
 

ترجمه هاى انگليسى قرآن اشكاالت اساسى دارند
 معارف  ديروز و در بخش نخســت اين گفت و گو كه خوشبختانه بازتاب هاى دومين بخش گفت و گو  با حجت االسالم ملكى نويسنده «ترجمه قرآن براى نوجوانان و جوانان»

خوبى هم داشــت و منجر به توجه مخاطبان به يك ترجمه خوب و خواندنى از 
قرآن شــد، با حجت االسالم على ملكى هم صحبت شديم و از ويژگى هاى يك 

 ............ صفحه 11ترجمه خوب از قرآن كريم شنيديم و حساسيت ها ...

الكچرى و تشديد رقابت هاى 
اجتماعى براى مصرف هپاتيت و زردى رسانه اى

به  اسم ها اعتماد مى كنند
نه به متن ها

5 14 15
يادداشتى از ميثم مهديار يادداشتى از نعمت اهللا سعيدى درباره 

بازتاب رسانه اى خبر فوت  ناصر ملك مطيعى

گفت وگو با محمد باقر مفيدى كيا درباره سريال هاى رمضانى

:امام على
يكى از برترين 

انتخاب ها و بهترين 
پشتيبان ها اين است 
كه در قضاوت عادل 

باشى و عدالت را 
درباره خواص و 

عامه مردم، يكسان 
جارى كنى. 
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 ............ صفحه 5

 از سوى 50 نماينده مجلس و مبتنى بر فرامين رهبر انقالب، ارائه شد 

طرح الزام دولت به تحقق شروط مذاكره با اروپا

قدس در گفت وگو با كارشناسان 
پديده الكچرى را بررسى مى كند

كليه 15 ميليون 
دمپايى17 ميليون!

 اخبار   50 نماينده مجلس شوراى اسالمى طرحى را براى قانونى كردن شروط رهبر معظم 
انقالب جهت مذاكره دولت با اروپا درخصوص برجام امضا كردند. متن اين طرح به شــرح 
زير اســت: دولت مكلف است در ادامه مذاكرات خود با ساير اعضاى باقيمانده در گروه 5+1 
جهت تداوم برجام، تعهدات و تضمين هاى ذيل را به صورت قطعى از طرف هاى اروپايى اخذ 
نمايد:1- صدور قطعنامه اى توسط اين كشورها عليه نقض پيمان آمريكا در شوراى امنيت 
2-عدم طرح مسائل موشكى و منطقه اى ايران تحت هيچ شرايطى 3-تضمين خريد نفت از 

ايران در صورت اخالل دولت آمريكا ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
محمدحسين جعفريان

همه مى دانيم كه امروز هنگام يقه گيرى و مقصريابى نيست. وقت آن نيست كه بخواهيم 
كشف كنيم چه كسانى از سينما تا صنعت و آب خوردن ما را به «برجام» گره زده و به 
واقع كل مملكت را گروگان اين معاهده كردند. اينكه واقع بينانى را با عنوان «دلواپس» 

تمسخر كردند و سخن از لزوم چانه زنى با ...

چرا دورانديش ها «دلواپس»  اند؟

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

 جامعه  تاريخ آغاز و ترويج «الكچرى اليف» 
يا «ســبك زندگى لوكس» در ايران مشخص 
نيست. در واقع هرجا كه ثروتمندى و خان زاده 
اى بوده ، تجمل گرايى هم بوده، اما با افزايش 
شمار كاربران شبكه هاى اجتماعى، اين سبك 

زندگى بيش از ...

نشست غيرعلنى مجلس
با حضور وزير اقتصاد و رئيس 

كل بانك مركزى برگزار شد

بررسى مشكالت 
اقتصادى، پشت 

درهاى بسته

كارشناسان با انتقاد 
از اجرا نشدن قوانين بهبود

كسب و كار مطرح كردند

هفت پيشنهاد 
براى رهايى توليد 

از بـرزخ 
 ............ صفحه 7 ............ صفحه 4

رئيس دادگاه هاى عمومى 
و انقالب تهران خبر داد

100 پرونده 
تخلف  انتخاباتى 
بررسى و تاكنون 

6  نفر محكوم 
شده اند 

 ............ صفحه 7

با خواندن اين گزارش در جريان جزئيات دقيقى از پذيرايى چندين هزار نفره در«ضيافت اكرام رضوى» قرار بگيريد

بزرگ ترين سفره افطار جهان چگونه پهن مى شود؟
 ............ صفحه 3
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

قدم هاى برداشته شده براى پايدارى برجام تا به حال مثبت بود  ايسنا: حجت االسالم حسن روحانى با بيان اينكه رفتار فعلى دولت آمريكا براى درازمدت پايدار نخواهد بود، گفت: قدم هاى برداشته 
شده براى پايدارى برجام تا بحال مثبت بوده است. رئيس جمهور كه در ديدار با جمعى از علما و روحانيون سخن مى گفت، در تشريح برنامه هاى دولت افزود: دولت براى اداره جامعه و عدالت اجتماعى به اقشار 

ضعيف توجه ويژه داشته و دارد و در طول پنج سال گذشته، دريافتى حقوق بگيران و مستمرى بگيران بيش از تورم افزايش يافته است.

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

 اخبار  سخنگوى قوه قضائيه به پرسش هاى 
خبرنــگاران درباره بقايــى، دوتابعيتى ها، 
مؤسسات مالى غير مجاز، سخنان كالنترى 

و... پاسخ داد.
حجت االسالم غالمحسين محسنى اژه اى 
با بيان اينكه مجموعه دستگاه هاى قضايى، 
انتظامــى و امنيتــى هوشــيارانه در برابر 
هنجارشــكنان ايســتاده و با آن ها برخورد 
مى كنند، گفــت: خانواده ها مراقب فرزندان 
خود باشــند كه آن ها فريــب نخورند و اگر 
جمعيت مردمــى ما اعتراض به حقى دارند 
ضد انقالب وارد اين جمعيت نشوند و فرصت 

طلبان سوءاستفاده نكنند.
معاون اول قوه قضائيه در پاســخ به سؤالى 
مبنى بر هزينه كرد مبلغ 25 هزار ميليارد از 
سوى بانك مركزى براى راه اندازى مؤسسات 
غيرمجــاز و اينكه اين مبلغ از تنخواه دولت 

بوده است، گفت: مطلب شما دروغ است.
وى ادامه داد: يكسرى تعاونى اعتبارى هاى 
متخلف كه از مردم ســپرده گرفته بودند، 

تحت تعقيب قرار گرفتند.
محســنى اژه اى گفت: نمايندگانى از سران 
ســه قوه انتخاب شدند تا تدبيرى كنند كه 
كمتر حقوق مردم ضايع شود 
و در اين راستا تعدادى از اين 

تعاونى ها منحل شدند.
سخنگوى قوه قضائيه گفت: 
مبلغى كه گفتيــد از تنخواه 
دولت و به اين رقم نبوده است. 
محسنى اژه اى گفت: تاكنون 
بــه افرادى كه ســپرده هايى 
داشتند، مبلغى پرداخت شده 
كــه از تنخواه دولــت يا پول 
بانك مركزى نيست بلكه بانك 
مركزى يك خط اعتبارى به 
مؤسسه يا بانكى كه متكفل 
شده، داده است. تاكنون هم 
آن مبلغى كــه گفتيد، خط 
اعتبارى داده نشــده اما شــايد تا پايان كار 

همين مبلغ يا قدرى هم بيشتر شود.
ســخنگوى قوه قضائيه افــزود: با جديت 
زياد شناســايى اموال ادامه دارد و در برخى 
مؤسســات تــا 100 ميليــون و برخى نيز 
تــا 200 ميليون تومان به ســپرده گذاران 
خود داده اســت. در مؤسسه ثامن الحجج 
تا 10 روز آينده تــا 300 ميليون تومان به 
سپرده گذاران پرداخت مى شود. معاون اول 
قوه قضائيه گفت: تدبيرى صورت گرفته كه 
در چند هفتــه آينده، يك مبلغ قابل توجه 
ديگر به همه ســپرده گذاران اين موسسات 
داده شــود. بر اساس گزارش بانك مركزى، 
برخى مؤسســات تا 98 درصد و برخى نيز 
98 درصد و نيم با سپرده گذاران خود تسويه 

كرده اند و اگر در هفته آينده نيز مبلغ ديگرى 
داده شود، تعداد بيشترى تسويه خواهد شد.

 شكنجه بقايى و مشايى صحت ندارد
وى در پاسخ به خبرنگارى كه گفت بتازگى 
اخبارى مبنى بر بازداشت مشايى و بقايى و 
شكنجه شدن و به كما رفتن آن ها در زندان 
و يا نامه برخى از خانواده هاى محيط زيستى 
منتشر شــده، گفت: مشايى و بقايى هر دو 
نفرشان هنوز بازداشت هستند. وى ادامه داد: 
مشايى در بازداشت موقت براى تكميل شدن 
تحقيقات پرونده اش است و بقايى هم دوران 
محكوميتش را مى گذراند. ســخنگوى قوه 
قضائيه گفت: اينكه اين افراد شكنجه شده و 
به كما رفته باشند به هيچ وجه صحت ندارد.

وى افزود: در مــورد نامه خانواده ها هم من 
اطالع ندارم.

 وضعيت برخى دوتابعيتى ها
سخنگوى قوه قضائيه درباره گزارش مجلس 
و اينكه آيا مدير دوتابعيتى داريم يا نه، گفت: 
گزارشى كه در مجلس خوانده شده هنوز به 

قوه قضائيه نرسيده است.
وى ادامه داد: اما دادســتانى كل كشور قبًال 
خودش مواردى را دنبال مى كرده و به وزارت 
اطالعــات هم اعالم كرده كه نتيجه آن اين 
بود كــه برخى را كنار گذاشــتند و برخى 
هم كارشان تمام شده است. سخنگوى قوه 
قضائيه گفت: وزارت اطالعات مدعى بود كه 
مدير دو تابعيتى نداريم اما بعد از آن مواردى 
مشــخص شــد كه اين افراد را به صورت 

مشاوره اى به كار گرفته اند.

اژه اى تصريح كرد: اين افراد استخدام لفظى 
هستند اما اســتخدام اصطالحى و رسمى 
نيســت، البته به نظر مى رسد كه در اينجا 

خأليى است.
وى ادامه داد: عــده اى مى گويند چه فرقى 
دارد به عنوان مشاور باشد يا استخدام رسمى. 
در برخى وزارتخانه ها يا بانك مركزى افراد دو 
تابعيتى داشتيم كه مشاور بودند كه شنيدم 
بعد از اين قضايا عذرشان را خواستند و ديگر 

همكارى نمى كنند.

 كالنترى در حيطه كارى خودش 
حرف بزند

حجــت االســالم محســنى اژه اى درباره 
اظهارات كالنترى مبنى بر اينكه اتهام كاوه 
مدنى جاسوسى نيست، گفت: آقاى كالنترى 
يا هركس ديگر كه اطــالع ندارد اظهارنظر 
صحيح نمى تواند كند و دادستان تهران هم 

پاسخ ايشان را دادند.
وى افــزود: هر كــس در حيطه كارى خود 

صحبت كند بهتر است.

 آمريكا غلط كرده كه درخواست داده
محسنى اژه اى درباره نظر دادستانى در مورد 
معلمان و كارگران بازداشتى گفت: با كسى 
تحت اين دو عنوان كه برخورد نمى شــود، 
فردى كه اتهامى به او وارد اســت اين اتهام 
پيگيرى مى شود. اتفاقاً اگر دانشجو يا معلم 

باشد گاهى از تخفيفاتى برخوردار مى شود. 
محسنى اژه اى درباره درخواست وزيرخارجه 
آمريــكا مبنى بر ضــرورت آزادى زندانيان 
آمريكايى در ايران، گفت: اين موارد از جمله 

مواردى است كه بايد گفت غلط كرده است 
كه چنين درخواستى از ايران مقتدر دارد.

وى درباره آخريــن وضعيت پرونده خاورى 
گفت: اگر كسى از اموال خاورى و بستگانش 
اطالعى دارد به دادســراى اجــراى احكام 
اطالع دهــد. وى در خصوص تخريب يك 
ويال كه متعلق به آقاى رحمانى فضلى بوده 
و غيرقانونى عنوان شــدن اين اقدام بعد از 
تخريب، گفت: ايــن را كه مى گوييد چرا با 
تأخير بــراى تخريب اقدام مى شــود، بارها 
گفته ام؛ اختالفى كه بيــن منابع طبيعى، 
محيط زيست و شوراى شهر و تعيين حدودها 
وجــود دارد يكــى از گرفتارى هاى جدى 
قوه قضائيه اســت. وى افزود: در هر صورت 
چنانچه تخلفى صورت گرفته باشد، مانع از 
تخريب نيست. مى روند ساختمان هايى كه بر 
خالف قانون ساخته شده و شاكى هم دارد 
كه بيشتر منابع طبيعى يا جهاد كشاورزى 

است، تخريب مى شود.
اژه اى گفت: حاال آيا آن موردى كه تخريب 
مى شود، تخلفى صورت گرفته يا خير؟ اگر 
احياناً وسايلى در خانه وجود دارد مى خواهند 
خراب كنند حتماً بايد اخطار بدهند تا وسايل 
منتقل شــود. ممكن است به كسى اخطار 

كنند وسايل را برندارد كه آن هم راه دارد.
محسنى اژه اى افزود: ساختمان هايى كه در 
آن محل تخريب شدند، يكسرى ادعاهايى 
دارند كه اين ادعاها را دادســتان كرج اعالم 
كرده كه در پاره اى موارد اختالفى است و از 
جمله درباره خانه وزير كشور گفته مى شود 
وسايلى داخل خانه بوده و اخطار نشده و آوار 
روى وسايل ريخته كه در حال بررسى است.

در آخرين نشست خبرى اژه اى چه گذشت؟

از خبرهاى خوب براى سپرده گذاران مؤسسات مالى تا پاسخ محكم به پمپئو

 مزخرف گويى چند باره  صهيونيست ها ارزش  جواب  دادن  ندارد. بچه هاى مقاومت  بارها 
با نشان  دادن  صالبت  جواب اين اراجيف را در ميدان عمل داده و عزت و شرف  كشور و 

ملت  را حفظ كرده اند. 9190008895  
 اميــدوارم آقايان ظريف و عراقچى در مذاكراتى كه با تروئيكاى اروپايى درباره قرارداد 
برجام دارند اقتدار و صالبت نظام اســالمى و ملت ايران را به رخ آنان بكشند. همچنين 
اميد است بى تفاوتى تروئيكاى اروپايى را كه بارها شاهد نقض عهدهاى متعدد دولت پليد 
آمريكا بودند، اما با سكوت مرگبار خود همچون مردگان عمل نمودند، به آنان ياد آور كنند. 

 9150000609
 طرح همسان سازى حقوق فرهنگيان بازنشسته قديمى، با بازنشستگان فرهنگى امسال 
چه شد؟ طرح همسان سازى ما با مقام هاى همرديف از نظر مدرك تحصيلى چه شد؟! 
همه پول مملكت به جاى عمران، صرف حقوق هاى نجومى و سفرهاى خارجى بى فايده 

و صرف نهادهاى موازى بى بازده مى شود. 9150000934 
 وقتى دلسوزان نظام خطرات مذاكره با كشورهاى بى تعهد غربى را به دولتى ها گوشزد 
مى كردند؛ آن ها به جاى اينكه آمريكا را دشــمن به حساب بياورند منتقدين را به انواع 

اشكال مورد هجمه قراردادند. نتيجه شد آنچه كه نبايد مى شد. 9150001136 
 حضرت امام خامنه اى به عنوان ســكان دار انقالب اسالمى شروط نظام و ملت ايران 
را براى ادامه يافتن برجام به تروئيكاى اروپايى اعالم كردند، حال وظيفه شرعى و قانونى 
تيم مذاكره كننده دولت اســت كه با توجه به اين فرمايشــات، كلمه به كلمه آن را در 
مذاكرات پياده كنند تا باليى كه در مذاكرات قبلى بر سر ما آمد دوباره متوجه ما نشود. 

 9150000609
 درود خدا بر رهبر ما كه وام دار هيچ گروه و حزب و جناحى نيست و سخن خود را در 
جهت پيشرفت اهداف ايران و اسالم بدون توجه به اينكه خوشايند كسى باشد يا نباشد 

مى گويد. 915000113 
 بيش از 500 برنامه خندوانه و دورهمى از ســيما پخش شــد، ولى هيچ مشكلى از 
جامعه حل نشــد، به جز اينكه درد مردم را به تصوير كشيدند و ما هم به آن خنديديم. 

  9350003571
 رسانه ملى در مورد اينكه چرا برنامه جالب و ديدنى از الك جيغ تا خدا را تعطيل كرده، 

بايد پاسخ منطقى داشته باشد ؟ 9350009655  
 كارگر ســاختمانى هستم و چندين سال است كه به علت ندارى نمى توانم به زيارت 
كربالى امام حســين(ع) بروم. از دولت محترم تقاضا دارم امكاناتى فراهم آورد تا افرادى 

مانند من هم بتوانند به اين سفر معنوى پر خير و بركت بروند. 9150006544
 كاش مســئوالن نظام، قدر خون هايى كه براى اين انقالب ريخته شــده را دانسته 
و درصدد رفع فقر موجود در جامعه برآيند. شــكم گرســنه دين و ايمان نمى شناسد.  

 9150004602
 وقتى به جاى ســر و سامان دادن به اقتصاد و مهار تورم صورت مسئله را پاك كرده 
و حقوق كارمندان را به صورت قانونى افزايش مى دهيد مسلم است كه كسرى منابع را 

نمى توانيد، جبران كنيد. 9150009278 
 مسئوالن هند و چين جمعيت باالى يك ميلياردى كشور خود را مديريت مى كنند، 
اما مديران ما با اين همه منابع خدا دادى توانايى اداره جمعيت 80 ميليونى را ندارند. ما 
كه همه چيز وارد مى كنيم؛ اگر توانايى اداره كشور وجود ندارد، مدير چينى خارجى هم 

وارد كنيد. 9150000398
 پــدران و مادران ما ناراحت مى شــوند وقتى مى بينند برخــى نوجوانان و جوانان در 
كافه هــا حضور دارند و ســيگار مى كشــند. جوانان ما به خاطر اين مــاه عزيز مراعات 

كنند.9390003589 
 آيا دولتمردانى كه تا ديروز وجود افراد دوتابعيتى را انكار مى كردند، امروز كه حضور 
بيش از 200 مدير دوتابعيتى در دولت مشخص شده نبايد مورد سؤال و بازخواست 
قرار گيرند ؟ خسارتى كه اين افراد مثل درى اصفهانى در برجام به ملت وارد كردند 
را چه كســى بايد جبران كند؟ اگر انگيزه آن ها خدمت بوده اخذ تابعيت كشورهاى 
دشمن نظام اسالمى براى چه بوده است؟ اميدوارم اين مسئله حساس به فراموشى 

سپرده نشود.9360008951  
 در شرايطى كه پول ملى در افت ارزش ركورد زده و بازار به علت افزايش نرخ ارز در 
عمل راكد و اقشار متوسط و ضعيف با مشكالت اقتصادى مواجه هستند دغدغه اصلى 
رئيس جمهور ورود بانوان به ورزشگاه هاست. به نظر مى رسد آقايان به جز حرف زدن 

و حاشيه سازى هنر ديگرى ندارند. 9150001495
  دولت نسبت به تصويب و اجراى پروژه هاى دشمن عليه انقالب پافشارى كرده و 
حتى پنهانى قول و قرارهايى با آن ها مى گذارد و نسبت به آينده كودكان و اقتصاد كشور 

ما بى اعتنا است. مسئوالن محترم لطفاً هوشيار باشيد. 9350008994 

چرا دورانديش ها «دلواپس»  اند؟
همــه مى دانيم كه امــروز هنگام يقــه گيرى و 
مقصريابى نيســت. وقت آن نيست كه بخواهيم 
كشــف كنيم چه كسانى از ســينما تا صنعت و 
آب خــوردن ما را به «برجام» گــره زده و به واقع 
كل مملكــت را گروگان اين معاهده كردند. اينكه 
واقع بينانى را با عنوان «دلواپس» تمسخر كردند 
و ســخن از لزوم چانه زنى با كدخدايمان آوردند... 
مى پذيرم امروز بايد به دنبــال صدايى واحد بود. 
بارى با تمام اين احوال نمى توانم يك نكته را ناگفته 
گذاشته و شبيه ديگر مواردى كه برشمردم، از آن 
هم بگذرم، آن نكته به قول فرنگى ها «پلن B» يا 

راه حل جايگزين است. 
من كــه روزنامه نــگارى دون پايــه ام، وقتى در 
مسير بازگشت به خانه از محل كار بناست طبق 
قرار قبلى نان بخرم، بى شــك فكرش را كرده ام، 
چنانچه نانوايى هميشگى نان نداشت، چه كنم تا 
دست خالى به خانه نروم. آيا حيرت آور نيست كه 
دولتمردان ما در همين حد، چاره انديشى نكرده و 
آشــكارا به اين نقص عجيب اعتراف هم مى كنند! 
وقتى از آن ها مى پرسند، حاال كه آمريكا از برجام 
خارج شده، تكليف قراردادهاى خريد هواپيما ميان 
ما و بويينگ و ايرباس چه مى شود، با گشاده رويى 
مى فرمايند، براى اين اتفاق پيش بينى خاص در 

مفاد قراردادها نشده بود!
اينجا ملت مى تواند تفاوت دو نگاه رايج براى اداره 
مملكت را درك كند؛ نخست نگاه انقالبيونى كه 
دست چدنى را در صد اليه دستكش زربافت و 
مخملين، باز هم تشخيص داده و از منظر آلياژ 
چدنى با آن مواجه شده و دورانديشى مى كنند 
و ديگرى سياستمداران تكنوكرات و خوشبينى 
كه هماره اين نگاه محتاطانه را تندروى و افراط 
و بدبينى و غيره تعبير كرده و غرب خوشــبين 
بوده و اين ديــار و مردمش را ذيل تصميمات 
خوشــبينانه خويش به ورطه هايى كشانده كه 

نمونه اش را امروز مى بينيم.
اما بعد؛ اين مقدمه و چند جمله پيامدش را نگفتم 
تا كسى را سرزنش كرده باشم. دقت كنيد نظير 
برخى دوســتان كه فقط تا نوك بينى مبارك را 
مى بينند، سرشــعار دادن و گريز از واقعيت هاى 
جارى اقتصادى- اجتماعى و سياســى داخلى 
ونيز اوضاع سخت و تيره و تار بين المللى را نيز 
ندارم. فقط مى خواهم يادآورى كنم، ما بار ديگر 
در آستانه يك تصميم حياتى و بسيار مهم قرار 
گرفته ايم. شــما را به خدا اين بار دولتمردان ما 
اعم از رجال عرصه ديپلماســى تا گردانندگان 
بخش هاى اقتصادى و غيره، حواسشــان باشد 
كه تمام تخم مرغ ها را در يك ســبد نگذارند كه 
چنانچه ديوانه ديگرى نظير ترامپ پيدا شد و اين 
بار هم زير اين سبد زد، همگى مات شويد. لطفاً 
فكرتان باشد اگر نانوايى سر راهتان بسته بود، چه 
مى خواهيد بكنيد تا عهد و عيال گرسنه نمانند... 
و آخر اين را هم بگويم، شــما را به خدا توانايى 
هموطنانتــان را در همه امــور در اين روزهاى 
ســخت جدى تر بگيريد. جايى خواندم كه وزير 
محترم مخابرات گفته مذاكرات سال ها پيش با 
مديــران تلگرام كه بتازگى لو رفته، چيز پنهانى 
نبوده و... از اين حرف ها!  اگر يواشكى نبوده چرا تا 
حاال خبرش درز نكرده بود و مهم تر آنكه كاش آن 
روزها به جاى پيگيرى چنين مذاكراتى، فرزندانى 
از اين آب و خاك را مأمور مى كرديد دنبال پلن 
B باشند و جايگزين تلگرام را بسازند، نه آنكه با 
تلگرام در پى بده بستان باشيد. حتماً جوانانى كه 
چنين موشك و پهپادهايى ساختند، اين را نيز 
برايتان چاره مى كردند و امروز كاسه چه كنم به 

دست نمى گرفتيد. دريغ!

خبر
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مشت بر سندان

محمدحسين جعفريان

صداى مردم   

خبــــــر

معاون مركز ملى فضاى مجازى آخرين آمارها از شبكه هاى اجتماعى را اعالم كرد
تعداد كانال هاى فعال در تلگرام نصف شده

ميزان: معاون مركز ملى فضاى مجازى گفت: تعداد بازديدهاى تلگرام تا 28 ارديبهشت 
از حدود 2/5ميليارد به كمتر از يك ميليارد و تعداد كانال هاى فعال در اين پيام رسان از 

530 هزار به 277 هزار كانال رسيد.
عباس آسوشه با بيان اينكه انحصار تلگرام در كشور براساس اعداد و ارقام شكسته شده 
است، گفت: بعضى ها اصرار دارند كه كشور را به قبل برگردانند. ما معتقديم اتفاقى كه 

افتاد نشان دهنده اين است كه برگشتى در كار نخواهد بود.
وى گفت: در مدت زمان كوتاهى كه پيام رســان هاى داخلى شروع به فعاليت كردند، 
حدود 25 ميليون كاربر در اين پيام رسان ها ثبت نام كرده و بيش از 9 ميليون و 200 

هزار كاربر نيز فعال هستند.
معاون مركز ملى فضاى مجازى تأكيد كرد: پيام رسان هاى داخلى به همت متخصصان 
جوان داخلى در مدت دو ماه به حدود 10 ميليون كاربر فعال دست يافتند كه اين كار 
بسيار شگرفى است، در حالى كه تلگرام در دو سال اول به همين تعداد كاربر فعال رسيده 
بود؛ بنابراين اگر امكانات الزم در اختيار پيام رسان هاى داخلى قرار بگيرد مى توانند بيش 

از پيش خود را نشان دهند و نياز مردم كشور را برآورده كنند.
معاون مركز ملى فضاى مجازى ادامه داد: اتفاقى كه افتاده نشان مى دهد تعداد 
بازديدهاى تلگــرام از آخر فروردين تا 28 ارديبهشــت، از حدود 2.5 ميليارد 
بازديد به كمتر از يك ميليارد رســيده كه به معناى كاهش 60 درصدى بازديد 
اســت. همچنين تعداد كانال هاى فعال در تلگرام 530 هزار بوده كه بر اساس 
آمار و ارقام پژوهشــگاه پيام رسان و شبكه هاى اجتماعى دانشگاه تهران در اين 

بازه دوماهه به كمتر از 277 هزار كانال رسيده است.

 از سوى 50 نماينده مجلس و مبتنى بر فرامين رهبر انقالب، ارائه شد 
طرح الزام دولت به تحقق شروط مذاكره با اروپا 

مهر: 50 نماينده مجلس شــوراى اســالمى 
طرحى را براى قانونى كردن شروط رهبر معظم 
انقالب جهت مذاكره دولت با اروپا درخصوص 

برجام امضا كردند.
متن اين طرح به شرح زير است: دولت مكلف 
اســت در ادامه مذاكرات خود با ساير اعضاى 
باقيمانده در گروه 1+5 جهــت تداوم برجام، 

تعهدات و تضمين هاى ذيل را به صورت قطعى از طرف هاى اروپايى اخذ نمايد:
1- صدور قطعنامه اى توســط اين كشورها عليه نقض پيمان آمريكا در شوراى امنيت 
2-عدم طرح مسائل موشكى و منطقه اى ايران تحت هيچ شرايطى 3-تضمين خريد نفت 
از ايــران در صورت اخالل دولت آمريكا 4-الزام بانك هاى اروپايى به دريافت و پرداخت 
وجــوه تجارت دولتى و خصوصى با ايران 5-مقابله با هر گونه تحريم ايران 6- محفوظ 
شمردن حق ايران براى آغاز فعاليت هاى تعطيل شده هسته اى در صورت تعلل در هر 

يك از شرايط فوق.

نتانياهو: كارزار عليه ايران در سه عرصه متفاوت ادامه دارد
ايرنا: نخست وزير صهيونيستى ديروز گفت: كارزار اين رژيم عليه ايران در سه عرصه 

متفاوت ادامه دارد.
به نوشته روزنامه صهيونيستى جروزالم پست، نتانياهو افزود: «رژيم تهران عامل اصلى 
تضعيف امنيت در خاورميانه است. كارزار عليه آن پايان نيافته و ما هنوز در حال ادامه 

آن هستيم».
وى گفت: «اسرائيل در سه عرصه در حال مقابله با ايران است: جلوگيرى از دستيابى  
به سالح هاى هسته اى، تالش براى جلوگيرى از تثبيت نظامى اين كشور در سوريه و 
تالش براى جلوگيرى از انتقال سالح هاى تغييردهنده قواعد بازى از سوريه به لبنان 

يا توليد آن سالح ها در لبنان». 
وى گفت: «قرار اســت از آن سالح ها عليه اسرائيل استفاده شود و حق ماست كه به 

موجب حق دفاع از خود، از توليد يا انتقال آن ها جلوگيرى كنيم».

آقاى كالنترى 
يا هركس ديگر 
كه اطالع ندارد 
اظهارنظر صحيح 
نمى تواند كند و 
دادستان تهران 
هم پاسخ ايشان را 
دادند، هر كس در 
حيطه كارى خود 
صحبت كند 
بهتر است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

دادســتان تهران از مديران رسانه ها خواست به اختالفات 
دامن نزنند؛ زيرا اكنون فضاى كشور به صورتى است كه 

نيازمند همكارى و همدلى بيشتر است.
عباس جعفرى دولت آبادى با بيان اينكه رسانه ها از انتشار اخبارى 
كه از صحت آن اطالع ندارند خوددارى كنند،  به ادعاى منتشر شده 
در يكى از رسانه ها مبنى بر بالتكليفى پرونده اميرمنصور آريا پاسخ 
داد و با بى مبنا خواندن آن اعالم كرد: يكى از اقدامات مهم دادستانى 
و قوه قضائيه، رسيدگى به پرونده اميرمنصور آريا بوده است،  در اين 
پرونده 650 ميليارد تومان جزاى نقدى وصول شده و 2300ميليارد 
تومان به بانك ها رد مال شده و بخش كوچكى از پرونده باقى مانده 

است كه در حال رسيدگى است.
وى در ادامه به اقدامات دستگاه قضايى در برخى پرونده هاى مهم 
اشاره كرد و گفت: در پرونده تعاونى اعتبار ثامن الحجج 156 ميليارد 
تومان اموال مؤسســه كه پس از معرفى هيئت تصفيه جديد به 

فروش رفته و سپرده يك ميليون نفر (98/5درصد) از سپرده گذاران 
پرداخت شــده و بدهى 1/5درصد ســپرده گذاران باقى مانده كه 
5000 هزار ميليارد تومان طلب دارند. دادســتان تهران در رابطه 
با پرونده بابك زنجانى اعالم كرد: 2300ميليارد تومان اموال بابك 

زنجانى به وزارت نفت واگذار شده است.
جعفــرى دولت آبادى در مورد مؤسســات اعتبارى تصريح كرد: 
مسئوالن 12 مؤسسه تحت تعقيب قرار گرفته اند و 14 متهم در 
بازداشت به سر مى برند و براى همه تعاونى ها هيئت تسويه تعيين 
شده در حالى كه اين امر جزو وظايف و كارهاى قوه قضاييه نبود 
و مشكالت ساير دستگاه ها به دليل عدم نظارت به دستگاه قضايى 
سرريز شده و قوه قضائيه بايد پاسخگوى اقدامات ديگران هم باشد.

وى اقدامــات قابل توجه دادســراى تهران در مبــارزه با متهمان 
ارز را مــورد اشــاره قرار داد و اعالم كرد: در حــوزه ارز 60 پرونده 
تشكيل شده، 180 نفر تحت تعقيب قرار گرفته اند، 2400 حساب 

و 70 ميليارد تومان از وجوه متهمان توقيف شــده و براى 13 نفر 
كيفرخواست صادر شده است.

وى اظهارداشت: پرونده صندوق ذخيره فرهنگيان و بانك سرمايه 
به 200 جلد رســيده است كه در آن 60 نفر متهم تحت تعقيب 
قضايى قرار گرفته اند، 5 نفر بازداشت شده اند، 165 ميليارد تومان 
توسط 2 متهم رد مال شده و براى يكى از متهمان به مبلغ 700 
ميليارد تومان كيفرخواســت صادر شده و 700 ميليارد تومان از 

اموال متهمان پرونده شناسايى و توقيف شده است.
وى افزود: محاكمه پرونده دكل نفتى هنوز در حال انجام است و 91 

ميليون دالر در اين پرونده مطرح است.
جعفرى دولت آبادى تصريح كرد: پرونده  صندوق پارسيان اعتماد 

ايرانيان 84 شاكى دارد كه كيفرخواست آن نيز صادر شده است.
وى با اشاره به آخرين وضعيت پرونده اغتشاش هاى دى و اسفندماه 
ســال 96 اعالم كرد: تا هفته گذشته 67 حكم در مورد متهمان 
آشــوب هاى خيابان پاسداران مبنى بر حبس و مجازات تكميلى 
صادر شــده و همچنين در مورد متهمان آشوب هاى دى ماه 126 
كيفرخواست صادر شده است كه نزديك به 50 درصد آن منجر به 

صدور حكم شده است.

  على شمخانى: 

رژيم صهيونيستى هزينه اقدام عليه مستشاران ايرانى را داد

خبر

 تسنيم   دبير شوراى عالى امنيت ملى در گفت وگو با شبكه 
الجزيره گفت: رژيم صهيونيستى با هدف قراردادن مستشاران 
نظامى ايران، دچار خطاى راهبردى شد و هزينه اشتباهش را 

نيز پرداخت كرد.
على شــمخانى در پاســخ به اين ســؤال كه بتازگى آمريكا 
استراتژى جديدى را كه شروطى را به ايران تحميل مى كند 
اعالم كرده و گفته كه اين اســتراتژى اساس تعامل با ايران 
در آينده اســت، اين اســتراتژى را چگونه ارزيابى مى كنيد، 
گفت: نام گذارى اين طرح به عنوان اســتراتژى جديد درست 

نيســت؛ زيرا اين نه استراتژى اســت و نه جديد است. اين 
روزها گنده گويى و ياوه گويــى مقامات آمريكايى كمى زياد 
شــده و فكر مى كنند با اين اظهــارات و اقدامات مى توانند 
موانع زياده خواهى شان را كنار بزنند و حرف ناحق خودشان 
را اعمال كنند. اين گونه رفتار صرفاً مربوط به رئيس جمهور 

فعلى آمريكا نيست، اوباما هم همين حرف ها را مى زد. 
وى تأكيد كرد: دليلى عقالنى براى مذاكره با كشورى كه به 
تعهدات خود پايبند نيســت، وجود ندارد. آمريكا با خروج از 
برجــام در عمل اين توافقنامه بين المللى را پاره كرد. آمريكا 
به هيچ وجه براى مذاكره قابل اعتماد نيســت. توان موشكى 
ايران كامًال بومى و دفاعى است. ما براى توسعه توان دفاعى 
متعارف از هيچ كس اجازه نمى گيريم و حاضر به مذاكره در 

اين حوزه نيستيم.
دبير شوراى عالى امنيت ملى در پاسخ به پرسشى درباره اينكه 
اســرائيل مى گويد در ماه هاى گذشته مواضع ايران و حزب اهللا 
را در ســوريه هدف قرار داده كه بعضى از اين مواضع، انبارهاى 
موشــكى بوده و گفته كه با حضور ايران در ســوريه به صورت 
مســتقيم برخورد خواهد كرد و شما در سفر به روسيه گفتيد 
كه اســرائيل بايد منتظر پاسخ ســخت و قاطع ايران باشد، آيا 

اين معادله همچنان پابرجاســت، افــزود: ايران ميهمان دولت 
سوريه است و طبيعتاً اين كشور همان گونه كه در برابر تجاوز 
به كشورش حساس مى باشد در قبال دفاع از مستشاران ايرانى 
حاضر در اين كشور نيز احساس مسئوليت مى كند. به طور قطع 
در چارچوب معادله ذكرشده هرگونه تعرض و تجاوز مشابهى نيز 
با قاطعيت و شدت عمل پاسخ داده مى شود. رژيم صهيونيستى 
با هدف قراردادن مستشاران نظامى ايران دچار خطاى راهبردى 
شد و هزينه اشتباهش را نيز پرداخت كرد، اين معادله غير قابل 

تغيير است.
شــمخانى همچنين در پاسخ به اين پرسش كه سياست ايران 
در خليج فارس چگونه اســت، گفت: نظاميان آمريكايى وقتى 
مى خواهند وارد خليج فارس بشوند در بيسيم به يكديگر اعالم 
مى كنند كه «در حال ورود به دره وحشت هستيم». آمريكايى ها 
از خليج فارس به دليل حضور ايرانى ها بشدت هراس دارند. ولى 
واقعيت اين است كه راهبرد ما در خليج فارس، دفاع از آب هاى 
سرزمينى مان است. كار خاصى نمى كنيم، هيچ وقت نمى كرديم، 
اگر كسى تعدى به آب هاى سرزمينى ما بكند به طور حتم با او 
مقابله مى كنيم اما سياست ما تغيير نكرده است. سياست دفاع و 

مقابله با تجاوز از قبل بوده و هنوز ادامه دارد.

خبر

پويش پنجره فوالد براى بازسازى 
مناطق زلزله زده كرمانشاه

قدس: پويش «پنجره فوالد» با شعار «با نام رضا(ع) 
گره گشايى بكنيم» توسط جبهه فرهنگى انقالب 
اسالمى مشهد و همت نيروهاى مردمى فعال در 

منطقه زلزله زده كرمانشاه برگزار مى شود.
سيدرضا موسوى دبير جبهه فرهنگى انقالب اسالمى 
در مشــهد در مراسم قدردانى از فعالين مردمى در 
منطقه زلزله زده كرمانشــاه با اعــالم اين خبر و با 
اشــاره به فعاليت هاى انجام شده در منطقه زلزله 
زده همچون توزيع اقالم خوراكى و پتو، اهداى 11 
هزار كانكس و چادر و برق رسانى به آن ها، ساخت 
سرويس هاى بهداشتى و حمام و ...، گفت: بعد از ماه 
مبارك رمضان پويش جديدى براى ساخت مسكن 
و بازسازى منازل سرپل ذهاب راه خواهيم انداخت. 
شــعار اين پويش به نام رضا(ع) گره گشايى كنيم، 
خواهد بود. وى نام اين پويش را پنجره فوالد اعالم 
كرد و افزود: در اين پويش بســتر حضور گروه هاى 
جهــادى در منطقه زلزله زده را فراهيم مى كنيم و 
اسكان و تغذيه در اختيارشان قرار مى دهيم. نكته 
مهم شناســايى منطقه و نيازهاى آن است، تعداد 
نيروهاى انســانى و موارد مورد نياز براى بازسازى 
منازل زلزله زدگان مشــخص شده است و هر گروه 
جهادى كه بخواهد مــى تواند در قالب اين پويش 
خدمت رسانى كند.الزم به ذكر است در اين مراسم 
كه با حضور حجت االسالم فاطمى نسب امام جمعه 
سرپل ذهاب و سردار سعيد قاسمى در هتل خورشيد 
مشهد برگزار شد، از تعدادى از فعالين مردمى كه در 
ماه هاى گذشــته در منطقه كرمانشاه حاضر بوده و 
ارائه خدمت مى كردند، قدردانى و درباره مشكالت 
منطقه و راه حل هاى موجود بحث و تبادل نظر شد.

  دادستان تهران:

حكم متهمان خيابان پاسداران صادر شد
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

واحد ختم تالوت نور ميزبان زائران روزه دار  آستان: رئيس اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى گفت: در ايام ماه مبارك رمضان زائران و مجاوران عالقه مند مى توانند با مراجعه به واحد ختم تالوت نور، 
در طرح جمعى تالوت سوره هاى قرآن مجيد مشاركت كرده و از فيوضات آن بهره مند شوند.  حجت االسالم شجاع افزود: در ايام ماه مبارك رمضان عالوه بر ختم كل قرآن كريم، ختم صلوات، ادعيه و نيز ختم سوره هاى 

اسراء، حديد، حشر، صف، جمعه، تغابن، اعلى، حمد، كافرون، ناس، حجرات، نباء، دخان، غافر، انعام، كهف، فاطر و... در حرم مطهر رضوى برگزار خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r 4 هزار روزه دار محروم مازندران مهمان سفره هاى 
كرامت رضوى 

آستان: سرپرســت دفتر نمايندگى 
آســتان قــدس رضوى در اســتان 
مازندران از بهره مندى بيش از 4000 
نفر از محرومان اين استان از سفره هاى 

افطار رضوى خبر داد. 
محمد اســماعيل امامــزاده يكى از 
جلوه هاى زيباى احسان در ماه مبارك 
رمضــان را اطعــام و افطــارى  دادن 

دانست و گفت: به همت نمايندگى آستان قدس رضوى در استان و با كمك خيران 
و نيكوكاران، سفره هاى افطارى با نام امام على بن موسى الرضا(ع) در مناطق محروم 

شهرهاى سارى، نكاح، سيمرغ، بابل، فريدون كنار و محمودآباد نور برپا مى شود.
وى با بيان اينكه خانواده هاى محروم، نيازمند و ايتام، ميهمان ســفره هاى افطارى 
خواهنــد بود، افزود: پيش بينى مى كنيم در اين ماه بابركــت بيش از 4000 نفر از 
ســفره هاى اطعام رضوى بهره مند شوند. وى توزيع ارزاق و بسته هاى غذايى را يكى 
ديگر از برنامه هاى اين نمايندگى در ايام ماه مبارك رمضان برشمرد و گفت: بيش از 
5000 سبد كاال به ارزش هر سبد يك ميليون و 400 هزار ريال توسط خادمياران 

رضوى جمع آورى و بين خانواده هاى محروم و نيازمند استان توزيع خواهد شد.

وقف قرآن براى حرم امام رضا
در نمايشگاه بين المللى قرآن

ايكنا: طرح نذر و وقف قرآن براى حرم 
مطهر رضوى با عنوان «نذر بهشتى»، 
براى اولين بار در نمايشگاه بين المللى 
قرآن در مصالى امام خمينى(ره) در 

حال اجراست. 
حجت االســالم و المسلمين محمد 
ميرزايى، كارشناس طرح وقف قرآن 
براى حرم امام رضا(ع) در غرفه آستان 

قدس رضوى كه در سى و ششمين نمايشگاه بين المللى قرآن كريم در مصالى تهران 
حضور يافته است، گفت: براى واقف بودن، حتماً نبايد مال و ثروت زيادى داشت، با 
مبلغ خيلى كم هم مى توان واقف بود. افراد مى توانند با اهداى حتى يك جلد قرآن 
جزو واقفان باشــند. وى افزود: در بازار براى وقف قرآن به حرم مطهر رضوى قيمت 
آزاد هر جلد قرآن با رحل حدود 40 تا 45 هزار تومان است؛ آستان قدس رضوى با 
هماهنگى با چاپخانه اين آستان مقدس اين موقعيت را فراهم كرده است كه افراد با 

مبالغ كمترى به حرم مطهر رضوى قرآن وقف كنند.
حجت االسالم والمسلمين ميرزايى خاطرنشــان كرد: افرادى كه مى خواهند براى 
استفاده زائران در حرم رضوى قرآن وقف كنند، مى توانند با كد موبايلى#8*، دفاتر 
نذورات حرم و يا مراجعه به ســامانهhttps://nazr.razvi.ir، با پرداخت مبلغ 15 
هزار تومان براى هر جلد قــرآن بدون رحل و 25 هزار تومان براى هر جلد قرآن با 

رحل، وقف خود را انجام دهند.
وى با اشاره به سابقه طرح در مشهد مقدس گفت: اين طرح حدود دو سال است كه 
در حال اجراست و امسال براى اولين بار در نمايشگاه قرآن تهران به اجرا درآمده ست. 
همچنين اين طرح مورد استقبال بسيار خوب زائران در مشهد و نيز بازديدكنندگان 

از نمايشگاه قرآن قرار گرفته است.

فعاالن فرهنگى و نخبگان بين المللى گردهم مى آيند
آستان: گردهمايى نخبگان و فعاالن بين المللى داراى طرح، ايده و برنامه در حوزه 
بين الملل به همت مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى برگزار مى شود. رئيس 
اداره مطالعات و برنامه ريزى مركز امور بين الملل آستان قدس رضوى با اعالم اينكه 
در اين گردهمايى شخصيت هايى از دانشگاه ها، سازمان ها و مراكز بين المللى حضور 
دارند، اظهار كرد: قرار اســت در گردهمايى فعاالن و نخبگان بين المللى، برنامه هاى 
مركز امور بين الملل به بحث و بررسى گذاشته شده و از آن ها نظرسنجى صورت گيرد.

غالمرضا كحلكى افزود: اين گردهمايى هشتم خردادماه در فضايى صميمانه با حضور 
حداقل 30 نفر از نخبگان بين المللى برگزار خواهد شد.

عكس هاى موزه ملى «ملك» به گرمسار رفت
آستان: به همت مؤسسه كتابخانه و موزه ملى ملك، نمايشگاهى با عنوان «پيوند 

موزه ها» در موزه اقوام گرمسار استان سمنان داير شد.
نمايشگاه «پيوند موزه ها» با نمايش مجموعه اى از تصويرهاى چاپى نفايس كتابخانه 
و موزه ملى ملك؛ بزرگ ترين موقوفه فرهنگى آستان قدس رضوى در تهران و موزه 

ملى ايران در موزه اقوام گرمسار برپا شد.
اين نمايشگاه به منظور بزرگداشت هفته ميراث فرهنگى و روز جهانى موزه،  در قالب 

يك بسته نمايشگاهى به موزه اقوام گرمسار در استان سمنان ارسال شد.
نمايشگاه پيوند موزه ها هم زمان با نمايش آبگينه هاى آوندوار موزه اقوام گرمسار به 

نمايش درآمد و تا 25 خرداد 1397 در اين موزه در معرض ديد عموم قرار دارد.

مديران آستان قدس، «مسئوليت از ديدگاه نهج البالغه» 
را آموزش مى بينند

قدس/حســين كاشانى: سلسله 
جلســات «مديريت و مســئوليت از 
ديدگاه نهج البالغه» بــه همت اداره 
پاسخگويى به ســؤاالت دينى حرم 
مطهر رضوى ويژه مديران و كاركنان 

آستان قدس رضوى برگزار مى شود.
رئيــس اين اداره بــه خبرنگار قدس 
گفت: در اين سلسله جلسات كه در 

محل مسجد صديقى ها و در جوار حرم مطهر رضوى (جنب خروجى باب الهادى(ع)) 
در ايام ماه مبارك رمضان از ســاعت 11 ونيم صبح تا اذان ظهر برگزار مى شــود، 
حجت االسالم والمسلمين استاد نظافت به بيان مباحث و موارد مرتبط با مديريت و 
مسئوليت از نگاه اميرالمؤمنين على بن ابيطالب(ع) با توجه به مطالب مطرح شده در 

كتاب شريف نهج البالغه مى پردازد.
حجت االسالم مهدى حسن زاده همچنين به برگزارى سلسله جلسات معرفتى فعاالن 
جبهه فرهنگى انقالب اسالمى با عنوان «نفس عميق» درمجاورت بارگاه مطهرامام 
هشتم(ع) اشاره و خاطرنشان كرد: اين سلسله جلسات نيز در ايام ماه مبارك رمضان 
ســال جارى و با حضور مخاطبان و بويژه فعاالن جبهه فرهنگى انقالب اسالمى در 

مجاورت حرم مطهر رضوى برگزار مى شود.
وى اضافه كرد: اين سلســله جلســات ويژه برادران و خواهران بوده و از ابتداى ماه 
مبارك رمضان همه روزه از ساعت 30 دقيقه بامداد تا ساعت 2 بامداد در محل مسجد 
صديقى ها در مجاورت حرم مطهر رضوى (خروجى باب الهادى(ع)) برگزار مى شود و 

تا هفدهم ماه مبارك رمضان نيز ادامه دارد.
حجت االسالم حسن زاده گفت: ويژه برنامه مناجات خوانى وسپس سخنرانى حجت 
االسالم استاد واسطى با موضوع قرآن و زندگى ويژه برادران و سخنرانى حجت االسالم 
داوودى نژاد با موضوع راز ســعادت خانواده (ارتباط همسران و تربيت فرزندان) ويژه 

خواهران از جمله برنامه هاى تدارك ديده شده در اين سلسله جلسات است.
گفتنى اســت عالقه مندان (برادران و خواهران) مى توانند براى كسب اطالعات 
بيشــتر براى شــركت در اين جلسات در ســاعات ادارى به اداره پاسخگويى به 
ســؤاالت دينى بارگاه منور امام رضا(ع) واقع در صحن جمهورى اســالمى حرم 

مطهررضوى مراجعه كنند.

26 كانون خادميارى تخصصى 
در خراسان شمالى افتتاح مى شود

آستان: سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان خراسان شمالى 
گفت: در ايام ماه مبارك رمضان 26 كانون خادميارى تخصصى در اســتان افتتاح 
مى شــود. محمد اكبرزاده كانون هاى خادميارى آستان قدس رضوى را يك كانال 
ارتباطى با مردم بويژه محرومان و نيازمندان دانســت و گفــت: در ايام ماه مبارك 
رمضان 26 كانون خادميارى تخصصى همچون كانون هاى خادميارى هنرى، خانواده، 
حقوقى، تشــكل بانوان، قرآنى، روحانيون، خيران و نيكــوكاران، اردوهاى جهادى، 

سالمت، كارآفرينى و... در استان افتتاح خواهد شد.

خـــبر

كاشانى   مروج  محمدحسين  قدس/   
مراسم ضيافت اكرام رضوى كه به عنوان بزرگ ترين 
سفره ضيافت افطار در جهان اسالم شناخته شده 
است، از جمله مراسمى است كه در جوار بارگاه 
اباالحسن  حضرت  ثامن  و  ضامن  امام  ملكوتى 
الرضا(ع) در صحن هدايت و در ماه ميهمانى خدا 
برگزار مى شود و كمتر مسلمان و دلباخته اى است 
كه آرزومند نشستن بر سر اين سفره كم نظير نباشد 
تا از بركات حضور بر سفره و خوان با بركت امام 

مهربانى ها در ماه ضيافت الهى بهره مند گردد.
پس از گذشت 10 سال از اجراى اين مراسم باشكوه، 
همچنان شاهد نظم و ترتيب همراه با هماهنگى و 
برنامه ريزى كم نظير در اجراى اين مراسم و پذيرايى 
از مجاوران و شــهروندان مشهدى دعوت شده به 
اين مراســم بوده كه در كوتاه ترين زمان ممكن، از 
ميهمانان امام رئوف با نهايت ادب و اخالص پذيرايى 

به عمل مى آيد.
اگر بدانيم كه در ماه مبارك رمضان سال 1397 با 
افزايش 30 هزار نفرى ميهمانان اين سفره بابركت، 
در مجموع از 390 هزار نفر از مجاوران مشهدى 
و همسايگان خانه خورشيد و به عبارت ديگر هر 
شــب از حدود 13 هزار و 800 نفر از شهروندان 
مجــاور بارگاه مطهــر امام هشــتم(ع) پذيرايى 
مى شود، آنگاه اين پرسش برايمان پيش مى آيد كه 
مقدمات گستراندن اين سفره بابركت براى پذيرايى 
از اين تعداد ميهمان دعوت شده، هر شب چگونه 

فراهم مى شود؟!

 فعاليت 200 خواهر خادميار ميهمانسرا
رئيس اداره ميهمانســراهاى حرم مطهر رضوى در 
ارتباط با چگونگى آماده ســازى سفره هاى مراسم 
ضيافت اكرام رضــوى به خبرنگار قدس مى گويد: 
پس از لطف خداوند متعال و الطاف كريمانه حضرت 
اباالحسن على بن موسى الرضا(ع) كه خود ايشان در 
واقع صاحب و ميزبان اين سفره هاى بابركت هستند، 
تمامى مراحل انجام كار به منظور آماده ســازى و 
برگزارى اين مراسم حاصل تالش و كوشش جمعى 
و هماهنگــى، برنامه ريزى و همــكارى و هميارى 
بخش ها، واحدها، مديريت ها و... در مجموعه بزرگ 
بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) و بويژه در مجموعه 
معاونت محترم اماكن متبركه و امور زائرين آستان 
قدس رضوى است.سيدحســن هاشــمى اظهار 
مى دارد: در طول ايام ماه مبارك رمضان، روزانه يك 
كشيك مربوط به خواهران خادميار ميهمانسراى 
حرم مطهر رضوى (به تعداد 100 نفر) از ســاعت 
حــدود 7 صبح با حضور در محل ميهمانســراى 
بارگاه مطهر امام هشتم(ع) نسبت به آماده سازى 

موادغذايى مربوط به پيش از پخت اقدام مى كنند.
مطابق گفته هاى اين مقام مســئول، اين بانوان با 
نهايت دقت، اخالص و عشق و عالقه به امام رئوف 
و مهربان، ابتدا شــروع به پاك كردن حدود 750 
كيلوگرم سبزى پاك نشــده، پوست كندن حدود 
500 كيلوگرم پياز، پاك كردن حدود 2 تن و 760 
كيلوگرم برنج، آماده ســازى و پاك كردن حبوبات 
ويژه طبخ ســوپ و... مى كنند، ضمن اينكه در هر 
روز از ايــام ماه ضيافت الهى، حــدود 100 نفر از 
خواهران خادميار از كشــيك فوق العاده و معين 
نيز با حضور در ميهمانســراى حرم مطهر رضوى 
نســبت به انجام امور و كارهاى واگذار شده به آنان 
مطابق نظم و ترتيب و هماهنگى هاى صورت گرفته، 
اقدام مى كنند و در واقع مى توان اين چنين گفت 
كه اين خواهران كشــيك فــوق العاده به كمك و 
يارى همكاران و خواهران خود در كشيك اصلى از 
خواهران خادميار ميهمانسراى حرم مطهر در هر روز 
مى آيند و بدين ترتيب در كنار آنان به انجام وظيفه 
مشغول مى شوند.هاشمى در اين ارتباط مى گويد: 
خواهران خادميار در كشــيك معين (فوق العاده)، 
بسته بندى پك هاى (بســته ها) افطارى كه شامل 
حدود 14 قلم از موارد و ملزومات مورد نياز از قبيل: 
چاى، پنير، خرما، قاشق و چنگال، كارد، فنجان يك 
بار مصرف، قند، كاسه سوپ تك نفره و... است را به 
همراه نصب برچسب صلوات بر روى هر بسته و قرار 
دادن آن ها در داخل بسته بندى افطارى كه شامل 

غذاى گرم آماده شده است را بر عهده دارند.
وى ادامه مى دهد: پس از اين كار نوبت به قراردادن 
بســته هاى افطارى در داخل سبدهاى مخصوص 

اين كار اســت؛ به گونه اى كه تعداد 
24 بســته افطــارى در داخــل اين 
ســبدها توســط خواهران خادميار 
كشــيك معين(فوق العــاده) چيده 
مى شود.مطابق سخنان رئيس اداره 
ميهمانســراهاى حرم مطهر رضوى 

انجام اين فعاليت ها از ســاعت 7 صبح شروع تا 
ســاعت 17 بعدازظهر به طول مى انجامد و پس 
از اين مرحله، ســبدهاى آماده شــده كه حاوى 
بسته هاى افطارى هســتند در داخل ميهمانسرا 
با نظم خاصى چيدمان شــده تــا انتقال آنان به 
محل ســفره هاى ضيافت اكــرام رضوى مطابق 
برنامه صورت گيرد.هاشمى به سخنان خود ادامه 
مى دهد و برايمــان اين گونه بيان مى كند كه هر 
دو كشــيك اصلى(كشيك روز) و معين خواهران 
خادميار ميهمانســراى حرم مطهر رضوى مطابق 
برنامه ريزى انجام شده از ساعت 17 بعدازظهر به 
محل صحن هدايت عزيمت مى كنند. هدف از اين 
كار انجام بسته بندى پك هاى آماده شده افطارى و 

بسته بندى غذاى آماده و گرم ويژه افطار در داخل 
يك كيسه پالســتيكى براى هر نفر از ميهمانان 
روزه دار دعوت شده به مراسم ضيافت اكرام رضوى 
اســت و پس از اين مرحله، بســته ها آماده شده 
داخل كيسه هاى پالستيكى در محل هاى ذخيره 
غذا (اصطالحاً كانترهاى دپوى غذا) در قســمت 

گيت هاى ورودى خواهران چيدمان مى شود.
اگر تابه حال توفيق حضور بر سر سفره هاى مراسم 
ضيافت اكرام رضوى را داشته ايد حتماً مى دانيد كه 
پس از پايان مراســم نماز جماعت مغرب و عشاء، 
ميهمانان اين ســفره هاى بى نظير براى حضور بر 
سر سفره ها و تحويل گرفتن كيسه هاى پالستيكى 
حاوى بسته غذاى افطار و بسته ها (پك ها) افطارى 
بايد به محل دپوى اين بسته ها(اصطالحاً كانترهاى 

غذا) مراجعه كنند.
28 عدد كانتر در قسمت خواهران و 
28 عدد هم در قسمت برادران، محل 
حضور و مراجعه ميهمانان مراســم 
ضيافت اكرام رضوى است. خواهران 
مطهر  حرم  ميهمانســراى  خادميار 
امام رضا(ع) در دو كشــيك روز و معين از ساعت 
17 تا نيم ساعت به اذان مغرب مشغول چيدمان 
كيسه هاى پالستيكى حاوى بسته هاى مربوط به 
افطــار در داخل كانترهاى غذا هســتند و از نيم 
ســاعت به اذان مغرب به بعد، اين خواهران آماده 
مى شوند تا با استقرار در محل پست هاى خدمتى 
جهت توزيع كيسه هاى پالســتيكى اشاره شده 

مطابق برنامه ريزى انجام شده اقدام كنند.
با پايان يافتن مراسم نماز جماعت مغرب و عشاء و 
مراجعه ميهمانان براى حضور بر سر سفره هاى افطار، 
اين خواهران خادميار ميهمانسرا با دريافت دعوت 
نامه هايى كه در دست ميهمانان(خواهران روزه دار) 
است، كيسه هاى پالستيكى حاوى بسته هاى غذاى 

گرم و بســته بندى هاى ويژه افطار را به ميهمانان 
تقديم كرده و ميهمانان به سمت سفره هاى افطار 
راهنمايى شده و پس از نشستن بر سر سفره ها روزه 
خود را در جوار بــارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) و 
به ميزبانى آن امام رئــوف، افطار كرده و حالوت و 
شيرينى حضور بر سر اين سفره هاى وصف ناپذير را 

تا عمق جان خود احساس مى كنند.
هاشمى همچنين به ما مى گويد: خواهران خادميار 
ميهمانسرا با پايان يافتن مراسم ضيافت اكرام رضوى 
حدود ساعت 21/00 شب يعنى حدود يك ساعت 
و ربع پس از اذان مغرب، روزه خود را افطار كرده و 
از اينكه توانسته اند خدمتگزار ميهمانان امام رئوف(ع) 
باشند، از درگاه ايزد منان و ساحت مقدس حضرت 

رضا(ع) تشكر و سپاسگزارى مى كنند.

 فعاليت 260 نفر از برادران خادميار 
ميهمانسرا

رئيس اداره ميهمانســراهاى حرم مطهر رضوى 
به اين مطلب نيز اشــاره مى كنــد كه عالوه بر 
خواهران خادميار، برادران خادميار ميهمانسراى 
حضــرت رضا(ع) هــم در زمينه آماده ســازى 
سفره هاى مراســم ضيافت اكرام رضوى روزانه 

فعاليت مى كنند.
هاشمى تصريح مى كند: تعداد 130 نفر از برادران 
كشيك اصلى (روز) خادميار ميهمانسرا به همراه 
130 نفر از برادران كشــيك معين (فوق العاده) 
در هر روز با حضور در محل ميهمانســراى حرم 
مطهر مطابق برنامه تنظيمــى به انجام وظايف 

محوله مى پردازند.
مطابق سخنان وى، برادران كشيك روز (اصلى) 
از ســاعت حدود 6/30 صبــح با حضور در حرم 
مطهــر و قرائت صلوات خاصه حضرت رضا(ع) و 
زيارت آن حضرت، به انجام يك سرى از وظايف 
و كارهاى تعريف شــده از قبيل: انتقال اقالم  و 

موادغذايى براى آماده سازى بسته هاى افطارى 
ســفره هاى اكرام رضوى (مانند: پنير، ســبزى، 
برنج، دســر زعفرانى و...) مى پردازند همچنين 
تعــدادى از برادران خادميار نيز به عنوان همكار 
به سرآشــپزها و آشــپزهاى ميهمانسراى حرم 
مطهرامام هشــتم(ع) در تهيــه و پخت غذاى 

افطارى كمك مى كنند.
تعدادى از برادران خادميار كشيك معين (فوق 
العاده) نيز از ساعت 13/00 بعد ازظهر با حضور 
خود شروع به بســته بندى و آماده سازى تعداد 
13 هــزار و 800 پرس غذاى گرم افطارى كرده 
كه اين كار تا ســاعت حــدود 16/00 به طول 

مى انجامد.

بعد از پايان بســته بندى غذاها، بسته هاى غذاى 
افطارى آماده شده در داخل سبدهاى ويژه چيده 
شده و آماده انتقال به صحن هدايت مى گردد كه 
اين كار نيز تا ساعت حدود 17/30، طول مى كشد.

آنچه كه بايد ذكر شود اين است كه همين تعداد 
از برادران خادميار ميهمانسراها، مشابه آنچه كه 
خواهــران خادميار در صحــن هدايت از لحاظ 
چيدمان پك ها (بسته ها) افطارى و غذاى افطارى 
بسته بندى شده در داخل كيسه هاى پالستيكى 
مخصوص و چيدمــان آن ها در داخل كانترهاى 
غــذا (محل دپوى غذا) انجام مى دادند و ســاير 
وظايف محوله.... نيز عمليات مشابه به آنچه كه 
در باال به آن اشــاره شد را در قسمت گيت هاى 
ورودى بــرادران در صحن هدايت مطابق نظم و 

ترتيب و برنامه ريزى مشخص انجام مى دهند.

 سفره ها چگونه پهن مى شوند؟
هاشــمى با دقــت خاصى تمايــل دارد كه اين 
قســمت از گــزارش جهت اطــالع خوانندگان 
تهيه شــود او اظهــار مــى دارد: روزانه حدود 5 
كيلومتر طولى ســفره افطار در مراسم ضيافت 
اكرام رضوى در صحن هدايت توســط برادران 
خادميار ميهمانسراى حرم مطهر امام رضا(ع) (از 
كشيك معين) و از ساعت 15/00 پهن مى شود 
كه اين كار تا ســاعت 17/00 به همراه چيدمان 
اقالم سفره ها مانند: كاسه هاى سوپ چهار نفره، 
فالســك هاى چاى سرســفره هــا، گلدان هاى 

سفره ها و... به طول مى انجامد.
سپس از ساعت 17/00 به بعد به ترتيب اهميت 
كار، بقيه چيدمان ســفره ها مطابق برنامه ريزى 
انجام شده صورت مى گيرد كه اين موضوع تقريباً 
تا نيم ساعت به اذان مغرب طول مى كشد، البته 
مواردى مانند قراردادن كاســه هاى سوپ چهار 
نفره  به لحاظ گرم نگه داشتن معموالً چيدمان 
آن در درون ســفره ها تــا اذان مغــرب به طول 
مى كشــد، در صورتى كه بطرى هاى آب معدنى 
نيز از نيم ســاعت مانده بــه اذان مغرب داخل 

سفره ها گذاشته مى شود.
از سخنان اين مقام مسئول اين گونه متوجه شديم 
كه بعد از اينكه ميهمانان سفره هاى ضيافت اكرام 
رضوى چه در قســمت برادران و چه در قسمت 
خواهران بعد از افطار از صحن هدايت خارج شدند 
و عمليات پذيرايى از ميهمانان امام رئوف(ع) به 
پايان رسيد كه معموالً تا ساعت 21/00 شب به 
طول مى انجامد، جمع آورى ســفره ها و ملزومات 
روى آن ها تا ســاعت حدود 22/00 شــب انجام 
مى شــود و برادران خادميار ميهمانســراى حرم 
مطهر رضوى نيز در ســاعت حدود 22/15 روزه 
خود را افطار كرده و به خاطر توفيق خدمتگزارى 
به زائران امام هشتم(ع) ســجده شكر به درگاه 
حضرت احديت بجاى آورده و از ساحت مقدس 
امام ضامن و ثامن تشكر و سپاسگزارى نموده و 
حدود ســاعت 23/00 شب از ميهمانسراى حرم 

مطهر حضرت امام رضا(ع) خارج مى شوند.

 توجه به شعار سال و استفاده از كاالى ايرانى
رئيس اداره ميهمانسراهاى بارگاه مطهر حضرت 
ثامن الحجج(ع) به نكته ديگرى نيز اشاره مى كند 
و مى گويد: نكته قابل توجه در برگزارى مراســم 
ضيافت اكرام رضــوى و تأمين اقالم خوراكى و 
غذايى سفره هاى افطار، توجه به شعار سال يعنى 
حمايت از كاالى ايرانى است؛ به گونه اى كه همه 
مواد غذايى مورد نياز در اين مراسم از محصوالت 
توليدى آستان قدس رضوى و توليدات شركت ها 
و مؤسســات داخل كشــور تأمين مى شود.وى 
همچنين يادآور مى شود: اجراى مراسم ضيافت 
اكرام رضوى در بارگاه مطهر امام رضا(ع) جدا از 
پذيرايى در دو ميهمانسراى حرم مطهر واقع در 
بست شــيخ حر عاملى و صحن غدير بوده و هر 
شب حدود 10 هزار نفر در مجموع دو ميهمانسرا 
(شامل: زائران، خدمه، خادمياران، كاركنان حرم 
مطهر رضوى و...) پذيرايى شده كه تهيه افطار و 
ملزومات پذيرايى در دو ميهمانسراى حرم مطهر 
حضرت ثامن االئمه(ع) شرايط و ويژگى هاى خاص 
خود را دارد كه توسط كاركنان و خادمياران اداره 

ميهمانسراهاى حرم مطهر رضوى انجام مى شود.

سرپرســت دفتر نمايندگى 
آســتان قــدس رضوى در اســتان 

نفر از محرومان اين استان از سفره هاى 

محمد اســماعيل امامــزاده يكى از 
جلوه هاى زيباى احسان در ماه مبارك 
رمضــان را اطعــام و افطــارى  دادن 
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به روايت اعداد

سفره هاى ضيافت اكرام رضوى به روايت آمار و ارقام
 تعداد ميهمانان هرشــب: حدود 13 هزار و 800 نفر از مجاوران 

مشهدى.
 مجموع تعداد ميهمانان در ماه مبارك رمضان: حدود 390 هزار نفر.

 2 تن و 760 كيلوگرم برنج مصرفى در هر شب.
 2 تن و 760 كيلوگرم گوشت قرمز مصرفى در هر شب.

 3/5 تن سوپ مصرفى در هر شب.
 ميزان سفره مصرفى در هر شب: حدود 5 كيلومتر طولى.

 ميزان سبزى خوردن پاك شده مصرفى در هر شب: حدود 550 
كيلوگرم. (براى هر نفر 40 گرم سبزى خوردن)

 ميزان و تعداد نان زائر رضوى (بسته اى): 27 هزار و 600 عدد (براى 
هر نفر دو عدد نان)

 ميزان آبجوش مصرفى در هر شب: حدود 5000  ليتر كه به وسيله 
دو دستگاه مولد آبجوش تهيه مى شود.

 تعداد فالسك آبجوش 1/5 ليترى و كاسه سوپ چهار نفرى: هر 
كدام 3250 عدد براى سر سفره ها.

 تعداد تخته فرش 6 مترى ماشينى: 1700 تخته فرش.

 تعداد بســته هاى غذاى گرم افطارى بسته بندى شده يك بار 
مصرف: 13 هزار و 800 بسته غذايى يك بار مصرف.

 تعداد خرماى مصرفى: 27 هزار و 600 عدد (براى هر نفر دو عدد 
خرما).

 تعداد حبه قند مصرفــى: 55 هزار و 200 حبه قند (براى هر نفر 
چهار حبه قند).

 تعداد دسر زعفرانى تك نفره 100 گرمى، پنير يك نفره 30 گرمى، 
بطرى آب 250 سى سى تك نفره، بطرى شربت 500 سى سى تك 
نفره، چاى كيســه اى (نپتون)، فنجان تك نفره، ظرف بسته بندى 
غذاى يك بار مصرف، قاشق و چنگال، نمك بسته بندى شده تك 
نفره، كارد و قاشــق چاى خورى، و...: براى هر مورد به تعداد نفرات 

ميهمان دعوت شده يعنى در هر شب حدود 13 هزار و 800 مورد.
 تعداد گلدان هاى گل شمشاد براى تزيين سر سفره ها: 3400 عدد 

گلدان.
 تعداد كانترهاى دپوى بسته هاى غذا در هر دو قسمت برادران و 

خواهران: هر كدام 28 عدد كانتر در قسمت برادران و خواهران

با خواندن اين گزارش در جريان جزئيات دقيقى از 
پذيرايى چندين هزار نفره در«ضيافت اكرام رضوى» قرار بگيريد

بزرگ ترين سفره افطار جهان 
چگونه پهن مى شود؟
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طرح نذر و وقف قرآن براى حرم 
مطهر رضوى با عنوان «نذر بهشتى»، 
براى اولين بار در نمايشگاه بين المللى 
قرآن در مصالى امام خمينى(ره) در 

حجت االســالم و المسلمين محمد 
ميرزايى، كارشناس طرح وقف قرآن 
براى حرم امام رضا(ع) در غرفه آستان 

سلسله 
جلســات «مديريت و مســئوليت از 
ديدگاه نهج البالغه» بــه همت اداره 
پاسخگويى به ســؤاالت دينى حرم 
مطهر رضوى ويژه مديران و كاركنان 

رئيــس اين اداره بــه خبرنگار قدس 
گفت: در اين سلسله جلسات كه در 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

بالتكليفى 120 هزار واحد مسكن مهر در شهرهاى جديد  مهر: مديرعامل شركت عمران شهرهاى جديد گفت: 60 هزار واحد مسكن مهِر آماده افتتاح در اين شهرها به دليل مشكالت، تحويل مالكان 
نشده و 60 هزار واحد بدون متقاضى نيز روى دست پيمانكاران مانده است. حبيب اهللا طاهرخانى افزود: ما قطعاً در مسير توسعه شهرهاى جديد بايد وارد حوزه هاى تأمين مالى جديد شده و روش هاى گذشته را كنار 

بگذاريم. يعقوب رستمى مدير كل تعاونى هاى توزيعى وزارت تعاون هم روز گذشته با اشاره به مشكالت مسكن مهر اعالم كرد كه  براى 62 هزار واحد به دليل مشكالت حقوقى پرونده قضايى تشكيل شده است.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r وزير راه وشهرسازى موافقت كرد
افزايش 20درصدى نرخ كرايه حمل در كل كشور 

ايلنا: وزير راه وشهرســازى درخصوص 
اعتــراض اخير كاميونداران در كشــور 
بــراى تعييــن تكليــف تعرفه هــاى 
حمل ونقل وساير مشكالت آنان گفت: 
اعتراض رانندگان و نمايندگان آن ها به 
هيچ وجه باعث ناراحتى نشده، زيرا حق 
اعتراض را قبول دارم و معتقدم اعتراض 

حق قانونى و طبيعى رانندگان است.
عباس آخوندى در نشست هم انديشى با نمايندگان رانندگان بخش حمل ونقل بار 
و مسافر جاده اى (كاميون و اتوبوس) پيرامون مسائل و مشكالت آن ها درخصوص 
مســئله نرخ گذارى كرايه حمل تصريح كرد: شخصاً با نرخ گذارى از جانب دولت 
مخالف هستم، اما بايد يك مبنا به عنوان نرخ راهنما وجود داشته باشد تا حدود 

نرخ مشخص شود كه مى توان با همفكرى يكديگر آن را مشخص كرد.
در پايان جلسه مقرر شد، افزايش نرخ 20درصدى كرايه حمل در تمامى استان ها 
اعمال شود و ظرف 10 روز كارى پيشنهاد هاى مبناى نرخ راهنما براساس تن و 
كيلومتر از سوى نمايندگان به صورت مكتوب براى بررسى و كار كارشناسى در 

اختيار سازمان راهدارى و حمل ونقل جاده اى قرار گيرد.

تعطيلى 70 درصد توليدكنندگان پوشاك
تسنيم: رئيس اتحاديه پوشاك تهران از 
تعطيلى بيش از 70 درصد توليدى هاى 
پوشــاك خبر داد و افزود: مشكل اصلى 

بازار توليدات پوشاك، واردات است.
ابوالقاســم شــيرازى با تأكيد بر اينكه 
توليد كننده بايد در بازار جهانى ســهم 
داشته باشــد، گفت: در كشور 50 هزار 
توليدكننــده و بنگاه كوچك و بزرگ داريم و اگر موانع را برداريم ظرفيت خالى 
پوشــاك پر مى شود و نيازى به واردات نيست. بر اساس آمارهاى ارائه شده  30 
درصد از پوشاك خارجى از تركيه و بقيه از كشورهاى چين و امارت وارد كشور 

مى شوند.

يك كارشناس خودرو از نبود نظارت ها انتقاد كرد 
واردات خودرو با دالر4200تومانى

قيمت گذارى با دالر 6000 تومانى! 
ايســنا: عضو هيئت علمى دانشكده 
اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبايى تهران 
گفت: تجربه سال هاى اخير نشان داده 
كه واردكنندگان خودرو از موقعيت هايى 
همچون تغيير نرخ ارز سوءاستفاده كرده 

و يك شبه ميلياردر مى شوند.
امراهللا امينى اظهارداشت: متأسفانه هيچ 
نظارتى بر بازار خودروهاى وارداتى وجود ندارد و واردكنندگان هر كارى دلشان 
بخواهد انجام مى دهند. وى با بيان اينكه بازار خودروهاى وارداتى به حال خود رها 
شــده و در وضعيت بدى قرار دارد، خاطرنشان كرد: هنوز يادمان نرفته كه چند 
سال پيش زمانى كه نرخ دالر از 1000 تومان به 3000 تومان رسيد واردكنندگان 
خــودرو ناگهان قيمت خودروهايى را كه با ارز 1000 تومانى وارد كرده بودند در 
حد ارز 3000 تومانى افزايش دادند و يك مرتبه دارايى شــان ســه برابر شد.اين 
كارشــناس صنعت خودرو تصريح كرد: در حال حاضر نيز با تك نرخى شــدن 
ارز، واردكنندگان خودرو از ارز 4200 تومانى براى واردات اســتفاده مى كنند اما 
همچنان مبناى قيمت گذارى آن ها ارز حدود 6000 تومانى بازار آزاد است كه در 

گذشته از آن استفاده مى كردند.

خبر

حق قانونى و طبيعى رانندگان است.

توليدكننــده و بنگاه كوچك و بزرگ داريم و اگر موانع را برداريم ظرفيت خالى 

نظارتى بر بازار خودروهاى وارداتى وجود ندارد و واردكنندگان هر كارى دلشان 

 اقتصاد - مهدى شهرآبادى  تعدد معضالت 
بخش توليــد از جمله هزينه هــاى دريافتى از 
آنان ماننــد، ماليات، بيمه، عــوارض، ماليات بر 
ارزش افزوده، ســود بانكى و... موجب شــده تا 
توليدكنندگان وصنعتگران بارى بيشــتر از عدم 
فروش كاالهاى خــود را در وضعيت فعلى بازار، 
به دوش بكشــند. به گفته برخى ناظران بخش 
صنعت، در حال حاضــر تقريباً مجموع ماليات، 
ســود تســهيالت و عوارض حــدود 40 درصد 
قيمت تمام شده محصوالت را به خود اختصاص 
مى دهند و با كسر اين 40 درصد سودى از توليد 

براى توليدكننده باقى نمى ماند.
به عقيده اين عده، در نهايت فروش بدون ســود 
منجر به شكست توليد مى شود كه مى تواند آثار 
زيانبارى از جمله كاهش شديد توليدات وبيكارى 

را به دنبال داشته باشد.
به گفته كارشناسان بخش صنعت، دولت ومجلس 
بايد در راستاى حمايت از توليد ودر سال حمايت 
از كاالى ايرانى گام هــاى جدى ترى بردارند كه 
به عنوان مثال صنايــع مختلف از جمله صنايع 
كوچك ومتوسط بايد دو سال از پرداخت ماليات 
معاف شوند و يا اينكه در مسائل بيمه اى به آن ها 
كمك شــود و يا بانك ها ملزم شوند تا بخشى از 
منابع را به اين ســمت هدايت كنند واز سود باال 
وجرايم ديركرد خود براى مدتى چشمپوشى كنند 

تا فرصت تنفسى براى بخش توليد فراهم شود.

 واردات بيل، اره، قيچى و مدادتراش!
البته اين مســائل در حالى مطرح مى شود كه به 
گزارش مشرق و براساس آمارهاى منتشر شده، 
در اولين ماه ســال 1397 كه ســال حمايت از 
كاالى ايرانى نامگذارى شــده، بيش از 100قلم 
از اجناس مصرفى و غيرضرور مانند كره،آدامس، 
شــيرينى، شــكالت، پفيال، بيســكوييت، نان 
ســوخارى، مركبات، ميوه، سركه خوراكى، كود 
حيوانى يا نباتى، لوازم آرايشــى و بهداشتى، لوله 
و شيلنگ هاى پليمرى و اتيلن، وان، دوش، قرقره، 
اشــياى تزئينى، لباس، پتو، اجاق گاز، بيل، اره، 
قيچى، مدادتراش و... وارد كشــور شده است كه 
البته در بيشتر اين كاالها ومحصوالت توان توليد 

گســترده اى در داخل كشور وجود دارد. به گفته 
كارشناســان بخش صنعت، تمــام اين موارد به 
اضافه اجرا نشدن قانون بهبود فضاى كسب وكار 
دســت به دست هم داده و موجب ركود سنگين 
وتعطيلى گسترده در بخش صنعت و واحدهاى 

توليدى شده است. 

  توليد در كشور بيمار است 
در ايــن زمينــه عضو هيئت 
رئيسه كميســيون صنايع و 
با بيان اينكه  معادن مجلس، 
راهكارهاى مختلفى بايد براى 
حمايت از بخش توليد صورت 
بگيرد بــه خبرنگار ما گفت: يكــى از اين راه ها 

كاهش سود تسهيالت بانكى است.
سيدجواد حسينى كيا افزود: راهكار دوم اين است 
كه بايد ماليات واقعى از بخش توليد اخذ شــود 
چراكه گاهى وقت ها ماليات گرفته شــده از اين 
بخش با فعاليت هاى توليدكنندگان وصنعتگران 
همخوانى ندارد كه بيشــر اين مشكالت متوجه 
واحدهاى توليدى وصنعتى كوچك ومتوســط 

است.
اين نماينده مجلس ادامه داد: نكته سوم نيز درباره 
هزينه هاى بيمه اى است به طورى كه بايد دولت 
درخصوص اين واحدها مساعدت كرده وحق بيمه 
كمترى از آن ها دريافت كند چرا كه دريافت بيمه 
كمتر منجر به ايجاد اشتغال وحفظ نيروى انسانى 
است واز طرفى جلوى اخراج نيز گرفته مى شود. 

حســينى كيا با انتقاد از تصدى گرى دولت و با 
تأكيد بر اينكه پيشنهاد چهارم رها شدن دولت از 
تصدى بر بخش هاى خصولتى است، خاطرنشان 
كــرد: اين موارد مى تواند بــه كاهش هزينه هاى 

توليد كمك قابل توجهى كند. 
وى در ادامه اظهار داشت: هم اكنون 40درصد از 
هزينه هاى بخش توليد تحميلى است كه شامل 
بيمه، عوارض، ماليــات وماليات بر ارزش افزوده، 

سود بانكى، حمل ونقل و... است.
وى افزود: هم اكنون ماليــات بر ارزش افزوده از 
چند بخشى كه مرتبط با يك صنعت است اخذ 
مى شود كه به عنوان مثال يك خودروساز بايد در 

موقع خريد فوالد، شيشــه، الستيك و... چند بار 
هزينه ماليــات بر ارزش افزوده را بپردازد كه اين 
ماليات ها وعوارض بايد در مجموع تجميع شده 
و در نهايت از مصرف كننده دريافت شــود نه از 

توليد كننده. 
اين عضو كميســيون صنايع مجلــس افزود: بر 
همين اســاس نيازمند ســامانه اى هستيم كه 
هزينه هاى بخش هاى مختلف توليدى را از مبدأ تا 
مقصد و بخش مصرف رصد كند تا به اين وسيله 
هم به واحدهاى توليدى مشكل دار كمك شود 

وهم جلوى فرار مالياتى احتمالى گرفته شود. 
حسينى كيا عمده ترين مشكل واحدهاى توليدى 
در حال حاضر را كمبود شديد سرمايه در گردش 
عنوان كرد و گفت: دولت وبانك ها بايد در جهت 
حمايت از توليد، تســهيالت ارزان با نرخ سود 6 
يا هشت درصد را در اختيار واحدهاى توليدى و 
صنعتى قرار دهد كه پنجمين پيشنهاد ايجاد يك 
تنفس دو يا سه ساله براى بازپرداخت تسهيالت 

واحدهاى بدهكار است.
وى با اشاره به اينكه توليد وصنعت در كشور حال 
وروز خوبى ندارد، اظهار داشــت: با شرايط ارزى 
فعلى نيازمند حركتى جهادى هســتيم و همه 
دستگاه ها وبانك ها وسازمان هاى مرتبط بايد پاى 
كار بيايند تا عالوه بر كمك به واحدهاى توليدى 

وصنعتى وتوليدات صادرات گرا، اجازه تنفس هم 
به اين واحدها داده شود. 

 حسينى كيا همچنين با انتقاد از واردات بيش از 
100قلــم كاالى خارجى كه اكثر آن ها در داخل 
قابليت توليد را دارند، اظهارداشــت: اين واردات 
بى رويه بر خالف شــعار حمايت از كاالى ايرانى 
اســت؛ اما با توجه به صحبت هايــى كه با وزير 
صنعت داشتيم عنوان شد كه واردات هر كااليى 
كه ظرفيت توليد در داخل كشور را دارد، ممنوع 
شود كه وزير هم قول پيگيرى در اين زمينه داده 
كه حتى ورود برخى از اين كاالها نيز ممنوع شده 
اســت. وى افزود: در اصل خــود وزارت صنعت 
ودولت بايــد اين كاالها را رصــد كرده وجلوى 

واردات آن را بگيرند. 

 قوانين كسب وكار اجرا نمى شود 
عضو اتاق بازرگانى تهران هم با 
گاليه از مشكالت متعدد بخش 
توليد به خبرنگار ما گفت: هم 
اكنون هزينه هــاى مبادله در 
توليد مشــكالتى را براى اين 
بخــش به وجود آورده به طــورى كه اين هزينه 
ناشــى از كاركردهاى نامطلوب در سياست هاى 
اقتصادى اســت كه عمده ترين آن عدم شفافيت 

و رقابت پذيرنبودن در فضاى كسب وكار است.
مجيدرضا حريرى افــزود: در حال حاضر فضاى 
كسب وكار ما بشدت نامرتب وبرهم ريخته است 

كه مى توان «هزار ويك» ايراد به آن وارد كرد. 
نايب رئيس اتــاق بازرگانى ايران و چين در ادامه 
خواســتار حذف مقررات دست وپاگير از بخش 
توليد به عنوان ششمين پيشنهاد شد و خاطرنشان 
كرد: همچنين بى ثباتى در سياست گذارى هاى 
كالن اقتصادى محيط كسب وكار را با چالش هاى 
جدى روبه رو كرده است كه اين مسئله عالوه بر 
هزينه هاى توليد بارى بر دوش توليدكنندگان و 

صنعتگران است. 
وى در ادامــه افزود: هم اكنون كمبود شــديد 
سرمايه در محيط كسب وكار به شدت محسوس 
اســت چرا كه جذابيتى براى سرمايه گذارى در 
بخش هاى توليدى و صنعتى به وجود نيامده است.
حريرى همچنين خواســتار اجراى تمام قوانين 
بهبود مستمر محيط كســب و كار در كشور به 
عنوان هفتمين پيشــنهاد شد و گفت: على رغم 
اينكه حدود 6سال از تصويب اين قانون مى گذرد، 
اما هنوز آيين نامه هاى اجرايى آن كامل نيســت 
وبخش هاى عمده اين قانون در اقتصاد كشــور 

ناديده گرفته شده است. 

  تعيين مجازات واردكنندگان كاالهاى مشابه
رئيس كميسيون ويژه حمايت 
از توليــد ملى مجلــس نيز با 
تأكيــد جدى بــر حمايت از 
كاالى داخلــى گفت: در طرح 
ايرانــى،  كاالى  از  حمايــت 
براى واردكنندگانى كه اقدام به واردات كاالهاى 
مشابه داخلى مى كنند؛ مجازات قابل توجهى را با 

هماهنگى مشاوران قضايى در نظر گرفته ايم.
حميدرضــا فوالدگر، با اشــاره بــه تقديم طرح 
«حمايــت از كاالى ايرانــى» به هيئت رئيســه 
مجلس شوراى اســالمى اظهارداشت: اين طرح 
پس از بررســى نمايندگان و پژوهشگران حوزه 
اقتصاد جهت تأكيد بر حمايت از كاالى ايرانى به 
هيئت رئيسه تقديم و در نوبت قرائت صحن علنى 

قرار گرفته است.

كارشناسان با انتقاد از هزينه هاى توليد و اجرا نشدن قوانين بهبود كسب و كار مطرح كردند

هفت پيشنهاد براى رهايى توليد از برزخ 
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

معلمان بايد خويشــتندارتر از اين باشــند  ايلنا: ســيدمحمد بطحايى؛ وزير آموزش و پرورش در واكنش به رفتارهاى خارج از عرف برخى كادر آموزشى مدارس مانند كوتاه كردن موى دانش 
آموزان دختر گفت: آنچه اتفاق افتاد، متأســفانه يكى از بدترين و نامناســب ترين روش هايى اســت كه براى تنبيه به كار گرفته شده است. وى تأكيد كرد: بخشى از اين موضوعات را بايد در دوره هاى 
آموزش معلمان مورد توجه بيشترى قرار دهيم. معلمان بايد خويشتندارتر باشند و در قبال برخى از بى انضباطى هاى بچه ها دست به تخلفات و چنين كارهايى نزنند كه اين مسئله قابل بخشش نيست.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

يادداشت
ميثم مهديار/معاون پژوهشى پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمى

 مطالبه چند ساله رهبر معظم انقالب از مسئوالن تعليم و تربيت

چرا سند تحول بنيادين آموزش و پرورش اجرا نمى شود؟

گــزارش خبرى

جامعه: در ديدار فرهنگيان با رهبر معظم انقالب ، ايشــان به 
موضوعات مختلفى اشــاره كردند كه مى توان سرفصل هاى آن 

را اين گونه نام برد:
سند تحول بنيادين: «مطالبه اصلى من از آموزش و پرورش اين 
است كه براى تحقق سند تحول، زمانبندى دقيقى معين و اين 

سند اجرا شود».
معاونت پرورشى:  «من بارها بر موضوع معاونت پرورشى تأكيد 
كرده ام و انتظار اين است وزير محترم كه فردى باانگيزه  و بانشاط 

هستند، اين موضوع را به طور جدى پيگيرى كنند».
دانشگاه فرهنگيان:  «دانشگاه هاى تربيت معلم بايد از نظر كيفى 
و كّمى توســعه يابند زيرا تا چند ســال آينده تعداد زيادى از 
معلمان بازنشســته مى شوند و كشــور با بحران كمبود معلم 
مواجه خواهد شد. متأسفانه در خصوص دانشگاه فرهنگيان و 

دانشــگاه هاى تربيت معلم كوتاهى شده است و اين دانشگاه ها 
از لحاظ استاد، بودجه و فضاى آموزشى دچار كمبودهاى جدى 

هستند».

همه حجت ها بر من و همكارانم تمام مى شود
خبرگزارى تسنيم مى نويسد: يكى از مطالبات جدى رهبر معظم 
انقالب، اجراى ســند تحول بنيادين بود و درباره چرايى اجراى 
فقط 10 درصد از اين ســند سؤال داشتند؛ اگرچه سند تحول 
بنيادين در سال 91 مصوب و رونمايى شد، اما در تمام سال هاى 
اخير صرفاً اجراى آن در ساختار خالصه شده است به گونه اى كه 
شاهد تغيير نظام آموزشى به 6,3,3 بوديم و مراحل اصلى اين 

سند وارد فاز اجرا نشده است.
در همين خصوص سيد محمد بطحايى وزير آموزش وپرورش 
مى گويد: «اخيراً در پايشى كه از اجراى اين سند انجام داديم، 
مشخص شد در استقرار سند آن گونه كه بايد جلو نرفته ايم و 
اجراى آن در بخش هايى اســت كه آسان بوده و در بخش هاى 

كيفى درصد اجرا پايين تر است».
همچنين او در صحن علنى مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به 
پرسش نمايندگان درباره چرايى عدم اجراى سند تحول بنيادين 
مى گويد:  آنچه تا امروز از اين سند داشته ايم، مباحث مفهومى 
و مبانى سند بوده، اما برنامه هاى عملياتى سند در زيرنظام هاى 
6  گانه آمده است كه فقط زيرنظام منابع انسانى باقى مانده كه 
آن هم طى يك ماه آينده تصويب خواهد شــد و با تصويب و 

ابالغ ششمين زيرنظام سند، همه حجت ها بر من و همكارانم در 
خصوص اجراى سند تحول بنيادين تمام مى شود.

چانه زنى براى تأمين اعتبار واجب تر است
سيد محمد جواد ابطحى؛ عضو كميسيون آموزش و تحقيقات 
مجلــس درباره چرايى اجرا نشــدن ســند تحــول بنيادين 
آموزش وپرورش مى گويد: بيشــترين انــرژى آموزش وپرورش 
صرف چگونگى پرداخت معوقات فرهنگيان مى شود و در يك 
بررسى  كه كميســيون آموزش مجلس داشت، اين وزارتخانه 
حدود 10 هزار ميليارد تومان مطالبه بايد پرداخت كند و عمده 
وقت مســئوالن آموزش وپرورش صرف چانه زنى با بخش هاى 
مختلف براى تأميــن اعتبار الزم، جابه جايى رديف هاى بودجه 

و پرداخت مطالبات فرهنگيان مى شود.
وى مى افزايد:  مشكل ديگر براى اجراى سند تحول بنيادين اين 
است كه برخى مسئوالن آموزش وپرورش توجه دقيق به سند 
تحول بنياديــن ندارند و براى اجراى 2030 تالش كردند و در 
اين مدت ســند تحول كنار گذاشته شد و براى تدوين 2030 

تالش كردند. 
عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس با طرح اين پرسش 
كه چرا از زمان تصويب سند تحول تا به امروز نتوانستند اقدام 
الزم را براى اجراى سند انجام دهند، مى گويد: اميدوارم بعد از 
صحبت هاى رهبر معظم انقالب در دانشگاه فرهنگيان، رويكرد 

جدى ترى را براى اجراى سند تحول شاهد باشيم.

قدس در گفت وگو با كارشناسان پديده الكچرى ها را بررسى مى كند

كليه 15 ميليون دمپايى17 ميليون!
يادداشت

الكچرى 
وسواس تجمل گرايى

الكچرى ها يــا تجمل گراها طبقــه اى از 
اجتماع هستند كه ثروتى بيش از نياز دارند 
و آن را صرف تجمالت مى كنند. البته تجمل 
گرايى در تمام كشورها وجود دارد و مى توان 
آن را يك عمل وسواسى (وسواس فكرى) از 
سوى افرادى دانست كه پول باد آورده اى به 
دست آورده اند. گرچه تجمل گرايى را نبايد 
با تالش برخى براى دســت يابى به كيفيت 
زندگى بهتر و استفاده از رفاه بيشتر اشتباه 

گرفت.
براى افتراق بهتر اين دو بايد توجه كرد كه 
ايــن ثروت از كجا و از چه راهى به دســت 
آمده است. اگر پولى از راه تالش و كوشش 
و زحمتكشــى به دست آمده باشد به طور 
حتــم نمى توان بخش عمــده آن را صرف 
تجمــل گرايى كرد به عنــوان مثال توليد 
كنندگان و صاحبان كارخانه ها و كارگاه ها 
و يا شركت هاى دانش بنيان در صورتي كه 
بحق صاحب ثروتى شوند، ترجيح مى دهند 
آن را در چرخــه توليد قرار دهند تا منجر 
به كارآفرينى و افزايش ثروت شــود چون 
علِم توليد ثروت از ســرمايه را دارند و اگر 
زندگى لوكســى هم داشــته باشند، منجر 
به بى عدالتى اجتماعى نمى شــود و نبايد 
با نارضايتى مردم همراه شود؛ ضمن اينكه 
چنين افرادى ثروت و داشته هاى خود را در 
كوچه و خيابان و شــبكه هاى اجتماعى به 

نمايش نمى گذارند.
در واقع اين قبيل افراد به نوعى سرمايه ملى 
محسوب مى شوند كه با افزايش ثروت خود 
براى افراد ديگر هم ايجاد شــغل مى كنند 
و ثــروت آن ها منجر به گــردش اقتصادى 
مى شــود. به همين دليل مردم نسبت به 
اين افراد حساسيتى ندارند، بلكه آن دسته 
از افرادى را الكچرى بر مى شــمارند كه به 
واســطه رانت و وام هــاى چند ميلياردى و 
واردات بى رويه به ثروتى دست يافته اند كه 
آن را صرف تجمالت كاذب و خوشگذرانى 
كــرده و با خودروهاى چنــد ميلياردى در 
كوچه و خيابــان رژه مى روند و براى ملت 

فخر فروشى مى كنند. 
بنابراين بايد ريشــه چنيــن تجمل گرايى 
بى رويه و ناســالمى را در نحــوه مديريت 
اقتصاد كشور جست و جو كرد، و با تصحيح 
ساختار هاى اقتصادى از سرازير شدن ثروت 
به ســوى عده اى خاص كه با رشوه و رانت 
و ســوء اســتفاده از بيت المال و تأسيس 
مؤسسات مالى بدون پشتوانه به چنان ثروت 
بى حسابى دســت يافته اند، پيشگيرى كرد 
چراكه ثروت بى حســاب در دست عده اى 

نااليق موجب تجمل گرايى مى شود.
نكتــه بعدى براى مبــارزه با تجمل گرايى 
مربوط به بحث آموزش است، متأسفانه در 
سيســتم آموزشى كشور ما موضوع اقتصاد 
جايگاه درســتى ندارد و در طول 12 سال 
آموزش در مدارس اهميت سرمايه و اينكه 
چطور بايد سرمايه گذارى كرد و از سرمايه 
بهره مند شــد، آموزش داده نمى شــود. به 
همين دليل جوانانى كه در اين سيســتم 
تحصيــل كرده انــد، وقتى وارد بــازار كار 
مى شوند، نحوه توليد ثروت و استفاده از آن 

را بخوبى نمى دانند.
در مجموع با مديريت صحيح در اقتصاد و 
آموزش كشور مى توان اين پديده ناخوشايند 
را تا حد زيادى كنترل كرد، هرچند تغييرات 
فرهنگى بسيار زمانبر است، اما بايد از يك جا 
شروع كرد. نكته مهم اين است كه بدانيم از 

كجا شروع كنيم. 

يك ميليون ايرانى 
نيازمند عمل جراحى چاقى

ايسنا: ملك زاده، استاد ممتاز دانشگاه علوم 
پزشكى گفت: در حال حاضر نزديك به يك 
ميليون ايرانى نيازمند عمل جراحى چاقى 
هســتند و هزينه هاى اين عمل بسيار زياد 

است. 
اين فوق تخصص بيمارى هــاى گوارش و 
كبد، مصرف غــذاى اضافه و كم تحركى را 
از علل مهم شــيوع چاقى و اضافه وزن در 
بين ايرانى ها دانســت و گفــت: 30 درصد 
غذاى مصرفى ايرانى ها اضافه است و بيش 
از 70 درصد مردم دچار چاقى يا اضافه وزن 
هستند و اين در حالى است كه ايرانى ها جزو 
كم تحرك ترين مردم جهان به شمار مى روند 
و بيش از 80 درصد آن ها تحرك كافى ندارند.

به گفته وى اگر روند افزايشى چاقى و اضافه 
وزن در ايران ادامه يابد، شــاهد يك خطر 
بسيار جدى ديگر در آينده خواهيم بود و آن 
افزايش شــيوع قند خون به عنوان عوارض 
چاقى ، از ميزان 10 درصد فعلى تا 25 درصد 
طى 20 سال آينده است و حتى تصور اين 

اتفاق نيز بسيار ترسناك است.

 دكتر عليرضابهرامى
متخصص 
اعصاب و روان

خبر

الكچرى و تشديد رقابت هاى اجتماعى براى مصرف
اگر ويژگــى دوران صنعتى شــدن را «توليــد» بدانيم،در عصر پســاصنعتى 
كــه در حــال حاضــر در آن زندگى مى كنيــم مهمترين ويژگــى كه جوامع 
و اجتماعــات را حــول خــود شــكل مى  دهــد مســئله «مصرف» اســت.
اگر تا چندى پيش قرار گرفتن در موقعيت توليدى، امكان قرار گرفتن در طبقات باالى 
اجتماعى را آسان مى كرد، اكنون اين مصرف است كه افراد را رتبه بندى كرده و سلسله 
مراتب اجتماعى را از طبقات برخوردار به طبقات فرودست تقسيم بندى مى كند.
مصرف،مهمترين مسئله عصر پساصنعتى و پسامدرن است. ساختار اجتماعى و 
اقتصادى نيز به اين سمت سوق داده شده و هر روز به شكل بيشترى نمود پيدا 
مى كند. مثالً ديده مى شود كه بخش عمده اى از بازار تحت اختيار فروشگاه هاى 
بزرگ قرار گرفته اند و هر كدام تبديل به شــهركى شــده اند كه مى توانيد تمام 
وســايل مصرفى حتى مصرف اوقات فراغت يا مصرف فرهنگى را در آنجا دنبال 
كنيد. اما اين مســئله مانند بقيه مســائلى كه دنياى مدرن ايجاد كرده تبعات 
اجتماعى دارد و بايد در مورد آن فكر شــود. البته فكرهايى هم در انديشه غربى 
براى آن انجام شده اما به دليل اينكه دنيا، دنياى سرمايه دارى است و مالك هاى 
اقتصادى بر تصميم گيرى هاى سياسى و اجتماعى اثر گذارند، اين تعامالت خيلى 
نتوانسته جاى خود را باز كرده و منجر به تصميماتى براى كنترل آن تبعات شود.
همانگونه كه سياســت هاى كنترلى براى حفظ حريم حوزه عمومى داريم، براى 
اينكه تمام اقشــار جامعه بتوانند در حوزه عمومى جامعه حضور داشــته باشند 
و آزادانــه و با كرامت نفــس در توليدات فكرى و اجتماعــى و اقتصادى حوزه 
عمومى مشــاركت داشــته باشند سياســت هايى را براى حمايت از اين حضور 
عادالنه و منصفانه تصويب مى كنيم اما در حوزه مصرف اين اتفاق نيفتاده است.
در جامعــه مــا بــر خــالف جوامــع ديگر،سياســت هاى كنترلــى بــراى 
آنانكــه بيشــتر از بقيــه مصرف مى كننــد و مصــرف نمادينى بــراى اينكه 
طبقــه اجتماعــى خــود را برتر از ديگــران نشــان دهند تنظيــم نكرده ايم.
هم اكنون حتى در يارانه هاى دولتى طبقات باال با طبقات پايين و فرودستان جامعه 
يكســان هستند و سياست گذارى هاى اجتماعى به نحوى است كه هر كه داراتر 
باشد امكان مصرف بيشترى دارد بدون اينكه تبعات اين مصرف بيشتر را بپردازد.
بــه طور مثال در عرصه شــهرى ديده مى شــود كه سياســت گذارى ترافيك 
عمومى طورى تنظيم شــده اســت كه هر فرد داراى ماشين، مى تواند در تمام 
شــهر تردد كرده و از هزينه هاى صــورت گرفته براى خيابان هــا و اتوبان ها و 
آزادراه ها اســتفاده كند و كسى كه وســيله نقليه ندارد نمى تواند از اين امكانات 
بهره مند شــود. پس ميزان بهره مندى اقشار داراتر از ساير اقشار بيشتر مى شود 
بدون اينكه آن ها هزينه بيشــترى براى مصرف بيشــتر پرداخت كرده باشند.
يــا اســتفاده از ديگــر امكانــات حــوزه عمومــى مربــوط بــه بخشــى 
مى شــود كه گروه هــاى اجتماعــى بــراى آن هزينــه پرداخــت مى كنند.
از آن مهمتر تبعات روانى است كه مصرف بيشتر گروه هاى اجتماعى براى امنيت 
روانى جامعه ايجاد مى كنند. حضــور اين گروه ها و طبقات اجتماعى در جامعه 
با مصرف نمادين و مصرف الكچرى، ســبب مى شــود رقابت هاى اجتماعى بر 
سر مصرف تشديد شــده و طبقات اجتماعى كه امكان رقابت را ندارند از حوزه 
عمومى جامعه طرد شده و امكان عرض اندام كردن را در جامعه نداشته باشند.
اين تبعات روانى خود را در جهت ايجاد شــكاف اجتماعى نشان مى دهد. وقتى 
شما نمى توانيد خود را در حوزه عمومى با فاصله اى كه در قله هاى مصرف بطور 
نمادين ايجاد شــده تطبيق دهيد دچار سرخوردگى شده و اين مسئله در ساير 
حوزه ها مانند بروكراســى، رسانه ها، آموزش و فرهنگ و... خود را نشان مى دهد.
شــكاف هاى ايجــاد شــده در عرصــه عمومــى بــه خاطر ســبك زندگى 
الكچرى ســبب مى شــود كه طبقــات اجتماعــى از راه هاى ديگــر و حتى 
راه هــاى غيرقانونــى اين فاصله و شــكاف را كمتر كنند. موضوعى كه ســبب 
مى شــود انحرافــات و كژ روى هاى اجتماعــى و اقتصادى رو بــه افزايش رود.
به نظر مى رسد مهمترين سياستى كه دولت مى تواند براى كم كردن فاصله ها و 
جلوگيرى از تبعات روانى و اجتماعى روندى كه در چند دهه گذشته شتاب فزاينده اى 
داشــته باشد اين است كه ماليات بر مصرف بصورت تصاعدى افزايش پيدا كند. 
مشــاهده مى كنيم كه آب و برق و گاز بر اساس مصرف افزايش پيدا مى كند اما 
در ســاير حوزه ها اينچنين نيست. به طور مثال يك ماشين 50 ميليون تومانى، 
همــان 110درصد عوارضى را پرداخت مى كند كه يك ماشــين 500 ميليون 
تومانــى بايد آن را بپردازد و اين خود به ايجاد شــكاف و فاصله طبقاتى كمك 
مى كند. يا ميزان عوارض وسايل مصرفى ماركدار كه وارد كشور مى شود با آن ها 
كه در كشــور توليد مى شوند بايد متناســب با طبقات اجتماعى متفاوت باشد.
براى طبقات پايين كه امكان تهيه ارزاق روزانه خود را ندارند بايد ماليات بر مصرف 
به سمت صفر ميل كرده و براى آن طبقات اجتماعى كه برخوردار تر هستند با 
توجه به تمايلى كه براى مصرف دارند بصورت پلكانى عوارض و ماليات بر مصرف 

وضع شود.

عضو كميسيون آموزش وتحقيقات مجلس:
لو رفتن سؤاالت امتحانات نهايى هر سال تكرار مى شود

تسنيم: عضــو كميســيون آموزش  و 
امتحانات  تحقيقات مجلــس گفــت:  
نهايــى نامــوس آمــوزش  و پــرورش 
اســت و اگــر به اين شــكل لــو برود 
مى خــورد. لطمــه  آن  اعتبــار  بــه 
سيد محمد جواد ابطحى اظهار كرد: در 
شرايطى كه ســؤاالت امتحانات نهايى 

لــو مى رود، نمى توان كنكور را حذف كــرد و اين موضوع منزلت علم را به بازى 
مى گيرد.  عضو كميسيون آموزش و تحقيقات مجلس گفت:  در گذشته، سؤاالت 
امتحانات نهايى توسط دبيران مجرب از سراسر كشور طراحى مى شد و افراد در 
قرنطينه بودند و تا روز امتحان در قرنطينه حضور داشتند. هم اكنون سؤاالت را بر 
روى سى دى براى استان ها ارسال مى كنند كه در حوزه هاى تكثير شاهد لو رفتن 
سؤاالت امتحانات هستيم و عوامل برگزار كننده آزمون در حوزه امتحان نهايى بايد 
پاسخگو باشند. وى عنوان كرد: تكرار لو رفتن سؤاالت امتحانى در هر سال عجيب 
است و آموزش وپرورش بايد پاسخگوى ضعف نظارت بر حوزه هاى امتحانى باشد.

معاون رئيس جمهور:
افزايش 86 درصدى زنان سرپرست خانوار 

صحت ندارد
فارس: معاون رئيس جمهور گفت: تعداد زنان سرپرست خانوار براساس آخرين 
آمارها بين 2/5 تا 3 ميليون نفر اعالم شده است و در حد افزايش ميزان جمعيت 
ممكن است كمى افزايش يافته باشد، اما آمار افزايش 86 درصدى درست نيست.
معصومه ابتكار اظهار كرد: ستاد بند ت ماده 80 قانون برنامه ششم توسعه براى 
هماهنگى، يكپارچه سازى و تقسيم كار ملى دستگاه ها در موضوع سامان دهى زنان 
سرپرست خانوار وجود دارد و اشتغال زنان سرپرست خانوار در اولويت برنامه هاى 

اشتغال دولت است.  

يك مسئول بيمه سالمت:
هزينه 60 ميليارد تومانى 

براى آزمايش هاى تيروئيد در هر سال
ايسنا: مديركل دفتر مديريت خدمات 
تخصصى ســازمان بيمه سالمت ايران 
گفت: ســاالنه حدود 60 ميليارد تومان 
تنها براى آزمايش هاى تيروئيد توســط 
بيمه ســالمت پرداخت مى شود. دكتر 
حنان حاج محمودى گفت: ســال 95، 
49 ميليارد و 700 ميليون تومان براى 

آزمايش هاى تيروئيد توسط اين سازمان پرداخت شده است كه اين رقم در سال 
96 با 15 درصد افزايش به حدود 60 ميليارد تومان رسيده است.  حاج محمودى 
به خدمات بســترى تحت پوشش بيماران تيروئيد اشاره كرد و گفت: 90 درصد 
هزينه خدمات بسترى مرتبط با تيروئيد توسط بيمه سالمت پرداخت مى شود.  
وى با اشاره به اينكه داروهاى پركاربرد بيماران تيروئيد تحت پوشش اين سازمان 
قرار دارد، بيان كرد: ساالنه حدود 9 ميليارد تومان تنها براى هفت قلم از داروهاى 
اين گروه از بيماران هزينه مى شــود.  وى ادامه داد: همچنين اين سازمان براى 
ساير خدمات تشخيصى بيمارى تيروئيد از جمله سونوگرافى و اسكن ساالنه مبلغ 

2 ميليارد و 500 ميليون تومان پرداخت مى كند.

 جامعــه/ اعظم طيرانى  تاريخ آغاز و 
ترويج «الكچرى اليف» يا «سبك زندگى 
لوكس» در ايران مشخص نيست. در واقع 
هرجــا كه ثروتمندى و خان زاده اى بوده ، 
تجمل گرايى هم بوده، اما با افزايش شمار 
كاربران شــبكه هاى اجتماعى، اين سبك 

زندگى بيش از پيش ترويج شده است.
همين چند ســال پيش صفحــه اى در 
شبكه اينستاگرام ايجاد شد با عنوان « بچه 
پولدارهاى تهران» كه عكس هاى منتشر 
شده در آن حكايت از زندگى شاهانه برخى 

از پايتخت نشين ها داشت.
خيلى زود بچه پولدارهاى ديگر شهرها هم 
با تاسيس چنين صفحاتى سعى كردند از 
حيثيت زندگى شاهانه در شهرشان دفاع 

كنند و به ديگران فخر بفروشند.
گرچه صفحه «بچــه پولدارهاى تهران» 
بســته شد اما گسترش شــكاف طبقاتى 
در ايــران و نابرابــرى در توزيع درآمدها و 
منابع واقعيت هايى هستند كه ديگر كسى 
زحمــت انكار يا حتى حمله به آن ها را به 
خود نمى دهد. فخر فروشــى اين عده در 
شــبكه هاى مجازى تا آنجا پيش مى رود 
كه عده اى حاضرند خودروى زيرپايشــان 
را بفروشند و وام بگيرند تا بتوانند يك تى 

شرت 7 ميليون تومانى به تن كنند. 
خالصــه آنكه در شــهرى كه عــده اى 
كليه شــان را با قيمت 15 ميليون تومان 
روى ديوارهاى شهر حراج مى كنند 8 هزار 
نفر عضو كانالى در تلگرام هستند كه در آن 
دمپايى 17 ميليون تومان و ســاعت 108 

ميليون تومان معامله مى شود.
كافيست سرى به يكى از اين كانال ها بزنيد 
و كمى قيمت كاالها كه اغلب در رســته 
پوشاك و زيورآالت است را بررسى كنيد. 

از كمربند چرم كروكوديل ايتاليايى كه به 
قيمت13 ميليــون و 950 هزار تومان به 
فروش مى رســد گرفته تا دمپايى راحتى 
اســليپر چرم زنانه 7 ميليــون تومانى و 
روسرى پشمى و ابريشمى و سيگارهايى با 
اليه اى از ورق طال كه هر برگ آن به قيمت 

55 هزار تومان فروخته مى شود.
حاال ديگر عشق الكچرى نه تنها در ميان 
جوانان تازه به دوران رسيده ريشه دوانده، 
بلكه جزو آن عشــق هايى شده كه سن و 
سال نمى شناســد و كافى است پولش در 
حساب بانكى شــان موجود باشد تا شود 
مبــارك آن ها و وارد كننــدگان به ظاهر 
محترم ايــن كاال هاى غير ضرورِى لوكس 
تا در كنار ســاير ظاهرسازى هاى زندگى 

الكچرى بودن آنان را هم اثبات كند.

 تجمل گرايى مصداق بارز ظلم است
م  ســال ال حجت ا
صادق  والمسلمين 
؛ كارشناس  گلزاده 
مذهبــى بــا بيان 
اينكه سبك زندگى 

اســالمى با نگاه به ثروت، سرمايه، مكنت 
و امكانات زندگى نظير مســكن و ســاير 
اقتضائات يكى از شايسته ها و بايسته هاى 
تبيين در جامعه اســت مى گويد: اســالم 
معتقد است داشتن ثروت و سرمايه عيب 
محسوب نمى شــود البته مشروط بر آنكه 
دارندگان ســرمايه بتواننــد حق و حقوق 
شــرعى و مســلم نظير خمس، زكات و 
ساير حقوق قانونى نظير ماليات و عوارض 
را بپردازند و خيرات و انفاق را مورد توجه 
قرار دهند و از اسراف و تجمل گرايى هاى 

نامتعارف بپرهيزند.
وى مى گويد: هرچه انسان بيشتر با دين 

اُنس بگيرد به همان نســبت از تجمالت 
،اسراف، فخر فروشى و لوكس گرايى فاصله 
مى گيرد و اگر مسلمانى از ثروت و سرمايه 
برخوردار باشــد در حالى كه نيازمندى در 
جامعه باشــد نمى تواند نســبت به او بى 
تفاوت باشد. اما اگر تجمل گرايى منجر به 
استفاده از كاالهاى غير وطنى ، تقويت بازار 
استكبار جهانى و دشمنان اسالم شود در 
حالى كه جوانان تحصيل كرده كشور بيكار 
باشند، عالوه بر اينكه اسراف محسوب مى 

شود، مصداق بارز ظلم در جامعه است. 
اين كارشــناس مذهبــى تأكيد مى كند: 
اســراف از نگاه اســالم و قــرآن گناهى 
نابخشيدنى است و اســتفاده از كاالهاى 
خارجــى منجر به تضعيــف توليد ملى و 
در نهايت تعطيلى كارخانه هاى كشــور و 
بيكارى جوانان وطن خواهد شد، در حالى 
كه مى توانند با اســتفاده از سبك زندگى 
اسالمِى ايرانى ،عالوه بر برخوردارى از رفاه 
وامكانات زندگى، از فطرت انسانى خود نيز 
فاصله نگيرند و اين سرمايه هاى سرگردان 
را بــه جاى هزينه در بازار كاالهاى لوكس 

خارجى ، صرف توليد و كارآفرينى كنند.

اعتماد  رفتن  ميان  از  و  الكچرى   
اجتماعى 

دكتر امير محمود حريرچى؛ عضو هيئت 
علمى دانشگاه عالمه طباطبايى و متخصص 
ســالمت عمومى جامعه نيز با بيان اينكه 
ســبك زندگى الكچرى يا لوكس گرايى 
آسيب هاى متعددى به جامعه مى زند كه 
مهم ترين آن ها از بين رفتن توازن اقتصادى 
و در پــى آن فقــر و بى عدالتى اجتماعى 
است تصريح مى كند:  از بين بردن اعتماد 
اجتماعى نيز از جمله آســيب هايى است 
كه با ترويج سبك زندگى تجمل گرايى و 
رفتارهاى نمايشى به اصطالح الكچرى ها 
بــه جامعه وارد مى شــود كه بــه لحاظ 
فرهنگى منجر به انحطاط اخالقيات و به 
لحاظ سياســى موجب نارضايتى مردم از 

مسئوالن خواهد شد. 
ايــن جامعه شــناس همچنيــن ترويج 
بى بندوبارى، تنبلى، بى مسئوليتى و فاصله 
گرفتن از اخالقيات، افسردگى و نااميدى 
را از ديگر آســيب هاى اجتماعى ســبك 
زندگى لوكس گرايى مى داند و مى گويد: 
اين يك واقعيت است كه انسان ذاتاً كمالگرا 
و دوســتدار زيبايى خلق شده و بر همين 
اساس،اسالم ضمن اذعان به اين مسئله و 

ساير نيازهاى زندگى كه در فطرت انسان 
نهاده شده، آن ها را با ميل به ترقى كه اين 
ميل نيز در ذات انسان ريشه دارد، معارض 
نمى دانــد و در عين حال كــه به زندگى 
دنيايى انسان توجه دارد و خداوند متعال 
وسايل رفاه و آســايش او را در دنيا فراهم 
آورده است، مسلمانان را به پرهيز از افراط 
و تفريط در اين زمينه فراخوانده و به يك 

زندگى معتدل و خوب دعوت مى كند.

 غمى دايمى
دكتر  گفتــه  بــه 
نيازهاى  حريرچى 
بنيــادى زندگــى 
با گذشت  انســان 
زمان تغيير مى كند 

و بــر همين اســاس برخــى از كاالهاى 
زندگى كه چندين دهه قبل جزو نيازهاى 
بنيادى و اساســى زندگى نبوده با تغيير 
شرايط امروزه براى تأمين حفظ بهداشت 
و ســالمت مواد غذايى به آن نيازمنديم و 
جزو كاالهاى اساســى زندگى محســوب 
مى شــود، اما الكچرى از اين دست نيازها 
نيســت و در واقع داشتن خانه و خودروى 
شــيك و گران قيمت، ســفرهاى خارج از 
كشور و شــغل پردرآمد آرزوهايى دست 
نيافتنى براى اغلب جوانان جامعه است و 
اين سبك زندگى موجب مى شود هميشه 
در غم و انــدوه زندگى كنند، بويژه زمانى 
كه مى بينند عده اى خاص در جامعه بدون 
تالش و بر اساس روابط از اينگونه زندگى ها 

بسادگى بهره مند شده اند.
وى تصريح مى كند: اغلــب افرادى كه با 
تالش و زحمت كار مى كنند و به ثروت يا 
شهرتى مى رسند، زندگى هايى ساده دارند، 
اما اگر عده اى از آن ها الكچرى هم باشند 
براى مردم قابل پذيرش است، اما متأسفانه 
در شــرايط فعلى جامعه، ســبك زندگى 
الكچرى در سايه تبعيض ها در حال رشد 
است كه اين مســئله منجر به نارضايتى، 
نااميدى و افسردگى دهك هاى متوسط و 
پايين اقتصادى جامعه شده و عده اى را به 

كجراهه كشانده است.

 تفاوت هزينه هاى الكچرى ها و مردم 
اين عضو هيئت علمى دانشگاه مى گويد: 
امروزه الكچــرى بودن دغدغــه بزرگى 
است كه عده اى خاص در جوامع در حال 
توســعه دچار آن شــده و بــه دليل نگاه 
«شىء ســرورى»  اى كه به زندگى دارند 

تصور مى كنند همان گونه كه معيار ارزش 
طال به وزن و عيار آن، معيار ارزش بنزين 
به مقدار و كيفّيت آن و معيار ارزش پول به 
پشتوانه آن است، معيار ارزش انسان نيز به 
ميزان دارايى اوست! غافل از اينكه دارايى 
ارزش نيست، بلكه عالقه اى است كه معيار 

ارزش را تعيين مى كند .
به گفته دكتــر حريرچى؛ ما در جامعه اى 
زندگى مى كنيم كــه هزينه هاى مصرف 
اقــالم ضرورى نظيــر تغذيه، پوشــاك، 
آموزش و غيره كه با عنوان «ســبد كاال» 
از آن يــاد مى كنيــم در بين دهك باالى 
جامعه تا 23 برابر مصرف همين اقالم در 
دهك هاى پايين جامعه اســت، در حالى 
كه در كشورهاى توســعه يافته به دليل 
سبك زندگى درست و ايجاد فرصت هاى 
برابر،حداكثــر تفــاوت در مصرف ســبد 
كاالهاى ضــرورى و هزينه هاى مصروفه 
آن ها در دهك هاى باال و پايين اقتصادى 

بين هفت تا هشت برابر است. 
ايــن متخصص ســالمت عمومى جامعه 

با ابراز تأســف از وضعيت 
نابرابرى در كشور مى گويد: 
اين تفاوت عوارض بســيار 
نامطلوبــى در ســالمت و 
بهداشــت روانــى جامعه 
دارد. متأســفانه در جامعه 
ما تبعيض و اجحاف حقوق 
آشــكارا ديده مى شــود و 
عــالوه بر توســعه تجمل 
گرايى از سوى عده اى تازه 
دوران رســيده، شاهد  به 

عملكرد اشراف گرايانه برخى 
از مسئوالنى هستيم كه آگاهانه اين مهم 
را به فراموشى سپرده اند كه اوايل انقالب 
و طى ســال هاى دفاع مقدس زندگى ها 
چقدر ساده بود و مردم و مسئوالن در يك 
سطح قرار داشتند. همان مسئوالنى كه از 
اواسط دهه70 كوشيدند با آغاز تبليغات 
مصرف گرايــى، اين ســبك زندگى را در 
كشــور گســترش دهند و نتيجه آن شد 
اينكه امروز عده اى تازه به دوران رســيده 
بدون توجه به اخالقيــات، ظاهر لوكس 
زندگى خود را ســطح كوچه و خيابان و 
حتى فراتر از آن در شبكه هاى اجتماعى 
به نمايش مى گذارنــد و با اين رفتار خود 
بر زخم خانوارهايى نمك مى پاشــند كه 
حتى براى تأمين امرار معاش و هزينه هاى 

درمانشان با مشكل روبه رو هستند!

هرچه انسان 
بيشتر با دين 
اُنس بگيرد به 

همان نسبت از 
تجمالت،اسراف، 

فخر فروشى و 
لوكس گرايى

 فاصله مى گيرد

بــــــــرش

خبر

 عضــو كميســيون آموزش  و 
امتحانات  تحقيقات مجلــس گفــت:  
نهايــى نامــوس آمــوزش  و پــرورش 
اســت و اگــر به اين شــكل لــو برود 

سيد محمد جواد ابطحى اظهار كرد: در 
شرايطى كه ســؤاالت امتحانات نهايى 

لــو مى رود، نمى توان كنكور را حذف كــرد و اين موضوع منزلت علم را به بازى 

براى آزمايش هاى تيروئيد در هر سال
مديركل دفتر مديريت خدمات 
تخصصى ســازمان بيمه سالمت ايران 
 ميليارد تومان 
تنها براى آزمايش هاى تيروئيد توســط 
بيمه ســالمت پرداخت مى شود. دكتر 
 ،
 ميليون تومان براى 

آزمايش هاى تيروئيد توسط اين سازمان پرداخت شده است كه اين رقم در سال 
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صادرات چاى ايرانى به بازارهاى جهانى  رشت- قدس: رئيس سازمان چاى كشور گفت: با به كارگيرى روش هاى توليد محصول طبيعى، مى توان چاى داخلى را از محصولى سالم، به محصول طبيعى 
در جهان ارتقا داد. محمدولى روزبهان در بازديد از باغ چاى ارگانيك هفت هكتارى يكى از باغداران در روستاى سراش گفت: در باغ مورد نظر طى سه سال گذشته از هيچ گونه كود شيميايى استفاده 

نشده است و از كودهاى دامى و گياهى در تغذيه باغ چاى در كنار ساير عمليات زراعى استفاده شده است. 
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گرگان- مهيــن نورافروز: منابع آبى 
گلستان شايد به اندازه استان  هاى كويرى 
بحرانى نباشــد، اما كاهش ساليانه ميزان 
بارش  ها، برداشــت  غيرمجاز، نبود نظارت 
دســتگاه  ها بر تخلفات حوزه آب، سنتى 
بودن سيستم كشــاورزى و هدررفت آب 
در برخــى مشــاغل داراى 
جايگزين از داليلى است كه 
بر نگرانى اين بحران افزوده 

است.
شــوراى حفاظــت از منابع 
آبى اســتان گلستان پيشتر 
از كاهــش چشــمگير تراز 
آب ســفره  هاى كم عمق و 
ســفره  هاى عميق خبر داد. 
اســفندماه سال گذشته هم 
محســن حســينى، معاون 
حفاظت آب منطقه  اى استان 
گلستان اعالم كرده بود كه 
آورد آب رودخانه  هاى اســتان نســبت به 
سال  هاى گذشــته بين 55 تا 78 درصد 

كاهش داشته است.

  وجود 15 هزار حلقه چاه غيرمجاز
مديرعامل شــركت آب منطقه  اى استان 
گلستان با بيان اينكه 13 درصد منابع آبى 
از چاه  هاى غيرمجاز اســتحصال مى شود، 
گفــت: برابر آمار 160 ميليون متر مكعب 
از چاه  هاى غيرمجاز گلستان آب برداشت 

مى شود.
على نظرى افزود: گلستان 20 هزار حلقه 
چــاه مجاز و 15 هزار حلقه چاه غير مجاز 
دارد كــه از چاه  هــاى مجاز اســتان يك 
ميليــارد و 20 ميليون متــر مكعب آب 

برداشت مى شود. 

وى ادامه داد: وضعيت رواناب رودخانه هاى 
اســتان هم از ابتداى مهر ماه لغايت پايان 
بهمن ســال گذشــته، كاهش 40 تا 80 
درصدى نســبت بــه دوره مشــابه دراز 
مدت داشــته و با توجه بــه تغيير اقليم 
و خشكســالى  هايى كه صــورت گرفته 
رودخانه  هاى استان در حال تبديل شدن 

به رودخانه  هاى فصلى است.
نظرى درباره پتانســيل منابع آب استان 
اظهــار كــرد: رقــم كل آب تجديد پذير 
استان گلستان 2 ميليارد و 485 ميليون 
متر مكعب اســت كه يك ميليارد و 250 
ميليون متر مكعب آن آب زيرزمينى و يك 
ميليارد و 235 ميليون مترمكعب آن آب 

سطحى است.
مديرعامل آب منطقه  اى گلستان با بيان 
اينكه سال گذشــته 72 درصد از آب  هاى 
ســطحى استان مهار شــده است، گفت: 
در زمينه منابــع آب زيرزمينى وضعيت 
خوبى نداريم و باالى 97 درصد اين آب  ها 
برداشت مى شــود كه زنگ خطرى جدى 

براى استان است.
وى تصريح كرد: هــر چه جلوتر مى رويم 
سفره  هاى آب زيرزمينى پايين  تر رفته و در 
نتيجه مى بينيم كه هر ساله مردم تقاضاى 

كف شكنى يا جابه جايى چاه دارند.
وى اضافه كرد: رسيدن به آب شور و تلخ 
هم نتيجه اضافه برداشــت  از چاه  هاست و 
چنانچه مديريت نكنيم به سرنوشت ساير 

استان  ها دچار مى شويم.
نظرى گفت: اگر به همين روال اين مايع 
حياتى را مصرف كنيــم براى افق 1425 
حدود ســه برابر نياز فعلى آب نياز داريم 
و بديهى اســت كه با مهــار همه آب  هاى 
ســطحى هم نمى توانيم اين نياز را پاسخ 

دهيم.

  بازچرخانى 70 درصد فاضالب ها
مديرعامل آب منطقه  اى گلســتان يادآور 
شــد: بايد رفتارهاى خود را تغيير دهيم و 
آب  هاى نامتعارف را براى خروج از كم آبى 

بازچرخانى كنيم.
وى تصريح كرد: حداقــل 70 درصد اين 
آب  ها در طرح  هاى فاضالبى كه در برخى 
شهرهاى اســتان اجرا شده براى مصارف 

صنعتى و كشاورزى قابل برگشت است.
نظرى گفت: شــيرين كردن آب دريا هم 
از ديگر طرح  هايى اســت كــه مى تواند 
جزو برنامه  ها باشد؛ البته همه اين اقدام ها 
هنگامى جواب مى دهد كه مردم پاى كار 

باشند.

  تشكيل 74پرونده انشعاب غيرمجاز
به گفته معاون امور مشــتركان و درآمد 
اداره كل آب و فاضالب روســتايى استان 
گلســتان برخــى ســاخت و ســازهاى 
غيرمجاز موجب شــده تا انشعاب  گيرى 
غيــر قانونى در اين ســازه  ها گســترش 

يابد.
اردشــير ســلطانيان با بيان اينكه سال 
گذشته 434 انشعاب غيرمجاز در روستاها 
شناسايى شده اســت، گفت: از اين تعداد 
انشــعاب غيرمجاز تعــداد 74 پرونده به 
دادگاه ارســال شده  اســت، 58 گيرنده 
انشعاب غيرمجاز با شرط قبولى پرداخت 
جريمه  ها به محاكم قضايى معرفى نشدند و 

مابقى هم در حال پيگيرى است.
وى افــزود: با توجه به اينكه اعطاى پروانه 
پايان كار به ســاخت و سازهاى غيرمجاز 
امكان پذير نيست، بنابراين صاحبان اين 

سازه  ها اقدام به انشعاب  گيرى  هاى متعدد 
غيرمجاز مى كنند كه اين مسئله عالوه بر 
تضييع حقوق ديگر اهالى روســتا موجب 
كاهش آب  هاى زير زمينى بدون پرداخت 

كردن هزينه آب  بها مى شود.

  قانونى بدون متولى
براســاس مــاده 3 قانون توزيــع عادالنه 
آب، هرگونــه بهــره  بــردارى از آب هاى 
زيرزمينى، قنات ســطحى و چشــمه ها 
نيازمند مجوز اســت كه مــاده 45 قانون 
توزيــع عادالنــه آب براى بهــره بردارى 
غيرمجاز، جريمه و مجازات مشخص كرده

 است.
يك كارشــناس منابع آبى با بيان اينكه با 
وجود چنين قانونى همچنان برداشت  هاى 
غيرمجاز از منابع آبى انجام مى گيرد، گفت: 
اين قانون از ســوى برخى دســتگاه  هاى 
متولى يا اجرا نمى شــود و يــا در اجراى 
آن تعلل مى كنند. مهــرداد متقى افزود: 
براســاس اصل 174 قانون اساسى، حق 
نظارت بر اجراى صحيح قانون دستگاه  هاى 
ادارى برعهده سازمان بازرسى است، حال 
آنكه فقدان نظارت در اجراى قانون باعث 
شده كه كشاورز نسبت به برداشت و حفر 

غيرمجاز چاه راغب تر شود. 
وى با اشاره به مســئله ساخت وسازهاى 
غير مجاز در برخى نواحى ييالقى استان 
گفت: با توجــه به اينكه در بســيارى از 
روستاها كشــاورزى محور اشتغال است، 
ويال سازى  ها موجب شده تا حجم زيادى 
از آب  هاى زير زمينى و چشمه  ها به واسطه 
اين افراد مصرف شود كه اين مسئله طى 
چند سال اخير ضربه بزرگى به منابع آبى 

استان زده است.

به دليل نبود برنامه در برخورد با متخلفان

برداشت هاى غيرمجاز بالى جان منابع آبى گلستان شد

رونق نسبى در بازار مسكن اصفهان
اصفهان- مهر: رئيس انجمن انبوه سازان 
مســكن اصفهان گفــت: در حال حاضر 
شاهد رونق نسبى در بازار مسكن اصفهان 

هستيم.
احمد توال با اشاره به آخرين تحوالت در 
بازار مسكن اصفهان، اظهار كرد: به دنبال 
افزايش20 درصدى مــزد كارگران، 20 
درصد قيمت خانه نيز افزايش داشته است.
وى بيان كرد: اين رشد 20 درصدى را در خانه هاى تازه ساخت شاهديم و آرام آرام 

اين موج قيمتى به خانه هاى با 10 تا 15 سال ساخت، نيز مى رسد.
توال تصريح كرد: دليل رونق نسبى در خريد و فروش خانه و افزايش قيمت به خاطر 
اين بوده كه متوسط افزايش تقاضاها جمع شده بود و خريد و فروش كمتر صورت 
مى گرفت هم اكنون اين متقاضيان خريد و فروش مسكن افزايش يافته و رونق بازار 

مسكن را رقم زده است.

700 ميليارد تومان سرمايه 
در واحدهاى راكد كرمانشاه خاك مى خورد

كرمانشاه- قدس: استاندار كرمانشاه با اشاره به وضعيت پروژه هاى راكد در بخش 
دولتى از ركود حدود 700 ميليارد تومان سرمايه به واحدهاى راكد استان خبر داد 
و گفت: بخشى از پروژه ها كه دستگاه هاى دولتى از عهده تكميل آن ها برنمى آيند، 

بايد حتى رايگان به بخش خصوصى واگذار شوند.
هوشنگ بازوند در ستاد اقتصاد مقاومتى استان كرمانشاه اظهار كرد: اين سرمايه 
مى تواند 5000 شغل ايجاد كند، اما در حال تبديل شدن به تورم است چون عمًال 

كارايى ندارد. 
وى تصريح كرد: ممكن است برخى از اين واحدها امكان احيا نداشته باشند كه بايد 
احصا شــوند و پروژه هايى هم كه متعلق به دستگاه هاى دولتى است و بالتكليف 
مانده با تخفيف هاى باال و حتى اگر شده، كامالً رايگان به بخش خصوصى واگذار 

شود.

خلف وعده دولت  براى خريد 80 هزار تن سيب زمينى  كشاورزان
فريدن،  مردم  نماينده  قدس:  فريدن- 
فريدونشهر، چادگان و بويين مياندشت در 
مجلس گفت: دولت به كشاورزان فريدنى 
وعده خريد 80 هزار تن ســيب زمينى به 
مبلــغ هر كيلوگرم 460 تومــان را داده، 
امــا يك كيلوگرم از آن هــا را هم نخريد 
و ســيب زمينى ها در انبــار باقى مانــده

 است.
اكبر تركى در آيين تكريم و معارفه فرماندار شهرستان فريدن خطاب به استاندار 
اصفهان براى حل مشــكالت منطقــه فريدن اذعان داشــت: وظيفه نمايندگان 
ريل گذارى براى دولت بوده و برنامه ششــم نيز در همين راســتا بوده است؛ اگر 
اين دولت بتواند باالى 50 درصد برنامه ششم را اجرايى كند، بسيارى از مشكالت 

اقتصادى و اجتماعى كشور حل خواهد شد.
وى با بيان اينكه نامه برگرداندن حق محروميت به امضاى معاون اول رئيس جمهور 
رسيده اســت، اضافه كرد: مجوز رفع محروميت مردم مناطق محروم شهرستان 
فريدن هنوز به نتيجه نرسيده و شاخص هايى هنوز وجود ندارد كه بايد در هيئت 

دولت بررسى شود.

زمين براى ساخت مسكن محرومان مازندران نيست
سارى- ايسنا: مديــركل كميته امداد امام خمينى (ره) مازندران گفت: كمبود 
زمين يكى از مهم ترين مشــكالت پيش رو براى ساخت مسكن براى محرومان و 

خانواده هاى تحت پوشش كميته امداد است.
رضا نوروزى اضافه كرد: براى هر مددجو كه خانواده دو و ســه نفره داشته باشند 
و زميــن در اختيار كميته امداد قرار دهند، اين آمادگــى وجود دارد كه كميته 
امداد مســكن بسازد. البته قيمت مصالح افزايش چشــمگيرى داشته و اين امر 

خدمت رسانى را پرهزينه كرده است.
وى گفت: در اســتان مازندران تعداد 4500 مستأجر تحت پوشش كميته امداد 
و 8000 خانه غيرمقاوم در ســطح روســتاها وجود دارد كه نيازمند ســاخت و 

مقاوم سازى است.

انتقال بزرگ ترين محموله پيكر جانباختگان سانحه 
هوايى ياسوج

ياسوج- قدس: مديركل پزشكى قانونى 
استان كهكيلويه و بويراحمد با بيان اينكه 
بزرگ ترين محموله پيكــر جانباختگان 
سانحه هوايى تهران - ياسوج به پزشكى 
قانونى منتقل شده است، گفت: 65 بافت 
انســانى در ابعاد مختلــف كدگذارى و

 نمونه بردارى شدند.
كامروز امينى افزود: نمونه هاى اخذ شده 

شبانه به آزمايشگاه پزشكى قانونى استان فارس منتقل شد.
وى اظهــار اميدوارى كرد: با دريافت نتايج آزمايش ها، تعداد قابل توجهى از پيكر 

جانباختگان آماده تحويل به خانواده ها شوند.
گفتنى است مجموع تعداد بافت انسانى از ابتداى اين سانحه تاكنون به عدد 289 

رسيده است.

12 هكتار از پوشش گياهى و درختى ميانكاله 
در آتش سوخت

بهشهر- مهر: كارشناس مسئول پناهگاه حيات وحش ميانكاله بهشهر با اشاره به 
مهار آتش سوزى در شبه جزيره ميانكاله گفت: 12 هكتار از عرصه هاى طبيعى و 

پناهگاه حيات وحش ميانكاله در روزهاى اخير در آتش سوخت.
على ابوطالبى با اعالم اينكه اطالع دقيقى از علت اصلى اين آتش سوزى در دست 
نيســت، اظهار كرد: گرم شدن هوا موجب خشكى زمين و گياهان شده و ممكن 
اســت با هر نوع آتش سوزى و عدم مهار مناسب آن دچار چنين وضعيتى باشيم 
كــه اميدوارم افراد محلى، كشــاورزان و دامداران در اطفــاى آتش همه مناطق 
جنگلى، منابع طبيعى و محيط  زيســت دقت الزم را براى مهار كامل آتش انجام 

دهند.
ابوطالبى گفت: در آتش سوزى ميانكاله وزش باد و حركت آتش همراه با باد سبب 
شد تا عرصه هايى از پوشش درختى و گياهى همچون ساريل، تمشك و درختچه ها 

در آتش بسوزد.

كشف انبار كولر گازى قاچاق به ارزش يك هزار 
ميلياردى در اهواز

اهواز- قدس: فرمانده انتظامى اســتان 
خوزستان، از كشف انبار بزرگ كولر قاچاق 
به ارزش 1000 ميليارد ريال در شهرستان 

اهواز خبر داد.
ســردار حيدر عباس زاده افــزود: پس از 
هماهنگى با مرجع قضايى مأموران اداره 
مبارزه با قاچاق پليــس آگاهى به محل 
شناســايى اين محموله قاچــاق اعزام و 
تمامى مدارك ارائه شده بررسى و مشاهده شد، تخلفاتى در سه حوزه انباردارى، 

پروانه الكترونيكى و برگ سبزها صورت گرفته است.
سردار عباس زاده تصريح كرد: در نهايت تعداد 36 هزار و 512 دستگاه كولر گازى 
دو تيكه و پنجره اى ساخت كشورهاى چين و تايلند كه از بنادر جنوبى بارگيرى و 
در انبار دپو شده بود، كشف و ضبط شد و بنا به نظر كارشناسان ارزش ريالى آن 
حدود 1000 ميليارد ريال برآورد شده كه اين انبار پلمب و پرونده متشكله براى 

ادامه رسيدگى تحويل مرجع قضايى داده شد.

صادرات 8 ميليون دالرى 
محصوالت گلخانه اى ساوه

اراك- باشــگاه خبرنــگاران جــوان: 
بزرگ ترين مجتمع گلخانه اى كشور در ساوه به 
صادرات 8 ميليون دالر محصوالت گلخانه اى 

دست پيدا كرد.
شــريفى مدير جهادكشاورزى ســاوه در اين 
خصوص گفت: ســال گذشته در اين مجتمع 
بيش از 5000 تن سبزى و صيفى و 4 ميليون 
گل شاخه بريده توليد شده است و مديران اين 
مجتمع عالوه بر تأمين نياز كشــور توانستند 
بيش از 3000 تن انواع محصوالت گلخانه اى 
را به ارزش 8 ميليون دالر به كشور هاى حاشيه 
خليج فارس، روسيه، تركمنستان، ارمنستان و 

آذربايجان صادر كنند.
وى افزود: در اين مجتمع گلخانه اى آوه ساوه با 
بهره گيرى از شيوه نوين كشاورزى و گلخانه اى 
از هدررفــت آب جلوگيرى شــده و موجب 

افزايش راندمان آب و محصول مى شود.

انتقاد از تصميمات غيركارشناسانه  
براى تقسيمات كشورى

سمنان- قدس: استاندار سمنان با انتقاد از 
برخى تصميمات غيركارشناســانه سال هاى 
گذشــته پيرامون تقسيمات كشــورى و نيز 
همراهى برخى نماينــدگان ادوار در مجلس 
شوراى اســالمى با اين رفتارهاى غيرمتعارف 
گفت: در برنامه توسعه چهارم قرار بر اين بود 
كــه دولت با توجه به هزينه هــاى گزاف آن، 
كوچك شــود، اما نه تنها اين اتفاق رخ نداد، 
بلكه برعكس بر تعداد شهرها و شهرستان ها به 

شكل بى رويه افزوده شد.
ســيد شهاب الدين چاوشــى توضيح داد: در 
حال حاضر با برخى موانع جدى در پيشرفت 
شهرستان هاى جديد روبه رو هستيم كه همه 
مسئولين وقت در بروز اين وضعيت ناگوار سهم 

و نقش دارند.

تصويب 1130 ميليارد تومان 
اعتبار براى سيستان و بلوچستان

مديريت  ســازمان  رئيس  زاهدان- قدس: 
و برنامه ريزى سيســتان و بلوچستان گفت: 
براســاس جــدول 10 و يك قانــون بودجه، 
1150 ميليــارد تومان اعتبار در ســال 97 
براى اســتان تعيين شده اســت كه سه بند 
از آن شــامل 1130 ميليــارد تومان تصويب 

شد.
 غالمرضــا مالكــى در شــوراى برنامه ريزى 
اســتان افزود: اين بودجه در قالب 32 فصل 
و 102 برنامــه و حــدود 4000 پروژه توزيع 
اعتبار مى شــود كه بعد از ابالغ به كميته هاى 
برنامه ريزى شهرســتان به اســتناد ماده 44 
قانون تنظيم، پروژه ها مصوب و به دستگاه هاى 
اجرايــى ابــالغ و موافقتنامــه نيــز مبادله 

مى شود.
وى ادامــه داد: 360 ميليارد تومان اعتبارات 
هزينــه اى در قالــب پنــج دســتگاه محلى 
برنامه ريزى و براســاس شاخص هاى تعيين 
شده درباره افزايش 16 تا 19 درصدى حقوق 
كاركنان كه قسمتى از آن به رفاهيات و پاداش 
كاركنان مربوط مى شــود از طريق اعتبارات 

امسال پرداخت شود.

خوزستان تا 3000 مگاوات 
كمبود انرژى دارد

اهواز- ايرنــا: مديرعامل بــرق منطقه اى 
خوزستان گفت: خوزستان تابستان امسال به 
طور قطع 2000 مــگاوات كمبود انرژى دارد 

كه در مواردى تا 3000 مگاوات هم مى رسد.
محمود دشت بزرگ افزود: امسال با توجه به 
وضعيت بارش ها و تاثيــر آن بر نيروگاه هاى 
برق-آبى خوزســتان، اين رقــم عدد تعيين 
كننده اى است كه بايد درباره آن تصميم گيرى 

و برنامه ريزى شود.
وى اذعــان كــرد: تصميماتــى از جملــه 
كاهــش ســاعات ادارى مطرح شــده كه در 
جلســه اى با حضور معاون وزير نيرو، استاندار 
خوزســتان در ايــن زمينه تصميــم گيرى 

مى شود.
مديرعامل برق منطقه اى خوزستان استفاده 
از نيروگاه هاى كوچــك در ادارات را از ديگر 
اقدام ها براى افزايش توليد انرژى عنوان كرد 
و گفــت: اين نيروگاه ها در زمان پيك مصرف 
بــراى كمك به تأمين برق شــبكه وارد مدار 

مى شوند.

خبر

گلستان 20 هزار 
حلقه چاه مجاز و 
15 هزار حلقه چاه 
غير مجاز دارد كه از 
چاه  هاى مجاز استان 
يك ميليارد و 20 
ميليون متر مكعب 
آب برداشت مى شود

بــــــــرش

آشنايى با آداب و رسوم مردم جنوب در ماه مبارك رمضان 

«گرگيعان» شهد ماه مبارك رمضان در كام كودكان خوزستانى

گزارش

 اهواز-قدس   مــاه مبارك رمضان در كنار 
لحظات زيباى دعا و نيايشــش آداب و رســوم 
خاصى دارد. برخى از اين آداب و رسوم در ميان 
اكثر هموطنان و اقوام كشورمان عموميت داشته 
و برخى نيز مختص به منطقه و استانى خاص 

دارد.
در اين بين خوزستانى ها در ماه مبارك رمضان 
رســم هايى دارند كه بيشتر خاص اين منطقه 
است و اكثراً نيز آداب و رسومى كهن محسوب 
مى شود كه از گذشــتگان براى امروزى ها و از 
امروزى ها براى نسل آينده به يادگار مانده است.

يكى از اين مراسم كه هرساله با فرا رسيدن نيمه 
ماه مبارك رمضان و در شب تولد كريم اهل بيت 
حضرت امام حسن مجتبى(ع) برگزار مى شود، 

جشن گرگيعان است.
اين جشــن مختص كودكان است و عموماً در 
شــهرهاى جنوبى استان خوزســتان و در بين 

مردم عرب زبان اين استان اجرا مى شود.

 ريشه كلمه گرگيعان
در خصوص ريشه كلمه گرگيعان تعابير متعددى 
وجود دارد كه از جمله آن ها قرع الباب است كه 
معنى در زدن را مى دهــد علت اين نام گذارى 
نيز حضور كــودكان درب خانه ها براى گرفتن 
شيرينى است. البته تعابير و معناهاى ديگرى نيز 
براى اين كلمه وجود دارد كه قره العين به معنى 

شادى و سرور ازجمله اين معناهاست.

 اجراى مراسم گرگيعان
در شــب پانزدهم ماه مبارك رمضان و پس از 
افطار كودكان با پوشــيدن لباس هاى محلى از 

جمله دشداشه براى پسران و عبا براى دختران 
به دســته هاى چند نفره تقسيم مى شوند و در 

محله هاى خود به راه مى افتند.
اين كودكان در ضمــن حركت خود از خانه اى 
به خانه ديگر به محض رســيدن به در هر خانه 
شعر گرگيعان و گرگيعان و اجينه و اجينه حل 
اكيس و انطينا (ما آمديم- كيســه را بازكن و 
شرينى بده) را ســروده و از صاحب خانه طلب 
شــيرينى و عيدى مى كنند. پــس از گرفتن 
شــيرينى از صاحب خانه نيز براى تشكر از وى 
سرود گرگيعان و گرگيعان - اهللا ايخلى اوليدكم 
( خدا بچه هايتان را نگه دارد ) را سر مى دهند و 

به خانه بعدى قدم مى گذارند.
اين مراسم تا زمانى كه كودكان همه در خانه هاى 

محله را زده و شيرينى بگيرند ادامه مى يابد.

از ســوى ديگر بزرگ ترها با علم به اين مراسم 
كهن از شب قبل شــيرينى يا عيدى بچه ها را 
آمــاده كرده تا به محض اينكه در خانه را بزنند 

آن ها را با دست پر بدرقه كنند.

 اعتقاد مردم در خصوص گرگيعان
مصادف شدن جشــن گرگيعان با شب والدت 
امام حســن مجتبى(ع) سبب شــده است تا 
بسيارى از مردم ريشــه اين رسم قديمى را به 
تولد امام حسن مجتبى (ع) و خوشحالى رسول 

خدا(ص) براى تولد اولين نوه اش بدانند.
بر اين اســاس اعتقاد براين اســت كه مردم با 
گفتن «قرة العين» به در منزل حضرت على(ع) و 
حضرت فاطمه زهرا(س) رفته تا تولد سبط اكبر 

را به آن ها تبريك بگويند.

همين نيز زمينه اى براى برگزارى جشن نيمه 
ماه رمضان شد جشنى كه تا امروز نيز ادامه دارد 
و هرساله با فرا رسيدن نيمه ماه مبارك رمضان 

برپا مى شود.

 گرگيعان در كشورهاى ديگر
مراســم گرگيعان عالوه بر استان خوزستان در 
برخى ديگر از كشورهاى عربى نيز اجرا مى شود.
مــردم عراق اين مراســم را با عنــوان ماجينه 
مى شناسند، كويتى ها به آن قريقعان مى گويند، 
در بحرين اين مراسم با نام «قرقاعون» و در قطر 

نيز با نام «قرنقعوه» شناخته مى شود.
عمانى ها نيز با گفتن «قرنقشوه» و اماراتى ها با 
«من حق الليله» به اســتقبال مراسم گرگيعان 

مى روند. 

خبر

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

عزت اهللا ضرغامى: عده اى با ماسك انقالبى اهداف دشمن را به پيش مى برند  اعتماد: عضو شوراى عالى فضاى مجازى گفت: دشمن اگر بخواهد اهداف مورد نظرش براى براندازى نظام در كشور 
ما را دنبال كند، حتماً از طرق مختلف اقدام مى كند؛ حتى يكى از معانى نفوذ هم همين است؛ اينكه با ماسك انقالبى و چهره اى موجه و دلسوز نظام وارد حاكميت شود و اهداف دشمن را در فاصله سازى ها به پيش 

برد. بنابراين بايد با زيركى و كارشناسى فراتر از نگاه هاى سياسى و حزبى به مسئله نفوذ ورود و مؤثر عمل كنيم. دشمن ممكن است با هر نقابى ظاهر شود و در برخى حوزه ها با نقاب خودى بهتر مى تواند كار كند.

نادر طالب زاده درباره اتهام جديد به ايران درباره 11سپتامبر:
فرصتى براى نشان دادن پشت پرده آمريكا

 12 چهارشــنبه  جهان نيــوز: 
ارديبهشــت، يك دادگاه آمريكايى 
دولت ايران را بــه پرداخت غرامت 
به بازماندگان قربانيان حمالت 11 
ســپتامبر ســال 2001 در آمريكا 
محكوم كرد. «جورج دانيلز»، قاضى 
دادگاه بخش يــك منطقه جنوبى 
نيويورك، شكايت حدود 1000 نفر 

از بازماندگان كشته شــدگان حمالت 11 سپتامبر عليه «جمهورى اسالمى 
ايران، ســپاه پاسداران و بانك مركزى ايران» را وارد دانست و در مجموع با 

پرداخت مبلغ 6ميليارد دالر غرامت به آنان موافقت كرد. 
مقام هاى جمهورى اســالمى ايران تا اين لحظه پاسخى به اين حكم دادگاه 
نداده اند و اين در حالى است كه تا دو روز ديگر فرصت اعتراض به اين حكم 

از دست مى رود. 
در همين راســتا نادر طالب زاده محقق و پژوهشــگر غرب گفته است: اين 
اولين بارى نيست كه آمريكا در مورد موضوع 11 سپتامبر اقدام كرده است. 
سال گذشته هم همين كار را كردند كه ايران هم اقدامى نكرد، آن ها نزديك 
به 10/5 ميليارد دالر ايــران را محكوم به غرامت كردند و با وجود توهينى 

هم كه شد ايران پاسخى نداد. 
او همچنين پيشــنهادى براى مقابله با اين رفتــار آمريكا ارائه داده و گفته 
است:  11سپتامبر، پاشنه آشــيل آمريكاست. 11 سپتامبر نقشه اسرائيل و 
CIA بوده اســت. خيلى از مردم آمريكا جزئيات را نمى دانند اال متخصصان 
فنى كه آن ها هم اجازه صحبت ندارند.  اگر فردى بخواهد در ادارات آمريكا 
استخدام شود، يكى از سؤاالتى كه مى پرسند در مورد 11 سپتامبر است، اگر 
غيــر از قرائت و روايت  آن ها مطرح كنيد و بگوييد اين توطئه بوده و اجازه 

ندادند كه موضوع بررسى شود، قطعاً استخدام نخواهيد شد. 
تــا االن اعتراضى نكرديم چون دوگانگى در وزارت خارجه ما مشــكل پيش 
آورده است. فرصت ها از دست مى روند. با توجه به روشن شدن افكار عمومى، 
اين بار اين موضوع رها نخواهد شــد. ما راه هاى مختلفى داريم، كه فعًال در 
قدم اول بايد يك اعتراض بكنيم. چند گروه حقوقدان مشــهور و مســلط به 
11 ســپتامبر هم به ايران پيشــنهاد دادند كه به نمايندگى از ايران كار را 

دنبال كنند. ايران اكنون فرصتى دارد كه پشت پرده آمريكا را نشان دهد.

پشت پرده طرح مجدد نام عارف براى رياست مجلس
جهان نيوز: زمان زيادى تا برگزارى 
مجلس  رئيســه  هيئت  انتخابــات 
شوراى اســالمى باقى نمانده است. 
انتخاباتى كه در آن تكليف هدايتگرى 
يك سال آينده اين مجلس مشخص 
مى شود. در دو سال گذشته مجلس 
دهم، على الريجانى قدرت بى رقيب 
مجلس بوده و نمايندگان مجلس به 

وى براى در دست گرفتن ســكان هدايت خانه ملت اعتماد كرده اند. در سال اول 
تنها در انتخابات هيئت رئيسه موقت مجلس عارف و الريجانى به رقابت با يكديگر 
پرداختند كه از آن مى توان به تنها رقابت اين دو سال مجلس بر سر صندلى رياست 
اشاره كرد، وگرنه باقى اين رقابت ها الريجانى بى رقيب براحتى بر صندلى رياست 
تكيه زد. شكســت عارف البته فقط شكست وى نبود، بلكه شكست اصالحات در 
مجلســى بود كه رســانه هاى اين جريان مدعى بودند پيروز انتخابات آن هستند. 
اما رئيس فراكســيون اميد در اين رقابت شكســت خورد تا عيار واقعى اصالحات 
در مجلس دهم سنجيده شود. امســال نيز چهار سناريو براى مطرح شدن دوباره 
نام عارف عنوان مى شــود:1- مخالفت با الريجانى 2- امتيــاز گيرى از الريجانى 

3-سوزاندن عارف و 4- راضى كردن افكار عمومى.

ميز خـــبر

 سياست  نشست غيرعلنى مجلس روز 
گذشته با حضور وزير اقتصاد و رئيس كل 

بانك مركزى برگزار شد.
در نشســت غيرعلنى كه بــا محوريت 
اوضاع اقتصادى كشور از ساعت 9صبح 
تــا 12برگزار شــد، اوضــاع اقتصادى 
كشــور بخصوص تورم، ركود اقتصادى 
و نقدينگى بررســى شد. به گفته رئيس 
كميســيون ويژه حمايت از توليد ملى 
مجلس، سيف (رئيس كل بانك مركزى) 
و كرباسيان (وزير اقتصاد) هم در نشست 

غيرعلنى مجلس حضور داشته اند.
حميد رضا فوالدگــر ادامه داد: در كنار 
مشــكالت اقتصادى، بررســى اقدامات 
در زمينه مبارزه بــا قاچاق كاال و ارز از 

محورهاى  ديگر نشست غير علنى بود.
همچنين على الريجانــى در توضيحى 
دربــاره نشســت غيرعلنى گفــت: بين 
بانــك مركزى، وزارت اقتصــاد و مركز 
پژوهش هــا همگرايى خوبى وجود دارد. 
به گفته رئيس مجلس در اين نشســت 
درباره همــكارى هاى بانكى كشــور و 
برخى اصالحاتى كه بايد در ساختار آن 
ها صورت گيــرد تا به توليد ملى كمك 

كند هم صحبت شده است.
الريجانى ادامه داد: كارشناســان مركز 
پژوهش هــاى مجلس در اين جلســه 
مباحثــى در مورد مشــكالت بانك ها، 
اســتقالل بانك مركزى و اصالحاتى در 

قانون بانكدارى مطرح كردند.
بهروز نعمتى، ســخنگوى هيئت رئيسه 
مجلس هم درباره اين نشست در جمع 
خبرنگاران گفت: با توجه به مشــكالتى 
كه در مجموعه هاى اقتصادى وجود دارد 
هيئت رئيسه مجلس تصميم گرفت كه 
از وزيــر اقتصاد و دارايــى و رئيس كل 
بانك مركزى دعوت كند تا در نشســت 
اقتصادى كشور  غيرعلنى درباره مسائل 

گزارشى به نمايندگان ارائه دهند.
سخنگوى هيئت رئيسه مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه مركز پژوهش هاى 
مشــكالت  درباره  گزارشــى  مجلــس 

اقتصادى كشــور تهيه كرده كه در اين 
نشست ارائه شد، افزود: چند مشكل به 
توليدى  اصلى بخش هاى  عنوان مشكل 
كشــور مدنظر قرار گرفت كه تعدادى از 
اقتصادى  تخصص هــاى  كه  نمايندگان 
دارند مطالبى در اين باره عنوان كردند.

 بانك هاى سرمايه گذارى
 ايجاد مى شود

وى ادامــه داد: در نهايت جمع بندى بر 
اين شــد كه با توجه به فضايى كه امروز 
در كشــور وجــود دارد بانــك مركزى 
تســهيالت الزم را بــراى رونــق توليد 
در اختيــار توليد كننــدگان قــرار دهد 
كه در اين راســتا مقرر شــد بانك هاى 
ســرمايه گذارى در كشور ايجاد شود كه 

اين وظيفه را برعهده گيرند.
نماينده مردم تهران، رى، شــميرانات، 
اسالمشهر و پرديس در مجلس شوراى 
اســالمى با اشــاره به نرخ تورم كشور 
يادآور شــد: در اين راستا بانك مركزى 
مكلف شد ساز و كارى را مشخص كند 
كه نقدينگى موجود در سطح جامعه را 

به سمت توليد حركت دهد.

 اصالح ساختار بانك مركزى
وى با بيان اينكه ســاختار بانك مركزى 
بايد اصالح شود، افزود: در مجموع بانك 

مركزى و كميسيون اقتصادى مأموريت 
يافتند مشــكالت را ســامان دهند كه 
با تمهيــدات مجلس و دولت  اميدوارم 
بــا ايجاد يــك وحدت رويه مشــكالت 

اقتصادى كشور رفع شود.
سخنگوى هيئت رئيسه مجلس شوراى 
اسالمى با بيان اينكه بحث ارز در جلسات 
مختلف مجلس مورد بررسى قرار گرفته 
اســت، تصريح كرد: در نشســت امروز 
مجلس مسائلى چون ركود مجموعه هاى 
توليدى، تورم نقطه اى، نقدينگى و سوق 

آن به سمت توليد مطرح شد.
سخنگوى هيئت رئيسه مجلس شوراى 
اســالمى همچنين گفت: موضوع بعدى 
كه در نشست غيرعلنى مجلس شوراى 
اسالمى با وزير اقتصاد و رئيس كل بانك 
مركزى مطرح شد مسئله ساختار بانك 
مركزى است، نكته مدنظر اين است كه 
اين ســاختار نيازمند اصالح است و بايد 
اين اقدام انجام شــود و در مجموع قرار 
بر اين شــد كه بانك مركزى به همراه 
كميســيون اقتصادى مجلس شــوراى 
اســالمى مشكالت موجود را با همكارى 

يكديگر ساماندهى كنند.
بهروز نعمتى در پاســخ به اين پرسش 
كه در اين نشست غيرعلنى در خصوص 
بــازار ارز و التهابات اخيــر اين بازار نيز 
مسائلى مطرح شد يا خير گفت:  موضوع 

ارز در جلسات پرشمارى مطرح شده اما 
بحثى كه در نشست غيرعلنى مطرح بود 
مسئله مشكالت كشور و ركود تورمى و 
تــورم نقطه اى كه در برخى مواقع ظاهر 
مى شود بود. همچنين مبحث نقدينگى 
موجود در بازار و چگونگى ســوق آن به 
ســمت توليد نيز در اين نشست مطرح 

شد.

 نگاهى كوتاه به نشست علنى
در ادامه و با علنى شدن نشست مجلس، 
گزارش كميســيون قضايــى و حقوقى  
در مورد اليحه الحــاق دولت جمهورى 
اســالمى ايران به كنوانســيون سازمان 
ملل متحد براى مبارزه با جرايم سازمان 
يافته فرا ملى، اعاده  شــده از شــوراى 
نگهبــان مورد بررســى قــرار گرفت و 
همچنين گزارش كميسيون امنيت ملى 
و سياست خارجى در مورد اليحه  الحاق 
دولت جمهورى اسالمى ايران به پيمان 
مودت و همكارى در جنوب شرقى آسيا 
كه پيش از اين از سوى شوراى نگهبان 

بود  اعاده شده  به مجلس 
قرائت شد.

 سؤال نماينده مشهد 
از وزير اطالعات

در نشست ديروز همچنين 
فــرار معــاون بين الملــل 
زيســت  محيط  ســازمان 
كشور، محمود علوى (وزير 
اطالعات) را با اعالم وصول 
سؤال ملى كريمى قدوسى و 
سه نماينده ديگر به صحن 

علنى مجلس كشاند.
كاوه مدنى، معاون بين الملل 
حفاظت از محيط زيست بود 

كه پس از مطرح شــدن اتهامات او درباره 
جاسوســى به خارج از كشــور رفت و در 
همانجا از كارش اســتعفا داد و متن آن را 
براى سازمان فكس كرد. او ديگر به كشور 

بازنگشت.

نشست غيرعلنى مجلس با حضور وزير اقتصاد و رئيس كل بانك مركزى برگزار شد

100 پرونده تخلف  انتخاباتى بررسى مشكالت اقتصادى پشت درهاى بسته
بررسى و تاكنون 6  نفر 

محكوم شده اند

ميزان: عباس پوريانى رئيس دادگاه هاى عمومى 
و انقالب تهران از صدور محكوميت براى 6 نفر در 
پرونده جرايم انتخاباتى خبــر داد. وى ادامه داد: 
جرايم انتخاباتى بيش از 100 پرونده دارد كه از 
اين تعداد پرونده  براى 6 نفر قرار محكوميت صادر 
و تعدادى از پرونده ها منجر به صدور رأى برائت 
شده است و تعداد اندكى هم در حال رسيدگى 
است. پوريانى رئيس دادگاه هاى عمومى و انقالب 
تهران خاطرنشان كرد: رسيدگى به پرونده جرايم 

انتخاباتى همچنان ادامه دارد. 

كنگره «اعتماد ملى» از سوى 
وزارت كشور تأييد نشد

مهر: حســن اكبرى مشاور معاون سياسى وزير 
كشور از تأييد نشدن فرايند برگزارى كنگره حزب 
اعتماد ملى از ســوى وزارت كشور خبر داد. به 
گفته وى درگيرى هايى كه در كنگره حزب اعتماد 
ملى رخ داد، از قبل قابل پيش بينى بود؛ به همين 
دليــل براى جلوگيرى از بروز اين درگيرى ها، به 

اعضاى اين حزب مشورت داديم اما مؤثر نبود. 
اكبرى با اشاره به گزارش نماينده وزارت كشور 
از كنگــره حــزب اعتماد ملى گفــت: در اين 
گزارش آمده است كه انتخابات اعضاى شوراى 
مركزى حزب اعتماد ملى، به دليل اختالفات 
داخلى  بــه مرحله رأى گيرى نرســيد. از نظر 
وزارت كشور، اعضاى شــوراى مركزى حزب 
اعتمــاد ملى انتخاب نشــده اند. اعضاى حزب 
اعتماد ملــى در همان كنگره روز جمعه اعالم 
كردند كــه در هفته آينده(يعنى هفته جارى) 
كنگره ديگرى براى انتخاب اعضاى شــوراى 
مركزى برگزار خواهد شد. وزارت كشور فرايند 
كنگره حزب اعتماد ملى را تأييد نكرده و اين 

كنگره بايد دوباره در روز ديگرى برگزار شود.

ذره بين

سخنگوى هيئت 
رئيسه مجلس : 

در نشست مجلس 
مسائلى چون 

ركود مجموعه هاى 
توليدى، تورم 

نقطه اى، نقدينگى 
و سوق آن به 

سمت توليد مطرح 
شد

بــــــــرش
: زمان زيادى تا برگزارى 
مجلس  رئيســه  هيئت  انتخابــات 
شوراى اســالمى باقى نمانده است. 
انتخاباتى كه در آن تكليف هدايتگرى 
يك سال آينده اين مجلس مشخص 
مى شود. در دو سال گذشته مجلس 
دهم، على الريجانى قدرت بى رقيب 
مجلس بوده و نمايندگان مجلس به 

محكوم شده اند

ارديبهشــت، يك دادگاه آمريكايى 
دولت ايران را بــه پرداخت غرامت 

 در آمريكا 
محكوم كرد. «جورج دانيلز»، قاضى 
دادگاه بخش يــك منطقه جنوبى 
 نفر 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
خون  به  را  كشورها  همه  اين  مى كنند،  جنايت  همه  اين 
مى كشند، و ادعا مى كنند كه ما نمى توانيم ببينيم كه حقوق 

بشر از بين مى رود.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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شكاف در ائتالف سعودى ضد قطر

آيا عربستان درحال منزوى شدن است ؟
 بين الملل  در آســتانه يك ســالگى تنش 
عربى- عربى، شواهد بيانگر اين است كه سياست 
عربستان ســعودى در تحريم و محاصره قطر با 
شكست مواجه شده است.تنش عربى- عربى- 
ميــان قطر و چهار كشــور عربى (عربســتان 
ســعودى، امارات، بحرين و مصر) از پنجم ژوئن 

2017 آغاز شد. 

 اردن در صدد بهبود روابط با قطر
ائتالف سعودى ضد قطر و سه كشور ديگر در اين 
روز روابط ديپلماتيك خود را با قطر قطع كرده 
و با بستن مرزهاى زمينى، هوايى و دريايى خود، 
اين كشــور را محاصره و سپس تحريم كردند. 
عربستان ســعودى براى اعمال فشار بيشتر بر 
قطر برخى از كشورهاى كوچك عربى از جمله 
اردن را نيز با خود همراه كرد.با وجود گذشــت 
يك سال، نشانه هاى شكست سياست تحريم و 
محاصره قطر بيش از هر زمان ديگرى آشــكار 
شــده است. در همين راســتا، دولت اردن طى 
روزهاى گذشته خط دريايى مستقيم بين اين 
كشــور و قطر را افتتاح كرد. هيئت هاى اردنى و 
قطرى نيز طى ماه هاى گذشته سفرهاى دوجانبه 
داشتند.نمايندگان وابسته به ائتالف اصالح كه 
توسط اخوان المسلمين اردن حمايت مى شوند 
در فوريه 2018 در نامه اى به دولت خواســتار 

بازگشت سفير اين كشور به دوحه شدند.

 اختالف ميان اردن و عربستان درباره 
فلسطين نيز آشكار شد

شــركت هاى هواپيمايى دو كشور نيز توافقنامه 
همكارى در زمينــه حقوق فضايى امضا كردند 
و حتى يك هيئــت امنيتى قطرى نيز به امان، 
پايتخت اردن سفر كرد. در همين حال، اختالف 
ميــان اردن و عربســتان ســعودى در زمينه 
فلسطين نيز آشكار شد، به نحوى كه بر اساس 

برخــى گزارش ها محمد بن ســلمان، وليعهد 
سعودى سال گذشته پادشــاه اردن را به دليل 
مخالفت با سياســت عربستان درباره فلسطين 
تهديد به مرگ كرد.در درون شــوراى همكارى 
خليج فارس نيز كشــورهاى عمــان و كويت و 
حتى امارات در عمل از سياست هاى اقتصادى 
عربستان عليه قطر پيروى نكردند. كويت و عمان 
به گفت وگوها و مبادالت خود با قطر ادامه دادند.
در همين زمينه «دومنيك دادلى»، در مطلبى كه 
در سايت «فوربس» منتشر شد، نوشت:«امارات 
نيــز با وجود اينكه در قطع روابط ديپلماتيك با 
قطر با عربستان سعودى همسو شد، اما در عمل 
به برخى از همكارى  هاى خود با قطر ادامه داد. 
گاز طبيعى همچنان از خط لوله  هاى «دلفين» 
از قطر به امارات و بعد به عمان صادر شد و قطر 
و امــارات به همكارى  هاى خــود در حوزه نفت 

ساحلى «بندق» ادامه دادند.»

 نخست وزير پيشين قطر: دشمني 
عربستان به خاطر پشيماني قطر از توطئه 

عليه ايران و يمن است
همچنين پيشــتر «حمد بن جاسم آل ثاني» 
نخست وزير سابق قطر در گفت وگو با يك شبكه 
ماهواره اي كانادايــي داليل تحريم هاي صورت 
گرفته از ســوي عربستان عليه دوحه را بررسى 
كرده بود و اعتراف كرد: قطر زماني در توطئه هاي 
كشورهاي حاشيه خليج فارس عليه ايران و يمن 
مشــاركت داشته اســت. ما توقع نداشتيم كه 
برادران ســعودي ما اين رفتار غيرقابل قبول را 
با ما داشــته باشند، اما به نظر مي رسد، رهبران 

سعودي در سياست هنوز تازه كار و بي تجربه اند.
نخست وزير ســابق قطر افزود: بله ما در برخي 
حساب و كتاب هاي سياســي خود در منطقه 
اشتباه كرديم، اما اين كار را براي جلب رضايت 
برادرانمان در حاشيه خليج فارس انجام داديم.

عربســتان از دســتورات و اقدام هاى آمريكايي 
- اســرائيلي در منطقــه به منظــور آزار ايران، 
حمايت مي كند و پــول زيادي در اين راه خرج 
مي كند. ما در حمله غيرانساني به كشور برادرمان 
يعني يمن؛ شركت داشتيم اما زماني كه از اين 
مشاركت پشيمان شديم و خواستار توقف جنگي 
شديم كه صرفاً خســارت سياسي و ميداني به 

همراه دارد، به دشمن تبديل شديم.
وي تصريــح كرد: قطر از تروريســم حمايت 
نكــرده و نمي كند و همچنــان در حال نبرد 
با تروريســم است، اما عربســتان سعودي كه 
داراي تفكر وهابي اســت، شــيوخ فتنه را در 
خدمت دارد. اغلب تروريســت ها يا ســعودي 
هستند يا در مساجد سعودي آموزش ديده اند. 
نخســت وزير ســابق قطر درباره تهديدهاي 
«محمد بن سلمان» جانشين وليعهد عربستان 
و وزير دفاع اين كشور گفت: ما به نوجوانان در 
سياست و احمق ها پاسخ نمي دهيم. دليل اين 
نتايج جنگ يمن و خســارات وارده به ائتالف 
و بويژه نيروهاي ســعودي، بي پروايي همين 
نادان اســت. اما ما طعمه راحتي نيستيم. بله 

درست است كه قطر يك كشور كوچك است، 
اما يك كشور قدرتمند و داراي جايگاه جهاني 

است.
عالوه بــر اين، كويت، قطر و عمــان از اعضاى 
شــوراى همــكارى خليج فارس با عربســتان 
سعودى درباره مســائل اصلى منطقه نيز دچار 
چنددســتگى و تناقض آشكارى شدند كه اين 
موضوع درخصوص انتقال سفارت آمريكا از تل 
آويو به قدس و كشــتار فلســطينى  ها از سوى 
رژيم صهيونيستى مشخص شد. پس از انتقال 
سفارت آمريكا به قدس، استانبول تركيه ميزبان 
نشست فوق  العاده سازمان همكارى اسالمى در 
محكوميت اين اقدام بود كه در اين نشست امير 
قطر و امير كويت حضور داشــتند، در حالى كه 

از سران عربستان سعودى كسى شركت نكرد.
با توجه به اين تحوالت، به نظر مى  رسد اكنون 
بيش از آنكه قطر در اثر اين تنش تحت فشــار 
باشد، كشورهاى محاصره كننده قطر بخصوص 
عربستان سعودى تحت فشــار قرار دارند كه از 
ميان دو راه ادامه فشارها بر قطر يا عقب  نشينى 

از مواضع خود، يك راه انتخاب كنند.

اخبار جهان

ترامپ: ديدار با رهبر
كره شمالى در تاريخ مقرر 

برگزار مى شود

مهر: «دونالد ترامپ» رئيس جمهورى آمريكا 
براى ديدار بين آمريكا و كره شــمالى كه در 
تاريخ 12 ژوئــن (22 خــرداد) برنامه ريزى 
شده بود، اعالم آمادگى كرد. ترامپ ادعا كرد 
مدت هاســت كه مردم اين دو كشــور چشم 
انتظار اين ديدار هستند.وى در اظهاراتى گفت: 
من مطمئنم اين نشست به خوبى برگزار شده 
و نتيجه آن خلع سالح هسته اى كره شمالى 
خواهد بود.كاخ ســفيد اعــالم كرد هيئتى از 
دولت آمريكا براى برنامه ريزى اجالس سران 

اين دو كشور به سنگاپور سفر خواهد كرد.

نظاميان روس در سوريه 
كشته شدند

مهر: راشــاتودى در خبرى فورى به نقل از 
وزارت دفاع روسيه اعالم كرد كه دو نظامى 
اين كشور در ديرالزور سوريه كشته شده اند. 
بر اساس اعالم وزارت دفاع روسيه، اين افراد 
كه از مشاوران نظامى روسيه در سوريه بودند 
تروريســت ها كشته شده اند.  تيراندازى  در 
وزارت دفاع روســيه توضيح بيشترى در اين 

باره نداده است.
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رايزنى ائتالف هاى انتخاباتى عراق ادامه دارد

فارس: پس از برگزارى انتخابات پارلمانى 
عراق در 12 مى (22 ارديبهشت) و حتى 
پيش از اعالم نتايج نهايى، رايزنى گروه ها 
و ائتالف هــاى مختلــف براى تشــكيل 
فراكسيون اكثريت و انتخاب نخست وزير 

آغاز شد.
«نهال قبانى» طى يادداشتى كه در پايگاه 
خبرى «العرب اليوم» منتشــر شد، نوشت: پارلمان عراق تالش دارد تا تصميمى 
قاطع درباره انتخابات برگزار شده بگيرد و اين تصميم تا سطح تصويب قانونى براى 
ابطال نتايج يا بازشــمارى دستى آرا حداقل براى پنج درصد آراى ريخته شده به 

صندوق ها و ابطال نتايج انتخابات برگزار شده در خارج از كشور پيش رفته است.
طبق اين يادداشــت، ناظران سياســى بر اين باورند كه اين اقدام با هدف تغيير 
معادالت جارى پس از اعالم نتايج رسمى انتخابات صورت مى گيرد تا به «مقتدى 
صدر» رئيس ائتالف «سائرون» و «حيدر العبادى» نخست وزير و رئيس ائتالف نصر 
كه به ترتيب رديف اول و سوم را در جدول اعالم نتايج كسب كرده اند، اجازه ندهند 

براى تشكيل فراكسيون اكثريت با يكديگر همپيمان شوند.
العرب اليوم با اشاره به اين فضاى جارى در عرصه سياسى عراق در ادامه يادداشت 
از رايزنى هاى مستمر گروه ها و طرف هاى سياسى عراق براى تشكيل فراكسيون 
اكثريت خبر داد و نوشت: ائتالف هاى ســائرون و نصر با ائتالف هاى «الفتح» به 
رهبــرى «هادى العامــرى» و «دوله القانون» به رهبرى «نــورى المالكى» وارد 
منازعه اى جدى  شده اند و اين امر كامل علنى شده است. تالش هايى براى ايجاد 
شكاف در ائتالف نصر صورت گرفت و حتى اعالم شد كه حزب «الفضيله» از اين 
ائتالف خارج شــده كه تكذيب شــد و ائتالف الفتح نيز تالش كرد تا طرف هاى 
جديدى را جذب كند تا كرســى هايش از ائتالف ســائرون پيشى گيرد و در رده 
نخست  قرار گيرد. از سوى ديگر يك منبع آگاه سياسى كه خواست نامش فاش 
نشود، درباره مهم ترين نامزدهاى احتمالى پست  نخست وزير اطالعاتى ارائه داد و 
اظهار داشــت: بيشترين شانس را «حيدر العبادى» نخست وزيرى كنونى عراق و 
رئيس دفتر سياســى حزب الدعوه دارد و پس از او «فالح الفياض» مشاور امنيت 
ملى و «قصى الســهيل» از رهبران ســابق جريان صدر و معاون دو دوره پيش 
پارلمان مطرح هستند. «محمد شياع الســودانى» وزير كار و امور اجتماعى و از 
رهبران حزب «دعاه العراق» جناح «خضير الخزاعى» از ديگر گزينه هاى نامزدى 
براى نخست وزيرى است. وى افزود: جريان صدر اسم «على دواى» استاندار كنونى 
«ميسان» را براى نخست وزيرى پيشنهاد داد اما اين پيشنهاد را پس گرفت و نام 
«جعفر الصدر» پسرعموى مقتدى و پسر «محمد باقر الصدر» را كه در سال 1980 

به دست صدام اعدام شد، مطرح كرد.
پيشــنهاد جعفر الصدر بسيار غافلگير كننده بود بويژه كه وى پس از پيروزى در 
انتخابات ســال 2010 از ائتالف دوله القانون، پروســه سياسى عراق را تحريم و 

سپس استعفا كرد.

حمله توپخانه اى رژيم صهيونيستى به نوار غزه 
العالم: ارتش رژيم صهيونيستى شهر خان 
يونــس در جنوب نوار غزه را هدف حمله 
توپخانه اى قرار داد و بر اثر آن دو شهروند 
فلسطينى شهيد و شمارى ديگر زخمى 

شدند.
شــاهدان و منابع آگاه اعالم كردند ارتش 
رژيم صهيونيستى در اين حمله توپخانه اى 

يك مركز ديده بان مقاومت در شرق خان يونس را هدف قرار داده است.
از آغاز راهپيمايى هاى بازگشت در 30 مارس (10فروردين) تاكنون، بيش از 120 

تن از جمله 14 كودك در غزه شهيد شده اند.

حمله موشكى يمنى ها به مواضع منصور هادى
العالم: يگان موشكى يمن محل تجمع مزدوران وابسته به عبد ربه منصور هادى 
رئيس جمهور مستعفى و فرارى يمن را در ساحل غربى با موشك بالستيك قاهر 

2 هدف قرار داد.
همچنين نيروهاى وابسته به رژيم اشغالگر امارات و عناصر مسلح مخالف حضور 

آنان (نظاميان اماراتى ) در المنصوره در استان عدن در جنوب يمن درگير شدند.

حمله جنگنده هاى سعودى 
به ساختمان شركت نفت در صنعا

العالم: جنگنده هاى ائتالف متجاوز سعودى در دو نوبت ساختمان شركت نفت در 
خيابان الستين در صنعا را بمباران كردند.

در اين حمالت پنج نفر از جمله يك زن به شهادت رسيدند. همچنين 11 تن ديگر 
زخمى شدند كه در ميان آن ها شمارى كودك به چشم مى خورد.
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روزنامه هاى جهان

اى بى سى
روزنامه اى بى سى، پرتيراژترين 
با  اســپانيا  روزنامــه چاپ 
صفحه  تمــام  اختصــاص 
نخســت خــود بــه لحظه 
قهرمانى  بــردن جــام  باال 
مادريد،  رئــال  فوتبال  تيم 
قهرمانى ايــن تيم در ليگ 
قهرمانــان اروپــا را بازتاب 

داده است. 
اين روزنامه با تيتر «افســانه رئال مادريــد» موفقيت هاى 
چشــمگير اين باشگاه مشهور در كســب سومين قهرمانى 
پياپى اروپا كه سيزدهمين قهرمانى آن ها در قاره سبز است 

را مورد ستايش قرار مى دهد.

ويك
هفته نامــه ويك در تازه ترين 
شــماره خود در مصاحبه اى 
ژنرال  ســراغ  به  اختصاصى 
رقيب  و  ســناتور  مك كين، 
اوبامــا در انتخابات رياســت 
جمهورى آمريــكا رفته و در 
خصوص مسائل مختلف حال 
حاضر اين كشور به گفت و گو 

پرداخته است. مك كين در اين مصاحبه، به عنوان آخرين پيغام 
به مــردم آمريكا، از ترس و نگرانى خود براى از دســت رفتن 
تمامى هدف ها و آرمان هاى اين كشور اخطار مى دهد. اين نشريه 
انتخابات اخير عراق را نيز در گزارشى با تيتر «چرا عراقى ها به 

تغيير رأى دادند؟» منتشر كرده است.

ساندى تايمز
گزارشــى  در  تايمز  روزنامه 
به همه پرســى قانون سقط 
جنيــن در كشــور ايرلنــد 
پرداخته و نه تنها نتيجه آن 
را عليه سياست هاى ترزا مى، 
 نخســت وزير بريتانيا ارزيابى 
كــرده، بلكه تالش مردم اين 
كشور براى اصالحات قانونى 

را شــروع تالش ها براى تغيير در تمامــى بريتانيا مى داند. اين 
روزنامه همچنين نگاهى به آزادى مافياى مواد مخدر در بريتانيا 
با كمك مخفى كارى هاى پليس اين كشور انداخته و همچنين 
برگزارى سر موعد انتخابات پارلمانى اتحاديه اروپا را بدون توجه 

به خروج بريتانيا قطعى مى داند.

روزنامه اى بى سى، پرتيراژترين 
با  اســپانيا  روزنامــه چاپ 
صفحه  تمــام  اختصــاص 
نخســت خــود بــه لحظه 
قهرمانى  بــردن جــام  باال 
مادريد،  رئــال  فوتبال  تيم 
قهرمانى ايــن تيم در ليگ 
قهرمانــان اروپــا را بازتاب 

هفته نامــه ويك در تازه ترين 
شــماره خود در مصاحبه اى 
ژنرال  ســراغ  به  اختصاصى 
رقيب  و  ســناتور  مك كين، 
اوبامــا در انتخابات رياســت 
جمهورى آمريــكا رفته و در 
خصوص مسائل مختلف حال 
حاضر اين كشور به گفت و گو 

گزارشــى  در  تايمز  روزنامه 
به همه پرســى قانون سقط 
جنيــن در كشــور ايرلنــد 
پرداخته و نه تنها نتيجه آن 
را عليه سياست هاى ترزا مى، 
 نخســت وزير بريتانيا ارزيابى 
كــرده، بلكه تالش مردم اين 
كشور براى اصالحات قانونى 

پيشخوان/  امير محمد سلطان پور

خبرى «العرب اليوم» منتشــر شد، نوشت: پارلمان عراق تالش دارد تا تصميمى 

يك مركز ديده بان مقاومت در شرق خان يونس را هدف قرار داده است.
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