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انديشه نامه، ماهنامه حوزه فرهنگ وعلوم 
انسانى است كه به همت موسسه مطبوعاتى 

قدس فعاليت مى كند ...

به همت مؤسسه فرهنگى قدس
شماره پنجم «انديشه نامه» 

منتشر شد

حجت االسالم والمسلمين رئيسى در جمع هنرمندان:

دانشگاه هنر رضوى در آستان قدس تشكيل مى دهيم

نمايندگان مجلس شــوراى  اقتصاد    
اســالمى در جلســه علنى روز گذشته، 
الحاق دولت جمهورى اســالمى  اليحه 
ايران به كنوانســيون سازمان ملل متحد 
براى مبارزه با جرائم سازمان يافته فراملى 

(پالرمو) را با اكثريت آراء تصويب كردند. 
در مــاده واحــده اليحه الحــاق دولت 
جمهورى اســالمى ايران بــه پالرمو، به 
دولت اجازه داده مى شــود به كنوانسيون 
سازمان ملل متحد براى مبارزه با جرائم 

ســازمان يافته فراملى در پالرموى ايتاليا 
ملحق شده و ســند تصويب را نزد امين 
كنوانســيون (دبيــركل ســازمان ملل 
متحد) توديع كند.براساس اين گزارش، 
نماينــدگان مجلــس در اين جلســه از 

مجموع 256 نماينده حاضر، با 136 رأى 
موافق، 89 رأى مخالف و 11 رأى ممتنع 
اليحه الحاق ايران به كنوانسيون پالرمو را 
تصويب كردند.نمايندگان مخالف تصويب 

اين اليحه ...

 ............ صفحه 2

مهم ترين دستاوردهاى 
سفر رئيس جمهور 

به شانگهاى چه بود؟

توافق  بزرگ با هند 
تفاهم هاى كوچك 

با  چيـن

  پس از موافقت دولت، اليحه الحاق به كنوانسيون هاى FATF 2 ماه در مجلس مسكوت ماند 

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 2

 

يك معلم  استثنايى
 مرد م  درطــول تاريخمان كــم معلم فداكار نداشــته ايم، از روايت زندگى عليرضا هادى نژاد، كه براى دانش آموز معلولش همه كاركرده است

حســن اميدزاده گرفته كه همين چندســال پيش فوت كرد تا 
كنگوزهــى كه مانع فروريختن ديوار روى دانش آموزانش شــد. 

 ............ صفحه 10عليرضا هادى نژاد، سيزدهمين ...

 ............ صفحه 4

راه دور و دراز فلسفه امروز به «بسته اخالق قرآنى» نياز داريم خدا، خداى آدم هاى خالفكار هم هست
16 11 3

حجت االسالم دكتر «احمد احمدى» 
به دليل سكته قلبى دارفانى را وداع گفت

گفت وگو با حجت االسالم والمسلمين شاملى
 دكتراى «تعليم و تربيت ارزش ها» 

گزارشى از توزيع غذاى متبرك حرم مطهر رضوى
 در زندان شهرستان تربت جام

:امام على
اى فرزند آدم! آنچه 

بيش از خوراك 
روزانه ات كسب 

كنى، تو خزانه دار 
آن براى ديگران 

هستى. 
نهج البالغه- حكمت 192
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 رهبر معظم انقالب در ديدار صدها نفر از اساتيد دانشگاه با تأكيد بر تربيت فرهنگى
 اخالقى و هويتى دانشجويان و تحول مستمر در محيط هاى دانشگاهى 

دانشگاهيان بايد مشكالت كشور را عالمانه حل كنند
 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

ايران آماده همكارى هاى راهبردى با هندوستان است    فارس: رئيس جمهور تأكيد كرد: ايران از گسترش روابط همه جانبه با هندوستان استقبال مى كند و آماده همكارى هاى راهبردى با اين كشور است. 
حسن روحانى در ديدار با نخست وزير هندوستان، از مشاركت فعال هندوستان در طرح توسعه بندر چابهار استقبال كرد و گفت: بندر چابهار به عنوان پل ارتباطى هند به افغانستان و آسياى مركزى تا اروپاى شرقى مى تواند 
روابط تاريخى و تجارى دو كشور و منطقه را  بيش از پيش مستحكم سازد. نخست وزير هندوستان نيز با اشاره به شتاب توسعه مناسبات تهران - دهلى نو  گفت: كشورش مصمم به توسعه همه جانبه روابط با ايران است.

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

حضــرت آيــت اهللا خامنه اى رهبــر معظم 
انقالب اســالمى روز گذشته در ديدار صدها 
نفر از اســاتيد، اعضــاى هيئت هاى علمى 
و پژوهشــگران دانشــگاهها و مراكز علمى، 
دانشــگاه را از مراكز بسيار مهم «تربيت قوه 
عاقله كشور» خواندند و با تبيين سه ضرورت 
اساســى دانشــگاهها يعنى «درگير شدن با 
مسائل و چالشهاى كشور»، «تربيت فرهنگى، 
اخالقى و هويتِى دانشجويان» و «تحول دائم 
و اصالح مستمر در محيط هاى دانشگاهى» 
تأكيد كردند: مسائل و مشكالت كشور بايد 
عالمانه حل شود و اســتفاده از توانايى ها و 
ظرفيت هاى دانشــگاهها و اساتيد و دستان 
توانا و مســتعد جوانان پر تالش و پر انگيزه 
در اين مسير، بسيار اساسى و 

مهم است.
حضــرت آيــت اهللا خامنه اى 
موارد  سخنان شان  ابتداى  در 
مطرح شده از طرف اساتيد در 
ايــن ديدار را بســيار خوب و 
معطوف به مسائل و چالشهاى 
كشور ارزيابى كردند و گفتند: 
در ســخنان اســاتيد محترم 
به مقوالت مهمــى همچون 
اقتصاد، آســيبهاى اجتماعى، 
برجام، آب، هواوفضا، نوآورى، 
ديپلماســى علمى، سينما و 
هنر و ازدواج و خانواده پرداخته 
شد كه نشــان دهنده حركت 
پيشــرونده فكرى و انگيزه اِى 
جامعه دانشــگاهى است.ايشــان دانشگاه را 
مركزى مهم براى «تربيت قوه عاقله كشور» 
خواندند و افزودند: دانشگاه خوب براى اداره 
كشــور حياتى اســت و در فرآيند ايجاد و 
پرورش قوه عاقله كشور، اساتيد عزيز نقشى 

بسيار برجسته و حساس برعهده دارند.

 سه الزام نقش آفرينى دانشگاه ها 
در پيشرفت كشور

رهبر انقالب اســالمى در ادامه به سه الزام و 
سرفصل اساسى براى تحقق اين هدف مهم 
و نقش آفرينى مؤثر دانشگاهها در پيشرفت 

كشور اشاره كردند.
ايشــان در بيان اولين ســرفصل، بر «لزوم 
درگير شدن دانشگاه با مسائل كشور» تأكيد 
و خاطرنشان كردند: مشكالت امروز و فرداى 
كشور بايد عالمانه حل شــود، زيرا مواجهه 
غيرعلمى و غيرمدبرانه با مشــكالت موجب 

پيچيده و افزون شدن آنها خواهد شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى ســپس با اشاره به 
برخى مسائل و مشكالت كشور كه نيازمند 
ورود جدى و عالمانه دانشگاه 
است، گفتند: به عنوان نمونه 
در مســئله مهــم اقتصاد كه 
برخى معتقدند مشكالت آن 
ناشــى از بعضى شــيوه هاى 
مديريتى ضعيف يا غلط است، 
دانشــگاه بايد با كار علمى و 

راهگشا ورود كند.
ايشان در همين زمينه افزودند: 
چنديــن بــار به مســئوالن 
عالى رتبــه دولتــى توصيــه 
كرده ام كه ديدگاههاى متنوع 
اســاتيد اقتصاد را جمع آورى 
و از آنها اســتفاده كنند، زيرا 
ديدن و شــنيدن اين نظرات 
راهگشاست.رهبر انقالب اسالمى، «صنعت» 
را زمينه اى ديگر براى ورود پيشــرفت آفرين 
و رونق بخش دانشگاهها برشمردند و با تأييد 
تصويــب فرصت مطالعاتى يك ســاله براى 
اســاتيد در صنعت، گفتند: دانشگاه بايد از 
نزديك با مشكالت صنعت آشنا شود و آنها 
را حل كند تا نياز نباشد براى حل مشكالت 
صنعت نفت يا صنعت برق چشم به بيگانگان 
بدوزيم.ايشان با اشــاره به برخى سخنان از 

جمله ابراز ناچارى در استفاده از فناورى هاى 
پيشرفته شــركت هاى خارجى براى افزايش 
استخراج نفت، گفتند: نتيجه ناچارى در بستن 
قرارداد با شركت هاى خارجى آن است كه آنها 

مواردى را به كشور تحميل مى كنند.
حضرت آيت اهللا خامنه اى تجربه غنى سازى 
20درصد را نمونه اى درخشــان از توانايى و 
استعداد جوانان كشور برشمردند و خاطرنشان 
كردند: در دوره اى كه بــراى فروش اورانيوم 
غنى شــده 20درصد شرط و شروط گذاشته 
بودند و برخى مسئوالن نيز به دادن امتيازاتى 
در اين زمينه گرايش پيدا كرده بودند، با تالش 
جوانان و با پافشارى و استقامت توانستيم به 
اورانيوم 20درصد دست يابيم و دنيا در كمال 
ناباورى ديد كه ما به اورانيوم آمريكا وروسيه و 

فرانسه احتياج نداريم.

 دانشگاه به اصالح زنجيره 
چرخه توليد و مصرف كمك كند

ايشان افزودند: آن استعدادى كه قادر به انجام 
دادن چنين كار حيرت انگيزى اســت، چرا 

نتواند راندمان چاههاى نفت را افزايش دهد؟
رهبر انقالب اسالمى «آسيب هاى اجتماعى» 
را زمينه ديگرى براى درگير شــدن جامعه 
دانشــگاهى با مســائل كشــور دانستند و 
خاطرنشــان كردند: حدود ســه سال است 
دستگاههاى مختلف سه قوه را در اين مسئله 
فعال كرده ايم و كارهاى خوبى هم شده است 
كه در درازمدت نتيجه مى دهد اما دانشگاهها 
مى توانند با پيشنهادات و راه حل هاى خود، 
حل مسئله مهم آســيب هاى اجتماعى را 
تسريع كنند. «كمك به اصالح زنجيره چرخه 
توليد و مصرف» از ديگر توصيه هاى حضرت 
آيت اهللا خامنه اى به اســاتيد و پژوهشگران 
دانشــگاهى بود.ايشان بررسى علمى «موانع 
توليد كاالى با كيفيت داخلى» و «ريشه يابى 
روان شناختى و جامعه شناختى تمايل برخى 
قشرها به كاالهاى خارجى» را از ديگر مسائلى 
دانستند كه جامعه دانشگاهى مى تواند درباره 
آنها راه حل هاى عالمانه، عينى و قابل تحقق 
دهد.رهبر انقالب اســالمى در جمع بندى 
اولين محور سخنانشان در جمع اساتيد يعنى 
«درگير شدن جامعه دانشگاهى با مسائل و 
چالشهاى كشــور»، بر نكته مهمى تأكيد و 
خاطرنشان كردند: همانطور كه بارها گفته ام 
تحقق اين همكارى، نيازمند طلب و خواست 
مديران و مسئوالن كشور است بگونه اى كه 
مدير بايد به در خانه دانشمندان برود نه اينكه 
دانشمند پشــت در اتاق مدير معطل بماند.

ايشــان از مسئوالن دولتى  حاضر در جلسه 
خواستند مسئله ارتباط مراكز و دستگاهها با 
دانشگاهها را به طور جدى در جلسات دولت 

مطرح و پيگيرى كنند.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى در تبيين محور 
دوم بحث شان در نشست با اساتيد و محققان 
گفتند: عقل در نگاه اسالمى، دستگاه محاسبه 
كننده مادى نيست بلكه عامل تعالى و رشد 
انســان، معتقد كردن فرد به سبك زندگى 
اســالمى و تأمين كننده ارتباطات مختلف 
زندگى اســت و براى تحقــق اين ظرفيت 
عظيم، قوه عاقله بايد تربيت فرهنگى، معنوى 

و اخالقى يابد.
ايشان به جامعه دانشــگاهى تأكيد كردند: 
جوان پاك دانشــجو را با ايمان، شجاع، اهل 
اقدام، اهل كار و تالش، داراى اعتماد به نفس، 
حق پذير، حق طلــب، اهل مبارزه با ظلم و 
تعرض، و اهل مهربانى و گذشت بار بياوريد تا 
بتواند در آينده، جامعه را به درستى مديريت 
كند.رهبر انقالب اسالمى به عنوان مثالى در 
ضرورت تربيت معنوى و اخالقى، به ناهنجارى 
هاى رايج در فضاى مجازى از جمله تهمت، 
بدگويى، بردن آبروى مؤمن، و برجسته كردن 
ضعفهاى كوچك اشــاره كردنــد و افزودند: 
تربيت معنوى مى تواند جلوى اين مشكالت را 
بگيرد.حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: جوان 
امروز را با هويت بار بياوريد چرا كه اگر جامعه 
اى احساس هويت نكرد، در مقابل صداهاى 
بلند تحكم آميز به راحتى مغلوب مى شــود 
اما برخوردارى از هويت دينى، ملى و انسانى 
به جامعه احساس عزت و ايستادگى مى دهد.
محور پايانى مباحث حضرت آيت اهللا خامنه اى به 
بيان مصاديق عينى ضرورت «صيرورت و اصالح 
و تحول دائم دانشــگاهها» اختصاص داشت.

 توليد كننده علم باشيم نه مصرف كننده
ايشان، تبديل «رويكرد مصرف كنندگى علم به 
توليدكنندگى علم» را از جمله اين مصاديق 
دانســتند و گفتند: بارها گفته ايم در مقابل 
علم ديگران شاگردى مى كنيم اما شاگردى 
با تقليد و مصرف كردِن هميشگى فرق دارد.

حضرت آيت اهللا خامنه اى با انتقاد از كسانى 
كه معتقدند نبايد دنبال تبيين و تدوين علوم 
انسانى اســالمى برويم زيرا علوم انسانى در 
همين نظريات رايج منحصر است، افزودند: 
اين همه ديدگاههاى متعــارض در اقتصاد، 
مديريت، فلســفه و ديگر علوم انســانى آيا 
نشان دهنده بطالن برخى ديدگاهها نيست؟ 
ضمن اينكــه حتى در علوم تجربى نيز غلط 
بودن برخى حرفها ثابت شده و مى شود، پس 
چرا برخى علوم انســانى اســالمى را رد مى 
كنند. ايشان منتقل نشدن صحيح يا كامل 
علوم ديگران و به روز نشدن اينگونه علوم در 
داخل را از ديگر نشانه هاى ضرورت حركت 
به سمت توليد علم خواندند و افزودند: نبايد 
تجربه هاى غلط دوران رژيم گذشته را تكرار 
كرد.حضــرت آيت اهللا خامنــه اى با يادآورى 
پيشــرفت هاى تحســين برانگيز كشور در 
نانو، ســلولهاى بنيادين، هسته اى، زيست 
فناورى، پزشكى و علوم ديگر گفتند: برخى، 
اين پيشــرفتهاى عينى را كــه حتى مراكز 
جهانى نمى توانند آنها را انكار كنند، حبابى 
مى خوانند تا مردم و جامعه دانشــگاهى را 
مأيوس كنند، امــا اينگونه حرفها صددرصد 
اشتباه اســت. رهبر انقالب اسالمى در ادامه 
سخنانشــان درباره مصاديق عينى ضرورت 
تحول در دانشگاهها افزودند: «هدفمند كردن 
تحقيقات» مهم اســت و پژوهشها بايد با دو 
هدف اساســى «تأمين نيازها و حل مسائل 
كشور» و «رسيدن به اوج و مرجعيت علمى 
و حضــور در جمع ســرآمدان جهانى علم» 
صورت گيرد.ايشان خاطرنشان كردند: موضوع 
مقاله محورى موافقان و مخالفانى دارد، البته 

مقاالتى كه مورد استناد قرار مى گيرد براى 
كشور آبرويى است اما نبايد در مسير ارتقاى 
علمى استادان، توليد مقاله اصل و ضابطه قرار 
گيرد.رهبر انقالب «آمايش آموزش عالى» را از 
ديگر تحوالت الزم در دانشگاهها برشمردند و 
افزودند: اين سند در سال 95 در شوراى عالى 
انقالب فرهنگى تصويب شــده اما اجراى آن 

پيشرفت نداشته است.

 دانشگاه از نقشه جامع علمى كشور 
مطلع شود

حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشان كردند: 
آمايش آموزش عالى نوعى تقســيم كار ملى 
ميان دانشگاهها در بخشهاى مختلف علمى 
است كه ضمن هم افزايى، برنامه ريزى براى 
رشــد علمى و ارزيابى وضع علمى كشور را 
آســان مى كند.«تحقق كامل نقشه جامع 
علمى كشــور» از ديگر مسائلى بود كه رهبر 
انقالب آن را در مسير اصالح و تحول مستمر 

دانشگاهها ضرورى دانستند.
ايشــان نقشه جامع علمى كشــور را خوب 
ارزيابــى كردند اما گفتند: بدنه دانشــگاهى 
كه بايد اين نقشــه را اجرا كند از آن، به حد 
كافى مطلع نيست بنابراين بايد جلساتى براى 
تبيين و عملياتى كردن نقشه جامع علمى در 

دانشگاهها برگزار شود.
«خطر نامتوازن شدن رشته هاى دانشگاهى 
و افزايش گرايش به رشته هاى درآمدزا» كه 
باعث كم شدن گرايش به رشته هاى بسيار 
مهمى همچون رياضى و فيزيك شده است و 
تأكيد بر حل اين مشكل، خواسته ديگر رهبر 

انقالب از جامعه دانشگاهى بود.
رهبر انقالب در نوعى جمع بندى خطاب به 
استادان و اعضاى هيأت هاى علمى دانشگاهها 
تأكيد كردند: دانشــجوياِن خود را اميدوار و 
خوشــبين به حال و آينده كشور، معتقد به 
توانايى ها و ظرفيت هاى داخلى و آشــنا به 
موقعيت كشور تربيت كنيد تا مطمئن شوند 
همانگونه كه پيشــرفتهاى كشور نسبت به 
دو ســه دهه گذشته، تحسين برانگيز است، 
آينده كشور نيز در مقايسه با امروز به مراتب 

درخشان تر خواهد بود.
رهبر انقالب اسالمى با اشاره به جايگاه رفيع 
جمهورى اســالمى در ميان توده هاى اكثر 
ملت ها افزودند: ايران اسالمى در ميان دولت 
هاى مستكبر و بى ارزش بيشترين دشمنان را 
دارد همانگونه كه در توده هاى مردم منطقه و 
اغلب كشورها بيشترين آبرو، طرفدارى و نفوذ 
را دارد و همين موجب شده است كه دشمنان 
خبيث دائم به فكر توطئه باشند كه به فضل 
الهى در مقابل ملت ايران و جمهورى اسالمى 
همچنان شكســت خواهند خورد. حضرت 
آيت اهللا خامنه اى با اشاره به مظلوم نمايى شمِر 
زمان يعنى نخســت وزير كودك كش رژيم 
اشغالگر در سفر به اروپا گفتند: اين جنايتكار 
كه سرآمد همه ظالمان تاريخ است به اروپايى 
هــا به دروغ گفت ايران مى خواهد ما و چند 
ميليون يهودى را نابود كند در حالى كه راه 
حل ما براى مسئله فلسطين كامالً منطقى و 

منطق بر موازين دموكراسى است.
رهبر انقالب با انتقاد از ســكوت اروپايى ها 
در مقابل جنايات رژيم صهيونيستى در غزه 
و قدس افزودند: هميشه گفته ايم براى تعيين 
نوع حكومت در كشــور تاريخى فلســطين 
بايد براساس شيوه اى كه همه جهان قبول 
دارد بــه افكار عمومى مراجعه كرد و از همه 
فلسطينيان واقعى اعم از مسلمان و يهودى و 
مسيحى كه حداقل 80 سال در اين سرزمين 
بــوده اند چــه در داخل و چــه در خارج از 
سرزمينهاى اشغالى نظرخواهى و همه پرسى 
شــود.حضرت آيت اهللا خامنه اى افزودند: اين 
طرح جمهورى اسالمى كه رسماً در سازمان 
ملل به ثبت رســيده است آيا با موازينى كه 
جهان قبول دارد منطبق نيســت؟ پس چرا 

اروپايى ها حاضر نيستند آن را بفهمند؟ 

 رهبر معظم انقالب در ديدار صدها نفر از اساتيد دانشگاه با تأكيد بر تربيت فرهنگى اخالقى و هويتى دانشجويان و تحول مستمر در محيط هاى دانشگاهى 

دانشگاهيان بايد مشكالت كشور را عالمانه حل كنند

  وضع  اســفبار موجــود در آموزش و  پــرورش  به خاطر وزيــران  بى لياقت   مانند 
نجفى و حاج بابايى  اســت    كه  با هدف  خودگردان كردن مــدارس،  آن را به حال  خود 
رهــا كردنــد تا جايى كه  امتحانات  ابتدايــى  را حذف  و كالس ها را پــى در پى و به 
بهانه هاى مختلف تعطيل كردند؛ ضمن اينكه نظارت درست و حسابى هم از مدارس 
صــورت نمى گيرد و همه اين عوامل در كنار هم وضعيت كنونى را رقم زده اســت. 

 9150002986
  مردم از شــعار خســته شــدند؛ آقايان! خنده و شــعار، شــكم مردم را ســير 
نمــى كند. مردم را دريابيد كه قطره اى عمل بهتر از دريايى شــعار و وعده اســت. 

 9350000304
 آقاى جهانگيرى شما در  زمان انتخابات وعده هاى رنگارنگى زيادى از طرف دولت 
داديد؛ پس كجا رفت آن همه ادعا؟ به نام اصالحات كشور را به سمت بحران برديد و 

اكنون هم حاضر به پذيرش اشتباهات خود نيستيد. 9150006903
 بهتر است در ماه مبارك رمضان، دولت يارانه را زودتر ريخته تا مردم تهيدست راحت 

تر بتوانند امور خود را سر و سامان دهند. 9150007797 
 آمريكاى جهانخوار، اسرائيل غاصب و ساير ايادى شيطان بزرگ بدانند كه ما ايرانى ها 
هرگز اجازه دخالت در كشور خود را به آن ها نخواهيم داد. تاريخ ثابت كرده است كه ما 

به هيچ كس باج نداده و نخواهيم داد. 9150008932
 وزارت خزانه دارى آمريكا گستاخانه جنگ تمام عيار اقتصادى را بر ضد نظام اسالمى 
و ملت ايران آغاز كرده اســت. اكنون باطل كردن نقشــه هاى شوم سردمداران پليد 
آمريكايى فقط از راه نهادينه شدن اقتصاد مقاومتى و مديريت جهادى در كشور ممكن 
اســت. آقاى اسحاق جهانگيرى به عنوان مسئول قرارگاه اقتصاد مقاومتى گزارشى از 

عملكرد خود به افكار عمومى ملت ايران ارائه دهد. 9150000609 
 سؤال من از مسئوالن دولتى اين است كه آيا گران شدن انواع ميوه و بويژه سه برابر 
شدن قيمت هندوانه در چند ماه گذشته تقصير بيگانگان است يا بى كفايتى مديران 

دولتى؟ 9150007752 
 مطمئناً اگر دولت راســتگو بوده و واقعيت ها را در همه شــرايط به مردم بگويد، 
جامعه در حل مشكالت و چالش ها همكارى بســيار بهترى با دولت خواهد داشت. 
اميدوارم دولت شفافيت و راستگويى را در پيش بگيرد تا همراهى مردم را داشته باشد. 

 9150004602
 بــاز هم كالهبردارى و دروغگويى همراه اول؛ پيامك دادند كه اگر بدهى خود را تا 
فالن تاريخ پرداخت كنيد يك روز مكالمه رايگان دريافت مى كنيد. من هم ســه روز 
زودتــر بدهى خود را پرداخت كردم اما هيچ اتفاق خاصى نيفتاد! ماه قبل هم همين 

مشكل براى من پيش آمد! لطفاً پيگيرى كنيد. 9150004721
 از مســئوالن تأمين اجتماعى درخواســت دارم، حقوق اين ماه بازنشستگان 
را كــه دو روز قبل از تعطيــالت عيد فطر قرار گرفته، زودتــر پرداخت كنند تا 
بتوانيم فطريه و كفاره روزه را بدهيم و با خيال آســوده در نماز عيد فطر شركت 

كنيم.9200001750 
 مگر كشورمان كم فقير و گرسنه دارد كه كميته امداد براى مردم چند كشور عربى 
مراسم افطارى برگزار مى كند؟ مسئوالن محترم باور كنيد چراغى كه بر خانه رواست 

بر مسجد حرام است. 9150008334 
 نخست وزير هلند هنگامى كه فنجان قهوه اش روى زمين ريخت، خودش جارو به 
دست شد و محل را تميز كرد! به اميد روزى كه مسئوالن ما هم اين گونه مردمى رفتار 

كنند. 9350009020  
 اگر به محتويات كالمى تلفن بانك برخى بانك ها دقت شود، اصالً سه گردش آخر 

را اعالم نمى كنند: چرا مسئوالن پيگير نيستند؟9150008521 

اخبار حوادث؛ مايه وحشت 
يا آرامش مخاطب؟!

اخبار حوادث در رسانه ها، با وجود بازتاب 
خشــونتى كه ذاتى آن هاست، اما بناست 
نتيجه مثبتى داشــته باشــند و آن همانا 
ايجاد احساس آرامش براى مخاطب است. 
همين كه مخاطــب خبر درمى يابد مجرم 
با وجود تمام شــرارت ها، عاقبت در چنگ 
قانون گرفتار شده اســت. بارى از همين 
روســت كه اين بخش، پــاى ثابت در هر 
رسانه خبرى اســت و انعكاس حوادث در 
شمار وظايف اصلى شــبكه هاى گوناگون 

خبررسانى در سرتاسر جهان.
اين هــا را هر محصــل ابتدايى حوزه خبر 
مى دانــد، اما در ســال هاى اخيــر اخبار 
بســيارى در اين حوزه نشــر مى شوند كه 
بيشتر مخاطب را آشفته مى كنند تا آنكه 
حس امنيت را در او برانگيزند. براى مثال 
شما خبر دســتگيرى سارقى را مى خوانى 
كه بــه صدها فقره ســرقت اعتراف كرده 
و از خودت مى پرســى چرا اين قدر دير؟ 
اين همــه وقت چه طــور او دزدى كرده و 
به ســالمت گريخته اســت؟ چه بر ســر 
قربانيانش آمده و... بــه همين ترتيب در 
مواجهه با انواعى ديگــر از اخبار حوادث، 
ســؤاالت گوناگون ديگرى در ذهنت سبز 
مى شود كه اغلب بى پاسخ مى ماند و البته 
بسيارى از اين ها جواب منطقى و مستدل 
دارند و چه خوب اســت در شــرح چنين 
مواردى، به اين حواشى نيز پرداخته شده 
و حوادث پيچيده تر، از اين منظر هم براى 

مخاطب موشكافى شوند.
براى مثــال چندى پيش مشــهدى ها با 
شنيدن خبر تيراندازى در ميدان تلويزيون 
شوكه شدند. از اينكه روز روشن جوانى از 
يك پرايد با يك كالشينكوف پياده شود، 
برود سمت ماشــين ديگرى و با آسودگى 
همه را بــه رگبار ببندد، آنچنان بى خيال 
كه حين تيراندازى اســلحه اش گير كند 
و او با تعويض خشــاب دوباره آن را فعال 
كرده و به تيراندازى ادامه دهد. بعدها اين 
قاتل اعتراف كرده كه براى اين آدمكشــى 
حتى درخواســت پول نكــرده و فقط به 
سبب كينه اى كه از مردم داشته، مرتكب 

اين رفتار شده است!
اين فاجعه مســبوق به سابقه بوده و سال 
قبل گويا به همين شيوه طرف ديگر دعوا 
يكى را با كالشينكوف در بخش ديگرى از 
مشهد به رگبار بســته و... اين آدم ها چه 
طور به چنين مرحله اى مى رســند؟ ما با 
چه تعداد از چنين موجوداتى در اين شهر 
زندگى مى كنيم؟ چرا ســطح دسترســى 
به ســالح گــرم، آن هم با ايــن كاليبر و 
تجهيزات، اين قدر راحت شــده اســت؟ 
اين ها ســؤاالتى است كه در كنار انعكاس 
اين دست اخبار حوادث بايد به آن ها پاسخ 
داد تــا مخاطب بداند با خودش چند چند 

است و امنيت برايش معنا شود.
آنچــه آمد، محــدود به اين خبر و شــهر 
مشهد نيست. در فاجعه حمله تكفيرى ها 
به مجلس شوراى اسالمى كه همين روزها 
سالگرد آن است و رسانه ها اخبار اعترافات 
همدستان اين وحوش را نشر مى كنند نيز 
به موارد مشــابهى برخورد مى كنيم. براى 
مثال يكى از متهمان به تأمين مهمات در 
ازاى پول براى تروريست ها اعتراف كرده و 
از جمله گفته هشت گلوله توپ 155، 11 
گلوله توپ 105، سه گلوله توپ ثاقب و... 
انواع خمپاره فســفرى، خمپاره 60، 80 و 
دو و... دوربين ديد در شــب، مين و المرا 
و... را تهيه كرده و به آن ها فروخته است! 
آفرين به مأموران ما كه اين ها را گرفته اند، 
ولى مــنِ  خواننده خبر حــق دارم از اين 
گفت وگو وحشــت زده شــوم يا نه؟ اين 
تجهيزات فوق تخصصى چه طور براحتى 

تهيه و خريد و فروش شده اند؟
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توليت آستان قدس رضوى در جمع هنرمندان:
دانشگاه هنر رضوى در آستان قدس تشكيل مى دهيم

حجت االسالم والمســلمين ســيد ابراهيم 
رئيسى در ديدار با جمعى از هنرمندان در 
تاالر واليت حرم مطهر رضوى، با بيان اينكه 
هنر؛ منبرى اثرگذار براى انتقال ارزش هاى 
اسالمى و انقالبى است، اظهار داشت: آستان 
قدس رضوى براى ايفاى رسالت هاى عظيم 
فرهنگى و تبليغى خود نيازمند روش هاى 
مختلف انتقال مفاهيم است كه يكى از اثرگذارترين آن ها «هنر» است. عضو مجلس 
خبــرگان رهبرى با تأكيد بر اينكه توليد آثار هنرى با مضامين اســالمى و تربيتى 
در پرورش صحيح و تعميق ســبك زندگى اسالمى براى جامعه بسيار مؤثر است، 
تصريح كرد: اتاق فكر مستندسازى، فيلم سازى و معمارى در آستان قدس رضوى 
با استفاده از تجربيات و عضويت جمعى از متخصصان و هنرمندان تشكيل شود تا 
ضمن حمايت از اين هنرها، بسترى مناسب براى فعاليت هدفمند در جهت خلق آثار 
فاخر و مرتبط با رسالت هاى آستان قدس رضوى باشد.وى افزود: آستان قدس رضوى 
تأسيس و فعال كردن مؤسسه هنرى با حضور هنرمندان متعهد و فرهيخته را يكى 

از مأموريت هاى خود مى داند.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى ادامه داد: به دنبال فعال كردن دانشگاه هنر رضوى 
در مشهد مقدس هستيم؛ در كشور دانشگاه هاى هنر بسيارى وجود دارد اما دانشگاه 
هنر با پسوند رضوى اقتضائات و الزاماتى را دارد كه اين دانشگاه بايد از آن برخوردار 
باشد. وى افزود: در نخستين گام نسبت به تشكيل رشته هنر در دانشگاه بين المللى 
امام رضا(ع) تأكيد داريم چرا كه موضوع توجه به هنر آن هم در پرتوى مضجع نورانى 
حضرت رضا(ع) با ظرفيت هاى فراوان بالفعل و بالقوه اى كه مشهد مقدس دارد، بسيار 
با اهميت است. عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با بيان اينكه طرح «زير سايه 
خورشيد» تنها حركتى مقطعى در دهه كرامت نيست، گفت: بايد اين طرح به صورت 
يك پروسه و جريان فرهنگى تعريف شود نه پروژه كه براى تحقق اين مهم نيازمند 

اتاق فكرى در اين رابطه هستيم.

فرمانده نيروى دريايى ارتش:
ناو دماوند را يك ساله مى سازيم

فارس: فرمانده نيروى دريايى ارتش جمهورى اسالمى ايران گفت: ناو دماوندى كه در 
12 سال ساخته شد، در يك سال مجدد خواهيم ساخت و اين امر مستلزم همكارى 

تمامى ارگان هاى دريايى با يكديگر است.
امير دريادار حسين خانزادى در مراسم تكريم و معارفه فرمانده منطقه چهارم نيروى 
دريايى شمال كشور با اشاره به اهميت درياى خزر افزود: ايران در طول تاريخ به واسطه 
عهدنامه هاى ننگينى كه در اين منطقه منعقد شد، اجازه دريانوردى در درياى خزر 
نداشــت. خانزادى با اشاره به اينكه كار ســاخت شناورهاى نظامى در درياى خزر با 
جديت آغاز شده، گفت: پس  از آن كار ساخت ناوهاى كالس پيكان و ناوشكن هاى با 
قابليت رزم در درياى خزر آغاز شده و امروز سه فروند ناو موشك انداز ساخته شده و در 

حال بهره بردارى است كه مناطق دريايى تحت حاكميت را پوشش مى دهد.
وى با اشاره به ساخت ناوشكن جديد پس از جماران افزود: به دليل پيچيدگى فناورى 
كار ســاخت اين ناوشــكن زمان طوالنى ادامه يافت، حدود 12 سال طول كشيد تا 
نخستين ناوشكن در درياى خزر ساخته شد؛ فروند دوم باتجربه فروند اول در مدت 

كوتاهى ساخته مى شود.

بشار اسد:
حضور روسيه و ايران در سوريه مشروع است 

مهر: رئيس جمهور ســوريه در گفت و گو با يك روزنامه انگليسى در خصوص اوضاع 
كشورش و حمايت غربى ها از تروريسم سخن گفت.

به گزارش اليوم الســابع، بشار اســد در گفت و گو با روزنامه ميل آن ساندى انگليس 
گفت: مقامات انگليس به صورت گسترده از سازمان كاله سفيدها كه در واقع شاخه 
وابسته به تشــكيالت تروريستى جبهه النصره و القاعده محسوب مى شود، حمايت 
مى كنند.وى افزود: انگليس، فرانسه و آمريكا در خصوص حمله شيميايى ادعا شده 
در دوما دروغ گفتند. حضور آمريكا و انگليس در سوريه غير قانونى بوده و لشكركشى 
محســوب مى شود؛ زيرا آن ها حاكميت يك كشور مستقل را زير پا گذاشتند.رئيس 
جمهور سوريه تصريح كرد: حضور روس ها و ايرانى ها در سوريه مشروع است؛ زيرا آن ها 

بنا به درخواست دولت سوريه به اينجا آمدند.
وى افزود: ما طرف اصلى مبارزه با داعش هستيم و تمام خاك سوريه را آزاد خواهيم 
كرد. اين يك وظيفه ملى است و تنها تصميمى به شمار مى رود كه در خصوص سوريه 
اتخاذ مى شود. بشار اســد در ادامه گفت: در خصوص نامزدى ام در انتخابات رياست 
جمهورى نيز بايد بگويم كه اين مسئله به دو موضوع بستگى دارد اول خواست شخصى 
و دوم خواست ملت سوريه؛ البته موضوع دوم بسيار مهم است كه آيا اين شخص را 
مى خواهند يا نه؟ آيا همچنان خواهان من به عنوان رئيس جمهور هستند يا موضع 

خود را تغيير داده اند.

«هدفمند كردن 
تحقيقات» مهم 
است و پژوهشها 
بايد با دو هدف 
اساسى «تأمين 
نيازها و حل مسائل 
كشور» و «رسيدن 
به اوج و مرجعيت 
علمى و حضور در 
جمع سرآمدان 
جهانى علم» 
صورت گيرد

بــــــــرش

ايران اسالمى در 
ميان دولت هاى 
مستكبر و بى 
ارزش بيشترين 
دشمنان را دارد 
همانگونه كه در 
توده هاى مردم 
منطقه و اغلب 
كشورها بيشترين 
آبرو، طرفدارى و 
نفوذ را دارد

بــــــــرش

دانشگاه هنر رضوى در آستان قدس تشكيل مى دهيم

شماره پيامك: 30004567

سپاه پاسداران ركورد زد

انهدام 3 تيم تروريستى در كمتر از 24 ساعت

خبر

 اخبار   رزمندگان نيروى زمينى سپاه موفق شدند در طول 
24 ساعت، سه تيم تروريستى را در منطقه غرب و شمالغرب 

كشور منهدم كنند.
روز شــنبه قرارگاه حمزه سيدالشــهدا(ع) نيروى زمينى سپاه 
پاســداران انقالب اســالمى در اطالعيــه اى از انهدام يك تيم 
تروريستى در منطقه مرزى اشنويه در شمالغرب كشور خبر داد.
آن طور كه سپاه پاسداران اعالم كرده، يك تيم تروريستى مسلح 
كه با برنامه ريزى و هدايت از منطقه شمال عراق، قصد نفوذ به 

خاك كشور و انجام اقدامات خرابكارانه و ضد امنيتى را داشت، 
با اشــراف اطالعاتى و عملياتى دقيق رزمندگان قرارگاه حمزه 
سيدالشهدا(ع) ســپاه در دام رزمندگان سپاه گرفتار و در يك 
درگيرى در منطقه مرزى اشــنويه، اين تيم تروريستى به طور 

كامل منهدم مى شود.
در جريان اين درگيرى كه در شامگاه جمعه (18 خرداد) صورت 
گرفته، تمامى هفت عضو اين تيم تروريســتى كشته و زخمى 
شده و مقاديرى سالح، مهمات و تجهيزات نظامى از آنان كشف 

و ضبط شد.
ديروز نيز ســردار محمد پاكپور فرمانده نيروى زمينى سپاه از 
انهدام دو تيم تروريســتى ديگر در منطقه عمومى سروآباد و 

اشنويه خبر داده است.
آن طور كه ســردار پاكپور گفته اســت، دو تيم تروريستى از 
اشرار ضدانقالب تالش نافرجامى براى نفوذ به خاك كشورمان 
داشتند كه با رصد اطالعاتى و شناسايى دقيق محل عبور آنان، 
رزمندگان قرارگاه حمزه توانســتند پس از درگيرى در مناطق 
عمومى سروآباد و اشنويه، اين تيم هاى تروريستى را نيز منهدم 
و 6 تن از تروريســت ها را به هالكت رسانده و سه نفر از آنان را 

زخمى كنند.
فرمانده نيروى زمينى ســپاه با بيان اينكه مقادير قابل توجهى 
سالح، مهمات و تجهيزات از تروريست ها كشف و ضبط گرديده 
است، تأكيد كرد: رزمندگان غيور نيروى زمينى سپاه با آمادگى 
كامل و اشــراف همه جانبه تحركات ضد انقــالب و مزدوران 
استكبار جهانى، هرگونه اقدام آنان در به خطر انداختن امنيت 
ايران اسالمى رابا پاسخ قاطع و كوبنده رو به رو خواهند ساخت.

حاال با انهدام اين دوتيم تروريستى سپاه توانسته در كمتر از 24 
ساعت ســه تيم تروريستى را كه از مرزهاى غرب و شمالغرب 
كشــور قصد نفوذ به عمق خاك كشور را داشتند، منهدم كند. 
اين عملكرد نيروى زمينى سپاه نشــان دهنده رصد و اشراف 
اطالعاتى باالى رزمندگان نزســا و آمادگى آنان براى مقابله با 
تيم ها وگروهك هاى تروريستى است كه قصد ايجاد ناامنى در 

كشور را دارند.
طبق اعالم سپاه پاسداران، 16 تروريست مسلح در جريان اين 
سه عمليات جداگانه، كشــته و زخمى شده اند؛ اين عملكردى 
بسيار خوب در «اشراف اطالعاتى» و «اقدام عملياتى» در مقابله با 

تيم هاى تروريستى به شمار مى آيد.

صدور150رأى براى متهمان 
حادثه خيابان پاسداران

خبرگزارى صداوسيما: رئيس دادگاه هاى 
انقالب تهران از صدور 150 رأى براى متهمان 

پرونده حادثه خيابان پاسداران خبر داد.
حجت االسالم موســى غضنفرآبادى افزود: 
رســيدگى به پرونده متهمان حادثه خيابان 
پاسداران در برخى شعب دادگاه انقالب ادامه 
دارد. وى گفت: در اين پرونده حدود 150 رأى 

براى متهمان صادر شده است.
غضنفرآبادى در پاسخ به اين سؤال كه براى 
متهمان چه احكامى صادر شده است، افزود: 
برخى متهمان به سبب نوع عناوين اتهامى به 
حبس كوتاه و برخى به حبس طوالنى مدت 

محكوم شده اند.
رئيس دادگاه هاى انقــالب تصريح كرد: قرار 
اســت دادگاه برخى از متهمان حادثه خيابان 
پاسداران علنى برگزار شود كه البته بايد ببينيم 
قاضى پرونــده در نهايت چه تصميمى براى 

رسيدگى مى گيرد. 
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

سالمندان محروم چنارانى به حرم امام مهربانى ها مشرف شدند   آستان: در روزهاى پايانى ماه مبارك رمضان گروهى از سالمندان و معلوالن چناران در قالب طرح «معين الضعفا(ع)» به حرم مطهر امام 
مهربانى ها مشرف شدند. بيش از 50 زائر محروم و نيازمند روستاى جوكال شهرستان چناران در سفر يك روزه به مشهد در قالب طرح «يا معين الضعفا(ع)» به حرم مطهر رضوى مشرف شدند. اين گروه بعد از توفيق 

زيارت مضجع منور رضوى و بهره مندى از برنامه هاى فرهنگى همچون سخنرانى، زيارت امين اهللا، مداحى و... افطار را ميهمان ميهمانسراى حضرت رضا(ع) شدند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
در ايام ماه مبارك رمضان انجام شد

توزيع 1000 بسته غذايى بين محرومين استان لرستان
آستان: سرپرســت دفتر نمايندگى 
آستان قدس رضوى در استان لرستان 
گفــت: در ايام ماه مبــارك رمضان 
1000 بسته غذايى بين محرومان و 

نيازمندان استان توزيع شد.
حجت االسالم متقى نيا افزود: ارزش 
هر بســته هاى غذايــى يك ميليون 
و 500 هــزار ريال و شــامل اقالمى 

همچــون برنج، روغن، حبوبات، خرما و... بــود. وى همچنين به برگزارى محافل و 
جلســات آموزشى تفســير قرآن كريم در كانون هاى خادميارى در شهرستان هاى 
مختلف لرســتان اشاره كرد و گفت: در ايام ليالى قدر و شهادت اولين اختر تابناك 
امامت و واليت حضرت على بن ابى طالب(ع) نيز ويژه برنامه هاى عزادارى با مشاركت 

هيئت رزمندگان در استان برگزار شد.
سرپرست دفتر نمايندگى آستان قدس رضوى در استان لرستان يكى از مهم ترين 
وظايف دفتر نمايندگى آســتان قدس رضوى در استان را محروميت زدايى و ايجاد 
اشتغال دانست و تصريح كرد: كانون هاى خادميارى اشتغال زايى در ايام ماه مبارك 
رمضان با حضور در روســتاى هدف آستان قدس(روستاى كم سنگر) فعاليت هاى 

ارزنده اى را براى آبادى و احداث باغ ها انجام دادند.

به همت معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى
دلنوشته هاى مخاطبان نورالهدى كتاب شد

آستان: همزمــان با ماه ميهمانى خدا مجموعه دلنوشته هاى مخاطبين نورالهدى 
باعنوان «برسد به دست...» به همت معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى 

در قالب كتاب منتشر شد.
مجموعه دلنوشته هاى مخاطبين نورالهدى شامل دستنوشته ها و نقاشى هايى است 
كه از سوى اعضاى سامانه نورالهدى حرم مطهر رضوى به دبيرخانه اين سامانه ارسال 
شده بود و توسط معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى در قالب كتاب تهيه و 
تنظيم شده است. اين اثر در قالب 31صفحه چاپ و همراه با سى و هشتمين شماره 

مجله نورالهدى براى مخاطبين ارسال شد.
افــرادى كــه عالقه مند به دريافــت ايميلى محصوالت چند رســانه اى ســامانه 
مخاطبين نورالهدى حرم مطهر رضوى هســتند مى توانند با تكميل يك فرم ساده 
به نشــانى yon.ir/mail8 از محصوالت چند رســانه اى متنوع سامانه مخاطبين 

نورالهدى حرم امام رضا (ع) در ايميل خود بهره مند شوند.

به همت بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى انجام شد
بازنشر كتاب تاريخى «لطائف التفسير»
آستان: كتاب «لطائف التفسير» كه دربردارنده تفسيرى 
جامع و كامل از قرآن مجيد به زبان فارسى است، از سوى 
بنياد پژوهش هاى اســالمى آستان قدس رضوى بازنشر 

شده و راهى كتابفروشى ها شد.
اين تفسير با نثرى شيوا و بى پيرايه در قرن پنجم يا نيمه 
دوم قرن چهارم نگارش يافته است و بيشتر ويژگى هاى 
ســبكى دوره اول نثر فارســى را داراســت كه به سبب 
آنكه حدود 900 ســال پيش نــگارش يافته به لحاظ 

سبك شناسى و اشتمال بر واژگان ناب و نيز از منظر دستور تاريخى و لهجه شناسى 
حايز اهميت است. بخش عمده كتاب «لطائف التفسير» به تفسير سوره بقره اختصاص 
دارد و در اين بخش آمده است: سوره بقره مدنى است و داراى 287 آيه، 6021 كلمه 

و 25هزار و500 حرف است.
عبداهللا رادمرد و عبداهللا غفرانى كار تصحيح و تحقيق اين اثر را بر عهده داشته   اند. 

كتاب حاضر در شــمارگان 500 نســخه و قطع وزيرى به چاپ رسيده و در اختيار 
عالقه مندان قرار گرفته است.

خـــبر

كاشانى   مروج  حسين  محمد  قدس/   
 «... خدا كه فقط متعلق به آدم هاى خوب نيست؛ 
خدا، خداى آدم هاى خالفكار هم هست و فقط خود 
خداست كه بين بندگانش فرقى نمى گذارد. فى الواقع 
خداوند اند لطافت، اند بخشش، اند بى خيال شدن و اند 
چشم پوشى و اند رفاقت است... رفيق خوب و با مرام 
آدم ها  اگر  مى گذارد.  رفاقت  پاى  را  همه چيزش 
مرام داشته باشند، هيچ وقت دزدى نمى كنند، ولى 
اين  و  مى كنند  تك خورى  آدم ها  بعضاً  متأسفانه 
به حال  فكرى  ما يك  بايستى  است...  روزگار  بِد 
ايجاد  يعنى  اهلى كردن  بكنيم.  آدم ها  اهلى شدن 
عالقه كردن و اين تنها راه رسيدن به خداست و 
خيلى هم مهم است...» اين، ديالوگ معروف فيلمى 

است كه احتماالً همه آن را ديده ايم. 
ايــن ديالوگ، يكى از همين چهارشــنبه هاى ماه 
مبارك رمضان، بــه همت كاركنان و خدمتگزاران 
حرم مطهر رضوى، دوباره زنده شــد و جان گرفت. 
زندانيان زنــدان تربت جام، افطــار يكى از همين 
چهارشنبه هاى ماه مبارك رمضان، در محل زندان، 
بر سر سفره با بركت حضرت رضا(ع) ميهمان شدند 
و روزه شــان را با غذاى متبرك حرم مطهر رضوى 

افطار كردند. 

 ماجرا از كجا آغاز شد؟
در روزهــاى تعطيــل آغاز ســال، يك ايســتگاه 
صلواتــى پذيرايــى از زائران نــوروزى حرم مطهر 
رضــوى در محور ارتباطى شهرســتان تربت جام 
به مشــهد و در مجاورت زندان اين شهرستان برپا 
شــد. پذيرايى كنندگان در اين ايستگاه، گروهى از 
خدمتگزاران و خادمياران حرم مطهر رضوى بودند. 
شمارى از زندانيان زندان تربت جام كه متوجه اين 
پذيرايى ها بودند، به مسئوالن زندان گاليه مى كنند 
كه چرا نمى توانند با هداياى متبرك، پذيرايى شوند. 
در ايــن ميان يكى از زندانيــان، نامه اى را خطاب 
به حضرت رضا(ع) مى نويســد و در آن نامه يادآور 
مى شود كه اگرچه در گذشته در اثر غفلت مرتكب 
خطاهايى شده است، اما چيزى از ارادت او و ديگر 
زندانيان به ساحت قدس ائمه اطهار كم نشده است. 
مســئوالن زندان تقاضاى زندانيان را به همراه نامه 
يكى از زندانيان را به مســئوالن ايستگاه صلواتى 
ارائه مى كنند. خدمتگزاران و خادمياران حرم مطهر 
رضوى قول مى دهند تا پيگير اين درخواست باشند 

و صداى زندانيان را به مسئوالن آستان قدس رضوى 
برسانند.  پس از اتمام تعطيالت نوروزى سال جارى 
و مطرح شدن اين درخواست و پس از موافقت قائم 
مقام توليت آســتان قدس رضوى و حمايت هاى 
معاونت اماكن متبركه و امور زائرين اين نهاد مقدس 
و همكارى و هميارى مديريت امور رفاه زائرين حرم 
مطهر رضوى قرار مى شود حدود 1000 پرس غذاى 
گرم ميهمانسراى بارگاه منور امام رضا(ع) در وعده 
افطار و در يكى از روزهاى ماه مبارك رمضان سال 
1397 بــا هماهنگى ها و برنامه ريزى قبلى در بين 
زندانيان ندامتگاه شهرستان تربت جام توزيع شود 
تا زندانيان زندان تربت جام به روشــنى ببينند كه 
امام رئوف، سايه رأفت خود را همچنان بر سر آن ها 

گسترده دارد. 

 براى اولين مرتبه در كشور
رئيس اداره امور تســهيالت زائريــن حرم مطهر 
رضوى كه مسئوليت توزيع 1000 پرس غذاى گرم 
ميهمانسراى بارگاه منور حضرت ثامن الحجج(ع) 
در بيــن زندانيان ندامتگاه شهرســتان تربت جام 
را بر عهــده دارد به خبرنگار قدس مى گويد: من و 
همكارانم در اداره تسهيالت امور زائرين حرم مطهر 
رضوى تاكنون به دفعات مكرر توفيق انجام وظيفه 
و توزيــع غذاى متبرك در بيــن زائران و مجاوران 
بارگاه مقدس امام رئوف حضرت رضا(ع) را بر عهده 
داشته ايم، اما اين سفر و توزيع غذا در بين زندانيان 
ندامتگاه شهرستان تربت جام با بقيه دفعات برايمان 

بسيار متفاوت بود.
حسين راست نژاد مى گويد: لحظات عجيب و به ياد 
ماندنى را در اين سفر تجربه كرديم كه زبان و قلم 
از بيان و نوشتن آن قاصر بوده و نمى توان براحتى 

احساسات خودمان را بيان كنيم.
 راســت نژاد مى گويد: با رســيدن خــودروى ما و 
همكارانمان بــه زندان، با چهره ها و افرادى روبه رو 
شديم كه انگار ســال ها بود آن ها را مى شناختيم؛ 
چهره هايى كه از ســاعت ها پيش منتظر ورود ما 
بودند.  وى كه به ســختى احساســاتش را كنترل 
مى كنــد، ادامه مى دهــد: با هماهنگــى قبلى و 
برنامه ريزى كه از سوى مسئوالن اين زندان انجام 
شــده بود، وارد زندان تربت جام شديم و از سوى 

مسئوالن مربوط مورد استقبال قرار گرفتيم.
افرادى كه از مســئوالن زنــدان و زندانيان آنجا به 
اســتقبال ما آمده بودند، با احترام از ما اســتقبال 
كردند، بسيارى از زندانيان به محض ديدن افرادى 
كه با لباس خدمت حرم مطهر در بين آنان حاضر 
شدند، فرياد يا امام رضا(ع) و صلوات را با صداى رسا 
بلند كردند و با دســت كشيدن به لباس هاى ما و 

بوييدن آن شروع به ابراز احساسات كردند.
رئيس اداره امور تسهيالت زائرين حرم مطهر رضوى 
مى گويد: برايمان خيلى عجيب و باورنكردنى بود كه 
ما نيز توانستيم به آسانى با آنان ارتباط برقرار كنيم. 
احساس غريب و نگرانى در وجودمان راهى نداشت، 
اشك در چشمانمان حلقه زده بود و در يك لحظه 
احساس كرديم كه ما ميهمان زندانيان و آنان خود 

ميهمان امام رئوف حضرت اباالحسن الرضا(ع) بوده 
و چقدر اين احساس عجيب برايمان زيبا و قشنگ 
بود كه آزاد و دربند همه ميهمان امام ضامن و ثامن 

حضرت على بن موسى الرضا(ع) بودند.

 به عشق حضرت رضا(ع)، كفشدارى مى كنم
راســت نژاد ادامه مى دهد: يكى از زندانيان هم كه 
وظيفه باغبانى زندان را بر عهده داشت، از روز قبل 
خود را آماده كرده بود و با آب و جارو كردن محوطه 
زندان، چشم انتظار ورود خدمتگزاران حرم مطهر 

امام رضا(ع) بود.
وى مى گويد: وقتى وارد قســمتى از زندان شديم 
كه مجبور شديم كفشهايمان را دربياوريم، يكى از 
زندانيان به من گفت كه من كفش هاى شما را نگه 
مى دارم. اين زندانى با لحنى بسيار دوست داشتنى 
به ما گفت: درست است كه من توفيق كفشدارى در 
حرم امام رضا(ع) را ندارم، اما به عشق امام هشتم(ع) 

كفش هاى شما را نگه مى دارم تا شما برگرديد.
من در اين لحظه به اين موضوع 
مى انديشيدم كه اين افراد هر چند 
در بند زندان هستند، اما دلشان 
در بيرون از زنــدان و در حال و 
هواى حرم مطهر امام مهربانى ها 
قرار دارد و اين ميله هاى ســرد و 
ســلول هاى تنگ مانع برقرارى 
ارتباط آنان با هشتمين خورشيد 

مهربان واليت نمى شود.
راســت نژاد مى گويد: راستش را 
بخواهيد فكر نمى كرديم يك روز 
توفيق اين را داشته باشيم كه به 
عنوان خدمتگزاران بارگاه ملكوتى 
امام رضــا(ع) و ســفيران حرم 
مطهر آن حضرت بتوانيم در بين 
زندانيان حضور پيدا كرده و اين 

گونه با آنان ارتباط برقرار كنيم.

 سفره اى كه دل ها ميهمان آن بودند
نشستن بر سر سفره افطارى كه مزين و منتسب به 
امام رئوف و مهربان و ضامن دل ها حضرت اباالحسن 
الرضا(ع) باشد، خصوصيات ويژه اى دارد. سفره اى كه 
از لحاظ بركت و عظمت وصف ناپذير بوده و افرادى 
كه بر ســر اين سفره مى نشينند بى واسطه خود را 

مهمان امام هشتم(ع) مى دانند.
رئيس اداره امور تسهيالت زائرين حرم مطهر رضوى 
در اين ارتباط عنوان مى كند: وقتى ســر ديگ هاى 
غذاى متبرك ميهمانســراى حضــرت رضا(ع) را 
باز كرديم و شــروع به كشيدن غذاى گرم كرديم، 
ياد دوران طفوليت خودم در پاى ديگ هاى نذرى 
عزاى امام حسين(ع) افتادم و حس غريبى داشتم. 
همان طورى كه غذا را داخل ظرف مى كشــيدم از 
درون دل بــه خدا مى گفتم كه ان شــاءاهللا هر چه 
زودتر وسيله آزادى اين زندانيان فراهم شود، همين 
طورى كه غذاها را داخل ظرف ها مى كشيدم نگاهم 
به ســفره هاى افطار زندان افتاد كه چه بى ريا پهن 
شده بودند و مسئول و غيرمسئول، آزاد و دربند و... 
همه و همه ميهمان اين سفره ها بودند و حتى ما و 
همكارانمان خود را ميهمان آنان و آنان نيز خود را 
ميهمان اباالحسن امام هشتم(ع) احساس مى كردند.
وى مى گويد: در اين ســفره، امام جمعه، مسئوالن 
شوراى شهر و برخى از مسئوالن ادارى و انتظامى 

شهرستان هم ميهمان بودند.

 نذر يك زندانى
راست نژاد از پيام اين مأموريت و توزيع غذاى متبرك 
حرم مطهر رضوى برايمان مى گويد. او معتقد است: 
پيام اين سفره افطارى، انقالبى در دل هاى زندانيان 
بود و آن اينكه ايــن افراد هر چند كه 
در پشت ميله هايى ســرد ايام را 
سپرى مى كنند، اما دل هايشان به 
عشــق حضور در حرم مطهر امام 
مهربانى مى تپد كــه آن حضرت 
كريمانه آنان را بر سر سفره خوان 
بابركت خود نشاند و چه زيبا نداى 
رضوى و عطر و بوى حرم مطهرش 

صفابخش دل ها بود.
وى در بيان برخى از لحظات وصف 
ناپذيــر اين مأموريــت مى گويد: 
از ديگــر نــكات بيادماندنى اين 
مأموريت نشستن سربازان حفاظت 
زنــدان بــا زندانيان بر ســر يك 
سفره و در نهايت آرامش بود. اين 
زندانيان خاضعانــه از امام رضا(ع) 
مى خواستند كه آن ها را شفاعت 
كند تا به مســير صالح و هدايت و درست زندگى 
كردن بازگرداند. از ديگر اتفاقات اين سفر كه براى 
راست نژاد بيادماندنى بود، جمله يكى از زندانيان 
اهل تسنن بود كه با نهايت صداقت گفت: اگر به 
همين زودى ها آزاد شــوم، نذر مى كنم از تربت 
جام تا مشهد به احترام امام رضا(ع) پياده بيايم و 

به زيارت آن حضرت نايل شوم.

گزارشى از توزيع غذاى متبرك حرم مطهر رضوى در زندان شهرستان تربت جام

خدا، خداى آدم هاى خالفكار هم هست

زندانيان زندان 
تربت جام، افطار 

يكى از همين 
چهارشنبه هاى ماه 

مبارك رمضان، 
در محل زندان، بر 
سر سفره با بركت 

حضرت رضا(ع) 
ميهمان شدند 

و روزه شان را با 
غذاى متبرك حرم 
مطهر رضوى افطار 

كردند

بــــــــرش

سرپرســت دفتر نمايندگى 
آستان قدس رضوى در استان لرستان 
گفــت: در ايام ماه مبــارك رمضان 
 بسته غذايى بين محرومان و 

حجت االسالم متقى نيا افزود: ارزش 
هر بســته هاى غذايــى يك ميليون 
 هــزار ريال و شــامل اقالمى 

كتاب «لطائف التفسير» كه دربردارنده تفسيرى 
جامع و كامل از قرآن مجيد به زبان فارسى است، از سوى 
بنياد پژوهش هاى اســالمى آستان قدس رضوى بازنشر 

اين تفسير با نثرى شيوا و بى پيرايه در قرن پنجم يا نيمه 
دوم قرن چهارم نگارش يافته است و بيشتر ويژگى هاى 
ســبكى دوره اول نثر فارســى را داراســت كه به سبب 
 ســال پيش نــگارش يافته به لحاظ 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

ورود مجلس به زواياى پنهان قرارداد بوئينگ   خانه ملت: عضو كميسيون عمران مجلس، از ورود كميسيون متبوعش به بررسى زواياى پنهان قرارداد با بوئينگ خبر داد و گفت: افراد دخيل در عقد 
قرارداد با اين شركت هواپيمايى بايد به جبران خسارت هاى وارده اقدام كنند. محمدرضا ملكشاهى ادامه داد: در صورتى كه مشخص شود قراردادهاى خارجى منعقده خالف قانون بوده به طور حتم اشد مجازات براى 

خاطيان در نظر گرفته خواهد شد.وى يادآور شد: كميسيون عمران مجلس به موضوع قرارداد با بوئينگ براى شفاف سازى آن ورود خواهد داشت و زواياى پنهان آن را رسانه اى خواهد كرد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r!سكه 2 ميليون و 410 هزار تومان شد
اقتصاد:در معامالت بازار تهران ســكه 
طرح جديد با رشــد 132 هزار تومانى 
2 ميليون و 410 هزار تومان به فروش 
رسيد. به گزارش فارس سكه طرح جديد 
132 هزار تومان، ســكه طرح قديم 65 
هزار تومان، نيم ســكه 25 هزار تومان، 
ربع ســكه 55 هزار تومان، سكه گرمى 
20 هزار تومان و هر گرم طالى 18 عيار 1150 تومان رشــد قيمت داشــت.در 
بازار ارز، يورو با 263 تومان كاهش 7624 تومان، پوند با افت 300 تومانى 8687 
تومان و درهم با 61 تومان كاهش قيمت 1754 تومان به فروش رســيد. رشــد 
300 هزار تومانى قيمت سكه آن هم در كمتر از دو هفته داليل مختلفى دارد كه 

اصلى ترين آن كوچ سرمايه هاى سرگردان به اين بازار است.

برخى خودروها يك روزه تا 20 ميليون تومان گران شد!
اقتصاد:شــرايط قيمت گذارى هيجانى 
خودرو در بازار به گونه اى شــده كه هر 
كس با توجــه به معيارهــاى خود هر 
لحظه قيمت هــاى جديد و قابل تأملى 
را به مشتريان اعالم مى كند. به گزارش 
تسنيم، به هم ريختگى بازار قيمت خودرو 
در حالى هر روز افزايش پيدا مى كند كه 

واحدهاى نظارتى در اين زمينه سكوت كرده و خبرى از مديريت بازار نيست.
ديروز اســتپ وى رنگ مشــكى به دليل عرضه محدود در بازار با افزايش هشت 
ميليون تومانى با قيمت 89 ميليون تومان، سمند ال ايكس با افزايش يك ميليون 
و 200 هزار تومان با قيمــت 35 ميليون و 200 هزار تومان، پژو206 تيپ 5 با 
افزايش يك ميليون و 500 هزار تومان با قيمت 45 ميليون و 500 هزار تومان، 
پژو 206 تيپ 2 با افزايش يك ميليون و 200 هزار تومان با قيمت 38 ميليون و 
500 هزار تومان و پژو 206 صندوق دار با افزايش يك ميليون و 200 هزار تومان 
45 ميليون و 800 هزار تومان به فروش رسيد. پژو2008 هم در بازار هم با افزايش 

20 ميليون تومان با قيمت 195 ميليون تومان مورد معامله قرار گرفت.

مسكن با تورم 12 درصدى و گرانى 54درصدى 
اقتصاد: معــاون دفتــر برنامه ريزى و 
اقتصــاد وزارت راه و شهرســازى با رد 
تورم 34درصد در بخش مســكن، تورم 
12ماهه اين بخش را حــدود 12ونيم 
درصد اعــالم كرد.به گزارش تســنيم،  
پروانه اصالنى افزود: نرخ رشد در بخش 
ساخت در فروردين امسال 15 درصد و 
در ارديبهشــت 15/8 درصد افزايش يافته و نرخ رشد شاخص دستمزد كارگران 
ســاختمانى نيز 8/7 درصد افزايش داشــته اســت. درعين حال صديف بدرى، 
سخنگوى كميسيون عمران مجلس شوراى اسالمى نيز با بيان اينكه آمار بانك 
مركزى با واقعيت بازار مغايرت دارد، تصريح كرد: اكنون در خيابان شهيد ستارى 
تهران مســكن از مترى 7 ميليون تومان به 12 ميليون تومان در خيابان آذرى 
از 2 ميليون تومان به 5 ميليون تومان و در منطقه 5 تهران قيمت مســكن 54 

درصد افزايش يافته است. 

در نامه اى به سيف پيشنهاد شد
راه اندازى پيام رسان مالى جايگزين سوئيفت 

در مبادالت مالى
اقتصاد: شبكه تحليلگران اقتصاد مقاومتى در نامه به سيف رئيس بانك مركزى، 
دو راهكار براى بى اثر كردن تحريم هاى جديد آمريكا پيشــنهاد داد و بيان كرد 
كــه بانك مركزى حداكثر 180 روز زمان دارد تا از فرصت موجود در اين زمينه 
اســتفاده نمايد. در بخشى از اين نامه خطاب به سيف آمده است: ضرورى است 
در مــدت باقى مانده، بانك مركزى اقدام هــاى زير 1- انعقاد و عملياتى نمودن 
پيمان پولى دوجانبه با كشورهاى طرف تجارى از قبيل روسيه، چين، هند، عراق، 
تركيه، پاكستان و ساير كشورهاى مستعد و شركاى اصلى تجارى: 2- راه اندازى 
و استفاده از پيام رسان مالى جايگزين سوئيفت در مبادالت مالى دردستور كارقرار 

گيرد تا زمينه براى مقاوم سازى اقتصاد ايران از اين مسير فراهم شود.

خبر

انتقال سامانه نقل و انتقال امالك به دفترخانه ها 
فارس: محمدابراهيم طريقت قائم مقام مجرى طرح تحول مالياتى ســازمان امور 

مالياتى از منتقل شدن سامانه نقل و انتقال امالك به دفترخانه  ها خبر داد.

مخالفت با تعويق يك ساله استانداردهاى 85گانه  
خودرويى

ايسنا: پيروزبخت رئيس ســازمان ملى استاندارد ايران در آستانه فاز دوم اجراى 
طرح اســتانداردهاى هشــتاد و پنج گانه  خودرويى تأكيد  كرد كه موعد زمانى و 
موارد استانداردهاى تعيين شده دچار تغيير نمى شود و تعويق يك ساله اجراى اين 

استانداردها مد نظر نخواهد بود. 

توافق ارزى روسيه و چين  
اقتصاد: مسكو و پكن توافق كردند سهم يوان و روبل را در معامالت و طرح هاى 
مشترك خود افزايش دهند. رهبران دو كشور توافق كردند زمينه هاى جديدى از 
همكارى هاى اقتصادى بين دو كشــور را گسترش دهند. قرار است حجم تجارت 

دوجانبه اين كشورها تا پايان امسال به 100 ميليارد دالر برسد.

ذره بين

 ميليون و  هزار تومان شد!

8در ارديبهشــت 8در ارديبهشــت 15/8 درصد افزايش يافته و نرخ رشد شاخص دستمزد كارگران 

 اقتصاد  نمايندگان مجلس شوراى اسالمى 
در جلســه علنى روز گذشته، اليحه الحاق 
دولت جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون 
ســازمان ملل متحد براى مبــارزه با جرائم 
سازمان يافته فراملى (پالرمو) را با اكثريت آراء 
تصويب كردند. در ماده واحده اليحه الحاق 
دولت جمهورى اسالمى ايران به پالرمو، به 
دولت اجازه داده مى شــود به كنوانســيون 
ســازمان ملل متحد براى مبــارزه با جرائم 
سازمان يافته فراملى در پالرموى ايتاليا ملحق 
شده و سند تصويب را نزد امين كنوانسيون 

(دبيركل سازمان ملل متحد) توديع كند.
براساس اين گزارش، نمايندگان مجلس در 
اين جلســه از مجموع 256 نماينده حاضر، 
با 136 رأى موافــق، 89 رأى مخالف و 11 
رأى ممتنع اليحه الحاق ايران به كنوانسيون 

پالرمو را تصويب كردند.
نماينــدگان مخالــف تصويــب اين اليحه 
اشكاالت عمده ساختارى، ايجاد تعهدهاى 
بى فايده براى كشورمان درمقابل آورده هاى 
ناچيز و همچنين به رسميت شناختن رژيم 
صهيونيســتى كه عضو ناظر اين اليحه در 
ســازمان ملل اســت را به عنــوان برخى از 
مهمتريــن ايرادهاى وارده بــه اين اليحه 
مى دانند. آنها همچنيــن برخى اهداف اين 
اليحــه را در تقابل مســتقيم 
با اهــداف انقالب اســالمى 
از جملــه يارى رســاندن به 
گروه هاى مظلوم و ضداشغالگر 

است، مى دانند.
ايــن اليحه پيــش از اين در 
سال گذشــته تصويب شده 
بود اما شوراى نگهبان به دليل 
غلط هاى تاثيرگذار در ترجمه 
آن را به مجلس برگرداند. پس 
از آن مجلــس كه تا اينجاى 
كار به ترجمه ارائه شــده از 
سوى دولت اعتماد كرده بود، 
دوباره پالرمو را در دستور كار 
قرار داد ولى از آنجا كه ترجمه 
در  محتوايى  تغييرات  جديد 
متن ايجاد كرده بود دوباره به كميســيون 
رفت. سرانجام روز گذشته دولت خر پالرمو 
را از پــل مجلس گذراند. بــه اين ترتيب از 
مجموع لوايح امنيتى و حساسى كه دولت 
به مجلس ارائه كرده اســت و جزو مقدمات 
اجرايى برجام محسوب مى شود، حال فقط 
لوايح خودتحريمى كه يكى از آنها TF است 
در انتظار تصويب مجلس مانده است. بعد از 
دو هفته مسكوت ماندن بررسى اليحه الحاق 
جمهورى اسالمى ايران به كنوانسيون مبارزه 
با تأمين  مالى تروريسم (TF) كه چهارمين 
و آخرين اليحه درخواستى گروه ويژه اقدام 
مالى (FATF) از ايران اســت و نگرانى هاى 
زيادى درباره تبعات امنيتى آن وجود دارد، 
بررسى اين اليحه در جلســه علنى ديروز 

مجلس مجدد در دستور كار قرار گرفت. 
سيد حســين نقوى حســينى، سخنگوى 
كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلس در مخالفت با تصويب اليحه الحاق به 
كنوانسيون TF با اشاره به اينكه موضوعاتى 
نظير حق تحفظ، بيانيه تفسيرى و شرايطى 
كه براى اين كنوانسيون در نظر گرفته شده 
است، از لحاظ حقوقى غير قابل عمل و بى اثر 
است، افزود: اگر يكى از اعضا نسبت به حق 
تحفظ در نظر گرفته شده اعتراض كند آن 
حق تحفظ در مورد مراودات به آن كشــور 
مورد قبول نبوده و قابل اعمال نيست. بيانيه 
تفسيرى نيز به هيچ وجه قابل اعمال حقوقى 
در حقوق بين الملل نيست و بايد به اين نكته 

توجه كرد.
نقوى حســينى با اشاره به اينكه هم اكنون 
قانون داماتو، برجام، كاتســا و غيره در حال 
اجرا شدن است، افزود: بنابراين پيوستن به 
FATF تأثيــر ى بر رفــع تحريم ها ندارد و 
در واقع خودتحريمى انجام مى دهيم. ما در 
برجام كه شوراى امنيت سازمان ملل متحد و 
اتحاديه اروپا تأييد  كردند و جامعه بين الملل 
هم از آن اســتقبال كردند و ما هم به همه 
تعهدات خود عمل كرديم ولى در نظام پولى 
و بانكى با ايران همكارى نشد. طبق اظهارنظر 
وزير محترم امور خارجــه و رئيس محترم 
بانك مركزى، در برجــام با ايران همكارى 
پولى و بانكى نشد. حاال كه برجام نقض شده 
است، پيوستن به FATF چه معنايى داشته 

و چه تسهيلى در كشور ايجاد مى كند؟
نماينده مردم ورامين در مجلس با اشــاره 
به اظهارات برخى مقام هاى آمريكايى مانند 
زاراته معاون اسبق مبارزه با تروريسم و جرايم 
مالى وزارت خزانه دارى آمريكا درباره نقش 
FATF بر اعمال فشــار عليه ايران افزود: با 
توجه به اين اظهــارات چرا بايد اطالعات را 
در اختيار دشمن قرار دهيم كه با شفافيت 
كامل بتواند با ما مقابله كرده و تمام اقدامات 
مــا را كنترل كند؟ چرا داريــم خودمان را 
تحريم مى كنيم و خودتحريمى مى كنيم؟ 
با پيوستن به اين كنوانسيون كشور و اركان  
و دســتگاه هاى نظام به دو دســته تقسيم 
مى شــود. بخشــى كه در تحريم هستند و 
بخشــى كه در تحريم نيســتند. براساس 
FATF نهادهايــى كــه تحريم نشــده اند 
نمى توانند با نهادهاى تحريم شده همكارى 
داشته باشــند. يعنى ما نهادهاى كشور را 
به دو بخش تقســيم مى كنيم كه براساس 
چارچوب هــاى FATF مقابــل هــم قرار 
مى گيرند. بنابرايــن برخى نهادهاى داخلى 

توسط خودمان تحريم مى شوند. 
در پايان سخنگوى كميسيون امنيت ملى 
و سياســت خارجى مجلس ضمن تأكيد  بر 
اينكه ما مخالف پيوستن به كنوانسيون هاى 
بين المللى نيستيم، گفت: ولى با پيوستن 
به كنوانســيون TF به علت اثرات متعدد 
منفى كــه قطعاً براى جمهورى اســالمى 
ايران دارد، مخالفيم. كنوانسيون مذكور ما را 
به بن بست مى رساند و مشكالت بيشترى 
براى ما به وجود مى آورد. تنها اثر پيوســتن 
به اين كنوانســيون اين است كه آمريكا را 
در تحريم ها نقطه زن مى كند. آمريكايى ها 
مى گوينــد وقتى ايران موشــك نقطه زن 
دارد، ما بايد تحريم نقطه زن داشته باشيم. 
FATF در خدمــت تحريم هاى نقطه زن 
آمريكاست و اطالعات دقيق و نقاط برجسته 

را به آمريكا مى دهد.

 الحاق به كنوانسيون TF نوعى مقابله 
با آمريكاست!

بعد از نقوى، نوبت بــه كواكبيان به عنوان 
موافــق تصويب اليحــه الحاق ايــران به 
كنوانســيون TF شــد. كواكبيــان، عضو 
كميســيون امنيت ملى و سياست خارجى 
مجلــس در موافقت با ايــن اليحه گفت: 
همان طور كه مى دانيد دبير شــوراى عالى 
امنيــت ملى كه از ما دلســوزتر اســت در 
جلسه غيرعلنى مطرح كرد كه تصويب اين 
اليحه نوعى مقابله با آمريكاست. آيا كسى 
دلسوزتر از آقاى شمخانى براى منافع ملى 

كشور است؟
نماينده مردم تهــران در مجلس ضمن رد 
كردن ارتباط اين كنوانســيون با FATF و 
تأكيد  بر اين نكته كه 188 كشــور به اين 
كنوانسيون پيوسته اند، گفت: با حفظ شروط 
قرار اســت به اين كنوانســيون بپيونديم و 
برخــى، ضررهاى احتمالى آتــى را مطرح 
مى كنند و توجه ندارند كه بايد ضرر قطعى 
را دفع كرد، اگر اين لوايح تصويب نشــود به 

نوعى خودتحريمى كرده ايم.
عضو كميســيون امنيت ملى و سياســت 
خارجى مجلس با اشــاره به شرايط هشت 
گانه اين كميســيون براى الحــاق ايران به 
كنوانســيون TF و تأكيد  بر اينكه هر وقت 
بخواهيم مى توانيم از اين كنوانسيون خارج 
شويم، گفت: تعريف سازمان ملل از تروريسم؛ 
القاعده، طالبان، جبهه النصره و داعش بوده 
و اگر قرار است حزب اهللا لبنان و حماس به 
عنوان تروريسم معرفى شود، ما حق تحفظ 
داريــم و مى توانيم اقداماتــى انجام دهيم. 
همچنيــن در موارد اختالفى مى توان طبق 
قانون داخلى عمل كرد، كما اينكه شــوراى 

امنيت ملى مرجع تعريف تروريسم است.

 سكوت محض عراقچى درباره ارتباط 
FATF اليحه با

بعــد از صحبت مخالفان و موافقان نوبت به 
نماينده دولت رسيد. سيد عباس عراقچى، 
معاون حقوقى و بين المللى وزير امور خارجه 
بــا تأكيد  بر اينكه از نظر جامعه بين المللى 
چهار گروه القاعده، طالبان، جبهه النصره و 
داعش به عنوان تروريسم معرفى و شناخته 
شــده اند و بدون الحاق به كنوانسيون هاى 
بين المللى، مقابله با شبكه هاى بين المللى 
تروريسم و بويژه خشكاندن تأمين  مالى آن ها 
غيرممكن است، گفت: بنابراين بايد در مقابل 
تأمين  مالى تروريسم وارد همكارى هاى بين 
المللى شــويم، همان طور كه كشــورهاى 

همسايه و حتى سوريه با اين كنوانسيون ها 
همراه شده اند.

معاون حقوقى و بيــن المللى وزارت امور 
خارجه بــا تأكيد  بــر اينكه بــراى تمام 
حوزه هاى موجود كه ممكن است منجر به 
سوءاستفاده هاى كشورهاى غربى از مفهوم 
تروريســم عليه ايران شود، تدابير الزم را 
انديشــيده ايم، افزود: از نظــر آن ها فقط 
چهار گروه ياد شــده تروريسم محسوب 
مى شــوند، بنابراين ما نبايد از ترس آنكه 
ممكن اســت در آينده حزب اهللا نيز جزو 
گروه هاى تروريستى محسوب شوند، خود 
را از پيوستن به چنين كنوانسيونى محروم 
كنيم. در اين اليحه باب خروج به كفايت 
پيش بينى شده است و ما حق حاكميتى 
خــود را داريم، بنابراين هرگاه احســاس 
كنيم عضويت در آن به ضرر كشور است، 
مى توانيم از آن خارج شــويم، اما چرا بايد 
اكنون ضرر آن را متحمل شــويم، آن هم 
در شــرايطى كه تحريم ها بيشــتر شده و 
ايران در شــرايط خاصى به ســر مى برد، 
بنابراين نبايد با دست خودمان تحريم هاى 

جديدى را عليه كشور ايجاد كنيم.

 پيشنهاد تاجگردون 
براى خروج از بن بست

بــا وجود ايــن همچنان جــو مجلس به 
نفع دولت كه اصرار داشــت اين اليحه به 
تصويب برسد، نبود و در نتيجه، غالمرضا 
تاجگــردون، رئيس كميســيون برنامه و 
از نمايندگان شــاخص  بودجه مجلس و 
حامى دولت در مجلس دهم، پيشــنهاد 
مســكوت ماندن دو ماهه ايــن اليحه را 
مطرح كرد، پيشنهادى كه به امضاى 50 
نفر از نمايندگان مجلس هم رسيده بود. 
تاجگردون در دفاع از پيشــنهاد مسكوت 
مانــدن دو ماهه بررســى ايــن اليحه تا 
روشــن شــدن نتيجه مذاكرات بــا اروپا 
گفت: پيشنهاد مسكوت ماندن اين اليحه 
فرصتى بــراى ديپلمات هاى كشــورمان 
است كه بتوانند با اروپا مذاكره كنند چرا 
كــه بعد از خروج آمريكا از برجام ما هنوز 
شاهد اتفاق جدى از سوى اروپا نبوديم و 
اين پيشنهاد يك فرصت است تا دولت به 
اروپا بگويد ايران بايد تضمين هاى الزم را 
براى ادامه برجــام دريافت كند، چرا كه 
ايــران تاكنون هر آنچــه را كه بايد انجام 

مى داده، انجام داده است. 
در نهايت با رأى 138 نماينده مجلس، اين 
پيشنهاد تاجگردون به تصويب رسيد و مقرر 
شد بررسى اليحه جنجالى پيوستن ايران به 

كنوانسيون TF دو ماه مسكوت بماند.

 پس از موافقت دولت اليحه الحاق به كنوانسيون هاى FATF در مجلس دو ماه مسكوت ماند

TF تصويب دوباره «پالرمو»، تعويق دوباره
پيگيرى مطالبات صنفى 

و نسبت آن با «مسئله امنيت»
يكى از موضوعاتى كه از ديرباز به عنوان يك 
چالش، هر از چند گاهى در فضاى اجتماعى 
كشور مورد بحث و بررســى قرار مى گيرد، 
دوگانه «پيگيرى مطالبات صنفى و گروهى» 
و نسبت آن با «مسئله امنيت» كشور است. 
موضوعــى كه عالوه بــر بحث هاى مختلف 
دانشگاهى و سياســى، در عرصه رسانه نيز 
موضوع برخى مســتندها از جمله «مستند 
داد» بوده است. متأسفانه  سال هاست به بهانه 
سلب امنيت و استفاده گروه هاى معاند و ضد 
نظام از برخى تجمعات اعتراضى صنفى و... 
باب هرگونه تجمع و مطالبه بسته مى شود و 
در بعضى مواقع برخوردهاى به شدت امنيتى، 
غيرقانونى خواندن تجمعــات و اعتراضات، 
محاكمه افراد دستگير شده و... به يك روال 

عادى تبديل شده است. 
اصل مسئله اين است كه از طرفى به وجود 
آمدن برخى نارضايتى ها و بى عدالتى ها باعث 
مى شود تا اصناف و گروه هاى مختلف براى 
پيگيرى مطالبات صنفى شــان دســت به 
تجمع، اعتراض، اعتصاب و... بزنند و از طرفى 
بيم سوء استفاده دشمن از اين تجمعات باعث 
سركوب آن ها مى شود. اگر مطالبات بخواهد 
پيگيرى شــود، خطر سوءاســتفاده دشمن 
از فضاى ايجاد شــده و حركــت دادن اين 
تجمعات به سمت رفتارهاى خشن و راديكال 
وجــود دارد و از طرفى چنانچه براى حفظ 
امنيت، اين نوع اعتراضات سركوب شود، اين 
مشــكل به وجود مى آيد كه مطالبات بحق 
مردم بر زمين مانــده و به بغضى فروخفته 
تبديل شود كه با سر باز كردنش، مشكالت 
بزرگ اجتماعى را براى كشور به وجود آورد.

حضور در بطن بســيارى از اعتراضات نظير 
اعتراض كارگران معادن و برخى كارخانجات 
براى بــه تعويق افتادن دستمزدهايشــان، 
اعتراض پرســتاران بــه شــرايط كارى و 
برخوردهاى تبعيض آميــز با آن ها در نظام 
ســالمت، اعتراض ســپرده گذاران برخى 
مؤسسات مالى ورشكست شده براى تعيين 
تكليف مطالباتشــان، برخــى تجمعات و 
اعتراضات دانشــجويى، اعتراضات معيشتى 
فرهنگيان و... نشان از اين حقيقت دارد كه 
مشــكل آن ها نه با انقالب است و نه با نظام 
و نه حتــى با دولت، بلكه دغدغه اساســى 
بســيارى از آن ها پيگيرى برخى مشكالت 
صنفى و معيشــتى خويش است و از طرفى 
برخى حقايق مانند آنچه در بيان مقام معظم 
رهبرى در سالگرد ارتحال حضرت امام (ره)
آمد، نشــان از برنامه ريزى فراگير معاندين 
و دشمنان كشــور براى منحرف كردن اين 
اعتراضات و تجمعات به ســمت دشمنى با 

اصل نظام و انقالب دارد.
حال پرســش اساســى اين اســت كه چه 
بايــد كرد؟ آيــا براى حفظ امنيت كشــور 
بايد اعتراضات صنفى را ســركوب كرد و يا 
براى دفــاع از حق مردم جهت اعتراض بايد 
مشكالت امنيتى به وجود آمده را تحمل كرد؟ 
به نظر مى رسد وضعيت فعلى جز به انتخاب 
يكى از دو گزينه فوق، منجر نمى شــود. اين 
مشكل، مشــكلى است كه در سايه تشكيل 
نشدن «تشكل ها و اتحاديه هاى صنفى» براى 
پيگيرى مطالبــات از مجراى قانونى بوجود 
مى آيد. تا زمانى كه در كشور، مجراى قانونى 
براى پيگيرى جدى مطالبات وجود نداشته 
باشد (مجرايى مانند اتحاديه هاى كارگرى و 
صنفى قوى و غيرنمايشى) ناچار به انتخاب 
يكى از دو گزينه فوق هســتيم. انتخابى كه 
منجر به ذبح حقيقت موجود در سمت ديگر 

خواهد شد.

يادداشت
محمد جعفرى نژاد

 هم اكنون قانون 
داماتو، برجام، 
كاتسا و غيره در 
حال اجرا شدن 
است، بنابراين 
 FATF پيوستن به
تأثير ى بر رفع 
تحريم ها ندارد و در 
واقع خودتحريمى 
است

بــــــــرش
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یادداشت
دکترمیثم ظهوریان 

 از سوی سازمان محیط زیست:

صدور مجوز ۱۰ هزار دالری شکار قوچ تأیید شد

محیط زیست

تسنیم: مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان 
حفاظت محیط زیست با بیان اینکه مبلغ ۱۰ هزار دالری صدور 
مجوز شــکار قوچ از نظر ما ناچیز است، صدور مجوز شکار قوچ 
برای شــکارچیان آمریکایی را تایید کرد.علی تیموری درباره 
صدور مجوز شــکار برای دو آمریکایی اظهــار کرد: باید این را 
پذیرفت که ســازمان حفاظت از محیط زیست متولی صدور 
پروانه شــکار اســت و برای صدور پروانه هر شکاری باید کار 
کارشناسی انجام دهد و تاکنون هیچ کارشناسی به طور مطلق، 
شکار را ممنوع اعالم نکرده است. وی افزود: اگر جمعیت حیات 
وحش در یک منطقه ای به رشــد قابل توجهی برسد و تعداد 

گونه های حیات وحش مناطق ســن باالی 9 سال داشته و نر 
باشند، مجوز شــکار برای این مناطق صادر می شود. وی ادامه 
داد: سازمان محیط زیست قبل از سال 92 مجوز شکار را برای 
شــکارچیان خارجی و داخلی صادر می کرد اما از سال 92 به 
بعد این مجوزها تنها برای قرق های اختصاصی صادر شــد که 
در همین راستا طی سال گذشته حدود 95 مجوز شکار چهارپا 

برای قرق های اختصاصی صادر شد.
وی تصریح کرد: بر اســاس گزارش های استان ها، مقرر شد که 
حدود ۱۰۰ راس مجوز شکار برای شکارچیان داخلی همچنین 
شــکارچیان خارجی که متقاضی دریافت مجوز شکار هستند، 
صادر شود. وی افزود: سازمان محیط زیست مجوز ۱۰۰ راس را 
می توانست به صورت آزاد و به نرخ دولتی یعنی 9۰۰ هزار تومان 
که نرخ را شورای عالی محیط زیست مشخص کرده است، صادر 
کند که سازمان این کار را نکرد و در 5 استان مجوز شکار کل 
و قوچ صادر شــد که این مجوزهــا به نام صندوق ملی محیط 
زیست پروانه انتفاعی صادر می شود و قرار شد که سهم دولت 
را صندوق محیط زیست پرداخت کند و مازاد پول دریافتی از 
شکارچیان هزینه منطقه شــود. وی با بیان اینکه مجوز شکار 
در خــرداد و تیرماه که فصــل زاد و ولد حیات وحش به پایان 
می رســد و گونه های نر از ماده جدا می شــوند، صادر می شود، 

افزود: در ســال های گذشته نیز مجوز شکار تنها در این دو ماه 
از سال صادر می شد. تیموری افزود: از ۱5 بهمن تا اوایل خرداد 
ماه هیچ مجوزی برای شکار صادر نمی شود و صدور مجوزها از 
شهریور تا بهمن ماه ممنوع است. وی ادامه داد: بر اساس انعقاد 
تفاهمنامه بین ســازمان محیط زیست و صندوق ملی محیط 
زیســت باید 2۰ درصد از مبلغ صدور مجوزها را جوامع محلی 
و 8۰ درصد را شــکارچیان داخلــی و خارجی پرداخت کنند. 
تیموری درباره پرداخت ۱۰ هزار دالر برای صدور مجوز شکار به 
باشگاه خبرنگاران گفت: این مبلغ از نظر سازمان محیط زیست 
ناچیز است و در برخی از مناطق مبلغ ۱5 هزار دالر نیز پرداخت 
شده است مانند منطقه خراسان شمالی که شکارچیان حدود 
۱5 هزار دالر برای صدور مجوز پرداخت کرده اند و همین مبالغ 

با نظارت سازمان محیط زیست هزینه منطقه می شود.
وی افزود: سازمان محیط زیست در سال 92 برای بیش از 5۰۰ 
راس مجوز صادر کرد و از آن سال به بعد تعداد کمتری مجوز و 
تنها برای قرق های اختصاصی صادر شد؛ صدور مجوز تنها برای 

دو گونه کل و قوچ بوده است.
تیموری با اشاره به اینکه باید همراه هر شکارچی یک محیط بان 
حضور داشته باشد، گفت: شکارچیانی که به صورت قانونی مجوز 

شکار دریافت کرده اند، به صورت قانونی نیز شکار می کنند.

پیشکسوتانی که قدر نمی بینند و جوان ترهایی که یاری نمی شوند

صنایع دستی تشنه مشوق های قانونی  و مالی 
خبر

نقش دستگاه محاسباتی 
در رفتار جریان های آرمان باخته

یکی از محورهای ثابتی که در نامه ها و کنش های جریان های »آرمان باخته« در 
طول تاریخ چهار دهه جمهوری اسالمی )از نامه سال 67 نهضت آزادی گرفته تا 
نامه جام زهر در مجلس ششم و نامه فرقه بهاری( وجود داشته است، ادعای قرار 
داشــتن کشور در شرایط بحرانی و آستانه فروپاشی یا در آستانه جنگ بودن در 

کنار بریدن مردم از انقالب است. 
به عنوان مثال اعضای نهضت آزادی در نامه ای که در ســال 67 به امام نوشتند  
می گویند: »مردم ایران به جز معدود بخصوصی که چشــم پرکن ها و ســیاهی 
لشــکرهای مجذوب یا مزدور اجتماعات و نمازجمعه ها و تظاهرات هســتند و 
دستچین شده های صدا و سیما می باشند، در مجموع از انقالب سرخورده اند، نه 
جنگ را قبول دارند نه از ضربات آن استقبال می نمایند... چون دسترسی به جایی 
ندارند و تبلیغات انحصاری و اختناق جرئت اظهارنظر و اعتراض را از همه گرفته 

است، از ترس جان و برای حفظ لقمه نان تن به هر فشار و فرمان داده اند«.
بخشی از نمایندگان مجلس ششــم نیز در نامه موسوم به نامه جام زهر که در 
آن خطاب به رهبری تســلیم در برابر خواسته های آمریکا را پیشنهاد می کنند، 
می گویند: »شرایطی که در حال حاضر کشور دارد در تاریخ معاصر ایران بی سابقه 
است و تنها با اندکی مالحظه می توان شرایط ایران در زمان پس از جنگ جهانی 
دوم را با این شــرایط مقایسه کرد« و بعد هم پیشنهاد می کنند جام زهر را سر 
بکشید و در برابر غرب تسلیم شوید. زمان جنگ جهانی دوم زمانی است که ایران 
از ســمت سه کشور ابرقدرت آن زمان و پیروز جنگ جهانی دوم یعنی شوروی، 
آمریکا و انگلیس اشغال بود و این ها جلسه هایشان را در خاک ایران می گذاشتند. 
در این نامه این افراد شــرایط کشور در سال 82 را با آن زمان مقایسه می کنند. 
در حالی که می بینید امروز یعنی حدود ۱5 سال پس از آن زمان نه تنها در هیچ 
یک از مرزهای ما آمریکا حضور نظامی ندارد که کشور ما در اوج قدرت بین المللی 
و منطقه ای قرار دارد و عمق راهبردی ایران تا دریای مدیترانه رفته است و تا مرز 
اســرائیل ایران یک کانال دارد. یعنی دقیقاً همان چیزی که اسرائیلی ها همیشه 
از آن هراس داشــتند. در نامه اخیر جریان بهاری نیز می بینیم ادعای در آستانه 
فروپاشی بودن کشور بار دیگر تکرار شده و گفته می شود که پیشنهاداتی که ما 

داریم آخرین راه حل نجات کشور از بحران است. 
چرایی وقوع چنین تحلیل هایی و ظهور چنین جریان هایی در همان مفهومی 
که رهبری اخیراً بیان کردند، یعنی تأثیرگذاری بر دستگاه محاسباتی مسئوالن، 
نهفته اســت. در قرآن به دو دستگاه محاسباتی در میان انسان ها اشاره می شود؛ 
نَْیا َذلَِک  یک دستگاه محاسباتی دستگاهی است که ذیل آیه »لَْم یُِرْد إاَِلّ الَْحَیاَة الُدّ
نَْیا َوُهْم یَْحَسُبوَن أَنَُّهْم  َمْبلَُغُهْم ِمَن الِْعلِْم« یا »الَِّذیَن َضَلّ َســْعُیُهْم فِي الَْحَیاةِ الُدّ
یُْحِسُنوَن« تعریف می شود که مشمول افرادی است که همه چیز را درچارچوب 
محاســبات دنیوی و چارچوب دو دو تا چهار تای دنیوی محاسبه می کنند. در 
این دستگاه معادالتی شرایط ما در زمان نامه جام زهر چه بوده است؟ شرایطی 
که انفجار برج های دوقلو در یازده ســپتامبر اتفاق افتاده بود. جورج بوش، رئیس 
جمهور وقت آمریکا بیانیه معروف خود را موســوم به بیانیه محور شرارت اعالم 
کرده بود که در آن ایران را جزئی از محور شر خوانده بود. در طرف شرق ایران، 
آمریکا افغانستان را اشغال کرده بود )در شرایطی که بعضی از مسئوالن سیاست 
خارجه وقت ما در کنفرانس بن، کمک کردند به اینکه آمریکا نقشه خودش را در 
افغانستان پیاده کند( و در طرف دیگر در غرب هم عراق تحت اشغال این کشور 
بود. در شمال و جنوب ایران هم پایگاه های نظامی آمریکا در آذربایجان و بحرین 
و قطر وجود داشــت و آمریکا سعی می کرد این گمانه را پر رنگ کند که بزودی 
به ایران هم حمله خواهد کرد. در چنین شرایطی در دستگاه محاسباتی »لم یُرد 
اال الحیاه الدنیا« قطعاً انسان به چنین نتیجه ای هم می رسد. با خودش محاسبه 
می کند که آمریکا قصد حمله به ایران را دارد. از لحاظ محاسبه معادالت مادی نیز، 
هم فناوری اش قوی تر است، هم تعداد نیرویش بیشتر است، هم پول بیشتری دارد 
و هم رسانه های قوی تری نسبت به ما در اختیارش است. بعد هم اینچنین نتیجه 
می گیرد که ما خودمان برویم جام زهر را بخوریم که به زور به ما جام زهر ندهند، 

یا به تعبیری از تجاوز استقبال کنیم که به زور به ما تجاوز نکنند.
این یک نگاه است که قرآن می گوید این ها به همان خواسته های دنیویشان هم 
نمی رســند. ولی یک دستگاه محاســباتی دیگر هم در قرآن داریم که می گوید 
»الذین قــال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم فاخشــوهم« وقتی آمدند به 
مؤمنین گفتند که همه علیه شما بسیج شــدند یا به تعبیر امروزی اش اجماع 
جهانی علیه شــما شکل گرفته تا آن ها را بترسانند، نتیجه اش »فزادهم إیمانا و 
قالوا حسبنا اهلل و نعم الوکیل« بود؛ یعنی این اتفاق و تهدید بیرونی نه تنها این 
بخش از مؤمنین را از مسیر الهی باز نمی دارد که آن را مبنای افزایش ایمانش قرار 
می دهد و تهدید را به فرصت بدل می کند. مهم ترین برنامه ای که اکنون دستگاه 
تبلیغاتی و رسانه ای غرب برای مسئوالن دارد، جابه جا کردن همین دو دستگاه 

محاسباتی با یکدیگر است.

سخنگوی سازمان غذا و دارو اعالم کرد
جزئیات تغییر قیمت برخی داروها

ایسنا: سخنگوی سازمان غذا و دارو با 
اشاره به برنامه این سازمان برای واقعی 
کردن قیمت دارو در سال 97، گفت: در 
این زمینه چند برنامه اجرایی وجود دارد 
که بر اســاس آن شاهد تغییرات قیمت 
برخی اقالم دارویی تا ســقف 9 درصد 
خواهیــم بود. دکتر کیانــوش جهانپور 

افزود: بر این اســاس در برخی اقالم دارویی مانند داروهای برند، برند-ژنریک و 
وارداتی شــاهد کاهش قیمت خواهیم بود. البته درصدهای این کاهش قیمت 
متغیر بوده و به تناوب اعالم می کنیم که چه داروهایی دچار کاهش قیمت شدند. 
جهانپور با بیان اینکه بر این اســاس میانگین افزایش قیمت دارو هم امسال تا 
ســقف 9 درصد است و بیش از آن نخواهد بود، گفت: این میانگین در سال 96، 
هفت درصد بوده است. البته با توجه به اینکه دولت مابه التفاوت ارزی را تخصیص 
خواهد داد، مشکلی برای بیماران ایجاد نمی شود. بر این اساس دولت مابه التفاوت 
نرخ ارز را در سطح عرضه از طریق سازمان های بیمه گر و با اولویت بیماران خاص 
و صعب العالج به گونه ای پوشش می دهد که فشار مالی خاصی روی بیمار ایجاد 
نشــود. یعنی ممکن است قیمت دارو تغییر کند، اما این افزایش قیمت به بیمار 

منتقل نخواهد شد.

عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی عنوان کرد
باورهای غلط برای تشخیص قارچ های سمی

فارس:یک عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور دلیل اصلی 
رشــد گسترده قارچ های سمی را در کشور ما بارش های مناسب بهاره دانست و 
نسبت به مصرف قارچ های کوهی هشدار داد و گفت: تشخیص قارچ های سمی از 
طریق جوشاندن در شیر یا آب و روش استفاده از قاشق نقره باورهای غلطی است 
که پایه علمی ندارند. محمدرضا آصف گفت: تأکید می کنم مردم بومی به هیچ وجه 
به دانسته های خود اعتماد نکنند چون بسیاری از خطاها در تشخیص قارچ سمی 

بر اساس همین دانسته ها اتفاق می افتد. 
 

رئیس ایکوم ایران
منارجنبان را بیش از دو بار تکان ندهید!

جامعه: رئیس ایکــوم ایران با تأکید بر 
اینکه رویکرد در بنای تاریخی، ارزش های 
تاریخی بناست گفت: تا جایی می توانیم 
از بناهــای تاریخی حتی به عنوان موزه 
اســتفاده کنیم که آسیب نبینند. سید 
احمدمحیط طباطبایی با تأکید بر لزوم 
توجه به تعــداد وروِد گردشــگران در 

موزه ها ادامه می دهد: به موزه ها نیز اعالم کردیم که باید به این نکته توجه کنند. 
وقتی تصمیم گرفته می شود در روز ۱۰۰ نفر می توانند از عالی قاپو دیدن کنند، 
نفر ۱۰۱ باید بداند که بازدید او فردا امکان پذیر اســت و ناراحت نشــود، در این 
شرایط همه چیز درست می شود. او می گوید: منارجنبان نباید در روز بیشتر از دو 
بار تکان داده شود. احترام به این بنا مهم است، افراد باید به آن احترام بگذارند. 
حتی شــخصیتی که آنجا خوابیده، ارزش دارد. باید مردم جمع شوند و در یک 
زمان خاص این بنا حرکت داده شود، نه اینکه برای یک نفر این کار را انجام دهند.

کشــورما  علی پور   محبوبه  جامعه/   
جایگاه هشــتم تنوع در محصوالت صنایع 
دســتی و رتبه 3۱ صادرات ایــن کاالها را 
درجهــان به خود اختصاص داده اســت. از 
همین رو تصمیم ســازان این عرصه امید 
دارند که تا پایان برنامه ششــم توسعه، رقم 
25۰ میلیــون دالری حاصــل از صادرات 
صنایع  دستی را به یک میلیارد دالر افزایش 
دهنــد. البته ایــن توقــع در پرتو همت و 
قابلیت های هزاران صنعتگر وهنرمند ایرانی 
خواســته غیرممکن نیســت چراکه بنا بر 
فعالیت های  پیش بینی های صورت گرفته، 
صنایع دستی در جهان چشم انداز روشنی 
خواهد داشــت به طوری که طی سال های 
2۰۱8 تا 2۰22 این حوزه رشد 2۱ درصدی 

را تجربه خواهد کرد.

 ضرورت حمایت های هدفمند
درحــال حاضر حدود 65۰ رشــته صنایع 
دستی درجهان وجود دارد که سهم کشور ما 
از این موارد به بیش از 3۰۰ رشته می رسد 
که حتی برخی ازرشته های این حوزه فقط 
خاص کشور ما بوده و در سایر جوامع دیده 
نمی شود. از همین رو توجه به صنایع دستی 
و فعــاالن این عرصه می تواند محور مؤثری 
در تقویت روند توسعه جامعه به شمار آید. 
البته این انتظار زمانی برآورده می شود که به 
خواسته ها و مطالبات فعاالن این حوزه نیز 

اهمیت کافی داده شود.
بهـــــروز  اســتاد 
سیف اللهی که رشته 
نقاشی و نگارگــری 
روی چرم را به روش 
استاد و شاگردی با 

کمک و راهنمایی اســتادانی چون اســتاد 
شــاهرخ شــهبازی فراگرفته و طی ضمن 
تدریس و آموزش این رشته آثار بسیاری را 
در قالب های کاربردی و فاخر خلق کرده و 
در نمایشگاه های داخل و خارج از کشور ارائه 
کرده است به تشریح مطالبات پیشکسوتان 
این عرصه پرداخته و می افزاید: پیشکسوتان 
هنرهای ســنتی و صنایع دستی کشور به 
منزله ســرمایه های تکرار نشدنی و ماندگار 
این مرز و بوم بوده و همواره آثار بی بدیلشان 
زینــت بخش موزه هــای کشــور و حتی 
موزه های سراسر جهان بوده و هست و حال 
که در جمع ما هستند و به آن ها دسترسی 
داریم بایــد از وجود پربار و پر برکتشــان 
بهره گرفتــه و فرصت حضور این گنج های 
بیکران هنر و فرهنــگ را برای هنرجویان 
و دانشــجویان مشــتاق این حوزه هرچه 
بیشتر فراهم کنیم. بنابراین معتقدم مراکز 
فرهنگی و هنری کشــور بویژه در سطوح 
عالی باید از هنر و داشــته های این بزرگان 
بیشترین بهره را جسته و شرایط مطلوبی را 
مهیا سازند تا این عزیزان با طیب خاطر به 
خلق آثار فاخر پرداخته و همزمان به آموزش 
شاگردان ممتاز برای فردای کشور بپردازند؛ 
اما صد افسوس که بسیاری از این استادان 
همچون ســایر هنرمندان این حوزه درگیر 
مشــکالتی همچون بیمه تأمین اجتماعی، 
کارگاه های استیجاری و در نهایت رکود بازار 
و نبود بازارهای بالقوه آثارشان هستند. استاد 
سیف اللهی خاطرنشان می کند: هنرمندان 
صنایع دستی به عنوان حافظان فرهنگ و 
هنر و صنایع دستی و سنتی کشور نیازمند 
حمایت ها و مشوق های الزم از سوی دولت 
و مســئوالن امر هستند. البته حمایت های 
اینچنینی باید هدفدار، تابع شــرایط خاص 
و در ســطوح مختلــف و دارای راهکارهای 
خاص خود باشد. به این ترتیب در خصوص 
حمایت های مورد نیاز در حوزه صنایع دستی 
بر این باور هستم که این حمایت ها با توجه 
به میزان تولید، کیفیت تولید، کمیت تولید، 

تعداد نیروهای شاغل در کارگاه و در نهایت 
تیراژ فروش قابلیت تخصیص یابد. چنانکه 
ممکن است در مواردی حضور هنرمند در 
نمایشــگاه و بازارچه های رایگان حمایتی 
مناســب برای آن بخش تلقی شــود یا در 
جایی دیگر بهره گیری از پاره ای از معافیت ها 
در کارگاه هایی با تعداد پرســنل باالی سه 
نفر و در کالن ماجرا در کارگاه هایی با توان 
تولید باال و پتانسیل های صادراتی حمایت در 
قالب معافیت های گمرکی و تسهیل در امر 

صادرات صورت بگیرد.

 دردسرهای گرانی مواد اولیه 
امروزه حــدود 75 درصد صنایع دســتی 
کشورحاصل توانمندی بانوان این سرزمین 

است.
»ســیده خدیجــه 
جعفــری« اســتاد 
رشــتی دوزی کــه 
در ســال 93 دو اثر 
ثبت  به  وی  هنری 

جهانی یونسکو رسیده، یکی از همین بانوان 
ســختکوش است. وی با اشــاره به سوابق 
هنری خود می گوید: 3۰ ســال است که به 
این رشته می پردازم در واقع رشتی دوزی رو 
به فراموشی می رفت که توانستم با تغییر در 
طرح ها و به کارگیری رنگ های متنوع این 
هنر بومــی را احیا کنم. همچنین طی این 
سال ها به بســیاری از افراد این هنر سنتی 
را آمــوزش دادم، چنانکه درحال حاضر 7۰ 
نفر همراه من به تولید آثاری در این رشته 

مشغولند که همه نیز بیمه هستند. 
وی درادامــه به تشــریح مشــکالت خود 
پرداخته ومی افزاید: از مســائل قابل توجه 
هنرمندان این حوزه گران شدن مواد اولیه 
است چنانکه ابریشــم از 45۰ هزار تومان 
درسال گذشــته به 73۰ هزارتومان رسیده 
و در واقــع بیش از3۰۰ هزار تومان افزایش 
قیمت داشــته است. همچنین حدود چهار 
ســال است که تنها شــرکت تولید کننده 
ماهوت درکشور ما به دلیل مسائلی تعطیل 

شده و باید این پارچه از خارج وارد شود. 
از همیــن رو قیمت یک متر ماهوت که در 
سال گذشــته43 هزار تومان بوده، حال به 
63 هزارتومان رسیده که همین پارچه هم 
با دشواری پیدا می شــود. بنابراین فعاالن 
این رشته ناگزیرند از پارچه »فوتر« استفاده 
کنند که این مســئله باعث دشواری تولید 

شده است. 
مسئله دیگر اینکه طی سال های اخیر برای 
شرکت در نمایشگاه ها باید هزینه پرداخت 
که این امر مشــکالتی را بــرای هنرمندان 
بخصــوص فعــاالن حوزه »ســوزن دوزی 
«ایجاد کرده چرا کــه پیش از این حتی با 
رایگان بودن غرفه ها نیز نمی توانستند درآمد 

چندانی از نمایشگاه ها کسب کنند. 

 نمایشگاهی برای پرکردن فهرست 
گزارش کار

ماجـــــد  اســتاد 
اواخر  که  شهریاری 
ســال گذشــــته، 
توانست در دومیـن 
جشــنواره  از  دوره 

صنایع دستی فجر نشان ملی سرو زرین را 
کسب کند و از دیگر افتخارات وی ساخت 
»در باب القبله حرمین عســکرین« است، 
درباره جدی تریــن چالش های فعاالن این 
حوزه می گوید: با وجــود تنوع آثار صنایع 
دستی در کشور ما مسئله بازار یابی مقوله 
مؤثری در حوزه هنرهای ســنتی به شمار 
می آید چراکه امروزه مسائل اقتصادی نقش 
قابل تأملی بر عرصه های گوناگون ازجمله 
امور فرهنگی وهنری همانند صنایع دستی 
دارد این درحالی است که هنوز دراین زمینه 
به شــرایط مطلوب نرسیده ایم. وی تصریح 
می کند: برگزاری نمایشگاه ها نیز نتوانسته 
راه حلی برای این قضیه باشد زیرا اغلب این 

برنامه ها تنها برای ارائه گزارش است.

 ایده های بــزرگ بدون حامیان 
مادی ومعنوی

چندی پیش همزمان با بزرگداشت حکیم 
فردوسی شــاهد رونمایی هجده تصویر از 
نسخه نفیسی از شــاهنامه دوران تیموری 
بودیم که با بهره گیری ازنقاشی روی شیشه 

تصویرگری شده بود.
معصومه کریمیــان 
مدیــر این پــروژه 
دربــاره مســــائل 
حوزه فعالیـت خود 
می گویــد: عالوه بر 

مسائل مادی ضرورت حمایت های معنوی 
ازهنرمنــدان نیز قابل تأمل اســت. زیرا در 
بســیاری از مواقــع نه تنهــا از هنرمندان 
بخصــوص جوان ترهــا حمایتــی صورت 
نمی گیرد که با ســنگ اندازی و یا حتی به 
نام خود زدن آثار موجب بی انگیزگی آن ها 
می شوند. این درحالی است که عرصه صنایع 
دستی آن قدر گسترده و متنوع هست که 
برای همه فعاالن وایده های آن ها جا داشته 

باشد.

 دســت های جوان ترها در انتظار 
دست های یاریگر

بی شــک هر ایرانی از توانایــی کافی برای 
خالقیــت در عرصــه فرهنــگ وهنر این 
ســرزمین برخوردار اســت، اما اغلب افراد 
بخصوص جوان ترها با شــک وتردید به این 
وادی وارد می شــوند. به راستی در شرایط 
اقتصادی فعلی این حوزه می تواند نیازهای 

اقتصادی فعاالن را تأمین کند؟
کریمیان درپاسخ می گوید: به هیچ وجه یک 

هنرمند نمی تواند بــه درآمد حاصل از هنر 
خود تکیه کند چرا که معلوم نیست بتواند 
آثار خود را به فروش برســاند. ازهمین رو 
هنرمندان یــا اقدام به خلق این چنین آثار 
نفیســی نمی کنند و یا در همان پروژه اول 

ناامید می شوند و ادامه نمی دهند.
ســیده خدیجه جعفری نیز اظهار می کند: 
هنرمندان جوان رشــتی بافــی اغلب قادر 
به فعالیت نیســتند چراکه هنــوز در بازار 
شناخته شده نبوده و ازهمین رونمی توانند 
ســفارش های کافــی و مقرون بــه صرفه 
بگیرند. بنابرایــن به دلیل مصالح اقتصادی 
ترجیح می دهند همچنان درکنار هنرمندان 

پیشکسوت فعالیت کنند.
استاد سیف اللهی اما نظری دیگری داشته 

و تأکیــد می کنــد: صنایع 
دســتی و هنرهای سنتی 
کشور با وجود بیش از 3۰۰ 
رشته در زمینه های متنوع 
بازار، مناسب و جذابی برای 
دارد  اشتغال جوانان کشور 
زیرا این حوزه علیرغم سایر 
کشور،  صنعتی  بخش های 
نیازمنــد ســرمایه گذاری 
گســترده مالی نبــوده و با 
اندک ســرمایه گذاری اولیه 
دارای ظرفیت های مناسبی 

در زمینه جذب و اشتغال قشر 
جوان کشور اســت. البته در مراحل بعدی 
شاغالن جوان این حوزه نیازمند حمایت های 
دولتی بویژه در بخش هایی همچون؛ بیمه 
تأمین اجتماعی، بازارهای بالقوه فروش در 
قالب بازارچه های ثابت و فصلی و همچنین 

تسهیالت کم بهره بانکی هستند.

 چه باید کرد؟
بــی گمان بقــا و مانایی صنایع دســتی و 
فراهم ساختن بســتر رقابت در این عرصه 
با حمایت هــای مالی و معنــوی از فعاالن 
آن میسر اســت. برای تحقق این مهم باید 
در پــی راهــی بود تا مشــکالتی همچون 
عدم برخــورداری از بیمه تأمین اجتماعی، 
مشــکالت حضور در نمایشگاه های داخلی 
و خارجــی، بهره منــدی از معافیت ها در 
کارگاه های بیش از ســه نفر ، معافیت های 
گمرکی و تسهیل در صادرات صنایع دستی 
با وضع قوانین در این خصوص از پیش روی 
هنرمندان و صنعتگران این بخش برداشته 
شــود. عالوه بر این باید زمینه ای را فراهم 
ساخت تا آموزه های پیشکسوتان هنرهای 
ســنتی و صنایع دستی کشــور از طریق 
مدارس، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی به 

هنرجویان و دانشجویان منتقل گردد.
با تحقــق راهکارهایی اینچنیــن می توان 
بارقه های تعالی جایگاه هنرهای فاخر سنتی 

را در آینده شاهد بود.

نه تنها از 
هنرمندان حمایتی 

صورت نمی گیرد 
که با سنگ اندازی 

و یا حتی به نام 
خود زدن آثار 

موجب بی انگیزگی 
آن ها می شوند

بــــــــرش

عضو فراکسیون معلوالن مجلس 
پاسخ داد

چرا قانون حمایت از معلوالن 
اجرا نمی شود؟

فارس: عضو فراکســیون معلوالن مجلس 
موانع موجود در مسیر اجرای قانون حمایت 
از حقوق معلوالن و افزایش نیافتن سهمیه 
استخدام این قشر در دستگاه های دولتی را 
برشمرد. معصومه آقاپور علیشاهی در مورد 
دالیل اجرا نشــدن قانون حمایت از حقوق 
معلوالن تصریح کرد: مــا باید برای اجرای 
این قانون در گام نخســت در بازار اشتغال 
رونق ایجاد کنیم و ســپس در هر رشــته 
برای معلوالن ســهمیه تعیین کنیم، اما در 
شرایطی که رمقی برای تولیدکنندگان باقی 
نمانده اســت، منطقی نیســت که از آن ها 
بخواهیم برای این قشر هم سهمیه ویژه ای 
در نظــر بگیرنــد. وی در خصوص تعیین 
سهمیه 5 درصدی برای استخدام معلوالن 
در دســتگاه های دولتی تأکیــد کرد: ما در 
مجلس در طی تصویب مفاد برنامه ششــم 
توسعه، استخدام در دستگاه های دولتی را به 
منظور چابک سازی بدنه دولت ممنوع اعالم 
کردیم، بنابراین با این شرایط چه راهی برای 
افزایش سهمیه معلوالن وجود دارد؟ آقاپور 
علیشــاهی افزود: ما باید با رئیس سازمان 
بهزیستی نشستی در زمینه راه های تشویق 
واحدهای صنفی ایجادکننده اشــتغال در 
کشور برای استخدام معلوالن داشته باشیم 
که در قالب تخفیف مالیاتی یا دریافت وام 
کم بهره ارائه شود تا به این وسیله بستری 
فراهم شــود تا معلوالن هم جذب بازار کار 

شوند.

سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلس:

سال ۹۷ آخرین سال 
برگزاری کنکور است

خانه ملت: سخنگوی کمیسیون آموزش 
مجلــس با بیــان اینکه ســال 97 آخرین 
سال برگزاری کنکور با شیوه کنونی است، 
خواســتار تسریع در مشخص شدن دروس 
نهایی ســال دوازدهم شــد. سید حمایت 
میــرزاده گفت: با توجه بــه اینکه مجلس 
قانون ســنجش و پذیرش را تصویب کرده 
اســت دولت باید اقدامات الزم برای اجرای 
ایــن قوانین را انجام دهد. وی با بیان اینکه 
مشخص نشدن دروســی که قرار است در 
ســال آینده به صورت نهایی برگزار شــود 
سبب استرس داوطلبان می شود، بیان کرد: 
در صورتی که فعالیت ها با برنامه اجرا شود 
چنین نتایجی به دســت نمی آید. میرزاده 
اظهار کرد: شایسته کشــور نیست پس از 
گذشت چندین سال از اعمال نظام 6،3،3 
در آموزش و پرورش هنوز تعداد دروسی که 
در سال دوازدهم این سیستم باید به صورت 

نهایی برگزار شود، مشخص نشده است.

مدیرکل فرهنگی هنری وزارت 
آموزش  و  پرورش بیان کرد

کاهش ۱۰۰ درصدی تلفات 
اردوهای دانش آموزی امسال

ایســنا: مدیرکل فرهنگی هنری وزارت 
آمــوزش  و  پرورش از کاهش ۱۰۰ درصدی 
آمار مجروحان اردوهای دانش آموزی سال 
تحصیلی جاری نسبت به سال گذشته خبر 
داد. علی رمضانی گفت: بیشترین تصادفات 
رخ داده در اردوهــای دانش آمــوزی از ۱2 
شب تا 5 صبح به جهت خستگی و خواب 
آلودگی راننده ها اتفاق می افتد براساس این 
نتایج مقرر شد از ساعت 23 تا 5 صبح هیچ 
وســیله نقلیه مربوط به اردوها در حرکت 
نباشد که خوشبختانه این تصمیم در کاهش 
تعداد تصادفات بسیار مؤثر بود. وی ادامه داد: 
از دلمشغولی های کارشناسان فراهم  یکی 
کردن وسایل نقلیه استاندارد برای اردوهای 
دانش آموزی اســت؛ مقرر شــده است که 
وسایل نقلیه اردوها از مسیرهایی رفت و آمد 
کنند که توسط وزارت راه و شهرسازی تأیید 
شده باشند. مدیرکل فرهنگی هنری وزارت 
آموزش  و  پرورش در پایان افزود: براســاس 
اطالعات به دســت آمده تعداد مجروحان 
و آســیب دیدگان اردوهای دانش آموزی در 
سال جاری تحصیلی نسبت به سال گذشته 

۱۰۰ درصد کاهش داشته است.

خبر
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روزنامـه صبـح ايـران

ساخت 37 درصد مدارس كشور توسط خيرين   دورود- قدس: رئيس مجمع خيرين مدرسه ساز ايران گفت: 37 درصد از كل مدارس كشور توسط خيرين مدرسه ساز ساخته شده اند. محمدرضا 
حافظى در ديدار با فرماندار دورود افزود: در حال حاضر 650 هزار خير مدرسه ساز در داخل كشور و 1000 خير مدرسه ساز در خارج از كشور فعاليت دارند. وى اضافه كرد: 450 شهرستان مجمع خيرين 

مدرسه ساز را تشكيل داده اند.حافظى گفت: 10 درصد مردم كشورمان در خارج از كشور حضور دارند كه مجمع خيرين مدرسه ساز براى فرزندان آن ها مدارس ايرانى با حضور معلمان ايرانى ساخته اند. 

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

و  نام سيستان  هرگاه   زاهدان/ قدس  
شايد  مى شود،  جارى  زبان  بر  بلوچستان 
براى افرادى كه به اين استان بكر و سرشار 
ناآشنا باشند تنها  از ثروت هاى خدادادى 
سرزمينى خشك و بى آب و علف در ذهن 
متبادر شود، اما واقعيت اين است كه اين 
استان داراى ذخاير غنى معدنى، طبيعى و 
زيستگاه برخى حيوانات ارزشمند و كمياب 
مانند پلنگ ايرانى، خرس سياه آسيايى و 
همچنين تمساح پوزه كوتاه است كه براى 

بسيارى از مردم ناشناخته است.
با اينكه همه ســاله تعــدادى از دام هاى 
عشــاير منطقه ســراوان مــورد حمله 
پلنگ ايرانى قرار مى گيرند، اما ســاكنان 
بلوچستان به دليل عالقه به محيط زيست 
و حفاظت از اين گونــه در حال انقراض 
از كشــتن و يا آسيب رســاندن به قاتل 

دام هايشان خوددارى مى كنند. 
منطقه حفاظت شــده بيرك با 73 هزار 
هكتار وسعت در غرب شهرستان سراوان 
واقع شده و داراى گونه هاى 
از جمله  كميــاب  جانورى 

پلنگ و خرس است.
مديــر حفاظــت از محيط 
زيست ســراوان در جنوب 
شرق سيستان و بلوچستان 
اظهار مى كند: در حالى كه 
گربه سانان وحشى به دليل 
كمبــود صيــد در مناطق 
جنوبى اســتان ســاالنه به 
عشــاير  دام  رأس   2000
آســيب وارد مى كننــد، اما 
عشــاير اقدامى در راستاى 
نابودى و يا كشــتن اين حيوان ارزشمند 

انجام نمى دهند.

 احترام به طبيعت 
موســى دهقان نژاد بيان مى كند: عشاير 
ســراوان مردمانى صبور هستند و اعتقاد 
دارند كه خــدا حيوان را خلــق كرده و 
تغذيه آن برعهده انسان هاســت و احترام 

به حيوانات احترام به طبيعت و آفرينش 
است.

وى اظهار مى كند: براســاس شــواهد به 
دست آمده عمده زيستگاه اين گربه سانان 
در استان ارتفاعات منطقه حفاظت شده 
بيرك در محدوده شهرستان هاى سراوان 
و نيكشــهر و مناطق نصــرت آباد، بزمان 
و كنارك است و براســاس سرشمارى و 
شــواهد موجود تعداد 10 قالده از پلنگ 

ايرانى در اين مناطق زندگى مى كنند.
وى ادامــه مى دهد: اداره محيط زيســت 
همه ساله در راستاى مساعدت به منظور 
حفاظت از اين حيوان در آستانه انقراض 
به عشاير منطقه در صورت امكان كمك 

مالى مى كند.
وى با بيان اينكه ســازمان محيط زيست 
همچنين هر ســاله به منظور تأمين آب 
شرب حيوانات وحشى در مناطق حفاظت 
شده نســبت به ايجاد آبشخور، حوضچه 
و احياى چشــمه ها در اين مناطق اقدام 
مى كند، يادآور مى شــود: به منظور حفظ 
نســل حيوانات وحشــى از جمله خرس 
سياه بلوچى و پلنگ همچنين اين سازمان 
همزمان با فرا رســيدن فصل زمستان و 
يخبندان با توزيع يونجه خشك، خرما و 
رها سازى چهارپايان در مناطق حفاظت 
شده و ارتفاعات نســبت به تامين غذاى 

گونه هاى در حال انقراض اقدام مى كند.
وى پرداخت خسارت به عشاير بابت تلف 
شدن دام هايشــان بر اثر حمله حيوانات 
وحشى و همچنين بيمه دام ها را بهترين 
راهكار براى حمايت از عشاير و همچنين 
كمك به حفــظ گونه هاى نــادر در اين 

منطقه عنوان مى كند.
وى ادامــه مى دهــد: با توجه بــه اينكه 
منطقه حفاظت شــده جنگى بيرك يكى 
از بهترين زيســتگاه هاى پلنــگ ايرانى 
در اين منطقه اســت و  با توجه به تداوم 
خشكسالى، به دســت آوردن غذا در اين 
منطقه را براى حيوان مذكور با مشــكل 

روبه رو كرده است.
وى اذعان مى كند: پلنگ ايرانى براى تداوم 
حيات نياز به تهيه غــذا دارد كه اين امر 
موجب شــده كه اين حيــوان از دام هاى 
اهلى روســتائيان اين منطقه جهت ادامه 
حيات تغذيه كند كه بر اين اساس سازمان 
محيط زيست با همكارى بيمه اين حيوان 

را بيمه كرده است.

 تشنگى حيات وحش
مدير حفاظت از محيط زيســت سراوان 
در جنوب شرق سيســتان و بلوچستان 
البته خشكسالى هاى بى سابقه در استان 
سيستان و بلوچستان را براى اين حيوان 

تهديد مى داند و ابراز مى كند: خشكسالى 
پلنگ كمياب ايرانى را درخطر انقراض و 

نابودى قرار داده است.
 موســى دهقــان نــژاد اظهــار مى كند: 
خشكســالى هاى بى ســابقه و 20  ساله و 
كمبود غذا در سيســتان و بلوچســتان 
نژاد پلنــگ ايرانى كه در منطقه حفاظت  
شــده بيرك به عنــوان يكــى از بهترين 
زيســتگاه هاى اين حيوان است را با خطر 

نابودى و انقراض روبه رو كرده است.
وى با بابيان اينكه منطقه حفاظت شــده 
73 هزار هكتارى بيرك با گونه هاى خاص 
و كميــاب جانورى در غرب شهرســتان 
سراوان قرار دارد، مى افزايد: پلنگ ايرانى 
يكى از اين  گونه هاســت كــه هم اكنون 
بــراى تداوم حيــات نياز به غــذا دارد و 
خشكســالى هاى متوالى موجب شده كه 
اين حيوان از دام هاى اهلى روســتائيان و 

عشاير منطقه تغذيه كند.
وى با بيان اينكه خشكسالى هاى سيستان 
و بلوچستان مهم ترين تهديد براى پلنگ 
ايرانى است يادآور مى شود: پلنگ ايرانى با 
جثه اى كشــيده و باريك جزو بزرگ ترين 
گربه سانان ايران به شمار مى رود كه در نقاط 
كوهستانى و جنگلى و نزديك  به رودخانه و 
در ارتفاعات 3000 مترى زندگى مى كند و 
از حيواناتى مانند بزكوهى، گوسفند، خوك 
وحشــى و در صورت كمبود منابع غذايى 
از پرنــدگان، جوندگان و حيوانات كوچك 

تغذيه مى كند.

 عكسبردارى از پلنگ ايرانى 
دهقان نژاد با بيان اينكه با توجه به شواهد 
و عكس بردارى ها 10 قالده از اين حيوان 
در منطقه سرشمارى شــده است، بيان 
مى كند:ارديبهشــت ســال 91 مأموران 
محيط زيســت شهرستان ســراوان پس 
از تالش هاى شــبانه روزى با اســتفاده از 
دوربين هاى تله اى در منطقه حفاظت شده 
بيــرك موفق به عكس بــردارى از پلنگ 

ايرانى شدند.

كوه «بيرك» زيستگاه گربه سانان كمياب است

خشكسالى در كمين پلنگ سيستان و بلوچستان 

محدوديت پيله وران براى ورود كاال 
براى سه ماه برداشته شد

سنندج- قدس: استاندار كردستان گفت: 
تمام محدوديت ها براى واردات كاالهاى مجاز 
به داخل كشــور توسط پيله وران تا سه ماه 

آينده، برداشته شده است.
بهمن مرادنيــا اظهار كرد: پيــش از اين 
در مصوبه اى پيله وران نســبت به واردات 
پوشاك و كاالهايى كه نمايندگى مجاز در 
كشور دارند، منع شده بودند، اما با رايزنى هاى انجام گرفته اين محدوديت تا سه 

ماه برداشته شد.
وى افزود: فرصت ســه ماهه به منظور بررســى مجدد با توجه به شرايط پيله وران و 
خواســت آنان براى تجديد نظر درخصوص ورود كاالهايى است كه آنان درخواست 

وارد كردن آن ها را دارند.
مرادنيا اضافه كرد: همچنين طبق مصوبه هيئت دولت تخفيف سود بازرگانى حاصل 
از مبادالت كاال براى هر مرزنشين هفت ميليون ريال و هر خانوار تا سقف چهار نفر 
28 ميليون ريال در ماه است كه اين افزايش مى تواند كمك بزرگى در معيشت مردم 

مرزنشين باشد.

پرداخت تسهيالت اشتغال روستايى كند پيش مى رود
سارى- قدس: ســخنگوى كميسيون كشاورزى مجلس شــوراى اسالمى گفت: 
پرداخت تســهيالت اشتغال روستايى در كشــور با كندى پيش مى رود و الزم است 
مديران دســتگاه هاى اجرايى و بانك ها سرعت عمل بيشترى در اين زمينه به خرج 
دهند. على محمد شاعرى در نشست شوراى توسعه و برنامه ريزى مازندران در سارى 
افزود: تاكنون تنها حدود 6 درصد از تســهيالت اشتغال روستايى در مرحله اول در 

سراسر كشور به متقاضيان پرداخت شده است.
وى مجموع تسهيالت اشتغال روستايى را 120 هزار ميليارد ريال اعالم كرد و گفت: 

تاكنون 25 هزار ميليارد ريال از اين اعتبار به استان ها ابالغ شده است.
نماينده مردم نكا، بهشــهر و گلوگاه در مجلس شوراى اسالمى بدون اشاره به علت 
كند بودن پرداخت وام اشــتغال روستايى، گفت: منابع دولتى براى اجراى طرح هاى 
اشتغال زايى و كاهش نرخ بيكارى محدود و ناچيز است و پرداخت تسهيالت اشتغال 

روستايى منابع مالى خوبى براى اين كار با تالش دولت و مجلس عملياتى شد.

80 درصد ميگوى گلستان صادراتى است
گرگان- ايرنا: مديركل شــيالت اســتان 
گلســتان گفت: 80 درصد ميگوى توليدى 
گلستان به خارج از كشور صادر مى شود كه 
پيش بينى شيالت از طرح پرورش اين آبزى 
در افق چشــم انداز 1404 توليد 17 هزار و 
250 تن ميگو، ارز آورى 100 ميليون دالرى 

و اشتغال زايى 8500 نفر است.
سيدجواد قدس علوى افزود: مجتمع توليد ميگوى گميشان هم اينك مهمترين مركز 
توليد اين آبزى در كشــور اســت كه در طراحى نهايى با سطح 28 هزار هكتار، نياز 
ميگوى داخل را به طور كامل تأمين و مى تواند به يكى از مراكز اصلى صادرات اين گونه 

به خارج از كشور تبديل شود.
وى اضافه كرد: نگاه شيالت گلستان به پرورش ميگو تكميل همه فرآيندها و زنجيره 
كامل توليد آن در استان است تا از نياز به استان هاى ديگر در مراحل گوناگون مانند 
تأمين بچه ميگو، خوراك ميگو و مانند آن بى نياز شــده و تمام مراحل پرورش در 

استان انجام گيرد.

وزارت نيرو مخالف رهاسازى آب سدهاى آذربايجان 
غربى است

اروميه- فارس: مسئول استانى ستاد احياى درياچه اروميه در آذربايجان غربى گفت: 
افزايش دما باعث تبخير آب در پشت سدها مى شود و رهاسازى بهترين گزينه براى 

پيشگيرى از هدررفت آب بوده در حالى كه وزارت نيرو مخالف اين كار است.
فرهاد ســرخوش با اشــاره به بارش هاى بسيار مناســب يك ماهه اخير در منطقه 
شمال غرب كشور، درخصوص برنامه احيا درياچه اروميه، اظهار كرد: بارش هاى متناوب 
باران در منطقه شمالغرب كشور در طى فروردين و ارديبهشت ماه باعث سرريز شدن 

آب پشت ديواره اكثر سدهاى اين منطقه شد.
وى ادامــه داد: با اين وجود وزارت نيرو تصميم به جلوگيرى از رهاســازى اين حجم 
ســنگين آب سدهاى آذربايجان غربى و بخش هايى از كردستان كرد كه اين مسئله 

مورد اعتراض مدير دفتر برنامه ريزى تلفيق درياچه اروميه قرار گرفت.
ســرخوش گفت: وزارت نيرو معتقد اســت كه با توجه به بارش هاى اخير نيازى به 
رهاسازى آب براى آبيارى كشاورزى نيست و در صورت اين اقدام بخشى از آب ذخيره 

شده به هدر خواهد رفت.

آسيب آتش سوزى به 950 اصله نخل در بوشهر
بوشهر- ايرنا: مديركل دفتر مديريت بحران 
استاندارى بوشهر گفت: بر اثر آتش سوزى دو 
روز گذشته در نخلستان هاى بخش آبپخش 
950 اصله نخل 40 تا 80 درصد آسيب ديد.

قاســم قائدى افزود: براســاس برآورد جهاد 
كشاورزى شهرستان دشتستان در اين حادثه 
به 11 باغدار به ميزان هشت ميليارد و 500 

ميليون ريال خسارت وارد شد.
وى علت آتش سوزى نخيالت آبپخش را علف ها و پسماندهاى موجود در زهكش ها و 

باد گرم و شديد عنوان كرد.

كشتى اقيانوس پيما در چابهار پهلو گرفت
چابهار- تســنيم: مدير بازرگانى منطقه آزاد چابهار گفت: بزرگ ترين كشتى كه 
تاكنون در تاريخ چابهار به اين بندر وارد شده، در يكى از اسكله هاى فاز اول توسعه بندر 

شهيد بهشتى پهلوگيرى كرد.
على رجبى اظهار كرد: اولين كشتى حامل كاالى اساسى ايران كه برنج وارداتى از هند 

است و سهم استان هاى شرقى و مركزى است در بندر چابهار پهلوگيرى كرد.
وى اضافه كرد: اين كشتى كانتينر دار با ظرفيت 3760 كانتينر هم از لحاظ ظرفيت و 
هم ابعاد كشتى، بزرگ ترين كشتى غول پيكر اقيانوس پيما است كه تاكنون در تاريخ 

چابهار به اين بندر واردشده است.
شايان ذكر است ساالنه يك ميليون و 200 هزار تن برنج در كشور توليد مى شود و 500 
هزار تن كسرى را نيز ايران عمدتاً از هندوستان و بخشى از پاكستان تأمين مى كند. 
بندر چابهار به  سبب نزديكى به اين دو كشور، بندرى به صرفه براى واردات، فرآورى و 
اشتغال زايى در اين زمينه با ايجاد صنايع فرآورى برنج ايران در چابهار به عنوان يكى از 

كاالهاى اساسى كشور است.

راه اندازى كارخانه ذوب مس سونگون تا سال 1400
تبريز- قدس: مديرعامل شركت ملى مس 
ايران تكميل زنجيره توليد مس در ورزقان 
را تا ســال 1400 خواســتار شــد و گفت: 
براى اجراى طرح هاى توسعه مجتمع مس 
سونگون، جوانب زيست محيطى آن لحاظ 

شده و هيچ گونه نگرانى از اين جهت ندارد.
محمدرضا بنى اسدى راد در مراسم معارفه 
مديرعامل جديد شركت مس آذربايجان اظهار كرد: اميدوارم اجراى فاز 3 معدن 
مس ســونگون ورزقان فاز 1 كارخانه ذوب اين مجتمع با ظرفيت توليد صد هزار 
تن مس تا ســال 1400 راه اندازى مى شــود تا خواسته ديرين مردم آذربايجان و 

شهرستان ورزقان محقق شود.
وى تأكيد كرد: مس سونگون ورزقان نگين آذربايجان و افتخار براى مردمان اين منطقه 

از كشور عزيزمان است.
بنى اسدى راد حمايت مسئولين استانى و شهرستانى از مديرعامل جديد شركت مس 
آذربايجان را خواستار شد و گفت: نماينده مردم شهرستان به صورت شبانه روز پيگير 

مسائل شهرستان بويژه در حوزه مس است.

نابودى جنگل هاى مازندران 
تا 15 سال ديگر

بابل- ايســنا: عضو هيئت علمى دانشــگاه 
نوشــيروانى بابل گفت: جنگل هاى مازندران در 
حال از بين رفتن اســت و اگر وضعيت به اين 
شــكل ادامه پيدا كند، اعالم خطر مى كنيم كه 
مازندران سرســبز را تا 15 سال ديگر از دست 

خواهيم داد.
عزير عابســى تغيير كاربرى اراضى در مازندران 
را ديگر از چالش هاى مهم و اساســى زيســت 
محيطى در مازندران عنوان كرد و افزود: تغيير 
كاربــرى اراضى و جنگل بســيار حائز اهميت 
هستند و استاندارى و دستگاه حقوقى كه شامل 
سيستم هاى نظارتى هستند بايد به اين مسئله 
ورود پيدا كنند، چرا كه روند اين مسئله نگران 
كننده است. وى ادامه داد: زمين خوارى و كوه 
خوارى رواج بسيارى پيدا كرده است به طورى 
كه در مراتع كالردشــت، تنكابن، بابل، سارى و 

قائمشهر اين موارد را آشكارا مشاهده مى كنيم.

انتقاد به ترانزيت نقدينگى به 
خارج از سمنان

ســمنان- قــدس: سرپرســت معاونــت 
امورهماهنگى اقتصادى و توسعه منابع استاندارى 
سمنان از ترانزيت نقدينگى به خارج از استان از 

سوى بانك هاى خصوصى انتقاد كرد.
حشمت اهللا عســگرى در نشستى با مديران و 
روساى شعبه هاى بانك هاى خصوصى استان، 
بحث تقويت اشــتغال و توليد توسط بانك هاى 
خصوصى را جدى عنوان و اظهار كرد: بانك هاى 
خصوصى بايد منابع مالى را كه مى تواند به اقتصاد 
استان كمك كند در خارج از استان هدايت كنند 
و در صورت مشاهده چنين موضوعى با خاطيان 

اين ترانزيت به شدت برخورد خواهد شد.
وى با اشاره به نقش سيستم بانكدارى اسالمى 
در توســعه و پيشــرفت در جامعه خاطرنشان 
كرد: بخشى از منابع مالى در سيستم بانكدارى 
خصوصى وجود دارد كه بنا به داليلى، به خارج 
از استان هدايت شده و پاسخ جدى به مجموعه 
اقتصادى استان داده نمى شود، بنابراين رصد و 

ارزيابى منابع مالى ميسر نمى شود.

شورى آب پايين دست كارون 
بيش از حد استاندارد است

اهواز- قدس: مديرعامل شركت آب و فاضالب 
خوزستان گفت: اكنون مردم آبادان، خرمشهر و 
پايين دست رودخانه كارون، آبى را با بيش از دو 
تا سه برابر حد استاندارد از نظر شورى دريافت 
مى كنند. صادق حقيقى پور اظهار كرد: پساب 
خام تصفيه نشده اســتان، معادل نياز صنعت 
اســتان به آب است، گفت: حدود 300 ميليون 
متر مكعب در سال فاضالب خام وارد محيط آبى 

و پيكره هاى آبى استان مى كنيم.
وى تصريح كرد: از 63 شهرى كه در خوزستان 
زير نظر شركت آبفا خوزستان هستند، فقط 16 

شهر رديف اجرايى طرح هاى فاضالب را دارند. 
حقيقى پور اظهار كرد: حدود 300 ميليون متر 
مكعب در ســال فاضالب خام وارد محيط آبى 
و پيكره هاى آبى اســتان مى كنيم كه يك عدد 
بســيار زياد اســت. كل نياز آّبى صنعت استان 
خوزستان، ساالنه حدود 300ميليون متر مكعب 
در سال است و تقريباً پساب خام تصفيه نشده 

استان، معادل نياز صنعت استان به آب است.

درآمد عوارض قطع درخت 
پايتخت پرداخت نشد

تهران- قدس: عضو شوراى اسالمى شهر تهران 
با بيان اينكه طى سه ماه گذشته از درآمدهاى 
حاصــل از عوارض قطع درختــان چيزى براى 
تملك، حفــظ و احياى باغ هاى پايتخت هزينه 
نشده است، گفت: براساس قانون بودجه سال 97 
درآمدهاى شــهردارى تهران بايد در رديف هاى 

خاص خود هزينه شود.
زهرا صدراعظم نورى در جلســه علنى شــوراى 
اسالمى شــهر تهران اظهار كرد: براساس قانون 
بودجه درآمد حاصل از رديف وصول جرائم قانون 
حفظ و گسترش فضاى سبز 100 درصد تخصيص 
يافته تلقى مى شــود و سازمان بوستان ها مكلف 
اســت از اين درآمد براى تملك و حفظ باغات در 
مناطق 7، 9، 10، 11، 17 و 20 هزينه كند. وى 
با بيان اينكه اين درآمد حدود 20 ميليارد تومان 
پيش بينى مى شود، خاطرنشــان كرد: براساس 
گزارش ها تاكنون 6/5 ميليارد تومان از اين مبلغ 
محقق شده و با گذشت سه ماه از سال، كارسازى 
بــراى تخصيص اين درآمد بــه منظور كمك به 

تملك و احياى باغ ها انجام نپذيرفته است.

خبر

ساكنان بلوچستان 
به دليل عالقه به 
محيط زيست و 
حفاظت از پلنگ 
ايرانى در حال 
انقراض از كشتن و 
يا آسيب رساندن 
به قاتل دام هايشان 
خوددارى مى كنند

بــــــــرش

 به دليل كاشت برنج و هندوانه با وجود خشكسالى 

الگوى غيراصولى كشت، منابع آبى گچساران را مى بلعد

گزارش خبرى

 قدس   درحالى كه كاهش ميزان بارندگى 
در شهرســتان گچساران نســبت به سال 
گذشته باعث كاهش آب سد كوثر به عنوان 
يكى از منابع اصلى تأمين آب كشاورزى و 
آشاميدنى و افت سفره هاى زيرزمينى شده، 
لزوم تغيير الگوى كشــت ضرورى تر از قبل 

احساس مى شود.
با توجه به مصرف بيشتر آب هاى موجود در 
بخش كشاورزى، توسعه آبيارى هاى نوين، 
كاهش كشت محصوالت پرآب مانند برنج، 
ذرت و هندوانه از جمله راهكارهايى اســت 
كه از ســوى كارشناســان براى به حداقل 
رساندن مشكل كم آبى در گچساران مطرح 

مى شود.
به گفته كارشناسان براى توليد هر كيلوگرم 
برنــج 4000 ليتــر، هــر كيلوگــرم ذرت 
760ليتر،هركيلو هندوانه 500 ليتر و هر كيلو 

گندم 1300 ليتر آب مصرف مى شود.

كاهش آب سد كوثر
معاون حفاظت و بهره بردارى شــركت آب 
منطقــه اى كهگيلويــه و بويراحمد در اين 
زمينه مى گويد: ميزان ذخيره آب سد كوثر 
در گچساران امسال نسبت به مدت مشابه 

سال گذشته 25 درصد كاهش داشت.
رســول فرهادى با يادآورى اينكه بخشــى 
از آب بارش هــاى بهــاره تبخيــر و بخش 
ديگرى براى رطوبت خاك مصرف مى شود، 

مى افزايد: اولويت اصلى مديريت آب ســد 
كوثر تأميــن آب آشــاميدنى كهگيلويه و 
بويراحمــد و اســتان هاى جنوبى اســت و 
نيازهــاى زيســت محيطى، كشــاورزى و 

صنعت در مراحل بعدى قرار دارد.
فرهادى يادآور مى شــود: ســال 1396 با 
مديريت مصرف آب كشاورزى و تالش براى 
كاهش توليد محصوالت كشــاورزى با نياز 
آبى زياد، رهاســازى آب سد كوثر با توجه 

به ميزان كاهش ذخيره سد مديريت شد.
وى مى گويد: كاهش و تراكنش نامناســب 
باعث  بارندگى هاى ســال زراعى جــارى، 

كاهش آب پشت سد كوثر شده است.

مديريت مصرف آب كشاورزى
شهرســتان هاى  آب  امــور  اداره  رئيــس 
گچســاران و باشت نيز بيان مى كند: كشت 
محصــول پرآب برنــج با اســتفاده از آب 
چاه هاى كشــاورزى در اين شهرســتان ها 

ممنوع شده است.
عارف بهگام اظهار مى كند: به دليل كاهش 
ميزان بارندگى سال زراعى و افت سفره هاى 
زيرزمينى در شهرســتان هاى گچساران و 

باشت امكان كشت برنج وجود ندارد.
رئيس جهاد كشــاورزى گچســاران اذعان 
مى كند: بيش از 10 هزارهكتار طرح آبيارى 
تحت فشــار تاكنون در اين شهرستان اجرا 

شده و روند اجراى طرح هاى آبيارى تحت 
فشار از سال 95 تاكنون در گچساران رشد 

چشمگيرى داشته است.
وى تصريح مى كند: براى هر هكتار ابيارى 
تحت فشار در زمين هاى كشاورزى بين 50 
تا 100 ميليون ريال هزينه شــده و 15 تا 
20 درصد از هزينه اجراى طرح هاى آبيارى 

نوين بر عهده كشاورزان است.

 ميزان توليد محصوالت كشاورزى
مدير جهاد كشــاورزى گچســاران با بيان 
اينكــه محصــوالت توليــد شــده در اين 
شهرستان شــامل ذرت، جو، گندم، كلزا و 
مركبات است بيان مى كند: اقتصاد 7000 
نفر از مردم اين شهرستان وابسته به بخش 

كشاورزى است.
مرادى مى افزايد: 18 هزار تن انواع مركبات 
شــامل پرتغال، نارنگى و ليموترش ســال 
گذشــته در اين شهرســتان توليد و روانه 

بازارهاى مصرف شد.
مديــر جهاد كشــاورزى گچســاران بيان 
مى كند: افزايش بهره ورى، سهولت آبيارى، 
امــكان آبيــارى زمين هاى شــيب دار و 
جلوگيرى از شست وشــوى بى رويه خاك، 
صرفه جويى در نيروى كار و پيشــگيرى از 
كارهاى ســخت از جمله مزاياى استفاده از 
روش هاى نوين آبيارى اســت كه بايد بيش 

از گذشته در دستور كار قرار گيرد.

خبر

ميهن

 يزد- قدس   كارشناس جهاد كشاورزى 
شــيركوه در اســتان يزد گفــت: با توجه 
به كم آبى هاى ســال هاى اخيــر و نياز به 
صرفه جويى در منابع آبى، با طراحى سيستم 
ثقلى و لوله گذارى و اتصال كوزه ها به لوله ها، 
يك واحد باغى در دهستان شيركوه به اين 

سامانه مجهز شد.
محمدرضا غفاريــان اظهار كــرد: آبيارى 
كوزه اى از روش هاى سنتى و قديمى آبيارى 
زير سطحى اســت كه در آن از كوزه هاى 

سفالى براى آبيارى استفاده مى شود.
وى افــزود: اين روش آبيارى ســنتى، كم 
مصرف و ارزان قيمت شــناخته مى شود و 
از ديرباز در مناطق خشــك و نيمه خشك 
ايران استفاده  شده است. در روش كوزه اى 
به علــت جلوگيرى از تبخير ســطحى، با 
كمترين مقدار آب، بيشترين مقدار محصول 
توليد مى شود.غفاريان گفت: با تراوش آب از 

كوزه ها در زير خاك، تبخير به صفر درصد 
رســيده و افزايش بهره ورى آب، شــاداب 
ماندن گياه در طول دوره رشــد و كاهش 
رشــد علف هاى هرز در اطــراف درختان از 

ديگر مزاياى روش آبيارى كوزه اى است.
وى افزود: اين روش آبيارى در مقايســه با 
آبيــارى قطره اى 50 درصــد آب كمترى 
مصرف كــرده و راندمــان آن بيش از 90 

درصد است.

اجراى آبيارى كوزه اى در يك واحد باغى در شيركوه
خبرخبر

كرمانشاه  استاندار  قدس   كرمانشاه-   
از ســاخت آزاد راه همدان- بيستون خبر 
داد و گفت: ايــن آزاد راه از اولين پليس 
راه عوارضى همدان به سمت ساوه شروع 
مى شــود و پس از گذشــتن از كنار شهر 
همدان، اســدآباد و كنــگاور به پليس راه 

بيستون كرمانشاه ختم خواهد شد.
هوشنگ بازوند در نشست كارگروه اقتصاد 
مقاومتــى اعتبار اين پــروژه را 28 هزار 
ميليارد ريال اعالم كرد و افزود: وزارت راه 
و شهرسازى 30 درصد و بخش خصوصى 
70 درصد تامين اعتبار اين پروژه را تأمين 

خواهند كرد.
وى عنوان كرد: براســاس قــرارداد امضا 
شــده بين بخش خصوصــى و دولت اين 
آزاد راه پس از ســاخت به مدت 20 سال 
در اختيار بخش خصوصى قرار مى گيرد و 
تعمير و نگهدارى از آن نيز بر عهده بخش 

خصوصى است.
بازوند افــزود: پيش از اين نيز اجراى آزاد 
راه پليس راه بيســتون تــا حميل نيز با 
اعتبارى افزون بر 11 هزار و 280 ميليارد 

ريال به بخش خصوصى واگذار شد.
وى گفت: در حال حاضــر هم به منظور 
اجراى آزاد راه كرمانشــاه به خسروى نيز 
در حال رايزنى با قرارگاه خاتم االنبيا سپاه 

پاسداران هستيم.

آزاد راه همدان - بيستون ساخته مى شود

سيدجواد قدس علوى افزود: مجتمع توليد ميگوى گميشان هم اينك مهمترين مركز 

ميليون ريال خسارت وارد شد.

مديرعامل جديد شركت مس آذربايجان اظهار كرد: اميدوارم اجراى فاز 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

حسين اميرعبداللهيان: تا زمانى كه حكومت سوريه بخواهد در سوريه مى مانيم  فارس: دستيار ويژه رئيس مجلس در امور بين الملل در پاسخ به پرسشى مبنى بر اينكه آيا مقاومت ما در سوريه 
براى مبارزه با تروريسم تمام شده است يا خير، گفت: جمهورى اسالمى ايران تا زمانى كه حكومت سوريه تصميم داشته باشد كه از كمك هاى مستشارى ايران استفاده كند، با قدرت در سوريه مى ماند. حتى اگر الزم 

باشد در هر نقطه اى از سوريه به درخواست دولت سوريه عملياتى عليه تروريست ها سازماندهى كند، اين اقدام با قدرت انجام خواهد شد.

فريدون عباسى: عده اى به جاى دشمن
 به تيم مذاكره كننده سابق حمله مى كنند

رئيس  جوان:  خبرنگاران  باشگاه 
ســابق ســازمان انرژى اتمى گفت: 
مشخص نيســت چرا هرگاه ماهيت 
خســارت بار برجام بيشــتر روشن 
مى شــود، عده اى از مســئوالن نوك 
پيــكان حمالت را به جاى دشــمن 
به ســمت تيم مذاكره كننده سابق 
مى برند. تا چند وقت پيش مى گفتند 

اگر در گذشته هم به زبان انگليسى مذاكره مى شد، مشكالت ما با جهان حل مى شد! اما 
مشخص نيست چرا تيم جديد كه به اصطالح خودشان زبان دنيا را بلد بودند و انگليسى 
مذاكره كردند در نهايت به توافقى مثل برجام رسيدند كه ماهيت آن امروز براى همه 
مشخص شده اســت. متأسفانه  در پنج سال گذشته جواب تخصصى ترين نقدها را با 
پروپاگانداى رسانه اى دادند. درباره نقدهاى تخصصى بنده به برجام نيز مى گفتند فالنى 
چون از كار بركنار شده، اعتراض مى كند! در حالى كه اگر به بنده مى گفتند با اين دولت 
همكارى كنيد هم اين كار را نمى كردم؛ زيرا اين تفكر يك بار سال 82 تا 84 هزينه هاى 
زيادى به كشــور تحميل كرد و مشخص بود اين بار نيز به دنبال سازش و كرنش در 

برابر غربى هاست.

حجت االسالم محمود رجبى: الريجانى موافق تصويب 
FATF است

تسنيم: عضــو جامعه مدرسين حوزه علميه قم گفت: جلسه جامعه مدرسين درباره 
زيان هاى تصويب اليحه FATF، با رياست آيت اهللا يزدى و حضور على الريجانى برگزار 
شد. متأسفانه، با وجود توضيحات اعضاى جامعه مدرسين درباره عواقب تصويب اين 
اليحه، آقاى الريجانى موافق تصويب FATF بود. الحاق ايران به كنوانســيون مقابله 
با تأمين   مالى تروريســم بخش مهمى از سندى است كه اگر ايران به آن ملحق شود، 
جز زيان چيزى براى ما نخواهد داشت. گروه ويژه اقدام مالى كه ذيل اين اليحه است، 
با امضاى بخش مبارزه با تأمين  مالى تروريســم تكميل مى شــود؛ بنابراين اين سند، 
ســندى استعمارى است كه هدف طراحان آن بيشتر سلطه بر ايران است. متأسفانه، 
دولتمردان ما خيال مى كنند كه اگر اين اليحه بين المللى به تصويب مجلس برســد، 
گشايش اقتصادى براى ايران به ارمغان مى  آورد، در حالى كه نه تنها با تصويب اين اليحه 
گشايشــى ايجاد نمى شود، بلكه ما با دست خودمان، كشور را در حلقه  اى از فشارهاى 

تحريمى قرار مى دهيم.

ابراهيم فياض: هاشمى وناطق جامعه روحانيت
را از بين بردند

فردا: استاد جامعه شناسى دانشگاه 
تهــران گفت: آقاى ناطــق نورى در 
جامعه روحانيت مبارز با آقاى مهدوى 
كنى درگير بــود. آقاى مهدوى كنى 
حركات وى را قبول نداشت، اما ناطق 
نــورى كار خودش را مى كــرد. يادم 
هســت كه آيت اهللا مهدوى كنى دو 
هفته ناطق نورى را در دانشــگاه امام 

صادق(ع) راه نداد. ناطق مى خواست جامعه روحانيت مبارز را به حزب سياسى تبديل 
كند، ولى خوب اشتباه بود. جامعه روحانيت بايد مرجع همه گروه ها مى بود، راديكال هايى 
چون هاشمى و ناطق نورى جامعه روحانيت را به شكست رساند كه اكنون ظاهراً عده اى 
مى خواهند بازسازى كنند كه البته اگر بتوانند. آيت اهللا مهدوى كنى كه با احمدى نژاد 
همراهى مى كرد، اما ناطق نورى بشدت با احمدى نژاد درگير بود و قصه هاى عجيب و 
غريبى ناطق نورى در اين زمينه داشت. ناطق نورى در فروپاشى جامعه روحانيت دست 
داشت. يعنى آخرين ضربه ها را زدند و جامعه روحانيت منهدم شد. اكنون هم آدم هايى 

كه در جامعه روحانيت مبارز هستند، آدم هاى مرجع مردم نيستند.

چهره خبر

 سياست  اگرچه عضويت رسمى ايران در 
سازمان شانگهاى باز هم به جايى نرسيد و از 
اين بابت عملكرد دولت در يك سال گذشته 
قابل نقد جدى است اما حضور دكتر روحانى 
به همراه يك تيم كامل در نشست اين اميد 
را زنده مى كند كه دولت تصميم جدى براى 
پيدا كردن شريك هاى غير غربى گرفته است.
نشست شــانگهاى 19و20خرداد در چين 
برگزار شد و ايران هم به دعوت رئيس جمهور 
چين به عنــوان عضو ناظر در آن حضور پيدا 
كرد. اين سازمان اكنون حدود 3 ميليارد نفر 
جمعيت و 35 ميليون و 972 هزار كيلومتر 
مربع وســعت جغرافيايــى دارد و به يكى از 
بزرگ ترين قدرت هاى منطقه اى جهان تبديل 
شــده است كه منافع دو جانبه و چندجانبه 
اقتصادى، سياسى، اجتماعى و فرهنگى براى 
اعضا و شــركاى اقتصادى غيــر عضو دارد.

 نويد توسعه بندر چابهار
ديدار رئيس جمهور كشورمان با نخست وزير 
هندوستان را بايد يكى از مهم ترين ديدارها 
براى جمهورى اســالمى در نظر گرفت. اگر 
آنچه در اين ديدار مطرح شد به ثمر بنشيند 
و عملى شود مى توان آن را دستاوردى مهم 
براى كشورمان برشمرد. نشستى كه در آن 
در كنار تأكيد  بر افزايش روابط، مسئله بندر 
چابهار به عنوان بسترى براى ارتقاى تعامالت 

اقتصادى مطرح شد. 
دكتر روحانــى در اين ديــدار از روند رو به 
توســعه روابط تهران - دهلى نو و مشاركت 
فعــال هندوســتان در طرح توســعه بندر 
چابهار اســتقبال كرد و گفت: بندر چابهار 
به عنوان پل ارتباطى هند به افغانســتان و 
آســياى مركزى تا اروپاى شــرقى مى تواند 
روابــط تاريخــى و تجــارى دو كشــور و 
منطقه را  بيش از پيش مســتحكم ســازد.
نارنــدرا دامــورداس مودى نخســت وزير 
هندوستان نيز در اين ديدار با اشاره به شتاب 
در روند توســعه مناسبات تهران - دهلى نو  
اهميت و جايگاه ويژه بندر چابهار براى توسعه 
همكارى هاى منطقه اى را مورد تأكيد  قرار داد.
بندر چابهار از آنجا كه مى تواند دسترســى 
دريايى هندوستان به افغانستان و همچنين 

همسايه هاى غربى ايران را فراهم كند براى 
هندوســتان اهميت زيــادى دارد، از طرفى 
توسعه اين بندر براى كشورمان هم به جهت 
اثرگــذارى بومى آن مهم اســت. رونق بندر 
چابهار اگر با سياست هاى صحيح اقتصادى 
از جانب دولت همراه باشد مى تواند به تنهايى 
مشكالت اقتصادى اســتان هاى سيستان و 

بلوچستان و هرمزگان را برطرف نمايد.

 بيانيه پايانى هم نظر با ايران
دستاورد بعدى كشورمان از اين سفر دو روزه 
را بايد در البه الى متون بيانيه پايانى پيدا كرد. 
شــركت كنندگان در اين اجالس از طرفين 
برجام خواستند به تعهدات شان پايبند باشند. 
از آنجا كه كشــورمان تاكنون به اين توافق 
پايبند بوده است، ناگفته پيداست منظور اين 
بيانيه آمريكا و متحدان اوست كه اين به نوبه 

خود يك پيروزى محسوب مى شود.
دومين دســتاورد كشــورمان كه در بيانيه 
پايانــى ديده مى شــود، تأكيد  كشــورهاى 
عضو بر راه حل سياســى در ســوريه است. 
بنابر اين بيانيه، بحران سوريه تنها از طريق 
يك فرايند سياســى فراگيــر تحت رهبرى 
خــود ســورى ها مى تواند حل شــود و اين 
فرايند بايد مطابق با قطعنامه هاى شــوراى 
امنيت ســازمان ملل و احترام به حاكميت،  
اســتقالل و تماميت ارضى ســوريه باشد.

 جاى اقدامات بلندمدت چين
 در ايران هنوز خالى است

همچنين جمهورى اسالمى ايران و جمهورى 

خلق چين عصر يكشــنبه، با هدف توسعه 
بيش از پيش مناسبات، چهار سند همكارى 
امضا كردند. يادداشت تفاهم برنامه مشترك 
تحقيقاتى بين معاونت علمى و فناورى رياست 
جمهورى ايــران و وزارت علــوم و فناورى 
جمهورى خلق چين، يادداشــت تفاهم بين 
دولت ها در زمينه همكارى در پيشــگيرى 
و مبارزه با توليد غيرقانونى، قاچاق و ســوء 
مصــرف مواد مخدر، داروهــاى روانگردان و 
پيش سازها، تفاهم نامه بين سازمان بورس 
و اوراق بهادار ايران و كميسيون قانون گذارى 
اوراق بهادار چين بــراى همكارى متقابل و 
كمك فنى و يادداشت تفاهم همكارى بين 
وزارت امــور اقتصــادى و دارايى جمهورى 
اســالمى ايران و كميســيون ملى توسعه و 
اصالحات جمهورى خلق چين بر تشــكيل 
برنامه همكارى مشــترك دو جانبه ايران - 
چين در چارچوب ابتكار طرح كمربند و راه، 

چهار سندى است كه به امضا رسيد.
اگرچــه نفــس ديدار ســران دو كشــور و 
امضاى اســناد يادشــده در مجموع مثبت 
اســت، اما همچنان مســائل اساسى مثل 
ســرمايه گذارى هاى بلندمــدت چيــن در 
كشورمان يا ورود شركت هاى خصوصى اين 
كشور در كنار شركت هاى دولتى به جمهورى 
اسالمى ايران از قلم افتاده است. براى مثال 
در قرارداد توسعه فاز 11پارس جنوبى شاهد 
بوديم كه بعد از خروج توتال، شركت سى ان 
بى سى چين كه يك شركت دولتى محسوب 
مى شود و 30درصد پروژه را در اختيار داشت 
رغبتى براى پركردن جاى خالى چين از خود 

نشان نداد، يا مثالً حجم تبادالت چين و ايران 
حدود 38ميليارد دالر اســت كه اين رقم در 
مقابل جمعيت انبوه چين و ظرفيت هاى ايران 
بسيار ناچيز است. هرچند بخش جدى اين 
رقم به فروش نفت ايران يعنى خام فروشــى 
و واردات از اين كشــور اختصاص دارد، حال 
آنكه فراهم كردن زمينه همكارى هاى جدى 
در صنايع مادر مى تواند بسيار مهم تر از واردات 

خودرو و فروش نفت باشد.

 ايران و روسيه، نزديك تر از قبل
ديــدار مهم ديگرى كه در حاشــيه اجالس 
شانگهاى اتفاق افتاد و بايد آن را مهم دانست، 
ديدار با پوتين بود. روســيه و چين دو عضو 
مهم شــانگهاى و همزمــان دو قدرت مهم 
جهانى هستند. در اين ديدار مسائل مهمى 
همچون پيمان اوراســيا و برجام وهمچنين 

همكارى هاى امنيتى منطقه اى مطرح شد.
پوتين در اين ديدار با تأكيد  بر اينكه مسكو 
به همكارى با ايران در حوزه هاى اقتصادى، 
ســواپ انرژى و دفاعى ادامــه خواهد داد، 
عالقه مندى مســكو به مشــاركت در پروژه 

 - كريدور شــمال  ترانزيتى 
جنوب را مــورد تأكيد  قرار 
داد و افزود: مسكو همچنين 
از عضويت و دائمى شــدن 
موافقتنامه تجارت آزاد ايران با 

اوراسيا حمايت مى كند.
پوتين خروج آمريكا از برجام 
را اقدامى يكجانبه و غيرقانونى 
اعالم كرد و گفت: مسكو به 
گفت و گو با ســاير طرف ها 
براى حمايــت از برجام ادامه 

مى دهد.
پوتين همفكرى و همكارى 
ايران در جهت  با  روســيه 
تحكيــم ثبــات در منطقه  

را مــورد تأكيد  قرار داد و اظهارداشــت: 
اين همكارى هــاى منطقه اى از جمله در 
موضوع حل و فصل بحران ســوريه، ادامه 
خواهد يافت. وى همچنيــن از برگزارى 
هفته زبان فارسى در روسيه در آينده اى 

نزديك خبر داد.

مهم ترين دستاوردهاى سفر رئيس جمهور به شانگهاى چه بود؟

سرنوشت سايت هسته اى توافق  بزرگ با هند، تفاهم هاى كوچك با چين
فردو پس از پايان برجام 

سخنگوى سازمان انرژى اتمى اعالم كرد كه  
سايت فردو تا زمانى كه در برجام هستيم به 
همين شكلى كه هســت باقى مى ماند، اما 
در صورت خــروج از برجام برنامه هايى براى 
فــردو داريم. پيش از اين كريمى قدوســى، 
عضو كميسيون امنيت ملى مجلس شوراى 
اســالمى گفته بود: در بازديدهايى كه پس 
از اجراى برجام از تأسيســات فردو داشتيم، 
ديديم كه حتى آهن ها و اســكلت ها را نيز 
بريده انــد و همان زمان مــن گفتم كه اين 
تاسيسات عمالً به زمين فوتبال تبديل شده 
است. بر اين اساس، اول بايد اين زيرساخت ها 
با توجه به زمانبر بودن برقرارى آن ها نصب 
شود تا نوبت به نصب سانتريفيوژهاى الزم بر 

روى آن ها برسد.

هوچى گرى جماران عليه 
توليت مسجد جمكران

پايگاه خبرى جماران به مصاحبه حجت االسالم 
رحيميان با خبرگزارى فارس واكنش نشــان 
داده و مدعى شد كه احمد خمينى وى را ابتدا 
نپذيرفته و سپس با وساطت منتظرى وارد دفتر 
امام شــده است، آن هم به خاطر خط خوب و 
تنها قبض وجوهات را مى نوشــته است. عالوه 
بر اين در زمان مديريت بر بنياد شــهيد منزل 
همسر مصطفى خمينى را تخليه كرده است. 
اين ســايت در انتها با لحنى تهديد آميز گفته 
اســت كه در روزهاى آينده به تفصيل درباره 
شخصيت و مواضع سياسى ايشان نكاتى را براى 
جامعه بازگو خواهــد كرد.اين واكنش عجيب 
سايت جماران منسوب به دفتر حفظ و نشر آثار 
امام خمينى(ره) در حالى است كه پيش از اين 
نسبت به تحريف خط مشى امام سكوت كرده 
بود. به طور نمونه گفت و گوى احمد منتظرى با 
يك سايت ضدانقالب كه با صراحت بى سابقه اى 
عليه فرزند امام سخن گفته و مدعى شده بود 
او به دنبال رهبرى پس از امام بود.اين واكنش 
درحالى اســت كه حجت االســالم رحيميان 
توليت مســجد جمكران و نماينده سابق ولى 
فقيه در بنياد شــهيد نســبت به تحريف امام 
توسط حاميان منتظرى و نهضت آزادى هشدار 

داده بود.

ذره بين قدس

همچنان مسائل 
اساسى مثل 

سرمايه گذارى هاى 
بلندمدت چين 
در كشورمان يا 

ورود شركت هاى 
خصوصى اين كشور 
در كنار شركت هاى 

دولتى به ايران از 
قلم افتاده است

بــــــــرش

رئيس   :
ســابق ســازمان انرژى اتمى گفت: 
مشخص نيســت چرا هرگاه ماهيت 
خســارت بار برجام بيشــتر روشن 
مى شــود، عده اى از مســئوالن نوك 
پيــكان حمالت را به جاى دشــمن 
به ســمت تيم مذاكره كننده سابق 
مى برند. تا چند وقت پيش مى گفتند 

: استاد جامعه شناسى دانشگاه 
تهــران گفت: آقاى ناطــق نورى در 
جامعه روحانيت مبارز با آقاى مهدوى 
كنى درگير بــود. آقاى مهدوى كنى 
حركات وى را قبول نداشت، اما ناطق 
نــورى كار خودش را مى كــرد. يادم 
هســت كه آيت اهللا مهدوى كنى دو 
هفته ناطق نورى را در دانشــگاه امام 

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



w w w . q u d s o n l i n e . i r

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:
اگر محيط جامعه، محيط خودنمايى زن شد، به كلى همه 
چيز به هم مى ريزد... خانواده، سالمت جوان ها و عفاف و 

عصمت آن ها ضربه مى بيند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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شليك موشك يمنى به مواضع ائتالف سعودى 
العالم: يگان موشكى ارتش يمن، يك فروند موشك بالستيك از نوع قاهرM۲ را به 
سوى تجمع نيروهاى ائتالف سعودى و شبه نظاميان وابسته به آن در ساحل غربى 
شليك كرد. به نوشته پايگاه خبرى شبكه «المسيره»، اين شليك با دقتى باال به 
هدف اصابت كرد و چندين كشته و زخمى در صفوف متجاوزان به جا گذاشت و 

به تجهيزات نظامى آن ها نيز خسارت وارد آورد.

هراس رژيم صهيونيستى از بادبادك بازان فلسطينى
العالم: گلعاد اردان، وزير امنيت داخلى 
رژيم صهيونيســتى ضمن درخواست 
براى ترور فلســطينى هايى كه اقدام 
به بادبادك بازى مى كنند، مدعى شد: 
اگر اين افــراد ترور و هدف حمله قرار 
نگيرند، پديده اســتفاده از اين روش 
مبارزه گســترش مى يابد. استفاده از 
بادبادك كاغذى ابداع جديد جوانان فلسطينى براى مقابله با خشونت هاى رژيم 
صهيونيســتى است عليه تظاهرات كنندگان مسالمت آميز بازگشت كه ترس بر 

وجود اشغالگران قدس انداخته است.
آويگدور ليبرمن، وزير جنگ رژيم صهيونيستى نيز پيشتر در حساب توييترى اش 
با ادعاى اينكه تل آويو بزودى و در وقت مناسب پاسخ بادبادك هاى آتش زا را به 
حمــاس خواهد داد، اعتراف كرد: تاكنون 600 بادبادك آتش زا از غزه به ســوى 
اراضى اسرائيلى رها شــده كه 200 عدد از آن ها موجب آتش سوزى در مناطق 

مختلف شده است.

رئيس امارات پس از غيبت بلندمدت 
در انظار عمومى ديده شد

العالم: خليفه بن زايد، رئيس تشريفاتى 
امارات متحــده عربى كــه به داليل 
نامعلوم، طى پنج ســال تنها دو بار در 
انظار عمومى ديده شده است، بار ديگر 
تصويرش با مقام هاى اماراتى منتشــر 

شد.
منابــع محلى اماراتى گــزارش دادند: 
حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان وليعهد امارت نشــين ابوظبى و محمد بن 
خليفه، عضو شــوراى ادارى امارت به همراه عمر بن زايد آل نهيان، معاون هيئت 

امناى مؤسسه خيريه زايد بن سلطان با خليفه در فرانسه ديدار كردند.
امارات در چند سال گذشته بدون ذكر جزئيات از هدف و دليل سفر خليفه بن زايد 
به بيرون از مرزهاى اين كشور، بارها اعالم كرد كه وى ابوظبى را ترك كرده است.

انتقاد شديد اردوغان از تصميم اتريش براى بستن مساجد 
فارس: رجب طيب اردوغان، رئيس جمهور تركيه به اقدام اتريش مبنى بر تعطيل 

كردن شمارى از مساجد و اخراج تعدادى از روحانيان واكنش نشان داد.
وى با انتقاد از اين تصميم گفت كه اقدام صدراعظم، جهان را به سمت جنگ بين 
صليب و هالل ماه (جنگ صليبى) سوق مى دهد و افزود: « تصور مى كنيد كه وقتى 

چنين مى كنيد، ما واكنش نشان نمى دهيم؟»
روابط ميان ويــن و آنكارا از زمان كودتاى نافرجام در تركيه و دســتگيرى هاى 

گسترده در اين كشور متشنج شده است.

جهاد اسالمى سرنوشت عمليات نظامى 
با تل آويو را مشخص خواهد كرد

فارس: روزنامه صهيونيستى هاآرتص 
طى گزارشى مدعى شد درست است 
كه حماس كنترل سياسى نوار غزه را 
در دست دارد، اما جهاد اسالمى است 
كه در صحنه نظامى اين منطقه، حرف 

آخر را مى زند.
در ايــن گــزارش آمده اســت: جهاد 
اســالمى فقط از نظر نظامى در حال تقويت خود اســت، اما حماس در صحنه 
سياسى در حال پيشرفت در نوار غزه است؛ هر كدام از آن ها در جهت مخالف هم 
در حال حركتند، حماس بر استفاده از سياست به هزينه (به حاشيه راندن) اقدام 
نظامى تكيه كرده، اما جهاد اسالمى همواره در راستاى كار بر روى گزينه نظامى 
است، با ارتش اسرائيل بيشتر از حماس مقابله مى كند و اين همان چيزى است كه 

موجب تالقى افكار ميان جهاد اسالمى و ايراِن حامى آن مى شود.
در ادامه اين گزارش آمده اســت: با وجود اينكه حماس راهپيمايى هاى بازگشت 
را رهبرى مى كند، اما جهاد اسالمى نيز با قدرت در اين تظاهرات مشاركت دارد؛ 
اين جهاد اسالمى است كه اقدام مقاومتى عليه اسرائيل را ادامه خواهد داد و اين 
جهاد اسالمى است كه سرنوشت عمليات نظامى آينده با ارتش اسرائيل را مشخص 

خواهد كرد.

استقبال دولت افغانستان از اعالم آتش بس گروه طالبان

پيشنهاد صلح براى كشور آشوب ها
 بين الملل   پس از گذشــت چنــد روز از 
پيشــنهاد صلح يكطرفه دولت افغانســتان به 
گــروه طالبان، شــور و هيجــان مضاعفى در 
جامعه افغانســتان به وجود آمد. عده اى از اين 
پيشنهاد دولت اشــرف غنى استقبال كردند 
و آن را نشــانه اراده دولــت بــراى مصالحه با 
گروه هاى مختلف در اين كشــور دانســتند و 
عده اى نيز بر اين عقيده بودند كه اين پيشنهاد 
آن هم پــس از چندين عمليــات خرابكارانه 
در هفته هاى اخير در افغانســتان نشانه ضعف 
دولت افغانستان اســت. اما واكنش طالبان به 
درخواست شــوراى علما و آتش بس يكطرفه 
اعالم شده از سوى اشرف غنى از طريق آتش 
بس سه روزه به مناسبت عيد سعيد فطر، نشان 
مى دهد كه اين گروه تحت فشار افكار عمومى 
و رسانه ها مجبور شــده تا آتش بس سه روزه 
را در دســتور كار قرار دهد.دولت افغانستان از 
اعالم آتش بس ســه روزه گروه طالبان در ايام 

عيد سعيدفطر، استقبال كرد.
«شــاه حســين مرتضوى» معاون سخنگوى 
رياســت جمهورى افغانستان، اعالم آتش بس 
گــروه طالبان را آغازى خــوب خواند و گفت: 
دولت افغانستان انتظار دارد با تكرار اين گونه 
آتش بس ها، امنيت در اين كشور برقرارشود. 
وى ابــراز اميدوارى كرد، طالبان به خواســت 
علما و مردم افغانستان پاسخ مثبت دهد و براى 

پايان يافتن جنگ دراين كشور تمركز كند.
گروه طالبان روز شنبه با انتشار بيانيه اى اعالم 
كرد، اعضاى اين گروه در آتش بس ســه روزه 
در ايام عيد ســعيد فطر بــه نيروهاى امنيتى 
افغان حمله نمى كنند، امــا نظاميان خارجى 
از اين آتش بس مســتثنا نيســتند و عمليات 

طالبان ضد نظاميان خارجى ادامه مى يابد.
گــروه طالبان هدف از ايــن تصميم را فراهم 
شــدن زمينه عبادات و ديــد و بازديد مردم 

افغانستان در ايام عيد فطر اعالم كرد.
اين اقدام طالبــان پس از آن صورت گرفت كه 
رئيس جمهورى افغانستان و شوراى علماى اين 
كشور از اين گروه خواسته بودند به احترام ماه 
مبارك رمضان بــه طورموقت جنگ را متوقف 
كنند.البته درخواســت محمد اشــرف غنى از 
طالبان براى آتش بــس در ابتداى ماه مبارك 
رمضان انجام شد و پس از بى توجهى اين گروه 
به اين درخواست،رئيس جمهورى افغانستان از 
بيســت و هفتم ماه مبارك رمضان ( 12ژوئن) 

تا پنج روز پس از عيد سعيد فطر 
آتش بس يكطرفه اعالم كرد.

 فشار افكار عمومى بر طالبان
اگر چه طالبان مدعى اســت كه 
اين تصميم با هدف فراهم شدن 
زمينه برگزارى عبادات و آيين ماه 
مبارك رمضان از جمله برگزارى 
نمازعيد سعيد فطر و ديد و بازديد 
مردم انجام شــده است، اما تأكيد 
اين گروه بــر اقدام عليه نظاميان 

خارجى كه خارج از شــمول اين آتش بس قرار 
گرفته اند، ناقض اين هدف است.

چنانچه طبق اعــالم طالبــان، نيروهاى اين 
گــروه همچنان در زمان آتــش بس حمالت 
ضد نظاميان آمريكايى و ناتو را تداوم بخشند، 
خشــونت و درگيــرى ناشــى از اين حمالت 
تهديدى جدى براى مردم افغانســتان اســت 
كه اساســاً هــدف اعالمى آتش بــس را زير 
ســؤال مى برد.طالبان بارها مدعى شده كه در 
جنگ افغانســتان، هدف اين گروه، مردم اين 
كشــور نيســتند، اما واقعيت هاى موجود در 
اين كشور نشــان مى دهند كه بخشى ازعلل 
كشتار مردم بخصوص در حمالت انفجارى در 
شهرهاى مختلف، اقدامات مرگبار طالبان است 

كــه تهديدى جــدى براى 
محسوب  افغانستان  مردم 

مى شود.
ايــن ديدگاه وجــود دارد 
نظاميان  مستثنا شدن  كه 
آمريــكا و ناتو از شــمول 
آتش بس ســه روزه اعالم 
با  از ســوى طالبان،  شده 
هدف تهييج افكار عمومى 
و تحت فشــار قرار گرفتن 
دولت افغانســتان از سوى 
مردم براى اصرار بــر خروج نيروهاى خارجى 

از اين كشور است.
البته با توجه به رويكردهاى طالبان اين ديدگاه 
وجــود دارد كه حتى پــس از خروج نظاميان 
آمريكايى و ناتو از افغانستان، اين گروه خشونت 
و ناامنــى در اين كشــور را متوقف نمى كند و 
همچنان براى هدف خود يعنى برپايى امارت 
اسالمى (نظام اسالمى بر اساس تعريف طالبان) 

به جنگ در افغانستان ادامه خواهد داد. 

 اعتراض منتقدان به پيشنهاد صلح اشرف 
غنى به طالبان

عالوه بر اين منتقــدان برنامه هاى كابل براى 
برگــزارى گفــت وگوهــاى صلح بــا طالبان 

مى گويند راهبرد اشــرف غنى براى تشــويق 
اين گروه به مذاكرات، ناشــى از ضعف دولت 
افغانستان و ناكامى برنامه هاى امنيتى در مهار 
افراط  گرايى اســت و همين مسئله سبب شده 
تا بــه دليل فقدان اقتــدار دولت وحدت ملى 
افغانســتان عالوه بر پاسخ منفى گروه طالبان 
به اين رويكرد با تشــديد خشونت و جنگ نيز 

همراه باشد.
نور آقا رويين كارشــناس مسائل سياسى در 
افغانســتان مى گويد: شــوراى عالــى صلح و 
دولت كابــل بدون در نظــر گرفتن ظلم هاى 
صورت گرفته به مردم اين كشــور از ســوى 
طالبان به آنان امتيازدهى مى كنند، بنابراين تا 
زمانى كه در عرصــه ميدانى مبارزه با طالبان 
دولت افغانســتان نتواند برترى كامل داشــته 
باشد پيشنهادهايى براى گفت وگوى صلح يا 
آتش بس از ســوى اين گــروه، در مدار موضع 
ضعف دولت كابل ارزيابى مى شود كه نمى تواند 
سبب وادار كردن طالبان به حضور در مذاكرات 

صلح شود.
در هر حال، دولت افغانستان با طرح صلح خود 
كه اخيرا از ســوى محمد اشــرف غنى اعالم 
شد، نشان داد كه در پيشبرد روند صلح بسيار 
جدى اســت و از محافل سياسى منطقه اى و 
بين المللى هم انتظار دارد به آن كمك كنند.

اخبار

مردم رومانى خواهان كاهش 
اختيارات دستگاه قضايى شدند
مهر: شــمار زيادى از مردم رومانى به دعوت 
حزب حاكم با برگزارى تظاهراتى خواســتار 
كاهش اختيارات دســتگاه قضايى اين كشور 

شدند.
تظاهرات كننــدگان رومانيايى ضمن اعتراض 
نســبت به اختيارات دستگاه قضايى خواستار 
كنترل بيشــتر بر عملكرد دادستانى هاى اين 
كشور شدند. معترضان معتقدند كه اختيارات 
دادســتانى بيش از حد بوده و آن ها با شــنود 
مكالمات تلفنى مقامات رومانيايى سبب بروز 
مشــكالت زيادى در عرصه سياســت داخلى 

شده اند.

ديدار جنبالط با بن سلمان
تســنيم: وليــد جنبــالط رئيــس حزب 
سوسياليســت ترقــى خواه لبنان بــه همراه 
تيمــور جنبالط و وائل ابــو فاعور نمايندگان 
منتخب پارلمان جديد اين كشور با هواپيماى 
اختصاصــى از فــرودگاه بين المللى بيروت به 

عربستان سفر كردند.
احتمــاالً رايزنى هاى هيئت لبنانى در ديدار با 
مقامات سعودى شامل مذاكرات انجام شده در 
خصوص تشكيل كابينه لبنان و نحوه همكارى 

اين گروه با سعد حريرى خواهد بود.
بر اساس پيش نويس ساختار دولت منتسب 
به ســعد حريرى كه رسانه هاى لبنانى چند 
روز پيش آن را رسانه اى كرده اند، دروزى هاى 
لبنان به رهبرى جنبالط به ســه كرســى 
وزارتــى در دولت اين كشــور دســت پيدا 

خواهند كرد.

حمله خمپاره اى 
تروريست هاى تكفيرى 

به حلب سوريه

مهر: تروريســت هاى تكفيرى در سوريه با 
شــليك چندين خمپاره مناطقى از استان 
حلــب را هدف قرار دادند. منابع رســانه اى 
اعــالم كردند كه به دنبال اين حمالت، تنها 
خســارت هاى مادى به حلب وارد شد. اين 
در حالى اســت كه تروريست هاى تكفيرى 
در انتقام شكســت هاى متعدد خود در برابر 
نيروهــاى ســورى، به غيرنظاميــان يورش 

مى برند.

مليت فردى كه در 
مسجدالحرام خودكشى كرد، 

مشخص شد
باشگاه خبرنگاران جوان: هويت مردى كه 
در مســجد الحرام در مكه خودكشى كرد، از 
سوى مقامات سعودى مشخص شد. مقامات 
عربســتان سعودى و فرانسه هويت اين مرد را 
فرانســوى اعالم كردند. خبرگزارى عربستان 
ســعودى نيز گزارش داد جســد اين فرد به 
بيمارستان منتقل شد و تحقيقات براى تعيين 
هويت او، انگيزه او از اقدام به خودكشى و اينكه 
چگونه با وجود نرده هاى آهنى توانسته به داخل 

صحن بپرد، آغاز شده است.

آغاز «مانور بزرگ» در جوالن 
اشغالى سوريه 

فارس: سخنگوى ارتش رژيم صهيونيستى، 
ديــروز اعالم كرد كه ارتــش اين رژيم يك 
مانــور نظامــى گســترده را در بلندى هاى 
اشغالى جوالن سوريه آغاز كرده است.ارتش 
رژيم صهيونيستى مدعى شده كه اين مانور، 
از مدت ها پيش برنامه ريزى شــده و بخشى 
از مانورهاى ســال 2018 به منظور «حفظ 

آمادگى» نظاميان صهيونيست بوده است. 
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اعتراف اروپا به آغاز جنگ تجارى با آمريكا

ترامپ امضايش را از بيانيه پايانى جى 7 پس گرفت!

پشت ويترين

 بين الملل   ترامپ كه در هواپيماى ويژه 
خود در راه بازگشت از كبك كانادا مستقيماً 
توييتى  در  مى كرد،  پرواز  به سوى سنگاپور 
جى  اجالس  اتمام  از  پس  ساعتى  تنها  كه 
7 منتشر كرد، نوشت: «آمريكا از اين بيانيه 
تعرفه  افزايش  احتمال  و  نمى كند  حمايت 
داد.»  خواهد  نظر  مد  را  خودرو  واردات 
اين خصوص گفته ساير كشورها  ترامپ در 
«تعرفه هاى كالنى» عليه محصوالت آمريكايى 
وضع مى كنند و از اين كشور به عنوان يك 
«قلك فربه» سود مى برند. اشاره رئيس جمهور 
آمريكا به واردات خودرو از اروپا است كه در 

راس آن آلمان قرار دارد.
در بيانيه پايانى اجــالس جى 7 كه بر محور 
وفادارى به «نظام تجارت جهانى» تنظيم شده 
بود، گفته شــده بود ترامپ هم به امضاى آن 
رضايت داده اســت. با وجود اين، پس از پايان 
اين اجالس، جاستين ترودو، نخست وزير كانادا 
در كنفرانس خبرى وعــده داد كه از ابتداى 
ماه آينده (ژوئيــه) تعرفه هاى جديدى عليه 
محصوالت آمريكايى وارداتى به كشورش وضع 

خواهد كرد.

 اعتراض شديد كانادا به وضع 
تعرفه هاى جديد آمريكا

ترودو در اين كنفرانس خبرى منطق پشــت 
وضع تعرفه فــوالد و آلومينيوم را اهانت آميز 

خواند؛ چرا كه گفــت اين كه آمريكا فعاليت 
اقتصــادى كانادا را تهديدى براى امنيت ملى 
خود قلمداد كنــد، براى كانــادا اهانت آميز 
است.«برخالف تمايل بايد با صراحت و جديت 
كامــل بگويم ما بنا بر آنچه پيش تر هم اعالم 
كرده بوديم، جلو خواهيــم رفت و اقدام هاى 
متقابل را اتخــاذ خواهيم كــرد. كانادايى ها 
همزمان كــه مــؤدب و معقوالنه اند مرعوب 
نمى شوند و اجازه نمى دهند كه ديگران آن ها 
را به تنگنا ببرند.» با وجود تصميم سريع دونالد 
ترامپ براى پس گرفتن امضايش، اتحاديه اروپا 
اعالم كرده به اين بيانيه متعهد است.ترامپ كه 
به نظر مى رســد از ســخنان جاستين ترودو 
خشمگين شده، اظهارات نخست وزير كانادا 
را غيرواقعى خوانده و گفته حقيقت اين است 

كــه همين حاال هم كانــادا عليه محصوالت 
كشاورزى و كارخانجات آمريكايى تعرفه كالنى 
وضع مى كند.دونالد ترامپ همچنين جاستين 

ترودو را ناصادق و ضعيف خوانده است.
پس از تــرك زودهنــگام اجالس از ســوى 
رئيس جمهورى آمريكا رهبران 6 كشور ديگر 
يكى پــس از ديگرى برابر دوربين ها ســخن 
گفتند.جاســتين ترودو، نخست وزير كانادا كه 
ميزبان اين اجالس بود، گفت كه كشورش به 
ديگران امتياز نخواهد داد و مرعوب نخواهد شد.

اذعان ترزا مى بر آغاز جنگ تجارى
ميان اروپا و آمريكا

ترزا مى، نخســت وزير بريتانيا هم گفته اروپا 
به فكر اتخاذ تمهيدات مقابله جويانه در برابر 

آمريكاســت. تهديدى كه اگر عملى شــود، 
مى تواند رسماً آغاز بر جنگ تجارى ميان اروپا 

و اياالت متحده تلقى خواهد شد.
آنگال مركل، صدراعظم آلمان كه گفته شده 
رهبرى اروپاييان در انتقاد از آمريكا را در اين 
اجالس بر عهــده گرفته بوده، ضمن پرتنش 
و صريــح خواندن گفت وگوهــا از اجماع هر 
هفت رهبر حاضر بر ســر بيانيه نهايى اظهار 
رضايت كرده و نســبت به اصالحات در نظام 
تجــارت جهانى خبــر داده اســت. در كنار 
موضوع تعرفه هــا و نگرانى از آغاز يك جنگ 
تجارى، خروج آمريكا از توافق هســته اى با 
ايــران كه چهار رهبر ديگر حاضر در اجالس 
جى 7 يعنى آلمان، فرانســه، بريتانيا و چين 
از امضاكننــدگان آن هســتند، ديگر محور 
اختالف نظــر ميان آمريكا و 6 كشــور ديگر 

حاضر در كبك بود.
ترامپ در حالى كــه زودتر از ديگر رهبران 
كشــورهاى گروه 7 اين اجــالس را ترك 
مى كــرد، گفت: «ملــل گروه 7 بــه مهار 
متعهد  ايــران  هســته اى  بلندپروازى هاى 
مى مانند. با همراهى آن هــا يا بدون آن ها، 
آن بلندپروازى هــا مهــار خواهند شــد.» 
پس از خــروج آمريكا از توافق هســته اى 
قدرت هاى جهانى ديگــر، بخصوص آلمان، 
فرانسه، بريتانيا و چين و روسيه، از تصميم 
دونالد ترامپ انتقاد كرده و مى گويند توافق 

هسته اى ايران به شكل فعلى حفظ شود.

طالبان و آينده سياسى افغانستان
پس از اينكه اشرف غنى در افغانستان به قدرت رسيد و دولت وحدت ملى از دو 
جناح پشتون به رهبرى اشــرف غنى و جناح شمالى به رهبرى عبداهللا عبداهللا 
تشكيل شد، قرار بود همه پست هاى سياسى حكومت اين كشور در ميان اين دو 
جناح تقسيم شود اما اين اتفاق نيفتاد و اشرف غنى بتدريج تالش كرد تا جناح 

شمالى را تحت فشار قرار دهد.
همزمان با تشديد اختالفات ميان دو جناح، طالبان و شبكه آن (حقانى) از فرصت 
به وجود آمده براى نمايش قدرت اســتفاده كردند و امروز نزديك به 50 درصد 

خاك افغانستان در اختيار طالبان است. 
درهمين حال اشــرف غنى با اعالم آتش بس يكطرفه به مناســبت ماه رمضان؛ 
طالبــان را در يك موقعيت خاص روانى قرار داد زيرا طالبان مدعى هســتند كه 
مجرى شرع هستند و به همين خاطر با پذيرش آتش بس سه روزه به مناسبت 

عيدفطر تالش كردند تا افكار عمومى افغانستان را همسو با خود نگه دارند.
تشديد شرايط جنگى در افغانستان به اين معنى است كه طالبان مى خواهد مناطق 
بيشترى در اين كشور را تحت سلطه خود قرار دهد و از منطقه پشتون نشين كه 
جنوب و شرق افغانستان (پايگاه قومى آن ها) است مى خواهد به طرف غرب، شمال 
و مركز اين كشــور برود تا نشان بدهد كه وابسته به يك قوميت خاص نيست و 
متعلق به امت اسالم است. با چنين ايده اى، طالبان جنگ را به مناطقى كشانده 
كه جزو آشــيل دولت اشرف غنى محسوب مى شود زيرا حضور طالبان در شمال 
اين كشور كه منطقه تحت نفوذ عبداهللا عبداهللا است موجب بروز اختالف بيشترى 
بين اشرف غنى و عبداهللا عبداهللا شده به طورى كه هواداران عبداهللا نيز عملكرد 
او در ائتالف و سازش با اشرف غنى را زير سؤال برده اند؛ از همين رو افرادى مثل 
ژنرال دوستم، محقق و چند نفر ديگر از مجاهدان در آنكارا گرد هم آمدند و جبهه 
نجات ملى را تشكيل دادند، زيرا بر اين باورند كه دولت ديگر توانايى تأمين امنيت 
مناطق شمال و مركزى را ندارد و اين جبهه بايد دست به كار شود تا افغانستان 

را نجات دهد.
طالبان گرچه در صحنه نظامى افغانستان از موضع بهترى در مقايسه با ارتش اين 
كشور برخوردار است اما در صحنه سياسى عالوه بر حكومت، از طرف دولت هايى 
مثل آمريكا، پاكستان و هند تحت فشار شديد قرار دارد. به عالوه طرف هاى ديگرى 
از جمله روسيه نيز در صحنه سياسى افغانستان حضور دارند. روس ها براين باورند 
كه با شكســت داعش در جبهه ســوريه، عناصر اين گروه در افغانستان در حال 
فعاليت و جذب نيرو هستند و به زودى افغانستان به مقر اصلى اين گروه تروريستى 
تبديل خواهد شد و هدف آن (داعش) اين است كه خراسان قديم را احيا كند و 

جنگ را به مناطق آسياى مركزى نيز بكشاند.
در ايــن صورت، طالبان و آينده آن با چالش جدى روبه رو خواهد شــد و به نظر 
مى رســد كه سران اين گروه در پشت پرده مشــغول مذاكره با دولت افغانستان 
هستند تا درباره پذيرش شرايط اشرف غنى به يك نتيجه برسند. دولت وحدت 
ملى به طالبان وعده داده كه اگر سالح خود را كنار بگذارد و تبديل به يك حزب 
سياسى شود، عالوه بر تأمين امنيت آن ها، مناطق پشتونشين را نيز در اختيار اين 

گروه قرار خواهد داد؛ اتفاقى كه تنها گذر زمان مشخص كننده آن است.
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روزنامه هاى جهان

اكونوميست
اكونوميســت،  هفته نامــه 
چــاپ انگليس بــا طراحى 
بــر روى جلد،  جالب توجه 
آمريكا  سياست هاى خارجى 
و رئيس جمهور اين كشــور 
يعنى دونالــد ترامپ را مورد 
انتقاد قرار مى دهد. اين مجله 
با الگو گرفتن از يك سلبريتى 

معروف آمريكايى، ترامپ را سوار بر گوى تخريبگر بسيار بزرگى 
نشــان مى دهد كه بى خيال از عواقب آن در حال تاب بازى بر 
اين گوى است. اكونوميست مقاله اى نيز در مورد شركت چينى 
شــيائومى منتشر كرده و سياســت هاى در پيش گرفته شده 
توسط اين شــركت عمدتاً توليد كننده موبايل را تغييردهنده 

قواعد قديمى تجارت مى داند.

نيويورك تايمز
روزنامه نيويورك تايمز، چاپ 
آمريكا در گزارشــى به ديدار 
سران هفت كشور صنعتى در 
كانادا و اختالف شديد آمريكا 
با ديگــر كشــورها در مورد 
اقتصادى پرداخته  بحث هاى 
كه موجب شــد ترامپ سند 
مربوط به اين نشست را امضا 

نكند. ايــن روزنامه عكس اصلى روى جلد خود را نيز به ديدار 
رهبران اين كشورها اختصاص داده كه شكل قرارگيرى مركل، 
صدراعظم آلمان و ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در آن به خوبى 
اين اختالف ها را بيان مى كند. اين روزنامه همچنين مسئوالن 
آمريكايى را به نداشــتن تمركز بر مباحث علمى و همين طور 

گوش ندادن به انتقادها متهم كرد.

اشپيگل
هفته نامه اشپيگل، چاپ آلمان 
در مقاله اى با عنوان «من مردم 
هستم» نگاهى به سبك جديد 
پرداخته  جهــان  در  رهبرى 
اســت. اين مجله با روى جلد 
بردن عكــس رهبرانى مانند 
آمريكا،  رئيس جمهور  ترامپ 
روسيه،  رئيس جمهور  پوتين 

اردوغان رئيس جمهور تركيه و ژى جى پينگ رئيس جمهور چين، 
آن ها را رهبرانى اوتوكرات يا يكه ســاالر لقب داده كه دنيا را وارد 
نسل چنين رهبرانى كرده است. اشپيگل همچنين در مقاله اى 
شــرايط تيم ملى آلمان در آســتانه جام جهانى را مورد بررسى 
قــرار داده و نگرانى هاى خود را در خصوص عملكرد اين تيم در 

بازى هاى تداركاتى بازتاب مى دهد.
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پيشخوان/  امير محمد سلطان پور

طالبان اعالم كرد، 
اعضاى اين گروه در 
آتش بس سه روزه 
در ايام عيد سعيد 

فطر به نيروهاى 
امنيتى افغان حمله 

نمى كنند

بــــــــرش

بادبادك كاغذى ابداع جديد جوانان فلسطينى براى مقابله با خشونت هاى رژيم 

حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان وليعهد امارت نشــين ابوظبى و محمد بن 

اســالمى فقط از نظر نظامى در حال تقويت خود اســت، اما حماس در صحنه 
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