
 

تحريم هاى آمريكا و كشورهاى خليج فارس 
بر حزب اهللا بى اثر است

 اخبار  دبيركل جنبش حزب اهللا لبنان طى ســخنرانى خود به مناسبت سيد حسن نصراهللا: 
هجدهمين ســالگرد عيد مقاومت و آزادسازى جنوب اين كشور از دست 
رژيم اشغالگر قدس گفت كه آنچه در منطقه رخ مى دهد در راستاى تحقق 

 ............ صفحه 2«خاورميانه بزرگ» است. سيد حسن نصراهللا ...

نور، صدا، فوتبالبانوى حماسه اقتصادى
15 11 8

حريرى زير دين ائتالف مقاومت پارلمان

«وفاق ملى» راهكار گذر 
از چالش ها و پيشرفت هاى بيروت

   بازخوانى خدمات ارزشمند حضرت خديجه
به رسالت نبوى به مناسبت سالگرد رحلت ايشان 

قدس موضوع پخش مسابقات جام جهانى
 در سينماها را بررسى مى كند

حضرت
: معصومه
همانا هر كس 

با  محبت 
آل محمد بميرد، 
شهيد مرده است.

آثار الحجه
 ج4 - ص8
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 ............ صفحه 8

 با وجود ادعاى رئيس كل گمرك كارشناسان معتقدند

قاچـاق كاال از مبادى رسمى داريم 

يادداشتى از دكتر 
محمدحسن  قديرى ابيانه

رفتار ترامپ با كره 
و آغاز جدايى از اروپا

 اقتصاد   بنا بر آمارهاى رســمى حجم ساالنه ورود كاالهاى قاچاق به كشور 12ميليارد 
دالر و بنابر اعالم برخى دستگاه ها، اين حجم بيش از 15ميليارد دالر است در حالى كه به 
گفته عسگرى رئيس كل گمرك ايران 15 ميليارد دالر آمار رسمى قاچاق ورودى به كشور 
برآورد دستگاه هاى ديگر است كه در اين خصوص آن ها بايد پاسخگو باشند و گمرك مسئول 
مبادى رسمى است؛در حال حاضر با فعال شدن گمرك در مناطق آزاد در اين مناطق هم 
ديگر قاچاق كاال نداريم. بنا بر ادعاى رئيس كل گمرك، در حال حاضر هيچ كاالى قاچاقى از 

مبادى رسمى وارد كشور نمى شود ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر حسن سبحانى

در مورد يك نظام ارزى متناســب با اقتصاد ايران توجه به چند نكته ضرورى است.
اول؛ كمبود ارز نســبت به نيازهاى توســعه اى كشور به ما اجازه واگذارى تعيين 
قيمت آن توسط بازار را نمى دهد. شاهد صحت اين ادعا آن است كه در سى سال 
گذشته هرگاه كه چنين اراده اى شد تو ام با موفقيت نبوده است. در مورد اقتصاد 

ايران، دولت بايد از رسيدن به شيوه اى كه ...

اقتضائات نظام ارزى «ايران»

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 4

كره شمالى مطابق با تعهدات 
خود و حتى پيش شــرط 
مذاكره، بخشى از تأسيسات 
هسته اى خود را منهدم نمود 
و با ديدار با ترامپ براى حل 

مشكالت فى مابين موافقت كرد، اما ترامپ پس 
از تخريب تأسيسات هسته اى كره شمالى قرار 
مالقات خود را حذف كــرد و مجدداً بر طبل 
تهديدهاى نظامى افزود. اين درحالى است كه 
پيش از ماجراهاى اخير، كره شمالى مرتب با 
آزمايش هاى موشــكى و تهديد به كارگيرى 

سالح هسته اى..

 حجت االسالم رئيسى در جمع 
مديران اقتصادى آستان قدس:

خدمات اقتصادى 
آستان قدس بايد 

دانش بنيان و 
با كيفيت باشد

نشست اضطرارى 
كميسيون مشترك برجام 

بدون آمريكا 
در وين برگزار شد

ايران جدى تر 
اروپا بى پرده تر

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2

بازى ترامپ با قرار مالقات 
«اون» ادامه دارد

ركب آمريكايى 
به كره شمالى

 ............ صفحه 8

مسئوالن كشورمان در پاسخ  به تحريم هاى جديد آمريكا

در تحريم هواپيمايى، اتفاق جديدى نيفتاده  است

تحريم هاى آمريكا و كشورهاى خليج فارس 
بر حزب اهللا بى اثر است

سيد حسن نصراهللا: 

سالروز درگذشت حضرت خديجه كبرى  را به عموم مسلمانان تسليت مى گوييم

 ............ صفحه 7
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

حفظ برجام ارتباطى به برنامه موشكى و فعاليت هاى ايران ندارد   مهر: رئيس جمهور روسيه با اعالم اينكه حفظ برجام ارتباطى با برنامه موشكى و فعاليت هاى ايران ندارد، هشدار داد: اگر توافق هسته اى 
ايران حفظ نشود، عواقب تأسف بارى در انتظار است.والديمير پوتين در نشست خبرى مشترك با همتاى فرانسوى خود در سن پترزبورگ، گفت: روسيه از تالش هاى اروپا براى نجات توافق هسته اى ايران با وجود خروج 

آمريكا از اين توافق قدردانى مى كند. امانوئل مكرون، رئيس جمهور فرانسه نيز در اين نشست خبرى مشترك گفت: شركت هاى اروپايى با وجود اعمال تحريم هاى آمريكا عليه ايران بايد در اين كشور بمانند. 

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

 قدس   خطيبان نماز جمعه كشورمان در 
سخنان اين هفته خود بر بد عهدي آمريكا، 
توجه به تضمين هاي مورد نظر رهبر معظم 
انقالب از ســوي تيم مذاكــره كننده در 
انجام مذاكرات و تالش دشمن براي ايجاد 
ناآرامي هاي اجتماعي و ايجاد تفرقه بين 

مردم تأكيد كردند.
آيت اهللا علم الهدى امام جمعه مشهد مقدس 
در خطبه هاى نماز جمعه كه در بارگاه منور 
رضوى برگزار شــد با بيــان اينكه مذاكره 
كرديم تحريم هــا را بردارنــد اما تحريم ها 
برداشته نشده و برجام شكست خورد، گفت: 
اين را قبول كنيم كه يك برجام آمريكايى 
شكست خورده، روى آن برجام اروپايى استوار 
نكنيم كه اين هم شكست بخورد. نماينده 
ولى فقيه در خراسان رضوى با اشاره به سه 
مناسبت آزادسازى خرمشهر، روز دزفول و 
وفات حضرت خديجه(س) گفت: آزادسازى 
خرمشــهر، روز دزفــول و وفــات حضرت 
خديجه، سه نماد ايستادگى و مقاومت است 

كه مى توان از آن درس هاى فراوانى گرفت.
آيت اهللا ســيد احمد علم الهدى در ادامه با 
اشاره به بدعهدى غربى ها در 
موضوع برجــام تصريح كرد: 
رهبر انقالب فرمودند «كسى 
راجع به جريان برجام بحث 
نكــرده و دو قطبى موافق و 
مخالف درســت نكنيد»؛ ما 
نيز بــه فرمــوده رهبرى در 
ايــن موضوع عمــل كرده و 
مى كنيم؛ اما بايد توجه شود 
آنچــه باعث شــد در قضيه 
برجام آمريكا و اروپا سر ميز 

نشستند، قدرت ما بود.
وى افــزود: هميــن اروپــا و 
آمريكايى كه در ســال 85 و 
86 اجــازه راه انــدازى حتى 
يك سانتريفيوژ به ما نمى دادند و مى گفتند 
شما اين فناورى را از ما نگرفته ايد پس نبايد 
آن را داشته باشــيد در نهايت و به واسطه 
قدرت نيروهاى علمى و توان باالى جوانان 

ما هسته اى شدن كشور ما را پذيرفتند، اين 
اقتدار باعث شــد دنيا ما را كشور هسته اى 
بشناسد و سر ميز مذاكره بنشينند نه كيفيت 

حرف زدن!

 بحث آمريكا مخالفت با اسالم است
امام جمعه موقت تهران نيز گفت: وزيرخارجه 
بى خرد و بى عار آمريكا مى گويد كه ايران بايد 
چنين و چنان كند و راجع به موشــك هاى 
ما سخن گفته در حالى كه اصالً بحث آن ها 
موشك نيست، بحث آن ها اسالم و دين مردم 

ايران است. 
آيت اهللا محمد امامى كاشــانى با اشــاره به 
سخنان اخير رهبر معظم انقالب با كارگزاران 
نظام اظهارداشت: ما بايد دشمن را بشناسيم 
و به او اعتماد نكنيم و از تجربه هاى گذشته 
درس بگيريم. مسئوالن بايد به جوانان و توان 
داخلى در مسائل اقتصادى تكيه كنند و راه 
حلى براى امور معيشت مردم، سرمايه گذارى، 

ازدواج و اشتغال پيدا كنند.

 خروج احمقانه ترامپ
امام جمعه قم نيز در خطبه هاى اين هفته 
نماز اين شهر با گراميداشت سالروز آزادسازى 
خرمشهر، اظهارداشت: آزادسازى خرمشهر 
نقطه عطفى در هشت سال دفاع مقدس بود.

آيت اهللا سيدمحمد سعيدى با بيان اينكه بر 

اساس دكترين سياسى امام(ره)، خرمشهر را 
خدا آزاد كرد، افزود: با چنين پشتوانه اى هيچ 
قدرتى نمى تواند جمهورى اسالمى را به زانو 
درآورد؛ زيرا اين نظام با عنايت الهى و حضور 

مردم در صحنه شكست ناپذير است.
وى ادامــه داد: يكى از حركت هاى احمقانه 
ترامپ خروج از برجــام بود هرچند چنين 
اقداماتى خللــى در روند پيشــرفت نظام 

اسالمى ايجاد نخواهد كرد.
وى گفت: حتى اپوزيســيون داخل و خارج 
از برخى تعريــف و تمجيد هاى غرب مآبانه 
شــرمنده شــده و در برابر ملت سرافكنده 
هستند و نمى دانند كه چگونه اين اقدام خود 

را پرده پوشى كنند.
 منويات رهبرى اجرايى شود

امام جمعه شيراز با بيان اينكه اروپا اگر خواهان 
تداوم برجام است بايد به ايران تضمين بدهد 
آن هم نه در حــرف بلكه در عمل، گفت: از 
دولت مى خواهيم كه سخنان رهبر انقالب 
در خصوص اروپا را كامالً موردنظر قرار دهد، 
زيرا انتظار داريم منويات رهبرى در مذاكرات 

اجرايى شود.
حجت االسالم  لطف اهللا دژكام، برجام را يك 
تجربه تاريخى دانست و افزود: رهبر انقالب 
با اينكــه فرجام برجام را مى دانســتند اما 
اجازه دادند تا برخى كه دير متوجه مسائل 
مى شــوند، كســب تجربه كنند و ماهيت 

استكبار را بهتر بشناسند.
نماينده ولى فقيه در استان فارس در بخش 
ديگرى از سخنان خود به بحث جنگ نرم و 
لزوم منفعل نبودن در اين جنگ اشاره كرد 
و اظهارداشــت: ما بايد با موضع تهاجمى با 

جنگ نرم روبه رو شويم.

 خيال بافى هاى مضحك آمريكا
امام جمعه تبريز در خطبه هاى نماز جمعه 
اين شهر با اشــاره به خيال بافى هاى اخير 
آمريــكا در خصــوص ايران اظهارداشــت: 
وزيرخارجــه آمريكا كه بتازگى از كســوت 
جاسوسى به وزارت رســيده، ادعا كرده كه 
اگر ايران 12 شرط را رعايت كند، تحريم ها 
عليه كشور برداشته مى شود كه همه اين 12 
شرط همان خواسته هاى قبلى زمان جورج 

بوش است. 
سيدمحمدعلى  والمسلمين  حجت االسالم 
آل هاشــم با بيــان اينكــه خيال بافى هاى 
وزيرخارجه آمريكا مضحك اســت، افزود: با 
وجود گذشت حدود دو دهه از دوران جورج 
بوش پسر، همچنان در آمريكا 2018 همان 
خواســته ها مطرح مى شــود، در حالى كه 
شرايط فرق كرده و بيدارى اسالمى فراگير 
شده، به طورى كه داعش، جنگ هاى نيابتى 
و ساير توطئه ها با شكســت روبه رو شده و 

محور مقاومت در حال پيشرفت است.

 خيانت  اروپا
امام جمعه موقت اصفهان نيز با تأكيد بر اينكه 
به صحبت ها، تبســم و رفت و آمدهاى سه 
كشور انگليس، فرانسه و آلمان كه در مواقع 
حساس نشان داده اند همراه با آمريكا هستند، 
دلخوش نباشيم، گفت: يكى از خيانت هاى 
اروپايى ها، ســكوت در برابر نقض عهدهاى 
متعدد آمريكا در برجام بود. آيت اهللا ســيد 
ابوالحسن مهدوى، گفت: دشمنى آمريكا با 
ما روى اصول ماست، اســتقالل، آزادى در 
تصميم گيرى، جمهورى اسالمى و پافشارى 
بر اســالم، نه شرقى و نه غربى و حمايت از 

مستضعفان از جمله اصول ماست.

آيت اهللا علم الهدى:

برجام آمريكايى شكست خورده، روى آن برجام اروپايى بنا نكنيم

  متأسفانه مشكالت اقتصادى مردم مشهد از ديد صداوسيما پنهان مانده است. 
تقاضا دارم به جاى اينكه فيلم هاى تكرارى و بى خودى پخش كنند، هر از چند 
گاهى هم درد و فقر موجود در جامعه را نشــان دهند. بسيارى از مردم زندگى 
خوبى نداشته و به نان شب خود مانده اند. اگر اين گونه فيلم ها را نشان دهند شايد 
گردن كلفت ها هم درس عبرتى گرفته مال مردم را كمتر بخورند.9330007925
 يادمان نرفته اســت كه زمان رياست جمهورى احمدى نژاد هم گرانى و تورم 
بود ولى چون كار هم وجود داشــت همه مشغول بوده و امور مردم مى گذشت. 
اكنون بيكارى و تورم كمر مردم را شكسته است و دولت هم فقط نگاه مى كند! 

 9150009636
 آقــاى روحانــى گفته اند مردم بايد شــكر انتخات پارســال را(كه ايشــان 
انتخاب شــدند) به جا آورند. اينجاســت كه بايد گفت به كجا چنين شتابان؟ 

 9150001136
 مسئوالن محترم لطف كنيد و اين همه دروغ نگوييد. مردم تورم 40 درصد را 
با پوست و استخوان خود لمس مى كنند آن وقت شما مى گوييد تورم 8 درصد 

است! اصالً آمارهاى دروغ شما را قبول نداريم. 9350007054 
 مملكت با بى تدبيرى مسئوالن دولتى در بيشتر حوزه ها راكد و درجا مى زند 
و اين در حالى است كه خانم جنيدى معاون حقوقى رئيس جمهور دغدغه رفع 
فيلتر تلگرام و 6 وزير دولت دغدغه برطرف شدن فيلتر توييتر را دارند. اين همه 

بى توجهى جاى شگفتى دارد.9110006339
 تا وقتى كه چاره حل مشكالت اقتصادى جامعه را اضافه كردن حقوق و دستمزدها 
كه آن هم از پول باد آورده نفت تأمين مى شود، بدانيم همين آش است و همين كاسه! 
بهتر است به جاى اينكه پول نفت را اين گونه خرج كنيم آن را صرف زير ساخت هاى 
كشــور كنيم تا كارى هم براى آيندگان كرده باشيم نه اينكه همه آن را به كسانى 
بدهيم كه هيچ كار مفيدى انجام نمى دهند. حاال كه همه چيز ما چينى شده است بد 
نيست كمى مديريت چينى هم وارد كنيم كه در مدت كوتاهى توانسته باالترين نرخ 

رشد اقتصادى دنيا را داشته و موى دماغ آمريكا شود. 9150006626 
 آماده بازگشت از برجام هستيم را باور كنيم يا تصويب قانون پالرمو را؟ مسئوالن 
دولتى! پس از 40 سال هنوز نمى توانيم در مسائل كالن كشورى يك صداى واحد 

از شما بشنويم؟9390003589 
 مسئوالن  دولتى در اين سال ها  براى  تحصيل  و درمان خود و فرزندانشان جز 
اروپا و آمريكا جاى ديگرى نمى شناختند،  پس  مفهوم  داد و فريادهاى آن ها  براى 
 بازگشــت  ايرانى ها به احتمال زياد آن  است  كه  وابستگان  بازگشته آن ها بتوانند 
پســت هاى دولتى  و خصوصى   را قبضه كنند. مردم  هــم از اين انتخابات تا آن 

انتخابات  با حرف هاى  دروغين  و فريبنده  سر كار هستند. 9190008895 
 براى گرفتن وام ازدواج ضامن كارمند با فيش حقوقى و نامه كسر حقوق و چك 
بردم، اما گفتند يك چك ديگر از شــخصى كاسب و تأييد جواز وى را هم بايد 
ببريم تا به من وام بدهند! اين چه كارى است كه مى كنند؛ خوب از اول بگويند دو 
ضامن بياوريم. مى خواستم بدانم همه بانك ها اين طور ضمانت مى گيرند يا تنها 

بانك كوثر اين گونه عمل مى كند؟ 9350003120
  آقاى نوبخت! ســخنگوى محترم دولت، دير فهميديد كه آمريكا شايستگى 
مذاكره با ايران را ندارد. كار شما درست مانند عينيت يافتن مثل «نوشدارو بعد از 
مرگ سهراب است» و نتيجه ندارد. متأسفانه دوباره نيز جمله اى از شما شنيدم كه 
معلوم شد به اين گفته خود هم كوچك ترين اعتقادى نداشته و نداريد. سخنان 
شما در مورد بزرگ نمايى موضوع مديران دوتابعيتى نمونه كامل عذر بدتر از گناه 
و فرافكنى كامل اســت؛ همچنين اينكه با مطرح كردن اتهاماتى گفته ايد براى 
بعضى ها هنوز انتخابات تمام نشده است و بسيارى افاضات ديگر شما! به جاى اين 
كارها به سبب عبور از خط قرمزهاى رهبرى و بالهايى كه بر سر كشور آورده ايد 

بايد از مردم طلب مغفرت مى كرديد. 9150001735 
   آقاى روحانى! وضع جامعه خراب و گرانى وحشــتناك است. بازارها خوابيده 
و تورم زياد است؛ خود را پشت شعارها پنهان نكنيد. اين حق مردم صبور كشور 
نيست، لطفاً به داد آن ها برسيد و به وضعيت اقتصادى مردم سر و سامانى بدهيد.  

  9150005640

از «روايت فتح» تا حكايت شرم...
شــهرت نزد بيشتر كسانى كه صاحب آنند، 
كااليى است جهت عرضه. كااليى كه دست 
بر قضا مشــترى هاى پر و پا قرصى هم دارد. 
پول هاى كالنى نيز برايش مى دهند، بنابراين 
بديهى است اگر جماعتى از بام تا شام، تمام 
هم و غم خود را صرف كسب اين متاع گرانبها 
كنند. در روزگارى نه چندان دور، شــاهراه 
حصول اين جواهر نادر، رســانه هاى معمول 
بودند، يعنى مطبوعات و صدا و سيما. كمتر 
مى شد كسى را يافت كه خارج از اين عرصه 
به اين آب حيوان دست يافته باشد. حاال اما با 
شيوع اينترنت، راه هاى كسب شهرت بى شمار 
شده اند. هنرمندان، اصحاب قلم، متفكران و 
خالصه بــزرگان فراوانى را مى شناســم كه 
عمرى صرف فرهيختگــى و دانايى كرده و 
سرشان به تنشان مى ارزد و اما در پى گذشت 
شش- هفت دهه از زندگانى، به قدر جوانكى 
كه فى المثل در فالن پيام رســان اينترنتى 
نمايش موتورسوارى اش را گذاشته، مشهور 

نيستند و طرفدار ندارند.
تا اينجاى كار حرفى نيســت و آن شهرت 
نوش جان صاحبش. درد بى درمان از آنجا 
آغاز مى شــود كه اين مشــاهير يك شبه، 
چون فى المثل خوشگلند، يا جوك خوب 
تعريف مى كنند، يا بلدند يك توپ را چطور 
شوت كرده يا ادا و تقليد عده اى را درآورند 
و خالصه ده ها و بلكه صدها و ديده شــده 
حتــى ميليون ها نفر هم بــه همين دليل 
اخبارشــان را دنبال كرده و طرفدارشــان 
هســتند، مى شــوند مرجع!... به چه معنا؟ 
يعنــى وظيفه خود مى دانند تــا درباره هر 
اتفاق ريز و درشــت سياســى و اقتصادى 
و اجتماعــى و منطقــه اى و بين المللى و... 
حتى دينى و فقهــى و خانوادگى و... نظر 
بدهند و از هر آنكس و هر آنچه نظير ايشان 

نينديشد طلبكار باشند!
نتيجه اين معادله زمانى هولناك مى شود 
كه شــاهراه هاى ســنتى و ســابق كسب 
شهرت، به جاى تالش در اصالح اين رويه 
و تفهيــم اين خطر بــه مخاطب، از هول 
عقب نماندن از قافله، خودشــان مى شوند 
آتش بيار معركه. يعنى به جاى پرداختن 
به آنچــه نياز حقيقى مــردم و مخاطبان 
اســت، مى گردند دنبال آن هايى كه به هر 
دليل بيشتر دنبال كرده (حاال به هر روش) 
براى خودشــان دســت و پا كرده اند. البد 
فكر مى كنند از اين راه مشــترى بيشترى 
براى رسانه شان جلب كرده و در قياس با 
رقبا بازى را برده اند. حاال يكى بايد در اين 
بلبشو به اين سؤال كليدى پاسخ دهد كه 
آيا هدف رســانه ها در درجه نخست جلب 
مخاطب بيشــتر و به هر قيمت اســت يا 
رســانه در ذات خودش رسالتى دارد و بر 

همان مبنا آن را «دانشگاه» ناميده اند.
بارى به گمان نگارنده، ســيالب ويرانگرى 
كه شــرحش رفت، خيلى چيزها را با خود 
برده و من از اين ميان برآنم فقط به اربابان 
رسانه ملى هشدار دهم، بگويم شما مرجعى 
مقدس هستيد. شما همان مركزى هستيد 
كه يك برنامه «روايت فتح»تان، سپاه 100 
هزار نفرى را براى حراســت از اين سرزمين 
راهــى جبهه هــاى جنگ مى كــرد و حاال 
نزديك 100 شــبكه صوتى و تصويريتان، 
طى صدها برنامه، نمى تواند يك پيام رسان 
رايگانتان را به بينندگان و به شنوندگانتان 
بفروشــد! چرا؟ چه اتفاقى افتاده است؟ چرا 
پس از قريب سه دهه از آزمون برنامه نمايش 
خاله بازى هنرپيشه ها و به نمايش گذاشتن 
مشــاهير به هر بهانه اى، هنوز اين فرمول را 
رها نمى كنيد؟ چرا به جاى ميدان دادن به 
متفكرانى كه خردشــان راهگشاى مخاطب 
تشنه امروز باشد، همچنان مجرى ساالرى 
در دستگاه شــما بيداد مى كند و در سمت 
ديگر كم دانشــى ميــان مجريانتان به مرز 
بحران رسيده اســت؟ چرا اندك چهره ها و 
مجريان فرهيخته كمرنگ و ناپيدايند و... چرا 
اين همه سال در بر همان پاشنه مى چرخد.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

صداى مردم   

خبــــــر

سيد حسن نصراهللا: 
تحريم هاى آمريكا و كشورهاى خليج فارس 

بر حزب اهللا بى اثر است
فارس:دبيركل جنبش حزب اهللا لبنان طى 
ســخنرانى خود به مناسبت هجدهمين 
سالگرد عيد مقاومت و آزادسازى جنوب 
اين كشــور از دست رژيم اشغالگر قدس 
گفت كه آنچه در منطقه رخ مى دهد در 
راستاى تحقق «خاورميانه بزرگ» است. 
سيد حسن نصراهللا در ابتداى سخنرانى 
خود تاكيد كرد: با توجه به شرايط اخير قدس و اقدامات ترامپ در مورد اين شهر، 
بايد روز جهانى قدس در سطح بين المللى و منطقه اى به صورت گسترده برگزار 
شود. نصراهللا هجدهمين سالروز پيروزى مقاومت را به همه تبريك گفته و تصريح 
كرد كه اين پيروزى چه از نظر انسانى و چه از نظر ملى، رويداد مهمى در لبنان و 
جهان عرب بود. وى تاكيد كرد كه بايد از همه كسانى كه از مقاومت در كسب اين 
دستاورد حمايت كرده اند،  از جمله ايران و سوريه ياد كرد؛ چرا كه اين دستاورد 

زمانى محقق شد كه همه دنيا به لبنان و جنوب اين كشور پشت كرده بودند.
دبير كل حزب اهللا لبنان اظهار داشت كه مقاومت اسالمى لبنان در آن برهه 
و قبل از سال 2000 امكانات ناچيز و محدودى در اختيار داشت؛ با اين حال 
خداوند اين پيروزى را براى مردم لبنان و فرزندان مقاومت ارزانى داشــت؛ 
چرا كه آن ها شايســته دســتيابى به اين پيروزى بودند؛ بعد از اين پيروزى 
بود كه اهالى جنوب لبنان در امتداد مرزهاى فلســطين اشــغالى با عزت و 
كرامت به خانه و كاشانه خود بازگشتند. سيد حسن نصراهللا افزود، هنگامى 
كه دشــمن اسرائيلى مقاومت لبنانى ها را ديد، ترجيح داد بدون قيد و شرط 

از جنوب لبنان عقب نشينى كند.
نصراهللا با اشــاره به تحريم هاى آمريكا و شوراى همكارى خليج فارس عليه 
حــزب اهللا تاكيد كرد كه اين تحريم ها جديد نبوده، با اين حال تأثير نخواهد 
داشت. وى با بيان اينكه دولت لبنان مسئول حمايت از شهروندان اين كشور 
در برابر تحريم هاى جديد آمريكا اســت، اظهار داشت كه برخى بايد بدانند 
كه در رابطه با تحريم هاى آمريــكا نبايد از خود آمريكايى ها «آمريكايى تر» 
باشند. سيد حسن نصراهللا هدف آمريكا از اين تحريم ها را ترساندن دوستان 
و متحــدان ايران و قطع منابع تأمين مالى حزب اهللا و گروه هاى مقاومت در 
منطقه دانســت و گفت:آمريكا اين سياســت را از دهه 80 عليه ايران اتخاذ 
كرده اســت. وى افزود: «علت اصلى فشارهاى مستمر آمريكا عليه ايران اين 
اســت كه اين كشور حامى اصلى مقاومت در لبنان و منطقه است». دبيركل 
جنبش حزب اهللا لبنان تاكيد كرد كه يكى از خواســته هاى آمريكا از ايران 
اين بود كه دست از حمايت خود از گروه هاى مقاومت در منطقه بكشد و بر 

همه كسانى كه به دنبال كمك به مقاومت بودند، فشار وارد كند.
سيد حسن نصر اهللا با بيان اينكه آنچه اتفاق مى افتد، بخشى از درگيرى هاى 
موجــود بوده و مقابله با خاورميانه بزرگ ما را به اين مرحله رســاند اظهار 
داشــت: هنگامى كه ســال 2006 در برابر توطئه هاى آمريكا مى ايستيد و 
ارتشى كه شكســت نمى خورد را شكســت مى دهيد و مجبور مى كنيد كه 
خاك لبنان را ترك كند و خواســتار حاكميت و اســتقالل هستيد، طبيعى 

است كه دشمن به خاطر منافع خود ما را تهديد كند.
نصراهللا افزود: با درست كردن ليست هاى تروريستى نمى توان مقاومت را به 
زانو درآورد اين گونه نبردها محكوم به شكســت است؛ مقاومت در لبنان و 
منطقه مزدور نيست بلكه براى خود داراى آرمان و عقيده بوده و به آن باور 

دارند و حاضرند براى آن جان فشانى و فداكارى كنند.
وى با اشاره به حوادث سوريه تصريح كرد: ما به صورت علنى در نبرد سوريه 
مشــاركت كرديم اما آمريكا همه تكفيرى ها را براى سرنگونى سوريه جمع 
كرد. من قبال گفتم كه همپيمانان ســوريه، اجازه سقوط سوريه را نخواهند 
داد.دبير كل حزب اهللا لبنان با اشــاره به اظهارات، برخى در داخل لبنان كه 
گفته بودند تحريم هاى آمريكا و ليســت هاى ســياه تشكيل كابينه جديد را 
تحت الشعاع قرار خواهد داد گفت: اين مسئله صحت ندارد؛ چرا كه حزب اهللا 
سال هاست كه تحريم است. نصراهللا ادامه داد: «اصرار  حزب اهللا بر تسريع در 
تشكيل دولت به خاطر منافع لبنان بوده و هر آن چه غير از اين گفته شود، 
صحت ندارد». وى در پايان به پاكســازى جنوب دمشق و تخليه اين شهر از 
تروريسم و سالح اشــاره كرد و پاكسازى كامل پايتخت سوريه را به ملت و 

دولت اين كشور تبريك گفت.

حتى اپوزيسيون 
داخل و خارج 
از برخى تعريف 
و تمجيد هاى 
غرب مآبانه شرمنده 
شده و در برابر ملت 
سرافكنده هستند و 
نمى دانند كه چگونه 
اين اقدام خود را 
پرده پوشى كنند

بــــــــرش

بر حزب اهللا بى اثر است

شماره پيامك: 30004567

 نشست اضطرارى كميسيون مشترك برجام بدون آمريكا در وين برگزار شد

 حجت االسالم رئيسى در جمع مديران اقتصادى آستان قدس رضوى:

ايران جدى تر، اروپا بى پرده تر

خدمات اقتصادى آستان قدس بايد دانش بنيان و با كيفيت باشد

اخبار:دوازدهمين نشست كميســيون مشترك برجام در سطح 
معاونان وزيران خارجه پنج كشور (انگليس، فرانسه، آلمان، چين 
و روســيه) و ايران با حضور هلگا اشميت معاون فدريكا موگرينى 
و مســئول سياســت خارجى اتحاديه اروپا و يوكيا آمانو مديركل 
آژانس بين المللى انرژى اتمى و بدون آمريكا ديروز در وين پايتخت 
اتريش برگزار شد. اين نشست در حالى برگزار شد كه روز پنجشنبه 
گزارش جديد آژانس براى يازدهمين بار پايبندى ايران به برجام را 
مورد تاييد قرار داد. نشست فوق العاده كميسيون مشترك برجام 
به درخواست ايران براى بررسى خروج ترامپ از اين توافق، عواقب 
خروج آمريكا و اينكه آيا بقيه اعضاى برجام قادر هستند اين توافق 
را بدون آمريكا حفظ و منافع ايران را در برجام تامين كنند، برگزار 
شد. هيئت مذاكره كننده ايران به سرپرستى سيد عباس عراقچى 
معاون سياســى وزير امور خارجه روز پنجشنبه وارد وين شد و در 
بدو ورود به طور جداگانه با هلگا اشــميت معاون رئيس سياست 
خارجى اتحاديه اروپا و معاونان وزيران خارجه چين و آلمان ديدار 
كرد. اين ديدار ميان كشــورهاى باقى مانده در توافق هسته اى در 
حالى صورت مى گيرد كه به دليل تالقى منافع ميان آمريكا و اروپا 
بسيارى از كارشناسان در باره همراهى اتحاديه با ايران و به نتيجه 
رسيدن اين ديدارها ترديد دارند.عباس عراقچى معاون سياسى وزير 
خارجه جمهورى اسالمى كه براى شركت در نشست كميسيون 
مشــترك برجام به وين رفته، از اميدوار شدن تيم مذاكره كننده 
وزارت امور خارجه به پابرجا ماندن برجام خبر داد. عراقچى در جمع 
خبرنگاران افزود: «با توجه به تعهد كشــورهاى اروپايى به تامين 
خواسته ايران، به حفظ برجام مطمئن تر شديم.» معاون سياسى 
ظريف در خصوص جزئيات نحوه «تعهد كشورهاى اروپايى» چيزى 
نگفته اســت. عراقچى در عين حال ادامه داد: فكر مى كنم كه در 
مجموع جلسه خوبى بود از اين جهت كه تمام اعضاى باقيمانده در 
برجام موضع كامال متحد خودشان را در خصوص ادامه تعهداتشان 
در برجام اعالم كردند؛ آن ها همچنين از خروج آمريكا ابراز تاسف و 
اعالم كردند كه تأمين خواسته هاى ايران در برجام و عادى سازى 
همكارى هاى اقتصادى با ايران بــراى بقاى برجام يك امر كامال 
ضرورى است. وى گفت: آن ها بر تعهد خودشان به مذاكرات فشرده 
با ايران تاكيد كردند و تالش دارند در زمينه هاى مختلفى از جمله 
نفتى و بانكى، بحث هاى مربوط به سرمايه گذارى و تجارت، بيمه، 
مالى و بانكى بتوانند به راهكارهاى عملى براى تامين خواسته هاى 
ايران برسند. معاون وزير خارجه اضافه كرد: نشست ديروز ابراز اراده 
خوبى بود و موضع كشــورهاى باقيمانده در برجام كامال متحد و 

تاكيد كردند كه خواهان ادامه برجام و تامين نظرهاى ايران در برجام 
هستند. وى افزود: طى چند هفته آينده مذاكرات ما در همه سطوح 
ادامه پيدا خواهد كرد كه البته اولويت با سطح كارشناسى است كه 
بتوانيم به يك جمع بندى برسيم و يك تصوير كامال روشنى پيدا 
كنيم كه ادامه مسير چگونه خواهد بود. عراقچى گفت: بعد از طى 
اين مراحل جمهورى اسالمى ايران تصميم خواهد گرفت كه آيا در 

برجام باقى خواهد ماند يا خير.

 درباره حفظ برجام توهم نداريم
اين نشست در حالى برگزار شــد كه يك مقام ديپلمات اروپايى، 
اظهــارات تند مايك پمپئو وزير خارجه آمريكا در مورد ايران را در 
راســتاى آرام كردن خودش دانسته و تاكيد كرده است كه تالش 
اروپا در راستاى حفظ برجام ادامه خواهد داشت. به گزارش رويترز 
اين مقام اروپايى تأكيد كرده است: اما قرار نيست در اين مسير اسير 
توهم شــويم. از سوى ديگر، رويترز به نقل از يك مقام ايرانى (كه 
نامش فاش نشــد)  نوشت: ايران از قدرت هاى اروپايى مى  خواهد 
تــا پايان ماه مى (10 خرداد) بســته اى از تدابير اقتصادى را براى 
جبران خســارت خروج آمريكا از برجام، ارائه دهند. وى همچنين 
تاكيد كرد كه جمهورى اسالمى ايران طى چند هفته آتى، درباره 
باقى ماندن يا خروج از توافق هسته اى تصميم گيرى نهايى انجام 
مى دهد. اين مقام ايرانى اضافه كرد: «من شخصا خوش بين نيستم 
ولى تمام تالش خود را انجام مى دهم تا به نتيجه اى برسيم». وى 
همچنين تاكيد كرد كه اقدامات اروپايى ها در ذيل بسته اقتصادى 
پيشنهادى بايد شامل تضمين خريد نفت و تداوم فعاليت سوئيفت 

بانكى براى ايران باشد.  

 پوتين:حفظ برجام ارتباطى به برنامه موشكى ايران ندارد
در همين حال رئيس جمهور روســيه با اعالم اينكه حفظ برجام 
ارتباطى با برنامه موشــكى و فعاليت هاى ايران ندارد، هشدار داد: 
اگر توافق هسته اى ايران حفظ نشود، عواقب تأسف بارى در انتظار 
است. والديمير پوتين در نشست خبرى مشترك با همتاى فرانسوى 
خود در سن پترزبورگ، گفت: روسيه از تالش هاى اروپا براى نجات 
توافق هسته اى ايران با وجود خروج آمريكا از اين توافق قدردانى مى 
كند. امانوئل مكرون نيز در اين نشست خبرى مشترك گفت: شركت 
هاى اروپايى با وجود اعمال تحريم هاى آمريكا عليه ايران بايد در 
اين كشــور بمانند. رئيس جمهور فرانسه افزود: سه كشور اروپايى 
حاضر در توافقنامه هسته اى ايران بر ماندن خود در اين توافقنامه 

تأكيد دارند. مكرون گفت: تشديد تنش ها بين ايران و اسرائيل در 
سوريه، نشان دهنده ميزان خطرناك بودن تنش ها در منطقه است. 

 فرانسه: نگران موشك هاى ايران هستيم
فرانسه نيز در واكنش به شــروطى كه رهبر معظم انقالب درباره 
ادامــه برجام تعيين كردند، اعالم كرد: اين شــروط را مدنظر قرار 
خواهد داد. «اگنس فون درمول» سخنگوى وزارت خارجه فرانسه 
روز پنجشنبه با اعالم اينكه توافق هسته اى با ايران نمرده است، بار 
ديگر موضعى را كه «ژان ايو لودريان» وزيرخارجه اين كشور اعالم 
كرده بود را تكرار كرد. وى گفت: شــركاى اروپايى توافق كرده اند 
كه بايد توافق هســته اى با ايران حفظ شــود و تأكيد دارند كه از 
شركت هاى خود كه با ايران كار مى كنند، حمايت كنند؛ زيرا توافق 
را تــرك نكرده اند و مى خواهند آن را محترم بشــمارند. اين مقام 
اروپايى همچنين تأكيد كرد: ايران هم بايد به تعهدات خود به توافق 
هسته اى پايبند باشــد. «فون در مول» در عين حال گفت: تمايل 
اروپا براى باقى ماندن توافق به هيچ وجه مانع نگرانى درباره ايران 
به ويژه در ارتباط با برنامه موشك هاى بالستيك اين كشور و حضور 
نظامى ايران به صورت مستقيم يا غير مستقيم در منطقه نمى شود 
و افزود: «ما اميدواريم كه ايران تمايل به رويكرد توام با همكارى را 
درك كند.» در ديدار چهارشنبه رهبر معظم انقالب با مسئوالن و 
كارگزاران نظام، ايشــان به هفت شرط براى ادامه حضور ايران در 
توافق هسته اى با كشورهاى اروپايى، روسيه و چين پس از خروج 

آمريكا تاكيد كردند.
اكنون اروپا پس از گذشت 15 سال از آغاز پرونده هسته اى ايران بايد 
انتخاب نهايى خود را از ميان حفظ هويت مستقل و يا حل شدن در 
هژمونى جهانى آمريكا به رهبرى ترامپ، انجام دهد. در طول ساليان 
گذشته اروپا در رابطه با ايران بيشتر پيرو آمريكا بوده اما گاه به دنبال 
منافع خود بر مى گشت؛ با اين حال اكنون به نظر مى رسد كه اروپا 
در آستانه يك انتخاب مهم قرار گرفته است. انتخاب ايران با برآورده 
كــردن آنچه كه به ايران در برجام وعده داده شــده و يا در مقابل 
پيوستن به جبهه دونالد ترامپ و برپا كردن شديدترين تحريم هاى 

تاريخ عليه ايران بر خالف تعهدات و پيمان هاى قبلى.

قدس: حجت االســالم رئيسى روز گذشــته در جمع مديران 
اقتصادى آســتان قدس رضوى با تاكيد بر اينكه شركت هاى 
اقتصادى آســتان قــدس بايد از ظرفيت بالقــوه متخصصان 
و انديشمندان كشــور كه شــوق همكارى با آستان حضرت 
رضا(ع) را دارند، اســتفاده كند، گفت: شناخت شرايط موجود، 
آسيب  شناســى وضع موجــود، ارائه راهكارهــاى برون رفت از 
آسيب ها و ترسيم وضع مطلوب؛ چهار نكته اساسى در رابطه با 

تمام شركت هاى اقتصادى است كه بايد مشخص باشد.
توليت آستان قدس رضوى ادامه داد: آستان قدس به هر قيمتى 
به دنبال منافع اقتصادى نيست، محصوالت آستان قدس رضوى 
بايد نماد كيفيت و انصاف در قيمت گذارى باشند. ما به دنبال 
ســوددهى شركت ها به هر قيمتى نيستيم، عوايد فعاليت هاى 

اقتصادى در مسير دستگيرى از نيازمندان و امور فرهنگى هزينه 
خواهد شــد، بنابراين بايد تمام نكات اخالقى، شرعى و قانونى 
در اين كسب درآمدها لحاظ شود.او همچنين با اشاره به اينكه 
كشورهاى همســايه ايران بازار عرضه بسيار خوبى هستند كه 
بايد بيش از پيش از آن ها استفاده شود، تاكيد كرد: نياز نيست 
براى صادرات دنبال توليد كاالهاى بسيار پيشرفته باشيم، حتى 
بازارهاى در ظاهر ســاده  مى تواند ارزآورى خوبى براى كشور 
داشــته باشد.رئيســى ادامه داد: زمان شناسى در شركت هاى 
اقتصادى بســيار مهم اســت، باتوجه به نوســانات اقتصادى، 
شركت ها بايد پيش بينى هاى الزم را براى حفظ سرمايه سازمان 
داشته باشند و براى اقدام متناسب و به هنگام برنامه ريزى كنند.

توليت آســتان قدس رضوى همچنين افزود: موضوع اقتصاد 

دانش بنيان بايد بطور جدى مورد توجه شركت هاى اقتصادى 
قرار بگيرد. امروز در اداره حرم مطهر از درب ها و فرش ها گرفته 

تا صوت حرم، كار دانش بنيان در دستور كار است.
رئيســى در انتهاى سخنانش گفت: حفظ ســالمت ادارى در 
مجموعه هاى اقتصادى بسيار حائز اهميت است، اعمال نظارت  
و كنترل هاى مناسب در مجموعه ها، از عمده ترين عوامل حفظ 

سالمت ادارى به شمار مى رود.

اميرپوردستان:
مردم مطمئن باشند نيروهاى 

مسلح غافلگير نمى شوند
قدس آناليــن: رئيس مركــز مطالعات 
راهبــردى ارتش جمهورى اســالمى ايران 
گفت: اشــراف اطالعاتى دقيقى بر منطقه 

داريم و مقابل دشمن غافلگير نمى شويم.
امير سرتيپ احمدرضا پوردستان ظهر ديروز 
در سخنرانى پيش از خطبه هاى نماز جمعه 
مشــهد كه در بارگاه منور رضــوى برگزار 
شد، افزود: خوشــبختانه در حال حاضر با 
توانمندى هايى كه ارتش جمهورى اسالمى 
ايران دارد، تمامى حركت ها در داخل كشور، 
مرزها و منطقه رصد مى شود. امير پوردستان 
تصريح كرد: اشراف اطالعاتى ما در منطقه 
به حدى اســت كه در حــال حاضر تعداد 
نيروهاى داعش در افغانستان را مى دانيم و 
مطلع هســتيم اين افراد چه اقداماتى را در 
آن كشــور انجام داده و سركردگانشان چه 

افرادى هستند.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

كالس هاى آموزشى ويژه كودكان غيرايرانى در حرم رضوى   آستان: همزمان با ماه مبارك رمضان، كالس هاى آموزشى ويژه كودكان غير ايرانى در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود. مدير امور زائران 
غير ايرانى آســتان قدس رضوى با اعالم اين خبر افزود: اين كالس ها كه توســط مربيان عرب و اردوزبان اداره مى شــود، به آموزش مباحث دينى و اعتقادى، آموزش زبان فارسى، سيره اهل بيت(ع)، حرم شناسى، 

احكام نوجوانان و داستان هاي قرآنى مى پردازد. محمدجواد هاشمى نژاد گفت: سعى شده در اين برنامه ها مخاطبان با فرهنگ و زبان ايرانى و همچنين احكام شرعى و وظايف دينى خود در آينده بيشتر آشنا شوند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r توليت آستان قدس رضوى در جمع كاركنان بخش خدمات حرم مطهر رضوى:
رفتار خادمان امام رضا جلوه اخالق رضوى باشد

آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: رفتار خادمان امام رضا(ع) بايد جلوه اخالق 
رضوى باشد.

حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى در جمع كاركنان بخش خدمات حرم 
مطهر رضوى گفت: همه افراد براى كسب روزى حالل كار و تالش مى كنند، يك نفر 
در كارگاه و ديگرى در مغازه اما كار و تالش در حرم مطهر رضوى با همه فعاليت ها 
متفاوت اســت. كار كردن در حرم مطهر امام رضــا(ع) و خادمى زائران و مجاوران 

حضرت توفيق بسيار بزرگى است كه بايد شاكر آن باشيم.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام افزود: هرچند ممكن است لباس هاى متفاوتى 
بر تن داشته باشيم، اما عنوان مشترك همه ما خادمى حضرت رضا(ع) است و بايد 
شاكر باشيم كه توفيق پيدا كرده ايم تا خدمتگزار زائران و مجاوران آن حضرت باشيم.

 احساس مسئوليت، مهم ترين ويژگى خادم
وى با بيان اينكه نوع رفتار و سلوك خادمان بارگاه ملكوتى امام رضا(ع) بايد جلوه  اى 
از اخالق رضوى باشد، عنوان كرد: مهم ترين ويژگى يك خادم اين است كه در انجام 
وظايف خود، احساس مسئوليت اخالقى و دينى داشته باشد. در همه كارها، كم كارى 

بد است، اما در خدمت رسانى به زائران حضرت رضا(ع) كم كارى بدتر است.
توليت آستان قدس رضوى تصريح كرد: ساالنه 30 ميليون زائر با ساليق مختلف به 
حرم مطهر رضوى مشرف مى شوند كه انتظار دارند اماكن مقدس حرم رضوى تنظيف 
شده و مرتب باشد. بايد تصور كنيم كه اين آستان ملك پاسبان خانه خودمان است و 

براى تنظيف آن با جان و دل تالش كنيم.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى گفت: كسى كه در حرم مطهر رضوى خدمتگزار 
زائران و مجاوران حضرت است، بايد الگويى از اخالق رضوى باشد. اخالق رضوى ايجاب 
مى كند كه خدام در برخورد با ميهمانان حضرت رضا(ع) ســعه صدر به خرج داده و 

حتى اگر با تندى رو به رو شدند، زبان و روى خوش را مالك رفتار خود قرار دهند.

 مى كوشيم رفاه كارگران آستان قدس تأمين شود
عضو هيئت رئيســه مجلس خبرگان رهبرى اظهار كرد: ممكن است درآمد شما با 
ديگر فعاليت ها و مشاغل قابل مقايسه نباشد، اما تالش مديران آستان قدس رضوى 
اين اســت كه در حد امكان، رفاه حال كارگران و كارمندان اين آســتان مقدس را 

فراهم كنند. 
وى ابراز كرد: زحمات و تالش هاى شــما در اماكن متبركه حرم مطهر، با پرداخت 
حقوق جبران نمى شــود، قطعاً هر گامى كه در مســير خدمت رسانى به زائران بر 

مى داريد، پاداش اخروى خواهد داشت.
توليت آستان قدس رضوى با تأكيد بر اينكه ارتباط زائران با كاركنان و خادمان بارگاه 
منور رضوى بايد يك ارتباط آرامش بخش باشد، بيان كرد: نبايد خستگى ناشى از 
كار و تالش روزانه در هنگام بازگشت به خانه، به خانواده منتقل شود، فردى كه در 
جوار بارگاه منور حضرت رضا(ع) كار مى كند در خانه بايد نشــان دهد كه الگويى از 

اخالق رضوى است.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى گفت: بايد با برگزارى كالس هاى آموزشى، زمينه 
آشنايى همه خادمان با بخش هاى مختلف حرم مطهر و فعاليت هاى آستان قدس 

رضوى فراهم شود.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  معاون 
آموزشى و تحصيالت تكميلى دانشگاه بين المللى 
امام رضا(ع) شرايط استفاده از بورسيه تحصيلى 
ويژه محرومان اين دانشگاه در مقطع كارشناسى 

ارشد را تشريح كرد. 
دكتر محمد قربان زاده شــرط استفاده از بورسيه 
تحصيلى امام رضــا(ع) براى داوطلبــان آزمون 
سراسرى مقطع كارشناسى ارشد را حضور شركت 
و قبولى آنان در مصاحبه تخصصى اين دانشــگاه 

عنوان كرد.
معاون آموزشــى و تحصيالت تكميلى دانشگاه 
بين المللى امام رضــا(ع) در گفت وگو با خبرنگار 
قدس افزود: يكى از سياســت هاى اين دانشــگاه 
حمايــت از نخبگان، دانش آمــوزان و داوطلبان 
ممتاز در آزمون هاى سراسرى در مقاطع مختلف 
تحصيلى است و امسال همچون سال هاى 95 و 
96 طرح بورسيه تحصيلى امام رضا(ع) نيز در اين 

دانشگاه اجرا مى شود.

 داوطلبان مستعد كم برخوردار 
در اولويت استفاده از بورسيه 

دكتر قربــان زاده گفت: در اين طــرح اولويت با 
داوطلبان مستعد از اقشار محروم و كم برخوردار 
جامعه بوده و حمايت از نخبگان و دانش آموزان 
ممتاز نيز از ديگر سياست هاى مورد نظر در اين 

طرح به شمار مى آيد.
قربان زاده در مورد اجراى اين طرح براى داوطلبان 
آزمون سراســرى مقطع كارشناسى ارشد سال 
1397 گفت: تعدادى از ظرفيت پذيرش دانشجو 
در مقطع كارشناســى ارشد در ســال جارى و 
همچنيــن در مقطع كارشناســى در دانشــگاه 
بين المللى امام رضا(ع) به بورسيه تحصيلى امام 

رضا(ع) اختصاص يافته است.
اين مقام مســئول با بيان اينكــه پذيرش حدود 
100 نفر از داوطلبان تحصيالت تكميلى در مقطع 
كارشناسى ارشد از طريق بورسيه تحصيلى امام 
رضا(ع) در سال جارى مورد نظر اين دانشگاه است، 
اضافه كرد: متقاضيان استفاده از بورسيه تحصيلى 
امام رضا(ع) بايد شــرايط اختصاصى، عمومى و 
موارد مندرج در دفترچه هــاى ثبت نام و تعيين 
رشته اعالم شده از سوى سازمان سنجش آموزش 
كشــور را دارا بوده و عالوه بر آن ضوابط و شرايط 

اعالم شده از سوى دانشگاه بين المللى امام رضا(ع) 
را نيز دارا باشند.

معاون آموزشــى و تحصيــالت تكميلى اين 
دانشــگاه خاطرنشــان كرد: نام نويســى در 
آزمون سراســرى كارشناســى ارشد، داشتن 
شــرايط دفترچه هاى شــماره 1 و 2 سازمان 
سنجش آموزش كشــور در مقطع كارشناسى 
ارشد، داشــتن حداقل سقف معدل مورد نظر 
و... برخى از ضوابط و شــرايط استفاده از اين 

بورسيه تحصيلى است.
وى توضيــح داد: به عنوان مثــال، معدل مورد 
نظر در رشــته هاى علــوم انســانى و هنر براى 
دانش آموختگان دانشــگاه هاى دولتى در مقطع 
كارشناسى حداقل 17 و براى ساير دانشگاه ها 18 
بوده و براى رشته هاى فنى و مهندسى معدل مورد 
نظر براى دانش آموختگان دانشگاه هاى دولتى و 
ساير دانشگاه ها در مقطع كارشناسى به ترتيب 16 

و 17 مالك عمل است.
قربان زاده يادآور شد: متقاضيانى كه هنوز در مقطع 
تحصيلى كارشناسى دانش آموخته نشده اند، بايد 
حداكثر تا تاريخ 31 شهريور 1397 موفق به اتمام 
تحصيالت خود در مقطع كارشناسى و ارائه مدرك 
معتبر دانش آموختگى در اين مقطع شوند و براى 
اين افراد ســقف معدل مورد نظر تا تاريخ سى ام 

بهمن سال گذشته مالك عمل خواهد بود.

 چند نكته مهم در مورد بورسيه تحصيلى 
 امام رضا

اين مقام مسئول در ارتباط با بورسيه تحصيلى امام 
رضا(ع) به چند نكته مهم اشاره و خاطرنشان كرد: 
داوطلبان مستعد و كم برخوردار از اقشار محروم 
كه تحت پوشــش نهادها و سازمان هاى حمايتى 
همچون كميته امداد امام خمينى(ره)، ســازمان 
بهزيستى و... هســتند از امتياز و اولويت ويژه در 

بهره مندى و استفاده از اين بورسيه برخوردارند.
معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى اين دانشگاه 
افزود: براى اين گونه افــراد، عالوه بر مالك قرار 
دادن حداقل ســقف معدل مورد نظر، ســوابقى 
همچون سوابق پژوهشى، فرهنگى، كسب مقامات 
و عناوين قرآنى، ورزشى و... نيز مالك عمل بوده و 

امتياز خاص خود را دارد.
قربان زاده ادامه داد: يكى از موارد مهم در زمينه 
اســتفاده از بورســيه تحصيلى امام رضا(ع) در 
آزمون سراسرى كارشناسى ارشد سال 1397، 
بر خالف ســال هاى 95 و 96، انجام مصاحبه 
تخصصــى از داوطلبان و متقاضيان اســتفاده 
از اين بورســيه بــوده و در اين مصاحبه موارد، 
مطالــب و مباحث مختلف فرهنگــى، علمى، 
آموزشى و... مورد توجه قرار مى گيرد و گزينش 
نهايى و اعالم اســالمى پذيرفته شــدگان در 
مورد اين بورســيه، منوط به حضور و شــركت 

متقاضيان در اين مصاحبه و قبولى در آن است.
معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى اين دانشگاه 
اذعان داشت: در بورسيه تحصيلى امام رضا(ع) به 

نوعى فقط تخفيف شهريه ثابت و 
متغير براى پذيرفته شدگان اين 
بورســيه اعمال مى شود، ضمن 
اينكه پايش ها و بررسى  هاى اوليه 
در طــول دوره تحصيلى مقطع 
كارشناســى ارشــد نيز از روند 
تحصيل پذيرفته شدگان به عمل 

مى آيد.
وى توضيح داد: چنانچه معدل 
پذيرفته شــدگان  از  يــك  هر 
اين بورســيه در طول يك نيم 
ســال تحصيلى از سقف تعيين 
علوم  رشته هاى  براى  شده(17 
انســانى و 16 براى رشته هاى 
فنى و مهندســى) كمتر شود، 
در نيم ســال تحصيلى بعدى، 
ايــن گونه افــراد از امتيازات و 
تســهيالت پيش بينى شده در 

اين بورســيه، محروم شــده و چنانچه بتوانند 
ضوابط و شرايط استفاده از تسهيالت و امتيازات 
مربوط را دوباره كسب كنند، آنگاه مى توانند، از 

تسهيالت مزبور، دوباره بهره مند شوند.

 متقاضيان چگونه براى دريافت بورسيه 
نام نويسى كنند؟

قربان زاده در زمينه چگونگى  نام نويسى متقاضيان 
اســتفاده از بورســيه تحصيلى امام رضا(ع) بيان 
داشت: داوطلبان(آقايان و بانوان) متقاضى استفاده 
از اين بورسيه تحصيلى مى توانند جهت نام نويسى 
از تاريخ پنجم لغايت نهم خرداد ســال جارى با 
مراجعه به پايگاه اطالع رسانى دانشگاه بين المللى 
امام رضا(ع) و انتخــاب لينك مربوط، از ضوابط، 
شرايط، مدارك مورد نياز و... اطالع حاصل كرده 
و نســبت به نام نويسى به موقع و ارسال مدارك 

مورد نياز، اقدام كنند.
اين مقام مسئول يادآور شد: البته نام نويسى اوليه 
در پايگاه اطالع رسانى اين دانشگاه، دليلى براى 
گزينش و انتخاب متقاضيان نيست، بلكه حضور، 
شــركت و قبولى در مصاحبه تخصصى(علمى، 
فرهنگــى، آموزشــى و...) از مهم ترين شــروط 

بهره مندى از بورسيه تحصيلى امام رضا(ع) است.
معاون آموزشى و تحصيالت تكميلى اين دانشگاه 
عنوان كرد: متقاضيان اين بورســيه 
حتماً بايد در آزمون سراســرى 
كارشناسى ارشــد سال 1397 
نام نويســى كــرده و مجاز به 
انتخاب رشــته شــده باشند و 
سپس كد رشته مصاحبه شده 
مربــوط به اين دانشــگاه را در 
اولويت رشته هاى انتخابى خود 
قرار داده تا مطابق ساير شرايط، 
دســتورعمل هاى  و  ضوابــط 
پذيرش  در  ان شــاءاهللا  موجود 
نهايى و اعالم اســامى پذيرفته 
شدگان اين بورسيه قرار گيرند.

مطابق  كرد:  تصريح  قربان زاده 
رهنمودهــا و ســخنان توليت 
معزز آســتان قــدس رضوى، 
اسالمى  نظام  براى  كادرسازى 
و جهان اســالم بايد از اهداف 
بلنــد و واالى ايــن دانشــگاه 
باشــد و به همين دليل هــدف از اجراى طرح 
بورسيه تحصيلى امام رضا(ع) ضمن حمايت از 
داوطلبان، نخبگان و افراد مســتعد، جامه عمل 

پوشاندن به اين هدف مهم و اساسى است.

معاون آموزشى اين دانشگاه جزئيات طرح جديد را تشريح كرد

بورسيه  محرومان در دانشگاه بين المللى امام رضا

در طرح بورسيه 
تحصيلى

 امام رضا 
 اولويت با 

داوطلبان مستعد 
از اقشار محروم 

و كم برخوردار 
جامعه بوده و 

حمايت از نخبگان 
و دانش آموزان 

ممتاز نيز از ديگر 
سياست هاى مورد 
نظر در اين طرح به 

شمار مى آيد

بــــــــرش
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

افزايش قيمت لوازم خانگى به هيچ وجه قابل پذيرش نيست  قدس آنالين: محمد شريعتمدارى وزير صنعت، معدن و تجارت با رد ادعاى برخى از توليدكنندگان يا اتحاديه هاى توليد لوازم خانگى 
در مورد اينكه تاكنون نتوانسته اند ارز دولتى به نرخ 4200 تومان براى تأمين مواد اوليه و قطعات مورد نياز خود دريافت كنند، اظهار داشت: ما هيج گونه افزايش قيمت يا خوددارى از فروش و تعيين قيمت را از

 توليد كنندگان لوازم خانگى نمى پذيريم زيرا هيچ توجيهى در اين زمينه واقعى نيست. گفتنى است لوازم خانگى طى هفته هاى اخير تا 10 درصد افزايش قيمت داشته است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r«اقتضائات نظام ارزى «ايران
در مورد يك نظام ارزى متناسب با اقتصاد ايران توجه به چند نكته ضرورى است.

اول؛ كمبود ارز نســبت به نيازهاى توسعه اى كشور به ما اجازه واگذارى تعيين 
قيمت آن توســط بازار را نمى دهد. شــاهد صحت اين ادعا آن است كه در سى 
ســال گذشته هرگاه كه چنين اراده اى شد تو ام با موفقيت نبوده است. در مورد 
اقتصاد ايران، دولت بايد از رسيدن به شيوه اى كه در آن نرخ ارز به صورت شناور 
تعيين بشــود پرهيز كند و از تجربه گذشــته درس بگيرد. دوم؛ در غياب روش 
«تعيين نرخ ارز به صورت شناور» چه بايد كرد ؟ به نظر مى آيد با توجه به اينكه 
اصلى ترين مشكل ما در شرايط فعلى «بيكارى» معطوف به توليد است و با توجه 
به اينكه بين 80 تا 85 درصد منابع ارزى ما صرف واردات كاالهاى ســرمايه اى 
و مواد اوليه و واســطه مى شود، بنابراين مالك براى تعيين نرخ ارز بايد با هدف 
توليد و افزايش توليد مورد نظر قرار بگيرد. اين بدان معناســت كه بايد بسته به 
كشــش قيمتى ارز براى واردات كاالى ســرمايه اى كارشناسان نرخى را تعيين 
بكنند كه در آن توليد كنندگان انگيزه هاى الزم براى واردات كاالى سرمايه اى و 

توليد در داخل كشور را پيدا كنند. 
ســوم: بازار آزاد ارز در اوضاع فعلى ايران ســاخته و پرداخته سفته بازان و افراد 
مجهول الهويه اى اســت كه متأســفانه در مواردى موفق مى شوند دولت را هم 
به دنبال خودشــان بكشــانند! اينكه در كوچه و پســكوچه اى رقمى براى نرخ 
ارز اعالم بشــود بدون اينكه سياســت گذاران اقتصاد از آن مطلع باشند كه چه 
مقدار ارز، تقاضا و عرضه شــده؟ چند نفر بازيگــران آن بوده اند و چه ضوابطى 
بر آن حاكم بوده؟ يك مســئله غير اقتصادى اســت. دولت نبايد اين اشتباه را 
مرتكب بشــود كه اقتصاد 80 ميليون نفر را به ســفته بــازان وصل كند. بازار 
غير رســمى بايد رصد بشــود اما نبايد مالك تصميم گيرى براى اقتصاد ايران 
قــرار نگيرد.چهارم: دولت بايد از حقوق مالكيت مــردم در قبال پيامدهاى بازار 
ســفته بازانه ارز حمايت كند و اجازه ندهد نرخى كه ســاخته و پرداخته سفته 
بــازان مجهول الهويه اســت خودش را به همه كاال هــاى مختلفى كه اصوالً به 
ارز ربطى ندارند و اگر هم ربطى داشــته باشــند مربوط به قيمت اقتصادى ارز 
نيســت تسرى بدهند.  در پايان مهم است كه بدانيم انتخاب يك سيستم ارزِى 
ثابــت و مشــوق توليد، براى يــك دوره زمانى معين به معناى آن نيســت كه 
ديگر بازار ســياه نخواهيم داشت بلكه بدين معناســت كه انتخاب اين سيستم 
فايده هايى دارد كه از هزينه هاى ايجاد بازار ســياه بيشــتر است. ما در اقتصاد 
به دنبال «به دســت آوردن همه چيز و هزينه نپرداختن» نيســتيم، دنبال اين 
هســتيم كه آنچه به دســت مى آوريم بيشتر باشــد از آنچه از دست مى دهيم.  

مخالفت مركز پژوهش هاى مجلس 
با افزايش 20 درصدى حقوق كارمندان

اقتصاد: افزايش 20 درصدى حقوق كارمندان درحالى ازســوى مجلســى ها 
تصويب شد كه اين بار بازوى پژوهش آن يعنى مركز پژوهش هاى مجلس اعالم 
كرد:مصوبه افزايش 20 درصدى حقوق به دليل داشــتن بار مالى و عدم تعيين 
منابع مغاير اصل75 قانون اساســى و بــه دليل اينكه قانون گذارى جديد بوده و 
درصدد اصالح قانون اســت نه بيان مراد مقنن، مغاير اصل73 قانون اساســى و 

تفسير شوراى نگهبان است.

صادرات ايران از 186كشور جهان بيشتر شد
اقتصاد:ايران با صادرات 92 ميليارد دالرى در ســال 2017 به عنوان ســى و 

هفتمين صادركننده بزرگ جهان در اين سال شناخته شد. . 

پرداخت ماليات على الحساب 4 درصدى منتفى شد
اقتصاد: دفتر واردات گمرك ايران اعالم كرد با توجه به مكاتبات سازمان مالياتى، 
شــركت هاى توليدى داراى پروانه بهره بردارى از پرداخت ماليات چهار درصدى 

على الحساب واردات معاف هستند.

 اقتصاد   بنا بر آمارهاى رســمى حجم ســاالنه 
ورود كاالهاى قاچاق به كشــور 12ميليارد دالر و 
بنابر اعالم برخى دســتگاه هــا، اين حجم بيش از 
15ميليارد دالر است در حالى كه به گفته عسگرى 
رئيس كل گمرك ايران 15 ميليارد دالر آمار رسمى 
قاچاق ورودى به كشــور برآورد دستگاه هاى ديگر 
است كه در اين خصوص آن ها بايد پاسخگو باشند 
و گمرك مسئول مبادى رسمى است؛در حال حاضر 
با فعال شدن گمرك در مناطق آزاد در اين مناطق 

هم ديگر قاچاق كاال نداريم. 

  چگونه محموله هاى قاچاق به شهرها مى رسد؟
بنا بــر ادعاى رئيس كل گمــرك، در حال حاضر 
هيچ كاالى قاچاقى از مبادى رســمى وارد كشور 
نمى شود و به عبارتى آمار قاچاق از مبادى رسمى و 
مناطق آزاد صفر است! اين اظهارات در حالى مطرح 
مى شود كه برخى كارشناسان مى پرسند، پس اين 
همه كاالى قاچاق موجود در بازارها كه تا 10سال 
ديگــر هم بازارهاى داخلــى را از كاال ومحصوالت 
متنوع اشباع كرده، از كجا سر درآورده وچرا تاكنون 
عزم جدى براى مقابله با اين پديده شوم كه اقتصاد 
كشور را تا مرز ويرانى كامل كشانده، وجود نداشته 
اســت؟اما درمقابل اين ادعا، وزير صنعت، معدن و 
تجارت چندى قبل با اشاره به جريمه 50 ميليارد 
تومانى كســبه به خاطر فــروش كاال هاى قاچاق 
گفته اســت كه چطور محموله هاى قاچاق 1200 
كيلومتر تا بازار تهران طى كرده و كســى جلويش 
را نمى گيرد؟ به گفته كارشناسان ورود محموله هاى 
قاچاق به كشــور به راحتــى و از مبدا امكان پذير 
اســت و عزم جدى نيز براى مقابله با اين موضوع 
از سوى دستگاه هاى مرتبط وجود ندارد به طورى 
كه چند روز قبل يك محموله بزرگ كاالى قاچاق 
در خراسان رضوى ودر مشهد كشف و توقيف شد. 
اين محموله شامل ده ها هزار بطرى مشروبات الكلى، 
ده ها تن شــكر و ذرت، صدها هزار بسته سيگار و 

مكمل هاى نيروزا بوده است.

  پاك كردن صورت مسئله 
اظهــارات اخير فرود عســگرى رئيس كل گمرگ 
ايــران بيش از آنكه اميدواركننده و جالب باشــد، 

تــكان دهنــده ودرعيــن حــال 
ايده ال به نظر مى رسد. اظهارات 
وى درواقع حكايت از آب شــدن 

قاچاق از مبادى رسمى دارد. 
البته اين اظهارنظر تنها به عسگرى 
ختم نشد، بلكه سال گذشته هم 
وقت  سكاندار  كرباسيان،  مسعود 
گمرك، آمار قاچاق كاال از مبادى 
رســمى كشــور را 650 تا 700 
ميليــون دالر عنوان كرده بود كه 
با انتقادات جدى كارشناسان روبه 

رو شده بود.
اينكه اظهارات جديد عسگرى را 
ناشى از ريشــه كن شدن قاچاق 
از مبادى رســمى بدانيم يا پاك 

كردن صورت مسئله كارشناسان و ديگر مسئوالن 
پاسخ خواهند داد، اما جالب است كه سال گذشته 
كارشناسان و مسئوالن تأكيد داشتند كه40 تا70 

درصد قاچاق از مبادى رسمى صورت مى گيرد.
براى مثال فروردين ماه سال گذشته پورابراهيمى 
رئيس كميســيون اقتصادى مجلس با اعالم اينكه 
حــدود 70 درصد از مقــدار و ارزش كاالى قاچاق 
به كشور از مبادى رسمى است به اين نكته تأكيد 
كرده بود كه بر اين اســاس بخش كمى از واردات 
كاالى قاچاق به كشــور از مبادى غيررسمى شكل 

مى گيــرد و در بحث قاچاق كاال با 
رويكرد مبادى رسمى، مناطق آزاد 
سهم عمده اى را تشكيل مى دهند.
بر اســاس گــزارش خبرگزارى 
دانشــجو همچنيــن بــه اذعان 
مســئوالن نيروهــاى مســلح و 
انتظامى 60تا 70 درصد از قاچاق 
ورودى به كشور، از مبادى رسمى 
نماينده  صورت مى گيرد. دهقان 
مجلس هم با بيان اينكه براساس 
آمار 80 درصد كاالهاى قاچاق از 
مبادى رسمى وارد كشور مى شود، 
افــزود: تعدد گمــرك خود مبدأ 
فساد است. حال سؤال اين است 
كه چرا حداقل جلوى آن گرفته 

نمى شود؟
او با طرح پرسشى ديگر افزود: وجود بيش از 160 
واحد گمركى در كشــور چه لزومى دارد؟ برخى از 
آن ها خود رسماً وارد كننده كاالى قاچاق به كشور 
هستند و برخى هم با قاچاقچيان همدست شده اند.

فارغ از آنكه چه كسى راست مى گويد و چه كسى 
اشــتباه مى كند، آمار قاچاق كاال خود هنوز محل 
مناقشه اســت از 12 ميليارد تا 22 ميليارد دالر از 
سوى فعاالن وكارشناسان تخمين زده شده است 
و برهمين اساس آمار ورود قاچاق از مبادى رسمى 

هم دست كمى از آمار متفاوت كل آمار قاچاق ندارد. 
اينكه به يكباره و درعرض يك ســال ورود كاالى 
قاچاق از مبادى رسمى از 80درصد به صفربرسد هم 

جاى خوشحالى دارد و هم جاى بررسى.

 حمل آشكار كاالى قاچاق 
يك اقتصاددان با ســابقه كشور در پاسخ به برخى 
ادعاهــا مبنى بر جلوگيــرى از ورود كاالى قاچاق 
به كشــور از مرزهاى رسمى ومناطق آزاد و با بيان 
اينكه اين همه كاالى قاچاق موجود در بازار از هوا 
كه نمى آيد و قطعاً از مرزهاى زمينى وارد كشــور 
مى شود، اظهار داشت: قطعاً همه مى دانند كه اين 
كاالها از مرزهاى زمين وارد كشور مى شود، اما اينكه 
نظارت ها در اين خصوص چه مى شود، خود مقوله 

ديگرى است. 
دكتر ابرهيــم رزاقى با بيان اينكه هم اكنون مردم 
عادى مى توانند از شهرهاى مرزى به راحتى كاالى 
قاچاق را تهيه كرده و روى باربند وصندوق خودرو 
تا داخل شهرهاى خود بياورند، خاطرنشان كرد: از 
طرفى ممكن است برخى محموله هايى وارد كشور 
شود كه بخشى از آن ظاهرى و بخش پنهانى باشد؛ 
همان طور كه ســال قبل و در گذشــته، چندين 

محموله بزرگ قاچاق در جنوب كشور كشف شد.
وى بــا انتقاد از توزيع دالر ارزان براى واردات وعدم 
رصد دقيق مصــارف ارزى براى جلوگيرى از ورود 
كاالى قاچاق به كشــور اظهارداشــت: وقتى دالر 
12هزار تومانى به واردات اختصاص يابد، ديگر كسى 
به غير از افراد ســرمايه دار به سراغ كاالى خارجى 
وگران نمى رود واز سويى حركت بخش گسترده اى 
از بازار به سمت وسوى توليد ومصرف داخلى خواهد 
بود كه اين بهترين شرايط براى توليد كننده داخلى 
است.وى تأكيد كرد: همين دالرهاى ارزان موجب 
افزايــش واردات وقاچاق و به تبع كاهش توليدات 
داخلى شده است وتوازن دخل وخرج ارزى كشور را 
برهم زده است. رزاقى افزود: در حال حاضر واردات 
وقاچاق 300تا 400درصد سود دارد، اما عزم جدى 
براى حل اين مشكل وجود ندارد. اين اقتصاددان با 
انتقاد از اينكه برخى دســتگاه ها از قوانين مبارزه با 
قاچاق كاال به طور ســليقه اى و دلخواهى استفاده 
مى كنند، اظهارداشــت: اين موضوع در حالى است 

كه هم اكنون به راحتى افراد با شــگردهاى خاص 
قاچاق كاال مى كنند به طــورى كه بنابر اظهارات 
برخى مسئوالن، بعضى كاميون هاى حامل كاالى 
قاچاق در ســطح كشور مى چرخند و بار خود را در 

بازار داخلى شهرها تحويل مى هند. 
 وى افزود: به دليل گســتره باالى مرزهاى كشور، 
تنها را ه مقابله با قاچاق كاال، عدم توزيع دالر ارزان 
و رصد مصارف آن است چرا كه با اختصاص بدون 
برنامه دالر ارزان، ســرمايه هاى ارزى نيز از كشور 
خارج مى شــود. دكتر رزاقى با بيان اينكه قاچاق و 
واردات به قدرى در كشــور جذاب بوده كه برخى 
افراد مطرح وفرزندان آن ها در گذشته اقدام به اين 
كار كرده اند كه رسانه ها به اين موضوع پرداخته اند، 
اظهارداشــت: از ســويى به علت همين دالر ارزان 
اســت كه صادركنندگان ما نيــز آن را به بانك ها 

نمى فروشند وبا آن دوباره واردات انجام مى دهند.

 رديابى كاالى قاچاق شدنى است 
يك كارشــناس اقتصادى نيز با بيان اينكه حجم 
موجــود كاالى قاچاق در بازار نشــان مى دهد كه 
حجــم ورود كاالهــاى قاچاق به كشــور بيش از 
15ميليارد دالر اســت، گفت: هــم اكنون با توجه 
به اينكه بخش عمده اى از مرزهاى جنوبى وشرقى 
مسدود است، طبيعتاً بخشى از ورود كاالى قاچاق 
به كشــور مى تواند از مبادى رسمى ومناطق آزاد 
صورت پذيرد. دوســت حسينى افزود: اين مسائل 
در حالى است كه هنوز يك ســرى از باراندازها و 
اســكله هاى مرزى بــراى ورود كاالى قاچاق فعال 
هستند واگر تمام اين مبادى بسته شده بود شاهد 

اين حجم ورود كاالى قاچاق به كشور نبوديم. 
وى تصريح كرد: آن طور كه بايد نظارتى بر مناطق 
آزاد نيست كه طبيعتاً در اين فضا مى تواند تبانى بين 
بخش هاى نظارتى واجرايى براى ورود كاالى قاچاق 
صورت بگيرد كه بايد تمام منافذ نفوذ وفساد در اين 
زمينه بسته شود. وى در خصوص چگونگى مقابله 
با قاچاق كاال در كشور خاطرنشان كرد: به راحتى 
حجم موجود كاالى قاچاق در بــازار قابل رديابى 
ونظارت است وبه همين دليل مشخص مى شود كه 
اين كاالها از كجا آمده كه براى شناسايى حلقه هاى 

گمشده قاچاق كاال نياز به عزم جدى داريم.

با وجود ادعاى رئيس كل گمرك كارشناسان معتقدند

قاچـاق كاال از مبادى رسـمى داريم 

يادداشت
دكتر حسن سبحانى / اقتصاددان 

هم اكنون با توجه 
به اينكه بخش 

عمده اى از مرزهاى 
جنوبى وشرقى 
مسدود است، 

طبيعتاً بخشى از 
ورود كاالى قاچاق 
به كشور مى تواند 

از مبادى رسمى 
ومناطق آزاد 
صورت پذيرد

بــــــــرش

ذره بين
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روزنامـه صبـح ایـرانجامعه

کاهش ۳0 درصدی حوادث اردوهای دانش آموزی فارس:معاون پرورشی و فرهنگی وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه ۳0 درصد حوادث اردویی نسبت به سال گذشته، کاهش پیدا 
کرده اســت، گفت: در ســال تحصیلی جاری و تا ۲5 اردیبهشــت ماه امسال 1500 اردو در سراســر کشور برگزار شده است. علیرضا کاظمی از ایجاد مرکز کنترل اردوهای دانش آموزی با هدف ارتقای 

ضریب امنیت خبر داد و گفت: این مرکز استانداردهای برگزاری اردو را کنترل می کند و این موضوع باعث می شود که اثربخشی افزایش یابد.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

خبر

 در واکنش به انتشار یک گزارش در روزنامه قدس عنوان شد

حتی یک پرونده سرقت آثار در کشور وجود ندارد

بازتاب گزارش

جامعه: بیش از یک دهه است که فعاالن و دلسوزان فرهنگی از 
معامله ها و خروج غیرقانونی اسناد و نسخ تاریخی سخن گفته و 
می گویند. روزنامه قدس نیز بنابر وظیفه و احترام به دغدغه های 
اندیشــمندان و صاحبنظران این عرصه اواخر هفته گذشته در 
قالب گزارشــی به این موضوع پرداخت که چاپ این مطلب با 
واکنش هایی مواجه شده است؛ چنان که فرمانده یگان حفاظت 
سازمان میراث فرهنگی با اشاره به انتشار همین مطلب ضمن 
قدردانی از دوستداران میراث فرهنگی و اهالی رسانه در انتقال 
سیاست های راهبردی یگان حفاظت و سازمان میراث فرهنگی 
گفت: آگاهی بخشــی به جامعه در راســتای همگانی ساختن 
حفاظت از میراث فرهنگی و استفاده از ظرفیت های اجتماعی 
در حفاظت از اهدافی به شماری می آید که با همکاری اصحاب 

رسانه خوشبختانه محقق شده است.
سردار سرتیپ دوم پاسدار امیر رحمت اللهی، همچنین افزود: 
یک منطق حقوقی با این مضمون وجود دارد، کسی که ادعایی 
می کند باید شــاهد بیاورد و ثابت کند. در خبر منتشــر شده 
به آگهی هایی در فضای مجازی اشــاره شده که نسخ خطی با 
مشخصات،ارقام و مبالغ معین به فروش می رسد،در وهله نخست 
انتشار چنین آگهی هایی وصف مجرمانه داشته و قابل  تعقیب 

است.
سردار رحمت اللهی اضافه کرد:انگیزه این اشخاص تطمیع افراد 
ساده اندیش، طمع کار و مصداق جرم کالهبرداری است. چطور 

می توان به صرف اینکه آگهی هایی منتشر می شود این موضوع 
را قطعی تلقی کرد. ما این گونه موضوعات را از طریق شکایت در 

مراجع قضایی پیگیری می کنیم.
وی افزود: 200 سایت غیرقانونی تبلیغ آثار فرهنگی تاریخی که 
اقداماتشان مصداق ارتکاب جرم علیه میراث فرهنگی بوده است، 
شناسایی شــدند و از این تعداد 116 سایت فیلتر شدند، و در 

موارد مشابه پرونده هایی در مراجع قضایی مطرح است.
سردار رحمت اللهی همچنین خاطرنشان کرد:افرادی که چنین 
اخباری را منتشــر می کنند و ادعا دارند که مواریث فرهنگی 
تاریخی تاراج می شود یا باید مستنداتی دال بر سرقت کتاب ها 
و نسخ خطی از اماکن تحت پوشش حفاظتی داشته باشند که 
چنین موضوعی به هیچ  عنوان واقعیت نداشــته، چرا که اموال 
تاریخی با بهترین شــیوه های امنیتــی و حفاظتی، نگهداری 
می شود و حتی یک پرونده مربوط به سرقت آثار در حال حاضر 
در کشــور وجود ندارد، در فرض بعدی باید افرادی قصد خروج 
این اموال تاریخی و نســخ خطی را به صورت غیرقانونی داشته 
باشند که توسط نیروی انتظامی دستگیر می شوند و در صورت 
چنین مواردی اصوالً در رســیدگی به پرونده ها، مراجع قضایی 
نظر کارشناسی سازمان میراث فرهنگی را درخواست می کنند 

که تاکنون چنین پرونده هایی مطرح نبوده است.
ســردار رحمت اللهی افــزود: اینکه برابر اظهارنظــر برخی از 
کارشناسان محترم در خبر مورداشاره چنین اقداماتی پیش از 
انقــالب و یا پس از انقالب به وقوع پیوســته را نفی نمی کنم، 
ولی اینکه در حال حاضر این امر به عنوان اقدامی شــایع وجود 
داشته باشد به صورت منطقی قابل پذیرش نیست و در صورت 
وجود مستنداتی در این خصوص یگان حفاظت آمادگی پیگیری 

این گونه جرایم را از طریق اینترپل )پلیس بین الملل( دارد.
فرمانده یگان حفاظت افزود: آگهی هایی که توسط برخی افراد 
برای فروش و تبلیغ آثار تاریخی منتشر می شود، به هیچ عنوان 
وجاهت قانونی نداشته، عمل آن ها مجرمانه و انگیزه این افراد 

بی تردید کالهبرداری است.
حجت االسالم حافظیان از پژوهشــگران و کارشناسان حوزه 
نســخ خطی نیز اظهارکرد: برای حل معضل خروج غیرقانونی 

کتاب های خطی باید دنبال راه چاره بود، متولیانی که به صورت 
مستقیم یا به واسطه در این امر نقش دارند همفکری کنند تا 
جلوی خسارت های جبران ناپذیر در این حوزه گرفته شود. یکی 
از مراکز مســئول و توانمند در این زمینه کتابخانه های بزرگ 
کشور می باشند که کتابخانه آستان قدس رضوی در این راستا 

می تواند پیشقدم باشد. 
ســازمان میراث فرهنگی به مقدار توقعی که از او می رود، کار 
نمی کند، البته کمبود کارشناس نسخ خطی و مضیقه مالی را که 
همواره برای مراکز فرهنگی وجود دارد، نباید از یاد برد. همچنین 
ضعفی را که اکنون در سازمان میراث فرهنگی اشاره کرده اید، 
اگر ریشــه یابی کنید مشاهده خواهید کرد که در دولت نهم و 
دهم شیرازه این مرکز مهم که حافظ حافظه تاریخی ما بود از 
هم پاشــید و مدیران آن وقت سازمان، اکنون به جرم به تاراج 
بردن بیت المال در پشــت میله های زندان هستند! برخوردی 
دیرهنگام یعنی نوشدارو بعد از مرگ سهراب! همچنین سازمان 
اوقاف و امور خیریه مسئولیت بزرگی در این زمینه دارد، چراکه 
بیشتر نسخه های خطی موجود وقفی است و یادداشت وقف در 

آن ها مشاهده می شود.
آیا این سازمان براساس رسالت خود بخش خاصی را برای این 
امرمهم اختصاص داده و هزینه ای کرده است؟ نقش مسئوالن 
امنیتــی و قضایی را هم نبایــد از نظر دور داشــت، زیرا اکثر 
ممالک دنیا در فرودگاه ها وخروجی هایشــان نظارت سنگینی 
براین امر دارند؛ درکشوری مانند عراق حتی خروج کتاب های 
چاپی هم ممنوع اســت؛ همچنین این قضاوت که بیش از 90 
درصد از آثارنفیس خطی از کشــورخارج شــده و باقی مانده 
نیز وضعیت مطلوبی ندارد، مبالغه آمیز بلکه اغراق آمیز است، 
چرا که بزرگانی همچون آیت اهلل العظمی مرعشی، همچنین 
آیت اهلل العظمی بروجردی و آیت اهلل العظمی گلپایگانی، عالمه 
امینی، سید محمد مشکات،حاج حسین ملک ومرحوم وزیری 
و مرحــوم محمد رمضانی صاحب انتشــارات کالله خاور- که 
درباره نقش ارزنده شــان در این زمینه کمتر ســخن به میان 
می آید - با نیت های خالصانه و با چنگ و دندان از میراث علمی 

مخطوط مان حفاظت کردند و رایگان در اختیار ما نهادند.
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خانواده های زندانیان را از بند نگرانی رها کنیم
یادداشت

مسئولیت بخش غیردولتی 
برای حل مشکل 

خانواده های زندانیان 
به نظر می رســد به منظور باالبردن میزان 
حمایت از خانواده زندانیان باید در کشــور 
قواعدی ایجاد کنیم که آحاد مختلف جامعه 
اعم از شــرکت ها، بنگاه ها و... در عین اینکه 
منافع خــود را پیگیری می کننــد بتوانند 
مشــکلی از مشــکالت موجود را حل کرده 
 و در راســتای منافــع جامعه حرکت کنند.

حکومت در این زمینه تا کنون موفق ظاهر 
نشــده اســت. زیرا تا به امروز در راســتای 
حمایــت از خانواده زندانیــان یا خود بطور 
مستقیم این کار را انجام داده که بالتبع هزینه 
بسیاری برای حکومت و مردم داشته ضمن 
اینکه عموماً مانند سایر فعالیت ها و اقدامات 
دولتی بهره وری باالیی هم نداشــته است. یا 
اینکه هر زمان خواسته از ظرفیت بخش های 
غیر دولتی و مردمی در خصوص حمایت از 
زندانیان و خانواده های آنان اســتفاده کند 
بیشتر به فعالیت های فرهنگی و برخی امور 
 ترویجی بی کیفیت دولتی روی آورده است. 
این در حالیســت که دولــت ها و حکومت 
ها ابزارهای بســیاری برای همراه ساختن و 
جهت دهی انگیزه و رفتار بخش غیردولتی 
و مردمی بمنظور پیگیری و حرکت در جهت 
منافع عمومی جامعه در اختیار دارند. استفاده 
دولت ها از این ساز و کارهای تنظیم رفتار که 
ما از آن به حکمرانی نرم نیز تعبیر می کنیم 
یعنی چگونه رفتار مطلــوب آحاد مختلف 
جامعه اعم از بنگاه ها/ افــراد/ نهادها و ... را 
در جهت رفتار مطلوب عمومی جامعه قرار 
دهیم. به عبارت ساده تر چگونه کاری کنیم 
که دولت ها منافــع و انگیزه های نهادها و 
شرکت ها و مردم را در راستای منافع عمومی 
جامعــه قرار دهند. مــا در اینجا برخی ایده 
هایی را که از جنس جهت دهی رفتار بخش 
غیردولتی و مردمی در جهت حل مشــکل 
زندانیان و خانواده های آنان است مرور می 
کنیم. البته طبیعی است که این پیشنهادها 
در حال حاضر بیشــتر به صورت ایده خام 
بوده و اجرای آن مســتلزم بررســی زوایای 
 مختلف و مالحظات اجرایی متعدد اســت.

مفهوم مســئولیت اجتماعــی در دنیا و نیز 
در حوزه کســب و کار بســیار مطرح است 
و ادبیــات گســترده ای دارد. با تکیه به این 
مفهــوم باید با ترویج مســئولیت اجتماعی 
بنگاه ها و شرکت های بزرگ، آن ها را ترغیب 
به حمایت از خانواده هــای زندانیان کنیم. 
در اینجــا منظور ما اکتفا بــه کار فرهنگی 
صرف نیســت؛ بلکه به این منظور است که 
باید قوانین و قاعده هایی توســط دولت ها 
طراحی شــود. به طور مثال می توان بگونه 
ای از شرکت هایی که از خانواده های زندانیان 
حمایــت می کنند یا چنــد زندانی بدهکار 
مالــی را آزاد می کنند تقدیر کرد به عنوان 
نمونه در جشنواره ای شرکت و بِرند شان را 
بعنوان شرکت هایی که مسئولیت اجتماعی 
خــود را مورد توجه داشــته اند مطرح و به 
جامعه معرفی کنیم. یا سازمان صدا و سیما 
می تواند زمان اندکی از آگهی های بازرگانی 
خود را صرف معرفی رایگان شرکت هایی کند 
 که به خانواده های زندانیان کمک می کنند. 
یا می توان قوانینی برای معنادار کردن اقتصاد 
زندان ایجاد کرد. در تمامی دنیا شــرایط به 
این صورت اســت که زندان ها می توانند با 
شرکت های مختلف قرارداد بسته و زندانیان 
بطــور داوطلبانه در ایــن قراردادها اقدام به 
فعالیت اقتصادی و تولیدی برای آن شرکت 
ها کنند. آن هم با شرایط حقوق و مزایایی که 
برای آن شرکت ها هم منافع و جذابیت داشته 
باشد و عالوه بر آن درصدی از آن حقوق برای 
کمک به منابع مالی زندان و درصدی نیز برای 
 خود زندانی و خانواده اش در نظر گرفته شود.

در مــورد خریــد خدمــت ســربازی هم 
می توان اقداماتی انجــام داد به این صورت 
که اگــر تعدادی خــاص از زندانیان جرایم 
غیرعمــد آزاد شــود، مقــدار مشــخصی 
می شــود. بخشــوده  ســربازی  دوران   از 

با این قواعد و راهکارهای نه چندان پیچیده 
و ســخت، می توان به انگیزه اقشار مختلف 
جامعه، افراد، نهادها، بنگاه ها، کسب و کارها 
و... برای حمایــت از زندانیان و خانواده های 

آنان جهت داد.

تحصیل ۴۶۳ هزار دانش آموز 
اتباع خارجی در ایران

 فارس: رئیــس مرکز امــور بین الملل و 
مــدارس خارج از کشــور وزارت آموزش و 
پرورش گفت: ۴6۳ هــزار دانش آموز اتباع 
خارجی در مدارس ایران تحصیل می کنند 
که از این تعداد ۴۳۳ هزار نفر، دانش آموزان 
اتباع افغانستانی هستند. غالمرضا کریمی با 
اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری درباره 
تحصیل دانش آموزان افغانستانی در مدارس 
ایران، گفــت: بعد از بیانــات مقام معظم 
رهبری، 115 هزار نفر بر تعداد دانش آموزان 

افغانستانی در مدارس ایران افزوده شد .

 محمد طاهری نژاد
 پژوهشگر حوزه سیاست گذاری 
 اقتصاد رفتار

خبر

رئیس سازمان حج و زیارت:
سفر کاروان های مدینه از 2۷ تیرماه آغاز می شود

مهر: رئیس سازمان حج و زیارت گفت: 
ســفر کاروان های مدینه قبل از 2۷ تیر 
ماه امســال آغاز می شود و تا 19 مرداد 
ادامه دارد و سفر کاروان های مدینه بعد 
نیز از هشتم مرداد آغاز می شود و تا 2۴ 

این ماه ادامه پیدا می کند.
حمید محمدی با اعالم این خبر اظهار 

کرد: نیمی از این کاروان ها مدینه قبل و نیمی مدینه بعد هستند. رئیس سازمان 
حج و زیارت یادآور شد: وزارت حج عربستان براساس تصمیم سازمان همکاری 
اسالمی سهمیه کشورها در حج را یک هزارم جمعیت آن ها اعالم کرده است، با 
این حال با رایزنی های صورت گرفته سهمیه کشورمان ۸5 هزار و 200 نفر تعیین 

شده است که البته بخشی از این رقم ویژه دست اندرکاران حج است.
وی گفت: با توجه به تخریب هتل های اطراف مسجدالحرام در راستای اجرای طرح 
توسعه حرم حضرت رســول )ص(، اسکان زائران در مدینه امسال با محدودیت 
هایی روبروست و به همین جهت امسال طول اقامت زائران در این شهر حداکثر 
6 روز است. محمدی اظهار کرد: صدور ویزای حجاج ایرانی از نیمه دوم خرداد ماه 

آغاز می شود و فرایند آن همچون سال قبل به شکل الکترونیکی است.

رئیس آموزش و پرورش شهرستان فسا خبر داد 
احتمال پرداخت دیه 

به دلیل قیچی کردن موی ۹ دانش آموز
ایلنا: رئیس آموزش و پرورش شهرستان 
فسا درباره نتیجه شکایت از معلمی که 
موی 9 دانش آموز را قیچی کرد، گفت: 
باید منتظر نتیجه حکم تخلفات اداری 
و دادگاه باشیم که در هفته آینده اعالم 
خواهد شد. مســلم امینی نژاد گفت: ما 
پرونده این معلم را بــه تخلفات اداری 

آموزش و پرورش فسا فرستادیم، ولی هنوز حکمی صادر نشده است. همچنین 
یکی از اولیا هم به دادگاه فسا شکایت کرده  بود که در آنجا نیز هنوز حکمی صادر 
نشده است، اما بزودی حکم صادر می شود. البته اآلن مدارس دیگر تعطیل شده اند 

و تا زمانی که حکم صادر شود، معلم به کار خود ادامه می دهد.
امینی نژاد ادامه داد: از میان این 9 دانش آموز، خانواده سه نفر از آن ها شکایتی 
نداشــته اند. والدین چهار نفر از دانش آموزان هم رضایــت دادند، اما دو خانواده 
هستند که شکایت دارند و همچنان پیگیر ماجرا هستند. به هر حال این معلم هم 
تخلف اداری کرده و هم به خاطر قیچی کردن موی دانش آموزان ممکن است، 
مشــمول دیه شود. رئیس آموزش و پرورش فسا از احتمال بازنشست شدن این 
معلم خبر داد و گفت: از آنجا که اولین بار است این اتفاق می افتد، من نمی توانم 
پیش بینی کنم که نتیجه حکم چه خواهد شد. از طرفی یک سال به بازنشستگی 
این معلم مانده بود، این امکان هست که با وجود رخ دادن این اتفاق معلم را با 29 

سال سابقه کار بازنشست کنند.

عضو مجمع نمایندگان استان مازندران:
دستگاه های اجرایی ۸۵ درصد خط ساحلی را 

تصاحب کرده اند
نمایندگان  خانه ملت: عضو مجمــع 
اســتان مازندران گفت: ۳۸۴ کیلومتر 
نوار ساحلی توسط دستگاه ها و شرکت ها 

مسدود شده است. 
عزت اهلل یوســفیان مال بــا تأیید این 
خبر که ۸5 درصد خط ساحلی توسط 
دستگاه های دولتی و شرکت ها تصاحب 

شــده است در بیان علل  ساماندهی نشدن سواحل دریای خزر و فراموش شدن 
تشکیل سازمان عمران ساحل و دریا که در این راستا مطرح شده بود، گفت: اغلب 
این برنامه ها فقط بر روی کاغذ باقی می ماند، ضمن اینکه سازمان ها و تشکیالتی 
نیز برای این موضوع تشــکیل شد که برای اجرای آن برنامه ریزی کردند، اما در 
عمل به این دلیل که قادر به آزادسازی سواحل نیستند تاکنون در جهت تحقق 

آن اتفاقی نیفتاده است.
نماینده مردم آمل و الریجان در مجلس شورای اسالمی، با یادآوری اینکه متولی 
آزادســازی سواحل دستگاه های دولتی هســتند، یادآور شد: تاکنون آزادسازی 
سواحل تنها در مورد خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه بابلسر اعمال شده است، 

اما برای سایر بخش ها این قدرت وجود نداشته است.

مدیرعامل انجمن اوتیسم عنوان کرد
اوتیسمی ها باید از سربازی معاف شوند

فــارس: مدیرعامل انجمن اوتیســم 
بزرگ ترین مشکل پیش روی افراد مبتال 
به اوتیســم را خدمت ســربازی آن ها 
دانســت و گفت: این افــراد نمی توانند 
فضای نظامی را به درستی درک کنند 

و توانایی تشخیص خطر را ندارند.
سعیده صالح غفاری افزود: این کودکان 

حتی در ســاده ترین مهارت های زندگی مانند غذا خوردن دچار مشکل بوده و 
باید ساعت ها در این زمینه آموزش ببینند تا بتوانند به این مهارت ها دست یابند.

مدیرعامل انجمن اوتیسم ایران ادامه داد: از اسفند سال گذشته با ارتش و نیروهای 
مسلح جلساتی را برگزار کرده ایم و به آن ها اعالم داشتیم که بیماری اوتیسم را 
بهتر بشناسند و طیف اوتیسم در این مراجع تعریف دقیق علمی داشته باشد تا این 

بیماران بتوانند از نهادهای نظامی کارت معافیت سربازی دریافت کنند.
وی تصریح کرد:  این افراد پس از گذراندن کمیسیون های پزشکی سازمان نظام 
وظیفه با مشکل روبه رو می شوند و به آن ها اعالم می شود که تنها معاف از رزم 

بوده و می توانند به انجام خدمت سربازی بپردازند.
غفاری در پایان گفت: ما از تمام سیاستمداران دولتی می خواهیم که در راستای 
تحقق حقوق این بیماران اقدام کنند و با تیم پزشکی نیروهای مسلح مذاکراتی 

انجام شود تا این افراد از معافیت کامل برخوردار شوند.

مدیرکل آموزش های فنی و حرفه ای 
وزارت آموزش و پرورش:

ظرفیت هنرستان های دولتی پاسخگو  نیست 
تسنیم: مدیــرکل آموزش های فنی و 
حرفــه ای وزارت آمــوزش و پرورش با 
اشــاره به اینکه مدیران هنرستان های 
دولتــی و غیردولتــی می توانند برای 
معرفی رشته های هنرستانی به مدارس 
دولتی بروند، گفت: با ســه ساله شدن 
دولتی  بخــش  ظرفیت  هنرســتان ها 

پاســخگوی متقاضیان نیست. محســن حسینی مقدم در پاســخ به اینکه آیا 
هنرستان های غیردولتی مجاز به حضور در مدارس دولتی و معرفی خود هستند، 
اظهار کرد: با توجه به اینکه دانش آموزان پایه نهم باید انتخاب رشته انجام دهند، 
از مدیران هنرستان ها خواسته ایم با حضور در دوره متوسطه اول نسبت به معرفی 

رشته های هنرستانی اقدام کنند.
وی افزود: براین اساس مدیران هنرســتان های دولتی و غیردولتی با حضور در 
دوره متوسطه اول رشته های هنرستانی را برای دانش آموزان و خانواده ها تشریح 
می کنند و براین اساس دانش آموزان را برای ادامه تحصیل در هنرستان ها تشویق 

خواهند کرد.
حســینی مقدم ادامه داد: یکی از برنامه های وزارت آموزش و پرورش سوق دادن 
دانش آموزان به ســمت رشته های هنرستانی اســت و با توجه به اینکه در سال 
تحصیلی 9۸-9۷ هنرستان ها سه پایه می شوند و ظرفیت موجود در بخش دولتی 
پاسخگو نیست، در نظر داریم دانش آموزان را به سمت هنرستان های غیردولتی 

هم سوق دهیم.
حسینی مقدم تصریح کرد: به دلیل آنکه هزینه هنرستان های غیردولتی باالست، 
خانواده ها تمایل زیادی به ثبت نام فرزندانشان ندارند و علت باال بودن هزینه ها نیز 

به دلیل دروس کارگاهی در هنرستان هاست.

شــیروان   احمدی  مریم  جامعه/   
صداي دلنواز ربناي قبل اذان، همه شــهر 
را با شــوري معنوي به تالطم مي اندازد تا 
هر کسي هر جاي شهر که هست، لحظه 
اذان، خودش را برســاند به خانه، به سفره 
افطــار؛ به آنجا که تمام خانــواده دور هم 
جمع مي شــوند. چقدر گرم است خانه اي 
که تمام اعضایش دلشــان بــه بودن کنار 
هم گرم است. بي چشم انتظاري، بي دلهره، 
بي انتظاري تلخ... چه کسي مي داند در دل 
دخترکي که ماه هاســت حسرت شنیدن 
صداي کلیدهاِي پشــت درِ پدر به دلش 
مانده، چه مي گذرد؟ چه کسي درک مي 
کند آشوب دل زني تنها را که با تمام جان 
خســته اش چنگ مي زند به زندگي از هم 
گســیخته؟ فکرش تجمعي از بدهکاري  
به طلبکارها، اجاره هــا و قبض های مانده 
و خورد و خوراک بچه هاســت. چه کسي 
حامي دختر دم بختي اســت که دغدغه 
خرج و مخارج مختصر جهیزیه ای، روحش 
را مچاله مي کند؟ جوان تازه به خدمت رفته  
چطور دلش از فرســنگ ها دورتر بي قرار 
خانواده تنهایش نباشد؟ کسي که خودش 
را بعد از آن اشتباه تلخ پدر، حامي خانواده 
مي دانست و حاال نمي تواند باشد که حامی 

مادر و خواهرش باشد.
امروز روز حمایت از آن هاست. روز حمایت 
از تمامی خانواده های زندانیان، روز نسیم 

مهر...

 توانمند سازی خانواده هـــای 
زندانیان محتاج توجه است

منتظــر،  مهــران 
از  یکی  مدیرعامل 
مراکزی اســت که 
بــرای خانواده های 
به صورت  زندانیان 

شبانه روزی تالش می کند. انجمن حمایت 
از خانواده زندانیان مرکز، پناهی است برای 
خانواده هایی که سرپرســت خود را به هر 
دلیلی از دســت داده انــد. او از اقدام های 
این نهاد برای کمــک به خانواده زندانیان 
می گوید: حوزه مددکاری در محل مالقات 
زندانــی با خانــواده در تمامــی زندان ها 
فعال اســت. در آنجا زندانیــان نیازمند را 
شناســایی کرده و تشکیل پرونده صورت 
می گیرد. بعد نماینده ای از انجمن به همراه 
خیرین به محل سکونت خانواده ها رفته و 
وضعیت آن ها از نزدیک برای تعیین میزان 
آســیب پذیری و نیازمندی هــای مادی و 
معنوی و فرهنگی رصد می شــود. موارد 
در کمیســیون مددکاری مطرح و میزان 
کمک و پرداخت مستمری، کمک هزینه 
اجاره مسکن و سایر اقدام های اورژانسی یا 
غیراورژانسی تعیین می شود. همین طور 
فرزندان آن ها نیز تحت پوشش کمک های 
آموزشی قرار می گیرند. این کمک ها تأمین 
داروی بیمــاران این خانواده هــا یا تهیه 

شیرخشک فرزندان را نیز شامل می شود.
منتظر در ادامه می گوید: حدود 60درصد 
از زندانیان کشــور متأهل و حداقل دارای 
یک فرزند هستند. فرد زندانی مجرم بوده 

و باید دوران محکومیتش را طی کند، اما 
خانواده اش تقصیری ندارند و نباید فشــار 
مضاعفی بــر آن ها وارد شــود. به همین 
منظور 210 انجمن در کنار سایر نهادهای 
حمایتی مانند کمیته امداد در کشور فعال 
هستند تا فریادرســی برای این خانواده ها 
باشند. بخصوص اینکه پس از زندانی شدن 
سرپرست انسجام خانوادگی از بین رفته و 
طبق آخرین آمار 20درصد این خانواده ها از 

هم پاشیده می شود.
او به نقش اثرگذار زن در این خانواده ها نیز 
اشــاره و اضافه می کند: در این خانواده ها 
مادر، سرپرست خانواده محسوب می شود 
و بایــد نیازهای مادی و معنوی خانواده را 
تأمین کند. اگر خــود دارای کمبودهایی 
باشــد، قطعاً نمی تواند بخوبی نقشش را 
اجرا کند. الزم اســت که نهادهای متولی 
در راســتای ارائه خدمــات اجتماعی به 
خانواده زندانیان فعالیت هایشان را با جدیت 

بیشتری دنبال کنند.
مدیرعامل انجمــن حمایــت از خانواده 
زندانیان مرکز درباره لزوم توانمندســازی 
این خانواده هــا نیز حرف هایــی دارد. او 
می گوید: ایجاد اشــتغال بــرای خانواده 
زندانیان بــرای کاهش جمعیت کیفری و 
نیز بازگشت مجدد زندانیان به زندان مؤثر 
است. بویژه اینکه این خانواده ها مشکالت و 
بحران های زیــادی در زندگی دارند و نیاز 
است مسئوالن مؤثر در تصمیم گیری های 
کالن، برای اشــتغال در جامعه بخصوص 

برای جوانان تالش بیشتری کنند.

 چتر حمـایتی کمیته امــداد بر 
سر 34هزار خانوار زندانی

زندانی شــدن سرپرســت خانواده زمینه 
بروز آســیب های اجتماعی فراوانی برای 
اعضای خانواده فراهم می کند. آسیب هایی 
جبران ناپذیر که ســبب شــد حدود 20 
سال قبل هیئت دولت با هدف جلوگیری 
ازهم پاشــیدگی کانون خانــواده زندانی و 
کاهش زمینه بروز آســیب های اجتماعی؛ 
کمیته امداد امام خمینی)ره( را به عنوان 
نهادی مسئول برای حمایت از خانواده های 
زندانیان و افراد تحت پوشش آنان انتخاب 

کند.
فاطمه رهبر، معاون 
حمایت کمیتــــه 
امداد امام خمینـی 
هــزار   ۳۴ از  )ره( 
خانواده ای می گوید 

که بــه دلیــل زندانی بودن سرپرســت، 
تحت پوشــش این نهاد هستند. او درباره 
نوع خدمات ارائه شــده به این خانواده ها 
می گوید: آن ها کمک معیشــت دریافت 
کرده یا از ســایر خدمات حمایتی کمیته 
امداد)ره( مانند وام خود اشتغالی همانند 

مددجوهای عادی استفاده می کنند. 
وظیفه این ســازمان اســت کــه با توجه 
به مشــکالت اقتصادی تا تعیین تکلیف 
سرپرست خانواده از خانواده حمایت کند. 
البته برخــی از این زندانیان بــه اعدام یا 
حبس ابد محکوم می شوند و عمالً خانواده 
از لحاظ اقتصادی نمی تواند تأمین معاش 
خود را بر عهده بگیرد که تا زمان مورد نیاز 
تحت پوشش خدمات این سازمان هستند. 
به محض آزادی زندانــی خانوار کمک ها 

قطع نمی شود. 
پس از آزادی سرپرســت، بــرای توانمند 
ســازی او از طریق آموزش هــای فنی و 
حرفه ای اقدام شده و با پرداخت وام اشتغال 

از آن ها حمایت می شود.

 مواد مخدر؛ مهم تریـــن عامل 
زندانی شدن سرپرستان خانوار

رهبر از استان های دارای بیشترین تعداد 
خانواده زندانیان تحت پوشــش نیز خبر 
می دهد و می گوید که استان های خراسان 
رضوی، اصفهان، تهــران، کرمان، فارس و 
سیستان و بلوچستان بیشترین مددجوهای 
این سازمان را شــامل می شوند و بیشتر 
جرایمی که سرپرست آن ها را گرفتار زندان 

کرده است، موضوع مواد مخدر است. 
به همین دلیل نیاز اســت که مســئوالن 
و متولیــان به این مشــکل توجه، دقت و 
رســیدگی بیشتری داشته باشــند. افراد 
درگیر با این معضل هم بدانند که تبعات 
این آسیب به کل آحاد جامعه و قبل از همه 

به خانواده خودشان می رسد.

در بند بودن سرپرست خانوار آسیب های 
بســیاری برای تک تک اعضای خانواده به 
همراه دارد. برای همین است که نهادهای 
مختلف از بهزیستی گرفته تا کمیته امداد 
و انجمن هــا و خیریه های متعدد همه در 
تالش هســتند تا گوشــه ای از این درد را 

مرهم باشند. 
مسئله ای که در اذهان تجمیع و یکپارچه 
شدن این کمک ها را برای خدمات رسانی 

بهتر به وجود می آورد.
اما معاون حمایت ســازمان کمیته امداد 
امام خمینی)ره( با این کار مخالف اســت. 
او توضیــح می دهد: هماهنگــی و تعامل 
برای جلوگیــری از مــوازی کاری الزم و 
حتی ضروری اســت. در سالیان گذشته 

به دلیل اینکه سازمان های 
اطالعاتــی نهادهــا با هم 
در ارتبــاط نبودنــد موارد 
بسیاری مشــاهده می شد 
که یک مددجــو از دو جا 
می کرد  دریافت  مستمری 
و برخــی خانواده ها تحت 
پوشــش هیچ نهادی قرار 
نمی  گرفتنــد؛ امــا حاال با 

پیشــرفت فناوری  این مشــکالت دیده 
نمی شــود. می توان با امکانــات جدید از 
موازی کاری ها پیشگیری کرد، اما باید در 
رأس، همگی از سیاســت واحدی پیروی 

کنند.
برای جلوگیری از موازی کاری ها باید اقدام 
هایی انجام شــود، اما تجمیع همه آن ها 
ضروری نیست زیرا جامعه هدف هر کدام 

از نهادها مشخص و متفاوت است.
شــاید یک اتفاق ناخواسته، یک تصمیم 
نادرست از روي خشم یا تنها یک تصادف، 
انسان هاي گناهکار و حتي گاهي بي گناه را 
بِکشد تا پشت میله هاي زندان. چقدر خوب 
است اگر قبل از هر قضاوتي به خانواده هایي 
فکر کنیم که بي سرپرســت بــا روزگاري 

سخت، دست و پنجه نرم مي کنند. 
مبــادا کاري کنیم یا حرفي بزنیم که دلي 
بشکند و آهي بلند شود. فراموشمان نشود 
مــا از گذشــته آنان و از آینــده خودمان 

بي خبریم.

ایجاد اشتغال برای 
خانواده زندانیان 

در کاهش جمعیت 
کیفری و بازگشت 
زندانیان به زندان 

مؤثر است

بــــــــرش



w w w . q u d s o n l i n e . i r
شنبه  5 خرداد 1397  10 رمضان 1439 26 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8694      

روزنامـه صبـح ايـران

سرمايه گذارى 9 هزار ميليارد ريال در حوزه آب بوشهر  بوشهر- قدس: وزير نيرو با بيان اينكه 9000 ميليارد ريال اعتبار در چهار طرح حوزه آب استان بوشهر سرمايه گذارى مى شود، گفت: 
براى شيرين كردن آب نيز نيازمند يك سرى تغييرات قانون بودجه هستيم تا اعتبار مورد نياز آن تأمين شود. رضا اردكانيان در نشست بررسى مشكالت صنعت آب و برق استان بوشهر افزود: اين طرح ها 

شامل سدهاى خائيز، دشت پلنگ و دالكى و شبكه انتقال آب از سد باغان به جم است كه سد دالكى در دست ساخت است و عمليات اجرايى مابقى طرح ها آغاز شد.

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

يزد/ سميه شرف دينى يزد سال هاست 
نرم  پنجه  ريزگردها دست  با مشكل  كه 
مى كند و در محاصره كوير، معادن شن 
ماسه، كارخانجات و صنايع آالينده  قرار 
هاست  مدت  آن  آسمان  رنگ  و  دارد 
است. گرويده  خاكسترى  به  آبى  از  كه 
 يزد با چالش هاى مهمى چون خشكسالى 
ريزگردها و صنايع آالينده روبه روست و بنا 
بر آمار مسئوالن ساالنه بيش از 4860 نفر 
در استان فوت مى كنند كه فوت 230 نفر 

آن ها براثرآلودگى هواست. 
در يزد، اين شهر صنعتى، تا دلتان بخواهد، 
كارخانه كاشى وســراميك قد كشيده و 
دردورتا دور شــهر به جاى اينكه كمربند 
سبز قرار گرفته باشد، كارخانه هاى عظيم  
كاشى و ســراميك و فوالد سبز شده اند. 
تكميل نهايى كمربند ســبز شهر سال ها 
در گرو تأمين بودجه اســت و مالچ پاشى 
و درختكارى در شــرايط خشكسالى، راه 

مقابله با ريزگردهاى يزد نيست.

 ريزگردهاى جديد
استاد دانشكده منابع طبيعى 
و كوير شناســى استان در 
گفت وگو بــا خبرنگار قدس 
اظهار داشت: يزد يك استان 
كويرى وصنعتى اســت به 
مشــكالت  دليل  هميــن 
آب  كمبود  و  خشكســالى 
نمود بيشترى در اين استان 

دارد.
اختصاصى  دكترمحمدرضا 
افزود: يكى از مهم ترين علل 
كم آبى و به وقوع پيوســتن 
ريزگردهــا درشــهر، عامل 
انســان اســت كه مداخله 
تخريبــى درطبيعت دارد و خشكســالى 
مهمترين عامل وقوع ريزگردها در استان 

است. 
وى تصريح كرد: اخيرا ريزگردهاى جديدى 
به ريزگردهاى قبلى استان اضافه شده كه 
به ريزگردهــاى صنعتى و معدنى معروف 
است. با گسترش نا متوازن معادن وصنايع 
دراين اســتان عالوه بر افزايش بهره ورى 
از ايــن صنايع، خشكســالى و ريزگردها 

دراســتان بيشتر شده  و توسعه ناهمگون 
وغير متناسب صنعت در استان اين توازن 

و تعادل را به هم زده است. 
اختصاصى خاطرنشان ساخت: ريزگردهاى 
معادن شــن و ماســه گونــه جديدى از 
ريزگردها هستند كه توســط جاده هاى 
خاكى معادن درحال توليد هستند. معادن 
و صنايع بايد با ساخت جاده هاى آسفالتى، 
جاده هاى شنى محلول پاشى، سنگ ريزه 
و سنگ فرش كردن جاده ها ريزگردهاى 
صنعتى و معدنى را كنترل كنند؛ وگرنه با 
كنترل نشدن آن ها شرايط بسياربدى براى 

استان رقم خواهد خورد.

 درختكارى راه مقابله نيست 
اســتاد دانشگاه كويرشناســى يزد گفت: 
دربحث مقابلــه با ريزگردهــا اقدام هاى 
مناسبى توسط محيط زيست استان واداره 
منابع طبيعى انجام شده كه طرح احياى 
بيولوژيــك و طرح اســتفاده از درختان 
سازگار با شــرايط اقليمى استان دردست 

اقدام است. 
اختصاصــى افــزود: با توجه به شــرايط 
خشكسالى هاى پى در پى استان، استفاده 
ازروش مالچ پاشــى بــراى مهارريزگردها 
مناســب نيســت چون خود مالچ در اثر 
گذشــت زمان دچار شكســتگى شده و 
توليد ريزگرده مى كند و با توجه به شرايط 

كم آبى استان، كاشــت درخت و توسعه 
درختكارى در استان  براى مهار ريزگردها 
نيز در استان مناسب نيست، بلكه ساخت 
باد شــكن غير زنده و ســاخت ديوارهاى 
چينــه اى و گلــى از مهم ترين روش هاى 
كنترل ريزگردها در استان در اين مقطع 

زمانى است.

 خشكسالى 
مديركل مديريت بحران اســتان يزد در 
گفت وگو با خبرنگار قدس اظهارداشــت: 
منشأ ريزگردهاى اســتان عوامل داخلى 
است و اين استان به دليل اينكه سال هاى 
سال اســت با بحران خشكسالى روبه رو 
بوده، اين خشكسالى ها باعث پديد آمدن 

بحث ريزگردها دراستان شده است.
محمد هادى هادى نسب افزود: سال هاى  
گذشته براى مهارريزگردها دراستان توسط 
اداره محيط زيست ومنابع طبيعى استان 
اقدام هاى خوبى صورت گرفته كه برخى از 
اين اقدام ها در آينده، تأثيرگذارخواهد بود. 
وى تصريــح كــرد: كانال هــاى بــادى 
درنظرگرفته درمسيرباد  هاى غالبى استان 
و ايجاد درختكارى در شهرستان هاى عقدا 
و بافــق اردكان روند رو به رشــد ومثبتى 
داشــته و ديگر اينكه دســتگاه هايى كه 
عضو كميته مبارزه با ريز گردهاى استان 

هستند، اقدام هاى خوبى انجام داده اند.

مديركل مديريت بحران استان درخصوص 
مالچ پاشى اراضى استان گفت: اداره محيط 
زيست استان با مالچ مخالف است به دليل 
اينكه خود مالچ پاشى براى تثبيت شن هاى 
روان   در آينــده باعــث توليــد ريزگرده 
مى شود، ولى ساخت فضاى سبز دراستان 
براى مقابله با كاهش ريزگردها مناســب 
است كه متأسفانه استان با بحران آب روبه 

روست و اين روش هم پاسخگو نيست. 

 اراضى بيابانى
مديــركل منابع طبيعى اســتان يزد در 
گفت وگو با خبرنگار قدس اظهارداشت: از 
مجموع 7/4 ميليون هكتار مساحت استان 
يزد نزديك به 2 ميليون و 600 هزار هكتار 

اراضى بيابانى است.
محمدرضا آخوندى درخصوص مشكالتى 
كــه در راه بيابــان زدايى اســتان وجود 
دارد، اظهارداشت: جدا از شرايط نامساعد 
اكولوژيكــى و همچنين تخصيص نيافتن 
اعتبــار در خور در اجراى امر بيابان زدايى، 
مشكالت ديگرى از جمله خشكسالى هاى 
مــداوم در دو دهه گذشــته، بهره بردارى 
غيراصولى و ناپايــداراز منابع آب و خاك 
و پوشش گياهى، رشــد ناموزون شهرها 
و تمركزجمعيــت در حوزه هــاى آبخيز 
با ظرفيت هــاى محدود، بخشــى نگرى 
دســتگاه هاى متولى مديريت آب و خاك 
ونبود طرح آمايش ســرزمين از مهم ترين 
مشــكالت در مقابله با بيابان زايى استان 

است.

 كمربند سبزدر گرو تأمين اعتبار
مديركل منابع طبيعى استان درخصوص 
طرح كمربند سبز استان نيز اظهارداشت: 
طرح كمربند سبز شــهر يزد از سال 78 
كليد خورده ودر اين طرح نهالكارى بيش 
از 2000 هكتــار انجــام شــد و در طول 
سال هاى گذشــته بيش از 300 هكتار از 
اين طرح اجرا شــده اســت و علت كامل 
اجرا نشــدن اين طرح تخصيص نيافتن 
اعتبار مورد نيــاز اجراى طرح، تخصيص 
نيافتن منابع آبى مورد نياز طرح و واگذارى 
و تغييــر كاربرى اراضى محــدوده طرح

 است.

قدس از انتشار ريزگردهاى جديد گزارش مى دهد 

«ريزگرد هاى معدنى» ارمغان توسعه صنعت يزد 

 سه ماه حقوق معوقه كارگران هپكو اراك پرداخت شد
هماهنگى  معاون  ايرنا:   اراك- 
امور اقتصادى و توســعه منابع 
استاندارى مركزى گفت: سه ماه 
از حقوق معوقه كارگران شركت 
هپكو اراك با پيگيرى استاندارى 

مركزى پرداخت شد.
ســعيد فرخــى افــزود: درپى 
كارگــران  اخيــر  اعتــراض 
هپكــو نشســت ويــژه اى بــا 
حضــور وزير صنعت، معدن و تجارت، مســئوالن ســازمان خصوصى ســازى 
كشــور، اســتاندار مركــزى و نمايندگان مــردم اراك، كميجــان و خنداب در 
مجلس شــوراى اســالمى در تهران تشكيل شــد كه يكى از مصوبات مهم آن 
پرداخت معوقات حقوق كارگران اين واحد صنعتى تا پايان روز ســوم خردادماه 

 بود.
وى توضيــح داد: مبلغ 75 ميليارد ريال به عنوان حقوق معوقه كارگران هپكو به 

حساب آنان واريز شده است.

كمبود سرمايه 350 طرح صنعتى در مازندران را راكد كرد
سارى- قدس: مديركل صنعت،معدن و تجارت مازندران گفت: هم اكنون 350 
طرح صنعتى در اين استان با وجود پيشرفت فيزيكى بيش از 60 درصد به دليل 

نداشتن سرمايه ثابت نيمه كاره رها شده است.
محمد محمدپور عمران در نشست شوراى اشتغال مازندران در سارى افزود: حدود 
8000 ميليارد ريال سرمايه گذارى بخش خصوصى براى اين پروژه هاى نيمه كاره 

بدون استفاده مانده است.
وى با اشــاره به اينكه اعتبار مورد نياز بــراى تكميل اين طرح ها افزون بر 4000 
ميليارد ريال اســت، اضافه كرد: با تكميل واحدهاى توليدى و صنعتى فوق براى 

5000 بيكار ايجاد اشتغال مى شود.
محمد پورعمران پيشــنهاد كرد تا با تغيير پرداخت تسهيالت اشتغال فراگير از 
سرمايه در گردش به سرمايه ثابت زمينه براى تأمين تسهيالت مورد نياز براى اين 

واحدها تأمين شود.
وى گفت: واحدهاى صنعتى نيمه كاره فوق تاكنون از هيچ تســهيالتى استفاده 

نكردند.

آبراه قديمى در عالى قاپوى اصفهان كشف شد
اصفهان- قدس:  مديركل ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى اصفهان از 
كشف يك آبراه و حوض سنگى قديمى در پشت بام ضلع شمالى عمارت عالى قاپو 

در ميدان تاريخى امام (نقش جهان) اين شهر خبر داد.
فريدون اله يارى اعالم كرد: در جريان كار باستان شناسى مسيرهاى آبرسانى به 
حوض ميانى ايوان عالى قاپو و پس از آوار بردارى پشت بام ضلع شمالى اين عمارت 

تاريخى، يك حوض سنگى قديمى كشف شد.
وى با بيان اينكه اين حوض سنگى در ابعاد 110 در 86 سانتى متر و به عمق 40 
سانتيمتر است، افزود: اين حوض متصل به يك آبراه سنگى است و مسير آبرسانى 

را به يك چاه در همان نزديكى وصل مى كند.

خسارت 726 ميليارد تومان خشكسالى به كشاورزى سيستان
زاهدان- قدس: رئيس سازمان 
جهاد كشــاورزى سيســتان و 
خشكسالى  گفت:  بلوچســتان 
726 ميليارد تومان به كشاورزان 
سيســتان  منطقه  دامپروران  و 
زابل،  شهرســتان هاى  شــامل 
زهك، هيرمند، نيمروز و هامون 
در سال زراعى 97- 96 خسارت 

وارد كرد.
مجتبى پيرى اظهار كرد: 2 دهه بروز خشكسالى در سيستان و بلوچستان بويژه 
سال زراعى جارى خسارت جدى را به بخش كشاورزى اين استان وارد كرده است.
وى ادامه داد: از مجموع 242 هزار هكتار اراضى دشت سيستان 160 هزار هكتار 
آن قابل كشــت است كه همه ساله به دليل محدوديت هاى آبى سطح زير كشت 

كاهش چشمگيرى مى يابد.
وى افــزود: كاهش بارندگى و نبوِد آورد آب از رودخانه هيرمند در ســال زراعى
 97 -96 سبب شد تنها 49 هزار هكتار زمين هاى كشاورزى و 2000 هكتار باغات 
منطقه زير كشت محصوالت كشاورزى برود كه آن ها نيز براثر خشكسالى شديد 

100 درصد دچار خسارت شدند.

مرز «شيخ صله» در كرمانشاه بازگشايى شد
كرمانشاه- ايســنا: فرماندار 
ســرگيرى  از  باباجانى  ثــالث 
مبادالت تجارى در مرز شــيخ 

صله اين شهرستان خبر داد.
صادق خــدادادى با اشــاره به 
بسته شدن مرز شــيخ صله از 
اظهاركرد:  گذشته،  سال  بهمن 
مسئولين عراقى سال گذشته به 
صورت يكطرفه و به دليل پاره اى 

از مسائل داخلى اقدام به بستن اين مرز كردند.
وى افــزود: با رايزنى مقامات اســتانى كه از طريق وزارت كشــور و امور خارجه 
انجــام گرفت، دولت عراق با از ســرگيرى مبادالت تجــارى در اين مرز موافقت 

كرد.
فرماندار ثالث باباجانى با بيان اين كه دولت عراق دوم خرداد بازگشايى مرز شيخ 
صله را اعالم كرد، گفت: مبادالت تجارى اين مرز از روز ســوم خرداد از سرگرفته 

شد.

خارجى ها 70 مگاوات برق در 
يزد توليد مى كنند

يزد- ايرنا: مديرعامل شركت برق منطقه اى 
يــزد گفت: با توجــه به پيشــرفت فيزيكى 
نيروگاه هاى خورشيدى در حال ساخت استان 
از سوى سرمايه گذاران خارجى، ظرفيت اين 
نيروگاه ها تا پايان سال 1397 به 70 مگاوات 

مى رسد. 
محمدحسن صباغ زادگان افزود: اين نيروگاه ها 
با مشاركت سرمايه  گذاران آلمانى، ايتاليايى، 

فرانسوى و يونانى ساخته مى شود.
وى ادامه داد: براى كمك به پيك بار مصرف 
برق اســتان در تابستان سال 1397، ظرفيت 
چهار نيروگاه خورشيدى با 33/5 مگاوات وارد 
مدار شــد. مديرعامل برق منطقه اى يزد اين 
نيروگاه ها را شــامل 10 مگاواتى نور اشكذر، 
10 مگاواتى پژواك اردكان، 10 مگاواتى غدير 
مهريز و 3/5 مگاوات مكسان دهشير تفت ذكر 

كرد.
وى بيان كرد: تاكنون 20 سرمايه گذار در اين 
استان براى خريد تضمينى 20 ساله با مجموع 
200 مــگاوات با ســازمان انرژى هاى تجديد 
پذير، قرار داد منعقد كردند كه اين نيروگاه ها 

در مرحله ساخت هستند.

لرستان با 5000 اثر تاريخى، يك 
اثر ثبت شده جهانى ندارد

خرم آباد- قدس:  فرمانــده يگان حفاظت 
ميراث فرهنگى با اشــاره به اينكه لرستان با 
5000 اثــر تاريخى يك پانزدهم آثار تاريخى 
شناخته شــده كشــور را كه 32 هزار مورد 
هســتند به خود اختصاص داده است، گفت: 
لرستان زيستگاه اوليه بشر بوده، اما يك اثر هم 

به ثبت جهانى نرسيده است.
سرهنگ دولتشاهى در همايش هفته ميراث 
فرهنگى با بيان اين كه با بررســى هاى انجام 
شده، قدمت اين سرزمين 57 هزار سال عنوان 
شده است، افزود: لرستان يكى از زيستگاه هاى 
انســان بوده و اهميت آن به قدرى است كه 
يكــى از غرفه هاى مــوزه لوور را بــه آثار آن 

اختصاص داده اند.
وى با اشــاره به اينكــه لرســتان را يكى از 
زيســتگاه هاى حيات اوليه انســان مى دانند، 
افزود: با اين حال تاكنون نتوانسته ايم يك اثر 

آن را به ثبت جهانى برسانيم.

انگيزه پرورش كرم ابريشم در 
گيالن با افزايش قيمت خريد آن 
رشت- قدس:  رئيس مركز توسعه نوغاندارى 
كشور بابيان اين كه مقرر شده كه امسال قيمت 
خريد تضمينى افزايش يابد، گفت: اين رشد 
110 درصدى عامل ايجاد انگيزه براى پرورش 

كرم ابريشم در ميان مردم شد.
على اصغر داداش پور با اشــاره بــه واردات نخ 
ابريشم، تصريح كرد: با دريافت مجوز افزايش 
تعرفه واردات نخ ابريشم امسال تعرفه واردات 
نخ ابريشــم از 15 به 26 درصد افزايش  يافته 

است.
وى با تأكيد به اينكه رشد درخت توت در هر 
منطقه آب هوايى كه تنها غذاى كرم ابريشم 
است مى تواند باعث پرورش كرم ابريشم شود، 
گفت: با توجه به شــرايط كشاورزى كشور و 
وجود مناطق نوغان خيز مى تــوان با رويكرد 
همراه  نوغان دارى  كوچك مقياس،  كشاورزى 
با ساير مشاغل باعث ايجاد شرايط درآمدى و 

اشتغال روستايى و عشايرى شود.

خبر

تكميل نهايى 
كمربند سبز شهر 
در گرو تأمين 
بودجه است و 
مالچ پاشى و 
درختكارى در 
شرايط خشكسالى 
راه مقابله با 
ريزگردهاى يزد 
نيست

بــــــــرش

بى تدبيرى مسئوالن استان هاى غربى كشور 
براى كنترل سيل بار ديگر خسارت بار شد

گزارش خبرى

 قدس  روزهاى اخير بــارش باران بهارى بار 
ديگر بيشــتر شهرهاى كشــور را طراوتى تازه 
بخشيد و موجب خوشحالى كشاورزان شد. البته 
اين بارش ها كه اغلب به صــورت رگبارى بود، 
مشكالتى را نيز در برخى شهرها به وجود آورد.  
سازمان هواشناسى كشور اواسط هفته گذشته 
هشدارهايى را براى وقوع بارش ها، رگبار و رعد 
و برق كه منجر به آب گرفتگى معابر و خيابان ها 
مى شود را براى استان هاى غربى و مركزى كشور 
اعالم كرده بود و پيرو آن به تمهيدات الزم براى 
كاهش خســارت هاى احتمالى نيز تذكر جدى 
داده بود، اما با اين وجود باز برخى از شــهرها از 

آبگرفتگى ها در امان نماندند. 

 آسيب به 20 روستاى تكاب
بارش هاى اخير در آذربايجان غربى خسارت هاى 
بســيارى را به بار آورد. بــارش باران و تگرگ و 

جارى شــدن ســيالب در تــكاب طبق گفته 
فرماندار اين شهرستان به مزارع، باغ ها و اماكن 
دامى 20 روســتاى اين شهرستان خسارت زد.  
على مكرمى گفت: 12روســتاى بخش تخت 
سليمان و هشت روستاى بخش مركزى دچار 

خسارت ناشى از سيل شدند.

 خسارت 7500 ميليون ريالى در بوكان
ســيالب در بوكان به بخش هاى كشــاورزى و 
اماكن عمومى اين شهرستان منجر به خسارت 

7500 ميليون ريالى شد.

 خسارت 20ميليارد ريالى در اهر
شدت بارش ها در برخى نقاط استان آذربايجان 
شــرقى منجر بــه راه افتادن ســيل شــد و 
خســارت هايى را بر جاى گذاشت. طبق گفته 
فرماندار اهر، وقوع سيل در روستاهايى از جمله 

«باللى قشــالق»، «سارى سولى»، «نجف خانلو»، 
«دميرتپه» و «سيدلو» 20 ميليارد ريال خسارت 
به زيرساخت ها و واحدهاى مسكونى آن ها وارد 
كرد.  زاهدمحمودى همچنين از تلف شدن 50 
رأس دام سبك و سنگين خانواده هاى روستايى 

سيل زده اين شهرستان نيز خبر داد.

 آبگرفتگى تقاطع هاى غيرهمسطح در همدان
در همدان روز پنجشنبه شدت بارش ها به قدرى 
بود كه منجر به آبگرفتگى معابر بويژه زيرگذرها و 

تقاطع هاى غيرهمسطح همدان شد كه به دنبال 
آن گرفتارى تعدادى از خودروها و نيز شهروندان 

در ميان سيالب را به همراه داشت.

 ايراد فنى طرح هاى كرج علت آبگرفتگى
آبگرفتگى در كرج پس از بارش هاى رگبارى هر 
بار منجر به نارضايتى مردم مى شود و سرپرست 
شــهردارى كرج در همين رابطه از وجود ايراد 
فنى در برخى طرح هاى شــهرى كرج خبر داد 
و بر بررسى و بازنگرى در اين پروژه ها تأكيد كرد.

خبر

از مسائل داخلى اقدام به بستن اين مرز كردند.

حضــور وزير صنعت، معدن و تجارت، مســئوالن ســازمان خصوصى ســازى 

مجتبى پيرى اظهار كرد: 2 دهه بروز خشكسالى در سيستان و بلوچستان بويژه 

يزد توليد مى كنند

يزد- ايرنا: مديرعامل شركت برق منطقه اى 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

مجيد تخت روانچى: تضمينى نيست كه مذاكراتمان با اروپا به نتيجه برسد
ايسنا: معاون سياسى رئيس جمهور گفت: چه تضمينى وجود دارد كه مذاكره با اروپايى ها به سرنوشت مذاكرات سال هاى 82 تا 84 منجر نشود؟ اگر بخواهم خيلى روشن پاسخ بدهم، تضمينى نمى بينيم كه بخواهم 

بگويم اين مذاكرات در چند هفته آينده به تضمين روشنى مى رسد؛ اتفاقا ما در پى گرفتن تضمين روشن از آنان هستيم.

ديدن خاتمى همراه با ناطق نورى تعجب دارد؟
تصويرى  انتشــار  ايــران:  عصر 
از مراســم افطار دكتر عــارف كه 
رئيس جمهــور اصالحات را در حال 
نماز گزاردن پشــت سر آقاى ناطق 
نورى نشان مى دهد، با واكنش هاى 
متفاوتى روبه رو شده و شگفت آورتر 
از همه برخى نوشــته ها در فضاى 
مجازى است كه از اين تصوير نتيجه 

گرفتند رقابت اين دو در دوم خرداد 1376 هم جنگ زرگرى بوده است! به اين بهانه 
هم اصالح طلبان بار ديگر سيبل انتقادها و حمالت براندازان قرارگرفته اند و به عنوان 
مانع اصلى شماتت مى شوند. اما آيا واقعاً تصوير سيد محمد خاتمى در كنار اكبر ناطق 
نورى اين قدر عجيب است؟ آيا واقعاً منتقدان تابه حال اين دو را كنار هم نديده بودند؟
بر براندازان خارج نشين البته حرجى نيست و همان 21 سال پيش هم مى گفتند 
عمامه سياه با عمامه سفيد چه تفاوتى دارد و سال پيش نيز در رقابت حسن روحانى 
با سيد ابراهيم رئيسى همين حرف را مى زدند، اما اينكه خانم روزنامه نگارى كه پس 
از سال 88 هم گرفتارى كم نكشيده به اين قافله بپيوندد و چنين پيامى بگذارد جز 
شائبه انتقام و كينه چه به ذهن متبادر مى كند؟ اگر چنين تصويرى را نشانه تغيير 
مواضع و محافظه كارى بدانيم، چرا رئيس جمهور اصالحات بايد متهم باشد و با همين 

منطق مگر نمى توان ناطق نورى را پيوسته به اصالح طلبان توصيف كرد؟

اقليت هاى قومى ابزار سوءاستفاده آمريكايى ها
تابناك: بولتون تنها كسى نبود كه 
در مراسم مجاهدين خلق در پاريس 
شــركت كرد و به همراه او مقامات 
ارشد ســابق آمريكايى نيز در اين 
مراسم حضور داشــتند. در جوالى 
2017 وى بيــان كرد كــه دولت 
ترامپ بايد سياست خود را مطابق با 
تغيير نظام در ايران همسو كند و از 

گروه مجاهدين خلق به عنوان يك جايگزين معتبر براى نظام ايران ياد كرد و جمله 
آخرش كه بسيار حائز اهميت است اين بود كه در سال 2019 باهم در تهران جشن 
مى گيريم. به نظر مى رســد كه طى ماه گذشــته نيز بولتون تالش زيادى براى جا 

انداختن ايده تغيير نظام ايران داشته است.
واشــنگتن فريبيكان در 10 مى گزارش داده اســت كه گزارش طرحى ابتدايى و 
سه صفحه اى از تغيير نظام در ايران از سوى گروه تندروى دست راستى موسوم به 
گروه مطالعات امنيتى كه بولتون با آن ها روابط بسيار نزديكى دارد در ميان اعضاى 
شوراى امنيت ملى آمريكا دست به دست مى چرخد. مطالب بيان شده از خالل اين 
گزارش ســه صفحه اى در واشنگتن فريبيكان نشان مى دهد كه تمام راهبرد تغيير 
نظام در ايران مبتنى بر تعميق تعارضات و شكاف هاى قومى و مذهبى در اين كشور 
است. اين گزارش بيان كرده كه اقليت هاى قومى مانند كردها، آذرى ها، اعراب اهواز و 
بلوچ ها يك سوم از جمعيت ايران را تشكيل مى دهند و بيان كرده كه «فشارهاى نظام 
ايران بر اقليت هاى قومى و مذهبى فرصت بى نظيرى براى متالشى كردن نظام ايران 

و چندپاره كردن آن به دست داده است».

اصالحات محبوبيت ديروز را ندارد
آرمان امروز: نخستين آفت جريان اصالحات بى توجهى به نيازهاى اساسى جامعه 
بود؛ يعنى شعار اين جريان «تقدم آزادى بر نان» مطرح شد، اما اين شعار تنها در برهه 
انتخاباتى پاسخگو است و پس از آن، ساده انگارى است كه از جماعتى درگير تأمين 
معاش انتظار حمايت سياسى داشت. مشكل ديگر جريان اصالحات كه نه در ابتداى 
تشكيل، بلكه بعدتر به آن دچار شد، انحصارطلبى سياسى بود؛ يعنى با قوت گرفتن 
جريان اصالحات طيف هاى مختلفى در درون آن متولد شدند كه هر كدام خواسته 
و گرايش خاص خود را داشــتند و البته تأكيد آن ها هم بر اين بود كه نظر آن ها از 
سوى ديگر طيف ها پذيرفته و اجرا شود كه همين موضوع سبب برخى گاليه ها در 

جريان اصالحات شده است.

خبر

 سياست  تالش وزارت خزانه دارى آمريكا 
براى ماندن در صدر خبرهاى ضد ايرانى ادامه 
دارد. عصر پنجشنبه، ستاد جنگ اقتصادى 
عليه ايران كــه در وزارت خزانه دارى آمريكا 
شكل گرفته است، اعالم كرد چند شركت و 
شــخص حقيقى ديگر را كه با چهار شركت 
هواپيمايى ايران ارتباط داشــته اند، تحريم 

مى كند.
نــام نفراتى كه در فهرســت جديد آمده اند 
عبارتنــد از: ايرج رونقى، تبعه ايران، به بهانه 
ارتباط با شركت هواپيمايى معراج، گل نهال 
يگانه، تبعه تركيه، به بهانه ارتباط با شركت 
هواپيمايى ماهان، تورج زنگنه، شهروند ايران، 

به بهانه ارتباط با شركت هواپيمايى معراج.
اين مركز همچنين نام مؤسســات زير را به 
فهرســت تحريمى دفتر كنترل دارايى هاى 
خارجى وزارت خزانه دارى اضافه كرده است: 
شركت «لجستيك و خدماتى هاواچيليك»، 
ثبت شده در تركيه، به اتهام ارتباط با شركت 
هواپيمايى ماهان؛ شركت هواپيمايى «بلواير»، 
به اتهام ارتباط با شركت هواپيمايى ماهان؛ 
شــركت هواپيمايى «دنا»، به اتهام ارتباط با 
هواپيمايى معراج، ايرج رونقى و ارتباط با تورج 
زنگنه؛ هواپيمايى «اوتيك»، به اتهام ارتباط 
با هواپيمايى ماهان؛ شــركت «تريگرون»، 
ثبت شــده در تركيه به اتهام ارتباط با ماهان 
و گل نهال يگانه. خزانه دارى آمريكا همچنين 
31 فروند هواپيماى متعلق به شــركت هاى 
هواپيمايى ماهان، معراج، كاسپين و پويا اير را 
به فهرست تحريم هاى خود اضافه كرده است. 
پنج فروند از اين هواپيماها متعلق به معراج، 9 
فروند متعلق به كاسپين، پنج فروند متعلق به 
پويا اير و 12 فروند متعلق به ماهان هستند. 

«اســتيون منوشــين» وزير خزانــه دارى 
آمريكا در بيانيــه اى اعالم كرد: دفتر كنترل 
دارايى هــاى خارجى نام 9 فرد و شــركت 
را به بهانه تأمين كاالهــاى آمريكايى براى 
شركت هاى هواپيمايى تحت تحريم ايران در 

ليست سياه خود قرار داده است. 
منوشــين در ادامه به كشــورها و شركت ها 
در سراســر جهان درباره خطــرات اعطاى 
مجوز فرود و تأمين خدمات هواپيمايى براى 
شــركت هاى هواپيمايى تحت تحريم ايران 

هشدار داده اســت. بهانه اصلى اين تحريم 
ارتباط اين شــركت ها با ســپاه قدس اعالم 

شده است.

 اين تحريم ها جديد نيست
بــا اين وجود، دبيــر انجمن شــركت هاى 
هواپيمايى با بيــان اينكه ماهــان، معراج، 
كاسپين و پويااير از گذشته تحريم بوده اند، 
گفت: ادعاى تحريم   جديد فقط بابت خوشامد 
طرفداران و حاميان آمريكا صادر شــد تا به 
آن ها دلگرمى بدهند كه اقدامات جديد انجام 

داده اند.
مقصود اسعدى سامانى در گفت و گو با خبرنگار 
اقتصــادى خبرگزارى فــارس، درباره بيانيه 
وزارت خزانه دارى آمريكا مبنى بر تحريم چند 
شركت و فرد كه با چهار شركت هواپيمايى 
داخلى ايران در ارتباط هســتند و همچنين 
اعالم تحريم چهار شركت هواپيمايى معراج، 
پويا اير، كاسپين و ماهان و 31 فروند هواپيما 
متعلق به اين ايرالين ها توضيح داد: هيچ اتفاق 
جديدى رخ نداده است، زيرا شركت هايى كه 
از ســوى وزارت خزانــه دارى آمريكا تحريم 
شــده اند از ابتداى انقالب و سال 57 تحت 

تحريم ظالمانه قرار دارند.
وى با اشــاره به بى اثرى تحريم ها ادامه داد: 
با وجود اعمال تحريم هــاى آمريكا در مورد 
صنعت حمل ونقل هوايى ايران و فشارهايى 
كــه به اين صنعت وارد كرده اند، اين صنعت 

در ايران هم رشــد كمى و هم رشــد كيفى 
داشته است.

دبير انجمن شــركت هاى هواپيمايى اضافه 
كرد: تعداد هواپيماهاى مــا از 25 فروند در 
ســال 57 به بيــش از 300 فروند تاكنون 
افزايش يافته است و سال گذشته حدود 30 
ميليون مســافر از طريق صنعت حمل ونقل 

هوايى كشور جابه جا شد.
اسعدى سامانى تأكيد كرد: در واقع اين بيانيه 
كه از ســوى آمريكا منتشر شد، بيشتر بابت 
خوشامد كشورهاى طرفدار و حاميان آمريكا 
صادر شد، تا در واقع بخواهند به نوعى به آن ها 
دلگرمى بدهند كه مثــالً اقدامات جديدى 
انجــام داده اند در حالى كــه از نظر صنعت 
حمل ونقل هوايى هيچ اتفاق جديدى نيفتاده 
و صنعت هواپيمايى كشور همان طور كه در 
ســال هاى گذشته به رشــد خود ادامه داده 
است با تدابير اتخاذ شده به روند رو به رشد 
خود ادامه خواهد داد.دبير انجمن شركت هاى 
هواپيمايى اظهار داشت: همين چهار شركت 
هواپيمايــى كــه در بيانيه آمريــكا معرفى 
شده اند، از گذشــته و حتى در دوران برجام 
هم تحريم بودند؛ ضمن آنكه هواپيماهاى اين 
شركت هاى هواپيمايى هم تحت تحريم بود و 

در واقع اتفاق جديدى رخ نداده است.
به گــزارش قدس، در ليســت جديد اعالم 
شــده از ســوى وزارت خزانه دارى آمريكا، 
حتى هواپيماى تشــريفات دولت هم ديده 

مى شــود. هواپيماى ايربــاس 320 خطوط 
هوايى معراج با شــماره دم EP-AJC كه 
در فهرســت تحريم هاى آمريكا قرار گرفت، 
جزء هواپيماهايى است كه با عنوان هواپيماى 

تشريفات دولت ايران ثبت شده است.
در بيانيه خزانــه دارى آمريكا آمده اســت: 
«فعاليت هاى بالقوه اى كه مى توانند مشمول 
تحريم ها شــوند موارد زير هســتند: تأمين 
قطعــات هواپيما و تجهيــزات، قراردادهاى 
تعميــرات، خدمات زمينــى و مهماندارى، 
نقل و انتقال هاى بين خطوط و قراردادهاى 
نماد مشترك، خدمات فروش و تهيه بليت، 
خدمات بازاريابــى، توافقنامه هاى همكارى 
در زمينه حمل بار، توافقــات و قراردادهاى 
نمايندگى فروش بــار و توافقات و خدمات 

تحويل بار».

باك خالى هواپيماى ظريف، 
مرگ كارگردان دليران تنگستان

پيش از خروج آمريكا از برجام هم فرودگاه هاى 
مطــرح اروپا حاضــر به ســرويس دهى به 

هواپيماهــاى ايرانى نبودند. 
به عنوان مثال به خاطر داريم 
كه در 8 اسفند سال گذشته، 
آلمانى هــا در فرودگاه مونيخ 
به هواپيماى ظريف، سوخت 
ندادند. در آن زمان اشپيگل 
در خبرى نوشت، شركت هاى 
تأمين ســوخت از اين نگران 
بودند كه با سوخت رسانى به 
هواپيماى وزير خارجه ايران، 
تحريم هاى واشــنگتن عليه 
تهــران را نقض كنند. در آن 
سفر، نيروى هوايى آلمان باك 
هواپيماى ظريف را براى سفر 

به مسكو پر كرد.
كمى بعــد از آن اتفاق هم 

«همايون شــهنواز»، كارگردان ســريال 
«دليــران تنگســتان»، در حالى به دليل 
سوختگى شــديد در بيمارســتان بدرود 
حيــات گفت كــه شــركت هاى آلمانى 
حاضر نشدند براى انتقال او به هواپيماى 

اورژانس بنزين بدهند.

مسئوالن كشورمان در پاسخ  به تحريم هاى جديد آمريكا

رئيس شركت روس اتم تأكيد كرددر تحريم هواپيمايى، اتفاق جديدى نيفتاده  است
تداوم همكارى اتمى با ايران

خبرگزارى صداوسيما: رئيس شركت روس 
اتم گفت: همه طرح هاى اين شركت با ايران 
پس از خروج آمريــكا از برجام، طبق روال و 

برنامه ادامه خواهد يافت.
الكسى ليخاچيوف در حاشيه نشست ساالنه 
اقتصادى سنت پترزبورگ افزود: راه اندازى 
نيروگاه هاى اتمى جديد، توســعه و تجهيز 
نيــروگاه اتمــى بوشــهر و نيــز طرح هاى 
مشــترك ايران و روســيه در زمينه انرژى 
صلح آميز هسته اى، طبق روال ادامه خواهد 
يافت و خروج آمريكا از برجام و بازگشــت 
تحريم هاى ايران، هيــچ خطرى را متوجه 

روس اتم نخواهد كرد.
وى، قطعنامه هاى شــوراى امنيت سازمان 
ملل را مالك برنامه هاى اين شركت دانست 
و گفــت: تحريم هاى آمريــكا به هيچ وجه 
نمى تواند فعاليت شــركت هاى روســى، از 

جمله روس اتم را در ايران متوقف كند.

بازار داغ افطارى هاى سياسى 
نمايندگان و هتل هاى5 ستاره

سياســت: عليرضــا رحيمــى با اشــاره 
بــه نزديك بــودن انتخابات ســال ســوم 
هيئت رئيسه مجلس دهم نوشت: در آستانه 
افطارى هاى  مجلس  هيئت رئيسه  انتخابات 
سياسى برخى نمايندگان در هتل هاى پنج 
ستاره نشان از انگيزه آن ها براى خدمت به 

مردم دارد!

ذره بين

همين چهار شركت 
هواپيمايى كه 

در بيانيه آمريكا 
معرفى شده اند، از 
گذشته و حتى در 

دوران برجام هم 
تحريم بودند؛ ضمن 

آنكه هواپيماهاى 
اين شركت هاى 
هواپيمايى هم 

تحت تحريم بود

بــــــــرش

تصويرى  انتشــار   :
از مراســم افطار دكتر عــارف كه 
رئيس جمهــور اصالحات را در حال 
نماز گزاردن پشــت سر آقاى ناطق 
نورى نشان مى دهد، با واكنش هاى 
متفاوتى روبه رو شده و شگفت آورتر 
از همه برخى نوشــته ها در فضاى 
مجازى است كه از اين تصوير نتيجه 

: بولتون تنها كسى نبود كه 
در مراسم مجاهدين خلق در پاريس 
شــركت كرد و به همراه او مقامات 
ارشد ســابق آمريكايى نيز در اين 
مراسم حضور داشــتند. در جوالى 
 وى بيــان كرد كــه دولت 
ترامپ بايد سياست خود را مطابق با 
تغيير نظام در ايران همسو كند و از 

سياســت: عليرضــا رحيمــى با اشــاره 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
شهادت در راه خدا چيزى نيست كه بتوان آن را 
با سنجش هاى بشرى و انگيزه هاى مادى، ارزيابى 

كرد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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هشدار اردوغان به رژيم صهيونيستى 
فارس: «رجب طيب اردوغان» رئيس جمهور تركيه هشدار داد رژيم صهيونيستى 
با به رسميت شناختن نسل كشــى ارامنه توسط امپراتورى عثمانى، به خودش 

آسيب مى رساند.
پارلمان رژيم صهيونيستى از حدود يك هفته پيش در حال بررسى طرحى براى به 
رسميت شناختن نسل كشى ارامنه توسط امپراتورى عثمانى است، اما كابينه اين 

رژيم موقتاً مانع آن شده است.
پيشتر «زيپى هوتوولى» معاون وزارت خارجه رژيم صهيونيستى با اشاره به بررسى 
طرح به رسميت شناختن نسل كشى ارامنه توسط امپراتورى عثمانى در پارلمان 
اين رژيم (كنســت) گفت: «هدف ما زهر چشــم گرفتن نيست، بلكه يك بحث 

اخالقى است و يهوديان نيز بايد در اين رابطه حساس باشند».
تنش ها بين تركيه و رژيم صهيونيستى پس از آن افزايش يافت كه آنكارا به بهانه 
كشتار مردم غزه توسط نظاميان صهيونيست، سفير و كنسول رژيم صهيونيستى را 

به طور موقت اخراج كرده و تهديد كرد امكان قطع روابط وجود دارد.

انفجار بمب در كانادا حداقل 15 مجروح برجاى گذاشت
فارس: منابع محلى از وقوع انفجار قوى در 
يك رستوران در استان «اونتاريو» واقع در 

كانادا خبر مى دهند.
پليــس كانادا پس از انجام بررســى هاى 
مقدماتى اعالم كــرد كه دو مظنون يك 
بمب دست ســاز را در رستورانى هندى 
در شهر «ميسيسيگا» در اونتاريو منفجر 
كردند. به نوشــته خبرگزارى «رويترز» اين انفجار بيــش از 15 مجروح برجاى 
گذاشــته كه حال سه نفر از آن ها وخيم است. خودروهاى امنيتى، آتش نشانى و 

امدادى نيز به محل حادثه اعزام شدند.
منابع امنيتى هنوز احتمال تروريستى بودن اين بمب گذارى و انفجار را رد نكرده اند. 
پليس كانادا جست وجو براى يافتن مظنونان فرارى را آغاز كرده و ضمن به محاصره 
درآوردن محل حادثه، از ساكنين نزديك آنجا خواست منازل خود را ترك نكنند.

اين بمب گذارى در ششمين شهر بزرگ كانادا در حالى رخ داده كه حدود يك ماه 
پيش، يك خودرو َون با هجوم به داخل جمعيت عابران پياده در ساعت شلوغى 

شهر تورنتو، منجر به كشته 10 و مجروح شدن 15 نفر شد. 

بازى ترامپ با قرار مالقات «اون» ادامه دارد

 ركب آمـريكايى به كره شمالى 
 بين الملل/ احمد يوســفى صراف  حاال 
ديگر كمتر كســى از اين نوع تصميمات رئيس 
جمهور آمريكا شــگفت زده مى شــود. پس از 
هفته ها مذاكره و پا درميانى كشورهاى واسطه 
براى فرونشاندن خشم كيم جونگ اون و ترامپ 
عليه يكديگر و تهديدهايى كه داشت روز به روز 
رنگ خطرناك تــرى به خود مى گرفت، و پس 
از ديدار وزير آمريكايى با رهبر كره شــمالى در 
جلسه اى خصوصى، كيم جونگ اون براى اثبات 
حسن نيت اش در پيشبرد روند مذاكرات صلح با 
آمريكا، پس از سال ها حاضر به برقرارى ارتباط 
رسمى ميان كره جنوبى و شمالى شد و ديدارى 
كوتاه و تاريخى بــا رئيس جمهور كره جنوبى 

داشت. 
همه اين قدم ها يكــى پس از ديگرى حاكى از 
متقاعد شدن دو طرف براى ايجاد مذاكرات صلح 
دوجانبه بود، تا زمانى كه ترامپ درست پس از 
تخريب تونل هاى آزمايش هسته اى كره شمالى 
به دليل تعهدى كه در پيش شرط مذاكراتشان 
گذاشــته بودند، و همچنين آزادكردن زندانيان 
آمريكايــى در كره شــمالى، در اقدامى عجيب 
نامه اى به رهبر كره شمالى نوشت و اعالم كرد 

قرار مالقاتشان در سنگاپور لغو مى شود. 

 لغو پيش دستانه مذاكرات 
در نامه اى عجوالنه

رئيس جمهور آمريكا در نامه اى خطاب به رهبر 
كره شــمالى كه روز پنجشــنبه 24 مه توسط 
بخش مطبوعاتى كاخ سفيد منتشر شد، ديدار 
تاريخى كه قرار بود 12 ژوئن در سنگاپور برگزار 

شود را لغو كرد.
در بخشى از نامه ترامپ آمده است: متأسفانه و با 
در نظر گرفتن خشم و خصومت عظيمى كه در 
بيانيه هاى اخير شما مشاهده مى شود، برگزارى 
چنين نشستى كه از مدت ها پيش برنامه ريزى 

شده بود، مناسب به نظر نمى رسد.
ترامپ در ادامه اين نامه نوشته است: با در نظر 
گرفتن منافع دو طرف ديدار ســنگاپور برگزار 

نخواهد شد.
رئيس جمهور آمريكا همچنين مدعى شــده 
است: شــما از توانايى هسته اى خود سخن به 
ميان آورده ايد، ولــى آنچه كه ما داريم آن قدر 

بزرگ و قدرتمند اســت كه از خدا 
مى خواهيم هرگز از آن اســتفاده 
نكنيــم. ارتش مــا قدرتمندترين 
ارتش جهان است و در صورت نياز 

آماده واكنش خواهد بود.
او البته دوباره از اين تصميم خود 
پشــيمان شد و در آخرين ساعات 
روز گذشته اعالم كرد، ممكن است 

ديدار در تاريخ مقرر برگزار شود.

 تجويز الگوى «ليبى» توسط 
جان بولتون براى كره شمالى

تصميــم ترامپ بــراى موافقت با 
ديدار با رهبر كره شمالى و سپس، لغو آن بيانگر 
سردرگمى در سياســت هاى واشنگتن درقبال 
تحوالت شــبه جزيره كره اســت. آمريكا براى 
بيش از نيم قرن سياست هاى امنيتى و اقتصادى 
خود را بر پايه دشمنى با كره شمالى شكل داده 
اســت؛ به گونه اى كه به بهانه تهديدهاى اتمى 
اين كشور، آمريكا ساالنه ميلياردها دالر سالح 
به ژاپن و كره جنوبى مى فروشــد و بيش از 90 
هزار نظامى خود را در اين دو كشــور نگهدارى 

مى كند.
همچنين موضوع برنامه هاى اتمى و موشكى كره 
شمالى به ابزار فشار واشنگتن بر چين به عنوان 

رقيب تجــارى آمريكا بدل 
شده اســت. از اين رو دور 
از انتظار به نظر مى رســد 
دونالد ترامپ در چرخشى 
آشكار بتواند سياست كالن 
آمريــكا را درقبال منطقه 
شرق آســيا و شبه جزيره 

كره تغيير دهد. 
با اين حال، انتظارات غير 
واقعى از نتايج ديدار سران 
آمريكا و كره شــمالى نيز 
ســبب شــد تا در نهايت 
پروژه ديدار ترامپ و كيم 
به شكســت بينجامد. ســخنان جان بولتون، 
مشــاور امنيت ملى رئيس جمهور آمريكا در بر 
هم خوردن روند آشــتى ميان دو كشور نقش 

تعيين كننده اى داشت. 
بولتــون به صراحــت الگوى ليبــى را براى 
كره شــمالى تجويز كرد كــه در آن، پيونگ 
يانگ ملزم مى شــد كليه تسليحات اتمى و 
موشــك ها را به همراه تأسيسات مربوطه و 
دانشــمندان اتمى و موشــكى خود، تحويل 
آمريكا مى داد و ســپس آمريكا شرايط ورود 
بخش خصوصى اين كشــور را به كره شمالى 

فراهم مى آورد. 

 آمريكا بدون راهبرد
براى برخورد با كره شمالى

ريچارد هاس، رئيس انديشكده با نفوذ شوراى 
روابط خارجى آمريكا با انتقاد از زياده خواهى هاى 
دولت ترامــپ درقبال كره شــمالى مى گويد: 
اگر كاخ سفيد سياســت همه يا هيچ را دنبال 
مى كند، بهتر است خود را براى هيچ آماده كند.
بيان اين الگو، خشــم كره شمالى را برانگيخت و 
پيونگ يانگ هشدار داد هرگز راه شكست خورده 
معمر قذافى، رهبر سرنگون شده ليبى را در پيش 
نخواهد گرفت. با اين اظهارنظر، اميد دولتمردان 
آمريكايى براى دستيابى به نتايج دلخواه در جريان 
ديدار برنامه ريزى شده ترامپ و كيم بر باد رفت 
و اين ديدار لغو شد. بدين ترتيب سود گروه هاى 
بهره مند از ادامه تنش در شــرق آســيا شــامل 
جريان هاى جنگ طلب، نظاميان و كمپانى هاى 

اسلحه سازى آمريكا تضمين خواهد شد. 
با اين حال، رفتار رفت و برگشتى رئيس جمهور 
آمريكا در قبال كره شمالى نشان داد كه حداقل 
دولت كنونى اين كشور بدون هرگونه راهبرد در 
موضوعات حســاس جهانى است و تصميمات 
آن بــر اســاس احساســات هيجانــى دونالد 
ترامپ تنظيم مى شــود. ادامه اين روند، ميزان 
بى اعتمــادى جهانى به دولت آمريكا را بيش از 

پيش افزايش خواهد داد. 

اخبار جهان

حمله موشكى رژيم 
صهيونيستى به «حمص»

العالم: خبرگزارى دولتى سوريه (سانا) به نقل از 
منابع نظامى از وقوع حمله موشكى به فرودگاه 

نظامى در استان حمص خبر داد.
ايــن دومين حمله به مواضــع دولت و ارتش 
ســوريه طى كمتر از 24 ســاعت اخير بوده و 
پيــش از اين جنگنده هاى ائتــالف آمريكا به 
مواضع ارتش ســوريه در ديرالزور حمله كرده 
بودند. فرودگاه نظامى الضبعه در جنوب استان 
حمص و نزديكى مرز سوريه با لبنان قرار دارد.

منبعى ســورى با تأييد اين خبر اعالم كرد كه 
يك فروند جنگنده صهيونيســتى دو موشك 
به فرودگاه مذكور شــليك كرده كه تيپ 72 
ارتش سوريه موفق به راهگيرى و انهدام يكى 
از موشكى ها پيش از اصابت به هدف خود شد.

شليك موشك بالستيك يمن 
به جنوب عربستان

العالم: نيروهاى موشكى ارتش يمن و انصاراهللا 
يك فروند موشك بالستيك «بدر1» را به سمت 
پادگان «مســتحدث» واقع در نجران شليك 
كردند.شــبكه المســيره به نقل از يك منبع 
نظامى گزارش داد كه اين موشــك به پادگان 
نظامى مستحدث واقع در شرق منطقه نظامى 
بير در نجران اصابت كرد.از سوى ديگر، شبكه 
خبرى العربيه اعالم كرد كه اين موشك پيش 
از آنكه به هدف مورد نظر اصابت كند، توســط 
سامانه دفاعى موشــكى عربستان رهگيرى و 

منهدم شده است.

محمد بن سلمان تا پيش از 
عيد فطر پادشاه مى شود!

فارس: حســاب توييترى «ميــزان» در صفحه 
توييتر خود نوشــت كه محمد بن ســلمان به 
نزديــكان خود مى گويد كه امــور پس از مرگ 
ملك ســلمان پيچيده خواهد شــد و مخالفت 
پدرش با پايين آمدن از مسند پادشاهى درست 
نيست.در حساب توييترى معروف «ميزان» آمده 
است كه «محمد بن ســلمان اين روزها به فكر 
تكيه زدن بر مســند پادشــاهى تا پيش از عيد 
فطر است.»خبرگزارى رويترز در جوالى 2017 
خبرى را درباره كنارگيرى ملك سلمان از قدرت 
به نفع پسرش محمد بن سلمان منتشر كرده بود.

منبع ســعودى به نقل از يكى از اعضاى درباره 
سلطنتى گفت كه «ملك سلمان نطقى تلويزيونى 
را درباره كناره گيــرى از قدرت در هر زمانى كه 
احتماالً سپتامبر آينده باشد، ضبط كرده است».
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«وفاق ملى» راهكار گذر از چالش ها و پيشرفت هاى بيروت

حريرى زير دين ائتالف مقاومت پارلمان

پشت ويترين

 بين الملل پس از آنكه اكثريت نمايندگان 
پارلمان لبنان سعد حريرى را مأمور تشكيل 
كابينه جديد كردند، اين انتظار كه مبناى كابينه 
آتى لبنان نيز مبتنى بر وفاق ملى باشد، افزايش 
مأمور  شرايطى  در  حريرى  است.سعد  يافته 
تشكيل كابينه جديد لبنان شد كه در جريان 
انتخابات پارلمانى حزب وى و متحدانش يعنى 
از گروه هاى  طيف چهاردهم مارس(متشكل 
لبنانى طرفدارغرب) با ريزش آرا مواجه شده 
و كرسى هاى محدودى را در پارلمان به خود 
اختصاص دادند و بيشتر كرسى هاى پارلمان 
لبنان در اختيار جبهه مقاومت وهم پيمانانش؛ 
يعنى طيف هشتم مارس(جناح مخالف سلطه 

غرب بر لبنان) قرارگرفت.
مالحظات سياسى موجود و شرايط حساس 
كنونى لبنان و نيز اين واقعيت كه نخست وزير 
لبنان بايد از ميان اهل تســنن باشد و بويژه 
روحيه تفاهم حاكم بر گروه هاى سياسى اين 
كشور كه حزب اهللا لبنان در ايجاد اين آرامش 
و تعامالت سازنده در فضاى سياسى اين كشور 
مؤثر بوده است، به مأمور شدن سعد حريرى 

براى تشكيل كابينه جديد لبنان انجاميد.
به اين ترتيب «ســعد حريرى» پنجشــنبه 
گذشــته پس از دست يافتن به حمايت اكثر 
نمايندگان پارلمان لبنان به عنوان مســئول 

تشكيل كابينه جديد اين كشور معرفى شد.
در خصوص نحوه مأمور شــدن سعد حريرى 
براى تشــكيل كابينه جديــد لبنان «نجيب 
ميقاتى»، نخســت وزير پيشين لبنان تأكيد 
كرد، شــرايط كنونى در كشور مى طلبد تا بار 
ديگر ســعد حريرى به عنوان نخســت وزير 
انتخاب شود. اين در شرايطى است كه «نبيه 
بــرى» نيز براى چندمين بار به عنوان رئيس 
پارلمان لبنان انتخاب شد تا ابعاد مختلف روند 

تداوم تفاهم سياسى در لبنان نمايان تر شود.
فضاى سياســى آرام حاكم برعرصه سياسى 

لبنــان پــس از انتخابات كه پيــروز جريان 
انتخابات يعنى جناح مقاومــت در ايجاد آن 
نقش داشــته است، موجب شــده است كه 
تصميمات سياسى اين كشور بيشتر براساس 
اجماع حاصــل از گفت وگوها و توافقات ميان 

احزاب و جناح ها شكل بگيرد.
اين موضوع موجب مى شــود تــا لبنانى ها از 
تمامى ظرفيت هاى سياســى اين كشــور در 
مسير پيشــبرد امور در كشور استفاده كنند 
و چنين روندى همدلى بيشــتر لبنانى ها در 
مسير اتخاذ تصميمات سازنده در مسير رفع 

چالش هاى اين كشــور درخصوص مشكالت 
اقتصادى اين كشــور و مقابلــه با تهديدهاى 
فراروى اين كشور؛ يعنى رژيم صهيونيستى و 

تروريسم تكفيرى فراهم مى كند.
برگــزارى انتخابــات پارلمانى لبنــان و نيز 
آغاز بــه كار پارلمان جديــد موجب تعميق 
روند مردم ســاالرى در لبنان شــده است و 
دســتاوردهاى سياســى اخير مى تواند نقش 
مهمى در ثبات و امنيت اين كشــور داشــته 

باشد.
تحوالت لبنان و شرايط خطير منطقه ضرورت 
تشــكيل كابينه جديد اين كشــور در اسرع 
وقت را كه مبنايى براى وحدت و وفاق بيشتر 

گروه هاى لبنانى باشد، ضرورى تر كرده است.
حفظ اين روند به عملكرد مأمور تشــكيل 
كابينــه جديد لبنان، يعنى ســعد حريرى 
بستگى دارد كه با تشكيل كابينه اى توانمند 
و با نگاه به جايگاه تشــكل ها مطابق نتايج 
انتخابــات پارلمانى اخير بتواند شــرايط را 
بــراى لحاظ شــدن تقويت وفــاق ملى در 
اين كشــور جهت مقابله با تهديدها و رفع 
مشــكالت فراهم كند.با توجه به رأى باالى 
مردم لبنان به مقاومت اين مؤلفه ارزشمند 
بايد محور تشــكيل كابينه جديد باشــد و 

دراولويت بيانيه وزراتى قرار گيرد.

رفتار ترامپ با كره و آغاز جدايى از اروپا
كره شمالى مطابق با تعهدات خود و حتى پيش شرط مذاكره، بخشى از تأسيسات 
هســته اى خود را منهدم نمود و با ديدار با ترامپ براى حل مشكالت فى مابين 
موافقت كرد، اما ترامپ پس از تخريب تأسيسات هسته اى كره شمالى قرار مالقات 

خود را حذف كرد و مجدداً بر طبل تهديدهاى نظامى افزود.
اين درحالى است كه پيش از ماجراهاى اخير، كره شمالى مرتب با آزمايش هاى 
موشكى و تهديد به كارگيرى سالح هسته اى، آمريكا را از جنگ افروزى در منطقه 
برحذر مى داشــت و به آن ها يادآورى مى كرد كه آماده اســت در دفاع از كشور 

خويش از اين سالح استفاده كند. 
البته درباره تخريب سايت آزمايشگاهى هسته اى كره شمالى گفته مى شود كه اين 
كشــور روغن ريخته را نذر مذاكرات كرده است؛ زيرا پس از آزمايشاتى كه انجام 
داده بود، ساختمان مذكور عمالً امكان تحمل آزمايش هاى بيشتر را نداشت. اين 
بدان معنى است كه در صورت صحت اين موضوع، كره شمالى تأسيسات را براى 
بازسازى و نوسازى آن تخريب كرده است و خواسته از اين فرصت استفاده كرده و 

در صحنه ديپلماسى نيز ترامپ را تحقير نموده و شكست دهد.
به هرحال آنچه را همه فهميده اند اين است كه آمريكا قابل اعتماد نيست. در دوران 
رؤســاى جمهور پيشين آمريكا نيز توافقاتى با كره شمالى انجام شده بود مبنى 
براينكه اگر اين كشور دست از آزمايش و توسعه سالح هسته اى بردارد و تأسيسات 
خود را ويران كند، آمريكا تحريم ها را ملغى كرده و حتى به اين كشور كمك خواهد 
كرد، اما جهانيان ديدند كه آمريكايى ها پس از تخريب تأسيسات هسته اى پيونگ 
يانگ نه كمك كرد نه تحريم ها را برداشت و حتى بازهم اين كشور را به ادامه فشار 

اقتصادى بيشتر تهديد كرده است.
كيم جونگ اون، رهبر كره شــمالى نيز در اين شرايط با چند تجربه در رابطه با 
آمريكا مواجه است: نخست تجربه خود اين كشور با رؤساى پيشين جمهور آمريكا 
كه به وعده خود عمل نكردند، دوم نقض تعهدات آمريكا در برجام و ســوم اعالم 

ترامپ مبنى بر لغو ديدار با او پس از تخريب تأسيسات آزمايشگاهى هسته اى.
در همين حال رفتارهاى مزحك و احمقانه ترامپ در عرصه سياست آن قدر زياد 
شده كه كنگره آمريكا اخيراً به صراحت حق تصميم ترامپ براى آغاز جنگ با ايران 
را از كاخ سفيد گرفته است و اين نشان از وجود شكاف عميق در جامعه سياسى 
آمريكاست. جالب تر اينكه هم ترامپ رقباى خود را به دروغگويى متهم و عليه آن ها 
افشاگرى مى كند و هم رقباى او به شمارش دروغگويى هاى ترامپ مى پردازند و 
آنان را افشا مى نمايند؛ طورى كه ترامپ و دستيارانش جرئت نمى كنند در محافل 

عمومى خود آمريكا ظاهر شده و به سخنرانى بپردازند. 
آخرين مورد آن، ســخنرانى خانم نيكى هيلى در يك دانشگاه بود كه با استحضا 
شدن از طرف دانشجويان ناچار سخنرانى خود را نيمه تمام گذاشت. از طرفى رفتار 
نابخردانه ترامپ موجب شده تا بين آمريكا و همپيمانان و همسايگانش اختالف 

شديدى به وجود آيد. 
رفتــار آمريكا با اروپايى ها و حتى تهديد آن ها به تحريم به گونه اى بوده كه براى 
نخستين بار مقامات اروپايى به تمسخر مواضع آمريكا پرداخته اند و اين آغازى است 
بر جدايى اروپا از آمريكا، هرچند اين موضوع زمان بر است. آمريكا ديگر ابرقدرت 
سابق نيست و جهان به سمت چند قطبى شدن پيش مى رود. همين كه ترامپ 
خود را در حد بگو مگو با رئيس جمهور كشور كوچك كره شمالى مى بيند، نشان 
دهنده نوع مديريت در كاخ سفيد است. واقعيت اين است كه اگر آمريكا در جايى 
احساس قدرت كند، به دنبال تصاحب منابع ثروت آن كشور و سلطه بر آن هاست 

و هرجا صالبت و استحكام در موضع رقيب ببيند عقب نشينى را آغاز مى كند.
جالب آن است كه بولتون، مشــاور ترامپ درحالى صحبت از زمينه سازى براى 
ديــدار ترامپ و «كيم جونگ اون» دم مى زد كــه مى گفت ما مى خواهيم مدل 
ليبى را براى كره شمالى پياده كنيم؛ اين درحالى است كه ليبى خلع سالح كامل 
هسته اى خود را پذيرفت و كليه تجهيزات خود را به انبارى در آمريكا منتقل كرد 
و كرايه انبار دارى آن را پرداخت نمود و درنهايت باليى سر قذافى و ليبى آوردند 
كه سال ها اين كشور را به عقب راند. طبيعتاً با توجه به چنين سابقه اى صحبت از 
به كارگيرى مدل ليبى در مذاكره باكره شمالى عمق حماقت بولتون را مى رساند 
كه نه تنها زمينه سازى براى مذاكرات محسوب نمى شود، بلكه دقيقاً برعكس. كره 

شمالى نيز اعالم كرده كه اين كشور ليبى و رهبر آن نيز قذافى نيست.

يادداشت
 محمد حسن قديرى ابيانه، دكتراى علوم استراتژيك 

اخبار جهان اسالم

  نمابر تحريريه:    37610087 -37684004  (051)
  امور مشتركين:                37618044-5    (051)
  روزنامه گويا:                       37651888    (051)
  روابط عمومى:                    37662587     (051)
  ارتباطات مردمى:                37610086     (051)
  سازمان آگهى ها:                       37088    (051)
(051)   37628205                                              
                                      فاكس: 37610085  (051)
  چاپ مشهد:                    مجتمع چاپ و نشر قدس
  چاپ همزمان تهران:                  چاپخانه همشهرى
  اداره مركزى:           مشهد، بلوار سجاد، نبش سجاد 1
  صندوق پستى:                             577- 91735  
  تلفن:                           (9 خط)  37685011 (051)

  دفترتهران:  
       بلواركشاورز، حد فاصل كارگر و جمالزاده، شماره 336 
 تلفن:                      6182   و   66937919 (021)
 نمابر:                                     66938013  (021)
 پيامك:                                            30004567

  صاحب امتياز: 
«مؤسسه فرهنگى قدس» وابسته به آستان قدس  رضوى

  مدير عامل و مدير مسئول:
 ايمان شمسايى

    سردبير:
     محمد جواد ميرى

تصميم ترامپ براى 
موافقت با ديدار با 

رهبر كره شمالى 
و سپس، لغو آن 

بيانگر سردرگمى 
در سياست هاى 

واشنگتن درقبال 
تحوالت شبه 

جزيره كره است

بــــــــرش

كردند. به نوشــته خبرگزارى «رويترز» اين انفجار بيــش از 
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