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از آنجا كه كشور ما به لحاظ اقتصادى در حال وارد شدن به شرايط جديدى 
در ماه هاى آينده اســت، ضرورت دارد بايسته هاى شرايط جديد به درستى 
فهم و به نحو مقتضى عملياتى شود تا ميزان انطباق افكار عمومى با شرايطى 
كه در حال رقم خوردن هست هر چه بيشتر مناسب تر شود. براى اين منظور 

مى توان به ذكر چند نكته بسنده كرد...

مردم را در جريان تحريم ها بگذاريم 

نقدى بر رويكردهاى «مركز دايره المعارف بزرگ اسالمى» در گفت وگو با حجت االسالم پژمانفر

تحريف امام با تاريخ نگارى جناحى

 اقتصاد  خــروج ارز از اقتصاد ايران چه 
درقالب خروج از كشــور يا درپستوهاى 
خانگى وبالشــتك ها احتكار شــده باشد 
داراى تبعــات زيــادى بــراى اقتصادى 
است كه تشــنه ســرمايه گذارى است 
خروج واحتــكار ارز رويكرد ضد توليدى 

پيدا مى كند درصورتى كه مى توانســت 
درراستاى حمايت از توليد ورونق اقتصاد 
نقش معنادارى را ايفا كند. تصورش سخت 
اســت كه در چندماه 30 ميلياردالر ارز از 
كشور خارج شد وبراساس اظهارات برخى 
كارشناســان دالر خانگى هم بيش از 20 

ميليارددالر برآورد مى شــود كه فعالً در 
اقتصاد ايــران هيچ نقشــى ندارد.خروج 
ســرمايه زمانى اتفاق مى افتد كه فعاالن 
اقتصادى ارز ناشى از فعاليت تجارى خود 
را به كشــور وارد نكرده باشند، كه ظاهرا 
دولت با اعمال سياســت پيمان سپارى 

ارزى بــه دنبال عدم خروج ارز از كشــور 
است. مقاصد سرمايه گذارى عمدتاً مكانى 
اســت كه سرمايه دسترسى به آن بيشتر 
باشد؛ به عنوان مثال امروزه كشور امارات 
متحده عربى به دست ايرانيان آباد شده و 

يا در بخشى از تركيه ....

 ............ صفحه 11

گزارش قدس از مراسم افطارى 
وحدت و مقاومت در مشهد

از چفيه اهدايى زنان 
فلسطينى تا  تصويرگرى 

شهيد رزان

 قدس از بى برنامگى دولت براى حمايت از سرمايه گذاران داخلى گزارش مى دهد 

 ............ صفحه 2 ............ صفحه 7 ............ صفحه 5

 
سوغات زائران رضوى بهتر است 

يك كاالى ايرانى باشد

 اخبار   توليت آســتان قدس رضوى در ديدار جمعى از بازاريان، حجت االسالم رئيسى در ديدار بازاريان و فعاالن اقتصادى مشهد:
كسبه و فعاالن اقتصادى مشهد گفت: مسئله زائر و مجاور يا خادم 
و مخدوم يك فرهنگ اصيل و تنيده با نام مشــهد مقدس است. 
رافت امام رضا(ع) بايد در وجود همه كسانى كه به عنوان خادم و 

مخدوم در شعاع نورانيت آن حضرت قرار دارند، جلوه داشته باشد.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى ادامه داد: معموال زائرانى كه به 
مشهد مقدس مشرف مى شوند، هنگام بازگشت به شهرهاى خود، 

 ............ صفحه 2سوغات خريدارى مى كنند، سوغات زائر بهتر...

 ............ صفحه 4

براى بازى 
ايران- اسپانيا مى روم

مادران بوشهرى 
الاليى  ضد انگليسى مى خواندند

حزب اهللا از «حزب مقاومت» به 
«دولت مقاومت» لبنان تبديل شد

13 14 2
«دولت مقاومت» لبنان تبديل شد

دايى: گفت و گو با سيد قاسم ياحسينى به مناسبت آغاز قيام مردم تنگستان سرلشكر سليمانى:

:امام على
هر گاه خدا خير 

بنده اى را بخواهد، 
به او ميانه روى 
و حسن تدبير 

الهام فرمايد و از 
سوءتدبير و اسراف 

به دورش دارد. 
 غررالحكم- ص 291
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هشدار سخنگوى وزارت خارجه 
اون» و «ترامپ» در آستانه ديدار «

كره شمالى مراقب 
بدعهدى آمريكا باشد

 ............ صفحه 2

قدس چالش هاى عملى شدن 
سياست افزايش جمعيت را 

بررسى مى كند

صرف بودجه جمعيت 
براى مخارج 

جارى دستگاه ها



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 22 خرداد 1397 27 رمضان 1439 12 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8706 

اخبار روزنامـه صبـح ايـران

كنايه ظريف به كشورهاى غربى با مقايسه گروه 7 و سازمان همكارى شانگهاى    مهر: وزير خارجه كشورمان  در توييتى ديدارهاى صورت گرفته در حاشيه نشست سازمان همكارى شانگهاى را 
«سازنده» توصيف كرد و گفت: اين نشست سرعت تغيير جهان را نشان داد.  محمد جواد ظريف در توييت ديگرى نوشت: «در حالى كه اعضاى گروه 7 در كبك مشغول سر و كله زدن با هم بودند و تالش بى نتيجه اى 

براى راضى كردن عهدشكن ارشد داشتند، نشست سازمان همكارى شانگهاى در كينگدائو جلوه اى كامالً متفاوت داشت: همكارى محترمانه ميان ملت هاى متعهد به چندجانبه گرايى».

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

 قدس/  آرش خليل خانه  سخنگوى 
وزارت خارجه با اشــاره به سوابق آمريكا 
در نقض تعهدات بين المللى و تأكيد بر 
اينكه دونالد ترامــپ رئيس جمهور اين 
كشور شخصيتى است كه از پيمان هاى 
مختلف خارج شــده و اجــراى تعهدات 
كشــور خود در برابر ديگران از جمله در 
برجام را ناديده گرفته اســت، به مقامات 
كره شــمالى توصيه كرد با هوشــيارى 

كامل با آمريكا مذاكره كنند.
بهرام قاســمى در نشســت خبرى خود 
كه صبح ديروز برگزار شــد، افــزود: ايران 
عالقه مند به برقرارى صلح و ثبات در شبه 
جزيره كره است و از هر گامى كه بتواند به 
اين اهداف و تأمين رفــاه و امنيت در اين 
منطقه كمك كند اســتقبال مى كند، ولى 
ما به دليل تجربه، بدبينانه به رفتار آمريكا 
نگاه مى كنيم و ماهيت دولت و سياست هاى 
رئيس جمهور اين كشور به گونه اى نيست 
كه بتوان به نيات آن ها خوشبينانه نگاه كرد.

 نشست گروه 7 يك نقطه تاريخى بود
سخنگوى وزارت خارجه در مورد اختالف 
عميق ميان اعضاى گــروه 7 با آمريكا در 
نشســت اخير آن هــا و اين 
پرســش كه آيا اين موضوع 
امكان  نويدبخش  مى توانــد 
واشنگتن  بدون  برجام  ادامه 
و بدون مزاحمت اين كشور 
باشــد، گفــت: خوشــبين 
هستم كه بتوانيم در جهان 
امروز بدون حضــور آمريكا، 
همكارى هــاى برجامى را با 
ديگر شــركاى خــود انجام 
و  انتظــارات  البته  دهيــم؛ 
توقعات از شركاى ما در برجام 
و تعهدات آن ها سنگين است 
و بايد بتوانند نظــر ايران را 

جلب كنند.
قاسمى افزود: آنچه در گروه 
7 شاهد بوديم نشــانه و سمبلى است از 
آخرين تحوالت بين المللى و جهانى و اينكه 
كشورهاى مستقل جهان تحمل قلدرى، 
يكه تازى، خود شيفتگى و خودبزرگ بينى 
آمريكا را ندارند و به منافع ملت هاى خود و 
جهان فكر مى كنند و حاضر نيستند ديكته 

ديگران را بنويسند.
وى درباره روند مذاكرات با اروپا در مورد 
برجام هم عنوان كرد: مذاكرات در سطوح 
باال ادامــه خواهد يافــت، اتحاديه اروپا 
مجموعه بزرگ و با بروكراســى اســت و 

اگر عالقه مند است ايران در برجام بماند 
بايــد هر چه زودتــر و در كمترين زمان 
ممكن مكانيسم هايى را كه بتواند به انجام 
تعهدات برجامى اروپا در كنار روســيه و 

چين به نتيجه برسد، عملى كند.

 ديدار ظريف 
با وزيران خارجه 3 كشور اروپايى

بهرام قاسمى در پاسخ به پرسش خبرنگار 
قدس آنالين درباره صحت و ســقم اخبار 
رسانه هاى اروپايى در مورد ديدار ظريف با 
وزيران خارجه سه كشور اروپايى عضو برجام 
در روزهاى آينده، گفت: ديدار آقاى ظريف با 
همتايان اروپايى خود مى تواند در هفته هاى 
آينده برگزار شود و من اين موضوع را منتفى 
نمى دانم و هدف از آن رسيدن به يك جمع 
بندى با توجه به شرايط جديد و آنچه ايران 

از شركاى خود در برجام توقع دارد، است.
وى تصريــح كــرد: در نهايت جمع بندى 
الزم دربــاره چگونگى برخورد با برجام در 
تهران خواهد بود. اگر طرف مقابل بتوانند 
به تعهدات خود ادامه بدهنــد، در برجام 
خواهيم بود و اگر نتوانند تصميم ديگرى 

خواهيم گرفت. 

 روسيه موافق خروج ايران
 از سوريه نيست

ســخنگوى وزارت خارجه در مورد مواضع 
اخير روســيه و برخى تحليل ها كه حاكى 
از دور شدن اين كشــور از ايران در سوريه 

است، گفت: تا جايى كه به خاطر دارم اتفاق 
جديدى در روابط ما با مســكو در رابطه با 
سوريه نيفتاده و مواضع اين كشور در قبال 

دمشق و تهران روشن است. 
وى تأكيــد كرد: حضور ايران در ســوريه 
همان طور كه بارها اعالم شده به درخواست 
دولت اين كشور و با هدف مبارزه با تروريسم 
اســت و موفقيت هايى كه در چند ســال 
گذشته به دست آمده در همين راستاست 
و آنچه در رســانه ها مطرح مى شود، مورد 

تأييد نيست. 
وى درباره ادعاى نتانياهو مبنى بر توافق با 
اروپا دربــاره فعاليت هاى منطقه اى ايران و 
خروج تهران از سوريه خاطرنشان كرد: به 
صراحت نظر خود را بــه اروپا گفته ايم. ما 
در منطقه دنبال مبارزه با تروريسم و ايجاد 
ثبات و امنيت هستيم. فكر مى كنيم امنيت 
به سود همه اســت كه با مشاركت دسته 
جمعى به دســت خواهد آمــد. آن چيزى 
كه وجود دارد، جوســازى ها و جنگ روانى 
است كه از ســوى رژيم اشغالگر قدس رخ 
مى دهد تا با فرافكنى جنايات خود را تحت 

تأثير قرار دهد.

 رقابت و موازى كارى وجود ندارد 
بهرام قاسمى در پاسخ به پرسش خبرنگار 
ديگرى درباره ديــدگاه على اكبر واليتى 
مشــاور رهبر انقالب در امور بين الملل در 
مورد نگاه به شــرق و سفرهاى مكرر او به 
روسيه كه اين خبرنگار شمار آن را بيشتر از 

سفرهاى ظريف دانست، با بيان اينكه آقاى 
واليتى از شخصيت هاى سياسى كشور و 
داراى جايگاه بااليى اســت و تجربه بااليى  
دارد، اظهار داشــت: اينكه گفته مى شود 
تعداد سفرهاى ايشــان به روسيه بيشتر 
از ظريف بوده، آمار اشــتباهى است. آقاى 
واليتى ارتباط خوبى با وزارت خارجه دارند. 
من چنين نگاهى ندارم كه آقاى واليتى و 
ديگر مقامات نگاه تك  بعدى در خصوص 
مســائل داشته باشــند. اگر فكر مى كنيد 
رقابت و موازى كارى وجــود دارد، چنين 

چيزى نيست.

 تالش هاى مذبوحانه براى تخريب 
روابط تهران-بغداد

وى در واكنش به حمالت برخى رســانه ها 
در عراق عليه ايران پس از انتخابات پارلمانى 
اخير و به بهانه مسدود شدن رودخانه «زاب» 
روى عراق از ســوى ايران، گفت: نگاه ايران 
به عراق روشن است و عالقه مند به داشتن 
روابطى مطلــوب در حوزه هــاى مختلف 
هستيم. ما بايد روابط خوبى فارغ از دولت 
منتخب در عراق داشــته باشيم. اين رابطه 
دشــمنانى هم دارد كه تالش دارند در اين 
رابطه اختاللى ايجــاد كنند كه در پى آن 
شايد گاهى اوقات شــاهد برخى اقدامات 
ناپسند باشــيم. اما با شناختى كه از طرف 
عراقى داريم، فكر نمى كنم اين تالش هاى 
مذبوحانه تأثيرى بر روابط خوب دو كشور 

داشته باشد.

هشدار سخنگوى وزارت خارجه در آستانه ديدار «اون» و «ترامپ»

كره شمالى مراقب بدعهدى هاى آمريكا باشد

 دســتاوردها و مجاهدت هاى چندين ساله ملت مسلمان ايران  را  با پيمان هاى  خائنانه 
 به كام  دشــمن  ريختند و حاال مى گويند ترامپى كه  پيش او گدايى  كرديم،  درو غگوســت.  

9190008895
 ترامپ، ترزامى، مركل و ماكرون همه ســر و ته يك كرباس هستند و پرونده آنان در افكار 
عمومى ملت ايران سياه و منفور است، آقاى ظريف در مذاكراتى كه با تروئيكاى اروپايى برجام 
دارد بايد قاطعانه به آنان اعالم كند كه در جايگاهى نيستند كه براى نظام اسالمى و ملت ايران 
بايد و نبايد مشخص كنند و در اصل آنان متهمانى هستند كه بايد پاسخگوى سكوت خود در 

برابر عهدشكنى هاى مكرر شيطان بزرگ در برجام باشند.   9150000609 
 چــرا بعضى از روحانيون و ســخنوران مذهبى دســت از افراط و تفريــط برنمى دارند؟ 
برخى بدعت ها كه توســط اين افراد ايجاد مى شــود مردم را ازدين وحكومت دور مى كند. 

9150008863
 عذر بدتر از گناه شــنيده ايد؟ اگر جواب تان نه است لطفاً به جواب آقاى عليخانى مجرى 
برنامه تلويزيونى ماه عســل در مورد مصاحبه سؤال برانگيزش توجه كنيد كه گفته است 
آن برنامه به توصيه وزير بهداشــت انجام شده است؟ حال سؤال اين است كه مگر سازمان 
صدا و ســيما مســئول ندارد؟ اگر آقاى وزير دســتور داده بود كه خودت را در چاه بينداز 
اين كار را مى كردى؟ آيا اين تنش آفرينى و بحث درباره ســند 2030 كم اهميت اســت؟ 

 9150001735
 ضعيف ترين برنامه ماه عسل چند سال اخير امسال پخش شد. موضوعات اين برنامه هر 
روز تكرار شده و هيچ برگ برنده اى رو نمى شود و از همه بدتر اينكه مبلغ تفكر جناح خاصى 

هم شده است. 9360006158
  جا دارد در اين چند روز رســانه هاى گوناگون از مسئوالن مختلف سازمان انرژى اتمى 
و ديگر صاحب نظران دعوت كنند تا جدول زمانى و برنامه هاى خود را براى اجرايى كردن 
فعاليت هاى مربوط به 190 هزار ســو، سانتريفيوژها و مقدمات آن را تشريح كنند تا نحوه 

اجراى فرمان رهبرى معظم در اين زمينه روشن گردد. 9120003114 
 كاش روزى برســد كه با بهتر شــدن اوضاع كارى دوباره خنده را بر لب كارگران و ديگر 

هموطنان ببينيم.9350009683
 اگر مســئوالن و مديران به جاى حرف زدن و شعار دادن انرژى خود را در زمينه ميدانى 

بگذارند، بسيارى از مشكالت موجود به راحتى حل خواهد شد.9350001732
 چرا نمايندگان مجلس در انتخاب بازيكنان تيم ملى دخالت مى كنند؟ اگر به همين اندازه 
نگران مشكالت و مسايل حوزه هاى انتخابيه خود بودند، اكنون نصف مسايل مملكت حل 

شده بود. 9150003191
 هر گيگ اينترنت شركت همراه اول 5000 تومان است و اين در حالى است كه ايرانسل و 
رايتل 2گيگ را 5000 تومان مى دهد. چرا مخابرات بر اين گرانفروشى علنى نظارت نمى كند؟ 
از سوى ديگر بر خالف تبليغات همراه اول در بسيارى مواقع تماس و اينترنت اين شركت قطع 

و وصل مى شود. لطفاً مراجع ذى صالح رسيدگى كنند.9100003695
 رفتار بعضى از هموطنان تعجب آور اســت؛ شب در عزاى شهادت حضرت على(ع ) كه 
بايد ايشان را اسوه كاملى از نظم، قانون مدارى و انسان دوستى دانست قرآن بر سرگذاشته 
و استغفار مى كنيم اما همين كه سوار ماشين مى شويم همه چيز را فراموش كرده و با عدم 

رعايت قوانين حق الناس را زير پا گذاشته و باعث آزار مردم مى شويم.  9150008863
 از گزارش و گفت و گويى كه با حاجى ناظر داشتيد بسيار لذت بردم. من اين مرد پاك و 
مؤمن را مى شناسم و بارها شاهد ذبح گوسفند توسط ايشان بوده ام كه در هنگام انجام اين كار 
مدام قرآن تالوت مى كند. يكى از خوبى هاى ايشان پيشى گرفتن در سالم كردن به كوچك و 
بزرگ است. وقتى گزارش را خواندم گريه ام گرفت و به او غبطه خوردم كه چه سعادتى داشته 

كه مدتى را محضر امام(ره) بوده است.9150002291 
 بيكارى، گرانى، تورم، افزايش هزينه هاى زندگى براى ازدواج در كنار بى تدبيرى دولتمردان 
موجب شده است كه مردم با مشكالت زيادى مواجه شوند. مراجع و علماى محترم به داد 

مردم برسند.9150006419
 دين اســالم كامل ترين دين است. چطور آقاى روحانى كه خود لباس پيامبر را پوشيده 

جهان را به الگو گرفتن از اديان ديگر توصيه مى كند.9150002598

مردم را در جريان تحريم ها 
بگذاريم 

از آنجا كه كشــور ما به لحــاظ اقتصادى 
در حال وارد شــدن به شــرايط جديدى 
در ماه هاى آينده اســت، ضــرورت دارد 
بايسته هاى شرايط جديد به درستى فهم 
و به نحو مقتضى عملياتى شــود تا ميزان 
انطبــاق افكار عمومى با شــرايطى كه در 
حال رقم خوردن هســت هر چه بيشــتر 
مناسب تر شــود. براى اين منظور مى توان 

به ذكر چند نكته بسنده كرد؛ 
نكتــه اول: تجربه طوالنى تحريــم ايران در 
اقتصــاد، تا حــدودى فعــاالن اقتصادى و 
توده مردم را نســبت به تحريم كم يا بدون 
حساسيت كرده اســت كه اين امر مى تواند 
پيامدهاى زيانبارى را براى كشور داشته باشد.
درســت اســت كه در مقابله با تحريم هاى 
اقتصادى اقداماتى از سوى مسئوالن كشور 
به عمل مى آيد، اما به اين بدان معنا نيست 
كه تحريم هاى اقتصادى پيامدهاى زيانبار و 

منفى براى اقتصاد كشور نداشته باشد.
نبايد چنين باشد كه چون ما براى چندين 
دهه مشــمول تحريم بوده ايم، نســبت به 
پيامدهاى آن نوعى واكسينه شده باشيم و 
به عبارت ديگر با عادت كردن به يك امرى 
كــه در گذر زمان بر ما حاكم بوده اســت 
حساســيت هاى خودمان را نسبت به نقش 
و پيامدهاى مخرب تحريم از دست بدهيم.

نكته دوم: آن اســت كه معمــوالً دولت ها 
و نظام هاى سياســى به واســطه ضرورت 
جلوگيــرى از نوعــى نگرانــى در مردم و 
فعاالن اقتصــادى در نمايش واكنش ها و 
بيان مطالــب در خصوص تحريم به نوعى 
احتيــاط تمكين كرده اند و در نتيجه آنچه 
را كــه بايد و ضرورت دارد در اختيار مردم 
نگذاشــته اند كه مبادا نگرانى ناشى از آن 
موقعيت هاى ســخت، نوعى دستپاچگى و 
گرفتارى در جامعه ايجاد كند. اين رويه اى 
بوده است كه در گذشته حاكم بوده است.

نكته سوم: عقل حكم مى كند وقتى از مردم 
انتظاراتى داريم آن ها را نسبت به مسائلى كه 
وارد آن خواهند شــد واقف كنيم، تا آن ها با 
ايجــاد آمادگى در خود مطابق انتظاراتى كه 

در دوران تحريم از آن ها داريم، عمل بكنند.
واضح اســت كه وقوف نداشــتن مردم بر 
چگونگى شرايطى كه در حال رقم خوردن 
اســت نمى توانــد آن هــا را در اين حال 
براى مقاومت بايســته و اقدامات شايسته، 

آماده كند. 
با توجه به نكات ســه گانــه مذكور، به نظر 
مى آيد از اصلى ترين تكاليف مسئوالن كشور 
و قوا در سطوح مختلف، واقف كردن مردم به 
آنچه كه در حال رقم خوردن است و تشريح 
چگونگى هاى اقدامــات اقتصادى و تكيه بر 
داشته هاى داخلى كشور در چارچوب شرايط 
موجود اســت. مسئوالن بايد در فرصت هاى 
مقتضى نسبت به آگاه سازى افكار عمومى 
مبادرت كنند و اجازه بدهند تا مردم با توجه 
به شرايط تحريم ها و فشــارهاى اقتصادى 
كه در كشــور حاكم شده، بتوانند با آمادگى 
بيشترى براى مقابله با اين وضعيت تصميم 
گيــرى و خودشــان را به ســاز و برگ هاى 

مقاومت مجهز كنند.
همراهى مردم در حالــى كه وقوف كامل 
نسبت به سياســت هاى بلندمدت تحميل 
شده بر اقتصاد كشور دارند عبور از اين گذر 
سخت را براى مســئوالن راحت تر و آن ها 
را در اتخــاذ تدابير مناســب يارى خواهد 
كرد. به همان نســبت هرگونه كم كارى و 
يا احتياط بــى جا، در اين ارتباط مى تواند 
از عمــق مقاومت و اقدامات ضرورى مردم 
كم كند و تاوان اين كم شــدن مقاومت ها 
مى توانــد در مــواردى حتــى كمتــر از 

هزينه هاى برخى از تحريم ها نباشد.

خبر
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يادداشت روز

دكتر حسن سبحانى 
اقتصاددان 

صداى مردم   

خبــــــر

حجت االسالم رئيسى در ديدار بازاريان و فعاالن اقتصادى مشهد:
سوغات زائران رضوى بهتر است يك كاالى ايرانى باشد

آستان: توليت آســتان قدس رضوى در ديدار 
جمعى از بازاريان، كســبه و فعــاالن اقتصادى 
مشــهد گفت: مســئله زائر و مجاور يا خادم و 
مخدوم يك فرهنگ اصيل و تنيده با نام مشهد 
مقدس اســت. رافت امام رضا(ع) بايد در وجود 
همه كسانى كه به عنوان خادم و مخدوم در شعاع 
نورانيت آن حضرت قرار دارند، جلوه داشته باشد.

حجت االسالم و المسلمين رئيسى ادامه داد: معموال زائرانى كه به مشهد مقدس مشرف 
مى شوند، هنگام بازگشت به شهرهاى خود، سوغات خريدارى مى كنند، سوغات زائر بهتر 

است كه يك كاالى ايرانى و مناسبتر با شان و فرهنگ زيارت باشد.
او ادامه داد: آســتان قدس رضوى ظرفيت هايى براى كاالهاى توليدى ايجاد كرده است 
اما بازاريان و فعاالن اقتصادى هم در حمايت از كاالى ايرانى و ترويج سوغاتى متناسب با 

شان فرهنگ رضوى نقش بسزايى دارند.
رئيســى افزود: ما هر كســى را كه به بارگاه حضرت رضا(ع) مشرف مى شود، از مبدا تا 
مبدا زائر مى دانيم بنابراين بايد شــرايط زيارت را از مبدا براى همه عاشقان به حضرت 
رضا(ع) تسهيل كنيم. اگر زيارت براى زائر سهل شود، همه اعضاى خانواده از تكرار سفر 
به مشهد در طول سال استقبال مى كنند. بايد با ايجاد بسترهاى الزم، امر زيارت را در 
تغذيه، ارتباطات، اقامت و... تســهيل كرد. در راستاى تحقق منويات رهبرى در منشور 
هفت گانه حكم انتصاب بنده به عنوان خادم آستان قدس رضوى، روزانه هزار نفر زيارت 
اولى به مشهد مشرف مى شوند و از اين طريق تاكنون 700 هزار زيارت اولى به مشهد 
آمده اند. اين افراد فقط به خاطر اينكه وسع مالى نداشتند از تشرف به حرم مطهر رضوى 

محروم بودند.
توليت آســتان قدس رضوى ادامه داد: در راســتاى اجراى منويات مقام معظم رهبرى 
مسئله اشتغال را دنبال مى كنيم، اگرچه ايجاد اشتغال مسئوليت دولت است اما به ميزان 
وســع خودمان، اقداماتى را مانند الى روبى قنوات و ارائه دام هاى سبك به خانواده هاى 
محروم روستايى دنبال مى كنيم. در تكميل اين اقدامات مى توان با حمايت از كارگاه هاى 

توليدى كوچك زمينه اشتغال زايى جوانان را فراهم كرد.

رئيس دادگاه هاى انقالب اسالمى تهران:
حكم اعدام 8 تروريست داعشى تأييد شد

ميزان: رئيس دادگاه هاى انقالب اســالمى تهران از تأييد حكم اعدام هشت تروريست 
وابســته به داعش كه در حمله تروريســتى به مجلس شــوراى اســالمى و حرم امام 
خمينى(ره) نقش داشــتند، خبر داد. حجت االسالم موسى غضنفرآبادى با اعالم تأييد 
حكم اعدام هشت تروريست وابسته به داعش كه در حمله تروريستى به مجلس شوراى 
اسالمى و حرم امام خمينى(ره) نقش داشتند، گفت: شعبه ديوان عالى كشور حكم شعبه 

15 دادگاه انقالب در خصوص هشت متهم وابسته به داعش را تأييد كرده است.
به گفته غضنفرآبادى، اين افراد به اتهام «معاونت در بغى مستوجب اعدام» از سوى شعبه 

15 دادگاه انقالب محاكمه و به اعدام محكوم شدند.
متهمان اين پرونده جزو تروريست هايى بودند كه خرداد سال گذشته در حمله به مجلس  
شوراى اسالمى و حرم مطهر امام خمينى(ره) مشاركت داشتند كه در شعبه 15 دادگاه 
انقالب به رياست قاضى صلواتى محاكمه و به اتهام معاونت در افساد فى االرض مستحق 
اعدام شــناخته شدند. اين پرونده در مجموع 26 متهم دارد كه رسيدگى به پرونده 18 

متهم باقى مانده طى ماه هاى آينده انجام مى شود.

كميسيون اروپا خبر داد
مجوز وام خارجى براى شركت هاى اروپايى در ايران

 به روزرسانى شد
باشگاه خبرنگاران: كميسيون اروپا با صدور بيانيه اى قوانين مجوز وام خارجى براى 

اعضاى خود به منظور سرمايه گذارى در ايران را به روزرسانى كرد.
اتحاديه اروپا در راستاى پايبندى به برجام، قانون انسداد و مجوز وام خارجى كشورهاى 

عضو خود را به روزرسانى كرد.
كميســيون اروپا با صدور بيانيه اى در اين باره اعالم كرد: كميسيون با تصويب اين به 

روزرسانى نشان داد خواهان حفظ و پايبندى به توافق هسته اى 2015 با ايران است.
كميسيون اروپا همچنين متذكر شــد: در راستاى مجوز فعاليت سرمايه گذارى براى 
شــركت هاى اروپايى در ايران، مجوز وام خارجى بانك ســرمايه گذارى اروپا را به روز 
مى كند. اين اقدام به معنى الزام بانك سرمايه گذارى اروپا در حمايت مالى از طرح هاى 
اروپايى در ايران نبوده، اما در عين حال تصميم گيرى درباره اين سرمايه گذارى ها برعهده 

هيئت مديره بانك سرمايه گذارى اروپاست.

در نهايت 
جمع بندى الزم 
درباره چگونگى 
برخورد با برجام در 
تهران خواهد بود. 
اگر طرف مقابل 
بتوانند به تعهدات 
خود ادامه بدهند، 
در برجام خواهيم 
بود و اگر نتوانند 
تصميم ديگرى 
خواهيم گرفت

بــــــــرش

حجت االسالم و المسلمين رئيسى ادامه داد: معموال زائرانى كه به مشهد مقدس مشرف 

شماره پيامك: 30004567

سرلشكر سليمانى:

حزب اهللا از «حزب مقاومت» به «دولت مقاومت» لبنان تبديل شد

خبر

 سپاه نيوز  فرمانده نيروى قدس سپاه با اشاره به انتخابات 
اخير لبنان گفت: حزب اهللا براى اولين بار 74 كرسى از 128 
كرسى پارلمان لبنان را مال خود كرد و از يك حزب مقاومت به 

دولت مقاومت لبنان تبديل شد.
سردار سرلشكر قاسم سليمانى در ســخنانى درباره انتخابات 
اخير لبنان، اظهارداشت: انتخابات اخير لبنان يك رفراندوم بود. 
اين انتخابات در شــرايطى صورت گرفت كه همه حزب اهللا را 
در دخالت در امور ســوريه، لبنان، عراق، يمن و منطقه متهم 

مى كنند.
وى تأكيد كرد: كشــورهاى عربى و شوراى همكارى، سعودى 
و كشــورهاى نادان كه نادان هــا و نابخردها بــر آن ها حاكم 
هســتند، نظيف ترين و با افتخارترين جريان اســالمى را جزو 
اليحه تروريســم قرار دادند و اســم هايى كه نشــاط در قلب 
مســلمان ها ايجاد مى كند، مثل نام سيد حسن نصراهللا، را در 
كنار تروريســت ها قرار دادند، كسى كه در دفاع از عالم عربى، 

مهم ترين دشمن عالم عربى را شكست داد.

فرمانده نيروى قدس سپاه با اشاره به تبليغات دشمنان گفت: 
هركس كه با جريان حزب اهللا بود، اعم از ســنى و غيرسنى را 
مــزدوران ايران، ناميدند. انتخابات لبنان زير بار اين آوار و 200 

ميليون دالر پولى كه سعودى صرف كرد، برگزار شد.
وى افزود: كرمان خودمان 10، 15 برابر بزرگ تر از لبنان است 
و خرج كردن 200 ميليون دالر در يك محيط كوچك در يك 
محدوده زمانى كوتاه، كار ساده اى نيست. اما نتيجه چه شد؟ نفر 
اول شــهر بيروت براى اولين بار در تاريخ لبنان يك شخصيت 

منتسب به حزب اهللا و البته شيعه شد.
سردار سليمانى همچنين تصريح كرد: حزب اهللا براى اولين بار 
74 كرســى از 128 كرسى پارلمان لبنان را مال خود كرد و از 
يك حزب مقاومت به دولت مقاومت لبنان تبديل شــد و اين 

پيروزى خيلى بزرگى است.

فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا:
فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس 

آماده بهره بردارى است
تسنيم: فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا سپاه گفت: فاز دوم 

پااليشگاه ستاره خليج فارس آماده بهره بردارى است.
سردار عباداهللا عبداللهى در حاشيه جلسه ستاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى در جمع خبرنگاران گفت: قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا در 
حوزه هاى آب، نفت و گاز حدود 40 پروژه را تعريف كرده كه افزون 
بر 120 هزار ميليارد تومان اســت كه با توكل بر خداوند متعال 
بنا داريم اين پروژه ها را به اتمام برســانيم. وى افزود: البته برخى 
از اين پروژه ها به اتمام رســيده است. مثالً در حوزه نفت، فاز دوم 
پااليشگاه ستاره خليج فارس آماده بهره بردارى است و همچنين 
فازهــاى 22، 24 و 13 هم به همين ترتيب در آينده نزديك به 
اتمام مى رسد. از سوى ديگر حدود 2500 كيلومتر خط نفت و گاز 
است كه به اتمام رسيده است. سردار عبداللهى درباره پروژه هايى 
كه در حوزه آب توسط اين قرارگاه در حال انجام است، گفت: طرح 
جمع آورى روان آب هاى غرب كشور تا پايان سال به اتمام مى رسد 
كه از ابرپروژه هاى آبى است و در سطح كشور در حال انجام است.

فــارس: رئيس دفتر سياســى حمــاس در گفت وگو با يك 
خبرگزارى روســى، با اعالم اينكه ايران كشــورى محورى و 
مهم در منطقه است، افزود اين جنبش از هيچ محور عربى يا 

منطقه اى عليه محورى ديگر در منطقه حمايت نمى كند.
«اســماعيل هنيه» در خصوص حمايت ايران از حماس گفت: 
ايران نقشى محورى در منطقه دارد و روابط با اين كشور، بُعدى 
راهبردى دارد؛ تهران در راستاى منافع ملت فلسطين و مقاومت 
قهرمان آن بسيار كار كرده است و امروز مى توانيم بگوييم رابطه 

با ايران در مرحله اى پيشرفته و عالى است.
وى ادامه داد: حماس مى خواهد خودش را از مشكالت داخلى 
در ســوريه دور نگه دارد و شرايط عينى منجر به روابط فعلى 
ميان حماس و دمشق شده اســت. ما رابطه با سوريه را قطع 
نكرديم اما مجموعه اى از شــرايط، رابطه كنونى را شكل داد؛ 
سوريه را كشورى برادر مى دانيم كه دائماً در كنار ملت فلسطين 

ايستاده است.

مهر: ســخنگوى دولت گفت: با توجه به تهديدهاى جدى در 
خصوص استمرار و گسترش تحريم ها از سوى آمريكا، براى بى 
اثر و يا كم اثر كردن تحريم ها تدابير مناسبى را اتخاذ كرده ايم.

محمدباقر نوبخت در حاشيه جلســه ستاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى، اظهارداشت: براى اجرايى كردن سياست هاى اقتصاد 
مقاومتى، 56 طرح و 200 پروژه تعريف كرديم كه اگر اجرايى 
شود مى توانيم به سياست هاى ابالغى اقتصاد مقاومتى دست 

پيدا كنيم.
وى افزود: در جلســه ديروز با توجه به تهديدهاى جدى كه در 
خصوص اســتمرار و گسترش تحريم ها از سوى آمريكا مطرح 
شد، براى بى اثر و يا كم اثر كردن اين تحريم ها تدابير متناسبى 
را اتخــاذ كرديم. محدوديت منابعى را كــه براى 200 پروژه و 
56 طرح داريم در شــرايط تحريم بررســى كرديم تا بتوانيم 
پروژه هايى را در اولويت قرار دهيم كه مردم عزيز كشــورمان 

كمترين درگيرى را با تحريم ها داشته باشند.

نوبخت خبر داداسماعيل هنيه:
روابط امروز حماس با ايران

 متمايز و پيشرفته است
تدابير مناسب براى بى اثر كردن 

تحريم هاى آمريكا

چهره خبر

در رمضان 97 صورت پذيرفت
دستگيرى 27 تروريست 

توسط وزارت اطالعات
ايرنا: ســربازان گمنام امام زمان(عج) 27 
نفر از اعضاى شــبكه تروريستى را كه قصد 
جنايت گسترده در ماه مبارك رمضان، بويژه 
شب هاى قدر و روز قدس داشتند، شناسايى 

و دستگير كردند.
به گــزارش پايــگاه اطالع رســانى وزارت 
اطالعــات، اين افــراد در راســتاى اهداف 
استكبار، قصد ناامن سازى ايران اسالمى و 
اجراى رشته عمليات تروريستى در تهران و 
چند شهر مهم را داشتند و با انتشار تصاويرى 
در فضاى مجازى، ملت شريف ايران اسالمى 
را بــه انتقام و قتل تهديد كرده بودند كه با 
هوشيارى سربازان گمنام امام زمان(عج) و 
همكارى مقامات قضايى و نيروهاى نظامى 
و انتظامــى، بويژه پليس فتــا، همگى آنان 
بازداشت شــدند. از اين شبكه تروريستى، 
مقادير زيادى سالح و مهمات شامل چندين 
قبضه اسلحه كالشــينكف، كلت، نارنجك 
جنگى، بمــب و تجهيزات ســاخت مواد 

انفجارى كشف و ضبط شده است.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

هفتمين دوره اردوى طلبه جوان و بصيرت سياسى برگزار مى شود     آستان: هفتمين دوره اردوى طلبه جوان و بصيرت دانشگاه علوم اسالمى رضوى، با حضور استادان و صاحبنظران مطرح كشورى به مدت 9 روز 
از تاريخ 17 تا 25 تير سال جارى در تهران برگزار مى شود. فعاالن عرصه فرهنگى - سياسى دانشگاه علوم اسالمى رضوى با در نظر گرفتن سرفصل هاى تعيين شده و ماهيت علمى - پژوهشى اين دوره، بايد با آمادگى مطالعاتى 

در اين اردو شركت كنند. عالقه مندان براى نام نويسى اوليه مى توانند تا پنجشنبه 31 خرداد ماه از ساعت 10:30 تا 13 به دفتر مطالعات تاريخ و انديشه سياسى اين دانشگاه به صورت حضورى مراجعه كنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
از ابتدا تا 25 ماه مبارك رمضان سال جارى صورت پذيرفت

پاسخگويى به بيش از 256 هزار تماس تلفنى در سامانه 
32020 حرم مطهر رضوى
اداره  رئيس  كاشانى:  قدس/مروج 
پاســخگويى به ســؤاالت دينى حرم 
مطهر رضــوى گفت: از ابتــداى ماه 
مبارك رمضان ســال جــارى تا روز 
بيســت و پنجم اين ماه بيش از 256 
هزار تماس تلفنى در ســامانه تلفنى 
32020 حرم مطهر رضوى ثبت و به 

آنان پاسخ داده شده است.
حجت االسالم والمسلمين مهدى حسن زاده در گفت وگو با خبرنگار قدس اظهار داشت: 
مطابق آمار ثبت شده، از ابتداى ماه مبارك رمضان سال 1397 تا روز بيست و پنجم اين 
ماه 256 هزار و 852 تماس تلفنى در سامانه تلفنى 32020 حرم مطهر امام رضا(ع) ثبت 
شده است كه از اين تعداد حدود 123 هزار و 353 تماس توسط كارشناسان پاسخگويى 
به سؤاالت شرعى برادران و حدود 108 هزار و 27 تماس نيز توسط كارشناسان خواهر 

در زمينه سؤاالت شرعى پاسخ داده شده است.
وى افــزود: همچنين حــدود 25 هزار و 472 تماس نيز در زمينه ســؤاالت اعتقادى، 

مشاوره اى و... بوده كه توسط كارشناسان مربوط به آنان پاسخ داده شده است.
رئيس اين اداره خاطرنشان كرد: مطابق آمار اعالم شده مى توان گفت كه روزانه به طور 
ميانگين حدود 11 هزار تماس با سامانه تلفنى 32020 حرم مطهر رضوى در مدت اشاره 

شده برقرار شده است.
وى در زمينه تعداد مراجعه كنندگان به دفاتر پاسخگويى به مسائل شرعى حرم مطهر 
امام هشتم(ع) از تاريخ اول لغايت بيست و پنجم ماه مبارك رمضان سال جارى نيز 
تصريح كرد: در اين مدت حدود 12 هزار از برادران زائر و مجاور با مراجعه به هفت 
دفتر پاســخگويى به مسائل شرعى و حدود 14 هزار نفر از خواهران زائر و مجاور با 
مراجعه به 6 دفتر پاسخگويى به مسائل شرعى حرم مطهر رضوى به طور حضورى و 
مستقيم جواب پرسش هاى شرعى خود را از سوى كارشناسان برادر و خواهر مربوط 

دريافت كرده اند.
حجت االسالم حسن زاده تأكيد كرد: عالوه بر اين در زمينه پاسخگويى به پرسش هاى 
پيامكى زائران و مجاوران در ايام ماه مبارك رمضان (در مدت زمان اشــاره شده) حدود 
39 هزار و 532 پيامك به سامانه پيامكى 30002020 حرم مطهر رضوى از سوى زائران 
و مجاوران ارسال شده است كه توسط كارشناسان مربوط به آنان پاسخ داده شده است.

وى يادآور شد: همچنين در اين مدت حدود 1000 نفر از زائران و مجاوران به هفت دفتر 
مشاوره وقف و نذر رضوى مستقر در حرم مطهر حضرت ثامن الحجج(ع) مراجعه و توسط 

كارشناسان اين دفاتر خدمات الزم به آنان ارائه گرديده است.

مدير مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى خبر داد
برگزارى اولين دوره تربيت  مربى حفظ جزء 30 قرآن كريم

آستان: مدير مركز قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى از برگزارى اولين 
دوره تربيت مربى حفظ جزء 30 قرآن كريم ويژه مربيان مهدالرضا(ع) خبر داد.

حجت االســالم مســعود ميريان با بيان اينكه رهبر معظم انقالب اسالمى به ضرورت 
تربيــت 10 ميليون حافظ قرآن كريم براى زمينه ســازى تدبر در قرآن تأكيد فراوانى 
دارند، بيان كرد: مركز امور قرآن كريم سازمان فرهنگى آستان قدس رضوى در راستاى 
مطالبه رهبرى با برگزارى اولين دوره تربيت مربى حفظ جزء 30 قرآن كريم ويژه مربيان 
مهدالرضا(ع) تالش دارد تا در تربيت حافظان قرآن از دوران كودكى نقش مهمى ايفا كند.
وى با بيان اينكه اين دوره تربيت مربى با حضور استاد احمدرضا حسنى در دو دوره برگزار 
خواهد شــد، ابراز كرد: دوره اول از شنبه 19 خرداد آغاز و تا 23 خرداد ادامه دارد. دوره 

دوم نيز از 27 تا 31 خردادماه برگزار خواهد شد.
حجت االسالم ميريان با بيان اينكه بيش از 250 مربى مهدالرضا(ع) در اين دوره ها شركت 
دارند، اظهار كرد: مباحث تدريس شده در اين كالس ها به عنوان سرفصل هاى آموزشى 

سال تحصيلى 98-97 براى كودكان ارائه مى شود.
وى افزود: اين دوره از كالس ها در دبيرســتان دخترانه امام رضا(ع) واقع در بلوار سجاد 

برگزار خواهد شد.

خـــبر

 آستان   مدير شبكه جهانى امام رضا(ع) 
از افزايش برنامه هاى اين شبكه در ايام ماه 

مبارك رمضان خبر داد.
محمد امين توكلى زاده با ابراز خرسندى 
از اينكه امسال براى اولين بار صدا و تصوير 
حرم مطهــر رضوى در ايام مــاه مبارك 
رمضــان به صورت زنده براى شــيفتگان 
و ارادتمنــدان روزه دار حضــرت رضا(ع) 
در كشــورهاى مختلف پخش شده است، 
گفت: در رمضان امسال با افزايش ساعت 
برنامه هاى شبكه جهانى امام رضا(ع) توفيق 
يافتيم تا مدت زمان بيشترى را نسبت به 
ديگر ايام سال مخاطبان اين شبكه را از راه 

دور ميهمان سفره حضرت رضا(ع) كنيم.
وى با بيان اينكه زبان اصلى اين شــبكه 
عربى است و در تمامى ايام سال به مدت 
سه ســاعت به پخش برنامه مى پردازد، 
افزود: اين شبكه كه عضو اتحاديه راديو 
و تلويزيون هاى جهان اســالم نيز هست 
و هم اكنون مراحل پخش آزمايشــى را 
مى گذراند، از طريق ماهواره نايل ســت 
براى كشــورهاى غرب آســيا و شمال 

آفريقا قابل دريافت است.
توكلى زاده با اشــاره بــه ضبط و پخش 
برنامه هاى مختلف اين شــبكه وابسته به 

آســتان قدس رضوى در 
ايــام ماه رمضــان گفت: 
ابتداى  از  شــبكه  ايــن 
ماه رمضــان با پخش دو 
از  قــرآن كريم  ترتيــل 
صحن انقالب اسالمى در 
نوبت صبــح و رواق امام 
خمينى(ره) در نوبت بعد 

از ظهر به صورت زنده، پخش نماز جماعت 
صبــح از حرم رضــوى، توليــد و پخش 
آيتم هاى بيــن برنامــه اى و پخش 120 

ســاعت برنامه توليدى از 
ابتداى ماه مبارك رمضان 
ميهمــان مخاطبــان اين 
شبكه از بارگاه منور رضوى 

بوده است.
وى پخــش ويــژه برنامه 
ضيافــت الكريم را از ديگر 
شــبكه  اين  برنامه هــاى 
عنــوان كرد كه با هدف معرفت افزايى هر 
چه بيشتر در ميان شيفتگان اهل بيت(ع) 
و با موضوع تدبر در قرآن و تاريخ اسالم هر 

شب از ساعت 23:30 و به مدت 90 دقيقه 
بر روى آنتن مى رود و تا پايان ماه رمضان 

نيز ادامه خواهد داشت.
وى ادامــه داد: برنامه ضيافــت الكريم با 
حضور كارشناسان مذهبى همچون آيت اهللا 
حيدرى، شيخ سامرحريرى، شيخ عامر و 
اجراى محمد تميمى و شاعران و مداحان 

عرب زبان در حال پخش است.
مدير شــبكه جهانى امام 
ويژه  افزود:پخش  رضا(ع) 
قدر،  شب هاى  برنامه هاى 
پوشش مراسم حرم مطهر 
و  كامل  به صورت  رضوى 
زنده  ارتباط هاى  و  زنــده 
با حرم حضــرت على(ع) 
در نجــف و حــرم امــام 
در  كربال  در  حســين(ع) 
حيــن برنامه هــا از ديگر 
اين شــبكه در  اقدام هاى 
رمضان  مبــارك  ماه  ايام 

بوده است.
توكلى زاده با اشــاره به اهميت و جايگاه 
روز جهانى قدس، پخش 14 آيتم توليدى 
ويژه روز قدس را از فعاليت هاى اين شبكه 

عنوان كرد.

مدير شبكه جهانى امام رضا خبر داد

 آيا كمك بــه ازدواج جوانان يك حســنه افزايش پخش برنامه هاى شبكه جهانى امام رضا  در رمضان امسال
ماندگار نيست؟ بايد آستان قدس با كمك مردم 
و نهادهــاى خيريه در زمينه اختصاص وقف و 

نذر به اين موضوع كمك كند.
09170007487
 آســتان قــدس بايد با همــكارى دولت و 
شــهردارى ها جهت جذب توريســم مذهبى 

بيشتر تالش كند.
09190002204
 بــا توجه به اين توصيه كه مردم به خاطر 
محيط زيســت كمتر از پالستيك استفاده 
نماينــد، از آســتان قــدس تقاضامنديم به 
جاى پالستيك دادن، براى كفش ها از كاور 

استفاده كند.
09010001913
 جوانــان اميــد كشــور هســتند. لطفاً 
برنامه هــاى آســتان قدس بــراى جوانان و 

خانواده ها را تقويت كنيد.
09360009490
 با ســپاس از خدمات آســتان قــدس، در 
شب هاى قدر رانندگان سرويس هاى ون رايگان 
برخوردى نامناسب با زائران داشتند و طورى 
رفتار مى كردند كه انــگار به اجبار به اين كار 
گمارده شدند! سال پيش هم دقيقاً شاهد اين 
اتفاق بوديم و متأسفانه يك نفر ناظر و پاسخگو 
جهت سامان اين ســرويس دهى نبود و اين 
موضــوع در صداى مردم چاپ هم شــد ولى 
متأسفانه ظاهراً فقط مردم پيام ها را مى خوانند!
09330000182
 حرم مطهر بخيل شده درشب قدر آب براى 

خوردن نبود، چرا؟
09350005207
 افرادى كه متقاضى خادمى حضرت هستند، 
چطور مى توانند از اين افتخار بهره مند گردند؟ 

لطفا راهنمايى كنيد.
09360007422
قدس: عالقه مندان مى توانند به سامانه ثبت نام 
خادميارى حرم مطهر رضوى در پرتال آستان 
قدس رضوى به آدرس aqr.ir مراجعه كرده و 
در چارچوب هاى تعيين شده، نام نويسى كنند.

صداى مردم

زبان اصلى
 شبكه جهانى
  امام رضا 

عربى است و در 
تمامى ايام سال به 

مدت سه ساعت 
به پخش برنامه 

مى پردازد

بــــــــرش

اداره  رئيس 
پاســخگويى به ســؤاالت دينى حرم 
مطهر رضــوى گفت: از ابتــداى ماه 
مبارك رمضان ســال جــارى تا روز 

هزار تماس تلفنى در ســامانه تلفنى 
 حرم مطهر رضوى ثبت و به 

 3000737277
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مدير عامل مؤسسه درمانى اين آستان خبر داد

بهره مندى 3 هزار نفر از خدمات مؤسسه درمانى آستان قدس رضوى در شب هاى قدر

خبر

آستان: سه هزار و 200 زائر و مجاور حرم مطهر امام هشتم(ع) 
از خدمات مؤسســه درمانى آستان قدس رضوى در شب هاى 

قدر بهره مند شدند.
مدير عامل مؤسسه درمانى آستان قدس رضوى با اعالم اين خبر 
گفت: افزون بر 1550 نفــر از خدمات درمانى پايگاه هاى ثابت و 
موقت فوريت هاى پزشكى حرم مطهر رضوى و بيش از 1650 نفر 
از خدمات اورژانس و تزريقات دارالشفاى امام رضا(ع) در شب هاى 

پرفضيلت قدر استفاده كردند.
دكتر ناصر سرگلزايى با اشاره به اينكه شب بيست و يكم ماه مبارك 
رمضان بيشترين تعداد مراجعان را در مجموع داشته است، ادامه 

داد: در اين ايام دو بيمار نيز با انجام اقدامات پزشــكى CPR احيا 
شدند و به زندگى بازگشتند.

وى افزود: همچنين دكتر عليرضا عسگرى؛ مديركل دفتر نظارت و 
اعتباربخشى امور درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى 
كشور، دكتر على مشكينى؛ معاون فنى مديركل اين دفتر، دكتر 
شاپور بديعى؛ معاون درمان دانشگاه علوم پزشكى مشهد و دكتر 
رضا وفايى نژاد؛ مدير حوادث و فوريت هاى پزشكى اين دانشگاه در 
قالب گروهى از خدمات اين مؤسسه درمانى در شب  بيست و يكم 

ماه مبارك رمضان بازديد كردند.
سرگلزايى بيان كرد: اين گروه از مركز مجهز فوريت هاى پزشكى 

صحن هدايت حرم مطهر رضوى و بخش هاى مختلف دارالشفاى 
امام رضا(ع) مانند بخش دياليز، آزمايشــگاه، راديولوژى و...، ديدن 
كردند و با امكانات اين مؤسسه و چگونگى خدمات رسانى به زائران 

و مجاوران از نزديك آشنا شدند.
مدير عامل مؤسسه درمانى آستان قدس رضوى گفت: با توجه به 
حضور چشمگير شيفتگان بارگاه ملكوتى امام هشتم(ع) در مراسم 
شب هاى قدر اين آستان مقدس، 32 پايگاه سيار اورژانس در كنار 
هشت پايگاه ثابت فوريت هاى پزشكى در اين شب هاى پر فيض در 
صحن ها و رواق هاى حرم مطهر برپا شد و جمعى از نيروهاى رسمى 

و داوطلب به خدمات رسانى مراجعان پرداختند.

آســتان قدس رضوى در 
ايــام ماه رمضــان گفت: 
ابتداى  از  شــبكه  ايــن 
ماه رمضــان با پخش دو 
از  قــرآن كريم  ترتيــل 
صحن انقالب اسالمى در 
نوبت صبــح و رواق امام 
خمينى(ره) در نوبت بعد 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

پايان قطعى اعتراضات كاميونداران  مهر: رئيس سازمان راهدارى گفت: با پيگيرى كارگروه بررسى مشكالت كاميونداران و رسيدگى به مطالبات آن ها، اعتراضات رانندگان كاميون به طور كامل به پايان رسيده و جابه جايى 
بار آغاز شده است. عبدالهاشم حسن نيا درباره پايان اعتراضات رانندگان كاميون گفت: پيرو جلساتى كه نمايندگان تشكل هاى كاميونداران با وزراى راه و شهرسازى و تعاون، كار و رفاه اجتماعى داشتند، اتمام اعتراضات را به 
همكاران و ديگر رانندگان ابالغ كردند با اين حال همچنان كه در برخى استان ها تعدادى از رانندگان به برخى موضوعات بخصوص هزينه حمل بار اعتراض داشتند دست از اعتراض كشيدند و فعاليت حمل و نقل بار را از سر گرفتند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r وفور گوشت قرمز در بازار
تسنيم:مسعود رسولى رئيس انجمن صنفى توليد و بسته بندى مواد پروتئينى كشور 
با بيان اينكه ران گوســفندى با قيمت هركيلو 43 هزار تومان و سردست 42 هزار 
تومان در فروشگاه هاى زنجيره اى عرضه مى شود، گفت: ميزان واردات گوشت قرمز 
و عرضــه آن به قيمت دولتى به حدى اســت كه نياز بــازار را تا چندين ماه آينده 

پاسخگوست.

خانه در تهران مترى 1/5 ميليون گران شد
اقتصاد: براساس بررسى ها از ارديبهشت ماه 1396 تا ارديبهشت ماه 1397 قيمت 
خانه در تهران مترى يك ميليون و 450 هزار تومان افزايش يافته اســت. ايسنا در 
اين باره نوشت ميانگين قيمت مسكن شهر تهران در ارديبهشت ماه 1396 مترى 
4 ميليون و 530 هزار تومان بود كه اين رقم در ارديبهشــت ماه 1397 به مترى 5 

ميليون و 980 هزار تومان رسيده است.

سكه 2/5 ميليون تومان شدند
اقتصاد- قيمت ســكه افسار پاره كرد. سكه طرح جديد درحالى ركورد 2ميليون و 
500هزار تومان را زد كه هنوز مشخص نيست بانك مركزى قصد ورود به اين بازار 
را دارد يا خير، سكه طرح جديد 491 هزار تومان، طرح قديم 360 هزار تومان و نيم 

سكه 212 هزار تومان حباب قيمتى دارد.

سالطين گرانى اعالم شدند
فارس: روند قيمتى 12 ماه اخير 24 قلم كاالى عمده معيشت خانوار نشان مى دهد، 
تحوالت قيمت ارز، نوسان اقتصادى و نگرانى از آينده به افزايش قيمت ها دامن زده 
اســت و قيمت ها هر روز تغيير مى كند. براســاس گزارش مركز آمار در ميان اقالم 
خوراكى، تخم مرغ ماشينى در يك سال با 55,6 درصد بيشترين افزايش قيمت، برنج 
خارجى درجه يك با 37,2 درصد، موز 36,8 درصد و گوشت گوسفند با 22 درصد 

در رتبه هاى بيشترين افزايش قيمت در يك سال اخير قرار مى گيرند.

پرداخت مرحله جديد سود سهام عدالت از نيمه اول تير
مهر:سازمان خصوصى سازى از پرداخت مرحله جديد سود سهام عدالت از نيمه اول 
تيرماه امســال خبر داد و گفت: از 31 خرداد به مدت دو هفته سامانه سهام عدالت 

براى ثبت شماره شبا از دسترس خارج مى شود.

مزدا و هيونداى مثل پژو قرارداد با ايران را زير گرفت
خانه ملت: ولى ملكى عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس، گفت: جايگزين هايى 
براى خودروهاى اروپايى توسط توليدكنندگان داخلى پيش پينى شده كه بخشى از 
آن چينى است، بهمن موتور در حال حاضر هاوال را جايگزين مزدا كرده، ايران خودرو 
و ســايپا نيز از قبل پيش بينى الزم را داشته اند.گفتنى است پژو همكارى خود را با 

ايران خودرو و مزدا و هيونداى با گروه بهمن قراردادهاى خود را فسخ كردند.

حقوق باالى 5 ميليون كارمندان افزايش نمى يابد
تسنيم:غالمعلى جعفرزاده ايمن آبادى نماينده مجلس تأكيد  كرد كه در سال 97 
افرادى كه باالى 5 ميليون تومان حقوق مى گيرند، افزايش حقوق نخواهند داشــت 
و برخى گروه هاى درآمدى همانند وزرا و نمايندگان مجلس نيز مشــمول افزايش 

حقوق نمى شوند.

ثبت سفارش 20 ميليارد دالرى واردات در دو ماه امسال
فارس: خسروتاج معاون وزير صنعت گفت: دردو ماه ابتداى امسال، آمار ثبت سفارش 
در حدود 20 ميليارد دالر بوده كه نســبت به سال گذشته در اين مدت 8 ميليارد 

دالر بيشتر بوده است.

ذره بين

 اقتصاد  خــروج ارز از اقتصاد ايران چه درقالب 
خروج از كشور يا درپستوهاى خانگى وبالشتك ها 
احتكار شــده باشــد داراى تبعات زيــادى براى 
اقتصادى اســت كه تشنه ســرمايه گذارى است 
خروج واحتكار ارز رويكرد ضد توليدى پيدا مى كند 
درصورتى كه مى توانســت درراستاى حمايت از 

توليد ورونق اقتصاد نقش معنادارى را ايفا كند.
تصورش سخت است كه در چندماه 30 ميلياردالر 
ارز از كشــور خارج شد وبراساس اظهارات برخى 
كارشناسان دالر خانگى هم بيش از 20 ميليارددالر 
برآورد مى شود كه فعالً در اقتصاد ايران هيچ نقشى 
ندارد.خروج سرمايه زمانى اتفاق مى افتد كه فعاالن 
اقتصادى ارز ناشــى از فعاليت تجارى خود را به 
كشور وارد نكرده باشند، كه ظاهرا دولت با اعمال 
سياست پيمان سپارى ارزى به دنبال عدم خروج 

ارز از كشور است.

 مقاصد جذب سرمايه ايرانيان
مقاصد سرمايه گذارى عمدتاً مكانى است كه سرمايه 
دسترسى به آن بيشتر باشد؛ به عنوان مثال امروزه 
كشــور امارات متحده عربى به دست ايرانيان آباد 
شده و يا در بخشى از تركيه نيز همين اتفاق افتاده 
است. كشورهاى آسياى ميانه همچون گرجستان، 
ارمنستان و يا آذربايجان مقصد سرمايه هاى ايرانى 
است البته بخشى از ايرانيان در كشورهاى اروپايى 
و آمريكايى نيز ســرمايه گذارى هاى فراوانى انجام 
داده اند.موسوى الرگانى نماينده مجلس با بيان اين 
كه از اين 30ميليارد دالر 10ميليارد دالر تنها به 
يك كشور همسايه رفته است، گفت: اين در حالى 
است كه عمده اين پول ها صرف واردات بى رويه، 
قاچاق وتفريحات مى شود كه در اين زمينه برنامه 

ريزى و مديريت نداريم. 
اين عضو كميسيون اقتصادى مجلس ادامه داد: به 
عبارتى اين عده تمايل ندارند كه توليد در كشور 
رونق بگيرد در حالى كه اگر به توليد اهميت داده 
شــود وبراى مردم سودآورى توليد مشخص شده 
وباالتر برود ديگر ســرمايه ها به ســمت بازارهاى 

كاذب وبه خارج كشور نخواهد رفت. 
موسوى الرگانى با بيان اين كه دومين علت خروج 
سرمايه وســوداگرى دربازار ارز وسكه وطال عدم 
حمايت از بخش هاى توليدى است، تأكيد  كرد: به 

عنوان مثال 4سال است كه قانون رفع موانع توليد 
را تصويب كرده ايم به طورى كه اجراى كامل اين 
قانون مى توانست بسيارى از مشكالت كشور را رفع 
كند كه متأسفانه  به آن عمل نشد و به عنوان نمونه 
مــاده 20اين قانون كه به موضــوع وام هاى ارزى 
توليدكنندگان اختصاص داشت، مشخص وتعيين 
تكليف نشده اســت. وى خاطرنشان كرد: در يك 
مقطع قيمت ارز ســه برابر شد و توليدكنندگانى 
كه وام ارزى از بانك ها گرفته بودند نابود شــدند 
ونتوانستند بدهى خود را تسويه كنند واين موضوع 

تا كنون الينحل مانده است.

 نبود برنامه ريزى منسجم در اقتصاد كشور 
دبيركل خانــه اقتصاد ايران هم بــا بيان اين كه 
يكى از داليل خروج ســرمايه از كشــور به دليل 
نبود ثبات اقتصادى در داخل اســت خاطرنشان 
كرد: قطعاً خروج ســرمايه ها از كشور براى توليد 
واشتغال وصنعت و ســاير بخش ها ايجاد مشكل 
مى كند كه اين مســائل  به اين برمى گردد كه در 
كشــور برنامه ريزى منسجم ويكپارچه اقتصادى 
وجود ندارد تا مردم نيز ســرمايه خود را به سمت 
توليد وفعاليت هاى پربازده وسودآوراقتصادى كه به 
نفع اقتصاد كشــور است ببرند كه اتفاقاً براى حل 
همين موضوع بايد برنامه ريزى منسجم ويكپارچه 

دربخش اقتصاد انجام شود.
مسعود دانشمند با بيان اينكه ما تالش مى كنيم تا 
در سال حدود 5ميليارد دالر سرمايه جذب كنيم، 
اما آمارها نشان مى دهد كه ساالنه حدود 8ميليارد 
دالر ارز از كشور خارج مى شود، اظهارداشت: اين 
موضوع در حالى است كه اگر سرمايه هاى كشور 
بيرون نرود ما ديگر نيــازى به تالش براى جذب 

سرمايه گذارى خارجى نداريم.
وى با اشــاره به خطرات نقدينگى ســرگردان در 
كشــور تصريح كرد: يكى از داليل تشديد خروج 
ســرمايه وســوداگرى دربازارهاى داخلى كاهش 
ارزش پول ملى اســت و بــه عبارتى مردم وقتى 
مى بينند كه ارزش پول آن ها در حال كاهش است 
به دنبال بازارهاى آنــى وكاذب براى خلق ارزش 
وسود هستند وبه همين علت هم به سمت توليد 
كه ســود كمترى نسبت به بازارهاى كاذب مانند 
ارز وطال دارد، نمى آيند؛ بنابراين حفظ ارزش پول 

ملى هم بايد دردستور كارقرار گيرد.وى همچنين با 
تأكيد  بر اين كه بازده توليد بايد در كشور باال برود، 
تصريح كرد: دراين زمينه ما نياز به يك مديريت 
واحد اقتصادى براى عبور از مشكالت وحمايت از 

توليد داريم.
كارشــناس و تحليلگر بازار ســرمايه نيز بر لزوم 
تصويب قانونى تحت عنوان «حمايت از ســرمايه 
گذارى داخلى» براى جلوگيرى از خروج سرمايه ها 
از كشور تأكيد  كرد.محمد رضا آرام بنيار در گفت 
و گو با خبرنگارما با اشــاره به وجود «قانون جذب 
و حمايت از ســرمايه گذاران خارجى» تأكيد  كرد: 
بايد قانونى تحت عنوان «حمايت از سرمايه گذاران 
داخلى» نيز داشته باشــيم تا اگر فردى در داخل 
سرمايه گذارى كرد مطمئن باشد كه اصل و فرع 
ســرمايه اش مورد حمايت قرار مى گيــرد و دوم 
اينكه اگر تغيير قوانين و مقررات موجب آسيب به 
سرمايه هاى داخلى شد اين تضمين وجود داشته 

باشد كه توسط دولت جبران خواهد شود.
آرام بنيار افزود: مشــكل اينجاست كه در كشور 
فضاى ســرمايه گذارى داخلى به خاطر تغييرات 
خيلى زيــاد در مقررات ناامن شــده، همچنين 
هزينه هاى مختلف آن قدر بر گرده ســرمايه گذار 
فشار مى آورد كه سرمايه گذار هر لحظه رسيدن به 

اهدافش را سخت تر مى بيند.
اين كارشناس بازار سرمايه بيان كرد: تغييراتى كه 

در برابــرى نرخ ارز و ريال اتفاق مى افتد، تغييرات 
در قراردادهاى خــوراك و مواد اوليه، تغييرات در 
قيمت گذارى مواد اوليه يا قيمت گذارى فروش، 
بســيار زياد اســت، هيچ كدام از اين ها براى يك 
مدت معين قابل برنامه ريزى مشخص نيست به 
طورى كه بشود كه براى چند سال آينده اش برنامه 

ريزى كرد.
وى تأكيد  مى كند: اگر براى فردى حدود ســه يا 
چهار سال زمان ســرمايه گذارى و 5 تا 10 سال 
زمان برگشت ســرمايه اش باشد نمى تواند برنامه 
ريزى كند كه طى 10 ســال چه اتفاقاتى خواهد 

افتاد اين معضل بايد تعيين تكليف شود.

 لزوم تثبيت شرايط و شيشه اى شدن اقتصاد
وى تأكيد  كرد: مهم ترين عنصرى كه براى حفظ 
ســرمايه ها الزم است تثبيت شــدن شرايط و به 
تعبيرى شفاف و شيشه اى شــدن اقتصاد است، 
دولت بايد در برنامه هاى ســاالنه و پنج ساله خود 
مشخص كند كه مثال، ساالنه 10 درصد نرخ ارز را 
باال خواهد برد. در برخى موارد مثل تغيير خوراك 
گاز بايــد اعالم كند كه فرمول مشــخصى براى 
تغييرات خواهد داشــت و فرمولش را هم شفاف 

اعالم كند.
وى تصريــح كرد: يكى ديگر از موارد مهم مغفول 
اين است كه در فرهنگ كشور بايد به سرمايه گذار 

احترام گذاشته شــود و سرمايه را مقدس بدانيم، 
چــون فردى كه ميليارد هادالر ســرمايه گذارى 
در كشــور مى كند نهايت پنج درصد آن را صرف 
خــود و خانواده اش مى كند و 95 درصد ديگر اين 
سرمايه در خدمت عموم جامعه قرارگرفته و صرف 
ايجاد اشــتغال و توليد و باال رفتن سطح خدمات 
مى شود و به كنترل تورم كمك مى كند در نتيجه 

كار مقدسى است.

 پارك سرمايه ها در خارج از كشور 
وى با تأكيد  بر اينكه خروج حجم بزرگ مثل 59 يا 
30 ميليارد دالر سرمايه از كشور غيرمحتمل است 
تصريح كرد: اين آمار را تحت عنوان خروج سرمايه 
قبول نداريم، اما معتقدم چون قيمت ارز باال رفته 
ولى دولت سقف آن را محدود به قيمت مشخصى 
(4200)كرده است، برخى از فعاالن اقتصادى اين 
ارز را در حســاب هاى خارج از كشور خود پارك 
كرده اند تا وضعيت نوسانى ارز مشخص شود، پس 
اين ميزان سرمايه از كشور خارج نشده در حقيقت 
در خارج از كشور پارك شده و اگر شرايط را مساعد 
كنيم نه تنها از پارك خارج شده و برمى گردد، بلكه 
ميلياردها دالراز پول هاى ديگرى نيز كه در خارج 
از كشور پارك شده به داخل كشور سرازير مى شود.

 راه حل ها
درعين حال كارشناسان اقتصادى شدت افزايش 
خروج ســرمايه از ايران را يكــى از داليل مهم و 
تأثير گذار بر تشــديد بحران ارزى كشور قلمداد 
كرده و بدين جهت، سياســت جديد ارزى دولت 
براى بازگشــت ارز حاصل از صــادرات را اقدامى 
شايســته در بــازار ارزى كشــور دركنــار ثبات 
اقتصادى مى دانند. شايد دراين بين اعتماد سازى 
وتضمين ومشــوق هايى مى تواند ازخــروج ارز از 
كشــورجلوگيرى كند سياســت هاى حمايتى از 
بخش هاى توليدى با حذف موانع كسب وكار وبا 
هدف ايجاد فضاى رقابتى و سودآور مى تواند خروج 
سرمايه از كشــور را كاهش دهد همچنين براى 
دارندگان ارز نيز درنظر گرفتن سود به حساب هاى 
ارزى به عنوان يك سياست تشويقى و همچنين 
اعمال سياســت هاى تنبيهى درمورد احتكار ارز 

مى تواند پيش نهادهاى قابل اعتنايى باشد.

قدس از بى برنامگى دولت براى حمايت از سرمايه گذاران داخلى گزارش مى دهد

ميلياردها دالرسرمايه ايرانى پشت مرزها سرگردان است
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ارزش 19 هزار ميليارد تومانى بازار دارويى كشــور خانه ملت: محمد نعيم امينى فرد؛ نايب رئيس كميســيون بهداشــت و درمان مجلس، گفت: ارزش بازار دارويى كشور حدود 19 هزار 
ميليارد تومان اســت كه گردش مالى قابل توجهى دراين حوزه وجود دارد، درحال حاضر وابســتگى به ميزان 70 درصد به مواد اوليه دارويى وجود دارد؛ يعنى حدود 800 ميليون دالر ســاالنه صرف 

مواد اوليه توليد دارو مى شود، اما با توجه به زيرساخت هاى قابل قبول درحوزه دارو ارزش افزوده به نسبت قابل توجهى دراين بخش وجود دارد. 

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

 ؟؟؟؟؟؟؟؟  

يادداشت
ميثم مهديار/ معاون پژوهشى پژوهشكده فرهنگ و هنر اسالمى

يك مسئول سازمان تأمين اجتماعى در گفت و گو با قدس تشريح كرد

چگونگى بهره مندى بانوان شاغل از كمك هزينه هاى باردارى

گفت و گو

 جامعه/ مريم آزاد    ســال گذشــته 190هزار نفر از بانوان 
شاغل از كمك هزينه ايام مرخصى زايمان استفاده كردند.

رئيس گروه محاسبات بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى با بيان 
اين مطلب گفت: بانوان شــاغل در سازمان تأمين اجتماعى در 
حوزه بارورى از مســاعدت هاى مختلفى برخوردارند كه از اين 
موارد مى توان به تخصيص كمك هزينه باردارى اشاره كرد كه 
در راستاى حمايت از مادران شاغل صورت مى گيرد. به اين ترتيب 
بانوان ياد شده مشروط بر اينكه در زمان مورد نظر شاغل بوده 

و60 روز يا دوماه سابقه كار داشته باشند   ؛ مى  توانند به ميزان دو 
سوم آخرين دستمزد خود از مزاياى اين قانون برخوردار شوند. 
بنفشــه محموديان همچنين افزود: اين كمــك هزينه براى 
فرزندان يك تا دو قلو 6ماه و براى باالتر از سه قلو به مدت يك 
سال پرداخت مى شود. نكته ديگر اينكه مدت زمان استفاده از 
كمك هزينه باردارى شــامل سوابق اشتغال بوده و بيمه شده  

مى تواند از تمامى خدمات درمانى نيز استفاده كند.
محموديان خاطرنشان كرد:  بنا  بر آمارهاى رسمى 16/2 درصد 
بانوان كشورشاغلند كه اين رقم در افراد تحت پوشش سازمان 
تأميــن اجتماعى به 19 درصد مى رســد.به عبارت  ديگر بنا بر 
سرشمارى سال95 آمار بانوان شاغل 3 ميليون و 880 هزارنفر 
مى باشــند كه 2ميليون و 620 هزار نفر از بانوان ياد شده تحت 
پوشــش سازمان تأمين اجتماعى هستند و اين رقم حكايت از 
تحت پوشش بودن 68 درصد جمعيت شاغل زنان از سوى اين 

سازمان دارد. 
وى درخصــوص وضعيت نظارت بر اجــراى چنين طرح هاى 
حمايتى گفت: سازمان  تأمين  اجتماعى نقشى در ارائه خدمات 
و  حمايت ها همانند ايجاد مهد كودك در مراكز اشــتغال ندارد 

و اين به رابطه ميان كارگر و كارفرما مربوط مى شــود كه چه 
ظرفيت هايى را براى نيروهاى خود درنظر بگيرند. البته به طور 
كلى ســازمان تأمين اجتماعى در حوزه هاى مختلف همانند 
عرصه ســالمت و درمان تابع سياست گذارى هاى كالن جامعه 

بوده و نقش مجرى را داراست. 
رئيس گروه محاسبات بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى با تشريح 
خدمات حمايتى اين ســازمان از ديگر اقشار بانوان افزود:طى 
توافق به عمل آمده با ســازمان هدفمندسازى يارانه ها حدود 
140 هــزار نفر از اين بانوان كه تحت پوشــش كميته امداد و 
بهزيستى بوده اند، مشــمول خدمات سازمان تأمين اجتماعى 
شدند كه 10 درصد حق بيمه اين افراد توسط دولت پرداخت 
مى شود. همچنين از اين پس مربيان مهد كودك نيز مى توانند 
با پرداخت بخشى از كمك هزينه بيمه از سوى دولت از خدمات 
اين سازمان استفاده كنند. بانوان قاليباف نيز پيش از اين تحت 
پوشش بيمه تأمين اجتماعى بوده اند و دولت نيز 20 درصد از 
كمك هزينه بيمه اين افراد را متقبل شده كه البته در اين زمينه 
نيز بدهى هايى به سازمان دارد كه بنابر قانون روند وصول آن ها 

در حال طى شدن است. 

قدس چالش هاى عملى شدن سياست افزايش جمعيت را بررسى مى كند

صرف بودجه جمعيت براى مخارج جارى دستگاه ها
خبر

ريزگردها در آسمان ايران ضرب در چند!
صورتى از آســيب ها و مشكالتى كه تا كنون ريزگردها براى كشور ما به وجود 
آورده اند را در نظر بگيريد. حاال اين وضعيت را چندبرابركنيد. اين تنها نشانه هايى 
از شروع پروژه آبگيرى برخى از  سدهاى تازه تاسيس در تركيه  موسوم به پروژه 
گپ است. تركيه برخالف كنوانسيون هاى بين المللى با پيگيرى طرح توسعه اى 
آناتولى بزرگ يا GAP با سدســازى در باالدســت رودخانه هاى دجله و فرات 
قسمت عمده اى از زمين هاى باديه الشام عراق و تاالب هاى جنوب عراق را خشك 
كرده و خواهد كرد. خشك كردنى كه نه فقط كشاورزان عراقى و سورى را در اين 
سال ها به خاك سياه نشانده و زمينه ساز پيوستن بسيارى از آنان در قبال دريافت 
مبالغى اندك به گروه هاى تكفيرى چون داعش و جبهه النصره شد، بلكه هرساله 

گردوغبارش به حلق هموطنان غربى مان مى رود. 
بر اســاس اين پروژه از سال 2005، ساخت بيش از 22 سد و 19 طرح برقابى و 
توسعه سيستم كشاورزى در حوضه هاى دجله و فرات تا سال 2023 در دستور 
كار دولت تركيه قرارگرفته و تا امسال قرار بود نزديك به 21 درصد از پروژه آبيارى 
و 74 درصد از طرح هاى برقابى تركيه در اين حوضه تكميل شود . بر اساس اهداف 
تعريف شده در اين پروژه، بيش از 1/8 ميليون هكتار از زمين هاى كشاورزى تركيه 
زير كشت رفته و بيش از 27 هزار گيگاوات ساعت برق توليد خواهد شد. بنا بر 
اســناد و مدارك موجود، ظرفيت مخازن ســدهاى موجود و احداث شده تركيه 
بــر رودخانه فرات، نزديك به يك و نيــم برابر (150 درصد) كل حجم آورد اين 
رودخانه است. اين در حالى است كه بيش از 98 درصد آب كشور عراق وابسته به 
رودخانه هاى دجله و فرات است و اين ميزان براى سوريه بيش از 86 درصد است. 
دو ســد معروف تركيه Cizre Dam و Ilisu Dam  در سال 2016 تكميل 
شده اند و سد سيلوان كه ساخت آن از سال 2011 آغاز شده بود نيز به مراحل 
پايانى خود نزديك شده است.  بر اساس برنامه زمان بندى شده، قرار بود اين سدها 
در مدت سه سال آب گيرى شوند و به اين طريق جريان آب رودخانه قطع نشود 
ولى دولت تركيه در نظر دارد در مدت يك سال اين سد را آب گيرى كند و از اين 
رو بايد منتظر فاجعه عظيم ترى در خشكسالى براى كشاورزان عراقى و ريزگردها 

براى ايرانيان باشيم.
بر اساس مواد پنج، شش و هفت «كنوانسيون حقوق استفاده هاى غيركشتيرانى از 
آبراه هاى بين المللى 1997 سازمان ملل» كه در سال 2014 وارد مرحله اجرايى 
شد، كشــورهاى باالدســت حق احداث و اجراى پروژه هاى زيربنايى آبى را در 
باالدست رودخانه ندارند به طورى كه سبب بروز مشكالت و آسيب هاى جدى به 
كشورهاى پايين دست شوند اما تركيه بدون توجه به اين معاهدات در اين سال ها 
مســير توسعه اى خود را رفته است و حتى از سوى دولت هاى همسايه اى كه 
از اين مسير توسعه اى آسيب جدى مى بينند نيز واكنش جدى دريافت نكرده 
است. تنها يك سال پيش و در تيرماه سال 96 حسن روحانى رئيس جمهور ايران 
در همايش بين المللى «مقابله با گردوغبار» كه با حضور مسئوالن و نمايندگان 
ســازمان ملل متحد، وزرا و نمايندگان 43 كشــور و مقام ها و مسئوالن داخلى 
در ســالن اجالس سران تهران برگزار شــد، در انتقادات و اعتراضاتى صريح به 
سدســازى در تركيه و افغانستان با اشاره به اينكه سدسازى بدون درنظرگرفتن 
آثار زيست محيطى، براى آينده منطقه خطرناك است، گفت: «بايد احداث سد 
بدون مطالعات زيست محيطى متوقف شود، اينكه در كشور همسايه ما طرح 22 
ســد بزرگ در جريان است، مى تواند تأثيرات مخربى در فرات و دجله بگذارد و 
در ســايه آن عراق، ايران و ساير كشورها را تحت تأثير قرار دهد». روحانى گفت: 
«هم كشورهاى منطقه و هم ســازمان هاى بين المللى در اين زمينه مسئوليت 
دارند و نمى توانيم در برابر آنچه محيط  زيســت ما را تخريب مى كند بى تفاوت 
باشــيم» و البته اين اعتراض از اين وجه تريبونى پيش تر نرفت و شكل حقوقى 

به خود نگرفت. 
يكى از فعاالن محيط زيستى تركيه اى كه جنبشى اعتراضى پيرامون اين  سدها 
را نمايندگى مى كند در باره مخاطرات اين طرح بزرگ مى گويد:«پس از پايان 
ســاخت سد و آب گيرى آن بايد انتظار عواقبى بســيار جدى داشت. دجله آب 
مورد نياز براى كشاورزى را در اختيار عراقى ها مى گذارد. بدون آب دجله در واقع 
هيچ گونه امكان كشــاورزى در عراق وجود نخواهد داشت. اگر ايليسو و در ادامه 
پروژه هاى ســد و آبيارى در شمال كردستان توسط دولت تركيه به اتمام برسد، 
عراق 45 درصد كمتر از پيش آب در اختيار خواهد داشــت. از طرفى دجله آب 
شرب شهرهاى بزرگ در عراق -بغداد، موصل و بصره- را تضمين مى كند. آب هاى 

زيرزمينى در عراق چنين ظرفيتى را براى اين كار ندارند».

رئيس كميسيون كشاورزى مجلس:
اليحه حفاظت از خاك همچنان 

در مجلس خاك مى خورد
خانه ملت: رئيس كميسيون كشاورزى 
مجلس گفــت: هنوز برخــى على رغم 
ممنوعيت جدى قاچــاق خاك تمايل 
دارند خــاك زراعى را كــه توليد يك 
ســانتيمتر آن ميليون ها ســال طول 
مى كشــد از كشــور خارج كنند. على 
اكبرى گفت: ايران رتبه نخست فرسايش 

خاك در جهان را دارد و شــدت تخريب و فرســايش خاك در ايران پنج برابر 
متوســط جهانى است و به طور قطع اگر براى كنترل و مديريت فرسايش خاك 
اقدام هاى عملى مناسبى صورت نگيرد، آسيب هاى جدى به زيرساخت هاى كشور 
مانند سدها وارد مى شود. اكبرى با تأكيد بر اينكه على رغم ممنوعيت جدى قاچاق 
خاك هنوز برخى تمايل دارند خاك زراعى كشــور را كه توليد يك ســانتيمتر 
آن ميليون ها سال طول مى كشــد از كشور خارج كنند، تصريح كرد: متاسفانه 
اين معضل هنوز مديريت نشده است البته دستگاه هاى اجرايى مرتبط در اليحه 

حفاظت از خاك مكلف شدند كه از اين پديده سوداگرايانه جلوگيرى كنند.

عضو كميسيون آموزش مجلس:
11 ميليون بى سواد در كشور داريم

خانه ملت: عضو كميســيون آموزش 
مجلــس با بيان اينكه شــيوه اى كه در 
حــال حاضر براى آموزش بى ســوادان 
به كار مــى رود كارآيى نــدارد، گفت: 
بيشتر بى سوادان كشــور زير 20 سال 
هستند نه كهنســاالن. اسداهللا عباسى 
درخصوص وجود 11 ميليون بى سواد در 

كشور، گفت: درصورتى كه آموزشياران نهضت سوادآموزى تعيين تكليف شده و 
استخدام شوند، نهضت نمى تواند براى تحصيل اين 11 ميليون مجدد از نيروهاى 

حق التدريس استفاده كند و بايد روش ديگرى را جايگزين كند.
وى افزود: نمى توان مجدد از نيروهاى حق التدريس در نهضت سواد آموزى استفاده 
كرد چراكه پس از گذشت چندسال افرادى كه به كارگرفته شده اند نيز بايد تعيين 
تكليف شده و استخدام شوند؛ در نتيجه سيكل به كارگيرى آموزشياران نهضت 
سواد آموزى در آموزش و پرورش تكرار مى شود. خاطرنشان كرد: بيشتر بى سوادان 
كشور زير 20 سال هستند و تعداد كمى از آن ها در سنين پيرى به سر مى برند؛ 
فرصت تحصيلى براى افراد فراهم نمى شود و به همين دليل جوانان نمى توانند 

تحصيل كنند؛ بايد براى آن چاره اى انديشيد. 

يك مسئول سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى خبر داد
سهم ايران از تجارت جهانى گياهان دارويى نزديك به صفر

تسنيم: مديركل دفتر امور مراتع سازمان جنگل ها، مراتع و آبخيزدارى با اشاره 
به اينكه ايران سرزمين مستعد گياهان دارويى با تنوع 8000 گونه است، گفت: 
صرفاً 0/4 درصد(كمتر از يك درصد) از كل سهم تجارت جهانى در حوزه گياهان 
دارويى مربوط به كشور ما است! ابوالفضل ياورى كرد: تاكنون حدود 30 هزار گونه 
گياهى در جهان شناخته شده كه سهم ايران از اين تعداد حدود 8000 گونه است 
البته كشور ما به تنهايى از كل اروپا تنوع گياهى بيشترى دارد. وى با بيان اينكه 
در حال حاضر حدود 2500 گونه گياه دارويى در كشــور شناسايى شده است، 
تصريح كرد: گياهان دارويى يك ســوم داروهاى مورد استفاده در جوامع انسانى 
را به خود اختصاص داده اند و ســهم تجارت جهانى از محصوالت گياهى دارويى 
حدود 124 ميليارد دالر و ســهم كشور ما از اين ميزان 440 ميليون دالر است 
كه مى توان گفت صرفاً 0/4 درصد از كل ســهم تجارت جهانى در حوزه گياهان 

دارويى مربوط به كشور ماست!

 جامعه/ محبوبه على پور   بيش از سه 
سال از ابالغ سياست هاى جمعيتى كشور 
از سوى مقام معظم رهبرى مى گذرد، اما 
همچنان روند اجراى اين سياســت ها به 
كندى صورت مى گيرد. اين درحالى است 
كه تمامى انديشــمندان و تصميم سازان 
بــا هرگونــه صبغه سياســى، فرهنگى و 
حتى اعتقادى بر ضــرورت اجراى چنين 
برنامه هايى تأكيد دارند چراكه سياست هاى 
جمعيتى دهه 70 كه بــر كنترل مواليد 
تكيه داشــت درعمل همــراه با موفقيت 
نبود زيرا در سايه همين سياست ها نوعى 
همگرايى در رفتارهاى بارورى جامعه شكل 
گرفت كه منجر به كاهش نرخ مواليد شد. 
از همين رو آثــار مدنظر برنامه ريزان اين 
حوزه بيش از زمان قابل انتظار و با شدت 
اثرگذارى مخــرب خودنمايى كرد. به اين 
ترتيب درحال حاضر بســيارى از تصميم 
گيران حوزه جمعيــت به جمع منتقدان 

سياست هاى يادشده پيوسته اند.

 ضرورت نگاه راهبردى به آينده 
گرچه كارشناسان معتقدند گذار از ساختار 
نامتوازن جمعيتى نيازمند اين اســت كه 
سياست هاى جمعيتى به عنوان موضوعى 
راهبردى ديده شــود، اما هنوز در بخشى 
از دســتگاه ها و نهادهاى متولى اين نگاه 
راهبردى و نگاه به آينده ديده نمى شــود و 
همين امر نقــش مؤثرى در فرآيند اجراى 

سياست هاى يادشده دارد. 
عضو شــوراى فرهنگــى و اجتماعى زنان 
وخانــواده درايــن باره مى گويــد: همه بر 
ضرورت اجراى سياست هاى جمعيتى واقف 
بوده و بر آن تأكيــد دارند تا از اين طريق 
به اصالح سياســت هاى جمعيتى پيشين 
بپردازند. در اين زمينه نيز اقدام هاى قابل 
توجهى از سوى دستگاه هاى متولى نظير 
شــوراى عالى انقالب فرهنگــى و اعضاى 
كميســيون بهداشــت مجلس بهداشت 
مجلس انجام شده است.همچنين  شاهديم 
دركنــار نهادهــاى ذى ربط تشــكل هاى 
مردمــى همانند جامعه پزشــكان در اين 
عرصه مشــاركت دارند، امــا با وجود همه 
اين تالش هــا طى ســال هاى اخير روند 
اجراى سياســت هاى مذكور در عمل اثر 
گــذار نبوده،زيرا اغلب دســتگاه ها تنها به 
ارائه گزارش هايى ســاده بسنده كرده اند. 
همچنين از ديگر داليل روند كندى اجراى 
سياســت هاى مزبور تعدد دســتگاه ها و 
ناهماهنگى در برنامه ريزى هاست. چنانكه 
عده اى جدى ترين مقوله در حوزه تحوالت 
جمعيتى را كاهش ازدواج ها دانســته و بر 
سياست هايى به منظور افزايش اين قضيه 
تكيه دارند. همچنين برخى نيز سالمندى 
جمعيت در سنوات آينده را محورى ترين 
موضوع مى دانند و معتقدند  اولويت برنامه 
ريزى ها رابراين مقولــه بايد متمركز كرد. 
درحالى كه ســالمندى معضل جامعه در 
سال هاى پيش روســت.البته گرچه روند 
پرشتاب ســالمندى جمعيت را نمى توان 
انكار كرد، اما با وجــود فرصت اندكى كه 
براى جبران برنامه ريزى هاى گذشــته در 
اختيار داريم بايد مسائل را طبقه بندى كرد 
و مطابق برنامه هايى منسجم پيش برويم. 

فرشــته روح افــزا 
اعتقاد  همچنيــن 
دارد: به منظور رشد 
جمعيت بايد زمينه 
را  براى فرزند آورى 

و ترغيــب زوج ها به اين قضيه فراهم كرد. 
درحالى كه درصدى از زوج هاى ايرانى دچار 
مشكالت نابارورى هستند و نرخ نابارورى 
دركشــورما درمقايسه با اســتانداردهاى 
جهانى باالتر است كه اين موضوع نيز بايد 
علت يابى شود. عضو كميسيون فرهنگى 
مجلس شوراى اسالمى نيز درهمين مقوله 
اظهار مى كند: با وجود شــعارهايى كه در 

عرصه سياست هاى جمعيتى بيان مى شود، 
اما درعمل توفيقى حاصل نشــده چراكه 
هماهنگى الزم بين دستگاه ها وجود ندارد. 
نكته ديگر اينكه نظارتــى بر نحوه اجراى 

برنامه ها و تأثيرات آن ها نيز وجود ندارد.
طيبــه سياوشــى 
شــاه عنايتى ادامه 
درواقع  مى دهـــد: 
بودجه دســتگاه ها 
براى تحقق افزايش 

نرخ جمعيــت افزايش يافته، ولى در عمل 
امكاناتى به خانواده ها اختصاص پيدا نكرده 
و حتى هزينه هاى چنين برنامه هايى گاه 
به دليــل وجود كاغذبــازى صرف هزينه 
جارى دستگاه ها شــده است. درحالى كه 
دراغلب كشورها براى اجراى سياست هاى 
جمعيتى اين بودجه ها در قالب يارانه هاى 
مختلف دراختيار خانــواده  قرار مى گيرد. 
به ايــن ترتيب انگيزه بــراى فرزند آورى 
تقويت مى شــود چراكه خانــواده به اين 
اطمينان مى رســد كه اگر دو فرزندش به 
ســه فرزند برســد، جامعه براى حمايت 
از آن ها به مســائل معيشــتى، آموزشى، 
بهداشتى وحتى تفريحى خدمات و يارانه اى 
اختصاص مى دهد. البته لزومى ندارد كه اين 
خدمات ويارانه ها به طور مستقيم در اختيار 
خانواده قرار بگيرد، بلكه مى توان با پرداخت 
يارانه هــاى غيرمســتقيم از خانواده هاى 

نيازمند حمايت كرد.
وى خاطرنشــان مى كنــد: گرچه برخى 
خانوادها به داليل معيشتى رغبتى به فرزند 
آورى ندارند، امــا خانواده هايى از طبقات 
متوســط به باال نيز بــه داليل فرهنگى و 
اجتماعى انگيزه اى براى اين مقوله درخود 
نمى بينند كه بايد در اين زمينه از شيوه هاى 
فرهنگى بهره جست و فرهنگ سازى كرد و 
اين امر نيز تنها با نصب چند بيلبورد و طرح 

شعارها ميسر نيست.

رفتار  تغيير  و  اقتصادى  مشكالت   
بارورى

بنابر اعتقاد برخى صاحبنظران تغيير رفتار 
بارورى خانواده و اصرار به تداوم آن ناشى از 

مشكالت اقتصادى است.
دكتــرروح افزا دراين بــاره اظهار مى كند: 
بنابر بررسى ها تنگناهاى اقتصادى درتمام 
خانواده ها به عنوان عامل بازدارنده درروند 
فرزندآورى شناخته نمى شود. البته اقشارى 
نيز هســتند كه به دليل مسائل اقتصادى 

نسبت به فرزندآورى ترديد دارند. 
اين عضو شــوراى فرهنگــى و اجتماعى 
زنــان وخانــواده ادامه مى دهــد: درحال 
حاضر70-60 درصد جمعيت دانشجويى 
ما را دختران تشكيل مى دهند كه به طور 
طبيعى پس از تحصيل مى بايست ازدواج 
كرده و وارد عرصه اشتغال شوند. درحالى 
كه به دليــل نبود قوانين حمايتى كارآمد 
دختران ناگزير مى شــوند بين اشــتغال 
يــا ازدواج و حتى فرزندآورى دســت به 
انتخاب بزنند. همچيــن بانوان كارگر كه 
جزو طبقات متوســط و پايين محسوب 

مى شوند براى مشاركت در چرخه تأمين 
نيازهاى اقتصادى خانواده ناچارند به دليل 
تنگناهاى مالى قيد فرزند آورى را بزنند زيرا 
بسيارى از مراكز شغلى براى تأمين منافع 
خود توجهى به اجــراى قوانين حمايتى 
هماند مرخصى زايمان، ايجاد مهدكودك 
و... ندارند. اين درحالى اســت كه داشتن 
خانواده و فرزند از حقوق اوليه بشــر است 
و نيازى به تعريف حقوقى خاص نيست.به 
هرروى وقتى در سياست گذارى هاى كالن 
جامعه دغدغــه انقراض پلنگ و يوز داريم 
وبراى اين مســئله هزينــه مى كنيم، چرا 
نبايد براى افزايش جمعيت نيروى انسانى 
كه نقشى مؤثر بر توسعه كشور دارد، توجه 
داشــت. البته امروزه بنابر قرائن آن گونه 
كه از ســوى دستگاه هاى متولى بر اجراى 
سياســت هاى جمعيتى گذشته و تحديد 
نســل و كنترل مواليد توجه مى شد، حال 
به رشد جمعيت و تغيير الگوى فرزند آورى 

توجهى نمى شود. 
دكتر روح افزا همچنين مى افزايد: درحال 
حاضر شــرايط گاه به گونه اى اســت كه 
با وجود بيكارى مردان شــاهد اشــتغال 
همسرانشــان هســتيم و در واقــع زنان 
وظيفه نــان آورى را برعهده دارند.اين امر 
شايد از سوى برخى طرفداران حقوق زنان 
منطقى به نظر برســد، امــا درعمل ظلم 
مضاعف به آن ها محسوب مى شود چراكه 
با اين وضعيت به هيــچ وجه از وظايف و 
مســئوليت هاى زنان در خانواده كاســته 

نمى شود.
دكتـر رســــــول 
صادقــى، معــاون 
پژوهشـــــــــى 
و فنـــاورى علمى 
موسســه مطالعات 

جمعيتى كشــور با اشاره به اهميت نقش 
جوان ها در تحــوالت جمعيتى مى گويد: 
دوره جوانى به لحاظ جمعيت شناختى از 
اهميت قابل توجهى در مقايســه با ساير 
دوره هاى زندگى برخوردار اســت. از دوره 
جوانى به عنوان «دوره فشــردگى وقايع 
جمعيتى» ياد مى شود. زيرا، بيشتر وقايع و 
رفتارهاى جمعيتى در طول سال هاى دوره 
جوانى يعنى سنين 15 تا 30 سالگى رخ 
مى دهد. در اين سنين، بيشترين تغييرات 
و گذارهــاى زندگى نظير اتمــام و ترك 
تحصيل، ورود به بــازار كار، بيكارى، گذار 
به بزرگســالى، ازدواج و تشكيل خانواده، 
تجربه والدينى،طــالق، رفتارهاى پرخطر 
بهداشــتى، مهاجرت و غيره رخ مى دهد. 
از ايــن رو، حمايت از جوانان براى عبور از 
گذار به بزرگسالى بايد سرلوحه برنامه هاى 
دولت باشــد. البته گرچه نرخ بارورى در 
ســال هاى اخير افزايش يافته، اما بخش 
قابل توجهى از اين افزايش ناشى از ساختار 
جوان جمعيتى و افزايش جمعيت واقع در 
ســنين پيك بارورى و فرزندآورى است. 
درحالى كه اين وضعيت موقتى اســت و 
در سال هاى آينده اگر برنامه هاى حمايتى 
در زمينه تسهيل ازدواج و فرزندآورى براى 

جوانان اتخــاذ و اجرايى نشــود، افزايش 
بارورى موقتى خواهد بود و مجدداً روند آن 
كاهش خواهد يافت. اين جمعيت شناس 
همچنين تصريح مى كند: ايجاد فرصت هاى 
شغلى و كاهش بيكارى جوانان نقش زيادى 
مى تواند داشته باشد زيرا، بيكارى تأثيرى 
قوى بر افزايش احتمال تجردماندگى دارد. 
احتمال تجردماندگى افــراد بيكار حدود 
هشــت برابر بيشــتر از افراد شاغل است. 
با اين حال، رويكرد غالــب در برنامه ها و 
سياست هاى جوانان در بيشتر ادوار زمانى 
فرهنگ محور بوده است. حال آنكه امروزه 
بيشــتر مســائل جوانان، اقتصادى است.
بنابراين اتخــاذ رويكرد اقتصادى در حوزه 
جوانان در كنــار رويكردهاى ديگر بيش 
از پيــش مورد نياز بوده و بويژه برنامه هاى 
مداخله اى بــراى كاهش بيكارى ضرورتى 

اجتناب ناپذير محسوب مى شود.

 مقاومت دربرابر احقاق حقوق
طى ســال هاى اخير شــاهد طرح قوانين 
ولوايحى هســتيم كه اجــراى كارآمد آن 
مى توانســت روند اثرگذارى سياست هاى 

جمعيتى را تسريع ببخشد. 
طيبه سياوشى با تأكيد بر اجراى سياست ها 
به منظور رشــد كمــى و كيفى جمعيت 
مى گويــد: اجراى طــرح جمعيت تعالى 
خانواده دركميســيون فرهنگى به نتيجه 
نرســيد چراكه بايد دراين طــرح خانواده 
هدف گذارى مى شد نه دستگاه ها؛ درحالى 
كه اغلب نهادهايى نيز كه حضورداشــتند 
با آگاهى از وضعيــت تخصيص بودجه ها 
با انگيزه از دســت نــدادن اين امر حاضر 

بودند. چنانكه بنابرگزارش 
هايــى كه از ســوى مردم 
مطرح مى شــود دراجراى 
همانند  حمايتــى  قوانين 
مرخصــى زايمان شــاهد 
مقاومت هايى هستيم و اين 
قانون به طورفراگير اعمال 
نمى شود. زيرا دستگاه هاى 
فــراوان  كه  دولتــى  غير 
هســتند خود را مكلف به 
اجرا نمى داننــد و منتظر 
سوبســيدهايى  دريافــت 
از طــرف دولت هســتند.
همچنين بــا تأكيد براين 

امر كارفرمايان رغبتى به اســتخدام زنان 
نشــان نمى دهند. چنانكه در فراكسيون 
فرهنگى مجلس به دنبال بازنشســتگى 
زودهنگام بانوان به اختيار خودشان بوديم 
كه با واكنش هاى متعددى روبه روشديم به 
طورى كه دستگاه هاى اجرايى معتقد بودند 
ســازمان تأمين اجتماعى قدرت پرداخت 
ايــن هزينه هــا را ندارد.همچنين جامعه 
زنان طى هجمه هايى تأكيد داشت با اين 
رويه كارفرما با محدوديت هاى بيشترى از 

نيروهاى كار زنان استفاده خواهد كرد. 

 راهى كه بايد رفت
آنچه بديهى است آنكه اجراى برنامه هاى 
افزايش نرخ جمعيت تنها با سياست هاى 
دستورى ميسر نبوده و نيازمند سيستم هاى 
حمايتى است كه عمدتاً بر محور خانواده 
شكل بگيرد. بايد در سياست گذارى ها بيش 
از گذشته دغدغه خانواده را مورد توجه قرار 
داد.بايد بدانيم كه اگر به دنبال رشد همه 
جانبه خانواده به عنوان هسته اصلى جامعه 
هستيم بايد در راستاى شعارها به اقدام هاى 
عملى نيز اقبال نشــان دهيم. براى اصالح 
الگوهاى جمعيتى عالوه بر اينكه مى توان از 
فضاهاى آموزشى و رسانه اى براى تشويق 
بــه ازدواج وفرزندآورى بهــره برد بايد در 
پى راهى بود تا در راســتاى سياست هاى 
حمايتــى يارانه هاى مختلــف در اختيار 
خانــواده قرار گيرد تا به اين ترتيب انگيزه 

براى فرزند آورى در جامعه تقويت شود.

با وجود شعارهايى 
كه در عرصه 
سياست هاى 

جمعيتى بيان 
مى شود، اما در 

عمل توفيقى 
حاصل نشده 

چراكه هماهنگى 
الزم بين دستگاه ها 

وجود ندارد

بــــــــرش

مديرعامل مؤسسه 
كنگره 60 انتقاد كرد

تبليغ داروهاى ترك اعتياد 
خارجى در ماهواره  با شماره 

تلفن داخلى

ايسنا: مديرعامل مؤسسه كنگره 60 با تأكيد 
بر اينكه صدا و سيما برنامه هايى را با موضوع 
پيشگيرى از اعتياد تهيه و توليد كند، گفت: 
صدا و سيما بايد هر هفته برنامه هاى مفصلى 

را در حوزه اعتياد ارائه كند.
مهندس حســين دژاكام با تأكيد بر اينكه 
راديو و تلويزيون بايــد مرتباً برنامه هايى را 
در حوزه پيشگيرى از اعتياد تهيه و پخش 
كنند، گفت: متأســفانه در صدا و ســيما 
برنامــه اى مختص به حــوزه اعتياد وجود 
ندارد، در حالى كه با توجه به اينكه اعتياد 
بزرگ ترين آسيب اجتماعى كشور است، بايد 
هر هفته برنامه هاى مفصلى در اين خصوص 

ارائه شود.
وى با اشــاره بــه حجم وســيع تبليغات 
ماهواره اى درباره داروهاى حاوى مواد مخدر 
گفت: حجــم اطالعات راجع به مواد مخدر 
و تــرك آن در ماهواره با صدا و ســيماى 
كشــورمان قابل مقايســه نيســت، حجم 
تبليغات آنان، 50 برابر حجم تبليغات صدا 
و سيماى ما در خصوص اعتياد و عوارض آن 

و يا حتى درمان اعتياد است. 
هر كانــال ماهواره اى بعــد از هر يك ربع 
نمايش فيلم، يك تبليغ 20 دقيقه اى راجع 
به داروهاى مخدر با شــماره موبايل داخلى 
دارد، چه كســى جلوى ايــن حجم تبليغ 
را مى گيرد؟ چطور كانال هــاى ماهواره اى 
داروهاى ترك اعتياد خارجى را با شــماره 

داخلى تبليغ مى كنند؟

مديركل دفتر آسيب هاى اجتماعى 
سازمان بهزيستى خبر داد

تولد 75 درصد كودكان 
مسموم به مواد مخدر 

از والدين معتاد

فارس: مديركل دفتر آسيب هاى اجتماعى 
ســازمان بهزيســتى گفت: در حال حاضر 
حــدود 5/5 درصد از كودكان دچار ســوء 
مصــرف مواد مخــدر، داراى والدين معتاد 
هستند و حدود 75 درصد از كودكان معتاد 

در كشور از والدين معتاد متولد مى شوند.
 رضا جعفــرى گفت: همه افــراد و دانش 
آموزان داراى ســوء مصرف مواد مخدر در 
جامعه هدف سازمان بهزيستى قرار ندارند 
و وظيفه نگهدارى افراد بى سرپرســت و بد 
سرپرستى كه نيازمند اقامت موقت هستند 
در زمينــه درمان اعتياد بر عهده ســازمان 

بهزيستى است.
وى گفت: در آمارهاى مربوط به آسيب هاى 
اجتماعى عمق آسيب مهم تر از تعداد است 
و توانمندى كودكان يك كشــور براساس 
اســتانداردهاى بين المللى عامل موثرى در 

توسعه يافتگى يك كشور به شمار مى آيد.

رئيس پليس راهور ناجا 
اعالم كرد

احتمال توقف فعاليت 
آموزشگاه هاى تعليم رانندگى 

ميزان: رئيس پليــس راهور ناجا گفت: در 
صورت تصويب هيئت وزيران فعاليت مراكز 
و آموزشگاه هاى راهنمايى و رانندگى متوقف 

مى شود.
ســردار تقى مهرى گفت: بــا اصل آموزش 
مخالف نيســتيم اتفاقاً هــر چقدر آموزش 
اصولى تر انجام شد و بيشتر باشد، بهتر است 
و رانندگان جديد با تسلط بيشترى اقدام به 

رانندگى مى كنند.
مهــرى بــا اشــاره بــه تخلفاتى كــه در 
آموزشگاه هاى تعليم رانندگى اتفاق مى افتد 
گفت: از ابتدا نيز پليس راهور متولى آموزش 
رانندگــى به متقاضيان اعالم شــده بود و 
اگــر هيئت وزيران تصويــب كند، فعاليت 
آموزشــگاه هاى تعليم رانندگى در ســطح 
شهر ها متوقف شــده و ســازو كار تعليم 
رانندگى و آموزش آن به كلى تغيير مى كند.
سردار مهرى ادامه داد: در صورت تأييد نظر 
هيئت دولت جزئيــات آموزش هاى جديد 

اطالع رسانى خواهد شد.

 رئيس كميسيون كشاورزى 
مجلس گفــت: هنوز برخــى على رغم 
ممنوعيت جدى قاچــاق خاك تمايل 
دارند خــاك زراعى را كــه توليد يك 
ســانتيمتر آن ميليون ها ســال طول 
مى كشــد از كشــور خارج كنند. على 
اكبرى گفت: ايران رتبه نخست فرسايش 

خاك در جهان را دارد و شــدت تخريب و فرســايش خاك در ايران پنج برابر 

 عضو كميســيون آموزش 
مجلــس با بيان اينكه شــيوه اى كه در 
حــال حاضر براى آموزش بى ســوادان 
به كار مــى رود كارآيى نــدارد، گفت: 
 سال 
هستند نه كهنســاالن. اسداهللا عباسى 
 ميليون بى سواد در 

كشور، گفت: درصورتى كه آموزشياران نهضت سوادآموزى تعيين تكليف شده و 

خبر



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  سه شنبه 22 خرداد 1397 27 رمضان 1439 12 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8706 

روزنامـه صبـح ايـران

گرانى مس توليدكنندگان زنجانى را با مشكل روبه رو مى كند  زنجان- تسنيم: معاون ميراث فرهنگى زنجان گفت: مواد اوليه مس هر روز ناياب تر و گران تر مى شود. الناز خدايى فرد با بيان اينكه 
رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از نامه وزير به مديركل گمرك در مورد ممنوعيت صادرات مواد اوليه مس به كشورهاى افغانستان و عراق خبر داده است، گفت: فعالً اين موضوع بازخورد 

عملى نداشته است و بايد منتظر شد و ديد كه در آينده چه رخ مى دهد. وى افزود: ما همچنان شاهد صادر شدن مواد اوليه مس به عراق هستيم و به شدت توليدكنندگان ما را با سختى روبه رو كرده است.

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

منظرى  ذوالفقارى  مريم  قدس/   
 وقتى درياچه اروميه از اوايل دهه 80 شروع 
به خشك شدن كرد، تنهاترين موضوعى كه 
شد،  ذهن ها  درگيرى  موجب  بازه  اين  در 

احياى اين درياچه بود. 
اما پس از گذشت حدود 15 سال و خشك 
شــدن بيش از 85 درصدى دومين درياچه 
شور جهان، حاال دغدغه توفان نمك را براى 
شهرهاى اطراف خود به وجود آورده است؛ 
دغدغه اى كه كافى است با وزش باد، چشم و 

حلق مردم را بيازارد.

 حركت 500 كيلومترى ريزگردها
رئيس دفتر استانى ســتاد احياى درياچه 
اروميه در آذربايجان غربى با اشاره به كاهش 
8 مترى طراز درياچه اروميه در 20 ســال 
گذشــته به خبرنگار قدس گفــت: در اين 
مدت حجم آب درياچه اروميه از 31 ميليارد 
مترمكعب به 550 ميليون متر مكعب رسيد. 
عواملى  ســرخوش  فرهــاد 
همچون سدســازى، توسعه 
كشاورزى، تغيير اقليم منطقه 
و كاهش بارش ها را منجر به 
مرگ تدريجى درياچه اروميه 
عنوان كرد و افزود: متأسفانه  
در ابتدا هيچ گونه مطالعه اى 
براى تبعات خشــك شــدن 
اين درياچه صورت نگرفت و 
اكنون كه بحران هاى ناشى از 
اين خشكيدگى ظهور و بروز 
كرده، تبعات آن نيز مشخص 
شده اســت. وى با اشــاره به اينكه وسعت 
5000 كيلومتر مربعى درياچــه اروميه تا 
پيش از ســال 92 به 600 كيلومتر رسيده 
و در واقــع 4400 كيلومتر خشــكى نمك 
در ايــن درياچه به وجود آمد، گفت: در اين 
موقع بحث ريزگردهاى نمكى در صدر اخبار 
قرار مى گيرد؛ چرا كه برحسب ايستگاه هاى 
هواشناســى، در صورت وقــوع توفان اين 
ريزگردها 400 تا 500 كيلومتر امكان جابه 
جايى داشته و مشكالتى بر سالمت افراد و 
پوشش گياهى منطقه به وجود خواهد آورد. 

 تثبيت 70 درصدى ريزگردها 
سرخوش با بيان اينكه از سال 94 طرح هاى 
متعددى براى احياى درياچه اروميه با اولويت 
تثبيت ريزگردها در منطقه آغاز شد، ادامه 
داد: مالچ پاشــى، نهال كارى و قرق كردن 
منطقــه بــراى ممانعــت از ورود حيوانات 
از جملــه اقدام هايى بود كــه براى تثبيت 

ريزگردهاى نمكى انجام شد. 
رئيس دفتر استانى ســتاد احياى درياچه 
اروميه در آذربايجان غربى با اشاره به اينكه 
در قسمت هاى شورزار درياچه نهال هاى گز 
كاشته شــد، افزود: در بخشى از درياچه كه 
حركت ريزگردها ســريع بود نهال هاى قره 
داغ كاشته شد. وى از تثبيت 70 درصدى 
ريزگردهاى نمكى درياچه اروميه خبر داد 
و خاطرنشــان كرد: توفان 95 كيلومتر بر 
ساعت فروردين امســال در استان نشان 
داد كه تثبيت ريزگردها با موفقيت انجام 
شــده اســت و اگر اين اقدام موفق انجام 
نمى شد، تاكنون بر زندگى 5 ميليون نفر 
به طور مستقيم و 16 ميليون نفر به طور 

غيرمستقيم تأثير مى گذاشت. 
ســرخوش در پايــان تراز كنونــى درياچه 
را  آن  وســعت  را1270/83،  اروميــه 
2329كيلومترمربــع و حجــم آب درياچه 
را نيــز 2 ميليارد و 220 ميليون مترمكعب 

عنوان كرد.

 انحالل نمك درياچه 
با ورود آب شيرين

مديركل حفاظت از محيط زيســت استان 
آذربايجان شــرقى كــه بتازگــى از توليد 
ريزگردهاى نمكى درياچه اروميه ابراز نگرانى 
كرده است، به احتمال انحالل نمك در كف 
درياچه اروميه با ورود آب شيرين به درياچه 
اشــاره كرده و گفت: در خصــوص اجراى 
طرح قرق و حفاظــت فيزيكى بخش هاى 
خشك شــده درياچه، حدود 69 هزار هكتار 
به عمق 3 كيلومتر براى جلوگيرى از توليد 
ريزگردها اين طرح در حوزه شــرق درياچه 

اروميه در حال انجام است.
حميد قاسمى بابيان اينكه پايش ريزگردها 
در حوزه شــرق درياچه به  صورت مستمر 
انجام مى شــود، افزود: بحث طرح نياز آبى 
زيست محيطى درياچه اروميه، سال گذشته 
تمام شــد و نتايج آن به ســازمان آب و در 
سطح ملى از طريق سازمان حفاظت محيط  

زيست به وزارت نيرو اعالم شد.
وى گفت: براســاس پيگيرى ها متأســفانه 
نتوانسته ايم به نتيجه اى در رابطه با بحث نياز 
آبى زيست محيطى درياچه و رودخانه هاى 

منتهى به درياچه برسيم.
زيســت  محيــط   حفاظــت  مديــركل 
آذربايجان شرقى ادامه داد: براساس آخرين 
آمار شــركت مديريــت آب وزارت نيرو در 

رابطه با بــارش آبى ســال 97-96، ميزان 
بارش ها 378 ميلى متر اعالم شده، در حالى  
كه در ســال آبى 96-95، اين ميزان 271 

ميلى متر بوده است.
وى بيان كرد: امروز تــراز درياچه اروميه با 
اين  ميزان افزايش بارندگى نســبت به سال 
گذشته، 12 ســانتى متر كاهش داشته در 
صورتى  كه با وجود اين بارندگى ها و روان آب 
رودخانه ها در برخى مسيرها به صفر مى رسد، 

علت اين موضوع بايد بررسى و اعالم شود.

 سونامى نمك 
نماينده مــردم اروميه در مجلس شــوراى 
اســالمى نيز بــا انتقــاد از وضعيت كنونى 
درياچه اروميــه، گفت: از بين رفتن درياچه 
اروميه صدها ميليارد دالر هزينه براى احياى 
مجدد آن بر جاى مى گذارد. نادر قاضى پور با 
تأكيد بر اينكه مسئوالن بايد سونامى نمك 
در داخل كشــور را جدى بگيرند،  گفت: در 
صورت بى توجهى به خشــك شدن درياچه 
اروميه، بايد شــاهد بروز توفان هاى نمك در 
كشور باشيم. نماينده مردم اروميه در مجلس 
شوراى اسالمى با بيان اينكه نجات درياچه 
اروميه و به تبع آن محيط  زيســت استان 
آذربايجان غربى بايــد در اولويت اقدام هاى 
ســازمان حفاظت محيط  زيست قرار گيرد، 
افزود: تخصيص اعتبارات مناسب براى اين 
منظور مى  تواند موجب شــتاب بيشتر در 

نجات اين درياچه باشد.

 75 روستاى شبستر 
در معرض توفان نمك 

نماينده مردم شبستر در مجلس نيز گفت: 
75 روستاى شبستر در معرض توفان نمك 

درياچه اروميه هستند.
معصومــه آقاپــور ادامه داد: بــا اين همه 
محروميت در 75 روســتاى شهرســتان 
شبســتر در مجاورت با درياچــه اروميه 
و توفان نمــك هنوز بــدى آب و هوا به 
كاركنان آموزش و پرورش و ساير كاركنان 
تعلق نمى گيرد و جزو شهرستان هاى كمتر 

توسعه يافته قرار نمى گيرد.

75 روستاى شبستر در معرض ريزگردهاى نمك قرار دارند

توفان هاى نمكى در كمين روستاهاى آذرى

موافقت اوليه تركيه براى ايجاد مرز رسمى در سلماس
نماينده مردم سلماس  سلماس- فارس: 
در مجلس شوراى اسالمى از موافقت اوليه 
تركيه براى ايجاد مرز رســمى در سلماس 

خبر داد.
شــهروز برزگر اظهار كرد: مــرز حق مردم 
ســلماس بوده و براى نخســتين بار بحث 
مرز ســلماس به صورت رســمى در ديدار 
محمدجواد ظريف وزير امور خارجه ايران با 
چاووش اوغلو و هيئت ترك در تركيه مطرح شــد. وى ادامه داد: بازارچه رسمى با 
موافقت اوليه طرف هاى ترك روبه رو بوده و در حال حاضر در مرحله تخصيص بودجه 
قرار دارد. برزگر گفت: مرز سلماس كوتاه ترين، راحت ترين و زيباترين مرز بوده و با 

راه اندازى مرز مشكالت رفت وآمد نيز حل و قابل توسعه است.

توليد 85 درصد قطعات صنعت خودروسازى كشور 
در سمنان

سمنان- قدس: رئيس ســازمان صنعت، معدن و تجــارت استان سمنان گفت: 
هم اكنون بيش از 85 درصد قطعات صنعت خودروســازى كشور در استان سمنان 

توليد و تأمين مى شود.
بهروز اسودى در جلسه بررسى روند اجرايى پروژه شناسايى ظرفيت هاى توليد ملى 
با حضور معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت در شهرك صنعتى سمنان اظهار كرد: 
با تسهيالت كارگروه اشتغال استان سمنان، تعداد واحدهاى صنعتى غيرفعال استان 
سمنان از 33 به 27 درصد كاهش يافته است. وى از وجود 600 واحد معدنى فعال 
در ســمنان خبر داد و گفت: معادن زئوليت و سلستين از معادن منحصربه فرد در 

كشور هستند كه از حيث توليد رتبه اول را در كشور دارا هستيم.

«تراموا» سال آينده به رشت مى رسد
رشت- ايسنا: مديركل دفتر حمل و نقل 
ريلى درون شــهرى سازمان شهردارى ها و 
دهيارى هاى كشــور از آماده ســازى طرح 
ســاخت تراموا در شهر رشــت خبر داد و 
گفت: اگر تمام اقدام ها به درستى پيش رود، 
عمليات اجرايى اين پروژه از سال آينده كليد 

خواهد خورد.
حســين رجب صالحى گفت: در صدديم 
رشت را به سمت راه اندازى تراموا سوق دهيم زيرا تراموا افق آينده شهرهاى ما است 

و هزينه هاى آن نيز نسبت به مترو كمتر و حدود يك پنجم است. 

پرونده مسكن مهر همدان امسال بسته مى شود
همدان- فارس: مدير مسكن اداره كل راه 
و شهرسازى استان همدان با بيان اينكه 29 
هزار واحد مســكن مهر در استان همدان 
ساخته شده است، گفت: بيشتر مساكن مهر 
اســتان به مرحله بهره بردارى رسيده و قرار 
است اواخر امســال ساخت اين مسكن در 

همدان به پايان برسد.
مهــدى رضايى افزود: 28 هزار واحد مســكن مهر در اســتان به مرحله تكميل و 
بهره بردارى رســيده و پروژه هاى فاقد متقاضى در حد پيشرفت كمتر از 30 درصد 

متوقف شده و ممكن است با طرح هاى آينده دولت اجرايى شود.
رضايى با اشــاره به اينكه مســكن اجتماعى يادآور شد: در طرح مسكن اجتماعى 
اشــخاص حقيقى و حقوقى داراى زمين كه تمايل به ساخت واحدهاى مسكونى 

استيجارى داشته باشند، دولت كمك و تسهيالت پرداخت مى كند.

دانشجويان مازندران روبات 
كشاورز مى سازند

سارى- ايرنا: مدير دفتر همكارى هاى علمى بين 
المللى دانشگاه علوم كشاورزى و منابع طبيعى 
سارى گفت: دانشجويان دو دانشگاه مازندران به 
صورت مشترك با دانشجويان پنج دانشگاه روسيه 
ربات هاى كشاورز مى سازند. سيد على جعفرپور 
افزود: پروژه ســاخت ربات كشاورزى يك پروژه 
علمى پيشــنهادى اتحاديه اروپاست كه بخش 
پژوهش اين اتحاديه آن را با عنوان «تقويت بين 
المللى سازى مهندسى كشاورزى» به دو كشور 

ايران و روسيه پيشنهاد داده است.
وى گفت: پيشــنهاد دهندگان ايــن پروژه هم 
دانشگاه هاى آلمان، ايتاليا و اسلواكى هستند كه 
خودشــان نيز با توجه به تجــارب در اختيار در 
كنار دانشگاه هاى ايران و روسيه پروژه را هدايت 

خواهند كرد.

زاگرس 54 درصد آتش سوزى ها 
را به خود اختصاص داد

ســنندج- قدس: مديركل منابــع طبيعى و 
آبخيزدارى استان كردستان با اشاره به اينكه 54 
درصد آتش سوزى هاى 50 سال گذشته كشور در 
منطقه زاگرس رخ داده است، بر لزوم بكارگيرى 
مشاركت مردمى براى حفاظت از عرصه هاى ملى 

تأكيد كرد.
سعدى نقشبندى در جلسه كارگروه خشكسالى، 
سرمازدگى و مخاطرات بخش كشاورزى كردستان 
اظهار كرد: عوامل طبيعى مؤثر در وقوع و گسترش 
آتش سوزى در كنار عوامل انسانى مؤثر در وقوع 
آتش سوزى كه شامل آتش سوزى هاى غيرعمدى 
و عمدى است، دو دليل اصلى در تخريب طبيعت 
به شمار مى رود. به طوركلى درخصوص علت هاى 
بروز اين علت در 50 ســال گذشــته حدود 72 
درصد نامعلوم، 23 درصد ســهوى و پنج درصد 

عمدى گزارش شده است.

خبر

عواملى همچون 
سدسازى، توسعه 
كشاورزى، تغيير 
اقليم منطقه و 
كاهش بارش ها منجر 
به مرگ تدريجى 
درياچه اروميه 
مى شود

بــــــــرش

خبر

مدير دفتر همكارى هاى علمى بين سارى- ايرنا: مدير دفتر همكارى هاى علمى بين سارى- ايرنا: مدير دفتر همكارى هاى علمى بين 

ميهن

28مهــدى رضايى افزود: 28مهــدى رضايى افزود: 28 هزار واحد مســكن مهر در اســتان به مرحله تكميل و 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

سيد حسين نقوى حسينى: برجام تا 2 ماه ديگر تعيين تكليف مى شود  فارس: سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس گفت: تكليف نهايى برجام تا دو ماه آينده با مذاكره با اروپاييان 
مشخص مى شود، البته مجلس در صورت باقى ماندن برجام هم قطعاً به پيوستن به كنوانسيون بين المللى مبارزه با تأمين، مالى تروريسم رأى مثبت نمى دهد و اين امر پس از تعيين تكليف برجام دوباره بايد بررسى 

شود. پيوستن به كنوانسيون بين المللى مبارزه با تأمين  مالى تروريسم (CFT) موجب خودتحريمى و ايجاد محروميت براى ايران مى شود. 

صلح حديبيه چه ارتباطى با برجام دارد؟
رجا: رئيس جمهورى كه از عاشــورا 
«درس مذاكره» مى گيرد، بالشك به 
حاميانى نظير على مطهرى نياز دارد 
كه از تاريخ اسالم درس هاى عجيب تر 
بگيرد. على مطهرى در يك گفت وگو 
اظهار داشته است: «عده اى مى گويند 
چرا برجــام را به گونه اى ننوشــتيد 
كه آمريكا نتواند از آن خارج شــود، 

حرف هايى زده مى شــود كه اساساً باعقل جور درنمى آيد. اين منتقدان اگر در زمان 
پيامبر اسالم بودند، مى گفتند چرا صلح حديبيه را به گونه اى ننوشتيد كه كفار يك 
سال بعد نتوانند آن را نقض كنند. اين سخنان غيرمنطقى است و نشان مى دهد عده اى 
به جاى اينكه عقل و انصاف را مالك قضاوت خود قرار دهند، به دنبال انتقام جويى و 
خارج كردن رقيب از ميدان سياســت هســتند.» اين در حالى است كه خروج كفار 
از صلحنامه حديبيه ناشــى از متن ضعيف اين توافق نبود، بلكه برعكس اين توافق 
به اندازه اى هوشمندانه بسته شده بود، كه تنها بندى از صلحنامه كه يكطرفه و به سود 
مشركان مكه تلقى مى شد به زيانشان تمام شد و عاقبت اين صلحنامه به فتح مكه 
منتهى شد؛ اما امروز كه دوسال از اجراى برجام گذشته است، هيچ آورده اى براى ايران 

به دنبال نداشته است.

وقتى الريجانى براى روحانى كم نمى گذارد
 جهان: چندى اســت كه انتقادها به 
نحوه رياست مجلس از سوى برخى از 
نمايندگان صورت مى گيرد؛ بخصوص 
در بزنگاه هاى سياسى مانند تصويب 
برجام و كنوانســيون پالرمــو و... اين 
انتقادات شــدت بيشــترى به خود 
مى گيرد. مجلس در بررسى اين لوايح 
مهم كه حساسيت بسيار زيادى دارند، 

آنچنان  كه بايد وقت صرف نمى كند و بعضاً در هل دادن ماشين دولت براى اين امور 
همراهى هم مى كند. موضوعى كه اخيراً موردتوجه قرارگرفته است، تصويب اليحه 
پالرمو بود كه نمايندگان هنوز روى ترجمه آن نقد دارند. در طرح سؤال از رئيس جمهور 
برخى از اخبار حاكى از اين مطلب بود كه رياســت مجلس از اين مســئله ممانعت 
مى كند. در ارديبهشت  سال 96 هم كه تب وتاب انتخابات در كشور وجود داشت، على 
الريجانى به طور عيان انتقادهايى را نسبت به يكى از نامزدهاى مطرح رياست جمهورى 
و رقيب روحانى ابراز داشت. به هر جهت موضوع شائبه حمايت على الريجانى از دولت 
روحانى مطرح است، مسئله اى كه به نظر مى رسد در نحوه رياست مجلس و در تصويب 
و مساعدت لوايحى كه دولت به مجلس ارائه مى كند، تأثيرگذار است. كارشناسان در 
اين زمينه بيان مى كنند كه كاركرد اصلى مجلس در فضاى سياسى كشور كه نظارت و 

بررسى الزم موارد است، با اين اعمال سليقه سياسى خدشه دار شده است.

توهم جنگ
سياســت روز: خطرناك تر از دروغ بودن دســتاوردهاى خيالى برجام كه توسط 
طرفداران آن به صورت متعصبانه و كوركورانه تبليغ مى شــود، آن است كه عده اى 
بر دو راهى پذيرفتن تعهدات جديد و جنگ برآمده اند. يادمان نرفته كه در سال هاى 
اخير عده اى به دنبال القاى اين نكته بودند كه با برجام «ســايه جنگ» از سر كشور 
دور شده و اكنون نيز معتقدند همين «برجام معيوب» خواهد توانست مانع آغاز جنگ 
شود! اما حقيقت آن است كه اين ادعا همان طور كه مقام معظم رهبرى آن را افشا 
كردند، دروغى بيش نيست! و اين قدرت پاسخگويى ملت ايران به تهديدهاى دشمن 
و ايستادگى در برابر زياده خواهى متجاوزان است كه تاكنون جلوى تجاوز دشمن را 
گرفته و امنيت پايدار را براى كشور به همراه آورده است! آنچه بايد به عنوان اتفاقى 
واقعى و بدون تعصب و نگاه حزبى پذيرفت، اين نكته است كه برخالف تصويرى كه 
عموماً در رسانه هاى خاص ارائه مى شود، مذاكرات براى حفظ برجام با اروپا خوب پيش 
نمى رود. دولت  هاى اروپايى فقط به حرف بسنده كرده  اند و در عمل شركت  هاى اروپايى 
در حال ترك ايران هستند، هر چند كه در مقام حرف هم با مواضعى دوپهلو و مبهم و 

بعضاً تهديدآميز باز هم ايران را ملزم به پذيرفتن تعهدات بيشتر مى كنند!

نماينده مردم ايران يا سخنگوى جريان اپوزيسيون؟
جوان: برجسته سازى موضوع حضور 
زنان در ورزشگاه ها در حالى از سوى 
برخى چهر ه هــا و نمايندگان مجلس 
پيگيــرى مى شــود كه بســيارى از 
مطالبات اصلى زنان جامعه فراموش 
و رهاشده اســت، آن هم در شرايطى 
كه بارها بسيارى از مسئوالن ازجمله 
رئيس سازمان بهزيستى تأكيد كرده اند 

آســيب هاى اجتماعى در حال زنانه شدن اســت. از آسيب هاى اجتماعى و معضل 
2ميليون و 800 هزار زن سرپرست خانوار و چالش هاى گريبانگير آن ها كه بگذريم، 
حتى ورزش زنان چه در حوزه عمومى و چه در حوزه قهرمانى رهاشده است و قهرمانان 
تيم فوتســال بانوان در ديدار با معاون زنان رئيس جمهور از دغدغه هاى مالى و نبود 
امنيت شغلى به عنوان اصلى ترين مشكالتشان سخن گفتند. با تمام اين ها اما بازى تيم 
ملى كشــورمان در روسيه ناظر مى خواهد و چه ناظرى بهتر از خانم سلحشورى كه 
نطق هفت دقيقه اى در دفاع از وزير ورزش پيشنهادى را در كارنامه عملكرد خود دارد!

هجمه اصالح طلبان به عارف
انتخــاب: يــك فعال رســانه اى 
اصالح طلــب در توييتر از اظهارات 
انتقــادى رئيس دولــت اصالحات 
در مورد محمدرضا عارف خبر داد. 
زهير موسوى نوشت: «سيد محمد 
خاتمــى صبــح ديروز در جلســه 
با اعضاى ســتاد اميــد (گروهى از 
كرد:  مطرح  اصالح طلــب)  جوانان 

شــخصاً آقاى عارف را اصالح طلب تر از روحانى نمى دانم.» اين توييت با فشــار 
برخى جريان ها، حذف  شــده است. طى ســال هاى گذشته، انتقادهاى وسيعى 
نسبت به عملكرد «محمدرضا عارف» رئيس فراكسيون اميد در افكار عمومى و 
رســانه ها وجود داشته است و بسيارى او را با عنوان «مرد سكوت هاى عارفانه» 
مى شناســند كه نســبت به هيچ يك از اتفاقات و حوادث مســائل روز، موضع 
مشــخصى نمى گيرد. به نظر مى رســد، اين انتقادها به حدى تشديد شده كه 
صداى رئيس دولت اصالحات را هم درآورده اســت؛ به طورى كه او به صراحت 

اصالح طلب بودن عارف را زير سؤال برده است.

داعش بدون روتوش
تيم  عضو  مظفرى،  سليمان  فارس: 
در  مجلس  بــه  تروريســتى حمله 
ايــن خبرگزارى گفت:  با  گفت و گو 
يك بار من ســؤال كــردم ازاينجا تا 
ايران چقدر فاصله اســت؟ بعد اين 
مســئله را گزارش كرده بودند و از 
من بازجويــى كردند كه چرا چنين 
ســؤالى كردى؟ من هــم گفتم كه 

همين طورى ســؤال كردم و فقط مى خواســتم بدانم! بين كسانى كه از ايران 
آمده بودند و كسانى كه از عراق بودند هم فرق مى گذاشتند، به ايرانى ها احترام 
نمى گذاشتند و رفتار چندان خوبى نداشتند. فقط كسانى جذب اين ها مى شدند 
و در داعش مى ماندند كه جوان و احساســاتى بودند و به هيچ چيز جز كشــتن 
و اســلحه به دســت گرفتن فكر نمى كنند. اين ها جوانانى هستند كه اصًال فكر 
درســتى ندارند و نمى توانند درست و نادرســت را از هم تشخيص دهند. همه 
آن هايى هم كه رفته اند خونشــان به هدررفته است، خودشان كه هالك شدند 
و ضرر اصلى را خانواده هاى آن ها مى كشــند. اكنون خود من اشتباهى كردم و 
همــه اعضاى خانواده ام ضرر آن را مى كشــند. زنم، دخترم، پدرم و مادرم همه 

زجر مى كشند و حاال ديگر نمى توانم جبران كنم.

اخبار

 سياست/ پناهى  اين پنجمين سالى است 
كه افطارى وحدت برگزار مى شــود، افطارى 
«وحــدت و مقاومت» بــا محوريت تحليل 
آخرين وضعيت فلســطين كه امسال شعار 
«من غزه هاشــم جد النبى الى مشهدالرضا 
حفيــد النبى - از غزه شــهر هاشــم جد 
پيامبر(ص) تا مشهد شهر نوه پيامبر(ص)»  را 

سرلوحه كار خود قرار داد.
براى همين روز يكشــنبه فرهنگسراى امت 
شهردارى مشــهد ميزبان جمع باصفايى از 
فعاالن فرهنگى و هنرى بود. در اين مراسم 
كه با حضــور 150 نفر از علماى ســنى و 
شيعه خراسانى و فعاالن فرهنگى برگزار شد، 
دكتر خالد قدومى، نماينده جنبش مقاومت 
اســالمى حماس در ايران به عنوان ميهمان 
ويژه به سخنرانى پرداخت. مولوى مطهرى 
رئيس حوزه علميه اصناف (حنفى ها) خواف، 
مولوى احرارى، امام جمعه اهل سنت خواف، 
مولوى فرقانى از بزرگان خواف و مولوى على 
بايــى از بزرگان اهل ســنت تايباد از جمله 
ميهمانان برجســته اين مراســم بودند كه 
به همت مجمع اســالمى حبل اهللا مشهد و 

فرهنگسراى امت برگزار شد.

 در انتظار اتمام نماز علماى شيعه
فتواهاى دوگانه باعث شــد كه اهل تسنن 
زودتر براى افطار آماده باشــند، با اين وجود 
علماى اهل تســنن منتظر برادران شــيعه 
ايســتادند تا نمازشان تمام شــود. آن طور 
كه به نظر مى رســد چهره هاى آشنا بيشتر 
از چهره هاى ناشناس اســت، همين نشان 
مى دهد كه وحدت به معناى واقعى از خيلى 
قبل شكل گرفته است.  افطار هم با سفره هاى 
ساده اما صميمى صرف مى شود و ميهمان 
و ميزبان با هم دعاى ســفره را مى خوانند و 

سفره ها را جمع مى كنند.

 خوش و بش علمايى
فاصله بين جمع كردن ســفره ها و شــروع 
برنامه هاى اصلى مراسم، فرصتى مجدد براى 
خوش و بش كردن ميهمانان با يكديگر است، 

البته اين موضوع وقتى بــه بزرگان و ريش 
سفيدها مى رسد، اداى احترام  و ادب است. 
قرار است از فعاالن فرهنگى هنرى مشهدى 
عرصه فلســطين و وحدت تقدير شــود اما 
حاضران در جلسه پيش از آنكه با اين فعاالن 
آشنا بشوند، با آثارشان در قالب فيلم و سرود 
و نقاشى آشنا مى شوند. يكى از اين سرودها 
را جمعى از نوجوانان و به ســه زبان فارسى، 
انگليســى وعربى اجرا مى كنند، ســرودى 
حماسى كه براى دشمن صهيونيستى رجز 
خوانده مى شود. آن قدر حماسى و هيجانى 
اســت اين سرود كه مى توان نيم خيز شدن 
حاضران در جلســه را حس كرد، گويى نرم 
شدن دل ها در ماه مبارك، موجب جوشش 
غيرت در رگهاى شــيعه و سنى هايى شده 
است كه مى دانند تمام اختالفات و دشمنى ها 
را همين اسرائيل و آمريكا به عنوان شيطان 

بزرگ بين مسلمانان به وجود آورده اند.

 از شعرخوانى مولوى اهل سنت تا 
سخنرانى فارسى ميهمان عرب

بعد از اتمام نمايش آثار هنرمندان مشهدى، 
نوبت به ميهمانان مى رسد كه نظرات خود را 
درباره وحدت حول موضوع فلسطين مطرح 
كنند. مولوى فرقانى، يكــى از بزرگان اهل 
سنت خواف اولين كسى است كه در جايگاه 
قرار مى گيرد و به ايراد سخنرانى مى پردازد. 
با اينكه سن و ســالى از او گذشته است اما 

گيرا و دقيق سخن مى گويد. نكته قابل توجه 
ســخنانش درباره تصورى اســت كه برخى 
درباره او دارند، مولوى فرقانى توضيح مى دهد 
كه برخى به او مى گويند كه اين حرف هاى 
وحدت را براى خوشــايند ديگران مى زنى. 
اين بزرگ اهل سنت، چنين سخنانى را رد 
مى كند و مى گويد: با تمام وجود به موضوع 
وحدت اعتقاد دارم. حتى شــعرى از پدرش 
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سال پيش سروده شده را مى خواند.
ســخنران بعدى دكتــر خالــد قدومى، 
اسالمى حماس  مقاومت  نماينده جنبش 
اســت. هرچند مى تواند بــه لهجه زيباى 
عربى ســخن بگويد و مترجم ســخنانش 
را براى حاضــران ترجمه كند اما ترجيح 
مى دهد براى احترام به ميزبانان به فارسى 
ســخن بگويد. هرچند فارســى ســليس 
نيست ولى نشــان مى دهد كه او چه قدر 

بر فرهنگ ايرانى مسلط است.

 خط سرخ شهادت
همزمان با سخنان اين استادان و عالمان، در 
گوشه جايگاه، هنرمندى با خضوع و تمركز 
جالبى مشغول به كار است. از گردى صورت، 
مى توان تشــخيص داد كه چهره انسانى را 
مى كشــد اما چهره كيست؟ رنگ هاى سبز 
نشان از شال زنانه مى دهد اما باز هم مشخص 
نيست، هرچه مراسم به انتها نزديك مى شود 

و نقاشــى كامل مى شود، بيشــتر مى توان 
تشخيص داد چه كسى است. شهيده معروف 
اين روزهاى فلسطين، رزان النجار، امدادگر 
فلسطينى كه در مرز نوار غزه و سرزمين هاى 
اشــغالى، مــورد اصابت تــك تيراندازهاى 

صهيونيستى قرار گرفت.
چهره اش ســبز و روشن است اما احمد 
منصوب هنرمند مشهدى، حاشيه قرمز 
به تصويرش مى دهد و راه سرخ شهادت 
را بــه بيننده ها منتقــل مى كند. وقتى 
نقاشى تمام مى شود، مجرى برنامه اعالم 
مى كند كه اين نقاشــى به رسم ادب به 
دكتر خالــد قدومى اهدا خواهد شــد. 
حجت االســالم مجتبى الهى خراسانى 
بــه عنــوان آخرين ســخنران همراه با 
مولــوى مطهرى و مولوى فرقانى تصوير 
اين شهيد را به نماينده جنبش مقاومت 

اسالمى حماس مى دهد.

 چفيه اى با رنگ و بوى 
زنان مظلوم غزه

ســورپرايز برنامه همين جا 
رونمايــى مى شــود و چفيه 
فلسطينى كه توسط دستان 
زنان غزه بافته شــده اســت 
هم به اين هنرمند مشهدى 
داده مى شــود. على كميلى 
عضــو اتحاديه بيــن المللى 
امــت واحده با بيــان اينكه 
ارزش ايــن چفيــه در قالب 

كلمــات نمى گنجد، اين چفيــه را بر دوش 
احمد منصوب، هنرمند مشــهدى مى اندازد 
كه افتخارش تصويرســازى از چهره شهداى 

انقالب اسالمى و جهان اسالم است.
در پايــان هــم ميهمانــان دور هم جمع 
مى شــوند و همراه با تصوير شــهيد رزان 
النجار عكسى يادگارى مى گيرند و بعد از 
آن هم يكديگــر را در آغوش مى گيرند تا 
فرصتــى ديگر و دور همــى ديگر به نيت 

قربه الى اهللا.

حاشيه نگارى قدس از مراسم افطارى وحدت و مقاومت در مشهد

درباره افطارى وحدت و مقاومتاز چفيه اهدايى زنان فلسطينى تا  تصويرگرى شهيد رزان
مردمى شدن مسئله فلسطين

اصل ايده افطارى حدود هفت سال قبل از طرف 
مجموعه اتحاديه امت واحده مطرح شــد. هدف 
اوليه هم اين بود كه از ماه مبارك رمضان به عنوان 
ماه امت اســالمى كه بين همه مذاهب مشترك 
اســت و در آن يادخدا وجود دارد براى موضوع 
وحدت استفاده شــود. از آنجايى كه در اين ماه 
دل ها نرم تر مى شود، وقتى جسم ها به هم نزديك 

مى شوند، اميدواريم دل ها نيز بهم نزديك شوند.

 اهميت مراسم از منظر علماى اهل سنت
در اين مدت هم با همت فعاالن فرهنگى مشهد 
هر ساله در اين شــهر چنين افطارى اى برگزار 
شــده و هر سال نسبت به سال قبل توسعه پيدا 
كرده است. هر سال علما و استادان اهل سنت از 
سرتاسر خراسان به اين مراسم مى آيند، اين گونه 
هم نيست كه همه ميهمانان تكرارى باشند، چون 
هر ســاله چهره هاى جديدى همراه اين عالمان 
مى آيند. اين ميهمانان، ويژه همين مراسم افطارى 
مى آيند و همين نشان دهنده اهميت و جايگاه 
اين مراسم در منظر آنان است. طى كردن مسافت 
چند صد كيلومترى به وسيله ماشين و بازگشت 
شبانه آن ها، مؤيد همين مسئله است. بسيارى از 
اين ميهمانان استاد حوزه و معلم يا امام جماعت 
مساجد هستند ولى وقتى به اين برنامه مى آيند 
نشان مى دهد كه چقدر مسئله وحدت و فلسطين 

برايشان اهميت دارد.

 استمرار جريان وحدت
اين تنها كارى نيست كه دوستان فعال در حوزه 
وحــدت انجام مى دهند. االن ايــن گروه از اهل 
ســنت ميهمان ما هستند اما در طول سال و به 
مناســبت هاى مختلف، ما به ديدار اين دوستان 
مى رويم.اتفاقــاً دغدغــه و نگرانى ما هم همين 
مناسبتى و تكرارى شدن مسائل راهبردى همانند 
وحدت اســت كه عمدتا دســتگاه هاى دولتى و 
رســمى به چنين آفتى مبتال مى شــوند. يعنى 
وحدت فقط محصور به هفته وحدت شده است. 
در حالى كه بايد در طول ســال، جارى باشد، ما 
برنامه هاى مختلفى در طول سال داريم كه در ماه 

مبارك رمضان در قالب افطارى اجرا مى شود.
دليل برگزارى چنين مراسمى در مشهد هم به 
موقعيت استراتژيك اين شهر برمى گردد، وجود 
مضجع شــريف امام رضا(ع) موجب مى شود كه 
ميهمانان بيشترى از نقاط مختلف كشور بويژه 
تهران امكان حضور در مشــهد را داشته باشند. 
مســائلى هم كه مطرح مى شود بر حسب ذوق 
ســخنران و ميهمانان است، سعى شده هر ساله 
تحليلگرى از فلســطين داشته باشيم تا آخرين 
تحوالت اين كشــور به ميهمانان شيعه و سنى 
منتقل شود.عالوه بر اين امسال چند خالقيت به 
لحاظ ميهمانان و برنامه داشــتيم، به طور نمونه 
آثار هنرمندان مشــهدى با موضوع فلسطين را 
نمايش داديم و از سازندگان آن هم تقدير كرديم. 
همچنين استاد احمد منصوب، نقاش و هنرمند 
مشهدى به صورت زنده تصوير شهيد رزان النجار 

را نقاشى كرد.

 تأثير  مراسم هاى همانند افطارى وحدت
اين افطارى همانند راهپيمايى روز قدس است، در 
روز قدس كه مردم شعار مى دهند نه موشكى به 
اسرائيل زده مى شود و نه تيرى، اما نمادى براى 
ساير كارهاست كه در طول سال انجام مى شود. 
در چنين حركت هاى نمادينى فعاالن شــيعه و 
سنى دور هم مى نشينند و مى بينند كه همه عليه 
اســرائيل كار مى كنند. در واقع يك گردهمايى 
است كه ابراز قدرت در آن صورت مى گيرد، اين 
مراســم افطارى از اين جهت اهميت دارد، بويژه 
آنكه در شهرى هســتيم كه برخى جريان هاى 
ضد تقريب و ضــد نگاه امام خمينــى(ره) نيز 
فعال هستند.ميهمانان اين برنامه در طول سال 
همكارى هاى زيادى دارند. همين افطارى وحدت 
سعى شده كه در نقاط ديگر شهر هم تكثير پيدا 
كند و در جمع هاى كوچك تر شيعيان، ميهمان 
اهل سنت بشوند و برعكس. اتحاديه امت واحده 
همچنين هر ساله افطارى ثابتى در منطقه غزه 
دارد و بين 500 تا 1000 نفر را كه بيشــتر جزء 
اقشار ضعيف و آسيب پذيرهستند ميهمان سفره 
افطــارى خود مى كند، حتى دو ســال قبل اين 
افطارى در مســجد االقصى برگزار شد كه سر و 

صداى زيادى هم به پا كرد.

 محوريت كمك هاى مردمى 
هدف ما اين اســت كه در روز قدس كه متعلق 
به حضرت امام خمينى(ره) اســت، بخشــى از 
مردم غزه ميهمان ايرانى ها باشــند و اين مراسم 
بازخوردهاى مثبتى هم داشــته اســت. مردم 
مظلوم غزه تحت فشــارهاى اقتصادى هستند و 
به جمهورى اسالمى ايران هم عالقه مند هستند 
و وقتى چنين مراسمى برايشان برگزار مى شود 
بيشتر از گذشته به ايران عالقه مند مى شوند بويژه 
آنكه تمام هزينه هاى آن از منابع مردمى است و 
ريالى از دولت و بيت المال ايران خرج نشده است. 
اين هزينه ها را مردم با عشــق خودشان تأمين  
كرده اند و يك كار صورى و دولتى نيســت و هر 
هزار تومانى با اخالص جمع شده است. هدف ما 
مردمى ماندن و مردمى بودن كارهاســت. ما در 
روابط بين الملل مان خالئى داريم و رفتارها عمدتاً 
در چارچوب مسائل ديپلماتيك است و هيچ گاه 
ارتباط مردمى برقرار نمى شود. از اين طريق پيوند 
عاطفى بين مردم فلسطين و ايران برقرار مى شود 

كه بركات بسيار زيادى دارد.

روز يكشنبه 
فرهنگسراى امت 
شهردارى مشهد 

ميزبان جمع 
باصفايى از فعاالن 
فرهنگى و هنرى 

بود

بــــــــرش

: رئيس جمهورى كه از عاشــورا 
«درس مذاكره» مى گيرد، بالشك به 
حاميانى نظير على مطهرى نياز دارد 
كه از تاريخ اسالم درس هاى عجيب تر 
بگيرد. على مطهرى در يك گفت وگو 
اظهار داشته است: «عده اى مى گويند 
چرا برجــام را به گونه اى ننوشــتيد 
كه آمريكا نتواند از آن خارج شــود، 

: چندى اســت كه انتقادها به 
نحوه رياست مجلس از سوى برخى از 
نمايندگان صورت مى گيرد؛ بخصوص 
در بزنگاه هاى سياسى مانند تصويب 
برجام و كنوانســيون پالرمــو و... اين 
انتقادات شــدت بيشــترى به خود 
مى گيرد. مجلس در بررسى اين لوايح 
مهم كه حساسيت بسيار زيادى دارند، 

تيم  عضو  مظفرى،  سليمان   :
در  مجلس  بــه  تروريســتى حمله 
ايــن خبرگزارى گفت:  با  گفت و گو 
يك بار من ســؤال كــردم ازاينجا تا 
ايران چقدر فاصله اســت؟ بعد اين 
مســئله را گزارش كرده بودند و از 
من بازجويــى كردند كه چرا چنين 
ســؤالى كردى؟ من هــم گفتم كه 

: برجسته سازى موضوع حضور 
زنان در ورزشگاه ها در حالى از سوى 
برخى چهر ه هــا و نمايندگان مجلس 
پيگيــرى مى شــود كه بســيارى از 
مطالبات اصلى زنان جامعه فراموش 
و رهاشده اســت، آن هم در شرايطى 
كه بارها بسيارى از مسئوالن ازجمله 
رئيس سازمان بهزيستى تأكيد كرده اند 

: يــك فعال رســانه اى 
اصالح طلــب در توييتر از اظهارات 
انتقــادى رئيس دولــت اصالحات 
در مورد محمدرضا عارف خبر داد. 
زهير موسوى نوشت: «سيد محمد 
خاتمــى صبــح ديروز در جلســه 
با اعضاى ســتاد اميــد (گروهى از 
كرد:  مطرح  اصالح طلــب)  جوانان 

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

دكتر خالد قدومى نماينده  جنبش حماس  در ايران، ميهمان ويژه افطارى وحدت
دشمن  به دنبال ايران هراسى در فلسطين است

چهره خبر

 سياست   دكتر خالد قدومى، نماينده جنبش مقاومت اسالمى 
حمــاس در اين افطارى به احترام ميزبانان به فارســى ســخن 
گفت. او درباره آرمان فلسطين بيان كرد: حتى دشمنان ما يعنى 
صهيونيســت ها و آمريكايى ها بهتر از ما متوجه حقانيت مسئله 
فلسطين هستند. خالدقدومى ادامه داد: آمريكا، اسرائيل و كل دنياى 
عرب ديدند كه رزان النجار لباس امدادگرى و هالل احمر دارد ولى 
تك تيرانداز صهيونيستى مستقيم به سينه اش شليك كرد.وى افزود: 
تاكنون دو امدادگر شــهيد و 227 امدادگر ديگر مجروح شده اند، 
اســرائيلى ها 32 آمبوالنس را مورد هدف قرار داده اند، آمبوالنس 
را كه همه مى شناسند و تشخيص مى دهند اما نتانياهو مى گويد 
كه تصادفى بوده اســت. نماينده جنبش مقاومت اسالمى حماس 
با بيان اينكه خون فلسطينى ها اين قدر ارزان و بى ارزش است كه 
حتى جلوى دوربين ها هم ما را مى كشــند، تصريح كرد: ترامپ، 
رئيس جمهور آمريكا نه به قانون و نه به ديپلماسى احترام نمى گذارد 

و در يك ثانيه مى گويد كه فلسطين سهمى از قدس ندارد.
خالد قدومى ادامه داد: بيش از يك ميليارد مسلمان هستيم و همه 
منابع طبيعى دنيا را داريم ولى جلوى ترامپ كارى نكرديم، چون تفرقه 

داشتيم. در عوض امروز مى بينيم كه مسلمان، مسلمان را مى كشد.

 وحدت مسلمانان، مهم ترين مسئله براى فلسطين
وى با تأكيد بر اينكه مهم ترين مســئله براى فلســطين وحدت 
مسلمانان است، اذعان كرد: اگر اين اتفاق بيفتد فلسطين فوراً آزاد 
خواهد شد. يهودى ها در كل دنيا 14 ميليون نفر هستند و نيمى از 
آن ها در فلسطين هستند، درحالى كه هفت ميليون فلسطينى فقط 
در اين كشــور زندگى مى كنند. ما فلسطينيان تا آخر ايستاده ايم 
و مقاومت مى كنيم ولى مســلمانان چه مى كنند؟ در آمريكا البى 
صهيونيست ها با پولشان فعاليت مى كند اما البى مسلمانان صفر 
است. نماينده جنبش حماس در ادامه با طرح اين سؤال كه وحدت 
چگونه شكل مى گيرد؟ گفت: در خطبه نماز جمعه وحدت شكل 
نمى گيرد، نمى شود وحدت فقط لفظى و كالمى باشد. اول بايد در 
دلمان وحدت داشته باشــيم، من سنى وقتى برادر شيعه خود را 
مى بينم اولين چيزى كه به ذهنم مى آيد محبت اســت يا نفرت؟ 
چگونه است كه زمانى در حكومت ديكتاتورى مثل صدام شيعه و 
سنى در عراق زندگى مى كردند ولى االن هر روز مسلمان، مسلمان 

را مى كشــد؟ خالد قدومى با اشــاره به لزوم برنامه ريزى براى اين 
موضوع گفت: محور اصلى قدس و فلسطين است. عربستان، تركيه، 
ايران و قطر مى گويند ما كنار فلسطينى ها هستيم، همه هم از كشته 
شدن يك كودك فلسطينى متأثر مى شويم، اما نمى دانيم قاتلش 
كيست؟ همه مى دانيم ولى وحدت نمى كنيم. اگر ابزارهاى آمريكا در 

منطقه نباشد، دشمن صهيونيستى هم نمى تواند هيچ كارى بكند.
وى با اظهار تأسف از برخى كج فهمى ها گفت: برخى به ما مى گويند 
دشمن فلسطين ايران است، اما چگونه؟ ايران به مدت 40 سال در 
حال كمك به فلسطينى هاست. من اين حرف ها را قبول ندارم چون 
از نظر من دشمن كسى است كه با اسرائيل رابطه دارد و به دنبال 
عادى ســازى روابط است. اين كار، خنجرى بر پشت رزان النجار و 
ليلى و كودكان شهيد اين حوادث اخير است. دومى در انتها گفت: 
فلسطين تا آخر مى ايســتد، از كودك و جوان تا پيرمرد تا آزادى 

كامل فلسطين مقاومت كنند نه فلسطين 1967 يا غير آن.

قدس : مولوى مطهرى نيز در حاشيه اين افطارى در پاسخ 
به خبرنگار قدس گفت: مســئله اصلى در موضوع وحدت، 
پيدا كردن راهكارهايى براى شعارى نشدن موضوع وحدت 
و فلسطين است. مدت زمان زيادى است كه دشمنان سعى 
كردند بين شيعه و سنى اختالف ايجاد كنند براى همين 
مدت مديدى نياز است كه از سوى هر دو طيف يعنى شيعه و 
سنى و دانشمندان و بزرگان و مسئوالن اقداماتى براى تحقق 
وحدت واقعى انجام گيرد. اين وحدت بايد به شــكل قلبى 
باشــد و اين در صورتى است كه ما يكديگر را درك كنيم، 
طورى نباشد كه شــعار بدهيم و عمل نكنيم. او ادامه داد: 
بخشى از حل و تحقق مسئله وحدت به مسئوالن برمى گردد 
كه به همه مردم خدمت رسانى كنند، نخبگان و دانشمندان 
و علما هم بايد مسائل اصلى را به مردم منتقل كنند و خود 
نيز عمل كنند. بخشى هم به عامه مردم برمى گردد، البته 
مردم ســال ها به شكل عادى كنار يكديگر زندگى كرده اند 
اما اختالفات و القائات دشمن موجب انحراف عده كمى شده 
است. به هرحال هركدام از اين اقشار وظيفه خاصى دارند كه 
براى تحقق وحدت بايد انجام بدهند. افطارى هاى اين چنينى 
هم به مســئله وحدت كمك مى كند و مى توان اين ايده را 
همراه با ابتكارات ديگر دنبال كرد و گسترش و توسعه داد. 
اين بار ما ميهمان دوستان شــيعه بوديم و بار ديگر آن ها 
ميهمان اهل سنت باشــند يا در نمازهاى يكديگر شركت 

كنيم. ولى مسئله مهم اين است كه رفتار ظاهرى نباشد.

مولوى مطهرى، رئيس حوزه علميه اهل سنت خواف:

وحدت بايد قلبى باشد نه شعارى
قدس :مجتبى الهى خراسانى از استادان حوزه علميه مشهد 
نيز در افطارى وحدت فلســطين را مسئله اى دانست كه از 
مرزهاى قوميتى و مذهبى فراتر رفته است و گفت: فلسطين 
در كل جهان اســالم موردتوجه قرارگرفته و مســئله اول 
مسلمانان شده است. وى بابيان اينكه وقتى فلسطين مسئله 
اول امت شد، از علما نيز انتظار مى رود كه فلسطين در مشى 
علمى شان سهم جدى داشته باشد، تصريح كرد: 45 سال 
پيش در همين مشهد استاد ميرزا جواد آقاى تهرانى، در ايام 
جنگ رمضان كه بعد از جنگ 6 روزه بين اعراب و اسرائيل 
شروع شد، در جلسه درســش مى گفت كاش در صحراى 
ســينا بودم و كفش سربازان مصرى را جفت مى كردم. اين 
حضور فلسطين در درس اخالق و عرفان نشان مى دهد كه 
فلســطين از مرزهاى قومى و ملى فراتر رفته است و شايد 

راه حل نجات فلسطين هم همين است.
اين استاد حوزه افزود: تا زمانى كه دولت هاى عربى، مسئله 
قدس را عربــى بدانند يا در چارچوب يــك مذهب آن را 
بخواهند، ما توفيقى در حل مسئله فلسطين نخواهيم داشت.
الهى خراسانى در ادامه با اشاره به لزوم تبديل شعار وحدت 
به يك مدل اجرايى گفت: وحدت متعلقى مى خواهد، وحدت 
بر سر چه چيز؟ به نظر وحدت اگر بر سر مسئله فلسطين 
باشد، محقق مى شود، وگرنه بدون تعلق، وحدت به معناى 
الغا كــردن اختالفات مذهبى و عــوض كردن هويت هاى 

مذهبى است.

الهى خراسانى، استاد حوزه علميه مشهد: 

قدس مرزهاى مذهبى را جابجا كرد
قدس :مولــوى فرقانى با اظهــار اميدوارى نســبت به 
نتيجه بخش بودن مراسم هايى مثل افطارى وحدت گفت: 
فلســطين و قدس عزيز براى مسلمانان يك مقصد است 
كه خداى متعال براى ما در نظر گفته و از ما خواســته به 
دنبال آن باشيم. ولى ضرورى ترين مسئله براى رسيدن به 
اين مقصد اخالص اســت. وى ادامه داد: 70 سال است كه 
فلسطين گرفتار اشغالگران است و اين همه خون ريخته شده 

است ولى چرا هنوز حل نشده است؟ 
بزرگ اهل ســنت خواف در پاســخ به اين مســئله گفت: 
خدا شعار پذير نيســت، حقيقت پذير است. تقاضاى ما از 
فلسطينى ها اين است كه ابتدا بين خودشان متحد شوند 
اما اين چه مصيبتى است كه نمى توانند؟ درحالى كه اسرائيل 
به عنوان دشمن روشــن و واضح پيش رويشان است، چرا 
اختالف دارند؟  امروز مردم فلســطين در صف اول ســپاه 
مسلمانان هستند اگر آن ها اتحاد و اخالص داشته باشند، 
ما هم قوى پشت ســر آن ها خواهيم بود. مولوى فرقانى با 
اشاره به پشتيبانى ملت ايران از آرمان فلسطين تصريح كرد: 
ملت ايران، يك ملت خدا دوست، دين دوست و خداپرست 
هستند كه براى خدا قيام كردند. وى ادامه داد: رهبر دينى 
من، بزرگان مذهب خودم هستند ولى رهبر سياسى من امام 
خمينى(ره) است. نگذاريم اختالف بين ما بيفتد، به بزرگان 
هم توهين نكنيم چون بزرگ شيعه، بزرگ اهل سنت است 

و بزرگ اهل سنت، بزرگ شيعه هم است.

مولوى فرقانى، بزرگ اهل سنت خواف: 

اخالص، شرط كار براى فلسطين

annota�on@qudsonline.ir

يادداشت روز

على كميلى
 عضو اتحاديه امت واحده 

س
قد

س:  
عك
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
علما، حافظ اسالم در همه 

ابعادش، بوده اند.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد
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نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
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يا ارحم الراحمين

سه شنبه  22 خرداد 1397  27 رمضان 1439 12 ژوئن 2018  سال سى و يكم  شماره 8706      

آتش سوزى مركز نگهدارى صندوق هاى رأى در بغداد خبرساز شد

آتـش به جان مردم ساالرى عراق 
 بين الملل  در پى آتش ســوزى در انبار بزرگ 
نگهدارى صندوق هاى رأى انتخابات پارلمانى عراق، 
دو ائتالف «ســائرون» به رهبرى «مقتدا صدر» و 
ائتالف «فتح » به رهبرى «هادى العامرى» خواستار 
تحقيق شــفاف در اين زمينه و خويشــتن دارى 
سياسى شدند. به گزارش العالم؛ فهرست سائرون، 
به عنوان پيشــتاز انتخابات با صــدور اطالعيه اى 
اعالم كرد: تحقيقات درباره آتش ســوزى در مركز 
نگهدارى از صندوق هاى انتخاباتى بايد به صورت 
شفاف انجام و نتيجه آن در اسرع وقت اعالم شود.

 واكنش مسئوالن عراق و نامزدهاى انتخاباتى
«مقتدا صدر» در اين اطالعيه با بيان اينكه فقط به 
گزينه هاى سياسى مى انديشد و هرگز وارد جنگ 
داخلى نخواهد شــد، افزوده اســت: آتش سوزى 
صندوق هاى اخذ رأى اهداف مختلفى دارد و بايد 
توجه داشت كه بعثى ها و تروريست هاى تكفيرى 

هنوز در عراق حضورى فعال دارند.
هادى عامرى، رئيس ائتالف «فتح» نيز اعالم كرد: 
خويشتن دارى بهترين گزينه است و از دست دادن 
برخى كرسى ها بهتر از به هرج و مرج كشاندن كل 
عراق است و دستگاه هاى امنيتى عراق مى بايست 
نتيجه تحقيق درباره آتش ســوزى را به سرعت 
اعالم كنند.همچنين حيدر العبادى، نخست وزير 
عراق يكشنبه شب در بيانيه اى تصريح كرد: وقوع 
آتش ســوزى در يكى از مراكــز اصلى نگهدارى 
صندوق هــاى رأى در بغداد، توطئه اى براى ضربه 
زدن به امنيت و دموكراسى اين كشور است. يك 
مركز بزرگ نگهدارى وسايل رأى گيرى الكترونيك 
و صندوق هاى راى انتخابات پارلمانى اخير عراق در 

بغداد، عصر يكشنبه دچار حريق شد. 

 حكيم: نبايد فرصت و اجازه دستكارى 
نتايج انتخابات را داد

سيد عمار حكيم رئيس ائتالف ملى شيعيان عراق 
و رئيس جريان حكمت ملى اين كشــور، با ابراز 
نگرانى شديد از حادثه آتش سوزى انبار كميسيون 
انتخابات، كه منجر به آســيب ديدن بسيارى از 
صندوق ها و دستگاه هاى انتخابات شد، نسبت به 
از دست رفتن آراى شهروندان عراقى هشدار داد.
وى با اشاره به اين موضوع كه رأى دهندگان تمام 

سختى ها را پشت سر گذاشتند تا نمايندگان خود 
را انتخاب كنند، از مســئوالن بلند پايه كشورى 
خواست تا براى بررســى داليل اين نقض حقوق 
آشــكار، كميته تحقيقاتى تشكيل دهند. رئيس 
جريان حكمت ملى عــراق همچنين با دعوت از 
نهادهاى مربوطه بــه احتياط كامل در محافظت 
از محل هاى نگهدارى صندوق هاى رأى در سراسر 
عراق، خواهان محاكمه مســببان اين امر و كشف 
انگيزه هايى شد كه در پس پرده اين موضوع قرار 
دارد.حكيم با اشاره به اينكه نبايد فرصت و اجازه 
دســتكارى نتايج را داد، همگان را به خويشــتن 
دارى، حفظ ثبات سياســى و آرامش فكرى و به 
دور از احساسات در مرحله كنونى و مرحله پيش 

رو فراخواند.

 درخواست ائتالف نيروهاى عراقى از 
العبادى درباره انتخابات

ائتالف نيروهاى عراقى از حيدر العبادى خواست 
تا جلوى شكســت خوردگان در انتخابات را براى 
برهــم زدن اوضاع و مصــادره خواســت و اراده 

رأى دهندگان بگيرد. اين ائتالف خواستار صدور 
دســتور به فرماندهان پليس در اســتان ها براى 
محافظت از دفاتر كميســيون و انبارهاى حاوى 

صندوق هاى رأى گيرى شد.
ايــن ائتالف افزود: برخــى مى خواهند از آب گل 
آلود ماهى بگيرند. ســر نخ هاى توطئه عليه روند 
سياسى عراق پيدا و ثابت شده است كه چه كسى 
مى خواهد عــراق را وارد خأل در قوه مقننه كرده 
و دولتى فوق العاده تشــكيل دهد زيرا تالش هاى 
آن ها براى ربودن دولت منتخب عراق شكســت 

خورده است.

 درخواست كميته حقيقت ياب پارلمان 
براى نشست فوق العاده

حمديه الحسينى عضو كميته حقيقت ياب پارلمان 
عراق در خصوص نتايج انتخابات اخير پارلمانى از 
پارلمان خواست تا جلسه اى فوق العاده براى بررسى 
حادثه آتش سوزى در انبارهاى صندوق هاى رأى 
گيرى تشــكيل شود.وى افزود: اين حادثه عمدى 
و براى پنهان كردن نشانه هاى تقلب در انتخابات 

بود.الحســينى گفت: اين حادثه بسيار خطرناك 
اســت و بايد نتايج آن به سرعت بررسى شود.وى 
گفت: اهميت دارد كه پارلمان اقدامى سريع براى 
اين حادثه با برگزارى جلسه اى فوق العاده داشته 
باشد و تصميماتى فورى بگيرد.اين حادثه درحالى 
رخ داد كه طبق مصوبه پارلمان عراق قرار اســت 
از روز چهارشنبه بازشمارى دستى آراى انتخابات 
پارلمانى اخير اين كشور، براى كسب اطمينان از 

ميزان صحت نتايج اعالم شده، آغاز شود.
چهارمين انتخابــات پارلمانى عراق، 12 ماه مه 
بصورت ثبت و شــمارش الكترونيكى انجام شد 
اما برگه هاى رأى نيز پــس از ثبت در صندوق 
رأى انداخته مى شــد.در ايــن انتخابات ائتالف 
سائرون به رهبرى مقتدا صدر 53 كرسى، الفتح 
به رهبرى هادى العامرى 47 كرســى، النصر به 
رهبرى حيدرالعبادى 42 كرســى، دولت قانون 
به رهبرى نورى المالكى 26 كرسى و الحكمه به 
رهبرى عمار حكيم 19 كرسى به دست آوردند 
و بيشترين سهم از پارلمان آينده عراق را از آن 

خود كردند.

اخبار جهان

ادعاى ارتش رژيم صهيونيستى: 
تونل زيردريايى عملياتى 

حماس نابود شد
العالم: ارتش رژيم صهيونيستى اعالم كرد كه 
يك تونل دريايى متعلق به جنبش مقاومت 

اسالمى «حماس» را نابود كرده است.
ارتش رژيم صهيونيســتى با صدور بيانيه اى 
مدعى شــد اين تونل كــه چندين متر زير 
ســاحل و به داخل دريا حفر شده بود، براى 
حضور بى سروصداى كماندوهاى حماس در 

سواحل اراضى اشغالى استفاده مى شد.

عربستان جسد 135 
پاكستانى را تحويل داد

فارس: عربستان جسد 135 پاكستانى را كه در 
حادثه منا كشته و يا در اين كشور اعدام شده بودند 
به اين كشور تحويل داد.اجساد شهروندان پاكستانى 
بيش از يك ســال در ســردخانه هاى عربستان 
نگهدارى مى شــد تا جايى كه خانــواده قربانيان 
احســاس كردند فرد مورد نظر مفقود االثر است.
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حمله انتحارى در كابل 12 كشته برجاى گذاشت
ايرنا: يك مهاجم انتحارى هنگام تعطيلى 
كارمندان وزارت «احيا و انكشاف دهات» يا 
همان توسعه روستايى در غرب شهر كابل 
پايتخت افغانستان، خود را مقابل اين نهاد 
دولتــى منفجر كرد و تا لحظه تنظيم اين 
خبر (عصر ديروز) كشــته شــدن 12 تن 
و زخمى شدن 31 شــهروند ديگر تأييد 
شده است. «وحيد مجروح» سخنگوى وزارت بهداشت افغانستان با اعالم كشته ها و 
زخمى ها اعالم كرد امكان تغيير در آمار وجود دارد و تاكنون (عصر ديروز) اين تعداد 
زخمى به بيمارستان منتقل شده اند.همچنين منابع امنيتى تأييد كرده اند كه در انفجار 
انتحارى در حوزه چهارم امنيتى شــهر كابل، يك عضو گروه داعش كشته و سه تن 
ديگر زخمى و دستگير شدند.اين حمالت در حالى انجام مى شود كه دولت افغانستان 
از امروز (سه شنبه) آتش بس يك جانبه خود را با طالبان آغاز خواهد كرد و طالبان 

نيز در سه روز تعطيالت عيد فطر به اين آتش بس خواهد پيوست.

مركل: براى حل مسئله اوكراين و سوريه
به روسيه نياز داريم

باشگاه خبرنگاران جوان: صدراعظم آلمان در مصاحبه اى اذعان كرد كشور هاى 
غربى براى حل مســئله اوكراين و بحران سوريه به روسيه نياز دارند.آنگال مركل 
همچنين اعالم كرد تصميم دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا، براى پس گرفتن 
حمايت خود از بيانيه پايانى نشســت ســران گروه هفت با نوشتن يك توييت، 
تجربه اى «تأمل برانگيز و اندكى دلســرد كننده» بود.صدراعظم آلمان همچنين 
درباره پيشنهاد ترامپ براى بازگشت روسيه به گروه هفت نيز تأكيد كرد كه غرب 
براى حل بحران اوكراين و سوريه به روسيه نياز دارد، اما براى بازگشتن مسكو به 

جمع اعضاى گروه هفت بايد توافقنامه مينسك اجرا شود.
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نخست وزير رژيم صهيونيستى مدعى حل مشكل آب ايران 
كل اگر طبيب بودى...

رژيم صهيونيستى همواره به دنبال ضربه زدن به جمهورى اسالمى ايران است و در 
اين راه بيش از همه تالش مى كند تا توان نظامى كشورمان را به هرشكل ممكن 
كاهش دهد، به همين خاطر سران اين رژيم با تشكيل اتاق فكرهاى گوناگون در 

تالش هستند تا مردم را نسبت به انقالب و مسئوالن بدبين كنند. 
از هميــن رو و در تازه ترين عمليات جنگ روانى پيشــنهادى اين اتاق هاى فكر، 
بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستى با انتشار پيام ويديويى خطاب به 
ملت ايران خود را دوست ايرانيان معرفى و عنوان كرده كه مى خواهد درباره بحران 

آب به ما كمك كند!
نتانياهو طورى خود را به عنوان دوســت معرفى مى كند كه گويى فراموش كرده 
ملت ايران دشمنى هاى او را از ياد نبرده اند. همين چندى پيش بود كه در ماجراى 
همه پرسى غيرقانونى اقليم كردستان، نتانياهو از جدايى كردستان ايران حمايت 
كرد. نخست وزير رژيم صهيونيستى حتى با فشار آوردن به دولت آمريكا ترامپ را 
به خروج از برجام تشويق كرد و كمك هاى علنى دولت او به تروريست هاى داعش 

براى كشتن شيعيان نيز هنوز در خاطر همگان پررنگ است. 
نخست وزير رژيم صهيونيستى در حالى مدعى كمك به ايران براى غلبه بر بحران 
كم آبى اســت كه اين رژيم با تصرف منابع آبى مردم نوار غزه مشكالت بسيارى 
را براى زندگى روزمره ســاكنان اين منطقه ايجاد كرده اســت. طعنه آميز اينكه 
نتانياهو ساعاتى پس از اينكه به كابينه خود گفته بود اسرائيل با كمبود آب مواجه 
است و خواســتار تصويب فورى طرحى براى حل مشكالت آب مردم ساكن در 
سرزمين هاى اشغالى شده بود، اين پيام را منتشر كرده است؛ حال اينكه حكايت 
او مصداق اين ضرب المثل است كه «كل اگر طبيب بودى سر خود دوا نمودى...»
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