
 

ترجمه اى براى 79 ميليون و 900 هزار نفر!
  معارف  در پايان يكى از جلســات علمى با حضور استاد حسن رحيم پور ازغدى، گفت و گوى قدس با على ملكى، نويسنده «ترجمه  قرآن براى نوجوانان و جوانان»

وقتى براى احوالپرســى با استاد نزد وى رفتم، ديدم كه در حال گفت و گو با روحانى 
بزرگوارى است كه از ترجمه جديد خود از قرآن كريم سخن مى گفت. از قضا استاد 

 ............ صفحه 11رحيم پور ازغدى خطاب به حجت االسالم «على ملكى»...

حضور در المپيك براى تيم ملى 
مهم ترين اتفاق است سفيران رضوى در تبليغ رمضانى عروس ايران! به خانه ات برگرد

13 3 14
حدادى در گفت و گو با سايت فدراسيون جهانى بسكتبال مدير امور فرهنگى خدام و كاركنان سازمان فرهنگى آستان قدس 

از اعزام بيش از 60 گروه تبليغى به مناطق محروم خبر داد
نويسنده «دختر شينا »

 كتاب تاز ه اى با موضوع خرمشهر نوشته است

:امام صادق
اگر مردم حقوق 

خويش را ادا 
مى كردند، به خير 

مى زيستند. 
كافى - ج 3- ص 497
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 ............ صفحه 4

 انديشكده ايرانى«مبنا» از طرح خود براى ادامه روند مذاكرات رونمايى كرد 

يك بسته پيشنهادى واقعى براى توافق هسته اى

آسيب شناسى چالش 
واردات رسمى و غير رسمى 

در ميزگرد قدس آنالين

واردات رانتى 
عليه

نيازهاى ملى

 اخبار  انديشكده مبنا بسته پيشنهادى خود را براى ادامه برجام و تحت عنوان «توافق 
واقعى در مذاكرات هسته اى» رونمايى كرد. تيرداد احمدى عضو هيئت علمى اين انديشكده 
در تشريح گزاره هاى پيشنهادى گفت: پس از خروج آمريكا اين پرسش مطرح مى شود كه 
جنس و شكل تضامين اروپا براى ادامه حيات برجام چيست حال آن كه موضع اروپايى ها 
در اين خصوص متفاوت و گاه متناقض اســت؛ بنابراين وجود يك طرح توافق و بسته اى 
مبتنى بر حقايق فنى تحريمى و مالى، كمك جدى به چارچوب و معناى گفت وگوهاى 

پيش رو خواهد كرد. وى افزود: اصول عمومى ديده شده در اين بسته ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
دكتر ابراهيم رزاقى

دولتمردان شعار جذب سرمايه خارجى را مى دهند، در حالى كه سرمايه داخلى را 
تشويق به فرار مى كنند.  نگاهى به روند سرمايه گذارى هاى خارجى نشان مى دهد 
كه صاحبان اين سرمايه ها تمايل دارند، در حوزه مواد خام مثل نفت و گاز سرمايه 
گذارى كنند و در عين حال دقت مى كنند كه تكنولوژى مربوط را در راســتاى 

حفظ نظام سرمايه دارى و وابستگى در...

خوداستعمارى داوطلبانه مديران

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

 اقتصاد   نقش 24 درصدى كاالهاى مصرفى 
از كل ميزان واردات كاال به كشور در سال 96 در 
كنــار حجم 15 تا 25 ميليارد دالرى قاچاق كاال 
به كشور كه طبيعتاً تماماً شامل كاالهاى مصرفى 

هستند، حكايت از وجود رقمى...

ضعف هاى ساختارى عامل 
مصرف باالى دارو در ايران است

«پيشگيرى» 
قربانى ِتجارى سازى 

«درمان»

انتشار خاطرات افسر پيشين 
CIA از كنفرانس «افق نو» 

حركت ترامپ 
در فلسطين 

يك فاجعه بود
 ............ صفحه 5 ............ صفحه 7

گزارش قدس درباره تصوير 
روحانيت در سينما و تلويزيون

سيماى روحانيت
 كليشه اى 
يا پيشرو؟

 ............ صفحه 15
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

اقتدار نظامى كشور را با هيچ مذاكره اى عوض نمى كنيم   فارس: فرمانده قرارگاه پدافند هوايى خاتم االنبيا، گفت: جغرافياى ايران اسالمى مملو از آشيانه عقاب هاى پدافند است و پاسخ دندان شكنى به 
دشمنان خواهيم داد.امير فرزاد اسماعيلى در نشست مشترك هيئت رزمندگان و طرح مودت سپاه در مصالى شهرستان املش با اشاره به حماسه فتح خرمشهر، گفت: پيروزى ها و رشد كنونى جمهورى اسالمى مرهون خون 
شهداى هشت سال دفاع مقدس است. وى خاطرنشان كرد: اقتدار نظامى كشور را با هيچ مذاكره اى عوض نمى كنيم و اگر انگشت دشمن روى ماشه برود آن چنان آن ها را ادب خواهيم كرد كه از كرده خود پشيمان شوند.

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

 اخبار/ فرزانه غالمى  بسته پيشنهادى 
براى ادامه برجام تحت عنوان «توافق واقعى 
در مذاكرات هســته اى» در انديشكده مبنا 

رونمايى شد.
تيــرداد احمــدى عضو هيئــت علمى اين 
انديشكده در تشريح گزاره هاى پيشنهادى 
گفت: پــس از خروج آمريكا اين پرســش 
مطرح مى شود كه جنس و شكل تضامين 
اروپا براى ادامه حيات برجام چيست حال آن 
كه موضع اروپايى ها در اين خصوص متفاوت 
و گاه متناقــض اســت؛ بنابراين وجود يك 
طرح توافق و بسته اى مبتنى بر حقايق فنى 
تحريمى و مالى، كمك جدى به چارچوب و 

معناى گفت وگوهاى پيش رو خواهد كرد.
وى افزود: اصول عمومى ديده شــده در اين 
بسته عبارتند از: منافع باقى ماندن در برجام، 
نفت در برابر تكنولوژى، همخوانى امتيازات 
تعهد شــده با توانايى هاى فنى،توافق براى 
صلح در منطقه با پيشرانى منافع اقتصادى 
و كند كردن ابــزار تحريم يك جانبه براى 

تقويت توافقات بين المللى.
ديگر عضو هيئت علمى  انديشكده مبنا هم 
اظهــار داشــت: در يك ماه 
گذشته پيشنهادهاى مختلفى 
براى نجات برجام از ســوى 
اروپــا و به صورت رســمى  و 
غيررســمى  مطرح شــد؛ اما 
عموم اين پيشنهادها با اصل 
«همخوانى امتيازات تعهد شده 
با توانايى هاى  فنى» مطابقت 
ندارد. مجيد شــاكرى خاطر 
نشــان كرد: ايده محافظت از 
شركت هاى خريدار نفت ايران 
و حمايت از بانك هاى مركزى 
اروپايى براى پردازش مطالبات 
ايران با پيشنهاد مصرف شدن 
اين درآمد براى واردات از اروپا، 
مطرح شده است. بايد توجه داشت كه هدف 
تحريمى  براى محدود كــردن واردات نفت 
ايران در بدو امر فرايند تسويه است و از اين 
نظر محافظت از فرايند انتقال مالى به مراتب 
مهم تر از شركت خريدار است. با اين وجود 
اگر چه پيشنهاد گروه بحران مبنى بر استفاده 
از شــركت هاى انرژى اروپايــى با حداقل 
تعامل با اقتصاد آمريكا موجب مى شود اين 
شــركت ها بالذات حداقل تأثيرپذيرى را از 
تحريم هاى نسل قبلى داشــته باشد، توان 
آمريكا براى ايزوله كردن اين شــركت ها از 
بقيه اقتصاد اروپا با قرار دادن در «اس دى ان 
ليست» را كمتر از واقعيت برآورد كرده است.

 درهم تنيدگى مويرگى اقتصاد آمريكا و اروپا
به گفته وى سهم باالى مبادالت يورو/دالر 
و در هم تنيدگى مويرگى اقتصاد با آمريكا، 
اروپا را آسيب پذير كرده است. شاكرى افزود: 
درگيرى يــك بانك مركــزى در عمليات 
تســويه به صورت خرد با وظايــف و رفتار 
ســازمانى بانك مركزى همخوانى ندارد و 
چند اليه بودن نظام بانك مركزى در اروپا به 

پيچيدگى هاى اين مورد اضافه مى كند.
اين پژوهشگر اقتصادى ادامه داد: تجربه دو 
سال اجراى برجام نشان داد با وجود افزايش 
قابــل توجه حجم مبــادالت تجارى، عمًال 
كاالى مصرفى يا واسطه اى اروپايى به لحاظ 
شاخص ميانگين قيمت باالتر از نمونه هاى 
شرق آسياســت. انقباض تقاضا در ايران با 
توجه به نرخ تشكيل سرمايه ثابت پايين و 
در صد بيكارى نســبتاً باال موجب مى شود 
اين ســطح از كاال و خدمات مطلوبيت الزم 
را در بازار ايران نداشــته باشد و عمالً براى 
تسهيل اين روند ايران ناچار از ريفاينانس با 
نرخ هاى پاييــن روى درآمد نفت خود براى 
واردكنندگان بود تا اين عدم مطلوبيت نسبى 

را جبران كند.
وى بــه ديگر ايده هــاى اروپا بــراى تداوم 
برجام اشاره كرد و گفت: ارائه مجوز عمومى 
 استاندارد به شركت هاى اروپايى و ايجاد سپر 
قانونى براى شــركت هاى اروپايى و مذاكره 
با آمريكا براى حمايت از شركت هاى تحت 
نظارت يا مالكيت طرف آمريكايى، تهديد به 
اعمال جريمه تعرفه اى عليه آمريكا در صورت 

عــدم ارائه مجوزهاى الزم به شــركت هاى 
اروپايى و ايجاد يك بانك بازرگانى يورو پايه 
مخصوص ايــران كه هيچ يك از اين ايده ها 
هم با اصل همخوانى امتيازات تعهد شده با 

توانايى هاى فنى مطابقت ندارد.

 گزاره هاى عمومى پيشنهادى
وى در تشريح گزاره هاى عمومى  پيشنهادى 
بــراى ادامه برجــام اظهار داشــت: فروش 
تضمينى 680 هزار بشــكه نفت به اتحاديه 
اروپا در ازاى خريد خدمات فناورانه، كاالهاى 
فناورانه و فناورى با اولويت توســعه ميادين 
نفتى و افزايش استحصال ميادين موجود، 
انرژى هاى نو، زنجيره نيروگاه هاى برق و آب 
شيرين كن در حاشيه خليج فارس و درياى 
عمان، تأسيس، تجهيز و مديريت بندر ويژه 
تجارت با اتحاديه اروپا در حاشــيه مكران و 

هواپيماى مسافرى يكى از اين گزاره  هاست.
وى افزود: گزاره دوم اين است كه در صورت 
هدف تحريم قــرار گرفتن شــبكه اصلى 
 EIH انتقاالت مالى ايران در اروپا ( با تأكيد بر
) به نحوى كه حجم مبــادالت ماهامه آن 
نسبت به ميانگين ماهانه سال 2017 بيش 
از10 درصد افت كند، اتحاديه اروپا چند بانك 
دولتى با خدمات عمومى  و نه بانك تشكيل 
شده براى ايران را جهت انتقاالت مرتبط با 
غذا، دارو و موارد بشردوستانه معرفى خواهد 
كرد تا ايــن بانك به وكالت ايران تســويه 
پرداخت هاى فوق الذكر را انجام دهد و اگر 
امكان برداشت از سپرده بانك مركزى ايران 

نزد بانك دولتى فوق وجود نداشــته باشد، 
بانك ضامن پرداخت هاى تعهد شده توسط 

بانك مركزى از منابع خود باشد.
وى گزاره سوم پيشنهادى را فروش تضمينى 
800 هزار بشكه نفت ايران به چين عنوان 
كرد كه در ابتدا دست كم 100 هزار بشكه 
از طرف ايران به عنوان پشتوانه قرارداد آينده 
يوانى نفت در بورس شانگهاى استفاده شود.

 شاكرى ادامه داد: روابط كارگزارى كنلن بانك 
با بانك هاى استانى چين و چهار بانك اصلى 
اين كشور همراه با ايجاد يك شعبه از كنلن 
بانك در كيش و بازگشايى حساب هاى بسته 

شده در سال 2017 نيز بايد اجرايى شود.
وى ايجاد شبكه ريلى برقى شرقى- غربى از 
محل فاينانس سه برابرى مانده طلب نفتى 
ايران نزد چين، ايجاد شركت مشترك چينى 
ايرانى براى ادامه خط ريلى در كشــورهاى 
عراق، سوريه و لبنان، سرمايه گذارى مشترك 
نفتى ايران و چين در قالب شركت به نحوى 
كه وظيفه فروش سهم هر دو طرف به عهده 
اين شركت مشترك باشد، تهاتر نفتى 200 
هزار بشــكه اى با روسيه با اولويت هواپيما، 
ادوات جنگى و گوشــت گرم، ايجاد شركت 
مشــترك انتقال گاز براى خريد گاز ايران و 
فروش آن به اروپا با مشــاركت 45 درصدى 
روسيه، 45 درصدى ايران، 5 درصدى عراق 
و 5 درصدى ســوريه و تعهد ايــران براى 
باقــى ماندن در برجــام و NPT  را از ديگر 
گزاره هاى پيشنهادى در بسته انديشكده مبنا 

دانست.

انديشكده ايرانى«مبنا» از طرح خود براى ادامه روند مذاكرات رونمايى كرد

يك بسته پيشنهادى واقعى براى ادامه توافق هسته اى

  خدايا خدمتگزاران ما را كه با اضافه كردن فقط 10 درصد به حقوق قشر بى كس 
و مظلوم و پرداخت 600 ميليون تومان پاداش براى 200 نفر از مديران يقه ديپلمات 
باعث افزايش فاصله طبقاتى در جامعه اســالمى مى شوند به راه راست هدايت بفرما. 

09150001328
   آقاى روحانى! شما كه اين روزها يكسره دم از وحدت و اتحاد ملى مى زنيد، بياييد 
و براى يك بار هم كه شــده به خاطر مردم دســت از حزب و حزب بازى برداشته و 
مهره هاى ناكارآمد دولت را بركنار و از بزرگان مملكت فارغ از گروه بندى هاى سياسى 
دعوت به همكارى كنيد. بزرگانى مانند دكتر قاليباف، سردار سليمانى و امثال آن ها 
افراد دلسوز نظام بوده و بى شك مى توانند هميار شما در حل مشكالت موجود باشند. 

 9150000631
  از سرمايه هاى كالن كشور كه نفت و گاز تنها قسمتى از آن ها محسوب مى شوند، 
فقط مقدار ناچيزى نصيب مردم شــده و بقيه به افراد خاص رسيده و يا با اختالس، 
حيف و ميل مى شود. متأسفانه همه ما فقط ادعا مى كنيم كه رهرو حضرت على(ع) 

هستيم. 0930005947 
  در هيچ جاى دنيا اين آزادى افسار گسيخته اى كه براى رشوه خواران، محتكران و 
قاچاقچى هاى كشور ما وجود دارد، نيست. دولتمردان با اختيارات خود صدها قرارداد 
اقتصادى و سياسى محرمانه با بيگانگان امضا كرده و كشور را به مرحله خطر برده اند. 
محتكران و قاچاقى ها هم كه طبق معمول با سوءاستفاده از شرايط موجود به دنبال 

سركيسه كردن مردم و پر كردن جيب خود هستند.915000021
  چرا مسئوالن مردم را در اين ماه عزيز رنج داده و حل مشكل سهامداران شركت 
پديده شــانديز را به تأخير مى اندازند؟ چرا شــما هم به عنوان رسانه هيچ دفاعى از 

سهامداران نمى كنيد؟ 09190003696 
  دولــت مثل اينكه بجز گران كــردن ارزاق عمومى، پايين نگه داشــتن حقوق، 
ايجــاد تورم و آمارســازى دروغين(جهت مجــاب كردن مردم) چيــز ديگه اى بلد 

نيست. 9350007054  
  بيش از دو ســال از طرح قانون كســرى و معافيت ســربازى فرزندان ايثارگران 
مى گذرد، ستاد كل نيروهاى مسلح و سازمان نظام وظيفه دائما در حال سنگ اندازى 
بوده و مانع از اجراى قانون هستند. بسيارى از فرزندان جانبازان و ايثارگران كه شرايط 
الزم براى معافيت را دارند بالتكليف هستند، هيچ كس و نهادى هم پاسخگو نيست. 

لطفاً پيگيرى كنيد.9150009627 
  چرا مراجع بزرگوار نسبت به سخنان آقاى روحانى در مورد رفتن زنان به ورزشگاه 
و پخش بازى بانوان از تلويزيون موضع نمى گيرند؟ گرانى و مشكالت را رها كرده و به 

چيزهايى كه سودى ندارد، چسبيده اند.09150001136
  در حالــى كه نهادهاى نظارتى تعداد مديران دوتابعيتى را 210 نفر معرفى كرده 
آقاى نوبخت اعالم مى كند تعداد افرادى كه داراى تابعيت دوگانه هستند تنها 37 نفر 
اســت! همچنين مى گويد كه هيچ كدام از اين افراد مديران عالى كشور و از اعضاى 
هيئت وزيران و حتى معاونان آن ها هم نيستند. حال سؤالى كه از آقاى نوبخت مى توان 
كرد اين اســت كه چرا از بين همين مديران دون پايه داراى تابعيت دوگانه كه شما 
فرموديد افرادى در هيئت مذاكره كننده هسته اى بودند كه به صورت خيلى اتفاقى 
ســتون پنجم و جاسوس از آب درآمدند. لطفا قوه قضائيه مماشات را كنار بگذارد تا 

مشكل افراد دوتابعيتى به طور ريشه اى حل شود. 915000173 
 رهبرى بارها درباره نفوذ دشمن هشدار داده بودند، اما گوش شنوايى در كار نبود. 
حتى اكنون نيز كه بعضى از اين نفوذى ها شناسايى شده اند، باز هم برخى خود را به 

كورى و كرى مى زنند.9390003589 
  لطفاً نيروى انتظامى و دستگاه قضا با فرقه هاى منكراتى و بى حجابى ها برخورد 

جدى و قانونى كنند.9150009286

خوداستعمارى داوطلبانه مديران
دولتمردان شــعار جذب ســرمايه خارجى را 
مى دهند، در حالى كه سرمايه داخلى را تشويق 

به فرار مى كنند. 
نگاهى به روند ســرمايه گذارى هاى خارجى 
نشــان مى دهد كه صاحبان اين ســرمايه ها 
تمايــل دارند در حوزه مــواد خام مثل نفت و 
گاز سرمايه گذارى كنند و در عين حال دقت 
مى كنند كه تكنولوژى مربوط را در راســتاى 
حفظ نظام سرمايه دارى و وابستگى در اختيار 
ايرانى ها قرار ندهند؛ چون نظام سرمايه دارى 
براى توليد انبوه، نيــاز به مواد اوليه دارد پس 
همه كشــورهاى دنيا بايد خام فروش باشند و 
از طرفى براى اينكــه كاالى توليدى خودش 
را بفروشــد بايد كل دنيا مصرف كننده كاالى 
آن ها باشــند. ثمره اين نظام اين است كه يك 
ميليارد انسان گرسنه و 800 ميليون فقير در 
دنيا هستند، همان وضعى كه در ايران نيز پيش 
آمده و نزديك به 40 ميليون از جمعيت ما به 

زير خط فقر كشيده شده اند.
بحث ديگر در فلســفه آمريكايى كه در اذهان 
صاحبان ثروت و علم تاثير گذاشــته ، تفكرى 
است كه دنبال حداكثر سود، ثروت و لذت است 
و هرگز خبرى از نوعدوســتى در آن نيست و 
حتى به خود اجــازه مى دهد نوعى نظام برده 

دارى را در كشورها اجرا كند.
ايــن تفكــر در مســئوالن كــه از آن بــه 
خود استعمارى داوطلبانه ياد مى كنم، در ايران 
نيز در حال اجراســت با فسادى كه در دولت 
هست. دست هايى هستند كه در تمام دستگاه 
ها، بر افرادى كه احتمال مقاومت دارند، تأثير 
منفى مى گذارد يا آن ها را فاسد مى كند يا در 
انتخابات كسانى را سركار مى آورد كه اين ها را 
تأييد كند و اين شده است كه به وضعيت فعلى 
رسيده ايم. تغيير اوضاع سخت است. به خاطر 
سرمايه ها و پول هاى هنگفتى كه به دست اين 
افراد با تفكر خود استعمارى داوطلبانه افتاده، 
رويه طورى تغيير داده شده است كه هر كس 
بخواهد سرمايه را به خارج ببرد و به جاى يك 
دالر ســه دالر بگيرد ، براى خروج سرمايه از 

كشور تشويق نيز مى شود.
همين تفكر باعث مى شــود، 15 هزار ميليارد 
تومان از صندوق ذخيــره فرهنگيان كه يك 
ميليــون فرهنگى ماهيانه، مبلغــى از حقوق 
اندكشان را به آن پرداخت مى كنند، به وسيله 
مديران فاســد بــه يغما بــرود. در خصوصى 
كردن ها و واگذارى هاى دولت، كارخانه رشت 
الكتريك را به صورت اقساطى و با رانت ويژه در 
اختيار همسران و نزديكان برخى شخصيت هاى 
سياسى قرار مى دهد، سپس بتدريج كارگرانش 
را بيرون مى كند و چرخ اين كارخانه مى خوابد 
تا آن ها بتوانند از زمين آنجا كه به شهر نزديك 
شده بهره بردارى كند و جالب اينكه تفكر حاكم 
اين ها را تأييد مى كند، چون واردات گراست و 

اعتقادى به حمايت از توليد داخل ندارد.
در اين شــرايط مى گويند بايد جذب سرمايه 
گذارى خارجى داشته باشيم. سرمايه خارجى 
كه به ايران مى آيد شرايطى را به وجود مى آورد 
كه بتواند مواد خام و انرژى را در خدمت تامين 
نيازهاى خودش در بيــاورد. مگر ما خودمان 
سرمايه نداريم؟ ما سالى 60 ميليارد دالر نفت 
و كاالهاى غير نفتى مى فروشيم. چرا بايد همه 
اين را صرف واردات كاالهاى مصرفى بكنيم؟ 
كاالى مصرفــى را مى توانيم در داخل توليد و 
اين پول را صرف تكنولوژى و دانش فنى الزم 

براى حوزه توليد كنيم. 
برخى هم مى گويند كه بهتر است به مزيت هاى 
نسبى بپردازيم و در صنايعى كه داراى مزيت 
نيستيم وارد كننده باشــيم. اين چه منطقى 
است؟ با اين منطق بايد در صنايع دفاعى مثل 
عربستان و عراق اسلحه از آمريكا مى خريديم و 
سرنوشتمان را به تصميم آن ها گره مى زديم، در 
صورتى كه امروز خودمان توليد كننده هستيم. 
حداقل 30 هزارنوع كاال از صنايع پتروشيمى و 
نفت به وجود مى آيد كــه ما االن همه اين ها را 
از خارج وارد مى كنيم. در صورتى كه با تكيه بر 
همين صنعت كه تخصص كشور ماست و متعلق 
به ماست مى تواينم نفت و مواد معدنى را تبديل 
به صنايع و كاالهاى نهايى كنيم و صادر كننده 
باشــيم؛ ولى با اين سياست هاى فعلى، ما تمام 
توليد كنندگان را نااميد كرده ايم، چون اين تفكر 
مى گويد بايد خام بفروشيم تا ذخاير ما طى 40 و 

50 سال آينده به اتمام برسد.

رمضان شريف:
پيروزى فلسطين در آينده اى 

نه چندان دور رقم مى خورد
ايرنا: رئيس ستاد انتفاضه و قدس با تأكيد بر 
اينكه پيروزى نهايى ملت فلسطين درآينده اى 
نه چندان دور رقم خواهد خورد، گفت: جنايات 
صهيونيســت ها در شــهيد و زخمــى كردن 
فلسطينيان در غزه، خللى در عزم راسخ و اراده 
پوالدين اين مردم مقاوم در بازپس گيرى حق 
مســلم خود از متجاوزين ايجاد نخواهد كرد. 
رمضان شريف افزود: راهپيمايى روز قدس در 
جهــان به محلى براى وحدت، وفاق و همدلى 
جهان اســالم در حمايت از مردم فلســطين 
و ابراز انزجار نســبت به اشغال گرى و تجاوز 

صهيونيست ها تبديل شده است.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

دكتر ابراهيم رزاقى، اقتصاددان

صداى مردم   

خبــــــر

در نخستين جلسه شوراى عالى هماهنگى اقتصادى قواى سه گانه تأكيد شد
اعالم آمادگى مجلس و قوه قضائيه براى حمايت از دولت 

ايسنا: نخستين جلسه شــوراى عالــى 
هماهنگى اقتصادى قواى سه گانه، صبح 
ديروز، به رياســت دكتر روحانى رئيس 
جمهور و با حضور رئيسان مجلس و قوه 

قضائيه تشكيل شد.
در اين جلســه كه معــاون اول و اعضاى 
ســتاد اقتصادى دولت، معــاون اول قوه 
قضائيه، دادستان كل كشور، رئيسان كميسيون هاى برنامه و بودجه و اقتصادى 
مجلس و رئيس مركز پژوهش هاى مجلس نيز حضور داشتند، گزارشى از آخرين 
وضعيت اقتصادى كشوربه جلســه ارائه شد. همچنين گزارشى از پيشرفت كار 
تصويب لوايح چهارگانه دولت در جهت شــفافيت امور بانكى و مالى و مبارزه با 
پولشــويى و تخلفات مالى ارائه شــد و ضرورت تسريع در ادامه كار رسيدگى به 
اين لوايح مورد تأكيد قرار گرفت. در اين جلسه، دكتر روحانى با اشاره به ضرورت 
همكارى سه قوه براى پيشرفت اقتصادى كشور و حل مشكالت مردم، تشكيل اين 
جلسات را كه با تدبير رهبر معظم انقالب صورت گرفته است، اقدامى مناسب براى 
تقويت بيشتر انسجام ملى و افزايش توان مديريتى كشور براى تصميم گيرى هاى 
ســريع و هماهنگ دانســت و گفت: همكارى نزديك تر سه قوه در حل مسائل 
اقتصادى مردم، مى تواند سرعت دستيابى ما به اهداف رشد كشور را افزايش دهد 

و اميد مردم را به آينده بهتر تقويت كند.
رئيس جمهور به دبيرخانه شورا مأموريت داد پيشنهادهاى مشخص در زمينه هاى 
همكارى ســه قوه در چالش هاى اصلى و درازمدت اقتصادى كشور و همچنين 
تصميمات الزم براى مديريت شرايط جديد اقتصادى را در دستور جلسات آينده 
شــورا قرار دهد. آيت اهللا آملى الريجانى و دكتر على الريجانى نيز در سخنانى، 
آمادگــى قوه قضائيــه و مجلس را براى حمايت از تالش هــاى دولت براى حل 
چالش هاى اساسى اقتصاد كشور بويژه در زمينه توليد و اشتغال و امنيت سرمايه 
گذارى اعالم كردند و ساماندهى سازوكار مناسبى براى هماهنگى بيشتر سه قوه 

در استان ها و تصميم گيرى سريع در مسائل اقتصادى را ضرورى دانستند.

شبكه خبرى آمريكايى ان بى سى نيوز:
حلقه نزديكان ترامپ ارتباطات عميقى با منافقين دارند

شبكه خبرى ان بى سى نيوز در  تسنيم: 
يك گزارش مستند به بررسى ارتباطات 
مقام هاى دولت ترامپ با اعضاى منافقين 
و نقــش كشــورهاى عربــى در تأمين 
هزينه هــاى ايــن گروهك تروريســتى 

پرداخته است.
يك شبكه خبرى آمريكايى در گزارشى 
به بررســى ارتباطات مقام هاى ارشد دولت «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريكا 
با اعضاى فرقه تروريستى منافقين پرداخته است. «ريچارد انگل»، تهيه كننده اين 
گزارش براى شبكه خبرى «ان بى سى» در توييترش نوشته است: «گزارش ما نشان 
مى دهد حلقه مقام هــاى درونى رئيس جمهور ترامپ از جمله [رودى] جوليانى 
و [جــان] بولتون ارتباطات عميقى با گروهى دارند كه زمانى به عنوان ســازمان 
تروريستى شناخته مى شد». او همچنين نوشته جوليانى به ان بى سى نيوز گفته 
به خاطر نمى آورد چقدر پول از اين گروه دريافت كرده است. انگل همچنين نوشته 
است: «كارشناسان مى گويند اين گروه، گروهى مبتنى بر كيش شخصيت است 
و به كسانى كه برايشان مديحه سرايى كند، پول مى دهند». «انگل» بخشى از اين 
گزارش مستند را در قالب يك فيلم كوتاه منتشر كرده و براى اولين بار تصاويرى 

از اردوگاه تروريست هاى منافقين در آلبانى را به نمايش گذاشته است.
شــبكه ان بى ســى هنگام نمايش تصاوير مربوط به اين كمــپ از نماى روبه رو 
مى نويســد: «از نماى كنارى، اين اردوگاه كامالً ساده به نظر مى رسد. اما از نماى 
باال، يك مجموعه بزرگ نظامى گونه اســت». ان  بى سى در پاسخ به اين سؤال كه 
«چه كسى اين همه هزينه را تقبل كرده است؟» به نقل از يكى از افراد جداشده از 
اين فرقه تروريستى مى گويد: «پول آن ها از كشورهاى ثروتمند عربى كه مخالف 
ايران هستند، تأمين مى شود». «ســعد اهللا صفى»، اين عضو جداشده از گروهك 
منافقين مى گويد: «اين گروه فرقه اى خطرناك و خشن است كه حتى به طرفداران 

خودش هم رحم نمى كند». 
او مى گويد: «شــاهد شكنجه افراد بودم. شاهد كشته شــدن افراد بودم و خودم 

شكنجه شدم. خودم مورد تحقير و توهين قرار گرفتم».
اين عضو جداشــده از تروريست هاى منافقين، همچنين معتقد است كه از اين 
گروهك كه از خدمت رسانى به اعضاى خودش عاجز مانده، نمى توان انتظار داشت 
به ايران خدمت كند. او گفت: «كسى كه از خودش بود، 30 سال در آن خدمت 

ـ برايش چه كار كرد، بعد فردا به ايران هم مى رسيم». ـ كه ما باشيمـ  كردـ 

تجربه دو سال 
اجراى برجام نشان 
داد با وجود افزايش 
قابل توجه حجم 
مبادالت تجارى، در 
عمل كاالى مصرفى 
يا واسطه اى اروپايى 
به لحاظ شاخص 
ميانگين قيمت 
باالتر از نمونه هاى 
شرق آسياست

بــــــــرش

قضائيه، دادستان كل كشور، رئيسان كميسيون هاى برنامه و بودجه و اقتصادى 

به بررســى ارتباطات مقام هاى ارشد دولت «دونالد ترامپ»، رئيس جمهور آمريكا 

شماره پيامك: 30004567

در تشريح جلسه ديروز كميسيون امنيت ملى عنوان شد

نگرانى هاى دولت و مجلس از الحاق به كنوانسيون مبارزه با پولشويى

گزارش خبرى

در خصوص  مجلس  ملى  امنيت  كميسيون  عضو  اخبار    
جلسه ديروز اين كميسيون براى بررسى اليحه الحاق ايران 
تروريسم(CFT) گفت:  مالى  تأمين  با  مقابله  كنوانسيون  به 
نگرانى هاى نمايندگان مجلس از زبان دولتى ها تكرار شد، اما 
آن ها با عباراتى مانند «دفع افسد به فاسد» سعى در توجيه 

دفاعيات خود داشتند، ولى نمايندگان قانع نشدند. 
ابوالفضل حسن بيگى اظهارداشت: بيشتر نمايندگان راجع به 
اين اليحه نگرانى هايى دارند به همين دليل بررسى اين اليحه 
دقيق و زمان بر اســت. كميسيون طبق آيين نامه داخلى سه 
هفته فرصت دارد تا به اين اليحه رســيدگى كند؛ بنابراين از 

تمام فرصت خود براى بررسى دقيق آن استفاده خواهيم كرد.

 نگرانى مشترك دولت و مجلس
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس تأكيد كرد: نمايندگان 
دولت نيز دغدغه اى را كه نمايندگان مجلس دارند، مى پذيرند 
اما صحبت شان اين بود كه ما مجبور هستيم به اين كنوانسيون 

بپيونديم.
حسن بيگى ادامه داد: موافقان اين اليحه نتوانسته اند به دغدغه 
نمايندگان مجلس در خصوص اين كنوانســيون پاسخ دهند. 
بزر گ تريــن نگرانــى در خصوص اين اليحه آن اســت كه در 
صورت تصويب، آمريكا و اســرائيل از آن براى برخورد با حزب 
اهللا، حماس و گروه هاى آزاديبخش و انقالبيون استفاده ابزارى 

خواهند كرد.
وى اظهارداشت: اين اليحه در سال 1969 در وين تصويب شده 
اســت. در اين معاهده در بندهاى مختلف تأكيد شده بوده كه 
گروه هاى آزاديبخش، گروه تروريستى نيستند اما در حال حاضر 
آمريكايى ها به دنبال بهره شخصى از اين كنوانسيون هستند و 
تالش دارند گروه هاى مقاومت را به عنوان تروريســت معرفى 

كنند.
وى در تشــريح علل عدم رأى گيرى در مــورد اين اليحه در 
جلسه ديروز كميسيون امنيت ملى گفت: از 23 عضو كميسيون 
امنيت ملى تنها 11 عضو حضور داشــتند، لذا به علت به حد 
نصاب نرسيدن اعضا امكان رأى گيرى وجود نداشت، عالوه بر 
اين اكثريت نمايندگان نسبت به دفاعيات نمايندگان دولت قانع 

نشدند و دغدغه هايشان افزايش يافت.

 نگرانى هاى الحاق به CFT با «حق شرط» قابل رفع است
در هميــن حال، حســين پناهــى آذر معاون امــور مجلس 
وزيرخارجه در حاشيه جلسه كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس اظهارداشت: در اين جلسه من و همكارانم اين 
نكته را توضيح داديم كه اين كنوانسيون در سال 1999 ميالدى 
تصويب و از سال 2001 الزم االجرا شده و از همان موقع بحث 
الحاق به اين كنوانسيون شروع شــد و سال ها راجع به آن در 

بخش هاى مختلف نظام بررسى صورت گرفته است. 
وى ادامــه داد: به نگرانى هايى كه برخــى نمايندگان در اين 
خصوص داشــتند پاســخ داده شــد كه با ارائه حق شرط اين 
نگرانى ها برطرف مى شــود. پناهى آذر افــزود: در حال حاضر 
188 كشــور از 193 كشور عضو سازمان ملل متحد، عضو اين 
كنوانسيون هستند و 63 كشور نيز حق شرط مطرح كرده اند؛ 
بنابراين اگر جمهورى اسالمى هم به اين كنوانسيون بپيوندد، با 

حق شرط هيچ گونه نگرانى نخواهد داشت.

تصويب CFT در مجلس مشروط به شرايطى خواهد بود
از ســوى ديگر، رئيس كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس تأكيد كرد: اگر قرار باشــد اليحه الحاق ايران 
به كنوانســيون مقابله با تامين مالى تروريسم(CFT) در اين 
كميســيون و يا صحن مجلس تصويب شود، حتماً مشروط به 
شرايطى خواهد بود كما اينكه در همين باره نيز بين حقوقدانان 

اختالف نظر وجود دارد.
عالءالدين بروجردى با بيان اينكه اين اختالف نظرها در قالب 
شــرايط كشــورى كه به اين كنوانســيون مى پيوندد، تعريف 
مى شود، گفت: اگر قرار باشد اين اليحه در كميسيون و يا صحن 
مجلس رأى آورد، حتماً مشروط به شرايطى است، البته برخى 
معتقدند كه اين شرايط قابل اعمال نيست. با وجود اختالف نظر 
حقوقدان ها، نظر قالب اين است كه اين شرايط مى تواند تكليف 
ما را نســبت به نكاتى كه درباره آن حساس هستيم، مشخص 
كند. وى افزود: تمامى نمايندگان و دولتمردان مختلف دغدغه 
حفــظ منافع ملى را دارند اما ما با جهانى مبتنى بر ســاختار 
تعريف شده اى مواجه هستيم كه 188 كشور به اين كنوانسيون 

پيوسته اند.

 ظريف: 

مذاكره با اروپايى ها نه سياه بود نه سفيد
كه  است  معتقد  وزيرخارجه  تسنيم: 
ايران  بين  گرفته  صورت  مذاكره هاى 
نه  و  بوده  سياه  نه  تاكنون  اروپايى ها  و 
طرف هاى  نيست  مشخص  و  سفيد 
ارائه خواهند  نهايت چه چيزى  در  اروپايى 
داد. محمد جواد ظريف درباره مذاكره اخير 
اين  نتايج  اروپايى و  با هيئت  ايرانى  هيئت 
نتواند  اروپايى  هيئت  اگر  اينكه  و  نشست 
بدهد  را  برجام  ادامه  براى  الزم  تضمين 
واكنش وزارت خارجه چه خواهد بود، گفت: 
اين شرايط يعنى مذاكره هاى صورت گرفته 
ببينيم  بايد  اروپا سياه و سفيد نيست و  با 

ارائه  را  چيزهايى  چه  نهايت  در  اروپاپى ها 
همان  يا  و  نتايج  ما  افزود:  وى  مى دهند. 
موضوعات مطرح شده در مذاكره را در كشور 
تصميم گيرى  آن  درباره  و  مى دهيم  ارائه 
مى شود اما اكنون نمى دانيم آن ها چه چيزى 

ارائه مى دهند.

 حجت االسالم رئيسى در جمع خانواده شهدا

در جنگ، كفر همه جهان بود
قدس: حجت االسالم رئيسيى در جمع خانواده 
شهدا گفت: با فرمايشات اخير رهبر معظم انقالب 
در جمع مسئوالن كسانى كه در داخل يا خارج به 
گونه اى ديگر فكر مى كردند و خيال باطل سست 
شدن نظام اسالمى در برابر مستكبران را در سر 
مى پروراندند، دريافتند كه جمهورى اسالمى بر 
سر ارزش هاى انقالب، عزت ملت و منافع كشور 
ايســتاده اســت. او ادامه داد:  بسيارى در كشور 
ادعاى صداى مردم بودن را دارند، اما آنچه از لسان 
رهبر معظم انقالب بيان مى شود صداى حقيقى 
ملت ايران اســت.وى همچنين گفت:  در دوران 
هشت سال دفاع مقدس «الكفر ملت واحدة» بود 

و تمام جهان استكبار از صدام حمايت مى كردند، 
صدام ظاهر قضيه بــود در حقيقت جوانان اين 
ملت در برابر كفر جهانى ايستادند و پيروز شدند.
رئيســى در پايان خاطرنشان كرد:  اگر كسى در 
اين كشــور خيانت كند و به دنبال هواى نفس 

باشد، يقينا پايدار نخواهد بود.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

قسمت داخلى ضريح مطهر در دست مرمت   قدس: با نصب تخته و پوشاندن شبكه هاى اول و دوم ضريح مطهر قسمت داخلى ضريح مطهر در دست مرمت قرار گرفت. با بسته شدن در طالى رواق باب السالم 
و در نقره اى پايين پاى روضه منوره و نصب تخته و داربست و جداسازى شبكه هاى اول و دوم ضريح مطهر حضرت رضا(ع) از ساير بخش ها، عمليات مرمت اين ضريح منور آغاز شد. با وجود اين، تردد زائران به روضه 

منوره در قسمت خواهران و برادران، به طور عادى در حال انجام است. پيش بينى مى شود عمليات مرمت تا پايان هفته جارى به پايان برسد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r 38 هزار بسته ارزاق ويژه ماه مبارك رمضان 
در كل كشور توزيع مى شود

آستان: مصطفــى خاكسارقهرودى، 
معاون امداد مستضعفين آستان قدس 
رضوى  گفــت: از آغاز مــاه رمضان 
تهيه و ارسال 38 هزار بسته ارزاق به 
ارزش هر بسته 150 هزار تومان ويژه 
دهستان ها، مناطق محروم و حواشى 
شهرهاى كل كشور شروع شده است.

وى ضمن اشــاره به اين نكته كه اين 
اجراى طرح تا 10 روز آينده ادامه دارد، اظهار كرد: انتظار مى رود با ســهم مشاركت 
استان ها به عالوه سهم 38 هزار بسته اى آستان قدس رضوى، اين ميزان در مجموع 

به بيش از 50 هزار بسته افزايش يابد.
وى همچنين اقالم درون اين بسته ها را شامل يك كيسه برنج ايرانى يك كيلويى، 
يك بطرى روغن سه كيلويى، يك بسته ماكارانى 700 گرمى، يك بسته سويا 200 
گرمى و عدس، لوبيا چيتى، لوبيا قرمز، نخود، لپه، قند و شكر هر كدام يك بسته 

يك كيلويى اعالم كرد كه از شركت فرآورده هاى رضوى تامين شده است.
معاون امداد مســتضعفين آســتان قدس رضوى اضافه كرد: اين طرح ســال 
گذشــته هم در 13 استان كشور به اجرا درآمد كه امسال 31 استان مشمول 

اين طرح شده اند.

 برپايى 7 پايگاه آموزشى مهدالرضا
در حرم مطهر رضوى

آستان: رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى گفت: در ايام ماه مبارك رمضان 
هفت پايگاه آموزشى مهدالرضا(ع) با محوريت قرآن در نقاط مختلف حرم رضوى داير 
شده است.حجت االسالم مهدى شجاع افزود: پايگاه هاى مهدالرضا(ع) در رواق هاى 
حضرت معصومه(س)، امام خمينى(ره)، قدس، شبستان قرآن و نهج البالغه صبح ها 
از ساعت 9:30 تا 12:30 و عصرها از ساعت 15:30 تا 18:30 داير است. اين پايگاه ها 
همچنين در ماه مبارك رمضان از ســاعت 21:30 تــا 23 در رواق هاى دارالقرآن، 
دارالحجه و ايوان مقصوره گوهرشاد حرم مطهر رضوى داير است و برنامه هاى متنوعى 

را ويژه زائران خردسال برگزار مى كند. 
وى تصريح كرد: كودكان با حضور در اين كارگاه ها با آداب زيارت، امام شناسى، وضو 
و نماز به صورت قصه و شعر، رنگ آميزى، ساخت كاردستى، حفظ خالق، قصه هاى 

سه بعدى و... آشنا مى شوند.

آغاز ثبت نام كالس هاى اوقات فراغت 
مؤسسه تربيت بدنى آستان قدس 

آستان: در آستانه تعطيالت تابستانه 
مدارس، ثبت نــام كالس هاى اوقات 
فراغت مؤسســه تربيت بدنى آستان 
قــدس رضــوى در رده هاى ســنى 

نونهاالن و نوجوانان آغاز شد.
ثبت نام اين دوره از كالس هاى اوقات 
فراغت مؤسســه تربيت بدنى آستان 
قدس رضــوى در قالب 35 رشــته 

ورزشى براى نونهاالن و نوجوانان پسر و دختر از اوايل ماه مبارك رمضان آغاز شده 
و به مدت يك ماه ادامه خواهد داشت و پس از اتمام ثبت نام، مرحله اجرايى آن در 
ايام تابستان كليد خواهد خورد. همچنين ثبت نام كالس هاى پرورشى بازى كودكان 
براى نخستين بار ويژه كودكان سه تا پنج سال در اين مؤسسه همزمان با تابستان 
سال 97 برگزار خواهد شد. اين كالس ها به صورت هفتگى براى پسران روزهاى زوج 
و براى دختران روزهاى فرد از ســاعت 7/30 تا 18 در مؤسسه تربيت بدنى آستان 

قدس رضوى برگزار مى شود.

خـــبر

و  خدام  فرهنگى  امور  مدير  آستان    
كاركنان سازمان فرهنگى آستان قدس 
تبليغى  از 60 گروه  رضوى گفت: بيش 
خراسان  طالب  بسيج  سازمان  جهادى 
فرهنگى  سازمان  همكارى  با  رضوى 
ماه  اواسط  در  رضوى  قدس  آستان 
و  محروم  مناطق  به  رمضان  مبارك 

حاشيه شهر مشهد اعزام مى شوند.
حجت االســالم عمــاد دخانــى گفت: 
فرهنگى  مبلغ ســازمان  اعزام  مديريت 
آســتان قدس رضــوى در اواســط ماه 
مبارك رمضان امسال با اولويت مناطق 
موقوفه دار و محروم برنامه اعزام مبلغ را 

خواهد داشت.
وى بيان كــرد: اعزام مبلــغ به مناطق 
موقوفه دار بنا به درخواســت هايى است 
كه از ســوى مردم اين مناطق به آستان 

قدس رضوى واصل شده است.
مدير امــور فرهنگى خــدام و كاركنان 
سازمان فرهنگى آســتان قدس رضوى 
بــا بيــان اينكه اعــزام مبلــغ با هدف 

پشــتيبانى از برنامه هــاى معرفتــى و 
اخالقى شهرســتان ها صورت مى گيرد، 
عنوان كرد: اعزام مبلغ سازمان فرهنگى 
آســتان قدس رضوى با اولويت استفاده 
از ظرفيت گروه هــاى تبليغى و جهادى 
در مناطق محروم و حاشيه شهر مشهد 

انجام مى شود.
وى خاطرنشــان كرد: بيش از 60 گروه 
بسيج طالب  تبليغى جهادى ســازمان 
خراســان رضوى با همكارى ســازمان 
فرهنگى آســتان قدس رضــوى در ايام 
ماه مبــارك رمضان به مناطق محروم و 

حاشيه شهر مشهد اعزام مى شوند.
حجت االســالم دخانــى تصريــح كرد: 
ســه موضوع برگزارى مجالس و مراسم 
مذهبــى و معرفتى، برگزارى جلســات 

و  توســل  و  مناجــات 
جشــن هاى  همچنيــن 
پسران و دختران روزه اولى 
در 15 رمضان همزمان با 
ميالد كريمه اهل بيت امام 
به  (ع)  حســن مجتبــى 
عنــوان محورهاى فعاليت 
گروه هــاى اعزامى در نظر 

گرفته  شده است.
ارائه خدمات  افــزود:  وى 
عمرانى، بهداشــتى عالوه 
تبليغى  برنامه هــاى  بــر 
مشــابه ســال گذشته در 
مناطــق محــروم از ديگر 

مبلغين سازمان  اعزام  ويژگى هاى طرح 
فرهنگى آستان قدس رضوى در رمضان 

امسال است.

مدير امور فرهنگى خدام و كاركنان سازمان فرهنگى آستان قدس از اعزام بيش از 60 گروه تبليغى به مناطق محروم خبرداد

  چرا جلوى بلندمرتبه سازى هاى اطراف سفيران رضوى در تبليغ رمضانى
حرم گرفته نمى شود. در آينده در اطراف 

حرم نمى شود تنفس كرد.
09150009860

  در حالــى كــه كمبــود آب داريــم، 
بعضــى از زائران جهت وضو گرفتن آب را 
اســراف مى كنند. چرا كسى به افراد تذكر 

نمى دهد؟
09350005635

  مناسب اســت كه در ســرويس هاى 
بهداشتى چند عدد حمام هم براى زائران 
كه نيازمند اســتحمام هستند و مشكالت 
جسمانى ويژه دارند (بخصوص سالمندان) 

پيش بينى شود.
09150000325

  لطفاً آســتان مقدس حضرت رضا(ع) 
براى ساختن مدارس علميه ويژه برادران 
در نقاط مختلف شهر مشهد همكارى كند.
09340007978

 اول كه حاج آقاى رئيســى آمد يك بار 
غذا آوردند پايين شهر و تقسيم كردند ما 
هم خوشحال شديم گفتيم حداقل سالى 
يك بار از اين نعمت استفاده مى كنيم، اما 

ديگر خبرى نشد.
09350003120

 در گزارش «زنجيــره زرين...» كه هفته 
گذشته چاپ شد، نوشته بوديد: در صحن 
جمهورى...؛ كه بهتر است نوشته مى شد: 

در صحن جمهورى اسالمى.
09150003168

 اگر آســتان قدس رضــوى پولى را كه 
صرف اطعــام مى كند، صرف راه ســازى 
مناطق محروم مشهد مثل جاده كنار لوله 
گاز حد فاصل جاده كالت و بلوار شاهنامه 

كند، خيلى بهتر است. 
09300000839

قدس: عوايد مربوط بــه وقف و نذر بايد 
در مسيرهاى تعيين شــده هزينه شود و 
آستان قدس نمى تواند، در نيات واقفان و 

ناذران، دخل و تصرف كند. 

صداى مردم

اعزام مبلغ سازمان 
فرهنگى آستان 
قدس رضوى با 

اولويت استفاده از 
ظرفيت گروه هاى 
تبليغى و جهادى 

در مناطق محروم و 
حاشيه شهر مشهد 

انجام مى شود

بــــــــرش

مصطفــى خاكسارقهرودى، 
معاون امداد مستضعفين آستان قدس 
رضوى  گفــت: از آغاز مــاه رمضان 
 هزار بسته ارزاق به 
 هزار تومان ويژه 
دهستان ها، مناطق محروم و حواشى 

وى ضمن اشــاره به اين نكته كه اين 

در آستانه تعطيالت تابستانه 
مدارس، ثبت نــام كالس هاى اوقات 
فراغت مؤسســه تربيت بدنى آستان 
قــدس رضــوى در رده هاى ســنى 

ثبت نام اين دوره از كالس هاى اوقات 
فراغت مؤسســه تربيت بدنى آستان 
 رشــته 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

  به همت اداره علوم قرآنى حرم مطهر رضوى انجام مى شود

كودكان استثنايى؛ ميهمان كالم خدا

خبر

اداره علوم   قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  رئيس 
قرآنى حرم مطهر رضوى از اجراى طرح آموزش قرآن به كودكان 
و نوجوانان استثنايى براى نخستين بار در سطح كشور در ماه 

مبارك رمضان سال جارى خبر داد.
حجت االســالم مهدى شــجاع در گفت وگو با خبرنگار قدس 
بــا اعالم اين خبر افزود: در اين طرح بازى ها و ســرگرمى هاى 
متناسب با درصد هوشى كودكان و نوجوانان استثنايى توسط 
گروه متخصص از واحد نوجوان اين اداره طراحى و ارائه مى شود.
وى ادامه داد: در اين طرح آموزشى قرآن كريم و مفاهيم قرآنى با 
همكارى استادانى در زمينه هاى روان شناسى كودك، بازى سازى 

تخصصى، بازى درمانى و كارشناسان علوم قرآنى ارائه مى شود.
رئيــس اين اداره تصريح كرد: هــدف از اجراى اين طرح ايجاد 
فرصت مناسب براى كودكان و نوجوانان استثنايى زائر و مجاور 
بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) در زمينه استفاده از ويژه نامه هاى 

آموزش قرآن متناسب با ضريب هوشى اين افراد است.
حجت االسالم شــجاع اضافه كرد: با اجراى اين طرح كودكان 
استثنايى با اســتفاده از روش هاى استاندارد شده مى توانند به 
يادگيرى و حفظ قرآن كريم پرداخته، در كارگاه هاى خالق به 

فراگيرى داستان هاى قرآنى و سرگرمى هاى قرآنى بپردازند.
وى يادآور شــد: جامعه مخاطب در اجراى اين طرح كودكان و 
نوجوانان استثنايى شامل نابينايان، كودكان مبتال به سندروم 
داون، كودكان ســرآمد و قريحه و... بوده كه مى توانند با حضور 
در اين طرح از كارگاه هاى تخصصى استاندارد شده براى آموزش 

قرآن استفاده كنند.
رئيس ايــن اداره اضافه كــرد: با اجراى مطالعــات هدفمند و 
كارشناسى هاى انجام شــده، مقدمات تحقيق و بررسى اجراى 
اين طرح به مدت حدود يك سال و نيم با همكارى كارشناسان 
دانشــگاهى و حوزوى مرتبط انجام شده و هم اكنون به مدت 

چندين ماه است كه اين طرح به صورت ميدانى در بارگاه ملكوتى 
حضرت رضا(ع) و در محل صحن دارالقرآن كريم (واحد نوجوان) 
در حال انجام مى باشــد. حجت االسالم شــجاع در زمينه اين 
طرح خاطرنشان كرد: در اين طرح از روش هاى استاندارد شده 
خالقيت و ابتكار در ارائه محتوا (icvt) و قصه گويى خالق، قصه 
ســه بعدى و حقيقت مجازى با استفاده از بازى هاى استاندارد 

متناسب با كودكان و نوجوانان استثنائى استفاده مى شود.
رئيس اين اداره با اشــاره به اينكه اين طرح هم اكنون در محل 
دارالقرآن كريم حرم مطهر رضوى (اتاق شــماره 12) در حال 
انجام است، متذكر شد: اين طرح در سيزدهمين نمايشگاه قرآن 
و عترت مشــهد مقدس و در ايام ماه مبارك رمضان سال 97 
در محل ميدان شــهداى مشهد هم اجرا مى شود و متقاضيان 
مى توانند همه روزه از ســاعت 18 تــا 23 و از تاريخ اول تا 10 

خرداد سال جارى به اين مكان مراجعه نمايند.



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  يكشنبه  6 خرداد 1397  11 رمضان 1439 27 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8695    

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

صندوق بين المللى پول فاينانس اســالمى را در دســتور كار قرار داد  اقتصاد: صندوق بين المللى پول (آى ام اف)، از ســال 2019، فاينانس اسالمى را به ارزيابى هاى بخش مالى خود از كشورهاى 
منتخب، اضافه مى كند تا تنظيم مقررات در اين بخش درحال رشد را بهبود ببخشد. به گزارش مهر به نقل از رويترز، طبق برآوردهاى آى ام اف، فاينانس اسالمى كه در آن پرداخت بهره و احتكاِر سرمايه ممنوع است، 
حدود 2 تريليون دالر را در سراسر جهان در اختيار دارد و در 60 كشور جهان هم ارائه مى شود. هرچند فعاليت هاى تجارى آن در بازارهاى مختلف، شامل خاورميانه، آفريقا و جنوب شرقى آسيا، با هم متفاوت است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r نرخ بليت پروازهاى داخلى اوج گرفت 
تهران-مشهد -  تهران 1/2 ميليون تومان

تسنيم:با نزديك شــدن بــه تعطيالت 
چندروزه، نرخ بليت پروازهاى داخلى در 
ـ  حال اوج گيرى است. قيمت پرواز تهرانـ 
 بوشهر از مرز نيم ميليون تومان عبور كرده 
ـ  كيش نيز 615 هزار  و بليت پرواز تهرانـ 

تومان فروخته مى شود.
ـ بوشهر  در حال حاضر بليت پرواز تهرانـ 
با قيمت حدود 600 هزار تومان براى تاريخ 12 خردادماه فروخته مى شود، پروازى 
كه قرار است مسافران را در تاريخ ذكرشده از تهران به بوشهر منتقل كند، مربوط 

به ايران اير است.
ـ كيش هواپيمايى ماهان براى چهارشــنبه 585 هزار  قيمت بليت پرواز تهرانـ 
تومان و براى پنجشــنبه اين هفته 540 هزار تومان اســت. براى يكشنبه آينده 
ـ كيش هواپيمايى جمهورى اسالمى ايران  (13 خرداد) قيمت بليت پرواز تهرانـ 
580 هزار تومان است. البته نرخ بليت هواپيمايى ماهان مسير پرواز ذكرشده براى 

پنجشنبه هفته جارى (10 خرداد 97) 615 هزار تومان است.
نرخ بليت پرواز تهران ــ مشهد به عنوان يكى از مقاصد پروازى پُرتقاضا براى روز 
يكشنبه هفته آينده (13 خرداد) 550 هزار تومان براى هواپيمايى معراج و 560 
ـ تهران براى  هزار تومان براى هواپيمايى ايران اير اســت. نرخ بليت پرواز مشهدـ 
18 خرداد يعنى پايان تعطيالت چندروزه 560 هزار تومان (ايران اير) و 600 هزار 
ـ كيش هواپيمايى كيش اير  تومان (هواپيمايى معراج) است. نرخ بليت پرواز تهرانـ 

براى 14 خردادماه 500 هزار تومان است.

افزايش 20 درصدى حداقل حقوق كارمندان دولت 
نهايى شد 

اقتصاد: شوراى نگهبان استفساريه مجلس در خصوص جزء 1 بند الف تبصره 12 
قانون بودجه سال 97 را مغاير قانون اساسى تشخيص نداد و به اين ترتيب افزايش 

20 درصدى حقوق حداقلى بگيران در دولت اعمال خواهد شد.
شوراى نگهبان طرح استفساريه مجلس شوراى اسالمى در خصوص افزايش 20 
درصــدى حقوق كارمندان حداقلى بگير دولت را مغاير موازين و قانون اساســى 

تشخيص نداد.

باوجود گرانى هاى اخير
تورم تك رقمى ماند! 

اقتصاد: با وجــود افزايش قيمت كاالها 
و خدمــات طى هفته هــاى اخير، بانك 
مركزى هم مانند مركز آمار بر تورم تك 
رقمى تأكيد دارد و از تورم 9/1 درصدى 
در ارديبهشت ماه خبر مى دهد.به گزارش 
«شاخص بهاى كاالها و خدمات مصرفى 
در مناطق شهرى ايران در ارديبهشت ماه 
1397 به عدد 117/5 رســيد كه نســبت به ماه قبل 1/6 درصد افزايش يافت. 
شــاخص مذكور در ارديبهشت ماه 1397 نســبت به ماه مشابه سال قبل معادل 
9/7 درصد افزايش داشــته اســت.» بانك مركزى نرخ تورم فروردين ماه را 9/2 
درصد اعالم كرده بود. اين درحالى است كه در روزهاى اخير مركز آمار ايران نيز 
در گزارشــى از تورم تك رقمى هشت درصدى خبر داده بود؛ آن هم درحالى كه 
طى دو ماه اخير در بازار ارز، سكه، خودرو، مسكن، لوازم خانگى، موبايل و كاالهاى 

اساسى گرانى هاى فزاينده اى رخ داده، است.

فقر مطلق 2/8 ميليون خانوار ايرانى ريشه كن مى شود؟
تســنيم: در حالى برنامه دولت براى ريشه كنى فقر مطلق منتشر شده كه بايد 
پرسيد، فقر مطلق 2 ميليون و 858 هزار خانوار ايرانى با درآمد 780 هزار تومانى 

براى هر خانوار ريشه كن مى شود؟

دولت برنامه اى براى افزايش قيمت نان ندارد
ايرنا: حسن عباسى معروفان معاون بازرگانى شركت بازرگانى دولتى ايران گفت: با 
توجه به ثبات قيمت گندم در سال جارى، دولت هيچ برنامه اى براى افزايش قيمت 

نان و آرد خبازى هاى آزاد پز ندارد.

7 ميليون دهه شصتى غير فعال هستند
اقتصاد: براساس آمار نيروى كار متولدين 
دهه 60 اين گــروه از افراد يك ميليون 
و 700 هــزار نفر از جمعيت 3 ميليون و 
200 هزار نفرى بيكار را به خود اختصاص 
مى دهند كــه 53 درصد از كل جمعيت 

بيكار كشور است.
به گزارش مهر، با توجه به اينكه آخرين 
سرشــمارى در كشور در سال 1395 انجام شــد و افراد دهه 60 در آن سال، 
داراى رنج ســنى 26 تا 35 سال بودند، اطالعات جمعيتى سرشمارى در سال 
1395، مبناى بررسى وضعيت اشتغال و بيكارى متولدين دهه 60 قرار گرفته 
كه با توجه به آمارهاى جمعيت نيروى كار مى تواند به وضعيت فعلى بازار كار، 

بسيار نزديك باشد.
براساس اطالعات به دست آمده از مركز آمار ايران در خصوص وضعيت نيروى كار، 
متولدين دهه 60 حدود 17 ميليون نفر از جمعيت كل كشور را تشكيل مى دهند 
كه افزون بر 9 ميليون نفر از اين افراد «جمعيت فعال» هستند؛ به اين معنا كه در 
گروه ســنى بيكاران يا شاغالن قرار دارند؛ به عبارتى مجموع افراد بيكار و شاغل، 

جمعيت فعال را تشكيل مى دهد.
 همچنيــن بيش از 7 ميليــون و 500 هزار نفر نيز از جمعيت 17 ميليونى دهه 
شصتى ها، در گروه «جمعيت غيرفعال» يعنى در خارج از گروه بيكاران و شاغالن 
قــرار دارند. افراد محصل، خانه دار، درآمدهاى غيركارى (به عنوان مثال درآمد از 

محل اجاره ملك) از جمله افراد در گروه جمعيت غيرفعال هستند.  

جزئيات تخلف مالى 1154 ميليارد تومانى وزارت نفت
اقتصاد: رئيس كميسيون عمران مجلس از صدور حكم 1154 ميلياردى ديوان 

محاسبات عليه وزير نفت خبر داد.
محمدرضا رضايى كوچى در گفت و گو با تسنيم، افزود: طبق ماده (70) قانون الحاق 
برخى مواد به قانون تنظيم بخشى از مقررات مالى دولت در سال 95، بايد 20 درصد 
از قيمت فروش گازوئيل را به وزارت راه و شهرسازى اختصاص مى داد كه از اين رقم، 
50 درصد بايد به سازمان راهدارى و 50 درصد به راه آهن اختصاص داده مى شد.وى 
با بيان اينكه وزارت نفت اين كار را انجام نداده اســت، ادامه داد: اعضاى كميسيون 
عمــران اين موضوع را در قالب مــاده 236 آيين نامه داخلى مجلس به قوه قضائيه 
ارجاع دادند تا بررسى هاى بيشترى در اين زمينه انجام شود. رئيس كميسيون عمران 
مجلس رقم اين تخلف وزارت نفت را 1154 ميليارد تومان اعالم كرد و اضافه كرد: 
ديوان محاســبات نيز در اين زمينه حكمى عليه وزير نفت و رئيس شــركت ملى 

پااليش و پخش صادر كرده است و بايد اين مبلغ به وزارت راه پرداخت شود.

بارش هاى اخير 50 درصد بارش هاى 6 ماهه بود
خانه ملت: وزير نيرو تأكيد كرد: در دو 
ماهه فصل بهار تقريباً به اندازه 50 درصد 
6 ماهه مهر تا اسفند بارش داشتيم.رضا 
اردكانيان در گفت وگو با خانه ملت با اشاره 
به شرايط مالى و اقتصادى وزارت نيرو و 
تأثير آن بر قطعى برق اظهارداشت: وزارت 
نيرو از معتبرترين بدهكاران كشور است 
در حالى كه اين وزارتخانه ده ها هزار ميليارد تومان بدهى دارد. وى با بيان اينكه 
بخشى از كار پرداخت بدهى ها موكول به اصالح قيمت هاى برق مصرفى شده 
است، گفت:اصالح قيمت ها به شكلى صورت مى گيرد كه فشارغيرقابل تحملى 
به مصرف كنندگان وارد نشــود و از ســوى ديگر بتوانيــم منابع الزم را براى 

بازپرداخت بدهى و براى سر و پا نگهداشتن شركت هاى داخلى فراهم كنيم.

سرشــمارى در كشور در سال 1395

در حالى كه اين وزارتخانه ده ها هزار ميليارد تومان بدهى دارد. وى با بيان اينكه 

 قدس: به عنوان نخستين سوال مى خواستم 
نظر دوستان را درباره آمارهاى موجود از ميزان 
واردات كاال از اتحاديه اروپا در ســال هاى پس 
از برجام بدانم. طبق آمار ميزان اين واردات در 
سال هاى گذشــته، روند صعودى داشته است. 
اين در حالى اســت كه بر خالف ادعاى برخى 
از دولتى ها سهم كاالهاى مصرفى نيز در حجم 
واردات ما قابل توجه بــوده و از رقم 14 درصد 
در سال هاى گذشته به رقمى حدود 30 درصد 
رسيده است. همين موضوع باعث شده برخى 
تبعات اقتصادى برجام از جمله افزايش واردات از 
اروپا را بيش از منافع آن براى اقتصاد ايران بدانند. 
خدايى: كسانى كه قبل از اين با دالر 5500 تومانى 
واردات مى كردند، حاال با دالر 4200 تومانى واردات 
مى كنند. متأسفانه در شرايط فعلى نظارتى هم وجود 
نداشته و شايد نمى تواند وجود داشته باشد تضمينى 
وجود ندارد كــه كاالهايى كه با دالر 4200 تومانى 
وارد مى شــوند در بازار به قيمت ارز 5500 تومانى 
عرضه نشوند. بنابراين ممكن است واردات برخى از 
اين كاالها با ارز 4200 تومانى اما قيمت خوردن اين 
كاالها در بازار براســاس ارز 5500 تومانى باشد. در 
اتحاديه ما كه اتحاديه توليد و تجارت آبزيان است، 
صادركنندگان از وضع موجود به شــدت ناراضى و 
واردكنندگان خوشــحال هستند يعنى كسانى كه 
با ارز 5500 تومانــى كاال وارد مى كردند اآلن با ارز 
4200 تومانى ثبت سفارش مى كنند، اما كسانى كه 
بــا دالر 5500 تومانى صادرات مى كردند، اآلن بايد 
ارزهاى حاصل از صــادرات خود را با قيمت 4200 
تومان به دولت باز گردانند كه همين موضوع تبادالت 
را قفل كرده و حركتى كامالً برخالف عقالنيت است. 
چيزى كه امروز كشــور به آن نيــاز دارد حمايت از 
صادرات و نه توسعه واردات است. يعنى بايد با اخذ 
تدابيرى حلقــه واردات را تنگ كنيم چرا كه ما به 
هرحال در شــرايط تحريم و اضطرار هســتيم، اما 
روند فعلــى كه دولت در پيش گرفته، عدم صداقت 
با مردم است، طبيعتاً اگر مردم بدانند شرايط چگونه 
است، رعايت كرده و صرفه جويى هاى الزم را انجام 
و مصرف خود را كاهش مى دهند، اما متأسفانه وقتى 
از دولت يك چيز و از گوشــه و كنار اخبار ديگرى 
مى شنوند، اعتماد خود به دولت را از دست مى دهند.

انصارى: بايد ريشــه اين موضوع را بررسى كنيم. 
پرداختــن به اين موضوع كه مــا واردات داريم، آن 

هم واردات كاالهايى كه مشــابه 
آن در داخل كشــور نيــز وجود 
دارد، قطعاً بدون دليل نيست. به 
نظر من ريشه اصلى وجود چنين 
پديده اى در كشور نداشتن راهبرد 
است. زمانى مى توانيم در راستاى 
توســعه اقتصادى كشــور هدف 
گذارى داشته باشيم كه استراتژى 
مشــخصى براى آن داشته باشيم 
و براســاس آن هــدف گذارى در 
ابعاد مختلــف برنامه ريزى كنيم. 
از طرفى بــراى برنامه ريزى بايد 
نسبت به ابعاد مختلف حركت يا 
تحرك يا فعاليت صنعتى شناخت 
داشــته باشــيم و بدانيم در حال 
حاضر در چه وضعيتى قرار داشته 
و قصد رســيدن به چه نقطه اى را 

داريم. 

 قــدس: آنچــه مــن از 
صحبت هــاى شــما متوجه 
مى شوم، اين است كه ما امروز 
براى  مشــخصى  نيازسنجى 
ميزان واردات به لحاظ آمارى 

نداريم. يعنــى به غير از بحث 
سود جويى عده اى كه يكى از داليلى افزايش 
واردات كاالهاى مصرفى به كشور است، چون 
آمار مشخصى از نياز جامعه به كاالهاى مختلف 
وجود ندارد، كاالهايى وارد كشــور مى شود 
كه نياز كشور نيست، اما با تداوم اين واردات 
مردم به مرور زمان به مصرف آن كاالها وابسته 

مى شوند.
انصارى: نه اينكه اطالعات يا آمارى وجود ندارد، بلكه 
براى مثال بايد بگوييم ســال گذشته، شاهد واردات 
پرتقال به بهانه كمبود پرتقال بوديم. اين در شرايطى 
بود كه در حجم قابــل توجهى پرتقال در انبارهاى 
استان مازندران بود يا مثالً در حالى واردات انار داريم 
كه كشور ما به توليد انار در جهان شهرت دارد. يعنى 
نگاه به واردات صرفاً بر مبناى نياز يا عدم نياز نيست، 
بلكه يك نگاه وجود دارد و آن رانت خوارى و ســود 
جويى است. اساساً وقتى پرتقال وارد كشور مى شود 
اين بحث وجود دارد كه به فرض اينكه يك ســال 
پرتقال به علت سرما زدگى دچار كمبود شود آيا واقعا 

واردات پرتقال ضرورى است؟!

 قدس: با توجه به شــرايط اقتصادى ايران 
در ســال هاى اخير، ارزى كه بــراى واردات 
داده مى شده ارزى بوده كه همراه با سوبسيد 
دولتى بوده و نرخ واقعى ارز نبوده است. قطعاً با 
عقالنيت ناسازگار است كه با ارزى كه مواد اوليه 
و دارو وارد مى شود، كاالهاى لوكس و غير ضرور 
نيز وارد شود.  در شرايط موجود باز گذاشتن 
درهاى واردات عالوه بر آســيب به توليدات 
داخلى يك نوع رانت به وارد كنندگان است.

ظهيرى: ببينيد ما اگر مى خواهيم عضو ســازمان 
تجارت جهانى WTO شويم، نمى توانيم ورود هيچ 
كااليى به كشور را ممنوع كنيم، بلكه فقط مى توانيم 
با بــازى روى تعرفه ها از واردات آن كاال به كشــور 
جلوگيرى كنيم. مثالً اگــر اآلن به دليل كمبود ارز 

نبايد لوازم آرايشــى و بهداشــتى وارد كشور شود، 
مى توانيم تعرفه آن را به 300 درصد افزايش دهيم 
كه آن موقع هم پديده قاچاق شــيوع پيدا مى كند. 
بنابراين اگــر دولت واردات ايــن كاالها را ضرورى 
نمى داند، خب تعرفــه واردات آن كاالها را افزايش 

دهد، به نظرم موضوع ساده است. 

 قــدس: به هرحال ما صــادرات غير نفتى 
بــه آن معنا نداريم و صــادرات غير نفتى ما 
به صورت واقعى و بدون محاســبه ميعانات و 
پتروشيمى ها و مشتقات نفتى در نهايت رقمى 
حدود 15 ميليارد دالر در سال است. اين ارزها 
بخش  صــادرات  ماحصل  كه 
خصوصى واقعــى در اقتصاد 
اســت، مى تواند در مكانى به 
شده  گذارى  قيمت  بورس  نام 
و كاالهاى غير ضرور با قيمت 
واقعى ارز وارد كشور شود. خب 
هركس هــم مى خواهد كاالى 
لوكس بخرد با اين روش ماليات 
آن را به دولت مى پردازد. عرض 
من اين است كه عقالنى نيست 
با همان ارزى كــه مواد اوليه 
يا دارو و برنج وارد مى شــود 
و جت  برند  تلويزيون، ساعت 

اسكى و... وارد شود. 
ظهيــرى: صحبتــى كه شــما 
عملياتى  كشــور  دراين  مى كنيد 
نيست. خواهش من اين است كه 
مســائل را طورى طرح كنيد كه 
عملياتى باشد. ما چيزهايى را بايد 
به طور اصل قبول كنيم و از اسب 
پايين بياييم. اصل اين است كه ما 
ارز نداريــم. اگرچه دولتى ها حرف 
ديگرى مى زنند؛ هميــن امروز و 
در روزهاى گذشــته آقاى رئيس 
جمهور با صراحت كامل مدعى اند با 
وفــور ارز مواجهيم و آن قدر ارز داريم كه جاى هيچ 
نگرانى نيست. خب كدام حرف را باور كنيم؟ شما به 
عنــوان يك روزنامه نگار به ما بگوييد كدام حرف را 
باور كنيم؟ آنچه مى بينيم يا آنچه مى گويند؟ بياييد 
همانى را كه باور داريم دنبالش برويم. اگر ارز به اندازه 
كافى داريم فرمايش شــما چه معنايى دارد كه بين 

كاالى غير ضرورى وضرورى تفاوت قائل شويم. 

 قدس: قطعاً با روند موجود با مشكل ارزى 
مواجهيم و شرايط بايد مديريت شود. اينكه 
دولت مى گويد هيچ مشــكلى وجود ندارد با 

واقعيت هاى جامعه همخوانى ندارد. 
ظهيرى: من در روزهاى گذشــته با شــركت هاى 
بزرگ صنايــع غذايى كه صــادرات دارند صحبت 
مى كردم آن ها مى گفتند اصالً براى ما عملى نيست 
كه هزينه هاى صادرات مان بــا دالر 5000 تومانى 
باشــد، اما بعد از انجام صادرات دالرهاى حاصل از 
آن را بــا قيمت 4200 تومان بــه دولت برگردانيم. 
اين موضوع قطعاً منجر به كاهش شــديد صادرات 
مى شود. در نهايت بايد پذيرفت سيستم موجود ارزى 
قابل عملياتى شدن و ادامه كار كشور نيست و منجر 
بــه افزايش واردات و كاهش صادرات خواهد شــد. 
خدايى: اجازه بدهيد من بــه آمارهايى در زمينه 
صــادارت و واردات و تراز تجارى كشــور در ســال 
96 اشــاره كنم. در ســال 96 صادرات غير نفتى ما 
همراه با ميعانات و مشــتقات نفتى و پتروشيمى ها 
46 ميليارد و931 ميليون دالر بوده اســت. وگرنه 
همان طور كه اشــاره شد، صادرات غيرنفتى واقعى 
ما بيشتر از 10 ميليارد دالر نيست. واردات ما نيز 54 
ميليارد و 302 ميليون دالر بوده كه نشان مى دهد 
7/ 7 ميليارد دالر تراز ما منفى است. آنچه بر اساس 
سرفصل هاى گمركى وارد كشور شده 23,7 درصد 
كاالى مصرفى و 16,3 درصد كاالى ســرمايه اى و 
حدود 60 درصد هم كاالى واسطه اى بوده است. باز 

وقتى در جزئيات اين آمارها ريز مى شويم، مى بينيم 
بيشــترين اقالم اصلى وارداتى ما در اين كاالها رقم 
4 ميليــارد و123ميليــون دالر و قطعات خودرو و 
تجهيزات وابســته به خودرو بوده كه بخشى از آن 
مواد اوليه كارخانجات اســت و بخش ديگرى از آن 

نيز خودروهاى نهايى است كه وارد كشور مى شود. 
اجــازه بدهيد من به صحبت هــاى آقاى ظهيرى و 
موضوع عدم صداقت با مردم نيز اشــاره كنم. وقتى 
دولتى ها با صداقت با مردم حرف نمى زنند، اين روند 
طبيعتاً مشكل ساز است. بايد مردم شرايط و واقعيت ها 
را بداننــد. اآلن طبق آمارها چيزى حدود 24 درصد 
واردت رسمى ما كاالهاى مصرفى است. در كنار اين 
موضوع چيزى حدود 15 ميليارد دالر قاچاق داريم 
كه قطعاً تمام اين كاالهاى قاچاق كاالهاى مصرفى 
هستند. مجموعه اين دو نشــان مى دهد رقم قابل 
توجهى از منابع ارزى ما ساليانه صرف واردات قانونى 
و غير قانونى كاالهاى مصرفى و غيرضرور مى شود، 
اما متأسفانه با نبود راهبرد و صداقت و باند بازى و... 
در حال رخ دادن اســت. اآلن در شــرايطى هستيم 
كه بــا دالر 4200 تومانــى صادركننده ها در حال 
خفه شدن هستند، اما واردكنندگان از دالر 5500 
تومانى به دالر 4200 تومانى رســيدند كه خود اين 
موضوع ترويج و تشويق سياست هاى وارداتى است. 
در صنف خود ما دوستان صادراتى ما به روند موجود 
اعتراض دارند، اما در اين ميان دوستان وارد كننده 
سفارش هايشان را در سكوت مطلق و با خوشحالى 
انجام مى دهند و هيچ كنترلى هم وجود ندارد. اآلن 
هجوم زيادى براى ثبت سفارش واردات وجود دارد. 
آقاى شــريعتمدارى به عنوان وزير صنعت، معدن و 
تجارت با افتخار مى گويند كه در اين مدت هشــت 
ميليارد دالر ثبت سفارش صورت گرفته كه اين اصًال 

خبر خوبى نيست. 

 قدس: ضمن اينكه در اين شرايط دور زدن 
قانون هم تشديد مى شود. براى مثال ممكن 
است بيش اظهارى در واردات يا كم اظهارى در 
صادرات كه در گذشته نيز وجود داشته شدت 
بگيرد كه خود اين موضوع موجب اتالف منابع 

ارزى كشور است. 
انصارى: براى اينكه چارچوب بحث و گفت و گويمان 
بــه يك نتيجه و جمــع بندى برســد، بايد به اين 
موضوع اذعان داشــت كه امروز دنيا اقتصاد آزاد را 

پذيرفته است. دنيايى كه در راستاى توسعه اقتصاد 
آزاد حركت مى كند اين توســعه اقتصادى منتج به 
رفاه عمومى جامعه و برخوردارى جامعه از امكانات 
حداقلى رفاه حتى بر مسائل فرهنگى مى گذارد، اما 
اگر ما اعتقاد به اقتصاد آزاد داريم كه گويا اين اعتقاد 
نيــز وجود دارد پس دولت حق تعيين قيمت ندارد؛ 
بلكه قيمت تابع عرضه وتقاضاست اين بازار است كه 
قيمت را براســاس نكاتى تعيين مى كند، اما سؤال 
من اين است كه آيا به صرف اينكه اقتصاد آزاد اين 
را مى گويــد آيا مى توانيم با اين نگاه كه اقتصاد آزاد 
محدوديتى براى واردات و صادرات ايجاد نمى كند؟ 
آيا مى پذيريم كه امــروز اقتصاد تركيه يا چين بعد 
از فروپاشى نظام كمونيستى به اقتصاد آزاد رسيده 
اســت؟ به نظر من قطعاً رسيده اســت. در اقتصاد 
آزاد نكته اى كه وجود دارد، اين اســت كه شــرايط 
به گونه اى اســت كه نبايد براى واردات محدوديتى 

وجود داشــته باشد. 90 درصد كشورهاى دنيا عضو 
سازمان توسعه جهانى WTO هستند. عضويت در 
اين ســازمان به اين معناســت كه شما نمى توانيد 
هيچ نوع محدوديتى براى واردات داشته باشيد، اما 
عرض من اينجاست كه آيا شرايط ايران با آن شرايط 
كشورهايى كه اقتصاد آزاد را اجرايى مى كنند، يكى 
است؟ آيا بيش از 80 درصد اقتصاد آن ها نيز اقتصاد 

دولتى يا خصولتى است؟

 قدس: بحثى كه دربــاره نظامات تعرفه اى 
مى فرماييد حتى در نمــاد اقتصاد آزاد يعنى 
آمريكا نيز وجــود دارد. مثالً آمريكايى ها در 
راستاى حمايت از توليد پسته در كشور خود 

 300 تعرفه  ايرانى  پسته  براى 
درصدى وضع كردند. يا مثالً در 
فوالد و.... نيز شاهد اين ماجرا 
هســتيم. پس نمى توان گفت 
اقتصــاد آزاد يعنى باز كردن 

درها به روى هر محصولى. 
انصارى: بله در اقتصاد آزاد در كنار 
اين مواردى كه گفتم شرايطى هم 
براى رشد توليد از سوى آن دولت ها 
ايجاد شده است. ما بايد بين اجزاى 
سازنده اقتصاد هماهنگى به وجود 
بياوريم. امــروز بايد براى كاالهاى 
داخلى مــان زمينه رشــد كمى 
وكيفى ايجــاد شــود زمينه اين 
رشــد هم از طريق درون سازمانى 
و مديريت برخــوردارى از فناورى 
و... است و هم يك بخش آن برون 
ســازمانى اســت كه به مجموعه 
مقــررات و فضاى كســب وكار بر 

مى گردد. دراين كشورها فضاى كسب وكار به گونه اى 
است كه زمينه كمى وكيفى براى محصوالت صنعتى، 
كشاورزى وحتى خدماتى ايجاد مى كند. پس آن ها از 
باز شــدن مرزها نگرانى ندارند چون دو شاخص در 
توسعه بازارهاى داخلى وخارجى وجود دارد كه يكى 
شــاخص قيمت و ديگرى شــاخص كيفيت است. 
خدايى: متأسفانه يك اشكالى در كار ما وجود دارد 
كه ما همه چيز را وارونه و اشتباه برداشت مى كنيم 
يعنى فقط يك پوســته اى از آن را متوجه مى شويم 
و اجرايى مى كنيم. ما اآلن با اتاق هم اين مشــكل 
را داريم. شــما وقتى به كسى كارت بازرگانى داديد 
به اين معناست كه آن فرد مى تواند تجارت كند، اما 
مثالً فرد دارنده كارت بازرگانى يك روز مى بيند وضع 
واردات رب مناسب است يك روز وضع صادرات مرغ 
و... و هــر روز صنــف و كاالى وارداتى خود را تغيير 
مى دهد در حالى كه در كشور اتحاديه ها، انجمن ها 
و سنديكاهاى مختلفى وجود دارد و بايد با ايجاد يك 
ضوابط و تعيين قيمت و.. بايد اين واردات انجام شود، 
اما برخى به بهانه همين اقتصاد آزاد و اينكه اقتصاد 
آزاد است پس هر كســى مى تواند وارد هر حوزه اى 
شود به دنبال سوء استفاده هستند. يعنى يا برداشت 
ما از اقتصاد آزاد اشتباه بوده يا به دنبال بهانه هستيم 
و به دنبال اصالح ساختارها نيستيم. در حالى كه در 
خود غرب كه آن ها بنياد اقتصاد آزاد را گذاشــته اند 
اين گونه نيســت و به هر كسى اجازه هر كارى داده 
نمى شود. يعنى اتفاقاً به نظر من ما معناى اقتصاد آزاد 
را هم متوجه نشده ايم و در قالب و برداشت اشتباهى 
از اقتصاد آزاد در حال حركت هستيم. ضمن اينكه 
بايد بپذيريم مملكت ما كشــور واردات است از 70 
سال پيش در ســردرِ مبادى گمركات نوشته شده 
مبادى ورودى، ننوشته مبادى ورودى و خروجى. در 
حالى كه اين گمرك عــالوه بر واردات صادرات هم 

دارد و محل ورود و خروج كاالست. 

 قدس: مى دانيد كه كشــور ما پتانســيل 
بسيار بااليى در بحث صنايع غذايى و توليد و 
صادرات در اين حوزه دارد، اما متأسفانه شاهد 
ورود كاالهاى مشابه به داخل كشور هستيم كه 
اين موضوع قطعاً به توليد ملى آسيب مى زند. 

به هرحال براى ورود به بازارهاى جهانى ابتدا 
بايد بازارهاى داخلى خــود را تصرف كرده و 
يكه تازى كنيد. اگــر تركيه امروز در صنعت 
نساجى در جهان حرفى براى گفتن دارد اين 
صنعت ابتدا در داخل خود كشور تركيه همه 
گير شده اســت. يعنى بعد از اينكه بازارهاى 
داخلى را تصــرف كرديد و موفــق بوديد، 

مى توانيد به سمت ساير بازارها برويد.
ظهيرى: عرض كردم اين اقدام هــا بدون مطالعه 
و كارشناســى در حال انجام شــدن است. اآلن در 
امر صادرات آمدند كشــور عراق را مستثنا كردند و 
گفتند اگر به عراق صادراتى داشــته باشيد، نيازى 
بــه بازگرداندن ارز حاصل از اين صادرات نيســت. 
من صادر كننده اى را مى شناسم كه كاالهاى مورد 
نظر خود را به مقصد عراق برده و وقتى از مرز عراق 
كاالهايش را عبــور داد، كاالهاى خود را از عراق به 
مقصد آلمان مى فرســتد. چون وقتى كاال از كشور 
خارج شد و جواز سبز گمركى آن عراق را به عنوان 
مقصد تعيين كرده است، ديگر با آن كاال و ارز حاصل 

از آن كارى ندارند.
خدايى: اين اقدام ها به نوعى قاچاق صادرات است. 
ما تا ديروز قاچاق واردات داشتيم، حاال با اين قوانين 

قاچاق صادرات هم اضافه مى شود. 

 قدس: خب اين موارد ضعف نظارت است يا 
ضعف قوانين؟ 

انصارى: باز به اين موضوع برمى گرديم كه دراقتصاد 
آزاد محدوديتى براى واردات وجود ندارد. سوال من 
اين اســت كه چرا امــروز روى واردات و منع برخى 
از كاالها براى واردات صحبت مى كنيم؟ دليلش اين 
است كه آن شرايطى كه براى توليدات داخل آن ايجاد 
شده منطبق با آن شرايطى كه در همان كشورهاى 
همسايه ما كه از اقتصاد آزاد تبعيت مى كنند، ايجاد 
نشــده است. براى مثال من سال گذشته ديدم يك 
بيل، آن هم قسمت فلزى بيل براى من آورده بودند 
كه اين بيل را چين توليد مى كند و محصول چين 
اســت. براى اطمينان رفتم به مغازه اى كه اين بيل 
را فروخته بود و از او پرســيدم اين بيل واقعاً چينى 
اســت؟ مغازه دار گفت بله چينى است. اگر ما امروز 
بر ممنوعيت واردات كاالهاى مشــابه تأكيد داريم، 
ســؤال اين است كه آيا شرايط توليد كنندگان ما با 
شرايط آن ها برابر است؟ بحث بعدى موضوع فرهنگ 
اســت كه من هم كامالً اعتقــاد دارم بايد فرهنگ 
ســازى كنيم، اما بايد پرسيد اين 
مصرف گرايــى يا بى فرهنگى در 
مصرف اصالً چرا ايجاد شده است؟ 
آيا غير از اين بوده كه تمام امكانات 
تبليغاتى ما، براى تبليغ و معرفى 
واردات صرف شــده است؟ به هر 
حال فرهنگ عبارت است از باورها 
و اعتقاداتــى كه در اذهان و تفكر 

مردم نهادينه مى شود. 
البته فرهنگى كه شما  ظهيرى: 
مى فرماييــد، ســخنرانى و مقاله 
و نوشــتن در روزنامه ها نيســت.
اجازه بدهيــد من يك مثال زنده 
براى شما بزنم. ژاپن بعد از جنگ 
جهانى دوم وارد بازار شد آن زمان 
كاالهاى ژاپنى از كاالهاى چينى 
هم بدتر بود، اما آن ها تشــخيص 
دادند كه با اين كيفيت نمى توانند 
حرفى براى گفتن داشــته باشند 
براى همين خيلى آهســته و آرام كيفيت كاالهاى 
خود را تقويت كردند و كاالهايشان بهتر و بهتر شد. 
اآلن طورى شده كه وقتى مى گويند كاالى ژاپنى يك 

ارج و قرب خاصى دارد. 

 قدس: بله، اما چطور به اين جايگاه و موقعيت 
رسيد؟ در وهله اول از سوى دولت و مردمش 
حمايت شــد. يعنى اول در بــازار خودش به 
جايگاه مناسب رســيد بعد بازارهاى جهانى. 
قطعاً ژاپن از بازارهاى بين المللى به بازار داخلى 
نرســيد، بلكه از بازارهاى داخلى به ســمت 

بازارهاى بين المللى رفت.
ظهيرى: بله منظورم اين اســت كه اگر از فرهنگ 
صحبت مى كنيم اين نيست كه فكر كنيم با سخنرانى 
و مقاله حمايت از توليد ملى محقق مى شــود. بلكه 
بايد در عمل اين موضوع را ثابت كرد يعنى كاالى با 
كيفيتى كه قيمت مناسب ترى هم نسبت به مشابه 
خارجى دارد اصالً ديگر نيازى به فرهنگ ســازى و 
سخنرانى نيســت چون مصرف داخلى دليلى براى 

عدم مصرف كاالى داخلى ندارد. 
خدايى: آقاى مهندس مى گويند به شــرطى كه 
كيفيت خوب و قيمت مناسب باشد. اجازه بدهيد من 
در اينجــا گريزى به قيمت ارز بزنم. اگر قيمت دالر 
قيمت واقعى باشــد شايد ديگر از آن سس خارجى 
در رستوران يا آن بيل در مغازه خبرى نباشد. يعنى 
اين ها بحث هاى ريشــه اى است و تا وقتى كه نظام 
حمايــت از واردات به طور كلى در كشــور به يك 
فرهنگ تبديل شده اســت. قدرت رقابت در داخل 
كشــور وجود ندارد. وقتى توليد كننــده ما با هزار 
مشكل مى خواهد با رقيب خارجى خود رقابت كند، 
اما قيمت تمام شــده اش باالست، اما اگر قيمت ارز 
واقعى شود شايد خيلى از اين مسائل حتى فرهنگى 
هم حل شــود. به هر حال عده اى پولدار هستند و 
قيمت كاالى مدنظرشان هر چقدر گران شود آن را 
خريدارى مى كنند و مالياتش را به دولت مى دهند، 
امــا عمده جامعه وقتى مى بينند اين كاال كيفيتش 
خوب است اما قيمت بااليى دارد و گران است، ديگر 
نمى خرند و كاالى ايرانى را ترجيح مى دهند. به نظرم 

اين ها ريشه هاى بحث است. 

آسيب شناسى چالش واردات رسمى و غير رسمى در ميزگرد قدس آنالين

واردات رانتى عليه نيازهاى ملى

طرح موضوع
 اقتصــاد/ ميثم مهرپور   نقــش 24 درصدى 
كاالهــاى مصرفــى از كل ميــزان واردات كاال به 
كشور در سال 96 در كنار حجم 15 تا 25 ميليارد 
دالرى قاچاق كاال به كشور كه طبيعتاً تماماً شامل 
كاالهاى مصرفى هســتند، حكايت از وجود رقمى 
چند ده ميليارد دالرى تحت عنوان واردات كاالهاى 
مصرفى به كشــور را دارند. كاالهايى كه يا مشابه 
داخلى آن در كشور وجود داشته و يا عدم مصرف و 

واردات آن خللى در زندگى شهروندان ايرانى ايجاد 
نمى كند، اما با واردات قانونى و غيرقانونى اين كاالها 
به كشور ســاليانه صدها هزار شغل از بين مى رود. 
به نحوى كه با محاســبه اى سطحى و ابتدايى و با 
پذيرش آمارهاى رســمى كشور مى توان به جرئت 
گفت مشكل بيكارى با ممانعت از واردات كاالهاى 
مصرفى چه به صورت قانونــى و چه غيرقانونى تا 
حد بســيار زيادى حل خواهد شــد. در ميزگردى 

با حضــور دكتر حبيب اهللا انصارى، رئيس ســتاد 
برنامــه ريزى و اجرايى انجمن لوازم خانگى و عضو 
هيئــت نمايندگان اتاق بازرگانــى ايران، مهندس 
شاهرخ ظهيرى مشــاور عالى رئيس اتاق بازرگانى 
تهران و دكتر علــى اكبر خدايى دبير كل اتحاديه 
آبزيان ايران به بررسى نقش واردات كاالهاى مصرفى 
بر اقتصاد ايران و كاهش توليد ملى پرداخته ايم. متن 

مشروح اين ميزگرد از نظرتان مى گذرد: 

خبر

خدايى: چيزى كه امروز كشور به 
آن نياز دارد حمايت از صادرات 

و نه توسعه واردات است

بــــــــرش

انصارى: زمانى 
مى توانيم در 

راستاى توسعه 
اقتصادى كشور 

هدف گذارى داشته 
باشيم كه استراتژى 

مشخصى براى آن 
داشته باشيم و 

براساس آن
هدف گذارى در 

ابعاد مختلف
 برنامه ريزى كنيم

بــــــــرش
ظهيرى: اگر دولت 
واردات اين كاالها 

را ضرورى نمى داند، 
خب تعرفه واردات 

آن كاالها را 
افزايش دهد، به 

نظرم موضوع ساده 
است

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

بزرگ ترين چالش در جامعه پزشــكى مســائل اخالقى است ايرنا: رئيس سازمان نظام پزشــكى گفت: عالوه بر كمبود بودجه و تأمين منابع، بزرگ ترين چالش جامعه پزشكى مسائل اخالقى 
اســت. ايرج فاضل افزود:جامعه پزشــكى نبايد در مســير ســقوط اخالقى گام بردارد، بلكه بايد درمانگر اين ضايعه باشد، پزشكان بايد نقش خودشــان را در ارتقاى اخالقى جامعه اجرا كنند تا موازين 

اخالقى جامعه ارتقا يابد. وى ابراز اميدوارى كرد با توجه بيشتر جامعه پزشكى به مسائل اخالقى بتوانيم از بروز مشكالت جدى جلوگيرى كنيم چون بسيارى از مشكالت ناشى از بداخالقى هاست.
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يادداشت
دكتر جمال يزدانى / پژوهشگر فرهنگ و ارتباطات

ضعف هاى ساختارى عامل مصرف باالى دارو در ايران است

«پيشگيرى»،  قربانى تجارى سازى «درمان»
خبر

رئيس سازمان بسيج زنان كشور 
حذف واژه طالق در شناسنامه 

نوعى فريبكارى است

ايرنا: رئيس ســازمان بســيج جامعه زنان 
كشور گفت: حذف واژه طالق در شناسنامه 
زنان مطلقه اصالً قابل قبول نيست و معتقدم 

نوعى فريبكارى در زندگى است.
مينو اصالنى تصريح كرد: درست است كه 
طالق زشت و ناپسند است و عرش خداوند 
را به لرزه درمى آورد، اما دليل نمى شود آن 
را بپوشانيد. چه استدالل منطقى پشت اين 
موضوع است؟ رئيس سازمان بسيج جامعه 
زنان كشــور افزود: نمى دانــم با چه هدفى 
و چه كســانى اين طرح را مطرح كرده اند؛ 
قطعــاً هــدف نامباركى اســت و آنچه در 
ظاهر در جامعه مطرح است، اين است كه 
حذف مطلقه بودن در شناســنامه را مردم 

نمى پسندد چون تبعاتى را به دنبال دارد.
وى ادامه داد: تــا زمانى كه زندگى دو فرد 
صادقانه شــروع نشــود، پايه و اساس آن 
لرزان و غيرقابل اتكاســت چــون اصل بر 
تداوم زندگى صداقت اســت و به هيچ وجه 
نمى تواند اين موضوع مخفى بماند و ممكن 
است به نوعى از يك جايى سر باز زند و اين 
عدم صداقت به زندگى آن ها آسيب برساند.

عضو كميسيون كشاورزى مجلس:
30 درصد باغ وحش هاى 

كشور مجوز فعاليت ندارند

خانه ملت:عضو كميســيون كشــاورزى 
مجلس بــا انتقاد از اينكــه 30 درصد باغ 
وحش هاى كشور مجوز فعاليت ندارند، بهبود 
وضعيت آن هــا را نيازمند همكارى محيط 
زيست، شهردارى و سازمان هاى مردم نهاد 
دانست. على بختيارى با انتقاد از اينكه باغ 
وحش ها به اسارتگاه و شكنجه گاهى براى 
حيوانات تبديل شده اند بر لزوم نظارت مداوم 
محيط زيست بر فعاليت باغ وحش ها تأكيد 
كرد و گفت: حيات گونه هاى نادر جانورى و 
حيوانات در باغ وحش هاى غيراستاندارد در 
معرض تهديد قرار دارد زيرا تغذيه حيوانات 
مورد توجه مناسب قرار نگرفته و در فضاهاى 

كوچك و غيربهداشتى نگهدارى مى شوند.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با تأكيد 
بر لزوم ســاماندهى باغ وحش هاى كشور، 
ادامه داد: جذب نيــروى متخصص در باغ 
وحش ها امرى حائز اهميت اســت كه در 
برخى مــوارد مورد غفلت قــرار مى گيرد؛ 
متأسفانه مســئوالن باغ وحش ها بيشتر به 
فكر درآمد زايى هستند تا تأمين آرامش و 

سالمت حيوانات.

معاون ساماندهى امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان: 

فقط 30 درصد مطالبات جوانان 
از دولت محقق شده است

ايسنا: معاون ساماندهى امور جوانان وزارت 
ورزش و جوانان با گذشت يك سال از آغاز 
فعاليت دولت دوازدهم، نسبت به عدم تحقق 

عمده مطالبات جوانان انتقاد كرد.
محمد مهدى تندگويان بــا انتقاد از اينكه 
بيشتر مطالبات جوانان برطرف نشده است، 
گفــت: مطالبات جوانان همــان چيزهايى 
هستند كه سال گذشته و در زمان انتخابات 
مطرح شدند؛ به نظر من با گذشت يك سال 
از آغــاز فعاليت دولت، مى توان گفت عمده 
مطالبات حوزه جوانان برطرف نشده است. 
تاكنون شــاهد كار مناســبى هم از سوى 
دستگاه ها كه نشان بدهد اقدام عملياتى در 

اين حوزه صورت گرفته است، نبوده ايم.
وى مهم ترين مطالبات جوانان را مربوط به 
حوزه اشتغال، انتصاب جوانان در سمت هاى 
اجرايى كشــور، تفكيك معاونت جوانان از 
وزارت ورزش و احياى سازمان ملى جوانان، 
عدم تخصيص كامل بودجه اين بخش و... 
دانســت و گفت: براى مثال همان ابتداى 
كار دولــت دوازدهــم در موضوع انتصابات 
جريانى راه افتاد و آقاى رئيس جمهور يك 
وزير جوان انتخاب كــرد. تندگويان افزود: 
همچنين به همه نهادها و وزارتخانه ها هم 
ابالغ شد كه اين كار حتماً صورت بگيرد و 
سهميه مشخصى از امور اجرايى به جوانان 
واگذار شود، اما اين مطالبات به طور كامل 
عملياتى نشده است و فكر مى كنم حداكثر 

30 درصد از آن ها محقق شده باشد.

روستايى با جمعيت دوبرابرى
ديمنتورها، با انتخاب مصاديقى از پديده هاى اجتماعى و ضريب دادن به آن ها در 
تالشند تا تصوير اجتماعى متفاوتى به مردم ارائه كنند. افشاى مبانى و راهكارهاى 
آن ها يكى از روش هاى تقابل با مأيوس ســازان اجتماعى اســت. اما روش ديگر، 
تك نگارى از ِمنتورهاى اجتماعى است. در اين يادداشت تالش خواهم كرد، تا يكى 
از «اميدسازان اجتماعى» از هزاران را در سراسر كشور بازنمايى كنم. اميدسازان، 
متكى بر خالقيت هاى فردى و گروهى، و صدالبته بدون پوشش رسانه اى خاصى، 

پايه هاى اجتماعى محيط خود را تقويت مى كنند و رشد مى دهند. 
اولين تك نگارى را از روستاى سرهنگ در خراسان رضوى آغاز مى كنيم(اين تك 

نگارى مربوط به سال 1394 است):

 يك روستاى ويژه
روستاى سرهنگ روستاى ويژه اى در نزديكى هاى تربت حيدريه است. مانند ديگر 
روستاها بيكارى، بى آبى، از مهم ترين معضالت اين روستاست، به همين دليل هم 
كشاورزى در آنجا پا نمى گيرد. در سابقه روستا سيستم خانى وجود نداشته است 

و اصليت ساكنان روستا از سمت خراسان جنوبى بيرجند و قائن بوده اند.
بازه ســنى متوسط روستا ميانسال است. همه زنان خانه دارند. در اوقات فراغت 
از شــبكه هاى تلويزيونى به ترتيب اولويت از اين موارد استفاده مى كنند: شبكه 
پويا/خبر/سالمت/ورزش/سخنرانى هاى مذهبى مانند سمت خدا. اينترنت 10 خانه 
دارند و بقيه اينترنت ندارند، ولى با گوشى همراه ارتباط اينترنتى دارند. 70 درصد 
گوشــى هوشمند دارند و از آن استفاده مى كنند. سه ماهواره كالً در روستا بوده 

است كه به همت پايگاه بسيج همان هم جمع آورى شده است.
روستا يك مسجد دارد. با روحانى روستا همه ارتباط دارند.

 
 روستاى 100 درصدى!

تنها تشــكل اجتماعى فعال در روستا،  پايگاه بسيج خواهران روستاى سرهنگ 
است: مسئول اين تشكل خانم آذركيش متولد سال 1368 و ديپلم رياضى است. 
متأهل با يك فرزند. همسر ايشان كار موسمى كاشيكارى انجام مى دهد و همزمان 
مسئول فرهنگى بســيج برادران روستاست. ايشان به دليل مشكالت مالى پدر 
خانواده از ديپلم به بعد ديگر ادامه نمى دهد، اما از سال 1392 طى فرآيندى ويژه، 
فرمانده پايگاه خواهران روســتا مى شود. آن قدر براى تشكل وقت مى گذارد كه 
اطرافيان مى گويند در اين دو سال زندگى اش را وقف كرده است. كار قرآنى روستا 

با ايشان است در تابستان هر روز 11 تا 12 كالس قرآنى دارند:
«از مركز بهداشــت آمار بانوان را گرفتيم، 170 نفر خانم در روستا داشتيم، همه 
افراد روســتا را به تشكل جذب كرديم و براى هر كدام از سطوح مخاطب برنامه 
داريم. براى گرفتن مداركشان مستقيماً به در منازل مراجعه مى كردم و از هيچ 
كسى قطع اميد نكردم. مقاومت هاى زيادى وجود داشت، اما با استقامت توانستم 

همه را راضى كنم كه در تشكل ثبت نام كنند».

 ما بچه مى آوريم!
اما آنچه اين تشكل اجتماعى را معروف كرده است، فعاليت شان در راستاى اجراى 
سياست فرزندآورى است. آمار زاد و ولد در اين روستا از سال 92 به بعد 50 درصد 
افزايش يافته است. يكى از مهم ترين داليل اين موضوع فعاليت هاى اين تشكل 

اجتماعى است. اين كار با روش هاى ذيل صورت پذيرفته است:
صحبت هاى اقناعى مسئول تشكل با زنان روستا: اقناع كسانى كه در چند سال 
اول زندگى هستند وقصد بچه دار شدن را ندارند(افزايش محبت با مادر شوهر، 
زوجين و…) برگزارى جلسات مشاوره كه با استفاده از كارشناسان شهرستانى در 
روستا انجام شده است. اقناع كسانى كه عروس و داماد دارند و به خاطر خجالت 
بچه دار نمى شدند. اين مانع مهم اجتماعى، سبب مى شد زنانى كه هنوز در سن 
بارورى هستند، انگيزه شان براى فرزندآورى كاهش يابد. اين تشكل اجتماعى با 
فهم دقيق اين مسئله و مذاكرات اقناعى متعدد با مخاطبان هدف، توانستند اين 
مانع اجتماعى را از بين برده و نرخ رشــد را افزايش دهند. در اين تشــكل همه 
متأهلند جز دو سه نفر مجرد و در كادر اجرايى همه بچه دارند. اين تشكل عمًال 
با سامان دهى نيروهاى نوجوان و جوان روستا توانسته است ظرفيت هاى روستا 
را بالفعل كند: حلقه هاى علمى: در حلقه ها بچه ها به لحاظ درسى تشويق شدند 
و مراتب علمى را طى كردند و معدلشــان افزايش پيدا كرده اســت. حلقه هاى 
مقاومتى: در حوزه هنرى اســتعدادهايى كه دارند مى آورند و به ديگران آموزش 

هنرى مى دهند. مثالً براى كودكان، در حوزه مصرف انرژى كار كرده اند.
ماهى يك بار غبارروبى حسينيه و مسجد انجام مى شود. براى پررنگ كردن حضور 
در مسجد اول خودشان حضور پيدا كردند، بخشى را براى بازى و شادى دختران 
ايجاد كردند. بچه ها همه در هزينه هاى برنامه ها مشاركت داشتند(حلقه مقاومتى 
تقبل شام يك شب اردو. هيچ وقت براى اردوها از رستوران غذا نمى گيرند، بلكه 
خودشــان غذا درســت مى كنند تا هزينه ها كاهش يابد) قسمت جدى كاهش 

هزينه ها محصول چانه زنى شخص مسئول تشكل بود.
اعتكاف خواهران براى نخستين بار در اين دوره راه اندازى مى شود. اين روستا پنج 
شهيد دفاع مقدس دارد كه يكى از آن ها از سرداران جنگ است. اين تشكل اسناد 
و مدارك شهيد را جمع آورى كرده و قرار است كتاب براى سردار شهيد فروتن 
چاپ شــود. كتابخانه روستا را در حسينيه راه انداخته اند و كتاب ها را از خانه ها 
براى اســتفاده عموم جمع آورى كردند.  مكان ورزشى براى خواهران در روستا 
وجود ندارد كه از ظرفيت حسينيه روستا براى اجراى برنامه هاى ورزشى استفاده 
مى كنند. 90 درصد متأهل ها با زيارت امام رضا (ع) زندگى شان را شروع مى كنند. 
اين كار هم با كار ترويجى بر روى خانم ها اتفاق افتاده است. به جاى اينكه هزينه 
چندبار مراسم در روستا را انجام بدهند، وقتى مى خواهند سر خانه زندگى شان 
بروند يك سفر زيارت مى روند. اتاق تشكل را در اختيار معلوالن روستا قرار داده اند 

و خودشان در حسينيه مستقر هستند.

دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران:
ايرانى ها روزانه 30 ميليارد تومان دود مى كنند

فارس: دبيركل جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران گفت: صنايع دخانيات 
به هر شيوه اى به دنبال به دست آوردن سود هستند و هر اقدامى براى مبارزه با 
اين صنايع صورت گيرد، آن ها به كار خود ادامه مى دهند. محمدرضا مســجدى 
افزود: در درجه اول برنامه هاى پيشگيرى از استعمال سيگار در سطح كشور در 
حال انجام شــدن است، اما وقتى اين شركت ها مى بينند كه درخصوص سيگار 
اقدام هاى پيشــگيرى از مصرف انجام مى شود، روى به تبليغات و عرضه قليان 
مى آورند. وى تصريح كرد: وقتى اين شــركت ها مشاهده مى كنند كه در زمينه 
پيشگيرى از مصرف قليان نيز برنامه هايى تدوين مى شود، نوع جويدنى و آدامس 

مواد دخانى را وارد بازار مى كنند .
مســجدى يادآور شد: سن مصرف دخانيات در دانش آموزان به 13 سال رسيده 
اســت كه اين موضوع خطرناك است؛ آمارها نشان مى دهد كه 30 تا 35 درصد 
دختران دبيرستانى و دانشجويان تجربه مصرف قليان دارند كه اين رقم در پسرها 
به 55 درصد مى رسد، اما بايد توجه داشته باشيم كه اين افراد معتاد نيستند.  وى 
گفت: آمارها نشان مى دهد كه 15 درصد افراد جامعه سيگار مصرف مى كنند و 
روزانه مبلغى حدود 10 ميليارد تومان صرف خريد ســيگار و 20 ميليارد تومان 

صرف مصرف قليان مى شود.

رئيس كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس بيان كرد
اجراى سند 2030 در برخى مدارس كشور

تســنيم: رئيس كميســيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شــوراى اســالمى 
گفت كــه برخى از مفاد ســند 2030 
در برخــى از مدارس كشــور على رغم 
ممنوعيــت اجــراى اين ســند، اجرا 
مى شــود. محمدمهــدى زاهدى گفت: 
در برخــى از مدارس يا در بخشــى از 

آموزش و پرورش سند 2030 تدريس مى شود و البته اين كار به صورت سازمانى 
و تشــكيالتى انجام نمى شــود. وى با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش طى 
بخشــنامه اى اجراى سند 2030 در مدارس را ممنوع كرده، ادامه داد: متأسفانه 
برخى از مديران كاســه داغ تر از آش شده اند و از دستور وزير تبعيت نمى كنند.
وى افزود: در اين گزارش ها آمده كه برخى سخنرانان به مدارسى دعوت شده اند و 
مواردى را مطرح كرده اند كه دقيقاً در سند 2030 ذكر شده است. زاهدى اظهار 
داشت: اميدواريم با بخشنامه اى كه وزارت آموزش و پرورش در زمينه سند 2030 

داشته، از آغاز سال تحصيلى 97 شاهد اين گونه مشكالت نباشيم.

 جامعه/ اعظــم طيرانى  روى ديگر 
ســكه توسعه و پيشــرفت در عرصه هاى 
مختلف ضــرورت تبيين فرهنگ مواجهه 
بــا آن در جامعه اســت.براى مثال امروزه 
بــا پيشــرفت هاى قابل توجهــى كه در 
زمينه هاى مختلــف علمى به عمل آمده، 
شــاهد دسترسى هرچه بيشــتر افراد به 
داروهاى مختلف هســتيم؛ به گونه اى كه 
اين دسترســى، خود به عنوان يك پديده 
اجتماعى زيان بخش يعنى استفاده نا به جا 
از دارو دامنگير مردم شده و «خود درمانى» 
به يكى از بزرگ ترين مشكالت اجتماعى، 
بهداشــتى و اقتصــادى جوامع بخصوص 
كشور ما تبديل شده و در پى آن از مصرف 
خودسرانه دارو، به عنوان شايع ترين علت 

مسموميت ياد مى شود.
براساس نتايج تحقيقات انجام شده، سرانه 
كلى مصرف دارو در ايران سه برابر استاندارد 
جهانى است و ايران در زمينه مصرف دارو 
جزو 20 كشــور نخست دنيا است. ضمن 
آنكه در آسيا نيز پس از چين رتبه دوم را 
به خود اختصاص داده است؛ اين در حالى 
است كه جمعيت ايران از برخى كشورهاى 
آســيايى نظير هند، بنگالدش و پاكستان 
كمتر اســت و اين نشان مى دهد عالوه بر 
خود درمانى، ميزان تجويــز داروها نيز با 
جمعيت كشور و وضعيت اپيدميولوژيك 

بيمارى ها همخوانى ندارد.
البته اين موضوع در حد يك ادعا نيســت 
و پژوهش هاى مقطعــى مختلفى در اين 
خصوص انجام شــده است كه در اين بين 
مى توان به پژوهشى كه با عنوان «بررسى 
وضعيت تجويز و مصرف دارو» در كالنشهر 

تهران انجام شده است، اشاره كرد.
بر اساس نتايج اين پژوهش، تنها 59 درصد 
مراجعان بــه داروخانه هاى روزانه از مقدار 
مصرف دارو آگاهى داشــتند و اين ميزان 
براى داروخانه هاى شــبانه روزى فقط 20 
درصد بــود و نتيجه نهايى اين پژوهش از 
نامطلوب بــودن وضعيت تجويز و مصرف 

دارو در تهران حكايت داشت. 

 ضعف آموزش هاى پزشكى 
محمــــد علـــى 
شــهابى؛ تحليلگر 
حوزه ســالمت در 
خصوص داليل باال 
بودن سرانه مصرف 

دارو در كشــور مى گويد: خود درمانى و به 
تبع آن باال بودن ســرانه مصــرف دارو در 
كشــور داليل مختلفى دارد كه نخستين 
عامل آن تجارى شــدن بحــث درمان در 
كشور است كه از ساختار مديريتى وزارت 
بهداشت نشــأت مى گيرد و نظارتى بر آن 
حاكم نيست. دومين عامل ساختار معيوب 
وزارت بهداشــت است كه موجب شده به 
جــاى اهميت دادن به تأمين ســالمت و 

پيشگيرى به توسعه حوزه درمان بپردازد.
بــه اعتقــاد شــهابى كاهــش كيفيت 
آموزش هاى پزشــكى موجب شده برخى 
از پزشــكان به دليل ناتوانى در تشخيص 
صحيح بيمارى، دارو ها و حتى گزينه هاى 

تشــخيصى متعددى براى بيماران تجويز 
كنند كه اين مسئله عالوه بر افزايش سرانه 
مصرف دارو و هزينه هــاى درمان موجب 
بى اعتمادى بيماران به اين حوزه و گرايش 
بيشــتر به پديده خود درمانى و در پى آن 

مصرف خودسرانه دارو مى شود. 
اين كارشناس حوزه سالمت ادامه مى دهد: 
متأســفانه نه تنها در حوزه دارو، بلكه در 
ســاير حوزه هاى پزشكى نيز با مشكالتى 
مشــابه مواجهه هســتيم، به طورى كه 
مدتى پيش طى بازرسى از بيمارستانى در 
اصفهان مشخص شد 95 درصد «سى تى 
اسكن »هايى كه از سوى پزشكان تجويز 
شده غير ضرورى و با هدف افزايش درآمد 

بيمارستان بوده است. 
بــه گفته شــهابى بــا توجه بــه اينكه 
سياست گذار، ارائه دهنده خدمت و ناظر در 
يك وزارتخانه جمع شده اند، نگاه حاكم بر 
اداره اين حوزه پوپوليستى است، در نتيجه 
كيفيت آموزش هاى پزشكى كاهش يافته 
و ســرمايه گذارى حوزه سالمت به جاى 
تمركز بر پيشــگيرى، به بخش درمان و 
توسعه خدمات درمانى انتقال يافته است؛ 
بنابراين تا اين ساختار معيوب اصالح نشود، 
نمى توان اميدى بــه بهبود وضعيت نظام 
سالمت و كاهش سرانه مصرف دارو داشت. 

 فرهنگ نادرست مصرف دارو 
اما دكتر حميــــد 
خيرى، عضو هيئت 
انجمــن  رئيســه 
كشور  داروســازان 
نظرى متفــــاوت 

در ايــن خصــوص دارد. او معتقد اســت 
يكى از داليــل باال بودن ســرانه دارو در 
ايران فرهنگ نادرست مصرف دارو است؛ 
چرا كه بر اســاس اين فرهنــگ بيماران 
معتقدند قيمت نسخه دارويى پزشك بايد 
بيشــتر از مبلغ ويزيت وى باشد و هرچه 
اقالم دارويى بيشتر باشد، آن نسخه تأثير 
درمانى بهترى خواهد داشت. در حالى كه 
در ساير كشورها، بويژه كشورهاى صنعتى 
ميانگين تجويز دارو در نسخ دو قلم است، 
اما در كشور ما ميانگين تجويز دارو در نسخ 

پزشكان بين سه تا چهار قلم مى باشد. 
بــه گفته ايــن دكتــر داروســاز، طبق 
پژوهش هــاى انجام شــده بخــش قابل 

توجهى از بيمارى هاى كبد به دليل مصرف 
خودســرانه داروها ايجاد مى شود. بنابراين 
بايد چاره اى براى رفع اين مشكل انديشيده 
شــود و در مرحله نخست بايد كارى كرد 
كه دسترسى آسان به تهيه داروهاى بدون 
نســخه، منجر به مصرف بــى رويه دارو 
نشود كه اين مهم، از طريق فرهنگ سازى 
عمومى و ارتقاى سواد سالمت مردم محقق 
مى شــود. در واقع با باال بردن دانش مردم 
نسبت به عواقب خود درمانى، اطالع رسانى 
از طريق رســانه ها، آموزش پزشــكان و 
داروسازان در زمينه تجويز صحيح داروها 
و مشاوره با مصرف كنندگان داروها و تهيه 
بروشورها و كاتالوگ ها نسبت به تغيير اين 

فرهنگ نادرست اقدام كرد. 
دكتر خيرى ادامه مى دهد: مشــكالت و 
آشفتگى هاى ناشــى از زندگى مدرن نيز 
يكى ديگر از عوامــل مصرف بى رويه دارو 
در ايران اســت. امــروزه داروهايى نظير 
مسكن ها و آرام بخش ها در كيف هر فردى 
ديده مى شود؛ اين امر نشان از پايين بودن 
امنيت روانى و تشــديد فشارهاى روحى 
دارد كه از طرف اجتمــاع، افراد را تهديد 
مى كند و بيمارى هايى نظير ســردرد كه 
در اثر فشــارهاى روحى زندگى مدرن بر 
افراد جامعه وارد مى شود، منجر به گرايش 
افراد به دارو براى تحمل شــرايط اجبارى 
زندگى مى شــود.همچنين ممكن اســت 
بيمار به دليل مشكالت اقتصادى توان مالى 
براى مراجعه به پزشــك نداشته باشد و از 
داروهاى موجود در منزل و يا نســخه هاى 

قبلى براى درمان خود استفاده كند. 
وى مى افزايد: گاهى اوقات ترس از ابتال به 
برخى بيمارى ها، منجر به افزايش گرايش 
مردم به مصرف داروها مى شــود. مثالً در 
زمانــى كه موج آنفلوانــزا در جامعه همه 
گير مى شود، شاهد هستيم كه تقاضا براى 
داروهاى سرماخوردگى، حتى از سوى افراد 

سالم افزايش پيدا مى كند.
به گفته خيرى، ســالمندان، ســهم قابل 
توجهى در منحنــى خوددرمانى از طريق 
دارو دارند و بيش از نياز خود دارو مصرف 
مــي كنند. آن ها هنوز بــر پايه تفكرات و 
تصــورات دوره هاى قبلــى، مى خواهند با 
دانشــى كه در دوره جوانى داشته اند، دارو 
مصرف كنند كه اين موضوع گرفتارى هاى 

متعددى را براى ايشان به وجود مى آورد.

دكتر خيرى مى افزايــد: نكته قابل توجه 
اينكه گاهى اوقات مــردم تصور مى كنند 
مصرف داروهاى گياهى، بدون خطر است 
و مى توانند به تشخيص خودشان، اقدام به 
تهيه و مصرف اين گونه داروها كنند كه اين 
تصور كامالً خطاســت و بايد در اين رابطه 

اطالع رسانى شود.
وى ادامه داد: متأســفانه ديدگاه اجتماعى 
فقط جنبه بى خطرى و شفا بخشى دارو 
را مى بيند، در حالى كه در متون پزشكى 
دارو را شبيه تيغ دو لبه اى تصور مى كنند 
كه يك لبه آن متوجــه عوامل بيمارى زا 
بوده و لبه ديگرش در صورت خوددرمانى 
و ناآگاهى از مصرف صحيح آن جان انسان 

است.
وى با اشــاره بــه اينكــه همــه دنيا از 
توانمندى هاى داروسازان براى بهينه سازى 
مصــرف دارو بهره بــردارى مى كنند، ابراز 
اميــدوارى مى كند با حضــور پر رنگ تر 
داروســازان و ديده شــدن ارزش خدمات 
داروســازان در ارائه خدمات دارويى شاهد 

شرايط بهترى در مصرف دارو باشيم.

 تجويز دارو طبق نظر بيمار
علــى  حســــين 
شهريارى؛ عضـــو 
كميسيون بهداشت 
درمــان مجلس  و 
شوراى اسالمى نيز    

مى گويد: خوددرمانى مهم ترين عاملى است 
كه موجب باال بودن سرانه مصرف دارو در 
كشور شده و بى اطالعى از عوارض مصرف 
خودســرانه دارو به اين پديــده دامن زده 

است. 
اين نماينده مجلس ادامه مى دهد: در برخى 
مواقع مشاهده مى شود پزشكان طبق نظر 
بيمــار و بيش از حد مورد نياز دارو تجويز 
مى كنند كه البته با اجراى طرح بررســى 

نسخ پزشكى و محدوديت 
اقــالم دارويى بــه صورت 
داروهاى  تجويــز  مقطعى 
يافته  غير ضرورى كاهش 
به  نمى تــوان  اما  اســت، 
عنــوان طرحــى موفق از 
آن ياد كرد؛ زيرا نتوانسته 
است تأثير قابل قبولى در 
كاهش سرانه مصرف دارو 

داشته باشد. 
دكتر شهريارى ارزان بودن برخى از اقالم 
دارويى و فروش دارو بدون ارائه نسخه در 
داروخانه ها را از ديگر عوامل افزايش خود 
درمانى و به تبع آن افزايش سرانه مصرف 
دارو در كشور برمى شــمارد و مى افزايد: 
مجلس با افزايش قيمت دارو مخالف است، 
اما با اجراى طرح پزشك خانواده كه طرحى 
موفق در اغلب كشورها بوده است، مى توان 
عالوه بر كاهش منطقى و پيشــگيرى از 
هزينه هاى غير ضرورى درمان، تا حدودى 
ســرانه مصرف دارو را كاهش داد. در غير 
اين صورت با روند فعلى نمى توان اميدى به 
كاهش سرانه مصرف دارو در آينده نزديك 

داشت. 

بايد كارى كرد كه 
دسترسى آسان 
به تهيه داروهاى 

بدون نسخه، منجر 
به مصرف بى رويه 

دارو نشود

بــــــــرش

  يك مسئول وزارت آموزش و پرورش در پاسخ به قدس:

دريافت وثيقه از اولياى دانش آموزان به هيچ عنوان وجاهت قانونى ندارد

نشست مطبوعاتى

/ محمود مصدق  رئيس سازمان مدارس و مراكز غير   
دولتى و توسعه مشاركت هاى مردمى وزارت آموزش و پرورش 
حذف مدارس سمپاد را موجب فربه شدن مدارس غير دولتى 
ندانســت و گفت: اينكه بعضى ادعا مى كننــد حذف اين نوع 
مدرسه به نفع مدارس غير دولتى تمام مى شود، درست نيست. 

مجتبى زينى وند در نشســت خبرى 
صبح ديروز در پاسخ به خبرنگار ما مبنى 
بر اينكه برخــى از نمايندگان مجلس 
شوراى اسالمى حذف مدارس سمپاد را 
سبب فربه تر شدن مدارس غير دولتى 

دانســته و نسبت به اين موضوع ابراز نگرانى كرده اند، گفت: در 
وهله نخست ما مطيع سياســت هاى دولت و مصوبات شوراى 

عالى انقالب فرهنگى هستيم. 

تيزهوشان به مدارس « برند » مى روند
از سوى ديگر مگر تعداد دانش آموزان سمپاد در مرحله متوسطه 
اول چقدر بوده كه اگر اين مدارس حذف شوند، سبب فربه شدن 
مدارس غير دولتى شود. وى در همين زمينه افزود: دانش آموزان 
تيز هوش قطعاً به مدارسى مى روند كه برند باشد. همين اآلن 
نمى توانيم يك دانش آموز را در برخى از مدارس ثبت نام كنيم 

چون استقبال مردم از مدارسى كه كيفيت آموزش و پرورشى 
خوبى دارند و توانســته اند رضايت اوليا را جلب كنند، به قدرى 
زياد اســت كه به محض شروع ثبت نام ظرفيت پذيرش آن ها 
تكميل مى شود؛ ضمن اينكه خيلى از مدارس دانش آموزان را 
از پيش دبستانى ثبت نام كرده و همان را ادامه مى دهند پس 
اينكه بعضى از دوستان مى گويند، حذف مدارس سمپاد به نفع 
مدارس غير دولتى تمام مى شــود، درست نيست. در واقع اين 
موضوع هيچ تأثيرى در فربه شــدن مدارس غير دولتى ندارد. 
ضمن اينكه همين ســال گذشته اعالم كرديم كه در متوسطه 
اول و در مقطــع ابتدايى كمتريــن ظرفيت و صندلى خالى را 

داريم.

شهريه هاى 20 ميليونى نداريم 
وى در پاســخ به پرســش ديگر قدس دربــاره دريافت وثيقه 
از اوليــاى دانش آموزان براى پرداخت اقســاط شــهريه هم 
گفت:دريافت وثيقــه از اولياى دانش آمــوزان به هيچ عنوان 
وجاهت قانونى ندارد. يعنى مدرســه نبايد براى اينكه اقساط 
شهريه پرداخت شود، از اوليا وثيقه دريافت كند. وى در پاسخ به 
پرسش ديگر خبرنگار ما درباره كسر پنج درصد از شهريه دانش 
آموزان به هنگام انصراف از تحصيل در مدارس غير دولتى هم 

گفت: اين موضوع براساس قانون انجام مى گيرد. در واقع طبق 
مصوبه شــوراى نظارت مركزى اگر دانش آموزى در مدرسه اى 
ثبت نام كرد در صورتى كه قبل از شــروع كالس ها از تحصيل 
در آن مدرسه انصراف دهد، مدرسه مى تواند پنج درصد شهريه 
را بازنگرداند و اگر قبل از امتحانات دى ماه باشــد، اين رقم به 
50 درصد افزايش مى يابد و اگر پس از امتحانات دى ماه باشد، 

مدرسه مى تواند كل شهريه را بازنگرداند.
زينى وند همچنين با رد دريافت شهريه هاى 12 تا 20 ميليون 
تومانى توسط بعضى از مدارس غير دولتى هم به قدس گفت: 
تا امروز باالترين شــهريه به غيــر از پايه دوازدهم، كمتر از 11 
ميليون تومان بوده اســت كه اگر هزينه فعاليت هاى تابستانى 
هم كه كامالً اختيارى هستند، محاسبه شود 10 درصد به اين 
رقم اضافه مى شود و در صورت محاسبه هزينه فعاليت هاى فوق 
برنامه غيردرســى نيز به رقم ياد شده 15 درصد اضافه خواهد 
شــد. يعنى در مجمــوع اگر فرض كنيم دانــش آموزى تمام 
فعاليت هاى تابســتانى و برنامه هاى غير درسى را شركت كند، 

حدود 25 درصد به شهريه ثابت مصوب اضافه مى شود.
وى در همين زمينه به حداقل و حداكثر شهريه ثابت مدارس 
غير دولتى در سال 97 اشاره كرد و گفت: امسال حداقل شهريه 
در دوره ابتدايى، متوسطه اول و متوسطه دوم- جز پايه دوازدهم 
– به ترتيب به 2 ميليون و 652 هزار تومان، 3 ميليون و 628 
هزار تومان و 4 ميليون و 182 هزار تومان رســيده و حداكثر 
شــهريه ثابت نيز براى دوره ابتدايى به 7 ميليون و 100 هزار 
تومان، براى متوسطه اول به 8 ميليون و 267 هزار تومان و براى 
دوره متوســطه دوم به 10 ميليون و 134 هزار تومان رسيده 
اســت. به گفته زينى وند هرچند آيتم هاى الگويه شهريه هر 
مدرسه غيردولتى با مدرسه غير دولتى ديگر متناسب با برنامه ها 
متفاوت اســت، اما در مجموع مى توان گفت امسال ميانگين 
افزايش شهريه در مدارس غير دولتى در تهران 13 درصد و در 

كل كشور 13/5 درصد بوده است.
وى در خصوص ميزان شــهريه پايه دوازدهم هم گفت: شهريه 
اين پايه هم با توجه به شرايط و مختصات خاص خود 15 درصد 

نسبت به شهريه پايه اول و دوم همان مدرسه افزايش دارد.

خبر

 رئيس كميســيون آموزش 
و تحقيقات مجلس شــوراى اســالمى 

در برخــى از مدارس كشــور على رغم 
ممنوعيــت اجــراى اين ســند، اجرا 
مى شــود. محمدمهــدى زاهدى گفت: 
در برخــى از مدارس يا در بخشــى از 

 تدريس مى شود و البته اين كار به صورت سازمانى 
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روزنامـه صبـح ايـران

جاده چالوس در معرض بحران هاى طبيعى است  كرج- قدس: استاندار البرز با اشاره به اينكه محور چالوس در معرض بحران هاى طبيعى همچون سيل، زلزله، ريزش كوه است، گفت: 
زيرساخت هاى اين جاده مربوط به 50 سال گذشته است.محمدعلى نجفى در ديدار با رئيس سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى كشور با اشاره به لزوم نگاه ملى به جاده چالوس اظهار كرد:البرز 

شاهراه مواصالتى پايتخت به 14 استان كشور است و بار بزرگى از ترافيك ملى را به دوش مى كشد.

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

اســتان  ابهرزاده:  بابك  ســارى- 
مازنــدران بــه لحــاظ موقعيت خاص 
جغرافيايــى و راهبردى عــالوه بر آنكه 
از موهبت هــاى دريا و جنگل برخوردار 
اســت، در حوزه گردشگرى مذهبى نيز 
داراى جايــگاه خوبى بــوده، اما در اين 
بايد،  حوزه به نظر مى رســد، آنچنانكه 

مورد توجه قرار نگرفته است.

 عملكرد ضعيف
مهدى رمضان زاده اسبويى، 
عضــو هيئت علمى و مدير 
گروه جهانگردى دانشــگاه 
مازندران گفت: گردشگرى 
مذهبــى در مازنــدران با 
بــه وضــع موجود،  توجه 

جايگاه خاصى ندارد.
افزود: استان مازندران  وى 
در بحث گردشگرى مبتنى 
بــر طبيعــت اســت و در 
حول  نيــز  طبيعتگــردى 
محور دريا، جنگل و مزارع 

كشاورزى است.
وى ادامــه داد: بــا توجه 
از  بســيارى  اينكــه  بــه 
مناطق  در  ما  امامزاده هاى 
با  كوهستانى و دشتى اســت، مى توان 
هدايت و ساماندهى در بحث گردشگرى 

تركيبى روى آن متمركز شد.
رمضان زاده با بيان اينكــه اگر بتوانيم  
گردشــگرى مذهبــى را در مازنــدران 
رونق دهيم، مى توانيم در آينده گردش 
مالــى و اقتصــادى خوبــى را متصور 
باشــيم، يادآور شــد: در حــال حاضر 
به صــورت جدى  همچيــن موضوعى 

دنبال نشــده، اما رقباى بسيارى جدى 
نيــز در خــود مازنــدران در اين حوزه

داريم.
وى گفت: گردشگرى مبتنى بر طبيعت، 
آب گــرم،  چشــمه هاى  گردشــگرى 
بومگردى و غيره در حال حاضر مى تواند 
در اســتان مازنــدران تاثيــر گذارتر از 

گردشگرى مذهبى باشد.
رمضــان زاده خاطرنشــان كــرد: بحث 
رقابت پذيــرى اســتان مازنــدران بــا 
اســتان هاى ديگر را نيز بايد مورد توجه 

قرار دهيم.
وى افــزود: مازنــدران در مقايســه با 
اســتان هاى خراســان رضــوى، قــم، 
فــارس، اصفهان و حتى تهران در حوزه 
گردشــگرى مذهبى بسيار ضعيف عمل 
كرده و اين استان ها جاذبه هاى بيشترى 
از گردشــگرى مذهبــى را بــه نمايش 

گذاشته اند.

 زيرساخت هاى گردشگرى مذهبى 
وى بــا بيــان اينكه ســاالنه 300 هزار 
گردشگر عرب زبان وارد كشور مى شوند 
كه بيشــتر آن ها شــيعيان كشورهاى 
بحريــن و عراق هســتند، تصريح كرد: 
در حال حاضر اماكــن انتخابى آنان به 
صــورت خودجوش و با هــدف ورود به 
اماكن مذهبى نيســت؛ بلكه بيشتر اين 
انگيزه هاى  بــا  عرب زبان  گردشــگران 
ديگرى وارد اســتان مازندران مى شوند 
كــه مى توان بــا ســاماندهى آنان طى 
همــكارى بــا شــركت هاى تخصصى، 
گردشگرى و مذهبى ارتباط برقرار كرد 
تا گردشــگران را از مبدأ شناســايى و 

ساماندهى كنند.

 غذاى حالل يكى از نماد هاى 
گردشگرى 

رمضان زاده با اشاره به چهار كشور بسيار 
مواضع گردشگرى مذهبى،  برجسته در 
گفت: كشــورهاى مراكش، مصر، تركيه 
و مالزى چهار كشــور بسيار برجسته در 
حوزه گردشگرى مذهبى در دنيا هستند 
كــه در مقولــه هنر معمارى اســالمى، 
جشنواره ها و بخصوص بحث گردشگرى 
غذا يــا غذاى حالل كه امــروزه يكى از 
نماد هاى اصلى گردشگرى مذهبى است، 
اين كشــورها اقدام هــاى خوبى را انجام 

دادند.
وى همچنين افزود: بحث ديگرى كه اين 
كشورها دنبال كردند، بحث تورگردان ها 
بوده كه افرادى را آموزش داده و تقويت 
كردند؛ اين افــراد هم تخصص مذهبى، 
هم تخصــص معمارى و رفتارشناســى 

مسلمانان را كسب كرده اند.
رمضــان زاده با بيــان اينكــه بازاريابى 
گردشــگرى مذهبى بايد در مبدا صورت 
بگيــرد، تأكيد كــرد: در اردن در بحث 
معمارى اسالمى با ارائه پكيج هاى ميراث 
فرهنگى و گردشگرى مذهبى توانستند 
بازاريابى خوبى داشته باشند و ما نيز بهتر 
است در سياست هاى كالن خود جايگاه 

گردشگرى را ترسيم كنيم.

 هنر و معمارى اسالمى را با 
گردشگرى گره بزنيم 

استاد  جبرئيلى،  مهدى  حجت االســالم 
ســطح دو حوزه علميه فيضيه مازندران 
درباره گردشگرى مذهبى در اين استان، 
گفت: اولين نكته در بحث گردشــگرى 
مذهبى اين اســت كه اين واژه را درست 

تعريف كنيم.
وى افزود: در روايت داريم كه نگاه كردن 
در سه چيز عبادت است كه يكى از آن ها 
نگاه كردن به دريابوده و اين نعمتى است 
كه خداوند به مازندران داده و خود، نوعى 

گردشگرى مذهبى است.
 جبرئيلى  تصريح كــرد: مفهومى كه از 
گردشــگرى مذهبى داريــم، صرفاً مزار 
امامــزاده و زيارتگاه هــا نيســتند، بلكه 
همه جاى مازندران مى توان گردشگرى 

مذهبى را ايجاد كرد.
اين اســتاد حوزه علميــه تصريح كرد: 
گردشــگرى  فضاهــاى  در  مســئولين 
مازندران بايد اين كســب معرفت را نيز 

ايجاد كنند.
وى خاطرنشــان كرد: زمانى گردشگران 
به قصد زيارت يك مــكان مقدس وارد 
قاسم  امامزاده  مانند  مازندران مى شوند، 
بابل و امامــزاده عباس ســارى و ديگر 
اماكن مذهبى كه در مازندران كم نيست، 
اما در مكان هايى مانند تله كابين چنين 
تقدسى وجود ندارد؛ يعنى بايد محيطى 
ايجاد كنيم كه گردشــگر بتواند به اين 
معارف در آن مكان ها نيز دست پيدا كند.
جبرئيلى در ادامه تصريح كرد: در اماكن 
تا  كنيم  تقدس گرايى  بايد  گردشــگرى 
معناى گردشــگرى مذهبى هم شــكل 

بگيرد.
وى با بيان  اينكــه بايد محيط معرفتى 
براى گردشــگران مهيا كــرد، افزود: اگر 
بخواهيم گردشگر را با مذهب گره بزنيم، 
بايد هنر را با اماكن گردشگرى گره بزنيم 
و در اين راســتا هنر و معمارى اسالمى 
مى توانــد نقش موثرى در اين زمينه ايفا 

كند.

كارشناسان گردشگرى مدعى شدند

رد پاى كمرنگ گردشگرى مذهبى در مازندران

كارگران ساختمانى تا ابتداى سال 98 بيمه مى شوند
شــيراز- قدس: رئيس انجمن صنفى 
كارگران و استادكاران ساختمانى كشور، 
با بيان دو خبر خوب به كارگران نيز گفت: 
نخستين خبر اين است كه تمام كارگران 
ســاختمانى كه در سامانه پااليش تأمين 
اجتماعى ثبت نام كردند تا ابتداى ســال 
98 بيمه خواهند شد و خبر خوب ديگر 
در مورد امنيت شــغلى كارگران و اتباع 
بيگانه اســت. اكبر شوكت در بحث امنيت شغلى كارگران خاطرنشان كرد: طبق 
برنامه اى كه دنبال خواهيم كرد ازاين پس هر كارفرمايى كه نياز به كارگر و استادكار 
ساختمانى داشته باشد، بايد در سامانه انجمن ثبت نام كرده و درخواست نيرو كند 

و در غير اين صورت، پايان كار به آنان داده نخواهد شد.
وى افزود: اقدامى كه در اين ســامانه انجام داديم، اين است كه نام اتباع بيگانه و 
كارگران خارجى در آن ثبت نخواهد شــد، بنابراين كارها نيز به كارگر و استادكار 

ايرانى سپرده خواهد شد.

رونمايى از پنجره هاى حرمين كاظمين در شيراز
شيراز- قدس: پنجره هاى چوبى حرم مطهر امام موسى كاظم(ع) و امام جواد(ع) 

در شيراز رونمايى شد.
در اين مراســم اسكندر قاسمى رئيس ستاد بازســازى عتبات عاليات در جمع 
خبرنگاران  با بيان اينكه اين پنجره هاى چوبى در مدت دوسال در شهر شيراز آماده 
شــده است، اظهار داشت: استادان و هنرمندان درودگر شيرازى با استفاده از هنر 
گره چينى و بكاربردن شيشــه هاى رنگى اين پنجره ها را آماده و تقديم به آستان 

مقدس امامين كاظمين كردند.
وى با بيان اينكه تمام هزينه ســاخت اين پنجره هاى چوبى را مردم استان فارس 
تقبل كرده اند، گفت: ستاد بازسازى عتبات عاليات يك نهاد مردمى است كه تمام 
ساخت و ساز حرم هاى مطهر براساس اهداى نذور  اهدايى مردم  است و اين سازه 
و مابقى پروژه هاى ستاد عتبات عاليات نيز به همين روال تأمين هزينه شده است.

قاسمى با اشاره به رونمايى صورت گرفته از اين پنجره هاى مطهر خاطرنشان كرد: تا 
يك ماه آينده اين پنجره هاى مطهر در حرمين كاظمين نصب مى شود.

انسداد خط راه آهن سراسرى تهران - جنوب 
براى بازسازى

خرم آبــاد- ايرنا- مديــركل راه آهن 
لرستان از انسداد خط راه آهن سراسرى 
تهران- جنوب براى بازســازى خبر داد 
و گفت: اين مســير تا پايــان ماه مبارك 
رمضان و با وقفه هاى چند روزه به صورت 

موقت مسدود مى شود.
رحمت رحمت نژاد افزود: بازسازى بالك 
قارون - بيشــه بطول 17كيلومتر از روز گذشته آغاز شده و مسير به مدت چهار 

روز مسدود مى شود.
وى اضافه كرد: در اين مدت تمام قطارهاى بارى و مسافرى از جمله قطار محلى 

دورود - انديمشك نمى توانند تردد كنند.
وى تصريح كرد: پس از چهار روز مسدودى، پنج روز تردد و سيرعادى تمام قطارها 
انجام مى شود و مسير مجدداً چهار روز انسداد خواهد داشت كه اين روند تا پايان 

ماه مبارك رمضان ادامه مى يابد.
به محدوده بين هر ايستگاه قطار تا ايستگاه بعدى بالك مى گويند.

صادرات صنايع دستى اسكو به تركمنستان و تاجيكستان
تبريــز- قدس: نماينده مردم تبريز در مجلس گفت: برخى از صنايع دســتى 
شهرستان اسكو به كشورهاى تركمنستان، تاجيكســتان صادر مى شود كه اين 
صادرات از يك سو به اشتغال زنان كمك مى كند و از سوى ديگر ارزآورى بسيارى 

براى كشور به همراه دارد.
محمداسماعيل سعيدى با بيان اينكه 75 درصد از توليدات صنايع دستى كشور 
توسط زنان انجام مى شود، اظهار داشت: در حال حاضر رونق صنايع دستى عاملى 
براى احياى روســتا، جلوگيرى از مهاجرت مردم از روستا به شهر، توسعه اقتصاد 

بدون وابستگى به نفت و افزايش ارزآورى است.
وى با بيان اينكه عرضه صنايع دستى به صورت تجارى انجام نمى شود، تأكيد كرد: 
يكى از راه هاى رونق توليد صنايع دستى حمايت از صادرات و رفع موانع گمركى 
است همچنين بايد مشــوق هاى صادراتى در نظر گرفته شود و از واردات صنايع 
دســتى جلوگيرى شود؛ متأسفانه در كشــور ما نه تنها از صادرات صنايع دستى 

حمايت نمى شود بلكه موانع بسيارى نيز در مسير آن ايجاد مى كنند.

«نفت» هيچ سودى براى مسجدسليمان نداشت
مسجدســليمان- ايســنا: نماينده 
مردم مسجدسليمان در مجلس شوراى 
اسالمى گفت: در طول 110سال گذشته 
و از زمان كشف اولين حلقه چاه نفت در 
اين شهرستان تاكنون، نفت هيچ سودى 
براى مسجدسليمان نداشته است. نفت تا 
توانسته از ظرفيت مسجدسليمان استفاده 
كرده، اما هيچ توجهى به رفاه و آســايش 
مردم نداشته است. على عسگر ظاهرى اظهار كرد: در اين سال ها در بحث صنايع 
پايين دستى صنعت نفت نسبت به مسجدسليمان كم توجهى هايى شده و به دليل 

نبود اين صنايع زمينه براى رشد و توسعه اقتصادى شهرستان مهيا نشده است.
وى با اشــاره به آمار باالى بيكارى در مسجدســليمان تصريح كرد: در زمانى در 
مسجدسليمان 560 حلقه چاه نفت وجود داشت، اما اكنون از حدود 40 حلقه چاه 
در اين شهرستان بهره بردارى انجام مى شود. به دليل اينكه آن زمان به صنايع پايين 

دستى توجه نشد، امروز شاهد بحران بيكارى در شهرستان هستيم.

سير طارم در مسير جهانى شدن
زنجان- باشگاه خبرنگاران جوان: طارم از قطب هاى بزرگ توليد سير در ايران 
است و كيفيت خوب اين محصول صادرات آن را در مسير موفقى قرار داده است 
كه ادامه اين راه نيازمند ايجاد واحد هاى فرآورى و صنايع تبديلى در اين شهرستان 
است. اسكندرى مدير جهاد كشاورزى طارم گفت: 30 درصد محصول سير كشور 
در طارم توليد مى شود و بخش از اين توليدات به كشور هاى روسيه، آذربايجان و 
عراق و اســتان هايى نظير گيالن و مازندران، تهران، همدان، كردستان و قزوين 

صادر مى شود.
وى با اشاره به اينكه كار برداشت سير از اراضى كشاورزى طارم ادامه دارد، افزود: 
وسعت زير كشت اين محصول در اين شهرستان 2100 هكتار است كه پيش بينى 

مى شود از اين اراضى 80 هزار تن سير برداشت شود.
اسكندرى افزود: هم اكنون 2200 بهره بردار كاربرداشت سير را درطارم بر عهده 

دارند.

معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اردبيل:
سرعت تكميل منطقه ويژه اقتصادى نمين مطلوب نيست

اردبيل- قدس: معاون هماهنگى امور عمرانى استاندار اردبيل روند تكميل منطقه 
ويژه اقتصادى نمين را كند ارزيابى كرد و خواستار تسريع در عمليات اجرايى در 

تمام جبهه هاى كارى شد.
بهــروز ندايى در جمع خبرنگاران ادامه داد: همه تالش خود را به كار گرفته ايم تا 
زيرســاخت هاى الزم در منطقه ويژه اقتصادى نمين فراهم شده و سرمايه گذاران 
بخش هاى صنعتى و توليدى بتوانند به راحتى نســبت به خريد زمين و ساخت 
واحدهاى مورد نظر در آن اقدام كرده و در راســتاى توليد و ايجاد اشتغال پايدار 

گام بردارند.
وى گفت: پيــرو بازديدهاى ميدانى و جلســات مكرر در محــل اجراى طرح و 
استاندارى اردبيل، متاسفانه روند آماده سازى از برنامه زمانبندى اعالم شده قبلى 
عقب بوده و نياز است تا در اسرع وقت و با تجهيز بيشتر كارگاه نسبت به تكميل 

عمليات حصاركشى و همچنين محوطه سازى اقدام شود.

اختصاص اعتبار 1200 
ميلياردى براى اشتغال 

در مناطق زلزله زده

كرمانشــاه- قدس: اســتاندار كرمانشاه از 
اختصاص 1200 ميليــارد تومان اعتبار براى 

اشتغال جوانان در مناطق زلزله زده خبر داد.
هوشــنگ بازونــد در آيين توديــع و معارفه 
فرمانــدار قديــم و جديد قصرشــيرين روند 
بازســازى در مناطــق زلزله زده شهرســتان 
قصرشــيرين را مطلوب ارزيابى كرد و گفت: 
زندگى مردم مناطق زلزله زده رفته رفته دارد 
به سمت حالت عادى پيش مى رود و زندگى 

در اين مناطق در جريان است.
وى افزود: 5325 ميليارد تومان اعتبار، از سوى 
دولت براى بازسازى مناطق زلزله زده كرمانشاه 

تعيين تكليف شده است.
بازونــد قصرشــيرين را ســرزمين فرصت ها 
معرفــى كرد و گفــت: زمين هاى حاصلخيز، 
شرايط اقليمى، پايانه هاى مرزى بويژه مردمى 
سختكوش و خونگرم، مهم ترين سرمايه هاى 

اين شهرستان است.

«ورامين شهر بدون دخانيات» 
را جهانى مى كنيم

ورامين- قدس: نماينده ســازمان بهداشت 
جهانى در ايران گفت: سازمان جهانى بهداشت 
اقدام شايســته طرح پاد(پيشگيرى استعمال 
دخانيات) را تجليل كرد و اين اقدام ورامينى ها 
براى ايجاد شــهر بدون دخانيــات را جهانى 
خواهيم كرد.«كيرستوف آندرياس هاملمان» 
در نخســتين همايش ملى پاد (پيشــگيرى 
اســتعمال دخانيات) كه در ورامين بود اظهار 
كرد: كارشناسان بهداشتى بايد خطر دخانيات 
را به مردم آموزش دهند تا استعمال دخانيات 
را تــرك كننــد، مصرف دخانيات ســالمت 
جسمانى ايرانيان را برهم زده و باعث شده تا 
سيستم ايمنى بدن آن ها برهم بريزد.وى بيان 
كرد: مســئوالن بايد دست در دست يكديگر 
دهند تا جوانان و نوجوانان ايرانى را از خطراتى 
كه در كمين مصرف دخانيات وجود دارد، آگاه 

كنند.

كاهش روزانه 30 سانتيمتر
 از آب مخازن يزد

يزد- قدس: مديرعامل شركت آب منطقه اى 
يزد با تأكيــد بر اينكه على رغــم بارش هاى 
اخير همچنان وضعيت اســتان نگران كننده 
اســت، اعالم كرد: روزانه 30 سانتيمتر از آب 
مخازن يزد كاســته مى شــود.محمد مهدى 
جواديان زاده، وضعيت بارندگى هاى استان را 
على رغم بارش هاى ارديبهشــت ماه همچنان 
نگران كننده دانســت و افزود: سفره هاى آب 
زيرزمينى على رغــم محدوديت منابع آبى و 
بحران حاكم بر آن متأسفانه با افزايش مصرف 

و بهره بردارى روبه رو بوده است.
وى خاطرنشــان كرد: بنا بر موافقت كارگروه 
ســازگارى با كم آبى اســتان، بــا كاهش 50 
درصــدى مصــرف در بخش كشــاورزى در 
چارچوب آب قابل برنامه ريزى در اين بخش، 
30 درصد كاهش مصرف در بخش صنعت و 
معدن بــا بازچرخانى آب و 20 درصد كاهش 
مصرف در بخش شــرب و بهداشت با ترويج 
استفاده از لوازم كاهنده و اقدام هايى از قبيل 
نصب ســايه بان كولر مى توان به 100 درصد 

مديريت مصرف دست يافت.

رونمايى از 6 فروند بالگرد 
پيشرفته اورژانس در كرج

كرج- قــدس: 6 فروند بالگرد پيشــرفته 
اورژانــس با حضــور وزير بهداشــت در كرج 
رونمايى شــد. اين بالگردها از اروپا وارد كشور 
شــده و در پيشرفته ترين كشــورها استفاده 

مى شود و داراى موبايل اورژانس است.
مديرعامــل فرودگاه بين المللى پيام در آيين 
رونمايى از بالگردهــا از اختصاص 30 هكتار 
از اراضــى فرودگاه پيام بــراى ايجاد دهكده 
سالمت خبر داد.سعيد زرندى بابيان اينكه اين 
فرودگاه در دو مرحله با اورژانس هوايى كشور 
همكارى هاى الزم را داشته است، اظهار كرد: 
فرودگاه بين المللى پيام در دو حوزه اورژانس 
هوايى «هايتك» و «پزشكى» سرمايه گذارى 
كرده و اهتمام ويژه اى دارد.وى با تأكيد بر لزوم 
استفاده از ظرفيت اين فرودگاه براى دستيابى 
به توســعه پايدار، گفت: 30 هكتار از اراضى 
موجــود در اين فرودگاه بــراى ايجاد دهكده 
سالمت جانمايى شده و در حال طراحى است.

خبر

 مازندران در 
مقايسه با استان هاى 
خراسان رضوى، قم، 
فارس، اصفهان و 
حتى تهران در حوزه 
گردشگرى مذهبى 
بسيار ضعيف عمل 
كرده و اين استان ها 
جاذبه هاى بيشترى 
از گردشگرى 
مذهبى را به نمايش 
گذاشته اند

بــــــــرش

آشنايى با آداب و رسوم كرمانى ها در ماه مبارك رمضان 

«كليد زنى» رسمى براى دستگيرى نيازمندان 

گزارش

 كرمان-قدس  مردم استان كرمان از ديرباز 
با اجراى ســنت ها و آداب و رســوم ويژه ماه 

رمضان، معنويت آن را دو چندان مى كنند. 
با فرا رسيدن ماه رمضان مردم متدين كرمان 
كه در برپايى آيين هاى كهن ســابقه طوالنى 
دارنــد، به صورت ويژه آيين ها و آداب روزها و 
شب هاى اين ماه پر بركت را انجام مى دهند.

 پيشواز رمضان
فاطمه رضاپور، كارشــناس مردم شناســى 
اداره كل ميــراث فرهنگى، صنايع دســتى و 
گردشگرى استان كرمان در اين باره مى گويد: 
اهالى كرمان بــا روزه دارى و خواندن ادعيه، 
چاووشــى خوانى و مناجات چند روز قبل از 
ماه مبارك رمضان به پيشواز اين ماه مى روند.

 كليد زنى
وى تصريــح مى كنــد: ســنت احســان و 
نيكــوكارى از ســنت هاى تأكيد شــده ماه 
رمضان اســت كه مــردم كرمان بــا اجراى 
دو مراســم «كليد زنــى» و «اهللا رمضانى» 
كمك به نيازمنــدان را يــادآورى مى كنند.
وى مى گويد: در سنت كليد زنى، زنى داخل 
يك الك را آيينه، سرمه دان و يك جلد قرآن 
قرار داده به منازل اهل محل مى رود و در حالى 
كه صورت خود را با چادر پوشانده با كليد به 
الك مى زند و كليد زن براى اينكه شــناخته 
نشــود نبايد تا آخر اين برنامــه حرف بزند.
كارشناس مردم شناسى بيان مى كند: اگر از 
سوى صاحبخانه پاسخ هايى چون چراغ بياور يا 
قند و شيرينى بياور، داده شود در اين صورت 
زن كليــد زن، اميدوار شــده و كمك هايى 
را دريافــت مى كنــد و صاحبخانــه پس از 

گشــودن در، آيينه داخل الــك را برمى دارد 
و چهره خــود را مى نگرد، ســپس مقدارى 
شيرينى، قند يا پول داخل الك قرار مى دهد.
وى بيان مى كنــد: كليدزن ايــن عمل را با 
نيت از پيش تعيين شــده انجــام مى دهد و 
در پايــان صاحبخانه كه مى دانــد كليدزن 
براى طلب حاجت آمده، مى گويد ان شــاءاهللا 
حاجــت روا بشــويد و در پايــان خوراكى ها 
يــا پول جمع آورى شــده را به مســتمندان 
مى دهند، در مواردى هم ممكن بود كليدزن 
مرد باشــد چون صــورت آن ها پوشــيده و 
حرفى نمى زدند، تشــخيص داده نمى شــود.
رضاپــور با بيــان اينكه در ايام مــاه رمضان 
ســفره هاى افطارى و نذرى در سراسر استان 
كرمان برپا و غذاهايى نظير آبگوشــت و شله 
زرد به ميهمانان، نيازمندان و مستمندان داده 
مى شود، ادامه مى دهد: مردم در شب هاى قدر 

و شــهادت امام على(ع) براى خواندن دعاى 
جوشن كبير، اقامه نماز و عزادارى در مساجد 
و تكايا گرد هم مى آيند و تا سحر بيدار هستند.

وى ابــراز مى كنــد: از غذاهاى مرســوم در 
شــب هاى قدر قاتق عدس و نان جو است و 
كســانى كه نذر دارند نان جو بين نمازگزاران 

خيرات مى كنند.

 كيسه دوختن 
رضاپور با اشــاره به سنت دوختن كيسه مراد 
در روز بيســت و هفتم ماه رمضان در كرمان 
مى افزايد: خانم هاى كرمانى در روز 27 رمضان 
بين نماز ظهــر و عصر، كيســه اى از پارچه 
ســفيد مى دوزند و داخل آن پول مى گذارند 
و در آن را مى دوزنــد و بــراى بركت روزى و 
پولشان، آن را داخل خانه نگهدارى مى كنند.

وى بيــان مى كند: در همين روز اگر كســى 

قرار اســت پارچه اى براى خياطى آماده كند، 
آن را در مســجد برش مى زنــد، دختران دم 
بخت يا كســانى كه حاجت دارند چادر برش 
مى زنند و مرسوم است كه هفت نفر خانم كه 
نامشان فاطمه باشــد، بايد اين چادر را براى 
آن دختر كوك بزنند تا بختش گشوده شود.

وى اظهارمى كنــد: پايان ماه مبارك رمضان 
جشــن هاى عروســى و ازدواج ميــان مردم 
كرمان برگزار مى شــود و مرســوم است كه 
شــب عيد فطــر بــه ميهمانى نرونــد و در 
خانــه بماننــد و روز عيد پــس از خواندن 
نمــاز عيد فطــر به صلــه ارحــام بپردازند.

كارشــناس مردم شناســى اداره كل ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كرمان 
ادامه مى دهد: اهللا رمضونى نيز از ديگر مراسم 
مردم كرمان در ماه رمضان اســت كه از شب 
سوم تا پايان ماه مبارك رمضان برگزار مى شود.

وى اظهار مى كند: عده اى از جوانان هر محله 
با تشــكيل گروه هاى پنج تا 10 نفره از شب 
اول ماه رمضان و پس از افطار در اين رســم 
گرد هم مى آيند و در هر گروه يك ســرگروه 
و يك انباردار وجود دارد كه ســرگروه ضمن 
خواندن اشــعارى كه بيشــتر جنبه عرفانى 
دارد از صاحبخانه هــا كمــك طلب مى كند 
و صندوقــدار هداياى صاحبخانــه را دريافت 
مى كند و در مواردى صاحبخانه براى شيرينى 
بيشــتر رســم روى كــودكان آب مى ريزد.

وى بيان مى كنــد: اگر از طرف صاحبخانه به 
آن ها چيزى داده مى شــد در وصف او اشعار 
خوب مى ســرودند، اهللا اهللا رمضون، رمضون 
اومده مهمونش كنيد گاو و گوساله به قربونش 
كنيد/ گاو گوساله اگه نيست خروس يك ساله 
بــه قربونش كنيد/ اين در خانه كه رو ور روزه 

صاحب اين خانه مخمل دوزه.
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منطقى، قانونى، حقوقى و مستدل داشت. حاضريم دغدغه هايى كه دوستان غالباً از سر دلسوزى مطرح مى كنند، در فضاى كارشناسى و تخصصى پاسخ و توضيح دهيم. 

حجت االسالم مجتبى ذوالنور: نمايندگان موضوع حصر 
را از رئيس جمهور سؤال كنند

خبرآنالين: نماينده قم در مجلس 
گفت: رئيس شــوراى عالى امنيت 
ملى آقــاى رئيس جمهور اســت. 
نمايندگان درخواست مالقات كنند، 
در جلسه غيرعلنى از او سؤال كنند 
كه چرا مسئله حصر حل نمى شود. 
امروز بحث حصر يك مســئله ملى 
اســت كه از جايگاه شوراى امنيت 

ملى تعيين شده است و آن ها بايد تشخيص بدهند. چه ربطى به تريبون مجلس دارد؟ 
قوه قضائيه در حيطه وظايف خودش عمل مى كند، چرا برخى با سخنانشان ذهن مردم 
را نسبت به اين قوه خراب مى كنند؟ وقتى حصر در يك جايگاه قانونى انجام گرفته، 
چرا آقايان درباره اش از مقام معظم رهبرى درخواســت مى كنند؟ چه ربطى به رهبر 

معظم انقالب دارد؟

محمد عطريانفر: ما اصالح طلبان نهادهاى ناظر 
را نسبت به خود حساس مى كنيم

ايلنا: فعال سياســى اصالح طلب 
گفت: وقتــى خطايــى مى كنيم، 
عــوارض آن خطــا اين اســت كه 
نهادهاى ناظر را نسبت به خودمان 
حســاس مى كنيم، سپس در مقام 
كانديداتورى نيروهــاى اصلى ما را 
حذف مى كنند، بعد با نيروهاى رده 
دوم شركت مى كنيم كه اين نيروها 

ظرفيت تشخيص و قدرت حفظ مناسب را ندارند و اين مى شود كه معادالت به هم 
مى ريزد.

محمد جواد الريجانى: دولت خود را 
از تلگرام بازى جدا كند

تسنيم: دبير ستاد حقوق بشر قوه 
قضائيه در مورد اينكه سرمايه گذارى 
كشــور و دولــت در زمينه فضاى 
مجازى در چه جهاتى بايد باشــد، 
گفت: دولت بايد از تلگرام بازى خود 
را جدا كند و به حوزه فضاى مجازى 
به عنوان يك ميدان و عرصه بسيار 
مهم و بابركت و با زمينه نگاه كند. 

دفاع از دموكراسى و چندصدايى از كسانى كه آلوده به فتنه 88 و يا شورش هاى 78 
هستند، شبيه شوخى است! كسانى كه با تمام توان و البته وقاحت وارد ميدان كودتا 

عليه جمهوريت شدند، راجع به چند صدايى و يا دموكراسى دلواپسى داشته باشند!

حسينعلى حاجى دليگانى: الريجانى از برخى نمايندگان 
در مقابل اصالح طلبان و اصولگرايان استفاده مى كند

ايلنا: نماينده مردم شاهين شــهر گفت: برخى نمايندگان سعى دارند على الريجانى 
را بر منصب رياست نگه دارند، الريجانى عده اى از افراد را تحت مديريت خود دارد و 
هر زمانى كه بخواهد از آن ها در مقابل اصولگرايان و اصالح طلبان و اميدى ها استفاده 
مى كند. الريجانى نقشى انفعالى در مجلس بازى مى كند. درحال حاضر كشور نياز به 
تعمير و جراحى دارد، اين تعمير بايد در قالب اقدام هايى قوى و مقتدرانه شكل بگيرد، 
اما اين ظرفيت را در رياست فعلى نمى بينم. على الريجانى با دولت بده بستان دارد، در 
طرح هايى كه مى خواهد به نفع دولت تمام شود با تمام وجود و تمام قد از دولت حمايت 

مى كند و در مجموع رياست فعلى مجلس اصالً مستقالنه عمل نمى كند.

خبر

 سياست  افســر اطالعاتــى پيشين سيا 
كه حدود 20 ســال مأموريت هاى مختلف 
ضدتروريستى را در كشورهاى مختلف جهان 
تجربه كرده است، يكى از ميهمانان كنفرانس 
افق نو بود كه چندى پيش در مشهد برگزار 
شــد. فيليپ جرالدى به عنوان كارشناس 
حوزه تروريســم، متخصص امــور امنيتى 
بويژه مسائل خاورميانه بوده و منتقد جدى 
سياست هاى دولت آمريكا به شمار مى رود. 
وى پس از بازگشت از كنفرانس افق نو، متنى 
را شامل تجربيات خود در ايران با عنوان «در 
ميان ايرانيان» منتشــر كرده كه در اينجا به 

بخش هايى از آن مى پردازيم.

  هيچ تالشى از بيرون براى محدود 
كردن آزادى بيان يا جهت دهى به 

مباحث كنفرانس وجود نداشت
من اخيراً حــدود يك هفتــه در ايران، در 
مشــهد و تهران گذراندم، در يك كنفرانس 
بين المللــى پيرامون آينده بيت المقدس و 
ساير مسائل مرتبط سخنرانى كردم و با طيف 
گسترده اى از ايرانيان شامل روزنامه نگاران، 

دانشجويان و مقامات دولت ديدار داشتم.
ايران از آنجا كــه از اطراف مورد تهديد قرار 
دارد، ابعــاد ويژه اى از لحــاظ امنيتى دارد. 
نظام ايران همچنين بخشــى دموكراسى و 
بخشــى نيز چارچوب هاى مذهبى است و 
محدوديت هاى بسيار شفافى در زمينه رفتار 
مقبول دارد. اما به نظرم نمايندگانى از 30 و 
بلكه كشورهاى بيشتر كه در اين كنفرانس 
شركت داشــتند، در اين زمينه موافق من 
هستند كه هيچ تالشى از بيرون براى محدود 
كردن آزادى بيان يا جهت دهى به مباحث 
وجود نداشت. تنها تالشى كه براى سانسور 
كنفرانــس و مباحث آن انجام شــد، بالك 
كردن ســايت افق نو در گوگل و احتماالً در 
تمام حوزه ســلطه رسانه اى صهيونيستى-
آمريكايى و جست وجوگرهاى اينترنت است. 
نظــرات روشــن و انتقادهــاى علنى طى 
كنفرانس پيرامون موضوعات مختلف مطرح 
شــد، از جمله ماهيت دولــت ايران، هويت 
صهيونيســم، فلســطينيان، وضعيت بيت 

المقدس و برجام. بســيارى از ايرانيانى كه 

به آن ها برخورديم، آزادانه نظرات خود را در 
مورد كمبودهاى كشورشان بيان مى كردند.

نكتــه جالب اين بود كه زمــان كنفرانس و 
فعاليت هاى وابســته با آن دقيقــاً با خروج 
ترامپ از برجام و كشتار معترضان فلسطينى 
از سوى ارتش اسرائيل در غزه همزمان شده 
بود. مزدوران اسرائيلى چه در آمريكا و چه در 
اسرائيل، همان گونه كه پيش بينى مى شد، 
قربانيان را در طرف متهم نشاندند و گفتند 
اصالً كودك نبايد اين همه به محل «جنگ» 
نزديك مى شد و براى آن ها كه نگران بودند 
نكند ارتش اسرائيل گلوله كم بياورد، اطمينان 
داده شــد كه تمهيدات الزم انديشيده شده 

است و گلوله كافى براى همه دارد. 
ممكن اســت كسى ما را كمى بيش از ساده 
لــوح بداند، يعنى ما به ايران دعوت شــديم 
تــا عليه آمريــكا حرف بزنيــم و حمايت و 
پشتيبانى براى دشمنانش فراهم كنيم، اما 
اين در صورتى است كه تالشى در كنفرانس 
براى يكدســت كردن سخنرانى ها و نظرات 
صورت گرفته باشد، اما همان طور كه گفتم 
خبرى از ايــن برخوردها نبود. البته موضوع 
كلى كنفرانس مشخص بود، يعنى اينكه به 
رسميت شــناختن بيت المقدس از سوى 
اياالت متحده (به عنوان پايتخت اســرائيل) 
يك فاجعه و به معناى پشت پا زدن به رنج 
طوالنى مردم فلسطين به شمار مى آيد؛ زيرا 
در عمل تضمينى بر عدم امكان شكل گيرى 

يك دولت فلسطينى براى هميشه بود. 

  اعتقاد عمومى به بى اعتبارى واقعى 
دولت آمريكا 

بسيارى از شــركت كنندگان در كنفرانس 
به اين نتيجه رســيده بودند كــه رد كردن 
برجام از ســوى كاخ سفيد يك نقطه عطف 
بود. خشــم اروپاييان به صورت شــفاف در 
رســانه هاى ملى شان در هفته پيش بازتاب 
يافت مبنى بر اينكه آمريكا ديگر منافعى در 
همكارى با كســى براى كاهش خطر جنگ 
ندارد. اگر ملت هاى اروپايى بر اســاس آنچه 
گفته اند عمل كنند بايد تالش هايشان رابراى 
افزايش فاصله با واشنگتن بيشتر كنند. اين 
شامل سازوكارهايى براى دورزدن تحريم هاى 
آمريكا، خريد نفت ايران با يورو به جاى دالر 
و فروش محصــوالت به ايــران از راه هايى 
مى شود كه از كانال بانك هاى آمريكايى عبور 
نكند. نتيجه نهايى كه قطعاً از سوى چين و 
روسيه حمايت مى شود، ترك دالر به عنوان 
ارز مرجع جهانى است. كاهش مقبوليت دالر 
به نوبه خود به معناى اين اســت كه خزانه 
دارى آمريكا ديگر نمى تواند به چاپ اسكناس 
براى پشتيبانى از مداخالت آمريكا ادامه دهد 
كه اين خود بازخوردهاى جدى براى اقتصاد 
آمريكا خواهد داشت.به نظر مى رسد شركت 
كنندگان در كنفرانس موافق بودند كه دولت 
اياالت متحده بى اعتبار شده است، به معناى 
واقعى كلمــه. اين فقط بــه ترامپ مربوط 
نيست، بلكه بيشــتر يك مشكل مربوط به 
ترامپ- اوباما- بوش است مثل زخمى كه از 

يازده سپتامبر عفونت كرده باشد. ما شركت 
كنندگان در كنفرانس، قتل عام فلسطينيان 
را مشاهده كرديم و همزمان در سازمان ملل، 
نيكى هيلِى بى مسئوليت كه سفير آمريكا 
خوانده مى شــود، پيش نويس روسيه براى 
انجام تحقيق در مورد اين كشتار را وتو كرد 
و توضيح داد كه حماس كه از ســوى ايران 
پشتيبانى مى شود مسئول اين خشونت است. 
همچنين كنار هم گذاشتن دو واژه «اسرائيل» 
و «خويشــتندارى» در يك جمله لحظه اى 
خاص بود و كار بسيار سختى بود كه هيلى 
انجام داد، اما هيلى مى توانست در يك لحظه 
خاص ديگر، كودكاِن كشته شده فلسطينى را 
نيز نه فقط به عنوان اهداف تك تيراندازهاى 
اســرائيلى، بلكه به عنوان موجودات انسانى 
واقعى ببيند. هيلى مى توانست در نظر بگيرد 
كه اين همــه جمعيت در آنجا كه كامالً بى 
گناه بودند، مردم ديگر از سركوب هاى اياالت 
متحده و ســگ ديوانه اش اســرائيل خسته 
شده اند.بزرگ ترين درسى كه من در ايران ياد 
گرفتم، اين بود كه با وجود سال ها سوءاستفاده 

هنوز  ايرانيان  (واشــنگتن)، 
آمريكاييان را دوســت دارند 
و احتــرام مى گذارنــد. من 
بارها اين مطلب را از ســوى 
مردم عادى و انديشــمندان 
ايرانى شــنيدم. آن ها تمايل 
دارنــد رابطه خوبــى برقرار 
كرده و يك ســفارت آمريكا 
داشــته باشــند كه از سوى 
ديپلمات هاى مناســب اداره 
شود، ديپلمات هايى كه تمايل 

داشته باشند گفت و گو كرده و بشنوند. تنها 
مشكل اين است كه يعنى آمريكاييان سخنان 
ايرانيان را نمى شنوند.ايرانيان البته نمى توانند 
آنچه دولت اياالت متحده در سراســر جهان 
انجــام مى دهد را بپذيرند. من هم نمى توانم 
و ايــن را به آن ها گفتــم. من همچنين به 
آن ها گفتم كه متأســفانه باب گفت و گوى 
ايران با آمريكا در كنترل اســرائيل است كه 
در 30 ســال گذشته روى بدنام كردن ايران 
كار كرده اســت. اين باب به اين زودى ها باز 

نمى شود.

انتشار خاطرات افسر پيشين CIA از كنفرانس «افق نو» 

ماجراى درگيرى داخلى در حركت ترامپ در فلسطين يك فاجعه بود
كنگره حزب «اعتماد ملى» 

تسنيم: روز جمعه دومين كنگره حزب اعتماد 
ملى پس از يك وقفه تقريباً 10 ساله برگزار شد.

با اين حال پس از مراســم افتتاحيه و سخنرانى 
منتجب نيا، عارف و مطهرى و زمانى كه قرار بود 
تا اعضاى حزب در جلسه حضور داشته باشند و 
مراسم داخلى برگزار شود، فيلمى منتشر شد كه 
نشان از كشــمكش و درگيرى شديد در جلسه 
حزب مــى داد. هرچند در ابتدا برخى در توييتر 
مدعى شــدند كه عده اى تحت عنــوان «گروه 
فشار» به جلسه حزب حمله كرده اند، اما ساعتى 
بعد بابيانيه رســمى اين حزب، مشــخص شد 
اختالف داخلى دليل اين درگيرى اســت. طبق 
اطالعات بدست آمده از اعضاى حزب، يك جريان 
نزديكان حجت االسالم منتجب نيا هستند و قصد 
داشتند در نبود دبيركل حزب، وى همچنان قائم 
مقام بماند و يك طيف نزديكان به الياس حضرتى 
كه درصددند با حذف منتجب نيا و ساير نزديكان 

وى در شوراى مركزى، حزب را در اختيار گيرد.

خبراشتباه و مرض نااميدسازى
مشرق: خبر اشتباه گزارشگر معروف صداوسيما 
درباره فقر شــديد در سيســتان و بلوچستان و 
خوردن گوشــت هاى غيرحالل در زمان افطار 
اما منجر به ســوء استفاده شــد، اين جريان ها 
با بزرگنمايى اين خبر مثل هميشــه سناريوى 
نااميدسازى مردم را دنبال كردند. استان سيستان 
و بلوچستان هم با مشــكالتى مثل كم آبى و يا 
طوالنى بودن عمق ســرزمينى استان (چيزى 
در حدود 900 كيلومتر) و خشكســالى مواجه 
اســت، اما طى 40 سال گذشته با مشكلى مثل 
«قحطى غذا» مواجه نشــده اســت. پيش از اين 
يكــى از وزراى دولت رئيس جمهور روحانى هم 
طــى اظهاراتى گفته بود كــه نمى توان با مردم 
گرسنه، ايجاد امنيت كرد. طى هفته هاى اخير، 
ترامپ، رئيس جمهور كشور آمريكا اولين كسى 
بوده است كه ادعا كرد مردم ايران گرسنه هستند. 

ذره بين

افسر اطالعاتى 
پيشين سيا:  
مردم ديگر از 

سركوب هاى اياالت 
متحده و سگ 

ديوانه اش اسرائيل 
خسته شده اند.

بــــــــرش

: نماينده قم در مجلس 
گفت: رئيس شــوراى عالى امنيت 
ملى آقــاى رئيس جمهور اســت. 
نمايندگان درخواست مالقات كنند، 
در جلسه غيرعلنى از او سؤال كنند 
كه چرا مسئله حصر حل نمى شود. 
امروز بحث حصر يك مســئله ملى 
اســت كه از جايگاه شوراى امنيت 

: فعال سياســى اصالح طلب 
گفت: وقتــى خطايــى مى كنيم، 
عــوارض آن خطــا اين اســت كه 
نهادهاى ناظر را نسبت به خودمان 
حســاس مى كنيم، سپس در مقام 
كانديداتورى نيروهــاى اصلى ما را 
حذف مى كنند، بعد با نيروهاى رده 
دوم شركت مى كنيم كه اين نيروها 

: دبير ستاد حقوق بشر قوه 
قضائيه در مورد اينكه سرمايه گذارى 
كشــور و دولــت در زمينه فضاى 
مجازى در چه جهاتى بايد باشــد، 
گفت: دولت بايد از تلگرام بازى خود 
را جدا كند و به حوزه فضاى مجازى 
به عنوان يك ميدان و عرصه بسيار 
مهم و بابركت و با زمينه نگاه كند. 

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

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
اين رمضان را قدر بدانيد، ماه استغفار است، ماه توبه است، 
ماه تذكر است، ماه توجه به خداى متعال است، ماه عبادت 

است.
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ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
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عبور جوانان فلسطينى از حصار مرزى غزه
فارس: تعدادى از جوانان فلسطينى از سمت مرزهاى شرقى اردوگاه «المغازى» 

واقع در مركز نوار غزه وارد اراضى اشغالى شدند.
بر اســاس گزارش خبرگزارى فلسطينى «معا»، شاهدان عينى اعالم كردند اين 
جوانان موفق شدند يك كمين تك تيراندازان صهيونيست در اين منطقه را آتش 
بزنند و به سالمت به نوار غزه بازگردند.ارتش رژيم صهيونيستى در همين راستا 
اعالم كرد چهار جوان فلسطينى از حصار مرزى عبور كرده و يك الستيك خودرو 

را آتش زده  اند.
ارتش رژيم صهيونيســتى افزود به ســمت جوانان مذكور شليك كرده اما آن ها 

توانسته اند سالم به داخل نوار غزه بازگردند.

انصراف رژيم صهيونيستى از شرط «خلع سالح حماس»
فارس: كانال 14 تلويزيون رژيم صهيونيستى اعالم كرد اين رژيم از كليه شرط هاى 

سابق خود براى برقرارى آتش بس با حماس در نوار غزه كنار كشيده است.
در اين گزارش آمده اســت: اســرائيل از شرط هايى مانند خلع سالح حماس، به 
رسميت شناختن اسرائيل (توسط حماس)، موافقت با شرط هاى كميته چهارجانبه 

و نيز بازگشت حاكميت تشكيالت خودگردان به نوار غزه منصرف شده است.
تلويزيون رژيم صهيونيستى علت اين موضوع را تغيير واضح رويكرد بين المللى در 
تعامل با نوار غزه پس از موافقت براى جدا كردن بُعد سياسى و انسانى غزه اعالم 

كرد، موضوعى كه سبب شده اين رژيم يك گام به عقب بردارد.
شرط هاى رژيم صهيونيستى براى حماس عبارتند از: عدم شليك خمپاره به سمت 
اراضى اشغالى از سوى گروه هاى مسلح در نوار غزه، توقف حفر تونل هاى هجومى، 
استفاده نكردن از حصار مرزى غزه براى فعاليت هاى نظامى گروه هاى مقاومت و 

صحبت بر سر پرونده اسرا در چارچوب آتش بس.

مالقات رئيس پارلمان لبنان با «سيد حسن نصراهللا»
العالم: «نبيه بــرى» رئيس پارلمان 
لبنان با «سيد حسن نصراهللا» دبيركل 

حزب اهللا ديدار كرد.
بر اساس گزارش وبگاه «النشره»، اين 
ديدار چندين ساعت به طول انجاميد و 
دو طرف درباره اوضاع عمومى منطقه 
بخصــوص اتفاقات اخير فلســطين 

صحبت و در ادامه بر حمايت كامل از ملت فلسطين تأكيد كردند.
رئيس پارلمان لبنان و دبيركل حزب اهللا بر التزام به گزينه مقاومت و طرح سياسى 
حزب اهللا، جنبش امل و متحدانشــان تأكيد و ابراز اميدوارى كردند دولت وحدت 

ملى كه نماينده همه گروه ها باشد، هر چه زودتر تشكيل شود.
در اين ديدار پرونده هاى اقتصادى، مالى و ادارى نيز بررسى و بر تالش مداوم براى 

مقابله با فساد تأكيد شد.

شكست سنگين سعودى ها در عمليات ساحل غربى
العالم: نيروهاى يمنى گسترده ترين تهاجم ارتش سعودى و مزدوران آن ها را كه از 
روز پنجشنبه آغاز شده و تا غروب جمعه ادامه داشت دفع كردند. در اين عمليات 
مهاجمان پس از بر جاى گذاشتن 120 كشته و صدها مجروح پا به فرار گذاشتند.

به گفته يك منبع نظامى، ارتش و كميته هاى مردمى يمن بيش از پنج دستگاه 
انواع خودروى نظامى مهاجمان را منهدم كردند و تجهيزات و سالح هاى آن ها را 

به غنيمت گرفتند.

فعال سرشناس عربستانى: 
«بن  سلمان» از «پارانويا» رنج مى برد

و  فعال  الرشــيد»  «مضاوى  فارس: 
معارض سرشناس عربســتانى و نوه 
آخريــن حاكم از خاندان«الرشــيد» 
-رقيــب آل ســعود- مى گويد، موج 
بازداشــت هاى ســه  گانه «محمد بن 
ســلمان» وليعهد عربستان بيانگر آن 
است كه وى از «پارانويا» رنج مى برد. 
به نظر مى رسد كه وى نمى تواند بين دوست و دشمن تشخيص دهد و وى با اينكه 
به آستانه موافقت براى رسيدن به سلطنت نزديك شده است اما با اعتماد به نفس 
عمل نمى كند.  پارانويا، يا روان گسيختگى پارانوئيد، حالتى است كه فرد در آن با 
اهميت فوق العاده و خارج از اندازه اى كه به سالمت جانى و مالى خود مى دهد، خود 
را شكنجه مى دهد. اين گونه از افراد مدام در اين فكر هستند كه عواملى انسانى، 
طبيعى يا ماوراى طبيعى، دارايى و افراد خانواده شان را تهديد مى كنند و همه در 

فكر توطئه چينى ضد آن ها هستند.

86  فلسطينى در نهمين جمعه راهپيمايى بزرگ «حق بازگشت» مجروح شدند

خالد مشعل: «معامله قرن» فرو خواهد پاشيد
 بين الملل  راهپيمايى مســالمت آميز «حق 
بازگشت» از 30 مارس گذشته به مناسبت «روز 
زمين» در باريكه غزه آغاز شده و همچنان ادامه 
دارد.در همين خصوص وزارت بهداشت فلسطين 
از مجروح شدن 86 فلسطينى در نهمين جمعه 
راهپيمايى بزرگ «حق بازگشت» در باريكه غزه 
خبر داد. وزارت بهداشــت فلسطين  خاطرنشان 
كرد در ميان مجروحان نهمين هفته راهپيمايى 
بازگشــت، تعداد زيادى زن و كودك وجود دارد.

منابع بيمارستانى فلســطين اعالم كردند حال 
برخى از مجروحان وخيم است.

از 30 مارس تاكنون، بيش از 120 فلسطينى در 
اين راهپيمايى به ضرب گلوله  نظاميان اسرائيلى 

شهيد و حدود 13 هزار نفر زخمى شده اند.
بر اســاس اعالم وزارت بهداشــت فلسطين، 13 
كودك در ميان شهدا هستند.بسيارى از كشورها 
از جمله جمهورى اســالمى ايــران و همچنين 
ســازمان هاى بين المللى تاكنون، اين جنايات 

صهيونيست ها را محكوم كرده اند.

 عيادت اسماعيل هنيه از مجروحان 
راهپيمايى «حق بازگشت»

اســماعيل هنيه، رئيس دفتر سياســى جنبش 
مقاومت اسالمى فلسطين «حماس» با حضور در 
يكى از بيمارستان هاى باريكه غزه، از مجروحان 

راهپيمايى بزرگ «حق بازگشت» عيادت كرد.
شبكه تلويزيونى الميادين نيز در خبرى گزارش 
داد: «حسين سالم ابو عويضه» جوان فلسطينى 
كــه چنــد روز پيــش در تيرانــدازى نظاميان 
صهيونيست در شــرق غزه زخمى شده بود، به 
شهادت رسيد.دو جوان فلسطينى كه در تظاهرات 
حق بازگشت به ضرب گلوله هاى نظاميان رژيم 
صهيونيستى در باريكه غزه زخمى شده بودند، نيز 
بر اثر جراحات وارده به شهادت رسيدند.در حال 
حاضر حدود 50 فلســطينى كه به ضرب گلوله 
هاى نظاميان اسرائيلى در تظاهرات حق بازگشت 

زخمى شده بودند؛ حالشان وخيم  است.

 سفير آمريكا فلسطينى ها را تهديد كرد
اشــغالى،  آمريــكا در ســرزمين هاى  ســفير 
فلسطينى ها را تهديد كرد كه اگر به ميز مذاكره 
بــا آمريكا و اســرائيل برنگردند، تاوان ســختى 
خواهنــد داد.«ديويد فريدمــن» در گفت وگو با 
شبكه دوم تلويزيون رژيم صهيونيستى، ادعا كرد: 
طرح موســوم به «معامله قرن» آماده است و اگر 
فلسطينى ها به ميز مذاكره با آمريكا و اسرائيل 

برنگردند، هزينه آن را پرداخت خواهند كرد. 

سفير آمريكا در سرزمين هاى اشغالى، در مورد 
نپذيرفتن اين طرح از سوى فلسطينى ها هشدار 
داد و درعين حال تأكيد كرد كه اگر اسرائيل طرح 
«معاملــه قرن» را رد كند، آمريكا به اين انتخاب 
احترام مى گذارد.ايــن اظهارات در حالى مطرح 
شــده است كه «خالد مشــعل» رئيس پيشين 
دفتر سياسى جنبش مقاومت اسالمى فلسطين 
(حماس) پيشتر درباره طرح معامله قرن گفته بود: 
«معامله قرن را زير قدم هاى مبارزان لِه خواهيم 

كرد».
دونالــد ترامــپ، رئيس جمهور آمريكا، ششــم 
دسامبر2017، شهر اشــغالى  قدس را به عنوان 
پايتخــت رژيم جعلى اســرائيل معرفى كرد كه 
پس از اين اقــدام، زمزمه هايــى درباره طرحى 
هماهنگ ميان آمريكا، رژيم صهيونيستى و برخى 
كشــورهاى عربى موسوم به «معامله قرن» براى 

حذف مسئله فلسطين شنيده شد.

 صدور مجوز «استفاده از زور» براى 
سركوب تظاهرات بازگشت در نوار غزه

دادگاه عالى رژيم صهيونيســتى دست نظاميان 
اين رژيم براى كشــتار فلسطينيان در غزه را باز 
گذاشت.دادگاه عالى رژيم صهيونيستى روز جمعه 
طى حكمى مجوز «استفاده از زور» براى سركوب 
تظاهرات حق بازگشت فلسطينيان در نوار غزه را 

صادر كرد.

شكايت  همچنين  دادگاه  اين 
ها در خصوص اســتفاده بى 
رويه و افراطى صهيونيســت 
ها از زور عليه فلسطينيان در 
نوارغزه را رد كرد.اين در حالى 
است كه نظاميان صهيونيست 
به طور گسترده در تظاهرات 
فلسطينيان  بازگشــت  حق 
كه از ســى ام مارس 2018 
هر جمعه برگزار مى شــود، 
كنندگان  تظاهرات  به طرف 

شليك مى كنند. 

 تشكيالت خودگردان 
فلسطين: طرح «معامله 

قرن» محكوم به شكست است
همچنين ســخنگوى تشــكيالت خودگردان 
فلسطين گفت: طرح آمريكا موسوم به «معامله 
قــرن» مادامى كه مورد پذيرش فلســطينى 
ها قرار نگيرد و بــا قطعنامه هاى بين المللى 
همخوانى نداشــته باشد، يك معامله شكست 
ابو ردينه» ســخنگوى  اســت.«نبيل  خورده 
تشــكيالت خودگردان فلسطين تصريح كرد: 
فلسطينيان در مرحله مقابله سياسى در دفاع 
از مواضــع ملى خود از جمله مســئله قدس 
هستند و تجربه ثابت كرده است انتخاب مردم 

فلســطين كارســاز و در مقابل 
استعمار موفق بوده است.

ابوردينه تأكيــد كرد: ايجاد صلح 
نيازى به معامله يــا بيان ايده ها 
ندارد، بلكه نيازمند يك خواست 
واقعى براى رسيدن به صلح است.

خودگردان  تشكيالت  سخنگوى 
فلسطين هشدار دارد: نبايد توان 
مردم فلســطين و امت عربى را 
كوچك انگاشت و به بازى با آتش 
ادامه داد.«خالد مشــعل» رئيس 
پيشــين دفتر سياســى حماس 
گفت: طرح آمريــكا براى قدس، 
موســوم به «معامله قرن»، هرگز 
تداوم نخواهد داشت و فرو خواهد 

پاشيد.
راهپيمايى فلســطينيان در سالگرد روز زمين 
يــادآور تصميم رژيم صهيونيســتى در زمينه 
مصــادره اراضــى فلســطينيان در 30 مارس 
سال 1976 است  كه هر ساله برگزار مى شود. 
رژيم اســرائيل با مصادره اراضى فلسطينى ها 
و ساختن شــهرك هاى صهيونيست  نشين در 
آن درصدد تغيير ســاختار جغرافيايى مناطق 
فلسطينى و چهره اى صهيونيستى دادن به اين 
مناطق است تا سلطه جويى هايش را در مناطق 

فلسطينى تثبيت كند.

اخبار جهان

جنگنده هاى تايوان 
بمب افكن هاى چين را 

تعقيب كردند

العالم: در پى باال گرفتن تنش ها ميان چين 
و تايــوان و قطع روابط متحــدان تايوان با 
اين جزيره در روزهاى اخير، تايوان با اعزام 
جنگنده هاى خود، بمب افكن هاى چين را 

در منطقه تعقيب كرد.
وزارت دفاع تايوان در بيانيه اى آورده است 
كه جنگنده هاى خود را در تعقيب دو فروند 
بمب افكــن اچ 6 چين كه در منطقه اى در 
جنوب تايوان پرواز مى كردند، به آســمان 

فرستاده است.
اين بيانيه مى افزايد كه اوضاع را در منطقه 
و در حريم هوايى تايوان تحت نظارت كامل 
داريم و هر زمان الزم باشد براى حراست از 
تماميت ارضى خود اقدامات الزم را صورت 

مى دهيم.

توقف معامالت تجارى 
عربستان با آلمان

تسنيم: عربســتان سعودى به دليل خشم 
از سياســت هاى خاورميانه اى آلمان توقف 
قراردادهاى اقتصادى با شركت هاى آلمانى 

را اعالم كرده است.
هفته نامه «اشــپيگل» دراين باره نوشت: 
محمد بن ســلمان، وليعهد شــاه سعودى 
دســتور توقف معامالت تجارى دولتى را با 
آلمان داده اســت. اين دستور وليعهد شاه 
ســعودى شــامل قراردادها با شركت هاى 
بزرگى مانند زيمنس، باير و بورينگر مى شود 
كه سال هاست با وزارت بهداشت در رياض 

كار مى كنند.
شــركت خودروســازى دايملر هم كه بايد 
صدهــا اتوبوس مرســدس را بــراى حمل 
و نقــل عمومى بــه رياض و جده ارســال 
مى كــرد از قربانيــان اين دســتور وليعهد 
سعودى اســت. البته يك ســخنگوى اين 
شركت خودروسازى اعالم كرده است كه ما 
نمى توانيم اين گزارش هفته نامه اشــپيگل 
را تأييــد كنيم و تجارت هــاى ما همچنان 
به صــورت عادى ادامه دارد. شــركت هاى 
زيمنس، باير و بورينگر هم نخواســتند در 

اين باره اظهار نظرى كنند.
گفتنى است عربستان ســعودى در نوامبر 
سال 2017 سفير خود را از آلمان فراخواند. 
دليــل آن اتهــام «زيگمار گابريــل» وزير 
امور خارجه وقت اين كشــور به عربستان 
ســعودى مبنى بــر ماجراجويى در منطقه 
بود. آلمان همچنين بــه دليل پايبندى به 
توافق هسته اى با ايران مورد خشم و انتقاد 

عربستان سعودى قرار دارد.

تيراندازى در فرانسه
2 كشته بر جا گذاشت

فارس: مقامات شــهر مارسى فرانسه اعالم 
كردند كــه دو نفر در يك حادثه تيراندازى 

در اين شهر كشته شده اند.
بنا بر گزارش شبكه «راشاتودى» مقامات 
منطقــه پروانس كه مارســى در آن واقع 
شــده اعالم كردند كه ايــن تيراندازى با 
اســتفاده از يك اسلحه كالشينكف انجام 
شــده و هر دو قربانى ايــن حادثه در جا 

كشته شده اند.
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رهبران 2 كره در اقدامى از پيش اعالم نشده مجدداً ديدار كردند

صلح همچنان در شبه جزيره كره برقرار است

پشت ويترين

ديدار  از  يونهاپ  خبرگزارى  الملل   بين   
مجدد رهبران كره شمالى و كره جنوبى در 
منطقه غيرنظامى واقع در خاك سئول خبر 
كره  رياست جمهورى  كاخ  را  خبر  اين  داد. 
ديدار  است.  كرده  اعالم  رسانه ها  به  جنوبى 
«كيم جونگ اون» و «مون جائه اين» در حالى 
برگزار مى شود كه روابط دو كشور طى روزهاى 
نظامى  رزمايش  برگزارى  دنبال  به  اخير 
هشدارهاى  و  سئول  و  واشنگتن  مشترك 
در  تنش ها  بود.  شده  پرتنش  يانگ  پيونگ 
حالى افزايش يافته بود كه ديدار ماه گذشته، 
از  7 ارديبهشت، اين دو رهبر همسايه پس 
سال ها موجب كاهش تنش در شبه جزيره 

كره شده بود.
كيم جونــگ اون و مون جائه اين، طى ديدار 
ماه گذشته خود در خانه صلح دهكده مرزى 
پانمونجوم توافقى چند ماده اى را براى بهبود 
در روابط دو همسايه در شبه جزيره كره امضا 

كرده بودند. 
پس از ديدار رهبران ســئول و پيونگ يانگ 
انتظارات براى برگزارى ديدار كيم جونگ اون 
با دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا افزايش 
يافته بود، اما ترامپ روز پنجشــنبه گذشته با 
ارسال نامه اى به كره شمالى و با متهم كردن 
پيونگ يانگ به رفتار خصومت آميز اين ديدار 
كه قرار بود 12 ژوئن در سنگاپور برگزار شود، 

را لغو كرد.با اين حال ترامپ روز جمعه دوباره 
از ادامــه مذاكرات بين دو كشــور و احتمال 

برگزارى اين ديدار خبر داد.
تصاوير منتشــر شــده از ديدار مجدد ميان 
ســران دو كره نشان مى دهد كه «كيم يونگ 
نام» خواهر رهبر كره شمالى در اين ديدار نيز 

همانند ديدار قبلى حضور داشته است.
هنوز جزئيات بيشــترى از محتواى مذاكرات 
ديروز ميان رهبران دو كره منتشر نشده است، 
اما دفتر رياســت جمهورى كره جنوبى گفته 
اســت كه اين ديدار بيش از 2 ساعت به طول 
انجاميده و دو طرف درباره برگزارى موفقيت 
آميز ديدار كيم جونــگ اون با ترامپ رايزنى 

كرده اند.«يون يونگ چان» سخنگوى رياست 
جمهور كره جنوبى گفت كه كيم جونگ اون 
و مون جائه اين در ديدار روز شنبه در زمينه 
اجراى توافقات صورت گرفته نشست قبلى به 

صورت صادقانه تبادل نظر كردند.

  پكن: تخريب سايت هسته اى 
كره شمالى گامى براى صلح است

اما در همين زمينه نيز دولت چين اقدام كره 
شــمالى براى از بين بردن مركز آزمايش هاى 
هســته اى خود را گامى مهم به سوى عارى 
سازى هسته اى شــبه جزيره كره دانست.«لو 
كانگ»، ســخنگوى وزارت امور خارجه چين 

گفت: پكن اقدام واقعى كره شمالى براى از بين 
بردن مركز آزمايش هاى هسته اى اين كشور را 
گامى مهم به سوى عارى سازى هسته اى شبه 

جزيره كره مى داند.
لوكانگ با تجليــل از اقدام كره شــمالى در 
نابودى تأسيسات هســته اى گفت: اميدواريم 
همه طرف هاى مربوطه در جامعه بين المللى 
بتوانند در همين راستا تالش كنند و به كمك 
در حل و فصل سياسى مسائل شبه جزيره كره 
و عارى سازى هسته اى آن از طريق گفت و گو 

و رايزنى ادامه دهند.
كره شمالى روز پنجشــنبه برچيدن مركز 
آزمايش هاى هســته اى خــود در «پيونگ 
رى» را تأييد و اعــالم كرد همه تونل ها در 
اين مركز بر اثر انفجارها فرو ريخته است و 
ورودى هاى تونل ها به طور كامل بسته شده 
اســت.پيونگ يانگ از خبرنگارانى از چين، 
روسيه، آمريكا، كره جنوبى و انگليس براى 
مشــاهده برچيده شدن اين مركز دعوت به 

عمل آورده بود.
تخريب و متوقف كردن فعاليت اين ســايت 
آزمايش اتمى يك اقدام معنادار و مهم اســت 
كه به صورت داوطلبانــه دولت پيونگ يانگ 
صورت داده اســت و هدف از آن، خلع سالح 
اتمى شبه جزيره كره بر اساس توافق به دست 

آمده در نشست رهبران دو كره است.

«بازگشت»؛ انتفاضه اى جديد
راهپيمايى هاى بازگشت آوارگان فلســطينى درحالى طى نهمين هفته متوالى 
برگزار شــد كه نيروهاى ملى فلسطين در شــهر حيفا همزمان با شوراى عالى 
ملى راهپيمايى بازگشــت در غزه، خواستار برپايى تظاهرات در روز جمعه آينده 
با شعار«از غزه تا حيفا؛ خون و سرنوشت مشترك» شدند و اين خود نشانه شروع 
يك انتفاضه جديد در ميان گروههاى مقاومت اســت و بعيد به نظر مى رسد كه 
سركوب هاى رژيم صهيونيستى بتواند مانع عزم و اراده مردم مظلوم فلسطين درباره 

احياى حق قانونى خويش شود.
البته سران رژيم صهيونيستى معموالً براى اينكه افكار عمومى را از ماجراى شهرك 
سازى در اراضى اشغالى منحرف كنند به ترفندهايى مانند بمباران مناطقى از غزه 
و درگيرى با آوارگان فلسطينى روى مى آورند؛ نمونه اى از اين مدعى را مى توان در 
صدور حكمى از سوى يك دادگاه رژيم صهيونيستى براى تخريب مجتمع مسكونى 
فلسطينى در شــرق قدس به نام الخان االحمر و همين طور مدرسه االطارات و 
انتقال اجبارى ساكنان آن ها به منطقه اى در نزديكى العيزريه مشاهده كرد. البته 
همان طور كه اشاره شــد اين ترفندها ديگر براى فلسطينى ها و محور مقاومت 
شناخته شــده است و رژيم صهيونيستى نمى تواند آنان را فريب دهد. در چنين 
شرايطى است كه حتى چشم جهانيان نيز درباره بيت المقدس تيزبين تر و جدى تر 
شــده و هرگونه تغيير و تحول در اين شهر مورد ارزيابى قرار مى گيرد. همچنين 
ادامه كشتار مردم توسط نظاميان اشغالگر موجب آغاز مجدد فعاليت هاى سياسى 
ضدصهيونيستى در نقاط مختلف دنيا شده چرا كه با ادامه اين روند نمى توان انتظار 

داشت كه شرايط منطقه عادى باقى بماند.
به همين خاطر سران رژيم صهيونيستى با اتخاذ سياست تفرقه اندازى در دنياى 
عرب و نزديك شــدن به سران كشــورهاى مرتجعى مانند عربستان سعودى و 
امارات در تالش هســتند تا هم از فشار انتقادهاى جهانى نسبت به خود بكاهند 
و هــم درگيرى درون عربى را بــراى نجات خود به راه بيندازند. حمله نظامى به 
ســوريه و اينكه بگويند در اين كشور بحران همچنان ادامه دارد نيز يكى ديگر از 

ترفندهاى70 ساله صهيونيست ها براى منحرف سازى افكار عمومى است.
البته كشتار وسيع راهپيمايان توسط دژخيمان صهيونيست كه اوج آن در سالروز 
يوم النكبه و انتقال فتنه انگيز و غيرقانونى سفارت آمريكا به قدس اشغالى رخ داد 
بيانگر اين واقعيت است كه آن ها به خوبى متوجه شده اند كه نسل جديد آوارگان 
در پايدارى و بازگرداندن ســرزمين به صاحبان اصلى بسيار جدى تر و فداكارتر از 
نسل هاى گذشته شان هستند كه تن به سازش دادند؛ بنابراين پيش بينى مى شود 
كه اين انتفاضه در مقايسه با ساير انتفاضه هايى كه در گذشته رخ داد، قوى تر و 

طوالنى تر همچنان ادامه پيدا كند.
در چنين شرايطى مخالفت سران اروپايى با انتقال سفارتشان از تل آويو به قدس 
اشــغالى بيانگر اين واقعيت است كه آن ها مى خواهند از زير بار فشار هزينه هاى 
تحميلى بى نتيجه كه توســط ســران رژيم صهيونيســتى به كشورهاى آن ها 
اعمال شــده شانه خالى كنند. غربى ها به خوبى آگاه هستند كه حمايت از رژيم 
صهيونيستى در اين شرايط، بر روابط تجارى آن ها با جهان عرب تأثير منفى خواهد 
گذاشت و البته كه ديگر نمى توانند براى چشمپوشى از جنايات اين رژيم، بهانه اى 
جور كنند و منفعل باشند به همين خاطر است كه مى بينيم كشورهاى غربى كه 
عمالً جزو حاميان صهيونيست ها به شمار مى روند برخالف گذشته با تصميم هاى 
غيرقانونى و خالف عرف بين الملل اين رژيم و حتى آمريكا اعالم مخالفت مى كنند.
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روزنامه هاى جهان

اشپيگل
هفته نامــه اشــپيگل، چاپ 
شــماره  تازه ترين  در  آلمان 
خــود در مقالــه اى با عنوان 
آشــوب سياست  و  «ترامپ 
جهانــى» به سياســت هاى 
چندگانه رئيس جمهور آمريكا 
در مقابل كره شمالى و ايران 
پرداخته و آينده سياست هاى 

آمريكا را در مقابل اين دو كشور پيش بينى مى كند. اين مجله 
گزارش اصلى اين شماره خود كه عكس روى جلد را نيز به خود 
اختصاص داده، پيرامون آخرين تالش هاى گروهى از كارآگاهان 
خبره اين كشور براى باز كردن دوباره پرونده هاى جنايت هاى 
قديمى و حل نشده در اين كشور، با تيتر «هيچ جنايتكارى نبايد 

احساس امنيت كند» قرار داده است. 

وال استريت ژورنال
وال اســتريت ژورنال  روزنامه 
چاپ آمريــكا، عكس اصلى 
صفحه نخســت خــود را به 
معرفــى هاروى واينســتين 
تهيه كننده مشــهور هاليوود 
به دادگاه به خاطر اتهام هاى 
مختلف آزار و اذيت و تجاوز 
جنسى اختصاص داده است. 

رسوايى هاى او بود كه سبب به وجود آمدن جريان هاى بزرگى 
از جمله «من هم» در غرب در مبارزه زنان با تعرض هاى جنسى 
شــد. اين روزنامه نگاهى نيز به پيچ و تاب جديد در داســتان 
مالقات احتمالى رهبران آمريكا و كره شــمالى بعد از لغو اخير 
اين ديدار توسط ترامپ دارد، كه اكنون دوباره ممكن است اتفاق 

بيفتد.

اكونوميست
اكونوميســت  هفته نامــه 
چاپ انگليــس در تازه ترين 
شــماره خــود بــا طراحى 
رئيــس  ترامــپ  دونالــد 
جمهــور آمريكا بــه همراه 
چهره هايى شبيه به تاجران 
اين كشــور در تخت خواب، 
با تيتر «عشــقبازى» قصد 

دارد به اين ســؤال پاســخ دهد كه چرا سرمايه داران و نظام 
سرمايه دارى اين كشور عاشــق ترامپ و سياست هاى او در 

آمريكا هستند. 
اين مجله نگاهى نيز به فســاد ادارى موجود در شركت هاى 
اقتصادى اروپايى از جمله رشوه دادن هاى زياد در اين مراكز 

انداخته است.

هفته نامــه اشــپيگل، چاپ 
شــماره  تازه ترين  در  آلمان 
خــود در مقالــه اى با عنوان 
آشــوب سياست  و  «ترامپ 
جهانــى» به سياســت هاى 
چندگانه رئيس جمهور آمريكا 
در مقابل كره شمالى و ايران 
پرداخته و آينده سياست هاى 

وال اســتريت ژورنال  روزنامه 
چاپ آمريــكا، عكس اصلى 
صفحه نخســت خــود را به 
معرفــى هاروى واينســتين 
تهيه كننده مشــهور هاليوود 
به دادگاه به خاطر اتهام هاى 
مختلف آزار و اذيت و تجاوز 
جنسى اختصاص داده است. 

اكونوميســت  هفته نامــه 
چاپ انگليــس در تازه ترين 
شــماره خــود بــا طراحى 
رئيــس  ترامــپ  دونالــد 
جمهــور آمريكا بــه همراه 
چهره هايى شبيه به تاجران 
اين كشــور در تخت خواب، 
با تيتر «عشــقبازى» قصد 

پيشخوان/  امير محمد سلطان پور

طرح آمريكا 
موسوم به «معامله 

قرن» مادامى 
كه مورد پذيرش 

فلسطينى ها قرار 
نگيرد و با قطعنامه 

هاى بين المللى 
همخوانى نداشته 
باشد، يك معامله 

شكست خورده 
است

بــــــــرش
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صحبت و در ادامه بر حمايت كامل از ملت فلسطين تأكيد كردند.

به نظر مى رسد كه وى نمى تواند بين دوست و دشمن تشخيص دهد و وى با اينكه 
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