى شهرى مانند 
تهران موعد مشــخصى ندارد و براى آن 
نمى توان تقويمى خاص را مشــخص كرد 
و از آن خواســت تا فقط در بازه زمانى دو 

هفته اى تعطيالت زمستانى اتفاق بيفتد.
اين كارشناس فرهنگى تأكيد مى كند كه 
نسبت به اين طرح نگاهى تجارى و سودآور 
وجود دارد. دو ســازمان ميراث فرهنگى و 
محيط زيست كه از طراحان اصلى اين طرح 
محسوب مى شوند، هيچ نگاه كارشناسى و 
آموزشى نسبت به مسائل تعليم و تربيت 
ندارند. ســازمان ميــراث فرهنگى به فكر 
رونق گردشگرى در زمستان و حل بخشى 
از مشــكالت اين صنعت است و سازمان 
محيط زيســت هم به اين طرح به چشم 
ناجى هوا نگاه مى كند. در صورتى كه نياز 
است براى حل بحران آلودگى هوا نگاهى 
عميق تر و وسيع تر وجود داشته باشد. بهتر 
اين است كه سازمان متولى هواى پاك، به 
جاى اينكه حل اين مشكل را در آموزش و 
پــرورش ببيند به دنبال منابع آالينده هوا 
بوده و با كمك شــوراى شهر و شهردارى 

براى كاستن از آن چاره انديشى كند.

 تعطيلى مدارس چاره كار نيست
در سال هاى گذشــته بحث هاى بسيارى 
در اين رابطه مطرح شد؛ در سال گذشته 
نيــز اين موضوع در قالب طرح هواى پاك 
در كميســيون كشــاورزى مورد بررسى 
قرار گرفــت؛ در اين طرح، بندى با عنوان 
تعطيلى مدارس در نظر گرفته شده بود، اما 

با آن مخالفت شد.
پيشتر از اين، طرحى با مضمون تعطيلى 
زمســتانى مدارس در مجلس عنوان شده 
و البتــه با آن مخالفت شــده بود. همين 
سال گذشــته بود كه طرح هواى پاك در 
كميسيون كشــاورزى مورد بررسى قرار 
گرفت كه يكى از بندهــاى آن به همين 
تعطيلى مدارس اشــاره داشــت كه مورد 

موافقت نماينده هاى مردم قرار نگرفت.
فرهـــاد فالحتـى، 
عضو كميســـيون 
آموزش و تحقيقات 
مجلــس شــوراى 
اســالمى نيــز كه 

از منتقــدان اين طرح اســت، مى گويد: 
دســتكارى در تقويم مــدارس به دليل 
اينكــه زندگى دانش آمــوزان، فرهنگيان 
و خانواده هــاى آنان را تحت الشــعاع قرار 

مى دهد، نبايد انجام شود، 
مگر اينكه اين طرح پشتوانه 
داشــته  علمى  و  منطقى 
باشد كه در حال حاضر اين 

طور به نظر نمى رسد.
او اضافه مى كند: مشــكل 
آلودگى  بحران  اصلى حل 
هواست، اما نبايد بارِ ضعف 
دســتگاه هاى  مديريتــى 
ديگــر را آموزش و پرورش 
به دوش بگيــرد، هر چند 
كــه در حــال حاضر هم 
آمــوزش و پــرورش آن را 
متحمل مى شود. ُكندكارى 

دســتگاه هاى عريض و طويل و كالنى كه 
وظيفه مســتقيم در كنترل آلودگى هوا 
دارند، فراموش شــده و آموزش و پرورش 
مجبور به تعطيلى مدارس يا تغيير ساعت 
كالس در طول ســال تحصيلى مى شود. 
ورود به اين قضيه منطقى نيست و آموزش 
و پــرورش بايد جدى تــر مقاومت كرده و 
تحت فشار دستگاه هاى ديگر قرار نگيرد. 

تعطيلى مدارس چاره كار نيست.

دو سازمان ميراث 
فرهنگى و محيط 

زيست كه از 
طراحان اصلى اين 

طرح محسوب 
مى شوند، هيچ 

نگاه كارشناسى 
و آموزشى نسبت 
به مسائل تعليم و 

تربيت ندارند

بــــــــرش

 مدير كل 
دفتر ترويج و آموزش و تحقيقات وزارت 
تعاون ، كار و رفــاه اجتماعى از اجراى 
طرح ساماندهى مشاغل غير رسمى در 
سال جارى خبر داد و گفت: با اين طرح 
مشاغل غير رسمى در قالب تعاونى ها 
فعاليت خواهند كرد.  مســلم خانى در 

گفت و گو با خبرنگار ما در تشــريح اين طرح افزود: ســوق دادن مشــاغل غير 

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

لزوم اهداى خون در هفته هاى اول و آخر ماه رمضان  اهواز- ايسنا: مديركل انتقال خون خوزستان با تأكيد بر لزوم اهداى خون در هفته هاى اول و آخر ماه مبارك رمضان گفت: با توجه به 
اينكه بسيارى از مردم مؤمن و روزه دار نذر و يا نيت مى كنند كه در شب هاى پرفيض قدر، خون اهدا كنند در هفته هاى اول و آخر ماه مبارك رمضان با كاهش اهداى خون مواجه مى شويم بنابراين از مردم 

مى خواهيم اهداى خون را منحصر به روزهاى خاص نكنند. عبدالعزيز فقهى افزود: بهترين زمان براى اهداى خون براى افراد روزه دار تا 6 ساعت بعد از صرف سحرى و يا تا 6 ساعت پس از افطار است.

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

منظرى  ذوالفقارى  مريم   / قدس   
استان همدان مســاحتى بيش از 19 هزار 
كيلومتر مربــع دارد كــه 11/2 درصد آن 
به مناطق حفاظت شــده و شــكار ممنوع 

اختصاص دارد. 
در مناطق محيط زيســتى اين استان 40 
گونه پســتاندار، 181 گونه پرنده، 43 گونه 
خزنــده، 39 گونــه ماهى و چهــار گونه از 
دوزيســتان شناسايى و مشــاهده شده و 
گونه هاى جانورى خاص استان شامل قوچ و 

ميش ارمنى و سنجاب زمينى است. 
با وجود تنوع زيســتى گســترده در استان 
همــدان اما بنا بــر گفته سرپرســت اداره 
كل حفاظت از محيط زيســت اين استان، 
نبود محيط بان در مناطق شــكارممنوع به 
دغدغه اى جدى تبديل شده و مناطق شكار 
ممنوع اســتان همدان توسط كارشناسان 
ســازمان، شــخص فرمانده يگان و معاون 
محيط طبيعى رصد مى شــود، در حالى كه 

اين افراد وظايف ديگرى دارند.
سيدعادل عربى همچنين از مراقبت از مناطق 
حفاظت شده با دو تا سه نيرو گاليه داشته 
و بيان مى كند: براساس استاندارد بايد در هر 
1000 هكتار دست كم يك 
محيط بان وجود داشته باشد 
كه در حــال حاضر اين گونه 
نيســت و مــا در مناطق به 
مشكل برمى خوريم؛ به طورى 
كه خســتگى و فرســودگى 
نيروها موجب مى شود نتيجه 
مطلوبى كه حق شــهروندان 

است، به دست نيايد.

  كمبود نيروى انسانى
در همين رابطه مهدى صفى 
خانى، معاون فنى اداره كل محيط زيســت 
اســتان همدان به خبرنگار قدس گفت: در 
مناطق شكار ممنوع ساختار مصوبى وجود 
ندارد و اين مسئله مشكالتى از جمله اينكه 
آيا مى توانيم به لحاظ قانونى و ســاختارى 

تجهيزات و نيروى انسانى تأمين كنيم يا نه، 
ايجاد مى كند. 

وى با اشاره به اينكه به لحاظ نيروى انسانى 
در مناطق حفاظت شــده اســتان نسبت 
به استانداردهاى كشــورى بسيار پايين تر 
هستيم، افزود: اين مسئله موجب شده كه 
توان محيط بانــان كاهش يافته و به لحاظ 

جسمى آسيب ببينند. 
صفى خانى نبود نيروى انسانى مناسب در 
حفاظت از محيط زيست را عاملى در نابودى 
اين محيط ها دانســت و خاطرنشــان كرد: 
زندگى بشر رو به پيشرفت است و نمى توان 
جلوى اين پيشرفت را گرفت، از همين رو بايد 
مناطقى را به عنوان نمادهاى محيط زيستى 
محافظت و مراقبت كرد، اگر اين مناطق نيز 
با از بين رفتن مراتع و پوشــش هاى گياهى 
دچار آسيب شده و نابود شوند، اثر مستقيم 
آن با ايجاد ســيل هاى ويرانگر، مشــكالت 
ريزگردى و... به انسان برمى گردد. از طرف 
ديگر نبود نيروى انسانى كاهش تنوع زيستى 
و جانورى منطقه را هم تهديد مى كند و اين 
مسئله منجر به تصرف اراضى ملى و مناطق 

زيستگاهى حيات وحش مى شود. 

وى در پاســخ به اين پرسش كه تا چه حد 
وجود محيــط بان حافظ محيط زيســت 
اســت، گفــت: در هر حــوزه اى مهم ترين 
مســئله اى كه موجب پيشــرفت مى شود، 
نيــروى انســانى متخصص اســت كه در 
حوزه حفاظت از محيط زيست اين وظيفه 
برعهده محيط بان است؛ در صورتى حضور 
محيط بان مى تواند حافظ محيط زيســت 
باشــد كه ابزارها و امكانات سخت افزارى و 
قانون نيز در حمايت محيط بان عمل كند، 
در غير اين صورت شايد عملكرد محيط بان 

چندان اثرگذار نباشد. 

  خشكسالى و كمبود آب
معاون فنى اداره كل محيط زيســت استان 
همــدان در ادامه به عمده ترين مشــكالت 
محيط زيست اســتان همدان اشاره كرد و 
گفت: مهم ترين مشــكل ما خشكســالى و 
كمبود آب است كه خوشبختانه با بارش هاى 
اخير ارديبهشت ماه در استان تا حدى اين 

كمبود برطرف شد. 
وى ادامه داد: فقر آبى براى محيط زيســت 
همدان مى تواند مشكالت متعددى را براى 

تنوع زيستى جانورى منطقه ايجاد كند؛ چرا 
كه اين كمبود عالوه بر تأمين نشدن غذاى 
جانوران بخصوص علف خوارها، آب مورد نياز 
وحوش منطقــه را نيز تأمين نمى كند و در 
پى آن مشكالتى از جمله مهاجرت حيوانات، 
تلفات ناشــى از تصادفات جاده اى وحوش، 
وقوع بيمــارى و انتقال آن، سوءاســتفاده 

شكارچيان غيرمجاز را در پى داشته باشد. 
از طرفى هم ممكن اســت مهاجرت نتيجه 
مطلوب را براى حيات وحش نداشته باشد 
و نتواند مناطقى مناسب از لحاظ غذا و آب 

را پيدا كند. 

 حفاظت از محيط زيست وظيفه اى همگانى
صفى خانى به نحوه مشــاركت عموم مردم 
براى حفاظت از محيط زيست نيز اشاره اى 
كــرد و ادامه داد: اصل 50 قانون اساســى، 
حفاظــت از محيــط زيســت را وظيفه اى 
همگانى و عمومى مى داند كه اين همگانى 
بودن نياز به فرهنگ سازى بسيار دارد؛ چرا 
كــه هنوز مردم اين وظيفه مهم را به خوبى 

درك نكرده اند. 
وى در توضيــح اين مطلــب گفت: گاهى 
مردم روستاها از حمله حيوانات وحشى به 
مزارع و دام هايشان شــكايت دارند، اما آيا 
واقعاً مشــكالت را حيوانات وحشــى ايجاد 
مى كنند؟ در پاسخ به اين پرسش بايد گفت 
وقتى شكار بدون اجازه و بدون پروانه اتفاق 
مى افتد و ديگــران از اين تخلف بى تفاوت 
عبور مى كنند، در واقع خود ما هستيم كه به 
وحوش اجازه مى دهيم براى تأمين غذايشان 
به جامعه انســانى نزديك شوند. بى تفاوتى 
نسبت به تك تك اين موارد منجر به آسيب 

رسيدن به خود ما مى شود. 
معاون فنى اداره كل محيط زيســت استان 
همدان خاطرنشان كرد: همه آحاد مردم بايد 
به حقوق و نقش خود در قبال محيط زيست 
آشنا شوند و اين آشنا شدن زمان زيادى را 
مى طلبد و اميــدوارم در آينده اى نه چندان 

دور اين مهم اتفاق بيفتد. 

به دليل كمبود محيط بان

محيط زيست همدان بى پناه مانده است

خط 5 مترو تهران جمعه ها مسافرگيرى مى كند
مديرعامل  قــدس:  تهران- 
متروى  بهره بــردارى  شــركت 
تهران و حومه از آغاز ســرويس 
دهى خط 5 مترو تهران و حومه 

در روزهاى جمعه خبر داد.
فرنوش نوبخت در مورد آخرين 
وضعيت بهســازى خط 5 مترو 
از  (تهران - گلشــهر) گفــت: 
فرورديــن 1396 به دليل انجام 
عمليات بهســازى، خط 5 متروى تهران و حومه جمعه ها پذيرش مسافر نداشت 
كه از اين هفته (4 خرداد 97) با اتمام فاز يك عمليات بهسازى، جمعه ها سرويس 
دهى به مســافران اين خط انجام مى شود. وى افزود: خط 5 مترو تهران و حومه، 
جمعه ها از ساعت 8 تا 21 و 30 دقيقه با فاصله حركت هر نيم ساعت يك قطار 

فعال خواهد بود. 

زيست بوم مراغه قابليت تبديل به ژئوپارك را دارد
مراغه- قدس: رئيس اداره حفاظت محيط زيست مراغه با اشاره به تنوع زيستى 
اين شهرستان گفت: با توجه به گونه هاى گياهى و جانورى موجود در اين منطقه، 
زيست بوم مراغه قابليت تبديل به ژئوپارك (پارك زمين شناسى) در منطقه شمال 

غرب كشور را داراست.
غالمرضا زارع افزود: وجود پوشش گياهى، تنوع زيستى، غارهاى طبيعى، آب هاى 
معدنى، صخره ها و جاذبه هاى طبيعى ايــن منطقه را به مرجعى براى مطالعات 

زيست محيطى تبديل كرده است.
وى ادامه داد: منطقه طبيعى فسيلى مراغه به عنوان يكى از منحصر به فردترين 
گستره هاى فسيلى كشور و خاورميانه، زمينه مساعدى را براى حضور گردشگران 

طبيعى و نيز محققان بين المللى فراهم كرده است.
زارع اضافه كرد: اين منطقه فســيلى با يك 1026 هكتار وســعت داراى گستره 
وســيعى از فســيل هاى جانورى با قدمت 8/5 تا 9 ميليون سال، از ظرفيت هاى 

مناسبى براى مطالعات زيستى برخوردار است.

استاندار كرمانشاه: 
بانك هاى مناطق زلزله زده فعاليت خود را افزايش دهند

كرمانشاه- قدس: استاندار كرمانشاه گفت: بانك هاى عامل در مناطق زلزله زده 
غرب كشــور جهت تسريع در روند عقد قرارداد و تشكيل پرونده براى وام مسكن 

اين مناطق فعاليت خود را تا ساعت 20 هر شب افزايش دهند.
هوشنگ بازوند در نشست ستاد بازسازى مناطق زلزله زده استان اظهار داشت: در 
برخى شــهرهاى زلزله زده حجم پرونده هاى ارجاع شده به بانك ها جهت دريافت 
تسهيالت مصوب دولت، زياد است و در اين شرايط بايد به گونه اى برنامه ريزى شود 

كه روند كارها شتاب بيشترى به خود بگيرد.
وى عنوان كرد: بانك ها و بنياد مســكن بايد به گونه اى برنامه ريزى كنند كه روند 
عقد قراردادها براى پرداخت تســهيالت در مناطق زلزله زده تا پايان خرداد ماه به 

اتمام برسد. 
بازوند گفت: در برخى شهرســتان ها حجم پرونده هاى ارجاعى ســبك تر است و 
تشخيص هرگونه كاهش ساعت كارى در اين شهرستان ها بر عهده فرماندار است.

ضرورت تأمين آب صنايع اصفهان با تصفيه پساب
اصفهــان- مهر: ســخنگوى 
شــركت آب و فاضالب اصفهان 
گفت: هم اكنون از پســاب براى 
تأميــن آب صنايــع اســتفاده 
نمى كنيم اما بــا اجراى اين كار 
به همان ميزان از برداشــت هاى 
حوضــه زاينــده رود جلوگيرى 

مى شود.
ســيد اكبر بنى طبــا بيان كرد: 
در حــال حاضر 80 درصد از شــبكه گذارى هاى فاضالب صورت گرفته اما هنوز 

ايستگاه هاى آن ايجاد نشده است.
وى اظهار كرد: پســاب هاى فاضالب يكى از راه هاى تأمين آب براى صنايع است 
كه يكى از شركت هاى فوالدى اصفهان در اين زمينه پيش قدم شده است كه سه 
سال گذشته طى يك قرارداد با آب و فاضالب اصفهان مقرر شد با شبكه گذارى در 
فاصله 650 كيلومترى، پساب هاى شهرهاى غرب اصفهان از جمله مباركه و لنجان 

براى تأمين آب يكى از كارخانه هاى فوالدى استفاده شود.

قطار بارى ايران - تركيه در خوى واژگون شد
اروميه- قدس: ريزش كوه در 
محدوده روستاى «حبش قطور»، 
قطار بارى ايــران - تركيه را از 
ريل خارج كرد و موجب واژگونى 

و مصدوميت دو نفر شد. 
مديــركل راه آهــن آذربايجان 
با اعــالم اينكه ايــن حادثه در 
ســاعت 2:10 بامــداد رخ داده 
اســت، گفت: عبور ايــن قطار 
بارى بــا ريزش كــوه همزمان 
بــوده و به خروج ســه واگن و لوكوموتيو اين قطار از ريل منجر شــد. شــاپور 
ارســالنى با اشاره به اينكه ســاير واگن ها ســالم بوده و حادثه نيز تلفات جانى 
نداشته اســت، بيان كرد: خسارت مالى وارده به قطار پس از بررسى هاى ميدانى 
اعــالم مى شــود. وى مبدأ اين قطار را ســلماس اعالم كــرد و ادامه داد: مقصد 
اين قطــار بارى تركيه و بــار آن زغال بــوده اما واگن هاى حادثــه ديده خالى 
بودند. وى با اعالم اينكه بخشى از اين مسير ريلى حادثه خيز است، افزود: پيش از 
اين نيز در اين مسير ريزش كوه اتفاق افتاده بود ولى اين اولين بار است كه ريزش 

به خروج قطار از ريل منجر مى شود.

طراحى و ساخت قطار 
مغناطيسى در يزد

يزد- قــدس: احمد عبادى دكتــراى برق 
و الكترونيك از دانشــگاه كانادا در ســومين 
جلســه ســتاد راهبرى و مديريــت اقتصاد 
مقاومتى استان يزد از طراحى و ساخت قطار 
مغناطيسى با سرعت 1000 كيلومتر بر ساعت 

در اين استان خبر داد.  
وى در توضيحات خــود پيرامون طرح قطار 
با بيان پيشنيازهاى  پرسرعت مغناطيســى 
اســتقرار اين فناورى در استان يزد گفت: فاز 
اول اين طرح به 500 ميليارد ريال اعتبار نياز 
دارد كه در صورت تأمين اين اعتبار و همچنين 
امكانات مورد نياز، مى توان طراحى و ساخت 
قطار مغناطيسى با ســرعت 1000 كيلومتر 
در ساعت را براى نخستين بار در كشور كليد 

زد.
عبادى گفت: اين فاز به سه سال زمان نياز دارد 
و در صورت اجرايى شدن مى تواند جايگزين 
مناســبى براى خط 5 متروى تهران يا قطار 

تهران - مشهد باشد.

عرضه چاى در بورس كاالى 
منطقه آزاد انزلى

رشت- قدس: براى نخستين بار در كشور در 
سال حمايت از كاالى ايرانى، چاى در بورس 

كاالى منطقه آزاد انزلى عرضه مى شود. 
جواد كشــلى مدير ســرمايه گذارى، بورس، 
بانك و بيمه ســازمان منطقــه آزاد انزلى با 
اشــاره به اينكه اين اقدامات همزمان با آغاز 
فصل برداشــت چاى بهاره گيــالن صورت 
مى گيرد و ســازمان چاى و صندوق حمايت 
از توسعه چاى كشور و سنديكاى كارخانجات 
چاى شــمال براى اجراى ساز و كار عرضه و 
معامله چاى در بورس كاال، همكارى مى كنند، 
گفت: در مرحله نخست، عرضه فيزيكى چاى 
در رينگ كشــاورزى در دستور كار قرار دارد 
تا با اســتقبال فعاالن بازار، امكان عرضه چاى 
در قالب گواهى ســپرده كااليــى نيز فراهم 

شود.
 كشــلى، اطمينــان خاطــر چايــكاران و 
كارخانه هــاى چاى از فروش شــفاف و بدون 
واسطه محصوالت در اســرع وقت و دريافت 
مطالبات در كمتريــن زمان ممكن به همراه 
توســعه بازار اين محصول و شــركت بورس 
كاالى ايــران را از مهم ترين مزاياى عملياتى 
شــدن اين طرح براى تجارى سازى محصول 

چاى استان اعالم كرد.

عضو شوراى شهر بندرعباس:
برخورد با فروش آبزيان 

حرام گوشت جدى گرفته شود
بندرعباس- قدس: عضو شــوراى شــهر 
بندرعباس بــر برخورد جدى با فروش آبزيان 

حرام گوشت تأكيد كرد. 
حجت االســالم احمد عامرى ســياهويى در 
جمــع خبرنگاران با اشــاره به لــزوم عرضه 
بهداشتى آبزيان حالل گوشت در بندرعباس 
بيان كرد: متأســفانه به دليل نبود نظارت و 
برخورد دستگاه هاى مربوط در كنار بازار ماهى 
فروشان، آبزيان حرام گوشت براحتى بفروش 

مى رسد. 
وى افزود: بايســتى مسئوالن مربوطه نظارت 
خود را بر مراكز عرضه آبزيان دريايى بيشــتر 
نمايند و با جديــت تمام با فروش اين آبزيان 

حرام گوشت مقابله كنند.

خبر

تعداد محيط بانان 
استان همدان در 
مناطق حفاظت 
شده نسبت به 
استانداردهاى 
كشورى در سطح 
پايينى قرار دارد

بــــــــرش

 مقاومتى كه بى بديل است 
خرمشهر؛ سند مظلوميت و نماد وحدت ايرانيان 

گزارش

 اهواز-قدس  روزگارى «خرمشهر» را «عروس 
ايران» مى ناميدند و زيبايى هاى بصرى و شهرى 
و ظرفيت هاى نامحــدودش در بعد تجارى به 
اين شهر شهرتى جهانى بخشيده بود، هر چند 
اين روز ها ايســتادگى و قامت اســتوار مردان 
بى دفاعش در تمام دنيا بر ســر زبان هاســت 
و هنوز ظرفيــت آن را دارد كه به موزه جنگى 
جهان تبديل شود.  مردم اين سرزمين قهرمان 
پرور، در ســوم خرداد سال 61 خرمشهر را كه 
با شروع جنگ تحميلى 35 روز زير شديدترين 
حمله هــا و تهاجم رژيم بعث ايســتادگى كرد، 
بار ديگر از دشــمن پس گرفتند تا درسى براى 
دشــمنان در آينده باشــد كه اين ملت بر سر 
عزت خود ايســتادگى كرده و هيچ مسامحه اى 
نمى كند. ســربازان انقالب اســالمى با هدف 
آزادسازى خرمشهر، عملياتى گسترده را به نام 
بيت المقدس طراحى كردند، اين عمليات با رمز 
يا على ابن ابى طالب(ع) در 30 دقيقه بامداد 10 

ارديبهشت 1361 هجرى خورشيدى آغاز شد.

 گذرى به تاريخ سوم خرداد 61
اوايل جنگ رژيم بعثى در خيالى خام براى اشغال 

خرمشهر آن هم فقط با يك گردان به اين شهر 
حمله مى كند؛ مردم بشدت مقاومت مى كنند و 
بر خيال واهى بعثى ها خط بطالن مى كشــند، 
اما رژيم بعثى كه متوجه قدرت و وحدت مردم 
مى شــود، حمله را با افــزودن نيروهايش ادامه 
مى دهد تا اينكه سرانجام خرمشهر را به چنگ 
مى آورد. تالش ها براى بازپســگيرى خرمشهر 
جديت مى يابد و ســرانجام پــس از 578 روز 
اشغال در سوم خرداد ســال 61 و در عمليات 
بيت المقدس خرمشهر بار ديگر به آغوش وطن 
باز مى  گردد؛ البته در جريان آزادسازى اين شهر 
حدود 16 هزار نيروى عراقى كشــته و زخمى 
شــده و همچنين 19 هزار نفر نيروى عراقى به 

اسارت نيروهاى ايرانى درآمدند. 

 نام و نشان عروس ايران
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
خوزستان در اين راستا ابراز مى كند: خرمشهر به 
عنوان سند مظلوميت ايران است و بنابراين در 
جنگ توانستيم سند مظلوميت خود را به تمام 

دنيا نشان دهيم. 
ســردار محمد على پور با تأكيد بر اينكه قطعاً 

تجاوز ارتش عراق به كشورمان قطعه اى از پازل 
توطئه هاى صهيونيســت و آمريكا بود، گفت: 
خرمشــهر نماد وحدت و يكپارچگى ايران شد؛ 
جمعيت ايران در سال 61 حدود 35 ميليون نفر 
بود؛ در همان سال ها تابلويى در ورودى خرمشهر 
نصب شــد كه جمعيت اين شهر را 35 ميليون 
نفر نشــان مى داد كه اين نمادى براى وحدت 

كشور بود.

 اجراى 2700 برنامه فرهنگى
مديركل حفظ آثار و نشر ارزش هاى دفاع مقدس 
خوزستان اظهار مى كند: در همين راستا بيش 
از 2700 برنامــه فرهنگى، هنرى، ورزشــى و 
اجتماعى براى سوم و چهارم خرداد برنامه ريزى 

شده است. 

وى برگزارى صبحگاه مشترك، ديدار با نماينده 
ولــى فقيه، ديدار با خانواده شــهدا، جانبازان و 
ايثارگران، برگزارى همايش فاتحان خرمشهر، 
برگزارى شــب خاطره و برگزارى نمايشــگاه 
قــرآن و كتــاب و رونمايى از ســه كتاب دفاع 
مقــدس در موضوعــات زن در دفاع مقدس و 
خرمشهر را اهم برنامه هاى تدارك ديده شده ياد 
مى كنــد. وى به برنامه هاى چهارم خرداد و روز 
پايــدارى و مقاومت مردم دزفول اشــاره كرد ه 
و مى گويد: ديدار با خانواده شــهداى موشكى 
و بمباران هاى چهار خــرداد، افتتاح پروژه هاى 
عمرانى، مراســم خاطره گويى و شــعرگويى 
دزفولى، برگزارى نمايشــگاه هنرهاى تجسمى 
وغبارروبــى از مزار شــهدا از جمله برنامه هاى 

گراميداشت اين روز است.

خبر

5عمليات بهســازى، خط 5عمليات بهســازى، خط 5 متروى تهران و حومه جمعه ها پذيرش مسافر نداشت 

در حــال حاضر 80 درصد از شــبكه گذارى هاى فاضالب صورت گرفته اما هنوز 

مغناطيسى در يزد

يزد- قــدس: احمد عبادى دكتــراى برق 

ميهن

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به خوانده
کالس��ه پرونده :970198 وقت رسیدگی : روزیکشنبه97/4/31 ساعت9شعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی ورامین  خواهان: اعظم تاجیک 

فرزند اسداله  خوانده : صالح پیرامند فرزند عبدالرضا / مجهول المکان  خواسته: طالق
خواهان دادخواس��تی تس��لیم دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه س��وم حقوقی ورامین ارجاع گردیده ووقت رسیدگی 
تعیین ش��ده وبعلت مجهول المکان بودن خوانده به درخواس��ت خواهان ودستوردادگاه وبه تجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب 
یک نوبت جهت اطالع وشرکت درجلسه دادرسی دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی میشود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک 
ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی کامل خود،نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودروقت مقررباال جهت رسیدگی 

حضوربهم رساند.چنانچه بعدا ابالغی به وسیله آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود.295/م الف
مدیردفترشعبه سوم حقوقی دادگاه عمومی شهرستان ورامین

آگهی ابالغ وقت دادرسی و دادخواست وضمائم به 
کالس��ه پرونده : 962060 وقت رس��یدگی : 97/4/26 س��اعت11/30   خواهان: احمد آخوند فرزند ابراهیم اصالتا ووکالتا ازس��وی آقایان 
رحمن.محمد.سجاد.محس��ن وخانمها محدثه وزینب همگی باش��هرت آخوند وفرح ش��یرین ورثه حین الفوت مرحوم محسن آخوند طبق 
گواهی حصروراثت 1145مورخ95/6/14صادره ازش��عبه607مجتمع شماره12و13ش��ورای حل اختالف تهران خواندگان : حسین ریاحی 
اصی��ل فرزند علینقی/ مجهول المکان  خواس��ته: الزام به انتقال رس��می یک دانگ ونیم مش��اع پ��الک ثبتی214/114واقع درقریه زواره 
ورجزءدهس��تان بهنام ع��رب ورامین بنام خواهانها هریک بمیزان حصه مالکانه مقوم به51000000ریال / خواهان دادخواس��تی تس��لیم 
دادگاههای عمومی نموده که جهت رسیدگی به شعبه اول ارجاع گردیده ووقت رسیدگی تعیین شده وبعلت مجهول المکان بودن خوانده 
به درخواست خواهان ودستوردادگاه وبه تجویزماده73قانون آیین دادرسی مدنی مراتب یک نوبت جهت اطالع وشرکت درجلسه دادرسی 
دریکی ازجراید کثیراالنتش��ارآگهی میش��ود. تا خوانده از تاریخ نشرآخرین آگهی ظرف یک ماه به دفتر دادگاه مراجعه وضمن اعالم نشانی 
کامل خود،نسخه دوم دادخواست وضمائم را دریافت نماید ودر وقت مقررباال جهت رسیدگی حضوربهم رساند.چنانچه بعدا ابالغی به وسیله 

آگهی الزم شود فقط یک نوبت منتشر ومدت آن ده روز خواهدبود
مدیردفترشعبه اول دادگاه عمومی بخش جوادآباد

رونوشت نظریه آگهی حصروراثت
آقای حسین بختیاری دارای شناسنامه شماره 0017250196 به شرح دادخواست به کالسه97/ش1/ 257 ازاین دادگاه درخواست گواهی 
حصروراثت نموده وچنین توضیح داده که ش��ادروان قنبربختیاری بشناس��نامه19338 متولد1330 درتاری��خ83/8/17 دراقامتگاه دائمی 
خودرا به درود زندگی گفته ورثه حین الفوت آن مرحوم منحصراس��ت به 1.متقاضی فوق الذکر آقا/خانم نام : حس��ین بختیاری نام پدر: 
قنبر ش��ماره شناسنامه0017250196 متولد1373*2. مریم بختیاری نام پدر: قنبر ش ش 9637 متولد1362*3. ندا بختیاری نام پدر: 
قنب��ر ش م0010716149 متولد 1368*4. معصومه بختیاری نام پدر: قنبر ش ش9733متولد1360*5. اعظم مرادی نام پدر: نظامعلی 
ش ش12556 متولد 1341  اینجانب با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبوررا یکمرتبه آگهی می نماید تاهرکسی اعتراضی دارد 

ویاوصیت نامه ازمتوفی دارا باشد ازتاریخ نشرآگهی ظرف یکماه به دادگاه تقدیم دارد واال گواهی صادرخواهد شد305.خ/م الف
رییس حوزه اول شورای حل اختالف شهرستان ورامین

آگهی حصروراثت
به تاریخ97/2/31خانم فائزه خادمی زواره اردس��تان طی تقدیم دادخواستی که به شماره97/2/120 ثبت این شوراشده است چنین اعالم 
نموده که آقای رس��ول خادمی زواره اردستان فرزند س��ید هدایت بموجب گواهی فوت شماره 276929 درتاریخ1394/11/27 درآخرین 
اقامت��گاه دائمی خوددرپیش��وابدرود حیات گفته وورثه حین الف��وت وی عبارتند : 1. فائزه خادمی زواره اردس��تان ش ش13273صادره 
ازتهران دخترمتوفی2. شیما خادمی زواره اردستان ش ش48467 صادره ازتهران دختر متوفی3. فاطمه کریمی جعفری ش ش41صادره 

ازورامین همسر دائمی متوفی 
لذا مراتب یک نوبت دریکی ازجراید کثیراالنتشارآگهی می شود تاچنانچه کسی اعتراضی دارد یاوصیت نامه ای ازمتوفی نزد وی می باشد 

ظرف یکماه ازتاریخ نشرآگهی به شورای حل اختالف شماره2پیشوا مراجعه نماید
دبیرشورای حل اختالف شماره2شهرستان پیشوا

آگهی مزایده
نظربه اینکه به موجب رای واجراییه صادره ازش��عبه اول حقوقی دادگاه عمومی بخش ش��ریف آباد محکوم علیه ش��رکت پلی قوم پارس 
بپرداخ��ت مبل��غ53996550 ریال بابت اصل خواس��ته درحق محکوم ل��ه جواد جلیل��ی ومبلغ2699827ریال نیم عش��ردولتی درحق 
صن��دوق دول��ت محکوم گردیده اس��ت وباعنایت به اینکه محکوم له اموال ذیل الذکررا بعنوان م��ال منقول متعلق به محکوم علیه معرفی 
وخواستاراستیفای حقوق قانونی خویش ازاموال مذکورگردیده است لذا مال توقیفی جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری معرفی 
که حس��ب اظهارنظرواصله ب��ه ارزش200000000ریال قیمت گ��ذاری ونظریه مزبورمصون ازاعتراض باقی مانده وقطعی گردیده اس��ت 
بدینوس��یله دس��تگاه تعرفه ش��ده باجوازحاصله ازقاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد وبا رعایت مواد113به بعد 
ازفصل سوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1درساعت11لغایت12مورخ1397/3/23درواحداجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
ش��ریف آباد به مزایده گذاش��ته خواهد شد بدیهی اس��ت مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع ش��ده وبرنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی مدیر اجرا ازمورد مزایده بازدید نمایند.ضمناً 

چنانچه تاریخ مزایده باروزتعطیلی تقارن پیدا کندروزبعدازتعطیل روزمزایده خواهدبود
مشخصات مال توقیفی: 1. یکدستگاه بویلربهمراه مشعل گازسوز: 200000000 ریال

مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

آگهی مزایده
نظربه اینکه به موجب رای هیات حل اختالف اداره کارواموراجتماعی شهرس��تان پاکدش��ت وبه تبع آن اجراییه صادره ازشعبه اول دادگاه 
عمومی ش��ریف آباد محکوم علیه ش��رکت س��ازادژ بپرداخت مبلغ129739390ریال بابت مطالبه کارگری درحق محکوم له آقای حمید 
پوراس��د ومبلغ6486969ریال نیم عش��ردولتی درحق صندوق دولت محکوم گردیده است وباعنایت به اینکه محکوم لها دستگاههای ذیل 
الذکررابعن��وان م��ال منقول متعلق به محکوم علیه معرفی وخواستاراس��تیفای حقوق قانونی خویش ازاموال مذکورگردیده اس��ت لذا مال 
توقیفی جهت ارزیابی به کارش��ناس رس��می دادگس��تری معرفی که حس��ب اظهارنظرواصله قیمت گذاری ونظریه مزبورمصون ازاعتراض 
باقی مانده وقطعی گردیده اس��ت بدینوس��یله دستگاه تعرفه ش��ده باجوازحاصله ازقاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف 
آباد وبا رعایت مواد113به بعد ازفصل س��وم قان��ون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1درس��اعت9/30لغایت10/30مورخ1397/3/23 
درواحداجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد به مزایده گذاشته خواهد شد بدیهی است مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع شده 
وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی مدیر اجرا 

ازمورد مزایده بازدید نمایند.ضمناً چنانچه تاریخ مزایده باروزتعطیلی تقارن پیدا کندروزبعدازتعطیل روزمزایده خواهدبود
مش��خصات ام��وال توقیف��ی: 1. کانکس12مت��ری س��اخت ش��رکت مبی��ن کانتی��ن: 40000000ری��ال2. پم��پ باد 700لیتری س��ه 
س��یلندرباالکترود موتور7/5 اس��ب بخاربهمراه پمپ رنگ: 20000000ریال3. حدود150 مترکابل 1/5*2دس��ت دوم: 1000000ریال4. 
یکدس��تگاه  دار350لیتری:5000000ری��ال6.  میکس��رموتور  یکدس��تگاه  ری��ال5.   weckerwfrke بت��ن25000000  موتورویب��ره 
دامپرمس��تعمل15000000ریال7. یکدس��تگاه ت��راک میکس��ر مستعمل20000000ریال8.یکدس��تگاه مخ��زن آب مس��تعمل آهن��ی 

حدودا12000لیتری:4000000ریال9.یکدستگاه ماله پروانه ای موتورداربنزینی: 20000000ریال / جمع کل :150000000ریال
مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

آگهی مزایده
نظربه اینکه به موجب نیابت واصله ازاجرای احکام شعبه3دادگاه عمومی حقوقی شهرستان بندرانزلی محکوم علیه شرکت سازادژ بپرداخت 
مبلغ388106400ریال بابت اصل خواس��ته  درحق محکوم لهم آقایان علی اصغروابراهیم جملگی صدق ش��اکری ومبلغ19405320ریال 
نیم عشردولتی درحق صندوق دولت محکوم گردیده است وباعنایت به اینکه محکوم له اموال ذیل الذکررا بعنوان مال غیرمنقول متعلق به 
شرکت محکوم علیه معرفی وخواستاراستیفای حقوق قانونی خویش ازاموال مذکورگردیده است لذا مال توقیفی جهت ارزیابی به کارشناس 
رسمی دادگستری معرفی که حسب اظهارنظرواصله به ارزش5280000000 ریال قیمت گذاری ونظریه مزبورمصون ازاعتراض باقی مانده 
وقطعی گردیده است بدینوسیله دستگاه تعرفه شده باجوازحاصله ازقاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد وبا رعایت 
مواد113به بعد ازفصل سوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1درساعت9/30لغایت10/30مورخ1397/3/24درواحداجرای احکام 
مدنی دادگاه عمومی شریف آباد به مزایده گذاشته خواهد شد بدیهی است مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع شده وبرنده مزایده کسی 
خواه��د بود که باالترین قیمت راپیش��نهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ مزای��ده باهماهنگی مدیر اجرا ازمورد مزایده 

بازدید نمایند.ضمناً چنانچه تاریخ مزایده باروزتعطیلی تقارن پیدا کندروزبعدازتعطیل روزمزایده خواهدبود   مش��خصات اموال توقیفی: 1. 
دوواحدسوله همراه فونداسیون وسازه اجراشده به مساحت24410مترمربع اعیان به مبلغ5280000000 ریال

مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

آگهی مزایده
نظرب��ه اینک��ه به موج��ب آراء هیات حل اختالف اداره کارواموراجتماعی شهرس��تان پاکدش��ت وبه تبع آن اجراییه های صادره ازش��عبه 
اول دادگاه عموم��ی ش��ریف آباد محکوم علیه ش��رکت صنایع چوب��ی رزبپرداخت مبل��غ 761753996 ریال بابت اصل خواس��ته ومبلغ 
2418000ری��ال ح��ق بیمه درحق محکوم لهما آقای حمید رضا کیومرثی واس��ماعیل رحیمی ومبلغ38087699 ریال نیم عش��ردولتی 
درح��ق صندوق دولت محکوم گردیده اس��ت وباعنایت به اینک��ه محکوم له اموال ذیل الذکررابعنوان مال منق��ول متعلق به محکوم علیه 
معرفی وخواستار استیفای حقوق قانونی خویش ازاموال مذکورگردیده است لذا اقالم توقیفی جهت ارزیابی به کارشناس رسمی دادگستری 
معرفی که حسب اظهارنظرواصله به تفکیک هردستگاه وبشرح ذیل قیمت گذاری گردیده ونظریه مزبورمصون ازاعتراض باقی مانده وقطعی 
گردیده است بدینوسیله اموال تعرفه شده باجوازحاصله ازقاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد وبارعایت مواد113به 
بعد ازفصل س��وم قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1درس��اعت11لغایت12مورخ1397/3/24 درواحداجرای احکام مدنی دادگاه 
عمومی شریف آباد به مزایده گذاشته خواهد شد بدیهی است مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع شده وبرنده مزایده کسی خواهد بود که 
باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی مدیر اجرا ازمورد مزایده بازدید نمایند.ضمناً 
 CNC چنانچه تاریخ مزایده باروزتعطیلی تقارن پیدا کندروزبعدازتعطیل روزمزایده خواهدبود   مش��خصات اموال توقیفی: 1.یکدس��تگاه
حکاکی روی MDF س��اخت2008 کش��وراتریش مارک HOLZHER مدل BAZ08V4EASY MASTER بهمراه بخش کنترل 
کامپیوتری باقیمت پایه کارشناس��ی1000000000 ریال.*2.یک دستگاه روکش وکیوم ممبران تاوماشین مدلKENO 2210 باقابلیت 

ایجاد طرح های متنوع وروکش PVCبر روی نئوپان وMDF باقیمت پایه کارشناسی 100000000 ریال
مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

آگهی مزایده
نظربه اینکه به موجب آراء هیات حل اختالف اداره کاروامور اجتماعی شهرس��تان پاکدش��ت وبه تبع آن اجراییه های صادره ازش��عبه اول 
دادگاه عمومی شریف آباد محکوم علیه شرکت تولیدی ساوه بپرداخت مبلغ 30897930ریال بابت اصل خواسته ومبلغ88694100ریال 
ح��ق بیمه درحق محکوم لها خانم ش��ب بوخدری ومبلغ1544897ریال بعنوان نیم عش��ردولتی درحق صن��دوق دولت محکوم گردیده 
اس��ت وباعنای��ت به اینک��ه محکوم له اموال ذیل  الذکررابعنوان مال منقول متعلق به ش��رکت محکوم علیه معرفی وخواس��تار اس��تیفای 
حقوق قانونی خویش ازاموال مذکورگردیده اس��ت لذا اقالم توقیفی جهت ارزیابی به کارش��ناس رس��می دادگس��تری معرفی که حس��ب 
اظهارنظرواصله بش��رح ذیل قیمت گذاری گردیده ونظریه مزبورمصون ازاعتراض باقی مانده وقطعی گردیده اس��ت بدینوسیله اموال تعرفه 
ش��ده باجوازحاصله ازقاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد وبارعایت مواد113به بعد ازفصل س��وم قانون اجرای 
احکام مدنی مصوب1356/8/1درس��اعت11 لغایت12مورخ1397/3/27درواحداجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد به مزایده 
گذاشته خواهد شد بدیهی است مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع شده وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت راپیشنهاد 
نماید.طالبی��ن میتوانند درم��دت5روز قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی مدیر اجرا ازمورد مزایده بازدی��د نمایند.ضمناً چنانچه تاریخ مزایده 

باروزتعطیلی تقارن پیدا کندروزبعدازتعطیل روزمزایده خواهدبود
مشخصات اموال توقیفی: 1.یک دستگاه  بسته بندی تمام اتوماتیک شکالت های لوله ای باکنترلpIc  بامبلغ60000000ریال

مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

آگهی مزایده
نظرب��ه اینک��ه به موج��ب اجراییه صادره بش��ماره680 ازش��ورای حل اختالف اسالمش��هرمحکوم علیه ش��رکت مهام چوبی��ن بپرداخت 
مبل��غ70000000 ریال بابت اصل خواس��ته ومبلغ 10129740ری��ال تاخیرتادیه درحق آقای فراهم ناص��ری ومبلغ3500000ریال نیم 
عشردولتی درحق صندوق دولت محکوم گردیده است وباعنایت به اینکه محکوم له اموال ذیل الذکررا بعنوان مال منقول متعلق به شرکت 
محکوم علیه معرفی وخواستاراستیفای حقوق قانونی خویش ازاموال مذکورگردیده است لذا مال توقیفی جهت ارزیابی به کارشناس رسمی 
دادگس��تری معرفی که حس��ب اظهارنظرواصله قیمت گذاری ونظریه مزبورمصون ازاعتراض باقی مانده وقطعی گردیده اس��ت بدینوسیله 

دس��تگاه تعرفه ش��ده باجوازحاصله ازقاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد وبا رعایت مواد113به بعد ازفصل سوم 
قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1درساعت9/30لغایت10/30مورخ1397/3/27درواحداجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف 
آباد به مزایده گذاش��ته خواهد ش��د بدیهی است مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع ش��ده وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین 
قیمت راپیشنهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی مدیر اجرا ازمورد مزایده بازدید نمایند.ضمناً چنانچه 

تاریخ مزایده باروزتعطیلی تقارن پیدا کندروزبعدازتعطیل روزمزایده خواهدبود
مش��خصات اموال توقیفی: 1. یکدستگاه اره دورکن به س��ایزطول2/80 مترw -80  ساخت altendort وضعیت مستعمل 

: 190000000 ریال
مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

آگهی مزایده
نظربه اینکه به موجب رای هیات حل اختالف اداره کارواموراجتماعی شهرس��تان پاکدش��ت وبه تبع آن اجراییه های صادره ازش��عبه اول 
دادگاه عمومی شریف آباد محکوم علیه شرکت گروه صنعتی میثم سریربپرداخت مبلغ28500000ریال بابت اصل خواسته درحق محکوم 
له آقای علیرضا شورگشتی ومبلغ1425000ریال نیم عشردولتی درحق صندوق دولت محکوم گردیده است وباعنایت به اینکه محکوم لها 
اموال ذیل الذکررابعنوان مال منقول متعلق به شرکت محکوم علیه معرفی وخواستاراستیفای حقوق قانونی خویش ازاموال مذکورگردیده 
اس��ت لذا مال توقیفی جهت ارزیابی به کارش��ناس رسمی دادگستری معرفی که حسب اظهارنظرواصله قیمت گذاری ونظریه مزبورمصون 
ازاعتراض باقی مانده وقطعی گردیده است بدینوسیله دستگاه تعرفه شده باجوازحاصله ازقاضی محترم اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی 
شریف آباد وبا رعایت مواد113به بعد ازفصل سوم قانون اجرای احکام مدنی مصوب1356/8/1درساعت9/30لغایت10/30مورخ139/3/28

7 درواحداجرای احکام مدنی دادگاه عمومی ش��ریف آباد به مزایده گذاشته خواهد شد بدیهی است مزایده ازقیمت پایه کارشناسی شروع 
شده وبرنده مزایده کسی خواهد بود که باالترین قیمت راپیشنهاد نماید.طالبین میتوانند درمدت5روز قبل ازتاریخ مزایده باهماهنگی مدیر 

اجرا ازمورد مزایده بازدید نمایند.ضمناً چنانچه تاریخ مزایده باروزتعطیلی تقارن پیدا کندروزبعدازتعطیل روزمزایده خواهدبود
مشخصات اموال توقیفی: 1. یکدستگاه رنده گندگی ساخت ایران رنده مدلs400 : : بامبلغ30000000 ریال

مدیراجرای احکام مدنی دادگاه عمومی شریف آباد

آگهی رای شورا
تاریخ:96/12/2ش��ماره پرونده : 279/7/96 ش��ماره دادنامه: 486مرجع رسیدگی: حوزه7ش��ورای حل اختالف شهرستان پیشوا خواهان: 
فیروزروحی / ورامین.کاظم آباد.کوچه حاج حس��ن خان .انتهای کوچه ولیعصر)عج(پ5 خواندگان : 1. حس��ین غالمی لمجیری .پیشوا . م 
دانش��گاه .اتوگالری س��بحان 2. مریم عبداله زاده میانده : پیشوا شهرک گلها ک گلستان سوم غربی بلوک دی15پ15دی خواسته : الزام 
خوانده به تنظیم س��ند رس��می یکدستگاه خودروی آردی وهزینه دادرس��ی / درتاریخ : 96/12/3جلسه رسیدگی شورای حل اختالف به 
تصدی امضاءکننده ذیل تشکیل است ،پس از مالحظه اوراق ومحتویات پرونده ونظر مشورتی اعضاء شورا ختم رسیدگی رااعالم وبه شرح 

ذیل مبادرت به صدور رای مینماید : 
رای ش��ورا در خص��وص دعوی آقای فیروزروحی فرزند غالمحس��ین بطرفیت آقای حس��ین غالم لمجیری به خواس��ته ال��زام خوانده به 
تنظیم سندرس��می یکدستگاه خودروی آردی بش��ماره 952س86 ایران21وهزینه دادرس��ی بامالحظه مجموع اوراق پرونده دادخواست 
تقدیمی وکپی مصدق مبایعه نامه تنظیم درپرونده که حاکی ازاینکه خواهان مورخ93/12/3یکدس��تگاه خودروی آردی بش��ماره انتظامی 
صدرالذکرازخوانده خریداری نموده وطبق دادنامه ش��ماره67ثمن معامله بطورکام��ل به خوانده پرداخت گردیده وخواندگان علیرغم ابالغ 
درجلس��ه رس��یدگی حاضر نگردیده والیحه دفاعیه ای نیزارسال ننموده اند وباتوجه به اس��تعالم پلیس راهورمورخ96/10/12داللت براین 
دارد ک��ه مال��ک رس��می خودرو خوانده ردیف دوم )خان��م مریم عبداله زاده میانده(می باش��د لذا دعوای خواهان را وارد وثابت دانس��ته، 
مس��تندا به مواد 10و219و22و231قانون مدنی ومواد198و519و306و336قانون آیین دادرسی ومواد25و27و18و9و26قانون شوراحکم 
به محکومیت خوانده ردیف دوم وانتقال سندرس��می مالکیت یک دس��تگاه خودرو آردی به مشخصات فوق الذکربه نام خواهان وپرداخت 
مبلغ250000ری��ال بابت هزینه دادرس��ی درح��ق خواهان صادرواعالم م��ی دارد رای صادره غیابی بوده وظ��رف 20روزپس ازابالغ قابل 
واخواهی وس��پس ظرف20روزقابل تجدیدنظر خواهی دردادگس��تری شهرستان پیش��وا میگرددوباتوجه به اینکه خوانده ردیف اول مالک 
رس��می خودرونبوده دعوامتوجه به ایش��ان نمی باشدومستندابه بندماده84قانون آیین دادرسی مدنی قراررددعوانسبت به وی صادرواعالم 

می داردقرارصادره ظرف20روزپس ازابالغ قابل تجدیدنظردردادگستری شهرستان پیشوا می گردد 
97قاضی مشاورحوزه 7 شورای حل اختالف شهرستان پیشوا
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  پنجشنبه  3 خرداد 1397  8 رمضان 1439 24 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8693    

روزنامـه صبـح ايـرانسياست

 على عابدزاده: بعد از برجام بازهم در صنعت هوايى تحريم بوديم
دانشــجو: رئيس ســازمان هواپيمايى كشــورى: در دوران مذاكرات 1+5 قراردادهايى با ايران منعقد شــد ولى به دليل اينكه موعد اين قراردادها با زمان روى كار آمدن ترامپ مواجه شد به همين دليل غربى ها 

قراردادها را متوقف كردند، در هر حال ما تنها يك بار از اين مجوزها براى تعميرات استفاده كرديم و استفاده ديگرى نداشتيم، در واقع ما بعد از برجام و زمانى كه ترامپ روى كار آمده باز هم تحريم بوده ايم.

تلطيف رسانه اى مواضع پمپئو مطابق ميل دولت!
12 شــرطى كه اخيراً وزيرامورخارجه آمريكا مطــرح كرد به هيچ وجه موضع 
شــخصى پمپئو نيســت، بعضى اين گونه بيان مى كنند كه او تازه  وارد حوزه 
سياست خارجى شــده و تجربه ندارد، گويى سياســت خارجه آمريكا عرصه 

تصميم گيرى هاى فردى است.
درحالى كه موضع پمپئو موضع حاكميت آمريكاســت نه حتى شــخص وزير 
امورخارجه. اتفاقاً اين موضع از زاويه ديد آمريكا هوشمندانه انتخاب و در بهترين 
زمان مطرح شده است. تقليل اين مواضع به اين كه يك فرد بى تجربه و بى تربيت 
ســخنى گفته است، وارونه نمايى و فرار از حقيقت است. اين 12 شرط موضع 
رســمى و قاطع حاكميت آمريكاست و آن چنان كه بعضى ها مى گويند جنگ 
روانى و بلوف نيز نيست. آمريكايى ها اراده جدى دارند كه تمام اين خواسته ها 

محقق بشود.
اين گونه هم نيست كه آمريكا تازه اين خواسته ها را پيدا كرده باشند، بلكه بحث 
سرنگونى جمهورى اســالمى ايران را از همان سال 57 تا االن بشدت مطرح، 

دنبال و تكرار كرده اند و هر بار هم جدى تر مى شوند.
اما پرسش اين است كه چرا در اين موقعيت اين گونه و با اين ادبيات اين اهداف 
مطرح مى شــود؟ چرا 5 يا 10 يا 15 سال پيش اين ادبيات مطرح نبود؟ علت 
اين است كه موضع گيرى آمريكايى ها نسبت دقيق با جنس موضع گيرى هاى 

ما دارد.
مادامى كه جمهورى اســالمى با قدرت و قاطعيت و با سرافرازى بر مواضع 
اصولى خودش مى ايستد و مى گويد آمريكا شيطان بزرگ و رابطه بين ما و 
او رابطه گرگ وميش است، آمريكايى ها جرئت نكردند كه بخواهند بى ادبى 
كنند، بلكه هميشــه از ما درخواست كردند كه لطفاً مذاكره كنيد و گداى 

مذاكره بودند. 
وقتى موضعمان عوض شــد و ديپلماســى لبخند و گفت و گو و قدم زدن و 
اظهار بيچارگى و حالل مشــكالت دانســتن آمريكا را دنبال كرديم و او را 
شريك بزرگ تجارى دانســتيم، موضع آمريكا هم عوض مى شود و بشدت 
توهين كننده، از بــاال به پايين و آمرانه موضع مى گيرد؛ بنابراين اولين قدم 
تغيير لحن و مواضع خودمان اســت، موضع آمريكا آيينه و بازتابى دقيق از 

موضع گيرى هاى ماست.
ما بايد به مواضع عزت آفرينمان برگرديم، باور داشــته باشــيم كه آمريكا 
شــيطان بزرگ است و ديپلماســى لبخند در برابر دشمن را براى هميشه 
كنار بگذاريم. باخشــم و نفرت و اخم به دشــمن نگاه كنيم، او را استكبار 
جهانى و منشأ شر و فتنه بدانيم و هرگونه گفت و گو و پشت ميز نشستن با 
آمريكا را براى هميشــه كنار بگذاريم. اگر با چنين قاطعيتى با آمريكايى ها 
روبه رو بشويم، خودشان را جمع خواهند كرد. اگر در برابر آمريكا احساس 
عجــز نكنيم و گفت و گو با آمريكا را راه حل آب خوردن ندانيم، آمريكايى ها 

مجبور مى شوند مؤدب رفتار كنند.
اما زمانى كه آمريكا از برجام خارج شد ما با سخنان چندپهلو و آميخته با ترس با 
طرف آمريكايى مواجه شديم، سخنانى كه رئيس جمهور و ساير مسئوالن دولتى 
مطرح كردند در كمال ادب و نزاكت بود و حتى موضع آمريكا را محكوم نكردند 

چون جرئت اين را هم نداشتند.
اگر در برابر خروج آمريكايى ها از برجام، ما غنى سازى 20 درصد را شروع كرده 
بوديم. آمريكايى ها در حــال عذرخواهى از ما بودند. اين كه صرفاً آقاى صالحى 
بگويد ما آماده ايم، چه فايده اى دارد؟ آقاى صالحى هشت ماه است كه مى گويد ما 
آماده ايم، اين گونه آمادگى ها، آمريكايى ها را چنان گستاخ كرده است كه اين گونه 

موضع مى گيرند.
اگر آقاى صالحى به جاى ابراز آمادگى همان 1000 ســانتريفيوژ باقى مانده در 
فردو را وارد چرخه غنى سازى 20 درصد مى كرد و پاى بازرسان را از فردو قطع 
مى كردند و اجازه بازرسى نمى دادند، همين كافى بود كه آمريكايى ها عقب نشينى 

كنند و مواضع مؤدبانه و با خشونت كمتر مطرح كنند.
در مقابل رسانه ها و حتى صداوسيما اصل مطلب را نشان ندادند، يعنى همان طور 
كه دولتى ها مى خواستند موضع خشن آمريكا ماليم سازى شد، اگر آن واقعيت 
موضع گيرى آمريكا دقيق نشان داده مى شد، آن وقت جامعه ما تازه مى فهميد كه 

شيطان بزرگ به چه معناست؛ هنوز عده اى دنبال بزك كردن آمريكا هستند.

يادداشت

 سياســت  اين روزها كليدواژه هاى مورد 
اســتفاده رئيس جمهور و اعضاى دولت به 
شكل مشهودى نسبت به چندماه پيش تغيير 
كرده است. دولتى هايى كه حتى از عاشورا هم 
درس مذاكــره و تعامل با جهان مى گرفتند 
حاال از وحدت، مقاومت، صبر و ايســتادگى 

سخن مى گويند.
اولين بار كه به شــكل ويــژه كليدواژه هاى 
وحدت و اتحاد در ســخنان رئيس جمهور 
خودنمايى كرد، شــبى بود كه دونالد ترامپ 
اعالم كرد از برجام خارج مى شود. ترامپ در 
اين ســخنرانى ايران را به بازگشت تحريم ها 
تهديد كرد و فرمانى را امضا كرد كه به موجب 
آن دو هفته بعد وزير امور خارجه اش توانست 
از اعمال سخت ترين تحريم ها به كشورمان 
در طول تاريخ حرف بزند. در همان شــب، 
بالفاصله بعد از ترامپ، دكتر روحانى پشت 
تريبون رفت و راهبرد اصلى كشــور را بعد از 
ادامه مذاكرات بــا اروپا «اتحاد، هماهنگى و 

استقامت» بيان كرد.
رئيس جمهور ســپس در 26ارديبهشت در 
جلسه هيئت دولت كه در آستانه ماه مبارك 
رمضان برگزار شد، اين ماه را ماه «استقامت، 
صبر، ايســتادگى، اتحاد و برادرى بيشــتر» 
و زدودن دل  هــا از همه كينه ها، قهرها و دو 
دستگى ها دانست و گفت: «ان شاءاهللا اتحاد و 
ايستادگى ملت ايران در اين ماه مبارك و در 
اين برهه تاريخى، بيش از پيش خواهد شد».

 امروز جاى سؤال نيست
او در همين جلســه نســبت به سؤال هاى 
احتمالى كه پــس از ماجراى برجام، ممكن 
اســت درباره فعاليت هاى او و تيمش مطرح 
شــود از پيش موضع گرفت و گفت: «امروز 
روزى نيســت كه همديگر را پاى ميز سؤال 
ببريــم... در زمان كنونى همــه بايد در برابر 

فشارهاى آمريكا، متحد باشيم».
دكتــر روحانى ادامــه داد: «حتى اگر داخل 
آمريكا نظرسنجى شود باز هم افكار عمومى 
با ماست و اين به معناى انزواى واقعى دولت 
آمريكا مى باشــد و همين امروز هم ما پيروز 

هستيم».
البته رئيس جمهور اشاره نكرد كه اگر واقعاً 

اينچنين اســت و ملت آمريكا با ما هستند، 
پــس چرا ترامپ را انتخــاب كرده اند كه در 
ميان نامزدهاى انتخابات اين كشور تندترين 
مواضع را نسبت به جمهورى اسالمى داشت 
و چرا كلينتون را انتخاب نكرده اند كه شريك 
سياســى اوباما و جان كــرى - يعنى همان 

ديپلماتى كه برجام را امضا كرد - است؟

 دعوا در انتخابات بر سر اختيار بود
رئيس جمهور ســپس در 29ارديبهشــت 
در ديــدار با زنــان، جوانان و دانشــجويان 
ضمن يــادآورى پيــروزى اش در انتخابات 
29ارديبهشت سال قبل، رقابت هاى انتخاباتى 
را به دعوا شــبيه كرد و گفت: «دعوا در 29 
ارديبهشت بر سر رقابت دو يا چند نفر نبود 
بلكه بر سر اين موضوع بود كه آيا ملت بايد 
آزادانه و با اختيار راه خود را برگزيند يا اينكه 
مردم داراى اختيار نيستند و بايد به هر آنچه 
ما پســنديديم و به آن ها گفته شــد، عمل 
كننــد». او در ادامه راه حــل عبور از «همه 

مشكالت» را «وحدت» معرفى كرد.
پــس از آن، روحانى در 30ارديبهشــت، در 
جمع خانــواده دولت، با بيان اينكه امروز در 
شرايط سياسى جهانى در دوران ويژه اى قرار 
داريم كه باوجود سختى ها و مشكالت فراوان 
براى ايستادگى در برابر آن ها اجر بااليى در 
پيشگاه خداوند و تاريخ خواهيم داشت، گفت: 
«ما به روزهاى افتخــار آفرينى خود در ايام 

حســاس تاريخى، غرور و افتخار مى كنيم و 
امروز بى ترديد از اين مشكالت عبور خواهيم 
كرد». دكتر روحانــى تأكيد كرد: «اين طور 
نيست كه آمريكا و ديگر قدرت هاى حامى آن 
بتوانند ملت ايران را به زانو در آورند بلكه ما 
ايستاده ايم و مى توانيم مسير را به خوبى طى 
كنيم. يكى از مصاديق روشن صبر، ماه رمضان 
است و راه نجات ما صبر، مقاومت و ايستادگى 
اســت».رئيس جمهور در يكم خرداد هم، در 
جمع ورزشكاران، با اشاره به اينكه ورزشكاران 
براى حضور در ميادين رقابت هفته ها و ماه ها 
در اردو هستند، گفت: «ماه رمضان، اردويى 
براى همه انسان هاســت و ماه تمرين براى 

صبر، مقاومت و ايستادگى مى باشد».
روز گذشــته ماجراى وحدت و تأكيد بر آن 
به ادبيات مديران ارشــد آقاى دكتر روحانى 
هم وارد شــد و رئيس دفتر رئيس جمهور 
در بين خبرنگاران گفت: «با نگاه جناحى و 
با درگيرى نمى توانيم به مردم خدمت كنيم. 
وضعيت كشــور به گونه اى اســت كه همه 
بايد دست به دســت هم دهيم تا مشــكالت 
حل شــود». دكتر محمــود واعظى تصريح 
كرد: «همه بايد به هم كمك كنيم تا كشور 
پيشرفت كند بويژه در شــرايط كنونى كه 
آمريكا از همه توانش عليه ايران اســتفاده و 
در منطقه مثلث آمريكا، عربستان و اسرائيل 
درســت شــده كه عليه ايران كار مى كند، 
بنابراين امروز بيش از هر زمان ديگر نياز به 

وحدت، انسجام و همكارى داريم».
قطعاً هــم تعامل و گفت و گو بــا دنيا و هم 
مقاومت و ايســتادگى، جزو اصول مســلم 
در نظام جمهورى اســالمى هستند. بعالوه 
وحدت و اتحاد هميشه رمز پيروزى انقالب 
و نظام بوده و هست. از طرفى كمك به دولت 
هــم همواره بايد مد نظــر همه جريان هاى 
فعال در درون كشــور باشد و قطعا اينگونه 
است. همواره بايد جريان هاى سياسى فعال 
راه كارهاى برون رفت از مشكالت و بحران ها را 
بدون هيچ چشم داشتى در اختيار دولت قرار 
دهند و از منتخبان مردم حمايت كنند. از آن 
گذشته الگوى كامل و الزم وحدت، وحدت بر 
سر مطالبات رهبرى است و مطالبات رهبرى 
چيزى نيست بجز همان مسائل اصلى كه بايد 
بدون گروكشى سياسى مد نظر جريان هاى 

سياسى باشد.
 اما هنوز هم جاى اين ســؤال باقى است كه 
اين همه استفاده از كليدواژه صبر و ايستادگى 
و وحدت و مقاومــت آن هم از دولتى كه تا 
پيش از اين بدون توجه به همه هشدارهاى 

دلســوزان نظام تنها و تنها 
و تنها بــه مذاكره و تعامل با 
آمريكا دلخوش كرده بود به 
چه دليل اســت؟ آيا دولت 
به بن بست رســيده است و 
هيچ راهبردى بــراى بهبود 
ادامه  وضعيت كشــور، بجز 
دادن برجام به همين شكل 
ندارد؟ اگر چنين اســت كه 
بايد گفت: آقاى رئيس جمهور 
آيا زمــان آن نرســيده كه 
اصلى  تيم هــاى  صادقانــه 
مديريتى تــان را به روز كنيد 
و آن هايى را كه مى دانند در 
اين شرايط چگونه مى توان رو 
به جلو حركت كرد به حلقه 
كنيد. چرا  اضافه  اجرايى تان 
كه مردم تنها زمانى شــعار 
ايســتادگى و مقاومت را باور 

مى كنند كه بدانند مديران كشور رو به جلو 
حركــت مى كنند. مردم صبــر و مقاومت و 

وحدت فعاالنه را مى پذيرند نه منفعالنه.

رئيس دفتر رئيس جمهور هم به جمع مناديان اتحاد پيوست

تقسيم كار سياسى وحدت؛ براى حركت يا حفظ وضع موجود
بين روحانى و جهانگيرى؟

فردا: رويكرد آقاى روحانى از اين قرار است كه 
در مواقع بحران و بزنگاه هايى كه ممكن است 
نگاه افكار عمومى منفى باشد همچون بحران 
ارزى ســكوت و از حضور در صحنه خوددارى 
مى كند. ايشــان البته پيش تر در گفت و گو با 
آقاى رشيدپور يك بار چنين اشتباهى مرتكب 
و وارد بحث ارز شد، امرى كه در ادامه راه سعى 
كرده آن را تكرار نكند؛ بنابراين آقاى روحانى 
تقسيم كارى ترتيب داده تا تنها در هنگامه هاى 
اميد و اخبار مثبت در صحنه حاضر شــود و 
اخبــار بــد و بزنگاه هاى بحرانــى را به آقاى 
جهانگيرى بسپارد. گويا او تعمداً مخاطبانش 
را شــرطى مى كند. ورود  روحانى به مباحث 
از دريچه مطالبه گرى و در رويداد هاى مثبت 
اتفاق مى افتد. در همين ماجرا هاى اخير بحران 
ارزى با سكوت آقاى روحانى شاهد ورود معاون 
اول او به صحنــه بوديم. ورود او و طرح بحث 
دالر 4200 تومانى بــراى جهانگيرى هزينه 
بسيار داشت، چنان كه برند جهانگيرى از اين 

پس با دالر 4200 تومانى تداعى مى شود.

تطهير  رسانه اى جاسوسان
جهان نيوز: روزنامه دولتى ايران براى تطهير 
جاسوسانى كه محيط زيست را پوششى براى 
كار خود قرار دادند، دســت به كار شد و اين 
افراد را بى گناه خواند! پرونده اين به اصطالح 
فعاالن محيط زيســت در زمينه جاسوســى 
بسيار گسترده و پيچيده است. در اين پرونده 
از خودكشى گرفته تا فرار از كشور و همچنين 
حيوان آزارى ديده مى شــود. چرا فردى بى 
گناه در زندان خودكشى مى كند، فرد ديگرى 
كه متهم به جاسوســى اســت، از كشور فرار 
مى كند و شــخص ديگر كه بــه عنوان فعال 
محيــط زيســت فعاليت مى كند، دســت به 

حيوان آزارى به طرزى فجيع مى زند.

ذره بين

دعوا در 29 
ارديبهشت بر سر 
رقابت دو يا چند 

نفر نبود بلكه بر سر 
اين موضوع بود كه 

آيا ملت بايد آزادانه 
و با اختيار راه 

خود را برگزيند يا 
اينكه مردم داراى 
اختيار نيستند و 
بايد به هر آنچه 

ما پسنديديم و به 
آن ها گفته شد، 

عمل كنند

بــــــــرش

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

annota�on@qudsonline.ir

  دكترمحمد صادق كوشكى 
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رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
انتظار ظهور امام زمان(عج) به معناى انتظار براى پر شدن 

جهان از عدل، داد و عدالت براى همه انسان هاست.
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«نبيه برى» براى ششمين بار رئيس پارلمان لبنان شد

پارلمان لبنان در دست ائتالف مقاومت
 بين الملل  «نبيه برى» در نخستين جلسه 
پارلمــان جديد لبنــان، بار ديگــر به عنوان 
رئيس پارلمان انتخاب شــد.برى با كسب 98 
رأى از مجمــوع آراى 128 نماينده پارلمان 
در اين ســمت قــرار گرفــت.30 رأى نيز به 
صورت ســفيد به صندوق انداخته شد. برى 
تنها نامزد احراز سمت رئيس پارلمان بود كه 
طى روزهاى اخير بيشــتر گروه هاى سياسى 

حمايت خود را از وى اعالم كردند.
او از ســال 1992 ميالدى طى 6 دوره رئيس 
پارلمان لبنان بوده اســت.طبق قانون رئيس 
پارلمان لبنان بايد از ميان شــيعيان انتخاب 
شود. نخستين جلسه پارلمان لبنان ديروز به 
رياست «ميشل المر» رئيس ِسّنى برگزار شد.
انتخابات پارلمانى لبنان 16 ارديبهشت امسال 
پس از وقفه اى پنج ساله برگزار شد.نمايندگان 
پارلمان پيشــين لبنان كه از انتخابات ســال 
2009 ميالدى برآمده بودنــد؛ پس از پايان 
دوره چهارساله خود چند نوبت دوره پارلمان 

را به داليل امنيتى و فنى تمديد كردند.
از نظــر بســيارى از تحليلگــران برگــزارى 
انتخابــات و تغييــر تركيب پارلمــان پس از 
وقفه اى پنج ســاله، فضاى سياسى لبنان را از 
سكون ســال هاى اخير رها كرد.لبنان نظامى 
پارلمانى دارد، به اين معنا كه اين نهاد محل 
توزيع قدرت اســت؛ انتخاب رئيس جمهورى 
برعهــده پارلمان اســت و دولــت نيز از دل 
پارلمان و بر اساس تركيب ائتالف هاى موجود 

در آن شكل مى گيرد.
پس از تشــكيل پارلمان، رئيــس جمهورى 
رايزنى ها با فراكســيون هاى پارلمانى را براى 

معرفى نخست وزير آينده آغاز خواهد كرد.
دولت لبنان به رياســت ســعد الحريرى، روز 
دوشــنبه آخرين جلســه خود را برگزار كرد 
و اينك اين كشــور در انتظار معرفى نخست 
وزير و تشــكيل كابينه جديد است.الحريرى 
از بيشــترين بخــت براى معرفــى به عنوان 
نخســت وزير برخوردار اســت. طبق قانون 
لبنان، نخســت وزير بايد از ميان اهل تسنن 

برگزيده شود.

 انتخاب نبيه برى به رياست 
پارلمان براى ششمين بار

نبيه برى 80 ساله ديروز براى 
بار ششــم به صورت متوالى و 
بــا 98 رأى از مجموع 128 
رأى به عنوان رئيس پارلمان 
لبنان انتخاب شد. 29 نماينده 
رأى ســفيد دادند و يك رأى 
«باطل» اعالم شد. او از سال 
1992 يعنى 26 سال است كه 
اين پست را در اختيار دارد و 
دادن لقب «سرسلسله رؤساى 
پارلمان» به وى صحيح به نظر 

مى رسد.

نبيه برى كيست؟
نبيــه برِى شــيعه مذهب، متولــد 28 ژانويه 
1938 در سيرالئون اســت و رياست جنبش 
امل (حركــه أفواج المقاومه اللبنانيه) را نيز بر 
عهده دارد. او صريح اللهجه اســت و حتى در 

جلســه هاى عمومــى پارلمان 
و در برابر رســانه ها از گفتن 
عقيده و نظــرش دريغ ندارد. 
بــرى در ســال 1970 بــه 
جنبش امل كه توســط «امام 
موســى صدر» تأسيس شده 
بود، پيوســت و دو سال پس 
از ربايش امام موســى صدر، 
يعنى در سال 1980 رياست 
اين جنبش را بر عهده گرفت.

«ايلى الفرزلى» معاون 
رئيس پارلمان شد

پــس از پايــان ســخنرانى نبيه بــرى، روند 
رأى گيرى براى انتخاب معاون رئيس پارلمان 
آغاز شد و نمايندگان آراى خود را به صندوق 
انداختند.«ايلــى الفرزلى» نزديك به جريان 8 
مارس با 80 رأى به عنــوان معاون نبيه برى 
انتخاب شد. رقيب اصلى الفرزلى يعنى «انيس 

نصار» 32 رأى كسب كرد. 

تبعات تغيير قانون انتخاباتى  پارلمان لبنان 
قانون جديــد انتخابات لبنان بر اســاس الگوى 
نسبيت در ژوئن 2017 تصويب شد. مطابق قانون 
جديد، هر گروه و حزبــى در حوزه انتخابى خود 
بــه اندازه آراى خــود در پارلمان نماينده خواهد 
داشت، حتى اگر در زمره فهرست هاى پيشتاز در 
آن حوزه نباشد. يكى از تبعات اين قانون اين است 
كه احزاب كوچك تر كه شانس كسب اكثريت آرا 
در حوزه انتخاباتى خود را ندارند نيز متناســب با 
آرايى كه كسب مى كنند شانس حضور در پارلمان 
را به دست مى آورند. امين حطيط، تحليلگر لبنانى، 
قانون جديد انتخابات را نتيجه بحث ها و رايزنى ها 
و توافق هاى گروه هاى سياسى لبنانى دانست و در 
اين خصوص نوشت: «در نظام مبتنى بر اكثريت، 
گروهى كه حايز اكثريت شده مى توانست رأى 49 
درصــد از رأى دهندگان را بــى اثر كرده و اجازه 
ورود هيــچ يك از نمايندگان اقليت را به مجلس 
ندهد، اما در قانون نســبيت هر حزبى به همان 
اندازه كه آراى مردم را كسب كرده باشد، مى تواند 

در مجلس نماينده داشته باشد.»

اخبار جهان اسالم

اتيوپى سفير و سركنسول 
خود در عربستان را فراخواند

مهر: وزارت خارجه اتيوپــى اعالم كرد كه 
سفير اين كشور در رياض و سركنسول خود 
در جده را از عربستان سعودى فراخوانده است. 
بر اساس اعالم اين منبع، «أمين عبدالقادر» 
ســفير اتيوپى در رياض و «ووبشت ديمايز» 
سركنسول اين كشور در شهر جده از عربستان 
فراخوانده شده اند.اين در حالى است كه «أبى 
أحمد على» نخست وزير اتيوپى چند روز پيش 
در جريان ســفرى ديپلماتيك به رياض سفر 
كرده بود.وزارت خارجه اتيوپى تا كنون دليلى 

براى اين اقدام عنوان نكرده است.

12/2813/01

23/3700/10 3/364/11

19/3820/09

5/195/53

19/5920/30
جنگ ميان شاهزاده هاى سعودى 

مى تواند به سقوط پادشاهى بينجامد 
محمد بن نايف در بالگ خود به انتقاد مستقيم از محمدبن سلمان مى پردازد. اين 
خبر اين هفته در سايت المنار نزديك به حزب اهللا ظاهر شد. اگر بن نايف پس از 
ماه ها سكوت را شكست نشانة آن است كه پشتگرمى داشته و خبر از يك نارضايتى 
مى دهد كه در اين كشور پادشاهى نفتى شايع شده است. انتقاد وى از رقيبش اين 

است كه انتقال سفارت آمريكا به بيت المقدس را مورد تأييد قرار داد. 
به عقيدة بن نايف صحبت از خيانت است. با توجه به اينكه قدس پايتخت ابدى 
فلسطين است. به عقيدة وى بن سلمان، قصد دارد ملت سعودى را منحرف سازد، 
هويت آن را مورد خيانت قرار دهد و كشور را به ورطة نابودى بكشاند. وى همچنين 
جنگ يمن را كه به واســطة آن ثروتمندان يمنى عربستان را ترك مى كنند، به 

رخش مى كشد. 
در ضمن سياست تجاوزكارانة وى نسبت به ساير كشورهاى عربى واكنش هايى را 
برانگيخته است. سرانجام نيز امارات عربى متحده را كه شاهزاده روابط نزديكى با 

آن برقرار كرده است متهم به تهديد عليه امنيت ملى نمود. 
وى با نگرانى به گسترش نفوذ ايران در منطقة خاورميانه مى نگرد. موضع گيرى وى 
حايز اهميت است. اين امر به نظر مى رسد با خبرى كه در سايت ها و رسانه هاى 
عرب ظاهر شــده، همسو است: شاهزاده محمد بن ســلمان از تاريخ 21 آوريل 

گذشته در مألعام ظاهر نشده است.
به عنوان مثال سايت ايرانى فارس خاطرنشان كرد كه هيچ عكسى از شاهزاده در 
كنار پمپئو كه در تاريخ 28 آوريل از رياض ديدن كرد، موجود نيست؛ در ضمن 
وى همواره در شبكه هاى اجتماعى بسيار فعال بوده ليكن از ماه آوريل اين فعاليت 

كاهش يافته است. 
اين سايت ها يادآور مى شوند كه روز 21 آوريل حمله اى به كاخ پادشاهى سعودى 
صورت گرفته بود. خبرى كه منابع رسمى سعودى كمتر به آن پرداختند. وى در 

آن حادثه بايد زخمى شده باشد. 
الزم به يادآورى است كه روى كار آمدن محمدبن سلمان با كمك جارد كوشنر، 
داماد رئيس جمهور آمريكا كه مدت هاى مديدى سياست خاورميانه اى آمريكا را 

مديريت نمود، صورت پذيرفت. 
آن ها بى ثباتى در لبنان را طراحى كردند كه با ربودن ســعد حريرى آغاز گرديد 
كه با شكست اين طرح، كوشنر نيز تعديل گرديد. وى البته بار ديگر با حضور در 
مراسم بازگشايى ســفارت جديد آمريكا در بيت المقدس در صحنة بين المللى 
ظاهر شــد. حملة بن نايف به رقيب ســعودى اش كه دو روز پس از اين مراسم 
صورت پذيرفت به نظر حايز اهميت است. اگر قرار باشد اندكى نظم در هرج و مرج 

خاورميانه بياوريم بايد اندكى از بى عدالتى اين دونفر كاسته شده باشد.

اندونزى ورود اتباع رژيم صهيونيستى را ممنوع كرد
مركز اطالع رسانى فلسطين: «امانوئل نحشون» سخنگوى وزارت خارجه رژيم 
صهيونيستى تأكيد كرد كه دولت اندونزى از هفته گذشته تصميم خود را مبنى 
بر ممانعت از ورود اسرائيلى ها به اين كشور عملى كرده است. اندونزى كشتارهاى 
وحشيانه فلسطينيان به دست اشغالگران صهيونيست در جريان تظاهرات بازگشت 
در نوار مرزى غزه را بشدت محكوم كرده است.امانوئل نحشون افزود كه اسرائيل به 

هر شيوه اى سعى مى كند تا دولت اندونزى را از اين تصميم خود بازدارد.

احتمال جاسوسى «اف بى اى» از كمپين انتخاباتى 
ترامپ وجود دارد

واشنگتن اگزماينر: چندى پيش ترامپ ادعا كرد كه «اف بى اى» در زمان دولت 
باراك اوباما به كمپين انتخاباتى او خبرچين فرستاده بود.بسيارى اين ادعاى ترامپ را 
رد گم كنى وى براى كمرنگ كردن نقش دولت هاى خارجى در پيروزى انتخاباتى وى 
در سال 2016 دانستند.بر اساس گزارش هاى اخير احتمال مى رود ادعاى ترامپ مبنى 

بر جاسوسى اف بى اى از كمپين انتخاباتى وى صحت داشته باشد.
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