
 

باغى در كويريزد 
 آســتان  كتابخانه وزيرى يزد يكــى از بزرگ ترين و نگاهى به بيش از نيم قرن فعاليت موقوفاتى كتابخانه وزيرى

مهم ترين كتابخانه هاى ايران اســت كه در ضلع شمالى 
مسجد جامع كبير يزد و در بافت سنتى اين شهر قرار دارد. 
اين كتابخانه سال 1334 شمسى با مجموعه كتاب هاى 

شخصى حاج ســيد محمدعلى وزيرى در دهليز شمالى 
مسجد جامع كبير يزد با 1600 جلد كتاب خطى و چاپى 
جهت استفاده طالب علوم دينى راه اندازى شد. حاج سيد 

 ............ صفحه 3محمدعلى وزيرى در...

دود روى پرده نقره اى
سواحل مازندران؛ 

در تصرف مالكان دولتى   3 سال زندگى توى كال
15 6 10

مرورى بر موضوع اعتياد در آرشيو سينماى ايران 

به بهانه پنجم تيرماه، روز مبارزه با مواد مخدر

گفت وگو با «حسين» كه پس از ترك اعتياد  80  درصد ساحل در تملك ادارات و بخش خصوصى است

به پاك شدن 80 نفر ديگر هم كمك كرده است
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 ............ صفحه 2

 هم زمان با بازى درخواست مذاكره مجدد با آمريكا، در مديريت اقتصادى كشور تعلل هايى به چشم مى خورد  

بى خيالى دولت در ساماندهى اقتصاد

توليت آستان قدس 
رضوى در جمع اعضاى 

كاروان هاى زير سايه 
خورشيد:

در مقابل 
موج تحميلى 
نااميدسازى، 

ايستادگى 
كنيد

 سياست  «دالر به چندين برابر افزايش قيمت پيدا مى كند، مشكل كجاست؟ عدم مشورت، 
خودشيفتگى، عدم استفاده از ابزار علمى براى اداره كشور و بى ثباتى ها» اين توييتى است كه 
طى روزهاى اخير در شبكه هاى اجتماعى و رسانه ها بازنشر شده و كاربران آن را منتسب به 
حسن روحانى، در زمان دولت احمدى نژاد و بحران ارزى سال 92-91 مى دانند. پيام اين كار 
مشخص است، نشان دادن ناكارآمدى اما كنار هم قرار دادن چند رويداد، سناريويى بدبينانه تر 
را به وجود مى آورد. سناريويى كه پاسخ به اين سؤال است، «آيا دولت عامدانه اقتصاد را رها 
كرده تا ميوه سياسى دلخواهش را بچيند؟» روز گذشته بازار تهران براى اعتراض به گرانى و 

ركود تعطيل شد، هرچند عمده افراد...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
رضا تنهايى مقدم

آتش جنگ اقتصاد ايران و غرب هر روز شعله ورتر مى شود. آنچه از اردوگاه دشمن 
قابل مشاهده است اين است كه ساز و كار جنگى منسجمى براى به زانو درآوردن 
ايران تدارك ديده شده است و جبهه هاى مختلف در مقابل مردم ايران گسترده 

شده است: وزارت خزانه دارى...

ستون پنجمى ها 
در جنگ تحميلى اقتصادى

 ............ صفحه 4

 ............ صفحه 7

دادستان تهران خبر داد

بازداشت 9 متهم 
اصلى پرونده هاى 
مؤسسات مالى و 

اعتبارى

قدس همزمان با واكنش 
بازاريان تهران نسبت به 

شرايط ركودى، بررسى مى كند

كالفگى بازار 
از نبود تدبير 

اقتصادى
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 4

واردكنندگان مواد مخدر 
بايد از مصادره اموالشان 

هراس داشته باشند

رگ اقتصادى 
قاچاقچيان را 

با قوه قهريه بزنيد
 ............ صفحه 5

:امام على
بعد از مرگ هيچ 

كس، چيزى به 
دنبال او نمى رود 

مگر [ثواب] 
صدقه جاريه، يا 
دانش صحيح، يا 

دعاى فرزند.
 دعائم االسالم
ج 2- ص 340

وداع حماسى با جام جهانى
ايران1- پرتغال 1

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

بحران هاى منطقه با هدايت آمريكا و رژيم صهيونيستى شكل مى گيرد  تسنيم: دبير شوراى عالى امنيت ملى ايران گفت: بخش مهمى از بحران هاى منطقه با هدايت و طراحى آمريكا و رژيم صهيونيستى 
و همكارى برخى كشورهاى منطقه شكل مى گيرد. على شمخانى در ديدار با «فالح فياض» مشاور امنيت ملى نخست وزير عراق، تصريح كرد: مردم عراق ثابت كردند امنيت خريدنى نيست و به جاى اعتماد به قدرت هاى 

خارجى با اتكا به خود و بسيج مردمى شكل گرفته بر اساس فتواى مرجعيت مى توانند بر بزرگ ترين تهديدهاى امنيتى فائق شده و به پيروزى دست يابند.

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

 اخبار  سخنگوى وزارت خارجه كشورمان 
گفــت: اگر بســته اى قرار اســت به عنوان 
پيشنهاد به ايران ارائه شود بايد مورد توافق 

هر پنج كشور باشد.
بهرام قاسمى در نشست خبرى هفتگى خود 
كه صبح ديروز برگزار شــد درباره مقاومت 
مردم يمن در موضوع الحديده، اظهارداشت: 
سياســت ايران درباره يمن ثابت است و ما 
تجاوز ائتالف به رهبرى عربستان را محكوم 
مى كنيم و مى دانيم كه شرايط اسفبارى در 
آن كشــور وجود دارد و خواهان ورود جدى 
سازمان هاى بين المللى و كشورهاى ديگر در 

اين مسئله هستيم.
وى گفت: بر اساس شكايت ايران به دادگاه 
بين المللى الهه به خاطر توقيف غيرقانونى 
دارايى هــاى بانك مركزى توســط آمريكا 
جلسه اى در 8 يا 12 اكتبر تشكيل مى شود 
و بايد ديد ســرانجام شكايت ما براى احقاق 

حقوق خود چه نتيجه اى خواهد داشت.
وى با اشــاره به بسته پيشــنهادى اروپا به 
ايران گفت: پس از خــروج آمريكا از برجام 
ما بــا توجه به عالقه طرف هاى ديگر برجام 
شــامل اروپا، روسيه و چين 
وارد مذاكره شديم. در اينجا ما 
نبايد دچار اين خطا شويم كه 
صرفاً از سه كشور اروپايى نام 
ببريم و روســيه و چين را در 

نظر نگيريم.
قاسمى افزود: فكر مى كنم اگر 
بســته اى قرار است به عنوان 
پيشــنهاد به ايران ارائه شود 
بايد مورد توافق هر پنج كشور 
باشد و بنابراين بايد همه آن 
كشورها را در قبال برجام مسئول دانست و 

آن ها را به صورت يك مجموعه ديد.

 جنگ روانى عليه ايران
وى درباره جنگ روانى عليه ايران و لزوم 
روشن سازى افكار عمومى داخل كشور، 
گفــت: آمريكا با توجه به سياســت هاى 
خصمانه و ديرينه خــود و بخصوص در 
دوران آقــاى ترامپ و بــا اقدامى كه در 

خروج از برجام داشته، عليه مردم كشور 
ما با ابزارهاى مختلفى اقدامات بسيارى 
را تاكنون انجــام داده كه در مدت زمان 
خروج آن هــا از برجام هم اين مســئله 
شدت بيشترى پيدا كرده است و يكى از 
آن اقدامات جنگ روانى است كه با شدت 

و قدرت آن را دنبال مى كنند.
وى اظهارداشــت: آن ها ســعى مى كنند با 
اخبار اشــتباه در فضاى سياسى و رسانه اى 
ايران ايجاد شــبهه كنند، اما مردم ايران با 
شــناختى كه در طول 40 سال گذشته از 
دروغ پردازى ها و اتهام زنى هاى آمريكايى ها 
دارند، قطعاً فريب آن ها را نخواهند خورد و 
آمريكايى ها هم با شــناختى كه از مقاومت 
مردم ايران دارند، مى دانند تالش بيهوده اى 

را انجام مى دهند.
قاسمى درباره روابط ميان ايران با روسيه 
و چين در دوران پــس از خروج آمريكا 
از برجام، اظهارداشت: با توجه به اهميت 
دو كشور روسيه و چين به عنوان اعضاى 
مشاركت كننده در برجام و همچنين دو 
عضو شــوراى امنيت سازمان ملل متحد 
و از طرفــى با در نظــر گرفتن وضعيت 
جغرافيايى كشور و همسايگى با روسيه، 
ما بايــد روابط خوبى با اين دو كشــور 

داشته باشيم.

 اخراج دو ديپلمات ايرانى از هلند!
وى در پاسخ به سؤالى درباره خبر اخراج دو 
ديپلمات ايرانى توسط دولت هلند و اينكه 
آيا اين قبيل اقدامات اروپايى ها را به عنوان 
اقداماتى بى اعتمادســاز و منفى در شرايط 
كنونى مى توان ارزيابى كــرد يا خير، بيان 
كــرد: در حال حاضر اطالع دقيقى از اخراج 
دو ديپلمات ايرانى در هلند ندارم بنابراين اين 
مســئله را نه تأييد مى كنم و نه تكذيب. اما 
زمانى كه خبر مشــخصى از اين موضوع به 
دست آوريم قطعاً اطالع رسانى خواهيم كرد.

قاســمى درباره نشســت هاى ميان ايران و 
اروپا در دوران پس از خروج آمريكا از برجام 
اظهارداشــت: ما با طرف هاى اروپايى خود 
همچنان در ارتباط هستيم و بتازگى هم در 
نشست تهران با طرف هاى اروپايى مذاكره 
داشتيم و اميدواريم طرف هاى اروپايى بتوانند 
هر چه زودتر در راستاى ارائه پيشنهادهاى 
ايران درباره تأمين خواسته هاى بحق ايران 

عمل كنند.
سخنگوى وزارت خارجه درباره موضوع صلح 
افغانســتان و تداوم نيافتن آتش بس ميان 
دولت افغانستان و طالبان بيان كرد: ما همواره 
عالقه مند به ايجاد ثبات، امنيت و صلح در 
افغانستان بوده ايم، متأسفانه مردم افغانستان 
دير زمانى است كه درگير مشكالت و مسائل 

بسيارى هستند كه اميدواريم با تالش بيشتر 
نسبت به ايجاد صلح و ثبات در آن كشور از 

زندگى آرامى برخوردار شوند.

 سطح تماس با گروه طالبان
وى درباره ســطح تماس هاى ايران با گروه 
طالبان در افغانستان گفت: از سطح تماس ها 
ميــان اين دو اطالعى نــدارم ولى مى توانم 
اين را بگويم كه با توجه به برخى مشكالت 
ديرينه آن كشور، ما با بسيارى از شخصيت ها 
و گروه هاى آن كشور به دليل مرز مشترك، 

ارتباط معنوى داريم.
قاسمى درباره برخى اظهارنظرهاى مقام هاى 
رژيم صهيونيستى در خصوص حضور ايران 
در سوريه با توجه به نقش مستشاران ايران 
در آن كشــور تصريح كــرد: اظهارات رژيم 
صهيونيستى در خصوص مسائل مختلف در 
قالب همان جنگ روانى اســت كه صحبت 
كرديــم؛ زيرا آن ها تــالش مى كنند روابط 
ايــران را با كشــورهاى مختلف بخصوص 
كشــورهاى منطقه دچار خدشه كنند. ما 
با روســيه همكارى هاى خود را در موضوع 
سوريه همچنان داريم و در هفته هاى آينده 
هم نشست آستانه را ميان سه كشور ضامن 
خواهيم داشت. وى گفت: ما ادعاى داشتن 
نيرو در سوريه به معناى وجود پايگاهى در 
آن كشــور را نداريم، از ابتداى شروع بحران 
در ســوريه، ما به درخواست رسمى دولت 
آن كشــور براى كمك به آن ها در مبارزه با 
تروريست ها حضور مستشــارى داريم و تا 
زمانى كه ســوريه از ما بخواهد، ما همچنان 
به كمك هاى خود به آن ها ادامه خواهيم داد.
قاسمى درباره برخى مشــكالت ايجاد شده 
براى هــم گروهى تيم هاى ورزشــى ايران با 
رژيم صهيونيستى، تصريح كرد: ما از چند ماه 
پيش كميته هاى مشتركى را با وزارت ورزش و 
كميته ملى المپيك تشكيل داديم و اگر بتوانيم 
در اين حوزه ها به دستگاه هاى ورزشى كمكى 
داشته باشــيم، اين كار را خواهيم كرد؛ كما 
اينكه در گذشته هم انجام داديم، اما به هر حال 
در خصوص اين مسئله سياست هاى جمهورى 

اسالمى روشن است و جاى بحثى ندارد.

سخنگوى وزارت خارجه در نشست خبرى:

بسته پيشنهادى برجامى اروپا بايد مورد توافق هر 5 كشور باشد

   آمريكا طبق چه قانونى هر كشــورى را كه مى خواهــد تحريم مى كند؟ آيا جهانيان 
نمى خواهند سر عقل آمده و با اتحاد جلوى اين سركشى يانكى ها را بگيرند؟9150000210

   به جرئت مى توان گفت همه كســانى كه حتى يك مرتبه فرصت اداره كالس را پيدا 
كرده اند، اقرار به درجه ســختى معلمى كرده اند. از وضعيت ســخت معيشت معلم ها و 
تفاوت ناعادالنه آن با ساير دستگاه ها بارها صحبت شده است. از نظر تعطيلى ها هم طبق 
محاســبه اى كه انجام شــده كارمندان ادارات با 30 روز مرخصى و اضافه كارى هايى كه 

دريافت مى كنند، دچار خسران نيستند. 9360006752
   آيا كسى كه در يزد، در اينستاگرام ويديوهاى مستهجن بارگذارى مى كند و 2 ميليون 
عضو دارد، حكمش 4ميليون تومان جريمه اســت؟ واقعاً اين حكم خنده دار نيست؟ اين 

مفسد فى االرض است جناب قاضى! 9350009655
   به آقايان على مطهرى، الريجانى و روحانى پيشنهاد مى دهم به علت اينكه تاكنون با 
بى خيالى و بى برنامگى تمام مملكت را چرخانده و به همين علت مجبور شده اند بيش از 
اندازه پشت ميز بنشينند، براى اينكه خداى ناكرده آرتروز گردن و كمر نگيرند يك سفر به 
روسيه بروند و مسابقه فوتبال را از نزديك ببينند تا خستگى كار نكرده از تن آن ها بيرون 
برود! مى ترســيم آن ها بيمار شده و مملكت از خأل چنين مديران كار كشته اى صدمات 

جبران ناپذيرى ببيند. 9110006339
   متأسفانه زندگى مردم بازيچه فراز و نشيب بى خودى قيمت دالر و سكه شده است. 
اين وضعيت اصالً زيبنده زندگى مردم نيست. ما با ريال حقوق مى گيريم اما با دالر 7000 
تومان زندگى ما مى چرخد! حقوق ما هفت برابر از بازار پايين تر است، يعنى قدرت خريد 

صفر. 9350007054
   با اين همه مشكالت موجود در جامعه آقاى روحانى به جاى اينكه چاره اى براى حل 
اين مشكالت بينديشد با رفتن به تله كابين توچال مانند كسى است كه نمك بر زخم مردم 
مى پاشد. متأسفم براى چنين مدير ارشد اجرايى كشور كه در عملكرد پنج ساله صدارتش 
چيزى به عنوان بصيرت و احساس مسئوليت ديده نمى شود. به نظرم آقاى روحانى با اين 
كارهــا روى اعصاب مردم راه مى رود؛ بنابراين از عقالى قوم انتظار مى رود قبل از هرگونه 
فتنه اى در كشور انتخابات زودهنگام رياست جمهورى را به خاطر دروغگويى ها و عملكرد بد 

دولت جهت تنوير افكار عمومى هر چه زودتر برگزار كنند. 9110006339

ضريب مقاومت گفتمان سازش
1- امروز نظام اســالمى، بلكه هست و نيست 
اين سرزمين در شرايط خاصى قرار دارد. تاريخ 
ما را وارد يكى از حساس ترين نقاط عطف خود 
نموده است؛ مرحله اى كه اين كشور مى تواند 
يك گام بلند و اساسى برداشته و خود را از يك 
طبقه به طبقه اى باالتر بكشد؛ يا خداى ناكرده، 
اوضاعى شكل بگيرد كه تا سال ها نتوان جبران 

مافاتش را نمود.
2- شكســت ديپلماسى رســمى ما در رويكرد 
مذاكره با غرب، اگر چه زمينه هاى بسيارى براى 
اوج گرفتن آتش هاى تشّتت عمومى و تفرقه (بويژه 
به بهانه مقصر يابى براى اين شكســت) در خود 
دارد، اما به مراتب بيشتر از اين ها نيز بستر مناسبى 
براى ايجاد عقالنيت راستين الهى و همدلى جمعى 
و اتحاد ملى، براى رسيدن به يك راه حل مشترك 
و مورد توافق همگانى اســت. اگر بن بســت هاى 
زندگى نبودند، نبوغ انسان ها فعال نمى شد؛ يعنى 
گاهى ملت ها نيز براى گرفتن تصميمات سخت و 

سرنوشت ساز، نياز به شرايط دشوار دارند! 
3- در درجه نخست بايد دقت داشت كه در بين 
معتقدان به رويكرد ســازش با غرب و آمريكا ( يا 
مثال، تعامل ســازنده با جهان!) اشخاص و حتى 
نخبگان دلسوز فراوانى وجود دارند. نخبگانى كه 
با چشــمانى باز و از نظــر منطق معمولى، حتى 
واقع بينانه، به مسائل فعلى جهان و شرايط خاص 
نظام انقالب اسالمى مى نگرند؛ از آن سو امكانات 
گســترده، توان باال و ظرفيت هاى موجود در بين 
نيروهاى دشــمن را مى بينند و از اين سو، نقاط 
آسيب پذير و شــرايط بحرانى اقتصاد كشور را و 

نهايتاً هزينه هاى سنگين مقاومت را!
4- شايد مشاهده سطحى اين شرايط هر انسان 
دلسوز، واقع بين و صاحب درايتى را به اين نتيجه 
برساند كه چاره اى غير از تسليم حساب شده و باال 
بردن گام به گام دســت ها در برابر فشار بى امان 
دشمنان نمانده است! وقتى مقاومت ممكن نيست، 
بايد تسليم شــد و كوتاه آمد و فوق آخر، منتظر 
فرصت هــاى بهترى ماند؛ اما تمــام اين حرف ها 
وقتى درست است كه ســازش و تسليم ممكن 
باشد و هزينه هاى سازش، به مراتب كمرشكن تر 
از هزينه هاى مقاومت نشــوند! يعنى اصل ماجرا 
و پرسش مهم و اساســى اين است كه: «اين حّد 
نهايى تسليم ما چيست؟» آيا در برابر دشمنانى قرار 
داريم كه تسليم شدِن ما را قبول كرده و به ميزان 
قابل تعيين و مشخصى از عقب نشينى ما رضايت 
دهند؟ فشارهاى اقتصادى ممكن است اقتصاد ما 
را تا مرز ورشكستگى پيش ببرند. اما مرز تسليم 
شــدن ما تا كجاست؟ مثالً اگر در سوريه و لبنان 
تسليم شويم، آيا فقط تعدادى از متحدان خود را از 
دست داده ايم، يا همين جنگ و ناامنى ها به داخل 
مرزهاى ما خواهد آمد؟ يــا مثالً در صورت عدم 
حمايت ما از لبنان و يمن، مبارزان اين مناطق نيز 
تسليم اسرائيل و رژيم سعودى مى شوند؟ اصالً چه 
ضرباتى باقى مانده كه اگر تسليم شويم، دشمنان 

ما بتوانند بزنند و تاكنون نزده اند؟
5- يكــى از شــروط اصلى مقاومــت، همدلى و 
همصدايى ملّى و داخلى است. تا وقتى عامه مردم 
ضرورت گفتمان مقاومت را درنيابند، به آن تن در 
نمى دهند؛ در اين شرايط مقاومت تقريباً محال يا 
بسيار دشوار مى شود.  اما كدام عقل سليم و  انسان 
منصفى است كه انكار كند، ما در طول سال هاى 
اخير، رويكرد ســازش و تعامل را تا حّد و حدود 
نزديك به نهايت خودش آزموده ايم؟ نتيجه اين 
رويكرد چه بوده اســت؟ آيا طرفين مقابل نيز به 
حد و حدود خود در اين رويارويى آشــنا بوده اند؟ 
براى طرفين مقابــل، چه پيامى واضح تر از اينكه 
ملّت ايران براى دو دوره چهار ساله، به همين تفكر 
«آزمودن امكان سازش احتمالى» رأى 24 ميليونى 
مثبت داده اند (اگرچه با 16 ميليون رأى مخالف 
نيز حواس شان به همه چيز هست!) اما پاسخ آن ها 
چه بوده است؟ هنوز حكم رياست جمهورى مجدد 
آقاى روحانى تنفيذ نشــده بود كه دولت جديد 
آمريكا آخرين ميخ ها را به تابوت برجام كوبيد! و 
دشــمنان منطقه اى ما براى يك تهاجم گسترده 
خيز برداشتند و نهايتاً تا چند هفته پيش كه آن 
مردك هويج (ترامپ) عمــالً آب پاكى را ريخت 
روى اين جنازه! جنازه كالبد و ســاختارى به اسم 

«امكان آشتى و مصالحه با طاغوت هاى زمان».
6- گفتمان تعامل و ســازش اين روزها حوالى 
گور برجام، پريشــان ايســتاده و به نوعى دوران 
عزادارى خود را مى گذراند. شرط انصاف نيست 
كه به انسان هاى عزادار  فشــارى مضاعف وارد 
آورد. بايد به كســانى كه دلسوزانه از اين رويكرد 
حمايت كرده اند تسلّى و دلدارى داد. بايد به آنان 
كمك كرد كه با واقعيات تلخ موجود كنار بيايند و 
شجاعت پذيرش آن را بيابند و بپذيرند كه: دشمن 
هر قدر كه مى توانسته اين ملت را تحريم كرده 
و خواهد كرد. اما در عين حال، همين تحريم ها 
مى توانند بــا كمى درايت و تــالش، تبديل به 
بهترين فرصت تاريخى براى رشد صنعت بومى 
و اقتصاد پايدار و اشــتغال آفرين داخلى شوند. 
گروه هاى سياســى و طيف هاى داخلى قدرت، 
اگر يكدله شــوند، بى شك ما برگ هاى بسيارى 
بــراى بازى كردن داريم كــه تا كنون رو نيامده 
و نشــده اند. برگ هايى كه مى توانند حتى فتنه 
دشمن براى به انزوا كشاندن مان در جهان را به 
سمت خودشان بازگردانند. خيلى وقت ها اگر در 
برابر دشمن مقاومت نكنيم، حد و حدود خودش 
را براى سازش و مصالحه نخواهد شناخت! يعنى 
واقعاً بايد به اين بصيرت ملى و فرا جناحى برسيم 
كه: حتى سازش منطقى با دشمنان نيز نياز به 

مرزهايى از ايستادگى و مقاومت دارد.

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

صداى مردم   

خبــــــر

توليت آستان قدس رضوى در جمع اعضاى كاروان هاى زير سايه خورشيد:
در مقابل موج تحميلى نااميدسازى، ايستادگى كنيد

آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: كاروان هاى «زير سايه خورشيد» مى توانند با 
تمسك به نام و پرچم امام رضا(ع) در مقابل موج تحميلى نااميدسازى ايستادگى كرده 
و اميدآفرينى كنند. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى كه در جمع اعضاى 
كاروان هاى زير سايه خورشيد سخن مى گفت، عنوان كرد: آستان قدس رضوى با تمسك 
به سيره نورانى اهل بيت(ع) از هر كار و خدمتى كه براى رفع محروميت و گره گشايى از 
زندگى مستضعفان در توان داشته باشد، دريغ نخواهد كرد.توليت آستان قدس رضوى 
تأكيد كرد: دفاتر نمايندگى آستان قدس رضوى در سراسر كشور در سه بخش «فرهنگى»، 

«تسهيل و رونق زيارت» و «توجه به نيازمندان و مستضعفان» مأموريت و وظيفه دارند. 
وى ادامه داد: از ســال 95 تا امروز 700 هزار زائر اولى (به طور متوســط روزانه 1000 
نفر) به آستان بوسى حضرت رضا(ع) مشرف شده اند. اين افراد كه بيشتر سالخوردگانى 
هستند كه زندگى و معيشت آن ها سال هاست با حداقل ها اداره مى شود، تحت عنوان 

زيارت اولى ها به زيارت حرم مطهر رضوى مى آيند.
حجت االســالم والمسلمين رئيسى گفت: البته تسهيل زيارت فقط مخصوص زيارت 
اولى ها نيســت و شــرايط براى زيارت گروه هاى دانشجويى، دانش آموزى، هيئت هاى 

عزادارى و تشكل ها بايد در مسائلى همچون رفت و آمد، اسكان و تغذيه تسهيل شود.

وداع حماسى با جام جهانى
جواد رستم زاده: تيم ملى كشورمان ديشب با تساوى مقابل پرتغال سرافرازنه از جام 

جهانى كنار رفت. براى قهرمان اروپا در اين بازى كوارشما دقيقه 44 و براى ايران 
كريم انصاريفرد دقيقه 90 از روى نقطه پنالتى گلزنى كردند. تيم ملى كشورمان با يك 
تغيير نسبت به بازى با اسپانيا مقابل پرتغال حاضر شد. انصارى فرد روى نيمكت نشست 
تا جهانبخش از ابتدا بازى كند. با اين حال تاكتيك همانى بود كه حدس مى زديم. در 
كمين نشستن براى استفاده از ضد حمالت. در نيمه اول يكى دو فرصت خوب مثل 
ضربه سر عزت اللهى هم نصيب تيم ملى شد ولى اين پرتغالى ها بودند كه زهرشان را 
ريختند. در حالى كه همه مدافعان ايران زير چشمى رونالدو را مى پاييدند اين «كوارشما» 
بود كه دقيقه 44 با ضربه اى مهار نشدنى گل نخست بازى را به ثمر رساند. اين گل بى 
شباهت به گل مسى در دوره قبلى جام جهانى به تيم ملى نبود. همزمان البته اسپانيا 
و مراكــش هم نيمه اول را يك بر يك به رختكن رفتند. مراكش در يك غافلگيرى از 

ماتادورها پيش افتاد اما ايسكو بالفاصله اين گل را جبران كرد.

 چطورى كريس؟
در نيمه دوم اما صحنه هاى تاريخى فوتبال ايران مقابل چشمان بهت زده دنيا رقم خورد. 
جايى كه بيرانوند پنالتى رونالدو را به راحتى مهار كرد و انصاريفرد موفق شــد دروازه 
حريف مدعى را باز كند. در واقع در اين بازى فوق ستاره فوتبال دنيا بيكاره اى بيش در 
ميان مدافعان ايران نبود. او تنها با يارى كمك داور ويدئويى بود كه پشت پنالتى ايستاد 
و مقهور هنر بيرانوند شد. پس از اين پنالتى و در حالى كه مراكش در بازى همزمان براى 
ما گل كاشته بود و دو بر يك از اسپانيا جلو بود تيم ملى كامال سوار بازى شد و با آمدن 
قدوس و انصاريفرد به زمين ســراپا حمله شديم. ضربه سر آزمون در لحظات پايانى با 
كمكVAR ما را صاحب پنالتى و گل تساوى كرد. با اين حال اسپانيا هم موفق شده بود 
گل تساوى را بزند تا تالش ما كامال بى اثر شود و وداعى غم انگيز با جام داشته باشيم.در 
پايان اين بازى ريكاردو كوارشما از سوى FIFA به عنوان بهترين بازيكن زمين انتخاب 
شد. بدين ترتيب در اين گروه پرتغال با 5 امتياز در صدر ايستاد ، اسپانيا با همين تعداد 
امتياز و تفاضل گل كمتر دوم شد و دالور مردان ايران با 4 امتياز سوم شدند. اين براى 
نخستين بار در تاريخ است كه تيم ملى در جام جهانى صاحب پنالتى شد و البته با 4 
امتياز با جام وداع كرد. پيش از اين بازى ها اروگوئه درس خوبى به ميزبان داد و در گروه 
اول موفق شد با نتيجه قاطع سه بر صفر روس ها را شكست دهد و به عنوان تيم نخست 
اين گروه صعود كند و روسيه تيم دوم گروه شود. عربستان هم در پيروزى نوبرانه موفق 
شد دو بر يك از صد مصر عبور كند. اكنون اروگوئه در مرحله بعد حريف اسپانياست و 

پرتغال بايد به مصاف روسيه برود.

 كى روش: مى توانستيم صعود كنيم
ســرمربى تيم ملى ايران با اظهار رضايت از عملكرد بازيكنانش در بازى با پرتغال، 
گفت: اين مسابقه بهترين بازى ما در جام جهانى روسيه بود و مى توانستيم صعود 
كنيــم. كارلوس كى روش درباره اينكه چرا ايران در دو بازى اول اينطور جنگنده و 
خوب نبود، گفت: بايد با واقع بينى بازى كنيم. مقابل مراكش پيروز شديم. اسپانيا 
تيم سختى است ولى بازى خوبى ارائه كرديم و شايسته باخت نبوديم. اگر 5 امتياز 

مى گرفتيم صعود مى كرديم.

دادستان تهران خبر داد
بازداشت 9 متهم اصلى پرونده هاى مؤسسات مالى و اعتبارى

مهر: دادستان تهران در سخنانى به تشريح آخرين وضعيت پرونده هاى بانك سرمايه و 
ثامن الحجج، پرداخته و در اين زمينه توضيحاتى ارائه داد.

عباس جعفرى دولت آبادى كه در نشست با قضات داراى پايه قضايى سخن مى گفت با 
اشاره به انتقاد يك مقام دولتى نسبت به آزادى برخى متهمان مرتبط با مؤسسات مالى 
و اعتبارى و مرتبط دانستن تجمعات اعتراضى مردم با آزادى اين متهمان، گفت: در حال 
حاضر 9 متهم اصلى پرونده هاى مؤسسات مالى و اعتبارى در بازداشت به سر مى برند. 
وى افزود: دادستانى تهران براى حل مشكالت مرتبط با اين مؤسسه ها، عالوه بر شناسايى 
اموال متهمان،  نسبت به تعقيب مسئوالنى كه با قصور در انجام وظايف نظارتى خود، بستر 

ارتكاب جرم در مؤسسات مالى و اعتبارى را فراهم كرده اند، اقدام كرده است.
وى به پرونده بانك سرمايه و اقدامات دادسرا در اين پرونده اشاره كرد و گفت: اخيراً در 
اين پرونده ســه نفر از متهمان بازداشت شده اند. بخشى از اموال به بانك بازگشته و در 

خصوص يكى از متهمان به ميزان 700 ميليارد تومان كيفرخواست صادر شده است.

اميدواريم 
طرف هاى اروپايى 
بتوانند هر چه 
زودتر در راستاى 
ارائه پيشنهادهاى 
ايران درباره تأمين 
خواسته هاى بحق 
ايران عمل كنند

بــــــــرش

توليت آستان قدس رضوى گفت: كاروان هاى «زير سايه خورشيد» مى توانند با آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: كاروان هاى «زير سايه خورشيد» مى توانند با آستان: توليت آستان قدس رضوى گفت: كاروان هاى «زير سايه خورشيد» مى توانند با 

شماره پيامك: 30004567

مجلس هنوز از محتواى پيشنهادهاى اروپا براى حفظ توافق هسته اى بى خبر است

شائبه دوباره مذاكرات محرمانه هسته اى

گزارش خبرى

  آرش خليل خانه  در حالى كه سيد عباس عراقچى 
مى گويد بسته پيشنهادى اتحاديه اروپا تا يك هفته 
ديگر به ايران ارائه خواهد شد، وزير اطالعات ديروز در بازديد از 
سايت فردو، اظهارداشت: اين توافق هسته اى به تار مويى بند 
است. معاون سياسى وزيرخارجه با بيان اينكه مذاكرات فشرده اى 
با اروپايى ها براى تدوين بسته پيشنهادى راه حل حفظ برجام در 
جريان است، در عين حال اظهار داشته است آنچه كه تاكنون با 
اروپايى ها در حال انجام است نه نااميد كننده است ونه مى توان 
به آن اميدوار بود بلكه پيشنهادهايى وجود دارد شايد به يك 

چارچوبى براى ادامه برجام برسيم شايد هم نرسيم.
وى همچنيــن اذعان كرد كه هنوز مشــخص نيســت كه آيا 
اروپايى ها قادر به گسستن بندهايى كه آمريكا بر اقتصاد آن ها 
بسته است هستند يا نه! اين در حالى است كه رئيس سازمان 
انرژى اتمى كشــور همين چند روز پيش در ديدار با دبيركل 
سازمان ملل، تأكيد كرده بود پيشنهاد كشورهاى اروپايى براى 

تأمين انتظارات ايران در برجام كافى نيست.
در اين شــرايط قرار اســت حســن روحانى يازدهم تيرماه به 
سوئيس و سپس در سيزدهم تيرماه پس از موعدى كه عراقچى 
اعالم كرده بسته اروپايى ها آماده خواهد شد به وين، مقر آژانس 
بين المللى انرژى اتمى سفر كند تا رايزنى ها درباره پيشنهادهاى 
اروپايى ها در باالترين سطح و زير نظارت شخص او برگزار شود.

خبرگزارى فرانسه تأييد كرده است كه سفر روحانى به سوئيس 
و اتريش در راستاى تالش تهران براى دريافت تضمين حمايت 

مستمر اروپا از توافق هسته اى (برجام) انجام مى شود.

 مذاكرات برجامى؛ باز هم محرمانه
بــا اين حــال و با وجود اينكــه عراقچى از مذاكرات فشــرده 

كارشناســى با اتحاديه اروپا براى حفظ برجام سخن مى گويد، 
اين موضوع كه مقامات وزارت خارجه درباره توانايى اين كشورها 
در حفظ برجام مطرح كرده و از محتواى پيشنهادهاى اروپايى ها 
اظهار بى اطالعى مى كنند هم تناقض است و هم نشان دهنده 
تكرار محرمانه نگه داشتن مذاكرات هسته اى اين بار با كشورهاى 
اروپايى است؛ حال آنكه سخنان صالحى در اسلو نشان مى دهد 
ايده ها و گزينه هايى از سوى كشورهاى اروپايى تاكنون به تهران 

داده شده است.
تيم مذاكره كننده هســته اى، اگر چه در شرايط موجود شايد 
نتوان به مديريت يك تنه عراقچى نام تيم هسته اى نهاد، باز هم 
همان شــيوه مذاكرات محرمانه و بسته را با كشورهاى اروپايى 

براى حفظ برجام در پيش گرفته است.
اين اتفاق در جريان مذاكرات منتهى به برجام با اعتراض مجلس 
و نمايندگان ملت روبرو شد كه تا زمان امضاى متن نهايى اين 
توافــق از هيچ يك از مذاكرات و توافق هاى صورت گرفته خبر 
نداشــتند و دولت تنها زمانى كه برجام به امضاى هفت كشور 

رسيد گزارش برجام را براى تأييد به مجلس ارائه داد.
البته محرمانه نگه داشتن مذاكرات هسته اى تنها خواست دولت 
يازدهم نبود بلكه طرف آمريكايى مذاكرات هم اصرار بر همين 
موضوع داشت و جن ساكى سخنگوى وزارت خارجه آمريكا در 
يكى از مصاحبه هاى خود به اين موضوع اشاره و تأكيد كرد كه 
كاخ سفيد مايل نيست اطالعات و جزئيات مذاكرات هسته اى 

با ايران علنى شود.

 دولت محرمانگى را كنار بگذارد
نماينــده مردم اصفهان در گفت وگو با خبرنگار قدس آنالين با 
بيان اينكه تاكنون تنها در يك جلســه غير علنى سيد عباس 

عراقچى گزارشــى از مذاكرات با كشــورهاى اروپايى ارائه داده 
است، اظهارداشت: معاون وزيرخارجه در اين جلسه مواضع ايران 
و مواردى را كه از طرف هاى اروپايى مطالبه كرده اند تشــريح 
كرد و تاكنون اطالعاتى درباره آنچه كشورهاى اروپايى به تهران 

پيشنهاد كرده اند در اختيار مجلس نيست.
حجت االســالم ســالك افزود: در اين جلسه آقاى عراقچى به 
نمايندگان گفــت اگر آن ها اليحه عضويت ايران در FATF را 
تصويب نكنند همه مذاكرات با اروپا و هر توافقى با اين اتحاديه 
براى حفظ برجام بى نتيجه خواهد ماند و بر باد مى رود كه اين 
حرف نمايندگان مجلس را بشدت عصبانى كرده است و ما به 
اين رويكرد و نگاه دولت اعتراض داريم و معتقديم با اين روحيه 
و نگاه مذاكره با اروپايى ها نتايج مثبتى كه منافع نظام و كشور را 

تأمين كند، نخواهد داشت.
عضو فراكسيون نمايندگان واليى مجلس تصريح كرد: وزارت 
خارجه، تيم هســته اى و دولت تاكنون هيچ نظر و مشاوره اى 
از مجلــس درباره مذاكرات بــا اروپا و مطالباتى كه بايد تأمين 
شود نگرفته اند و به اين خواسته نمايندگان بى  توجه و بى اعتنا 
هستند، در حالى كه ادامه برجام با اروپايى ها تصميمى است كه 
بايد با نظر جمعى و اجماع قوا و اركان مختلف نظام گرفته شود 
و موضوعى صرفاً در اختيار دولت نيست، از اين رو تيم مذاكره 
كننده هسته اى بايد اين محرمانگى را كنار گذاشته و مجلس را 

امين بداند و اطالعات دقيق را در اختيار مجلس بگذارد.

خانه ملت: عضو هيئت رئيسه مجلس، از احتمال حضور روحانى 
در يكى از جلسات اين هفته مجلس براى بررسى وضعيت اقتصادى 
كشــور خبر داد. اسداهللا عباسى اظهارداشت: با توجه به اينكه دو 
هفته آينده مجلس تعطيل است، قرار بود 2 يا 3 جلسه با مسئوالن 
ارشد دولت درباره مسائل اقتصادى داشته باشيم تا بتوانيم نتيجه 
بگيريم. وى افزود: روز يكشنبه آقاى جهانگيرى معاون اول رئيس 
جمهور به عنوان رئيس ستاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى در مجلس 
حضور يافت.وى تصريح كرد: بنابراين برنامه اى براى حضور رئيس 
جمهور در جلسه امروز يا فرداى مجلس داريم، اما اين برنامه قطعى 
نيست و به هماهنگى رئيس مجلس و رئيس جمهور موكول شده و 

در صورت حضور، احتماالً جلسه «غيرعلنى» خواهد بود.

 حجت االســالم علوى در بازديد از سايت اتمى فردو، 
اظهارداشــت: در مذاكرات با طرف هاى خارجى به همه 

آن ها به صراحت اعالم شد كه برجام به يك مو بند است.
وزير اطالعــات ادامه داد: اگر طرف هاى ديگر بدعهد، هماهنگ 
با آمريكا بخواهند از برجام خارج شــوند، ايران با دستاوردهاى 
ارزشمند دانشمندان ايرانى كه بر اساس تحقيق و توسعه كسب 
شده است، مى تواند در فرصت كوتاه فرسنگ ها به قبل از برجام 
برگردد و حتى صنعت هسته اى را به نقاط حساس ترى برساند و 

به پيشرفت تعيين كننده تر نائل شود. 
علوى تصريح كرد: كسانى كه بدعهدى كردند، خواهند ديد اين 

كار آن ها بيش از ايران، به زيان خود آنان مى شود.

مهر: وزير كشــور گفت: انتظار ما از ســازمان ملل و اتحاديه اروپا 
اين اســت كه تالش كنند شرايط زندگى افغان ها فراهم شود تا به 
صورت داوطلبانه به كشور خود بازگردند. رحمانى فضلى ديروز پس 
از مذاكره خصوصى با كميسيونر مهاجرت اتحاديه اروپا، اظهارداشت: 
ايران با اروپا در زمينه پناهجويان همكارى دارد و آن ها هم عالقه مند 
هستند در اين موضوع همكارى ها را افزايش دهند. وى افزود: انتظار 
ما از سازمان ملل به عنوان متولى اين امر و سپس از اتحاديه اروپا 
اين اســت كه به عنوان يك موضوع بشردوستانه با توجه به فشار 
كارى كه به ايران وارد مى شود تالش كنند شرايط زندگى افغان ها 
از نظر امنيتى و توسعه اى به گونه اى فراهم شود كه اين ها به صورت 

داوطلبانه به كشور خود بازگردند.

عضو هيئت رئيسه مجلس خبر داد در بازديد از سايت اتمى فردو وزير كشور در جمع خبرنگاران:
احتمال حضور روحانى 

در يكى از جلسات اين هفته مجلس
وزير اطالعات: 

برجام به مويى بند است
اتحاديه اروپا شرايط بازگشت 

داوطلبانه افغانستانى ها را فراهم كند

چهره خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

گراميداشت شهداى هفتم تير در حرم مطهر رضوى  آستان: مراسم گراميداشت شهداى هفتم تير پنجشنبه هفتم تيرماه در حرم مطهر رضوى برگزار مى شود. اين مراسم پس از نماز مغرب و عشا با 
سخنرانى آيت اهللا سيداحمد خاتمى؛ امام جمعه موقت تهران در صحن جامع رضوى برگزار مى شود و در ادامه مداحان و ذاكران اهل بيت(ع) به مرثيه سرايى خواهند پرداخت. قرائت قرآن توسط قاريان بين المللى 

حرم مطهر رضوى از ديگر برنامه هايى است كه براى اين مراسم در نظر گرفته شده است.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
رئيس بخش پزشكى هسته اى بيمارستان فوق تخصصى رضوى خبر داد

استقبال گردشگران سالمت از خدمات ويژه بيمارستان 
رضوى در حوزه پزشكى هسته اى

آســتان: رئيــس بخش پزشــكى 
هســته اى بيمارستان فوق تخصصى 
رضوى از استقبال گردشگران سالمت 
از خدمات ويژه بيمارستان رضوى در 

حوزه پزشكى هسته اى خبر داد.
دكتر فرشــاد امامى با اشاره بر اينكه 
گردشگران ســالمت به طور متوسط 
يك ســوم تا يك دوم تعداد مراجعان 

روزانه بخش «پت سى تى» بيمارستان رضوى را به خود اختصاص داده اند، گفت: بيشتر 
اين گردشگران، زائران عرب زبان منطقه بويژه زائران عراقى هستند.

وى با بيان اينكه بخش پزشــكى هسته اى بيمارســتان رضوى از سال 1386 در حال 
فعاليت اســت، افزود: اين بيمارســتان به عنوان تنها مركز شرق كشور از سال 1392 
مجهز به دستگاه «پت سى تى» شده است و به عموم متقاضيان خدمات رسانى مى كند.

امامى به انجام برخى اســكن هاى متداول پزشكى هســته اى مانند اسكن هاى قلب، 
استخوان، كليه، تيروئيد و مجارى صفراوى، در اين بخش اشاره كرد و گفت: بيمارستان 
رضوى با مجهز شدن به دستگاه «ســيكلوترون»، از سال 1394 در مسير توليد راديو 
داروها گام  هاى ارزشمندى برداشته و ميزان هزينه هاى انجام «پت سى تى» اسكن را در 

اين بيمارستان كاهش داده است.
وى بــا تأكيد بر اينكه راديو داروها نيمه عمر كوتاهى دارند، اضافه كرد: راديو داروها با 
توجه به ميزان نياز بيماران در واحد ســيكلوترون بخش پزشكى هسته اى بيمارستان 
توليد مى شود. البته در صورت افزايش نياز، دو يا سه بار در روز هم امكان توليد راديو 

دارو در اين بخش وجود دارد.
اين متخصص پزشكى هسته اى گفت: با توجه به نگاه ويژه آستان قدس رضوى به ايمنى 
بيماران، اين بخش داراى آزمايشگاه كنترل كيفى بسيار مجهزى براى اطمينان از صحت 

و سالمت راديو داروها براساس آخرين فارماكوپه هاست.
امامى ادامه داد: باتوجه به عمر كوتاه راديو داروها، فرايند كنترل كيفى با دقت خاصى 
در مدت 45 تا 60 دقيقه انجام مى شود، تزريق راديو داروها نيز پس از كنترل كيفيت و 

ايمن بودن آن ها در آزمايشگاه، صورت مى گيرد.
وى با تأكيد بر اينكه تعداد مراكز «پت سى تى» در كشور محدود به چند مركز است، 
افزود: تمام اين مراكز از يك نوع دارو به نام FDG كه نوعى قند است براى تصويربردارى 
تومورهاى سرطانى استفاده مى كنند. رئيس بخش پزشكى هسته اى بيمارستان رضوى 
درباره ويژگى هاى برتر اين بخش نسبت به مراكز مشابه كشور نيز گفت: بخش پزشكى 
هسته اى اين بيمارستان داراى تعداد دستگاه هاى بيشتر و به روزترى است، همچنين جز 

معدود مراكز اسپكت سى تى در زمينه پزشكى هسته اى عادى است.
پزشكى هسته اى، شاخه اى از تصويربردارى پزشكى است كه در آن از راديو داروها(مواد 
راديــو اكتيوى كه در دســته داروهاى ايمن قرار مى گيرد)، براى تشــخيص و درمان 

بيمارى ها استفاده مى شود.

ارائه رشته «بانكدارى اسالمى» 
در دانشگاه علوم اسالمى رضوى

آستان: دانشــگاه علوم اسالمى رضوى رشــته جديد بانكدارى اسالمى را در مقطع 
تحصيلى كارشناسى ارشد به دانشجويان ارائه مى دهد.

رشته بانكدارى اسالمى يكى از گرايش هاى علوم اقتصاد است كه دانشگاه علوم اسالمى 
رضوى توانســته مجوز اين رشته را براى ارائه به دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد از 

سوى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى دريافت كند.
اين رشــته داراى 32 واحد دروس تخصصى و84 واحد دروس حوزوى مرتبط با سطح 
2 و ســطح 3 حوزه علميه است كه دانشــجويان اين رشته بايد اين تعداد واحد را در 
دوران تحصيل بگذرانند. دارندگان مدرك كارشناسى مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و 
فناورى و طالب(برادران) سطح 2 حوزه علميه مى توانند براى ثبت نام در رشته بانكدارى 

اسالمى به سايت دانشگاه علوم اسالمى رضوى مراجعه كنند.

خـــبر

از  يكى  يزد  وزيرى  كتابخانه  قدس     
ايران  بزرگ ترين و مهم ترين كتابخانه هاى 
است كه در ضلع شمالى مسجد جامع كبير 
يزد و در بافت سنتى اين شهر قرار دارد. اين 
مجموعه  با  سال 1334 شمسى  كتابخانه 
محمدعلى  سيد  حاج  شخصى  كتاب هاى 
وزيرى در دهليز شمالى مسجد جامع كبير 
يزد با 1600 جلد كتاب خطى و چاپى جهت 
شد.  راه اندازى  دينى  علوم  طالب  استفاده 
حاج سيد محمدعلى وزيرى در سال 1324 
مسجد جامع يزد را كه مخروبه شده بود، با 
از  و پس  بازسازى كرد  كمك هاى مردمى 
اتمام آن، كتابخانه خود را در ضلع شمالى 

مسجد تأسيس كرد.
وزيرى كــه از دوران جوانى به جمع آورى و 
مطالعه كتاب عالقه مند بود، تا سال 1334 
توانســت حدود 1100 جلد كتاب خطى و 

چاپى را جمع آورى كند. 
وى معتقد بود: «همان گونه كه احتكار رزق 
مردم حرام است، احتكار كتاب كه رزق روح 
مردم محسوب مى شــود نيز حرام است. به 
همين دليل با گنجينه كتاب هاى شخصى 
كتابخانه اش به فكر تأسيس كتابخانه عمومى 

براى استفاده شهروندان افتاد.
وزيرى پس از تأسيس كتابخانه، كارت هايى 
را در قطــع رقعــى چاپ كــرد و در آن از 
شهروندان، دانشمندان، استادان، مؤلفان و 
علماى سراسر كشور براى تكميل كتاب هاى 
كتابخانه تقاضاى همكارى كرد. پس از اين 
فراخــوان عمومى، بــا دريافت كتاب هاى 
متعدد از طرف گروه هاى مختلف مردمى، 
تعداد كتاب ها به 133 هزار جلد رســيد. 
وى در تاريخ 12 تير سال 1348 كتابخانه 
وزيرى يزد با 21 هزارو 267 نسخه كتاب 
شامل 3300 نســخه خطى وقف آستان 

قدس رضوى كرد.
كتابخانه وزيرى با عنايت ويژه آستان قدس 
رضوى به توسعه فضاى كتابخانه اى و ارتقاى 
فرهنگ كتــاب و كتابخوانى، پس از انقالب 
شكوهمند اسالمى رشد چشمگيرى داشته 
اســت كه از آن جمله مى تــوان به افزايش 
زيربنايى كتابخانه از 900 متر مربع پيش از 
انقالب و افتتاح كتابخانه اى مجهز با زيربنايى 
حدود 6300 متر مربع در سه طبقه در سال 

1388 اشاره كرد.
اين كتابخانه امروز پس از گذشت 63 سال 
از تأسيســش، بيش از 4900 نسخه كتاب 
خطى، حــدود 5434 نســخه كتاب چاپ 

ســنگى، حــدود 245 هزار 
نسخه كتاب چاپى و بيش از 
6000 نسخه نشريات ادوارى 
را در گنجينه خود گردآورى 
كرده و در اختيار مراجعان و 

اعضاى خود قرار داده است. 

 اهتمام وزيرى به 
جلوگيرى از خروج نسخ خطى

رئيس كتابخانه وزيرى يزد با بيان اينكه در 
زمان قديم، بيرون بردن نســخه  هاى خطى 
و قرآن از كشــور بسيار رايج بوده، مى گويد: 
مرحوم وزيرى براى نگه داشتن نسخه  هاى 
خطى در داخل كشــور تالش هاى بسيارى 
كرده است. او در دوران ستمشاهى بسيارى 
از نسخه هاى خطى را خريدارى و در سرداب 
خانه خودش مخفى مى كــرد تا از هرگونه 

گزندى در امان باشد.
محمد رضا انتظارى با بيان اينكه البته پس 
از پايان دوران حكومت رضا  شــاه، اين نسخ 
از زيرزمين بيرون آورده شد، اظهار مى   كند: 
يكى از قديمى ترين قرآن هاى موجود در اين 
كتابخانه به خط جــالل جعفرى مربوط به 

سال 712 هجرى قمرى است.
رئيس كتابخانه وزيرى عنوان مى  كند: وزيرى 
در ايــن باره تعريف مى كــرد «روزى مطلع 
شــدم كه متيا از يهوديان متنفذ آن روزگار 
قصد خارج كردن قرآنى خطى از كشــور را 

دارد، به همين منظور پيش 
او رفتم و گفتــم يا قرآن را با 
10 درصد افزايش بها به من 
مى فروشى يا روز جمعه اين 
موضوع را به مسلمانان اعالم 
مى  كنم، البته اين فرد قرآن را 
با همان افزايش بها در اختيار 

من قرار داد».
وى تأكيد مى كند: مرحــوم وزيرى در آن 
دوران سوار بر االغ مى  شد و در روستاهاى 

مختلف نسخ خطى را خريدارى مى كرد.
رئيس كتابخانه وزيــرى با توضيح اينكه در 
گذشته نسخه هاى خطى براحتى دور انداخته 
مى شــدند، مى افزايد: وزيــرى براى خضاب 
كردن محاســن خود به حمام رفته بود كه 
مى بيند خضابى كه شاگردش خريده در كاغذ 
يك كتاب نسخه خطى قرار داده شده است؛ 
بنابراين ســريع به پيش عطار مى  رود و آن 
كتــاب را خريدارى مى كند. رئيس كتابخانه 
وزيــرى يزد اضافه مى  كنــد: در  حال  حاضر 
كتاب هايى با خط شــيخ بهايى و پدرشان، 
عالمه حلى و عالمه مجلســى در كتابخانه 
وزيرى وجود دارد. انتظــارى مى گويد: اين 
كتابخانــه داراى بخش هــاى مختلفى ويژه 
آقايان و بانوان مى باشد كه از آن جمله مخزن 
كتب خطى، مخزن كتب چاپ سنگى، مخزن 
كتــب چاپى، تاالر مطالعه، تــاالر محققان، 
آرشيو مطبوعات، بخش امانت منابع چاپى، 

تــاالر اينترنت، مركز اطالع رســانى، بخش 
مرمت كتب خطى، موزه، ســالن نمايشگاه، 
تــاالر اجتماعات و... اســت. در حال حاضر 
كتابخانه وزيرى با داشــتن 245 هزار جلد 
كتاب چاپى و خطى و بيش از 28 هزار عضو 
و همچنين گنجينه مرقعــات و آثار كهن، 
از افتخارات فرهنــگ، دانش و هنر و معرف 

ميراث مكتوب و غيرمكتوب شهر يزد است.

 قديمى   ترين نسخ خطى موجود 
در كتابخانه

رئيس مخزن كتابخانه وزيرى نيز مى  گويد: 
مخزن كتب نســخ خطى كتابخانه از بتن 
مسلح ساخته شــده و ميزان دما و رطوبت 
در آن بــه  صورت ديجيتالــى كامالً كنترل 

مى شود.
محمدرضا مولوى مى  گويد: تمام كتاب هايى 
كه در ســال هاى جمع   آورى آسيب  ديده با 
دستگاه آفت   زدايى ترميم شده است. در حال 
حاضر نيز اقدام به خريدارى كتاب هاى خطى 
مى  كنيم، به  طورى  كه مدتى پيش يك جلد 
قرآن خطــى خريدارى كرديم كه ارزش آن 

90 ميليون تومان قيمت گذارى شده است.
وى بــه قديمى تريــن نســخه خطــى 

موجود در ايــن كتابخانه 
كه مربوط به ســال 590 
هم  اســت  قمرى  هجرى 
مى  گويد:  و  مى كند  اشاره 
ايــن كتاب با نــام «نفحه  
االنفــس» اثر «ابن حمران» 
قديمى ترين كتاب موجود 

در كتابخانه است.
وى از وجــود تورات خطى 
نيــز در ايــن كتابخانه كه 
ترجمــه فارســى شــده، 
همچنين دفاتر دستنويس 
حاوى مطالب مهم در اين 

كتابخانه خبر مى دهد.
رئيس مخزن كتابخانه وزيرى 
قطورترين نســخ خطى اين 
را « سفرالســعاده  كتابخانه 

هندى» و «فتاوى الولوجى هندى» ذكر و بيان 
مى   كند: در  حال   حاضر نسخه خطى كتاب 
قانون «بوعلى سينا» نيز در كتابخانه موجود 
است كه آن را يكى از پزشكان فوق  تخصص 
يزدى پس از مطالعه اين كتاب ذكر مى  كرد 
كه بشر هنوز به برخى از علوم يادشده در اين 

كتاب دست نيافته است. 

حاج سيد 
محمدعلى وزيرى 

در سال 1324 
مسجد جامع يزد 

را كه مخروبه شده 
بود، با كمك هاى 
مردمى بازسازى 

كرد و پس از اتمام 
آن، كتابخانه خود 
را در ضلع شمالى 

مسجد تأسيس 
كرد

بــــــــرش

رئيــس بخش پزشــكى 
هســته اى بيمارستان فوق تخصصى 
رضوى از استقبال گردشگران سالمت 
از خدمات ويژه بيمارستان رضوى در 

دكتر فرشــاد امامى با اشاره بر اينكه 
گردشگران ســالمت به طور متوسط 
 از مســئوالن فرهنگى آســتان قدس يك ســوم تا يك دوم تعداد مراجعان 

رضوى تقاضامنديم براى زائران ترك زبان 
و ساير زائرانى كه نيازمند مترجم در سطح 
رواق ها و صحن هاى حــرم مطهر رضوى 

مى باشند، اقدام مناسبى به عمل آورند.
09300003916

 در جاى جاى صحن ها و رواق هاى حرم 
مطهر... دريغ از يك صندوق پيشــنهادها 

و انتقادها.
09150002910

 مراسم غبارروبى ضريح مطهر با حضور 
جانبازان كار زيبايى بود؛ دست مريزاد. اگر 
براى فرزندان شــهدا با هماهنگى مدارس 
شــاهد همچنيــن برنامه اى انجام شــود 
تصويرى زيبا و ماندگار در قلب و روح آنان 

نقش خواهد بست.
09150008876

 آســتان قدس رضوى نهــاد و مجموعه 
بزرگى است كه بايد با همكارى دستگاه ها و 
نهادهاى مربوط در شهرستان ها و استان هاى 
سراسر كشور در زمينه راه اندازى و پيشرفت 
پروژه هــاى ملى و عام المنفعه، مشــاركت 

چشمگيرى داشته باشد.
09120001552

 آستان قدس كه كارخانه اتوبوس سازى 
دارد چرا اتوبوس ويژه و رايگان نمى گذارد 
تا زائــران را از ميدان شــهدا، ميدان 15 
خرداد، بلوار مصال و چهارراه مقدم به حرم 

مطهر بياورد؟
09350005022

قدس: عوايد هركدام از رقبه هاى موقوفاتى، 
برابر وقفنامه هايى كه بر اساس نيت واقفان 
خيرانديش تنظيم شــده، مصــارف معين 
و مشــخصى دارد و نمى شــود درآمدهاى 
موقوفات را بيرون از چارچوب هاى مشخص 

شده در وقفنامه هزينه كرد. 
عالوه بر اين، در راســتاى پيشنهاد خواننده 
گرامــى، تعــدادى خــودروى زائربــر، كار 
نقل و انتقال زائران از مبادى ورودى تا داخل 

صحن هاى حرم مطهر را بر عهده دارند. 

صداى مردم

 3000737277
شماره پيامك صفحه «آستان»

نگاهى به بيش از نيم قرن فعاليت كتابخانه موقوفاتى «وزيرى» 

باغى در كوير يزد
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اقتصاد روزنامـه صبـح ایـران

رشد بی سابقه بورس  اقتصاد: شاخص بورس همچنان به رشد بی سابقه خود ادامه می دهد و در پایان معامالت با 3۱۱3 واحد افزایش، این متغیر به کانال ۱۱۵ هزار واحد نیز وارد شد. بر اساس آمارهای 
معامالتی، شاخص های بورس به طور میانگین بیش از دو درصد رشد را به ثبت رساندند به طوری که شاخص کل با 3۱۱3 واحد رشد معادل 2/۷8 درصد به ۱۱۵ هزار ۱۷۴ واحد، شاخص بازار اول با 2296 واحد 

افزایش معادل 2/۷9 درصد به 8۴ هزار و 68۰ واحد و شاخص بازار دوم با 6۱۷۵ واحد رشد معادل 2/۷6 درصد، به 23۰ هزار و ۱8 واحد رسید.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
ستون پنجمی ها در جنگ تحمیلی اقتصادی 

از اردوگاه  ایران و غرب هر روز شعله ورتر می شود. آنچه  آتش جنگ اقتصاد 
دشمن قابل مشاهده است این است که ساز و کار جنگی منسجمی برای به 
زانو درآوردن ایران تدارک دیده شده و جبهه های مختلف در مقابل مردم ایران 
گسترده شده است: وزارت خزانه داری با ابزار تحریم اقتصادی، دستگاه تبلیغاتی 
با ابزار بنگاه های رسانه ای، دستگاه های اطالعاتی با انواع ابزارهای جاسوسی و 

ستون پنجم.
در ایــن میان، تحلیلی از وضع جبهه خــودی می تواند نقاط ضعف و قوت ما را 

مشخص نماید.
1( با همه هشدارها و تأکید ها، به نظر می رسد مسئله اصلی دولت نه اقتصاد بلکه 
فرهنگ باشد. این موضوع را از شعارهای انتخاباتی سال گذشته رئیس جمهور و 
همچنین اقدام های عملیاتی نظیر باز کردن در های ورزشگاه ها به روی زنان و لو 

به بهانه تماشای مسابقات جام جهانی می توان فهمید.
این در حالی اســت که در عرصه اقتصادی اقداماتی به جدیت فوق در راســتای 
شعارهای اقتصادی رئیس دولت ندیده ایم. فراتر از این مسئله جز در یکی دو ماه 
اخیــر - آن هم در حد بیان- باوری جدی نســبت به »جنگ اقتصادی« در نگاه 

دولتمردان وجود نداشته است.
 2(  همیشــه و در همــه جای دنیا، شــرایط جنگی نیازمند اخــذ تدابیر ویژه

- ولو موقت- اســت. این در حالی اســت که تقریباً هیچ گونه »تدبیر ویژه ای« از 
ســوی دولت و مجلس برای شرایط فعلی اتخاذ نشده و توصیه های عقبه فکری 
جریان حاکم بر اقتصاد کشــور نیز همان توصیه های نخ نما شده ای است که در 

هنگام صلح توسط یک اقتصاد سکوالر دنبال می شود.
3( زمزمه های این جنگ اقتصادی- به طور جدی- از ســال 86 توســط رهبر 
انقالب گوشزد شده است. در این میان جریان علمی و فکری اقتصادی کشور که 
وظیفه تصمیم سازی برای مسئوالن را دارد، کمتر تولیدی درخصوص شیوه جنگ 
اقتصادی داشته است. این مسئله زمانی بیشتر جلب توجه می کند که شاهد کمتر 
اثر علمی در خصوص شــیوه مبارزه با تحریم ها هستیم اما آثار علمی متعددی 

در خصوص شیوه و هوش تحریم کردن توسط جبهه مقابل تدوین شده است.
4( برای موفقیت در جنگ اقتصادی هم نیازمند ایجاد نهادهای متناسب هستیم 
و هم نیازمند اتخاذ سیاســت های مناســب، منظور از سیاست های مناسب که 
مشخص است، اما نهادهای متناسب، نهادهایی است که اول با شرایط اقتصادی 
کشور هماهنگی داشته باشد و دوم بتواند ظرفیت های ملی اقتصاد را علیه دشمن 
بســیج کند. به عنوان مثال در ابتدای انقالب عالوه بر راهبردهای جنگی، ایجاد 
نهادی مانند سپاه پاسداران و بسیج مردمی مستضعفان کمک شایانی در پیش 
بردن امور جنگ تحمیلی داشت. بنابراین جای خالی چنین نهادهایی در جنگ 

اقتصادی بشدت احساس می شود.
5( همان گونه که در جنگ نظامی، همه بار جنگ را دولت بر دوش نمی کشید، 
در جنگ اقتصادی هم نمی توان انتظار داشت دولت به تنهایی مقاومت کند. همه 
ارکان نظام اعم از مجلس و قوه قضائیه و سایر دستگاه های عمومی غیردولتی باید 

به کمک دولت بیایند.
اگــر در دوران دفــاع مقدس مدیریت جنــگ فراتر از نهــاد دولت صورت 
می پذیرفت به نظر می رســد در جنگ اقتصادی؛ دولــت می تواند مدیریت 
جنگ را بر عهده گیرد و هنوز شرایط بدان جا نرسیده که بخواهیم مدیریت 
را بــر عهده نهادی فراتــر از دولت واگذار نماییم. به نظر می رســد در حال 
حاضر، هیچ کدام از دســتگاه های موجود غیردولتی نیز به مقتضیات شرایط 
جنگی عمل نمی کننــد. به عنوان مثال وقتی بســیج در اردوهای جهادی 
می توانــد ظرفیت هــای مردمی را در عرصه آبادانی فعــال نماید چرا از این 

ظرفیت ها در عرصه مقابله با تدابیر دشمن استفاده نمی کند؟
6(به نظر می رســد با وجود کمبودها و کاستی ها، مردم- حتی در شرایط نبود 
نهادهای مناسب- بهترین عملکرد را در جنگ اقتصادی داشته اند. مردم در عین 
اینکه طبق سیاست های اعالمی از جمله حمایت از کاالی داخلی عمل نموده اند، 
اعتراض های خود را هم اعالم می کنند تا مبادا مسئوالن، جنگ تحمیلی اقتصادی 
را فراموش کنند و موشک های تحریم، فاتحه اقتصاد کشور را بخواند. در این میان 
اگر عده ای ستون پنجمی سعی دارند اعتراض های بحق مردمی را منحرف نمایند، 

دستگاه های اطالعاتی باید هوشیارتر عمل نمایند.

یادداشت

 اقتصاد/ زهرا طوســی  دولت در حالی از بازار 
ثانویه و ممنوعیت واردات ســخن میگوید که روز 
گذشــته ، بازاری های تهران نسبت به ترکش های 
تصمیمات اقتصادی دولت واکنش نشــان داد. اگر 
چه روایت های متنوعــی از ماجرای اعتراض و در 
برخی موارد اغتشاش دیروز بازار تهران در دسترس 
است اما تمام آنها از نارضایتی کسبه از رکود حکایت 
میکنند. ممنوعیت واردات 1339 قلم کاال و ایجاد 
بازار ثانویه ارز را می توان دو تصمیم منفعالنه دولت 
در شرایط فعلی قلمداد کرد. این گزارش می کوشد 

تاثیر این دو تصمیم را در بازار ایران بررسی کند. 
درپی روند تصاعدی قیمت ســکه و ارز در کشور و 
تهدید جدی ارزش ریال، تیم اقتصادی دولت رسماً 
به وجود جنگ اقتصادی علیه کشــور اذعان کرد و 
در نشســتی با رئیس جمهور به دنبال چاره جویی 

اساسی در این حوزه بر آمد.
دراین باره دولت دو تصمیم مهم برای کنترل قیمت 
ارز گرفت از یک سو با ممنوعیت واردات 1339 کاال 
بناست 10 میلیارد دالر از خروج ارز جلوگیری  کند 
و دوم با راه اندازی بازار ثانویه ارز، نرخ توافقی ارز رابه 

رسمیت شناخت.
این تصمیمات در حالی اســت که شــواهد نشان 
می دهد، آشــفتگی موجود باعث واکنش بازاریان 
تهران بــه گرانــی ارزو رکود روزافــزون و کمبود 
مشتری شده و آنان بناچار دست از کار کشیده اند. 
البته موضع گیری کاخ سفید برای خروج از برجام 
سیگنال های منفی به ســودجویان را صادر کرده و 
منفعت طلبان را به جان مردم انداخته اســت، اما 
باید پذیرفت که فقدان سیاست اقتصادی دولت هم 
کمتر از دشــمن عمل نمی کند. نگاهی به روزهای 
بعد ازفروردین امســال، تأیید می کند که دولت در 
برابرکاهش ارزش ریال، کامالً منفعل و فقط در برابر 

این توفان، نظاره گر بوده است.
یورش صاحبــان نقدینگی به بازار ارز و ســکه، با 
کدام واکنــش بازدارنده دولت مواجه شــد؟ حتی 
سیاســت تک نرخــی ارزهم به دلیل ســاختاری 
نبودن این تصمیم درعمل به افزایش بیشتر قیمت 
دالر انجامید. در نهایت به گفته یک مقام مســئول 
بانکی در جلســه ای که با حضــور تیم اقتصادی و 
رئیس جمهور برگزار شده است، حسن روحانی خرید 
و فروش توافقی میان صادر کنندگان و واردکنندگان 

را در صرافی ها پذیرفته است. در همین راستا ولی اهلل 
سیف رئیس کل بانک مرکزی نیز از ایجاد بازار ثانویه 
ارز طی هفته آینده خبر داده اســت. به گفته وی 
جزئیات این بازار ثانویه تدوین شــده و از محل 20 
درصد صادرات غیرنفتی که عمدتاً از طریق بخش 
خصوصی انجام می شود برای واردات برخی کاالهای 

غیراساسی و به صورت نرخ توافقی خواهد بود.
وی تأکیــد کرده اســت که ایجــاد این بــازار از 
شکل گیری برخی نرخ های نامشخص که امروز در 
کوچه پســکوچه ها ازطریق دالالن انجام می شود، 
جلوگیــری می کنــد. رئیــس کل بانــک مرکزی 
همچنین از ســامانه ای در حال ایجاد سخن گفته 
اســت که در آن همه کاالهایی که برای واردات از 
ارز 4200تومانی استفاده کرده اند، مشخص می شود. 
با اجرایی شدن این سامانه واردکنندگان این کاالها 
نمی توانند آن ها را با قیمت های باالتر بفروشند و از 

گرانفروشی ها جلوگیری می شود.

 به ۴ گروه ارز دولتی می دهیم 
رئیس کل بانک مرکزی همچنین 
در تشریح جلسه اقتصادی دولت 
گفت: در این جلسه چهار گروه 
کاالیی برای اختصاص ارز مورد 
افزود:  نیاز تعریف شد. ســیف 
گروه اول مربوط به کاالهای حیاتی و اساسی کشور 
اســت که سابقه امر نشان می دهد 18 میلیارد دالر 
نیــاز ارزی دارد.وی گــروه دوم را گــروه کاالهای 
ضروری ذکر کرد که نیاز به 24 میلیارد دالر وارداتی 
دارد که سال گذشته انجام شد؛ همچنین گروه سوم 
کاالهای عادی است که حدود 6 میلیارد دالر سابقه 
واردات سال گذشته این کاالهاست.رئیس کل بانک 
مرکزی همچنین کاالهای خودکفا را گروه چهارم 
ذکر کرد که در داخل تولید می شود و نیاز3/8میلیارد 
دالری داشــتند و نیازی به واردات آن ها از خارج از 

کشور نیست.

 ترکش های تصمیم ارزی دولت 
بعد از تصمیم ارزی دولت مبنی بر انجام معامالت 
ارزی میان واردکننــدگان و صادرکنندگان با نرخ 
توافقی، پیش بینی ها حکایت از آن داشت که اتخاذ 
این تصمیم منجر به تخلیه بخشــی از حباب بازار 

ارز و البته نیازهای خرد مردم هم 
پاسخ داده شود. چنانچه غالمرضا 
تاجگردون رئیس کمیسیون برنامه 
و بودجه نیز در واکنش به سخنان 
ســیف مبنی بر ایجاد بازار ثانویه 
گفتــه بود که اگر بــازار ثانویه ای 
برای تبدیــل ارز وارداتی حاصل 
از صادرات کاال ایجاد شــود بدون 

شک 3000 تومان از قیمت ارز آزاد کاسته خواهد 
شد. بازار آزاد ســکه تهران به این موضوع واکنش 
نشان داد و در شــروع معامالت قیمت سکه طرح 
جدیــد 200 هزار تومان کاهش یافت؛ همچنین با 
اعالم تصمیم تازه دولت مبنی بر رســمیت یافتن 
بازار ثانویه ارز و آزاد شدن دالر روند فروش  در بازار 
غیررسمی رونق گرفته و قیمت آن حدود هزار تومان 

کاهش یافته است.

 شوک ناشی از کاهش کاال در پیش است
مهــد پازوکی اقتصــاددان در گفت و گو با خبرنگار 
درباره دوسیاســت کلی دربــاره ممنوعیت واردات 
1400 قلم کاال و تشــکیل بازار ثانویه ارز می گوید: 
وجود بازارثانویه ارز را اقدامی پســندیده می داند به 
شــرطی که رانت و فک و فامیل دراین بازار نباشند 
و دالر صادرکننــده را واردکننــده واقعی منصفانه 
بخرد. وی تاکید می کند: حذف کاالی غیرضرور از 
فهرســت تخصیص ارز نیز مطلوب است به شرطی 
که عده ای نورچشــمی با توجیه و امضا طالیی، به 

دسته بیل کاالی اساسی نگویند.
وی با اشاره به اینکه توجه به تولید 
داخلی نیز خوب است بشرطی که 
وام بانکی به طــرف تولید برود و 
کاالی باکیفیت به مردم فروخته 
شود و برای احتکار کاال قانون قوی 
و بازدارنده باشــد تاکید می کند: 
امروز اقتصاد برای توقف خطر به 
تیم مرکب سیاسی و قضایی و بانکی نیازدارد، باشعار 

نمی شود کشور را اداره کرد.
دکتر ارشــدی در گفت و گو با 
ممنوعیت  دربــاره  ما  خبرنگار 
موضوع  می گویــد:  1339کاال 
به  خارجی  کاالی  ممنوعیــت 
عنوان یک اصل اساســی که در 
اقتصاد مقاومتی هم به آن اشاره شده درست است 
اما اعمال این تصمیم در مقطع زمانی کنونی به نظر 
غیرکارشناسی شده می رسد، ممنوعیت واردات در 
زمانی باید انجام شود که اقتصاد با ثبات است و به 
نظر می رسد اعمال این تصمیم در وضعیت فعلی یک 

شوک بزرگ به بازار وارد کند.
وی با بیان اینکــه در حال حاضر اقتصاد ما در 
یک شــوک قیمتی به سر می برد واین تصمیم 
باعث ضربه و شوک دوباره به اقتصاد بیمار کشور 
می شود، می افزاید: باید بدانیم که هر تصمیم در 
چــه زمانی و به چه صورتی باید اجرایی شــود 
که بر بازار تاثیر منفی نداشــته باشد، حال باید 

شاهد شوک ناشی از کاهش کاال در بازار باشیم، 
چرا که این کاهــش را تولیدکننده داخلی که 
اکنون ضعیف شده نمی تواند به سرعت جبران 
کند. پس با ضعیف بودن بخش مولد اقتصادمان 
که در وضعیت بحرانی قرار دارد و نمی تواند به 
تقاضای بازار پاســخ دهد باید منتظر باشیم که 
تورم تشدید شــود.وی با اشاره به اینکه عرضه 
کنندگان، کاالی داخلــی و خارجی را در کنار 
هم می فروشند، تأکید می کند: با کمبود کاالی 
خارجی که قیمت باالتری دارد، عرضه کنندگان 
ســودی را که از فروش کاالی خارجی به جیب 
می زدند و بــزودی از آن بی بهره خواهند بود، 
روی قیمت کاالی داخلی خواهند کشید و عماًل 
به تورمی که وجود دارد دامن خواهند زد.وی با 
اشاره به لزوم واردات خودرو برای تعادل بخشی 
به بازار تاکید می کند: جالب است که خودرو نیز 
بعد از آن ثبت ســفارش 5000 تایی در لیست 
ممنوعیت ها قــرار دارد، به نظر می رســد این 
ممنوعیت اکنون به عنوان یک رانت بزرگ برای 

وارد کنندگان آن قلمداد خواهد شد.

  انفعال درتصمیم گیری 
وی با اشــاره به اینکه ما همیشــه دچار انفعال 
در تصمیم گیری های اقتصادی هســتیم درباره 
ثمربخــش خواندن بــازار ثانویه بــرای اقتصاد 
ایران می افزاید: با تشکیل بازار ثانویه ارزموافقم، 
معتقدم که ریشه های این وضعیت فعلی ناشی از 
تلنبارشدن نقدینگی است واز سپرده گذاری های 
بلند مدت با سود باالی بانکی نشات گرفته بود، 
سپرده هایی که اکنون زمان سر رسید آن است، 
این نقدینگی وقتی وارد بازار شود، ایجاد تقاضای 
کاذب می کنــد، دولت به جای اینکه این ها را به 
مرور زمان تخلیه کند، انباشــت کرد تا تورم را 
ثابت نگه دارد، تورمی که حاال خودش را نشــان 
داده است، حاال برای اینکه این تورم کامال تخلیه 
شــود باید نرخ شناور مدیریت شده را برای یک 
بــازه زمانی معین در نظر گرفت تا ثبات به بازار 
برگردد، چون افزایش قیمت ارز به مراتب بهتر از 

نوسانات در این بازار است. 
گفتنی اســت طبق گزارش ایسنا نرخ دالر توافقی 

احتماال بین 6000 تا 6500 تومان خواهد بود.

قدس همزمان با واکنش بازاریان تهران نسبت به شرایط رکودی، به بررسی تصمیمات ارزی و کاالیی دولت می پردازد

کالفگی بازار از نبود تدبیر اقتصادی

رضا تنهایی مقدم، کارشناس اقتصاد

 کاالهای حیاتی و 
اساسی کشور 

18 میلیارد دالر 
نیاز ارزی دارد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

تعداد دانشجويان كم شد  مهر: معاون آموزشى وزير علوم در راستاى طرح آمايش آموزش عالى به كاهش تعداد مؤسسات آموزش عالى اشاره كرد و گفت: تعداد اين مؤسسات از 2800 مؤسسه در سال 92 
به 2200 مؤسسه كاهش يافته است. مجتبى شريعتى نياسر با اشاره به طرح آمايش آموزش عالى گفت: پيرامون اين طرح گام هاى اساسى برداشته شده است كه مى توان به كاهش جمعيت دانشجويى اشاره كرد به 

طورى كه جمعيت دانشجويى از 4 ميليون و 800 هزار دانشجو در سال 92 به 4 ميليون و 70 هزار دانشجو رسيده است.

پشت پرده شهريه هاى عجيب مدارس غيردولتى
 توافق پنهان مدارس با خانواده ها

تسنيم: مديركل مدارس غيردولتى 
آموزش وپــرورش با اشــاره به توافق 
پنهان مــدارس بــا خانواده ها براى 
دريافت شــهريه هاى باالتر گفت: از 
تعداد 14هــزار مدرســه غيردولتى 
حدود 60 تا 100 مدرسه هستند كه 
شهريه هايشان متفاوت است و عمدتاً 

در مناطق شمالى تهران قرار دارند.
مجيد تهرانيان اظهار كرد: براســاس سامانه شــهريه مدارس غيردولتى، آيتم هايى 
تعيين شده است كه براساس آن شهريه مدارس تعيين مى شود و مؤسسان مطابق 
شاخص هاى 13گانه، اطالعات مدرسه خود مانند اجاره بها، تعداد دانش آموزان و معلمان 
را وارد اين سامانه مى كنند كه براساس فرمول هاى طراحى شده شهريه محاسبه خواهد 
شد. وى افزود: هم اكنون در سطح كشور مدارسى را داريم كه به دليل نوع برنامه ها و 
تعداد كالس ها شهريه شان تا 25 درصد افزايش يافته و در مقابل شهريه برخى مدارس 
پنج تا هفت درصد افزايش يافته است، اما به طور ميانگين شهريه مدارس غيردولتى 
13/5 درصد افزايش داشته است البته فرآيند شهريه و تعيين مبالغ به صورت كامل 
انجام نشده است و از تعداد 14 هزار مدرسه غيردولتى اطالعات هزار مدرسه به صورت 

صحيح وارد سامانه نشده؛ بنابراين شهريه آن ها مشخص نيست.
وى در ادامه گفت: در برخى موارد توافقى بين مدرسه و والدين صورت مى گيرد بدين 
صورت كه به عنوان مثال اگر ما شهريه مدرسه اى را 5 ميليون تومان اعالم كرده ايم، 
مدرســه به والدين مى گويد مى خواهد خدمات اضافه ترى به فرزندانشان ارائه دهد. 
بنابراين بايد هزينه بيشترى پرداخت كنند و والدين نيز اين موضوع را پذيرفته و رقم 

مدنظر را پرداخت مى كنند.
تهرانيان خاطرنشان كرد: مشاهده مى شود كه در برخى از موارد آمارهاى رسمى مدرسه 
هزينه هاى اضافه ترى كه بابت خدمات بيشتر دريافت كرده اند به حساب نمى آيد و طى 
توافق با والدين آن را به صورت چك براى چند ماه آينده دريافت مى كنند. برهمين 

اساس وقتى بازرسان به مدرسه مراجعه مى كنند، متوجه اين موضوع نمى شوند.
مديركل سازمان مدارس غيردولتى مطرح كرد: از تعداد 14 هزار مدرسه غيردولتى 
حدود 60 تا 100 مدرسه هستند كه شهريه هايشان متفاوت است و عمدتاً در مناطق 
شــمالى تهران قرار دارند. حاال تصور كنيد مدرســه اى كــه 14 هزار متر فضا براى 
فعاليت هاى آموزشى و پرورشى در شمال تهران دارد، اجاره بهاى آن چقدر خواهد بود!

چوب حراج به آثار تاريخى 2 هزار ساله ايرانى در لندن
آثار تاريخى ايرانى در حراجى كريستيز 

ايسنا: حراجى كريستيز لندن كمتر 
از 10 روز ديگــر مجموعه اى بزرگ از 
عتيقه هاى تاريخى را شامل چهار اثر 
ارزشمند و باستانى تمدن ايرانى، چوب 

حراج مى زند.
حراجــى عتيقه هــا و آثــار تاريخى 
كريســتيز ســوم جوالى (12 تير) 
در لندن برگزار مى شــود و 110 اثر 

باستانى از تمدن هاى مصر، روم، يونان، ايران و غيره به فروش گذاشته خواهد شد.
در اين ميان حضور چهار اثر از تمدن ايرانى نيز قابل توجه است: سفال ِگلى مربوط 
به دوره اشكانيان (سده سوم قبل از ميالد مسيح) با قدمت بيش از 2000 هزار سال 
و با قيمت تقريبى بين 19890 تا 56520 دالر، ظرف سفالين لعابى فيروزه اى مربوط 
به اواخر دوره اشكانى و اوايل دوره ساسانى (حدود سده سوم پس از ميالد) با قيمت 
تقريبى 26520 تا 15912 دالر، بزكوهى برنزى متعلق به دوره اشكانيان (سده دوم 
قبل از ميالد)، سپر طاليى نقره اى اشكانى (حدود قرن دوم پيش از ميالد مسيح) با 
قيمت تقريبى 39780 تا 66300 دالر آثار ايرانى هستند كه در اين حراجى به فروش 
گذاشته مى شوند و اين احتمال وجود دارد كه مشتريانى با پيش از قيمت تخمينى 
داشته باشند. ركورد گران ترين اثر اين حراجى متعلق به يك فنجان قديمى ايتاليايى 
است كه قدمت آن به سال 380 تا 360 قبل از ميالد بازمى گردد. اين اثر تاريخى بين 

92820 تا 132600 دالر برآورد قيمت شده است.

معاون بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى عنوان كرد
شناسايى 80 هزار همپوشانى بيمه اى

مهر:معاون بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى، از شناسايى 80 هزار همپوشانى بيمه اى با 
صندوق هاى ديگر خبر داد و گفت: حذف اين افراد در دستور كار قرار دارد.

محمدحسن زدا گفت: 80 هزار همپوشانى بيمه اى ميان بيمه شدگان تأمين اجتماعى 
با ساير صندوق هاى ديگر شناسايى شده كه براساس برنامه ريزى هاى انجام شده قصد 

داريم نسبت به خروج آن ها از يكى از بيمه ها و رفع همپوشانى اقدام كنيم.
معاون بيمه اى سازمان تأمين اجتماعى تأكيد كرد: هنوز به اين افراد كه همپوشانى 
بيمه اى آن ها در سامانه آمارى ما ثبت شده است، اطالعى نداده ايم و پس از شناسايى 

دقيق براى خارج شدن آن ها اقدام هاى الزم را انجام خواهيم داد.

توسط رئيس انجمن مددكارى اجتماعى بيان شد
واكنش به آمار افزايش «ازدواج» و توقف رشد «طالق» 

ايسنا:رئيس انجمن مددكارى اجتماعى 
نسبت به اظهارات رئيس سازمان ثبت 
اســناد و امالك كشــور درباره رشد 6 
درصــدى ازدواج در دوماهه نخســت 
امسال واكنش نشــان داد. سيد حسن 
موســوى چلك با بيان اينكه در ايران 
براســاس قانون، مرجع رســمى اعالم 
ميــزان ازدواج و طالق ســازمان ثبت 

احوال است، گفت: اما هرسال سازمان ثبت اسناد هم به عنوان مرجعى براى ثبت ازدواج 
و طالق، آمارى در اين مورد اعالم مى كند با اين وجود با مقايســه آمار مربوط به دو ماه 

نخست امسال نمى توان قضاوت كاملى از ميزان ازدواج و طالق در كشور داشته باشيم.
وى در ادامه با اشاره به اينكه در دو ماه نخست امسال مناسبت هايى نظير عيد نوروز را 
داشتيم، افزود: اين مناسبت ها باعث مى شود تا در آن ها شاهد ميزان بيشترى از ازدواج 

باشيم. همچنين در ماه رمضان نه به صورت مطلق اما طالق كمترى ديده مى شود.
موسوى چلك تصريح كرد: در پاسخ به اين پرسش كه آيا آمار دو ماهه مى تواند تصوير 
صحيحى از وضعيت ازدواج و طالق در كشور را نشان دهد، بايد گفت اين طور نيست 
و اين آمار نمى تواند مبنا باشد چراكه در برخى ايام سال مثل مناسبت ها و جشن ها 
ميزان ازدواج افزايش مى يابد، حتى اگر اين طور نباشــد آمار دو ماه نمى تواند معيار 

ارزيابى اين پديده در كشور باشد. 
موسوى چلك اظهار افزود: بايد اجازه دهيم تا در بازه هاى 6 ماهه يا 9 ماهه تحليل ها 
ارائه شود، اگرچه اين بازه زمانى هم نمى تواند آمار دقيقى براى قضاوت باشد، اما كاهش 

طالق و افزايش ازدواج يكى از خواسته هاى ما و باعث اميدوارى خواهد بود.

سخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس
كميسيون امنيت ملى پيگير شكارفروشى مى شود

تسنيم: سيدحسين نقوى حسينى، ســخنگوى كميسيون امنيت ملى و سياست 
خارجى مجلس شوراى اسالمى از بررسى موضوع صدور پروانه هاى شكار براى اتباع 
خارجى در كميســيون مذكور خبر داد و مبالغ حاصــل از فروش اين پروانه ها را در 
برابر پيامدهايى كه در بر دارند، ناچيز دانست. سيدحسين نقوى حسينى با بيان اينكه 
حضور اتباع خارجى در زيستگاه هاى كشور با توجه به شرايط كنونى تعجب آور است، 
مى گويد: غير از بحث كارشناسى، آسيب به حيات وحش و انتقادات متخصصان نسبت 
به صدور اين پروانه ها، حضور اتباع خارجى در مناطق شاخص كشور مى تواند بسادگى 
بسترى براى ثبت فيلم و عكس و مختصات فراهم كند. واقعاً نمى دانم با چه توجيهى 

اين پروانه ها صادر و چنين هزينه هايى به كشور تحميل شده است.
وى با تأكيد بر اينكه كميسيون امنيت ملى و سياست خارجى مجلس، موضوع 
صدور پروانه شــكار براى اتباع خارجى را مورد بررســى قرار خواهد داد، ادامه 
مى دهد: اگر حقيقتاً توجيه ارزآورى وجود دارد زمينه ارزآورى در كشور فراوان 
است. فعاليت هايى كه هم به توليد داخلى و هم به اشتغال كارگر داخلى منجر 
مى شــوند. آيا تنها راه ارزآورى اين است كه محيط زيست و سرمايه هاى ملى 
كشور تخريب و از سوى ديگر جايگاه محيط بانان تنزل داده شود؟ مگر در قبال 
صدور اين پروانه ها چقدر درآمد حاصل مى شــود كه در برابرش چنين هزينه 

سنگينى پرداخت شود؟

خـــبر

اعتياد و سوء   جامعه/ اعظم طيرانى  
با  داستانى  چه  اگر  مخدر  مواد  مصرف 
پايانى تلخ و حتى شنيدن آن ناخوشايند 
است؛ اما با شيوع مصرف مواد مخدر در 
كشور نياز به توجه ويژه و بررسى تمام ابعاد 
آن از سوى مسئوالن و جامعه شناسان را 
مى طلبد در گذشته اگر صحبت از مصرف 
به  نگاه ها  مى شد،  اعتياد  و  مخدر  مواد 
سمت قشر خاصى از مردان مى رفت كه 
برخوردار  مطلوبى  خانوادگى  وضعيت  از 
نبودند؛ اما طى دهه اخير اعتياد ديگر مرد 
و زن نمى شناسد و مصرف مواد به گونه اى 
در ميان افراد جامعه شيوع پيدا كرده كه 
زنگ خطر آن مانند صداى بوق اتومبيل ها 
به  لحظه  هر  اطرافمان  خيابان هاى  در 

گوش مى رسد.
روز جهانــى مبــارزه با مــواد مخدر را 
كارشناســان  با  براى گفت و گو  بهانه اى 
اين حوزه قرار داديم تا به بررسى بخشى 

از چالش هاى اين حوزه بپردازيم.   

 ضعف پيشگيرى در حوزه اعتياد 
دكتر هومان نارنجى ها؛ 
پيشــين  مديــركل 
پيشگيرى و فرهنگى 
ســتاد مبارزه با مواد 
به  پاســخ  در  مخدر 
اين پرسش كه چرا با 

اينكه دولت سال هاست در حوزه مواد مخدر 
هزينه مى كند،  اما تا كنون موفق نشده سير 
صعودى رشــد اعتياد در كشور را متوقف 
كند، مى گويد: اينكه تعداد معتادان هر روز 
بيشتر مى شود، نشان مى دهد برنامه هاى 
پيشگيرى در كشور ما ضعيف بوده و آنچه 
روند صعودى رشــد اعتياد را در كشورها 
فعاليت هاى پيشــگيرانه  متوقف مى كند 
اســت؛ اما با توجه به اينكه ستاد مبارزه با 
مواد مخدر و ساير دستگاه هاى متولى اعتبار 
كافى در زمينه پيشگيرى ندارند؛ نمى توان 
روند مذكــور را متوقف كرد، ما نمى توانيم 
انتظار داشــته باشيم با پيگيرى اين حوزه 
اعتياد را در كشــور ريشه كن كنيم؛ چرا 
كه بر اســاس آمارهاى موجود در بهترين 
شــرايط 10 درصد مواد را كشف مى كنيم 
و اين يعنى 90 درصــد مواد مخدرى كه 
وارد كشور مى شــود توسط قاچاقچيان و 
فروشندگان مواد مخدر وارد جامعه مى شود. 
وى مى افزايــد: اگــر به مــردم در همه 
ســنين مهارت هــاى زندگــى آموزش 
داده شــود، نوعى برنامه پيشــگيرى از 
اعتيــاد اجرايى شــده و بــا اينكه اين 
نوع برنامه هاى پيشــگيرانه ساختارمند 
نيســت، اما تأثيرگذار اســت. بخشى از 
اين برنامه هاى پيشــگيرانه مى تواند در 
مدارس اجرايى شــود تا نوجوانان قبل 
از اينكه در شــرايط پرخطر قرار گيرند 
نه گفتن را آموخته باشند و آگاه باشند 
كه با يك بار مصرف هم ممكن است به 
دام اعتياد افتاده و آينده آن ها تباه شود.

 نفوذ صدا و سيما در عمق جامعه 
دكتر نارنجى ها ادامه مى دهد: بخشــى 
از برنامه هاى پيشــگيرى نيز بايد توسط 
صداوسيما آموزش داده شود. صداوسيما 
در عمق جامعه نفوذ دارد و پيامى كه در 
تلويزيون پخش مى شــود حتى در يك 
روستاى كوچك و دورافتاده هم شنيده 
مى شــود؛ بنابراين اگر برنامه تأثيرگذار 
باشــد، حتى در يك روستاى دورافتاده 
هــم مى تواند منجر بــه تغيير نگرش و 

رفتار مخاطب شود.
وى مى گويد: متأسفانه اجراى برنامه هاى 
پيشگيرى از اعتياد با بودجه فعلى امكان 
پذير نيســت، چرا كه اگر بخواهيم براى 
هر دانش آموز 1000 تومان هزينه كنيم 
نيازمند 14 ميليارد تومان بودجه هستيم، 
كه البتــه اين حداقل بودجــه مورد نياز 
درحوزه دانش آموزى و بدون احتســاب 
خانــواده هــا، محيط كار، دانشــجويان، 
ســربازها،صداو سيما و... اســت و ستاد 
مبارزه با مواد مخــدر نمى تواند با بودجه 
20 ميليارد تومانى همــه اين حوزه ها را 

پوشش دهد. 

 نمى توان صرف افزايش دانش 
از اعتياد پيشگيرى كرد 

دكتر نارنجى هــا ادامه مى دهد: در حوزه 
پيشــگيرى تنها بحث آمــوزش مطرح 
نيســت و الزم اســت توان افزايى هايى 
نيز براى دانش آموزان،گروه هاى نوجوان 
و جوانان طراحى و برنامه ريزى شــود تا 
آگاهــى و اطالعات آن ها هنگام مواجه با 
مواد مخدر به منصه ظهور برسد و توانايى 
نه گفتن به مصرف را داشــته باشند. اما 
با توجه به آموزش هــاى فعلى نمى توان 
انتظار داشت خروجى قابل قبولى داشته 
باشيم. به عنوان نمونه براساس آمارهاى 
موجــود 20 درصــد از كادر درمان در 
كشــورهاى مختلف دنيا مصرف كننده 
داروهــاى اعتياد آور هســتند، بنابراين 
نمى تــوان صرف افزايش دانش از ابتال به 
اعتياد پيشگيرى كرد چرا كه اگر دانش 
موجب مصونيت از ابتالء به اعتياد مى شد 

پزشــكان و كاركنان درمان كه اطالعات 
جامــع از عــوارض مصرف مــواد مخدر 
دارند آلوده سوء مصرف مواد نمى شدند. 
بنابرايــن در برخى مواقع الزم اســت از 
ســاير ابزار ها نظير برگزارى كارگاه هاى 
مهارت انــدوزى و غربالگــرى گروه هاى 
پرخطر به منظور شناسايى افراد مستعد 

اعتياد استفاده كرد. 
اين پژوهشــگر حوزه اعتياد در خصوص 
ضعــف اثربخشــى برخــى از طرح ها و 
برنامه هاى اجرايى از سوى ستاد مبارزه 
با مواد مخدر نظير«جمع آورى معتادان» 
مى گويد: ما قبول داريم برخى از طرح ها 
از پختگــى و اثربخشــى الزم برخوردار 
نيســتند و با توجه با اينكه از سال 75 
تا كنون بحث جمــع آورى معتادان را 
اجرا مى كنيم، در بهترين شرايط موفق 
به ساماندهى 20 درصد آن ها بوده ايم و 
اين نشان مى دهد نهايت سرمايه گذارى 
در اين حوزه 20 درصد جواب مى دهد، 
چرا كه اعتياد يك بيمارى مزمن است و 
تا زمانى كه فرد اراده كافى براى درمان 
نداشته باشد با مقاومت مواجه خواهيم 
شــد،درحالى كه اگر اين سرمايه صرف 
حوزه پيشــگيرى مى شــد به طور حتم 

اثربخشى بيشترى داشت. 

 تبليغات زيركانه مافياى مواد مخدر
بــه گفتــه دكتــر نارنجى هــا طبــق 
بررسى هاى انجام شــده در اين زمينه، 
ميانگين سنى اعتياد در كشور 33 سال 
و سن شــروع اعتياد نيز بين 22 تا 24 
سال گزارش شده اســت كه در جامعه 
كارگران صنعتى، رانندگان و افراد بيكار 
اعتياد بيشترى مشاهده مى شود. با اين 
حــال اعتياد در همــه اليه هاى جامعه 
ريشه دارد و ويژه گروه سنى و يا حرفه 

خاصى نيست.
دكتر محمدرضا معدنى؛عضو فراكســيون 
مبارزه با مواد مخدر مجلس شوراى اسالمى 
نيز مى گويد: متأسفانه با وجود تالش هاى 
ســتاد مبارزه با مواد مخدر، كنترل اعتياد 
دركشــور رضايت بخش نيســت،چرا كه 
ســاير دستگاه ها با ســتاد مذكور در حوزه 
پيشــگيرى، كنترل و مبارزه با مواد مخدر 

همكارى هاى الزم را ندارند.
دكتــر معدنى ادامه 
وجود  بــا  مى دهد: 
بى وقفه  تالش هاى 
ستاد مبارزه با مواد 
كه  زمانى  تا  مخدر 
دســتگاه ها،  ساير 

نهادها، ســازمان ها و اصنــاف در زمينه 
مبارزه با مــواد مخدر و پيشــگيرى از 
اعتياد،حساس ســازى نشوند نمى توان 
انتظار داشــت درحوزه مبــارزه با مواد 
مخدر به نتيجه قابل قبولى دست يابيم.

وى ادامه مى دهــد: مافياى مواد مخدر 
درســطح دنيا براى رســيدن به اهداف 
خــود و اشــاعه فرهنگ غلــط مصرف 
مواد مخدر دســت به هر تبليغى زده و 
زيركانه به حوزه هاى مختلف ورود پيدا 
كرده اســت.بنابراين اگر مسئوالن ما در 
حوزه هاى مختلف نســبت به پيشگيرى 
از اعتياد و مبارزه با مواد مخدر حساس 
نشده باشــند، ممكن است ناخواسته به 
تريبــون تبليغاتى مافيــاى مواد مخدر 

تبديل شوند. 
وى با اشــاره به اهميــت نقش آموزش 
از اعتياد مى گويد: اكنون  در پيشگيرى 
مبــارزه با مــواد مخدر به يــك پديده 
اجتماعــى تبديــل شــده و نبايد همه 
نگاه هــا رو به دولت باشــد. بايد كارى 
كنيم عــالوه بر نهادها و ســازمان هاى 
مختلف مردم هم وارد ميدان شوند. چرا 
كه ســازمان هاى مردم نهاد در اجتماعى 
كردن مقابله با مواد مخدر نقش حياتى 
دارنــد و مى توانند به عنوان واســطه اى 
بيــن دولت و مردم عمل كنند؛ بنابراين 
هر چه «NGO» ها در كشــور توســعه 
پيدا كننــد، اجتماعى شــدن مبارزه با 

مواد مخدر جدى تر دنبال خواهد شد.

دكتر معدنى ادامــه مى دهد: اكنون در 
آســتانه تعطيالت تابستانى هستيم،بايد 
ببينيم در نهاد ها و سازمان هاى مختلف 
چــه برنامه هايى براى اوقــات فراغت و 
طراحى  آمــوزان  دانش  اســتعداديابى 
شده است؟ آيا شهردارى ها نمى توانند با 
اختصاص بخشى از درآمد تراكم فروشى 
و عوارض شــهردارى، نســبت به ايجاد 
تفرجگاه هــاى ورزشــى رايــگان براى 
دانش آمــوزان ونوجوانــان در مناطــق 
مختلف اقدام كنند؟ بــه طور حتم اگر 
امروز همه ما خود را در برابر پيشگيرى 
از اعتياد مســئول بدانيم 10 سال آينده 

به نتيجه مطلوب خواهيم رسيد. 

 سير نزولى اعتياد دركشور
كاهــش  معــاون 
توســعه  و  تقاضــا 
مشاركت هاى مردمى 
ســتاد مبارزه با مواد 
پاســخ  در  مخــدر 
به اين پرســش كه 

چرا با وجود اينكه دولت ســال هاســت 
در حوزه مواد مخــدر هزينه مى كند، اما 
موفق نشده سير صعودى رشد اعتياد در 
كشــور را متوقف كند مى گويد: بر اساس 
طرح ارزيابى ســوء مصرف مواد مخدر كه 
در ســال هاى 94 و 95 در كشــور انجام 
شد ميزان سوء مصرف كنندگان مواد در 
كشور 2 ميليون 800 هزار نفر بوده كه در 
مقايسه با پنج سال قبل از آن كه 3300 
نفر بوده نشان مى دهد كه كشور در حوزه 
اعتياد نه تنها با افزايش مواجه نشده بلكه 
ســير اعتياد رو به كاهش است، اما آنچه 
رو به تزايد بوده،نمود عينى اعتياد اســت 
كه مردم كف خيابان مى بينند و اين نشان 
مى دهــد معتادان متجاهــر افزايش پيدا 
كرده اند كه علــت اصلى آن تغيير الگوى 
مصــرف بوده كه در ســال هاى 1380 تا 
1390 اتفاق افتــاده و گرايش به مصرف 

شيشه باال رفته است. 
دكتر پرويز افشار با اشاره به اينكه شيشه 
و محرك هــاى صنعتــى در مقايســه با 
ترياك و مواد ســنتى با سرعت بيشترى 
مهارت هــاى شــناختى فــرد را تخريب 
مى كنند، مى افزايد: اغلب معتادان متجاهر 
كف خيابان به مواد صنعتى اعتياد دارند و 
با توجه به اينكه در معرض ديد عموم قرار 
دارند،مردم تصور مى كنند اعتياد در كشور 

رو به افزايش است.
وى ادامه مى دهد: ساماندهى آسيب هاى 
اجتماعى و اعتياد يك بحث صرفاً دولتى 
نيســت و هركجاى دنيا هم كه دولت ها 
بخواهنــد به تنهايى چنيــن بارى را به 
دوش بكشــند بــه هيچ عنــوان چنين 

چيزى را قادر نخواهند بود.

 ضرورت افزايش تشكل هاى 
مردم نهاد  

دكتر افشــار تصريح مى كنــد: با وجود 
همه تالش ها، ســتاد ساماندهى اعتياد 
تاكنون موفق به ســاماندهى 18 تا 20 
درصد از جامعه هدف شــده و آن ها را 
در محيط هاى چندگانه تحت پوشــش 
قرار داده اســت كه البته در مقايســه با 
ساير كشــورها رقم قابل توجهى است، 
ما نيز از ســه ســال گذشــته تاكنون 
كوشيده ايم با اجتماعى كردن مبارزه با 
مواد مخدر و مشــاركت اقشار مردم در 
قالب « NGO» ها كار را دنبال كنيم كه 
خوشبختانه موفقيت هاى قابل قبولى نيز 
داشته ايم و تعداد «NGO»هاى فعال در 
زمينه مبارزه با مواد مخدر در حوزه هاى 
مختلــف اعــم از پيشــگيرى، درمان، 
توانمندســازى، اجتماعى شدن  صيانت، 
و خيــران اين حــوزه از رقــم 1200 
«NGO» به رقم NGO» 2411» ظرف 
چهار ســال گذشته رســيده است كه 
البته با توجه به نياز كشــور بايد تعداد 
اين «NGO» ها حداقــل دو برابر ديگر 
افزايش پيدا كند تــا بتوانيم 40 تا 50 
درصد از جمعيت هدف را تحت پوشش 

قرار دهيم. 
ايــن مســئول همچنيــن در خصوص 
مديريت اقتصاد مواد مخدر در كشــور 
مى گويــد: اقتصاد مواد مخــدر يكى از 
دنيا  در  ســياه  اقتصادهاى  پرسودترين 
قاچاقچيان  اينكه  و  محسوب مى شــود 
تجــارت مواد مخدر را با شــدت دنبال 
مى كنند به دليل ســود باد آورده كالن 

اين تجارت است. 

 تغيير مسير قاچاق مواد مخدر 
وى ادامه مى دهد: ســتاد مبــارزه با مواد 
مخدر با اســتفاده از مكانيزم هاى مختلف 
بــا قاچاقچيان مقابلــه مى كند.به طورى 
كه تا حد امكان هــزاران كيلومتر امتداد 
مرزها را مسدود كرده است، اما قاچاقچيان 
اقدام به تغيير مسير ترانزيت و انتقال مواد 
كرده اند. ما تالش كرده ايم مبارزات خود را 
هدفمند و مبتنى بر اطالعات كنيم،آن ها 
نيز با به كارگيرى ســاز و كار هاى خاص 
خود هوشيارانه عمل مى كنند.ستاد، تمركز 
خود را بر روى استان هاى مرزى (سيستان 
و بلوچستان، كرمان، هرمزگان) قرار داده 

از  استفاده  با  قاچاقچيان  و 
استان هاى  دريايى  راه هاى 
بوشهر و خوزستان اقدام به 

انتقال مواد مخدر كرده اند.
كارشــناس  اين  اعتقاد  به 
مبارزه با مواد مخدر،ما بايد 
بكوشــيم كمر قاچاقچيان 
را از طريــق هدف گرفتن 
آن ها  اقتصادى  شريان هاى 
بشكنيم؛ زيرا اگر قاچاقچى 
اطمينان داشته باشد همه 
آنچه كــه از طريق تجارت 
مواد مخدر به دست آورده 
توسط سيستم و حاكميت 
مصادره مى شــود و جرايم 
مالى ســنگينى براى او در 

نظر گرفته مى شــود اقتصاد مواد مخدر 
در كشور كنترل خواهد شد، در حالى كه 
قانون فعلى ناظر براين است كه مى گويد 
عوايد ناشى از همان جرم را بايد مصادره 
كرد و اين ساز و كار ناقصى است كه اميد 
مى رود در بازنگرى قانون مورد توجه قرار 
گيرد تا هر آنچه قاچاقچيان ازطريق اين 
تجارت سياه كسب كرده اند مصادره شود 
تا بخشى از اقتصاد مواد مخدر كنترل شود. 

 پيش بينى كاهش 25 درصدى 
اعتياد  در برنامه ششم

دكتر افشار همچنين مى افزايد: با توجه 
به اينكه بخشــى از ورود مــواد مخدر 
كشــور ناشــى از نياز مصــرف كننده 
داخلى اســت و طبق احكام كلى برنامه 
به كاهش  ششــم توســعه كه صراحتاً 
25 درصدى اعتياد اشــاره كرده بايد با 
اســتفاده از ابالغيه رهبر معظم انقالب 
(ابالغ 11 بند سياست هاى كلى مبارزه 
با مواد مخــدر) و مديريت مصرف براى 

كاهش اعتياد در كشور گام برداريم. 
وى ادامه مى دهد: مديريت مصرف يعنى 
پاســخگويى به نياز مصــرف كنندگان 
و فراهــم كردن درمان هــاى مقتضى و 
تحت پوشــش قرار دادن براى بيماران 
مســتعد درمان كــه اســتطاعت مالى 
ندارنــد به صورت هدفمنــد و از طريق 
بيمه و نظام هاى حمايتى تحت پوشش 
قرار دهيم تا درمان هــاى پرهيزمدار و 
نگهدارنده به اندازه كفايت وجود داشته 
باشد تا افراد براى تأمين مواد، نيازى به 

قاچاقچى نداشته باشند. 
وى تصريــح مى كند: مقابلــه با عرضه، 
اقدامــات قضايــى بــراى هدف گذارى 
شــريان هاى اقتصــادى قاچاقچيــان و 
همچنين پاسخ به نياز معتادان و فراهم 
كردن حداكثر درمــان به منظور هدف 
قرار دادن پياده نظام و بازار قاچاقچيان 
اقتصاد  راهكار هــاى مديريت  مهم ترين 
مواد مخدر در كشــور اســت كه اگر در 
اقدامــى متوازن و مشــترك پيش روند 

اقتصاد مذكور كنترل خواهد شد. 

واردكنندگان مواد مخدر بايد از مصادره اموالشان هراس داشته باشند

رئيس پليس پيشگيرى ناجا:رگ  اقتصادى قاچاقچيان را با قوه قهريه بزنيد
مأموران كالنترى  تا پايان 

شهريور دوربين دار مى شوند

تسنيم: رئيــس پليس پيشگيرى ناجا گفت: 
طبق زمانبندى انجام شــده تا پايان شهريور 
ماه امسال تجهيز مأموران پليس كالنترى ها و 
پاسگاه هاى كشور به دوربين هاى روى لباس، به 
پايان خواهد رسيد و از اين تجهيزات به صورت 

گسترده استفاده خواهيم كرد.
سردار محمد شرفى اظهار كرد: در حال حاضر 
فرايند تجهيز مأموران پليس پيشــگيرى به 

دوربين هاى روى لباس، آغاز شده است.
رئيس پليس پيشگيرى ناجا افزود: با توجه به 
آغــاز تجهيز نيروهاى پليس به اين تجهيزات، 
توسعه بهره بردارى از اين دوربين ها در دستور 
كار قــرار دارد. وى خاطرنشــان كــرد: طبق 
زمانبندى انجام شده تا پايان شهريور ماه امسال 
تجهيز مأموران پليس كالنترى ها و پاسگاه هاى 
كشــور به دوربين هاى روى لبــاس، به پايان 
خواهد رســيد و از اين تجهيــزات به صورت 

گسترده استفاده خواهيم كرد.

عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس 
اعالم كرد 

نگرانى در زمينه تأمين 
داروهاى بيماران خاص

فارس: عضو كميســيون بهداشــت و درمان 
مجلس گفت: به دليل برخى از تحريم ها ممكن 
است تأمين داروى برخى بيماران سخت درمان 
با سختى روبه رو شــود كه سازمان غذا و دارو 
بايد با حمايت از بخش خصوصى كمبودهاى 
دارويى موجود را جبران كند. محمدحســين 
قربانى افزود: با توجه به مشــكالت مالى دولت 
تأمين برخى از داروها در كشور دشوارتر شده 
است، اما بيمه ها تمام داروهاى مورد نياز بيماران 
را تحت پوشش قرار مى دهند؛ مگر اينكه بيمار 
به دنبال مصرف دارويى باشد كه مشابه داخلى 
آن در كشــور وجود دارد. قربانى افزود: با توجه 
به بحث حمايت از كاالهــاى توليد داخل در 
مصوبه شوراى عالى بيمه آمده است اگر دارويى 
در داخل كشور توليد شد، بيمه فرانشيزى براى 

مشابه خارجى آن پرداخت نكند. 

معاون وزير آموزش و پرورش:
دانش آموزان ابتدايى با كمبود 
54 هزار معلم روبه رو هستند

ايرنا-معاون آموزش ابتدايى وزارت آموزش و 
پرورش گفت: اكنون تعداد معلمان دوره ابتدايى 
223 هزار و 454 نفر است و براساس برآوردها 
سال تحصيلى 98-97 با كمبود 54 هزار و 178 

معلم روبه رو خواهيم بود.
رضوان حكيم زاده اظهار داشــت: 40 درصد از 
17 هزار نفرى كه قرار اســت از طريق آزمون 
استخدامى سازمان ســنجش آموزش كشور 
امســال پذيرش شوند به معلمان دوره ابتدايى 
اختصاص دارد، اما اين افزايش نيرو نيز كمبودها 

را جبران نمى كند. 
وى بــا بيان اينكه با احتســاب 54 هزار نفر 
كمبود معلــم دوره ابتدايى بايــد نيروهاى 
آموزشــى ما در مهرماه به 277 هزار و 532 
نفر برسد كه عمالً امكان پذير نيست، افزود: 
آنچه كامالً مشخص و مشهود است، اينكه در 
مقايسه با تعداد كسانى كه از نظام آموزشى به 
دليل بازنشستگى خارج مى شوند، جذب نيرو 

بسيار كمتر است.

مديركل فرهنگى اردو ها و فضا هاى 
پرورشى آموزش و پرورش خبر داد

برگزارى اردو هاى يك روزه 
دانش آموزان از اول تيرماه

ميزان- مديــركل فرهنگى اردو ها و فضا هاى 
پرورشى آموزش و پرورش از برگزارى اردو هاى 
يــك روزه از اول تيرماه خبر داد و گفت: هدف 
ما از برگزارى اردو هاى يك روزه تحت پوشش 

قرار دادن 120 تا 130 هزار دانش آموز است.
 على رمضانى افزود: جلوگيرى از آســيب هاى 
اجتماعى و احياى مراكز فرهنگى و گردشگرى 
دانشــمندان  و  انديشــمندان  و شناســايى 
شهرســتان ها و مناطق از جمله علل برگزارى 

اردو هاى يك روزه در سال جارى است.
وى خاطرنشــان كرد: براســاس دستورعمل 
آمــوزش و پرورش، اردو هاى يــك روزه از اول 
تيرماه در حال برگزارى است و در حال حاضر 
اداره كل شهرستان هاى استان تهران برگزارى 

اين اردو ها را آغاز كرده است.

خبر

بر اساس آمارهاى 
موجود در بهترين 

شرايط 10 درصد 
مواد را كشف 

مى كنيم و اين 
يعنى 90 درصد 

مواد مخدرى كه 
وارد كشور مى شود 

توسط قاچاقچيان 
و فروشندگان مواد 
مخدر وارد جامعه 

مى شود

بــــــــرش

رئيس انجمن مددكارى اجتماعى 
نسبت به اظهارات رئيس سازمان ثبت 

درصــدى ازدواج در دوماهه نخســت 
امسال واكنش نشــان داد. سيد حسن 
موســوى چلك با بيان اينكه در ايران 
براســاس قانون، مرجع رســمى اعالم 
ميــزان ازدواج و طالق ســازمان ثبت 

حراجى كريستيز لندن كمتر 
 روز ديگــر مجموعه اى بزرگ از 
عتيقه هاى تاريخى را شامل چهار اثر 
ارزشمند و باستانى تمدن ايرانى، چوب 

حراجــى عتيقه هــا و آثــار تاريخى 
 تير) 
 اثر 

مديركل مدارس غيردولتى 
آموزش وپــرورش با اشــاره به توافق 
پنهان مــدارس بــا خانواده ها براى 
دريافت شــهريه هاى باالتر گفت: از 
هــزار مدرســه غيردولتى 
 مدرسه هستند كه 
شهريه هايشان متفاوت است و عمدتاً 

مجيد تهرانيان اظهار كرد: براســاس سامانه شــهريه مدارس غيردولتى، آيتم هايى 

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

رئيــس پليس پيشگيرى ناجا گفت: تسنيم: رئيــس پليس پيشگيرى ناجا گفت: تسنيم: رئيــس پليس پيشگيرى ناجا گفت: 
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روزنامـه صبـح ايـران

محروميت 150 شهر از نعمت كتابخانه خرم آباد- قدس: معاون ادارى مالى نهاد كتابخانه هاى عمومى گفت: بيش از 150 شهر در كشور از نعمت داشتن كتابخانه محروم بوده و اولويت ما شهرهاى بى كتابخانه هستند. اسماعيل 
شفاعى در آيين تكريم و معارفه مديركل كتابخانه هاى عمومى لرستان با اشاره به كتابخانه حضرت مهدى(عج) خرم آباد و ساختمان ستادى اين نهاد در استان گفت: اين ساختمان بعد از ساليان زيادى به بهره بردارى رسيد كه بر اثر 

سهل انگارى در استحكام بنا كمتر از چند سال با خطر ريزش روبه رو شد و در حال حاضر ساختمان ستادى نهاد كتابخانه هاى عمومى استان «استيجارى» است.

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

 سارى-قدس  همزمان با فرا رسيدن 
فصل تابستان، سيل سفر هاى خانوادگى 
به مقصد استان هاى شمالى كشور و بويژه 

مازندران شدت مى گيرد.
با اينكه اســتان مازنــدران حدود 338 
كيلومتر از ســواحل خــزر را در اختيار 
دارد، امــا براســاس آمــار 
درصد  حدود 80  رســمى 
آن در تملك وزارتخانه ها و 
سازمان هاى دولتى، عمومى 
و شخصى قرار دارد و صرفاً 
20 درصد از اين ساحل در 

اختيار مردم قرار دارد.
براساس اين آمار 28 درصد 
اين ســاحل در تسخير  از 
پالژهاى دولتــى و عمومى و 52 درصد 
نيــز به صورت قانونى و غيــر قانونى در 

تملك ويالهاى خصوصى است.
با اينكه بنا بر آمار هاى رســمى تنها 20 
درصد ســواحل در اختيار گردشــگران 
ايرانى قرار دارد، اما بنا بر گفته بســيارى 
از آن ها همين متراژ اندك نيز از كمترين 
امكانات رفاهى و عمومى خالى و محروم 

است.

  طرح سالم سازى 
ابراهيم دژكام يكى از مســافران عزيمت 
كرده به سواحل بابلســر اظهار مى كند: 
براى دقايقى بيتوته در سواحل اين شهر 
بايــد 25 هزار ريــال ورودى به ازاى هر 
خودرو پرداخت كرد و جالب اينجاســت 
كــه با هر بار مراجعه به ســاحل به طور 

مجدد اين مبلغ عوارض اخذ مى شود.
وى عنوان مى كند: شهردارى در قبال اين 

هزينه هيچ خدماتى ارائه نمى كند و حتى 
يك سرويس بهداشــتى در اين ساحل 
يافت نمى شود و حجم زباله هاى ويالهاى 

حاشيه اين سواحل بيداد مى كند.
وى با اشــاره به طرح ســالم سازى بيان 
مى كنــد: از طــرح سالم ســازى در اين 
ســواحل تنها يك كيسه گونى به عنوان 
خط جداســازى بانوان و آقايان بر جاى 
مانده و حتى جايى براى قرار دادن لباس 
شــنا كنندگان و يا وســايل آن ها وجود 
ندارد و از اين عنوان تنها براى درآمدزايى 
برخى از حرفه ها استفاده مى شود و بس!

وى از شلوغى طرح ســالم سازى انتقاد 
كرده و مى گويد: در همين شهرســتان 
بخشــى از ســاحل در اختيار هتل هاى 
خصوصى و در انتها نيز در اختيار ادارات 
دولتى از جمله شيالت است و گردشگران 

سهم ناچيزى از اين ساحل دارند.
وى با بيان اينكه هرچه به سمت استان 
گلســتان مى رويم، سهم مردم از ساحل 
كمتر شــده و پالژ هــاى خصوصى نيز 
از ورود مــردم به مقابــل پالژ خوددارى 
مى كنند، اظهــار مى كند: طرح ســالم 
ســازى دريا از ســالمت الزم برخوردار 

نيست.

  وعده اى كه تمديد مى شود 
تصرف ســواحل توســط ادارات دولتى 
موضوع تازه اى نيست و سال هاست كه 
قرار اســت ادارات دولتى از سهم خواهى 
خود كاسته و به سهم مردم بيفزايند، اما 
تاكنون اين موضوع فقــط در حد وعده 

بوده است.
امســال هم بــارى ديگر ايــن وعده با 

حضورجانشــين طرح سالم سازى درياى 
مازنــدران تمديد شــد؛ چنانكه مجيد 
حسين زادگان هفته گذشته در حاشيه 
بازديد از طرح سالم سازى خزر در سارى 
و در جمع خبرنــگاران اظهار كرد: براى 
دسترسى راحت گردشگران و بومى ها به 
ساحل براى شنا و تفريح بايد سواحل در 
اختيار وزارتخانه ها، شهرك ها و ويالهاى 
خصوصــى آزاد شــود و ايــن برنامه با 
پيگيرى ســتاد سالم سازى دريا در حال 

اجراست.
وى با طرح اين وعده كه سواحل پالژهاى 
دولتى و خصوصى براى اســتفاده مردم 
باز مى شــود، اظهار داشــت: مالكان اين 
ســواحل موظفند تا با هزينه شــخصى 
طرح هاى ســالم ســازى دريــا را براى 

شناگران در پالژشان فراهم كنند.
معــاون سياســى، اجتماعــى و امنيتى 
استاندار مازندران داشتن غريق نجات را 
براى اين پالژها از لحاظ قانونى ضرورى 
دانست و هرگونه عواقب عدم بهره گيرى 
از نجــات غريق را متوجــه مالكان اين 

پالژها دانسته است.
وى تأكيــد كــرد: مصوبه ســتاد براى 
بازگشــايى ســواحل پالژ هاى خصوصى 
و وزارتخانه هــاى دولتــى در خزر الزم 
االجراســت. حال بايد منتظــر بود و به 
نظــاره نشســت كه اين مهلــت تعيين 
شــده توسط معاون اســتاندار مازندران 
تا چه ميــزان ضرب داشــته و مى تواند 
ادارات دولتــى را به ايــن مصوبه ملزم 

كند. 
بنابراين تا پايان تابستان امسال و سوژه 
بعدى در اين زمينــه كه تا چه حد اين 

مهلت و مصوبه به منصه ظهور رســيده 
است، نظاره گر خواهيم ماند.

  كوتاهى دستگاه هاى دولتى 
و همچنين  عملكرد ضعيف مســئوالن 
در  غيرقانونى  واگذارى هــاى  و  تجــاوز 
ســواحل مازندران به گونه اى اســت كه 
حتى صداى دستگاه قضا را نيز درآورده 
اســت و رئيس كل دادگسترى مازندران 
را در نشست شوراى حفظ بيت المال به 

انتقاد از كم كارى مسئوالن واداشت.
حجت االســالم محمدعلى تقوى فرد در 
همين زمينه اظهار كرد: ردپاى مسئوالن 
در تجــاوز و واگذارى ها در ســواحل و 
منابع طبيعى مرتعى و جنگلى و ييالقى 
مازندران وجود دارد، همان طور  كه بيش 
از 70 درصد ســاحل در اختيار دولتى ها 
و بيشــتر تغيير كاربرى هــاى قانونى و 

غيرقانونى، در اختيار مديران بوده است.
تقوى فرد يادآور شــد: امــروز در حوزه 
حفظ منابــع طبيعى و ملى در مازندران 
در بازپس گيرى ها ضعيف عمل كرده ايم، 
اينكــه امكانات اوليه نظير لــودر و بيل 

مكانيكى وجود ندارد، بهانه است.
وى بــا بيان اينكه امروز در اجراى احكام 
چند هزار پرونده بالتكليف در مازندران 
وجود دارد، اظهار كرد: گذشته و حال در 
بازپس گيــرى عرصه هاى طبيعى كه به 
بهانه اجراى طرح ها واگذار شده، ضعيف 
عمل كرده اســت، در حالى كه بيشــتر 

واگذارى ها دست مديران است.
وى عنــوان كرد: بيشــتر ايــن تجاوزها 
طرح دعوا نمى شود و اگر هم شود، افراد 

ذى نفوذ دخالت مى كنند.

 80  درصد ساحل در تملك ادارات و بخش خصوصى است 

سواحل مازندران؛ در تصرف مالكان دولتى   

قطعه يك آزادراه تهرانـ  شمال امسال تكميل مى شود
كــرج- قدس: معــاون وزيــر راه و 
شهرســازى با اشــاره به پيشرفت 91 
درصدى منطقه يك و پيشرفت فيزيكى 
21 درصدى منطقه 2 پــروژه آزادراه 
تهرانـ  شمال، از تكميل قطعه يك اين 

آزادراه در سال 97 خبر داد.
خيراهللا خادمى در جريان بازديد رئيس 
مجلس و وزير راه و شهرســازى از پروژه آزادراه تهرانـ  شــمال حدفاصل تهران 
تا شهرســتانك، افزود: در 9 درصد باقى مانده نيز عمليات روســازى بتونى پروژه 
بايد تكميل شود؛ ضمن اينكه تأسيسات مكانيكى برقى اين منطقه بايد در داخل 

تونل هاى اين قطعه نصب شود.
وى با بيان اينكه خوشــبختانه عمليات روسازى قطعه يك آزادراه تهرانـ  شمال 
كه آخرين مراحل فعاليت در بخش راهســازى اين منطقه است، آغاز شده، ادامه 
داد: عالوه بر اين اجراى تأسيسات مكانيكى برقى نيز به صورت همزمان در حال 
انجام است كه اميدواريم طبق برنامه اعالم شده، 9 درصد باقى مانده از اجراى پروژه 
منطقه يك آزادراه تهران ـ شمال تكميل شود و در آينده نزديك نيز اين منطقه 

به بهره بردارى برسد.

انتقال آب از خارج كشور به درياچه اروميه منتفى است
اروميه- ايسنا: مدير دفتر استانى ستاد احياى درياچه اروميه در آذربايجان غربى 

گفت: برنامه اى براى انتقال آب از خارج از كشور به درياچه اروميه نداريم.
فرهاد ســرخوش با رد ادعاى برخى درخصوص طرح انتقــال آب از درياچه وان 
تركيــه به درياچه اروميه، اظهار كرد: فعــالً هيچ طرحى براى انتقال آب از خارج 
كشــور به درياچه اروميه مصوب نشــده و در صورت نياز از منابع و حوزه داخلى 

استفاده خواهد شد.
وى با اشــاره به اينكه پروژه انتقال آب «كانى سيب» 60 درصد پيشرفت فيزيكى 
دارد، ادامه داد: با اتمام تونل انتقال آب كانى سيب، ساالنه 650 ميليون مترمكعب 

آب به درياچه اروميه وارد مى شود.
سرخوش با اشــاره به اينكه با وجود بارندگى هاى چند روز گذشته، تراز درياچه 
اروميه افزايش نيافته اســت، گفت: با توجه به اينكه ورودى آب به درياچه اروميه 

وجود ندارد بنابراين شاهد هيچ گونه افزايش تراز آبى نبوده ايم.

يك هكتار از جنگل هاى ايالم در آتش سوخت
با  ملكشــاهى  فرماندار  مهر:  ايالم- 
اشاره به اطفاى حريق آتش سوزى در 
منطقه جنگلى درگناو اين شهرستان 
گفت: يك هكتار از جنگل هاى سرسبز 

ملكشاهى در آتش سوخت.
محمد تاســمه افزود: پــس از اطالع 
از اتفــاق رخ داده تيم هاى عملياتى و 

امدادى با استفاده از تجهيزات مورد نياز خود را به اين منطقه رساندند.
وى تأكيد كرد: نيروهاى مردمى نيز در اين امر حضور فعالى داشتند و موفق شدند 

در ساعات ابتدايى بروز آتش آن را مهار و خاموش كنند.
تاسمه اضافه كرد: با توجه به آغاز فصل تابستان و افزايش گرما دستگاه هاى مسئول 
اين شهرستان در آمادگى كامل براى مقابله با هرگونه حريق احتمالى در جنگل ها 

و مراتع به سر مى برند.

ساالنه 3 هزار  خانواده به مستاجران اردبيل افزوده مى شوند
اردبيل- ايســنا:  مديركل آمار و اطالعات استان اردبيل گفت: در سطح استان 
ساالنه 54 صدم درصد به تعداد مستاجرين افزوده مى شود، به طورى كه هر سال 

3300 خانواده به مجموعه مستاجرين استان اردبيل اضافه مى شود.
 فريبرز دهقان ادامه داد: 2000 نفر از اين افزايش مستأجرين مربوط به شهر اردبيل 
است، به طورى كه به درصد مستأجرين در شهر اردبيل ساالنه 0/57 درصد اضافه 

مى شود.
وى بيشترين جمعيت مستأجر را با بيش از 24/97 درصد مربوط به اردبيل اعالم 
كرد و گفت: بعد از اردبيل پارس آباد، خلخال و مشگين شهر با بيشترين جمعيت 

مستأجر روبه رو هستند.
دهقان گفت: ما در استان ساختمان شاخص نداريم و هنوز در اين استان با مشكل 
پاركينگ روبه رو هستيم، به طورى كه پاركينگ محالت، يكى از مشكالت اساسى 

براى آپارتمان نشينان و واحدهاى مسكونى به حساب مى آيد.

واردات 500 رأس گاو از آلمان به آذربايجان غربى
اروميه- قدس: مدير ســازمان تعاون 
روستايى آذربايجان غربى گفت: 500 
رأس گاو نژاد «ســمينتال» از كشــور 
آلمان به منظور اصالح نــژاد دام وارد 

استان مى شود.
شــهريار حيدرى در جمع خبرنگاران 
بيان كرد: نگهدارى گاو نژاد سمينتال 
از لحاظ توليد شــير و گوشــت مقرون به صرفه بوده و پس از واردات در اختيار 

بهره برداران اين بخش كه دامداران استان هستند، قرار مى گيرد.
وى درخصوص مبلغ اعتبار تخصيص يافته براى واردات 500 رأس گاو سمينتال، 
گفــت: بيش از 10 ميليــارد تومان از محل منابع اعتبارى طرح اشــتغال پايدار 
روستايى براى وارد كردن اين نژاد گاو از كشور آلمان در نظر گرفته شده كه يك 

قدم اساسى در اصالح نژاد دام و باالبردن بهره ورى توليد شير و گوشت است.

تردد اتوبوس هاى دودزا از اول مهر در پايتخت ممنوع است
تهران- قدس: معاون حمل و نقل و ترافيك شهردارى تهران با ابالغ بخشنامه اى 
اعالم كرد: تردد تمامى اتوبوس هاى دودزا و فاقد معاينه فنى معتبر در پايتخت از 

اول مهرماه امسال ممنوع است.
محسن پورسيدآقايى در اين بخشنامه با اشاره به نقش اتوبوس هاى شركت واحد 
در توليد ذرات معلق، مديرعامل شــركت واحد اتوبوسرانى را موظف كرد تمامى 
اتوبوس هاى عمومى و خصوصى وابســته به اين شركت به صورت ضربتى مورد 
بازديد و معاينه فنى قرارگيرند و از ابتداى مهرماه 1397 از تردد همه اتوبوس هاى 

فاقد معاينه فنى معتبر جلوگيرى شود.
وى در اين ابالغيه شركت واحد اتوبوسرانى را موظف كرده است در صورت مشاهده 
هر نوع اتوبوس دودزا، شركت خصوصى مربوطه جريمه شديد و در صورت تكرار، 

مجوز آن شركت لغو شود.
براساس بخشنامه معاون شــهردار تهران، اتوبوس هاى مورد استفاده در سرويس 
ادارات وكارخانجات نيز بايد در همين برهه زمانى ساماندهى و با همكارى پليس 

راهور از تردد اين دسته از خودروهاى دودزا جلوگيرى شود.

راه اندازى كارخانه كاميون سازى با اشتغال زايى 500 
نفرى در مشگين شهر

مشگين شهر- تسنيم: نماينده مردم 
مشگين شهر در مجلس شوراى اسالمى 
گفــت: در حــال حاضر فاز نخســت 
مشگين شهر  كاميون ســازى  كارخانه 
در روســتاى اربــاب كنــدى در حال 
اجراست كه با بهره بردارى از اين پروژه 
زمينه اشــتغال براى 500 نفر فراهم 

مى شود.
ولى ملكى افزود: كارخانه كاميون سازى مشگين شهر بزرگ ترين كارخانه اين حوزه 
در منطقه بوده كه انتظار مى رود تا پايان سال 500 نفر در اين مجموعه مشغول 
به كار شــوند كه دستاورد بزرگى در حوزه صنعت براى مردم و منطقه محسوب 

مى شود.
وى بيان كرد: شهرستان مشگين شهر با راه اندازى اين كارخانه مى تواند به توسعه 
و پيشــرفت حائز اهميتى دست يابد كه در اين راستا تالش همه جانبه مسئوالن 

استان شايسته قدردانى است.

تعداد شهرها و روستاهاى 
جهانى ايران افزايش مى يابد

ســنندج- قــدس: رئيــس شــوراى 
برنامــه ريزى شــهرها و روســتاهاى ملى 
و جهانى صنايع دســتى ســازمان ميراث 
فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى كشور 
گفت: تعداد شــهرها و روســتاهاى جهانى 
ايران از 6 مورد فعلــى در صورت موفقيت 
برنامه هاى اين ســازمان در ســال 2019 
ميــالدى به 9 مورد افزايــش مى يابد. ويدا 
توحدى در شــوراى برنامه ريزى شــهرها 
و روســتاهاى ملى و جهانى صنايع دستى 
كشــور از اقدام اين ســازمان براى ثبت دو 
شــهر و يك روســتا در فهرست شهرهاى 
جهانى ســازمان يونســكو در ســال آينده 
ميــالدى خبر داد. وى اظهار داشــت: اين 
شــهرها شــامل يزد به عنوان شهر جهانى 
زيلو و آباده به عنوان شــهر جهانى منبت و 
روستاى خراشاد به عنوان روستاى جهانى 

حوله بافى هستند.

خليج گرگان با تهيه طرح 
جامع ازخشكى رها مى شود

آب  شــركت  مديرعامل  قدس:  گرگان- 
منطقــه اى گلســتان گفت: نجــات خليج 
گرگان از تهديد خشــكى بيشــتر با تهيه 
طــرح جامع و اجرايى شــدن آن دســت 
يافتنــى اســت. على نظــرى در خصوص 
آخرين اقدام ها براى نجــات خليج گرگان 
اظهارداشــت: از ســال قبل كارگروه نجات 
خليج گرگان با حضور استان هاى گلستان و 
مازندران و كارشناسان مرتبط محيط زيست 
كشــور فعال و مقرر شده كه مطالعه نجات 
خليج گرگان و تاالب ميانكاله در دو بخش 
«مطالعات شناســايى و ارزيابى راهكارهاى 
اضطرارى» و «مطالعات جامع» انجام شــود. 
وى افزود: اكنون مطالعه اليروبى دو كانال 
جريــان آب «خزينى» و «چپاقلى» به خليج 
گــرگان انجام و اجــراى آن در قالب طرح 
اضطــرارى هفته گذشــته در تهران نهايى 
شده است. خليج گرگان تنها خليج درياى 
خزر در محدوده جغرافيايى ايران و اســتان 
گلســتان بوده كه به دليل پسروى زياد آب 
و ناتوانــى در اجراى طرح هاى مناســب و 
كارشناسى، فاصله چندانى با خشكى كامل 

ندارد.

روند نوسازى بافت فرسوده 
پايتخت كند است

تهران- قدس: فرماندار تهران با بيان اينكه 
3600 هكتار بافت فرسوده شهر تهران بايد 
حداكثر تا 10 ســال آينده نوســازى شود، 
گفت: رونــد اصالح اين بافت بســيار كند 
پيشــرفت مى كند كه توجه شــهردارى و 
راه و شهرسازى را مى طلبد. عيسى فرهادى 
در نشست شــوراى ادارى تهران مشكالت 
شــهرك هاى تهران را از ديگر مشــكالت 
تهران بــزرگ ذكر كرد و افزود: بســيارى 
از شــهرك هاى تهران مشكالت قديمى در 
حوزه هاى مختلف از جمله آب، برق، گاز و 
حريم دارند كه هر مســئولى بايد در حوزه 
مســئوليت خود براى رفع آن تالش كند. 
وى با انتقاد از برخى مهاجرت ها به ســمت 
تهران بزرگ بيان كرد: شــهر تهران زمينه 
ساز ايجاد اشتغال براى ساير استان ها شده 
اســت. فرهادى گفت: 173 طرح ناتمام در 
حوزه ميراث فرهنگى در تهران وجود دارد 
كه در صورت تكميل 20 هزار شــغل ايجاد 

مى كند.

پايان عمليات تجسس پيكر 
جانباختگان سانحه هواپيماى ياسوج

ياســوج- قدس: معاون عمرانى استاندار 
كهگيلويــه و بويراحمد از پايــان عمليات 
جســت و جــوى پيكرهــاى جانباختگان 
ســانحه ســقوط هواپيماى پــرواز تهران- 
ياســوج خبر داد. عزيز فيلى افزود: با پيدا 
شدن بقاياى پيكرهاى 66 جانباخته سانحه 
سقوط هواپيماى پرواز تهران- ياسوج، 61 
پيكر تحويل داده شد و پنج پيكر نيز آماده 
تحويل اســت. وى از قرق منطقه ســقوط 
خبــر داد و بيان كــرد: در همين راســتا 
جست وجوى اشيا و وسايل موجود در محل 
انجام و ايمن سازى زيست محيطى منطقه 
نيز عملياتى مى شــود. فيلــى تصريح كرد: 
همچنين يادمان جانباختگان اين ســانحه 

در محل سقوط برگزار خواهد شد.

خبر

بنا بر آمار هاى رسمى 
تنها 20 درصد سواحل 
در اختيار گردشگران 
ايرانى قرار دارد

بــــــــرش

«قره داغ» ثروت سبزى كه ناشناخته مانده است 

«قهرمان كوير» پنجه در پنجه خشكسالى

گزارش خبرى

 اراك- قدس  قره داغ نوعى گياه حفاظتى 
است كه با توجه به دامنه وسيع سازگارى آن 
در خاك هاى اسيدى، قليايى و شور و به علت 
مقاومت در برابر محدوده هاى حرارتى باال و نيز 
امكان تكثير و ازدياد از طريق بذر گونه بسيار 
مناسبى براى احياى اراضى بيابانى و كويرى 
است.  توانايى ايجاد ريشه هاى نابجا و امكان 
توسعه گياه بر روى تپه هاى ماسه اى توانسته 
است در بيشتر مناطق رويشگاهى، جلوه هاى 
به  آب  بى  و  كويرهاى خشك  در  را  زيبايى 
نمايش بگذارد. از همين رو اين گياه مى تواند 
در طرح هاى اكوتوريسم بيابانى نقش مهمى را 
ايفا كند. حفاظت از اين گونه و توجه به توسعه 

آن امرى ضرورى است.
عالوه بر اين ها از گياه قره داغ اســتفاده هاى 
فــراوان ديگر در زمينه رنگــرزى، تعليف دام 
سبك، اســتفاده دارويى و تزئين فضاى سبز 
پارك ها و جاده ها نيز كاربرد دارد. عالوه بر آن 
در برخى از كشورها از ميوه آن كه داراى طعم 
مطبوعى است به صورت پخته يا خام به عنوان 

آجيل زمستانه استفاده مى شود.

 توليد نوشابه 
رئيس مركــز تحقيقات كشــاورزى و منابع 
طبيعى اســتان مركزى در اين زمينه گفت: 
ايران هنوز درخصوص اســتفاده گسترده از 
گونه  گياهى قره داغ اقدامى انجام نداده است 
درحالى كه روسيه در اين خصوص اقدام هاى 
جالب توجهــى انجام داده و براى مثال از اين 

گياه نوشابه توليد مى كند.
غالمرضا گودرزى با تأكيد بر اينكه گياه قره داغ 
گياه بسيار باارزشى است، اما كمتر در كشور و 
اســتان مورد توجه قرار گرفته، گفت: يكى از 
مهم ترين و اثربخش ترين كارايى هاى اين گياه 
تثبيت شن هاى روان است كه  شاهكارى را در 
كوير ميقان رقم زده و در كنار اين اهميت باال 

در حوزه صنعتى نيز كاربرد بااليى دارد.
وى تصريح كرد: قره داغ به سبب رنگ زا بودن 
كاربرد بااليى در صنعت رنگ سازى دارد كه در 

ايران مورد توجه قرار نگرفته است.

 سايه خشكسالى 
وى به عوامل تهديدكننده اين گونه گياهى در 
طبيعت نيز اشاره كرد و گفت: قره داغ در حالت 
طبيعى كه مورد آبيارى قرار نگيرد از سفره هاى 
آب زيرزمينى تغذيه مى كند و بشدت نسبت به 

سطح اين سفره ها حساس است.
گودرزى اضافه كرد: متأسفانه به سبب كاهش 
بارندگى ها در ســال هاى اخير سطح آب هاى 

زيرزمينى كاهش يافته و به دليل حساسيت 
شديد قره داغ نسبت به اين امر شاهد خشكى 
گياه در منطقه كويرى ميقان هستيم و هرساله 
مقدارى ســطح خشــكى قره داغ در منطقه 
افزايــش مى يابد. يكــى از راه هاى نجات اين 
گياه كمك به افزايش سطح آب هاى زيرزمينى 

است.

 «قهرمان كوير»
يوسف يوسفى مديركل سابق منابع طبيعى 
و آبخيزدارى اســتان مركزى نيز به نقش اين 
گياه در جلوگيرى از حركت شــن هاى روان 
و ريزگردها در كوير ميقان اراك اشــاره كرد 

و گفت: قــره داغ به دليل ســاختار فيزيكى 
مى تواند شن هاى روان را زير شاخ و برگ خود 
جمع آورى و از حركت آن ها جلوگيرى كند به 
طور ميانگين هر بوته اين گياه مى تواند حدود 

40 تن شن روان را مهار كند.
وى با اشاره به اينكه 200 هكتار از كوير ميقان 
زيركشت گياه قره داغ است، افزود: هنگامى كه 
شن هاى روان گياه قره داغ را در بر مى گيرد، 
اين گياه با ايجاد ريشــه هاى جانبى خود را از 
خفگى نجات داده و موجب به وجود آمدن تپه 
شنى در اطراف خود مى شود و به همين دليل 
عنوان «قهرمان كوير» را به خود اختصاص داده 

است.

خبر

ميهن

مجلس و وزير راه و شهرســازى از پروژه آزادراه تهرانـ  شــمال حدفاصل تهران 

امدادى با استفاده از تجهيزات مورد نياز خود را به اين منطقه رساندند.

از لحاظ توليد شــير و گوشــت مقرون به صرفه بوده و پس از واردات در اختيار 
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

فريدون عباسى: اروپا به دنبال خريد زمان است  ايسنا: رئيس  پيشين سازمان انرژى اتمى گفت: قرار شده كه آمريكايى ها تحريم هاى خود را بيشتر كنند؛ چون راه هاى دور زدن تحريم هاى ما را بسته اند. 
اروپايى ها نيز تقسيم كار كرده اند به اين صورت كه انگليسى ها مسئول موضوع يمن، بحرين و خليج فارس شده و فرانسه مسئول امور مربوط به منطقه و موشكى جمهورى اسالمى ايران شده است. اروپايى ها در حال 

خريدن زمان براى خود هستند تا تحريم ها اعمال شود و ما در برجام بمانيم و محدوديت هاى آن را بپذيريم.

نكته اى براى قضاوت مردم درباره عملكرد نمايندگان 
مجلس و دولت!

تابناك: على طيب نيا در دولت اول 
حسن روحانى، وزارت اقتصاد را اداره 
مى كرد؛ با كاهش نــرخ تورم و ثبات 
نســبى اقتصادى و حفظ ارزش پول 
كشــور! همين طيب نيا امــا با اين 
كارنامه مثبت، سه بار از مجلس كارت 
زرد دريافت كرد! پس از رفتن او با آن 
كارنامه مثبت اقتصادى، مجلس ديگر 

به وزير بعدى اقتصاد، كارت زردى نشــان نداد. دو احتمال متصور اســت: يا اوضاع 
اقتصادى كشور خوب شــده كه شواهد مطلقاً اين را نشان نمى دهد، يا وزير كنونى 
اقتصاد، مى داند با چنين كارنامه اى، چه كارى انجام دهد كه كارت زرد نگيرد! از سوى 
دولت هم، بحث بر اين بود كه تيم اقتصادى دولت ناهماهنگ است، بويژه على طيب نيا، 
وزير وقت اقتصاد، ولى اهللا سيف رئيس بانك مركزى و نوبخت رئيس سازمان برنامه. 
اينك اما هنگامه قضاوت مردم و افكار عمومى است؛ هم كارت هاى زرد پشت سر هم 
به وزير كارآمد سابق را و هم اعمال و رفتارشان را در قبال وضعيت بد اقتصادى امروز. 
دولت را هم بر همين اساس ارزيابى مى كنند، كه چه كسى را بركنار كرد و چه كسانى 

را نگه داشت؛ آن هم با وضعيت اقتصادى كه امروز با آن دست به گريبانيم.

فرانسه نمى خواهد ننگ «گروهك تروريستى منافقين» 
را از خود بزدايد؟

ميزان: قرار است چند روز ديگر مجدداً 
گردهمايى عناصر گروهك تروريستى 
منافقين در فرانســه برگزار شــود. با 
توجه بــه كارنامه سراســر جنايت و 
خشونت ورزى اين گروهك تروريستى 
و به شــهادت رسيدن حدود 17 هزار 
ايرانى توسط اعضاى آن، صدور مجوز 
برگزارى ميتينگ به آن ها از ســوى 

دولت فرانســه اقدامى تعجب برانگيز است كه هر ساله تكرار مى شود. گشت وگذار و 
زندگى آزادانه سركردگان جنايتكار گروهك تروريستى منافقين در فرانسه با ادعاى 
مقامات اين كشــور در توجه به حقوق بشر ناسازگار است. اگر مقامات فرانسوى در 
ادعاى خود مبنى بر احترام به حقوق بشر صادق اند، بايد بدون فوت وقت، سركردگان 
گروهك تروريستى منافقين اين جنايتكاران عليه بشريت را از سرزمين خود اخراج 
كنند. در اواخر آذر سال گذشته، دولت فرانسه براى چندمين بار در سال هاى اخير به 
گروهك تروريستى منافقين مجوز تجمع داد. تجمعى كه در ميدان انوليد پاريس در 
كنار وزارت خارجه فرانسه برگزار شد و قابل تأمل آنكه «ژان پير ميشل» سناتور سابق 

فرانسوى نيز در اين تجمع سخنرانى كرد. 

مردم نگرانند، اما انگار دولت را باكى نيست
آرمان: ســخن از نبود شفافيت در كار دولت از ديرباز وجود داشته و مردم را نگران 
مى كند. در يك مقطع دو، ســه ماهه اتفاقاتى در حوزه هاى اقتصادى اعم از نرخ ارز، 
سكه و طال رخ داده كه هيچ گزارش و اظهارنظر درستى راجع به داليل اين اتفاقات 
و چگونگى شكل گيرى اش ارائه نمى شــود كه احتماالً به وزرا يا خود رئيس جمهور 
برمى گــردد. با وجود اينكه مردم از اتفاقاتى كه رخ مى دهد ابراز نگرانى مى كنند، اما 
به نظر مى رســد دولت را اصالً باكى نيســت و حتى به اندازه ابراز نگرانى مردمى كه 
در كوچه و بازار باال و پايين مى شوند هم اظهار نظرى مشاهده نمى شود. مردم انتظار 
دارند چنانچه اتفاقاتى رخ مى دهد داليلش را از دولتى كه بر سر كار آورده اند، بشنوند. 
هرچند پيش بينى مى شد كه در ســال 97 با مشكالت و سختى هاى زيادى روبه رو 
خواهيم شد و اين سختى ها در همين حد هم متوقف نمى شود، ولى انتظار مردم بر 

شفاف بودن كار دولت است كه توضيح دهد. 

تحليل

 سياست  «دالر بــه چندين برابر افزايش 
قيمت پيدا مى كند، مشكل كجاست؟ عدم 
مشــورت، خودشــيفتگى، عدم استفاده از 
ابزار علمى براى اداره كشــور و بى ثباتى ها» 
اين توييتى اســت كه طى روزهاى اخير در 
شبكه هاى اجتماعى و رسانه ها بازنشر شده 
و كاربران آن را منتســب به حسن روحانى، 
در زمان دولت احمدى نــژاد و بحران ارزى 
سال 92-91 مى دانند. پيام اين كار مشخص 
است، نشان دادن ناكارآمدى اما كنار هم قرار 
دادن چند رويداد، سناريويى بدبينانه تر را به 
وجود مى آورد. ســناريويى كه پاسخ به اين 
سؤال است، «آيا دولت عامدانه اقتصاد را رها 
كرده تا ميوه سياسى دلخواهش را بچيند؟»

دوباره شعار نه غزه نه لبنان
جانم فداى ايران

روز گذشــته بازار تهران بــراى اعتراض به 
گرانى و ركود تعطيل شــد، هرچند عمده 
افراد به صورت مسالمت آميز اعتراض خود را 
نشان دادند و بعد از ســاعتى بازار آرام و به 
حالت عادى بازگشت، اما برخى تحركات بار 
ديگر ابهاماتى را درباره پشت پرده اين گونه 
ماجراها به وجود آورد. روايت عينى برخى از 
خبرنگاران حاكى از اين است كه عده اى به 
اصرار، برخى از مغازه داران را مجبور به بستن 
مغازه كرده بودند. در كنار اين عده اى بار ديگر 
شعار «نه غزه، نه لبنان، جانم فداى ايران» يا 
«سوريه را رها كن، فكرى به حال ما كن» سر 
دادند كه سريعاً مورد بهره بردارى رسانه هاى 
خارجى قــرار گرفت. پيش  از اين نامه 100 
نفر از چهره هاى سياسى اصالح طلب و ملى  
مذهبى به نظام و درخواست مذاكره مستقيم 
با آمريكا به بهانه رفع مشــكالت اقتصادى 
فضاى سياسى كشور را متوجه خود كرده بود.

 
روش فكرى مشترك دولت

 و نامه نويسان
يافتن ســرنخ اين چهره ها و دنبال كردن 
خط خبرى رسانه  هاى وابسته به آن ها نشان 
مى دهد كه موضوع مذاكره مجدد با آمريكا 

يك جريان روشن است، به طور نمونه فائزه 
هاشمى روز گذشــته به روزنامه فايننشال 
تايمز گفته است: «نبايد منفعل عمل كرد 
بلكه بايــد با آمريكا بــزودى، قبل از آنكه 
شرايط بدتر شود، مذاكره نمود. هيچ گزينه 
ديگرى نداريم، مذاكرات ديرهنگام مى تواند 
بعد از فشــار بيشــتر انجام بگيرد.» فرزند 
مرحوم هاشــمى پا را فراتر گذاشته و اعالم 
كرده اســت: «اينكه از ابتدا، هيچ ارتباطى 
با آمريكا نداشــتيم درست نبود؛ جمهورى 
اسالمى بايد مشكالت خود را با آمريكا حل 
كند چون ارتباط نداشتن با ابرقدرت براى 
ما هزينه بر بوده است». اما سرنخ اين ماجرا 
چگونــه به دولت مى رســد؟ دولت اعتدال 
حاصل آميــزش اصالحــات و كارگزاران 
سازندگى است و امروز بسيارى از چهره هاى 
مؤثر سياسى وابسته به اين دو در رأس امور 
اقتصادى كشــور هستند، دو جريانى كه با 
نويسندگان نامه درخواست مذاكره مجدد با 

آمريكا روش فكرى مشتركى دارند.

گمانه زنى ها درباره مقاله ظريف 
خطاب به آمريكا

ميــل دولت يازدهــم و دوازدهــم براى 
مذاكــره با آمريــكا امرى اســت كه در 
گذشــته وجود داشــته اما بحث بر ســر 
مذاكره مجدد است. مقاله ظريف خطاب 
به پمپئــو و تهيه فهرســتى از مطالبات 
ايــران، گمانه زنى هايــى را در تأييد اين 

موضــوع مطرح كرد. البته حســام الدين 
آشــنا مشــاور رئيس جمهور ســعى در 
تلطيف اين موضوع داشت و گفت: «نامه 
ظريف به پمپئو اعــالم مواضع جمهورى 
اسالمى ايران بود؛ نه اعالم آمادگى براى 
مذاكره. نامه وزير امور خارجه كشورمان 
به اين دليل بــود كه اعالم مواضع پمپئو 

آخرين سند مطرح در دنيا نباشد.»
اما پالسى كه اين مقاله مى دهد فراتر از 
واكنش  دنياست،  در  دغدغه سندسازى 
آشــنا به نامه برخى اصالح طلبان براى 
مذاكره مســتقيم با آمريــكا هم مؤيد 
همين مســئله است.آشــنا گفته است: 
«همه در كشــور مــا از آزادى بيان در 
مســائل جزئى و كلى برخوردار هستند، 
اما دولت با اين افــراد اختالف تحليلى 
متفاوتــى دارد. در تحليل دولت اكنون 
زمــان مناســبى براى باز شــدن بحث 
مذاكره نيست، بخصوص كه دولت حاكم 
در آمريــكا نقض عهد مى كند». اگر اين 
تحليــل متفاوت را بــه معناى مخالفت 
بگيريم اما نمى توانيم از مســامحه آميز 
بودن آن بگذريم، مســامحه اى كه خبر 
از ميل دولت به مذاكره مجدد با آمريكا 
مى دهد. از اين جهت است كه رها كردن 
عامدانه اقتصاد و فشار استخوان خردكن 
بر مــردم و پالس هاى پررنگ كرنش در 
برابر آمريكا كنار هم يك تصوير مشخص 

را به وجود مى آورد.

همه مشكالت به تحريم ربط دارد!
درحالى كه مردم انتظار اقدام عملى و داخلى 
از دولت دارند، جريــان حامى دولت تالش 
مى كند كه منشأ اصلى مشكالت اقتصادى را 
در بيــرون و تحريم ها اعالم كند. ادعايى كه 
بارها توسط كارشناسان مستقل اقتصادى رد 
شده است.على مطهرى، نماينده حامى دولت 
ديروز با همين رويكرد گفته است: «شرايط 
سختى اســت و هر دولتى كه باشد به اين 

آسانى نمى تواند از آن رهايى 
يابد و به نظر من بايد شرايط 
اقتصاد كشور را صادقانه براى 
مردم شــرح دهنــد. چراكه 
دســت دولت باز نيســت و 
نمى تواند دالر به بازار تزريق 
كند تا قيمت ها پايين بيايد. 
برخى حرف هــا در ارتباط با 
وضعيت اقتصادى امروز كشور 
را نمى توان گفت، دولت بايد 
شــرايط را به مــردم بگويد 
چرا كــه از خارج بــه دولت 
فشارهايى در حال وارد شدن 
اســت تا ايران زانو زده و پاى 
ميز مذاكــره بيايد. اگر مردم 
6 ماه مقاومت كنند، وضعيت 

اقتصادى بهتر خواهد شد.»

حرف هاى صادقانه 
روحانى با مردم چيست؟

اما حرف هايى كه اين جريان درخواست 
دارند كه روحانــى و دولتش با صداقت 
به مردم بزند چيســت؟ تجربه انتخابات 
گذشــته نشان داده اســت كه روحانى 
چهره راديكالى نيز دارد و براى رسيدن 
به نتيجــه مطلوب هــر كارى مى كند. 
حتى در اوج گرانى ها و نگرانى ها خندان 
به مجموعه تفريحــى توچال مى رود و 
عكس آن را هم منتشر مى كند و رئيس 
دفترش هم در جواب انتقادات مى گويد: 
«آيا اينكه كســى 6 صبح كــه بقيه در 
منزل خود خواب هســتند به كوه برود 

اشكال دارد؟»

هم زمان با بازى درخواست مذاكره مجدد با آمريكا، در مديريت اقتصادى كشور تعلل هايى به چشم مى خورد 

زائرى: روحانى متفرعن بى خيالى  دولت در ساماندهى اقتصاد
و مغرور است

انديشــه پويا: نويســنده منتقد و فعال 
فرهنگى گفت: من يك مشــكل شخصى 
با آقــاى روحانــى دارم و آن هم تكبر و 
غرور و نخوت ايشان است. وقتى به عنوان 
يك ايرانى مى بينم كه ســران كشور هاى 
مختلف نشســته اند و آن وســط يك نفر 
باالى ســر آقــاى روحانى چتــر گرفته، 

ناراحت مى شوم. 
در مقابل خانم مركل را مى بينم كه لباسى 
از 15 ســال پيش پوشيده و به خبرنگارى 
كه از او درباره لباســش ســؤال مى كند 
مى گويــد من بايــد براى مــردم خدمت 
كنم و قرار نيست شــو راه بيندازم. وقتى 
مى بينيم اولين مسئله تيم حفاظتى آقاى 
روحانى اين است كه كولر درجه حرارتش 
فالن باشــد. من با وجود همه انتقادهايم 
به احمدى نژاد كه بار ها گفته و نوشته ام، 
معتقــدم نقطه قوت او شكســتن تصوير 
متفرعنانه رياست و مســئوليت در ايران 
بود. همه حرف من اين اســت كه رئيس 
جمهــورى نبايد اين قدر نخــوت و غرور 
داشــته باشــد كه ديگران را آدم حساب 

نكند.

رهامى: ما اصالح طلب هستيم 
  نه انقالبى همانند امام

نامه نيوز: عضو شــوراى عالى سياســت 
گذارى اصــالح طلبان گفت: متأســفانه  
گاهي اصالح طلبــان كاري انقالبي انجام 
مي دهند و متصورند مــي توانند اين دو 
موضوع را باهم تجميع كنند، در حالي كه 
اين اتفاق نشدني است. برخي از افراد كه 
امــروز قباي اصالح طلبي بــر تن دارند و 
از طرفي نمــي خواهند بپذيرند از ديدگاه 
امام عدول كرده اند، مي گويند امام اصالح 
طلب بود در حالي كه بايد بگويند ما روزي 
انقالبي بوديم و به فراخور شــرايط امروز 
اصالح طلب شــده ايــم و اين اصًال حرف 
بدي نيست. در سياســت نمي توان گفت 

حرف مرد يكي است.

ذره بين

تجربه انتخابات 
گذشته نشان داده 

است كه روحانى 
چهره راديكالى 
نيز دارد و براى 

رسيدن به نتيجه 
مطلوب هر كارى 
مى كند. حتى در 

اوج گرانى ها و 
نگرانى ها خندان به 

مجموعه تفريحى 
توچال مى رود و 
عكس آن را هم 

منتشر مى كند

بــــــــرش

: على طيب نيا در دولت اول 
حسن روحانى، وزارت اقتصاد را اداره 
مى كرد؛ با كاهش نــرخ تورم و ثبات 
نســبى اقتصادى و حفظ ارزش پول 
كشــور! همين طيب نيا امــا با اين 
كارنامه مثبت، سه بار از مجلس كارت 
زرد دريافت كرد! پس از رفتن او با آن 
كارنامه مثبت اقتصادى، مجلس ديگر 

: قرار است چند روز ديگر مجدداً 
گردهمايى عناصر گروهك تروريستى 
منافقين در فرانســه برگزار شــود. با 
توجه بــه كارنامه سراســر جنايت و 
خشونت ورزى اين گروهك تروريستى 
 هزار 
ايرانى توسط اعضاى آن، صدور مجوز 
برگزارى ميتينگ به آن ها از ســوى 

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



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

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

 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

رهبر فرزانه انقالب اسالمى:
يك ملت وقتى در راه درست، با هدايت صحيح و يا با 

بصيرت، ايستادگى و استقامت مى كند، هيچ قدرتى در 
مقابل او تاب مقاومت ندارد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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حزب اهللا خواستار تسريع در تشكيل دولت شد
فارس: شيخ نعيم قاسم معاون دبيركل حزب اهللا ضمن تمجيد از برگزارى موفق 
انتخابات در اين كشــور (در 16 ارديبهشــت 97)، خواستار تسريع در تشكيل 
دولت جديد شد.نعيم قاسم اعالم كرد، لبنان موفق به برگزارى انتخابات پارلمانى 
خوبى با بهترين نتايج شد زيرا انتخابات مذكور بر اساس نظام «تناسبى» و نتايج، 

نشان دهنده گزينه هاى مورد نظر مردم بود.

تنش در مرز پاكستان و افغانستان
فارس: نيروهاى ارتش پاكســتان كه در حال ســاخت موانــع مرزى در مرز 
مشــترك بودند از داخل خاك افغانستان هدف گلوله قرار گرفتند كه منجر به 
كشته شدن يك نظامى پاكستانى و زخمى شدن يك نفر ديگر شد.«نياز على» 
نظامى پاكستانى كه بر اثر شليك از داخل خاك افغانستان كشته شد 29ساله و 
اهل منطقه مردان از توابع ايالت خيبرپختونخواه است.«آصف غفور» سخنگوى 
ارتش پاكستان در اين زمينه گفت: اسالم آباد مصمم به تكميل حصاركشى مرز 
مشترك با افغانستان اســت و چنين اتفاق هايى سبب نمى شود كه اين پروژه 
را تكميل نكنيم.وى افزود: همكارى افغانستان براى تكميل پروسه ايجاد موانع 

مرزى به نفع هر دو كشور است.

ارتش سوريه مناطق وسيعى
 از ديرالزور را تحت كنترل خود درآورد

فارس: يك مقام نظامى ارتش ســوريه گفت: يگان هاى ارتش سوريه با همكارى 
نيروهاى پشتيبان خود عمليات حمله به مخفيگاه هاى داعش در صحراى ديرالزور 
را انجام دادند كه طى آن منطقه اى به وسعت تخمينى 1088 كيلومتر مربع را باز 

پس گرفتند كه به غرب منطقه بوكمال در مرز با عراق متصل مى شود.
ارتش سوريه چهارشنبه گذشته منطقه واقع بين روستاى معيزيله و ايستگاه دوم 
و فيضه بن موينع را بازپس گرفته و به عمليات تعقيب و گريز در مناطق وسيعى 
از حومه ديرالزور پرداخت و در دسامبر گذشته هم با همكارى نيروهاى پشتيبانى 

تسلط كامل خود بر همه مناطق حوضه فرات را تكميل كرد.

موشك هاى يمنى به وزارت دفاع عربستان اصابت كردند
مهر: يگان موشــكى نيروهاى مقاومت يمن اعالم كرد كه موشك هاى بالستيك 
از نوع بركان كه رياض پايتخت عربستان را هدف قرار داده بود به مركز اطالعات 

وزارت دفاع و ديگر اهداف موجود در اين شهر اصابت كرده است.
اين نيروها همچنين تأكيد كردند كه موشك هاى شليك شده دقيقاً به اهداف از 

پيش تعيين شده در رياض اصابت كردند.

نيمى از رأى دهندگان با انتخاب رجب، نظام رياستى را برگزيدند

رونـمايى از تركيه اردوغانى
 بين الملل  رئيس  جمهور كنونى تركيه بامداد 
دوشنبه اعالم كرد در انتخابات رياست جمهورى 
اين كشور به پيروزى دست يافته است. «رجب 
طيــب اردوغان» خاطرنشــان كرد ملت تركيه 
بر اســاس نتايــج غيررســمى وى را به عنوان 
انتخاب كرده اند.اردوغان از مردم  رئيس جمهور 
تركيــه به خاطر حضور گســترده در انتخابات 
قدردانى كــرد و انتخابات جارى را يك پيروزى 

دموكراتيك دانست.
رئيس جمهور تركيه همچنين ميزان مشاركت 
مردم اين كشــور در اين انتخابات را 90 درصد 
اعالم كرد.بيســت و هفتميــن دوره انتخابات 
پارلمانى تركيه و نخستين دوره انتخابات رياست 
جمهورى اين كشور در قالب نظام رياستى روز 
يكشــنبه 24 ژوئن برگزار شــد. با وجود اعالم 
پيــروزى اردوغان، حزب اصلــى مخالف دولت 
(جمهــورى خــواه خلق) تاكيد كــرد پذيرش 

شكست هنوز زود است.
در انتخابات رياســت جمهــورى تركيه 6 نامزد 
به رقابــت با يكديگر پرداختنــد. «رجب طيب 
اردوغان»، رئيس جمهورى كنونى و نامزد ائتالف 
«جمهور» متشكل از احزاب اسالمگراى عدالت و 
توسعه (AKP) و راستگراى افراطى حركت ملى 
(MHP) تركيه، «محــرم اينجه»، نامزد حزب 
چپگراى جمهورى خواه خلق (CHP)، «صالح 
الدين دميرتاش»، نامزد زندانى حزب دموكراتيك 
خلق ها (HDP)، «مرال آكشــنر»، نامزد حزب 
تازه تأســيس نيك (IP)، «تمل كرم اهللا اوغلو»، 
نامزد حزب اســالمگراى سعادت (SP) و «دوغو 
 6 ،(VP) پرينجك»، نامزد حزب چپگراى وطن

نامزد انتخابات رياست جمهورى تركيه بودند.

 اردوغان:
 برنده اين انتخابات دموكراسى است

در همين حال، انتخابــات پارلمانى تركيه نيز 
شــاهد رقابت نامزدهاى دو ائتــالف جمهور و 
«ملت» متشكل از احزاب جمهورى خواه خلق، 
خوب و ســعادت و همچنين نامزدهاى احزاب 
دموكراتيك خلق ها و وطن و حزب اسالمگراى 
مطالبه آزاد (HUDAPAR) است در حالى كه 
 (BBP) نامزدهاى حزب راستگراى اتحاد بزرگ
در فهرســت عدالت و توسعه و نامزدهاى حزب 
ليبرال دموكرات (DP) نيز در فهرســت حزب 

خوب قرار دارند.

بيست و هفتمين دوره انتخابات 
پارلمانى تركيه و نخستين دوره 
انتخابات رياست جمهورى اين 
كشــور در قالب نظام رياستى 
روز يكشنبه به صورت همزمان 
برگزار شد.در بيست و هفتمين 
تركيه  پارلمانى  انتخابات  دوره 
نيز هشــت حزب با يكديگر به 

رقابت پرداختند.
ائتــالف جمهــور در انتخابات 
پارلمانى حــدود 53/58 درصد 
آرا را كسب كرد.حزب جمهورى 
خــواه خلق، حزب ســعادت و 
حزب نيك نيز حدود 34 درصد 

و حــزب دموكراتيك خلق ها نيز 11/53 درصد 
آراى انتخابات پارلمانى تركيه را كسب كردند.

اردوغان در ســخنرانى كوتاهى بامداد دوشنبه 
گفت كه وقت آن اســت كه تمامى جدل هاى 
انتخاباتى، تنش ها و نفرت ها كنار گذاشته شده 
و روى آينده كشــور تمركز شود. وى همچنين 
در جمع هوادارانش گفت: «برنده اين انتخابات، 
دموكراسى است. هر كدام از 81ميليون شهروند 

ما پيروز هستند.»

 آيا سياست آمريكا در قبال تركيه تغيير 
خواهد كرد؟

«ادوارد جى. استافورد»، از مقامات سابق وزارت 
امور خارجه اياالت متحده معتقد اســت نتيجه 
انتخابات رياســت جمهورى و پارلمانى تركيه 
هر چه باشــد، «رجب طيــب اردوغان» رئيس 

حزب  و  تركيــه  جمهــورى 
 (AKP) عدالــت و توســعه
پيروز شوند يا شكست بخورند، 
در سياست ها و مواضع اياالت 
متحده نســبت به تركيه در 
حاصل  تغييــرى  كوتاه مدت 

نخواهد شد.
اســتافورد عقيده دارد روابط 
ايــاالت متحده بــا تركيه به 
صــورت حرفــه اى تنظيــم 
مى شــود و مبناى آن منافع 
مشترك است.به باور استافورد 
بهبود روابط واشنگتن با آنكارا 
تا حدى در گرو عملكرد رئيس 
جمهورى و حكومت آينده تركيه خواهد بود، اما 
در هر صورت اين امر به ســرعت اتفاق نخواهد 
افتاد و زمان زيادى طول خواهد كشــيد تا اين 
مســائل حل و فصل شــوند. شــايد الزم باشد 

بازيگرانى در اياالت متحده نيز تغيير كنند.
با وجود آنكــه مردم تركيه از سياســت هاى 
اشــتباه و برنامه هاى اقتصادى دولت اردوغان 
به تنگ آمده اند؛ نارضايتى از افزايش بيكارى 
تشديد شــده و درآمدهاى سرشار حاصل از 
رانت بــه جاى توليد و جاذبه هاى تركيه براى 
گردشگران و سرمايه گذاران خارجى از دست 
رفته اســت، انتخاب دوباره آقاى اردوغان به 
ســمت رياســت جمهورى تركيه از اهميت 
زيادى برخوردار اســت.به هر حال بايد گفت: 
با وجود فراز و نشــيب هاى فراوان تا پيش از 
برگزارى انتخابات زودهنگام رياست جمهورى 

و پارلمانى، تركيــه يكى از مهم ترين روزهاى 
تاريخ خود را پشت سرگذاشته است.

شكى نيست كه انتخابات زودهنگام 24 ژوئن كه 
18 ماه زودتر از تاريخ اصلى انتخابات برگزار شده 
است؛ نقطه عطفى در تاريخ تركيه تلقى خواهد 
بود.بويژه كه اجراى برخى از قوانين تغيير يافته و 
اصالح شده قانون اساسى تركيه، اين كشور را در 

شرايط بى سابقه اى قرار خواهد داد.

 ورود تركيه از نظام پارلمان 
به نظام رياستى

در واقــع، با پايان انتخابات رياســت جمهورى، 
تركيه به طور رســمى از نظــام پارلمانى خارج 
و وارد نظام رياســتى شده اســت و با توجه به 
اصالحات قانونى، بيشتر اعضاى نهادهاى كليدى 
كشور از جمله قوة قضائيه و دادگاه قانون اساسى 
و نهادهاى مشــابه از ســوى رئيس جمهورى 

انتخاب خواهند شد.
جدا از نگرانى هاى داخلى و نگاه احزاب موافق و 
مخالف به عملكرد اردوغان در سال هاى آينده، به 
نظر مى رسد برخى از همپيمانان تركيه در غرب 
بويژه آمريكا و سازمان پيمان آتالنتيك شمالى 
ناتو بشدت نگران اختالف هاى آينده با اين كشور 

فعال در خاورميانه هستند.
در هميــن زمينه، اليزابت تئومان نويســنده 
پايگاه اينترنتى فاكس نيوز نوشت: «درنتيجه 
اصالحات جديد قانون اساسى، اردوغان آماده 
خواهد بود تا به زيان ديگر بازيگران منطقه اى، 
با شــدت بيشــتر براى گســترش حضور در 
منطقه، جامه عمل بپوشــاند و حداقل تا سال 
2028 ميالدى در رأس قدرت باقى بماند. اين 
امر در شراكت تركيه با آمريكا و ناتو، اختالف 
به وجــود خواهــد آورد». در حقيقت، قانون 
اساســى جديد تركيه اختيارات بيشــترى به 

شخص رئيس جمهورى خواهد داد.
به همين دليل، دولت هــاى غربى كه در چند 
سال گذشته با تركيه به تضاد منافع برخورده اند، 
نگــران روابط آينده و همچنين وضعيت حضور 
در منطقه خواهند بــود.در مجموع، بايد گفت: 
با انتخاب دوباره اردوغان دو وضعيت كلى قابل 
تصور است؛ نخســت اينكه، غرب مجبور شود 
امتيازهاى متعدد به آقــاى اردوغان بدهد و يا 
اينكه، اختالف هاى تركيه با غرب بيش از پيش 

تشديد شود.

اخبار جهان

هزينه گزاف تأمين امنيت سفر 
ترامپ به انگليس

فارس: هزينه حفظ امنيــت «دونالد ترامپ» 
رئيس جمهور آمريكا در ســفر قريب الوقوع به 
انگليس، معادل 5 ميليون پوند خواهد شد.به 
نوشــته روزنامه تايمز، با توجــه به اعتراضات 
گســترده اى كه پيش بينى مى شود همزمان با 
ســفر ترامپ به انگليس برگزار شوند، برقرارى 
امنيت براى وى بين 5 تا 10 هزار افسر پليس 
نياز دارد. انتظار مى رود ترامپ ابتدا «ترزا مى» 
نخست وزير انگليس را مالقات كرده و سپس به 
ديدار ملكه اليزابت برود. رئيس جمهور آمريكا 
در سفر به بريتانيا، به زمين هاى تنيس خود در 
اسكاتلند نيز خواهد رفت.مردم انگليس تاكنون 
بارها، به دليل سياســت هاى نژادپرســتانه و 
ضدمهاجرتى و ضد مسلمانان ترامپ، همچنين 
به دليل حمايت وى از ســفيدبرترپندارها در 
آمريكا و راســت گرايان افراطــى در بريتانيا، با 
راه اندازى تومار و يا برگزارى تظاهرات خواستار 

لغو سفر وى به كشورشان شده اند.

اسرائيل 3 فروند «اف-35»
از آمريكا تحويل گرفت

ايسنا: عوفر جندلمان، سخنگوى نخست وزير 
رژيم صهيونيســتى اعالم كرد، اين رژيم سه 
جنگنــده جديد از نــوع «اف 35» را دريافت 
و آن ها را به اســكادران «140» جنگنده هاى 
نيروى هوايى موسوم به «عقاب طاليى» ملحق 
كرد.جندلمان افزود، اين جنگنده ها بزودى در 
عمليات هوايى در دفاع از امنيت اسرائيل به كار 
گرفته خواهند شد. رژيم صهيونيستى پيشتر 
دست كم دو فروند از اين نوع جنگنده را تحويل 

گرفته است.

رسانه صهيونيستى مدعى شد
موافقت سران كشورهاى عربى 

با «معامله قرن» 
فارس: در حالى كه «جرد كوشنر» مشاور ارشد 
و داماد رئيس جمهور آمريكا در اولين مصاحبه 
با يك رسانه صهيونيستى از آماده شدن «طرح 
صلح» «دونالد ترامپ» براى غرب آسيا خبر داد، 
سران برخى كشورهاى عربى نيز حمايت خود 
را از آن اعالم كردند.نشــريه «اسرائيل هيوم» 
گزارش داد كه مقامات ارشد دولت هاى مصر، 
اردن، عربستان سعودى و امارات عربى متحده 
از حمايت كشورهايشــان از اين طرح، با وجود 
مخالفت تشكيالت خودگردان فلسطين خبر 
داده اند.بر اين اساس، مقامات كشورهاى مذكور 
در ديدار با كوشــنر و «جيســون گرينبلت» 
فرستاده ويژه ترامپ در امور غرب آسيا، گفته اند 
حتى اگر «محمود عباس» رئيس تشــكيالت 
حاضر به همكارى نباشد، آن ها «معامله قرن» 

را اجرا مى كنند.
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تشديد رويكرد ضد مهاجرتى ترامپ
پشت ويترين

اوج گيرى بحران  با   بين الملل  همزمان 
اين  جمهورى  رئيس  آمريكا،  در  مهاجران 
شديدترى  مهاجرتى  ضد  رويكرد  كشور 
اتخاذ كرد. پس از اجراى جداسازى اجبارى 
قانونى  مدارك  كه  والدينى  از  كودكان 
در  را  كه جهان  آمريكا  در  ندارند  مهاجرت 
جنبه  ترامپ»  «دونالد  است،  فروبرده  بهت 
ديگرى از سياست هاى ضد مهاجرتى دولت 

خود را به نمايش گذاشت.
رئيس جمهورى آمريــكا در توييتى، اخراج 
فورى مهاجران غيرقانونى را بدون تشــكيل 
پرونده قضايى يا برپايى دادگاه خواستار شد. 
چنين درخواستى با تمامى قوانين و ضوابط 
حاكم بر موضوع مهاجرت در آمريكا مغايرت 
دارد.گفته مى شود، در حال حاضر حدود 11 
ميليون تن در آمريــكا بدون مدارك قانونى 
مهاجرتــى اقامت دارند و بســيارى از آن ها 
داراى خانواده بوده و براى ساليان طوالنى در 

آمريكا زندگى كرده اند.

 جداسازى كودكان از والدين؛ نقض 
حقوق انسانى در آمريكا

اخراج اين تعداد مهاجرغيرقانونى از آمريكا، 
آشــوب كم ســابقه اى را در اين كشــور به 
همراه خواهد آورد.شناســايى چند ميليون 
مهاجرغيرقانونى و بازداشــت آنان و سپس، 
اخراج از آمريكا بدون تشكيل پرونده و مراجعه 
به دادگاه، اين كشور را به بازداشتگاهى بزرگ 
بدل مى سازد كه درآن، جداسازى كودكان از 

والدين، تنهــا نمونه كوچكى از نقض حقوق 
انســانى خواهد بود.  جريان مهاجر ستيز در 
آمريكا كــه دونالد ترامــپ آن را نمايندگى 
مى كند و بر آتش آن مى دمد، در پى شــكل 
دادن به نوعى تصفيه نژادى در اين كشور در 
آغاز دهه سوم قرن بيست و يكم است. يكصد 
سال پيش، فاشيست هاى اروپايى با هدايت 
و رهبــرى آدلــف هيتلر در آلمــان و بنيتو 
موسولينى در ايتاليا هولناك ترين جنبه هاى 

نژادپرستى را به نمايش گذاشتند.
آنان هر غيرآريايى را شامل سامى ها، كولى 
ها، مسلمانان و ديگر اقوام اروپايى مورد هدف 
پاكسازى نژادى قرار دادند تا اروپايى خالص 

را به وجود آورند.
اكنون 100 ســال پــس از فاجعه هولناك 

نژادپرســتان اروپايى، نوبت به نژادپرســتان 
آمريكايى رسيده است تا به اصطالح آمريكاى 

خالص را شكل دهند.
در آمريكايى كه ترامپ آن را دنبال مى كند، 
مســلمانان اجازه ورود ندارنــد؛ مكزيكى ها 
افــرادى جنايتكار و بيمار جنســى معرفى 
مى شــوند؛ كودكان از آغوش والدين ربوده 
مى شــوند؛ چند ميليون انســان به خارج از 
مرزها كوچ داده مى شــوند و در نهايت، قرار 
اســت به گرد آمريكا، ديوار بلند و غير قابل 

نفوذى ساخته شود.
با اين حال، مغايرت چنين برنامه اى با اصول 
اخالقى، انسانى و قانونى به قدرى آشكار بوده 
كه مــوج جهانى محكوميــت را از نهادهاى 
بين المللى تا درون خانواده رئيس جمهورى 

آمريكا به راه انداخته است.
در روزهاى اخير تقريباً تمامى سياستمداران، 
انديشمندان، نخبگان و هنرمندان در داخل 
و خــارج از آمريكا، جدا از اختالف هاى ميان 
خود، مهاجرستيزى بى سابقه در اين كشور 

را محكوم كرده اند. 

 سياست جداسازى خانواده توسط 
ترامپ لكه اى تاريك بر آمريكا

نانسى پلوسى، رهبر اقليت دموكرات مجلس 
جداسازى  «سياســت  مى گويد:  نمايندگان 
خانواده توسط ترامپ لكه اى تاريك بر كشور 
ما خواهد گذاشــت؛ جدا كردن كودكان كم 
سن و سال از والدينشان جنايتى مطلق است 
كه ارزش هــاى آمريكا را تنزل مى دهد و نور 

اميد، فرصت و آزادى را خاموش مى كند.»

 قفس هايى براى كودكان مهاجر 
جداشده از والدين 

با اين حال، چنين انتقادهايى نتوانسته است 
از تمايــل ترامپ براى دعوت به اخراج فورى 
11 ميليون انســان از آمريكا بدون تشكيل 

پرونده و برپايى دادگاه بكاهد.
پيش بينى مى شــود در هفته هاى آينده، با 
توجه به قطبى تر شدن جامعه آمريكا و طرح 
اتهام مشاركت مهاجران غيرقانونى درباندهاى 
خالفكارهمچون گروه ام اس - 13، بر شدت 
مهاجرستيزى در اين كشور افزوده شده و چه 
بسا به خشونت هاى فيزيكى نيز كشيده شود. 

داماد و فرزند شيخ عيسى قاسم هم بازداشت شدند
رژيم بحرين مسئول سالمت آيت اهللا عيسى قاسم است

 بين الملــل در روزهاى اخير خبرهاى 
زيــادى در خصوص وخامت حال شــيخ 
«عيسى قاسم» كه در بازداشت  خانگى به 
سر مى برد منتشر شده بود.رژيم آل خليفه 
با سلب تابعيت و محاكمه شيخ «عيسى 
قاسم» از ژوئن 2016 منطقه الُدراز، محل 
سكونت اين عالم دينى را محاصره كرده 
است و حتى از اقامه نماز جمعه مردم بحرين در اين منطقه ممانعت مى كند.مجمع 
حقوق بشر بحرين اخيرا اعالم كرد، اقدامات امنيتى سختگيرانه رژيم آل خليفه 
مانع از آن مى شود كه پزشكان شيخ عيسى قاسم وضعيت سالمت وى را دنبال 

كنند.بحرين از 14 فوريه 2011 شاهد انقالب مردمى ضد رژيم آل خليفه است.
مردم بحريــن خواهان آزادى، برقرارى عدالت و رفــع تبعيض و روى كار آمدن 
نظامى منتخب در كشورشــان هســتند اما رژيم آل خليفه براى خاموش كردن 
شــعله اعتراضات مردم اين كشور شــمار زيادى از رهبران مخالف را بازداشت و 
با پرونده ســازى به زندان هاى طوالنى مدت محكوم كرده است.بحرين به عنوان 
كوچكترين كشور غرب آسيا بنا بر اعالم منابع حقوق بشرى داراى بيشترين زندانى 

سياسى است.

  مركز حقوق بشر بحرين : عيسى قاسم بيش از 400 روز در بازداشت بوده است
مركز حقوق بشر بحرين در بيانيه اى در خصوص وضعيت آيت اهللا شيخ عيسى 
قاســم نوشت: آيت اهللا شــيخ عيسى قاسم شب گذشــته از منزل خود توسط 
آمبوالنس به بيمارستان منتقل شده است و اين در حالى است كه وى حدود 400 
روز است در بازداشت خانگى بسر مى برد و از حق درمان مگر با اجازه رسمى رژيم 
بحرين، محروم اســت.اين مركز افزوده است آيت اهللا عيسى قاسم در اثر وخامت 
وضعيت سالمتش به بيمارستان منتقل شده است. مركز حقوق بشر بحرين در اين 
خصوص اطالعات بيشــترى ارائه نكرده اما آورده است كه اين امر مربوط به عدم 

قدرت شيخ براى تحرك و راه رفتن در اثر مشكالتى در ناحيه لگن است.
اين بيانيه همچنين يادآور شــده پسر و داماد شيخ عيسى قاسم نيز كه ديشب 
آمبوالنس را براى انتقال داروهاى شــيخ همراهى مى كرده اند بازداشت شده و 

همچنان در بازداشت مركز پليس منطقه بسر مى برند.

  الوفاق: حال عمومى شيخ عيسى قاسم وخيم است
الوفــاق با صدور بيانيــه اى اعالم كرد: رژيم بحرين و در راس آن پادشــاه بحرين 
مســئول وخامت اوضاع سالمت آيت اهللا شيخ عيســى قاسم است.جمعيت ملى 
اسالمى الوفاق بحرين بزرگترين جريان مخالف رژيم آل خليفه در بحرين با صدور 
بيانيه اى با اشــاره به اينكه با نگرانى وضع جسمانى مرجع بزرگ بحرين آيت اهللا 
شــيخ عيســى قاســم را پيگيرى مى نمايد، بيان كرد: رژيم بحرين و در راس آن 
پادشاه بحرين مسئول وخامت اوضاع ســالمت آيت اهللا شيخ عيسى قاسم است.

الوفاق آورده است: رژيم بحرين كه پادشاه در راس آن است تمامى مسئوليت وخامت 
سالمت آيت اهللا شيخ عيسى قاسم را در نتيجه تحميل بازداشت خانگى و محاصره 
ايشــان بر عهده دارند كه در نتيجه اين اقدامات پيگيرى روند درمانى ايشان مگر 
تحت شرايط امنيتى شديد كه تمامى جزييات درمان ايشان را در كنترل گرفته اند 
امكان ندارد. اين بيانيه تاكيد كرده است: تحميل بازداشت خانگى شديد و ممانعت 
از تحرك شــيخ با توجه به سن و سال و وضعيت غير مستقر سالمت ايشان امرى 
خطرناك اســت كه پيامدهاى خطيرى را بر سالمت شــيخ خواهد داشت.الوفاق 
خواستار شكستن محاصره و توقف بازداشت خانگى آيت اهللا عيسى قاسم شد كه 
جزيى از بازگرداندن و احقاق تمامى حقوق انسانى و سياسى است كه بحرين به آن 
نيازمند است.الوفاق در پايان ياد آور شده است كه آيت اهللا عيسى قاسم با تشديد 
وخامت اوضاع سالمت توسط آمبوالنســى كه خودروهاى امنيتى آن را كنترل و 
همراهى مى كرده اند از محاصره به بيمارستانى در بحرين منتقل شده و پسر و داماد 
وى كه براى انتقال داروهاى شيخ آمبوالنس را همراهى مى كرده اند بازداشت شده 

و اندكى بعد آزاد گشته اند.
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