
 

آغاز سال جديد معنوى مؤمنان
 معارف   فطر، عيد حول حالنا شــدن هاى ماست، پايان نگاهى به كاركردهاى فردى و اجتماعى عيد فطر در گفت وگو با كارشناسان 

حضور يك ماهه در ماه ميهمانى خدا با جشــن طاعت و 
بندگى و آغاز يك ســال جديد بندگى بــا توان عبادى و 
عرفانى مضاعف. عيد فطر با آداب و ســنت هاى مردمى و 

دينى همراه است، اين سنت ها گاه مانند خريدهاى عيدانه و 
ديد و بازديدها در عرف مردم ريشه دوانده و گاه مانند نماز 
عيد فطر و ديد و بازديدهاى سياسى - مذهبى ريشه دينى 

 ............ صفحه 11دارد. بنابراين عيد فطر را مى توان از...

وزيران همت جدى داشته باشند چوپان فداكار روايت فتح امروز ما كجاست؟
2 10 15

ماجراى ناجى روستاى پسوه پيرانشهر از سيل
به روايت اولين خبرنگارى كه خودش را به روستا رساند

رئيس دفتر روحانى، درخواست رئيس جمهور 
براى مقابله با گرانى ها را تشريح كرد

محمدرضا محمدى نجات، مستندساز بحران 
در گفت وگو با قدس
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 درپى وضعيت نابسامان ارز، خودرو و ارزش پول ملى رقم خورد 

روز تذكر به رئيس جمهور درباره اوضاع اقتصاد
 اخبار  276 نماينده در پايان جلسه ديروز مجلس شوراى اسالمى در تذكرات جداگانه 
به رئيس جمهور، نسبت به كاهش ارزش پول ملى، افزايش ثبت سفارش واردات كاال و 
عدم نظارت بر قيمت خودرو انتقاد كردند. بر اين اساس، مجيد كيانپور نماينده درود و 
ازنا به همراه 71 نماينده در تذكرى به رئيس جمهور، نسبت به كاهش ارزش پول ملى 
اعتراض كردند. در اين تذكر آمده است: كاهش ارزش پول ملى 2/5 برابر بوده و امروز هر 
هزار تومان به اندازه 400 تومان ارزش دارد. كيانپور به عالوه 72 نماينده، در تذكرى ديگر 

به رئيس جمهور و وزيران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
ميثم مهديار

در ســال هاى اخير و با برجسته شــدن بحران آب در ايران هنگامى كه برخى از 
جامعه شناسان وارد گفت و گو پيرامون اين بحران شده اند؛يا نقش سياست گذاران 
و مسئوالن و مديران اجرايى را در شكل گيرى اين بحران مورد نقد قرار داده اند يا 

ديدگاه هاى تكنوكراتيك مهندسان را و يا فرهنگ مصرف...

نقش جامعه شناسان 
در بحران آب در ايران!

 ............ صفحه 5

 ............ صفحه 2

تبادل آتش ميان نيروهاى 
متجاوز سعودى و ارتش يمن 

در الحديده باال گرفت

شليك ارتش يمن 
به كشتى 

ائتالف سعودى

سياست گذاران كالن و 
مديريت اقتصادى كشور 

مقصر اصلى بحران قيمت ها

گرانى هاى 
فرسايشى پايان 

مى يابد؟
 ............ صفحه 8 ............ صفحه 4

به بهانه رونمايى از ديوارنگاره 
   جديد ميدان ولى عصر

كه همبستگى ملى را 
به تصوير كشيده است

پيوند يك ملت 
دور يك ميدان 

توليت آستان قدس رضوى:

حضور نوجوانان 
در اعتكاف از 

بركات انقالب است

 ............ صفحه 14

عيد رمضان آمد و ماه رمضان رفت / صد شكر كه  اين آمد و صد حيف كه آن رفت

 ادب و هنر   در آســتانه جام جهانى فوتبال و 
پنجمين حضور ايران در بزرگ ترين و معتبرترين 
رويداد فوتبال جهان، خانه طراحان انقالب اسالمى 
اقدام به تعويــض ديوارنگاره ميدان ولى عصر(عج) 
كرد. خانه طراحان انقالب اســالمى وابســته به 
سازمان فرهنگى و رسانه اى اوج اين روزها به دليل 

برگزارى مسابقات ...

 ............ صفحه 2
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

 وظيفه دولت حمايت از مددجويان كميته امداد و بهزيستى است  پايگاه اطالع رساني رياست جمهوري: رئيس جمهور گفت: دولت حمايت از عزيزان تحت پوشش كميته امداد امام خمينى و سازمان 
بهزيستى را وظيفه انسانى، اسالمى و قانونى خود مى داند. حسن روحانى در ديدار صميمى مددجويان بهزيستى و كميته امداد امام خمينى با بيان اينكه كمك به فرزندان تحت پوشش اين نهادها را افتخارى براى خود 

مى دانيم، اظهارداشت: امروز بايد سازمان ها و نهادهاى حمايت كننده، دولت و خيران دست به دست هم بدهيم و فضايى را در جامعه ايجاد كنيم كه فرزندان اين جامعه به آينده خود اميدوارتر باشند. 

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

 قدس/ آرش خليل خانه  محمود واعظى 
با بيان اينكه گزارش ها و بررسى هاى دولت 
نشــان مى دهد حتى بخش هايــى كه ارز 
4200 تومانى دريافت مى كنند، در فروش 
اجناس خود قيمت گــذارى را با نرخ باالتر 
انجــام مى دهند، گفت: رئيــس جمهور به 
دستگاه هاى ذى ربط دستور داده است به اين 

موضوع رسيدگى كنند.
رئيس دفتر رئيس جمهور در حاشيه جلسه 
هيئت دولت افزود: عالوه بر اين دولت تأكيد 
دارد كاالهاى موجود در انبارها بايد به سرعت 

در اختيار مردم قرار گيرد.
وى با بيــان اينكه موضوع اصلى جلســه 
ديروز هيئــت دولت موضوع 
گرانى هاى اخير بود، افزود: در 
مورد وضعيت بازار خودرو كه 
در چند روز گذشته با يك جو 
روانى و هيجانى دچار التهاب 
شــده نيز بحث و مقرر شد 
خودروســازان با نرخ مصوب 
نسبت به فروش خودرو اقدام 

كنند.
واعظــى اظهارداشــت: همه 
كنترل  سياســت  بر  وزيران 
بازار تأكيد داشتند و دستگاه ها 
مأمور شــدند در اين زمينه 
بررسى و اقدام كنند و دوشنبه 
هفته آينده در جلسه ديگرى 
با حضور رئيس جمهور، جمع 
بندى نهايــى در اين باره صــورت خواهد 
گرفت. وى با بيان اينكه در جلســه ديروز 
موضوع افزايش قيمت سكه و طال نيز مورد 
بحث قــرار گرفت، ادامه داد: در اين باره هم 
در جلسه آينده تصميم گيرى هاى الزم انجام 
خواهد شد. واعظى خاطرنشان كرد: اولويت ها 
در حوزه جلوگيرى از افزايش قيمت ها تعيين 

شــده اما تصميمات بايد بعد از مشورت با 
اصنــاف، توليدكنندگان، اتــاق بازرگانى و 
بخش خصوصى گرفته شود تا همه نسبت به 
اين تصميمات اقناع باشند. اين گفت وگوها 
شروع شده است و رئيس جمهور هم ديروز از 
وزيران خواسته اند همت جدى داشته باشند 

و كار را خود بر عهده بگيرند.

 جلسه سوم اقتصادى سران قوا
رئيس دفتر رئيس جمهور درباره برگزارى 
جلســات رئيســان ســه قوه بــراى حل 
مشــكالت، گفت: از طرف دولت از رهبر 
انقــالب تشــكر و قدردانــى مى كنم كه 
دستور برگزارى جلسه سران قوا براى حل 
مشكالت اقتصادى را دادند كه دو جلسه 
هم تاكنون تشكيل شده و جلسه سوم هم 

در آينده نزديك تشكيل مى شود.
وى در پاســخ به ســؤالى درباره انتقادها از 
وضعيت ملتهب اقتصادى كشــور با تأكيد 
بر اينكه شــرايط كشور به گونه اى است كه 
اتاق هــاى فكر در خارج از كشــور از جمله 

در منطقه تشكيل شــده است تا از فرصت 
خروج آمريــكا از برجام اســتفاده كنند تا 
مرتب سيگنال هاى منفى براى افكار عمومى 
بفرستند، گفت: بنابراين ما هم بايد انسجام 
و هماهنگى بيشترى داشته باشيم و اجازه 
ندهيم اختالف نظرها و اختالف ســليقه ها 
ابزارى در دســت مخالفان كشور باشد. اگر 
اقدامى به نفع كشــور است، به دليل برخى 
مسائل سياسى و جناحى نبايد آن اقدامات 
ناديده گرفته شــود. مطالبى كه در مجلس 
درباره اليحه پولشــويى مطرح شد، درست 
نيست و صفت هايى كه به ديگران هم دادند، 
در شأن نمايندگانى كه آن مباحث را مطرح 

كردند، نيست.

 انتقاد از فضاسازى براى لوايح دولت
وى افزود: لوايحى كه امروز با آن مخالفت 
مى شود در دولت دهم ارائه شد و مخالفان 
امــروز در آن زمان موافق اين لوايح بودند. 
جمع كــردن افراد در جلــوى مجلس در 
روز يكشنبه كه معلوم است چگونه آن ها 

را جمــع كرده اند يا تهيه طومار و تابلو كار 
مناسبى نيســت. نماينده مجلس با تعقل 
درباره لوايــح و طرح ها فكر و بررســى و 
مشــورت كرده و رأى مى دهــد اينكه با 
فضاســازى به دنبال اين باشيم كه كارى 

انجام نشود، پسنديده نيست.
رئيــس دفتر رئيس جمهــور درباره تماس 
تلفنى امانوئل مكرون با روحانى و محور اين 
گفت وگو، اظهارداشت: بر اساس تماس هاى 
مقامــات اروپايى با رئيس جمهــور امروز 
ترديد نداريم كه اروپا به لحاظ اراده سياسى 
تالش مى كنــد كه برجــام را حفظ كرده 
و خواســته هاى ايران را محقق كند؛ البته 
دنياى امروز در هم تنيده اســت بسيارى از 
شركت هاى اروپايى ممكن است سهامداران 
آمريكايى داشته باشند و اين مسائل به عنوان 

مشكالت وجود داشته باشد.
وى خاطرنشــان كرد: اتحاديــه اروپا از ما 
خواســته مذاكرات فشرده اى داشته باشيم، 
اكنون هم مرتب مطالب تبادل مى شــود تا 
دو طرف به نقاط قابل قبولى برسند. در اين 
چند هفته مرتــب مذاكره مى كنيم. تماس 
رئيس جمهور فرانسه نشان مى دهد در مدت 
كوتاه گام هايى برداشته شده است، اما هنوز 
موافقت به دست نيامده است قرار شده است 
يك بسته اجرايى همكارى اقتصادى را هر 

چه زودتر اروپا به ما بدهد.
وى در پاســخ به پرسشى در مورد انتقاد به 
طرح تعيين اماكن براى برگزارى اعتراض ها 
گفت: شــما هيچ كشورى را سراغ داريد كه 
در آن گروهى بخواهد اعتراضى انجام دهد، 
اما مجوزى نگيرد. هر كســى بخواهد هرجا 
اعتراض بكند بايد مجوز بگيرد. كسى هم كه 
مجوز مى گيرد يك قانون و يا حزب شناخته 
شده و ثبت شده است ما مقدمات اين كار را 

هم فراهم مى كنيم.

رئيس دفتر روحانى، درخواست رئيس جمهور براى مقابله با گرانى ها را تشريح كرد

وزيران همت جدى داشته باشند

 متأسفانه در همه مسائل دچار شعارزدگى شده ايم. باور كنيد با شعار مشكالت مردم حل 
نخواهد شد. به مسئوالن توصيه مى كنم كمى هم در عمل براى حل چالش ها اقدام كنند. 

9350005207
 وقتى براى دستشويى مجلس 300 ميليون تومان پول بى زبان مردم را هزينه مى كنند، 
ديگر از اين نمايندگان چه انتظارى مى توان داشــت! وقتى برخى از مردم به نان شب هم 
محتاج هستند چه لزومى دارد كه اين گونه بودجه كشور حيف و ميل شود؟ 9150009636
 در شرايط تحريم در حالى كه امكان ورود برخى از كاالها به كشور فراهم نيست اما صادر 
كردن همان كاال ممكن است كه همين مسئله باعث گرانى برخى اقالم و بويژه خوراكى ها 

مى شود، دولت در مورد اين مشكل تدبيرى بينديشد.9150006963
 به طور مرتب مى گويند برخى از نقاط كشور و بويژه مناطق شرقى دچار خشكسالى و 
كم آبى شده است، چرا آب درياى عمان را شيرين و به اين نواحى منتقل نمى كنند؟ امروزه 
شيرين سازى آب دريا به امرى معمولى و متداول براى مقابله با خشكسالى در دنيا تبديل 

شده است. 9150000678
  دستاوردى كه برجام و سر كار بودن مردم براى مرفهين بى درد يا همان ژن خوب ها 
داشــت، فقط اين بود كه فاصله طبقاتى آن ها با مستضعفين هر روز بيشتر و بيشتر شد. 

9150007069
 روزنامه  قدس  در مورخه 22 خرداد تيتر زده است: «هشدار سخنگوى وزارت  خارجه  
در آستانه  ديدار  اون  و ترامپ؛ كره شمالى  مراقب  بدعهدى هاى آمريكا  باشد». شما به آن ها 

هشدار مى دهيد اما چه كسى بايد به شما اين مسئله را گوشزد كند. 9150006884
  قبر 500 ميليونى! با اين اوصاف ديگر مردن هم اعيانى شده است.9150009636

 آيا براى پخش سريال هاى ماه رمضان از شبكه هاى مختلف سيما نبايد يك فاصله چند 
دقيقه اى در نظر گرفته شود تا تداخلى در هنگام پخش آن ها ايجاد نشود؟ 9390007453

  در سرى جديد قبوض گاز كه براى مردم آمده افزايش تقريباً دو برابرى قيمت لحاظ 
شــده اســت. باز كجا كم آورده اند كه مى خواهند آن را از جيب مــردم بيچاره پر كنند. 

9150009677
  لطفاً ميزان فطريه تعيين شده از سوى مراجع مختلف را بنويسيد تا مردم از آن مطلع 

شوند.9150000166
 قرار بود سود سهام عدالت در دو ماه گذشته پرداخت شود اما باز مى گويند در نيمه تير 

ماه پرداخت خواهد شد! مردم از اين وعده هاى سر خرمن خسته شده اند.9150009677
 از درج بى پرده مطلب مربوط به تجاوز به عنف يك فرد به كودك افغانستانى متأثر شدم؛ 
البته از شما سپاسگزارم كه اين موضوع فراقومى و فرامليتى را در روزنامه منسوب به امام 
رضا(ع) بيان كرديد. به عنوان يك ايرانى رعايت حقوق اتباع خارجى را الزم و مايه مباهات 
نظام قضايى ايران مى دانم و اميدوارم اطالع رسانى موضوعات حساس در ايران چنان سريع 
و شفاف باشد كه شائبه پيروى و متأخر و متاثر بودن رسانه هاى داخلى از شبكه هاى مجازى 

و ماهواره اى از بين برود. 9150006963
 از آقاى الريجانى و روحانى اين انتظار بحق مردمى وجود دارد مشكالتى كه با امضاى 
برجام ايجاد كرده اند را درست كنند، اليحه FATF پيشكش آن ها. شما ساده لوحى خود 

را نشان داديد پس لطفاً اين ننگ را ديگر بر كشور و ملت تحميل نكنيد. 9110006339
 اگر من جاى پدر بنيتا بودم نمى دانم چه واكنشى مى توانستم داشته باشم. شما را به خدا 
از افراد زورگير و خشــن دلجويى نكنيد تا كم كم اين گونه مشكالت جامعه ما ريشه كن 

شود. اين افراد بايد به سزاى اعمال خود برسند. 9330007925 

اشعرى گرى رسانه اى 
در جهان اسالم از همان قرون اوليه با دو جريان 
اصلــى مواجهيم؛ معتزله و اشــاعره. در جهان 
تشيع همين دو جريان منجر به دو نحله فقهى و 
فكرى اصلى مى شوند كه عبارتند از «اخباريون» 

و «اصوليون». 
اگر بخواهيم خيلى گذرا نگاهى به اين دو جريان 
بيندازيم، با چهار منبــع اصلى در درك منابع 
دينى و صدور فتواهاى شرعى مواجهيم: كتاب، 

سنت، عقل و اجماع.
اخباريون به جايگاه عقل و حكمت كمتر بها 
داده و مثًال فالسفه اســالمى را از منحرفان 
دينى مى دانند. اصوليون برعكس، مهم ترين 
ابزار درك و دريافت منابع كتاب و ســنت را 
عقل فقهى مى دانند و معتقدند، دين يك روح 
و رويكردهــاى كلى و ثابت دارد كه ربطى به 
اقتضائات زمان ندارد. اما همين روح و مبانى 
اصلى، وقتى به مسائل جديد مى رسند، بايد 
به كمك فقه و اجتهاد به پاســخ هاى جديد 
برســند (مانند هر روح زنده اى كه با جســم 
رشــد يابنده خود در ارتباط اســت). امروزه 
اين رويكرد، در رســانه ها و حوزه هاى علميه 

به «فقه پويا» شهرت يافته است. 
الغرض، امــام خمينى كه به واســطه نبوغ و 
اســتعداد فوق العــاده اش، از 25 ســالگى به 
درجه اجتهاد رســيده بود، در حوزه علميه قم 
به تدريــج در جايگاه نمايندگــى از اصوليون 
زمــان قرار گرفته و دقيقاً بــه همين دليل، از 
طرف بسيارى از رقبا تكفير هم مى شود. (مثًال 
مشهور است و احتماالً شنيده ايم كه برخى از 
طالب جوان، به تبعيت از استادان خود، حتى 
آب خــوردن از ظروف و كــوزه اى كه آيت اهللا 
خمينى و شاگردانش از آن ها استفاده كرده را 
حرام مى دانستند!) بنابراين، ايشان و شاگردان 
شان كه به طرفداران حكمت صدرايى و غيره 
متهم شــده اند، اصلى تريــن نمايندگان فعلى 
حكمت اسالمى نيز به شمار مى آيند (مال صدرا 
يكى از برجسته ترين حكماى اسالمى است كه 
مى توان جايگاه او را با دكارت يا كانت در فلسفه 
غربى مقايسه كرد.) متأسفانه امروز نيز با همين 
گرايش هاى به روز شده اشعرى مواجهيم. اجماالً 

و فهرست وار عرض كنم:
1- شايد خيلى اين جمله را شنيده باشيد كه: 
رســانه يعنى قدرت. اما امروز اوضاع به گونه اى 
است كه حتى مى توان گفت: قدرت يعنى رسانه. 
2- از ماهواره ها گرفته تا... دنياى مجازى، فضا 
و ابتكار عمل رســانه اى دست هر كسى كه 
هست، فعًال دســت حزب اهللا نيست. طورى 
كه وقتى آمريكا رســمى و علنى عهدشكنى 
مى كند، مــا اين قدرت رســانه اى را نداريم 
كه صــداى مظلوميت خود را به گوش مردم 
جهان، يا كشــورهاى همسايه (و حتى شايد 

مردم خودمان!) برسانيم.
3- فكر مى كنم در ســال هاى آينده، ديگر نه 
صورت مســئله ما مذاكرات با غرب اســت، نه 
اصالح طلبى و غيره؛ زيــرا غرب و آمريكا كًال 
فاتحه گفتمان سازش را با اين نحو برخورد در 
ماجراى برجام خوانده اند و طرفداران اين نگاه، 

چيز خاصى براى گفتن ندارند و تمام شده اند. 
4- اما از آن طــرف، امروز تا بخواهى گفتمان 
ضد خــدا، منكر اســالم و مهدويــت، هوادار 
ســلطنت طلبى، مدافع حقوق همجنس بازى 
و... در فضاى رســانه هاى مجازى موج مى زند. 
اما بسيارى از نيروهاى رسانه اى حزب اللهى ما 
چسبيده اند به مبارزه با اصالح طلبى و اين قبيل 
سياست زدگى ها! امروز طرفدارى از سكوالريسم 
ديگر حرف تحصيل كرده هاى غرب زده نيست، 
بلكه در بقالى ها و لبوفروشى ها هم شيوع يافته! 
يا به لطف فضاى مجازى، حتى در روستاهاى ما 
نيز اسم و استدالل هاوكينز (مبنى بر تكثرگرايى 

و نفى اديان) را شنيده اند.
5- بنده دقيقاً به همين داليل خوشحالم و در 
پوست خود نمى گنجم. اگر ما به خودمان بياييم، 
با همين فضاى مجازى اســالم بزودى جهانى 
مى شود... (و اگر نياييم، اين مسئوليت به دوش 
امثال حزب اهللا لبنان مى افتد. حقيقت لنگ من 
و تو نمى ماند!) چون هيچ دين و آيين ديگرى 
چيزى براى گفتن ندارد و برايش نمانده است...

6- سياســت ما تماماً دينى اســت. اما دين ما 
تمامش سياست نيست. دين حقيقتى است به 
مراتب وراى اين حرف ها. امروز فيزيك هم دارد 
با طرح مواردى چون دنياهاى موازى و يا جرم و 
انرژى تاريك، رسماً به وجود جهان غيب ايمان 
مى آورد. مگر مى شــود از «هيچى»، «مهبانگ» 
درست شود؟ اگر نيستى مى تواند چنين كائناتى 
را خلق كند... خب، شما كه اكنون هستى و از 
نيستى خيلى تواناتر و بيشترى! از هيچى يك 
پشه يا (معذرت مى خواهم) يك پشكل گوسفند 

خلق كن ببينيم!
7- در فضــاى مجازى و ايــن عصر ارتباطات 
فرصتى بى نظيــر وجود دارد كــه به توحيد 
برگرديــم و معــاد. بنده يك حــزب اللهى را 
نمى شناسم كه با نقد اصالح طلبى، حزب اللهى 
شده باشــد! (و اگر شــده، ول معطل است و 
دوام نمى آورد) شب اول قبر مهم است. ابديت 
و سرنوشت مهم اســت. تا به اين ها برنگرديم، 
نمى توانيم به مخاطب خود يادآورى كنيم كه: 
امروز تمرينات يوگا، از ديندارى بدون بصيرت 
سياسى شــريف تر است! و مسلمان بى خبر از 

عالم سياست، از خر بلعم باعورا حمارتر...
هنوز هم مى گويم: «اقتصاد مال خر است» اگر 

فكر كنيم هدف است و وسيله نيست.

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

صداى مردم   

خبــــــر

توليت آستان قدس رضوى:
حضور پرشور جوانان و نوجوانان در مراسم اعتكاف از 

بركات انقالب اسالمى است
آستان: توليت آســتان قــدس رضوى گفت: 
حضور پرشــور جوانان و نوجوانان در مراســم 

اعتكاف از بركات انقالب اسالمى است.
حجت االســالم و المسلمين ســيد ابراهيم 
رئيسى در جمع معتكفان نوجوان مسجد جامع 
گوهرشاد با بيان اينكه اعتكاف نقش بسيارى 
مؤثرى بر تربيت اســالمى نوجوانان و جوانان 
دارد، اظهار كرد: وقتى يك جوان يا نوجوان از تفريح و سرگرمى هاى خود مى گذرد و به 
درگاه الهى سر به سجده مى گذارد، بسيار ارزشمند است. عضو مجمع تشخيص مصلحت 
نظام افزود: معكتف به نوعى خود را در محصوريت قرار مى دهد و با اين حصار در واقع روح 
و زندگى خود را از بند هرچه غير خداست، آزاد مى كند. وى خودسازى را از مهم ترين 
بركات اعتكاف دانست و عنوان كرد: فريضه اعتكاف گامى اساسى در راستاى خودسازى، 
خداخواهى و تقرب به پروردگار متعال اســت. نوجوانى، دوران اوج تربيت پذيرى انسان 
اســت و اگر آدمى در اين دوره با خداوند انس بگيرد و لذت عبادت در وجودش نهادينه 

شود، در طول زندگى نيز عرصه عبوديت پروردگار را ترك نخواهد كرد.
وى با اشاره به اينكه استقبال و حضور پرشور نوجوانان و جوانان در فريضه معنوى اعتكاف، 
از جمله بركات انقالب مقدس اسالمى است، اظهار كرد: پيش از انقالب اسالمى چنين 
اجتماعات باشكوهى در اعتكاف مشاهده نمى شــد، اما پس از پيروزى انقالب اسالمى 

استقبال بسيار زياد نوجوانان و جوانان به اعتكاف در سراسر كشور مشهود است.
عضو هيئت رئيسه مجلس خبرگان رهبرى اضافه كرد: اعتكاف سنتى الهى بوده كه با 
تشويق هاى رهبر معظم انقالب و حضور جوان ها بيش از هر زمانى در كشور رونق يافته و 

از رويش هاى انقالب اسالمى است.
وى با اشــاره به اينكه خودسازى فردى در اعتكاف باعث خودسازى اجتماعى مى شود، 
تصريح كرد: جوانان خودساخته هستند كه مى توانند جامعه خود را بسازند، انسانى كه 
ســاخته نشد در لغزشگاه هاى زندگى تباه مى شود. انسانى كه با اعتكاف، نماز و انس با 
حضرت حق خودســاخته شده باشــد، در فراز و فرودهاى زندگى نه خود دچار لغزش 

مى شود و نه به مجموعه اى كه با آن كار مى كند اجازه لغزش مى دهد.
وى گفت: اگر كسى خود را عادت داد كه براى اجراى فرامين الهى و قرب به ذات اقدس 
پروردگار از حالل بگذرد، آنگاه برايش رهايى از بند حرام ها آســان خواهد بود؛ اعتكاف 
دوره اى آموزشى براى خود سازى جان است، انسان در اعتكاف از عبادت لذتى مى برد كه 
ديگران متوجه نمى شوند. توليت آستان قدس رضوى با بيان اينكه ثواب زحمتى موقت 
و لذت ماندگار و گناه لذت موقت و نكبتى هميشگى دارد. بيان كرد: بهترين لذت هاى 
دنيا فرســايش دارند، اما لذت مناجات و خلوت با خدا، گره گشايى از مشكالت مردم و 

نيكوكارى، لذت هايى ماندگار دارند كه قابل قياس با هيچ لذتى در دنيا نيست.
وى افزود: در روايت «الدنيا مزرعه االخره»؛ دنيا به كشــتزارى براى آخرت تشــبيه شده 
و اعتكاف نيز كشــت در زمينى است كه آثار و بركات آن در زندگى دنيا و بويژه آخرت 
مشخص خواهد شد. حجت االسالم و المسلمين رئيسى تصريح كرد: عمل صالح براى 
سعادتمندى كافى نيست، انسان بايد مصلح نيز باشد، مصلح بودن و نسبت به ديگران 

احساس مسئوليت داشتن از امور مورد تأكيد در اسالم است.
وى گفت: عزت امروز نظام مقدس اســالمى به سبب حضور مردم در صحنه و رهبرى  

مقتدارانه و عالمان رهبر معظم انقالب است.

وزير تعاون، كار و رفاه:
80 درصد اقشار آسيب پذير سبد كااليى دريافت كرده اند

قدس : وزير تعاون كار و رفاه با بيان اينكه 80 درصد از اقشار آسيب پذير كشور برنامه 
حمايت غذايى و سبد كاال را دريافت كرده اند، تأكيد كرد: اين برنامه ادامه خواهد داشت و 
امورى مثل تأمين امنيت غذايى براى گروه هاى هدف يا غذارسانى به كودكان روستاهاى 
محروم و مرزى برنامه اى بدون تعطيلى است. على ربيعى در حاشيه جلسه هيئت دولت 
درباره برنامه دولت در مورد حذف برخى دهك هاى يارانه بگير با اشاره به اينكه موضوع 
مذكور در تبصره 14 بودجه مطرح است، گفت: در جلسه ديروز دولت فرصت نشد درباره 
اين موضوع بحث كنيم. اما قانون ما را مكلف كرده و گفته كه دولت مى تواند تا سه دهك 
را منهاى اقشــار نيازمند و بخصوص روستاييان از جمع يارانه بگيران حذف كند؛ البته 
تصميم گيرى در اين باره بســتگى دارد به اينكه ببينم ساير منابع در چه وضعى است. 

بنابراين قرار شد روز يكشنبه اين موضوع در دستوركار دولت قرار بگيرد.

در نامه دادستان كل مطرح شد
ورود دادستانى به ماجراى «اشكى» در برنامه ماه عسل

مهر: دادستان كل كشور، دادستان عمومى و انقالب تهران را موظف كرد ادعاهاى مطرح 
شده در يك برنامه تلويزيونى مربوط به نوعى بيمارى كمتر شناخته شده را در اسرع وقت 

پيگيرى و نتيجه را گزارش كند.
هشتم خرداد ماه جارى بود كه ياسمن اشكى با ادعاى ابتال به يك بيمارى نادر در گذشته، 
با ابراز نگرانى از شــيوع بيمارى سرطان در ايران و تأكيد بر افزايش آگاهى زنان ايرانى 
نسبت به سونامى سرطان و بيمارى هاى جنسى، در برنامه ماه عسل حضور يافت و از مردم 
خواست براى توليد واكسن HPV كمك مالى كنند. ادعاهاى نگران كننده اشكى از يك 
سو و طرح يك ايده كلى آن هم در برنامه زنده تلويزيونى با واكنش هاى زيادى همراه شد.

از طرف دولت از 
رهبر انقالب تشكر 
مى كنم كه دستور 
برگزارى جلسه 
سران قوا براى حل 
مشكالت اقتصادى 
را دادند كه دو 
جلسه هم تاكنون 
تشكيل شده و 
جلسه سوم هم 
در آينده نزديك 
تشكيل مى شود

بــــــــرش

دارد، اظهار كرد: وقتى يك جوان يا نوجوان از تفريح و سرگرمى هاى خود مى گذرد و به 

شماره پيامك: 30004567

درپى اوضاع نابسامان ارز، خودرو و ارزش پول ملى رقم خورد

روز تذكر به رئيس جمهور درباره اوضاع اقتصاد

گزارش خبرى

اخبار: 276 نماينده در پايان جلســه ديروز مجلس شــوراى 
اسالمى در تذكرات جداگانه به رئيس جمهور، نسبت به كاهش 
ارزش پول ملى، افزايش ثبت سفارش واردات كاال و عدم نظارت 

بر قيمت خودرو انتقاد كردند.
بر اين اســاس، مجيد كيانپور نماينده درود و ازنا به همراه 71 
نماينده در تذكرى به رئيس جمهور، نسبت به كاهش ارزش پول 
ملى اعتراض كردند. در اين تذكر آمده است: كاهش ارزش پول 
ملى 2/5 برابر بوده و امروز هر هزار تومان به اندازه 400 تومان 

ارزش دارد.
كيانپور به عالوه 72 نماينده، در تذكرى ديگر به رئيس جمهور و 
وزيران اقتصاد، صنعت، معدن و تجارت و جهاد كشاورزى نسبت 

به عدم نظارت بر ثبت كاال در سامانه ها و افزايش دو برابرى ثبت 
سفارش نسبت به مدت مشابه سال گذشته اعتراض كرده و اين 

امر را موجب ايجاد رانت دانستند.
همچنيــن نماينــده درود و ازنا و 67 نماينــده در تذكرى به 
رئيس جمهور و وزير صنعت، معدن و تجارت نســبت به عدم 
نظارت به عملكرد خودروسازان داخلى و افزايش دو برابر قيمت  

خودروهاى داخلى و خارجى اعتراض كردند.

 خجالت مى كشم بگويم از دولت حمايت كردم
در همين راستا، مصطفى كواكبيان عضو فراكسيون اميد مجلس 
نيــز گفت: به عنوان نماينده مــردم، باتوجه به وضعيت وخيم 

اقتصادى خجالت مى كشم بگويم از اين دولت حمايت كردم.
كواكبيان كه در جلسه علنى مجلس و در جريان بررسى كليات 
اليحــه اصالح قانون مبارزه با قاچــاق كاال و ارز و در مخالفت با 
كليات اين اليحه سخن مى گفت، افزود: اين اليحه يك سال پيش 
در مجلس بررسى شده است، وضعيت جديد كشور مى طلبد اين 

موضوع با توجه به شرايط جديد مورد بررسى قرار گيرد.
وى با بيان اينكه وضع مبارزه با قاچاق كاال و ارز وخيم اســت، 
اظهارداشت: شــب مى خوابيم و روز بلند مى شويم قيمت دالر 
افزايش يافته اســت. معلوم است در اين شرايط عده اى تشويق 
به قاچاق ارز مى شوند. كواكبيان با اشاره به افزايش 20 ميليونى 

قيمت خودرو، گفت: با اين لوايح نمى توان وضعيت را سامان داد.
عضو كميسيون امنيت ملى گفت: ما سرمنشأ اصلى را فراموش 
كرده و به افراد جزئى مى پردازيم. آمارهاى دولت مى گويد نرخ 
قاچاق از 25 ميليارد دالر به 15 ميليارد دالر رسيده اما وضعيت 

جامعه به گونه اى است كه اين آمارها درست به نظر نمى رسد.

 جلسه  ويژه گرانى كاالها
در همين حال، رئيس مجلس شوراى اسالمى در پاسخ به تذكر 
يكى از نمايندگان در موضوع گرانى كاالها، گفت: مجلس هفته 
آينده در يكى از جلسات موضوع گرانى خودرو و برخى ديگر از 

كاال ها را بررسى مى كند.
اين اظهارات الريجانى پس از آن صورت گرفت كه ســيد تقى 
كبيرى عضو كميسيون اقتصادى مجلس در تذكرى براساس 
ماده 110 آيين نامه داخلى مجلس خطاب به رئيس قوه مقننه 
اظهارداشــت: با توجه به وضعيت اخير و افزايش قيمت برخى 
كاالها از جمله خودرو دستور دهيد مجلس در جلسه علنى يا 

غيرعلنى اين موضوع را بررسى كند.
موضوع گرانى كاالها و بويژه افزايش افسار گسيخته قيمت 
خودرو، ســكه و ارز و در نقطه مقابل آن بى اعتنايى دولت 
نسبت به اين موضوع در چند روز اخير با انتقادهاى زيادى 

روبه رو شده است.

 وزير نيرو گفت: رژيم صهيونيستى به بهانه كمك به حل 
بحران كم آبى در ايران و راه اندازى سايتى در اين زمينه، 
به دنبال جمع آورى اطالعات در مقياس اســتان ها، شــهرها و 
روستاهاى كشورمان و اطالع از زمينه هاى اختالف بين مناطق 
مختلف و بهره بردارى از آن در جهت توسعه نزاع بر سر آب است.
رضا اردكانيان در حاشيه جلسه هيئت دولت در واكنش به شو تلويزيونى 
نتانياهو با موضوع كمك به حل مشكل كم آبى در ايران، افزود: نخست 
وزير اين رژيم يا هر فرد ديگــرى كه در ارتباط با بحث مديريت آب 
ادعا دارد، مى داند ايران از جمله كشورهايى است كه سابقه چندهزار 
ســاله اش در مديريت آب به رسميت شناخته شده است و از اين نظر 
ما مى توانيم منبعى براى ساير نقاط دنيا باشيم و روش ها و شيوه هاى 
سازگارى با كم آبى و استفاده بهينه از آب را ترويج دهيم. وى با بيان 
اينكه «البته مشكالتى داريم و بحثى در اين نيست و نيازمند استفاده 
از فناورى هاى جديد هستيم» گفت: ما يك كشور عضو رسمى جامعه 
بين الملل هستيم و طبيعتاً دسترسى كافى به همه ابزارها و فناورى ها 

در اين زمينه ها را داريم و محدوديتى از اين حيث وجود ندارد.
وى با بيان اينكه كمبودها بــا بارندگى هاى فصل بهار به مقدار 
قابل مالحظه اى جبران شد، ادامه داد: با اين حال، بارش ها اكنون 

نسبت به پارسال 27 درصد كمتر شده است.

وزير نيرو از پشت پرده پروژه آبى نتانياهو خبر داد
اسرائيل به دنبال جمع آورى 
اطالعات اقليمى ايران است

  عضو كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس 
با اشــاره به اقدامات دولت آمريكا براى ايجاد ناامنى در 
داخل كشور، گفت: جان بولتون يكى از مشاوران رئيس جمهور 
آمريــكا اعالم كرده كــه در تيرماه براى ايران ســورپرايز داريم، 

اميدواريم سربازان گمنام اين توطئه ها را خنثى كنند.
جواد كريمى قدوســى نماينده مشــهد در مجلس با اشــاره به 
دستگيرى 27 نفر از اعضاى شــبكه تروريستى از سوى وزارت 
اطالعات، گفت: ســاختار امنيتى جمهورى اسالمى ايران در 40 
سال گذشــته با حضور در عرصه هاى پيچيده مسائل امنيتى و 
اطالعاتى به يك بلوغ كامل رســيده است به طورى كه اگر اراده 
كند مى تواند بسيارى از نقشه هاى طراحى شده دشمنان را قبل 
از اجرا، كشف و خنثى كند. وى با اشاره به اقدامات دولت آمريكا 
براى ايجاد ناامنى در داخل كشورمان، افزود: تيمى كه ترامپ دور 
خود جمع كرده به طور رسمى اعالم مى كنند ما مى خواهيم در 
داخل ايران ناامنى ايجاد كنيم. وى تأكيد كرد: جان بولتون يكى از 
مشاوران رئيس جمهور آمريكا اعالم كرده كه در تيرماه براى ايران 
سورپرايز داريم و برنامه تدارك ديديم. وى گفت: قطعاً شناسايى 
اين ها در اين زمان خيلى ساده تر از گذشته اى كه وسائل ارتباطات 

جمعى بين آن ها از فضاى مجازى برخوردار نبود، است.

كريمى قدوسى خبر داد 
توطئه آمريكا براى ايجاد ناامنى 

در ايران 
 سيد محمد بطحايى بااشاره به اينكه گزارش هايى به ما 
رسيده بود كه در برخى مدارس اجحاف و سختگيرى هايى 
به اوليا مى شود، از استقرار تيم بازرسان وزارت آموزش و پرورش 
در مــدارس براى جلوگيرى از دريافــت پول به عنوان كمك به 

مدارس هنگام ثبت نام دانش آموزان خبر داد.
وزير آموزش و پرورش در حاشيه جلسه هيئت دولت افزود: تيمى 
مراقبت خواهد كــرد كه كمك به مدارس به صورت اجبار و الزام 
از مردم گرفته نشــود و مواردى كه در گذشــته رسانه ها در مورد 
خوددارى مدارس از ثبت نام گزارش داده بودند، تكرار نشود. وى با 
بيان اينكه همانند هر سال ستاد ثبت نام تشكيل شده است، گفت: 
در برخى از مدارس استقبال بيش از ظرفيت است و ما مجبوريم 
محــدوده جغرافيايى براى ثبت نام تعيين كنيم؛ ســتاد ثبت نام 
مســئوليت اين كار را بر عهــده دارد. بطحايى درباره ابهام هاى به 
وجود آمده در مورد آزمون ورود به مدارس تيزهوشان، با يادآورى 
اينكه آزمون تعيين شده براى ارزيابى هوش و استعداد دانش آموزان 
است، خاطرنشان كرد: سنجشى كه اكنون تعيين شده، سنجش 
هوش و استعداد است و همان طور كه پيش از اين عنوان شده است 
به هيچ عنوان نياز به مطالعه، برگزارى كالس هاى آمادگى و مسائل 
ديگرى كه هدف اصلى ما از ورود به اين عرصه را دور مى كند، ندارد.

بطحايى خبر داد
استقرار بازرسان آموزش و پرورش 

در موعد ثبت نام در مدارس

چهره خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

اقامه نماز عيد فطر در حرم رضوى به امامت آيت اهللا علم الهدى   آستان: نماز عيد سعيد فطر در بارگاه حضرت على بن موسى الرضا(ع) به امامت آيت اهللا سيد احمد علم الهدى؛ امام جمعه مشهد 
برگزار مى شود. برنامه اقامه نماز عيد سعيد فطر رأس ساعت 6:15 با تالوت آيات قرآن كريم، بيان احكام شرعى روز عيد فطر و چگونگى پرداخت زكات فطره آغاز و سپس نماز اين عيد فرخنده در ساعت 7 صبح به 

امامت آيت اهللا سيد احمد علم الهدى اقامه مى شود. به دليل حضور گسترده نمازگزاران در اين روز، تمام صحن هاى حرم مطهر رضوى مفروش خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
با حضور صدها دانش آموز برگزار شد

اعتكاف نوجوانانه در  مسجد گوهرشاد
مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوى اين 
روزها ميزبــان گروه هاى مختلفى براى 
برگزارى اعتكاف است و شب هاى صحن 
گوهرشاد در روزهاى پايانى ماه مبارك 
رمضان مملــو از جوانــان و نوجوانانى 
است كه با خداى خود در اين شب ها و 
روزهاى عزيز خلوت كرده اند. اما گروهى 
خاص در اين جمع حاضر هســتند با 

لباس هاى متحد الشكل و سن و سالى متفاوت و حالى عجيب كه در اين جمع شاخص 
شده اند، با كمى پرس و جو مى توان فهميد اينان جوانان و نوجوانان هيئت شباب الشمس 
هستند كه براى دومين ســال متوالى توسط موسسه جوانان آستان قدس رضوى براى 

شركت در اين اعتكاف منتخب شده اند.
شبستان تبريزى مسجد گوهرشاد را كه وارد مى شوى، فضايى متفاوت تر از يك اعتكاف را 
شاهد خواهى بود، گعده هاى 10-12 نفرى با يك مربى كه در تمام ايام اعتكاف با اعضاى 
گروه خود همراه خواهند بود دور تا دور شبستان را پركرده اند. حلقه هاى معرفت، محفل 

انس با قرآن و همه و همه با محوريت اين مربى ها انجام مى شود.
مســئول برگزارى اعتكاف راه وصل درباره برنامه هاى پيش بينى شده در اعتكاف راه وصل 
گفت: رســالت ما در موسسه جوانان آستان قدس رضوى فعاليت در حوزه تربيتى جوان و 
نوجوان اســت و به همين دليل براى ارتباط موثر با اين گروه ســنى از سال گذشته اقدام 
به برگزارى  دوره هاى تربيت مربى متخصص در حوزه جوان و نوجوان آغاز شــدو هم اكنون 
يكســرى از مربيان روحانى كه روحيه كار با نوجوان را داشــته باشند و از لحاظ معارفى و 
محتوايى قوى باشند براى اين مراسم انتخاب شده اند و اين مراسم با محوريت اين مربى ها 
انجام خواهد شد. حامد قاليباف در ادامه ضمن بيان اينكه برنامه محورى اين مراسم مبتنى 
بر كتاب «توحيد داروى دردها» اســت گفت: تالش ما در اين برنامه اين اســت كه جوانان و 
نوجوانان شركت كننده در اين مراسم معنوى با چشمه هاى معرفتى آشنا شوند تا در آينده 
از اين مبانى و معارف در زندگى شان بهره ببرند، كتاب «توحيد داروى دردها» نيز با همين 

رويكرد توسط كارگروه مطالعاتى موسسه جوانان آستان قدس رضوى توليد شده است.
يكــى از اصلى ترين برنامه  هاى طراحى شــده براى اين مراســم برگــزارى هيئت هاى 
مناجات خوانى است كه شب ها پس از صرف افطار و برگزارى حلقه هاى معرفت به همت 
خود شركت كنندگان برگزار مى شود كه در دومين شب آن اتفاق هاى ويژه اى رقم خورد، 
همبســتگى با جوانان و نوجوانان فلسطينى همراه با وداع دو ميهمان از جزيره مجنون 
وداع با دو شهيد گمنام دفاع مقدس، اين شب را به پرفروغ ترين شب اعتكاف تبديل كرد.

حجت االســالم و المسلمين رئيسى يكى ديگر از ميهمانان ويژه اين اعتكاف بود كه در 
دومين روز از برگزارى اين اعتكاف در جمع  جوانان و نوجوانان شركت كننده در اين مراسم 
به سخنرانى پرداخت. على اكبر ترفان كه يكى از معتكفين جوان مراسم اعتكاف در مسير 
وصل است گفت: فضاى اعتكاف بسيار پويا است و به هيچ وجه زمان مان هدر نمى رود و 

با كمك مربى ها برنامه هاى متنوعى در ساعات مختلف داريم.
وى ضمن اشاره به طرح مسابقه كتاب «توحيد داروى دردها» گفت: اين مسابقه براى تمام 

بچه ها جدى است و تمام گروه هاى تهيه نشريه در تالش هستند.
همچنين رسول حســين پور ديگر معتكف جوان گفت: خلوت كردن با امام رضا(ع) در 
مراسم اعتكاف آرزوى من بود كه با همراهى روحانيون جوان و همينطور نظم ويژه مراسم 

اين تجربه تا امروز فوق العاده بوده است.

در ايام ماه مبارك رمضان انجام شد
توزيع 260 هزار پرس غذاى گرم ميان نيازمندان كشور

آستان: معاون امداد مستضعفان آستان قدس از توزيع 260 هزار پرس غذاى گرم براى 
وعده افطار ميان نيازمندان كشــور در ماه مبارك رمضان 97 خبر داد. مصطفى خاكسار 
قهرودى با بيان اينكه اين طرح به همت اين معاونت و با همكارى دفاتر نمايندگى آستان 
قدس در سراســر كشــور، كميته امداد امام خمينى(ره)، قرارگاه ثامن االئمه(ع) ســپاه 
پاســداران و خيران صورت پذيرفته است، گفت: بر اساس اين طرح 59 هزار روزه دار در 
روستاهاى مرزى و محروم استان هاى خراسان رضوى و جنوبى و سيستان و بلوچستان 
متنعم شده و بيش از 200 هزار محروم نيز در سراسر كشور بر سفره افطار رضوى نشستند.

خـــبر

 آستان   اگرچه در سال هاى اخير چشم 
و همچشمى در افطارى هاى ماه مبارك 
اما چند سالى  رمضان هم رخنه كرده، 
زيباى  سنت  مردم  همت  به  كه  است 
افطارى دادن ساده در مكان هاى عمومى 
به عنوان يك نماد اسالمى و فراگير رواج 
دارد.  فزونى  به  رو  را شكر  يافته و خدا 
رسانه  و  ارتباطات  معاونت  رو  همين  از 
جارى  سال  در  رضوى  قدس  آستان 
«سفره  پويش  راه اندازى  به  اقدام  نيز 
مردم  عموم  از  و  كرد  رضا(ع)»  امام 
ساده  افطارى  هاى  برپايى  با  خواست 
هشتگ  با  را  خود  ويديوهاى  و  تصاوير 
شبكه هاى  در  رضا(ع)  امام_  #سفره_ 
اجتماعى به اشتراك بگذارند تا عالوه بر 
مسرور ساختن مؤمنان بخصوص فقرا و 
نيازمندان، شكاف عميق بين مستمندان 
و  باشند  برده  بين  از  را  برخورداران  و 
فرهنگ افطارى ساده را گسترش دهند. 
در اين طرح مخاطبان تصاوير و ويديوهاى 
خــود را در شــبكه هاى اجتماعــى بــه 
اشــتراك گذاشــتند يا آن هــا را از طريق 
پيام رســان هاى داخلى از جمله «سروش»، 
«آى گــپ»، «بلــه»، «ايتا» و... به شناســه 
 يا سايت پويش 
 www.sofreEmamReza.ir به نشانى

ارسال كردند.
اين پويش در سراســر ماه رمضان امسال 
ادامه داشــت. حاال كه ماه مبارك رمضان 
دارد به پايان مى رســد، اما به لطف الهى و 
در پرتوى آموزه هاى حضرت رضا(ع) اين 
سنت حســنه در قالب پويش هاى جديد، 
در سال هاى بعد هم ادامه پيدا خواهد كرد. 

 استقبال مردم از پويش
در  مردمــى  ارتباطــات  اداره  رئيــس 
رابطه با ايــن پويش اجتماعى مى گويد: 
بــا راه اندازى ايــن كمپيــن از ابتداى 
مــاه مبارك رمضــان، مــوج اجتماعى 
گسترده اى در فضاى مجازى به راه افتاد 
و مــردم عكس هاى خود را از مكان هاى 
منتشر  اجتماعى  در شبكه هاى  مختلف 

كردند و در چند برنامه  و گزارش رسانه  
ملى همچون شــبكه خراســان رضوى، 
شــبكه 2 سيما و ساير شــبكه ها نيز به 
اين موضوع پرداخته شــد و عالوه برآن 
در بســته هاى افطار رضوى نيز بروشور 
آن توزيع گرديد. دامنه  افطارى ســاده 
البته فراتر از شــهر مشهد رفت و حتى 
در برخى از شــهرها و روستاهاى كشور 
عزيزمان نيز اين سنت حسنه انجام شد.

وى جلب رحمت خدا، تقويت مشــاركت 
اجتماعى در زمينه دينى و مردمى، تقويت 
احساس شادى و نشــاط فردى و جمعى 
و ايجاد روحيه گذشــت و ايثار بين مردم 
جامعه را از جمله آثار افطارى دادن عنوان 
مى كنــد و ادامه مى دهــد: افطارى هايى 
همچون نان و پنير و سبزى و خرما، چاى 
و دمنوش، كوكو سيب زمينى، كوكوسبزى، 
ساالد اولويه، شله زرد، آش رشته، آش جو، 
سيب زمينى، تخم مرغ آب پز، آش عدس، 
بادمجان، شيربرنج، شامى، فرنى و حلوا از 
جمله پيشنهادهايى بود كه براى حضور در 

اين پويش سفارش شد.
عمار خســروجردى مى گويــد: برگزاري 
پويش «#سفره- امام -رضا(ع)» همزمان با 
اتمام اين  ماه پربركت پايان مى يابد، اما براى 
گسترش اين فرهنگ در سال هاى آينده، 
تدابيرى در نظر گرفته شده تا اين پويش 
در ساير ماه ها نيز اســتمرار داشته باشد. 

خسروجردى عنوان مى كند: اين پويش در 
واقع اولين پويش آستان قدس رضوى در 
سطح ملى است و اميدواريم تا مجموعه هاى 
ديگر در اين طرح ملى همكارى بيشترى 
داشــته باشند و از صاحبان فكر و ايده نيز 
تقاضا داريم تا براى همفكرى بيشتر در اين 

طرح معنوى به ما بپيوندند.
وى با اشــاره به اهداف اجراى اين پويش 
مى افزايــد: ايــن كمپين گامى اســت تا 
آحاد جامعه تشــويق  شوند با پهن كردن 
سفره هايى ســاده به نام امام رضا(ع) براى 
مردم در مناطق محــروم، معابر عمومى، 
و  مســاجد  كار،  و  كســب  محل هــاى 
حسينيه ها، وسايل نقليه، پارك ها و يا هر 
جايى كه محل تردد عموم مردم اســت، 
روزه داران را با غذايى ساده اطعام كرده و 
با انتشار تصاوير آن در درگاه هاى مشخص 
شده در شبكه هاى اجتماعى موجى فراگير 
در سطح كشــور براى فرهنگ سازى آن 

ايجاد كنند.

 ترويج سفره هاى مهربانى
مهدى خيرجو، مدير مؤسسه رسانه هاى 
نوين آســتان قدس رضوى نيــز در اين 
باره مى گويد: امســال براى نخستين بار 
فرصتى فراهم شد تا فرهنگ پهن كردن 
ســفره هاى افطارى ساده در حاشيه شهر 
و مكان هاى عمومى بــه عنوان يك نماد 

اسالمى و فراگير ترويج داده شود و افرادى 
همچون راننده تاكسى، مغازه دار يا عابرانى 
كــه در لحظه افطار به هر دليل از منزل و 
سفره دور هستند، از اين سفره هاى توأم با 

مهربانى و سخاوت بهره مند شوند.
وى با اشــاره به اينكه شهرهاى تهران، 
مشــهد و اصفهــان بيشــترين حجــم 
مشــاركت را در ايــن طرح داشــته اند، 
مى افزايــد: از همــان ابتدا مشــاركت 
خوبــى از ســوى مردم صــورت گرفت 
و بيــش از 2000 نفر از طريق ســايت 
و پيــام رســان هاى داخلــى و خارجى 
عكس هاى خود را براى ما ارسال كردند 
و خوشبختانه آنچه كه براى اين پويش 

هدف گذارى شده بود محقق شد.
خيرجو مــالك برگزيده شــدن آثار را 
توجــه بــه افطارى هايى ســاده با نگاه 
به اطعــام محرومــان و ترويج فرهنگ 

ســاده زيســتى و پرهيز 
از اســراف و تجمل گرايى 
عنــوان مى كنــد و ادامه 
بــا توجــه به  مى دهــد: 
امام  ســفره  پويش  اينكه 
رضا(ع) نخســتين تجربه 
ما بــود اميدواريم بتوانيم 
زمينه ســاز ايجاد فرهنگ 
و  نيازمندان  از  دستگيرى 
كمك به مســتمندان در 

سطح جامعه باشيم.
نوين  رســانه هاى  مديــر 
به  رضوى  قدس  آســتان 

جوايز اين پويش نيز اشاره كرد و افزود: 
قرار است اسامى برگزيدگان همزمان با 
عيد ســعيد فطر در ســايت اين پويش 
اعالم شود و جوايز ارزشمندى همچون 
هشــت كمك هزينه ســفر به مشــهد 
مقدس براى هشــت نفر با يك همراه، 
هشت فرصت حضور در آيين غبارروبى 
بارگاه مطهر رضوى، 88 ميهمانى بر سر 
سفره امام رضا(ع) و 888 هديه متبرك 
آســتان قدس رضوى همزمــان با دهه 

كرامت به برگزيدگان اهدا شود.

ماه رمضان دارد تمام مى شود اما بركت نام حضرت ثامن االئمه همچنان جارى است

 با توجه به جمعيت زياد منطقه گلشــهر  # سفره _ امام_ رضا   پويشى مستمر
و فراوانــى بچه ها، لطفاً چند مســجد براى 
كالس هــاى مهدالرضا در آنجــا بگذاريد تا 
مادران مجبور نباشــند فرزنــدان خود را به 

مناطق ديگر ببرند.
09360001042

 تمام مشــكالتى كه آرامگاه خواجه ربيع 
دارد براى ما ساكنين نزديك به آنجاست از 
قبيل ترافيك و... بــا وجود اين، چرا من كه 
خانه ام 500 متر با دبيرســتان امام رضا(ع) 
فاصله دارد نبايد فرزندم ثبت نام بشود، ولى 
بســيارى از خارج از محدوده اولويت داشته 

باشند؟ آيا اين عادالنه است؟
09020002454

 چرا آســتان قدس رضوى دور زمين هاى 
وقفى را كه در ســطح شــهر مشهد است، 
سريع ديوار مى كند و روى ديوار مى نويسند 
اين ملك متعلق به آســتان قدس است؟ آيا 
بهتر نيست به جاى ديواركشى براى جوانان 
اين مملكت زمين ورزشى، درمانگاه و مدرسه 
درســت كنيد تا باعث خشــنودى آقا امام 

رضا(ع) شود؟
09150008140

 زميــن بزرگى متعلق به آســتان قدس 
رضوى در ميدان فردوسى مشهد وجود دارد 
كه با ديوار احاطه شــده است. اگر اين محل 
تبديل به پارك بزرگى شود در تلطيف هواى 

مشهد و گسترش فضاى سبز مؤثر است. 
09390008757

 هرچه فضاى كســب و كار اطراف حرم را 
دورتر كنيد، مثالً تا شارستان ها، فضاى زيارت 

زائران را معنوى تر كرده ايد.
09360006282

 لطفاً جايى براى غســل و استحمام در 
مجموعه حرم مطهر درست كنيد.

09010008055
 با ســالم. چرا بيمارســتان رضوى كه به 
نام امــام رئوف ومهربانى اســت براى مردم 
مستضعف رايگان نيست تا باعث خشنودى 

امام رضا (ع) شود؟
09150008140

صداى مردم

به لطف الهى و در 
پرتوى آموزه هاى 
حضرت رضا(ع) 

سنت حسنه 
سفره هاى ساده در 

قالب پويش هاى 
جديد، در سال هاى 

بعد هم ادامه پيدا 
خواهد كرد

بــــــــرش

مسجد گوهرشاد حرم مطهر رضوى اين 
روزها ميزبــان گروه هاى مختلفى براى 
برگزارى اعتكاف است و شب هاى صحن 
گوهرشاد در روزهاى پايانى ماه مبارك 
رمضان مملــو از جوانــان و نوجوانانى 
است كه با خداى خود در اين شب ها و 
روزهاى عزيز خلوت كرده اند. اما گروهى 
خاص در اين جمع حاضر هســتند با 

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

بازگشت قيمت خودروهاى زير 45 ميليون تومان به سال 96  تسنيم: عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: طرحى با 200 امضا براى ساماندهى بازار خودرو به مجلس ارائه شده كه براساس 
بخشى از اين طرح، نرخ خودروهاى زير 45 ميليون تومان بايد به سال 96 بازگردد. سيد مهدى مقدسى اظهار داشت: هنوز نتوانسته ايم در حوزه خودرو، نظر متقاضيان و مشتريان را جلب كنيم و دولت با افزايش بى 

منطق تعرفه نرخ خودرو نتوانسته است اقدام مؤثر ى انجام دهد. نابسامانى كنونى پذيرفتنى نيست و دستگاه هاى مسئول بايد بر اين بى سامانى نظارت و به آن رسيدگى كنند.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r ارزانى گوشت استمرار خواهد داشت
اقتصاد:ملكى رئيس اتحاديه فروشندگان گوشت گوسفندى اعالم كرد: در پى 
ممنوع شــدن صادرات دام زنده سبك از سوى وزارت صنعت، معدن و تجارت، 
قيمت گوشت گوســفند طى روزهاى گذشته 5000 تومان كاهش يافت و اين 

ارزانى استمرار خواهد داشت.

اختالف 90 ميليونى قيمت كارخانه و بازار خودرو
ايسنا: اين روزها اختالف بين قيمت كارخانه و بازار برخى خودروهاى مشترك 
توليدى با خودروسازان خارجى به حدود 90 ميليون تومان نيز رسيده است. به 
عنوان مثال قيمت كارخانه مزدا 3 تيپ 3 معادل 131 ميليون تومان اســت، اما 

قيمت آن در بازار به 215 ميليون تومان رسيده است.

انتقاد تلويحى نعمت زاده از مديريت كشور
ايســنا:نعمت زاده وزير ســابق صنعت، معــدن و تجارت گفت: اســتفاده از 
توانمندى هاى داخلى هنرى است كه مى توان نام مديريت بر آن گذاشت، اما ما در 
مديريت روابط بين الملل، داخلى، صنعت، اقتصاد و غيره باالخره ضعيف هستيم.

پشت پرده دالر 4200 تومانى
تسنيم:فالحت پيشنه عضو كميســيون امنيت ملى مجلس با اشاره به شوك 
مشكوك ارزى به بازار گفت: معنى اختالف قيمت 3700 تا 4200 تومانى دالر 
همان جايگزينى 17 هزار و 500 ميليارد تومان گرانى ناشى از حامل هاى انرژى 

بود كه اين شوك به گرانى تبديل شد.

طرح ساماندهى بازار خودرو 6 ماه مسكوت ماند
خانه ملت:ولى ملكى سخنگوى كميسيون صنايع و معادن مجلس شوراى اسالمى 
گفت: 12 نفر از اعضاى كميســيون تقاضاى مسكوت ماندن طرح به مدت 6 ماه 

را ارائه كردند كه بعد از اظهار نظر مخالفين و موافقين با اكثريت آرا تصويب شد.

نان گران نمى شود
ايسنا:فاضلى رئيس اتاق اصناف ايران از احتمال افزايش نيافتن قيمت نان خبر 
داد و گفت: به نظر مى رســد كه دولت جبران عوامــل مؤثر  در قيمت نان را به 

افزايش نرخ آن ترجيح مى دهد.

قيمت اوراق تسهيالت مسكن افزايش يافت
ايسنا: قيمــت هر برگ از اوراق تسهيالت مســكن در طى معامالت اين هفته 
فرابورس ايران حدود 3000 تومان افزايش يافته و هر برگ از اين اوراق به قيمت 

حدودى 67 تا 68 هزار تومان معامله مى شود.

انتقاد نمايندگان از عدم اجراى دقيق قانون اقتصاد 
مقاومتى 

اقتصاد:نمايندگان مجلس با انتقاد از نحوه اجراى دقيق  سياست هاى كلى اقتصاد 
مقاومتى و تاكيد بر لزوم اجراى دقيق آن عنوان كردند كه اكنون ســتاد جنگ 
اقتصادى عليه ايران در وزارت خزانه دارى اين كشور قرار دارد بنابراين بايد از حرف 

زدن ها عبور كرده و به صورت عملى اقتصاد مقاومتى را اجرا كنيم.

نفت سنگين ايران،هر بشكه 72 دالر
ايرنا: سازمان كشورهاى صادركننده نفت (اوپك) اعالم كرد: نفت سنگين ايران در 
ماه مه به بهاى 72 دالر و 15 سنت در هر بشكه معامله شده است كه نسبت به 
ماه پيش از آن 8/4 درصد افزايش دارد. بهاى نفت سنگين ايران از ابتداى امسال 

تا پايان ماه مه 65 دالر و 95 سنت در هر بشكه بوده است.

ذره بين

 اقتصاد  ســرانجام بعد از گرانى هاى فرسايشى 
كه چندين ماه است اقتصاد ايران وجامعه راگرفتار 
مشكالت جدى كرده است براى رفع گرانى ها قرار 
است در جلسه اى كه دوشنبه هفته آينده با حضور 
رئيس  جمهور تشكيل مى شود تصميم گيرى شود.

تشكيل اين نشســت هرچند ديرهنگام است، اما 
نشان مى دهد كه دولتى ها نظير نوبخت سخنگوى 
دولت سرانجام  گرانى هاى افسار گسيخته را قبول 

كرده اند وبه دنبال چاره انديشى براى آن هستند.

 گرانى هاى فرسايشى 
چندين ماه اســت كه مردم با گرانى هاى عجيب 
وغريب بى رويــه در بازارها مختلف از جمله مواد 
غذايى واقالم اساسى سبد خانوار دست وپنجه نرم 
مى كنند. مرغ كيلويى 8000 تومان، گوشت 60هزار 
تومانى، هندوانه كيلويى 2500 تومانى، ماست، شير، 
لبنيات گران، برنج ايرانى كيلويى 18هزار تومانى(در 
خرده فروشى ها)، سكه 2ميليون و500هزار تومانى، 
گرانى كاالها ومحصوالت مختلــف از جمله لوازم 
خانگى، خودرو،مسكن، پوشاك و... نشان مى دهد 
كه هيچ سازمان ودستگاه نظارتى، ديگر توان مقابله 
با هجمه گرانى ها را ندارد ومردم بايد به اين روند بى 

ضابطه گرانى ها عادت كنند. 
به اعتقاد نوبخت، نبايد عده اى به بهانه افزايش قيمت 
غيررســمى ارز براى كاالهايشــان افزايش قيمت 
نامتعارف در نظر بگيرند و از سويى حمايت از توليد 

داخل و مهار كردن تورم در اولويت ماست.

 كار از بايد و نبايد هاى نوبخت گذشته است 
 اگر بخشى از نابســامانى بازار به گرانى مواد اوليه 
محصــوالت توليدى برمى گردد كه متأثر  از گرانى 
ارز رســمى به 4200 تومان برمى گردد، اما عمده 
گرانى هاى اخير در واقع در «ســبد گران فروشى» 
قــرار مى گيرد در اين راســتا دولت تأكيد  دارد كه 
براى كاالهاى اساسى ارز 4200 تومانى در اختيار 
آن ها قرار داده اســت؛ بنابراين گرانى نبايد چندان 
معنادار باشد، اما جهش قيمتى دربسيارى از كاالها 
از برنج، گوشت،لوازم خانگى، خودرو، سكه... نشان 
مى دهد كه عمده تنش قيمتــى در بازار متأثر ارز 
غير رسمى اســت كه متأسفانه  يك شاخص براى 

جهش قيمت هاست. اگر صحبت از تحريم و اثرات 
آن بر بازار مى شود، بايد گفت كه تحريم ها چندين 
سال است كه وجود داشته، اما چوب تحريم فرصتى 
براى بخشى از دالالن شده اند كه با ايجاد جوروانى 
ودميــدن بر تأثيرپذيرى باالى تحريم دايم در بازار 

«بحران سازى» مى كنند. 

  انتقاد از مديريت اقتصادى كشور
در ايــن زمينه معاون اقتصادى و برنامه ريزى اتاق 
اصناف ايران با بيان اين كه تحريم ها تأثير ات روانى 
خود را در بازارهاى مختلف به همراه داشــته است 
به خبرنگار ما گفت: يكى از مســائل  اساسى كه در 
اين خصوص بايد مطرح كرد و حوزه اقتصاد كشور 
را با چالش جدى مواجه كرده عدم توجه به توليد 
كاال وارتقاى بهره ورى در كشــور است كه با توجه 
به تحريم ها وفشارهاى مختلف اين مسائل  بيشتر 

خودنمايى مى كند. 
هوشــيارفقيهى افزود: البته مقصــر اصلى در اين 
خصوص سياست گذاران كالن و مديريت اقتصادى 
كشور است كه نتوانســته اند مردم را براى شرايط 
روانى موجود وتبيين علت اين فشــارها و راه هاى 
مقابله با آن آماده كنند. وى با بيان اين كه در اين 
بخش از اقتصاد كنترل هاى دســتگاه هاى نظارتى 
نمى تواند كارساز باشد خاطرنشان كرد: به عبارتى 
دولت نمى تواند در اين شــرايط با چماق باالى سر 
بازار بايستد وسياست هاى تنبيهى و زندان وجريمه 
تعيين كند كه هم اكنون اين شيوه ها در دنيا منسوخ 
شده است. فقيهى اظهار داشت: در سال هاى گذشته 
بايد سياست تشويقى و رقابتى بخش توليد در كشور 
اجرا مى شــد تا سرمايه هاى كشور را به اين سمت 
ســوق دهد كه البته اين اتفاق مهــم رخ نداد و به 
همين علت نيز اكنون شاهد بحران هاى متعدد در 

بازارهاى مختلف هستيم. 
وى با اشاره به اين كه هم اكنون بحث عدم تعادل 
عرضه و تقاضا در تمام بازارها چالشى اساسى است، 
تصريح كرد: به عبارتى ديگر اغلب رويكرد اقتصاد 
كشور و سياســت هاى اقتصادى ما در اين سال ها 
معطوف به واردات بوده و عمالً توليد وتوليد صادرات 
گرا مهجور واقع شدند وتوليد در معادالت اقتصادى 

كشور فراموش شده است. 

معاون اقتصــادى و برنامه ريزى 
اتــاق اصناف ايــران، تحريم ها را 
بهتريــن فرصــت ونقطه عطفى 
براى كشور به منظور توجه جدى 
به توليــد داخلى ورونــق بازارها 
دانست وگفت: اگر سياست گذاران 
وتصميم گيرندگان كالن اقتصاد 
كشــور به ايــن نتيجه برســند 
كــه بهترين راه حل مشــكالت 
اقتصادى ارتقاى بهره ورى، بهبود 
فضاى رقابت، توجه به توليد داخل 
وتوسعه بخش خصوصى توانمند 
اين چهار راهكار اساسى  اســت 

مى تواند راهگشاى اقتصاد كشور و 
مديريت گرانى ها دربلند مدت باشد. وى افزود: به 
غير از اين مسائل  ما همانگونه كه در حوزه سياست 
به مردم اعتماد داريم بايد در حوزه اقتصاد نيز اين 
كار را انجام دهيم و بخش هاى مختلف اقتصاد كشور 
را به مردم بســپاريم كه دولــت هنوز اين كار را به 
صورت كلى وجدى انجام نداده است. اين كارشناس 
اقتصادى اظهارداشت: هم اكنون گفته مى شود كه 
فقط قشــر خاصى كه مورد اعتماد دولت هستند 
مى تواننــد در بخش بازار توليــد و صنعت حضور 
داشته باشند كه اين هم نتيجه نبود اعتماد به مردم 
در حوزه اقتصاد و محدوديت ها در اين زمينه است. 
وى تصريح كرد: بايد اين رويكرد تغيير كند و اقتصاد 
كشور به دست مردم سپرده شود كه اين مستلزم 

نهادسازى وتشــكل سازى دولت 
در ايــن زمينه وحمايت از بخش 
خصوصى توانمند اســت نه اين 
كه منافع گروه خاصى را در نظر 
بگيرند وتنها شعار رقابت پذيرى 

سر بدهند. 

 سهم صفر دستگاه ها در 
مقابله با گرانى ها 

يك كارشناســان اقتصادى نيز با 
بيان اين كــه نبود برنامه ريزى و 
سياســت هاى الزم در هر بخش 
اقتصادى بخصــوص بازار وضعف 
مديريــت وكنترل يكــى از داليل به هم ريختگى 
قيمت ها وگرانى در بازارهاى مختلف است كه ما اين 
موارد را در بازارهاى طال وخودرو بخوبى مشــاهده 
مى كنيم، گفت: اين مســائل  در حالى اســت كه 
تحريم ها اثر دارد، اما ايران 40سال است كه تحريم 
است و با توجه به ابالغ سياست هاى اقتصاد مقاومتى 
براى مقابله با شوك هاى خارجى وداخلى اين برنامه 
مدون به طور كامل مورد توجه دستگاه هاى اجرايى 

وعملياتى قرار نگرفته است. 
سيد كاظم دوست حسينى اظهارداشت: البته در اين 
شرايط بى برنامگى و ملتهب، مردم سعى مى كنند 
كــه ريال خود را به كاال، محصــوالت، دالر، طال و 
كاالهاى با ارزش تبديل كنند كه همين پول هاى 
سرگردان وبالتكليف تورم وگرانى ايجاد كرده ودولت 

هم برنامه اى براى مهار اين مسئله ندارد. 
وى همچنيــن برخى اتفاقــات در عرصه اقتصاد 
ماننــد ارز دونرخى را عامــل دالل بازى و رانت 
خوارى در بازارها عنوان كــرد. وى اين موارد را 
معلول بى سياســتى و عدم كنترل صحيح بازار 
دانست وگفت: هم اكنون نگرانى دولت و مجلس 
اين اســت تا در اين فضا قيمت هــا باالتر نرود و 
به همين دليل شــركت هاى توليدى را محدود 
كرده انــد تا قيمت هاى خود را افزايش ندهند كه 
اين مســئله موجب ورشكستگى توليدكنندگان 
وصنعتگران مى شــود. دوست حســينى افزود: 
بــه عبارتى هم اكنون با توجــه به وضعيت دالر 
و بالتكليفــى توليد داخلــى و افزايش بى رويه 
قيمت ها دچار سردرگمى شده اند كه اين موضوع 
بر التهاب بازارها افزوده اســت. به طور دقيق در 
اقتصاد كشور اجرا نشده و دولت، مجلس وزارت 
اقتصاد، وزارت صنعت و ساير دستگاه هاى مربوط 
هيچ برنامه واحد ومتشكلى را براى مقابله با اين 

شوك ها در نظر نگرفته اند. 

آيا مردم مستحق اين همه گرانى هستند؟ 
به هرحال موج گرانى ها صداى دادستان عمومى 
و انقالب تهران را هم درآورد وى با انتقاد شديد 
از مسئوالن گفت: استاندارد، تعزيرات، اتحاديه ها 
و وزارت صنعت و ده ها دستگاه ديگر وجود دارند، 
اما چرا بايد شــاهد اين همه گرانى باشــيم؟ آيا 
مردم واقعاً مســتحق اين همــه گرانى در حوزه 
ارز، سكه و خودرو هســتند؟ محمدباقر نوبخت 
سخنگوى دولت هم در توضيح وضعيت اخير در 
بازارهاى اقتصادى از دوربين سيما با مردم سخن 
گفت و تأكيد  كــرد: مردم بايد بدانند ما افزايش 
50 تا 60 درصــدى نرخ برخى كاالها را تكذيب 

نمى كنيم.
اما باز هــم قبول مى كنيم كه در اقتصاد كشــور 
كاســتى هايى وجود دارد كه بايــد براى رفع آن ها 
تالش كرد.گرانى هاى اخير فقير وغنى نمى شناسد، 
اما فشــار آن برگرده محرومان سنگينى مى كند و 
تنها نبايد به اين جمله بسنده نكنيم كه «بايد براى 
رفع آن ها تالش كرد» زيرا پاسخ قانع كننده اى براى 

مردم نيست.

كارشناسان در گفت و گو با قدس سياست گذاران و مديران اقتصادى را مقصر اصلى بحران قيمت ها مى دانند

گرانى هاى فرسايشى پايان مى يابد؟

 رئيس جمهور 
خواسته كه همه 

دستگاه هاى مربوط 
به موضوع گرانى 

ورود كنند. از سوى 
ديگر  اجناسى كه 

در انبار مانده به 
سرعت در اختيار 

مردم قرار گيرد

بــــــــرش
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وزارت کشــور ســهم بیمه کولبران را پرداخت نمی کند خانه ملت: رســول خضری؛ عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با انتقاد از قطع بیمه کولبران، گفت: بیمه کولبران مصوبه دولت بود و 
جای تأســف دارد که دولت مصوبات خود را هم اجرایی نمی کند. بنابراین بی ثباتی ها درسیاســت های مورد نظر برای حل مشــکل کولبران بویژه بیمه، بزرگ ترین ضربه به سیاست های اصل سوم قانون 

اساسی است. طبق این اصل همه آحاد جامعه باید از مسکن، شغل، بیمه، بهداشت و درمان و آموزش و پرورش برخوردار باشند.
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یادداشت
میثم مهدیار/ معاون پژوهشی پژوهشکده فرهنگ و هنر اسالمی

 عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی:

ساختار سازمان میراث فرهنگی باید تغییر کند

گفتوگو

 جامعه/ مریم آزاد   وجود ضعف هایی در ســاختار و بدنه 
سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سبب شده 

چاره ای جز ایجاد تحوالت در ساختار این نهاد باقی نماند.
نصراهلل پژمان فر، عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای 
اســامی با تأیید همیــن مقوله می گوید: طی بررســی های 
کارشناسی به این نتیجه رسیدیم که اصاحات سازمان میراث 
فرهنگی میسر نیست و باید ساختارش تغییر کند. چنانچه این 
مهم با موفقیت محقق شود، ضمن تحولی اساسی در سازمان 
مزبور، شــاهد نتایج مؤثری خواهیم بود و البته این به معنای 
این نیســت که دیگر اقداماتی برای آینده نداشته باشیم بلکه 
به این تعبیر اســت که برای انجام اصاحات مورد نظر باید از 

ظرفیت هایی در ساختار این مجموعه کمک بگیریم.
وی ادامه می دهد: از اشکال های اساسی سازمان حتی در همین 
دولت که نگاه جدی تری نسبت به ظرفیت های این حوزه داشته 
بی ثباتی مدیریتی بوده اســت، چنان که به طور میانگین هر 

9 ماه یک بار شــاهد تغییراتی دراین ســطح بوده ایم؛ البته در 
برخی شهرســتان ها این تحوالت حتی در کمتر از چهار ماه از 
تصدی پست ها دیده می شــود. به هر حال این مقوله حکایت 
از آن دارد که نگاه به مجموعه ســازمان میراث فرهنگی کشور 
به گونه ای بوده که حوزه یادشده به عنوان حیات خلوتی برای 
جریان های مختلف باشد. چنان که در پی این رویه و به دلیل 
نبود نظارت های کافی شــاهد اتفاقات ناخوشایندی در عرصه 
میراث فرهنگی کشور بوده ایم که البته زیان های فراوانی را نیز 
همراه داشــته است. به هر روی با این بی ثباتی مدیریتی بنایی 
برای انجام وظایف نبوده بلکه شرایطی وجود داشته که عده ای 
از فرصت هایی بهره مند شوند که نتیجه این قضیه نیز مشخص 

است. 
این نماینده خانه ملت تأکید می کند: با بهره گیری از ظرفیت های 
گردشگری این سازمان می توان از آن به عنوان جایگزین نفت 
منتفع شد، چرا که با وجود شرایط فعلی نیز درآمد قابل توجهی 

در حدود 2 میلیارد دالر نصیب کشور می شود.
همچنین با رفع ســوء مدیریت می تــوان تنها درحوزه صنایع 
دستی درآمدی افزون بر 5 میلیارد دالر کسب کرد. به هر حال 
گرچه می توان بخشی از اقتصاد کشور را برپایه مجموعه میراث 
فرهنگــی پی ریزی کرد، اما نه با وضعیت و شــرایطی که این 

دستگاه دارد. 
امروز وضعیت این مجموعه نابسامان است، چنان که برندی در 
این عرصه وجود ندارد؛ درصورتی که در کشورهای دنیا هرشهر 
و روستایی در این مقوله دارای برند خاص هستند، زیرا این امر 
دارای آثار فرهنگی اجتماعی و اقتصادی اســت. درحالی که ما 

هیچ فعالیتی در این عرصه نداشــته ایم به طوری که کانشهر 
مشــهد که بزرگ ترین شهر ســیاحتی – زیارتی ما محسوب 
می شــود بجز همان اقام کشــاورزی متعارف نظیر زرشک و 
زعفران هیچ برندی ندارد و این قابل دفاع نیســت؛ درحالی که 
پیش از این و در طول تاریخ صنایعی همانند حجاری به عنوان 

برند مرتبط با این خطه شناخته می شده است.
این نماینده مردم درخصوص روند تحقق این تحوالت تصریح 
می کند: تشکیل وزارت گردشــگری درحال طی کردن مسیر 
خود است؛ البته پیش از این الیحه یادشده به صحن علنی آمد و 
ایرادی بر این موضوع وارد شد که گرچه این ایرادها به واقع وارد 
نبود اما ناگزیر شدیم در کمیسیون فرهنگی  جلسه ای در این 
موضوع برای رفع و اصاح آن برگزار کنیم؛ البته جلسه ای نهایی 
نیز در اواخر هفته خواهیم داشــت به این ترتیب با تبصره ای 
که ذیل پیشــنهاد قانونی می آید نگرانی های مورد نظر را رفع 
خواهیــم کرد، به طوری که پس از طی روند نهایی شــدن در 
مجلس بتوانیم آن را به شورای نگهبان ارسال کنیم.به هر حال 
تاش می کنیم قبل از 6 ماهه دوم ســال این موضوع را نهایی 
کنیم و سرانجام در همین دوره مجلس شورای اسامی زمینه 

برای تشکیل وزارت گردشگری فراهم شود.
وی ادامه می دهد: بشدت با تفکیک ارکان این مجموعه مخالفم؛ 
زیرا پیش از این منطقی باعث شده که این اجزا در کنار هم قرار 
بگیرد، منتهی این عوامل در ســاختاری متزلزل و ضعیف قرار 
گرفته انــد که توانایی انجام امور را ندارند؛ بنابراین اگر در قالب 
وزارتخانه باشند بخش عمده ای از تردیدها و نگرانی ها نسبت به 

عملکرد سازمان رفع خواهد شد.

قدس در گفت و گو با کارشناسان موضوع تشکیل یک وزارتخانه را بررسی می کند

میراث فرهنگی و صنایع دستی فرزندان ناتنی وزارت گردشگری
خبر

 جامعــه/ محبوبه علی پور  اواســط 
اردیبهشــت ماه ســال جاری درحالی که 
انتظــار می  رفت طــرح تشــکیل وزارت 
گردشگری با سرعت بیشتری مراحل پایانی 
خود را در صحن مجلس طی کند، اما در 
نهایت کلیات این طرح با 63 رأی مخالف 
در برابر 139 رأی موافق به تصویب نرسید. 
با این حال نمایندگان موافق این طرح بار 
دیگــر در نظر دارند در روزهای پایانی این 
هفته درمجلس شورای اســامی با ارایه 
تبصره ای ذیل پیشنهاد قانونی نگرانی های 
مورد نظر را رفــع و گام های الزم را برای 
تبدیل این سازمان به وزارتخانه بردارند. اما 
نکته مغفول مانده سهم اندکی است که به 
باور برخی از فعاالن صنایع دستی و میراث 

فرهنگی برای آن دیده شده است.

 دغدغه های پیوسته فرزندان ناتنی 
یک مجموعه

گرچه ساختار فعلی میراث فرهنگی کشور 
متکی بر سه رکن میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری است، اما سال هاست 
که فعاالن بخش صنایع دســتی و میراث 
فرهنگی خود را در سیاست گذاری های این 
مجموعه بی پناه و زیانده دانسته و با  تردید 

به تغییرات نگاه می کنند. 
نیما ذاکری سعید، 
فعال صنایع دستی 
دراین باره می گوید: 
اطاعــات  هنــوز 
مطرح شده چندان 

شفاف و کافی نیست و گویا برنامه ای برای 
مجموعه های یادشده در نظر نگرفته اند.به 
هرحال اگر قرار است که در ساختار نوین 
نیز جایگاه و ساختار مشخصی برای ارکان 
ســازمان میراث فرهنگی وجود نداشته و 
همچنان بخش گردشگری به عنوان عنصر 
کلیدی و جدی تلقی شود، پس بهتر است 
این مجموعه با همین رویه به فعالیت خود 

ادامه بدهد. 
دیگر  فرقانی  فرید 
فعال این حوزه نیز 
اظهار می کند:گرچه 
ایــن  امیدواریــم 
ثمرات  تغییــرات 

مثبتی داشته باشد، اما همچنان تضمینی 
وجود ندارد که اگر مجموعه سازمان میراث 
فرهنگی وزارتخانه شود، شرایط نهادهای 
زیر مجموعه همانند صنایع دســتی بهتر 
از گذشته شود چراکه حوزه صنایع دستی 
در این سازمان همیشه همانند بچه یتیمی 
بوده و سرمایه ها وظرفیت ها نصیب دیگر 
بخش ها شده است زیرا متولیان امر برای 
این عرصــه جایگاه شایســته ای در نظر 

نگرفته اند.

 تالش برای اجرای تحوالتی ناگزیر
در نشســت شــانزدهم فروردین 13۸5 
شورای عالی اداری کشور سازمان صنایع 
دستی کشــور را از وزارت صنایع و معادن 
با تمامــی اختیارات، تعهــدات، امکانات، 
نیروی انســانی و غیره جدا و به ســازمان 
میراث فرهنگی و گردشگری الحاق نمود 
تا این سازمان تحت عنوان »سازمان میراث 
فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری« به 

فعالیت خود ادامه دهد.
حال پس از گذشت 12 سال قرار است این 
ســازمان در صورت رای مثبت نمایندگان 
ملت در قالب یک وزارتخانه مســتقل کار 

خود را ادامه دهد.موضوعی که بنابر اعتقاد 
برخی از  صاحب نظران حرکت فرخنده ای 
در مجموعه ســازمان میــراث فرهنگی 

محسوب می شود.
مجدالدین رحیمی، 
ارشد  کارشــناس 
احیای  و  مرمــت 
تاریخی  بافت های 
نیز تصریح می کند: 

طی سال ها و در دولت های مختلف سازمان 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری 
تبدیل به پاتوق سیاسی شده است. در واقع 
هرگاه سیاسیون جایی برای حضور نداشتند 
به بدنه سازمان یادشده وارد می شدند. به 
هرحال همواره آرزوهای فعاالن این عرصه 
اصاح ساختار این تشکیات بوده؛ مشروط 
بر اینکه تغییرات به گونه ای صورت بگیرد 

که شرایط از وضعیت فعلی بدتر نشود.
افشــاری،  علیرضا 
دبیــرکل شــبکه 
میراثی  سمن های 
اســتان تهران نیز 
با انتقاد از وضعیت 

موجــود می گوید: در حــال حاضر ارکان 
ســازمان میراث فرهنگی هیچ جایگاهی 
ندارند. در واقع وقتی کسانی از حوزه های 
دیگر پست های مدیریتی این حوزه را در 
اختیار می گیرند، این خود گواه این است 
که فاقد کمترین جایگاه از ســوی دولت 
است. چنانکه شنیده می شود گاه افرادی 
که از دســتگاه های دیگر اخراج شــده اند 
در ســازمان میراث فرهنگی پســت های 
مدیریتی گرفته اند. این درحالی است که 
مدیران یاد شــده نه تنها تخصصی ندارند 
که نسبت به مســائل نیز دلسوزی کافی 
نشــان نمی دهند. چنانکه حتی برای حل 
مسائل به گفت و گو با صاحبنظران رغبتی 
ندارند و بدنه ســازمان نیز ناامیدند چراکه 
انگیزه ای برای ارتقا ندارند. به هر حال شاید 
تشــکیل وزارت گردشگری راهکار اصولی 
نباشد، اما درشــرایط فعلی به طور حتم 
ناگزیرترین راه اســت.  وی تأکید می کند: 
گرچــه این احتمال که با تغییر ســاختار 
جایگاه گردشــگری نسبت به سایر ارکان 
تقویت شود فراوان است، اما از آنجاکه در 
ساختارجدید وزیر متبوع ناگزیر است برای 
جلب اعتماد نمایندگان مجلس برنامه هایی 
را ارائــه کند به طور قطع ایــن برنامه ها 
بایــد حداقل اســتانداردها را رعایت کند. 
همچنین اگر نقطه توجه مدیران مجموعه 
به گردشگری باشد برای موفقیت در این 
عرصه ناچارند حوزه های میراث فرهنگی 
وصنایع دستی را نیز جدی بگیرند که این 
موضوع به بهبود این حوزه ها ختم خواهد 
شد زیرا محوطه های تاریخی و آثار فرهنگی 

باید در شأن گردشگری باشد. همچنین در 
فضاهای یاد شده و با نّیت توسعه صنعت 
گردشگری پایدار دیگر نمی توانند صنایع 
دســتی تقلبی و چینی را به گردشگران 
عرضه کنند. افشــاری در ادامه می افزاید : 
برخی معتقدند با تشکیل وزارت یادشده 
منافع نمایندگان مجلس حفظ می شــود 
که در پاسخ باید گفت در حال حاضر نیز 
افــرادی که به دنبــال زد و بند و منافعی 
هستند در اســتان های خود همین نفوذ 
و اثرگذاری را دارند زیرا وقتی ســازمانی 
بسته بوده و اهل پاسخگویی نیست بهتر 
می توان با آن زد و بند کرد. حال آنکه اگر 
تحوالت منجر به شفافیت بیشتر امور شود 
می توان وضعیت ایــن زدوبندها را رصد و 
کنترل کرد. به هرحال با تشکیل وزارتخانه، 
تعیین بودجه های مشخص و نظارت کافی 
نگاه ها به مجموعه یادشده تغییر می کند که 

می تواند پیامدهای مثبتی داشته باشد.

 تالشی همسو برای توسعه پایدار
با طرح تشکیل وزارت گردشگری برخی از 
تفکیک ارکان این مجموعه می گویند، اما 
آیا ایــن امر می تواند جایگاه مطلوبی برای 
حوزه های میراث فرهنگی و صنایع دستی 

فراهم کند؟
ذاکری سعید در پاسخ می گوید: از همان 
سالی که مقوله ادغام این مجموعه ها مطرح 
و به اجرا درآمد، گردشــگری حق میراث 
فرهنگی و صنایع دستی را خورده چراکه 
البی های خاص خودش را دارد. چنانکه در 
مقوله تشکیل وزارت گردشگری در مجلس 
هم می بینیم که حرفی از جایگاه میراث یا 
صنایع دستی نیست. همچنین یک درصد 
از بودجه هایی که به گردشگری اختصاص 
یافته تا امروز نصیب صنایع دستی نشده 
و حتــی فضاهایی که پیــش از ادغام در 
اختیار صنایع دستی بوده از سوی مجموعه 

گردشگری به تاراج رفته است. 
بنابراین با وجود اهمیتی که به گردشگری 
داده می شود اگر این حوزه از بدنه سازمان 
هم جداشــود، تأثیری نخواهد داشــت.  
مجدالدین رحیمی نیز با اشــاره به اینکه 
در روند تحقق این هدف همه گروه ها باید 
دســتگیری کنند نه مچ گیری می افزاید: 
مسئله ناکارآمدی ادغام این مجموعه از این 
موضوع ایجاد شده که برخی به رسالت این 
سازمان توجه داشتند چنانکه در نشستی 
که سال ها پیش در ایکوموس برگزار شد، 
حاضران پیشــنهاد دادند چون رســالت 
میراث فرهنگی و محیط زیست صیانتی 
است این دوبخش ادغام می شد نتایج بهتر 
بود. به هرحال گرچه گردشگری عنصری 
اقتصادی و کمی گرا محســوب می شود، 
اما در کنار سایر ارکان این مجموعه یعنی 

میراث فرهنگی وصنایع دستی می تواند با 
سهولت بیشــتری رونق یافته و به نتیجه 
برســد.  به هر حال با نگاه خوشبینانه به 
مقوله شــکل گیری وزارت گردشگری و 
فعالیت همزمان این عناصر می توان انتظار 
داشت که شــرایط مطلوبی حاصل شود 
به گونه ای که مدیرانی کارآمد بر مســند 
تصمیم سازی ها قرار بگیرند و برنامه هایی 
را با راهبرد معین و نه رفتارهای سلیقه ای 
پیش ببرنــد. همچنین با ایــن تحوالت 
اهرم های نظارتی مجلس قوی تر می شود. 
وی تأکید می کند: بــه اعتقاد من خیلی 
پیش از این باید ســاختار سازمان میراث 
فرهنگی تغییر می کرد چراکه سال هاست 
با وجــود قوانین و قواعد متعــدد در این 
حوزه این مســائل از مجموعه ستادی تا 
زیرساختارها درشهرستان ها و روستاها در 
بدنه ای یکپارچــه و در قالب کارگروه های 
دقیق و تخصصی به کارگرفته نشده است. 
از همین رو ضعــف کارگروه ها در تدوین 
چارت از مســائلی اســت که در تشکیل 
وزارت گردشگری باید به آن توجه داشت.  
به هر حال با وجود تاش هایی که از سوی 

مجلــس و دولــت در این 
می گیرد،  صــورت  قضیه 
امیدواریــم غربالگری الزم 
بــه طوری  بگیرد  صورت 
کــه ســرانجام قالبی خام 
و بی خاصیت بــه عنوان 
مطرح  وزارتخانه  چــارت 
همچنیــن  وی  نشــود. 
تغییرات  می دهــد:  ادامه 
مورد نظر بایــد به منظور 
کارشناســی  بدنه  اصاح 
تشــکیات صورت بگیرد 
کــه اصلی ترین ســرمایه 
مجموعه محسوب می شوند 
چراکه بدنه کارشناسی این 

حوزه چندان قوی نیست به این ترتیب از 
لحاظ ستادی و در مجموعه کارگروه های 
اســتانی با این کاســتی روبه رو هستیم. 
چنانکه در اکثر شهرســتان ها پست های 
سازمانی تعریف شــده و استاندارد نداریم. 
در مقوله پایگاه های میراث فرهنگی نیز با 
چالش های جدی روبه رو هستیم. بنابر این 
انتظار می رود با تشکیل وزارت گردشگری 
روند به گونه ای شکل بگیرد که شأن این 
سه محور ارزشمند میراث فرهنگی، صنایع 

دستی و گردشگری حفظ شود. 

 راهی که باید پیمود
به نظر می رسد با بررسی آنچه گفته شد 
بهتر آن اســت تا پیش از گسترده نمودن 
دایــره فعالیت این مجموعــه متولیان و 
برنامه ریزان آن بررسی الگوهای موفق آن 
در دنیا نتایج پیوستگی واحدهای همتراز و 
یا انفکاک آن از یکدیگر را بررسی کرده و از 
حضور  نخبگان، پیشکسوتان و صاحبنظران 
هر ســه مجموعه میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری به عنوان مشاور در این 
خصوص بهره گرفته و سپس کارگروه های 
تعیین شده به تدوین چارت آن اقدام کنند. 
به اعتقاد صاحبنظران چنانچه وزارتخانه ای 
شکل بگیرد که چارت تشکیاتی استاندارد 
برای آن تهیه شــود به طوری که اهداف 
و راهبــرد و بدنه کارشناســی آن به واقع 
مشــخص باشــد این امر می تواند منجر 
به تحوالت چشــمگیری در عملکرد این 

سازمان شود.

هنوز نمایندگان 
مجلس به روشنی 

جایگاهی برای 
میراث فرهنگی 
و صنایع دستی 

در ساختار وزارت 
گردشگری تعریف 
نکرده و اطالعات 

مطرح شده چندان 
شفاف و کافی 

نیست

بــــــــرش

نقش جامعه شناسان در بحران آب در ایران!
در ســال های اخیر و با برجسته شدن بحران آب در ایران هنگامی که برخی از 
جامعه شناسان وارد گفت و گو پیرامون این بحران شده اند؛یا نقش سیاست گذاران 
و مسئوالن و مدیران اجرایی را در شکل گیری این بحران مورد نقد قرار داده اند 
یا دیدگاه های تکنوکراتیک مهندســان را و یا فرهنگ مصرف مردم عادی را. اما 
آیا گفتمان های روشنفکری یا جامعه شناختی در ایران می توانند از یک موضع 
فرادســت دامن خود را از این بحران برکشــند و آیا گفتمان های حاضر جامعه 

شناسی نسبتی با ریشه ها و زمینه های تاریخی این بحران ندارند؟
با مرور برخی پژوهش های جامعه شــناختی درباره ایران در دهه های اخیر در 
می یابیم که اتفاقاً مسئله آب ) اغلب ذیل عنوان توسعه و جامعه شناسی تاریخی 
ایران( در کانون یا حاشیه توجه برخی از جامعه شناسان ایرانی و غیر ایرانی بوده 

است. 
از این رو به نظر می رسد برخاف تاش هایی که در جامعه علمی علوم اجتماعی 
در ایران برای فرافکنی بحران آب به سیاست و مدیریت و فرهنگ می شود، باید 
سهم ایجابی یا ســلبی قابل توجهی برای جامعه شناسی ایران در شکل گیری 

وضعیت بحرانی فعلی آب در ایران در نظر گرفت.
با مرور نظریات جامعه شناســی تاریخی ایران که حوزه بسیار فربهی را در حوزه 
روشــنفکری و علوم انســانی به خود اختصاص داده در مــی یابیم که یکی از 
مهمترین چارچوب های تحلیلی در این حوزه، »ایران به مثابه یک جامعه کم آب 
و خشــک« است. یکی از پر ارجاع ترین نوشته ها در این حوزه کتاب »استبداد 
شرقی« ویتفگل است. ویتفگل معتقد بود قدرت دولت هایی که بر اساس سیستم 
آبیاری مصنوعی بنا شــده، ناشی از ســازمان و اجرای عملیات وسیع اقتصادی 
و عمومی اســت، نه به خاطر مالکیت خصوصی زمین یا داشتن ارتش قوی. به 
اعتقاد ویت فوگل این قدرت، اجتناب ناپذیر است زیرا کنترل و نگهداری و فعالیت 
شبکه های آبی در صورت داشتن نیروی قوی و متمرکز حکومت مرکزی میسر 
است. چنان که می گوید: »اقتصاد بر پایه آبیاری مصنوعی پدیده الزمی است برای 
به وجود آمدن استبداد بوروکراتیکی.« به عبارت دیگر کشاورزی بر پایه تاسیسات 
مصنوعــی آبی منجر به یک نوع خاص از نظام قدرت مطلقه می شــود. این نوع 
قدرت مطلق و همه گیر که به وسیله دولت اجرا می شود از هر نیروی دیگری در 

جامعه قوی تر است.
کاتوزیان نیز اشــاره می کند که فقر طبیعت از یک ســو ســبب پراکندگي و 
جدا افتادگي واحد هاي کار و زندگي اجتماعي )روســتا ها( از یکدیگر شــده و از 
سوي دیگر موجبات ضعف قدرت اقتصادي و نظامي این واحدها را فراهم ساخته 
است. در نتیجه با دسترسي نیروي نظامي قوي ومتحرک )که عموماً ایات بودند( 
برمازاد تولید واحدهاي جدا افتاده، زمینه هاي شکل گیري استبداد سیاسي فراهم 

شد. 
در واقع بی آب و پراکنده بودن روستاهای ایرانی سبب عدم شکل گیری طبقات 
مالک و نیز دولت های متکی به طبقات گردیده و از همین جهت دولت هایی به 
دور از اتکا به طبقات مستقل، دولت ها و حکومت هایی خودکامه می شدند. شبیه 

این ادبیات در آثار آبراهامیان، بشیریه، علمداری، زیباکام و... تکرار شده است.
در این نگاه ها کم آبی باعث شــکل گیری اســتبداد سیاسی و رذایل اجتماعی 
همچون تک روی، خشونت طلبی ، فقدان مدارا و تزویر و ریا در میان مردم ایران 
شده است. این چارچوب نظری سبب شده است که فرهنگ و سنت های تاریخی 
مردم ایران با عنوان »اســتبدادزدگی« نفی و طرد شود و هیچ امکانی برای خرد 
و تجربه و دانش های ضمنی ایرانیان در نظر گرفته نشود و فرهنگ و سنت های 
تاریخی ایران سراسر ضد توسعه تلقی شوند که چاره ای جز کنار گذاشتن آن ها 

نیست. 
از بین رفتن مدیریت سنتی و بومی توزیع آب) همچون کاریز و قنات و واره و ...( 
که با طبیعت ایران همسازبوده یکی از عمده دالئل بحران فعلی آب در ایران است؛ 
اهمیت این چارچوب های نظری فهمیده می شــود. در واقع این چارچوب های 
مفهومی با از بین بردن دانش ها و فناوری های بومی تاریخی و همساز با طبیعت 
و اقلیم ایران خود نقش بســیار عمده ای در بحران فعلی آب دارند و فرا فکنی 
این بحران به عاملیت های دیگر از سوی جامعه شناسان نمی تواند از مسئولیت 

تاریخی برخی گرایش های نظری غالب در این حوزه علمی در ایران بکاهد.

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی:
راه اندازی اورژانس اجتماعی، 
یعنی بی اعتمادی به مدارس 
ایســنا: رئیــس انجمن مــددکاران 
اجتماعی گفــت: به جــای راه اندازی 
اورژانس اجتماعی در آموزش و پرورش 
که ســبب بــی اعتمادی بــه مدارس 
می شــود، باید زمینه حضور مددکاران 
اجتماعی را در مدارس فراهم کنیم. سید 
حسن موسوی چلک گفت: با توجه به 

اتفاقاتی که چندی پیش برای دانش آموزان یکی از مدارس رخ داد، مسئله وجود 
آسیب های اجتماعی در آموزش و پرورش برای خانواده ها و مسئوالن و اندیشیدن 
راه چاره ای برای کاهش آسیب در مدارس جدی تر شد و در همین راستا برخی 
از مسئوالن به فکر راه اندازی اورژانس اجتماعی در آموزش و پرورش افتادند، این 
در حالی است که این وزارتخانه اورژانس نمی خواهد و نباید یک اتفاق را به کل 
مدارس جامعه تعمیم داد. چلک تصریح کرد: اینکه بخواهیم در آموزش و پرورش 
اورژانس اجتماعی راه بیندازیم، تأیید کانون آسیب خیز بودن مدارس و آموزش و 
پرورش است که امری اشتباه است و افرادی که این برنامه ها را دنبال می کنند به 

فکر تخریب آموزش و پرورش هستند.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت:
مصرف لبنیات پرچرب 

مورد تأیید وزارت بهداشت نیست
فارس: مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه با مصرف 
محصوالت لبنی سنتی و غیر پاستوریزه احتمال ابتا به تب مالت وجود دارد، گفت: 

مردم باید توجه کنند که لبنیات پاستوریزه و کم چرب استفاده کنند.
زهرا عبداللهی درخصوص لبنیات سنتی گفت: وزارتخانه توصیه می کند مردم از 
شــیر و لبنیات کم چرب یعنی کمتر از 2/5 درصد چربی استفاده کنند و چون 
چربی محصوالت لبنی سنتی، حیوانی است و باعث اضافه وزن، چاقی، چربی خون 
و بیماری  های قلبی عروقی می  شود، توصیه نمی شود. وی افزود: لبنیات سنتی غیر 
پاستوریزه مورد تأیید وزارت بهداشت نیست و متأسفانه به علت مصرف این نوع 

لبنیات در دو سال اخیر با افزایش موارد تب مالت در کشور روبه رو شده ایم.

سازمان بهزیستی کشور اعالم کرد
نرخ شهریه مهد کودک ها در سال ۹۷ 

تســنیم: رئیس ســازمان بهزیستی 
کشور در بخشنامه ای اعام کرد: شهریه 
مهدهای کودک یک ستاره 1۰ درصد، 
دو ســتاره 2۰ درصد، ســه ستاره 3۰ 
درصد و چهار ســتاره ۴۰ درصد بیش 
از شهریه پایه در نظر گرفته شده است. 
براســاس اباغیه انوشــیروان محسنی 

بندپی شــهریه اباغی از ابتدای اردیبهشــت ماه قابلیت اجرا دارد و این شهریه 
بدون احتساب هزینه تغذیه )صبحانه و ناهار( است. در صورت ارائه تغذیه ناهار و 
صبحانه توسط مهدکودک، مجموع هزینه آن نباید بیش از 95۰ هزار ریال بیشتر 
باشد.همچنین تهیه میان وعده بر عهده والدین و تهیه و تأمین لوازم بهداشتی 
مصـــرفی مهدکودک مانند مایع دسـتشویی و دسـتمال کاغذی به عهده مهد 
کودک و تهیه نوشــت افزار مورد نیاز کودک بر عهده والدین است. براساس این 
اباغیه شــهریه هر ساعت اضافه فعالیت مهدکودک در هر گروه سنی از طریق 
زیر محاسبه خواهد شد: شهریه ماهیـــانه هر کودک در هر گروه سنی تقسیم 
بر ساعت فعـــالیت عادی مهـد کودک در طول یک ماه برای همان گروه سنی 
)ســـاعت فعالیت عادی مهـدکودک تمام وقت 192، نیمـه وقت 96، شـبانه یا 
شبانه روزی براساس هشت ساعت نگهداری کودک 192 ساعت( می شود. هزینه 
سـرویس ایاب و ذهاب کودکان با توافق والـدین و مهـدکودک به طور جـداگانه 

اخـذ خواهـد شـد. 

خبر

مرکز ملی فضای مجازی کشور 
اعالم کرد

تلگرام طی 3 ماه
۷65 پله سقوط کرد

 جامعه: معاون محتوای مرکز ملی فضای 
مجازی از آخرین تغییــرات رتبه 3 دامنه 

اصلی تلگرام پس از فیلتر خبر داد.
امیــر خوراکیــان گفت: بررســی ترافیک 
دامنه هــای پیام رســان تلگرام بر اســاس 
آمــار رتبه بندی ترافیک الکســا در ســه 
 ماه گذشــته نشــان می دهد کــه دامنه 
Telegram.org مربوط به تلگرام وب  با 
 t.me ،3۰۰ 33 رتبه کاهــش دارای رتبه
 بــا 11۴ رتبه کاهــش دارای رتبه 6۰۰ و 
telegram.me بــا 765 رتبه کاهش 
دارای رتبــه 232۸ در ترافیــک جهانــی 
شده اند. به گزارش روابط عمومی مرکز ملی 
telegram. فضای مجازی کشور دامنه

me که به نرم افزار موبایلی تلگرام اختصاص 
داشته و از زمان رصد آن، رتبه 173 هزارمی 
جهان را در ســال 2۰15 داشته است، در 
مدت سه سال به رتبه 152۰ ارتقا پیدا کرده 
بود اما با مسدودســازی تلگرام در ایران در 
11 اردیبهشت، میزان بازدید و ارجاع به این 
دامنه ها با شیب بیشتری کاهش پیداکرده 
و به رتبه پایین تــر از 232۸ در 19 خرداد 
رسیده است. وی افزود: در مقایسه آمار رتبه 
جهانی الکسا، پیام رســان های داخلی روند 
رشد بسیار پرشــتاب تری نسبت به تلگرام 
در آغاز فعالیت داشته اند که نشان از اقبال 

کاربران به این خدمت بومی است.
خوراکیان اظهار امیــدواری کرد:با فرصتی 
کــه کاربــران ایرانــی بــه ارائه کنندگان 
خدمات داخلی خواهنــد داد، زمینه ایجاد 
زیرســاخت های ملی و بومی برای کشــور 

فراهم خواهند شد.

معاون محیط طبیعی سازمان 
حفاظت محیط زیست بیان کرد

نرخ شکار برای شکارچیان 
داخلی و خارجی 

ایلنا: معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت 
محیط زیست گفت: قوانین شکار و صید از 
سال 1372 جریمه هایش تغییر نکرده بود و 
بعضــی از جریمه ها 1۰ هزار تومان بود، اما 
آن ها را روزآمد کردیم. حمید ظهرابی با بیان 
اینکه پروانه شــکار با سه نرخ عرضه شده 
است، گفت: یک نرخ برای خارجی ها، یکی 
برای داخلی ها که به قیمت 1۰ درصد افراد 
خارجی است و دیگری 2۰ درصد سهمیه 
پروانه شکار اســت که به قیمت 6۰۰ هزار 
تومان تا یک میلیون تومان به جوامع محلی 
اختصاص پیدا کرده است تا همه شکارچیان 
از منافع شــکار بهره مند شوند. وی گفت: 
اینکه گفته می شود سازمان محیط زیست 
برای مدت پنج ســال شکار را ممنوع کرده 
بود، نادرست است. فرصتی در سال 1393 
و 139۴ به مناطق داده شــد، اما در ســال 
1395 در قرق هــا پروانــه شــکار ویژه در 
قرق های اختصاصی صادر شد. البته خارج 
از مناطق بود و در قرق های اختصاصی که 

رشد جمعیت داشتیم.

عضو کمیسیون آموزش مجلس 
خبر داد

پاداش 6۰۰ میلیون  تومانی 
برای بعضی بازنشستگان!

فارس: عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات 
مجلس با بیان اینکه برخــی وزارتخانه ها 
پاداش پایان خدمــت 5۰۰، 6۰۰ میلیون 
تومان دارند، گفت: پــاداش پایان خدمت 
فرهنگیان، 5۰، 6۰ میلیون تومان اســت، 
ولــی همین مقدار هم بــا تأخیر پرداخت 
می شود. حجت االسام والمسلمین علیرضا 
ســلیمی اظهار کرد: پاداش پایان خدمت 
یعنی روزی که خدمت تمام شــد باید به 
بازنشسته، شیرینی داده شود و این موضوع 

قانون است و باید به قانون عمل شود.
وی ادامــه داد: پاداش پایان خدمت بدهی 
دولت اســت و دولت باید سریع تر این ها را 
ســامان دهد تا یک عــده از این نمد برای 
خودشــان کاه نبافند. وی بــا بیان اینکه 
برخــی وزارتخانه ها پــاداش پایان خدمت 
5۰۰، 6۰۰ میلیــون تومــان دارند، گفت: 
پاداش پایان خدمــت فرهنگیان، 5۰، 6۰ 
میلیون تومان است ولی همین مقدار هم 
با تأخیر پرداخت می شــود که باید وزارت 
آموزش و پرورش تاش کند پاداش پایان 
خدمت فرهنگیان ســریع تر پرداخت شده 
و آن ها با طیب خاطــر و خاطره خوش از 

وزارت آموزش و پرورش بازنشسته شوند.
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روزنامـه صبـح ايـران

نبود بازار فروش و صادرات مهم ترين چالش صنايع دستى  تهران- قدس: دبيركل مجمع هنرمندان صنايع دستى كشور كمبود بازار فروش و نبود صادرات صنايع دستى را مهم ترين چالش اين 
حوزه دانست. على بختيارى در جلسه اى با رئيس مجلس شوراى اسالمى مبنى بر حمايت بيشتر از صنايع دستى اشاره كرد و افزود: در اين نشست در خصوص بيمه هنرمندان، ماليات بر ارزش افزوده در فرش 

دستبافت و صنايع دستى صحبت شد كه قول مساعدى در اين زمينه ارائه شد تا هنرمندان و آثار آن ها مورد حمايت قرار گيرند. 

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

آيين ها و آداب و  با   قدس  عيد فطر 
رسوم زيبايش بار ديگر سفره خود را بر 
سرزمين سيستان و بلوچستان پهن كرد 
تا هر نفر به اندازه نيازش از اين ضيافت 
الهى بهره مند و برخوردار 

شود. 

 اطعام نيازمندان
يــك محقق و پژوهشــگر 
سيســتان در ايــن بــاره 
مى گويد: يكــى از آداب و 
رسوم مردم سيستان بويژه 
درروســتاها آماده ســازى 
خمير توســط زنــان براى 
پخت نان بــا تنور هيزمى 
و كلوچــه خرمايى محلى 

است.
مى افزايد:  جهانتاب  محمد 
در ايــن روز زنان شــادى كنان با تهيه 
كلوچه و پخت غذاى محلى سفره خود 
را در كنار خانواده براى اطعام نيازمندان 

و فقرا پهن مى كنند. 
وى عنــوان مى كنــد: قربانى كردن دام 
يا حتى يك مــرغ زنده در بين مردم از 
جايگاه ويژه اى برخوردار است به طورى 
كه مردم معتقدند بعد از يك ماه بندگى 
و تطهيــر در درگاه الهى بايد با ريختن 
خــون، اين ميهمانى را بــه پايان برد تا 

از شر شيطان و هواى نفس دور ماند. 

 دوختن كيسه بركت 
وى مى افزايد: كيســه بركت نيز از ديگر 
رسوم مردم است كه در منطقه سيستان 

وجود دارد به طورى كه بزرگان روســتا 
چه مرد و چه زن با دوختن يك كيســه 
به جمع آورى نــذورات، كفاره و فطريه 
مردم مشغول مى شــوند كه آن ها را در 

اختيار فقرا و نيازمندان قرار دهند. 
وى اظهار مى كنــد: همچنين عده اى با 
تهيه و بســته بندى آجيل مشكل گشا 
بعد از نماز مغرب روز عيد به قصد نيت 
و طلب حاجت به مسجد مى روند و پس 
از اقامه نماز مغــرب بين زنان نمازگزار 

تقسيم مى كنند. 
جهانتــاب افزود: مردمان سيســتان در 
اين روز بعد از خواندن نماز صبح حمام 
مى روند و لباس نو با رنگ هاى روشن بر 
تن مى كننــد به طورى كه معتقدند كه 
در يك ماه رمضان با زدودن تيرگى ها به 

استقبال عيد فطر بايد رفت. 

 آداب عيد در بلوچستان 
عيــد فطر نيز در بيــن مردمان جنوبى 
سيســتان و بلوچستان از جايگاه بااليى 
برخوردار اســت به طورى كه قوم بلوچ 
و برادران اهل ســنت اين عيد را يكى از 
اعياد بزرگ اسالم مى دانند و سه روز به 

جشن و شادمانى مى پردازند. 
همه ساله در آستانه عيد سعيد فطر بويژه 
در بخش پوشاك زنان، مشترى هاى اين 
بازار تا پنج برابر در مقايســه با روزهاى 

عادى افزايش مى يابد. 
زنان بلوچ با خريد و تهيه «زى آســتون» 
در انواع طرح ها و رنگ هاى مختلف كه 
از جمله گران تريــن آن ها را طرح «كوه 
تفتان» و «فنوج »شــامل مى شود براى 

زينــت لباس ها در عيد فطر اســتفاده 
مى كنند.

 قربانى دادن
همزمــان بــا فرارســيدن عيــد فطر 
مردان،زنــان و كودكان بلــوچ با بر تن 
كردن لباس نو و سفيد رنگ به استقبال 
عيــد فطر مى روند، زيرا اعتقاد دارند كه 
پوشــيدن بهترين لباس و معطر كردن 

آن مستحب است و ثواب دارد.
 پس از بر پايى نماز عيد فطر در ســنت 
ديرينه مردم بلوچ قربانى كردن از جمله 
رســومى اســت كه اعضاى خانواده در 
خانه ريش ســفيدان جمع مى شــوند و 
بــزرگ خاندان ضمــن قربانى كردن از 

آن ها ميزبانى مى كند.

 مراسم حنابندان
يكــى از آداب عيد ســعيد فطر در ديار 
بلوچســتان، برگزارى مراسم حنابندان 
بانوان اســت با اين توصيف كه در شب 
پايانى ماه مبــارك رمضان زنان بلوچ با 
تهيه و آماده ســازى حنا، خود را براى 
شــركت در مراســم حنابنــدان آماده 

مى كنند.
در مراســم حنابندان زنان و دختران به 
وســيله حنا دستان خود را با نقش هاى 

مختلف و زيبا مى آرايند.

 طلب بخشش و حالليت
در صبــح روز عيد فطر مــردان بلوچ با 
ظاهرى آراسته جهت اقامه نماز جماعت 
به عيــدگاه مى روند و پس از پايان نماز 

عيد فطــر، نمازگــزاران همديگر را در 
آغوش مى گيرند و اگر كسى را رنجيده 
باشند طلب بخشش و حالليت مى كنند.
مردم بلوچستان معتقدند كه اگر كسى 
در طول ســال مرتكب خطايى شــده و 
كســى را رنجيده باشد با طلب حالليت 
در عيد فطر در پيشــگاه خداوند متعال 

بخشيده خواهد شد.
در بلوچستان بانوان نمى توانند در نماز 
عيد شــركت كنند و معمــوالً در خانه 
مى مانند و زمينه پذيرايى از مردان خود 

و ميهمانان را فراهم مى كنند.
پــس از رفتن مــردان و كــودكان به 
عيــد گاه، زنان با پوشــيدن لباس نو و 
آراســتن خود با زيــورآالت و همچنين 
آماده كردن غذاهاى خوشــمزه چشــم 
انتظار مى مانند تا از آنان پذيرايى كنند 

و حالليت بطلبند.
كــودكان نيز در عيد فطــر از بزرگترها 
عيــدى مى گيرند و اوقات خوشــى را 

سپرى مى كنند.
معموالً در بلوچســتان ســه روز را پس 
از مــاه مبارك رمضان بــراى عيد فطر 
در نظر مى گيرند و اگر كســى نتوانست 
اقــوام و آشــنايان خــود را در روز اول 
عيد مالقات كند، بــراى تبريك گويى 
وحالليت طلبى تا سه روز فرصت دارد.

در ايام عيد فطر، مردم بلوچستان كسب 
و كار خــود را تعطيل مى كنند و به ديد 
و بازديد از بزرگ ترها و عيادت بيماران 
مى پردازند و اگر فردى از نزديكان خود 
را از دست داده باشند، براى دلدارى به 

بازماندگان وى به منزلشان مى روند.

مسلمانان اهل سنت و تشيع براى برپايى جشن عيد آماده مى شوند

رمضان و بركت سفره فطر در سيستان و بلوچستان 

محققان كردستانى به 12 يافته تحقيقاتى كشاورزى 
دست يافتند

ســنندج- ايرنا: رئيس مركز تحقيقات 
و آمــوزش كشــاورزى و منابــع طبيعى 
كردســتان گفت: محققان اين مركز سال 
گذشــته به 12 يافته جديد تحقيقاتى در 
زير بخش هاى كشاورزى اين استان دست 

يافتند.
محمدحســين ســدرى اظهار داشت: اين 
يافته ها در بخش هــاى دامدارى، پرورش 
زنبور عســل، زراعت، منابع طبيعى و مراتع اســت. وى افزود: چهار مورد از اين 
يافته هــاى تحقيقاتى در مورد راه هاى پرورش «بز مرُخز» كردســتان از گونه هاى 
دامى و نژادهاى حفاظت شــده اين استان، است. سدرى ديگر يافته هاى محققان 
را شــامل ســه يافته در زمينه پرورش زنبور عســل، چهار مورد تعيين اهداف و 
طرح هاى توسعه دامدارى سنتى در استان و معرفى رقم گندم نان پرآو برشمرد.

200 تن از كمك هاى مردمى به كرمانشاه غيرقابل 
استفاده است

كرمانشاه- قدس: مديرعامل جمعيت هالل احمر استان كرمانشاه با بيان اينكه 
اقــالم كمكى غيرنقدى مردم به ارزش 70 ميليارد تومان توســط هالل احمر در 
مناطق زلزله زده توزيع شــد گفت: 200 تن از اقالم كمكى مردم در قالب البسه 
و پوشــاك در عمل غيرقابل استفاده هســتند و بايد براى آن تصميم گيرى شود. 
محمدرضا اميريان با اشــاره به اينكه از كمك هــاى غيرنقدى مردم 800 تخته 
فرش و 20 هزار تخته پتو در انبار جمعيت هالل احمر باقى مانده اســت، افزود: با 
نظارت اســتاندارى اين اقالم به صورت تشويقى به خانوارهايى كه زودتر از بقيه 
كار بازســازى و تعمير منازل خود را به پايان برسانند و در آن اسكان يابند اهدا 

مى شود.
وى گفت: جمعيــت هالل احمر از ابتداى زلزله تاكنــون 256 ميليارد تومان در 
قالب كمك هاى امدادى، بســته هاى غذايى و اقالم مورد نياز در مناطق زلزله زده 

هزينه كرده است.

يك سوم صنايع دستى جهان در اصفهان است
اصفهــان- قــدس: مديــركل ميراث 
فرهنگــى، صنايع دســتى و گردشــگرى 
استان اصفهان با بيان اينكه استان اصفهان 
بيش از يك ســوم صنايع دستى جهان را 
در خود جاى داده اســت، گفت: براساس 
آخريــن آمار ثبتــى 296 رشــته صنايع 
دســتى در كشــور وجود دارد كه بيش از 
199 رشته آن از اصفهان ثبت شده است. 
فريدون اللهيارى در آيين بزرگداشت روز جهانى صنايع دستى با اشاره به استفاده 
كشورهايى مانند چين و هند از ظرفيت هاى صنايع دستى خاطرنشان كرد: چين 
بيــش از 400 ميليــون و هند بيش از 100 ميليون نفر شــاغل در حوزه صنايع 
دستى دارد، اما ايران و بويژه اصفهان با توجه به تعدد و تنوع در اين حوزه سهم 
قابل توجهى در حوزه اشــتغال صنايع دستى نداشته اســت. اللهيارى افزود: در 
اســتان 5 ميليون نفرى اصفهان تنها 40 هزار نفر شاغل در حوزه صنايع دستى 

داريم كه نشان از مغفول ماندن اشتغال در اين حوزه است.

واحدهاى مرغدارى استان اردبيل در آستانه 
ورشكستگى

اردبيل- قدس: رئيس اتاق بازرگانى، صنايع، معادن و كشــاورزى استان اردبيل 
گفت: به دنبال اجرا نشــدن وظايف از ســوى جهاد كشــاورزى اســتان اردبيل 
هم اكنون بســيارى از واحدهاى مرغدارى اين استان در مرز ورشكستگى و ركود 
هستند. حسين پيرموذن در جلســه كميته حمايت قضايى از سرمايه گذارى در 
اردبيل با اشــاره به اينكه در زمينه مشكالت واحدهاى مرغدارى برخى كمبودها 
و كوتاهى ها ديده مى شــود، افزود: كوتاهى در تأمين  كود، تأمين  بذر و نظارت بر 
كشت، داشت و برداشت كه جزو وظايف جهاد كشاورزى است كه گاه سبب يك 
اتفاق در ســطح استان مى شــود و هم اكنون تعدادى از پرونده هاى اين واحدها 
مشــكالتى از اين قبيل را دارند و اين مهم در صورت نبود توجه و تمركز بر رفع 

مشكالت سبب بيكارى بسيارى از افراد مى شوند. 

اصفهان براى بارورى ابرها قرارداد منعقد كرد
اصفهان- قدس: استاندار اصفهان با بيان 
اينكه اخيــراً با فرد ايرانى ســاكن آلمان 
صحبت كرديم كــه وى ادعا كرد مى تواند 
با تكنيك هــا و روش هايى باران زايى كند، 
گفت: قــراردادى منعقد كرديــم، اما اين 
قرارداد به شــرط افزايش بارندگى بيش از 

ميزان پيش بينى شده است.
محسن مهرعليزاده افزود: اگرچه برخى از 
مديران معتقدند صحبت هاى اين فــرد بناى علمى ندارد، اما وى مطرح مى كند 
كه با ايجاد يك ســرى امواج در مسافت هاى طوالنى مثًال از روى درياها مى تواند 
بخارات را جمع و به ابر تبديل  كند. وى با بيان اينكه بارورى ابرها به اين معناست 
كه ابرهايى را كه وجود دارند، اما بارور نيستند، باور مى كنند، خاطرنشان كرد: با 
اينكه اين فرد به صحبت و كار خود اعتماد دارد چندين جلســه با وى داشتيم و 
قراردادى در اين زمينه منعقد كرديم، اما اين قرارداد به شــرط آن است كه اگر 
بارندگى بيش از آن چه پيش بينى شــده باشد، متوجه مى شويم، اقدام اين فرد به 

درستى صورت گرفته است.

تغيير ساعت كارى دستگاه هاى اجرايى استان قم
قم- قدس: با ابالغيه اســتاندار قم و از اول تير 97، ســاعت كارى دستگاه هاى 
اجرايى استان به استثناى بانك ها و دستگاه هاى امدادى و خدماتى تغيير خواهد 
كرد. سيدمهدى صادقى اســتاندار قم در اين خصوص گفت: براى رعايت الگوى 
مصرف برق در ســاعات اوج به منظور جلوگيرى از احتمال اعمال خاموشى هاى 
اضطرارى در اســتان، ساعت كار دســتگاه هاى اجرايى استان از اول تير تا پايان 
مردادماه ساعت كارى در روزهاى شنبه تا چهارشنبه به ساعت 6 و 30 دقيقه تا 
13 و 30 دقيقه و روزهاى پنجشنبه به ساعت 6 و 30 دقيقه به 12 و 30 دقيقه 
تغيير كرد. وى ادامه داد: تمامى دستگاه هاى اجرايى ملزم به خاموش كردن لوازم 
برقى بخصوص سيســتم هاى سرمايشى و كاهش روشــنايى غير ضرورى پس از 
وقت ادارى، اســتفاده حداقل انرژى الكتريكى براى روشــنايى در ساعات ادارى، 
تنظيم دماى محيط كار روى حداقل 25 درجه سانتيگراد، و استفاده از مولدهاى 

اضطرارى براى توليد برق در ماه هاى تير و مرداد از ساعت 12 الى 18 هستند.

هجوم پشه ها در شاهديه يزد داد مردم را درآورد
يزد- ايسنا: عضــو شوراى شهر شاهديه 
با تأييد  موضوع هجوم پشــه ها و مزاحمت 
آن ها براى مردم اين شــهر، گفت: تاكنون 
بيش از 10 مرتبه با مسئوالن مربوطه براى 
بررسى و رفع مشكل مكاتبه كرده ايم، ولى 
برخى كًال منكر چنين مشــكلى هستند. 
حسين سلطانى به دنبال گاليه هاى مردم 
شاهديه از مزاحمت پشه هاى نسبتاً بزرگى 
كه آن ها را ناشى از پساب تصفيه خانه شهر يزد مى دانند، اظهار كرد: از زمانى كه 
پساب فاضالب شهرى در حد فاصل شهرهاى يزد و زارچ ايجاد شده است، حدود 

4000 نفر از ساكنان اين منطقه درگير مشكالت آن شده اند.
وى گفت: پشه ها كه در فصول گرم بخصوص اواخر بهار و اوايل تابستان مشاهده 
مى شــوند، امسال در مقايسه با ســنوات گذشته با توجه به اقليم و تجمع آب در 
اين تصفيه خانه، فضاى بهترى براى رشــد پيدا كرده و شــديدتر از گذشته براى 

مردم ايجاد مشكل كرده اند.

فرشبافان ايالمى 
در حسرت صنايع تبديلى

ايالم- قدس: مديرعامل كنسرســيوم فرش 
اســتان ايالم ضــرر نبود صنايــع تبديلى را 
متوجه بافندگان استان دانست و گفت: ساالنه 
15 هزار تن پشــم در ايالم توليد مى شــود 
كه كيلويى 1500 تومان به خارج از اســتان 
فروخته مى شود و پس از شور و ريس كيلويى 
60 هزار تومان به فعاالن صنايع دستى استان 
فروخته مى شود كه انتظار داريم با راه اندازى 
كارخانه ريسندگى در استان اين حلقه مفقوده 

تكميل شود.
كمــال آزادى در نشســت با اســتاندار ايالم 
از فقدان نمايشــگاه فرش در مســير زائران 
عتبات در استان انتقاد كرد و از نماينده عالى 
دولت خواســت به فكر برپايى نمايشگاهى از 
محصوالت فرش اســتان در بغــداد يا كويت 

باشد.
وى از برگزارى نمايشگاه فرش در ايالم توسط 
يــك نفر غيربومى بدون هيچ هزينه اى انتقاد 

كرد.

كسرى مخازن سدهاى اردبيل 
در كوتاه مدت جبران نمى شود

اردبيل- قــدس: مديرعامل شــركت آب 
منطقه اى اردبيل با اشاره به كمبود و كسرى 
منابع آبى در مناطق شــمالى استان گفت: با 
وجود بارش هاى مطلوب اخير در اين استان، 
كسرى مخازن سدها و منابع حوزه هاى آبريز 

در كوتاه مدت جبران نخواهد شد.
اصغر سليمان زاده در بررسى منابع آبى مناطق 
شمالى استان اردبيل با بيان اينكه بسيارى از 
مخازن ســدها تا 80 درصد بيشتر از ظرفيت 
برداشت مورد استفاده قرار گرفته است، تأكيد  
كرد: بسيارى از اين برداشت ها با هدف تامين 

مصارف آب اشاميدنى بوده است.
وى به كمبــود 12 ميليون مترمكعبى منابع 
آبى حوضه آبريز «سارى قميش» با مساحتى 
در حدود 87 هزار هكتار در شمال استان اشاره 
كرد و يادآور شــد: اين در حالى است كه نياز 
آبى جمعيت انسانى، دامى و اراضى كشاورزى 
اين حوزه در شهرهاى گرمى و بيله سوار بيش 
از 15 ميليون مترمكعب تخمين زده مى شود.

مشكل زباله مازندران تا پايان 
دولت رفع مى شود

ســارى- قدس: معاون عمرانى اســتاندار 
مازندران گفت: براســاس طرح جامع پسماند 
اين مشكل زيست محيطى مازندران تا پايان 
دولت فعلى رفع مى شود. على نبيان در شوراى 
پسماند مازندران افزود: هم اكنون طرح جامع 
پسماند براى تمام شهرهاى اين خطه شمال 
كشــور تهيه و طبق اين طرح 10 نقطه براى 

ساماندهى زباله ها پيش بينى شده است.
وى گفت: منابع مورد نياز براى ســاماندهى 
پسماند براى شهرهاى مازندران تأمين  شد و 
بايد كارها طبق برنامه در اين شهرها پيگيرى 

شود.
معاون استاندار مازندران مهم ترين معضل فعلى 
زباله را مربوط به شهرهاى فاقد طرح پسماند 
شامل آمل و نور دانســت و افزود: شهرداران 
اين شهرها نيز براى ساماندهى زباله و ساخت 
كارخانه زباله سوز و يا كمپوست اقدام اوليه را 

انجام دادند.

اوراق مشاركت توسعه مترو 
پايتخت منتشر مى شود

تهران- قدس: شــهردار تهــران اعالم كرد: 
در روزهاى آينــده 700 ميليارد تومان اوراق 
مشــاركت به منظور توســعه مترو منتشــر 
مى شود. سيد محمد على افشانى در حاشيه 
بازديد از روند ساخت خط هفت مترو در جمع 
خبرنگاران افزود: عالوه برآن دنبال حل مشكل 
انتشــار 1300 ميليارد تومان اوراق مشاركت 

ديگر در همين بخش مترو هستيم.
وى با اشاره به افتتاح بخشى از خط هفت مترو 
در دوره هاى گذشــته مديريت شهرى اظهار 
كرد: ميزان اعتبار هزينه شــده در بخشى كه 
افتتاح شد 1700 ميليارد تومان بود در صورتى 
كه عالوه بــر اين مبلغ براى اتمام كل خط با 
تجهيزات و ايمنى كامل 2700 ميليارد تومان 

ديگر اعتبار مورد نياز است.
افشانى خاطرنشان كرد: خط هفت مترو تهران 
در نيمه نخســت ســال 98 به طور كامل به

 بهره بردارى خواهد رسيد.

خبر

مردم بلوچستان 
معتقدند اگر كسى 
در طول سال مرتكب 
خطايى شده و كسى 
را رنجيده باشد با 
طلب حالليت در 
عيد فطر در پيشگاه 
خداوند متعال 
بخشيده خواهد شد

بــــــــرش

نياز كشور به واردات واكسن تب برفكى 

بزرگ ترين كارخانه واكسن سازى كشور نياز به تيمار دارد

گزارش خبرى

 اروميه-قــدس  بزرگ تريــن كارخانه 
واكســن ســازى تب برفكى خاورميانه كه 
پس از دو بــار وقفه، فعاليت مجدد خود را 
در شهرســتان مهاباد در سال 1394 از سر 
گرفت، بار ديگر به تعطيلى كشــانده شده 
اســت و در حال حاضر بنا بر گفته نماينده 
مردم مهاباد بســته شــدن اين كارخانه نه 
تنها كشــور را به بيگانگان وابســته كرده، 
بلكه دغدغــه هايى را نيز بــراى دامداران 

ايجاد كرده است.
كارخانه واكســن ســازى مهابــاد قرار بود 
ســاالنه بيش از 50 ميليون دوز واكســن 
تب برفكى توليد و روانــه بازارهاى داخلى 

و خارجى كند.
اين واحد توليدى نخســتين شركت بخش 
خصوصــى در كشــور اســت كــه يكى از 
محصوالت مؤسسه   رازى را با هدف صادرات 

و رفع نيازهاى داخلى توليد مى كرد.
اين كارخانه كه فعاليت خود را سال 1390 
آغاز كرد، خيلــى زود بنا به داليل نامعلوم 
به تعطيلى كشانده و سپس پس از وقفه اى 
چهار ســاله در مراسمى با حضور مسئوالن 

كار خود را از سر گرفت.
تعطيلى ايــن كارخانه و بازتاب خبر آن در 
رسانه ها در سال 94 موجب شد تا مؤسسه  
رازى در پاســخ به انتقاد هاى رسانه ها نبود 

زير ساخت براى توليد را بهانه كند.
اين شــركت در همين رابطه به رســانه ها 
توضيح داد: «شــركت فرآورده هاى زيستى 
آمادگــى  بــدون  در ســال 90  رونــاك 
زيرساخت هاى مناسب با فشار دولت وقت 
افتتاح شــد در حالى كه شايد براى افتتاح 

و آغاز به كار واقعى اين شــركت دست كم 
يك ســال ديگر زمان نياز بود و همين امر 
مشكالتى را براى اين شركت در پى داشت. 
عدم همكارى شريك دولتى در پرداخت ها 
و مشــاركت در تأمين  ســهم خود از ديگر 
داليلى بود كه شــركت را براى توليد دچار 

وقفه و اختالل كرد».
شايان ذكر است پس از درخواست شركت 
روناك بــراى ورود به توليد واكســن تب 
برفكى، مؤسســه  رازى اواخر ســال 1392 

تفاهمنامــه اى با ايــن شــركت مبنى بر 
همكارى در توليــد از طريق آموزش امضا 
كرد، ولى به علت مســائل داخلى شركت، 

توليد آغاز نشد.
مؤسســه  رازى بار ديگر، در مهر ماه ســال 
94 براى پوشــش ديگر نواقص موجود در 
شركت روناك، تفاهمنامه ديگرى مبنى بر 
استفاده از نيروهاى متخصص منعقد كرد و 
مسئوليت توليد واكسن تب برفكى با حضور 
و نظارت كارشناســان مؤسسه  رازى تا دو 

سال برعهده شركت روناك قرار گرفت، اما 
باز هم اين مشاركت فرجامى نداشت.

 تعطيلى بدون توجيه 
در هميــن رابطــه نماينده مــردم مهاباد 
درمجلس شــوراى اســالمى با بيان اينكه 
تعطيلى تنها كارخانه غرب كشور در توليد 
واكســن تب برفكى توجيه اى ندارد، اظهار 
مى كند: واكسن تب برفكى با قيمت گزافى 
از تركيه وارد مى شــود. جالل محمود زاده 
درباره وضعيت دامداران اســتان آذربايجان 
غربــى بيــان مى كند: با تأمين  نشــدن به 
موقع واكســن، تب برفكى بار ديگر گريبان 
دامدارى هاى آذربايجان غربى، بويژه جنوب 
استان را گرفت؛بنابراين نبايد اجازه داد اين 

بيمارى طى سال ها همچنان پابرجا باشد.
نماينده مــردم مهاباد درمجلس شــوراى 
اســالمى تصريــح مى كند: تنهــا كارخانه 
غرب كشــور در توليد واكســن تب برفكى 
مهاباد (روناك) نيز متأســفانه  تعطيل شده 
اســت؛بنابراين واكســن تب برفكــى را  با 
قيمت گزافى از تركيه وارد كشــور كردند 
و از طرفى واكســن تب برفكى وارداتى از  

تركيه كيفيت الزم را ندارد.
محمودزاده با بيان اينكه شيوع تب برفكى 
بويــژه در جنوب اســتان آذربايجان غربى 
بسيارى از دامداران را با مشكالت عديده اى 
روبه رو كرده اســت، ادامه مى دهد: تأمين  
نشدن به موقع واكسن تب برفكى،منجر به 
شيوع اين بيمارى دامى شده است؛ بنابراين 
بايد تدابيرى اتخاذ شود كه اين واكسن به 

موقع به دست دامداران برسد.

خبر

ميهن
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

محمدحسين صفارهرندى: مى خواهند دولت را تحريك كنند تا قراردادى بدتر از برجام به امضا برساند   باشگاه خبرنگاران: عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: دولتمردان و دستگاه ديپلماسى 
ما نبايد اجازه بدهند كسانى كه قصد دارند زيرآب استقالل ملى را بزنند، در كشور ميدان دار شوند، امروز اين افراد دولتمردان ما را تحريك مى كنند كه قراردادى بدتر از آنچه در ارتباط با صنعت هسته اى منعقد شد 

و نتايج تلخ آن به كام ملت نشست را در موضوعات مختلف تكثير كنند.استدالل اين افراد براى توسعه اين گونه قراردادها جلوگيرى از وقوع جنگ است. اين مضحك ترين حرفى است كه از زبان اين عده بيان مى شود.

تالش زودهنگام براى رسيدن به قدرت
سياست روز: بازى انتخاباتى اصالح طلبان به گونه اى است كه پس از انتخابات 
هيئت رئيســه با بازنمايى آن در فضاى سياســى به انتخابات 1400 با نامزدى 
عارف رســيدند. بررسى رويكرد جريان اصالح طلبى در ايران نشان داده است كه 
اين جريان سياسى به جاى آنكه قصد كار كردن براى مردم را داشته باشد، بيشتر 
به فكر اهداف قدرت طلبانه خود اســت و مى كوشــد تا براى جبران گذشته در 
هر انتخاباتى به گونه اى عمل كند كه به بيشترين منعفت دست يابد. نگاهى به 
تحركات اخير اين جريان بيانگر آن است كه اين جريان سياسى از انتخاباتى به 
انتخابات ديگر مى پرد و به طور كامال زودهنگام بر روى انتخابات آينده كه قدرت 
سياسى و وزن كشى جناح هاست، متمركز مى شود. جالب آن است كه عملكرد 
اين گروه سياسى بارها نشان داده است كه اين گروه به شعارهاى انتخاباتى خود به 
هيچ عنوان متعهد نبوده و تنها سعى مى كند با مديريت انتخاباتى و تزريق شور و 

حال در افكارعمومى، مردم را از وعده ها و عملكرد خود منحرف سازند.

نقش سهم خواهى از دولت در تغيير نكردن كابينه
روزنامه جوان: آنچنان كه در گفته هاى رئيس جمهور و وزير سابق ارشاد برمى آمد 
وزرايــى در كابينــه وجود دارند كه توانايى حل مشــكالت را نداشــته و با روحيه 
نااميدانه شان، هيچ منفعتى براى مردم نداشته و نخواهند داشت. اما چرا رئيس دولت 
دست به تغيير چنين افرادى كه نه تنها ناكارآمدند، بلكه آن طور كه على جنتى گفته 
است با فساد ها و البى هاى خود چهره دولت و باالتر از آن حاكميت را نيز خدشه دار 
مى كنند، نمى زند؟ آيا آن طور كه على جنتى مى گويد سختى و پيچيدگى مسير تغيير 
وزرا آنقدر زياد است كه ارزش دارد مردم چنين با فشار هاى معيشتى دست و پنجه 
نرم كنند و در مقابل عده اى نااميدانه به روزمرگى هاى وزارتخانه خود برســند؟ عدم 
اقدام شــخص رئيس جمهور اين شائبه را ايجاد خواهد كرد كه سهم خواهى گروه يا 
گروه هايى كه دولت تدبير و اميد چه در انتخابات هاى گذشته و چه در آينده مديون 
و نيازمند تَكرار كردن هاى آنان است، چنان بر مديريت كشور سايه افكنده كه حتى 
حق تغيير يك وزير را هم از رئيس دولت ســلب كرده اســت و رئيس جمهور راهى 
ندارد جز آنكه با گاليه گذارى از كنار حجم انبوه مشــكالت بگذرد و تنها تنه اى به 

تَكراركردن هايى كه اين روز ها همچون زنجير به پاى او بسته شده است، بزند. 

FATF تكرار تاريخ اين بار با
 FATF مشرق: روزنامه هاى اصالح طلب به صورت هماهنگ به نمايندگان مخالف
حمله كرده و مدعى شــده اند كه تأخير در پيوســتن به FATF خسارت هاى 
بزرگى براى كشــورمان در پى دارد؛ اما اين اولين بار نيســت كه براى تصويب 
يك توافق خســارت بار، جنجال رسانه اى راه مى افتد. در شهريور 94 درحالى كه 
كميسيون برجام مشغول بررسى متن توافق هسته اى بود و ابهام هاى زيادى درباره 
نقاط ضعف آن مطرح مى شــد؛ حاميان و مسئوالن دولتى در كنار روزنامه هاى 
اصالح طلب با هدف تحت فشار قرار دادن نهادهاى رسمى نظام كه مسئول بررسى 
و تصويب برجام بودند، ادعا مى كردند تأخير در اجراى برجام روزانه 100 تا 150 

ميليون دالر به كشور ضرر وارد مى كند!

خجالت بكش بى بى سى
 الف: شبكه بى بى سى فارســى، يكى از رسانه هاى معاند جمهورى اسالمى ايران 
است كه از سال ها پيش دشمنى خود را با انقالب آغاز كرده است و از هيچ فرصتى 
براى آســيب رساندن به ارزش هاى انقالب فروگذار نمى كند. موضوعى كه مثل روز 
روشن است، حمايت اين رسانه از سوى دولت انگليس و سرمايه داران صهيونيست 
است؛ دو حكومتى كه بيش از همه، در طول تاريخ ايران، چه در زمان انقالب و چه 
پيش از آن، به ايران آسيب رساندند. روش اصلى كار رسانه بى بى سى دروغ پردازى 
است و از اين طريق اهداف پوچ خود را پيش مى برد. شايد در گذشته اين رسانه به 
داليل مختلف مى توانست با دروغ پراكنى به اهداف خود برسد، اما در عصر حاضر و با 
افزايش دانش رسانه اى ملت ايران، اخبار بى بى سى بيشتر مورد تمسخر قرار مى گيرد 
تا اينكه بخواهد به قول خودشــان جريان ساز باشد. در همين رابطه بتازگى كاربران 
فضاى مجازى، به دروغ پراكنى ها و دشــمنى هاى مضحك بى بى سى واكنش نشان 
داده و هشتگ #BBCshameonyou (خجالت بكش بى بى سى) را داغ كرده اند.

تحليل

زارع   درحالى كه  مهدى  سياست/   
اقتصادى  تيم  روحانى  دكتر  آقاى  دولت 
سياسى خود را روانه آفريقاى جنوبى كرده 
است و روند برقرار كردن ارتباط با كشورهاى 
غيرغربى را كامل تر مى كند، كه البته نشان 
از نااميدى از ادامه برجام دارد، دستيار ويژه 
از  زياده خواهى  دامنه  آمريكا  خارجه  وزير 
از  ابعاد جديدى  و  بازتر كرده  را  كشورمان 

ارتباطات آمريكايى اروپايى را لو داده است.
كريســتوفر فورد در انديشكده مركز امنيت 
آمريــكاى جديد، همه ســخنرانى اش را به 
ايــران اختصــاص داد. او در ابتــداى متن 
سخنرانى اش از خروج موفق ترامپ از برجام 
گفت و اعالم كرد: «بــر خالف آنچه برخى 
كارشناسان هشدار مى دادند، خروج آمريكا از 
توافق هسته اى به بر هم خوردن اين توافق 
و بازگشت برنامه هسته اى ايران به وضعيت 

پيش از توافق منجر نشده است».
او در ادامه، اين تعلل ايران را درســى براى 
جامعه جهانى دانسته است كه براساس آن 
مى توانــد اقدامات خود عليه كشــورمان را 

بيشتر كند.
فورد همچنين به جو رسانه اى پيش از خروج 
ترامپ از برجام اشاره كرد و گفت: روزى نبود 
كه روزنامه ها را باز كنيم و آن ها به ما درباره 

خروج هشدار نداده باشند.
دستيار پمپئو اشــاره اى هم به سناريو هاى 
اعالمى ظريف در چنــد روز پيش از خروج 
آمريكا كرد و گفت: رســانه ها مى گفتند كه 
خروج از برجام به ارتقاى سطح غنى سازى 
ايران يا خروج ايران از برجام يا حتى خروج 
 (NPT) اين كشــور از معاهده منع اشاعه

منجر مى شود، اما آب از آب تكان نخورد.
اين شخصيت سياسى همچنين از اشتراك 
راهبــردى آمريكا و اروپا براى متوقف كردن 
ايران گفته و ادامه داده اســت: تنها اختالف 
ما با شركاى اروپايى مان در چگونگى عمل 
و مدت انجام آن عليه ايران اســت. اين يك 
اختالف تاكتيكى اســت وگرنــه در هدف 

فعاليت عليه ايران هر دو اتفاق نظر داريم.
حال چه بايد كرد؟

اين را كه چه شد كه به اينجا رسيد و توافقى 

كه بعد از چند ســال صــرف وقت و هزينه 
براحتى از كارايــى افتاد كارى نداريم. مردم 
به موقع نســبت به آن واكنش عملى نشان 

خواهند داد. اما از اين به بعد چه بايد كرد؟

 به تعامل با محافل علمى برگرديم
اولين كارى كه بعد از اين مى شود انجام داد 
اين است كه ادامه مذاكرات چه با كشورهاى 
اروپايى و چه با كشورهاى غير غربى با توجه 
به هشــدارهاى محافل علمى و كارشناسان 

تنظيم شود. 
دولت بايد دســت از خودرأيى و لجبازى با 
نخبگان بردارد و به جاى متهم كردن آن ها 
باب گفت وگو را با انديشــكده ها و گروه هاى 

علمى باز كند. 
ارتباط با انديشــكده ها و كارشناسان نه تنها 
احتمال رسيدن به توافق هايى اشتباه و ناقص 
مثل برجام را از بيــن مى برد بلكه از ميزان 
آنچه دولت، جريان هاى مخالف مى خواند هم 

كم مى كند.
غرب بويژه آمريكا همواره بر اين رويه تأكيد 
داشــته اســت و تا اينجــاى كار مهم ترين 
تصميم ها يا اعالم مواضع را در انديشكده ها و 
محافل علمى انجام داده است. چندى پيش 
هم پمپئو در انديشكده هريتيج درباره خروج 
ترامپ از برجام سخنرانى كرد و 12خواسته 

از كشورمان مطرح كرد.
اما نكته مهم در رجوع به محافل علمى رعايت 

تنوع و تكثر آن هاست. شايد تيم ديپلماسى 
كشورمان بگويد از پشتوانه گروه هاى علمى 
استفاده كرده اســت اما قطعاً درباره اينكه 
آيا اين گروه ها تنوع و تكثر داشــته اند يا نه، 
نمى تواند پاسخى داشــته باشد. از آنجا كه 
گروه هاى كارشناسى معموالً بر ابعاد علمى 
و انديشــگانى موضوعات تمركز دارند اتفاقاً 
جناح بندى هاى سياسى در بين آن ها كمتر 
اســت و اگر هم منتقد باشند، انتقاداتشان 

اصولى است.

 آقاى ظريف! سناريوهايتان را 
فراموش نكنيد

دومين اقدام پياده كردن سناريوهاى مطرح 
شده قبل از فروپاشى برجام است. اگر حقيقتاً 
طبق آنچه ديپلمات هايــى مثل عراقچى و 
ظريف معتقدند، تضمينى براى موفقيت اروپا 
در جلب نظر شركت هايشان نيست چرا بايد 
به اين قرارداد يك طرفه ادامه داد؟ حال كه 
مشخص شده است طرف هاى غربى انتظار 
دارنــد ايران يكجانبه به برجــام ادامه دهد 
و آن ها تعهداتشــان را اجــرا نخواهند كرد 
و از طرفــى آمريكا هم بــراى حفظ منافع 
شركت هاى خودش به آن ها 3 يا 6 ماه وقت 
داده است از ايران خارج شوند آيا بهتر نيست 
در يك حركــت فعاالنه طبق قانون مصوب 
مجلس پيش برويم و اقدامات متقابل انجام 
دهيم؟ برخى از اين اقدامات احتمالى را آقاى 

دكتــر ظريف در مصاحبه با نيويورك تايمز 
قبل از خروج آمريكا اعالم كرده بودند؛ خروج 
ايــران از برجام و خروج ايران از ان پى تى دو 
مورد از اين سناريو ها بودند. از اين دو قطعاً 
خروج ايران از برجام مقرون به صرفه تر و بهتر 

است.

 غنى سازى را 
به شكل عملى شروع كنيم

مهم تريــن اقدامى هم كــه دولت محترم 
مى توانــد در اين برهه انجام دهد شــروع 
هرچه زودتر غنى ســازى است. طبق فرمان 
رهبر معظم انقالب، براساس آنچه در برجام 
آمده است ما مى توانيم صنعت غنى سازى را 
تا ســقف 190هزار سو شروع كنيم. اين امر 
هرچه زودتر اتفاق بيفتد دست ما را در ادامه 
كار باالتر مــى آورد و حداقل مزيت آن اين 
خواهد بود كــه آمريكايى ها گمان نخواهند 
برد با اعمال هرگونه توهينى دولت كشورمان 

واكنشى نشان نخواهد داد.
در كنار اين و بقيه پيشنهادهايى كه اين روزها 

دوستداران كشورمان مطرح 
كرده اند، دولت محترم آقاى 
دكتر روحانى بايد ديپلماسى 
عمومى اش را فعال كند. اگر 
غــرب هم توهيــن مى كند 
و هم زياده خواه اســت بايد 
فضاسازى رســانه ا ى اش را با 
پاتك هاى رسانه اى پاسخ داد. 
در حال حاضر بخش عمده 
مردم كشــورمان عــالوه بر 
ناراحتى از وضعيت اقتصادى 
از انفعال سياسيون هم گله 
دارند. اگــر اوضاع اقتصادى 
را به اين راحتــى نمى توان 

سامان داد و كمى كار مى برد حداقل مى توان 
با چند ســخنرانى كوبنده اوضاع رسانه اى 
تشكيل شده عليه كشورمان را سر و سامان 
داد، به شرط آنكه آقاى دكتر روحانى در كنار 
درس هاى تعامل عاشورا، درس هاى تقابل آن 
را هم با خود مرور كنند و اقدام بر اســاس 

آن ها را كليد بزنند.

دستيار پمپئو درباره واكنش ها به خروج آمريكا از برجام: آب از آب تكان نخورد

انتقاد ضرغامى از رواج نگاهى به سناريو هاى دولت براى ادامه برجام
نسخه هاى مشابه تلگرام

عزت اهللا ضرغامى در كانال خود در شبكه هاى 
اجتماعى نوشــت: «ما كه ناســالمتى عضو 
شــوراى عالى فضاى مجازى هستيم، هنوز 
نفهميديم تلگرام طاليى و ديگر مشــتقات 
تلگرامى نوظهور داخلى چه صيغه اى است؟ 
ظاهــراً جنس خارجى را بــا روكش داخلى 

مى فروشند. 
اين هــم كار بــرادران را راه مى اندازد، هم 
خواهــران را! جوان هــاى پــاى كار پيــام 
رسان هاى داخلى هم، كالً نمى دانند كجاى 
كارهستند؟!شــايد ما هم يك پيام رســان 
مشتى به نام «مش گرام» راه اندازى كرديم! 

الل از دنيا نرى صلوات فرست!»

گله يك فلسطينى از 
نمايندگان اقتصادى ايران

عليرضا كميلى، فعال فرهنگى حوزه تقريب 
در يكى از شــبكه هاى اجتماعى نوشــت: 
«رزان دختر آقاى اكرم زعيتر نويسنده كتاب 
سرنوشــت فلســطين كه مرحوم هاشمى 
رفسنجانى آن را ترجمه كردند را در همايشى 

ديدم. 
ايشــان كه مدتى در ايران نيز بوده حاال به 
همراه همسرشان در حوزه استقالل و امنيت 
غذايى جهان اسالم فعاليت مى كنند و طرح 
كاشــت يك ميليون درخت #زيتونشان در 
كرانــه باخترى به بيــش از 2 ميليون اصله 

درخت رسيده است. 
گله مى كــرد از ايرانى هايى كــه وقتى به 
جلسات FAO مى آيند به جاى تالش براى 
تقويت جهت كشــورهاى اسالمى، بيشتر با 
اروپايى ها همنوايى مى كنند و در باند آن ها 

بازى مى كنند! 
نمى دانســتم چطور توضيــح بدهم كه چرا 
نمايندگان انقالب اســالمى كه شعار احياى 
تمدن اسالمى را سر داده اند، چنين رفتارى 
دارند! همين قدر مى دانم كه عرصه تبادالت 
اقتصادى ميان مسلمانان يك عرصه عملى 
كم حاشيه براى تقويت قدرت آنان است كه 

اكثر ما از آن غافل ايم!

شبكه هاى اجتماعى

دولت بايد دست از 
خودرأيى و لجبازى 
با نخبگان بردارد و 

به جاى متهم كردن 
آن ها باب گفت وگو 

را با انديشكده ها 
و گروه هاى علمى 

باز كند

بــــــــرش

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر معظم انقالب:
بزرگ ترين خطر براى نظام و حكومتى مثل نظام و حكومت 
ما- كه با نام اسالم به وجود آمده- اين است كه ما فراموش 

كنيم الگوى حكومت ما، اميرالمؤمنين (عليه السالم) است.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
ال اله اال اهللا 
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سازمان ديده بان حقوق بشر:
رژيم صهيونيستى 

در نوار غزه مرتكب جنايت جنگى مى شود
ديده بان  ســازمان  الجديد:  العربى 
حقوق بشر اعالم كرد كه استفاده مكرر 
نظاميان رژيم صهيونيســتى از قدرت 
كشنده در نوار غزه در مقابل معترضان 
فلســطينى جنايت جنگى است.اين 
ســازمان در گزارشــى اعالم كرد كه 
استفاده از زور و ابزارهاى كشنده بدون 
وجود تهديدى كه جان اسرائيلى ها را به خطر بيندازد منجر به كشته شدن شمار 

زيادى از فلسطينى ها و زخمى شدن تعداد زيادى از آن ها شده است.
اين سازمان تأكيد كرد كه جامعه جهانى بايد اين وضعيت را كه طى آن اسرائيل 
با ارائه گــزارش هايى در تالش براى توجيه اقدام هاى نظاميان خود اســت و از 
سوى ديگر آمريكا با اســتفاده از وتو امكان مجازات اسرائيل را سلب مى كند، به 

پايان برساند.

مقتدى صدر و هادى العامرى ائتالف تشكيل دادند
خبرگزاري صداوسيما: مقتدى صدر، رئيس ائتالف سائرون عراق در نشست 
خبرى مشــترك با هادى العامرى، رئيس ائتالف فتح در نجف اشــرف گفت: 
«نشست بسيار مثبتى براى پايان دادن به مشكالت كشور و مردم بود. ائتالف 
جديد ما، ائتالفى ملى و در چارچوب اصول ملى است و مى خواهم اين بيانيه 
را برابر شما اعالم كنم؛ در اين روز مبارك در بيست و هفتمين روز ماه مبارك، 
نشست بســيار مهمى بين ائتالف سائرون و ائتالف فتح برگزار شد و به همه 
اعالم مى كنيم ائتالفى واقعى بين سائرون و فتح است با هدف تسريع در روند 
تشكيل دولتى ملى و همه به اين فضاى ملى به دور از سهميه بندى و به دور 

از طائفه گرى دعوت هستند».

زخمى شدن 8 فلسطينى در يورش صهيونيست ها
خبرگزاري صداوســيما: هشــت 
فلســطينى در درگيرى بــا نظاميان 
رژيم غاصب صهيونيستى در اردوگاه 
األمعرى نزديك شهر رام اهللا در كرانه 

باخترى اشغالى زخمى شدند.
هالل احمر فلســطين در بيانيه اى از 
پذيرش اين افراد خبر داد و اعالم كرد 
سه نفر از اين افراد با گلوله هاى جنگى،  يك نفر با تركش گلوله جنگى و سه نفر 

نيز با گلوله پالستيكى زخمى شدند.
همچنين يك زن نيز پس از استنشــاق گاز اشــك آور با مشــكالت تنفسى به 
بيمارستان منتقل شد. اين زن همچنين در جريان بازرسى از خانه اش مورد حمله 

نظاميان اشغالگر قرار گرفته بود.
پيشتر نيز هالل احمر فلســطين از زخمى شدن پنج فلسطينى در درگيرى ها 
در اردوگاه األمعــرى خبرداده بود. شــاهدان محلى اعــالم كردند نظاميان رژيم 
صهيونيســتى در اين اردوگاه اقدام به بازرســى كردند و به جست وجو ى خانه ها 
پرداختند. اين اقدام اشغالگران موجب درگيرى شد كه در آن نظاميان اسرائيلى از 

گاز اشك آور و گلوله هاى جنگى استفاده كردند.

تظاهرات مردم تونس در محكوميت توطئه امارات
الجزيره: معترضان تونســى در پايتخت اين كشور با سر دادن شعارهايى عليه 
امارات و «لطفى براهم» وزير كشور بركنار شده تونس، توطئه امارات براى كودتا 

در تونس را محكوم كردند.
شــبكه الجزيره با اعالم اين خبر به نقل از وبگاه فرانسوى «موند افريك» گزارش 
داد كه «براهم» به طور محرمانه با رئيس دستگاه اطالعات امارات در جزيره جربه 
تونس ديدار و با يكديگر براى كودتا عليه دولت تونس طرح ريزى كردند.اين ديدار 
پس از بازگشت رئيس دستگاه اطالعات امارات از اجالس پاريس در خصوص ليبى 

(29 ماه مى)، برگزار شد.

برقرارى آرامش نسبى در محورهاى درگيرى 
در شهرك هاى فوعه و كفريا

العالم: آرامش نســبى بر محورهاى درگيرى در شــهرك هاى شيعه نشين 
فوعه و كفريا ادلب حاكم شــده است.نيروهاى وابسته به كميته هاى مردمى 
كه وظيفه دفاع از دو شــهرك فوعــه و كفريا را برعهده دارند، شــمارى از 
مهاجمان مســلح تروريست را كشته يا زخمى كردند؛ تروريست ها مجبور به 

عقب نشينى شدند.
كميته هاى دفاع مردمى همچنين حمله گروه هاى مسلح به محور مزارع الصواغيه 
و بروما را دفع كردند، در جريان درگيرى با تروريست ها 6 نفر از نيروهاى مردمى 
شهيد شدند.اين دو شهرك در حومه ادلب در محاصره كامل تروريست ها قرار دارد 

و به طور مداوم هدف حمالت تروريستى قرار مى گيرد.

تبادل آتش ميان نيروهاى متجاوز سعودى و ارتش يمن در الحديده باال گرفت

شليك ارتش يمن به كشتى ائتالف سعودى 
 بين الملل  نيروى دريايى يمن، صبح ديروز 
يك كشتى ائتالف ســعودى را در ساحل غربى 
هدف قــرار داد.يك منبع از نيروى دريايى يمن 
اعالم كرد كه با آتش گرفتن يكى از كشتى هاى 
ائتــالف ســعودى در ســاحل غربى اســتان 
«الحديده»، ساير كشتى ها عقب نشينى كردند.
كشتى سعودى كه از سوى نيروى دريايى يمن 
هدف قرار گرفت، حامل نيروهاى ائتالف متجاوز 
به يمن بود و قصد داشت اين نيروها را در سواحل 
الحديده پياده كند اما دو موشــك به سوى اين 
كشتى شليك شــد كه با دقت به هدف اصابت 
كرد. كشتى آتش گرفت و دود زيادى از آن بلند 

شد.
ساير كشــتى هاى ائتالف زخمى ها و كشته هاى 
اين عمليات را از كشــتى مذكور خارج كردند و 
چندين بالگردهاى آپاچــى ائتالف نيز در حال 

پرواز بر فراز كشتى مذكور است.
شبه نظاميان ائتالف سعودى و امارات از يك ماه 
پيش عملياتى را با هدف اشغال بندر الحديده كه 
تنها راه تنفس و ارتباط نيروهاى مقاومت يمن با 
بيرون اســت، آغاز كرده اند و توانستند از جنوب 
اســتان الحديده و در امتداد ساحل و با پوشش 

هوايى عربستان به اين بندر مهم نفوذ كنند.
نيروهاى ارتش و كميته هــاى مردمى يمن در 
چنــد روز اخير در جبهه هاى نبــرد زمينى به 
پيشروى هاى خوبى در اســتان الحديده دست 
يافته اند و برخى از مناطق اشــغال شــده مانند 
الطائف و الجــاح را بازپس گرفته انــد و اين بار 
نيز، قصد متجاوزان براى ورود به ســاحل غربى 
اين اســتان را ناكام گذاشتند.درهمين خصوص 
«محمد على الحوثى» رئيس كميته عالى انقالب 
يمــن اعالم كرد كه يمنى ها بر دفاع از اســتان 
الحديــده در برابر تجــاوزات و حمالت ائتالف 
سعودى و مزدوران آن ها تاكيد دارند و عربستان 
مسئول كامل هر گونه حمله و يا تهديد عليه بندر 
الحديده اســت. اگر تشديد حمالت سعودى در 
الحديده ادامه داشته باشد، مردم يمن مى دانند 

كه چگونه بايد با آن مبارزه كنند.

 ارتش يمن: تنها چشمه اى از نيروى 
بازدارندگى خود را نشان داديم

ســرهنگ «عزيز راشــد» ســخنگوى ارتش و 
كميته هاى مردمى يمن، نيز درباره عمليات موفق 
نيروى دريايى يمن عليه كشتى جنگى ائتالف 
سعودى در ساحل غربى اظهار نظر كرد.وى اعالم 

كرد: پيام اقــدام نيروى دريايى 
يمــن (در هدف قــرار دادن 
كشــتى متجاوز ســعودى در 
ساحل غربى با دو موشك و به 
آتش كشيدن آن) به متجاوزان 
نشــان دادن تنها چشمه اى از 

نيروى بازدارندگى مان بود.
راشد افزود: اين عمليات نيروى 
دريايى يمن، يك سيلى محكم 
به كليه تجهيــزات و ابزارهاى 
جنگى آمريكا و اســرائيل بود. 

در مراحل آتى، بــراى متجاوزان توانمندى هاى 
وحشتناكى در ســطح نظامى آماده شده است. 
پس از شكســت امروز، جنگ روانى به ســراغ 

دشمن متجاوز خواهد آمد.

 اهميت بندر استراتژيك الحديده 
بندر الحديده در ســاحل غربى يمن در درياى 
ســرخ قرار دارد كه در سال 1961 ميالدى با 
كمك اتحاد جماهير شــوروى ســابق احداث 
شــد. اين بندر در سايه بيش از سه سال تجاوز 
ائتالف سعودى به يمن گذرگاه اصلى ورود مواد 
غذايى و كمك هاى بشردوستانه جهانى زير نظر 

سازمان ملل به يمن به شمار مى رود.
طبيعى اســت كه نيروهاى متجاوز براى فشار 

بيشــتر بر مردم يمن و تسليم 
نتيجه  در  مدافعــان  كــردن 
موجود  انســانى  مصيبت هاى 
در اين كشــور به دنبال كامل 
از  يمــن  محاصــره  كــردن 
طريق تســلط بر اين شاهراه 
ارتباطى هستند.از سوى ديگر 
موقعيت ويژه بندر الحديده در 
و  درياى سرخ  امتداد سواحل 
گسترش آن به سمت تنگه باب 
المنــدب در جنوب و مرزهاى 
دريايى عربســتان ســعودى در شمال اهميت 
ويژه اى را براى اين شــهر بنــدرى ايجاد كرده 
است، از همين روســت كه ائتالف متجاوز به 
يمن اخيراً تمركز اقدامات نظامى تجاوزطلبانه 
خود را براى اشغال اين شهر به كار گرفته است.

 يونيسف: حمله عربستان به الحديده 
جان 300هزار كودك را تهديد مى كند

در پى اعالم ائتالف متجــاوز تحت فرماندهى 
عربســتان درخصوص آغاز حملــه نظامى به 
اســتان الحديده يمــن، صنــدوق حمايت از 
كودكان سازمان ملل متحد (يونيسف) هشدار 
داد كه اين حمله جان 300 هزار كودك يمنى 

را تهديد مى كند.

به گزارش تسنيم به نقل از پايگاه خبرى النشره، 
دولت دست نشانده عربســتان در يمن بامداد 
چهارشــنبه از آغاز حمله به اســتان الحديده 
يمن خبر داد. هنريتا فور، مدير اجرايى سازمان 
يونيسف، هشدار داد: «حمله به شهر الحديده 
يمن جان 300 هزار كودكى را كه در اين شهر 
و منطقه اطراف آن زندگــى مى كنند، تهديد 
مى كند». وى خواستار حفاظت از كودكان در 

الحديده و سراسر مناطق يمن شد.

 هشدار سازمان ملل و صليب سرخ 
درباره فاجعه انسانى در بندر الحديده

ســازمان ملل و كميته جهانى صليب ســرخ 
به طور جداگانه از همــه طرف هاى درگير در 
جنگ يمن خواستند تا از غيرنظاميان حفاظت 
كنند.اين درخواست بعد از آغاز حمله هوايى 
و زمينى و دريايى متجاوزان سعودى به بندر 
حياتــى الحديده صــورت گرفت.ليز گراندى، 
هماهنگ كننده امور بشردوســتانه ســازمان 
ملل در يمــن، ديروز به خبرگــزارى رويترز 
گفت: براســاس قوانين انســانى بين المللى، 
طرف هاى درگير بايد همه تالش خود را براى 
حفاظت از جان غيرنظاميان و تضمين رسيدن 
كمك هاى مورد نياز به آن ها براى زنده ماندن 

انجام دهند.

اخبار جهان

ترامپ خطاب به اوباما
آسوده بخواب كره شمالى 

ديگر تهديد نيست

مهر: دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريكا در 
پيام خود در توييتر در خصوص توافق خود با 
«كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى مى نويسد: 
پيش از اينكه دولت را دســت بگيريم مردم 
گمان مى كردند كه با كره شمالى وارد جنگ 
مى شويم. رئيس جمهور اوباما مى گفت كره 
شــمالى بزرگ ترين و خطرناك ترين مشكل 
ماست. ديگر اين طور نيست، امشب آسوده 
بخوابيد.ديدار رهبران آمريكا و كره شمالى در 
سنگاپور برگزار شد و رهبران دو كشور سندى 
امنيتى را امضا كردند. توافقنامه اى كه رهبران 
دو كشــور امضا كردند، چهار ماده داشت كه 
براســاس آن واشنگتن و پيونگ يانگ روابط 

جديدى را آغاز خواهند كرد. 

واكنش الوروف به ديدار ترامپ-اون 
اميدوارم كره شمالى 

صبركافى داشته باشد

اسپوتنيك: سرگئى الوروف، وزير امور خارجه 
روسيه در واكنش به ديدار رهبران كره شمالى 
و آمريكا در ســنگاپور گفــت: اعالم آمريكا در 
مود تعليــق رزمايش هاى نظامــى در منطقه 
مى تواند به حل بحران كره كمك كند.وى در 
ادامه افزود: خلع سالح هسته اى زمانبر است و 
اميدوارم پيونگ يانگ صبر كافى را داشته باشد.
الوروف در پايــان افــزود: هر چند در حقيقت 
چنين ديدارهايى مثبت هستند، اما با اين وجود 
اين امر بسيار مهم است كه براى درك وضعيت 

اسناد بيرون آمده از اين گفت و گوها را ببينيم.

اليحه خروج انگليس از 
اتحاديه اروپا تصويب شد

راديوآلمان: مخالفت 324 نماينده مجلس 
عوام انگليس با اعمال تغيير در اليحه برگزيت 
تحت عنوان قانون خروج از اتحاديه اروپا راه 
را براى دولت ترزا مى هموار كرد.نخست وزير 
انگليس پيش از آغاز نشســت مجلس عوام 
خواستار وحدت و همسويى نمايندگان شده و 
تأكيد  كرد كه از انتقاد و سرزنش عليه دولت 
دست بردارند. پيشتر اعالم شده بود كه هدف 
از «اليحه خروج از اتحاديه اروپا» اين اســت 
معاهدات اجتماعى اتحاديه اروپا به واســطه 
خروج اين كشور خود به خود لغو شود كه در 
اين صورت قوانين ملى انگليس بار ديگر الزم 
االجرا شده و به عنوان مرجع اصلى قانونى در 

كشور شناخته مى شود.

ايتاليا سفير فرانسه را احضار كرد
راديو آلمان: وزارت خارجه ايتاليا با احضار 
سفير فرانســه نســبت به مواضع «امانوئل 
ماكرون» رئيس جمهورى اين كشور اعتراض 
كرد.اين در حالى اســت كه رئيس جمهورى 
فرانسه روز گذشته ضمن انتقاد شديد از دولت 
ايتاليا عدم صدور مجــوز براى پهلو گرفتن 
كشتى آكواريوس در بنادر جنوبى اين كشور 
را اقدامى غير مســئوالنه قلمداد كرده بود.از 
سوى ديگر «جوزپه كنته» نخست وزير ايتاليا 
در واكنش به سخنان رئيس جمهورى فرانسه 
خاطرنشــان كرد كه پاريس به دنبال ظاهر 
فريبى در قبال مهاجران بوده و اين نمى تواند 
دليلى براى پيروى ايتاليا از اين رويكرد باشد.
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مجله فرانسوى در خصوص جنگ يمن افشاگرى كرد

به كارگيرى نظاميان آمريكايى در ارتش امارات عليه يمن 

پشت ويترين

 بين الملل  به نوشــته مجله فرانســوى 
«اينتليجنس»، امارات جهت بهبود عملكرد 
نيروهــاى زمينى اش كــه در جنگ عليه 
يمن مشــاركت دارند، افســران آمريكايى 
را به خدمت گرفته اســت.در اين راســتا 
يك موسســه امنيتى اماراتى با نام شركت 
«المعرفه»، اعضاى سابق پنتاگون را به كار 

گرفته است.
از جمله اين افسران «جيمز چمبرز» ژنرال 
بازنشســته پنتاگون است كه جهت ارتقاى 
عملكرد نيروهاى لجستيكى امارات به اين 

شركت پيوسته است.
ايــن شــركت اماراتى نيروهــاى قديمى 

آمريكايــى از جمله ســرهنگ «لو مارچ» 
را كه در عملياتى در عراق و افغانســتان 
مشاركت داشــتند، نيز اســتخدام كرده 

است.
«ويليام ويبستر» ژنرال بازنشسته آمريكايى 
كه پيش از اين در ســمت معاون فرمانده 
كل نيروى زمينى آمريكا در عراق مشغول 
بــه فعاليت بــود، نيز با نيروهــاى اماراتى 
همــكارى مى كند؛ همچنين اين شــركت 
از «مارك بنيديكت» ســرهنگ بازنشسته 
آمريكايــى و «كيت گيگر» هماهنگ كننده 
ســابق مركــز اطالعات آمريــكا در جنگ 
عراق براى ارتقاى امنيت عمليات  اســتفاده 

مى كند.

 تسليحات آمريكايى در خدمت 
مزدوران سعودى و اماراتى

آمريكا به عنوان تأمين  كننده اصلى تسليحاتى 
عربستان سعودى و امارات در جنگ غير انسانى 
عليه يمن شــركت دارد وعــالوه بر آن نقش 
مهمى در تأمين  اطالعات و نيز ارائه خدمات 
پشتيبانى براى نيروهاى سعودى و اماراتى بر 
عهده دارد.اكنون آشــكار شده كه مستشاران 
آمريكايى نيز كه به اســتخدام يك شــركت 
امنيتى اماراتى در آمده اند و همگى از افسران 
ارشد هســتند، در جنايات كنونى اماراتى ها 
عليه مردم بى گناه يمن مشــاركت مستقيم 
دارند.همچنين گزارش هايى درباره وجود 18 
زندان مخفى در جنوب يمن كه توسط امارات 
و همپيمانانش مديريت مى شوند، وجود دارد 
كه شــمارى از اتباع آمريكايى در بازجويى از 

اين زندانيان مشاركت دارند.

 نقش مستقيم افسران آمريكايى 
در جنگ يمن

 به گفته «باربارا والى» كارشــناس اتريشى، 
«آمريكا و بريتانيا مســئول جنگ فاجعه بار و 
جنايات جنگى در يمن هستند». دولت آمريكا، 
برخــالف گزارش هاى متعدد ســازمان هاى 
حقوق بشرى درباره كشتار غير نظاميان يمنى 
و بمباران اماكن و تأسيسات غير نظامى اين 

كشور توسط ســعودى ها و اماراتى ها رويكرد 
خود را تغيير نداده است.اكنون افشاى نقش 
مستقيم افســران آمريكايى در جنگ يمن، 
بخش ديگرى از مشاركت مجرمانه واشنگتن 
در ادامه حمالت ائتالف سعودى عليه مردم بى 

پناه يمن را به نمايش گذاشته است.
در حال حاضر ائتالف ســعودى تالش خود را 
بر تصرف بندر استراتژيك الحديده يمن كه در 
اختيار جنبش مردمى انصار اهللا است، معطوف 
كرده و از چندى قبل حمله گسترده اى راآغاز 
كرده اســت كه نيروهاى اماراتى در آن نقش 
اصلــى را بر عهده دارند.اين مســئله  نگرانى 
ســازمان ملل و نهادهاى وابسته به آن مانند 

يونيسف را بر انگيخته است.
همچنيــن «هنريتا فــور» مديــر اجرايى 
سازمان يونيسف هشدار داد: حمله به شهر 
الحديده يمن جان 300 هزار كودكى را كه 
در اين شــهر و منطقه اطــراف آن زندگى 

مى كنند، تهديد مى كند.
هدف اماراتى ها در چارچوب ائتالف سعودى 
اين اســت كه با تصرف بندر الحديده، مسير 
تداركاتى اصلى را كه براى ادامه حيات مردم 
يمن اهميت اساسى دارد، مسدود كرده و بدين 
ترتيب آن ها را وادار به تســليم كند.مشاركت 
و همكارى افســران آمريكايــى در اين اقدام 
به معناى رضايت واشــنگتن از ادامه جنايات 

ائتالف سعودى عليه مردم يمن است.

ترامپ و كيم عصر جديدى را آغاز كردند
اما تعهد خاصى ندادند!

بيانيه ضعيف نشست «كيم جونگ اون» رهبر كره شمالى و «دونالد ترامپ» رئيس 
جمهورى آمريكا در سنگاپور سبب شد تا ادامه فرايند خلع سالح كشور آسيايى 
به دست ديپلمات هاى دو كشور بيفتد. نشست سنگاپور كه به سبب ديدار رئيس 
جمهورى آمريكا با عالى ترين مقام كره شمالى، نشستى تاريخى به حساب مى آمد، 

به اتمام رسيد.
سران آمريكا و كره شمالى با يكديگر دست دادند، مذاكره كردند و پس از تقريبا 
چهار ساعت بيانيه مشتركى را با صداى بلند بيان كردند، اما اين بيانيه به جزئيات 
ديدار آن ها نپرداخته بود.البته آن طور كه از رفتار آن ها برمى آمد، هر دو از پايان اين 
جلسه راضى بودند و به اهدافى كه به صورت شخصى دنبال مى كردند، رسيدند.
به اين ترتيب پس از مذاكره ســنگاپور، ادامه روند مذاكرات به دست متخصصان 
و ديپلمات هاى دو كشــور مى افتد تا شــايد روزى بتوانند كره شمالى را از سالح 

هسته اى خالى كنند.
بيانيه اى كه در ســنگاپور منتشر شــد، چيزى نبود كه كارشناسان و رسانه هاى 
بين المللى انتظارش را داشته باشند.در اين بيانيه جزئيات موضوع ديدار دو طرف 
گنجانده نشــده بود؛ به طور كلى مى توان گفت كه ادامه روند بررســى برخى از 
مســائل و جزئيات توافق وارد فرايند طوالنــى مذاكره «مايك پمپئو»، وزير امور 

خارجه آمريكا و مقامات دستگاه ديپلماسى كره شمالى شده است.
رئيس دســتگاه ديپلماسى آمريكا روز چهارشنبه به سئول، پايتخت كره جنوبى 
ســفر مى كند تا با «مون جائه اين»، رئيس جمهورى اين كشور اولين ديدار پس 
از نشست سنگاپور را برگزار كند.ترامپ تأكيد كرده است كه هدف نهايى انهدام 
هســته اى كامل، به صورت غير قابل بازگشت و مورد اعتماد است و تحريم هايى 
هم كه بر كره شمالى اعمال شده است، تا زمانى كه اين كشور سالح هايش را از 
بين نبرده، پا بر جا باقى مى ماند، اما لغو اين تحريم ها خود موضوعى ديگر است و 

در دستان ترامپ نيست.
بيش از همه چين در اين زمينه تصميم گيرنده است، كشورى كه سايه اش در اين 
جلسه بيش از هر كشور ديگرى ديده مى شد؛ رسيدن به سنگاپور و ترك آنجا با 
هواپيمايــى چينى كه به صورت نمادين انجام گرفت، خود گوياى نقش و حضور 

چين در جلسه سنگاپور بود.
بنابراين پكن با توجه به جنگ اقتصادى كه آمريكا در عرصه بين الملل و بويژه با 
چين به راه انداخته است، موافق با سخت كردن وضعيت كره شمالى نيست. پس 
از نشست، رهبر كره شمالى و رئيس جمهورى آمريكا، نشست مطبوعاتى نيز برگزار 
شد كه در اين جلسه، تنها ترامپ شركت كرد؛ كيم ترجيح داد تا با پايان مذاكره با 

ترامپ به پيونگ يانگ باز گردد.
در اين نشست، ترامپ پيرامون آنكه چرا در بيانيه به جزئيات بحث برانگيز پرداخته 
نشده است، اعالم كرد: «زمان كافى در اختيارمان نبود». بنابراين رئيس جمهورى 
آمريكا خودش به تنهايى از اين جزئيات سخن گفت و ابعاد ديگرى از مذاكره اش 

را با كيم مشخص كرد.
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روزنامه هاى جهان

يواس اى تودى
روزنامه يواس اى تودى چاپ 
آمريكا در ادامه پرونده بررسى 
مهمترين وقايــع آمريكا در 
ســال 1968 به مناســبت 
پنجاهمين سالگرد اين سال 
تاريخــى و پرحادثــه براى 
اياالت متحده، مبارزات براى 
عدالت اقتصادى را در آن سال 

مورد بررسى قرار مى دهد. اين روزنامه با انتشار عكسى تاريخى 
از رابرت كندى ســناتور و برادر رئيس جمهور وقت كه در حال 
قسمت كردن تكه اى نان با سزار چاوز رهبر حزب كارگر است 
كه بعد از 25روز اعتصاب خود را در مبارزه براى عدالت اقتصادى 
پايان داد، نقش اين اتفــاق را در راه مبارزات عدالت اقتصادى 

آمريكا مورد واكاوى قرار مى دهد.

اكونوميست
چاپ  اكونوميست  هفته نامه 
شماره  تازه ترين  در  انگليس 
خود، گزارشى ويژه از شرايط 
بحرانــى غزه منتشــر كرده 
اســت. اين مجله با انتشــار 
عكســى جالب توجه بر روى 
جلــد خــود از تــالش يك 
فلسطينى براى پرتاب سنگ 

به سمت ارتشى هاى اسرائيل منتشر كرده و با انتخاب تيتر «راه 
بهترى نيز هســت» به انتقاد از اتفاقات در حال شكل گيرى در 
اين منطقه مى گويد. اكونوميست مقاله اى نيز با عنوان «چگونه 
شركت ها با تحريم هاى ترامپ كنار مى آيند؟» آخرين وضعيت 
شركت هاى اروپايى در راه مقابله با تحريم هاى ترامپ عليه ايران 

را منتشر كرده است.

اشپيگل
هفته نامــه اشــپيگل چاپ 
آلمان در تازه ترين شــماره 
خــود در پرونده اى وضعيت 
قدرت در واتيــكان را مورد 
آنرا  و  داده  قــرار  بررســى 
براى جهان آنچنان مناسب 
مجله  اين  نمى كند.  ارزيابى 
در گــزارش خود بــا تيتر 

«ارواح واتيكان» تشــكيل دهنده اين مركز قدرت مسيحيت 
در قلــب اروپا را شــامل افراد درســتكار و البته در كنار آن 
مجرمانــى مى داند كه براى خود در واتيــكان مركز قدرتى 
جهانى به وجود آورده و در بســيارى از جنبه هاى سياسى، 
اقتصادى و فرهنگى جهانى دخالت مى كنند؛ دخالت هايى كه 

بسيارى از آن جنبه مثبتى براى جهان ندارد.
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بحرانــى غزه منتشــر كرده 
اســت. اين مجله با انتشــار 
عكســى جالب توجه بر روى 
جلــد خــود از تــالش يك 
فلسطينى براى پرتاب سنگ 
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ديگر تهديد نيست

پيشخوان/  امير محمد سلطان پور

 اگر تشديد 
حمالت سعودى 

در الحديده ادامه 
داشته باشد، مردم 

يمن مى دانند كه 
چگونه بايد با آن 

مبارزه كنند
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