
 

از«هارپ» تا «گاپ»!
 ايستگاه  اينكه نخســت وزيــر رژيم صهيونيستى رژيم صهيونيستى در همكارى با تركيه چه باليى بر سر محيط زيست ايران آورده است؟ 

اســتعداد و اصرار عجيبى براى خنداندن من و شما و 
ديگر مردم جهان دارد، چيز تازه اى نيســت. البته در 
مقايسه با ماجراى نمايش نمودار بمبى در سازمان ملل 

كه تا مدت ها دستمايه طنزپردازى رسانه هاى جهان 
شــد و يا تالش براى فارســى صحبت كردن در اين 
ســازمان، شوخى اخير نتانياهو در باره اينكه مى تواند 

 ............ صفحه 16براى رفع مشكل ...

 اگر صعود نكنيم
 درجا زده ايم 

براى جلوگيرى از رانت
حمايت دولت از «اكران» باشد جنگ ما عاشقانه بود

12 15 14
گفت و گو با خداداد عزيزى گفت وگو با جعفرى، تهيه كننده «فيلشاه»  گفت و گو با سارا شجاعى

 به بهانه انتشار رمان «حليه»

:امام صادق
بر مسلمانان واجب 

است كه براى 
پيوستن به يكديگر 

بكوشند و در مهربانى 
نمودن دستيار 

يكديگر باشند و 
به نيازمندان يارى 

رسانند و با يكديگر 
مهربانى كنند. 
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 حجت االسالم و المسلمين رئيسى در ديدار مسئوالن و مديران استان خراسان رضوى  

اعتماد مردم مهم ترين مؤلفه امنيت ملى است

حواله هايى كه قرار است براى 
واردات صرف شود در بازار به 

قيمت ارز آزاد فروخته مى شود

واردات مشقى 
با حواله هاى 

ارزى!

 آســتان  توليت آســتان قدس رضوى گفت: تالش همه مديران، مسئوالن و دست 
اندركاران كشــور بايد در جهت خدمتگذارى خالصانه به مردم و افزايش اميد و اعتماد 
عمومى به نظام اسالمى باشد. حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى در ديدار 
مســئوالن و كارگزاران نظام در استان خراســان رضوى، به اهميت اعتماد عمومى به 
كارآمدى نظام اسالمى اشاره و اظهار داشت: مهمترين مؤلفه امنيت ملى كشور، اعتماد 
عمومى به نظام و ارزش هاى انقالب اسالمى است كه دشمن مى خواهد اين مؤلفه امنيت 
ملى را مخدوش كند. وى با بيان اينكه اميد آفرينى در جامعه تأثير بسزايى در افزايش 

امنيت ملى دارد، تصريح كرد: هيچكس در هيچ جايگاهى ...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
كسرى آصفى

پس از برجام مشــخص شــد كه بانك هاى بزرگ خارجى حتى با وجود اين توافق 
بين المللى، حاضر به همكارى با ايران نيستند. بانك هاى خارجى، سياسيون غربى و 
برخى از مسئولين دولتى، دليل اين عدم همكارى را عدم شفافيت در نظام بانكى ايران 
 (FATF) عنوان كردند. بنابراين، بعد از برجام، پروژه همكارى با گروه ويژه اقدام مالى

براى شفافيت بيشتر فضاى اقتصادى داخلى كليد خورد...

FATF پيمان هاى پولى، جايگزينى براى

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 3

 اقتصاد  اين روزها شاهد افزايش ثبت سفارش 
واردات به دو برابر ميانگين روزانه سال هاي قبل 
به دليــل دالر 4200 توماني هســتيم. طبق 
آنچه خســروتاج معاون صادراتى وزير صنعت 
گفته است، در دو ماه ابتداى امسال، آمار ثبت 

سفارش در حدود...

پس از نابودى تروريست ها 
در سوريه و عراق نوبت 

رويارويى نرم رسيده است

زمان فعال سازى 
ديپلماسى عمومى 

در منطقه

به همت 
آستان قدس رضوى 

انجام شد
پاكبان ها  

ميهمان سفره هاى 
اكرام رضوى

 ............ صفحه 7 ............ صفحه 3

تأملى بر طرح ساماندهى 
كانون هاى فرهنگى مساجد

مسـاجد 
دولتى نشوند
 ............ صفحه 5

ديدار رؤساى آمريكا و كره شمالى براى تكميل مانور موفقيت اياالت متحده

نقش آفرينى «اون» 
در نمايش «ترامپ»

 ............ صفحه 8
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

رفتار قانونى در تجمعات پيگرد ندارد ايسنا: معاون سياسى وزير كشور تأكيد كرد: طبيعى است هر فردى كه در تجمعات رفتار قانونى داشته باشد، براى او مسئله پيگرد مطرح نيست. اسماعيل جبارزاده در 
نشست خبرى افزود: حتى از مسئوالن دولتى و دستگاه هاى دولتى متناسب با آن تجمع كه مى تواند مربوط به بخشى از دستگاه ها باشد، مى توانند در تجمع ها حضور داشته و يا ميتينگى را داشته باشند. وى تأكيد كرد: 

مسئول امنيت تجمعات و راهپيمايى هاى قانونى، نيروى انتظامى است و گروه هاى ديگر مسئوليتى بر عهده ندارند.

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

 قــدس/ آرش خليل خانه  محمد باقر 
نوبخت مى گويــد: رئيس جمهور در مقابل 
افزايش لجام گســيخته قيمت ها در حوزه 
مسكن، خودرو، لوازم خانگى و... در بازار به 
دستگاه هاى نظارتى متوسل شده است، اما 
اظهارات او در پاســخ به پرسش هاى قدس 
نشان دهنده آن است كه دولت هيچ برنامه 
خاصى براى مهار اين وضعيت نابسامان ندارد 

و دست هايش خالى است.
در حالى كه ســخنگوى دولت در نشست 
خبرى ديروز خود با اشــاره به گزارش بانك 
جهانى درباره رشد اقتصادى ايران، وضعيت 
آشفته بازار را نتيجه جنگ و عمليات روانى 
دشــمن عنوان كرده و آن را عامل كاهش 
ارزش پول ملى در چند روز معرفى كرد، اما 
در پاسخ به چند سؤال خبرنگار قدس آنالين 
درباره نارضايتى مــردم از انفجار قيمت ها 
در بــازار، توپ را در زمين منتقدان دولت و 
مخالفان برجام انداخت و گفت: كسانى كه 
معتقدند دولت بايد از برجام خارج شود، بايد 

در مقابل آثار آن هم صبور باشند.

 پرسش هاى خبرنگار قدس از سخنگو
خبرنگار ما به سخنگوى دولت گفت: زمانى 
فردى مديريت كشــور را در دست داشت 
كه وقتى از او ســؤال شد چرا 
گرانى شــده، اظهارداشــت: 
بياييد از محله ما خريد كنيد. 
اين موضوع هم ما را عصبانى 
كــرد و هــم آن جملــه به 
مضحكه گرفته شد. امروز هم 
وقتى همان سؤال را از دولت 
دوازدهم مى پرسيم، مى گويد 
ما سامانه نيما را ايجاد كرده ايم 
و براى تأمين نيازهاى كشور 
ارز بــا نرخ مصــوب دولتى 
تخصيــص مى دهيــم، امــا 
مردم چقــدر آثار آن را حس 
مى كنند؟ چرا در كمتر از دو 
ماه قيمت خودروهاى داخلى 
بين 30 تا 80 درصد گران شده است؟ چرا 
نرخ سكه به نزديك 2 ميليون و 500 هزار 
تومان رسيده است؟ نقش بانك مركزى در 
اين مورد چيســت و چرا كاهش ارزش پول 

ملى را كنترل نمى كند؟
خبرنــگار ما افزود: تأمين ارز يك بخش كار 
است و پيگيرى و نظارت بر اينكه كاالى وارد 
شده با اين ارز در بازار به دست مردم برسد 
بخش ديگر كار اســت كه انجام نمى شود. 
اگر عده اى دالل مى توانند وضعيت اقتصاد 
كشور را تا اين حد آشفته و متأثر كنند، تأثير 
مديريت دولت چرا ديده نمى شود؟ چنين 

دولتى به چه كار مردم مى آيد؟
خبرنگار قدس آنالين با اشــاره به اظهارات 
سخنگوى دولت در همين نشست كه گفته 
بود دولت وظيفه خود نمى داند براى افرادى 
كه در پسكوچه هاى شهر حاضرند 100 دالر 
را بــه هر نرخى بخرند و به ســفر بروند ارز 

تأمين كند، اضافه كــرد: حجم ارزى كه در 
كوچه و پسكوچه مبادله مى شود چند صد 
دالر نيســت! مردمى كه به هر دليل نياز به 
دالر دارند مجبورند در بازار سياه دالر 7هزار 
تومانى بخرند. دولت بــا ارز 4200 تومانى 
براى واردات ثبت ســفارش شده بخشى از 
مشكالت را حل كرده، اما روى بخش ديگرى 
از مشكالت لحاف كشيده است. مردمى كه 
به هر دليل بايد به سفر خارجى بروند نياز به 
ارز دارند. حتى آن ها كه براى سفر تفريحى 
به خارج مى روند هم حق دارند كه بتوانند ارز 
تهيه كنند. خبرنگارى كه براى پوشش جام 
جهانى به روسيه مى رود آيا مى تواند با 500 
يورو مأموريت خود را انجام دهد؟ او مجبور 

است ارز سياه بخرد؟

 دولت جوابگو باشد
خبرنگار قدس آنالين در ادامه ســؤال خود 
از سخنگوى دولت گفت: مردم به جبر بايد 
از معدود خودروســازان داخلى خريد كنند. 
شركت هاى خودرو ساز هم ارز دولتى براى 
واردات قطعات و مواد اوليه خود مى گيرند اما 
در حالى كه انبارهايشان مملو از خودروهاى 
دپو شــده اســت از فروش خــودرو امتناع 
مى كنند؟ كارخانه هاى توليد لوازم خانگى، 
برقى و الكترونيكى هم با وجود برخوردارى از 
ارز دولتى، توليداتشان را نمى فروشند. حتى 
براى خريد باترى موبايل برخى نمايندگى ها 
از مــردم ثبت نام مى كننــد تا وقتى مجوز 
فروش گرفتند و قيمت ها تثبيت شد، كاال 
را بــه آن ها تحويل دهنــد! دولت مى گويد 
دســتگاه هاى نظارتى بايد كارى بكنند، اما 
در اين ميــان وظيفه وزارت صنعت، معدن 

و تجارت چيست؟ مگر دو تا از دستگاه هاى 
مهم نظارتى در اختيار دولت نيست؟

نوبخت اما در پاسخ با بيان اينكه چه كسى 
گفته مشكلى نيســت و دولت كجا مدعى 
شــده كه همه مشكالت را رفع كرده است، 
اظهارداشــت: ما وقتى از سامانه نيما حرف 
مى زنيم براى اين اســت كه وقتى ســؤال 
مى شود دولت چه كرده است بتوانيم گزارش 
بدهيم. وقتى شاخص ها هم تغيير مى كند با 
عدد و رقم توضيح مى دهم و در گزارش ها از 

رئيس بانك مركزى هم امضا مى گيرم.

 درك واقعيت هاى كشور!
وى تأكيد كرد كه «آفتاب آمد دليل آفتاب» 
و ادامه داد: كسانى كه معترضند چرا دولت 
از برجام خارج نمى شود، يك ماه كه كشور با 
آثار تحريم ها مواجه مى شود مى گويند چرا 
فالن چيز گران شــده و مثالً باترى موبايل 

پيدا نمى شود؟
نوبخت افزود: بايد واقعيت هاى كشور را درك 
كنيم. من سؤالم اين است؟ مگر مردم تا قبل 
از مشكل ارزى، در تهيه و انتقال ارز مشكلى 
داشتند؟ ما مى دانيم محدود كردن ارز براى 
مردم مى تواند نارضايتــى ايجاد كند. ما به 
داليلى كه همه مى دانند و شاهد بودند چه 
تكان هاى اقتصادى و خارجى به ما وارد شد 
در شرايط اضطرار قرار گرفتيم. همان هايى 
كه مى گويند يك ماه فرصت صرف شــده 
براى مذاكــره با اروپا براى حفظ برجام زياد 
است و بايد زودتر اين كار صورت گيرد وقتى 
اين تكان ها رخ مى دهد و يك عده از بيرون 
اين چنين عربده مى كشند و گروهى هم در 
داخل مردم را به ترس و لرز وادار مى كنند، 

صداى اعتراض شان بلند است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه تصريح كرد: 
ما در چنين شــرايطى براى كنتــرل بازار 
فعالً محدوديت ايجاد كرده ايم و مى گوييم 
فعالً اولويت با نيازهاى اساسى است. اينكه 
قطعات خودرو و كاالهاى اساسى و دارو وارد 
شــود. اما اينكه باز كنيم و بگوييم هر كس 
مى خواهد به سفر برود ارز نامحدود بگيرد، 

اكنون شرايطش را نداريم.
وى خاطرنشــان كرد: در برخى كشورها كه 
افراد به اندازه يك اســتان ما هم نيستند و 
آبادانــى ندارند، يك دالل و بنگاه معامالتى 
مى تواند يــك اطالعيه بدهد و هــزاران يا 
ميليون ها دالر ارز از كشــور ما جذب كند، 
به طور حتم بايد مراقبت داشــته باشــيم. 
حال حاشيه اى به زحمت مى افتند اما ما به 

80ميليون نفر كمك مى كنيم.
نوبخت ادامــه داد: تمــام خبرنگارانى كه 
مى خواهنــد به خــارج برونــد و كار مهم 
اطالع رسانى را انجام دهند چند نفر هستند؟ 
8 ميليــارد و 700 ميليون دالرى كه براى 
واردات ثبت سفارش شــده، پرداخت شده 
بــراى 80 ميليون نفر مردم اســت و ما با 
شرمندگى بايد خواسته هاى برخى اقشار را 

تأمين نكنيم.

 غيرمنصفانه مقايسه نكنيد!
سخنگوى دولت گفت: رئيس جمهور، رئيسان 
دو دســتگاه نظارتى مهم كشور يعنى سازمان 
بازرسى و سازمان تعزيرات حكومتى را دعوت 
كرد و از آن ها خواســت كــه از مردم حمايت 
كنند و وظيفه نظارتى خود را در مورد قيمت ها 
و عرضــه كاال انجام دهند و برخــورد قانونى 
داشــته باشــند و اقتدار دولت همين جاست. 
نوبخــت افزود: غير منصفانه اســت كه ما را با 
كســى كه مى گفت برويد در محلــه ما ارزان 
خريد كنيد مقايسه كنيد. ما تمام تالش مان 
را مى كنيم. هرچنــد روال و رويه دولت از اين 
دســت كنترل و نظارت در بازار نيست ولى با 
همه مبانى نظرى نمى توانيم جامعه را بى دفاع 
بگذاريم. از آنســو هم بايد كمك شود. باالخره 
شما پنجه در پنجه كشورهاى بزرگ انداخته ايد 
و آن ها هم مى گويند ما به شكل فلج كننده و 
شديد تحريم ها را اعمال مى كنيم خوب آثار آن 
را در اقتصاد مى بينيم. انتظار ما از كســانى كه 
مى گويند يك ماه از مهلت اروپا گذشــته اين 
اســت كه اينجا هم بگويند تحمل مى كنيم. 
نوبخت اظهارداشــت: علت اينكه ما مذاكرات 
را انجام مى دهيم براى همين است كه هزينه 
كمترى به مــردم وارد آيد يــا اگر يك بنگاه 
اقتصادى اجحاف مى كند جلوى آن گرفته شود.

نوبخت با طرح اين سؤال كه آيا سال پيش 
هفته به هفته قيمت ها باال مى رفت، گفت: 
اينكه ما شــرايط را تحمل كرديم و زير بار 
مذاكرات سخت رفتيم براى همين بود كه 
هفته به هفته قيمت ها اضافه نشــود و حاال 
هم اگر مذاكره مى كنيم براى اين است كه 

هزينه كمترى به مردم وارد آيد.

در جلسه ديروز با خبرنگاران صورت گرفت

فرافكنى سخنگوى دولت در مقابل اعتراض مردم به گرانى ها

  وقتى دولت آقاى روحانى با دادن وام و رانت به شركت ايران خودرو در سال 94 كمپين 
خودرو نخريد تا ارزان شــود را شكست، مانند آن بود كه اموال مردم مستضعف را به نفع 
خودروساز مصادره كند. از آن زمان هم قيمت خودرو هرسال چند نوبت بى خودى باال رفته 
و از سوى ديگر كيفيت آن هم پايين آمده است. اكنون هم كه شركت ايران خودرو توليدات 
خود را احتكار كرده تا با افزايش تحريم ها از اين آب گل آلود ماهى بگيرد، كسى هم بويژه 

صدا و سيما جرئت ندارند حتى اسم اين احتكار كننده را به زبان بياورد! 9100001305
 مسئوالن سازمان برنامه و بودجه اعالم كرده بودند كه حقوق بازنشستگان بيش از نرخ 
تورم افزايش يافته است. من يك نظامى بازنشسته هستم كه حقوق 2 ميليونى من به 2 
ميليون و 200 هزار تومان افزايش يافته است! حال مردم با توجه به نرخ تورم قضاوت كنند 

كه اين گفته تا چه حد درست است. 9150004341
 نتيجه كرنش و ديپلماسى خفت بار دولتى كه ادعاى بلد بودن زبان مذاكره را داشت، 
بر باد رفتن صنعت هسته اى در مقابل هيچ، جسارت شيوخ خود فروخته عربى و اسرائيل 
غاصب و در نهايت دندان تيز كردن اروپا براى تعطيلى صنعت موشــكى و تحريم ســپاه 

است.9360008951
 يك سال پس از حمله عوامل داعش به مجلس كه منجر به شهادت تعدادى از هموطنان 
و پاسداران انقالب اسالمى گرديد، دولت با حمايت عده اى از نمايندگان سلفى بگير حامى 
فتنه سعى در تصويب اليحه اى دارد كه در آينده عمالً به دليل حمايت از محور مقاومت، 
ايران را تروريســت معرفى خواهند كرد! بايد از اين افراد پرســيد اين پاداش حفظ جان 
و امنيت شماســت؟ شما نماينده مجلس هستيد يا مجرى توطئه هاى استكبار جهانى؟ 

  9150001495
 شعار و بلوف زنى هاى مسئوالن دولتى و ضعف شديد مديريتى آن ها ملت مظلوم ما را 
به فقر، گرسنگى، فساد، اعتياد و بيكارى كشانده و چيزى جز شرمندگى نصيب خانواده ها 

نشده است. 9150008334  
 مســئوالن آموزش و پرورش خود مجرى قانون در جامعه باشــند؛ پس از25 سال 
خدمــت، اكنون اميــدى به موافقت با انتقالى خود از اداره مبــدأ به مقصد ندارم، اما 
همكاران با ســابقه خدمت به مراتب پايين تر از من، ايــن گونه اظهار مى كنند كه با 
مراجعه به اداره كل و يافتن پارتى كار انتقال آن ها انجام شده است. چرا قانون در اين 

زمينه مسكوت مانده است؟9150008521
 آقاى روحانى! گوشــت كيلويى 52 هزار تومان شده و قيمت همه چيز چند برابر شده 
است. ياد مهر سال91 افتادم كه قيمت كاالها در چند روز افزايش زيادى يافت؛ آن موقع 

شما از تورم 10درصدى حرف مى زديد. اين وعده كجا رفت؟ 9190006557
 مصرف گاز منزل ما در زمستان 803 متر مكعب و قبض آن 30500 تومان بود اما 
در قبــض جديد مصرف 756 مترمكعب و هزينه آن106300 تومان بود؛ يعنى بيش 
از 3 برابر! مگر چگونه اين قبوض محاســبه مى شــود؟ شما را به خدا پيگيرى كنيد. 

9370004150
 خداوند در سوره مباركه حشر آيه 18 مى فرمايد:  اى كسانى كه ايمان آورده ايد، از خدا 
بترسيد و هر كس بايد بنگرد كه براى فرداى خود(آن دنيا) از پيش چه فرستاده و از خدا 
بترسيد كه به حقيقت، خدا به آنچه مى كنيد آگاه است... كاش مى شد در اين ماه عزيز براى 
ما فرصتى فراهم شود تا بتوانيم بيشتر و به طور واقعى با قرآن مأنوس شده و آن را چراغ راه 

زندگى خود قرار دهيم. 9190000996
 بايد احمدى نژاد و اعضاى دولت ايشان  كه  مظلوم نمايى مى كنند را به  بازار و سر سفره  
مردم  برد تا  ببينند كه با حذف يارانه كاالها و در كنار آن افزايش قبوض و تضعيف  پول  ملى  
چطور محرومان  را به فالكت  انداختند. واقعاً جاى تعجب دارد كه حاال همين افراد طلبكار 

شده اند.9150002986
 مگر دولت گندم را از كشــاورز چند مى خرد كه زكات ســه كيلو گندم، 8000 تومان 

مى شود؟ 9150009278 
 از روزنامه قدس كه تمام حقايق را به گوش مردم مى رســاند، سپاســگزارم. از شــما 
خواهشمندم به مجرى برنامه ماه عسل گوشزد كنيد كه چرا مردم بايد جور زندانى هايى كه 
پول براى عيش و نوش گرفته و توان پس دادن آن را نداشته اند، بكشند. حداقل آن مقدار 

پول را صرف درمان عزيزانى كه واقعاً توان مداوا ندارند، كنيد. 9150003974 
 براى 17 هزار فردى كه ساالنه در حوادث جاده اى جان خود را از دست مى دهند، بايد 

هر روز عزادارى كرد، اما شما حتى يك تيتر هم در مورد آن نمى زنيد. 9150009278
  چرا برخى با حرف ها و حمايت هاى بى جاى خود از عليخانى و برنامه ايشان سعى 
در رد كردن ماجراى ياســمن اشكى دارند؟ حضور10 ساله ماه عسل در تلويزيون و 

مخاطب زياد آن موجب سوءاستفاده از اعتماد مردم شده است. 9360007422

بانك مركزى و سارقان ايمان مردم
طى يكى دو روز گذشته، مسئوالن بانك مركزى 
نامــه نگارى هايى كرده اند خطاب به مســئوالن 
ديگرى در مملكت. در اين نامه ها از هجمه به اين 
مركز اقتصادى گاليه شده و اما در حواشى، نكاتى 
آمده كه هر مخاطبى را حيران مى كند. مثالً اين 
بخش در يكــى از نامه ها؛ «بانك مركزى در برابر 
مؤسســه اى كه با استفاده از رانت هاى مختلف و 
به پشــتوانه تســهيالت اعطايى و پرداخت حق 
الزحمه و حق المشــاوره به برخــى از افراد ذى 
نفــوذ و صاحب منصب با اســتخدام فرزندان و 
نزديكانشان كه جنابعالى در جريان كامل جزئيات 
آن قرار داريد و آنچنان قدرتى براى خود متصور 
بود كه حتى مديرعامل آن در محاكم قضايى نيز 
حاضر نمى شد، چه كارى مى توانست انجام دهد 

كه قصور داشته است؟»
بــارى در اين بخــش مراد از مؤسســه، تعاونى 
غيرمجاز «ثامن الحجج» و فرد مورد خطاب جناب 
دكتر «احمد توكلى» است. در بخشى ديگر از نامه 
دبيركل بانك مركزى، او بى توجهى آقاى توكلى 
نسبت به «عملكرد نهادها و ارگان هايى كه بانك 
مركزى را در راه مبارزه اساســى با فســاد تنها 
گذاشتند»، «تهيه طومار توسط 90 نماينده مجلس 
در حمايت از تعاونى متخلف» و... گاليه كرده و در 
پايان از ايشان خواهش مى كند تمهيدى بينديشد 
تا قوانين به گونه اى تدوين شود كه هرگز، فردى 
با داشتن ســابقه تاراج 12 هزار ميليارد تومان از 
دسترنج مردم و بيش از يك ميليون سپرده گذار، 
به واســطه ارتباطات آشكار و پنهان خود نتواند 
آزادانه بگردد و ضمن مكاتبه با باالترين مقامات 
مملكتى و مظلوم نمايى دروغين، وضعيت را به 
گونــه اى جلوه دهند كه بانك مركزى در جايگاه 

متهم قرار گيرد.
پنج ســال پيش آيت اهللا جنتــى در خطبه هاى 
نماز جمعه تهران هشــدار داد كه «رشوه خوارى 
و رباخوارى به صورت علنى و غيرعلنى در جامعه 
بيداد مى كند.» شايد اگر آن هشدارها جدى گرفته 
مى شد، امروز سيستم بانكى ما به چنين برهوتى 
نمى رسيد. حاال من به عنوان مخاطب عام منتظر 
پاسخ مقامات مربوطه به اين دو نامه حيرت آورم. 
آيا در اين ســرزمين كه خون ده ها هزار نفر براى 
اعتالى شعار عدالت بر زمين ريخته است، چنين 
هزار توهاى فسادى وجود دارد؟ چرا اسامى آن 90 
نماينده مجلس اعالم نمى شود؟ مراد از اين افراد 

ذى نفوذ و صاحب منصب چه كسانى هستند؟
بارى مبارزه با فساد بايد تنها معبرى باشد كه در 
آن به چپ و راســت رحم نكنيم. تنها جبهه اى 
كه اگر اندكى در آن مماشات شود، فردا گندش 
سراپاى اين سرزمين را خواهد گرفت. اين نامه ها 
اشــارات تلخ و تكان دهنده اى دارند و الزم است 
مقامات و مراكز مسئول و ذى نفع و مورد خطاب 
به مســائل مطرح شده پاســخ دهند و مردم را 
روشــن  كنند... بارى گذشته از تمام آنچه آمد، 
چه خوب است آستان قدس به عنوان پرچمدار 
حريم هشتمين خورشيد، از هر شيادى كه پشت 
اين نام مقدس و بزرگ، دســت به شيادى زده، 
نخستين شكايت را طرح كند تا عبرتى باشد براى 
سارقان ايمان و اعتقاد مردم... و در پايان باز اظهار 
اميدوارى مى كنم كه اين نامه ها نظير بسيارى از 
مكاتبات مشابه در اين ملك، بى پاسخ نمانند، الاقل 
از ســوى جناب دكتر توكلى و سازمان ديده بان 

شفافيت ايشان. ان شاءاهللا.
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خبــــــر

پيش نمازى خبر داد
اقامه نماز عيد فطر تهران به امامت رهبر انقالب 

در مصالى امام خمينى
خبرگزارى صداوســيما: رئيس ســتاد 
برگزارى عيد ســعيد فطر اعــالم كرد: نماز 
عيد ســعيد فطر به امامت حضرت آيت اهللا 
خامنه اى در مصالى امام خمينى(ره) اقامه 

خواهد شد.
سيد باقر پيش نمازى با اشاره به اينكه نماز 
عيد سعيد فطر به امامت رهبر معظم انقالب 
اسالمى در مصالى امام خمينى اقامه خواهد شد، اظهارداشت: پس از تأييد و اعالم 
روز عيد از سوى دفتر رهبر معظم انقالب، در هاى مصالى امام خمينى(ره) از ساعت 

5 صبح به روى نمازگزاران باز مى شود. 
وى با اشاره به اينكه ويژه برنامه هاى متنوعى در مصالى امام خمينى براى پذيرايى 
و اســتقبال از نمازگزاران تدارك ديده شده است، گفت: مراسم نماز روز عيد سعيد 
فطر (به احتمال زياد صبح جمعه) از ســاعت 7 صبح و با تالوت آياتى از كالم اهللا 

مجيد آغاز خواهد شد. 
وى تصريح كرد: نماز عيد ســعيد فطر نيز حدود ســاعت 8:30 به امامت حضرت 

آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى اقامه مى شود.
پيش نمازى افزود: براى پرداخت زكات فطره نمازگزاران نيز صندوق هاى كميته امداد 

امام خمينى در اطراف محل برگزارى نماز در نظر گرفته شده است.
وى گفت: سامانه پيامكى 6868 اين ستاد آماده دريافت انتقادها و پيشنهادها قبل و 

بعد از برگزارى نماز عيد سعيد فطر است.
پيــش نمازى ادامه داد: براى نمازگزارانى كه با خودروى شــخصى به مصالى امام 

خمينى(ره) مى آيند پاركينگ هايى در اطراف اين مصال در نظر گرفته شده است. 
رئيس ســتاد برگزارى نماز عيد سعيد فطر خاطرنشان كرد: براى برگزارى هر چه 
باشكو ه تر مراسم نماز عيد سعيد فطر نهادها و دستگاه هاى مختلف خدمات رسان در 

اين روز ارائه خدمات ويژه خواهند داشت.

محسنى اژه اى تشريح كرد
جزئيات معرفى 863 وكيل مورد تأييد رئيس قوه قضائيه

تسنيم: معــاون اول قوه قضائيه با اشاره به 
اينكه اين قــوه در اعالم فهرســت وكالى 
مورد تأييد رئيس قوه قضائيه در پرونده هاى 
امنيتى به قانون عمل كرده اســت از وجود 
فهرست 863 نفره اى در اين خصوص خبر 
داد و گفت: معتقديم كه بايد در اين زمينه به 
قانون ملتزم باشيم. ضمن اينكه اين فهرست 

هنوز باز است و افراد ديگرى به آن افزوده خواهند شد.
غالمحسين محســنى اژه اى درباره اجراى تبصره ماده 48 قانون آيين دادرسى 
كيفرى توســط قوه قضائيه كه واكنش هايى را در پى داشــته است، گفت: در 
اصل 35 قانون اساســى مقرر شده كه در دادگاه ها طرفين دعوى حق انتخاب 

وكيل دارند.
وى با اشاره به اينكه بايد ديد آيا واقعاً ممكن است كه وكيل در تمام مراحل تحقيقات 
اوليه حاضر باشــد يا خير گفت: برخى از مســائل وجود دارد كه رسيدگى به آن با 
حضور وكيل ممكن نيســت. همچنان كه در ماده 128 آيين دادرسى گفته شده 
اســت كه همه مى توانند وكيل داشته باشــند اما با 3 قيد؛ كه حضور غيرمتهم در 
مرحله تحقيقات مقدماتى مفسده نداشته باشــد و اخالل وارد نكند يا اينكه جرم 
امنيتى باشــد. در اين موارد وكيل نمى تواند دخالت كند و فقط مى تواند مباحث را 
گوش كند و به نفع متهم در آينده استفاده كند كه تشخيص آن هم به عهده قاضى 

گذاشته شده است.
وى با اشــاره به اينكه بعداً براى رعايت حقوق هر چه بيشتر متهم در اصالح قانون 
آيين دادرسى كيفرى در سال 94 پيش بينى كرده اند كه در تحقيقات مقدماتى هم 
وكيل مى تواند حضور يابد، افزود: ولى در مسائل امنيتى وكيلى كه مورد تأييد رئيس 

قوه قضائيه باشد امكان حضور دارد.

كسانى كه 
معترضند چرا 
دولت از برجام 
خارج نمى شود، 
يك ماه كه كشور 
با آثار تحريم ها 
مواجه مى شود 
مى گويند چرا فالن 
چيز گران شده و 
مثالً باترى موبايل 
پيدا نمى شود؟

بــــــــرش

اسالمى در مصالى امام خمينى اقامه خواهد شد، اظهارداشت: پس از تأييد و اعالم 

هنوز باز است و افراد ديگرى به آن افزوده خواهند شد.

شماره پيامك: 30004567

وزير دفاع تركيه مدعى شدروابط عمومى قرارگاه حمزه سيدالشهدا(ع) نيروى زمينى سپاه اعالم كرد
عمليات در شمال عراق با حمايت ايران است!تكذيب شهادت رزمندگان سپاه در درگيرى هاى شمالغرب

 در پى برخى ادعاهــاى واهى مطرح 
شــده از ســوى يكى از گروهك هاى 
تروريســتى ضد انقالب كــه در روزهاى اخير 
متحمل ضربه سختى از رزمندگان نيروى زمينى 
ســپاه در شمالغرب كشــور و مناطق عمومى 
ســروآباد و اشنويه شــده، مبنى بر به شهادت 
رســاندن تعدادى از رزمندگان اســالم در اين 
درگيرى هــا، روابــط عمومى قــرارگاه حمزه 
سيدالشــهدا (ع) نيــروى زمينــى ســپاه در 
اطالعيه اى با رد اين ادعا و موهوم خواندن آن، 
اعالم كرد: به نظر مى رسد ضد انقالب و مزدوران 
دست نشانده استكبار جهانى در پى ناكامى هاى 
اخير در دستيابى به اهداف شوم خود دچار توهم 
شده اند، از اين رو ســعى در فرافكنى و وارونه 

نمايى واقعيات از طريق انتشار گزارش هاى دروغ 
از پيش تهيه شــده در فضاى توهمى، با هدف 
دلخوشــى اربابان و روحيه بخشى به نيروهاى 

مفلوك و جنايتكار خود هستند.
در ايــن اطالعيه بــا تأكيد بــر اينكه تمامى 
رزمندگان شجاع قرارگاه حمزه كه در عمليات 
اخير عليه ضد انقالب شــركت داشــته اند در 
صحت و سالمت در يگان هاى مأموريتى خود 
حضور دارند، تصريح شــده است: غيورمردان 
مدافع امنيت نظام و ملت ايران بدون توجه به 
فضاسازى رسانه اى و روانى دشمنان، با رصد و 
اشراف دقيق و همه جانبه ضد انقالب همچنان 
آماده پاســخگويى قاطع به هرگونه تحرك و 

تالش آنان مى باشند.

فارس: وزير دفاع تركيــه گفت: عمليات 
نظامى آنكارا در كوهستان قنديل و شمال 
عراق كه با هدف نابــودى گروه پ.ك.ك 
صورت مى گيرد، مورد حمايت آشكار ايران 

نيز هست.
«نورالدين جانيكلى» توضيح داد كه پيشتر 
بــه ايران بــراى اجراى عمليــات نظامى 
مشــترك جهت نابود كردن مقر پ.ك.ك 
در كوهســتان قنديل پيشــنهاد داده اند 
كه هنوز پيشــرفتى در اين مسئله حاصل 
نشــده اما ايران صرفاً عمليــات تركيه را 

تأييد كرده است.
وى اما گفت كه ايران بسيار گرم و دوستانه 
با اين موضوع برخورد كرده و هم اكنون نيز 

حمايت هاى الزم را به تركيه ارائه مى دهد.
وزير دفاع تركيه در مصاحبه با خبرگزارى 
ايــن عمليات،  «آناتولــى» گفت: هــدف 
تروريســت هاى حاضر در قنديل است و تا 
زمان پاكسازى اين منطقه از تروريست ها، 

در شمال عراق باقى مى مانند.
وى با بيــان اينكه هيچ چشمداشــتى به 
وجبى از خاك كشورهاى همسايه ندارند، 
افــزود: «اما اين عمليات بــا ديگر عمليات 
متفاوت اســت، زيرا از اين منطقه (قنديل 
و شــمال عــراق) حمالت بســيار جدى 
عليه كشور ما شــده است. شرايط سخت 
كوهستانى نيز به تروريست ها اجازه گريز 

ساده داده است».

رئيس سابق سازمان انرژى اتمى:

اگر اقتدار مى خواهيم بايد روى صنعت هسته اى كار كنيم

خبر

 فارس   رئيس پيشين سازمان انرژى اتمى گفت: صنعت 
هسته اى يك دانش اقتدار آفرين است و اگر اقتدار مى خواهيم ما 
بايد روى آن كار كنيم و توان بازفراورى پلوتونيوم داشته باشيم.

فريدون عباســى در مراســم اكران مســتند «خوره» (روايت 

ناآرامى هــاى دى ماه 96) كه به همت واحد سياســى بســيج 
دانشجويى دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شد، با اشاره به وضعيت 
پيش آمده براى راكتور اراك پس از برجام، تصريح كرد: راكتور 
اراك مى توانســت بازفراورى پلوتونيوم هم انجام دهد، اما طبق 
برجام ديگر به طور هميشــگى امكان توليد راكتور داراى توان 

بازفراورى پلوتونيوم از ايران گرفته شده است.
عباسى تأكيد كرد: حداقل دستاورد راكتور اراك ايجاد شجاعت 
به بخش خصوصى بود كه اين را خدمت مقام معظم رهبرى هم 
گفتم. مدير عامل همان بخش خصوصى به من اين گونه گفت 
كه اگر پشتيبانى ها مثل قبل ادامه پيدا مى كرد، مى توانستيم 

80- 70 درصد قطعات نيروگاه بوشهر را خودمان بسازيم.
وى يادآور شد: بعضى ها به دروغ در مجلس به نمايندگان گفتند 
كه اين مائده آسمانى بود كه آمريكا به ما گير داد وگرنه حادثه 
چرنوبيل براى راكتور اراك اتفاق مى افتاد، ولى وقتى من رفتم 

از استادان دانشــگاه هاى مختلف پرسيدم كه آيا مانند حادثه 
چرنوبيل براى ما اتفاق مى افتاد، آن ها مخالف بودند.

عباســى تصريح كرد: صنعت هسته اى يك دانش اقتدار آفرين 
اســت و اگر اقتدار مى خواهيم ما بايد روى آن كار كنيم و توان 

بازفراورى پلوتونيوم داشته باشيم.
وى ادامه داد: مى گويند پلوتونيوم براى توليد بمب اســت، اما 
نمى گوينــد كه پلوتونيــوم 239 براى توليد بمب اســت، اما 

پلوتونيوم 240 و 241 براى توليد برق است.
رئيس پيشــين ســازمان انرژى اتمى اضافه كرد: در بعضى از 
مستندات جهانى گفته مى شود كه پلوتونيوم براى توليد انرژى 
تا 2500 ســال براى بشر كافى اســت. اگر اين واقعيت داشته 
باشد، ببينيد ما را از دستيابى به چه انرژى  اى محروم كرده اند؛ 
چون مى گويند شــما نبايد اصالً روى پلوتونيوم كار كنيد. اين 

حاصل برجام است.

خبر خوش براى كارمندان و بازنشستگان

سخنگوى دولت از پرداخت حقوق و معوقه افزايش سنواتى كارمندان و بازنشستگان 
تا عيد فطر خبر داد.

محمد باقر نوبخت اظهارداشــت: اعتبار افزايش ســنواتى حقــوق كارمندان براى 
ارديبهشت و فروردين ماه از قبل در اختيار دستگاه ها قرار گرفته و دولت انتظار دارد 
دســتگاه ها و ادارات هرچه سريع تر با اصالح احكام پرسنل خود بدون تأخير حقوق 
كاركنان خود را پرداخت كنند. وى افزود: 4700 ميليارد تومان پاداش بازنشستگى 

فرهنگيان و ديگر كاركنان دولت نيز تا سه ماه آينده تسويه خواهد شد.

خبرخبر

دادستان تهران:
تجاوز در پرونده مرتبط با يكى از 

مدارس تهران ثابت نشد
مهر: دادســتان تهران بااشاره به گزارش پزشكى 
قانونى در رابطه با پرونده مرتبط با يكى از مدارس 
غرب تهران گفت: در گــزارش به آن معنا تجاوز 
جنسى كه در اخبار اوليه آمده بود به معناى جرايم 

خاص جنسى ديده نشد.
عباس جعفرى دولت آبادى در حاشــيه نشست 
بررسى وضعيت بهداشت عمومى و امنيت غذايى 
در رابطه با آخرين وضعيت پرونده مدرســه اى در 
غرب تهران اظهارداشت: دادستانى بالفاصله پس از 
تشكيل پرونده تحقيقات مفصلى هم از متهم و هم 
از اولياى دانش آموزان انجام داد. وى افزود: تعدادى 
از اوليا فقط در يك طومارى شــكايت كرده بودند 
و تعدادى نيز در پليس شــكايت را طرح كرده و 

تعدادى نيز در دادسرا حاضر شدند.
دادستان تهران بيان داشت: تمام نوجوانانى كه در 
اين پرونده در موردشان ادعايى شده بود و اولياى 
آن ها نيز داوطلب بودند به پزشكى قانونى معرفى 
شدند، پزشكى قانونى آن ها را معاينه كرد و در تمام 
گزارش پزشــكى به آن معنا تجاوز جنسى كه در 
اخبار اوليه آمده بود به معناى جرايم خاص جنسى 
ديده نشد، ولى تعرضات جنســى گزارش شد و 
متهم هم پذيرفته اســت. وى افزود: امروز(ديروز) 
كيفرخواست پرونده با چهار عنوان اتهامى صادر 
شــد و پرونده به دادگاه تحويل داده خواهد شد 
و اميدواريم دادگاه با ســرعت قابل قبولى حكم را 
صادر كند. وى در مورد تعداد شكات نيز گفت: مبنا 
را بر همين 15 نفر گذاشــتيم كه در پليس اعالم 
شكايت كردند، ولى در دادسرا تعداد كمترى حاضر 
شــدند.  جعفرى دولت آبادى گفت: احكام مربوط 
به محكوم آشوب هاى خيابان پاسداران كه به سه 
بار قصاص محكوم شده بود و قاتل بنيتا بعد از ماه 

مبارك رمضان اجرا خواهد شد.
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

واگذارى كفشدارى شماره 17 به خواهران كفشدار   قدس: درراستاى ارائه  خدمات شايسته به زائران حرم مطهر و تسهيل در تشرف بانوان زائر و مجاور به زيارت حضرت رضا(ع) و در جهت تأكيدات 
توليت آستان قدس رضوى مبنى بر انجام امور خدمت رسانى به بانوان توسط خواهران خدمه، كفشدارى شماره 17 حرم مطهر رضوى واقع در صحن جمهورى اسالمى كه يكى از پر ترددترين كفشدارى هاى ويژه بانوان 

است، به خواهران خدمه حرم مطهر واگذار شد.  پيش از اين، از آبان سال 95 كفشدارى هاى شماره 1، 2 در صحن انقالب اسالمى و كفشدارى شماره 6 در صحن آزادى نيز به خواهران كفشدار واگذار شده بود. 

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم و المسلمين رئيسى 

در ديدار مسئوالن و مديران استان خراسان رضوى
اعتماد مردم مهم ترين مؤلفه امنيت ملى است

توليت آســتان قدس رضوى گفت: تالش همه مديران، مســئوالن و دســت 
اندركاران كشــور بايد در جهت خدمتگذارى خالصانه به مردم و افزايش اميد و 

اعتماد عمومى به نظام اسالمى باشد.
حجت االسالم و المسلمين سيد ابراهيم رئيسى در ديدار مسئوالن و كارگزاران 
نظام در اســتان خراســان رضوى، به اهميت اعتماد عمومى به كارآمدى نظام 
اسالمى اشاره و اظهار داشت: مهمترين مؤلفه امنيت ملى كشور، اعتماد عمومى 
به نظام و ارزش هاى انقالب اسالمى است كه دشمن مى خواهد اين مؤلفه امنيت 
ملى را مخدوش كند. وى با بيان اينكه اميد آفرينى در جامعه تأثير بسزايى در 
افزايش امنيت ملى دارد، تصريح كرد: هيچكس در هيچ جايگاهى حق ندارد چه 
با زبان و چه در عمل مردم را نا اميد كند، همه مسئوالن وظيفه دارند اميد مردم 

را به كارآمدى و خدمتگذارى نظام اسالمى افزايش دهند.
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با توصيه به مسئوالن به هماهنگى، همراهى 
و انســجام بيشتر در جهت رفع مشكالت مردم، افزود: فتنه امروز دشمن، فتنه 
نااميد كردن مردم از كارآمدى نظام، مســئوالن و دست اندركاران كشور است، 
دشــمن تالش دارد نقص و كاستى در گوشه  هايى از كشور را بزرگ كند و به 

كل نظام تعميم دهد.
وى تصريح كرد: قطعاً نقص ، كوتاهى، مشــكل و كاستى هايى در گوشه و كنار 
كشــور وجود دارد اما تعميم دادن آن به كل نظام مقدس اسالمى و مردم را در 

مقابل نظام نشان دادن، فتنه دشمن است.
حجت االسالم و المسلمين رئيسى تأكيد كرد: تالش همه مديران، مسئوالن و 
دست اندركاران كشور بايد در جهت خدمتگذارى خالصانه به مردم و افزايش اميد 
و اعتماد عمومى به نظام اسالمى باشد، اين مهم نيز با سخن گفتن و بخشنامه 
محقق نمى شود؛ مردم بايد در ميدان عمل دغدغه مسئوالن و دست اندركاران 

كشور براى رفع مشكالت را ببينند.
وى تمام مســئوالن و دست اندركاران امور در اســتان خراسان رضوى را خادم 
و خدمتگــذار زائران و بــارگاه قدس رضوى خواند و خاطرنشــان كرد: يكى از 
مأموريت هاى مهم مسئوالن و خدمتگذاران در استان خراسان رضوى تسهيل 
امر زيارت براى زائران بارگاه امام الرئوف على بن موسى الرضا عليه السالم است 

كه تحقق اين مهم نيازمند تالش و همكارى همه بخش ها در اين استان است.
عضو مجلس خبرگان رهبرى در ادامه، موضوع فرهنگ را محورى ترين مأموريت  
آســتان قدس رضوى معرفى و اظهار داشــت: مأموريت فرهنگى اساس تمام 
اقدامات اين آســتان نورانى است و تمام بخش هاى مشهد و استان خراسان كه 
در محضر عالم آل محمد(ص) توفيق خدمت دارند بايد نسبت به امور فرهنگى 

اهتمام داشته باشند.
وى خدمت به نيازمندان و مستضعفان را از ديگر رسالت هاى آستان قدس رضوى 
دانست و تأكيد كرد: به هيچ عنوان فقر زيبنده كشور اسالمى ما نيست، تالش 
همه بخش هاى امدادرسان در اين زمينه همچون كميته امداد امام خمينى(ره)، 
بهزيستى، سازمان اوقاف و امور خيريه، بنياد مستضعفان، ستاد اجرايى فرمان 
امام، مؤسســات خيريه و... قابل تقدير و تشــكر است اما آنچه مى شود با آنچه 
بايد بشــود متفاوت است؛ همه بخش ها و دستگاه ها بايد با همراهى و همكارى 
در جهت رفع مشــكالت نيازمندان كوشش كنند، تالش و همكارى بخش هاى 

مختلف است كه مى تواند كارساز شود.
توليت آستان قدس رضوى افزود: امروز انسجام، وحدت، يكپارچگى، هم افزايى 
و هماهنگى بين بخش هاى مختلف يك اصل راهبردى و اساسى براى پيشبرد 
امور و كارآمدى در اين استان است، لذا ضرورت دارد ائمه جمعه، ائمه جماعات، 
مبلغان، مســئوالن در حوزه هاى مختلف براى رفع مشــكالت مردم با يكديگر 

همدل و همراه باشند.
وى با تأكيد بر اينكه آسيب هاى اجتماعى به هيچ عنوان زيبنده كشور اسالمى 
ما نيســت، افزود: آسيب هاى اجتماعى در جامعه نگران كننده بوده و معتقدم 
به دســت تواناى مديران مخلص، متدين و خدوم، آســيب هاى اجتماعى حل 

شدنى است.

خـــبر

سفر  بر  مشهدى  پاكبان   450 قدس    
با  كردند.  افطار  رضوى،  اكرام  سفره هاى 
مساعدت آستان قدس رضوى و با همكارى 
شهردارى مشهد، 450 پاكبان مشهدى روزه 
خود را بر سر سفره هاى كرامت رضوى افطار 
كردند.  هر سال جمعى از پاكبان ها در كنار 
ديگر اقشار ميهمان سفره هاى كرامت رضوى 
هستند كه هر شب از شب هاى ماه مبارك 
رمضان در حرم مطهر رضوى گسترده مى شود. 

 پذيرايى روزانه از 13000 مجاور
 در طرح سفره هاى اكرام رضوى

معاون اماكن متبركه و امور زائران آســتان 
قدس رضــوى از پذيرايى روزانــه 13 هزار 
مجاور در طرح سفره هاى اكرام رضوى در ماه 

مبارك رمضان خبر مى دهد.
ســيدخليل منبتــى مى گويــد: همچون 
سال هاى گذشته امســال هم در ايام ماه 
مبــارك رمضان خــوان پربركت حضرت 
رضا(ع) براى مجاوران اين بارگاه گشــوده 
است و خادمان بارگاه منور رضوى پذيراى 

مجاوران در وعده افطار هستند. 
وى تصريح مى كند: طبق برنامه ريزى انجام 
شده تا پايان ماه مبارك رمضان بيش از 390 
هزار پرس افطارى در طرح سفره هاى اكرام 

رضوى توزيع خواهد شد.
معاون اماكن متبركه و امور زائران آســتان 

قــدس رضــوى مى گويــد: در ايــن طرح 
برنامه ريزى توزيع كارت در ســطح شــهر 
برعهده بخش خدمــات دفتر معاونت بوده 
و نيروهايى كه در صحنه حضــور دارند، از 
خدام مديريت خدمه هســتند. عالوه بر آن 
آماده ســازى فضا از نظر اجراى داربست ها 
و فرم هــا و ايجاد گيت هاى پذيرايى برعهده 
مديريت روشــنايى و خدمات فنى اســت، 
همچنين مسئوليت نظم بخشى و هدايت 
زائر به سمت سفره ها و توزيع شربت پيش از 
اقامه نماز به عهده مديريت رفاه زائران است.

وى درباره توزيع افطارى در مناطق محروم 
مى گويد: خــدام و خدمتيــاران معاونت 
اماكن متبركه و امور زائران آســتان قدس 

رضوى در ماه مبارك رمضان هر جمعه با 
توزيع 1500 وعده افطارى در روستاهاى 
محروم اطراف مشهد پذيراى مردم محروم 

اين مناطق هستند.

 خدمت رسانى روزانه 2500 خادم 
در ماه مبارك رمضان

مدير امور خدمه آســتان قــدس رضوى 
با اشــاره به اينكــه در هــر روز از روزهاى 
ماه مبارك رمضان 13 هزار مجاور بر ســر 
ســفره هاى اكرام رضــوى افطار مى كنند، 
از فعاليت شــبانه  روزى 2500 خادم براى 

پذيرايى از روزه داران خبر مى دهد.
محمد توكلى مى گويد: در ماه مبارك رمضان 

همــه مديريت هاى اماكــن متبركه در امر 
پذيرايى از زائــران در صحن هدايت -محل 
برگزارى طرح اكرام رضوى- و ديگر صحن ها 
بــا همدلى 2500 نفر از خدام و خدمتياران 
ارائه خدمت مى كنند و هركدام از مديريت ها 
به تناســب توانمندى ها و استعداد نيروى 
زيرمجموعه خود و امكاناتى كه دارند، بخشى 

از اين كار بزرگ را برعهده خواهند داشت.
وى در ادامه تصريح مى كند: در صحن هاى 

مركــزى و رواق هــاى حرم 
مطهــر رضوى مســئوليت 
توزيــع بســته هاى افطارى 
برعهده  زائران  بين  ســبك 
و  اســت  خدمه  مديريــت 
مديريت انتظامات و تشريفات 
با كمك مديريت روشنايى و 
خدمات فنى توزيع بسته هاى 
افطارى ســبك را در صحن 
جامــع رضــوى و رواق هاى 

خواهران برعهده دارند.
توكلى با بيان اين مطلب كه 
در ســفره هاى اكرام رضوى 

همه اقشار ميهمان هستند، تأكيد مى كند: 
همه خــدام و خدمتيــاران مديريت هاى 
مختلف اماكــن متبركه در مــاه مبارك 
رمضان به صورت شــبانه روزى به زائران 

خدمت مى كنند. 

به همت آستان قدس رضوى انجام شد

 ســالم پيشــنهاد مى كنــم بــه جاى پاكبان ها ميهمان سفره هاى اكرام رضوى 
ماشــين هاى ســوارى جهت تردد زائران، 
در صحن ها و يــا به موازات آن خط ريلى 
با ايستگاه هاى مشخص ايجاد شود تا هم 
موجــب كاهش تردد از صحــن و رواق ها 

شده و هم مسير حركت مشخص باشد. 
09150004801
مطهر  پاركينگ هاى حــرم   وضعيــت 
اســفبار اســت. لطفاً مســئوالن پيگيرى 

نمايند.
09150000460
 زمان برگزارى نماز جماعت متأســفانه 
بعضى از كارگران و كاركنان جلوى صف ها 
تردد مى كننــد. اين كار بــى توجهى به 

فريضه واجب است.
09150004113
 لطفاً جهت جلوگيرى از آلودگى محيط 
زيســت از واگذارى پالستيك براى بردن 
كفش بــه داخل حرم مطهــر جلوگيرى 
كنيد و به جاى آن از كيسه هاى پارچه اى 

استفاده كنيد. 
09150002802
 بزرگ ترين و شــلوغ ترين پارك شــرق 
مشهد(پارك رجا) و ايستگاه هاى كارگرى، 
پليس و پليس راهور در كنار اســتخربزرگ  
آســتان قدس در منطقه قلعه ساختمان 
قرار دارد،  اما هيچ فروشــگاهى آن اطراف 
نيســت.  لطفاً يك دكه نــان رضوى آنجا 

نصب كنيد.
09360006158
 مسئوالن آستان قدس توجهى به حال 
طالب خارجى مقيم مشهد داشته باشند. 

اجرتان با خداوند منان و خاندان رسالت
09370003243
 از بنيــاد فرهنگى رضــوى مى خواهيم 
در جهت تأسيس مدارس امام رضا(ع) به 
جهت نشر شميم و معارف رضوى همچون 
شــهر مقدس مشهد در ســاير شهرها و 

استان هاى كشور نيز اقدام كند. 
09120006827

صداى مردم

با مساعدت آستان 
قدس رضوى و با 

همكارى شهردارى 
مشهد، 450 پاكبان 
مشهدى روزه خود 
را بر سر سفره هاى 

كرامت رضوى 
افطار كردند

بــــــــرش

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

خبر

افتتاح چهارمين نمايشگاه قرآن و عترت شهرستان درگز
آستان: چهارمين نمايشــگاه قرآن و عترت 
كتابخانه شهرســتان درگز بــا حضور فعال 
مجتمع فرهنگى و كتابخانه امــام رضا(ع) و 
انتشــارات به نشر آستان قدس رضوى افتتاح 
شد. مسئول مجتمع فرهنگى و كتابخانه امام 
رضا(ع) شهرستان درگز گفت: اين نمايشگاه با 
حضور حجت االسالم ايروانى؛ امام جمعه اين 
شهرستان، كاظمى؛ معاون فرماندار، برزنونى؛ 

دادستان شهرستان و ساير مسئوالن ادارات و 
نهادهاى فرهنگى و نظامى و انتظامى افتتاح 
شــد. محمود انتظارى ارائه ماكت قرآن هاى 
منسوب به دستخط مبارك ائمه معصومين(ع)، 
قرآن هاى نفيس و همچنين معرفى كتاب با 
موضوع تدبر در قرآن و نرم افزارهاى الكترونيكى 
قرآنى در نمايشگاه را برخى از فعاليت هاى اين 

مجتمع در نمايشگاه عنوان كرد.

خبر

برگزارى نخستين كنگره بين المللى «فقيه فقه نظام» 
آســتان: به همــت بنيــاد پژوهش هاى 
اســالمى آســتان قدس رضوى نخستين 
كنگره بين المللى «فقيه فقه نظام» با موضوع 
حكومــت توحيدى؛ هدف نهايى انبيا و اوليا 
برگزار مى شود. نخستين كنگره بين المللى 
«فقيه فقه نظام» با حضور جمعى از محققان 
و پژوهشگران از ســوى بنياد پژوهش هاى 
اسالمى آســتان قدس رضوى تدارك ديده 

شده است. حجت االسالم والمسلمين محمد 
هادى هدايت؛ استاد سطوح عالى حوزه علميه 
قم در اين مراسم به ايراد سخنرانى مى پردازد.
كنگره بين المللــى «فقيه فقه نظام» امروز 
-چهارشنبه 23 خردادماه- از ساعت 10 تا 
12 در تاالر شيخ طوسى بنياد پژوهش هاى 
اســالمى آســتان قدس رضــوى واقع در 

دوربرگردان شيخ طبرسى برگزار مى شود.
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

منافع شخصى مانع خصوصى سازى شده است   مهر: رئيس كل سازمان خصوصى سازى گفت: برخى افراد منافعى دارند كه با اجراى خصوصى سازى اين منافع از بين مى رود كه اين موضوع موجب بروز 
مقاومت هايى در برابر واگذارى هاى دولت مى شود. ميرعلى اشرف پورى حسينى با بيان اينكه از بين بردن مقاومت ها در برابر خصوصى سازى با صدور بخشنامه و دستور امكان پذير نيست، افزود: البته در قوانين و 

مقررات اختياراتى به برخى افراد داده شده كه با مقاومت ها در برابر خصوصى سازى برخورد كنند، اما در عمل ديده مى شود كه از اين قوانين در برابر مقاومت ها استفاده كامل نمى شود.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rFATF پيمان هاى پولى جايگزينى براى
پس از برجام مشخص شد كه بانك هاى 
بزرگ خارجى حتى بــا وجود اين توافق 
بين المللى، حاضر به همــكارى با ايران 
بانك هاى خارجى، سياسيون  نيســتند. 
غربى و برخى از مســئولين دولتى، دليل 
اين عدم همكارى را عدم شفافيت در نظام 

بانكى ايران عنوان كردند. 
بنابراين، بعد از برجام، پروژه همكارى با گروه ويژه اقدام مالى (FATF) براى شفافيت 
بيشــتر فضاى اقتصادى داخلى كليد خورد. در اين زمينه مسئولين دولتى و برخى 
از نمايندگان مجلس بارها اعالم كردند كه در صورت همكارى با FATF، وضعيت 
همكارى بانك هاى خارجى بهتر خواهد شــد. به همين دليل از هيچ تالشى براى 
اجراى دستورات FATF دريغ نكردند. حتى در اسفند 1394، قانون مبارزه با تامين 
مالى تروريسم نهايى و در تيرماه 1395 برنامه اقدام FATF از سوى وزارت اقتصاد 
پذيرفته و ايران وارد پروسه اجراى برنامه اقدام FATF شد. در اين راستا نيز دولت 
به اميد همكارى بانك هاى خارجى پذيرفت كه توصيه هاى FATF را اجرايى كند. 
از سوى ديگر،FATF اعالم كرد كه ايران حداقل به مدت 12 ماه به طور مشروط از 
شــرايط اقدام متقابل خارج شده است و شرط الزم براى خروج كامل ايران از بيانيه 
عمومى، اجراى كامل برنامه اقدام است. اين دوره براى 6 ماه و بعداً چهار ماه ديگر نيز 
تمديد شد. در ارديبهشت و خرداد 97 چهار اليحه درخواستى FATF در مجلس 
شوراى اسالمى پيگيرى شده و كنوانسيون پالرمو تصويب و كنوانسيون تأمين مالى 
تروريســم براى دو ماه مسكوت ماند. بنابراين حداقل 32 بند از 41 بند برنامه اقدام 
FATF اجرايى شد.اما اكنون حدود دو سال از پذيرش برنامه اقدام FATF توسط 
دولت مى گذرد و بايد ببينيم كه اجراى اين برنامه و خروج موقت ايران از ليست سياه 
FATF، چه نتيجه اى براى ايران داشته و وضعيت همكارى بانك هاى خارجى بهتر 

شده يا بدتر؟
بررســى ها نشان مى دهد كه بعد از حدود دو ســال از اجراى برنامه اقدام FATF و 
تعليق وضعيت اقدام متقابل، وضعيت واقعى ما در عرصه اقتصادى و همكارى بانكى، 
طبيعتاً مى بايســت بهتر مى شد؛ اما مشاهده مى كنيم بانك هاى چينى، تركيه اى و 
صرافى  هاى اماراتى كه قبالً با ما همكارى مى  كردند، امروز با ما همكارى نمى كنند. 
از طرفى اين وضعيت نشــان مى دهد كه لزوماً همــكارى با FATF منجر به بهتر 
شدن وضعيت همكارى بانك هاى خارجى نمى شود و مسئله اصلى همكارى نكردن 
بانك هاى خارجى با ايران، ليســت سياه گروه ويژه اقدام مالى نيست، بلكه ساختار 
تحريم هاى ثانويه آمريكا و جريمه هاى ســنگين اين كشور باعث همكارى نكردن 
بانك ها با ايران مى شود.اين مسائل در حالى است كه طى دو سال اخير، دولت انرژى 
خود را براى ادغام بيشتر در نظام مالى غرب (استفاده از نظام پرداخت آمريكا و اروپا 
و جلب نظر FATF) صرف كرد و نتيجه اى هم نگرفت در حالى كه اگر دولت براى 
رفع مسئله بانكى خود، به سراغ كشورهايى مى رفت كه بيشترين تعامالت اقتصادى 
با آن ها را دارد، (مثل چين، تركيه، كره جنوبى، هند، روسيه، عراق، پاكستان و...) و با 
آن ها پيمان پولى دوجانبه (currency swap agreement) امضا و اجرا مى كرد، 

ديگر نيازى به جلب نظر بانك هاى اروپايى و FATF و آمريكا نداشت.
تحريــم بانكى در واقع به معناى محروميت اســتفاده ايــران از نظامات پولى و 
بانكى دالرى و يورويى اســت. پيمان پولى، كانال امن بانكى بين دو كشــور و 
بدون درگير شدن ارزهاى ثالث مثل دالر و يورو است و در شرايط اعمال تحريم 
بانكــى، پيمان هاى پولى مى توانند بدون ارتباط با «نظام هاى مالى تحت كنترل 
غرب» عمل كنند. به واســطه اين روش، رديابى پرداخت هاى بين المللى توسط 
سيستم مالى و امنيتى كشــورهاى ديگر (همچون آمريكا) امكان پذير نبوده و 
بنابراين آمريكا به ســادگى نمى تواند در اين زمينه از حربه تحريم استفاده كند. 
حتى مركز پژوهش هاى مجلس نيز اعالم كرده اســت كه به سبب پيمان پولى 
دوجانبه تا 60 درصد از تعامالت بانكى خارجى ايران را مى توان پوشــش داد.در 
هفته هاى اخير، دولت و مجلس وقت و انرژى بســيار زيادى براى تصويب لوايح 
درخواســتىFATF گذاشتند، سؤال اصلى اينجاست كه اگر حقيقتاً به فكر حل 
مســائل بانكى هستند، چرا چنين پيگيرى و تالشى را براى پيشبرد پيمان هاى 

پولى دوجانبه نمى بينيم؟!.

بنابراين، بعد از برجام، پروژه همكارى با گروه ويژه اقدام مالى (

 اقتصاد/زهرا طوسى   اين روزها شاهد 
افزايش ثبت ســفارش واردات به دو برابر 
ميانگين روزانه سال هاي قبل به دليل دالر 

4200 توماني هستيم.
طبق آنچه خسروتاج معاون صادراتى وزير 
صنعت گفته است، در دو ماه ابتداى امسال، 
آمار ثبت ســفارش در حدود 20 ميليارد 
دالر بوده كه نسبت به سال گذشته در اين 
مدت 8 ميليارد دالر بيشتر بوده است. وى 
در عين حال اذعان كرده اســت كه از اين 
رقم فقط طى اين مدت 8/6 ميليارد دالر 
ترخيص شده است زيرا تمام ثبت سفارش 

واردات منجر به واردات نمى شود.
اين اظهارات در حالى است 
كه براساس آمارهاى صندوق 
بين المللى پول، سال گذشته 
27 ميليــارد دالر ســرمايه 
ايران خارج شــده است.  از 
حتى محمدرضا پورابراهيمى 
اقتصادى  كميسيون  رئيس 
مجلس معتقد است كه ارز 
به چند روش از كشور خارج 
شده؛ نخست اينكه صادراتى 
صورت  گرفتــه كه ارز آن به 
كشور بازنگشته و روش دوم 
سفارش  ثبت  كااليى  اينكه 
شــده، اما وارد كشور نشده 

است.
بررســى ها نشــان مى دهد 
بخشــى از حواله هاى ارزى 
4200 تومانــى كه قرار بــود براى واردات 
كاالها و مواد اوليه مصرف شود به راحتى 
در بازار آزاد فروخته مى شوند. حواله ارزى 
نوعى دستور پرداخت است كه به موجب 
آن، يك بانك يا مؤسسه مالى به تقاضاى 
مشــترى، به يكى از از بانك هاى كارگزار 
خود در خارج از كشــور، صادر مى كند و 
از آن مؤسسه  مى خواهد مبلغ حواله را به 

ذى نفع آن، پرداخت كند.
سؤال اينجاســت كه با راه اندازى «سامانه 

نيما» چطور حواله فروشــى دالر در بازار 
امكان پذير است؟ و اين انحراف بزرگ ارزى 
چه پيامدهايى دارد؟ واقعيت اين است كه 
در ســامانه نيما كه قرار بود مديريت بازار 
ارز را برعهده داشــته باشد، دالر با قيمت 
4200 تومان عرضه شــود، با اين حال در 
بازار و صرافى هاى آزاد نرخ دالر شــناور و 
طبق تحقيقات ميدانى تا مرز 6800تومان 
نيز رسيده است. اين گزارش حاكى است 
كــه تفاوت تقريبــاً 40 درصدي بين نرخ 
4200تومان دالر تا ارز آزاد، باعث شــده 
دريافت كننــدگان ارز به جاي مصرف آن 
براي واردات و پذيرش ريســك احتمالي 
قيمت گذاري و مشكالت گمركي، حواله 
آن را در تهران بفروشند تا فرايندي كه بنا 
بود مانع از خروج ســرمايه شود، خودش 
عامل به وجود آمدن مشكالت در بازار ارز 

شود. 
اين در حالى است كه وارد كنندگان واقعي 
نيازمند ارز براي واردات كاالي واســطه اي 
ميان اين صف شــلوغ گم شده اند و خط 

توليد آن ها در خطر است.

 حواله فروشى واردكنندگان 
بانكدارى  اميرشــكارى كارشــناس  نيما 
الكترونيكى بر اين باور اســت كه سامانه 
نيما توان مقابله با بــازار آزاد ارز را ندارد؛ 
به عــالوه اين اتفاق به ضــرر صادركننده 

خواهد بود چون زمانــى كه صادر كننده 
شــاهد تفاوت قيمت ارز در بــازار آزاد و 
سامانه نيما باشد، ترجيح مى دهد تا آنجاكه 
ممكن است كاالى خود را صادر نكند يا اگر 
قصد صادرات دارد، پول به دست آورده را 
از طريق قاچاق و نه سامانه نيما وارد كند. 
بنابراين اين مســئله بــازرگان را از بخش 
شفاف بازار خارج خواهد كرد.به گفته پرويز 
حسابى عضو اتاق بازرگانى تهران هم عرضه 
حواله توسط نيما سرمايه ارزي كشور را در 
اختيار برخى واردكننــدگان قرار داده كه 
واقعاً قصد واردات ندارند چرا كه آينده بازار 

روشن نيست.
حســابى با بيان اينكه فعاالن اقتصادى به 
دنبال منافع مالى هستند و به نظر مى رسد 
با سياســت گذارى فعلــى توليد داخلى 
تضعيف شــود، مى افزايد: در حال حاضر 
مرتب به طول صف متقاضيان ارز بخصوص 
دالر افزوده مى شود كه برخى آن را حفظ 
مى كنند تا بازار به وضعيت تعادل برســد 
و برخى در بازار مى فروشــند. وى تصريح 
مى كند: به طور كلى اين فعاالن اقتصادى با 
واردات نهايت 30 درصد سود مى كنند در 
حالى كه با فروش آن كه لحظه به لحظه نيز 
گران تر مى شود در همين جا و به سرعت 

سود فراوانى به جيب مى زنند. 
وى مى گويــد: اصوالً چرا ايــن افراد بايد 
در زمانى كه توليد صرفه ندارد، دســت به 

واردات مواد اوليــه بزنند، االن هزينه هاى 
توليد باال رفته، توليد هم داشــته باشيم، 
مشــكل بازاريابى وجــود دارد و از طرفى 
سوئيفت هم براى جا به جايى پول نداريم. 
براى همين وارد كنندگان ترجيح مى دهند 

كه حواله هاى خود را بفروشند.

  انتقاد از عملكرد دولت 
جشميد عدالتيان عضو هيئت  نمايندگان 
اتاق بازرگانى و صنايع و معادن ايران نيز در 
گفت و گو با خبرنــگار ما تأكيد  مى كند: 
اگر وضعيت به هميــن منوال پيش برود، 
كارفرمايــان بايــد كارخانه هــاى خود را 
ببندند، وقتى ســاعت به ساعت قيمت ارز 
جابه جا مى شــود، مواد اوليه وجود ندارد 
كسى حاضر نيســت به ما جنس بفروشد 
واز طرفى هزينه هاى حمل و نقل افزايش 
پيــدا مى كند. بنابراين دولــت خوابيده يا 
خودش را به خواب زده و بايد پرسيد چرا 
فعال اقتصادى حواله خود را در اين شرايط 

نفروشد؟!
وى با اشاره به اينكه امسال بايد با حمايت 
از توليــد داخل رونق اقتصادى را شــاهد 
باشيم، مى افزايد: در سال حمايت از كاالى 
ايرانى، پتروشيمى به ما مواد توليد نمى دهد 
چون نوســان نرخ ارز مرتبا قيمت ها را جا 
به جا مى كنــد، وزرات صنعت مى گويد به 
ما ربطى ندارد، كسى پاسخگوى ما نيست، 
حتى فروشندگان كاال در بازار به هم جنس 
نمى فروشند، در اين وضعيت معلوم است 
كه حتــى واردات هم به صرفه نيســت و 
كسانى كه حواله دارند دست نگه داشته اند 

تا قيمت ها باالتر برود و آن را بفروشند.
با توجه به اظهارات كارشناسان به نظر مى 
رسد حل اين مسئله به دو روش قابل انجام 
است اول اينكه عرضه دالر با قيمت بيش از 
4200 تومان و در عين حال كنترل واردات 

غير منطقى بايد در دستور كار قرار گيرد.
دوم اينكه نظارت بيشتر در بازار آزاد براى 

جلوگيرى از عرضه حواله ارز است.

حواله هايى كه قرار است براى واردات صرف شود در بازار به قيمت ارز آزاد فروخته مى شوند

واردات مشقى با حواله هاى ارزى! ناتوانى بانك ها در پرداخت 
نرخ سود باال 

فارس: على ديواندرى رئيس پژوهشــكده 
پولــى و بانكى، با تأكيد  بر اينكه نرخ فعلى 
ســود بانكى همچنان نرخ بااليى اســت، 
گفــت: وضعيــت ترازنامه بانك هــا اجازه 
پرداخت نرخ سود باال را نمى دهد، چرا كه 
پرداخت سودهاى باال شايد موجب جذب 
سپرده شود، اما ترازنامه را با مشكل مواجه 

مى كند.

رشد بى ضابطه قيمت 
مسكن در تهران

اقتصــاد: در حالــى كه قيمــت خانه ها 
وآپارتمان ها در تهران بدون هيچ ضابطه اى 
افزايش يافته وموجب ركود بيشتر اين بازار 
شده است، كارشناسان مسكن بر اين باورند 
كه كاهش ارزش پول ملى و كمبود عرضه 
مسكن از يك سو و ورود سوداگران از سوى 
ديگر موجب رشد قيمت مسكن در ماه هاى 

اخير شده است.

يورو 8190 تومان شد 
اقتصاد: روز گذشــته قيمت يورو در بازار 
آزاد ارز تهران به 8190تومان رسيد كه به 
گفته كارشناسان، اين نرخ فعاالن اقتصادى 
با چالش هاى  را  واردكننــدگان  بخصوص 
جدى مواجه كرده وموجب برهم ريختگى 
وافزايش قيمــت كاالهاى خارجى در بازار 

خواهد شد. 

چراغ سبز شوراى رقابت 
به گرانى خودرو 

اقتصاد: در حالى كه طى چند هفته اخير 
قيمت خودروهاى داخلى وخارجى در بازار 
بشدت افزايش يافته وموجب ركود بيشتر 
بازار خودرو شــده اســت شــوراى رقابت 
مجوز افزايش 5/6 تا 7/18 درصدى قيمت 
محصوالت 3 شــركت خودروسازى ايران 
خودرو، ســايپا و مديران خودرو از اول تير 

را صادر كرد.

ذره بين

يادداشت
كسرى آصفى 

 تفاوت تقريباً 40 
درصدي بين نرخ 
4200تومان دالر تا 
ارز آزاد، باعث شده 
دريافت كنندگان 
ارز به جاي مصرف 
آن براي واردات 
و پذيرش ريسك 
احتمالي 
قيمت گذاري و 
مشكالت گمركي، 
حواله آن را در 
تهران بفروشند

بــــــــرش
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خبر
دکتر جمال یزدانی

تأملی بر طرح جدید »ساماندهی کانون های فرهنگی مساجد«

مســاجد دولتی نشــوند
خبر

رسانه ملی و ضعف در بازنمایی مسجد مطلوب
مسجد که محوری ترین نقش را در ساماندهی مردم برای پیروزی انقالب ایفا کرد 
و در دهه نخست انقالب نقش بسیار مهم مدیریت اجتماعی و امنیتی و اقتصادی 
شــهرها را به عهده داشت، اکنون دچار تعدد مداخله کنندگان است که همین 
مسئله سبب ضعیف شدن کارکردهای مسجد شده است. مالحظه فهرستی از 

مداخله گران بدین شرح است:
مرکز رســیدگی بــه امور مســاجد)حوزه علمیــه(، مرکز رســیدگی به امور 
 مســاجد)اوقاف(، کانون هــای فرهنگــی)اداره ارشــاد(، پایگاه هــای بســیج 

)سازمان بسیج(، وزارت راه و شهرسازی، ستاد ویژه مساجد)شهرداری(، و....
باید به این فهرست عناصر مردمی مانند هیئت امنا، ریش سفیدان محلی و... را 
هم اضافه کرد. این تعدد نهادها و موازی کاری در برنامه ها و غفلت از برخی مسائل 
حیاتی مساجد، نکته ای است که باید هر چه زودتر عزم ملی برای اصالح این رویه 
صورت گیرد. اما چند مالحظه اساسی در این اصالح اگر رعایت نشود، مسجد را 

به عنوان اصیل ترین نهاد انقالب اسالمی، بشدت تضعیف خواهد کرد:
1( در همه اســناد باالدستی و بخصوص نظرات رهبر انقالب، مدیریت مسجد با 
امام جماعت است. او سیاست گذار و هدایت کننده مسجد محسوب می شود. فعال 
و اثرگذار بودن یک مسجد وابسته به فعالیت امام جماعت است. مسجد چون باید 
مبتنی بر دین، زندگی مردم محله را جهت بدهد، تخصص امام جماعت در دین و 
وابستگی او به مردم اهمیت دارد. امام جماعت وابسته نمی تواند مطالبات مردم را 

پیگیری کند و رضایت مأمومین برای اداره مسجد را جلب نماید. 
 2( مسجد نهادی است که مبتنی بر فعالیت داوطلبانه مردمی بنا شده است. باید 
بررســی شود که کدام مجموعه در درون مسجد عمدتاً در پویایی آن مؤثر بوده 
اســت. پایگاه بسیج، کانون فرهنگی مساجد،  هیئت امنا یا...؟ واقعیت مطلب آن 
است که معموالً هر مسجد نیروی انسانی فعال محدودی دارد که همه امور مسجد 
با آن هاســت. برای اینکه این نهادهای مردمی بتوانند برای اجرای برنامه هایشان 
بودجه جذب کنند تنها عناوین شان تغییر می کند. بنابراین به نظر می رسد برای 
آنکه تعامل نظام با مساجد به جای آنکه مبتنی بر ساختارسازی و رقابت ناسالم 
میان  نهادها باشد، باید این تعامل را به خروجی مورد انتظار از مسجد سوق دهند. 
یعنی به جای اینکه برنامه های اجرایی از باال به نهادهای مستقر در مسجد ابالغ 
شود، باید شاخص های عینی برای مسجد مشخص شود و این ها از مسجد مطالبه 

شود. ارائه بودجه یا پشتیبانی از مسجد هم باید با همین مبنا صورت بگیرد.
3( مهم ترین ضعف موجود در مداخله نهادهای متنوع در نهاد مردمی مســجد،  
ضعف در بازنمایی مســجد مطلوب اســت. صداوســیما در این میان بیشترین 
تقصیر را داراست. عمده تصویری که مردم در این رسانه از مسجد می بینند تنها 
نمازجماعت  در وعده های سه گانه در مساجد است. کدام برنامه جدی صداوسیما 
یا رسانه های جمعی مسجد مطلوب را بازنمایی می کند؟ کدام سیاست صداوسیما 
سبب ترویج حضور جوانان و نوجوانان در مساجد می شود؟ آنچه مسجد را زنده 
نگاه می دارد، حضور فعاالنه قشــر نوجوان و جوان با رویکرد انقالبی در آن است. 
این امر هم در صورتی اتفاق می افتد که مخاطب احســاس کند مسجد می تواند 
به نیازهای متنوع او پاسخ مطلوب و درخور بدهد. مساجدی با کارکردهای صرًفا 
عبادی یا صرفاً درآمدزایی و بدون توجه به نیازهای متنوع مخاطبان، مساجد مرده 
هستند. در این میان رســانه باید بتواند مساجد مؤثر و مهم اجتماعی را که در 
کشور کم هم نیستند،  به صورتی هنرمندانه و واقعی و با ضریب جدی رسانه ای به 
مخاطبان عرضه کند تا این انگیزه برای مشارکت جدی تر در مساجد صورت گیرد.

4( طرح جدیدی که در راستای ساماندهی مدیریت مساجد تدوین شده است، 
آن قدر مبهم و تفسیرپذیر و از واقعیت جاری در مساجد دور است که آینده موفقی 
برای آن در عرصه اجرا پیش بینی نمی شود. سه محور اساسی فوق هم در برخی 
موارد در این طرح نقض شده و در برخی اصالً بدان ها توجهی نشده است. به نظر 
می رسد تشکل های مردمی-مسجدی باید با طرح و بررسی و مطالبه از مسئوالن 
برای اصالح این سند فعالیت جدی داشته باشند. هیچ کس جز فعاالن مسجدی با 
محوریت ائمه جماعات نمی تواند و نباید اجازه دهد که مدیران بروکرات یا سکوالر 

در هر سطحی، مداخالت ناموجه و ناپخته انجام دهند.

عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسالمی:
الیحه حمایت از حقوق کودکان 

قابلیت اجرایی چندانی ندارد
/ محمــود مصــدق  عضــو   
کمیســیون حقوقی و قضائی مجلس 
شورای اسالمی هر چند الیحه حمایت 
از حقوق کودکان را گامی به جلو ارزیابی 
کرد اما معتقد اســت نمــی توان بدون 
تامین نیازهای اساسی خانواده ها از لوایح 
و قوانین حمایتی انتظــار تاثیرگذاری 

چندانی داشــت.  احمد انارکی محمدی در گفت و گو با خبرنگار ما با اشاره به 
این که یکی از مسائل اجتماعی امروز جامعه ایران بحث کودکان کار است، گفت: 
باندهــای ویژه این کودکان را به کار می گیرنــد  و از آنجا که این افراد از دوران 
کودکی وارد این گونه باندها می شوند گاهی اتفاقات ناگواری برایشان می افتد و 

بشدت دچار آسیب می شوند.
نماینده مردم رفسنجان در مجلس شورای اسالمی با اشاره به این که در خصوص 
ممنوعیت بکار گرفتن کودکان در کارها از گذشــته قوانین مختلفی داریم که 
هنوز اعتبار قانونی دارند، گفت: با این وجود با توجه به خالء های قانونی که در 
این حوزه  احســاس می شد دولت الیحه حمایت از کودکان را به مجلس ارایه 
داد که این الیحه اواخر ســال گذشــته به تصویب کمیسیون حقوقی و قضائی 
مجلس رسیده و برای بررسی در صحن علنی  تقدیم هیئت رئیسه مجلس شده 
اســت اما موضوع اصلی در بخش اجرای  قانون است. در واقع ما قانون داریم اما 
بدرستی اجرا نمی شود تا نتیجه بخشی الزم را داشته باشد. انارکی محمدی در 
همین زمینه افزود: الیحه جدید حمایت از حقوق کودکان به خاطر رفع بعضی از 
خالهای قانونی و دیدن نکاتی که در قوانین قبلی لحاظ نشده اند مثبت و گامی 
به جلو محسوب می شود اما نکته مهم کیفیت اجرای این الیحه پس از تصویب و 
تبدیل شدن به قانون است. وی با اشاره به ارتباط مستقیم اجرای قوانین حمایتی 
و نتیجه آن با تامین نیازهای اساسی خانواده ها گفت: اشتغال و  تامین معاش  از 
زیرساخت های قوانین حمایتی به شمار می آیند و وقتی در این زمینه ها مشکل 
داریــم طبعاً  نمی توانیم در اجرای قوانین مربوطه خوب عمل کنیم. در واقع تا 
خانوارها تامین نباشــند نمی توان از لوایح و قوانین حمایتی انتظار  تاثیرگذاری 

چندانی داشت.
وی در خاتمه  در پاســخ به این پرسش که الیحه حمایت از حقوق کودکان در 
صورت تصویب نهایی تا چند درصد قابلیت اجرایی پیدا می کند؟ گفت:  اجرای 

آن خیلی ضعیف خواهد بود.

عضو کمیسیون بهداشت مجلس عنوان کرد
کدام پزشکان بیشترین درآمد را دارند؟

خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشت 
مجلــس گفــت: متخصصــان عفونی 
و روانپزشــکان از کمتریــن درآمــد و 
متخصصــان جراحی مغــز و اعصاب، 
عمومی و ارتوپدی از بیشــترین میزان 

درآمد برخوردار هستند.
حیدرعلی عابدی گفت: درآمد پزشکان 

به تخصصی که دارند، بستگی دارد؛ کما اینکه متخصص بیماری های عفونی از 
کارانه باالیی برخوردار نیست و حتی ممکن است کمتر از حقوقی که دارد، کارانه 
دریافت کند، متخصص داخلی کارانه متوســطی را دریافت می کند، اما جراحان 
دارای کارانه بیشتری هستند. عابدی تصریح کرد: بی تردید درآمد یک متخصص 
داخلی با یک چشم پزشک یا مغز و اعصاب همیشه متفاوت بوده است و می توان 
گفت برای متخصصان بیماری های عفونی، کودکان و روانپزشکان یک متوسط 
دریافتی، برای متخصصان داخلی یک نرخ متوسط دریافتی و برای پزشکان جراح 

هم یک متوسط دریافتی می توان ارائه داد.
وی با اشاره به سطوح دریافتی برای متخصصان افزود: در رده معمولی متخصصان 
عفونی و روانپزشکان هستند، درآمدهای متوسط برای متخصصان داخلی، قلب 
داخلــی، مغز و اعصاب داخلی و باالترین درآمــد برای متخصصان جراح مغز و 
اعصاب، عمومی و ارتوپدهایی که دیســک کمر و ستون فقرات عمل می کنند، 

وجود دارد.

رئیس شبکه ملی تحقیقات 
لیزرپزشکی کشور:

لیزر ملی تولید شد

فــارس: رئیس شــبکه ملــی تحقیقات 
لیزرپزشــکی از تولید لیزر ملی برای کمک 
به بیماران اورولوژی همچــون افراد دچار 
ســنگ کلیه و مشکل پروستات خبر داد و 
گفت: قیمت این لیزر نصف مشابه خارجی 

آن است. 
محمدرضــا رزاقــی افزود: این لیــزر قابل 
استفاده برای شکستن سنگ در کلیه، مثانه، 
هالب و مجاری ادراری همچنین برداشتن 
پروســتات و قابل استفاده برای رفع تنگی 

مجاری ادراری است. 
وی افزود: ایــن لیزر هفته  آینده در کنگره 
اورولوژی رونمایی خواهد شد و قابلیت ارائه 
و تولید در سطح انبوه را دارد. رزاقی گفت: 
قیمت این لیزر نصف مشابه خارجی آن بوده 
و این در حالی اســت که کیفیت آن بسیار 

خوب است.

وزیر آموزش  و پرورش:
راه را برای دالل های آموزشی 

باز کرده ایم
فارس: وزیر آموزش  و پرورش گفت: راه را 
برای دالل های آموزشی باز کردیم و فرصت 
را برای یک مشت دالل آموزشی قرار دادیم 
    در حالــی که بچه هــا در دوره ابتدایی باید 

زندگی کردن را یاد بگیرند. 
سید محمد بطحایی به حجم سنگین کتب 
درسی اشاره کرد و گفت: انبوهی از مطالب 
را می خواهیم به بچه ها منتقل کنیم و دیگر 
مجال گفت وگو در کالس وجود ندارد . وی 
ادامه  داد: دانش آموز دوره ابتدایی باید باال و 

پایین پریدن را تمرین کند. 
حاال به او فقط کتاب تســت دهیم، درست 
نیســت. به همین دلیل این دانش آموز در 
برابر آسیب ها خودش را می بازد.  بطحایی 
گفــت: راه را برای دالل های آموزشــی باز 
کردیم و فرصت را برای یک مشــت دالل 
آموزشــی قرار دادیم     در حالی که بچه ها در 
دوره ابتدایی باید زندگی کردن را یاد بگیرند.

از سوی سازمان حج و زیارت
فهرست داروهای ممنوعه 

حج تمتع 97 اعالم شد

ایرنا: سازمان حج و زیارت بنا بر اعالم نظر 
مرکز پزشــکی حج و زیــارت هالل احمر، 
فهرســت داروهای غیر مجاز و ممنوعه ای 
را که حجاج نباید به همراه داشــته باشند، 
اعــالم کرد. بر این اســاس آمپول پتیدین 
50 و 100 میلی گــرم، آمپول مرفین 10 
میلی گــرم، قرص متــادون 5 و 20 میلی 
گرم، شربت متادون، قرص هیدرومرفین 2 
می لیگرم، قرص متیل فنیدات هیدروکلراید، 
قــرص ترامــادول 50 و 100 میلی گرم، 
آمپول ترامــادول 50 میلی گرم، شــربت 
اکسپکتورانت کدئین و قرص استامینوفن 
کدئین 10 قلم داروی ممنوعه ای هســتند 
که زائران حج نباید به همراه داشته باشند. 

در این اطالعیه تأکید شده است، براساس 
قوانین و مقررات کشــور عربســتان همراه 
داشــتن داروهای حــاوی ترکیبات مخدر، 
کدئیــن و روانگــردان توســط حجــاج و 

عمره گزاران در این کشور ممنوع است.

یک آسیب شناس اجتماعی 
مطرح کرد

»ازدواج با خود«
مظهر جدید انحطاط غرب

مهر: یک آسیب شناس اجتماعی با اشاره به 
اینکه »ازدواج با خود« رهاورد جدید فرهنگ 
غربی اســت، گفت: خانواده ها باید هوشیار 
باشــند و ارزش های اخالقــی و آموزه های 

معنوی را در میان جوانان تقویت کنند.
مجید ابهری گفت: بعد از ازدواج با حیوانات 
و اشــیا این بار شــاهد ازدواج بــا خود یا 
»سلوگامی« هســتیم که انسان های مسخ 
شــده با خــود ازدواج می کننــد، مهمانی 
می گیرند و حتی به ماه عسل می روند. از نگاه 
رفتاری این حرکت عالوه بر آنکه نشان دهنده 
اوج انحــراف اخالقی اســت، نمایانگر انزوا، 
خودگرایی و گوشــه گیری انسان از جامعه 
اســت. وی گفت: این رفتــار در میان زنان 
بیشــتر از مردان بوده و ناکامی های عاطفی 
یکی از اصلی ترین دالیل این بیماری روحی و 
رفتاری است. این استاد دانشگاه تأکید کرد: 
در حال حاضر در آمریکا و اروپا این حرکت 
بین افراد از سن 20 تا ۶0 سال اتفاق می افتد 
که اکثریت آن ها بین 25 تا ۴0 ساله هستند.

خبر

شــیروان    احمدی  مریم  جامعه/   
پــس از 25 ســال فعالیــت کانون های 
فرهنگی هنری مساجد، حاال با پیشنهاد 
وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســالمی و با 
هدف رفع ایرادها و مشــکالت پیش رو و 
نیز ســاماندهی وظایف و فعالیت ها، طرح 
»ساماندهی کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد کشــور« مطرح و در شورای عالی 
انقالب فرهنگی در دســت تصویب است. 
گرچــه هدف دولت در ایــن طرح با نّیت 
رفع ایرادهای ســاختاری کانون هاســت، 
اما بررســی های ما در اساســنامه، طرح 
ساماندهی و طرح تحول این کانون ها که به 
شورای عالی انقالب فرهنگی رسیده است، 
موضوع دیگری را نشــان می دهد؛ طرحی 
هم تغییرات ســاختاری دارد و هم برخی 

ایرادهای کلی.
اساســنامه ســتاد هماهنگی کانون های 
فرهنگی و هنری مساجد کشــور، دارای 
مضامینی با شــائبه دولتی کردن مساجد 
اســت. امری که احتمال وهن مســجد و 
بدبینی مردم نســبت به این پایگاه مهم 
دینی در کارهایی مانند ایجاد تشــکیالت 
سیاسی، سوء اســتفاده اقتصادی از نذور، 
اوقــاف و کمک هــای مردمی را ســبب 
می شود. حتی دخالت گسترده مساجد در 
دریافت وام از بانک ها و سرمایه گذاری هایی 
که ممکن است منجر به مفاسد اقتصادی 
شود، اعتماد مردم به این نهاد بزرگ دینی 

را سست می کند.

  روند تصویب مخدوش است...
اساســنامه جدید ســال 139۶ »ســتاد 
هماهنگی کانون هــای فرهنگی و هنری 
مساجد کشور« در اوایل خرداد 1397 در 
شورای معین با شبهه روند ناقص به تصویب 
رسید. شورای معین که باید با حضور تمام 
اعضای شورای عالی و کمیسیون مشورتی 
به استثنای رؤســای قوای سه گانه یعنی 
حدود 35 نفر تشکیل شود، اما با تعداد 10 
عضو از 1۴ عضو )رسمیت شورا با حداقل 
1۴ عضو است( تشــکیل شد و البته این 
روال توانست شبهه غیر قانونی بودن این 
مصوبه را افزایش دهد. فارغ از این موضوع 
این در حالی اســت که پــس از مدت 15 
روز که مصوبه شورای معین در دستور کار 
شورای عالی قرار گرفت، اگر مورد اعتراض 
هیــچ فردی از اعضا قرار نگیرد می شــود 
عنــوان »مصوبه« را به آن اطالق کرد. اگر 
چه تصویب ایــن طــرح در اوایل خرداد 
رسانه ای شــد اما این مصوبه سیر قانونی 
خود را طی نکرده و منتظر طرح در شورای 

عالی است.
البته ماجرا به همین جا ختم نمی شود. نکته 
دردناک  و قابل تأمل این اساســنامه، سند 
پشتیبان آن به نام »سند تحول راهبردی 
ستاد هماهنگی کانون های فرهنگی هنری 
مساجد کشور« است. سندی برای تدوین 
بیانیه مأموریت، درباره چهار مؤلفه اصلی 
فلســفه وجودی، مخاطبان، کار ویژه ها و 
تحوالت محیطی با بندهــا و اجزایی که 
طبق آنچه در بندهــای مختلف آن دیده 
می شود نه تنها با تهاجم فرهنگی مبارزه 
نمی کند کــه در صورت اصالح نشــدن، 
ممکن است تهاجم را زمینه سازی و راه های 

تغییر فرهنگ را فراهم کند.
این سند که در زمســتان سال گذشته و 
همزمان با طرح اساسنامه در شورای معین 
شورای عالی انقالب فرهنگی در 2۴ صفحه 
تهیه و ارائه شد، ایرادهایی اصولی و فراوان 

دارد.

 کثرات اجتمـــاعی؛ واقعیـت 
یا محوریت؟

در بخش ابتدایی ســند تحول راهبردی، 
فلســفه وجــودی کانون های مســاجد 
انســجام آفرینی اجتماعی یعنی استفاده 
از وحدت آفرینی مســاجد برای ســرمایه 
اجتماعی اعالم شده و خاستگاه سازمانی 
کانون هــای مســاجد را وزارت فرهنگ و 
ارشاد اســالمی ذکر کرده است. در ادامه 

کارکرد مسجد را به عنوان »یک موجودیت 
اجتماعــی دینــی مکان منــد« در هفت 
حوزه مشارکت سیاسی، تبلیغی، تعلیمی 
و تربیتــی، زیســتی و اجتماعی، حقوقی 
و قضایــی، صیانــت شــهری و عبادی و 
مناسکی می داند. کمی بعد از آن نیز فلسفه 
وجودی را با عبارتی کلیدی به نام »اعتالی 
همزیســتی اجتماعی مؤمنانــه« مرتبط 
دانسته می آورد: »ستاد هماهنگی کانون ها 
فلسفه وجودی خود را جهت مند ساختن 
فعالیت های فرهنگی و هنری کانون ها ناظر 
به اعتالی »همزیستی اجتماعی مؤمنانه« 
در مخاطبــان خود تعریف می کند و برای 
معرفی مخاطبان دوگانه هــای »زائرین و 
مجاورین« و »فعالین و مراجعین« را مطرح 

می کند.
در این تعریف مسجدی ها در گروه فعالین 
و زائرین قــرار می گیرنــد. »مراجعین و 
مجاورین« هــم، مرتد و افــراد بیگانه با 
مساجد حتی ســکوالرهای هنری و فنی 
هســتند که اتفاقاً هدف و شاخص های در 
این طرح بیشتر ناظر بر افزایش جذب این 

»مجاورین« است.
در بخش دیگر این ســند، با عنوان »کار 
ویژه ها« آمده اســت: »اعتالی همزیستی 
اجتماعی، در واقع از رهگذر ایجاد محوریت 
برای کثرات اجتماعــی تحقق می یابد«. 
اما ســؤال این اســت که آیا این عبارت، 
رویکردهــای لیبرالی و حــق بودن همه 

مرام ها را تداعی نمی کند؟
شــایان ذکر اســت که واژه ها و کلماتی 
ماننــد »انســجام آفرینــی اجتماعی«، 
»اعتالی همزیســتی اجتماعی مؤمنانه« 
 یــا »تاب آوری اجتماعــی« که در بخش 
»کار ویژه های« سند تحول راهبردی به آن 
اشاره شــده، مدت هاست در تمامی مراکز 
امور زنــان در رأس آموزش ها قرار دارد و  
در عمل ســعی در تغییر فرهنگ غیرت، 
حمّیت و دفــاع از ارزش های دین و وطن 

داشته است. 
در بخــش کار ویژه هــای ســند تحول 
راهبردی ســتاد هماهنگــی کانون های 
فرهنگی و هنری مســاجد کشور، چالش 
جــدی را »دیوار بیــن جریان های فکری 
معرفتی حــزب اهلل و جریان فنی- مهارتی 
یعنی هنرمندان سکوالر« دانسته و شواهد 
آن را شکل گیری جشنواره های موازی در 

عرصه فرهنگ و هنر می داند. 
مورد بعدی که این سند به آن اشاره کرده 
متن بیانیه راهبری کانون ها در عرصه هایی 

مانند شبکه ســازی، کشف خالقیت های 
فرهنگــی و هنری اهل مســجد و پیوند 
آن ها با رویدادهای فرهنگی، هنری، ملی و 
بین المللی است. کودکان، نوجوانان و زنان را 
مخاطب این محصوالت دانسته و در نهایت 
جریان ســازی مؤثر در فضــای مجازی را 
هدف می داند که برای این مهم بهره برداری 
از فناوری های نو را ضروری دانسته و البته 
مشخص نیست که این هنر و فناوری های 
نــو و محتوای آن ها در کجا تهیه و تنظیم 
می شود. آیا شبکه گســترده مساجد که 
با همت امامــان جماعت این انقالب را به 
وجود آورد در اختیار فعاالن فنی، فرهنگی، 
هنری و فناوری های نو فضای مجازی قرار 
می گیرند یا بالعکس آن فناوری در خدمت 
مردم؟ آیا سند 2030 با همین سیاست ها 
و برنامه ها، تغییر فرهنگ را دنبال نمی کند 
که امروز بعد از ســنگر مدرسه و دانشگاه، 

مساجد را هدف قرار داده اند؟

فعالیت های  با  مقابله  در  مساجد   
هنری نیستند...

در بخش اعتبار و رســمیت کانون ها، این 
ســند با ســیاه نمایی وضعیت مساجد و 
ائمه جماعــت و هیئت امنا را در مقابله با 
فعالیت های هنری در مســاجد می داند و 
حضور فعال بسیج را چالشی برای کانون ها 
می دانــد و تأکیــد می کند کــه باید مرز 
فعالیت های بازیگران داخل مسجد معین 
شــود؛ همچنین حضور پُر رنگ نداشتن 
در عرصه های هنری و فضای مجازی را از 

مشکالت مساجد دانسته است. 
این ســند در تداوم توصیف وضع موجود، 
نبود امکانات و فناوری هنری و... را سبب 
افزایش شکاف نســلی و فاصله گرفتن از 
نســل جوان می داند؛ ضمن اینکه از نبود 
ســامانه ارتباطی و ضعف ارتباطات برای 

حضور در عرصه بین المللی گالیه دارد.
در ایــن خصوص کارشناســان معتقدند 
ارتباطــات بین المللی  اگــر فعاالنه نبوده 
و منفعالنــه باشــد، منجر بــه پذیرش 

استانداردهای غلط جهانی می شود. 
برخی آموزه های بین المللی بویژه اسنادی 
ماننــد 2030 عالوه بر مــدارس به دنبال 
ســکوالر کردن دین از طریق مساجد نیز 
هستند، زیرا طبق اسناد موجود در مدارس، 
مهدها، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی-هنری 
و... جریان اجرای 2030 رو به تزاید است و 
یکی از مهم ترین تأکیدات اسناد بین المللی 
استفاده ابزاری از دین برای تحقق اهداف 

آن هاست.
سند تحول راهبردی وجود نهادهای موازی 
و متعدد در مسجد را مزاحم می داند. همین 
طور در بخش ظرفیت و توانمندی کانون ها، 
پایبندی سایر دستگاه ها را به »جایگاه عالی 
ســتاد عالی« خواستار اســت. اما با دادن 
اختیارات مســاجد به مدیر کل اســتانی 
وزارت ارشــاد، به نظر می رســد این سند 
ســعی در حذف مزاحمین دارد تا عرصه 
اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مساجد در 

اختیار این تشکیالت دولتی قرار گیرد.

 تغییرات تشکیالتی
این ســند با اشاره به ســوابق کانون های 
مساجد به اشــکاالتی از جمله نبود نظام 
جامــع اطالعاتی و نبود شــاخص و نظام 
جامع ارزیابی اشاره می کند، البته در جای 
خود در هر مدیریتی این نظامات ضروری 
اســت، اما این نباید باعث شود که مسجد 

در اختیــار دولــت قــرار 
گیرد. این ســند ســپس 
بــه چالش هــای هویتی، 
کم  مالی،  محدودیت های 
توجهی به تولید محصوالت 
معطوف به زیست اجتماعی 
مؤمنانه، تعدد مراکز و تقابل 
جریان هــای فعــال حوزه 
فرهنــگ و هنــر و توجه 
نکردن به شبکه ســازی و 
غفلت از عرصه بین الملل 
اشــاره می کند و این را از 

مهم ترین مسائل پیش روی 
مساجد می داند و همین طور روش اصالح 
ساز و کار اعطای مجوز و طراحی دوره های 
آموزشــی بر محور موضوعات تخصصی، 
فرهنگی، هنــری و درس نامه های جدید 
مبهم است؛ بویژه در بخش نشاط، معنویت 
و خودبــاوری صرفاً به برنامه های ســفر و 
تفریح و بازی اشاره شده است و از معنویت 

و خودباوری خبری نیست. 
عالوه بر آن در بخش چالش های هویتی، 
جایگاه رئیس ستاد را که با پیشنهاد و حکم 
وزیر ارشاد تعیین می شود، حضور در همه 
مراکز سیاست گذاری برنامه ریزی کشور در 

مسجد می داند. 
حتی در شــورای فرهنگی درون مسجد 
نیز شأنیت دبیر را وزارت ارشاد برای مدیر 
مسئول کانون تثبیت کرده است. در واقع 
از روحانیت حتی درون مســجد و شورای 
فرهنگی داخل مسجد سلب اختیار شده 

است.
در رفع ضعف منابع مالی دولتی برای اداره 
مسجد، به ظرفیت مالی مردمی و خیران و 
واقفان اشاره می کند و ساز و کار تقنینی-

تشویقی جذب منابع مالی دستگاه ها را با 
نام منابع مالی ترکیبی به افزایش مشارکت 

مردمــی و جــذب منابع 
رهاورد  عنــوان  به  محلی 
اصلی طرح منوط می کند. 

در صفحه پایانی این سند 
و در بخــش مالحظــات 
اجرایــی نیز بــا تغییرات 
اساسی در تشکیالت و به 
دست گرفتن همه امور از 
نظارت،  راهبردی،  شورای 
شورای برنامه ریزی و ستاد 
هماهنگــی بر اصــالح یا 
برنامه ها  تعطیل  و  تعدیل 
نام  با  و فعالیت های سابق 
»ناهمخوان« تأکید دارد و 

بر اصالح و ترمیم تشــکیالت نظام برنامه، 
بودجه و... هماهنگی با سیاست های تحول 
تأکید دارد. این یعنی تحول اساسی تمامی 
برنامه ریزی های مســاجد تحت امر وزارت 

ارشاد. 
متولیان امر باید هم در مرحله تدوین سند 
و هــم تضمین کیفیت اجرای آن، با دقت 
مبانی دینی و انقالبــی و مردمی را برای 
مدیریت مســاجد مورد نظر قرار دهند و 
نگرانی کارشناســان درباره مسائل فوق را 

پاسخ گویند.

در »بخش اعتبار و 
رسمیت کانون ها«، 

این سند با 
سیاه نمایی وضعیت 

مساجد و ائمه 
جماعت و هیئت 

امنا را در مقابله با 
فعالیت های هنری 
در مساجد می داند

بــــــــرش

آیا وقت آن 
نرسیده که 

متولیان امر این 
سند و اساسنامه 

را بازنگری کرده و 
برای حفظ اقتدار 

مسجد، این پایگاه 
بزرگ دینی و 
انقالبی فکری 

بیندیشند؟

بــــــــرش

در آخرین روزهای سال 1371 کانون های فرهنگی و هنری مساجد پا به عرصه فرهنگ 
کشور گذاشتند. کانون هایی که ساماندهی آن از طرف شورای عالی انقالب فرهنگی و 
به پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در 12 اسفند 1371 و با عنوان مصوبه 302 

تهیه و ساماندهی شد.
این وزارتخانه مأموریت پیدا کرد مراکزی را با هدف مقابله با تهاجم فرهنگی، احیای 
نقش واقعی فرهنگی و تبلیغی مســاجد و همین طور اســتفاده بهینه از امکانات و 
تأسیسات دستگاه هایی که امکان بهره وری فرهنگی دارند، تأسیس و اداره کند تا با 
فعالیت های فرهنگی و تکیه بر توانایی های نسل جوان، ظرفیت و توانمندی مساجد را 
در بُعد فرهنگی افزایش دهد. مراکزی که پس از شکل گیری و فعالیت به »ستاد عالی 

هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری مساجد« شهرت پیدا کرد.
بر اساس طرح اولیه ســتاد عالی هماهنگی و نظارت بر کانون های فرهنگی و هنری 
مساجد که همان سال 1371 با چهار بند و چهار تبصره تصویب شد، در استان ها مدیر 
کل فرهنگ و ارشاد اسالمی هر استان دبیر شورای سیاست گذاری کانون های فرهنگی 
هنری مساجد آن استان است؛ ضمن اینکه نماینده ولی فقیه در هر استان، رئیس این 
شوراســت؛ همچنین پس از اجرای این طرح فرد منصوب از سوی رئیس ستاد عالی 
کانون های فرهنگی هنری مساجد در هر استان، رئیس ستاد کانون های فرهنگی هنری 

مساجد آن استان خواهد بود. 
مصوبه ای که سال 1371 در شورای عالی و در هیئت هدایت و ساماندهی کانون های 
مساجد که متشکل از وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی، مسئول شورای هماهنگی امور 
مساجد، رئیس سازمان تبلیغات اســالمی، فرمانده نیروی مقاومت بسیج و رئیس 
سازمان اوقاف بود، تصویب شد تا همه در جهت فعالیت های فرهنگی و هنری با کمک 

دستگاه های اجرایی برنامه ریزی کنند. 
طرحی که در نگاه نخست بیان می کرد باید تمام دستگاه های اجرایی و امکانات دولتی 
در خدمت مساجد باشند. حتی شرح وظایف، سیاست ها و راهبردهای وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی نیز بر وظیفه ذاتی بودن این خدمات از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد 

اسالمی برای مساجد تأکید داشت. 

25 سال پیش دولت برای خدمت به مسجد ماموریت یافت
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روزنامـه صبـح ايـران

طرح ملى الگوى كشت اجرايى مى شود قزوين- قدس: معاون امور زراعت وزير جهاد كشاورزى گفت: طرح ملى الگوى كشت محصوالت كشاورزى تا دو ماه آينده در همه استان هاى كشور اجرا و عملياتى 
مى شود. عباس كشاورز در بازديد از مزارع گندم و كلزا شهرستان بويين زهرا افزود: الگوى كشت محصوالت كشاورزى حدود دو سال و نيم است كه تهيه شده و نقشه هاى پايه آن معين و در زمان حاضر در مراحل 
نهايى ثبت قرار دارد. وى گفت: كشاورزان در اجراى طرح ملى الگوى كشت مشاركت الزم را با دولت داشته باشند چرا كه اين موضوع به سود آنان است و كار آن ها را با صرفه و اطمينان بيشترى همراه مى سازد.
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«صبور»  قاسمى   طيبه  اهواز/   
ماهى اى است كه سال ها حرف اول قرار 
تعطيل  روز  در  را  سفره  سر  بر  گرفتن 
سال  چند  داشت،  جنوبى  خانواده  يك 
اين  از  خبرى  اما  است 
نيست  خوشمزه  ماهى 
ماهى  به  سرنوشتش  و 
«زبيدى»  نام  به  ديگرى 
پيوند  انقزاض  گذر  در  و 

خورده است.
قديم ترها اگــر براى يك 
جنوبى مهمانى مى آمد كه 
ارج و قرب زيادى داشــت، 
مسلماً يكى از پذيرايى هاى 
ماهى  شاه  يك  صاحبخانه 
به نــام «زبيدى» بود كه به 
خاطر قيمت باال غذاى روزمره اى نبود، 
اما كم كــم اين ماهى از ميان ســفره 
مهمان هم برداشته شد و قيمتش چنان 
باال رفتــه بود كه دســت اغنيا آن هم 
بيشتر از نوع فرنگى اش به آن مى رسيد. 
چندين ســال بعد در ســفره هاى روز 
جمعه جنوبى يك كبــاب از نوع ماهى 
مى درخشــيد؛ صبور ماهى اى است كه 
ســال ها حرف اول قرار گرفتن بر جالى 
و منقــل را در روز تعطيل يك خانواده 
جنوبى داشــت. چند ســال اســت اما 
خبرى از اين ماهى خوشــمزه نيســت 
سرنوشــتش به زبيدى پيوند خورده و 
مثل تمام نمادهاى اســتان رو به افول 
است. دل خوش كرده بوديم اين ماهى 
اگر روى ســفره ما نيست و نصيب از ما 
بهتران شــده هنوز در اكوسيستم نفس 

مى كشــد كه خبر مى رسد زهى خيال 
باطل! 

 خداحافظى ماهى صبور
سرزمين خوزســتان را عالوه بر نفت و 
نخل مى تــوان با ماهى هــاى رنگارنگ 
توصيــف كرد، خوزســتان پر اســت از 
ماهى هــاى خوش خوراكى كه هم قوت 

غالب مردم اين سرزمين است.
رئيــس اداره صنعت، معــدن و تجارت 
شهرستان خرمشهر خريد دو نوع ماهى 
در خوزســتان را براى غير خوزستانى ها 
بيشتر  عربى  مردم كشورهاى  بخصوص 
دانســته و تأكيــد مى كنــد: زبيدى و 
صبــور از ماهى هــاى معــروف و البته 
گران قيمت خوزســتان هستند كه به 
خاطر عرضه بيــش از چيزى كه مجاز 
اســت، صيد مى شــوند.  بيژن بداغى از 
انقراض نســل ماهى صبور خبر مى دهد 
و اذعــان مى كنــد: صبور يــك ماهى 
آفريقايى بوده كه از آنجا به ايران آوردند 
و در آب هاى شيرين اروند تخم گذارى 
مى كرد، ســال ها پيش توسط عراقى ها 
صيد نمى شــد، اما حاال سال هاست كه 
آن ها هم بــراى صيد آن تور انداخته اند 
و متاسفانه صيدهاى آن ها بى رويه تر از 
ما نيز هســت كه به انقراض آن سرعت 

مى بخشد. 
او مى افزايــد: زبيــدى از ابتدا هم گران 
قيمت بود و قيمت صبور هم به دليل در 
حال انقراض بودن رو به افزايش گذاشته 
و حتــى با همين نرخ گران نيز كم پيدا 

مى شود. 

 برداشت هاى بى رويه 
معاون صيد و بنادر ماهيگيرى شــيالت 
خوزستان درباره چگونگى خطر انقراض 
ماهى هــاى بومى جنــوب در گفت وگو 
با خبرنــگار قدس عمده ترين مشــكل 
از ميــزان ماهى صبــور را پايين آمدن 
آورد آب رودخانه هاى اروند و بهمنشير 
مى داند و اظهــار مى كند: اين ماهى در 
آب هاى شيرين تخم ريزى مى كند و كم 
شدن اين آب ها تأثير بسزايى در ميزان 

آن ها دارد.
على دانشــمهر بحث ديگر را مشــترك 
بودن منبع صيدگاه اروند با كشورعراق 
نام برده و مى گويد: عراقى ها نامحدود و 
بدون توقف ، شــبانه روز اقدام به صيد 
اين ماهى دارنــد و اين مزيد بر كاهش 

آن ها شده است.

 ممنوعيت صيد كارساز نيست
دانشــمهرتوضيح مى دهد: ماهى زبيدى 
هــم در حــال كاهش اســت و همان 
مشــكالت صبور را دارد به عالوه اينكه 
در كشــورهاى همسايه به قيمت گزاف 
خريــده مى شــود و صيادان مــا نيز به 
شدت صيد آن افزوده اند، با اينكه براى 
اين نوع ماهــى ممنوعيت هاى 45 روزه 

صيد گذاشته ايم. 
او ادامــه مى دهد: با وجــود ممنوعيت 
صيد اما كنترل پهنه دريا ســخت است 
وصيادان هــم رعايــت نمى كنند و به 

ممنوعيت شيالت توجه ندارند.
معاون صيد و بنادر ماهيگيرى شــيالت 
خوزستان نقش صيادان و صيد بى رويه 

آنان را بيشــتر از دالالن برمى شــمارد 
و مى افزايــد: هرچقــدر مى گوييم اين 
گونه ها در حــال انقراضند و كمتر صيد 
كنيد به خاطر اينكه معيشــت آن ها بر 
آينده نگرى شــان غالب اســت سودى 
ندارد و از سوى ديگر كم شدن اعتبارات 
عمرانى هم مزيــد بر علت براى نابودى 

انواع ماهى هاى بومى شده است. 

 ايجاد ايستگاه هاى مصنوعى
اين مقام مســئول از شروع كردن براى 
ايجــاد زيســتگاه هاى مصنوعــى خبر 
مى دهد و تصريح مى كند: روش ساخت 
اين زيســتگاه هاى امن براى تخم ريزى 
ماهى اســت كه نيازمند اعتبارات است 
براى بازسازى ذخاير، زيستگاه مصنوعى 
و تكثير گونه هاى با ارزش آن ها را انجام 
دهيم، از طرفى هم مشــاغل همه افراد 
ساحلى صيادى نباشد و مشاغل ديگرى 
براى آن ها باشــد، ماندگارى ماهى هاى 
زبيدى، حلوا ســفيد و شــوريده بيشتر 

است. 
او از طرح ديگرى با نام دريابر مى گويد 
و اضافــه مى كند: در زمــان تخم ريزى 
گونه هاى با ارزش دريا يا يك صيدگاه را 
مى بنديم كه اصًال كسى به دريا نرود كه 
سال گذشــته براى ميگو اين كار انجام 
شــد كه اثرات خوبى داشت كه در اين 
زمينــه نگرانى ما اين اســت كه صياد 
يك ماه به دريا نرود معيشتش به خطر 
مى افتــد و بيمه بيكارى هم ندارد تا در 
اين مدت جبران مافات داشــته باشد و 

گذران زندگى داشته باشد. 

گزارش قدس از انقراض آبزيان بومى جنوب

نفس ماهى هاى اروندكنار به شمارش افتاده است

محدوديت ترافيكى عيدفطر اعالم شد
البرز  راه  پليــس  رئيس   قدس:  كرج- 
گفت: با توجه به تعطيالت عيد ســعيد 
فطر محدوديت ترافيكى در راه هاى اين 
استان بويژه جاده كرج - چالوس اعمال 

مى شود.
ســرهنگ رضا گودرزى افــزود: بر اين 
اســاس از ســاعت 12روز پنجشنبه 24 
خرداد ماه تا ســاعت 2 بامداد روز جمعه 
25 خرداد تردد خودروها از مرزن آباد به سمت كرج ممنوع است و از ساعت 
15 روز پنجشنبه تا ساعت 2بامداد روز جمعه 24 خرداد ماه از كرج به سمت 

مرزن آباد يكطرفه مى شود.
وى اضافه كرد: تردد وســايل نقليه از ســاعت 12 روز شــنبه 26 خرداد ماه 
الى ســاعت 2 بامداد روز يكشــنبه 27 خرداد ماه از كرج به سمت مرزن آباد 

ممنوع مى شود.
رئيس  پليس راه البرز خاطرنشــان كرد كه تردد وسايل نقليه از ساعت 15روز 
شــنبه 26 خرداد ماه الى ساعت 2 بامداد روز يكشنبه 27خرداد ماه از مرزن 

آباد به سمت كرج يكطرفه خواهد بود.

تبخير ساالنه يك متر آب درياچه اروميه
اروميه- قدس: معاون فنى حفاظت محيط زيســت آذربايجان غربى با بيان 
اينكه براســاس ارزيابى ســال هاى اخير ساالنه يك ســانيتمتر از آب درياچه 
اروميه تبخير مى شود، گفت: از روز گذشته به دليل گرم شدن هوا تبخير آب 
درياچه اروميه آغاز شــده كه اميدواريم در روزهاى آتى شاهد كاهش ميزان 

تبخير طى فصل گرما در سال جارى باشيم.
حجت جبارى با بيان اينكه ميزان تبخير آب درياچه اروميه بســته به ميزان 
دماى هوا و گرما بستگى دارد، اظهار داشت: در سالهاى اخير به دليل كاهش 
نزوالت آســمانى، برداشت بى رويه آب هاى زيرزمينى و نيز گرم شدن هوا به 
ميزان 1/3 تا 2 ميليارد مترمكعب ســطح تراز درياچــه اروميه كاهش يافته 

است.

رانش زمين در مسير آزادشهر-شاهرود
گــرگان- مهر: رئيــس اداره راهدارى 
آزادشهر گفت: محور آزادشهر به شاهرود 
بامداد دوشــنبه دچار رانش زمين شده 
و در حــال حاضر تردد از مســير فرعى 

جايگزين در حال انجام است.
افزود: خوشبختانه  سيد حبيب حسينى 
اين حادثه در ســاعتى رخ داده كه تردد 
آن چنانى در جاده در جريان نبوده و بعد 
از رانش نيروهاى راهدارى بالفاصله در محل حضور پيدا كرده و مســير فرعى 

جايگزين براى تردد خودروها آماده كردند.
وى گفت: با توجه به بحث رانشــى بودن زمين ايــن منطقه بايد ابتدا ديواره 
سازى مناســب صورت گيرد چراكه زير زمين آبراه هاى كوچك و چشمه هاى 
كوچكى وجود دارد و چنانچه ديواره كشى نشود نشست مى كند و جاده كامل 

از بين مى رود.

فعاليت 11 هزار نيروى عملياتى 
براى بازسازى مناطق زلزله زده

كرمانشاه- قدس: استاندار كرمانشاه در 
بازديد سفراى كشورهاى سوئد و نروژ از 
مناطق زلزله زده گفت: بيش از 11 هزار 
نيروى عملياتى مشغول بازسازى مناطق 
زلزله زده اســتان كرمانشاه هستند و 67 
هزار واحد تا پايان شــهريور تحويل داده 

مى شود.
هوشنگ بازوند تأكيد  كرد: اگر كشورهاى 
ســوئد و نروژ در بحث با بيمارســتان در مناطق زلزله زده قصد كمك داشته 

باشند از آن ها استقبال مى كنيم.
وى به ظرفيت هاى كرمانشــاه براى سرمايه گذارى اشــاره كرد و جاذبه هاى 
گردشــگرى اســتان را قابل رقابت با بســيارى از جاذبه هاى گردشگرى اروپا 
دانســت و گفت: همچنين بارش هاى خــوب و زمين هاى حاصلخيز و مرغوب 
ســبب شده تا بخش عمده محصوالت كشاورزى كشــور در اين استان توليد 

شود.

3 استان در اولويت نخست طرح هاى مقابله با 
گرد و غبار

با  اهواز- قــدس: مدير ملــى مقابله 
گرد و غبار با اشــاره بــه اولويت بندى 
اســتان هاى دچار گرد و غبار شــديد با 
منشــاهاى داخلى و خارجــى گفت: به 
ترتيب استان هاى خوزستان، سيستان و 
بلوچستان و كرمان در برنامه هاى مبارزه 

با گرد و غبار اولويت گذارى شده اند.
علــى محمد طهماســبى بيرگانــى در كارگروه تخصصى مخاطرات زيســت 
محيطى خوزســتان توضيح داد: البته جز اين سه اســتان ديگر استان ها نيز 
مد نظر هســتند، اما با توجه به ابعاد خســارت، بحران، ميزان تكرار بحران و 

غلظت آن، اين اولويت بندى در دستور كار قرار گرفته است. 
وى افــزود: عــالوه بر اعتبارات معمول دســتگاه هاى اجرايى بــراى مقابله با 
گرد و غبار اعتبار ويژه 150 ميليون دالرى (با نرخ 35 هزار ريال) براى استان 
خوزستان اختصاص پيدا كرده و جلســات مختلفى در سطوح ملى براى اين 

پديده برگزار شده است. 

آلودگى هواى اراك نسبى است
اراك- قدس: رئيس ســازمان حفاظت محيط زيست كشور گفت: سال هاى 
گذشته اراك يكى از آلوده ترين شهرهاى كشور بود، اما در حال حاضر آلودگى 

اين شهر نسبى است.
عيســى كالنترى افزود: تعداد روزهاى آلوده كالنشهر اراك از 105 روز ناسالم 
در ســال 95 به 63 روز ناســالم در سال گذشته رســيده كه اين كاهش 40 

درصدى روزهاى ناسالم، توفيق بزرگى است.
وى ادامه داد: اســتفاده از سوخت ســالم و داراى استاندارد يورو چهار و پنج، 
توزيع گازوئيل بــا زير «50 پى.پى.ام گوگرد» و اقدام هاى مؤثر  شــركت هاى 
آالينده در كاهش آلودگى هواى اراك تأثير گذار بوده است. اميد است با همت 
مسئوالن استان مركزى در سه يا چهار سال آينده، اراك از فهرست شهرهاى 

آلوده كشور خارج شود.

خشكسالى گورخر ايرانى را تهديد مى كند
شيراز- قدس: مديركل حفاظت محيط 
زيست استان فارس با بيان اينكه تشديد 
خشكســالى، جمعيت گورخــر ايرانى را 
تهديد مى كند، گفت: حفاظت از گورخر 
ايرانى در پارك ملــى قطروئيه و منطقه  

بهرام گور تشديد شده است.
سعيد محمودى تصريح كرد: خشكسالى 
موجب پراكنده شــدن جمعيت گور در 
مناطــق بهرام گور و قطروئيه و موجب مهاجرت به مناطق اطراف بويژه مزارع 
كشــاورزى حاشيه منطقه شده است. وى در خصوص اقدام هاى پيشگيرانه از 
تصادفات جاده اى در حاشــيه بهرام گور افزود: به منظور مديريت اين مسئله 
با افزايش گشت هاى شــبانه، علوفه رسانى، مرمت آبشخورها، ساخت و نصب 

تابلو هشدار و تهيه بروشورهاى آگاهى رسانى به رانندگان انجام شده است.

ساخت پالسكو از عيد فطر 
آغاز مى شود

تهران- قدس: اســتاندار تهــران از آغاز 
عمليات ســاخت مجدد ساختمان پالسكو 

همزمان با عيد سعيد فطر خبر داد.
محمد حسين مقيمى در نشست رفع موانع 
اجرايى ساختمان پالسكو گفت: قرار است 
اين ساختمان در 15 طبقه تا عيد فطر سال 

1399 آماده بهره بردارى شود.
وى ادامه داد: بعد از محول شدن رسيدگى 
به وضعيت ســاختمان پالســكو و كســبه 
آن به اســتاندارى جلســات متعددى براى 
هماهنگى برگزار كه مقرر شــد پنج طبقه 
اين ســاختمان براى امور خدماتى بسرعت 

آماده شود.
مقيمى گفت: بودجه ساخت اين مجتمع از 
محل درآمد امــور خدماتى و حمايت بنياد 

مستضعفان تأمين  مى شود.

احتمال جيره بندى آب 
دراصفهان

اصفهان- قدس: نماينده اســتان اصفهان 
در شــوراى عالى اســتان ها با بيان اينكه 
بارندگى در اســتان اصفهان نسبت به سال 
قبل 50 درصد كاهش داشــته است، گفت: 
در حال حاضر كمبــودى در خصوص آب 
آشــاميدنى وجود ندارد، اما قطعا! در آينده 
نزديك يعنــى تير و مرداد ماه با مشــكل 
روبــه رو خواهيم شــد و آب بــه صورت 

سهميه بندى توزيع خواهد شد.
عباس محمدصالحى با اشاره به وضعيت كم 
آبى استان و بويژه اصفهان گفت: ورودى سد 
زاينده رود كه بيشــينه آب استان را تأمين  
مى كند پيشــتر نزديك به 1/400 ميليون 
متر مكعب بود و امســال تنها 400 ميليون 
متر معكب اســت. بنابراين حجم زيادى از 
آن كاسته شده اســت. البته بارندگى هاى 
فروردين و ارديبهشــت در غرب اســتان تا 
حــدودى نياز آبى بويژه نيــاز آبى مراتع را 
جبران كرد. اما به دليل نوع بارش نتوانست 
بر ذخيره آبى تأثير گذار باشــد و امســال 

بارش به صورت برف در اصفهان رخ نداد.

رعدوبرق 8 هكتار از مزارع 
ورامين را آتش زد

وراميــن- مهــر: مديرعامل ســازمان 
آتش نشــانى شــهردارى ورامين از اطفاى 
وبرق در مزارع  آتش ســوزى حاصل از رعد  
اين شــهر خبر داد و گفت: اين آتش هشت 
هكتــار از اراضى ورامين در حوالى راه آهن 

سراسرى تهران-مشهد را سوزاند.
محسن پارســا از آتش ســوزى وسيع در 
زمين هاى كشاورزى منطقه شهرك مدرس 
ورامين، حوالى راه آهن سراســرى تهران - 
مشــهد خبر داد و افزود: اين حادثه حدود 
ساعت 21 شامگاه دوشنبه به سامانه 125 
ســازمان آتش نشانى شــهردارى ورامين 

اطالع داده شد.
وى دليــل اين آتــش ســوزى را برخورد 
آذرخش شــديد با اراضى كشاورزى عنوان 
كرد و گفت: به دليل وزش شــديد باد اين 
آتش گســترش پيدا كرد و حجم وســيعى 
از اراضــى گندم و جو ايــن منطقه را دربر 

گرفت.
پارســا گفت: اين حريق حدود ساعت 23 

خاموش شد.

نابودى 1800 شغل با ممنوعيت 
كشت تابستانه در ايذه

اهواز- تسنيم: مدير جهاد كشاورزى ايذه 
گفت: با ممنوعيت كشت تابستانه در ايذه، 
1800 شــغل مستقيم در اين شهرستان از 

بين مى رود.
مصطفى هنرمنديان با اشاره به اينكه بخش 
قابل توجهى از كشت تابستانه در شهرستان 
به مصارف شــخصى مردم اختصاص دارد، 
عنوان كرد: عدم كشت تابستان به معيشت 
و  زندگى مــردم ضربات جبــران ناپذيرى 
مى زنــد، زيرا تنها راه درآمد بيشــتر آن ها 

تنها كشاورزى است.
وى افزود: كشاورزان اين شهرستان هرساله 
در كشت تابســتانه، بيش از 600 ميليارد 
ريال توليــد محصوالت از قبيل برنج، لوبيا، 
ماش، صيفى جات داشــتند كه متأســفانه  
خشكســالى ها خسارات جبران ناپذيرى در 

بخش كشاورزى به همراه داشته است.

خبر

ماهى هاى بومى 
جنوب با نام 
«زبيدى» و«صبور» 
در حال كاهش 
است و اين در حالى 
است كه صيادان نيز 
به شدت صيد آن 
افزوده اند

بــــــــرش

تعديل نيرو ها در دوراهى تصميم گيرى

تعداد كاركنان شهردارى شيراز از پست هاى سازمانى سبقت گرفت

گزارش خبرى

 شيراز- قدس  تعديل نيرو در سازمان ها 
با توجه بــه وضعيت اقتصادى و كســرى 
بودجــه يكى از دغدغه هايى اســت كه نه 
تنها اذهان مديران را به خود مشغول كرده 
است، بلكه كارگران و افراد شاغل و نان آور 

را نيز نگران مى كند.
شهردارى شــيراز از جمله نهاد هايى است كه 
در ســال هاى گذشــته به دليل كاهش آمار 
ساخت و ساز ها و درآمد؛ مديران شهردارى را 
با كسرى بودجه در تأمين حقوق كاركنان روبه 
رو كرده است، اما اين موضوع در حالى است كه 
با وجود اين مشــكل نه تنها از آمار جذب و به 
كارگيرى نيرو ها در اين نهاد كاهش نيافته، بلكه 
سير افزايشى را نيز تجربه كرده است تا آن جا 
كه بنا بر گفته يكى از اعضاى شوراى شهر اين 
افراد به صورت كامالً سفارشى و مازاد بر نياز به 

بدنه فربه شهردارى تزريق شدند.

 تعديل نيرو 
در حالى كه بار ها از طرف اعضاى شــوراى 
شــهر بر طبل تعديل نيرو در شــهردارى 
شيراز كوبيده شده و اين موضوع به عنوان 
يك التزام ياد مى شود، اما قائم مقام شهردار 
شــيراز اظهار مى كند: اعتقــادى به تعديل 

نيرو در شهردارى شيراز نداريم.
اســماعيل ارزانى چندى پيش در مراســم 
تكريم و معارفه سرپرست جديد شهردارى 
افــزود:در مجموعه  منطقه پنــج شــيراز 
مديريت شــهرى اعتقادى بــه تعديل نيرو 
نداريم و بر اين باور هستيم كه بايد بتوانيم 
با خلق فرصت هــا و ظرفيت هاى جديد از 
انسانى شــهردارى در جايگاه هاى  سرمايه 

مختلف شغلى استفاده كرد.

 نيرو هاى شهردارى
 3 برابر پست سازمانى 

با وجود اينكه قائم مقام شــهردار اعتقادى 
بر تعديل نيرو ندارد، اما عبدالرزاق موسوى 
رئيــس كميســيون برنامه، بودجــه، امور 
حقوقى و امالك شوراى شهر شيراز سخت 
بر اين اعتقاد اســت كه بايد به تعديل نيرو 
دست زد و از جذب بى حساب و كتاب نيرو 

در اين نهاد مردمى جلوگيرى كرد.
وى در اين رابطه توضيح مى دهد: در سند 
بودجــه 97 تكاليفــى برعهده شــهردارى 
گذاشته شده است كه از جمله اين تكاليف 
الزام شــهردارى به تهيه اليحه تعديل پنج 
درصد نيروى انســانى و طرح ســاماندهى 

نيروى انســانى شــهردارى و تقديم آن به 
شوراى شهر براى بررسى و تصويب است.

 موســوى بيان مى كند: بر اساس تشكيالت 
مصــوب وزارت كشــور تعداد 3619 پســت 
سازمانى در شهردارى پيش بينى شده است، 
امروز بدون نيروهاى حجمــى حدود 9000 
نفر نيروى انســانى در شــهردارى مشغول به 
كار هســتند كه از ميان آنان تعداد 4101 نفر 
شركتى يا خصوصى هستند كه بدون آزمون و 

يا ضابطه خاصى به كار گرفته شده اند.
رئيــس كميســيون برنامه، بودجــه، امور 
حقوقى و امالك شــوراى شــهر شــيراز 
اظهار مى كند: حدود نيمــى از اين نيروها 
در ســال هاى قبل به كار گرفته شــده اند 
در حالى كه ســال هاى گذشــته بخشى از 
فعاليت هاى شــهردارى به بخش خصوصى 

واگذار شــده بود كه اوج آن سال هاى 94 
و 95 اســت و على القاعــده بايد حجم كار 

شهردارى كاهش يابد.
موســوى با بيان اينكه خدا مى داند حاضر 
نيستم يك نفر از اين افراد به شرط داشتن 
صالحيت ذره اى با ناامنى شــغلى روبه رو 
شــوند، ابراز مى كند: بــه كارگيرى نيروى 
انســانى بدون حســاب وكتاب با اين همه 
محدوديــت منابع مالى و بــدون مجوز و 
آن هم تبعيض آميز و صرفاً برابر ســفارش و 

توصيه تا كجا بايد ادامه پيدا كند؟ 

 مديران متخصص نياز داريم
عضو كميسيون حقوق شهروندى شوراى شهر 
شيراز در خصوص انتصابات و مديران شهردارى 
شيراز بيان مى كند: ما در شهردارى به مديرانى 
نيــاز داريم كه عالوه بــر دارا بودن تخصص و 
مهارت، نوآور و خالق باشــند، بتوانند سازمان 
خودشان را علمى و به روز اداره كنند، مديرانى 
كه بتوانند خوب و درســت تصميم بگيرند و 
جرئت و جســارت اجراى تصميمات را داشته 
باشند و از تمام ظرفيت شهر و نيروى انسانى 

براى تحقق اهداف شهردارى استفاده كنند.
موسوى با اشــاره به اينكه حجم پرونده هاى 
شــهردارى در مراجع قضايى و ديوان بسيار 
زياد است، بيان كرد: در برخى از اين پرونده ها 
شهردارى به پرداخت خسارت هاى چند 10 
ميليارد تومانى محكوم شــده است و اموال 
عمومى و حقوق مردم در خطر است، بررسى 
پرونده ها نشان مى دهد عدم توجه به رعايت 
ضوابط ومقررات و بعضاً مصالح شــهردارى از 

موجبات اصلى ورود اين همه خسارت است.

خبر

ميهن

علــى محمد طهماســبى بيرگانــى در كارگروه تخصصى مخاطرات زيســت 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

عماد افروغ: براى مردمى كه در مناطق تعيين شده براى اعتراض تجمع مى كنند، پرونده امنيتى درست نكنيد  ايران: نماينده پيشين مجلس گفت: ضرورى است دولت، سازوكار و بسترهاى 
الزم را براى تحقق تجمعات قانونى فراهم كند تا مردم بتوانند بدون نگرانى از تبعات حضور در اين تجمعات، اعتراضات و مطالبات خود را از تريبون هايى كه در اختيارشان قرار مى گيرد، اعالم كنند، شهروندان نگرانى ها 

و دغدغه هايى دارند، بنابراين دولت بايد تضمين كند تا پرونده امنيتى براى مردم در صورت اعتراض ايجاد نشود؛ چراكه مردم حق دارند نسبت به مشكالتشان اعتراض كنند. 

مجتبى ذوالنور: امور از دست رئيس جمهور 
خارج شده است

خبرآنالين: نماينده قم گفت: مردم 
پاى انقالب ايستاده اند، اما عملكرد بد 
دستگاه ها موجب رنجش مردم شده 
اســت. آقاى رئيس جمهــور، امور از 
دست شما خارج شده است. وضعيت 
بازار خودرو، ارز، سكه، قاچاق و ركود، 
بقاى تحريم ها و تشديدشان مردم را 

در فشــار سنگينى قرار داده است. شــما به قانون اساسى و نظر نمايندگان در مورد 
مؤسســات مالى و اعتبارى احترام نگذاشــتيد و با فشار و تهديد نمايندگان را بعضاً 
وادار به انصراف از سؤالشــان كرديد. اگرچه در ظاهر مؤسســات مالى 6 ميليون نفر 
را شامل مى شوند، اما همه كشور و 80 ميليون جمعيت كشور درگير اين مؤسسات 
مالى هســتند. آقاى رئيس جمهور سؤال ما فقط حل مشكل اين ها نبود. سؤال اين 
اســت كه چرا در اثر سوء مديريت و نظارت مسئوالن چنين هزينه اى به كل كشور 
تحميل شده است؟ 20 هزار ميليارد تومان از جيب مردم براى جبران خطاى نهادهاى 
نظارتى زير نظر شما هزينه شده است. با «بك يا اهللا» شب قدر، چنين گناهى قابل 
شست وشو نيست! حداقل به قانون اساسى احترام مى گذاشتيد و به مجلس مى آمديد. 

از چه مى ترسيد؟

حسن كامران: سفر كه سهل است؛ عده اى
 براى دستشويى مجلس هم كيسه دوخته اند 

تابناك: نماينده مــردم اصفهان در 
مجلس گفــت: متأســفانه مجلس 
ريخت و پاش هاى زيادى دارد كه يكى 
از اين ها سفرهاى خارجى نمايندگان 
به طور نمونه به روسيه و جام جهانى 
اســت. به دفتر من بياييد و اسناد و 
مــدارك را ببينيد، مجلس ما آن قدر 
ريخت و پاش دارد كه به مستراح هم 

بند كرده است؛ خرج تعمير يك دستشويى در مجلس 26 ميليون تومان شده است، 
البته من جلوى آن را گرفته ام. چون دستشويى قبلى سنگ مرمر و كاشى هاى مرتب 
داشت، اما مجلس يك دفعه تصميم گرفت آن را تعمير كند. دستشويى هاى سالم را 
خراب كردند و دستشويى جديد ساختند. اكنون مجلس هفت طبقه و در هر طبقه 
دو دستشويى دارد كه روى هم رفته و با حساب سرانگشتى براى هر دستشويى 26 
ميليون هزينه كرده اند كه سرجمع آن ها مى شود چيزى حدود 300 ميليون تومان 
كه خارج از مناقصه به افراد واگذار شده تا ساخته شود. از ريخت و پاش هاى مجلس 
جلوگيرى نشده و حاكمان ما هنوز ساده زيست نشده اند و به عبارت ديگر، جوجه خور 

از درد اشكنه خور خبر ندارد.

سيدحسن رسولى: سخنان رئيس دولت اصالحات درباره 
عارف را باور نمى كنم

باشگاه خبرنگاران جوان: عضو شوراى عالى سياست گذارى اصالح طلبان گفت: 
نمى پذيرم كه اظهارات اخير منتسب به رئيس دولت اصالحات درباره رئيس فراكسيون 
اميد مبنى بر اينكه عارف اصالح طلب تر از روحانى نيست از زبان خاتمى بيان شده 
باشد؛ چرا كه چند شب پيش نزد ايشان بودم و كالً نمى پذيرم كه وى چنين رويكردى 
درباره رئيس فراكسيون اميد داشته باشد. در اصالح طلبى عارف ترديدى وجود ندارد 
و در اصالح طلب نبودن روحانى نيز شكى نيست و اين نگاه در جامعه كامالً نهادينه 
شده است، در جريان انتخابات اخير و همچنين سال 92، بنابر صالحديد شوراى عالى 
سياســت گذارى اصالح طلبان، روحانى مورد حمايت اين جريان قرار گرفت، اما وى 
هيــچ گاه خود را اصالح طلب نخوانده و عارف نيز براى خود ماهيتى جز اصالح طلبى 

قائل نيست.

چهره خبر

 سياست/ مهدى زارع  يكى از موضوعات 
اصلى سياست خارجه در يك ماه گذشته 
خروج ايران از سوريه بوده است. چندى پيش 
اقتصادنيوز در مطلبى به نقل از الميادين از 
سوريه  در  آمريكا  و  اسرائيل  روسيه،  تبانى 
عليه ايران خبر داد. اين خبرگزارى نوشت: 
نيروهاى  خروج  براى  مسكو  دعوت هاى 
غير سورى از جنوب سوريه حرف وحديث هاى 
زيادى درباره مخالفت و دشمنى اين كشور با 
ايران و سوريه برانگيخته است، كه خالصه آن 
اين است كه روسيه معامله اى با اسرائيل و 
واشنگتن عليه ايران و نيروهاى هم پيمان 
سوريه كرده است.با اين وجود سه روز پيش 
بشار اسد در گفت و گويى با روزنامه انگليسى 
«ميل آن ساندى» از قانونى بودن حضور ايران 
و روسيه در كشورش گفت و يك بار ديگر 
اعالم كرد اين دو كشور به درخواست دمشق 

در سوريه به سر مى برند. 

 سفير روسيه موضع پوتين را اصالح 
مى كند

عالوه بر بشار اسد، الكساندر زاسپكين، سفير 
روســيه در لبنان، در گفت و گو با راديو النور 
لبنــان تأكيد كرد كه نمى توان در شــرايط 
كنونى طرح خروج حزب اهللا يا ايران از سوريه 
را مطرح كرد، چرا كه اين موضوع در راستاى 
خدمت به تروريست ها به شمار مى رود، چون 
هنوز ريشــه كنى كامل تروريسم در سوريه 
محقق نشده است.وى تأكيد كرد كه مناسبات 
بين روسيه و محور مقاومت در سوريه بر پايه 
همبستگى و همكارى بسيار گسترده استوار 
اســت. وى حضور آمريكا در سوريه را يكى 
از عوامل بــزرگ پيچيدگى هاى موجود در 
اين كشور دانست و تأكيد كرد پوششى كه 
آمريكايى ها براى گروه تروريستى داعش در 
مناطق استقرار آن ها ايجاد مى كنند، سبب 
مى شــود كه راه حلى براى بحران ســوريه 
به دست نيايد.زاسپكين تلويحاً همين موضع 
را نســبت به نيروهاى آمريكايى هم گرفته 
است و گفته اســت: در صورت دستيابى به 
راه حل در سوريه موجوديت آمريكايى ها در 
اين كشور به طبع غيرطبيعى است و آن ها 

مجبور به ترك خاك ســوريه خواهند شد. 
اين بدان معنى است كه از نظر سفير روسيه 
در حال حاضر آمريكايى ها هم الزم نيســت 
خاك سوريه را ترك كنند.به نظر مى رسد اين 
گفته هاى سفير روسيه به اين دليل است كه 
رسانه هاى غربى در چند هفته گذشته مانور 
زيادى روى گفته هاى پوتين داده اند و آن را 
ناشى از اختالفات موجود بين ايران و روسيه 
مى دانند.پوتين حدود يك ماه پيش در ديدار 
با بشار اسد، رئيس جمهور سوريه در سوچى، 
سخن از خروج نيروهاى غيرسورى به ميان 
آورده بود. او البته اين امر را منوط به شــروع 
مرحله فعال تر بحــران و آغاز گفت و گوهاى 
سياســى كرده بود. اين ماجرا تا جايى پيش 
رفت كه حتى برخى محافل داخلى هم معتقد 
شدند حال كه داعش در سوريه از بين رفته 
است و روسيه نيروهاى زمينى خود را بيرون 
كشيده است، ديگر نيازى به حضور سازمانى 
نيروهاى افغانى، پاكستانى و عراقى تحت امر 

سپاه قدس در اين كشور نيست. 
آيا اين موضع گيرى كج دار و مريز روس ها در 
قبال نيروهاى خارجى حاضر در سوريه اعم از 
موافق و مخالف دولت دمشــق به معناى اين 
است كه اين كشــور روى سياست خارجه 
سوريه تسلط دارد؟ اگرچه اسرار روابط بين 
دو كشور اجازه نخواهد داد پاسخ دقيق اين 
سؤال را دريابيم اما بشار اسد در گفت و گو با 
ميل آن ساندى در پاسخ به اين سوال هرگونه 
فشار از جانب روسيه براى تحميل تصميم ها 

به دولت سوريه را رد كرده و بصراحت اعالم 
كرده ايران و سوريه تنها براى مقابله با داعش 

در كشورش مستقر هستند.

 سرانجام بايد تغيير فاز بدهيم
اگرچه سوريه از ديرباز روابط نزديكى با روسيه 
تزارى داشته است اما چه روسيه بخواهد بر 
اين كشور اعمال قدرت كند چه نه، امر مسلم 
اين است كه سرانجام بايد نيروهاى خارجى 
از دمشــق بيرون بيايند. قطعاً اين نيروهاى 
خارجى شــامل حزب اهللا و ديگر گروه هاى 
وابسته به محور مقاومت و همچنين نيروهاى 
غربى مى شــود. به عبارتى داعش كه اكنون 
شــالوده ســازمانى اش درهم شكسته است 
بزودى جمع خواهد شد و زمان گفت و گوهاى 
ملى در سوريه فراخواهد رسيد. در آن زمان 
بايد چه كرد؟ آيا ايران كه اكنون در ســوريه 
حضور صرفاً نظامى دارد با خروج نظامى بايد 
سوريه را دو دستى تحويل بدهد؟ اينك زمان 
تغيير فاز به ديپلماسى عمومى رسيده است. 
طبق تعاريف موجود ديپلماسى عمومى به 
برنامه هاى تحت حمايت يك دولت اشاره دارد 
كه هدف از آن ها اطالع رسانى يا تحت تأثير 
قرار دادن افكار عمومى ديگر كشورهاست. ابزار 
اصلى آن نيز انتشار متن، تصاوير، داد و ستد 
فرهنگى، رسانه هاى همگانى و اينترنت است. 
اصطالح ديپلماسى عمومى با هدف ارتباط 
حكومت آمريكا با شهروندان ساير كشورها 
ابداع شد. ديپلماسى عمومى شامل برنامه هاى 

فرهنگى و آموزشى و تبادل شهروندان ساير 
كشــورها و در چارچوب حمايت هاى دولتى 
مى باشد. ديپلماسى عمومى مى تواند از طريق 
كانال هاى رســمى يا خصوصى و نيز توسط 
مؤسسات يا افراد صورت بگيرد. رقيب روسى 
ما از مدتى پيش بــا ايده هايى مثل آموزش 
زبان روسى در سوريه ديپلماسى عمومى اش 
را شروع كرده است و قطعاً به اين فعاليت ها 

ادامه خواهد داد.

 زمانى براى ارتباطات نرم
به عبــارت بهتر پس از ارتباطات ســخت و 
ســاختارى اكنــون زمان ارتباطــات نرم و 
اجتماعــى با مــردم و نخبگان ســوريه فرا 
رسيده اســت. مجموعه هاى مختلف ايرانى 
كه اكنون در سوريه فعال هستند مى توانند 
به عنوان بازوهاى اين ديپلماسى فعال شوند. 
مجموعه هايى كه در سخت ترين زمان ها در 
كنار نيروهاى نظامى بوده اند و با داعش مبارزه 
كرده اند. يكــى از اين مجموعه ها بعثه رهبر 
معظم انقالب است و زين پس مناسب ترين 

نهــاد بــراى شــكل دادن 
ارتباطات فرهنگى و مذهبى 
با نخبگان و توده هاى سوريه 
ايران  فرهنگى  رايزنى  است. 
در ســوريه، سفارت ايران در 
سوريه و حتى مجموعه هاى 
مركز  ماننــد  مردمى تــرى 
همگى  دينى  گفت و گوهاى 
كه  هم اكنون  از  مى تواننــد 
آرامش كم كم به خاك سوريه 
برمى گردد شــروع به ارتباط 
با اليه هاى مختلف اجتماعى 

و ادارى در سوريه نمايند. در پايان، دستگاه 
ديپلماسى كشورمان يادش باشد كه سوريه از 
ديرباز و از زمان حافظ اسد با ما دوست بوده 
است و اين دوستى اكنون، پس از عبور از فتنه 
تروريسم عميق تر شده است، پس زمان فعال 
كردن ديگر ظرفيت هاى فرهنگى و اجتماعى 
در اين كشور رسيده است، به شرط آنكه مثل 
ساير ارتباطات بين المللى صرفاً نگاه سياسى و 

اقتصادى نداشته باشد.

پس از نابودى تروريست ها در سوريه و عراق نوبت رويارويى نرم رسيده است

توهين عجيب يك نمايندهزمان فعال سازى ديپلماسى عمومى در منطقه
FATF به مخالفان لوايح

محمــود صادقى درباره FATF مدعى شــده 
پشــت پرده مخالفت هاى مردمــى و برخى از 
نهادهاى امنيتى قاچاقچيان مواد مخدر هستند. 
وى گفت:«از شــواهد معلوم است پشت پرده 
فضاســازى ها عليه لوايح مبارزه با پولشــويى، 
قاچاقچيــان مــواد مخــدر و متخلفان كالن 
مالياتى اند كه نگران شفافيت تراكنش هاى بانكى 
خود هســتند. آن ها در لواى شعارهاى انقالبى 
و تحريك گروه هايــى از اصولگرايان، مطامع و 
منافع خود را دنبــال مى كنند.» اين اظهارات 
واكنش هاى زيادى داشته است، يكى از كاربران 
در پاسخ به وى نوشت:« تا ديروز با اين مغالطه 
كه «ما در حســاب هاى بانكى مردم ســرك 
نمى كشيم» مخالف شفافيت اقتصادى بودند، 
شما مرد هستيد در همان مجلس حساب هاى 
بانكى نمايندگان را شــفاف كنيد» البته خود 
صادقى در جايى ديگر گفته اســت كه مراجع 
امنيتى و دفتر رهبر انقالب كه بعضاً نسبت به 
لوايح مبارزه با پولشويى نظر مساعد نداشتند، 
پس از توضيحات كارشناسان اقتصادى و بانكى 
تغيير نظر دادند. جدا از صحت يا كذب ادعاى 
تغيير نظر اين نهادها، بايد سؤال كرد كه آن ها 

هم جز همان پشت پرده  ها هستند؟

طرح كانادا براى جلوگيرى 
از احياى روابط با ايران

تسنيم: يك نماينده محافظه كار مجلس عوام 
كانادا طرحى تهيه كرده كه خواستار جلوگيرى 
از اقدام هــاى دولت اين كشــور براى احياى 
روابط ديپلماتيك با ايران است.مجلس عوام 
پارلمان كانادا قرار است به طرحى رأى بدهد 
كه با متهم كردن ايران به حمايت از تروريسم 
و نقش آفرينى در «تحريك به خشــونت» در 
مرز غزه، خواســتار قطع هرگونــه مذاكره از 
ســوى دولت براى احياى روبط ديپلماتيك 
با ايران اســت. اين طرح كه توسط «گارنت 
جينيوس»، نماينده محافظه كار تهيه شــده 
همچنين خواستار آزادى اتباع كانادايى شده 
كه مطابق ادعاها در زندان هاى ايران بازداشت 
شده اند. طرح اين نماينده محافظه كار ديروز 
در دستور كار بررسى پارلمان قرار گرفته بود. 

ذره بين قدس

پس از ارتباطات 
سخت و ساختارى 

اكنون زمان 
ارتباطات نرم و 

اجتماعى با مردم و 
نخبگان سوريه فرا 

رسيده است.

بــــــــرش

: نماينده قم گفت: مردم 
پاى انقالب ايستاده اند، اما عملكرد بد 
ها موجب رنجش مردم شده 
اســت. آقاى رئيس جمهــور، امور از 
دست شما خارج شده است. وضعيت 
بازار خودرو، ارز، سكه، قاچاق و ركود، 
بقاى تحريم ها و تشديدشان مردم را 

در فشــار سنگينى قرار داده است. شــما به قانون اساسى و نظر نمايندگان در مورد 

: نماينده مــردم اصفهان در 
مجلس گفــت: متأســفانه مجلس 
ريخت و پاش هاى زيادى دارد كه يكى 
از اين ها سفرهاى خارجى نمايندگان 
به طور نمونه به روسيه و جام جهانى 
اســت. به دفتر من بياييد و اسناد و 
مــدارك را ببينيد، مجلس ما آن قدر 
ريخت و پاش دارد كه به مستراح هم 
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جهان روزنامـه صبـح ایـران
j a h a n @ q u d s o n l i n e . i r

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمی:
حضرت زهرا)س( در همه ابعاد فردی و اجتماعی، 
الگوی سعادت دنیا و آخرت زنان و مردان هستند.

رهنمود
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید
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اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید
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دیدار رؤسای آمریکا و کره شمالی برای تکمیل مانور موفقیت ایاالت متحده

نقش آفرینی »اون« در نمایش »ترامپ«
 بین الملل دونالد ترامپ و کیم جونگ اون، سران 
دو کشوری که از نظر فنی از 70 سال پیش تاکنون 
در جنگ به ســر می برند، سه شنبه با دست دادن 
با همدیگر تاریخ ساز شــدند. آن ها در جزیره ای 
مجلل در سنگاپور که طاووس های مناطق استوایی 
می خرامند، جزیره ای که بهشت دزدان دریایی در 
قرن نوزدهم بود و زندانیان ژاپنی در قرن بیستم در 

آن نگهداری می شدند، دیدار کردند. 
دو روز برای این دیدار در نظر گرفته شــده است، 
در حالــی که ترامپ روز یکشــنبه گفته بود »در 
همان دقایق اول« متوجه می شود که آیا توافق با 
کره شمالی دست یافتنی است یا نه؛ وی در نشست 
خبری در حاشیه اجالس گروه 7 در کانادا گفت: 
»اگر گمان بــرم که چنین اتفاقی روی نمی دهد، 
وقت خــودم را در آنجا تلف نمی کنم. نمی خواهم 

وقت خودم را تلف کنم«.

 تعارف های سیاسی اجتناب ناپذیر!
دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا دیروز در دیدار 
کیم جونگ اون، رهبر کره شــمالی گفت: »خیلی 
احســاس خوبی دارم. مذاکــرات بزرگی خواهیم 
داشت و فکر می کنم موفقیت آمیز خواهد بود. مایه 
افتخار من است و شک ندارم که روابط عالی  برقرار 

خواهیم کرد.«
ترامــپ در دیدار هیئت  های دو کشــور هم به 
رهبر کره شــمالی تصریح کرد: بــه همکاری با 
شما ادامه می دهم و این مشکل را موفقیت آمیز 
حــل و فصل خواهیم کرد.رئیس جمهور آمریکا 
درباره خلع سالح هســته ای در کره شمالی نیز 
مدعی شد: دو طرف باهمدیگر همکاری و تالش 

خواهند کرد.
رهبر کره  شــمالی هــم در دیــدار ترامپ اظهار 
کرد: »رســیدن به اینجا راحت نبود. گذشــته و 
قضاوت های قدیمی بر سر راه مانع ایجاد کرده بود، 
اما بر تمام آن مســائل غلبه کردیم و اکنون اینجا 

هستیم«.
»کیم جونگ اون« پس از دیدار با رئیس جمهور 
آمریــکا در ســنگاپور نیز گفت: دیــدار با ترامپ 
مقدمه ای برای صلح است.رهبر کره شمالی در عین 
حال متعهد شد تا بر انواع شک و تردیدها درباره 

دیدار با ترامپ غلبه کند.

 مفاد توافق ترامپ و کیم چیست؟
پس از اتمام نشست مقامات آمریکا و کره شمالی، 
هیئت   ها در ناهار کاری مشــترک حاضر و سپس 
ترامپ و کیم سند جامع مشترکی را امضا کردند 
که مفاد آن به شرح زیر است که در سایت شبکه 

سی.ان.بی.سی منتشر شده است. 
در این بیانیه مشترک آمده است، رئیس جمهور 
ایاالت متحده آمریکا »دونالد ِجی ترامپ« و رئیِس 
جمهوری دموکراتیک خلق کره »کیم جونگ اون« 
اولین نشست تاریخی را در روز دوازدهم ژوئن در 

سنگاپور برگزار کردند. 
بر اساس مفاد سند جامع مشترک:

1- طرفین توافق کردند، در راستای تمایل مردم 
دو کشور برای صلح و خوشبختی، به منظور ایجاد 
روابط جدید میان آمریکا و کره شــمالی متعهد 

شوند.
2-  آمریکا و کره شمالی تالش های مشترکشان 
را برای ســاخت رژیم صلح پایدار و ثابت در شبه 

جزیره کره، همگام می کنند. 
3-  با تأکید  بر اعالمیه پانمونجوم )که در روز 27 
آوریل 201۸ میان سران دو کره به امضا رسید(، 
کره شمالی متعهد به تالش برای اتمام خلع سالح 

اتمی از شبه جزیره کره است.

4- آمریکا و کره شمالی متعهد به تبادل زندانیان 
باقیمانده در دو کشور و همچنین بازگرداندن اجساد 
سربازان کشــته و گمشده در جنگ کره )1953( 
شدند. پس از امضای سند مشترک، رئیس جمهور 
آمریکا گفت که مایل است رهبر کره شمالی را به 
کاخ ســفید دعوت کند. وی افزود، طرفین پس از 

این، دیدارهای بیشتری خواهند داشت.

 تالش ترامپ برای خروج از فشار افکار 
عمومی کشورش

بروس کلینگنر، معاون سابق بخش کره در سیا و 
عضو کنونی مؤسسه  هریتج معتقد است: فرصت 
مغتنم که به آشتی بین دو کره منجر شد، موجب 
شــد که ترامپ برای محک زدن بخت خود برای 
حل و فصل مسئله  امنیتی چند دهه ای در شمال 
شرق آسیا و در شــکل بدبینانه تر دریافت جایزه 
نوبل صلح، انگیزه پیدا کند«. در چند هفته ای که 
گذشت، ترامپ تعریف خود از موفقیت و نیز تعریف 
از عاری سازی هسته ای را تنزل بخشید. واشنگتن 
از دیرباز این مسئله  را »عاری سازی هسته ای غیر 
قابل بازگشــت و قابل راستی آزمایی« یا برچیده 
شــدن کامل، غیر قابل بازگشــت و قابل راستی 
آزمایی تعریف کرده است. کره شمالی پیشتر این 

موضوع را در قالب برداشته شدن »چتر هسته ای« 
آمریکا که از کره جنوبی محافظت می کند، خروج 
2۸ هزار نیروی آمریکایی حاضر در کره جنوبی و 
پایان دادن به رزمایش های مشترک نظامی که کره 

شمالی را هدف می گرفت، تعریف کرده بود.
کلینگر می گوید: »ترامپ اکنون به جای مســئله  
خلع ســالح کامل، بدون بازگشت و قابل راستی 
آزمایی کره شــمالی، مسئله  شناخت همدیگر را 
به عنوان معیار موفقیت این نشســت می داند. در 
صورتی که نشست با شکست روبه رو شود، ترامپ 
همچنان می تواند موفقیت را در اینکه وی قدرتمند 
ظاهر شد عنوان کند، نه مثل اوباما که قرارداد پر از 

کاستی با ایران را امضا کرد«.
به نظر می رســد فشاری که بر ترامپ برای بیرون 
آمدن موفق از گفت وگوهای سنگاپور وجود دارد، 
به مراتب بیشــتر از کیم باشد. بیل ریچاردسون، 
عضو سابق دموکرات مجلس نمایندگان و نماینده 
پیشین آمریکا در ســازمان ملل که هشت بار در 
طول 20 ســال به کره شــمالی سفر کرده است، 
گفت: »با توجه به افتضاحی که با متحدانمان در 
»کبک« باال آورده ایم و جنگ تجاری که در آستانه 
آن قــرار داریم، دولت ترامپ بیش از کیم نیازمند 

پیروزی است«.

اخبار جهان

 یورش صهیونیست ها
به شهر نابلس

مهر: اقدامات سرکوبگرانه صهیونیست ها علیه 
شهروندان فلسطینی در نقاط مختلف همچنان 
ادامه دارد. بر اســاس این گــزارش، نظامیان 
صهیونیست در ادامه این اقدامات، به شهر نابلس 
در کرانه باختری یورش بردند.در این درگیری 
شماری از شهروندان فلسطینی به ضرب گلوله 
نظامیان فلسطینی بشدت زخمی شدند که حال 

دو تَن از آن ها وخیم گزارش شده است.

داعش در تدارک حمله به بغداد
مهر: »باقر جبر الزبیدی« وزیر راه و حمل و 
نقل عراق در صفحه رسمی خود در فیس بوک 
نسبت به طرحی از سوی داعش برای اخالل 
در امنیت بغداد هشــدار داد. وی تأکید کرد 
که در سال 2013 نسبت به سقوط موصل و 
االنبار هم هشدار داده بودم و در سال 2012 
گفته بودم که درگیری ها به دیوارهای بغداد 

هم خواهد رسید و نگرانی های ما بیجا نبود.
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توافق با آمریکا، دندان لقی که باید کند!

ترامپ بیشتر از هر رئیس جمهور دیگری در ایاالت متحده آمریکا تشنه تاریخ 
سازی است. این موضوع بعد از آن به وجود آمد که با دالیل ساختارشکنانه خودش 
تعهدات مهم بین المللی را یکی پس از دیگری نقض کرد. )پیمان نفتا، معاهده 
پاریس، معاهده برجام و پس گرفتن امضا از بیانیه پایانی اجالس جی 7 ( ترامپ 
در ابتدا با امضای بیانیه نشست گروه 7 موافقت کرد. او در نشست خبری در آستانه 
خروج زود هنگامش از این اجالس، روابط خود با متحدان غربی را بسیار خوب 
توصیف و »از کار خوب« جاستین ترودو در میزبانی این نشست تعریف کرد. با این 
حال چند ساعت بعد، در توییتی همراه با خشم در هواپیمای ریاست جمهوری، به 
دلیل اظهاراتی که ترودو بعد از نشست بیان و تعرفه های جدید آمریکا را »نوعی 

اهانت« تعبیر کرده بود، از خروج خود از بیانیه گروه 7 خبر داد. 
حاال اما مســئله کره شــمالی با تمام فراز و نشــیب هایی که میان او و کیم 
جونگ اون در دو سال گذشــته اتفاق افتاده است، می تواند بهترین موضوع 
برای تاریخ ســاز بودن دونالد ترامپ در دوره ریاســت جمهوری اش باشــد. 
چیزی شــبیه همان نیتی که باراک اوبامــا در تالش بود با ایران انجام دهد. 
تالشــی که منجر به تجربه برجام شــد و در نهایت با تغییر دولت در آمریکا 

عماًل به باد فنا رفت! 
همچنان که ســایر ناظران جهانی نیز هیچ کدام از این تزلزل های مهم ترامپ را 
در تصمیمات جهانی فراموش نکرده اند. در نخستین واکنش روس ها از سرنوشت 
ایــن تفاهم اظهار نگرانی کرده اند. در این چارچوب »دیمیتری نوویکوف« رئیس 
کمیته امور خارجی دومای روســیه گفته است چنانچه اقداماتی واقعی از جانب 
آمریکا صورت نگیرد، کره شمالی نیز نمی تواند به طور کامل به وعده های آمریکا 

اعتماد کند.
»کنستانتین کساچیف« رئیس کمیته امور بین الملل شورای فدراسیون روسیه نیز 
تأکید کرده است، اظهارات دونالد ترامپ مبنی بر اینکه روند خلع سالح هسته ای 
کره شمالی بزودی آغاز خواهد شد، بیشتر شبیه به یک آرزوست تا یک واقعیت. 
وی افزود: »هنوز مشخص نیست که هر دو طرف این توافق بالفاصله آنچه را که 

در سنگاپور متعهد به تحققش شده اند، اجرایی کنند«.
دیدار ترامپ و کیم جونگ اون هرچند که مورد توجه تمام و کمال رســانه های 
جهان قرار گرفته اســت؛ اما دقت در جزئیات مفاد تفاهم نامه اولیه و ســخنان 
رهبران دو کشــور در نشســت خبــری پس از دیــدار حاکی از آن اســت که 
 مذاکرات کره شــمالی و آمریکا برای به ســرانجام رســیدن راه زیادی پیش رو 

دارد. 
ترامپ در سخنان خود در نشست خبری تأکید کرده است که تحریم های آمریکا 
تا آخرین زمانی که کره شــمالی تمام تسلیحات هسته ای خود را نابود می کند، 
باقی خواهد ماند و البته نکته مهم تر ســخنان رئیس جمهور آمریکا دقیقاً همان 
مسئله این است که در مورد مشابه برجام قابل پیش بینی بود. ترامپ در این دیدار 
بصراحت گفت که موضوع حقوق بشر در کره شمالی دومین سرفصلی است که 

باید در روند مذاکرات به آن پرداخته شود. 
اگر سخنرانی معروف جرج بوش پسر را در خصوص محور شرارت خواندن ایران 
به یاد داشته باشید، شاید در ذهن شما هم این سؤال مطرح شود که چرا در 17 
سال گذشته تمام مشغولیت سیاست خارجی آمریکا معطوف به منطقه غرب آسیا 
و جنوب شرقی آسیا بوده است؟ چرا دستاورد مهم دولت اوباما می شود توافق نامه 
برجام و دستاورد مهم ترامپ هم احتماالً می شود همین توافق نامه با کره شمالی؟ 
حال با یک همذات پنداری کوچک میان برجام و توافق احتمالی میان آمریکا و 
کره شمالی این سوال مطرح می شود که از کجا معلوم که در دوره بعدی ریاست 
جمهوری آمریکا فرد دیگری بر مسند قدرت ننشیند و توافقنامه ای را که ترامپ آن 
را با افتخار به امضا رسانده است سخیف و بی ارزش و یکطرفه نخواند و وعده پاره 

کردنش را به طرفدارانش ندهد؟
آیا زمان آن نرســیده است که یکبار برای همیشه بپذیریم سرنوشت کشورها 
را تنها ملت همان کشــور خواهند ســاخت و هیچ کشــور ثالثی بدون طمع 
و چشــم داشت دست دوســتی به ســمت رقیب دراز نمی کند؟ چرا از دوره 
مشروطه تاکنون هنوز در حال آزمودن این تجربه در سنوات مختلف بوده ایم 
و همچنان هم برخی معتقدند کلید حل بحران ها از راه امتیاز دادن و معامله 

کردن با ابرقدرت می گذرد؟ 
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