
 

سيره  امام حسن رفع فقر بود
 معارف    كمك به فقرا و توجه به كرامت انســانى يكى از رفتارهاى  آيت اهللا حبيب اهللا احمدى در گفت و گو با قدس آنالين:

فردى است كه آثار اجتماعى آن در زندگى مستمندان و ساير افراد قابل 
بررسى و توجه است. امام حسن مجتبى(ع) به دليل كمك هاى فراوان به 

 ............ صفحه 11نيازمندان و ايجاد اشتغال براى افراد...

«هفتى» كه 
نمى گذارند «نود» شود هديه اى براى زوج هاى جوان

رئيس صداوسيما 
در فهرست تحريم آمريكا

15 3 2
واكاوى اما و اگرهاى ادامه برنامه سينمايى «هفت»  معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى

 10 هزار وام خريد جهيزيه اعطاء مى كند 
آمريكا 6 شهروند و 3 نهاد ايرانى ديگر را تحريم كرد
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 ............ صفحه 4

 همزمان با خروج شركت سوئيسى، زنگنه از اعالم زمانبندى شركت نفتى اروپايى براى رفتن از ايران خبر داد 

توتال فرانسوى دوباره با عهدشكنى مى رود

قدس در مصاحبه با  
احمد توكلى بررسى مى كند

گرانى با نرخ 
تورم اعالمى 
جور درنمى آيد

 اقتصاد   شــركت سوئيسى اســتدلر ريل به علت خروج آمريكا از برجام و اعمال مجدد 
تحريم ها عليه ايران، قرارداد 1/4 ميليارد دالرى ريلى خود با ايران را لغو كرد. اين شــركت 
در پايان ماه فوريه، توافقنامه اى با تهران براى تحويل 960 واگن مترو امضا كرد. هرچند اين 
شــركت بعدا انعقاد هرگونه قرارداد با ايران را تكذيب كرد اما اعالم كرد كه تنها در مناقصه 
عمومى شركت كرده است. با اين حال، مقامات استدلر ريل اخيرا در مصاحبه اى اذعان كردند 
كه اين قرارداد به صورت انحصارى ميان اين شركت و سازمان توسعه نوسازى صنعتى ايران 

(ايدرو) به امضا رسيده بود. پيتر جنلتن، رئيس بخش فروش استدلر ريل...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
ميثم ظهوريان

جيل كربى در مقاله اى با عنوان «چه زمانى مى خواهيم از خواب بيدار شده و 
اين حقيقت را قبول كنيم كه آموزش مسائل جنسى نه تنها مانع حامله شدن 
دختران نوجوان نيست بلكه يكى از علل آن است » در روزنامه انگليسى ديلى 
ميل اين گونه بيان مى كند: هر چه بيشــتر با نوجوانان درباره روابط جنســى 

صحبت كنيد، آن ها روابط جنسى بيشترى خواهند داشت ...

از قضا «آموزش جنسى» صفرا فزود

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 4

 اقتصاد   قيمت كاالها و محصوالت بخصوص 
مواد غذايى كه نقش عمده اى در ســبدمصرفى 
خانورهاى كم درآمــد و كارگران دارد، همچنان 
بدون ضابطه در حال افزايش است به طورى كه 
كارشناسان اقتصادى و نمايندگان مجلس با انتقاد 

شديد از گرانى هاى اخير ...

جليلى، نماينده رهبر انقالب 
در شوراى عالى امنيت ملى:

چرا مذاكره موشكى  
با فرانسه 

تكذيب نمى شود؟

در نشست تجربه ماندگار 
با حضور واليتى تشريح شد

5 پيشنهاد براى 
مقابله با نقض 

عهد آمريكا
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2

درپرونده قدس درباره مهمترين 
محفل شعر كشور مى خوانيد 

جلسه شاعران 
با رهبر انقالب 

چگونه پا گرفت
 ............ صفحه 14
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

اجراى 20 هزار پروژه محروميت زدايى در سيستان و بلوچستان مهر: فرمانده نيروى زمينى سپاه گفت: حدود 20 هزار پروژه محروميت زدايى در سال هاى اخير توسط نيروى زمينى سپاه در 
سيستان و بلوچستان اجرا شده و تالش در اين مسير همچنان ادامه دارد. سردار محمد پاكپور در حاشيه اهداى يك هزار سرويس جهيزيه به عروس و دامادهاى شيعه و سنى سيستان و بلوچستان، در حسينيه 

«عاشقان ثاراهللا» زاهدان، اظهارداشت: اين جهيزيه هايى كه تهيه شده همه از كاالهاى ايرانى و در راستاى حمايت از كارخانه داران ايرانى است.

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

 اخبار مشاور رهبر معظم انقالب در امور 
بين الملل پنج پيشنهاد مهم براى مقابله با 

نقض عهد آمريكا ارائه داد.
على اكبر واليتى در نشست «تجربه ماندگار» 
كه ديروز با هدف بازخوانى و تبيين سخنان 
و مواضع رهبر معظم انقالب درباره برجام 
در مؤسسه پژوهشــى - فرهنگى انقالب 
اســالمى برگزار شــد، با آسيب شناسى 
روند انجام مذاكرات هســته اى و با اشاره 
به تجربيات تاريخى از عهدشكنى آمريكا 
و كشورهاى غربى در تعامالت بين المللى 
با ايران پيش از پيروزى انقالب اســالمى 
و پس از آن، براى عبور از شــرايط فعلى 
و تبيين افق هاى پيش رو، پنج پيشــنهاد 
مهم براى تقويت توان هسته اى جمهورى 
اســالمى و مقابله با نقض عهد آمريكا در 

برجام ارائه داد.

 UF6 بايد راه اندازى شود
وى تأكيد كــرد: مــا UF6(هگزافلورايد 
اورانيــوم) را مى توانيم راه بيندازيم كه در 
70 درجــه به حالــت گاز 
درمى آيد و قابليت چرخاندن 
سانتريفيوژ براى غنى سازى 

دارد. 
خواســتار  همچنيــن  وى 
ســاخت و بــه كارگيــرى 
موتورهاى نيرومند هسته اى 
زيردريايى   و  براى كشتى ها 
از  يكــى  گفــت:  و  شــد 
خاصيت هاى ايــن موتورها 
آن است كه يك زيردريايى 
با چنين موتورى مى تواند دو 
سال زير آب بماند. در حالى 
كه با سوخت هاى ديگر بايد 
هر چند روز يك بار بيرون از 

آب بيايد و سوخت گيرى كند.
وى افزود: رئيس جمهور در زمينه راه اندازى 
موتورهاى هسته اى دســتور خوبى داده 
اســت و آقاى صالحى مأمور پيگيرى آن 

است كه بايد در اين زمينه سرعت بيشترى 
داشته باشد.

واليتى با اشاره به اينكه اين پيشنهادها در 
عين حال كه مى تواند پاسخى به نقض عهد 
آمريكا باشد، شائبه نقض برجام هم ندارد، 
افزود: ما مى توانيــم ايزوتوپ پايدار توليد 
كنيم كه حكايــت از قدرت ما مى كند اما 

براى تسليحات نيست.

 پيگيرى به كارگيرى الياف كربن
وى پنجمين پيشــنهاد خود براى تقويت 
توان هســته اى را به كارگيرى الياف كربن 
در ايــن صنعت عنوان كــرد و گفت: اين 
موضوعــات هيچ منعى بر اســاس برجام 
ندارد. اگــر بخواهيــم IR6 و IR8 را به 
كارگيــرى كنيم ديگر با اســتفاده از فلز 
معمولى نمى شود بلكه بايد از الياف كربن 
استفاده كنيم كه اســتفاده هاى صنعتى 
بسيار خوبى هم دارد؛ ضمن آنكه مسئوالن 
بايد كارهاى پژوهشى مرتبط با نسل جديد 
سانتريفيوژها را پيگيرى كنند و نيازهاى 
كشــور در زمينه 190هزار ســو كه مورد 
تأكيد رهبر انقالب بود، تأمين شــود. در 
اين زمينه بايد روى سانتريفيوژهاى IR6 و 

IR8 حتماً كار شود. 
واليتى در ادامه ســخنانش با بيان اينكه 

مســئله بســيار مهم بعدى نگاه به شرق 
است، اظهارداشــت: در اين زمينه برخى 
غربگراها و غرب زده ها و جاهالن متأسفانه 
بسيار مقاومت مى كنند؛ برخى مى گويند 
روســيه در گذشته نقض عهد كرده است 
كــه بايد به آن ها گفت مگر طرف اروپايى 
همواره هر چه خواسته ايم در طبق اخالص 
گذاشته و تقديم كرده است! هر كشورى 
براســاس منافع ملى خودش كار مى كند. 
اما ما و روسيه و چين در جاهاى مختلفى 
منافع ملى مان با يكديگر همخوانى دارد و 
مى توانيم با هــم كار كنيم. روس ها بدون 
ترديد و با صراحت و ســرعت پيشــنهاد 
موذيانه انگليس در سازمان ملل عليه ايران 

درباره يمن را وتو كرد.
واليتى با اشــاره به ديدار مكرون و پوتين 
بعد از خروج آمريكا از برجام اظهار داشت: 
مكــرون در اين ديدار حــرف زيادى زد و 
گفت كه خوب اســت برجــام با موضوع 
موشــكى و منطقه اى درباره ايران تكميل 
شود؛ اما پوتين به صراحت به او گفت كه 
موشكى و منطقه اى هيچ ربطى به برجام 
نــدارد. كدام يــك از غربى  ها مثل پوتين 

حاضر است كه چنين كارى كند.
وى با بيان اينكه برخى ها تحت تأثير دنياى 
دوقطبى سابق و تبليغات درباره كمونيسم 

و... هستند، تصريح كرد: روسيه نه مى تواند 
و نه بنــا دارد كه به ايــران زور بگويد. با 
اين كشــور درباره مسائل دفاعى در حال 
همكارى هستيم و تقريباً هرچه خواستيم 
كم و بيش به ما داده است. اين رآكتورى 
كه روس ها درست كردند آلمانى ها قرار بود 
درست كنند كه بعد از انقالب رفتند و يك 
قدم كوچك بر نداشتند. اما روس ها رآكتور 
را درست كردند و چيزهايى به ما دادند كه 

يك پيچش را اروپايى ها نمى دهند.
واليتى افزود: چين در اوج تحريم ها با ما 
همكارى كــرد و 52 ميليارد دالر حجم 
مبادالت ما با چين بود كه البته فاصله اين 
رقم با كشــور دوم بسيار زياد است. رهبر 
معظم انقالب ســال ها قبل نگاه به شرق 
را فرمودنــد و در ديــدار با رئيس جمهور 
چين گفتند كه طالب روابط راهبردى با 
چين هستيم و آن ها نيز اين نكته را گفته 
بودند. چينى ها طالب كاركردن در پارس 
جنوبى و آزادگان هســتند؛ بنابراين نگاه 
راهبردى به شرق راحت ترين كارى است 
كه از طريق آن مى توانيم از شر قايم باشك 
بازى هــاى غربى ها خالص شــويم. نبايد 
تحت تأثير فضاسازى افرادى كه غرب گرا 
هستند و پاريس را از مسكو بيشتر دوست 

دارند قرار بگيريم.

 قدرت موشكى و منطقه اى ايران را 
به كورى چشم آمريكا حفظ مى كنيم

عضو هيئت عالى نظارت بر برجام در پايان 
در جمع بندى صحبت هايش خاطرنشان 
كرد: بايد قدرت موشــكى و منطقه اى را 
به كورى چشم آمريكا حفظ كنيم، تقويت 
هســته اى در حوزه هايى كــه محدوديت 
ندارد انجام شــود، ادامه مذاكرات براساس 
شرايطى كه رهبر معظم انقالب فرمودند 
ادامه يابد و اروپايى ها بايد تضمين دهند 
كه نفت ما را مى خرند و مشــكالت بانكى 
رفع مى شود. آمريكا نيز بايد از منطقه برود 

و منطقه را به اهلش واگذار كند.

در نشست تجربه ماندگار با حضور واليتى تشريح شد

5 پيشنهاد براى مقابله با نقض عهد آمريكا

 خدا از باعث و بانيان گرانى روزهاى اخير نگذرد كه به مردم در ماه رمضان هم 
رحم نمى كنند. دولت هم با گرانى شير و لبنيات كام ما را تلخ كرد. اين بود تدبير 

و اميد! 9150000763   
 اگــر خداى نكــرده روزى كشــور ما لطمه بخــورد از طرف صدا و ســيما 
خواهــد بود چون بر خالف نظرات ملت ايران پوشــش خبــرى و گزارش ها را 
يك طرفه ارائه مى كند. بيشــتر مردم از عملكرد صدا و ســيما ناراضى هستند. 

 9150008334
 جالب اســت! هنوز تحريم ها شــروع نشده قيمت بســيارى از كاالها بشدت 
رو به افزايش اســت و جالب تر اينكه رســانه ها هيچ كدام صدايشان در نمى آيد! 

  9150003440
 نامردى فرانسوى ها در حق مردم ما در جريان فروش خون هاى آلوده چند سال 
پيش به كشــور ما اثبات شده است و اكنون هم خروج شركت هاى اين كشور از 
جمله توتال از ايران پس از خروج آمريكا از برجام قابل پيش بينى بوده و مسئله 

جديدى نيست.9390003589  
 به وزير آموزش و پرورش پيشــنهاد مى كنم به جاى طرح بى فايده تعطيالت 
زمستانى مدارس نسبت به ريشه كن كردن سند ذلت بار 2030 در سازمان تحت 
امر خود اقدام كند كه اجراى پنهانى آن در برخى مناطق كشور سبب نگرانى شده 

است.9150000609  
  فقر، فساد، تبعيض و ناكارآمدى؛ نفس اقشار متوسط و ضعيف جامعه را بريده 
است و در مقابل عده اى مسئول دولتى و نماينده سلفى بگير به دنبال رفع حصر 

سران فتنه و رفع فيلتر تلگرام هستند.9150001495  
 يكى از نتايج تعطيلى چند ماهه ستاد مبارزه با قاچاق، تعطيلى 70 درصد از 
واحدهاى توليدى پوشاك و بيكار شــدن كارگران در اثر واردات بى رويه است. 
به نظر مى رســد دولت در جهت تأمين منافع واردكنندگان كه بيشتر فرزند يا 
نزديكان خودشان هستند هيچ توجهى به وضعيت كارگران و توليد ملى ندارد. 

  9150001496
  آقاى عراقچى چند شب پيش در يك برنامه تلوزيونى اعالم كرد كه ما در قضيه 
برجــام آمريكا را منزوى كرديم؛ اين جمالت دردى از جامعه دوا نمى كند. طرف 
مستكبر هم به اين حرف ها اهميتى نمى دهد. وقتى مى خواهند هواپيماى رئيس 
جمهور كشور ما را در فهرست تحريم ثانويه خود قرار دهند يعنى مشخص است 
كه خرشان از پل گذشته و كار برجام تمام است. به جاى اين حرف ها بهتر است 

منطقى بوده و از مردم عذرخواهى كنيد.911000633 
  درود بر شــرف هنرمندان كــه با انتقاد از رئيس جمهــور و برخى مرفهان 
بــى درد به آن ها تلنگر زده و آن ها را نســبت به وضعيــت جامعه آگاه كردند. 

 9150006146
  ســخنگوى دولت گفته است كه اگر كاميون داران نياز مردم را تأمين نكنند 
كاميون هاى دولت و ارتش اين كار را انجام خواهند داد! متأسفانه مثل اينكه دولت 

مردم را فراموش كرده است. 9150006393  
  اگر اين قانون اســتعمارى جديد(FATF) از ســوى مجلس تصويب شود از 
روز بعــد تصويب آن هر اتفاقى در جهان بيفتد بــر گردن ايران انداخته خواهد 
شد و كشــور ما مجبور خواهد بود از محل ســپرده هايش پول آن را پرداخت 
كند. نمايندگان محتــرم لطفاً اجازه تصويب اين اليحه اســتعمارى را ندهند. 

 9150009278

بگو مرگ بر شاه
در حاشيه مراسم افطار دانشجويى 

در بيت رهبرى
حضــرت آقــا در طــول ديدار اخيرشــان با 
دانشــجويان، مجدد بنا بر داليلــى به نظام 
سلطنتى و رژيم پهلوى اشاره كردند. 40 سال 
از انقالب مى گذرد و در حقانيت و مظلوميت 
آن همين بــس كه هنوز هــم پرتعدادترين 
نيروهاى اپوزيســيون اجتماعــى اين نظام را 
سلطنت طلب ها تشــكيل مى دهند. آن هم 
ســلطنت طلب هايى كه عمدتاً در كشورهاى 
غربى حضور دارند. متأسفانه ما در تاريخ نگارى 
خود مشكالت زيادى داريم. تا جايى كه هنوز 
هم مواردى چون سلطنت طلبى فرصت عرض 
اندام دارند. از يك طرف البته اين خيلى خوب 
است كه در بين دشمنان نظام، هنوز هم تعداد 
سلطنت طلبان بيشتر است! سلطنت طلبانى 
كــه پس از 40 ســال نيــز از روى جنازه اى 
مى توانند بلند شوند و وز وزهايى بكنند؛ زيرا 
همــه مى دانيم كه اين گــروه خطر واقعى به 
شــمار نمى آيند؛ اما از طرف ديگر، واقعاً اين 

ماجرا مضحك و شرم آور است!
رضا شاه هنگام تبعيد، 68 ميليون ريال فقط 
در بانك ملى ســپرده شخصى داشت. معادل 
46 درصد از كل نقدينگى كشور! به اضافه 85 
ميليون ريال در حساب جارى خود، معادل 8 
ميليون دالر، كه معــادل با بخش عمده اى از 
كل دارايى هاى ارزى كشــور در آن زمان بود! 
به اضافه سند ششدانگ 2000 روستا و آبادى 
در بهترين نقاط آب و هوايى كشور (از شمال 
گرفته تا خراسان و غيره) اما وقتى انگليسى ها 
تصميم گرفتند گوش او را گرفته و به جزيره 
موريس تبعيد كننــد، حتى به اعلى حضرت 
اجازه ندادند ساك و چمدان هاى همايونى اش 

را درست جمع كند! 
با اين حال، هيتلر و نلسون ماندال هر دو رئيس 
جمهور بودند. همان طور كه كورش و فتحعلى 
هر دو پادشــاه؛ بنابراين بزرگى و بى عرضگى 
يك مسئول ربطى به يك نظام سياسى ندارد. 
در هر نظامى و با هر تعريفى، ممكن اســت 
آدم هاى خوب و بد بر ســر كار بيايند. درست 
اســت؟ اما تعريف نظام سلطنتى نه ربطى به 
شــخص كوروش كبير دارد، نه فتحعلى شاه 
قاجار و نه محمد رضاى پهلوى. تعريف خالصه 
نظام سلطنتى اين اســت كه: مقدرات اصلى 
يك ملت و كشور در اختيار يك شخص باشد؛ 
چرا؟ چون تاج طال دارد و تخت جواهر نشان. 
نشستن بر روى اين تخت و گذاشتن آن تاج 
بر روى سر، موجب مى شود كه اين شخص از 
همه مردم بهتر بفهمد و بهتر تصميم بگيرد! و 
جالب تر اينكه؛ همين اختيارات مهم و مضحك، 
بناست كمپلت به فرزند ارشد ذكور اين جناب 
پادشاه منتقل شود! حاال اگر اين فرزند ارشد 
ذكور مشــنگ تشريف داشت، يا بى كفايت و 
ترسو بود، يا اصالً دوست نداشت پادشاه شود 
و عالقه مند به هنرپيشگى و يا سبزى فروشى 
بود، تكليف چيست؟ پاسخ: حكومت سلطنتى 
يك مقوله ارثى اســت. آن «شــاهزاده ذكور 
ارشد» نيز بيخود كرده كه نخواهد پادشاه شود! 
وگرنه باز هم كار به «باز» شاهى خواهد كشيد! 
الغرض«در اختيار داشتن تمام قدرت سياسى 
داخلى و خارجى يك كشــور، توسط يك نفر 
به اسم شــاه... و انتقال اين قدرت ديكتاتورى 
با وراثت...» اين مى شــود تعريف خالصه نظام 
پادشــاهى. اين تعريف ساده همان سلطنتى 
اســت كه بعد از اين همه گفتمان ســازى و 
قرائت هاى مختلف از دمكراســى و تجزيه و 
تحليل و فلسفه بافى در مورد سياست و حقوق 
شهروندى و... هنوز هم حرف اصلى اپوزيسيون 

را در شبكه هاى ماهواره اى مى زند! 
هــوادارى از چنين ماهيتــى واقعاً مضحك 
نيست؟! هست، اما متأسفانه اوضاع همين قدر 

مسخره است...
جالب تر اينجاست كه همين نظام پهلوى نيز 
بعد از انقراض حكومت سلســله قاجار، تقريباً 
با همين مكانيســم رها كردن «باز» تأسيس 
شد. (نوعى پرنده شكارى كه وقتى يك پادشاه 
مى مرد و وارثى نداشــت، اين حيــوان را رها 
مى كردند و روى شــانه هر كسى مى نشست، 
پادشاه جديد مى شد... و نامش باز شاهى بود.)

اما فقط مشــكل اين بود كه حتى در همين 
بازى بى معنى نيــز «بازى» در كار نبود و اين 
الشــخورهاى انگليسى بودند كه بر شانه هاى 
«رضا خان» نشســتند! الشخورهايى كه روى 
جنازه ميليون ها ايرانى قحطى زده به واسطه 
جنگ جهانى اول چرخ مى زدند و نهايتاً از بين 
جنازه رجال سياسى موجود، رضا سوادكوهى 

را انتخاب كردند. و پس از او محمد رضا را...
زيرا آخرين شاهزاده باقيمانده قاجار، (حميد 
قاجار فرزند حســن قاجار) آن روز رسماً يك 
شــهروند تابعه انگليس شــده و به استخدام 
نيروى دريايى ملكه درآمده بود. شاهزاده اى كه 
ديگر حتى بلد نبود يك كلمه فارســى حرف 
بزند و فرامين انگليسى ها را براى ملتش ترجمه 
كند و كارشناسان سفارت انگليس نيز مردم 
وحشــى ايران را اليق دمكراسى و جمهوريت 
نمى دانســتند. خالصه، سلســله پهلوى نه با 
فتوحات و شكست سلسله قبلى به حكومت 
رسيده بود، نه با مراسم مضحك رها كردن «باز 
پادشاهى» و به مدد بخت و اقبال تصادفى! بلكه 
تاج و تخت را از هرج و مرج شديد اجتماعى و 
بحران سياسى كشور و... سفارتخانه هاى روس 

و انگليس به ارث برده بودند...

صداى مردم   

خبــــــر

شب گذشته انجام شد
ديدار جمعى از شاعران و اهالى فرهنگ و ادب

با رهبر معظم انقالب 
قدس: جمعى از شاعران و اهالى فرهنگ و ادب به سنت هرساله در شب والدت 

امام حسن مجتبى(عليه السالم) با رهبر معظم انقالب ديدار كردند.
اين ديدار در حسينيه امام خمينى(ره) برگزار شد. محفل صميمى شاعران با رهبر 
معظم انقالب كه ساالنه در شب ميالد امام حسن مجتبى(ع) برگزار مى شود به 
آيينه اى تمام نما براى بازتاب تحول و تطور يك ســاله شعر امروز ايران به ويژه 

شعر آيينى و جوان تبديل شده است.
در اين مراســم شعرخوانى، جمعى از شــاعران پيشكسوت و جوان سروده هاى 
خود را در وصف پيامبر اعظم(ص)، اهل بيت(ع)، شهيدان انقالب اسالمى و دفاع 

مقدس و همچنين اشعارى با مضامين اجتماعى خواندند.
سيميندخت وحيدى، يوسفعلى ميرشكاك، حسين كريمى مراغه اى، سيدعلى 
موسوى گرمارودى، حسين اسرافيلى، عباس براتى پور، مرتضى اميرى اسفندقه، 
محمدعلى مجاهدى، على محمدمودب، جواد محقق، حسين بانى، زكريا اخالقى 

و جليل صفربيگى از افراد حاضر در اين جلسه بودند.  

در جلسه هيئت دولت 
به رياست دكتر روحانى انجام شد

اصالح آيين نامه ورود كاال توسط كوله بران در نقاط مرزى
پايــگاه اطالع رســانى رياســت 
جمهورى: هيئت وزيران در جلسه ديروز 
خود به رياست حسن روحانى، آيين نامه 
ساماندهى كاال در بازارچه هاى غيررسمى 
موقت مرزى و آيين نامه ورود كاال توسط 
ملوانان شناورهاى دريايى سنتى را اصالح 
و با پرداخت تسهيالت بانكى براى نوسازى 

و جايگزينى خودروهاى تجارى فرسوده موافقت كرد.
به موجب اين اصالحيه، استاندارى هاى مشمول اين آيين نامه مى توانند پس از 
تأمين زيرساخت هاى الزم، نسبت به جابجايى بازارچه هاى مصوب در آيين نامه 

در محدوده شهرستان هاى ذى ربط اقدام نمايند.
همچنين كوله برانى كه تا قبل از ابالغ اين تصويب نامه داراى سه سال اقامت در 
روســتاهاى حدفاصل در فاصله حداكثر(20) كيلومترى از نقطه صفر مرزى در 
استان هاى آذربايجان غربى، كردستان و كرمانشاه و حداكثر(50) كيلومترى صفر 
مرزى در استان سيستان و بلوچســتان قرار دارند، مى توانند براى واردات اقالم 
تعيين شــده از تخفيف سود بازرگانى ماهانه به مبلغ 7 ميليون ريال و براى هر 
خانوار مرزنشين مشمول حداكثر تا سقف 28 ميليون ريال بهره مند گردند. سقف 
كلى ميزان تخفيف ياد شــده حداكثر 42 هزار ميليارد ريال در سال خواهد بود 
كه متناسب با تعداد مرزنشينان شناسايى شده تخصيص مى يابد. عمده فروشى، 
حمل يا خروج تجميعى و تجارى كاالهاى وارداتى از شهرستان هاى مشمول اين 
آيين نامه به ساير نقاط استان مربوط و كشور ممنوع مى باشد و نيروى انتظامى 
جمهورى اسالمى ايران مكلف است نسبت به شناسايى و كنترل محورهاى خروج 
كاال از شهرســتان هاى مشمول اقدام نمايد. همچنين با تصويب هيئت وزيران، 
آيين نامه ورود كاال توســط ملوانان شناورهاى دريايى سنتى با ظرفيت كمتر از 

500 تن(لنج تجارى) و ساماندهى و نوسازى آنها اصالح شد.

آمريكا 6 شهروند و 3 نهاد ايرانى ديگر را تحريم كرد
رئيس صداوسيما  در فهرست تحريم آمريكا

فارس: وزارت خزانه دارى آمريكا 6 شــهروند و 3 سازمان و گروه ايرانى ديگر را 
كه نام رئيس صدا و سيما و زندان اوين در ميان آن ها ديده مى شود، تحريم كرد.
در اين تحريم جديد، نام «عبدالعلى على عسگرى» رئيس سازمان صدا و سيما و 
«حسين اهللا كرم» رئيس شوراى هماهنگى حزب اهللا ديده مى شود. نام «عبدالحسن 
فيروزآبادى» هم در اين فهرست ديده مى شود كه با توجه به تاريخ تولد اعالمى، به 
نظر مى رسد آمريكايى ها در پى تحريم «ابوالحسن فيروزآبادى» دبير شوراى عالى 
فضاى مجازى بوده اند.نام «عبدالصمد خرم آبادى» معاون دادســتان كل كشور، 
«عبدالحميد محتشم» دبير كل انصار حزب اهللا و سردبير نشريه يالثارات الحسين 
و «حميد استاد» مسئول انصار حزب اهللا مشهد در اين فهرست آورده شده است.

در بخــش ارگان ها، نام گروه «انصار حــزب اهللا»، زندان اوين و گروه برنامه نويس 
هانيستا به عنوان نهادهاى مشمول تحريم هاى ثانويه آمريكا ذكر شده است.

آمريكايى ها پس از خروج از برجام، به تحريم شــخصيت هاى جمهورى اسالمى 
ايران روى آوردند و در يكى از رســانه اى ترين اقداماتشان، «ولى اهللا سيف» رئيس 
كل بانك مركزى ايران را به اتهام انتقال پول براى مقاومت اسالمى لبنان، تحريم 
كردند.در مورد ســيف البته تحريم «تروريست بين المللى» اعمال شده بود، ولى 
در اين تحريم اخير، همه اشخاص و نهادها صرفاً تحت «تحريم هاى ثانويه» قرار 
گرفتند يعنى ورودشان به خاك آمريكا ممنوع است، اموالشان در آمريكا مصادره 

مى شود و اتباع آمريكايى حق معامله با آن ها را ندارند.

 روسيه نه مى تواند 
و نه بنا دارد كه به 
ايران زور بگويد. با 
اين كشور درباره 
مسائل دفاعى 
در حال همكارى 
هستيم و تقريبًا 
هرچه خواستيم 
كم و بيش 
به ما داده است

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

وزير نفت:وزير ارشاد در پاسخ به قدس آنالين تأكيد كرد
تالش مى كنيم صادراتمان كاهش نيابدمشكلى در تأمين كاغذ براى مطبوعات نداريم

قدس آناليــن - آرش خليل خانه: وزير 
فرهنگ و ارشاد اسالمى تأكيد كرد: مشكلى 
در تأمين كاغذ مطبوعات نداريم و كاغذ چاپ 

با ارز 4200 تومانى وارد مى شود.
سيد عباس صالحى در حاشيه جلسه هيئت 
دولت در پاسخ به سؤال خبرنگار قدس آنالين 
درباره افزايش سه برابرى كاغذ چاپ و مشكل 
مطبوعات در تأمين كاغذ و بار مالى سنگين 
آن با بيان اينكه مشــكلى براى خريد كاغذ 
مطبوعات و تأمين ارز در اين زمينه نداريم و 
با همان قيمت 4200 تومان مصوب كاغذها 
را خريــدارى خواهيم كرد، افــزود: بانك ها 
درباره تأمين ارز براى واردات كاغذ همكارى 
الزم را دارند.وى افزود: انتظار مى رود جريان 
توزيع كننده كاغذ با دقت بيشــترى درباره 
توزيع كاغذ برخورد كند؛ زيرا نابسامانى هايى 
در زمينه توزيع كاغذ وجود دارد و ســازمان 
تعزيرات حكومتى نسبت به آن برخورد الزم 

را خواهد كرد.
وزير ارشاد در پاسخ به اين سؤال كه سه برابر 
شدن قيمت كاغذ فقط متأثر از نابسامانى در 
توزيع است، اظهارداشت: بله اين مشكل ناشى 
از توزيع است و در فضاى تأمين ارز در رابطه 

با كاغذ هيچ مشكلى نداريم.
صالحــى درباره امتناع برخــى هنرمندان و 
دانشجويان در مراسم افطارى رئيس جمهور 
در اعتراض به وضعيت اقتصادى كشور، گفت: 
سنت افطارى رئيس جمهور فرصتى را ايجاد 

مى كند براى گفــت وگوى رئيس جمهور با 
مجموعه هــاى مختلف از جمله هنرمندان و 
يك فرصت ارتباطى است كه هم هنرمندان، 
حرف هاى خود را بزنند و هم رئيس جمهور 

ديدگاه هاى خود را با آن ها مطرح كنند.
وى افزود: امســال هم با توجه به شــرايط 
خــاص جهانى و منطقه اى ايــن تعامالت و 
گفت وگوها اهميت بيشــترى پيدا مى كند. 
شرايطى كه اكنون در آن قرار داريم همدلى  
بيشــترى را مى طلبد تا جامعه ايرانى با يك 
انسجام اجتماعى بيشــتر از اين دوره عبور 
كند و با همين نگاه رئيس جمهور امســال 
فرصت هاى مختلفى را براى ديدار با گروه هاى 
مختلف اجتماعى گذاشته اند. به طور طبيعى 
افراد ممكن است انتقادهايى را داشته باشند 
كه نظر آن ها محترم است اما برداشت ما اين 
است كه جامعه فرهنگى و هنرى كشور مثل 
گذشــته اين حضور را به عنوان يك حضور 
همدالنه خواهند داشــت و ما شــاهد يك 

انسجام در جامعه هنرى باشيم.

نفــت گفت: تالش  وزير   : قدس آنالين 
مى كنيم مانــع از كاهش صــادرات نفت 
ايران بر اثر تحريم هاى آمريكا شــويم، اما 
نمى توانم اقدامات مــان را رو كنم، چون 
ترامپ مى فهمد و بــا آن ها مقابله خواهد 

كرد.
زنگنه در حاشــيه جلســه هيئــت دولت 
درباره اقدامات انجام شــده براى مقابله با 
تحريم هاى آمريــكا و جلوگيرى از كاهش 
صادرات نفت كشور، افزود: اطمينان داشته 
باشيد در اين راستا كارهايى انجام شده و 

ادامه نيز خواهد داشت.
وى با اشــاره بــه تأكيد بــر اينكه كمتر 
از يك ســوم نفت ما به اروپــا مى رود، اما 
همين مقدار هم مهم است زيرا بقيه هم از 
اظهارداشت: مسئله  الهام مى گيرند،  آن ها 
توافق اروپايى ها بــراى ما از لحاظ بيمه و 
كشــتيرانى، دريافت پول و مشتريانى كه 
نفت ما را بخرند، مهم است. آقاى عراقچى 
هــم اين موضوع را عنوان كرده اند كه بايد 
در ريز مسائل با اروپايى ها به توافق رسيد. 
كارها در حال انجام اســت تا ما بتوانيم به 

توافقات مورد نظر دست يابيم.
وزير نفت در پاسخ به سؤالى درباره خروج 
شــركت توتال و عدم اجــراى تعهدات و 
قرارداد خود در پارس جنوبى و اخبارى كه 
در مورد امتناع شركت جايگزين چينى از 
ورود به اين پروژه منتشر شده هم گفت: از 

كجا مى گوييد شركت چينى قرار بود جاى 
توتال را بگيرد، اما قبول نكرده است؟ من 
نشنيده ام خبرگزارى ها چنين موضوعى را 

اعالم كنند.
وى افــزود: توتال فراينــد خروجش را از 
ايران به ما اعالم كرده است. 60 روز وقت 
دارد كه 10 روز آن گذشــته است. اگر در 
اين مدت بتواند از آمريكا مجوز بگيرد كه 
احتمالش زياد نيســت، در ايران مى ماند 
امــا اگر مجــوز تهيه نشــود جايگزينش 
معرفى مى شــود كه يك شــركت چينى

است.
زنگنــه درباره توافق با هنــد و چين براى 
فروش نفت با بيان اينكه با هر دو كشــور 
بــراى انتقال و فروش نفت صحبت شــده 
اســت كه ادامه خواهد داشــت، گفت: از 
لحــاظ انتقال وجــه مشــكالتى داريم و 
برطرف كردن اين مشــكل كارى است كه 
بايد از ســوى مذاكره با اروپايى ها برطرف 

كنيم. 

 قدس آنالين - آرش خليل خانه  وزير ارتباطات گفت: 
اصالحات فنى براى جلوگيرى از كاهش كيفيت اينترنت در اثر 
فيلترينگ آغاز شده است.محمد جواد آذرى جهرمى در حاشيه 
جلسه هيئت دولت درباره ايجاد اختالل در برخى سرويس هاى 
اينترنتى، اظهارداشت: افت كيفيت سرويس ها دو علت دارد كه 
يكى از آن ها به كيفيت كلى اينترنت و ديگرى به شرايط ايجاد 
شده بر اثر حكم قضايى صادره براى فيلترينگ برمى گردد. هر 
دو عامل مورد توجه ماست؛ زيرا افت كيفيت سرويس بخشى 
از حق الناس است و ما بر حل اين موضوع جديت داريم. وى 
تصريح كرد: با توجه به حكم قضايى صادره براى فيلترينگ 
تگلرام سازمان تنظيمات مقررات اشكاالتى را در مورد سرعت 
اينترنت جمع آورى كرد كه جلسه اى با شركت هاى اينترنتى 
داشتيم و راهكارهايى براى رفع افت كيفتى كه در سرويس هاى 
اينترنتى ايجاد شده بود، انديشيده و استفاده از روش هايى كه 
كيفيت را بهبود ببخشد، آغاز شده است.وزير ارتباطات با اشاره 
به اينكه سرويس هاى داخلى كه مسيريابى شان از داخل دچار 
مشكل شده بود با تشكيل كارگروهى مشكالتشان هدايت شد، 
افزود: روز سه شنبه جلسه اى با مديران شركت مخابرات داشتم 
تا اين مشكل را كامل برطرف كنيم. موضوع كيفيت بحثى است 
كه خود من با آن مشكل دارم و خواهان برطرف شدنش هستم. 
اميدوارم در روزهاى آينده رضايت را به سرويس ها بازگردانيم. 
از مردم هم تقاضا داريم اگر در حوزه كيفيت مشكالتى دارند با 

جزئيات از طريق شماره 195 به ما اطالع دهند.

فارس: سعيد جليلى نماينده مقام معظم رهبرى در شوراى 
عالى امنيت ملى تأكيد كرد: بتازگى رئيس جمهور فرانســه 
در سفر به روســيه اعالم كرده در گفت وگو با آقاى روحانى 
درباره موشك هاى ايرانى نيز مذاكره كرده است؛ چرا اين خبر 
تكذيب نمى شود؟سعيد جليلى عضو هيئت نظارت بر برجام 
كه در همايش «گفتمان هســته اى مقام معظم رهبرى» در 
قم صحبت مى كرد، دقت در اســناد و توافق هاى بين المللى 
را حايز اهميت دانســت و اظهارداشــت: بررسى تاريخ رفتار 
استكبار در تنظيم اســناد بين المللى نشان مى دهد در هر 
ســندى چگونه سعى مى كنند تعهدات خود را مبهم تعريف 
كننــد. جليلى ادامه داد: طبق بند 36 برجام در صورت عدم 
پايبندى طرف مقابل به تعهدات، «حق ايران» است كه توقف 
كلــى يا جزيى به تعهدات خود بدهــد. وى گفت: مهم ترين 
ايراد برجام همين اســت كه ايــران بايد تعهدات كامل خود 
را اجــرا كند اما نه تنها ضمانتى براى اجراى تعهدات آمريكا 
وجود ندارد بلكه وقتى بر شرارت هاى خود مى افزايد گفته شد 
دستاورد برجام شكست اخالقى آمريكاست!جليلى در ادامه 
گفت: بتازگى رئيس جمهور فرانسه در سفر به روسيه اعالم 
كرده در گفت و گو با آقاى روحانى درباره موشــك هاى ايرانى 
نيز مذاكره كرده اســت! چرا اين خبر تكذيب نمى شود؟ چرا 
دفتر رئيس جمهور نسبت به اين خبر موضعگيرى نمى كند؟ 
امــروز بايد موضع يكپارچه نظام كه عدم مذاكره در اين باره 

است با قوت بيان شود.

مهر: شروط ايران براى پيوستن به كنوانسيون بين المللى 
مقابله با تأمين مالى تروريســم(TF) از سوى كميسيون 
امنيت ملى و سياست خارجى مجلس اعالم شد. برخى از 
شروط به شرح زير است:1- دولت جمهورى اسالمى ايران 
به موجب جزء (1) بند (2) ماده (2) كنوانســيون، اعالم 
مى نمايد كه مفاد آن دسته از كنوانسيون ها و پروتكل هاى 
مندرج در پيوســت كنوانســيون كه بــه عضويت آن ها 
در نيامده اســت را به عنوان بخشى از كنوانسيون تلقى 
نمى نمايد و الزام آور شــدن مفاد ماده (23) در خصوص 
اصالح فهرســت موافقت نامه هاى منضم به كنوانسيون 
براى جمهورى اســالمى ايران منوط به رعايت اصول 77 
و 125 قانون اساســى اســت. 2- موضوع بند (1) ماده 
(24) كنوانسيون در خصوص جمهورى اسالمى منوط به 
رعايت اصل 139 قانون اساسى است و بند (2) ماده (7) 
كنوانسيون و موضوع ماده (17) كنوانسيون در چارچوب 
قوانين داخلى اعمال خواهد شد. 3- صالحيت مقرر در بند 
5 ماده 9 كنوانسيون براى كميته بين المللى صليب سرخ 
تنها در چارچوب اســناد حقوق بشردوستانه الزم االجرا 
براى جمهورى اســالمى ايران پذيرفته مى شود. 4- مفاد 
كنوانســيون در موارد تعارض با قانون اساسى جمهورى 
اسالمى ايران الزم الرعايه نمى باشد. 5 - الحاق جمهورى 
اسالمى ايران به كنوانسيون به معناى شناسايى و برقرارى 

ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستى نيست.

كميسيون امنيت ملى مجلس اعالم كردجليلى، نماينده رهبر انقالب در شوراى عالى امنيت:وزير ارتباطات:
7 شرط ايران براى پيوستن به TFچرا مذاكره موشكى  با فرانسه تكذيب نمى شود؟من هم با كيفيت اينترنت مشكل دارم

annotation@qudsonline.ir

يادداشت روز

نعمت اهللا سعيدى
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

ويژه برنامه درس هايي از قرآن در رواق حضرت زهرا   آستان: همزمان با سالروز والدت امام حسن مجتبى(ع) و مصادف با 15 ماه مبارك رمضان ويژه برنامه درس هايى از قرآن با موضوع اخالق در 
قرآن با حضور حجت االسالم والمسلمين قرائتى در رواق حضرت زهرا(س) برگزار خواهد شد. اين برنامه از ساعت 17:30 تا 19:30 ويژه بانوان كشور افغانستان و بانوان حوزه مديريت زائرين غير ايرانى برگزار 

مى شود. اين مراسم پنجشنبه 10 خرداد برگزار خواهد شد و حضور عموم خواهران زائر و مجاور در اين برنامه بالمانع است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r اداره علوم قرآنى آستان قدس رضوى در ماه مبارك رمضان برگزار مى كند
«ميهمانى خدا» براى نوجوانان
قدس / محمدحسين مروج كاشانى: ماه 
مبارك رمضان براى اقشار مختلف مردم داراى 
حال و هواى خاص خود است؛ در اين ميان 
نوجوانانى كه هنوز به سن تكليف نرسيده اند 
يا تازه به ســن تكليف، نيز در اين ماه حال و 
هواى خود را دارند. بسيارى از نوجوانان سنين 
مختلف با حضور در حرم مطهر امام هشتم در 
كنار بزرگساالن از برنامه ها و محفل هاى قرآنى 
بهره مند مى شوند، اما اداره علوم قرآنى آستان 
قدس رضوى براى بهتر اســتفاده كردن اين 

نوجوانان برنامه ويژه اى را تدارك ديده است.
كارشناس مسئول محافل قرآنى اداره علوم 

قرآنى آستان قدس رضوى به خبرنگار قدس مى گويد: توجه به حضور نوجوانان در 
محافل قرآنى در ماه ميهمانى خدا از اهميت بسزايى برخوردار است. به همين جهت 
با كمك همكارانمان در واحد محافل و مســابقات اين اداره ويژه برنامه اى با عنوان 
ميهمانى خدا ويژه كودكان و نوجوانان 8 تا 14 ساله در محل دارالقرآن كريم آستان 

قدس رضوى واقع در صحن جمهورى اسالمى تدارك ديده شده است.
وى مى افزايد: در اين ويژه برنامه با حضور كارشناسان قرآنى همه روزه قاريان نوجوانى 
كه با شركت در كالس هاى آموزشى اداره علوم قرآنى در طول سال موفق به دريافت 

گواهينامه دوره آموزشى شده اند، به ترتيل نيم حزب از كالم اهللا مجيد مى پردازند.
به گفته اين مقام مسئول قرائت و ترتيل نيم حزب از كتاب وحى به اين دليل انتخاب 
شده است كه با شرايط سنى و صبر و حوصله نوجوانان در ماه ميهمانى خدا متناسب 

بوده و آنان از نشاط و شادى فراوانى از حضور در اين محفل برخوردار شوند.
بهرام زارعان ادامه مى دهد: يكى ديگر از ويژه برنامه هاى محفل ميهمانى خدا بيان 
معارف و مفاهيم دينى و قرآنى، اعتقادى، احكام و... در قالب قصه، نمايش، مسابقه، 

شعر، سرود و... در فضايى آكنده از معنويت، نشاط و شادى براى نوجوانان است.
اين كارشناس مسئول توضيح مى دهد: نكته قابل توجه در اين برنامه اجراى مسابقات، 
نمايش ها، سرودها و... توسط خود نوجوانان شركت كننده در اين محفل قرآنى است 

كه شور و نشاط خاصى را به محفل مى بخشد.
مطابق گفته  وى اين محفل همه روزه از ساعت 17 تا 19 در محل صحن دارالقرآن 
كريم حرم مطهر رضوى واقع در صحن جمهورى اسالمى با حضور نوجوانان زائر و 
مجاور حاضر در حرم مطهر امام هشتم برگزار مى شود. ضمن اينكه والدين و اولياى 

آنان نيز در انتهاى محل برگزارى مراسم حاضر و ناظر بر اجراى اين محفل هستند.
يكى ديگر از ويژگى هاى اين محفل رقابت كودكان و نوجوانان براى كســب امتياز 
بيشتر بوده تا با اندوخته بيشتر در مراسم اختتاميه اجراى اين محفل كه در شب عيد 

سعيد فطر برگزار مى شود، شركت كنند.

نشست هم انديشى نخبگان در مركز امور بين الملل 
آستان قدس رضوى

نشســت  نخســتين  آســتان: 
هم انديشــى نخبــگان و فعــاالن 
بين المللى با ارائه طرح، ايده و برنامه 
و به منظــور هم افزايــى در انجام 
مأموريت هــاى بين المللى آســتان 

قدس رضوى برگزار شد.
مركز امور بين الملل آســتان قدس 
رضوى به منظور فراهم كردن بســتر 

تبادل نظر و استفاده از ظرفيت فعاالن بين المللى، همزمان با ايام ماه مبارك رمضان 
ميزبان نخستين نشست هم انديشى نخبگان و فعاالن بين المللى بود.

در اين نشست هم انديشى شخصيت هايى از دانشگاه ها، سازمان ها و مراكز بين المللى 
حضور داشتند كه برنامه هاى مركز امور بين الملل در اين گردهمايى به اشتراك نظر 

گذاشته شد و آن ها نظرات و پيشنهادهاى خود را بيان كردند.

خـــبر

 آستان  معاون امداد مستضعفان آستان 
وام  اعطاى  طرح  آغاز  از  رضوى  قدس 
قرض الحسنه كمك هزينه خريد جهيزيه 
ماه  با  همزمان  نيازمند  زوج  هزار  به 10 

مبارك رمضان خبر داد.
مصطفى خاكســار قهرودى در گفت وگو 
با خبرنــگار ما بــه تشــريح برنامه هاى 
محروميت زدايــى ايــن معاونــت در ماه 
مبارك رمضان پرداخت و اظهار كرد: طبق 
تفاهمنامه اى كه با بانك رســالت منعقد 
شده است، به 10 هزار زوج نيازمند سراسر 
كشور كمك هزينه خريد جهيزيه در قالب 
اعطاى وام قرض الحســنه بــه مبلغ 30 

ميليون ريال اعطا مى شود.

 اعطاى 300 سرى جهيزيه 
به زوج هاى نيازمند

وى يكى از برنامه هاى آستان قدس رضوى 
را اعطــاى جهيزيه به زوج هــاى نيازمند 
كشور معرفى و اظهار كرد: در ماه مبارك 
رمضان 300 سرى جهيزيه به خانواده هاى 
نيازمند اســتان هاى خراســان رضوى و 
جنوبى اعطا مى شود كه در قالب بُن هاى 
اعطايــى، زوج هاى جوان بــه مبلغ 10 تا 
20 ميليون ريال مى توانند كاالهاى مورد 

نظر خود را از فروشگاه هاى مشخص شده 
خريدارى كنند.

خاكسار با بيان اينكه آستان قدس رضوى 
توجه ويژه اى به تشكيل و تحكيم خانواده 
دارد، بيان كرد: اين آستان مقدس تالش 
مى كنــد تا با تهيه كمــك جهيزيه براى 
زوج هاى جوان بويژه خانواده هاى محروم و 
نيازمند گامى تأثيرگذار در شروع زندگى 

آن ها بردارد.
 وى ادامــه داد: همچنين معاونت امداد با 
همكارى و مشــاركت ســازمان فرهنگى 

آســتان قدس رضوى دوره هــاى مهارت 
زندگى، مهارت برقرارى ارتباط، خانه دارى 
و.... ويژه اين گروه از زوج هاى جوان برگزار 
مى كنــد. وى همچنين توزيع روزانه 630 
پرس حليم در بين مناطق مختلف شــهر 
مشــهد را از ديگر برنامه هاى اين معاونت 
در ماه مبارك رمضان عنوان كرد و گفت: 
طبق موقوفه محمود بيگا از عوايد حاصل 
از اين موقوفه بر اســاس نيت واقف، روزانه 
630 پرس حليم در بين نيازمندان مناطق 

مختلف شهر مشهد توزيع مى شود.

 توزيع 16 تُن گوشت 
در بين نيازمندان 2 استان

خاكسار توزيع افطارى هاى سبك با كمك 
مراكز خيريه در مســاجد مختلف شــهر 
مشــهد را از ديگر برنامه هاى اين مديريت 
در ماه ضيافت الهى برشــمرد و افزود: در 

ايام همچنيــن 9 تُن  اين 
گوشــت در بين نيازمندان 
استان سيستان و بلوچستان 
و 6 تُن گوشت نيز در بين 
نيازمندان شــهر مشهد در 

حال توزيع است.
معاون امداد مســتضعفان 
آســتان قــدس رضــوى 
بــا بيــان اينكه گوشــت 
گوســفندهاى عقيقــه اى 
كه تحويل نذورات آستان 
قدس رضــوى با همكارى 
مستضعفان  امداد  معاونت 
در بيــن نيازمندان توزيع 

مى شــود، اظهــار كرد: در مــاه مبارك 
رمضان گوشــت 3000 گوسفند عقيقه 
بــه ارزش ريالى 30 ميليــارد ريال در 
بين نيازمندان استان هاى مختلف كشور 

توزيع مى شود.

معاونت امداد مستضعفان آستان قدس رضوى 10 هزار وام خريد جهيزيه اعطاء مى كند 

 اگر مساعدت شــود تا شرايط عضويت در هديه اى براى زوج هاى جوان
كتابخانه هاى آستان قدس راحت تر باشد بسيار 

ممنون خواهيم شد.
09360005390
 مطالبى درباره سيره حضرت رضا(ع) بايد در 

كتاب هاى درسى دانش آموزان گنجانده شود.
09010007449
 صحن انقالب اســالمى را هنــگام نماز در 
اختيار خواهران قرار مى دهند لطفاً مكانى را هم 
در اين صحن براى نماز برادران اختصاص دهيد 
زيرا هنگام نماز جماعت تفكيك خانواده ها(زن و 
مرد) و بچه ها براى رفتن به صحن و رواق ديگر، 

سخت و دشوار است.
09380003708
 هوا گرم شده و فصل تابستان در پيش است، 
از پشت بام هاى حرم مطهر امام رضا(ع) مى توان 
براى نصب صفحات خورشيدى (سوالر) جهت 

تأمين برق مورد نياز حرم استفاده كرد.
09150000166
 ســالم آستان قدس در ســاخت مدرسه و 
حوزه علميه در استان اقدام جدى كند كه در 

پيشرفت كشور بجاست.
09150002047
پاسخ معاونت تبليغات آستان قدس رضوى 
احتراماً پيرو پيشنهاد منتشر شده در روزنامه 
قدس تاريخ 18 ارديبهشت 97 صفحه 3 ستون 
صداى مردم، مبنى بر پاســخگويى مناســب 
آستان قدس رضوى جهت شبهات اعتقادى در 

حرم مطهر رضوى، استحضار مى رساند: 
اداره پاســخگويى به سؤاالت دينى معاونت 
تبليغات اســالمى متولى پاســخگويى به 
سؤاالت شــرعى و اعتقادى و رصد و پاسخ 
شبهات هستند كه در همين رابطه گروه هاى 
علمى و همچنيــن دفاتر پاســخگويى به 
شــبهات اعتقادى در مدرســه پريــزاد و 
حلقه هاى معرفت همه روزه در شــبانه روز 
مشغول خدمت رســانى فرهنگى با هدف 
ارتقاى ســطح اعتقادى و پاسخ به شبهات 
دينى هســتند و متناسب با افزايش حضور 
زائران خدمات فرهنگى از جمله حلقه هاى 

معرفت افزايش پيدا مى كند.

صداى مردم

آستان قدس 
رضوى تالش 

مى كند تا با تهيه 
كمك جهيزيه 
براى زوج هاى 

جوان بويژه 
خانواده هاى محروم 

و نيازمند گامى 
تأثيرگذار در شروع 
زندگى آن ها بردارد

بــــــــرش

ماه 
مبارك رمضان براى اقشار مختلف مردم داراى 
حال و هواى خاص خود است؛ در اين ميان 
نوجوانانى كه هنوز به سن تكليف نرسيده اند 
يا تازه به ســن تكليف، نيز در اين ماه حال و 
هواى خود را دارند. بسيارى از نوجوانان سنين 
مختلف با حضور در حرم مطهر امام هشتم در 
كنار بزرگساالن از برنامه ها و محفل هاى قرآنى 
بهره مند مى شوند، اما اداره علوم قرآنى آستان 
قدس رضوى براى بهتر اســتفاده كردن اين 

كارشناس مسئول محافل قرآنى اداره علوم 
قرآنى آستان قدس رضوى به خبرنگار قدس مى گويد: توجه به حضور نوجوانان در 

نشســت  نخســتين 
هم انديشــى نخبــگان و فعــاالن 
بين المللى با ارائه طرح، ايده و برنامه 
و به منظــور هم افزايــى در انجام 
مأموريت هــاى بين المللى آســتان 

مركز امور بين الملل آســتان قدس 
رضوى به منظور فراهم كردن بســتر 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

خبر

آستان: مديرعامل انتشــارات آستان قدس رضوى (به نشر) از 
انتشــار 14 رمان براى نوجوانان با موضوع داستان هاى زندگى 

چهارده معصوم(ع) خبر داد.
حسين سعيدى گفت: در حال حاضر كتاب هايى كه با موضوع 
زندگى معصومان(ع) در بازار نشــر كشور وجود دارد، عمدتاً يا 
داســتان ها و مجموعه حكايت هاســت يا در قالب زندگى نامه 
داستانى نوشته شده اســت و كمتر كتابى با ويژگى هاى رمان 

مانند صحنه پردازى در اين حوزه وجود دارد.
وى با بيان اينكه انتشــار 14 رمان با محوريت زندگى چهارده 

معصوم(ع) براى گروه ســنى نوجوان از برنامه هاى در دســتور 
كار اين انتشارات است، خاطرنشان كرد: براى اجراى اين طرح، 
جلساتى با چند تن از نويسندگان حوزه ادبيات كودك و نوجوان 

در دفتر اين انتشارات در تهران برگزار مى شود.
ســعيدى با بيان اينكه در اين كتاب ها بايد سه موضوع مدنظر 
نويسندگان باشند، تأكيد كرد: به عبارت ديگر اين كتاب ها بايد 
در مرحله اول ويژگى هاى يك رمان را داشــته باشند؛ دوم براى 
گروه سنى نوجوانان نگارش شوند و سوم اينكه محوريت اصلى 

داستان زندگى چهارده معصوم(ع) باشد.

وى با اشــاره به گروه تشكيل شــده براى توليد رمان براى 
چهارده معصوم(ع) در به نشــر تصريح كرد: در اين جلسات 
نويسندگانى همچون حبيب يوسف زاده، جعفر توزنده جانى، 
على جعفريان، عزت اهللا الوندى، حميدرضا شــاه آبادى، ناصر 
نــادرى، نيلوفر مالك، معصومه يزدانى و... نظرات و ايده هاى 
خود را مطرح مى كنند و قرار اســت خروجى كار به قلم اين 

نويسندگان باشد.
مديرعامل به نشر گفت: قاسمعلى فراست به عنوان ناظر ادبى و 
حجت االســالم سيدحسين سيدى نيز به عنوان ناظر دينى در 

مراحل مختلف كار همراه به نشر خواهند بود.
سعيدى با بيان اينكه در نظر داريم تا بهمن سال جارى نگارش 
اين طرح به اتمام برســد، افزود: تا پايان سال جارى تعدادى از 

جلدهاى اين مجموعه روانه بازار نشر خواهد شد.

به نشر منتشر مى كند

14 رمان براى چهارده معصوم 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

مخالفت وزير صنعت با كاهش تعرفه واردات خودرو    قدس آنالين: فرزانه غالمى: سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس از مخالفت وزير صنعت معدن و تجارت با كاهش ساالنه 10 درصدى تعرفه 
واردات خودرو خبر داد. سعيد باستانى بااشاره به ناتمام ماندن بررسى طرح ساماندهى واردات خودرو در جلسه عصر كميسيون كه با حضور مديران عامل خودروساز برگزار شد، گفت: پيشنهاد نمايندگان مجلس 

كاهش 10 درصدى تعرفه واردات خودرو بود كه وزير صنعت مخالفت خود را با اين كاهش اعالم كرد و آن را مخالف مصالح ملى و توليد داخلى در وضعيت فعلى اقتصاد دانست.

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

تهيه فهرست كاالهاى غيرضرورى
براى حذف از سبد واردات

اقتصاد:معاون سازمان توسعه تجارت گفت: اگر قرار باشد آمريكا به ايران سخت 
بگيرد و تحريم هاى جهانى شدت يابد، در سياست هاى تجارى تمهيدات و تصميمات 
جديدى اتخاذ مى شود كه در اين راستا و بنا بر سناريوهاى بدبينانه، وزارت صنعت 
فهرستى از اقالم غيرضرورى وارداتى آماده كرده كه نيازى به واردات آن ها وجود 
ندارد و مى توان با تشديد تحريم ها آن ها را از سبد وارداتى كشور حذف كرد. محمد 
رضا مودودى درگفت وگو با ايسنا، اظهاركرد: اين اقالم توسط معاونت صنعتى و 
دســتگاه هاى مربوط تعيين و اعالم خواهند شد. اما قطعاً در اين فهرست اقالم 
ضرورى، حساس و مواد اوليه واحدهاى توليدى و قطعات و ماشين آالت نيستند.

خريد تضمينى يك ميليون و 900 هزار تن گندم
فارس: معاون شركت بازرگانى دولتى ايران گفت: تا صبح ديروز حدود يك ميليون 
و 900 هزار تن گندم در قالب خريد تضمينى از گندمكاران تحويل گرفته شده كه 
1031 ميليارد تومان پول اين گندم ها معادل نيمى از بهاى آن پرداخت شده است. 
مرتضى حنان در مورد وضعيت پرداخت پول گندمكاران گفت: تاكنون 50 درصد 
بهاى گندم خريدارى و ثبت شده در سامانه به ارزش 1031 هزار ميليارد تومان است. 

همزمان با خروج شركت سوئيسى، زنگنه از اعالم زمانبندى
 شركت نفتى اروپايى براى رفتن از ايران خبر داد

توتال فرانسوى دوباره با عهدشكنى مى رود
هادى ذالكى: شركت سوئيسى استدلر ريل به علت خروج آمريكا از برجام و اعمال 
مجدد تحريم ها عليه ايران، قرارداد 1/4 ميليارد دالرى ريلى خود با ايران را لغو كرد. 
اين شركت در پايان ماه فوريه، توافقنامه اى با تهران براى تحويل 960 واگن مترو امضا 
كرد. هرچند اين شركت بعدا انعقاد هرگونه قرارداد با ايران را تكذيب كرد اما اعالم 
كرد كه تنها در مناقصه عمومى شركت كرده است. با اين حال، مقامات استدلر ريل 
اخيرا در مصاحبه اى اذعان كردند كه اين قرارداد به صورت انحصارى ميان اين شركت 
و سازمان توسعه نوســازى صنعتى ايران (ايدرو) به امضا رسيده بود. پيتر جنلتن، 
رئيس بخش فروش اســتدلر ريل هم گفت كه: «همــه چيز انحصارى بود؛ ما تنها 
شركتى با چنين قراردادى بوديم.» پس از خروج آمريكا از برجام، استدلر قراردادش 
را لغو كرد و صراحتا اعــالم كرد كه «اين قرارداد تاز مانى كه معجزه اى رخ ندهد، از 
دست رفته است. تنها اميد براى ما و صنعت ريل سوئيس اين است كه ترامپ به طور 

ناگهانى نظرش عوض شود و تحريم ها دوباره برداشته شوند.»
چندى پيش هم توتال آب پاكى را روى دســت زنگنه ريخت و صراحتا اعالم كرد 
در صورتى كه اين شــركت نتواند از آمريكا معافيت تحريمى دريافت كند، از پروژه 
توسعه فاز 11 ميدان گازى پارس جنوبى كناره گيرى مى كند. بعد از انتشار اين بيانيه 
هم پاتريك پويان، مديرعامل اين شركت فرانسوى در مصاحبه هاى مختلفى اعالم 
كرد كه توتال نمى تواند خطر از دست دادن دسترسى به سيستم هاى بانكى آمريكا 
را بپذيرد. نهايتا مديرعامل توتال در اجالس انرژى سن پترزبورگ روسيه در تاريخ 4 
خردادماه با اشاره به نياز توتال به استفاده از نظام بانكى آمريكا گفت: «تالش اتحاديه 
اروپا براى ادامه ســرمايه گذارى در ايران با وجود تصميم آمريكا براى اعمال تحريم 
عليه ايران براى شركت هاى بزرگ نفتى غيرممكن است، چرا كه اين شركت ها نياز 

به دسترسى به نظام بانكى آمريكا دارند.»
اگــر چه زنگنه اعالم كرده به توتال 60 روز براى تصميم گيرى مهلت داده  و اعالم 
كرده : « توتال 60 روز فرصت دارد با دولت آمريكا مذاكره كند. در غير اين صورت، 

شركت ملى نفت چين (سى ان پى سى) جايگزين توتال در اين پروژه مى شود.»
اين اتفاق شوك بزرگى به دولت بخصوص وزارت نفت وارد كرد كه حساب ويژه اى 
روى توتال باز كرده بودند و امضاى اولين قرارداد با استفاده از مدل جديد قراردادهاى 
نفتى (IPC) با اين شركت فرانسوى با هدف توسعه فاز 11 پارس جنوبى، بزرگترين 
دستاوردشان در دوران پسابرجام بود. اگر چه استدلر و توتال دو نمونه از قراردادهاى 
لغو شــده پس از برجام است ميتوان  برخى از پيام هاى اين اقدام توتال را اينگونه 
بيان كرد:الف- نابودى روياى غيرواقعى عدم بازگشــت تحريم ها در صورت امضاى 
قراردادهاى IPC با شركت هاى اروپايى، مهمترين پيام خروج توتال از پارس جنوبى 
اســت. در سال هاى اخير، مديران ارشد وزارت نفت بارها در دفاع از امتيازات فراوان 
در نظر گرفته شده براى شــركت هاى خارجى در قالب IPC گفته بودند با امضاى 
اين قراردادها با شــركت هاى خارجى، اين شركت ها مدافع منافع ايران خواهند شد 
و تالش مى كنند تا جلوى بازگشــت مجدد تحريم ها بر ضد ايران با نقض برجام را 
بگيرند. اكنون زنگنه حرف همكارى با چينى ها را پيش كشيده كه اين مى توانست 
در ابتداى تصميم گيرى پروژه توسعه فاز 11 ميدان گازى پارس جنوبى اتفاق بيفتاد 

و منجر به ناديده گرفتن توتال بشود. 
ب- متاسفانه وزارت نفت به هشدارهاى مكرر كارشناسان و رسانه ها مبنى بر ضرورت 
پيش بينى سازوكارهاى مناسب در قراردادهاى نفتى براى شرايط بازگشت احتمالى 
تحريم ها، توجهى نكرد. بر همين اســاس، شاهد هستيم شركت توتال بابت خروج 
ناگهانى از قرارداد فاز 11 پارس جنوبى هيچ جريمه اى نخواهد شد و صرفا هزينه صورت 
گرفته توسط اين شركت براى اجراى اين قرارداد (حدود 40 ميليون يورو) بعد از آغاز 
توليد فاز 11 پارس جنوبى به اين شركت برگردانده خواهد شد. عدم درنظر گرفتن 
هيچ جريمه اى براى اين شركت هاى خارجى كه توسعه ميادين نفتى و گازى كشور 
را معطل نگه داشته اند، ريشه در خوش بينى فراوان مديران ارشد وزارت نفت به اين 
شركت ها و همچنين عدم توجه مناسب اين مديران به تاثير سياست ها و بخصوص 
تحريم هاى آمريكا در تعيين شيوه رفتارى اين شركت ها در تعامل با كشورمان دارد.

ذره بين

 اقتصاد   قيمت كاالها و محصوالت بخصوص 
مواد غذايى كه نقش عمده اى در ســبدمصرفى 
خانورهاى كم درآمــد و كارگران دارد، همچنان 
بدون ضابطــه در حال افزايش اســت به طورى 
كه كارشناسان اقتصادى و نمايندگان مجلس با 
انتقاد شديد از گرانى هاى اخير كاالها و خدمات 
معتقدند كه گرانى اخير مردم را تحت فشار شديد 
معيشــتى قرار داده اســت. آمارها وگزارش هاى 
بازار نيز نشــان مى دهد تمــام اجناس ضرورى 
جامعه بويــژه در ماه رمضان گران تر شــده و به 
عنوان نمونه گرانى برنج،گوشــت مرغ، لبنيات و 
حتى ســبزى گواهى بر اين مدعاست. اين موارد 
در حالى مطرح مى شــود كه به تازگى نرخ تورم 
ارديبهشــت سال جارى از سوى مركز آمار هشت 
درصد وبانك مركزى 9/1 درصد اعالم شــده در 
حالى كه بيشــتر مردم معتقدند كه روند گرانى 
كاالها بيش از تورم اعالمى است زيرا برخى كاالها 
درطى يك ســال بيش از 50 درصد گران شدند 
براى مثال قيمت گوشت قرمز درطى چندماه از 
40 هزار تومان به 60 هزار تومان رسيد. بنابراين 
اين آمارها مالكى براى پوشش واقعيت ها نيست 

و به عبارتى تفاوت شديدى ميان نرخ 
تورم اعالمى وگرانى ها وجود دارد كه 
همين مسئله موجب شده مردم به 
اين آمارها اعتمادى نداشته باشند. 

مردم همچنين معتقدند كه بازارها 
در ماه هاى اخيــر به حال خود رها 
شده و دستگاه هاى ناظر بازار نيز هيچ 
اقدامى بــراى ايجاد توازن وكاهش 
قيمت ها در بــازار انجام نمى دهند. 
از ســويى اكنون موضوع ســؤال از 
رئيس جمهور درخصوص آشفتگى 
اقتصــاد كشــور از ســوى برخى 
نمايندگان مطرح شده كه به گفته 
اين  اقتصادى  برخى كارشناســان 
موضوع در حد همــان گمانه زنى 
است و با توجه به برخى مقاومت ها 

قطعا به سرانجام نخواهد رسيد. 
با اين حال آمار اعالم شده از سوى 

مراكز آمارى وتفــاوت آن با رقم گرانى هايى كه 
دربازار اعالم مى شود بهانه اى شد تا با دكتر احمد 
توكلى اقتصاددان، عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام و رئيس هيئت مديره ســازمان مردم نهاد 
ديده بان شــفافيت و عدالت گپ وگفتى داشته 

باشيم كه ماحصل آن در پى مى آيد. 

 جناب دكتر توكلى با توجه به رقم اعالم 
شده نرخ تورم وگرانى هاى موجود در سطح 
بازارهاى كشور مالحظه مى كنيم كه مردم 
وحتى كارشناســان اقتصادى نســبت به 
انتقاداتى دارند. ريشه اين  اين عدم توازن 
تناقض ها بويژه دررشد قيمت ها ونرخ اعالمى 

تورم از سوى مراكز آمارى چيست ؟
 اصوالً در چرخه محاسبه تورم سبدى از كاالهاى 
مصرفى و مشخص شده از سوى مراكز متولى اين 
كار تعيين مى شود كه متأسفانه سهم شان در سبد 
مصرفى خانوار در نظر گرفته نمى شود به طورى 
كه اين شــاخص ها در مواردى مانند غذا، خودرو، 
مسكن، رفاه و... در خانوارهاى كم درآمد وثروتمند 

متفاوت اســت. به عنوان مثال 
ممكن است با گرانى يك كاال 
از 30به 35هزار تومان سهم 
ايــن گرانى در ســبد خانوار 
كم درآمد بــه 15درصد ودر 
به 5درصد  ثروتمنــد  خانوار 
هم نرسد كه متاسفانه در اين 
متوسط گيرى نرخ ها بسيارى 
از حقايق پنهان مى شود. اين 
موضوعات در حالى است كه 
ممكن است كه يك فرد كارگر 
وكارمنــد در مــاه 2ميليون 
درآمد داشته باشد اما يك فرد 
ماه 100ميليون  در  ثروتمند 

درآمد داشته باشد.
محاســبه  روش  ايــن  البته 
نرخ تورم نســبى است وبايد 
اشكاالت آن را برطرف كرد چرا 
كه در اين ميان اختالفات نرخ كاالها وهزينه هاى 
سبد مصرفى پنهان مى ماند و اصوالً سبد فقرا با 
سبد اغنيا متفاوت است به طورى كه در سبد فقرا 
وخانوارهاى كم درآمد غذا، درمان، اجاره، تحصيل 
ومخارج مهم ديگر هزينه هاى اصلى وبيشترى را 
تشكيل مى دهند و وزن كاالها نيز متفاوت است. 
به عبارتى يك خانوار فقير كه در روز 50يا 80هزار 
تومان درآمــد دارد حدود 75درصد از اين پول را 
بابت غذا هزينه مى كند، اما در خانوارهاى ثروتمند 
اين سهم بســيار پايين تر است و هزينه ها بيشتر 
به سمت خريدخانه وخودروى لوكس وتفريحات 

و... مى رود.
در نتيجه وقتى غذا گران مى شــود، اين مسئله 
تبعات وآثار خود را بــر روى خانوار كم درآمد بر 
جــاى مى گذارد و هزينه ســبد مصرفى آن ها را 
بيشتر مى كند كه به عبارتى نرخ تورم فقرا بشدت 
افزايش يافتــه ونرخ تورم اغنيــا اندكى افزايش 
مى يابــد. در نهايت با اعالم نــرخ تورم ميانگين، 
نرخ تورم اغنيا شــايد همان پنج تا هشت درصد 
شــود، اما براى فقرا 25تا 30درصد تمام خواهد 

شد كه اشكاالت در روش محاسبه وغفلت از اين 
اختالف است. به همين علت نيز مردم معتقدند 
كه نرخ تورم هشت درصدى با گرانى هاى عددى و 
گوشت كيلويى 60هزار تومان، مرغ 8500تومانى، 
برنج وتخم مرغ گران همخوانى ندارد وبه عبارتى 
احساس مردم با دولت درباره اين نرخ تورم وگرانى 

يكى نيست. 
بحث ديگر اينكه عدم تطابق نرخ تورم با گرانى ها 
موجب كاهش آســتانه تحمل مردم مى شود چرا 
كه در 6ســال قبل فشار نرخ تورم 40درصدى به 
دليل ســياليت اقتصاد بســيار كمتر از نرخ تورم 
هشــت درصدى كنونى با درآمد اندك است كه 
در اين روند ارزش پول هم به شدت كاهش يافته 
و خريد مردم عادى وكم درآمد نيز به دليل ضعف 
مالى آن ها بشدت كم مى شود ودر نهايت وضعيت 

اقتصادى و بازار شكننده تر شده است.

 با اظهارات جناب عالى مشــخص شــد 
كه نرخ تورم واقعيت هاى جامعه را نشــان 
نمى دهد، اما چــرا بازارها به حال خود رها 
شده اند وهركس درباره تعيين نرخ ها وعرضه 

كاالها به دلخواه عمل مى كند؟
علت اين اســت كــه دولت در حــوزه اقتصادى 
تدبير كافى براى تدبير امور ندارد. به عنوان مثال 
وقتى بانك مركزى ما كه قرار بود مؤسسات مالى 
واعتبارى را تحت نظارت قرار دهد، اين فضاحت 
را به بــار  آورد. سياســت هاى ارزى بخوبى اجرا 
نمى شــود به تبع مردم هم سرگردان مى شوند و 
به آينده اقتصادى خود اعتمادى نخواهند داشت. 

به همين علت در اين فضا خريد وفروش كاال به 
صرفه نخواهد بود واز سويى انتظارات قيمت ها را 
باالتر مى برد به طورى كه در بازار مى گويند كه اگر 
امروز نخريد، فردا قيمت ها باالتر مى رود واز سويى 
فروشــندگان مى گويند كه اگر نفروشيم پنج روز 
ديگر كاال ومحصول خود را گران تر مى فروشــيم. 
البته فروشندگان نيز حق دارند چرا كه آن ها نيز 
با بى ثباتى قيمت هــا در بازار بايد كاال را گران تر 
بخرند. در نتيجه اگر شــاخص هاى كالن اقتصاد 

كشور درست نباشد يا مسئوالن 
توانايــى اداره ونظارت بــازار را 
نداشــته باشــند اين مشكالت 
پيــش مى آيد. پس مســئوالن 
بايــد به اســتدالل خيرخواهان 
ومتخصصان امــر توجه كنند تا 
بتوانيم از اين بحران ها عبور كنيم. 

 آيا افزايش نرخ ارز نيز در 
اين گرانى ها تاثير بســزايى 
داشت يا بيشتر بحث ملتهب 

شدن فضاى روانى بازار بود؟ 
 البته يك تأثيــر واقعى افزايش 
نرخ ارز، گرانى كاالها ومحصوالت 
بود وايجاد اين فضا بود كه كاالها 

گران تر خواهد شد. از سويى اين گرانى در افزايش 
هزينه هاى توليد موثر بود به طورى كه به عنوان 
مثال توليدكننده با دالر 4000 تومانى وافزايش 
1000تومانــى ديگر هزينه ها، قيمت يك كاال را 
5500تومان تعيين مى كرد، اما با رســيدن دالر 
بــه 6000 تومان و 1200يا 1300تومان ســاير 
هزينه هــاى توليد، قيمت يــك كاال نيز فزايش 
مى يابد وبه حدود 8000 تومان مى رســد كه به 
اين موضوع تورم طــرف عرضه مى گويند كه در 
نهايت قيمت تمام شده كاال را باالتر مى برد. پس 
با توجه به اينكه كارخانه ها وتوليدكنندگان احتياج 
به سرمايه بيشــترى براى خريد مواد اوليه دارند 
و از ســويى توان تأمين نيز ندارند پس در نهايت 
توليــد كاهش يافته وبا توجــه به كاهش عرضه 
وافزايش تقاضا قيمت هــا نيز باالتر رفته و گرانى 

به بار مى آورد. 
در نتيجه انتظارات از بازار منفى مى شــود وافراد 
جامعه احســاس مى كنند كه وضعيت اقتصادى 
بازارهاى كشور بدتر از حال مى شود كه به همين 
دليل خريد جلوتر وفروش عقب تر مى افتد و توازن 
عرضه وتقاضا در بازار بر هم مى خورد كه اگر فساد 
و رشــوه وتبانى و... را بــه اين موارد اضافه كنيم، 

وضعيت بدترى به وجود مى آيد.

 براى مقابله با اين گرانى ها وبرخورد با اين 
مسائل ومشــكالت چه بايد كرد و دستگاه 
بايد  هايى مانند قوه قضائيه چه اقدام هايى 

انجام دهند؟
 اولين مسئله براى حل اين مشكالت مقابله با فساد 
در توزيع سمت ها ومشاغلى است كه افراد نااليق 
متصدى آن شده اند واين افراد معموالً در جايى قرار 
مى گيرند كه تخصص آن را ندارند كه اگر برخورد 
با اين توزيع ســمت هاى دولتى صورت مى گرفت، 

بسيارى از مشكالت حل مى شد. 
از ســويى اگر با فســادى كه در كشور به صورت 
سيســتماتيك درآمده، برخورد كنيم باز بخشى 
ديگرى از مشــكالت حل مى شود. در بحث ديگر 
به كارگيرى سياســت هاى معقول اقتصادى است 
ومجريان متخصص است به طورى كه بعد از جنگ 
در خصوص اجراى سياست هاى مختلف اقتصادى 
از هر طرف بام افتاديم و هر كدام از دولت ها گرفتار 
الگوى اقتصادى سرمايه دارى منحطى شدند كه با 
ساختار اقتصادى كشور مطابق وسازگار نبود وجز 
ايجاد بحران چيزى براى كشــور به همراه نداشت 
و ثمرات آن نيز به نفع اغنيا وبه ضرر فقرا واقشــار 
كــم درآمد بود كه متأســفانه اين 
سياست ها وتبعيت از اين الگوهاى 

غلط هنوز هم ادامه دارد. 

 به نظر شما چه الگويى براى 
رهايى از اين بحران مى توان 

تجويز كرد؟
خوب مشــخص اســت، الگوى 
سياست هاى  نه  اسالمى  اقتصاد 
پول.  المللــى  بيــن  صنــدوق 
هم اكنــون ما در كشــور براى 
اقتصادمان الگوى خاصى نداريم 
كه مقدمات اين مسئله استفاده 
از الگوهاى موجــود و نزديك تر 
به مبانــى و اقتضائــات اقتصاد 
ايران اســالمى وعقالنى برخورد كردن با مسايل 

وبحران هاى اقتصادى و بازار است. 

 آيا ورود مجلس به بحث حمايت از حقوق 
مردم در بازارهاى مختلف مى تواند در سامان 
دادن به اين بازارها وكاهش قيمت ها كمك 

كند ويا راهگشا باشد؟ 
كاركردهايى كه مى گوييد اثرات موقتى در آرامش 
بازارها دارد چرا كه با توجه به تبانى و مشكالتى كه 
در بحث سوال از رئيس جمهور در خصوص بررسى 
مشــكالت اقتصادى مطرح شده و حتى امضاهاى 
سؤال از رئيس جمهور پس گرفته مى شود، ديگر 
مردم اعتمادى بــه نمايندگان ندارنــد. بنابراين 
اقدام هايــى كه موجب خوابيدن اين تب وتاب ها و 
آرامش خاطر مردم مى شود صداقت، خيرخواهى، 
دانايى وتوانايى و اجراى سياســت هاى درســت 
اقتصادى اســت كه در اين صورت مردم مى توانند 
سياســت گذار ومجرى را قبول داشته باشند، اما 
اينكه رئيس كل بانك مركزى هر روز يك حرفى 
بزند، مردم اعتمادى نخواهند داشت و نتيجه اين 
مى شود كه مردم هر روز مى روند دالر وارز مى خرند 
واين مشــكالت به دليل اين اســت كه اين فرد 

شايسته اين سمت نبوده است. 

قدس در مصاحبه با  احمد توكلى بررسى مى كند

گرانى با نرخ تورم اعالمى جور درنمى آيد

گزارش

اصوالً سبد فقرا با 
سبد اغنيا متفاوت 

است به طورى 
كه در سبد فقرا 
وخانوارهاى كم 

درآمد غذا، درمان، 
اجاره، تحصيل 

ومخارج مهم 
ديگر هزينه هاى 

اصلى وبيشترى را 
تشكيل مى دهند 
و وزن كاالها نيز 

متفاوت است

بــــــــرش
دولت در حوزه 
اقتصادى تدبير 
كافى براى امور 
ندارد. به عنوان 

مثال وقتى بانك 
مركزى ما كه قرار 

بود مؤسسات مالى 
واعتبارى را تحت 
نظارت قرار دهد، 
اين فضاحت را به 

بار  آورد 

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

پلمب 400 كمپ غيرمجاز معتادان فارس: انوشــيروان محســنى بندپى، رئيس ســازمان بهزيســتى كشــور گفت: عملكرد كمپ هاى ترك اعتياد در كشور متأســفانه فاصله معنادارى با ميانگين 
اســتاندارد جهانى دارد، اين اســتاندارد در دنيا باالى 35 درصد بوده كه در كشــور زير 25 درصد اســت و همين موضوع سبب شده تا حدود 70 تا 80 درصد از معتادان پس از ترك اعتياد،مجدد به 

مصرف مواد مخدر روى آورند. وى از فعاليت 2000 كمپ ترك اعتياد خبر داد و گفت: از فعاليت حدود 400 كمپ غيرمجاز جلوگيرى شده است.

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

يادداشت
ميثم ظهوريان

 سهم شكار هم به خارجى ها رسيد! 

شكار «قوچ » به بهانه اصالح تركيب جنسى و تعديل جمعيتى 

گزارش

جامعه : چند روز پيش رسانه ها از شكار قوچى 14 ساله توسط 
يك شكارچى خارجى خبر دادند.چهارپاى نگون بختى كه خبر 
شــكار آن بر روى پرتال رسمى سازمان محيط زيست يزد قرار 
گرفته بود و همين موضوع به واكنش برخى از رسانه ها انجاميد.
آنچه ســبب شگفتى اهالى رسانه و دوستداران حيات وحش و 
محيط زيســت شــده بود آن بود كه در فصل زادآورى حيات 
وحش يك شكارچى خارجى با مجوزهاى رسمى سازمان محيط 
زيست وارد مناطق حفاظت شده، ماشه اسلحه خود را به سمت 

يك قوچ 14 ساله كشيده است.
اداره محيط زيست يزد در توجيه اين شكار آورده بود: "شكار اين 
قوچ بر اســاس تفاهم نامه منعقده بين معاونت محيط طبيعى 
ســازمان حفاظت محيط زيست و صندوق ملى محيط زيست 

بوده است."

البتــه صدور مجوز حضور خارجى ها براى شــكار پيش از اين 
نيز سابقه داشته اســت.براى مثال سال گذشته على تيمورى 
مديركل شكار و صيد سازمان حفاظت محيط زيست از صدور 
چندين مجوز شكار گراز در سال 94 ويژه شكارچيان خارجى به 

استان هايى كه تعداد زيادى گراز دارد خبر داده بود.
او گفته بــود:" هر راس گراز براى شــكارچيان خارجى حدود 
1500 دالر هزينه دارد كه در مقايســه با كشورهاى همسايه 
قيمت آن بســيار باال ست." از ســويى تيمورى در واكنش به 
چرايى صدور مجوز شكار براى 5 شكارچى اسپانيايى در استان 
مازندران و اينكه آيا پروانه شكار گراز براى متقاضيان داخلى نيز 
صادر مى شود يا خير گفته بود: "در داخل كشور تقاضاى پروانه 
شكار گراز نداشته ايم. غير از گراز صدور پروانه شكار براى تمام 
چهارپايان ديگر ممنوع است." او در حالى از ممنوع بودن شكار 
ديگر چهارپايان گفته بود كه رسانه ها از رقابت سازمان محيط 
زيســت با قرق هاى اختصاصى و فروش پروانه شكار در مناطق 
چهارگانه تحت مديريت اين سازمان و آن هم در فصل غير شكار 
و با قيمت پايين و آن هم با دالر 4200 تومانى براى شكارچيان 
خارجى نوشتند. بر اساس آيين نامه اجرايى شكار ويژه در سال 
81 با هدف ساماندهى، اعمال محدويت، ممنوعيت و قانونمند 
كردن شكار براى اتباع خارجى به تصويب هيئت وزيران رسيد و 

در سال 93 شكار چهارپا در كشور ممنوع شده بود.
اما ديروز على تيمورى ؛ مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار 
و صيد سازمان حفاظت محيط زيست مطالب و موضعگيرى هاى 

رسانه ها در اين خصوص را غيركارشناسى و خالف واقع دانست 
و گفت: تعداد معدود پروانه شكار صادر شده در راستاى كمك 
بــه حفظ و پويايى جمعيت برخى گونه ها در تعداد محدودى 
از مناطــق بود كه نياز به اصالح تركيب جنســى و جمعيتى، 
همچنين تعديل جمعيت آن ها در سطح ظرفيت قابل تحمل 
محيط متاثر از تبعات محدود كننده خشكسالى و ضعف پوشش 

گياهى و منابع آبى ضرورت داشت.
به گفته تيمورى، با توجه به استعالم هاى انجام شده از استان ها 
و سهميه هاى شكار درخواستى آن ها به تفكيك مناطق تحت 
مديريت و مبتنى بر نتايج سرشمارى هاى جامع صورت گرفته، 
با لحاظ مالحظات همه جانبه، سهميه هاى درخواستى مجدد 
تعديل (يكصد راس) و تعداد استان هايى كه براى آن ها در قالب 
اين دســتورالعمل، پروانه شكار چهارپا صادر شد به پنج استان 
كرمان، يزد، خراسان جنوبى، خراسان رضوى و البرز كاهش پيدا 
كرد و براى دو استان خوزستان و گيالن نيز با توجه به طغيان 
جمعيت گراز وحشــى و آسيب هاى گسترده آن ها به مزارع و 
باغ ها، با هدف تعديل جمعيت اين گونه، تعداد محدودى پروانه 

شكار گراز در اين دستورالعمل در نظر گرفته شد.
مديركل دفتر حفاظت و مديريت شكار و صيد سازمان حفاظت 
محيط زيست اما هيچگونه توضيحى در خصوص چرايى صدور 
مجوز شــكار آن چهارپاى نگون بخت - كه از قضا شــكارش 
ممنوع بود- براى شكارچيان خارجى و چگونگى صدور مجوز 

براى شكارچيان داخلى هم نداد . 

9 كارخانه توليد دخانيات در چندسال اخير در ايران ايجاد شده اند

فقط دخانيات از تحريم ها جان سالم به در برد!
خبر

معاون آموزش ابتدايى 
وزير آموزش و پرورش:

الزامى براى گذراندن دوره 
پيش دبستانى وجود ندارد

ميزان: معاون آموزش ابتدايى وزير آموزش 
و پــرورش از آغاز ثبت نام كالس اولى ها از 
نيمه خرداد ماه خبر داد و در خصوص دوره 
پيش دبســتانى گفت: گذراندن دوره پيش 
دبستانى براى رشــد اجتماعى و موفقيت 
تحصيلى دانش آموز بســيار مفيد است و 
توصيه مى شود خانواده ها به آن توجه داشته 
باشند ولى هيچ اجبارى در زمينه گذراندن 
آن براى ثبت نــام در مقطع ابتدايى وجود 

ندارد.
رضوان حكيم زاده افــزود: دولت تدابيرى 
براى مــدارس مناطق محروم و دو زبانه در 
كشــور انديشيده كه بر اساس آن گذراندن 
دوره پيش دبستانى با هدف رشد اجتماعى و 
تحصيلى كودك براى ورود به مقطع ابتدايى 
الزامى است. وى ادامه داد: ارائه اجاره نامه يا 
سند ملكى داراى كد پستى براى ثبت نام 
دانش آموزان در مقطع ابتدايى الزامى است 
و خانواده هــا هنگام مراجعه به مدارس بايد 
مدارك كامل شناسايى كودك را به همراه 
داشته باشند. وى با بيان اينكه پيش بينى 
مى شود امسال يك ميليون و 3000 دانش 
آموز در مقطع ابتدايى ثبت نام كنند، گفت: 
محدوديت زمانى ثبت نام در مدارس مقطع 
ابتدايى نسبت به شرايط مناطق و مدارس 
مشــخص شــده و توصيه ما اين است كه 
مدارس همــكارى الزم را در اين زمينه با 
خانواده هاى دانش آموزان داشــته باشند و 

حداكثر ثبت نام ها را انجام دهند.

عضو كميسيون قضايى مجلس 
هشدار داد

اهمال در قانون 
منع خريد و فروش پايان نامه 

خانه ملت: عضو كميسيون قضايى مجلس 
با انتقاد از اجرا نشدن قانون ممانعت از خريد 
و فــروش مقــاالت و پايان نامه هاى علمى 
و پژوهشــى از ســوى دو وزارتخانه علوم و 

بهداشت، اين امر را تخلف قانونى دانست.
محمدجــواد فتحى با بيــان اينكه در اين 
طرح مجازات سنگينى براى فروشندگان و 
خريداران مقاالت علمى پژوهشــى و پايان 
نامه هاى دانشــگاهى در نظر گرفته شــده 
اســت، افزود: وزارتخانه علوم و بهداشــت، 
درمان و آموزش پزشكى آيين نامه اجرايى 
اين قانون را تنظيم كنند. فتحى با انتقاد از 
اينكه امروز بعد از گذشت حدود يك سال 
از تصويب اين طــرح مهم هنوز آيين نامه 
اجرايى طرح از ســوى دو وزارتخانه علوم و 
بهداشت تدوين نشده اســت، ادامه داد: در 
حال حاضر متأسفانه شاهد فروش غيرمجاز 
مقاله و پايان نامه هاى دانشجويى آن هم به 
صورت علنى در خيابان انقالب هستيم. وى 
يادآور شد: در طرح مذكور مصوب مجلس 
مهلتى سه ماهه به دســتگاه هاى اجرايى 
مخاطب طرح يعنــى دو وزارتخانه علوم و 
بهداشت براى تدوين آيين نامه هاى اجرايى 
آن داده شد كه با توجه به پايان يافتن اين 
مهلت قانونى قاعدتاً اين وزارتخانه ها مرتكب 

تخلف شده اند.

عضو كميسيون 
بهداشت و درمان مجلس:

ارجاع بيمار براى تهيه دارو 
خالف قانون است

خانه ملت: عضو كميســيون بهداشــت و 
درمان مجلس گفت: ارجاع بيمار به خارج 
از مركز درمانى براى تهيه دارو و تجهيزات 

پزشكى خالف قانون است.
يعقوب شــيويارى با اشاره به اينكه يكى از 
توفيقات در طرح تحول سالمت جلوگيرى 
از خروج بيماران از بيمارستان ها براى تأمين 
دارو و تجهيزات پزشــكى مورد نياز است، 
گفــت: نبايد بيمار را به خــارج از محدوده 
مركز درمانى بــراى تأمين دارو و ملزومات 
پزشــكى ارجاع داد، بنابراين وجود چنين 
مسئله اى قطعاً تخلف محسوب شده و بايد 
بــا آن برخورد كرد. وى با بيان اينكه ارجاع 
بيماران به خارج از بيمارســتان براى تهيه 
تجهيزات پزشكى شــايد به دليل كمبود 
برخى اقالم باشــد، افزود: البته برخى اقالم 
پزشــكى مورد نياز بيمــاران قيمت بااليى 
داشــته و بيمارســتان در صورت تهيه آن 
به شــركت هاى تجهيزات پزشكى بدهكار 
مى شود، بنابراين به دليل افزايش مطالبات 
شــركت هاى دارويى ممكن اســت برخى 

تجهيزات در اختيار بيمار قرار نگيرد.

از قضا «آموزش جنسى» صفرا فزود
وقوع جنايت در يكى از مدارس مناطق مرفه نشــين شهر تهران اين پرسش را 
در معرض افكار سياســتگذاران قرار مى دهد: آموزش جنسى عامل پيشگيرى 
از آســيب هاى جنســى يا خود عامل به وجود آمدن اين نوع از آســيب است؟ 
پاســخ جريان غربگرا به اين پرســش معموالً گزينه نخست است. اما تحقيقات 
متعددى گزينه دوم را به عنوان پاســخ صحيح اين پرســش مطرح مى كنند.
جيل كربى مدير ســابق مركــز policy studies انگليس نتيجه تحقيقات 
ايــن مركــز را در مقاله اى با عنوان «چــه زمانى مى خواهيــم از خواب بيدار 
شــده و ايــن حقيقــت را قبول كنيــم كه آموزش مســائل جنســى نه تنها 
مانــع حامله شــدن دختران نوجوان نيســت بلكــه يكى از علل آن اســت» 
در روزنامــه انگليســى ديلى ميل اين گونــه بيان مى كند: هر چه بيشــتر با 
نوجوانان درباره روابط جنســى صحبت كنيد، آن ها روابط جنســى بيشترى 
خواهند داشــت و احتمال حامله شــدن دختران نوجوان بيشــتر خواهد شد.
به اعتقاد كربى «در طول سال ها دولت هاى غربى اينچنين تبليغ مى كرده اند كه 
اگر در مورد روابط جنسى به نوجوانان آموزش داده شود، سبب كاهش خطرات 
انواع محافظت شده اين نوع از رابطه جنسى خواهد شد، اما واقعيت اين است كه 
تحقيقات بسيار زيادى خالف اين مسئله را نشان مى دهد. » وى با بيان اين كه 
نتيجه تحقيقات مختلفى كه در اين زمينه انجام شــده است نشان مى دهد كه 
آموزش جنسى به كودكان رابطه مستقيمى با افزايش آسيب پذيرى جنسى آن ها 
دارد و معتقد است بسيارى از متخصصان نيز على رغم آگاهى از اين مسئله صرفاً از 
ترس اين كه افرادى داراى فكر كهنه خوانده شوند از بيان آن خوددارى مى كنند.
ديويد پاتون و ليام رايت دو محقق در دانشگاه هاى ناتينگهام و شفيلد انگليس 
نيز در پژوهشــى كه نتيجه آن در ســال 2017 در نشــريه انگليســى اقتصاد 
ســالمت (Journal of Health Economics) منتشر شد نشان دادند 
كه ميزان حاملگى هاى ناخواســته در دختــران نوجوان در مناطقى كه بودجه 
آموزش جنسى در مدارس آن قطع شده است به ميزان قابل توجهى پايين تر از 
مناطقى اســت كه اين نوع از آموزش در آن رواج دارد. نتيجه اين تحقيق نشان 
داد كــه پس از بحران اقتصادى ســال 2008 كه موجب قطع يا كاهش بودجه 
اين نوع از آموزش در برخى مناطق شــده است، ميزان حامله شدن نوجوانان در 
اين مناطق بين ســال هاى 2009 تا 2014 به طور متوسط 42 درصد كاهش 
داشته است. اين دو محقق در مجموع نتيجه گرفتند اين نوع از آموزش معكوس 
اهدافى كه نظام آموزشــى غــرب براى آن متصور بوده اســت، عمل مى كند.
بنياد آموزش خانواده نيز انديشكده ديگرى در كشور انگلستان است كه در سال 
2004 گزارش تحقيقى را منتشر كرد كه نشان مى دهد در مناطقى كه بيشترين 
بودجه آموزش جنســى صرف شده است، بيشــترين ميزان رشد حاملگى هاى 
ناخواســته در ميان نوجوانان دختر در مدارس اتفاق افتاده اســت. اين گزارش 
تحقيق كه با عنوان «آموزش رابطه جنسى يا تشويق به رابطه جنسى» منتشر 
شد، نشان داد رابطه مستقيمى بين افزايش آموزش هاى جنسى و تولد كودكان 
نامشروع در نوجوانان دختر وجود دارد. بنا به نتيجه اين تحقيق اين نوع از آموزش 
موجب درگيرى ذهنى باالتر نوجوانان با مســائل جنسى شده و با از بين بردن 
عنصر شــرم نسبت به اين نوع رابطه موجب جذاب ســازى ذهنى باالتر روابط 
نامشروع جنسى و تبديل آن به هنجار اجتماعى در ذهن اين طبقه سنى مى شود. 
جريــان فرهنگــى غربگرا در ايــران تالش دارد با اســتناد بــه توصيه برخى 
ســازمان هــاى غربــى و بين المللــى كارآمدى و اثربخشــى آمــوزش هاى 
جنســى را از بديهيات دنياى مدرن تلقى كند، اما مطالب ذكر شــده به عنوان 
بخش اندكى از شــواهد علمى كــه در اين زمينه وجود دارد نشــان مى دهد 
نه تنها چنين گزاره اى صحيح نيســت كه شــواهد علمــى متعددى بر غلط 
بــودن آن (حتــى در چارچوب نظام ارزشــى جنســى ليبرال) وجــود دارد.
هيچكــدام از تحقيقــات ذكر شــده چارچوب دينى نــدارد و حتــى از نگاه 
اين محققان مســئله مشــروع يا نامشــروع بودن روابط جنســى نيز اهميتى 
نداشــته اســت. بلكه تمام ايــن نتيجه گيرى هاى علمى در همــان چارچوب 
ارزش هاى نظام جنســى غربى مطرح شــده و طبيعى است كه با لحاظ كردن 
چارچــوب هاى فرهنگى بومى معادله اى كه امروز جريانى در داخل كشــور با 
اســتفاده از امكانات و ابزارهاى رســانه اى و تبليغاتى قوى (از صدا و ســيما تا 
روزنامه هــا) به دنبال تحقق آن اســت تا چــه اندازه فاجعه بارتر خواهد شــد.

وزير آموزش و پرورش اعالم كرد
گزينش و نظارت بر معلمان سخت گيرانه مى شود

ايســنا: ســيد محمد بطحائى، وزير 
آمــوزش و پــرورش در صفحه توييتر 
خود با بيان اينكه عميقاً از جنايت تلخ 
و شرم آورى كه در مدرسه اى در منطقه 
2 تهــران، خاطر جامعــه و فرهنگيان 
شريف را جريحه دار كرد، متأثرم گفت: 
به بازرس ويژه دستور داده ام با پيگيرى و 

تشكيل پرونده حقوقى موضوع را با جديت دنبال كند. وى همچنين نوشت: مجرم 
نيروى غيررسمى بود و بدون طى مراحل قانونى به كار گرفته شده است كه تمامى 
مسببان مسئولند،عالوه بر برخورد قاطع قضايى كه مورد تأكيد رهبر معظم انقالب 
نيز قرار گرفته است؛ مى بايست با تقويت و بروزرسانى فرايند گزينش بويژه نظارت 
سخت گيرانه و بدون مسامحه از تكرار اين اتفاق ها جلوگيرى كنيم. وزير آموزش 
و پرورش در پايان تأكيد كرد: آموزش خانواده ها را شروع كرديم، آموزش دانش 

آموزان را نيز تقويت مى كنيم.

رئيس سازمان نوسازى، 
توسعه و تجهيز مدارس كشور بيان كرد

وجود 987 كالس درس خشتى و گلى
ايسنا: مهــراهللا رخشــانى مهر، رئيس 
سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس 
كشــور به فضاهاى آموزشــى نيازمند 
تخريب و بازسازى اشــاره كرد و گفت: 
فضاهــاى نيازمند تخريب و بازســازى 
مدارسى هستند كه عمدتاً از عمر آن ها 
بيش از 40 ســال گذشته است. وى در 

ادامه با بيان اينكه 27 درصد مدارس كشور تخريبى و 34 درصد مدارس نيازمند 
مقاوم سازى هستند گفت: 39 درصد مدارس كشور نيز مستحكم هستند. در حال 
حاضر حدود 1700 كالس كانكسى و 987 كالس درس خشتى و گلى داريم كه 
بيشــترين آمار مدارس خشتى و گلى به سيستان و بلوچستان و كمترين آن به 

خراسان جنوبى بر مى گردد.
 رئيس ســازمان نوســازى و تجهيز مدارس كشور با اشــاره به روند نگهدارى از 
فضاهاى موجود آموزشى نيز اظهار كرد: مدارسى با قدمت 40 سال معموالً تخريبى 
محسوب مى شوند. ساختمان هايى كه قبل از سال 1367 ساخته شده اند در مقابل 
زلزله مقاوم نيستند و بايد تخريب و بازسازى شوند. هر چند معتقديم عمر مفيد 
35 و 40 سال براى مدارس كم است و بايد با نگهدارى مناسب عمر مفيد مدارس 

را باال ببريم و به كيفيت ساخت و ساز هم توجه كنيم.

رئيس اداره زئونوز وزارت بهداشت هشدار داد
خطر «سندروم آنفلوانزا» در تابستان

ايسنا: آن طور كــه رئيس اداره زئونوز 
وزارت بهداشت (بيمارى هاى قابل انتقال 
از حيوان به انســان) مى گويــد، ايران 
روى كمربند بيمارى تب كريمه كنگو 
قرار گرفته اســت و مشــاغل مرتبط با 
دام و مــردم عادى بايد با اين بيمارى و 
روش هاى پيشگيرى از آن آشنا باشند. 

دكتر حسين عرفانى ادامه داد: اين بيمارى جزو تب هاى خونريزى دهنده ويروسى 
تقسيم بندى مى شود. معموالً با شروع فصل گرم سال كه فعاليت كنه هاى ناقل 

افزايش پيدا مى كند، ممكن است ميزان بروز بيمارى نيز افزايش يابد. 
كشور ما نيز روى كمربند جغرافيايى اين بيمارى قرار گرفته است و از آن مستثنا 
نيست. وى افزود: امسال حدود 23 مورد ابتال به اين بيمارى شناخته شده است 
كه تقريباً همه آن ها به موقع تشخيص داده و بسترى شده اند و با درمان مناسب 

بهبود پيدا كردند. 

دخانيات  طيرانــى   اعظم  جامعه/   
به ويژه ســيگار و قليان گاه ابزارى مى شود 
براى كاهش تألمات روحى و روانى افراد و 
گاه بهانه اى براى گذران اوقات فراغت و گاه 
تفاخر اجتماعى و شايد هم شاهدى براى 
گذار از دوره كودكى به نوجوانى و جوانى. 

به هر حال و به دليل تمامى آســيب هاى 
مادى و جسمى كه قطعاً به دليل مصرف 
دخانيات متوجه فرد و جامعه مى شود، يكى 
از مهم ترين برنامه هــاى دولت ها كاهش 
مصرف اين گونه مواد در ميان آحاد جامعه، 
بويژه جوانان و نوجوانان است.ضرورتى كه 
بر اســاس شواهد موجود نشان مى دهد از 
سوى برخى از سازمان ها و يا وزارتخانه هاى 
مسئول همچون وزارت بهداشت و درمان يا 
چندان جدى گرفته نشده يا به بن بست 

رسيده است.

 ممنوعيت راهكار حل مشكل نيست
دكتــر ايرج حريرچى؛ ســخنگوى وزارت 
بهداشــت، درمان و آموزش پزشــكى در 
پاسخ به اين پرسش كه چرا سياست هاى 
وزارت بهداشــت در راستاى كاهش توليد 
محصــوالت دخانــى نيســت، مى گويد: 
دخانيات همواره موضوع مورد مناقشــه، 
محل تقابل و حتى محــل البيگرى بوده 
است. براى مثال در حالى كه شما خواستار 
تعطيلــى كارخانه هاى توليــد دخانيات 
هستيد، اما متأســفانه در 10 سال اخير 
در ايران به بهانه گســترش اين صنعت و 
جلوگيرى از قاچاق و واردات مواد دخانى 
شــركت هاى جديد توليد و مواد دخانى با 

مشاركت خارجى ها ايجاد شده است.
دكتر حريرچــــى 
ادامــه مى دهـــد: 
از نظــر مــا كه در 
جبهه هاى مختلفى 
در ايــن زمينـــه      

مى جنگيم، مقابله با دخانيات با روش هاى 
آگاهى بخشــى، كاهش مصرف و حتى با 
البيگرى بايد انجام شــود، اما ممنوعيت 
مصرف سيگار راهكار حل مشكل نيست، 
بلكه در كشــورهايى نظير ايران و گاه در 
همه كشورهاى دنيا مهم ترين روش مقابله 
با سيگار كاهش دسترســى با استفاده از 
اهرم قيمت است، آن هم ماليات بر خرده 
فروشى دخانيات. هم اكنون در 58 كشور 
دنيــا70 درصد قيمت ســيگار مربوط به 

ماليات بر خرده فروشى سيگار مى شود.
وى در پاســخ به اين پرسش كه با توجه 
بــه اينكه شــاهد افزايش شــركت هاى 
توليدى بوده ايم و راهكار ماليات بر خرده 
فروشــى دخانيــات هنــوز در عمل اجرا 
نشده اســت آيا در مجموع مى توان گفت 
سياســت هاى وزارت بهداشت در مقابله با 
مصرف دخانيات به نتيجه خاصى نرسيده 
است؛ مى گويد: خير؛ چون ميزان مصرف 
دخانيات به نسبت گذشــته تقريباً ثابت 
مانده و حتى بــه ميزان كمى هم كاهش 

پيدا كرده است.

 تأسيس چشــمگير كارخانه هاى 
توليد دخانيات 

دكتــر محمدرضــا مســجدى، دبيركل 
جمعيت مبارزه با استعمال دخانيات ايران 
نيز در گفت و گــو با ما ميزان هزينه هاى 
صنعت دخانيات كشور را بيش از 3 ميليارد 
دالر عنــوان مى كند و مى افزايد: ســال ها 
تالش شــد تا قانون جامعى تصويب شود 
تا عمده مطالبات مرتبط با كنترل مصرف 
دخانيات در آن قرار گيرد و سرانجام سال 
85 از سوى مجلس شوراى اسالمى قانون 

جامــع كنترل و مبارزه ملــى با دخانيات 
تصويب و توسط رئيس جمهور وقت ابالغ 
شد، اما به دليل ناهماهنگى بين دولت به 
عنوان متولى قانون و مجلس به عنوان ناظر 
بــر اجراى قانون در عمل اين مهم در اجرا 

بسيار ضعيف بوده است.
وى ادامــه مى دهد: يكى از مصوبات آيين 
نامه هاى اجرايى ســتاد كنترل دخانيات 
كشــور اين بود كه سياست گذارى ها براى 
شركت هاى مذكور به نحوى تحقق پذيرد 
كه ضمن تأمين نيازهاى داخلى به روشى 
عمل شــود كه ســاالنه دو تا پنج درصد 
مصرف را كاهش دهد، اما متأســفانه در 
عمل اينچنين نشــد و بــا وجود تعطيلى 
كارخانه هــاى متعدد در ســال هاى اخير 
بين هفت تا 9 كارخانــه توليد دخانيات 
بــه كارخانه هاى توليد دخانيات كشــور 
افزوده شــده اســت؛ چنان كه چرخش 
مالى دخانيات در ايران ســاالنه بيش از 2 
ميليارد دالر يعنى روزانه 10 ميليارد تومان 
سيگار و 20 ميليارد تومان قليان است كه 
70 درصــد آن به جيب خارجى ها مى رود 
و دولــت دو برابر اين مبلغ را صرف هزينه 
درمان عوارض ناشــى از مصرف دخانيات 

مى كند.

هيچ  دخانيات  مــورد  در  چرا   
تحريمى اعمال نمى شود؟ 

دكتر مســجدى با 
بيان اينكه در حال 
بحث جدى  حاضر 
جامعه مــا، برجام 
است و از زمانى كه 

تحريم ها عليه ايران صورت گرفته، برنامه  اى 
از تحريم ها مصون نمانده است، مى افزايد: 
به عنوان نمونه ماسك ويژه آزمايشگاه سل 
تحريم بود و مى بينيم كــه در حوزه هاى 
مختلف، تحريم هاى ظالمانه اى عليه ايران 
تصويب مى شود، اما چرا در مورد دخانيات 
هيچ تحريمى اعمال نمى شود و كمپانى ها 
براى ورود به صنعت دخانيات ايران تشويق 
مى شوند؟ پاســخ اين است كه 30 درصد 
هزينه ها و درآمد صنعت دخانيات در كشور 
مربــوط به متوليان داخلــى و 70 درصد 
مربوط به خارجى هاست و وزارت صنعت، 
معدن و تجارت و مجلس، مجوز ســاخت 
اين كارخانه ها در كشور را صادر مى كنند. 

وى ادامه مى دهد: بايد بكوشــيم با برنامه 
ريزى و آموزش هاى الزم تقاضا از ســوى 
نوجوانان و جوانان به سمت سيگار و قليان 
كاهش يابد، همچنين بايــد عرضه مواد 
دخانى كنترل شود؛ چرا كه طى سال هاى 
اخير قيمــت همه كاالهاى ضــرورى به 
صورت تصاعــدى افزايش يافته، در حالى 
كه قيمت دخانيات تغيير چندانى نداشته 
اســت؛ بنابراين دخانيات به دليل ارزانى و 
قابل دسترس بودن حتى در مراكز توزيع 

كاالهاى فرهنگــى نظير دكه هاى روزنامه 
فروشى تقاضا را افزايش مى دهد.

 خروج قهوه خانه ها از فهرســت 
اماكن عمومى 

دكتر مسجدى با اشاره به اينكه مهم ترين 
كاالى مصرفى بيشــتر كشورها نان است، 
مى گويد: در ســاير كشــورها مدت زمان 
دسترسى به نان چهار دقيقه و مدت زمان 
دسترسى به سيگار 40 دقيقه گزارش شده 
است، در حالى كه در كشور ما مدت زمان 
دسترســى به سيگار كمتر از سه دقيقه و 
مدت زمان دسترســى به نان 40 دقيقه 
مى باشد. به گفته وى طبق قانون، خودروى 
شخصى وسيله اى عمومى است، اما چگونه 
مى توان توجيــه كرد كه قهوه خانه ها جزو 
اماكن عمومى محســوب نمى شــوند. با 
توجه به اينكه مسئله دخانيات دغدغه اى 
جدى نيست، هنوز هم استفساريه خروج 
قهوه خانه ها از فهرســت اماكن عمومى در 

مجلس طرح مى شود. 
براســاس برنامه سالمت عمومى كشور تا 
ســال 2025 بايد مصــرف دخانيات 30 
درصد كاهش يابد، درحالى كه با توجه به 
شرايط موجود و به داليل ذكر شده پيش 
بينى مى شــود طى هفت سال آينده آمار 
مصرف دخانيات در كشــور افزايش يابد؛ 
چرا كه قانون مبارزه با مصرف دخانيات در 

كشور بدرستى اعمال نمى شود. 

ممنوعيت  در  شايســته  اقدام   
استعمال دخانيات 

وى يكى از اقدام هاى شايسته آستان قدس 
رضوى در حرم مطهر رضوى را ممنوعيت 
استعمال دخانيات داخل صحن و مجموعه 
حرم مطهرحضرت رضا (ع) عنوان مى كند 
و مى افزايد: شايسته است فروش و مصرف 
دخانيات تا چند كيلومترى اطراف حرم نيز 
ممنوع شود تا اين حركت عظيم فرهنگى 
از مشهد مقدس به ساير زيارتگاه هاى كشور 

نظير قم، شيراز و... نيز توسعه يابد. 
دكتر محمدرضا معدنى، دبير فراكســيون 
مبارزه با دخانيات مجلس شوراى اسالمى 
نيز مى گويد: در پى تصويب كنوانســيون 
كنترل دخانيات در ســال 2003 ميالدى 
از سوى ســازمان بهداشت جهانى و ابالغ 
آن به همه كشــور هاى دنيــا، وزير وقت 
بهداشت به نمايندگى از جمهورى اسالمى 
ايران به عنوان يازدهمين كشور پذيرنده، 
كنوانسيون مذكور را امضا كرد و در راستاى 
عملياتى كردن ايــن معاهده،قانون جامع 
كنترل و مبارزه ملى با دخانيات در مهر 85 
با 210 رأى موافق در 20 ماده به تصويب 

مجلس شوراى اسالمى رسيد. 

 سرو رايگان قليان 
وى ادامه مى دهد: بر اساس آمار اعالم شده 

از ســوى روابط عمومى شركت دخانيات 
در ســال 85ساالنه 50 ميليارد نخ سيگار 
در كشور استعمال مى شده كه متأسفانه 
به دليــل اجرايى نشــدن كامــل قانون 
جامع كنتــرل و مبارزه ملى با دخانيات و 
اعمال سليقه مسئوالنى كه تعهد سالمت 
جامعه را نداشتند، به ويژه در حوزه ميراث 
فرهنگى اين قانون به عقب برگشت، اكنون 
آمار مصرف ساالنه سيگار در كشور به 70 

ميليارد نخ رسيده است. 
گرچــه اين آمار قابل اســتناد نيســت، 
اما نشــان دهنده آن اســت كه مســير 
اجرايى شدن قانون مذكور از سوى متوليان 
قابل قبول نبوده كه استعمال دخانيات در 
كشور به ســن 13 سال رسيده و مصرف 

قليان در جامعه زنان افزايش يافته است.
وى با اشاره به اهميت اجراى همه جانبه 
قانون جامع كنترل و مبارزه ملى با دخانيات 
در كشــور مى گويد: با وجود تصويب اين 

اكنون  متأســفانه  قانون، 
در يكــى از بوســتان هاى 
تهران قليــان را به صورت 
ســرو رايگان مى دهند، اما 
بابــت كرايه يك دوچرخه 
ســاعتى 10 هزارتومــان 
دريافت مى كنند، درحالى 
كه شايسته است با توجه 
بــه مشــكالت اقتصادى 
خانواده ها و آغاز تعطيالت 
شــهردارى  تابســتانى، 
استان ها تفريح هاى سالم را 
جايگزين استفاده از قليان 

و سيگار كنند و ســاير متوليان از جمله 
وزارت بهداشــت با اســتفاده از اهرم هاى 
اجرايى خــود كاهش مصــرف دخانيات 

كشور را رقم بزنند. 

 افزايش مصرف قليان در نوجوانان 
دكتر غالمرضـــــا 
رئيس  حيـــدرى، 
مركز تحقيـــقات، 
پيشگيرى و كنترل 
دخانيات نيـــز به 

خبرنگار ما مى گويد: آمار متوسط مصرف 
دخانيات در كشور حدود 11 درصد است 
و بر اساس آمار اين مركز، حدود 20 درصد 
آقايان باالى 15 سال و دو درصد خانم هاى 
باالى 15ســال مصرف دخانيــات روزانه 
دارند. البته در صــورت ارائه آمار مصرف 
قليان، به طور حتم اين رقم افزايش خواهد 

يافت.
به گفته اين مســئول طبق بررســى هاى 
انجام شده، تقريباً 50 درصد زنان و مردان 
تجربه مصــرف قليان دارنــد كه مصرف 
هفتگــى و روزانه در آقايــان 30 درصد و 
درخانم ها حدود 10 درصد گزارش شــده 
است. وى ادامه مى دهد: متأسفانه مصرف 
دخانيات در كشور نگران كننده است و با 
توجه به اينكه جوانان و نوجوانان از مسير 
مصرف ســيگار و قليان به سمت اعتياد 
كشيده مى شوند، بايد به عنوان يك هشدار 
مطرح شــود؛ زيرا رغبت به مصرف قليان 
در گروه ســنى نوجوانى و جوانى افزايش 
يافته و اگر به هميــن روال ادامه يابد در 
دو دهه آينده شرايط سخت ترى را پيش 
رو خواهيم داشت. دكتر حيدرى مى افزايد: 
مطالعات انجام شــده در حــوزه كودك 
و نوجوان نشــان مى دهــد رفتارهايى كه 
كودك در ســنين خردسالى در اطرافيان 
خــود بويژه والدين مشــاهده مى كند، به 
الگوهاى رفتارى در مراحل مختلف زندگى 

او تبديل خواهد شد.

در يكى از 
بوستان هاى 

تهران قليان را 
به صورت سرو 

رايگان مى دهند، 
اما بابت كرايه يك 

دوچرخه ساعتى 
10 هزارتومان 

دريافت مى كنند

بــــــــرش

خبر

 ســيد محمد بطحائى، وزير 
آمــوزش و پــرورش در صفحه توييتر 
خود با بيان اينكه عميقاً از جنايت تلخ 
و شرم آورى كه در مدرسه اى در منطقه 
 تهــران، خاطر جامعــه و فرهنگيان 
شريف را جريحه دار كرد، متأثرم گفت: 
به بازرس ويژه دستور داده ام با پيگيرى و 

تشكيل پرونده حقوقى موضوع را با جديت دنبال كند. وى همچنين نوشت: مجرم 

 آن طور كــه رئيس اداره زئونوز 
وزارت بهداشت (بيمارى هاى قابل انتقال 
از حيوان به انســان) مى گويــد، ايران 
روى كمربند بيمارى تب كريمه كنگو 
قرار گرفته اســت و مشــاغل مرتبط با 
دام و مــردم عادى بايد با اين بيمارى و 

دكتر حسين عرفانى ادامه داد: اين بيمارى جزو تب هاى خونريزى دهنده ويروسى 

 مهــراهللا رخشــانى مهر، رئيس 
سازمان نوسازى، توسعه و تجهيز مدارس 
كشــور به فضاهاى آموزشــى نيازمند 
تخريب و بازسازى اشــاره كرد و گفت: 
فضاهــاى نيازمند تخريب و بازســازى 
مدارسى هستند كه عمدتاً از عمر آن ها 
 ســال گذشته است. وى در 

34 درصد مدارس كشور تخريبى و 34 درصد مدارس كشور تخريبى و 34 درصد مدارس نيازمند 
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روزنامـه صبـح ايـران

درآمد ماهانه عشاير 2 برابر مى شود  اردبيل- قدس: قائم مقام سازمان امور عشاير ايران از افزايش دو برابرى درآمد ماهانه عشاير طى برنامه ششم توسعه خبر داد. شاهپور عاليى مقدم در 
آيين معارفه مديركل امور عشاير استان اردبيل افزود: در حال حاضر درآمد ماهانه عشاير يك ميليون و 100 هزار تومان است كه اين رقم به دو برابر ارتقا مى يابد. وى با بيان اينكه اين مهم با توسعه 
اقتصادى و توليدى و بويژه حذف واسطه گرى در فروش توليدات عشاير قابل تحقق است، يادآور شد: هم اكنون بخشى از درآمد عشاير در بحث فروش توليدات لبنى، گوشتى، صنايع دستى به جيب 

دالل ها روانه مى شود.

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

 قــدس- مريم ذوالفقــارى منظرى 
كارشناســان مى گويند ايران جزو بهترين 
كشــورهاى دنيا در زمينه پتانسيل انرژى 
خورشــيدى اســت به طورى كه موقعيت 
جغرافيايى آن و داشتن 300 روز آفتابى در 
سال بهترين شــرايط را براى بهره گيرى از 
اين انرژى فراهم كرده است، اما بنا بر گفته 
نمايندگان مجلس اين انرژى در كشور به باد 

مى رود.
انرژى خورشــيدى يكى از منابع انرژى هاى 
تجديدپذير و البته ارزان ترين، عظيم ترين 
و پاك ترين آن هاســت. ميزان تابش انرژى 
خورشــيدى در نقاط مختلف جهان متغير 
بــوده و ايران از اين پديده طبيعى بســيار 
بهــره مند اســت، به طورى كــه به گفته 
متخصصان با وجود 300 روز آفتابى در بيش 
از دو سوم كشور و متوسط تابش 5/5 تا 4/5 
كيلووات ســاعت بر متر مربع در روز، ايران 
يكى از كشورهاى با پتانسيل باال در زمينه 
انرژى خورشيدى معرفى شده 
است. حتى به گفته برخى از 
كارشناســان ايران در صورت 
بيابانى خود  تجهيز مساحت 
انرژى  به سامانه هاى دريافت 
تابشــى مى تواند انرژى مورد 
نياز بخش هاى گسترده اى از 
منطقه را نيز تأمين و در زمينه  

صدور انرژى برق فعال شود.

  330 روز آفتابى
استان يزد با داشتن مساحت بيش از 129 
كيلومتر مربع و داشــتن ســاالنه 330 روز 
آفتابى، متوسط ســاعت آفتابى ساالنه آن 
3200 ســاعت است و به همين دليل توان 
زيادى براى توسعه نيروگاه هاى خورشيدى 

دارد.
يزد 643 هزار و 522 مشترك برق دارد كه 
طبق گفته محمدرضــا صحتى مديرعامل 
شركت توزيع برق يزد بيشترين ميزان اين 
آمار مربوط به بخش خانگى با 522 هزار و 

272 مشترك است. 
هرچند بخش صنعت اين استان 1/8درصد 
مشــتركان توزيع برق استان را شامل شده، 
اما بيشــترين درصد مصرف بــرق را با 53 
درصد به خود اختصاص داده اســت. جالب 
اســت بدانيد كه يزد با حدود 3000 واحد 

توليدى فعال چهارمين استان صنعتى كشور 
شناخته مى شود.

بــا اين توضيحــات اســتفاده از اين انرژى 
خدادادى تا حد بســيارى مى تواند مشكل 
تأمين انرژى برق را در استان يزد فراهم آورد. 

  توليد برق خورشيدى
مهندس فاطمه اعلــم، مجرى طرح خريد 
تضمينى برق تجديد پذيــر در يزد در اين 
زمينه به خبرنگار قدس گفت: برق يزد نيز 
همچون ديگر نقاط كشــور از نيروگاه هاى 

گازسوز تأمين مى شود. 
وى با اشــاره بــه اينكــه تأمين بــرق از 
نيروگاه هــاى آبى به دليل كمبــود آب در 
كشور به صرفه نيست، افزود: وضعيت تأمين 
برق از نيروگاه هاى خورشــيدى نيز درصد 
پايينى در استان دارد و در حال حاضر تنها 
33/5 مگاوات بــرق توليدى از نيروگاه هاى 

خورشيدى وارد مدار مى شود.
مجرى طرح خريد تضمينى برق تجديد پذير 
در يــزد افزود: عالوه بر توليد برق از نيروگاه 
خورشيدى استان، 500 كيلووات برق نيز از 
سلول هاى برق خورشيدى خانگى و كوچك 

تأمين مى شود.
وى در پاســخ به اين سؤال كه چند درصد 
برق مصرفى از نيروگاه هاى خورشــيدى در 
مصــارف خانگى و چنــد درصد در صنعت 
اســتفاده مى شــود، گفت: در ايــن زمينه 

نمى توان پاسخ قطعى داد چراكه وقتى برق 
وارد مدار مى شود و در شبكه قرار مى گيرد، 

همه مصرف كنندگان امكان استفاده دارند.

  اعتماد خورشيدى
اعلم با اشاره به اينكه در حال حاضر ميزان 
استفاده از ســلول هاى خورشيدى در بين 
مردم و در مصارف خانگى كم است، علت آن 
را نوپا بودن اين طرح دانست و تصريح كرد: 
هرچند قيمت خريد سلول خورشيدى براى 
مردم در اين شرايط اقتصادى مهم است، اما 
اعتمادسازى براى مصرف خانگى از اين طرح 
نكته مهمى اســت كه نيازمند زمان بوده و 
اميدواريم هر چه سريع تر مردم از اين انرژى 

پاك و ارزان استفاده كنند.
مجرى طرح خريد تضمينى برق تجديد پذير 
در يزد افزود: سال گذشته مردم 10 قرارداد 
فتوولتاييك (يكى از سامانه هاى توليد برق از 
انرژى خورشيدى) بستند كه امسال تعداد 
اين قراردادها به 250 قرارداد مى رسد و اين 
نشــان مى دهد كه مردم به مرور به سمت 

استفاده از اين انرژى حركت كرده اند. 

  سرمايه گذارى خارجى
مديركل امور اقتصادى و دارايى استان يزد 
با اشاره به اســتقبال خوب سرمايه گذاران 
خارجــى براى فعاليــت در توليــد انرژى 
خورشيدى گفت: در نيمه اول سال 96 سه 

مجوز سرمايه گذارى با حجم 36 ميليون يورو 
در اين بخش براى استان صادر شده است.

على نمازى افزود: اين ســرمايه گذارى ها با 
مشاركت كشورهاى اتريش، هلند و فرانسه 
و با همكارى سرمايه گذاران داخلى به ترتيب 
در شــهرهاى يــزد، اردكان و خاتم انجام 

مى شود.
وى با بيان اينكه سال گذشته نيز دو مجوز 
سرمايه گذارى در اين بخش صادر شده بود 
از صدور پنج مجــوز ديگر در اين بخش در 
آينده خبر داد و گفت: پرونده آن ها تكميل و 
به سازمان سرمايه گذارى كشور ارسال شده 

و در حال بررسى است.
براســاس آمار موجود تاكنون 24 محل با 
ظرفيت 455 مگاوات براى ايجاد نيروگاه هاى 
خورشــيدى از ســوى متقاضيان پيشنهاد 
شده كه اين محل ها در تمام شهرستان هاى 
استان يزد همچون اشكذر، مهريز، اردكان، 
تفت، يزد، خاتم، بهاباد، ابركوه، بافق و ميبد 
قرار دارند. براساس برنامه  تا پايان سال استان 
از دو يا ســه نيروگاه خورشيدى هركدام به 
ظرفيت 10 مگاوات بهره مند خواهد شــد و 
اكنون اين نيروگاه ها در حال نصب تجهيزات 
هستند. نخستين نيروگاه خورشيدى متمركز 
كشور در سال 72 با همكارى سازمان انرژى 
اتمى و جهاد كشاورزى براى تأمين برق 20 
خانوار در روستاى دربيد استان يزد ساخته 

شد.

با وجود برخوردارى از 300 روز آفتابى در طول سال

انرژى هاى تجديد پذير يزد بر باد مى روند

رئيس سازمان صنعت استان سمنان:
27درصد واحدهاى توليدى استان سمنان

 غير فعال هستند
ســازمان  رئيس  قدس:  دامغان- 
صنعت، معــدن و تجارت اســتان 
ســمنان با اظهار اينكه طى آخرين 
گــزارش، بيــن 27 تــا 30 درصد 
واحدهــاى توليدى اســتان راكد و 
غيرفعال هســتند، افزود: 70 درصد 
اين تعداد قابليت برگشت به چرخه 

توليد را دارند.
بهروز اسودى در جلسه كميســيون كارگرى دامغان تصريح كرد: راندمان توليد 
در ســطح واحدهاى توليدى اســتان بين 37 تا 40 درصد اســت و 60 درصد 
ظرفيت توليد در اســتان را ميتوانيم افزايش دهيــم. وى مهم ترين نياز دامغان 
را در بخش صنايع معدنى و معادن ذكر و خاطر نشــان كرد: در معادن ســطح 
شهرستان بايد بحث فرآورى، امور زيربنايى از قبيل برق به طور جدى دنبال شود 
و در مس، منگنز، آهن و ذغال سنگ كه از پتانسيل هاى خوب اين منطقه است 

سرمايه گذارى شود.

سرمايه گذارى 90 ميلياردى 
در ساخت اسكله جزيره نگين بوشهر 

بنياد  رئيــس  قدس:  بوشــهر- 
مســتضعفان با بيان اينكه اســكله 
ترمينال كانتينــرى مجتمع بندرى 
نگيــن در 15 هكتار اجرايى شــده 
اســت، گفت: براى ســاخت اسكله 
كانتينرى در جزيره و مجتمع بندرى 
نگين بوشــهر بنياد مستضعفان 90 
ميليارد تومان ســرمايه  گذارى كرده 

است.
محمد سعيدى كيا در آيين آغاز عمليات اجرايى تأسيسات زيربنايى مجتمع بندرى 
جزيره نگين بوشهر با بيان اينكه شركت خدمات دريائى و بندرى سينا در پروژه 
نگين بوشهر مشاركت دارد، اظهار كرد: اين پروژه شامل ساخت ترمينال كانتينرى 

است كه روند اجرايى آن مطلوب است.
وى با بيان اينكه اين اسكله به طول 300 متر است، گفت: اسكله ترمينال كانتينرى 
مجتمع بندرى نگين براى پهلوگيرى كشتى هاى كانتينرى تا ظرفيت 50 هزار تن 
طراحى شــده است. سعيدى كيا گفت: با افتتاح اين اسكله مجتمع بندرى نگين 
بوشهر براى نخستين بار در كشور بندر غير دولتى و تجارى توسط بخش خصوصى 

فعاليت  آن آغاز مى شود.

افزودن سبوس به آرد در نانوايى ها غيرقانونى است
قم- مهر: مديــركل غله و خدمات 
بازرگانى اســتان قم هر گونه اضافه 
كردن سبوس خارج از فرآيند توليد 
آرد در نانوايى هــا را موجب افزايش 
احتمال ابتال به بيمارى و غيرقانونى 

دانست.
بهزاد رادمنش با اشــاره به برخى از 
صحبت هايى كــه درباره مصرف نان 
سبوس دار شده است، گفت: هنگامى 
كه گندم به كارخانه هاى توليد آرد مى رود زمان تبديل به آرد بخشى از سبوس آن 
گرفته مى شود. وى ادامه داد: به هر ميزان كه سبوس گيرى از آرد در كارخانجات 
كمتر باشــد مرغوب بودن آرد و ارزش غذايى نانى كه با آن پخته مى شود، بيشتر 
است. مديركل غله و خدمات بازرگانى استان قم بيان كرد: آنچه كه درباره مضرات 

سبوس مطرح است، درباره اضافه كردن سبوس به آرد در نانوايى هاست.
وى ادامه داد: برخى از نانوايى ها هنگام خمير كردن آرد، ســبوس را به آن اضافه 
مى كنند كه اين اقدام غير بهداشتى بوده و از نظر قانونى هم جرم محسوب مى شود 

و اين سبوس هيچ گونه ارزش غذايى هم ندارد.

مديركل محيط زيست اصفهان:
حذف زاينده رود مشكالت گاوخونى را حل نمى كند

محيط  مديركل  قدس:  اصفهان- 
زيســت اصفهــان خشــكى تاالب 
گاوخونى را مشكل بسيار مهمى براى 
كشور برشــمرد و گفت: مسئوالن، 
زيستى  محيط  مشــكالت  بواسطه 
گاوخونى نمى توانند زاينــده رود را 
خشك و حذف كنند و مطالعات در 
زمينه احياى اين تاالب و تامين آب 

آن انجام شده است.
سيد رحمان دانيالى در نشست شهردار اصفهان با فعاالن محيط زيست و اعضاى 
كميسيون كشاورزى، آب و محيط زيستى اتاق بازرگانى اصفهان افزود: در زمينه 
تاالب گاوخونى با كمك استادان دانشگاه طرح هاى پژوهشى تكميلى درباره تاالب 
گاوخونى در حال انجام است و براساس پژوهش هاى انجام شده اگر روند اضمحالل 
آن ادامه داشــته باشد تبعات ناگوار را نه تنها براى اصفهان بلكه براى استان هاى 

همجوار مانند يزد و تهران دارد.

طرح الحاق بنادر چابهار به منطقه آزاد تصويب شد
چابهار- ايرنــا: مديرعامل منطقه 
آزاد چابهــار گفت: طرح الحاق بنادر 
شهيد بهشــتى و شهيد كالنترى به 
منطقه آزاد تجارى - صنعتى چابهار 
در نشست شوراى عالى مناطق آزاد 
تجارى، صنعتى و ويژه اقتصادى به 
رياست اسحاق جهانگيرى معاون اول 

رئيس جمهورى به تصويب رسيد.
عبدالرحيم كردى اظهار كرد: مرتضى 
بانك مشاور رئيس جمهورى و دبير شوراى عالى مناطق آزاد تجارى، صنعتى و ويژه 
اقتصادى در اين نشست پيشنهاداتى را براى تصويب مطرح كرد كه پس از بحث و 

بررسى با برخى از اين پيشنهادات موافقت شد.
وى ادامه داد: همچنين در اين نشســت طرح اصالح محدوده منطقه آزاد تجارى 
- صنعتى چابهار مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت كه مقرر شد اين موضوع در 
نشستى با حضور دبيرخانه شورا و وزارت راه و شهرسازى در چارچوب طرح جامع 

مكران مورد بررسى قرار گيرد و نتيجه آن در نشست آتى شورا مطرح شود.

خسارت سيل شميرانات 700 ميليارد ريال اعالم شد
فرماندار شميرانات  تهران- قدس: 
ميزان خســارت ســيل اخيــر اين 
شهرستان را 700 ميليارد ريال اعالم 
كرد و گفت: سيل به زيرساخت هاى 
مختلف در بخش هاى لواســانات و 

رودبارقصران خسارت زد.
ســياوش شــهريور افــزود: عصــر 
چهارشنبه هفته گذشته بارش شديد 
باران طى حدود نيم ســاعت سبب بروز سيالب عظيمى شد كه يك كشته و 6 
مجروح داشت و ضمن تخريب برخى بخش هاى زيرساخت هاى شهرستان از قبيل 
راه، رودخانه و.... به منازل و مغازه ها هم آسيب زد. وى ادامه داد: در اين سيل بيش 
از 20 خودرو نيز در جريان سيل خسارت وارد آمد؛ كارشناسان ساخت و سازهاى 
غيرمجاز و مجاز در قالب ويال و كم شدن پوشش درختى منطقه را از عوامل مهم 

شدت خسارت هاى سيل اعالم كرده اند.

كمك جديد دولت به 
زلزله زدگان كرمانشاه

برنامه و  كرمانشاه- ايرنا: رئيس ســازمان 
بودجه استان كرمانشــاه گفت: دولت بزودى 
به مصدومان ضايعه نخاعى 10 ميليارد ريال، 
به خانواده هاى جانباختگان 31 ميليارد ريال و 
براى پروانه ساخت واحدهاى تخريبى مناطق 
زلزله زده كرمانشاه 150 ميليارد ريال كمك 
پرداخــت مى كند. طهمورث الياســى گفت: 
اين سازمان31 ميليارد ريال كمك بالعوض 
به خانواده هاى كشته شدگان زلزله پرداخت 
مى كنــد. وى در خصوص نحــوه توزيع اين 
كمك گفت: خانواده هاى جانباختگان در ازاى 
هر عضوى كه از دســت داده اند، 50 ميليون 
ريال كمك دريافت مى كنند. آنچنانكه او بيان 
كرد، تخصيص اين اعتبار صد درصدى است و 
تــا يك ماه آينده به خانواده هاى جانباختگان 
پرداخت مى شود. الياســى اظهار داشت: اين 
كمك از طريق سازمان جمعيت هالل احمر 
يا ديگــر نهادهاى حمايتى توزيع مى شــود. 
آنچنانكه الياســى خبر داد، قرار اســت 10 
ميليارد ريال كمك درمانى نيز به زلزله زدگانى 
كه دچار ضايعه نخاعى شده اند، پرداخت شود.

رونمايى از خودروى اورژانس 
حيات وحش در البرز

كرج- قدس: خودروى امداد و نجات حيات 
وحش (اورژانس) با حضور مسئولين كشورى و 
استانى در منطقه حفاظت شده البرز جنوبى 
رونمايى شــد. اين خودرو مجهــز به قفس 
زنده گيرى و تجهيزات مربوطه بوده و در مواقع 
آسيب ديدگى حيات وحش، گونه هاى آسيب 
ديــده را بدون هر گونه آســيب و يا خطرات 

احتمالى به مراكز درمانى انتقال خواهد داد.
منطقه حفاظت شده البرز جنوبى حدود 64 
هزار هكتار مســاحت دارد و داراى پوشــش 

گياهى و تنوع جانورى فراوانى است.

توزيع 134 هزار افطارى 
در حرم حضرت معصومه

آســتان  روابط عمومى  مديركل  قم- مهر: 
مقدس حضــرت معصومه(س) از توزيع 134 
هزار افطارى در حرم مطهر كريمه اهل بيت(ع) 

همزمان با ماه مبارك رمضان خبر داد.
حجت االســالم جواد بهشتى پور در خصوص 
توزيع افطارى در حرم كريمه اهل بيت(ع) نيز 
گفت: در 13 شب ماه مبارك رمضان هر شب 
بيش از 10 هزار افطارى ساده شامل نان، پنير، 
خرما، چاى و سوپ بعد از نماز جماعت عشا در 
شبستان امام خمينى(ره) ميان تمام كسانى 
كــه در اين فريضه شــركت مى كنند توزيع 
مى شــود. وى با بيان اينكه روزانه 3000 نفر 
نيز ميهمان كريمه اهل بيت(ع) در مهمانسراى 
آستان مقدس هســتند، گفت: فيش غذا در 
ميان زائران در ورودى هاى شهر، برخى منازل 
در خيابان هاى اطراف حرم، هتل ها و زائر سراها 
و محالت تجمع زائران مانند پاركينگ ها توزيع 

مى شود.

122 شهرك كشاورزى 
در كشور فعال است

اروميه- قــدس: رئيس هيئــت مديره و 
مديرعامل شركت شــهرك هاى كشاورزى با 
اشــاره به جايگاه شــهرك هاى كشاورزى در 
كنترل مشــكل كم آبى گفت: در حال حاضر 
122 شــهرك كشــاورزى در نقاط مختلف 
كشور فعال است. على اشــرف منصورى در 
جلسه بررسى توسعه شهرك هاى كشاورزى 
در اروميه افزود: ميزان بهره ورى در شــرايط 
گلخانــه اى حداقل 10 تا 30 برابر بيشــتر از 
شــرايط كشــت در فضاى باز بوده و از لحاظ 
اقتصادى نيز اين بخش مقرون به صرفه است.

وى ادامه داد: با توجه به كمبود آب كشــاورزى 
و همچنين ضرورت بهــره ورى در مصرف آب، 
توسعه شهرك هاى كشاورزى شامل مجتمع هاى 
گلخانه اى شــيالتى و دامپرورى در كشــور از 
اولويت هاى اساســى وزارت جهاد كشــاورزى 
محسوب مى شــود. وى بيان كرد: با توسعه اين 
شــهرك ها، بهره ورى مطلــوب در توليد انواع 

محصوالت كشاورزى قابل دسترسى است.

خبر

وضعيت تأمين 
برق از نيروگاه هاى 
خورشيدى نيز درصد 
پايينى در استان 
دارد

بــــــــرش

 با اهداى جهيزيه از طرف رهبر معظم انقالب 

1000 زوج جوان در سيستان و بلوچستان راهى خانه بخت شدند

گزارش

 فارس- قدس  تعــداد 1000 زوج جوان 
سيستان و بلوچستان از شهرهاى برخوردار تا 
نقاط صفر مــرزى  با اهداى جهيزيه از طرف 
رهبر معظم انقالب زندگى مشــترك خود را 

طى مراسمى آغاز كردند.
در ســال هاى اخير كه روز به روز مشــكالت 
مردم بخصوص در حــوزه اقتصادى بيش از 
پيش مى شــود، اهداى جهيزيه و كمك هاى 
مالى و غيره مى تواند موجب اشــتياق بيشتر 
جوانان به ازدواج شــود، چرا كه ســن ازدواج 
هرسال بيشتر از گذشته مى شود و اين موضوع 
مى تواند كمك مضاعفى به كم كردن ســن 

ازدواج در جامعه باشد.
حال سپاه پاسداران واسطه اى شده تا هداياى 
رهبر معظم انقالب به نوعروســان و دامادان 
سيستان و بلوچستان در نقاط مرزى، شهرى و 
روستايى و عشايرى برسد و موجب خوشحالى 
آنان و خانواده هايى شــود كه توان خريد و يا 

تكميل جهيزيه را نداشته باشند.
ايــن بار لطــف رهبر معظم انقالب شــامل 
نوعروس و دامادهاى سيستان و بلوچستانى 
شده تا 1000 زوج زندگى خود را آبرومندانه 

آغاز كنند.
بر همين اساس صبح روز چهارشنبه با حضور 
ســردار محمد پاكپور فرمانده نيروى زمينى 
سپاه و جمعى از مسئوالن كشورى و استانى، 
مراســم اهداى 1000 جهيزيــه به زوج هاى 
جوان نيازمند سيســتانى و بلوچســتانى در 

حسينيه عاشقان ثاراهللا زاهدان برگزار شد.

تشكر زوج هاى جوان از رهبرى انقالب
در همين رابطه روز چهارشــنبه در مراسمى 
با حضور سردار محمد پاكپور فرمانده نيروى 
زمينى ســپاه و جمعى از مسئوالن كشورى 
و اســتانى، مراســم اهدا 1000 جهيزيه به 
زوج هاى جوان نيازمند سيستانى و بلوچستانى 

در حسينيه عاشقان ثاراهللا برگزار شد.
يكى از زوج هاى مددجوى كميته امداد زاهدان 
در ايــن رابطه گفت: از رهبــر معظم انقالب 
تشــكر مى كنيم كه اين هديه بزرگ را به ما 
اهدا كردند، ما به دليل تأمين نبودن جهيزيه 

يك سال مراسم عروسى مان عقب افتاده بود.
يكى ديگر از دامادها كه شــادى در چشمانش 
مــوج مى زند نيــز از اين حمايــت و همراهى 
مسئوالن نظام براى تشــكيل زندگى جوانان 
قدردانى كرد و گفت: در شــرايطى كه بيكارى 
و مشكالت اقتصادى در اين استان به اوج خود 
رسيده، اين حمايت ها بايد همواره مستمر باشد.

 يك تير و دو نشان
دبير قرارگاه محروميت زدايى سپاه پاسداران 
انقالب اسالمى با تشريح ديگر خدمات سپاه 
و دادن جهيزيه به نوعروسان، تصريح كرد: در 
سطح كشــور تاكنون بالغ بر 60هزار جهيزيه 
تهيه شده از كاالى ايرانى بين تازه دامادان و 

نوعروسان توزيع شده است.
سردار ســيد ضياء الدين حزنى خاطر نشان 
كرد: اين كاالها را به كارخانجات توليدى داخل 
كشور كه تعطيل شده و يا روبه تعطيلى قرار 

داشتند سفارش داده ايم و براين اساس نه تنها 
كارخانجات دوباره به چرخه توليد بازگشتند، 
بلكه اشتغال خوبى نيز ايجاد شده و جوانان تازه 

داماد و عروس نيز خوشحال شده اند.

 دغدغه رهبر معظم انقالب
فرمانده قرارگاه قدس جنوب شرق نيز در اين 
مراسم با بيان اينكه در هيچ جاى دنيا مرسوم 
نيست كه يك نهاد نظامى در حوزه هايى غير 
از برنامه ها و فعاليت هاى نظامى ورود پيدا كند، 
گفت: ســپاه با توجه به دغدغه رهبر معظم 
انقالب و مشــكالت مردم و عقــب ماندگى 
موجود در استان، در زمينه معيشتى و اشتغال 
و غيره، سپاه پاسداران چند سالى است كه در 
حوزه مردم يارى و مردم دارى ورود پيدا كرده 

است و براى رفع محروميت ها تالش مى كند.
سردار محمد مارانى اضافه كرد: ساخت مسكن 

محرومان، ايجاد اشــتغال، حوزه بهداشــت 
و درمــان، معيشــت و غيــره از عمده ترين 
حوزه هايى است كه سپاه در آن ها ورود پيدا 
كرده اســت. وى با اشــاره به اهداى 1000 
جهيزيه به نوعروســان اســتان، اظهار كرد: 
در راســتاى اقدامات قــرارگاه قدس نيروى 
زمينــى ســپاه در حــوزه محروميت زدايى، 
1000 جهيزيه اهدايى رهبر معظم انقالب به 
1000 نفر از جوانان مددجوى كميته امداد و 
نيازمندان مناطق محروم سيستان و بلوچستان 

اهدا مى شود. 
وى ادامه داد: اين زوج هاى نيازمند با اقدامات 
ميدانــى قرارگاه، دســته هاى رزمى و نواحى 
مقاومت بسيح و كميته امداد امام خمينى(ره) 
شناسايى شده اند، 50 درصد از اين جهيزيه ها 
يعنى 500 سرويس متعلق به زوج هاى كميته 

امداد است.

نشان جغرافيايى فرش «يلمه» بروجن ثبت ملى شد
خبر

شهركرد- قدس: رئيس اداره فرش سازمان صنعت، معدن و 
تجارت چهارمحال و بختيارى از ثبت نشــان جغرافيايى فرش 

يلمه بروجن در فهرست آثار ملى خبر داد.
عليرضا جيالن افزود: با شناسنامه دار شدن فرش يلمه بروجن 
در جهان، فرش يلمه از خطرهاى احتمالى كپى بردارى به نام 

ديگر مناطق محفوظ مى ماند.
جيالن، استحكام و شيوه بافت، رنگ ثابت گياهى مورد استفاده 
در تهيه فرش، استفاده از رنگ هاى تند و گرم، نقشه هاى اصيل 

و قيمت مناسب صادراتى را از ويژگى هاى اين نوع فرش عنوان 
كرد. وى بيان كرد: ثبت نشــان هاى جغرافيايى فرش، فرصت 
مناسبى براى بازاريابى، تبليغات و ايجاد بازارهاى صادراتى جديد 

اين محصول است.
جيــالن ادامه داد: مســئوالن و متوليان فــرش چهارمحال و 
بختيارى پيگير ثبت ملى نقشه هاى خاص قالى مناطقى نظير 
شــهركرد، فرخشهر، سامان، شلمزار و گبه اردل و ثبت آواها و 

داستان هاى مخصوص فرش بافى استان نيز هستند.

خبر

بهروز اسودى در جلسه كميســيون كارگرى دامغان تصريح كرد: راندمان توليد 

باران طى حدود نيم ســاعت سبب بروز سيالب عظيمى شد كه يك كشته و 

زلزله زدگان كرمانشاه

برنامه و  كرمانشاه- ايرنا: رئيس ســازمان 

حيات وحش در البرز

كرج- قدس: خودروى امداد و نجات حيات 

آســتان  روابط عمومى  مديركل  قم- مهر: 

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

حسينعلى اميرى: دولت دخالتى در انتخاب رئيس مجلس نداشت   باشگاه خبرنگاران: معاون پارلمانى رئيس جمهور در خصوص شائبه دخالت دولت در رأى نمايندگان و حمايت از الريجانى و نمايندگان 
حامى دولت گفت: انتخابات رئيس و نواب مجلس يك مسئله داخلى است و مربوط به خود نمايندگان مجلس است و طبيعتاً دولت هيچ مداخله اى در اين زمينه نداشته است. نمايندگان مجلس تشخيص دادند كه 

الريجانى را مجدد به عنوان رئيس و پزشكيان و مطهرى را به عنوان نواب رئيس انتخاب كنند. توقع داريم كماكان تعامل دولت و مجلس فزاينده شود، چرا كه در اين شرايط به همكارى سه قوه نياز داريم.

تحليلى از چرايى ورود رهبر انقالب 
به ماجراى دبيرستان تهرانى

فــردا: در دو ســال گذشــته، دو 
ماجراى مهــم در زمينــه امنيت 
اخالقى نوجوانان مطرح شده كه در 
يكى، رهبرى علنى دستورى صادر 
نكرده اند، اما در ديگرى دســتور به 
محاكمه ســريع و اجــراى حدود 
الهى داده اند. امــا علت اين تفاوت 
در چيســت؟ 1- گستردگى بسيار 

بيشتر پرونده دبيرستان معين 2- عمق بسيار بيشتر: در پرونده طوسى، شكايت از 
اقدامات خالف شأن يك قارى قرآن چه به شكل گفتارى و چه رفتارى بوده (اتهام 
تجاوز ساخته و پرداخته رسانه هاى بيگانه است و چنين شكايتى از ابتدا و اساساً 
نبوده)، اما در پرونده معين، شكايت درخصوص تجاوز، تشويق به رابطه غيراخالقى 
بين نوجوانان، شرب خمر و... وجود دارد. 3- آلودگى خود مسئول برقرارى نظم  
در پرونده دبيرستان معين است. بدتر اينكه برخى مسئوالن باالتر دبيرستان معين 
نيز، انحرافات فكرى اساسى دارند و از حاميان علنى حيازدايى و كشف حجاب به 
شمار مى روند. 4- پيشگيرى از اطاله قضايى: در پرونده طوسى، قوه قضائيه بسيار 
كند و با اطاله بسيار به پرونده رسيدگى كرد و اين ترس وجود داشت كه پرونده 

معين نيز دچار همان خطاى تاكتيكى در اطاله دادرسى شود.

تضاد حرم اشرافى با مراسم ساده سالگرد امام خمينى
روزنامه جوان: سيدحسن خمينى 
اخيراً در صحبت هايى با بيان اينكه 
مراسم ســالگرد امام بايد از هرگونه 
ريخت و پاش اضافى به دور باشــد، 
گفته كه «اين مراســم بايد ساده و 
باشكوه برگزار شود و كمتر به ابعاد 
مالى و بيشتر به ابعاد معنوى توجه 
شود». اين سخنان تيتر يك روزنامه 

شرق شده بود تا ساده زيستي حسن خميني نشان داده شود. اما براي سالگرد امام 
كدام ريخت و پاش مي شود كه الزم است مقابل آن گرفته شود و اگر هم ريخت و 
پاشي بوده، چطور بعد از 29 سال يادشان افتاده كه سالگرد امام بايد بدون ريخت 
و پاش باشد؟ جمالت حسن خميني كه مورد استقبال رسانه هاي همسويش قرار 
گرفته، نقطه مقابلي ندارد؛ صرفاً گفته مي شود كه وجهه اي براي گوينده بياورد. 
اما ســاخت اشرافي حرم امام از سوي كســاني كه امروز صحبت از ساده بودن 
مراسم امام مي كنند، نشان مي دهد اعتقادي به سادگي وجود ندارد و همه چيز 
فقط حرف است. از طرفي مراسم سالگرد امام نه تنها ريخت و پاشي نداشته كه 
حتي با كاستي هاي بسيار در خدمات رسانى حداقلى به زائران و ميهمانان ايشان 

روبه رو هستيم.

واكنش  دولتى ها به پشيمانى سلبريتى ها
مشــرق نيوز: تحريم مراسم افطارى روحانى توســط جمعى از سلبريتى ها، با 
واكنش تند روزنامه هاى اصالح طلب مواجه شــد؛ البته اين اولين بار نيست كه 
روزنامه هاى اصالح طلب به ســلبريتى هاى پشيمان حمله مى كنند. پيش ازاين 
نيز روزنامه هاى اصالح طلب در اقدامى قابل تأمل، ســلبريتى هاى پشــيمان را 
«قورباغه» و «فاقد شــعور سياســى» و «نااهل» ناميده بودند. روزنامه ابتكار در 
گزارشى با عنوان «ضيافت بزرگان؛ رفتن يا ماندن؟ كنشگرى مدنى يا پوپوليسم 
سلبريتى ها» به اين موضوع پرداخت، روزنامه اعتماد نيز در مطلبى مشابه با عنوان 
«هنرمندان از پوپوليست فاصله بگيرند». واكنش هاى تند روزنامه هاى اصالح طلب 
به ســلبريتى هاى پشيمان در حالى است كه اين روزنامه ها در روزهاى تبليغات 
رياست جمهورى 96 به بازتاب گســترده اظهارات هنرمندان در ميتينگ هاى 

انتخاباتى روحانى مى پرداختند.

ميز خـــبر

 سياست  باالخره كشمكش هميشگى 
در  هربار  كه  اصول گراها  و  اصالح طلبان 
آستانه انتخابات هيئت رئيسه مجلس مطرح 
بار كمى  اين  مى شود به سرانجام رسيد. 
انتخابات عارف به جمع  از برگزارى  قبل 
نامزدها پيوست، اصول گراها به نفع يكديگر 
كنار رفتند و دوباره الريجانى رئيس شد. 
على  گذشته،  روز  انتخابات  اول  دور  در 
الريجانى از فراكسيون مستقالن، عارف از 
فراكسيون اميد و حاجى بابايى از فراكسيون 
نمايندگان واليى كانديداى رياست شدند. 
با  الريجانى  رأى،   114 كسب  با  عارف 
كسب 101 رأى و حاجى بابايى با كسب 
54 رأى، هيچ كدام نتوانستند آراى اكثريت 
ترتيب  به اين  و  آورند  به دست  را  مطلق 
شد.  دوره اى  دو  مجلس  رياست  انتخاب 
پس از دو دوره اى شدن انتخابات مربوط 
به رياست مجلس، حميدرضا حاجى بابايى 
با قرار گرفتن پشت تريبون اعالم كرد كه 
به نفع على الريجانى از انتخابات انصراف 

مى دهد.
برخــى نمايندگان و بويــژه اصالح طلبان 
اعتراض داشتند كه انصراف حاجى بابايى 
خالف آيين نامه اســت اما رئيس مجلس 
گفت كه اين اقدام خالف آيين نامه نيست.
پس از رأى گيرى دوبــاره على الريجانى 
با كســب 147 رأى از 279 آراى مأخوذه 
مجــدد به عنــوان رئيس پارلمــان براى 
سومين سال فعاليت مجلس دهم برگزيده 
شــد. عارف هــم با كســب 123 رأى، از 

رسيدن به كرسى رياست مجلس بازماند.
در اين جلسه همچنين مسعود پزشكيان 
و علــى مطهرى هر دو از فهرســت اميد 
به عنوان نــواب اول و دوم رئيس انتخاب 

شدند.
طرفداران الريجانــى از مديريت او در دو 
سال گذشته رضايت داشتند و معتقد بودند 
او توانسته است با مديريت خوبش مانع از 
وقوع بسيارى از اتفاقات شود، ضمن اينكه 
روابط مناسب او با دولتى ها را عاملى براى 

باال نگرفتن معضالت سياسى مى دانند.
اگرچه الريجانى بازهم رئيس ماند اما اين بار 

گويا دلخورى ها و نارضايتى ها از او بيشتر 
بوده است.

 اخالق خوب براى آينده مجلس 
خوب است

اوليــن اظهار نظر در اين زمينه را مى توان 
به نام كواكبيان نوشت. اين عضو فراكسيون 
اميد خطاب بــه الريجانى گفــت: آقاى 
الريجانــى! هر چنــد ارادت ما به شــما 
هم قطعى شــده اســت، امــا نبايد آقاى 
حاجى بابايى پشت تريبون مجلس تبليغ 

مى كرد. در هر صورت ما اين را پذيرفتيم.
الريجانى در پاسخ به وى گفت: اينكه شما 
قبول كنيد يا نكنيد براى ما مهم نيست، 
كه كواكبيان در پاسخ به وى گفت همين 
رفتار و اخالق تان بد اســت. ما معتقديم 
اخــالق خوب براى آينــده مجلس خوب 
اســت. اميدواريم شما از اين به بعد اولين 
ســخنگوى ما باشــيد. خيلى هم رئيس 

نباشيد.

 دوسال مديريت مجلس بدون دستاورد
نماينــده مردم چناران هــم در گفت و گو 
با فــارس درباره نحوه به قدرت رســيدن 
الريجانى اظهار نظر كرده اســت. محمد 
دهقان گفته اســت: از آنجايى كه اعضاى 
فراكســيون نمايندگان واليى نســبت به 

نحوه مديريت مجلس اعتراض داشتندآقاى 
حاجى بابايى را براى رياست مجلس معرفى 
كردنــد و ايشــان به صورت شــخصى از 

كانديداتورى خود انصراف داد.
او ادامــه داد: ما در ايــن انتخابات چند 
دستاورد داشتيم. اوالً معلوم شد كه آقاى 
الريجانى با رأى فراكســيون نمايندگان 
واليى توانست رئيس شود و به نظر من 
اين موضوع در معــادالت آينده مجلس 
مى تواند بســيار مؤثر باشــد. يكى ديگر 
از اهداف پيش رو شــفافيت بود چرا كه 
در هر صورت معلوم مى شــود هر كسى 
چه نظــرى دارد چرا كــه بايد وضعيت 
فراكسيون ها شفاف شود. ما مى خواستيم 
فراكسيون ها شفاف شوند و اين شفافيت 

ايجاد شد.
وى همچنيــن يادآور شــد: بــه نظر من 
انتخابات امروز نشان داد كه مجلس نيازمند 
اين اســت كه از همه جريانــات موجود 
مجلس استفاده شــود تا بتواند وضعيت 
نابسامانى كه در دو سال گذشته داشتيم و 
مديريتى كه فاقد دستاورد بوده است تغيير 
پيدا كند و اصالح شود تا در اين صورت ما 

به سمت كارآمدى پيش برويم.
دهقــان همچنين كاهش نســبى آراى 
الريجانــى را نشــانه اين دانســت كه 
نماينــدگان به مديريــت رئيس مجلس 

فارغ از مســائل سياســى اعتراض دارند 
و معتقدنــد كــه مديريت بايــد اصالح 
شــود، چرا كه فقط حرف زدن و جلسه 
گذاشــتن مشكل كشور را حل نمى كند.
دهقان ادامه داد: نمايندگان بويژه اعضاى 
فراكســيون نمايندگان واليى نسبت به 
نوع مديريت مجلس معتــرض بودند و 
بر اين نظر بودنــد كه مجلس كارآمدى 

الزم را ندارد.

 الريجانى مديون فراكسيون 
نمايندگان واليى است

نماينده مردم اصفهان هم رأى الريجانى 
را مديون فراكســيون نمايندگان واليى 
دانسته و گفته است: فراكسيون ما به اين 
جمع بندى رسيد كه به صورت مجزا وارد 
عرصه انتخابات شود، چراكه به دنبال اين 
بود كه به جامعه بگويد اينگونه نيست كه 
در تمامى مسائل داخلى مجلس شريك 
باشيم. در كشيده شدن انتخابات به دور 
دوم حاجى بابايــى ايثار كــرد، زيرا وى 

مى توانست كنار نكشد اما 
ترجيــح داد بــراى منافع 
مجلس و ملت كنار بكشد.

عنوان  خاتمه  در  ســالك 
الريجانى  آقــاى  كه  كرد 
در چنين وضعيتى مديون 
رأى فراكسيون اصولگرايان 

است.
با وجود ايــن اولين نطق 
جــدى را مى تــوان از آن 
بائوج الهوتى دانســت كه 

بعد از اتمام دعواهاى سياســى مجلس، 
توجــه نماينــدگان را بــه مهم تريــن 
مشــكالت اقتصادى كشــور جلب كرد. 
او در نطــق ميان دســتور از اصالح نظام 
بانكى به عنوان يكى از مشكالتى كه بايد 
در جهت رفع آن تالش شــود، ياد كرد 
و همچنين بيــكارى، اصالحات ارزى و 
قاچاق را جزو مهم ترين مشكالت كشور 
دانست كه هيئت رئيسه بايد در دوسال 

آينده مورد توجه قرار دهد.

الريجانى باوجود برخى نارضايتى هاى نمايندگان از عملكرد دوساله، ابقا شد

آيا جمهورى اسالمىصندلى عاريتى رئيس مجلس
 با كنسرت مخالف است؟

تسنيم: شايعه مخالف بودن جمهورى اسالمى با 
هرگونه شادى مردم و از جمله برگزارى كنسرت ها، 
از جمله شــايعاتى اســت كه همواره با توجه به 
برخى اتفاق ها در اين حوزه، رواج داشــته اســت. 
تعميم تصميم به لغو يك يا چند كنسرت توسط 
مســئوالن يك شهر به تصميم كليت نظام نيز از 
جمله خطوطى اســت كه شايعه سازان به دنبال 
رواج آن بوده اند. اين در حالى است كه رهبر معظم 
انقالب، 7 خرداد 97 درجمع دانشجويان، با اشاره 
به اين موضوع فرمودند:«در چند هزار كنســرت، 
مثالً فرض كنيد كه پنج كنسرت تعطيل مى شود؛ 
اين را تعميم مى دهند، هياهو، فرياد و از اين قبيل 
كه «كنسرت ها دارد تعطيل مى شود»! حاال مثًال 
چند هزار كنسرت يا چند صد كنسرت اجرا شده، 
تعطيل هم نشده؛ فالن مدير و فالن مدير و فالن 
مدير در مجموعه  مديران -10 نفر، 15 نفر، 20 نفر 
ِمن باب مثال- يك خطايى كرده اند، اين را تعميم 
مى دهند نه فقط به مجموعه  مديريّتى كشور بلكه 
به مجموعه  نظام جمهورى اسالمى! اين ها كارهاى 
دشمن است كه با برنامه ريزى دارد انجام مى گيرد».

ورود ژن هاى خوب
 به شهردارى تهران

فارس: به كار گيرى نيروهاى سياسى و اختصاص 
سهميه هايى به گروه هايى و احزاب سياسى اصالح 
طلب به مســئله اى ادامه دار و حاشيه ســاز براى 
شهردارى تبديل شده اســت. آقازاده ها و ژن هاى 
خوب بدون تخصص و سابقه كارى مرتبط همچنان 
بدون ضابطه وارد شــهردارى مى شوند. استخدام 
چند تن در شهردارى تهران كه با رتبه هاى باالى 
17 و 18 در همان بدو ورود به كار گرفته شــده 
بودند، چنان حاشيه ساز شد كه واكنش محمدعلى 
افشانى، شهردار جديد تهران را هم برانگيخته است. 

ذره بين

 مجلس نيازمند 
اين است كه اصالح 

شود و تغيير پيدا 
كند. مديريتى كه 

در دوسال گذشته 
داشتيم فاقد 

دستاورد بوده است 

بــــــــرش

: در دو ســال گذشــته، دو 
ماجراى مهــم در زمينــه امنيت 
اخالقى نوجوانان مطرح شده كه در 
يكى، رهبرى علنى دستورى صادر 
نكرده اند، اما در ديگرى دســتور به 
محاكمه ســريع و اجــراى حدود 
الهى داده اند. امــا علت اين تفاوت 
- گستردگى بسيار 

: سيدحسن خمينى 
اخيراً در صحبت هايى با بيان اينكه 
مراسم ســالگرد امام بايد از هرگونه 
ريخت و پاش اضافى به دور باشــد، 
گفته كه «اين مراســم بايد ساده و 
باشكوه برگزار شود و كمتر به ابعاد 
مالى و بيشتر به ابعاد معنوى توجه 
شود». اين سخنان تيتر يك روزنامه 

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر انقالب اسالمى:
داعيه مبارزه با خشونت و تروريسم از كسانى كه خود مروج 
تروريسم صهيونيستى و مرتكب خونين ترين خشونت ها در 

عراق و افغانستان اند، نفرت آور است.

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)  
ال اله اال اهللا

الملك الحق المبين

  پنجشنبه  10 خرداد 1397  15 رمضان 1439 31 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8699    

وزير خارجه تركيه خبر داد
آمريكا و تركيه به صورت مشترك شهر منبج سوريه را 

اداره خواهند كرد
وزير  اوغلو»  چــاووش  «مولود  رويترز: 
خارجــه تركيه اعــالم كرده اســت كه 
نيروهــاى تركيــه و آمريكا بــه صورت 
مشترك اداره شهر منبج سوريه را برعهده 
خواهند گرفت.بر اساس اين ادعا اين اداره 
مشترك تا زمان تشكيل اداره محلى ادامه 
پيدا خواهد كرد.پيشــتر روزنامه العربى 
الجديد گزارش داده بود كه تركيه و آمريكا در آنكارا توافق كرده اند تا نقشه راهى 

براى همكارى مشترك در شهر منبج در شمال سوريه تدوين كنند.

محمود عباس: بدون حل مسئله فلسطين 
هيچ صلحى محقق نخواهد شد

رأي اليوم: رئيس تشكيالت خودگردان فلسطين تأكيد كرد، بدون حل و فصل 
مسئله فلسطين صلحى وجود نخواهد داشت.

كميته مركزى جنبش فتح به رياست محمود عباس در مقر تشكيالت خودگردان 
فلسطين در رام اهللا تشكيل جلسه داد.

محمود عباس در ابتداى اين جلســه گفت: «به سبب حمالت شديد موشكى و 
هوايى رژيم اشــغالگر اسرائيل به منطقه غزه وطن ما و اهالى قدس، غزه و كرانه 
باخترى روزهاى سختى را پشت سر گذشته اند. اين حمالت نشان مى دهد اسرائيل 
خواســتار صلح نيست، با وجود اين ما خواســتار صلح هستيم و براى تحقق آن 

تالش مى كنيم». 

ديدار ميشل عون با هيئت آمريكايى
خبرگزارى لبنان: ميشــل عون، رئيس 
جمهور لبنان با هيئت پارلمانى آمريكايى 
به رياســت داريل ادوارد عيســى، عضو 
مجلس نماينــدگان آمريكا ديدار كرد.در 
اين ديدار رئيس جمهور لبنان گفت: لبنان 
آينده پس از انتخابات پارلمانى و تشكيل 
دولت جديد در مرحله اى پيشرفته از ثبات 
سياسى قرار خواهد گرفت. هيئت پارلمانى آمريكايى روز گذشته وارد بيروت شد. 

اين هيئت قرار است با مسئوالن ديگر لبنانى نيز ديدار و گفت وگو كند.

ديدار سفير بريتانيا در بغداد با «قباد طالبانى»
مهر: «قباد طالبانى» معاون نخست وزير اقليم كردستان عراق با «جان ويلكس» 

سفير بريتانيا در بغداد ديدار كرد.
بر اساس اين خبر در اين ديدار دو طرف بر ضرورت وحدت جريان هاى ُكردى 
در جريان تشــكيل دولت پيش رو در عراق تأكيــد كرده اند.پايگاه اينترنتى 
اتحاديه ميهنى كردســتان عراق خبر داد كه دو طرف بر ضرورت مشــاركت 
قدرتمند نمايندگان اقليم كردســتان در بغداد تأكيد كرده اند و افزوده اند كه 
حضور نمايندگان ُكرد بايد در راستاى تقويت اقليم كردستان و اجراى قانون 

اساسى عراق باشد.

وقوع انفجار در نزديكى وزارت كشور افغانستان
آوا: يك انفجار در نزديكى ساختمان وزارت كشور افغانستان در كابل به وقوع 
پيوســت. گفته مى شــود كه پس از اين انفجار صداى تيراندازى نيز به گوش 
رسيده است. بنا بر اعالم وزارت كشور افغانستان مهاجمان پس از انفجار يك 
خودروى بمب گذارى شــده در مقابل در ورودى اين وزارت وارد ســاختمان 
شــده و با نيروهاى امنيتى درگير شــده اند.مقام هاى امنيتى كشته و زخمى 
شــدن دســت كم چهار نيروى پليس را تأييد كرده و اين در حالى است كه 

احتمال تلفات بيشتر وجود دارد. 

نگاهى به داليل افزايش رفتارهاى جنگى اسرائيل در سرزمين هاى اشغالى

ضرب شست مقاومت به ماجراجويى  صهيونيست ها
 بين الملل   رژيم اسرائيل كه در هفته جارى 
طى چند نوبت به باريكه غزه حمله كرده بود 
با واكنش قاطع گروه هاى مقاومت مواجه شد. 
بامداد روز سه شنبه بود كه نيروهاى مقاومت 
با شليك بيش از 20 موشك به سمت مواضع 
رژيم صهيونيســتى در اراضى اشغالى پاسخ 
دندان شــكنى به تجــاوزات ايــن رژيم عليه 
مقاومت دادند. اين درحالى است كه چند روز 
گذشته تجاوزگران صهيونيست طى حمالت 
هوايــى و توپخانه اى به مواضــع مقاومت در 
نوار غزه شــمارى از فلســطينيان را شهيد و 
زخمى كرده بودند. پاسخ مقاومت آن هم در 
اين حجم، صهيونيســت ها را غافلگير كرد و 
آن ها نيز طى عادت هميشــگى خود حمالت 
تجاوزكارانه عليه زيرساخت هاى غزه و مناطق 
مســكونى در آنجا را از سر گرفتند. همچنان 
كه مقاومت فلسطين نيز طى 24 ساعت پس 
از اين حمالت حدود 130 موشك و خمپاره 

به سمت اراضى اشغالى شليك كرد.

 علل شدت گرفتن رفتارهاى تهاجمى و 
جنگى اسرائيل طى يك هفته اخير عليه 

باريكه غزه چيست؟
بدون شــك، مهم ترين عامل شــدت گرفتن 
تهاجــم نظامى اســرائيل عليــه باريكه غزه، 
سياســت هاى «دونالد ترامپ» اســت.رئيس 
جمهورى آمريكا بــا نقض مكرر مقررات بين 
المللى از جمله قطعنامه هاى شــوراى امنيت 
سازمان ملل متحد، دفاع همه جانبه از اسرائيل 
را در پيش گرفته است.انتقال سفارت آمريكا 
از تــل آويو به قدس اشــغالى اوج رفتارهاى 
غيرمسئوالنه و غيرقانونى دونالد ترامپ است 
كه سبب تقويت خشونت و رفتارهاى جنگى 
عطوان»  اســت.«عبدالبارى  شــده  اسرائيل 
در اين خصوص نوشــت: «در ســايه رهبرى 
ترامپ در آمريــكا و حضور تندروهاى حامى 
اسرائيل مانند «جان بولتون»، «مايك پمپئو» 
و «جيمز ماتيس» عطش اسرائيل براى جنگ 

افزايش يافته است.»

 موج جديد جنگ رژيم صهيونيستى 
عليه غزه با حمايت هاى ترامپ

اســرائيل با علــم به اينكه ترامــپ تحت هر 
شــرايطى از اين رژيم حمايت مى كند، موج 
جديــد جنگ عليه باريكه غــزه را آغاز كرده 
اســت تا با خشــونت و ارعاب بــه تظاهرات 
بازگشــت پايان دهد.در واقع، تداوم تظاهرات 
بازگشــت كه از 30 مارس گذشته آغاز شد، 
عامل ديگرى اســت كــه عصبانيــت رژيم 
صهيونيســتى را در پى داشــته و سبب آغاز 
موج جديد جنگ عليه غزه شــده است.تغيير 
سياست برخى كشــورهاى عربى در موضوع 
كشمكش فلسطين - اسرائيل از «انفعال» در 
مقابل جنايت هاى اين رژيم به «همسويى» با 
اين جنايت ها نيز ســبب شد، اسرائيل از اين 
تغيير سياســت به عنوان فرصتى براى اعمال 
خشونت بيشــتر عليه فلسطينى ها بخصوص 
مردم غزه بهره گيرد.در همين حال، رفتارهاى 

آستانه  در  اســرائيل  جنگى 
روز قــدس انجام مى شــود.
رژيــم صهيونيســتى تالش 
مى كند با شدت بخشيدن به 
خشــونت ها و افزايش ميزان 
حمالت نظامــى عليه باريكه 
غــزه، عصبانيت خــود را از 
ماهيت و پيام هاى روز قدس 

نشان دهد.
نظامــى  تهاجــم  افزايــش 
اســرائيل عليــه باريكه غزه 
در ميــان ســكوت و البتــه 
ناكارآمــدى مجامــع بيــن 
المللى تأثيرگذار با موجى از 
نگرانــى نهادهاى بين المللى 
شــده  مواجــه  غيردولتــى 

اســت.در همين راستا، ســازمان غيردولتى 
«هنديكپ اينترنشــنال» كه در حوزه حقوق 
معلوالن فعاليت مى كند، اعالم كرد كه از 30 
مــارس تاكنون حدود 12 هزار نفر در جريان 

تظاهرات آســيب ديده اند كه 
از اين ميان حدود 3000 نفر 
در اثر اصابــت گلوله زخمى 

شدند.

 كابينه رژيم صهيونيستى 
رأى به تجاوزات بيشتر داد

از سوى ديگر، كابينه امنيتى 
رژيم صهيونيســتى در پايان 
نشســت هاى خود اعالم كرد 
كه ارتش اين رژيــم بايد به 
تجاوزات خــود عليه نوارغزه 
ادامه دهد. كابينه امنيتى در 
عين حال به شهرك نشينان 
صهيونيســت كه در فاصله 7 
كيلومترى نوارغزه زندگى مى كنند، دســتور 
داد كه در نزديكــى پناهگاه ها باقى بمانند و 

به زندگى عادى خود ادامه دهند.
آويگــدور ليبرمــن، وزيــر جنــگ رژيــم 
صهيونيســتى هم پس از پايان اين نشســت 

كابينه امنيتى مدعى شــد كه «هر نقطه اى 
كــه از آنجا تيراندازى صــورت بگيرد، هدف 
مشروعى براى حمالت نيروى هوايى خواهد 
بــود». در هميــن راســتا، وزيــر آموزش و 
پرورش رژيم صهيونيســتى هم از لغو تمامى 
گردش هاى علمى و تفريحى در مناطق واقع 

در 15 كيلومترى غزه خبر داد.
افــزون بر ايــن، «خليل الحيــه» عضو دفتر 
سياســى جنبش حماس اعالم كرد كه پس 
از موفقيــت مقاومت فلســطين در رويارويى 
با تجاوز اسرائيلى ها بســيارى از ميانجيگرها 
طى ســاعات گذشــته وارد عمل شدند. وى 
در ادامه افزود: به دنبــال اين ميانجيگرى ها 
به يك توافق براى بازگشت به توافقات مربوط 
به آتش بس در نوارغزه و پايبندى گروه هاى 
مقاومت و همچنين اشــغالگران به آن دست 
يافتيم. اين در حالى اســت كه جنبش جهاد 
اســالمى فلســطين نيز در ســاعات پايانى 
سه شنبه شــب اعالم كرد كه با ميانجيگرى 
مصر، آتش بس در نوارغزه برقرار مى شود و تا 
زمانى كه ارتش اسرائيل به آن پايبند باشد ما 

نيز به آن پايبند هستيم.
واقعيت اين اســت كه حمــالت تجاوزكارانه 
رژيم صهيونيســتى به مردم بى دفاع نوار غزه 
مسئله عجيبى نيست، چراكه آن ها در نزديك 
به يك دهه گذشته سه جنگ 22 روزه، هشت 
روزه و 53 روزه را بــه آن ها تحميل كرده اند؛ 
كه البته از تمامى آن ها سرشكســته، ناكام و 

شكست خورده خارج شده اند. 
برهميــن اســاس، حملــه تجاوزكارانه رژيم 
صهيونيســتى به نوار غزه در امتداد سلســله 
تجاوزهاى نظامى آن ها بــه اين منطقه طى 
يك دهه گذشته قرار مى گيرد. اين حمالت، 
عمق خشــم و عصبانيت صهيونيســت ها از 
محور مقاومت در اراضى اشــغالى فلسطين را 
به نمايش گذاشــت و نشــان داد كه تل آويو 
چگونــه از قدرت فزاينده مقاومت احســاس 

نگرانى مى كند. 

اخبار جهان

الوروف خواستار خروج همه 
نيروهاى خارجى 

از جنوب غربى سوريه شد

اسپوتنيك: «سرگئى الوروف» وزير خارجه 
روسيه خواستار خروج همه تشكيالت خارجى 
از مناطق كاهش تنش در جنوب غربى سوريه 
شد.الوروف تأكيد كرد كه توافق هاى روسيه 
در خصوص مناطق كاهش تنش در جنوب 
غرب سوريه واضح است و اين توافق ها ميان 
روســيه، آمريكا و اردن ايجاد شده و اسرائيل 
از آن مطلع است.وى تأكيد كرده كه مناطق 
كاهش تنــش بايد ثبــات را در اين منطقه 
تثبيت كند و بايد همه نيروهاى غير سورى 

از اين منطقه خارج شوند.

ترامپ: مكزيك هزينه 
ساخت ديوار مرزى با آمريكا 

را بدهد
رويترز: روز گذشته «دونالد ترامپ» رئيس 
جمهورى آمريكا بــار ديگر موضوع ضرورت 
ساخت ديوار مرزى بين آمريكا و مكزيك را 
مطرح كرد.ساخت اين ديوار يكى از وعده هاى 
انتخاباتى ترامپ بوده و هدف آن جلوگيرى از 
مهاجرت غيرقانونى افراد به آمريكا مى باشد. 
ترامپ درســخنرانى خود كه در«ناشــويل» 
واقع در «ايالت تنســى» برگزار شد، مكزيك 
را بــه همكارى نكردن براى اجراى اين طرح 
متهم كرد و افزود مكزيك موظف است هزينه 

ساخت اين ديوار را بدهد.

پيونگ يانگ از سالح اتمى 
دست نمى كشد، اما حاضر 
است يك رستوران غربى 

افتتاح كند

فارس: آژانس مركزى اطالعات آمريكا (سيا) 
در يــك ارزيابى اطالعاتــى در موافقت كره 
شمالى با كنار گذاشتن تسليحات اتمى ابراز 
ترديد كرده است.اين جمع بندى با آنچه بارها 
به عنوان هــدف دولت «دونالد ترامپ» براى 
مذاكره با كره شمالى اعالم شده، در تناقض 
است. با اين وجود، وزارت خارجه آمريكا اعالم 
كرد واشنگتن و پيونگ يانگ در تالش هستند 
تا شرايط را براى ديدار ترامپ و «كيم جونگ 
اون» رهبر كره شمالى فراهم كنند.يك مقام 
اطالعاتى آمريكايى كه گزارش سيا را خوانده، 
به شبكه «ان. بى. سى» گفت: «همه مى دانند 
كه آن ها تسليحات اتمى را كنار نمى گذارند.»

رژيم صهيونيستى سرانجام به 
معادله جنوب سوريه تن داد

فارس: در سايه ارسال تجهيزات ارتش سوريه 
به جنوب اين كشور (درعا) ظاهراً سناريوى 
آزادسازى غوطه شــرقى دمشق احتماالً در 
مناطق مرزى جنوب سوريه كه تروريست ها 
در نزديكى مرز با فلســطين اشغالى اشغال 
كرده انــد، بــزودى اجــرا مى شــود. پس از 
كش وقوس فراوان درباره پاكســازى جنوب 
ســوريه و تهديدهاى رژيم صهيونيســتى، 
منابع خبرى اعالم كردند كــه اين بار رژيم 
صهيونيستى و ســاير حاميان تروريست ها 
پذيرفتند كه ارتش سوريه بدون درگيرى در 

جنوب مستقر شود.
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انتقاد سازمان ملل از عربستان سعودى

حقوق ضايع شده زنان در نمايش «اصالحات سعودى» بن سلمان 

پشت ويترين

عالى  كميسر  سخنگوى  تروسل»  «اليزابت  الملل   بين   
حقوق بشر در سازمان ملل، ضمن انتقاد از رياض به خاطر 
خواست،  سعودى  مقامات  از  زنان  حقوق  فعاالن  بازداشت 
وضعيت 9 فعالى را كه اخيراً بازداشت شده اند، مشخص كند. 
به نوشته گاردين، به گفته اليزابت تروسل، اتهامات در مورد 
6 زن و سه مردى كه هنوز در بازداشت به سر مى برند ظاهراً 
محكوميت هاى  به  مى تواند  كه  است  جدى  بسيار  اتهامات 

شديدى ختم شود.
در يك ســال اخير «محمد بن ســلمان» وليعهد ســعودى 
كه عمًال زمام امور عربســتان را در اختيار گرفته اســت، در 
راستاى خواسته هاى غربى ها و نيز طرح اصالحات اقتصادى 
و اجتماعــى بلند پروازانه 2030، اقداماتــى را براى نمايش 
همراهى رژيم سعودى با خواسته هاى زنان اين كشور صورت 

داده است.
در واقع عربستان ســعودى مدعى است كه رهايى از اقتصاد 

نفتى را در دستور كار قرار داده و محمد بن سلمان با مشورت 
كارشناسان طرح «چشم انداز 2030» را براى انجام اصالحات 
اقتصادى زيربنايى در اين كشــور ارائه داد و خود مســتقيماً 
مســئوليت پياده ســازى آن را برعهده گرفت تا عربستان را 
به نقطه اى برســاند كه به ادعاى وى، «بدون نفت هم بتواند 
زندگــى كند». دليل هنجارشــكنى هاى اخيــر درباره زنان 
سعودى و دادن برخى خواســته هاى ديرينه به آن ها نيز در 

همين چارچوب قابل ارزيابى است. 
به نوشــته گاردين، عربستان در مسير توسعه اقتصادى قدم 
گذاشته است و براى دستيابى به هدف چشم انداز 2030 حتى 
حاضر است برخى قوانين داخلى خود درباره زنان را نيز زير پا 
بگذارد. از موارد مهم و از خواسته هاى ديرينه زنان عربستانى، 
اعطــاى حق رانندگى، امكان خروج از منزل و مســافرت به 
تنهايى، افزايش اشتغال زنان در بخش هاى مختلف اقتصادى 

و اجتماعى و حضور در اماكن عمومى بوده است.

 پشت پرده اصالحات ظاهرى 
قوانين اجتماعى عربستان چيست؟

برخالف اعطاى ايــن امتيازات، اما بازداشــت اخير فعاالن 
حقــوق زنــان در عربســتان نشــان مى دهد كــه نه فقط 
مخالفت هاى اجتماعى قابــل توجهى با دادن اين امتيازات 
به زنان وجود دارد؛ بلكه در پشــت اين اصالحات ظاهرى، 
رژيم ســعودى عالقه مند نيســت كه فعــاالن حقوق زنان 
بــه گونه اى گســترده و واقعى و باصطالح كنترل نشــده، 
خواهــان احقــاق حقوق زنان اين كشــور شــوند؛ همين 
مســئله اعتراض و نيز شــگفتى ســازمان ملــل را موجب 

شده است.
به گفتــه اليزابت تروســل «با توجــه به رفــع قابل توجه 
محدوديت ها عليه فعاليت هاى زنان در عربستان سعودى در 
ماه هاى اخير، از جمله پايان ممنوعيت رانندگى زنان سعودى، 
اكنون باعث تعجب اســت كه چرا مــردان و زنانى كه براى 
چنين اقدامات مثبتى تالش كردند، هدف مقامات ســعودى 
قرار گرفته اند». به رغم ايــن اصالحات و امتيازات ظاهرى، 
زنان در جامعه ســعودى از حداقل حقوق انســانى برخوردار 

هستند.
وضعيت زنان در عربســتان ســعودى را بســيارى از جامعه 
شناسان، به وضعيت سياهان در نظاِم تبعيض نژادى آفريقاى 
جنوبى (آپارتايد) شــبيه مى دانند؛ زيرا در هر دو نظام حقوق 
نابرابر، دسترســى نابرابر به امكانات و مشــاغل، جداســازى 
مدارس و فضاهاى عمومى وجــود دارد، با اين تفاوت كه در 
آفريقاى جنوبى، ســياهان با محدوديت و محروميت روبه رو 
بودند و در عربســتان سعودى كمابيش زنان چنين وضعيتى 

دارند.
به رغم خواسته ســازمان ملل براى مشخص شدن وضعيت 
فعاالن حقوق زنان در عربستان، مى توان پيش بينى كرد كه 
آن هــا از حداقل حقوق الزم براى داشــتن وكيل و محاكمه 
عادالنــه برخوردارند و سرنوشــت نامعلومى در انتظارشــان 

خواهد بود.

اروپاى سردرگم در مواجهه با ترامپ
روابط اروپا و آمريكا در طول 18 ماه دولت ترامپ بدتر شــده اســت و اروپا براى 
تعيين راهبرد مقابله با آن، با مشكل مواجه است.زمانى بود كه شوخى كسينجر 
«شماره تلفن اروپا چيست» در مورد روابط بين اروپا و آمريكا مطرح بود اما اكنون 
مشكل ديگر شماره تلفن نيست، بلكه بيشتر آمريكا و اروپا به تلفن يكديگر پاسخ 

نمى دهند.
با خروج ترامپ از توافق هسته اى و تحميل تحريم هاى شديد تر بر ضد تهران كه به 
طور يكجانبه شركت هاى اروپايى را نيز هدف قرار خواهد داد، روابط اروپا و آمريكا 
وخيم تر شده اســت و اين وخامت از زمان جنگ جهانى دوم تا كنون بى سابقه 
بوده و اروپاى غافلگيرشده، براى تعيين راهبرد جمعى قانع كننده مقابله با آن، با 

مشكل مواجه است.
آمريكايى ها مى گويند كه علت اصلى تنش در روابط آمريكا و اروپا اين واقعيت است 
كه متحدان اروپايى ما انتظار دارند نگرش آمريكا از جهان همانند آن ها باشــد و 
اروپايى ها نيز مى گويند كه علت اصلى تنش در روابط دو سوى اقيانوس اطلس اين 
است كه متحدان آمريكايى ما انتظار دارند نگرش اروپايى ها از جهان همانند آن ها 

باشد. اين موضوع علت اصلى عدم تفاهم كنونى است.
در طــول 18 ماه دولت ترامپ اين اختالف افزايش يافت. انتصاب جان بولتون به 
عنوان مشاور امنيت ملى و مايك پمپئو به عنوان وزير امور خارجه، به اختالف هاى 

دو طرف دامن زده است. 
يكجانبه گرايــى آمريكا در مورد توافق پاريس دربــاره آب و هوا، ايران، يا حتى
بيت المقدس و اينكه آمريكا در صدد نبود حتى ظاهر را حفظ كند و پيامدهاى 

اين اقدام ها را براى متحدانش مورد تمسخر قرار داد، اروپايى ها را غافلگير كرد.
امانوئل مكرون در ديدارش با ترامپ در واشــنگتن و گفت وگو درباره ايران تجربه 

سختى داشت و شكست وى تأثير زيادى بر عملكرد ديپلماتيك وى گذاشت.
اما وضعيت اسفبار روابط آمريكا و اروپا در زمان بازتعريف روابط قدرت بين المللى 
بيشــتر اهميت دارد. از نظر اروپايى ها اكنون پايان اطمينان است، زيرا اروپا ديگر 

نمى تواند به آمريكا اميد داشته باشد كه از آن حمايت كند.
در طول چندين دهه، اروپا به «چتر حمايتى» آمريكا كه ناتو ترسيم كرده بود و 
بند 6 ناتو كه امنيت و واكنش جمعى را در صورت تهاجم پيش بينى مى كرد، اميد 
داشت. به همين علت همه تالش هاى فرانسوى ها براى ايجاد دفاع اروپاى مستقل 
با واكنش هاى بى رمق ديگر كشورهاى اروپايى روبه رو شد.اكنون اروپا سردرگم 
است و متوجه شده است كه رابطه زوال ناپذير با متحد آمريكايى بسيار متزلزل 
شده است. اكنون دفاع بى رمق اروپا و مشكل آن براى مقابله سريع با تحريم هاى 
فرا مرزى آمريكا موجب شده كه اتحاديه اروپا تحت سلطه تصميمات يك جانبه 

واشنگتن قرار گيرد. 
جنبه مثبت آن اين است كه دونالد ترامپ باعث شد كه سه كشور آلمان، انگليس 
و فرانسه احساس وحدت كنند كه تحولى كم سابقه محسوب مى شود و اين تغيير 
شــيوه تاريخى حداقل يك سال پس از خروج انگليس از اتحاديه اروپا (برگزيت) 

عجيب است.
اما اروپا متحد نيســت. اتريش، مجارستان و رومانى در افتتاح سفارت آمريكا در 
بيت المقدس شــركت كردند در حالى كه اتحاديه اروپا تصميم گرفت از شركت 
در آن خوددارى كند و جمهورى چك حتى در نظر دارد ســفارت خود را از تل 
آويو به بيت المقدس انتقال دهد. گزينه دشوار فرانسه و آلمان براى مقابله اروپا با 
يكجانبه گرايى ترامپ وجود دارد. اما به احتمال زياد براى مقابله با شرايط اضطرارى 
ناكافى خواهد بود و به همين دليل آنگال مركل به چين و امانوئل مكرون به روسيه 

سفر كردند.
اروپا از اتحاد تاريخى خود با آمريكا خارج نخواهد شــد، زيرا توانايى آن را ندارد 
و جدايى پرهزينه را نمى خواهد. احتمال دارد بيشــتر در حاشيه قرار بگيرد و در 
جهان چندقطبى پر هرج و مرج آسيب پذير شود.در حالت بهتر اروپا تالش خواهد 
كرد تا خطوط انسجام آينده خود را همان گونه كه امانوئل مكرون پيشنهاد كرده 
بود، بهتر سازماندهى كند و بويژه تا زمانى كه كابوس ترامپ از بين برود، به بقاى 

خود ادامه دهد.

يادداشت ترجمه
 پير هسكى/ روزنامه «نوول ابزرواتور» فرانسه 

اخبار جهان اسالم

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

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

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

  مدير عامل و مدير مسئول:
 ايمان شمسايى

    سردبير:
     محمد جواد ميرى

حاشيه

در پى برقرارى آتش بس، غزه آرام شد
معا: پس از ميانجيگــرى مصر، آتش بس 
از  ميان فلســطينى ها و صهيونيســت ها 
ســاعت 4 صبح چهارشــنبه وارد مرحله 
اجرايى شــد. اجراى اين آتش بس دو بار 
بــه تأخير افتاد ابتدا قرار بود ســاعت 12 
سه شنبه شب برقرار شود كه ممكن نشد، 
بــار ديگر قرار شــده بود بــا نظارت مصر 
ســاعت 2 بامداد ديروز دو طرف دست از 
تبادل آتش بردارند، اما اجرايى نشده بود. 
«خليل الحيه» عضو دفتر سياسى حماس 
در اين باره گفت: پــس از آنكه گروه هاى 

فلســطينى موفق شــدند جلوى حمالت 
بايســتند و مانع از تغيير قواعد درگيرى 
شــوند، بســيارى از طرف ها ميانجيگرى 
كردند و به توافق براى آتش بس رسيديم.

اسپوتنيك: 

آژانس مركزى اطالعات آمريكا (سيا) 

سياسى قرار خواهد گرفت. هيئت پارلمانى آمريكايى روز گذشته وارد بيروت شد. 

كابينه امنيتى در 
عين حال به شهرك 
نشينان صهيونيست 

كه در فاصله 7 
كيلومترى نوارغزه 

زندگى مى كنند، 
دستور داد كه در 

نزديكى پناهگاه ها 
باقى بمانند و به 

زندگى عادى خود 
ادامه دهند

بــــــــرش


	1 m new
	2 new
	3
	4 new new new new
	5 new new
	6 
	7
	8

