
 

ايران و جهان، زير سايه خورشيد
 آستان   مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس امسال هم در دهه كرامت پرچم متبرك بارگاه رضوى به نقاط گوناگون سفر خواهد كرد

رضوى از افزايش 30 درصدى شهرستان هاى تحت 
پوشش برنامه هاى جشن هاى زير سايه خورشيد در 
داخل كشور در دهه كرامت سال جارى در مقايسه با 

سال پيش، خبر داد. «مجتبى مختارى» در گفت وگو 
با خبرنگار قدس با اعالم اين خبر افزود: جشن هاى 
مردمى و بين المللى زير سايه خورشيد امسال وارد 

 ............ صفحه 3دهه دوم فعاليت خود...

حمالت هوايى آمريكا به طالبان
مقدمه  ظهور داعش خدمت در خياط خانه خدام

از چهره علمى شهيد  بهشتى 
غفلت شده است

8 10 11
يادداشتى از سيدحسام رضوى برادران سبك خيز 20 سال است كه 

لباس خادمان و زائران حرم رضوى را مى دوزند

حجت االسالم دكتر جواد اژه اى:
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 ............ صفحه 4

 رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن قوه قضائيه راهبردهاى اين دستگاه را تبيين كردند 

قاطعيت دربرابر دشمن بدخواه، محبت و تفاهم با مردم

بررسى راهكارهاى 
«مقابله فعاالنه»

با تحريم ها 
در نشست كارشناسان

اقتصاد ايران 
در بن بست 

نيست

 اخبار  حضرت آيت اهللا خامنه اى صبح ديروز در ديدار رئيس و مســئوالن قوه قضائيه  با 
اشاره به مسئوليت هاى سنگين و حاكميتى دستگاه قضا، تأكيد كردند: قوه قضائيه  بايد «مظهر 
عدالت» و «ملجأ مورد اطمينــان و پناهگاه آرامش بخش مردم» براى احقاق حقوق فردى و 
عمومى باشد و اعتماد افكار عمومى را با تبليغ درست يعنى انعكاس هنرمندانه و مؤثر واقعيات 
و عملكرد دستگاه قضايى و نيز حركت و تحول مستمر درونى به دست آورد. به گزارش پايگاه 
اطالع رسانى دفتر مقام معظم رهبرى، رهبر انقالب اسالمى در ابتداى سخنان خود، با تبريك 

هفته قوه قضائيه  و همچنين تشكر از گزارش...

annotation@qudsonline.ir

يـــادداشــت  روز
سيد مسعود احمدى

قوانينى چون قانون رفع برخى از موانع توليد و قانون حداكثر استفاده از توان داخل 
به صراحت سازمان تأمين اجتماعى را مكلف كرده است كه صرفاً بر مبناى فهرست 
ارائه شــده توسط پيمانكار، حق بيمه را دريافت نمايد؛ اما اين سازمان همچنان با 
استناد به ماده 41 قانون تأمين اجتماعى، حق بيمه قراردادهاى پيمانكارى را نيز 

دريافت مى نمايد كه الزم است اين...

دريافت بيمه فقط از ليست
 زمينه ساز رونق كسب وكار

 ............ صفحه 2

 ............ صفحه 2

 اقتصاد  پس از خروج آمريكا از برجام و قطعى 
شدن بازگشت تحريم ها عليه كشورمان، مجدد 

موضوع چگونگى مقابله با...

در نامه اى 
به رئيس جمهور

187 نماينده 
خواستار 

ترميم كابينه 
شدند

روحانى در جمع مديران 
ارشد دولت:

تسليم در برابر 
آمريكا، پايان 
عزت تاريخى 

ملت ايران است
 ............ صفحه 2 ............ صفحه 2

حمالت هوايى باز هم 
جان غيرنظاميان را گرفت

افغانستان
حياط خلوت 

آزمايش سالح هاى 
ترامپ

 ............ صفحه 8

پس از 9 سال، فعاليت كارخانه توليد UF6 از سر گرفته شد

درخشش دوباره كيك زرد
در اصفهان

 ............ صفحه 2

:امام على
بركت عمر در 

كار نيك است. 
كار نيك، بهترين 

ذخيره و برترين 
توشه است. 

غررالحكم - ص 312
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

اعدام و 20 سال حبس در انتظار اخاللگران اقتصادى  خبرگزارى صداوسيما: معاون اول دادستان كل كشور گفت: اعدام و 20 سال حبس در انتظار اخاللگران ارزى و اقتصادى كشور است. حجت االسالم 
محمد مصدق درباره پيش بينى هاى قانون براى برخورد با اخاللگران ارزى و اقتصادى، افزود: قانون مجازات اخالل ارزى شديدترين مجازات را براى اين افراد تعيين كرده است، از اعدام گرفته تا 20 سال حبس و گاهى 

كمتر بر اساس تشخيص دادگاه. وى تصريح كرد: اخالل در نظام پولى و ارزى كشور، اخالل در امر توزيع مايحتاج عمومى، اخالل در نظام توليد و صادرات كشور از مصاديق اخالل اقتصادى است.

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

 اخبار  حضرت آيــت اهللا خامنه اى صبح 
ديروز در ديدار رئيس و مسئوالن قوه قضائيه  
با اشاره به مسئوليت هاى سنگين و حاكميتى 
دستگاه قضا، تأكيد كردند: قوه قضائيه  بايد 
«مظهــر عدالت» و «ملجأ مــورد اطمينان و 
پناهگاه آرامش بخش مــردم» براى احقاق 
حقوق فردى و عمومى باشد و اعتماد افكار 
عمومــى را با تبليغ درســت يعنى انعكاس 
هنرمندانه و مؤثر واقعيات و عملكرد دستگاه 
قضايى و نيز حركت و تحول مستمر درونى 

به دست آورد.
به گزارش پايگاه اطالع رســانى دفتر مقام 
معظــم رهبرى، رهبر انقالب اســالمى در 
ابتداى ســخنان خود، با تبريك هفته قوه 
قضائيه  و همچنين تشكر از 
گزارش جامع و كامل آيت اهللا 
آملــى الريجانى درخصوص 
عملكرد اين قــوه، نام گذارى 
هفته اى به نام دستگاه قضايى 
را در ســالروز شــهادت آيت 
بسيارى  همانند  بهشتى  اهللا 
از مناســبت هاى تقويمــى 
شهادت بنيان  اسالمى،  نظام 
و بر پايــه فــداكارى در راه 
خدا خواندنــد و گفتند: اين 
موضوع، وظايف و انتظارات از 
قوه قضائيه  را از يك مجموعه 
ادارى صــرف فراتر مى برد و 
جهاد همه جانبــه و ايثار و از 
خود گذشتگى براى رسيدن 
به اهداف عالى را سرلوحه اين 

دستگاه قرار مى دهد.

 وظيفه حاكميتى و بسيار حساس
حضرت آيــت اهللا خامنه اى بــا قدردانى از 
رئيس، مسئوالن و بدنه قوه قضائيه، وظيفه 
اين قوه را حاكميتى و بسيار حساس دانستند 
و افزودند: اگر دستگاه قضايى در اداى وظايف 
خود يعنى «قضاوت، پايان دادن به اختالف ها 
و نزاع ها و مجازات متخلفان از قانون» به خوبى 
عمل كنــد، مردم از حاكميت، خرســند و 
راضــى خواهند بود و اگــر وظايف، ناقص و 

بد انجام شوند، مردم از حاكميت، ناخرسند 
خواهند شد. ايشان، اجراى صحيح و قاطعانه 
وظايف دســتگاه قضايى را در زندگى مردم 
داراى تأثيرات فراوان برشمردند و خاطرنشان 
كردند: بايد در مردم اين اطمينان به وجود آيد 
كه در موارد مربــوط به حقوق عامه، اگر به 
مراجع قضايى مراجعه كنند، حقوق آن ها احيا 

خواهد شد.
حضرت آيت اهللا خامنه اى همچنين با اشاره 
به موضــوع مهم افكار عمومــى و ضرورت 
جلب اعتماد مــردم و ضعف قوه قضائيه در 
اين بخش، افزودند: ما بايد در مقابل دشمن 
بدخواه، توطئه گر و تهمــت زن با قاطعيت 
عمل كنيم اما در مقابِل مردم بايد با تواضع، 
دلســوزى و محبت وارد شد و با آنان تفاهم 
كرد تا بتوان اعتماد افكار عمومى را جلب كرد.

 تيم قوى رسانه اى و هنرمند
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى در خصوص 
ضرورت تبليغات صحيح افزودند: امروز قوه 
قضائيه از جانب دشمنان خارجى و غافلين 
داخلى، آماج شديدترين فشارهاى تبليغى و 
رسانه اى است، به گونه اى كه در اين تبليغات، 
يك قاتل بى رحم كه چند جوان حافظ امنيت 
را به قتل رســانده و در يك فرايند قانونى و 
منصفانه چند ماهه به جرم وى رسيدگى و 
محكوم شده است، مظلوم جلوه داده مى شود 
و قوه قضائيه  دلسوز و پيگير حقوق مظلومان، 

ظالم و متجاوز معرفى مى شود.
ايشــان تأكيد كردنــد: كار تبليغى مؤثر در 
دســتگاه قضايى و مقابله با چنين عمليات 
رســانه اى ســنگين، نيازمند يك تيم قوى 

رسانه اى و هنرمند است.
رهبر انقالب اسالمى با تأكيد بر اينكه تبليغات 
و كار رسانه اى بايد به گونه اى باشد كه به دل 
مخاطب بنشــيند و نه آنكه فقط به گوش 
وى رســانده شود، افزودند: بايد با شيوه هاى 
حرفــه اى و هنــرى و به صورت مســتمر، 
طراحى هاى مختلف انجام گيرد و حقايق و 
واقعيات باورپذير و محسوس به افكار عمومى 

ارائه شود.
حضرت آيت اهللا خامنه اى خاطرنشان كردند: 
امروز در دنيا با پروپاگاندا و شيوه هاى پيچيده 
تبليغاتى، سياه را ســفيد و باطِل مطلق را 
حق جلوه مى دهند، اما متأســفانه بسيارى 
از دســتگاه هاى ما كارهاى رسانه اى دقيق و 
هنرمندانه و موضوع جلب اعتماد عمومى را 
دست كم گرفته اند. ايشان در ادامه به ضرورت 
استفاده از شيوه هاى مختلف و مناسب جهت 
رسيدگى به شــكايات مردم در دادسراها و 
مراجع قضايى اشاره كردند و گفتند: در قوه 
قضائيه بايد قضات كوشــا، صادق و قانع، به 
مردم معرفى شــوند تا اين سبك كار ترويج 
شــود و از طرف ديگر بايــد افراد متخلف و 
خيانت كار اعم از قاضى و يا ديگر عوامل نيز 

به مردم معرفى شوند.

رهبر انقالب اســالمى در بخش ديگرى از 
سخنانشان نقش دستگاه قضا را در مبارزه با 
مفاسد اقتصادى مهم خواندند و خاطرنشان 
كردند: در مديريت مســئله اساسى كشور 
يعنى اقتصاد، قوه مجريه نقش اول را دارد، اما 
قواى مقننه و قضائيه نيز مؤثر و نقش آفرينند.
حضرت آيت اهللا خامنــه اى مبارزه قاطع و 
صريح با مفاسد و مفسدان اقتصادى را از ديگر 
وظايف مهم قوه قضائيه خواندند و افزودند: 
بايد واضح و مؤثــر در اين مقوله ورود كنيد 
و فعال باشيد. ايشان با انتقاد از سخنانى كه 
مستقيم يا غيرمستقيم تصور فساد فراگير 
در همه دســتگاه ها را به افكار عمومى القا 
مى كنند، افزودند: در برخى «دستگاه هاى 
حاكميتى، مردمى و محيط كسب و كار»، 
فساد وجود دارد، اما «فساد عمومى» واقعيت 
نيســت و نبايد اين تلقى غلط را در اذهان 

عمومى به وجود آورد.
رهبر انقالب اسالمى، اقناع افكار عمومى را در 
برخورد دستگاه قضا با مصاديق فساد اقتصادى 
ضــرورى خواندنــد و تأكيد كردنــد: وقتى 
مفسدى را محاكمه و مجازات كرديد، روشن 
و مستدل و هنرمندانه براى مردم تبيين كنيد 
تا مردم صحت عملكرد شما را احساس كنند 

و تهديدات به فرصت تبديل شود.

 همكارى با دولت در حل مشكالت
حضرت آيــت اهللا خامنــه اى همچنين با 
ابراز خرســندى از فعاليت هاى قوه قضائيه 
براى احقــاق حقوق ملت ايــران در مقابل 
زورگويى هاى دشمنان و نيز مقابله با مدعيان 
حقوق بشــر، گفتند: در مقوله حقوق بشر، 
جمهورى اسالمى در مقابل مدعيان جنايتكار 

غربى، طلبكار و مطالبه گر است.
ايشان با اشاره به فجايع حقوق بشرى آمريكا 
در مناطــق مختلف جهــان و نيز جنايات 
فرانسوى ها و انگليسى ها در قاره آفريقا و شبه 
قاره هند در دهه هاى گذشــته خاطرنشان 
كردند: در همين سال ها نيز عملكرد غربى ها 
در حمايت از داعش و در ســوريه، ميانمار و 
مناطق ديگر نشــان دهنده دروغ هاى مكرر 

مدعيان وقيح حمايت از حقوق بشر است.

رهبر معظم انقالب در ديدار مسئوالن قوه قضائيه راهبردهاى اين دستگاه را تبيين كردند

قاطعيت دربرابر دشمن بدخواه، محبت و تفاهم با مردم

   دولتمردان زحمتكش و نمايندگان دلســوز مجلس، اگر از امور اصلى! مانند 
توچال گردى، جام جهانى، ورود زنان به ورزشــگاه و... فارغ شدند كمى هم به 
فكر امور فرعى! مثل گرانى سرســام آور، بيكارى، مســكن، اشتغال و... باشند! 

9010009087
   متأسفانه زندگى مردم بازيچه دست دالل ها و فراز و نشيب قيمت دالر، سكه 

و ارز شده است. اين وضعيت اصًال زيبنده مردم ايران نيست.9350005412
   نماينــدگان مجلــس، رئيس جمهور، وزيران و ديگر مديــران ما از آنجا كه 
حقوق بااليى مى گيرند از گرانى ها و فشــار آن بر زندگى مردم بى خبر هستند. 
كاش مى شد با حضور در بين مردم دست كم حرف آن ها را مى شنيدند تا شايد 

درك اين مشكالت براى آن ها ملموس تر بود. 9150007752
    آقاى  ســيف چگونه  ثابت  كند كه  از اداره  بانك  مركزى  ناتوان  است  و براى 
تســكين  دل  مردم  بايد او و نهاونديان  معاون  اقتصــادى رئيس جمهور  كه  بى 
لياقتى آن ها محرز  شده ، اخراج  شوند؟ پس از آن، اتاق  فكرى  از اقتصاددان هاى 
 دلسوز جانشين آن ها شود كه  بى هيچ  مالحظه، اسامى  تاجران  وارد كننده  كاال و 
افراد دريافت كننده ارز دولتى  را اعالم  كنند تا آن ها مجبور شوند انبارها را باز و 
كاالهاى  احتكار شده  را وارد بازاركنند و قيمت ها شكسته  شود  و رونق  به كسب  

و كار باز آيد. 9150002986
   آقاى نوبخت شــما كه مى گوييد آمريكا مقصر گرانى اســت و دولت در آن 
نقشــى ندارد، آيا فكر نمى كنيد پرداخت حقوق هاى باالتر از 5 ميليون تومان به 
بســيارى از كارمندان در بعضى از وزارتخانه ها و شركت ها در طول ساليان اخير 

در تورم و گرانى مؤثر است؟ 9150007109
   مردم ما يك عمر زحمت مى كشــند تا بتوانند براى پيرى ســرمايه كوچكى 
جمع كنند تا زندگى شان بگذرد، آيا اين درست است كه در اثر بى تدبيرى هاى 
مســئوالن سه روزه ارزش پول آن ها با گرانى دالر و تضعيف پول ملى يك سوم 
گذشته شود؟! مردم براى حفظ سرمايه خود دالر و سكه نخرند چه كار ديگرى 
مى توانند انجام دهند؟ مى توانيد بگوييد چه زمانى قيمت دالر و ســكه كاهش 

پيدا كرده است؟ 9150007752
   آن هايى كه هميشــه از گفت و گو دم مى زنند، چرا ضعف ديپلماسى كشور را 
بر طرف نمى كنند. هم اكنون كاالى صادراتى ايران به عراق بايد عواض گمركى 
بيشــترى نسبت به كاالى صادراتى از تركيه، اردن و عربستان به عراق پرداخت 

كند. تا كى ديپلماسى ما مى خواهد خواب باشد؟9390003589
   افرادى كه (چه به اصطالح كارشــناس، گزارشگر و چه مردم كوچه و بازار) 
تاكنون هر جا صحبت از فوتبال مى شــد خــود را آگاه، مطلع و اهل فن مطرح 
كــرده و فوتبال اروپا را همواره به رخ ما مى كشــيدند ديدند كه چگونه فوتبال 
ايــران كه بــه ديد آن ها عقب افتاده بود، عوام فريبى آن ها را آشــكار و با بازى 

درخشان در جام جهانى رسوايشان كرد. 9150002088
   ســخنان رئيس قوه قضائيه در نشست هفته قوه قضائيه طعنه اى مستقيم به 
حاضران در اين جلسه البته با تأخير 6 ماهه بود؛ دليل آن هم اين بود كه رو به 

حضار كرده و گفت كه حواستان را جمع كنيد. 9150009278
   پرداخــت حقوق هاى باالتر از 5 ميليون تومان بــه كارمندان و كارگران در 
شــركت ها و وزارتخانه هايى همچون شركت نفت، وزارت بهداشت و كارمندان 
بانك هــا عالوه بر حيف و ميل شــدن بيت المال موجب تورم 100 درصدى در 
كشــور شده است. چرا اين تبعيض از سوى دولت بر طرف نمى شود؟ مگر خون 

اين افراد از خون بقيه ملت رنگين تر است. 9150007110

فوتبال و فلسفه سياست
نمــى خواســتم از فوتبال صحبــت كنم. چون 
نمى دانم، اينكه يك توپ را بيندازى بين 22 نفر 
و با تمام روح و روانت، نگران اين باشى كه چطور 
قل-قل مى خورد و از كدام خط رد مى شود (و در 
كدام طرف يك زمين مســتطيلى شكل، تورى 
آويختــه را مى لرزاند) چه اهميتى دارد و چرا بايد 
مهم باشد؟ اما همين موضوع بى معنى، المصب 
بعضى وقت ها خيلى مهم مى شود! طورى كه آدم با 
120 كيلو وزن، گاهى در يك لحظه 2 متر به هوا 
مى پــرد و چند ثانيه بعد (وقتى مى بيند آن توپ 
گل به شمار نيامده) انگار در زمين فرو مى رود! و 
با تمام وجود، خطاب به صفحه تلويزيون، مى گويد: 

بچه ها مچكريم.
فوتبال شايد از نظر فلسفى و معرفتى، مصداق بارز 
يك عمل لغو و بيهوده باشــد! شايد آدم خجالت 
بكشــد كه چرا با وجود اين همه ظلم و جنايت، 
يا گرســنگى و محروميت در جهان، بايد برايش 
گل شدن يا نشدن يك توپ قلقلى اين قدر مهم 
باشــد! اما با تمام اين حرف ها، متأسفانه ماجرا از 
نظر سياســى، اجتماعى و فرهنگى جور ديگرى 
است. يعنى گاهى فوتبال خيلى هم اهميت پيدا 
مى كند؛ چون بردن و يــا خوب بازى كردن يك 
تيم ملى مى تواند حال و روحيه يك ملت را عوض 
كند، يا مى تواند تأثير مســتقيم بر ارتقا يا كاهش 
ميزان اعتماد به نفس عمومى گروه هاى بسيارى از 
مردم داشته باشد. و اين دو، يعنى روحيه و اعتماد 
به نفس ملى، شرط الزم براى رشد و پيشرفت هر 
ملتى اســت، بخصوص مردم مظلوم ما كه در زير 
فشار گروه كثيرى از رسانه هاى كثيف قرار دارند! 
رسانه هايى كه صبح تا شب، به هر بهانه راست يا 
دروغى متوسل مى شوند و اعصاب مردم را خراب 
مى كنند؛ يا به آن ها «نتوانستن» را تلقين و در اين 

راستا، مرزى براى وقاحت و پستى نمى شناسند!
و بــاز كارى به اين ندارم كــه بعضى ها از همين 
موضوع سوءاستفاده كرده و در مورد اهميت فوتبال 
مبالغه مى كنند. فوتبال مى تواند موجب رشــد و 
ارتقاى روحيه و اعتماد به نفس ملى شود، اما اين 
موضوع فقط در فوتبال خالصه نمى شود. يعنى اين 
طور نيســت كه راهكار اين ماجرا فقط در فوتبال 
خالصه شود كه اگر اين طور بود، كشورهايى مثل 
برزيل و مكزيك و اروگوئه، ســال ها بود كه جزو 
ابرقدرت هاى جهان معاصر مى شــدند! اما در يك 
يادداشــت كوتاه فقط مى توان به اين نكات اشاره 

كرد و گذشت:
1- شرم آور است كه اشخاصى چون آقاى زيباكالم 
رسمى و علنى آرزوى شكست تيم ملى فوتبالشان 
را مى كنند! به حرف ها و استدالل هاى اين آدم در 
اين مورد دقت كنيد! و باور كنيد كه در اين نظام 
مظلوم، هستند اشخاصى كه به آمريكا و غرب نيز 
رسمى نامه مى نويسند و درخواست فشار بيشتر 
بــراى تحريم هاى اقتصادى مى كننــد. از معاويه 
گرفته تا تمام جنايتكاران تاريخ، عقيده داشــتند 
و دارند كه «هدف وسيله را توجيه مى كند». مگر 
سازمان هايى مثل منافقين خلق با همين توجيهات 

مزدور صدام نشدند و آن همه جنايت نيافريدند؟
2- فوتبال را دوســت دارم، چون ســايه اى است 
از واقعيات جهان سياســت. تقابــل اراده ها؛ اين 
همه تأكيد بر جهاد در قرآن به خاطر اين اســت 
كه «سياســت يعنى جدال قدرت». در سياســت 
اين جنگ و جهاد اســت كه اصالت دارد، نه صلح 
و ســازش. در ايــن جهان بايــد جهادگر بود كه 
بتــوان حق خود را گرفت و جهادگران همواره در 
«گروه هاى مرگ» بازى مى كنند! در بازى با پرتغال 
ما فقط برد مى خواستيم. فقط تفاضل گل مثبت 
دو مى خواستيم و بايد مى برديم و همين باور بود 
كه تيم اسم و رســمدارى مثل پرتغال را وادار به 
ضد فوتبال و وقت كشــى هايى از نوع عربستان 
كرده بود! همين باور بچه ها بود كه يك شــبه از 
آن ها تيمى در حد تيم هاى طراز اول جهان ساخته 
بود. تا از اين به بعد همه بدانند كه هر جا كه تيم 
ايران باشــد، مى تواند گروه مرگ باشد! و مى تواند 
قوى ترين تيم هاى جهان را نيز به 90 دقيقه جان 

كندن وادارد...
فرصت نيســت از ضرورت پشــتيبانى مردمى و 
رسانه اى در تمام پرونده هاى بزرگ صحبت كنم، 

فقط يك نكته ديگر بگويم و تمام.
3- خيلى كيف كردم و احســاس غــرور... وقتى 
بچه هاى تيم ملى پس از بازى گريه كردند! طورى 
كه كم مانده بود با 100 كيلو وزن بگويم، گور پدر 
هر چه فرهيختگى... و بزنم زير گريه! چرچيل در 
زمان جنگ جهانى دوم سوار يك تاكسى شده بود 
و هر چه پول پيشنهاد داده بود، آن راننده تاكسى 
قانون شكنى نكرده بود. (داستانش مفصل است) 
و آمده بــود هيئت دولت و گفته بود: ما جنگ را 

مى بريم. چون هنوز مردم قانون را باور دارند...
ما هم جنگ ها را مى بريم؛ چون بازيكنان فوتبالمان 
بــاور كرده اند كه چيزى از امثــال رونالدو كمتر 
ندارند و مردممان هم واقعــاً باور كرده بودند كه 
بايد از تيمشــان حمايت كنند و باور كرده بودند 
كه تيمشــان چيزى از اســپانيا و پرتغال، يعنى 
قهرمان هاى جهان و اروپا، كــم ندارد و مى تواند 
در برابر ابرقدرت هاى فوتبال جهان بازى كند و با 
كمى خودباورى بيشتر، حتى ببرد. حتى اگر تمام 
جهان دست به يكى كنند كه يك بازى تداركاتى 
نداشته باشيم! و حتى اگر كارخانه هاى برند جهانى 

فروختن لباس به تيم ما را تحريم كنند...  
جشن گرفتن پس از اين خودباورى ها حق مردم 
بود و گرنه بردن و باختن در فوتبال كه فقط يك 
توهم است! يك توپ پالستيكى يا چرمى، در هر 
طرف زمين كه بــرود، داخل يك چارچوب، يك 

عده مردم 2 متر مى پرند هوا و هورا مى كشند...

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

صداى مردم   

خبــــــر

دريافت بيمه فقط از ليست، زمينه ساز رونق كسب وكار
قوانينى چون قانون رفع برخى از موانع توليد و قانون حداكثر اســتفاده از توان داخل 
به صراحت ســازمان تأمين اجتماعى را مكلف كرده است كه صرفاً بر مبناى فهرست 
ارائه شده توسط پيمانكار، حق بيمه را دريافت نمايد؛ اما اين سازمان همچنان با استناد 
بــه ماده 41 قانون تأمين اجتماعى، حق بيمــه قراردادهاى پيمانكارى را نيز دريافت 
مى نمايد كه الزم است اين اختيار توسط نمايندگان مجلس در قالب طرحى به كلى 
از تأمين اجتماعى ســلب گردد. يكى از راهكارهــاى ارتقاى نظام اقتصادى به عنوان 
اساسى ترين موضوع روز كشور، رفع چالش ها و موانع كسب وكار و كارآفرينى، بخصوص 
كسب وكارهاى كوچك و نوپا است. تجربه كشورهاى پيشرو در حوزه كارآفرينى نشان 
داده اســت كه «بنگاه هاى خرد» نقش زيادى در ايجاد شغل و رونق اقتصاد هر كشور 
دارند. اما اين بنگاه ها در ايران همواره با مشــكالتى چون تأمين مالى، بروكراسى هاى 

طوالنى ادارى، مباحث بيمه و ماليات، عدم شناخت بازار و... روبه رو  بوده اند.
يكى از مهم ترين مسائلى كه بنگاه ها با آن دست وپنجه نرم مى كنند، پرداخت حق بيمه 
است. در حال حاضر، سازمان تأمين اجتماعى حق بيمه را به دو صورت از كارفرمايان 
دريافت مى كند. يكى از طريق ارائه فهرســت دســتمزد كاركنان و ديگرى از طريق 
دريافت حق بيمه قراردادهاى پيمانكارى. بر اســاس گزارش پايش محيط كسب وكار 
ايران در ســال 95، نرخ باالى بيمه به عنوان يكى از موانع اصلى توســعه كسب وكار 

شناخته شده است.
از ميان نرخ هاى بيمــه دريافتى، كارفرمايان همواره دريافــت حق بيمه قراردادهاى 
پيمانكارى را در تضاد بيشــترى با كســب وكار خود توصيف كرده اند؛ زيرا به صورت 
ضريبى از كل قرارداد محاسبه مى گردد كه در بيشتر قراردادها بيشتر از حق بيمه ناشى 
از فهرســت دستمزد كاركنان است. جالب آن است كه اين حق بيمه طبق بخشنامه 
ســازمان تأمين اجتماعى و ذيل ماده 41 قانون تأمين اجتماعى تدوين شــده است. 
فوالدگر، نماينده مردم اصفهان در مجلس شــوراى اسالمى نيز مراجعات متعدد به 
مجلس و ابراز گاليه از برخورد سليقگى سازمان تأمين اجتماعى با موضوع حق بيمه 
قراردادها را تأييد كرده است. به منظور رفع چالش نامبرده در فضاى كسب وكار، تاكنون 

دو قانون عمده به تصويب رسيده است:
1- ماده 11 قانون رفع برخى از موانع توليد و ســرمايه گذارى صنعتى (مصوب ســال 
1386) كه در بند «ج» اين ماده، آمده اســت كه وزارت رفاه و تأمين اجتماعى موظف 
است حق بيمه تأمين اجتماعى پيمانكاران طرح هاى عمرانى و غيرعمرانى يا بدون مصالح 
و با مصالح را صرفاً بر مبناى فهرست ارائه شده توسط پيمانكار دريافت نمايد. به عبارتى 

اين قانون تصريح كرده است كه نبايد حق بيمه اى از بابت مبلغ قرارداد كسر شود.
2- قانون حداكثر استفاده از توان توليدى و خدماتى در تأمين نيازهاى كشور (مصوب 
ســال 1391) كه در ماده 14 اين قانون نيز آمده اســت كه سازمان تأمين اجتماعى 
موظف است حق بيمه كاركنان قراردادهاى ارائه خدمات اجتماعى پيمانكاران طرح هاى 
عمرانى و غيرعمرانى با مصالح يا بدون مصالح را بر مبناى فهرســت ارائه شده توسط 
پيمانكاران دريافت نمايد و اعمــال هرگونه روش ديگرى غير از روش مندرج در اين 

ماده ممنوع است.
با وجود اين، سازمان تأمين اجتماعى همچنان رويه سابق خود را مالك عمل قرار داده 
است و سعى مى كند جبران ناكارآمدى خود را همچنان از اين محل به عنوان منبعى 
پايدار تأمين نمايد. كارشناسان عقيده دارند كه با توجه به عدم تمكين سازمان تأمين 
اجتماعى به قوانين فوق، اساسى ترين راهكار براى اجراى قوانين نامبرده حذف ماده 41 
از قانون سازمان تأمين اجتماعى است؛ زيرا تجربه نشان داده است كه اين سازمان با 

تفسير به رأى همواره قوانين را به نفع خود تفسير مى نمايد. 
بنابراين الزم اســت كه نمايندگان مجلس شوراى اسالمى با هدف حمايت از فضاى 
كســب وكار، طرح حذف ماده 41 قانون سازمان تأمين اجتماعى را تصويب نمايند و 
به جاى نشــان دادن چراغ سبز به اين سازمان و ادامه مسير نادرست تأمين مالى آن، 

حمايت از كارآفرينى و ايجاد اشتغال را در دستور كار خود قرار دهند.

امروز در دنيا 
با پروپاگاندا و 
شيوه هاى پيچيده 
تبليغاتى، سياه 
را سفيد و باطِل 
مطلق را حق 
جلوه مى دهند، اما 
متأسفانه بسيارى 
از دستگاه هاى ما 
كارهاى رسانه اى 
دقيق و هنرمندانه 
و موضوع جلب 
اعتماد عمومى را 
دست كم گرفته اند

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

روحانى در جمع مديران ارشد دولت:

تسليم در برابر آمريكا، پايان عزت تاريخى ملت ايران است

خبر

 پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى   رئيس جمهور با بيان 
اينكه هيچ عاقل و وطن پرستى تسليم در برابر ظلم و توهين را 
انتخاب نخواهد كرد، گفت: اگر در برابر آمريكا سر فرود بياوريم، به 

معناى پايان عزت تاريخى ملت ايران است.
حسن روحانى ديروز در جمع مديران ارشد دولت، اظهارداشت: در 
تاريخ خواهد ماند كارى كه ملت ايران از حدود 50 روز پيش انجام 
داد، دنيا در شــگفتى است كه ايران مى خواهد چه كند و تصميم 
آينده اش چيســت؟ تمام دنيا به اســتثناى چند كشور، ترامپ و 
حاكمان كاخ سفيد را محكوم كردند. هيچ كس نگفت ايران ترسيده، 

بلكه همه از عقل و تدبير ايران بزرگ حرف زدند.
وى افزود: ســه راه پيش پاى ملت ايران اســت و دولت به عنوان 
نماينده مردم، كه ديروز مى گفت متكى به 24 ميليون رأى و امروز 
مى گويد متكى به 81 ميليون رأى هستيم، با اتكا به ملت ايران و 
با توجه به ارشادات رهبر معظم انقالب آنچه كه منافع ملى طلب 

مى كند را با همراهى قواى ديگر پيش خواهد برد.
روحانى ادامه داد: يكى از راه هايى كه در برابر ماســت، تسليم در 
مقابل آمريكاست. هيچ عاقل و وطن پرستى تسليم در برابر ظلم و 
توهين را انتخاب نخواهد كرد. اگر در برابر توهين و خالف ديگرى 
ســر فرود بياوريم به معناى پايان عزت تاريخى ملت بزرگ ايران 
خواهد بود. فكر نمى كنم يك نفر از 81 ميليون نفر هم باشــد كه 

در برابر يك دروغگو و توهين كننده سر فرود آورد و تسليم شود.
رئيس جمهور راه دوم را ايســتادگى در برابر آمريكا به همراه ادامه 
دعواها و اختالفات داخلى برشــمرد و خاطرنشان كرد: مى توانيم 
روبه رو ى هم بايســتيم و دعوا كنيم و عده اى مطالبات مردم را باال 
ببرند. مى توان هم گفت شرايط بسيار عالى است و مشكلى وجود 
ندارد. نتيجه اين دو نگاه اين است كه مقاومت ما با باالترين هزينه 
براى مردم ايران و بخصوص براى فقرا و اقشــار كم درآمد خواهد 

داشت. در تاريخ بايد به ملت و وجدانمان جواب پس دهيم. اين راه 
به معناى ايستادگى در برابر آمريكا با باالترين هزينه است كه شكاف 

ميان ملت را بيشتر خواهد كرد.
وى گفت: راه سوم اين است كه در برابر آمريكا تسليم نمى شويم 
و عزت تاريخى مــان را حفظ مى كنيم و آمريكا را در مبارزه با 
اراده ها به زانو در خواهيم آورد. ملت ايران مثل هميشــه تاريخ 
ســربلند خواهد بود و زورگويان و قلدرمآبان خواهند فهميد كه 
راه غلطى را انتخاب كردند. در اين راه با كمترين هزينه مقاومت 

و ايستادگى خواهيم كرد.
روحانى با اشاره به مصوبات شوراى هماهنگى اقتصادى سران سه 
قوه، گفت: مقام معظم رهبرى روز سه شنبه به بنده گفتند «شما 
كه مصوبات جلسه سران سه قوه را مى فرستيد تا من تصويب كنم، 
ديگر منتظر تصويب من نمانيد، هرچه تصويب كرديد را ابالغ كن! 

من حمايت مى كنم».
گزيده سخنان رئيس جمهور به اين شرح است:

    ملت ايران در ســال 92 گفت اگر حسن نيت باشد، آماده 
توافق هستيم

   تحمل موفقيت برجام براى صهيونيست ها، تندروهاى آمريكا و 

بدخواهان ملت ايران در منطقه سخت بود.
   افراطيونى كه از ابتدا با برجام مخالف بودند، در آمريكا به ســر 

كار آمدند.
   ترامپ تصور تدبير ايران پس از خروج از برجام را نداشت.

   عقب نشينى نكرده و نمى كنيم.
   دنيا از منطق و تدبير ايران قدردانى مى كند.

   بــا هماهنگى قــوا، هدايت رهبرى و حمايــت مردم پيش 
خواهيم رفت.

   ملــت ايران در برابر متجاوز و زورگو، هرگز ســر خم نكرده 
و نمى كند.

   در شــرايط فعلى و دشــمنى ها، راه ما مقاومت با كمترين 
هزينه است.

   روز اهتزاز پرچم ايران اســت؛ حاضرم در برابر تمام مخالفان و 
منتقدان خم شوم و دست آن ها را براى اتحاد و همكارى ببوسم.

   اگر سختى باشد، با هم تحمل مى كنيم.
   دولت در خط مقدم مبارزه با توطئه آمريكا و صهيونيست هاست.

   از 18 ارديبهشت هر روز و شب ما، روز و شب قدر است.
   همه ما مرزبان آبرو و عزت ايران هستيم.

   دولت مى ايستد؛ اگر كسى فكر مى كند اين دولت در برابر فشار 
استعفا مى دهد، اشتباه مى كند.

   تــا روز آخر دولت دوازدهم و تا پاى جان و آبرو، امانت مردم را 
حفظ مى كنيم

    شــرايط متفاوت شــده؛ دولتمردان بايد به دنبال مشاوران و 
كارشناسان جديد باشند.

   دولت بايد زودتر از مردم صرفه جويى را شــروع كند، نمى شود 
ســفرهاى خارجى ما مثل سال هاى گذشته باشد؛ بيشتر بايد كار 

كنيم و زودتر به نتيجه برسيم.
   مردم بايد ببينند كه ما صرفه جويى را از خودمان آغاز كرده ايم.

يادداشت روز
سيد مسعود احمدى annota�on@qudsonline.ir

در نامه اى به رئيس جمهور
187 نماينده مجلس خواستار ترميم كابينه دولت شدند

فارس: 187 نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در نشست علنى ديروز مجلس 
در نامه اى خطاب به حسن روحانى رئيس جمهور خواستار ترميم كابينه دولت شدند.

اين نامه كه محمدعلى وكيلى عضو هيئت رئيســه مجلس آن را قرائت كرد، خطاب 
به رئيس جمهور به اين شــرح است:  به نظر اينجانبان عملكرد نامناسب مديران ارشد 
اقتصادى كشور در سال هاى اخير موجب بى اعتمادى روزافزون مردم نسبت به تصميمات 
و سياست هاى ابالغى و اجرايى در بخش اقتصادى كشور گرديده است و اين امر بازنگرى 

در مجموعه تيم اقتصادى دولت را ضرورتى دو چندان و اجتناب ناپذير مى نمايد.
اگرچه مجلس شــوراى اسالمى در راستاى وظايف و اختيارات و با استفاده از ابزارهاى 
قانونى پيش بينى شده مى تواند نسبت به اصالح اين مهم اقدام نمايد ولى از جنابعالى 
به عنوان منتخب مردم و رئيس دولت كه مسئوليت اداره اجرايى كشور را برعهده داريد 
انتظار داريم تصميم نمايندگان مجلس شوراى اسالمى نسبت به اين مهم يعنى تغيير در 
مجموعه مديريتى تيم اقتصادى با رويكرد چابكى و درك حساسيت هاى كنونى با هدف 

هماهنگى و كارآمدى هر چه بيشتر تيم اقتصادى اقدام عاجل به عمل آوريد.

خبر

فارس: كارخانه توليد UF6 يكى از كارخانجات 
مهم مجتمع توليد سوخت اصفهان راه اندازى 
و براى نخستين بار پس از حدود 9 سال، اولين 
بشــكه كيك زرد در قســمت خوراك دهى 

كارخانه تخليه شد.
كارخانه توليد UF6 در مجتمع UCF اصفهان 
بيشتر به دليل كمبود كيك زرد در كشور از سال 
88 در عمل غير فعال بوده اســت. پس از توافق 
برجــام و واردات مقدار زيــادى كيك زرد و نيز 
افزايش توليد كيك زرد در داخل كشور، امكان 
راه اندازى مجدد اين كارخانه به وجود آمده است.
به دنبال بدعهدى هاى آمريكا در برجام و دستور 
رهبر انقالب در تاريخ 14 خردادماه جارى مبنى 
بر راه اندازى بخش هايى از صنعت هسته اى در 
چارچوب برجام و دستور رئيس جمهور، راه اندازى 
اين كارخانه در دســتور كار سازمان انرژى اتمى 

ايران قرار گرفت.

ايرنا: فاز دوم پااليشــگاه ميعانات گازى ستاره 
خليج فارس با حضــور رئيس جمهور، فرمانده 
قرارگاه سازندگى خاتم االنبياء(ص) و وزير نفت 
امروز افتتاح مى شــود. با راه اندازى فاز دوم اين 
پااليشــگاه، توليد بنزين در اين پااليشــگاه به 
24 ميليون ليتر در روز مى رسد. اين پااليشگاه 
نخستين پااليشگاه طراحى شده بر اساس خوراك 
ميعانات گازى كشور با ظرفيت پااليش 360 هزار 
بشكه در روز در قالب سه فاز 120 هزار بشكه اى 
با هدف توليد بنزين، گازوئيل، گاز مايع و سوخت 
جت در 25 كيلومترى غرب بندرعباس در زمينى 
به مساحت 700 هكتار ساخته شده است. توليد 
روزانــه 36 ميليون ليتر بنزين با كيفيت يورو5، 
14 ميليــون ليتر گازوئيل، بيــش از 3 ميليون 
ليتر ســوخت جت، بيش از 4 ميليون ليتر گاز 
مايع(LPG)، 130 تن گوگرد جامد، و 425 تن 
هيدروژن از محصوالت نهايى اين پااليشگاه است.

تسنيم: فرمانده نيروى دريايى سپاه با بيان اينكه 
 ناو هــاى آمريكا در زمان اعالم خــروج  از برجام 
از مرز هــاى آبى ايران دور شــدند، گفت: آن ها 
خودشــان اعتراف كردند  از ترس عكس العمل 

جمهورى اسالمى  دور شدند.
دريادار على  فدوى در يادواره شهيد سيد مهدى 
خوش سيرت در گلزار شهداى آستانه اشرفيه با 
بيان اينكه بيشترين تمركز نظامى كشور آمريكا 
بر روى نيروى دريايى خودش است، تصريح كرد: 
امروز آمريكا زورگوترين كشــور دنياست اما اين 
كشور زورگو بيشتر از هر كشورى از توانايى هاى 
ايران با خبر اســت. وى با اعالم اينكه آمريكا در 
زمان دستگيرى تفنگدارانش براى ترساندن ايران 
18 فرونــد هواپيماى جنگــى را به كار گرفت، 
افزود: ما از التماس مقامات آمريكايى براى آزادى 
تفنگدارانشان فيلم داريم كه هر زمان الزم شود 

پخش مى كنيم.

مهر: رئيس دفتر رئيس جمهــور درباره لوايح 
چهارگانه تصريح كــرد: به هيچ وجه بناى ما بر 
عضويت در FATF نيســت. يك اشتباهى كه 
رخ مى دهد اين اســت كه برخى فكر مى كنند 
لوايح چهارگانه را دولت دوازدهم تقديم مجلس 
كرده درحالى كــه در دولت دهــم لوايحى به 
مجلس داده اند و ايــن لوايح پيش رفته و امروز 
نوبت تصويب آن است. محمود واعظى افزود: اين 
لوايح با FATF متفاوت اســت پس به صراحت 
نظر دولت اين اســت كه به هيچ وجه ما اعالمى 
براى عضويت در FATF نداريم و دنبال آن هم 
نيستيم، اما فكر مى كنيم تصويب اين لوايح، كه 

در دولت قبل داده شده، الزم است.
وى ديروز در حاشيه جلسه هيئت دولت با اشاره 
به جلسات روحانى با رهبر معظم انقالب گفت: هر 
هفته رئيس جمهور با رهبر انقالب ديدار دارند و 

ديروز هم ديدار كردند.

واعظى:فدوى با اشاره به اعتراف واشنگتن:با حضور رئيس جمهورفعاليت كارخانه توليد UF6 از سر گرفته شد
درخشش دوباره كيك زرد 

در اصفهان
فاز دوم پااليشگاه ستاره 

خليج فارس افتتاح مى شود
آمريكا  به دليل ترس ناوهايش را 

از مرزهاى آبى ايران دور كرد
بناى دولت عضويت 

در FATF نيست
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

بانكدارى اسالمى در مقطع كارشناسى ارشد دانشگاه علوم اسالمى رضوى  آستان: دانشگاه علوم اسالمى رضوى مجوز رشته بانكدارى اسالمى را براى ارائه به دانشجويان مقطع كارشناسى ارشد از 
سوى وزارت علوم، تحقيقات و فناورى دريافت كرد. اين رشته داراى 32 واحد دروس تخصصى و84 واحد دروس حوزوى مرتبط با سطح دو و سطح سه حوزه علميه است كه دانشجويان اين رشته بايد اين تعداد واحد 
را در دوران تحصيل بگذرانند. گفتنى است؛ دارندگان مدرك كارشناسى و طالب(برادران) سطح دو حوزه علميه مى توانند براى ثبت نام در رشته بانكدارى اسالمى به سايت دانشگاه علوم اسالمى رضوى مراجعه كنند.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r در راستاى توسعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم صورت گرفت
ارائه خدمات مشاوره اختصاصى 

توسط بانوان در حرم مطهر رضوى
قدس: مســئول مركز مشــاوره با رويكرد دينى حرم مطهر رضوى از تفكيك 
جنسيتى ارائه خدمات مشاوره در بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) جهت زائران 

و مجاوران خبر داد.
جواد شــريعتى فر در گفت وگو با خبرنگار قدس افزود: به لطف الهى و عنايات 
حضرت رضا(ع) و همكارى و هميارى مسئوالن، مركز مشاوره با رويكرد دينى 
بارگاه مطهر امام رضا(ع) از ابتداى ارديبهشــت سال جارى به صورت تفكيك 
جنســيتى نســبت به ارائه خدمات مشــاوره براى زائران و مجــاوران فعاليت 
مى كند. مســئول مركز مشاوره با رويكرد دينى حرم مطهر رضوى تأكيد كرد: 
اين مركز صبح ها از ســاعت 8 تا 14 ويژه خواهران و از ساعت 15 تا 20 ويژه 

برادران مشغول ارائه خدمات مشاوره اى است.
اين مقام مسئول اظهار داشت: همچنين در رواق مباركه حضرت فاطمه زهرا(س) 
از ساعت 9 صبح تا اذان مغرب توسط كارشناسان مشاوره،خدمات ويژه مخصوص 
خواهران زائر و مجاور ارائه مى شود و در مدرسه پريزاد نيز از ساعت 8 صبح تا 24 

خدمات مشاوره ويژه برادران توسط كارشناسان مشاوره ارائه مى شود.

 ارائه خدمات مشاوره به صورت افتخارى
شــريعتى فر با بيان اينكه تمامى خدمات مشاوره ارائه شده در مجموعه بارگاه 
منور حضرت رضا(ع) كامًال به صورت رايگان اســت، تصريح كرد: در راســتاى 
توســعه مفهوم خدمت، خادم و مخدوم بســيارى از كارشناســان مشاوره اين 
مركز (برادران و خواهران) براســاس تمايل قلبى و ميل شخصى متقاضى ارائه 
خدمت افتخارى و رايگان جهت بهره مندى زائران و مجاوران از خدمات مربوط 

گرديده اند.
وى افزود: در اين راســتا عالوه بر ساعات موظف حضور در اين مركز، بسيارى 
از كارشناسان مشاوره خواهران و برادران در قالب خادمياران مشاوره نسبت به 
ارائه خدمات مشــاوره جهت بهره مندى زائران و مجاوران در طول ايام هفته و 
در رواق مباركه حضرت فاطمه زهرا(س) (ويژه خواهران) و در مدرســه پريزاد 

(ويژه برادران) مى پردازند.
گفتنى است 75 نفر از كارشناسان خبره حوزه علميه و دانشگاه در امور مشاوره 
با مركز مشــاوره با رويكرد دينى حرم مطهر رضوى مشــغول همكارى بوده، 
ضمن اينكه همه روزه صبح و عصر جلسات مشاوره گروهى براى عموم زائران و 
مجاوران توسط اين مركز برگزار مى شود.همچنين در سال گذشته بيش از 20 
هزار نفر از خدمات مشــاوره اى اين مركز در زمينه مسائل خانوادگى، تربيتى، 

پيش از ازدواج و مسائل بالينى به طور رايگان بهره مند گرديده اند.

به همت معاونت تبليغات اسالمى آستان قدس رضوى برگزار مى شود
مسابقه 12 گفتار از قرآن، نهج البالغه و صحيفه سجاديه 

آستان: مسابقه كتابخوانى دوازده 
گفتــار از قــرآن، نهــج البالغه و 
«تا  عنــوان  با  صحيفه ســجاديه 
بهشــت» در حــرم مطهر رضوى 

برگزار مى شود.
با همت  اين مســابقه فرهنگــى 
معاونت تبليغات اســالمى آستان 
قــدس رضــوى طراحــى و اجرا 

مى شــود و مخاطبان آن افراد باالى 12 سال هســتند. اين افراد مى توانند با 
شــركت در اين مسابقه از هداياى متبرك بارگاه منور امام مهربانى ها بهره مند 
شوند. عالقه مندان براى شركت در اين مسابقات مى توانند با مراجعه به بخش 
مسابقات پرتال جامع آســتان قدس رضوى به نشانى www.razavi.ir يا با 
ارســال پاسخ صحيح به سامانه پيامكى 3000802222 در مسابقه كتابخوانى 

دوازده گفتار از قرآن، نهج البالغه و صحيفه سجاديه شركت كنند.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى   مديرعامل 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى از افزايش 30 
برنامه هاى  پوشش  تحت  شهرستان هاى  درصدى 
جشن هاى زير سايه خورشيد در داخل كشور در دهه 
كرامت سال جارى در مقايسه با سال پيش، خبر داد.
«مجتبى مختــارى» در گفت وگو با خبرنگار قدس 
با اعــالم اين خبر افــزود: جشــن هاى مردمى و 
بين المللى زير سايه خورشيد امسال وارد دهه دوم 
فعاليت خود مى شــود و هم اكنون پس از گذشت 
يك دهه از برپايى اين جشن ها، به لطف خداوند و 
عنايات كريمانه حضرت رضا(ع) جشن هاى «زيرسايه 
خورشــيد» تبديل به بزرگ ترين عمليات مردمى و 
فرهنگى كشــور(در حوزه داخل و خارج از كشور) 

شده است.

 420 شهرستان ميزبان زير سايه خورشيد
مديرعامل اين مؤسسه در ارتباط با برنامه ريزى انجام 
شده براى برگزارى جشن هاى زير سايه خورشيد، 
گفت: امسال به منظور هر چه بهتر برگزار شدن اين 
جشن ها (از نظر كمى و كيفى) چهار كميته تخصصى 
با صرف صدها ساعت وقت در محل مؤسسه جوانان 
آستان قدس رضوى نسبت به گزينش خدمه حرم 
مطهر رضوى، مبلغان، مداحان وقاريان كاروان هاى 
رضوى و با صرف 500 نفر ساعت كار كارشناسى در 

اين زمينه اقدام نموده اند.
وى ادامه داد: در جشــن هاى زير سايه خورشيد 
ســال جارى بــا افزايش 30 درصــدى، تمامى 
شهرســتان هاى كشــور؛ يعنى بيــش از 420 
شهرســتان ميزبان اين جشن ها بوده، به گونه اى 
كه حدود 1500 نقطه جغرافيايى در كشور شامل: 
شهرستان، شهر، دهستان و... تحت پوشش اين 

جشن ها قرار مى گيرند.
مختارى در زمينه كاروان هاى رضوى اعزام شــده 
به شهرستان ها و اســتان هاى مختلف تأكيد كرد: 
80كاروان رضوى در داخل كشور متشكل از خدمه 
حرم مطهر رضوى، مبلغان روحانى، مداحان، فعاالن 
فرهنگى و قاريان قرآن با محوريت پرچم متبرك و 
مقدس آستان ملكوتى حضرت رضا(ع) در برنامه هاى 
زير سايه خورشيد در 1500 نقطه جغرافيايى حضور 
خواهند داشت كه جمعاً حدود 300 نفر اعضاى اين 

80 كاروان رضوى در داخل كشور هستند.

 2000 تشكل همكار و 20 هزار نوجوان و 
جوان رضوى

اين مقام مسئول با اشاره به اينكه در دهه كرامت و 
در جريان برگزارى جشــن هاى زير سايه خورشيد، 
شــبكه جوانان رضوى در سراســر كشور با نهايت 
اخالص پاى كار خواهند بــود، تصريح كرد: بيش 

از 2000 تشــكل همكار با همراهى حدود 20 هزار 
نفر از نوجوانان و جوانان خدمتگزار ترويج فرهنگ 
رضوى و عاشقان و دلباختگان حضرت رضا(ع) در 

سراسر كشور و در قالب جشن هاى مردمى و معنوى، 
بيش از 7000 عمليات فرهنگى را در پهنه جغرافياى 

كشور به منصه ظهور مى گذارند.

مختارى اضافه كرد: در اين جشن ها، اقشار مختلف 
مردم شــامل اقوام و مذاهب مختلف و... از دورترين 
نقطه جغرافيايى تا مركز كشــور از ويژه برنامه هاى 

جشن هاى زير سايه خورشيد استفاده خواهند كرد.

 توجه به مناطق محروم در جشن هاى امسال
وى با توجه به سياســت هاى آستان قدس رضوى 
مبنى بر توجه به محرومان و مستضعفان خاطرنشان 
كرد: در جشن هاى زير سايه خورشيد سال 1397 
توجه ويژه اى به حضور در مراكز روستايى و مناطق 
محروم و مستضعف شــده است و به دهستان ها و 
مناطقى كه براى آبادانى و عمران مورد توجه آستان 
قدس رضوى قرار گرفته است، عنايت و توجه ويژه اى 
شده است. وى در زمينه ويژه برنامه هاى اين جشن ها 
يادآور شد: ديدار با نمايندگان ولى فقيه در استان ها 
و ائمه جمعه سراسر كشــور، ديدار با علماى اديان 
گوناگون، اعزام گروه هاى امدادى و پزشكى همراه با 
كاروان هاى رضوى به مناطق محروم، ديدار با خانواده 
معزز شــهدا، ايثارگران، جانبــازان و....، حضور در 
بيمارستان ها، زندان ها، مراكز اصالح تعليم و تربيت، 
پادگان ها، منازل بيماران خاص، خانه ســالمندان، 
دانشــگاه ها و مراكز تحقيقاتى و دانش بنيان و... از 

جمله اين برنامه ها به شمار مى آيد.

 20 كشور جهان 
ميزبان جشن هاى زير سايه خورشيد

اين مقام مسئول در زمين بخش بين الملل جشن هاى 
زير سايه خورشيد نيز گفت: در حوزه بين الملل در 
سال جارى با يك رشد كيفى قابل توجه و طراحى 
برنامه هاى ويژه اى روبه رو هســتيم؛ به گونه اى كه 
در 20 كشــور مختلف آسيايى، آفريقايى و اروپايى 
از جمله لبنان، عراق، هندوستان، آفريقاى جنوبى، 
زيمبابوه، گرجستان، هلند، بنگالدش، اندونزى، آلمان 
و... كاروان هاى زير سايه خورشيد حضور مستقيم و 

فعال خواهند داشت.
وى توضيح داد: در دهه كرامت امسال، در 35 كشور 
ديگر جهان جشن هاى زير سايه خورشيد به صورت 
غيرحضورى و با اهداى محصوالت فرهنگى، متبرك 
و ارتبــاط زنده تلويزيونى با حرم مطهر امام رضا(ع) 
برگزار مى شــود و در مجموع شــاهد رشد كيفى 
بيشترى در برنامه هاى بين الملل امسال نسبت به 

سال گذشته خواهيم بود.

 اعطاى نشان خدمت و رأفت در جشن هاى 
زير سايه خورشيد 

مديرعامل اين مؤسسه با اشاره به اينكه به شعار سال 
در ويژه برنامه هاى جشــن هاى زير سايه خورشيد 
در ســال جارى توجه ويژه شده است، بيان داشت: 
حضور در مراكز صنعتــى، كارخانه ها و كارگاه هاى 
توليــدى خــرد و كالن، حضور در بــازار و در بين 
اصناف مختلف، بويژه فروشندگان و توليدكنندگان 
كاالى ايرانى، حضور در مراكز توليدى و مطالعاتى 
دانش بنيان، قدردانى از صنعتگــران، كارآفرينان، 
دانشمندان، كارگران و...از جمله برنامه هايى است كه 
در اين جشن ها و با توجه به شعار سال يعنى حمايت 

از كاالى ايرانى برنامه ريزى شده است.
مختارى گفت: در همين ارتباط اعطاى حدود 1000 
نشان خدمت و رأفت و قدردانى از افراد منتخب در 
اين زمينه در جشن هاى سراسرى در شهرستان ها 
و اســتان هاى مختلف كشــور از ديگر برنامه هاى 

پيش بينى شده در اين زمينه به شمار مى آيد.
وى همچنين متذكر شد: در جشن هاى سال 1397 
حدود 3 ميليون بســته متبرك و فرهنگى در كنار 
ساير هدايا در اســتان ها و شهرستان هاى مختلف 
كشور بين عاشــقان و دلباختگان امام هشتم (ع) 

توزيع خواهد شد.

 همه ميهمان امام رئوف هستند
مختارى با اشاره به اينكه برنامه هاى زير سايه خورشيد 
دو خدمت ارزشمند را براى عاشقان و دلدادگان امام 
رضــا(ع) به ارمغان مى آورد، تأكيد كرد: يكى از اين 
دو مطلب بحــث زيارت از راه دور امام رضا(ع) براى 
كسانى اســت كه به هر دليلى نتوانسته اند در دهه 
كرامــت توفيق حضور در مشــهد مقدس و زيارت 
مضجع شريف امام هشتم(ع) را پيدا كنند و خدمت 
ديگر، ايجاد حس معنوى بسيار باارزش و فوق العاده 
براى افراد مختلف است؛ به اين معنى كه حس مورد 
توجه واقع شــدن از طرف امام مهربانى ها حضرت 
اباالحســن الرضا(ع) در مورد افرادى كه هرگز فكر 
نمى كردند كه حتى از فاصله هاى بســيار دور مورد 
لطف و كرامت امام رضا(ع) قرار گيرند و حتى تصور 
اين را هم نداشته اند كه با كاروان هاى رضوى در دهه 

كرامت روبه رو و مواجه شوند.
مديرعامل اين مؤسسه تصريح كرد: يعنى به نوعى 
همه افراد جهان، خود را ميهمان امام ضامن و ثامن 
حضرت على بن موسى الرضا(ع) در دهه كرامت 
احساس مى كنند و به همين دليل شعار امسال 
ويژه برنامه هاى زير ســايه خورشيد با عنوان «هر 
چه دارم از تو دارم» انتخاب شــده است كه ذيل 
شعار محورى خدمت كريمانه در دهه كرامت سال 

جارى خواهد بود.

پرچم متبرك حرم مطهر رضوى در مقر سازمان ملل متحد 
مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى در بيان ديگر برنامه هاى 
تدارك ديده شده در زمينه جشن هاى زير سايه خورشيد در خارج از 
كشور، اظهار داشت: امسال براى اولين مرتبه در مقابل مقر سازمان ملل 
متحد در كشــور هلند و مقر اتحاديه اروپا در كشور بلژيك نمايشگاه 
عكس و پوستر مرتبط با حضرت رضا(ع) همراه با حضور مبلغان مسلط 

به سنت و سيره رضوى برگزار مى شود.
مجتبى مختارى افزود: همچنين در برخى از كشورهاى اروپاى شرقى 

از قبيل صربســتان، آلبانى و بوسنى نمايشگاه عكس و پوستر به همراه جشن هاى مردمى زير سايه 
خورشيد براى اولين بار طبق برنامه ريزى انجام شده برگزار خواهد شد. 

اين مقام مسئول گفت: ويژه برنامه هاى زير سايه خورشيد در خارج از كشور توسط تشكل هاى مردمى 
مقيم كشورهاى هدف انجام مى شود و اين جشن ها در كشورهاى هدف با هر دين و مذهبى، اعم از 

ارامنه، اهل تسنن، علوى ها، بوداييان، شيعيان و... برگزار مى شود.
ديدار با علماى اديان مختلف، حضــور در مراكز علمى و مناظرات و گفت وگوى بين اديان با حضور 
اســتادان و علماى اعزامى از جمهورى اسالمى ايران با تسلط بر زبان بومى كشورهاى هدف از ديگر 

مواردى بود كه مديرعامل اين مؤسسه در سخنان خود به آن ها اشاره كرد. 
مختارى يادآور شــد: امســال 14 كاروان رضوى ويژه اعزام به خارج از كشور شامل حدود 50 نفر از 
استادان حوزه و دانشگاه و مسلط به زبان بومى كشورهاى هدف به همراه قاريان بين المللى و برخى از 
خدمه بارگاه منور رضوى (مسلط به زبان كشورهاى هدف) و برخى از هنرمندان جمهورى اسالمى ايران 
به عنوان سفيران اين كاروان ها در بخش بين الملل برنامه هاى زير سايه خورشيد حضور خواهند داشت.

امسال هم در دهه كرامت پرچم متبرك بارگاه رضوى به نقاط گوناگون سفر خواهد كرد 

ايران و جهان زير سايه خورشيد

مسابقه كتابخوانى دوازده 
گفتــار از قــرآن، نهــج البالغه و 
«تا  عنــوان  با  صحيفه ســجاديه 
بهشــت» در حــرم مطهر رضوى 

با همت  اين مســابقه فرهنگــى 
معاونت تبليغات اســالمى آستان 
قــدس رضــوى طراحــى و اجرا 
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اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس افتتاح مى شود  اقتصاد: فاز دوم پااليشگاه ميعانات گازى ستاره خليج فارس با حضور رئيس جمهور، فرمانده قرارگاه سازندگى خاتم االنبيا(ص) و وزير نفت روز 
پنجشنبه افتتاح مى شود. با راه اندازى فاز دوم پااليشگاه ستاره خليج فارس، توليد بنزين در اين پااليشگاه به 24 ميليون ليتر در روز مى رسد.توليد روزانه 36 ميليون ليتر بنزين با كيفيت يورو5، 14 ميليون ليتر 

گازوئيل سبك و سنگين، بيش از 3 ميليون ليتر سوخت جت، بيش از 4 ميليون ليتر گاز مايع (LPG)، 130 تن گوگرد جامد و 425 تن هيدروژن از محصوالت نهايى اين پااليشگاه به شمار مى رود. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rمخالفت چين و روسيه با تحريم نفتى ايران
اقتصاد:يــك مدير ارشــد شــركت 
سينوپك چين در خصوص خريد نفت 
از ايران گفت: پااليشگاه هاى چينى از 
كشتى هايى استفاده مى كنند كه هيچ 
فعاليتى در آمريــكا ندارند. بنابراين با 
وجود تصميــم آمريكا مبنى بر تحريم 
ايران، تجارت نفتى ما با ايران تأثير ى 

نپذيرفته است.
اين مقام چينى در عين حال افــزود، تحريم هاى آينده آمريكا هيچ تأثير ى بر 
ميزان خريد نفت چين از ايران نداشته و مطابق با ميزان عرضه در جريان است.
همچنين وزير انرژى روســيه تأكيد  كرد: اين كشور داراى قرارداد خريد نفت از 
جمهورى اسالمى است و به درخواست آمريكا درباره عدم واردات نفت از ايران، 
تنها از لحاظ حقوقى نگاه مى كند.به گزارش تسنيم، الكساندر نوواك اعالم كرد 
كه مسكو درخواست طرف آمريكايى درباره توقف واردات نفت از ايران را صرفاً 

بر اساس ضوابط حقوقى مورد ارزيابى قرار مى دهد. 

توقف عمليات ترخيص 4500 خودرو  در گمركات
مهر: مركز حراست وزارت صنعت اعالم كرد: عمليات ترخيص 4500 خودرو از 
مجموع 6481 خودرو ثبت ســفارش شده غير قانونى در گمركات متوقف شد و 

ساير خودروهاى مشمول در پرونده در حال پيگيرى است.

مخالفت مجلس با گرانى آب، برق، بنزين و گازوئيل 
مهر:فريدون حسنوند، رئيس كميســيون انرژى مجلس، گفت: افزايش قيمت 
بنزين به هيچ وجه صحت ندارد و در قانون به صراحت اعالم شــده كه هرگونه 
افزايش قيمت بنزين ممنوع اســت. بنابراين مجلس به هيچ وجه موافق افزايش 
قيمــت هيچ فرآورده اى همانند بنزين و گازوئيل و از ســوى ديگر قيمت آب و 

برق نيست.

تيم اقتصادى اشتباه هاى مرگبار مرتكب شد 
تسنيم:رئيس كل اسبق بانك مركزى 
گفت: تيم اقتصادى دولت اشــتباه  هاى 
مرگبــارى در سياســت هاى اقتصادى 
مرتكب شــد كه بايد يــك تجديد نظر 
جدى در سياست هاى خود داشته باشند 
و راه حل بــراى گذر از اين مرحله پيدا 
كنند. طهماســب مظاهرى با اشاره به 
وجود شــباهت بين دولت هاى احمدى 
نژاد و روحانى گفت: توليد ناخالص ملى در هشــت سال دوره احمدى نژاد (غير 
از سال اولى كه ادامه دولت قبلى بود و رشد داشت) كاهش پيدا كرد و در چند 
سال آخر دولت احمدى نژاد طبق آمارها نزديك به منفى 6 درصد رسيد. عالوه 
بر آن شاهد افزايش نقدينگى در دولت وى بوديم كه در انتهاى دولت نزديك به 
10 برابر افزايش داشت. در دوره آقاى روحانى نيز اين روند كماكان ادامه پيدا كرد 
كه در طول چهار ســال اول دولت روحانى نزديك به سالى 30 درصد با افزايش 

نقدينگى مواجه بوديم.

اسامى 35 شركت متخلف ارزى اعالم مى شود
ايســنا: سرپرست پليس آگاهى تهران بزرگ از دســتگيرى 15 دالل ارز طى 
دو هفته گذشــته خبر داد. ســرهنگ حميدرضا ياراحمدى، افزود: يك شركت 
واردكننده موبايل، ارز را با نرخ دولتى دريافت و از كشور خارج كرده و به جاى آن 
يك نوع گوشى تلفن همراه با مارك خاص وارد كرده، اما اين گوشى را در سطح 

بازار با ارز 8200 تومان به فروش رسانده است. 
وى ادامه داد: 35 شركت نيز قرار است اسامى شان از سوى بانك مركزى به 
ما اعالم شــود تا برخوردهاى انتظامى و قضايى با آن ها انجام شود. تاكنون 
نيز كســى در اين خصوص بازداشــت نشــده و فعًال با يك شركت برخورد 

شده است.

خريد 13 ميليون يورو تلفن همراه توسط يك نفر
تسنيم: سيد ياسر رايگانى سخنگوى سازمان تعزيرات حكومتى با اعالم اينكه اين 
سازمان از دو روز پيش رسيدگى به بازار ارائه محصوالت وارداتى از جمله موبايل 
را آغاز كرده، خبر داد: شركتى 13 ميليون يورو با ارز دولتى موبايل وارد كرده و 

همه گوشى هاى تلفن همراه را به يك نفر فروخته است.

نفر اولى كه 38هزار سكه خريده 31 ساله است
مهر: قاضى ناصر سراج رئيس سازمان بازرسى كل كشور در خصوص پيش خريد 
سكه، گفت: نفر اول كه 31 سال سن دارد، 38 هزار و 250 عدد سكه خريدارى 
كرده و براى اين خريد، 53 ميليارد و 550 ميليون تومان پول پرداخت كرده است.

فروش 2 ميليون تومان گران تِر 15هزار 
دستگاه گوشى  آيفون

ايســنا: محمدجواد آذرى جهرمى، وزير ارتباطــات و فناورى اطالعات، در 
صفحه توييتر خود نوشــت: اولين بازرســى تعزيراتى از يكى از شركت هاى 
واردكننده تلفن همراه صورت پذيرفت. بنا بر گزارش دريافتى، شركت مزبور 
حدود 20هزار گوشــى آيفون وارد كرده كه 15هزار عدد آن را يكجا و با دو 
ميليون تومان گران تر از معمول به يك شركت واگذار كرده و 5000 گوشى 

را در انبار موجود داشته است.

ذره بين

بازتاب

نپذيرفته است.

 اقتصاد  پس از خروج آمريكا از برجام و قطعى 
شدن بازگشــت تحريم ها عليه كشورمان، مجدد 
موضوع چگونگى مقابله با اين تحريم ها به يكى از 

مهم ترين مسائل كشورمان تبديل شد. 
در اين باره اولين نشســت «بن بست نيست» كه 
نشست افتتاحيه اين سلسله نشست ها محسوب 
مى شد، با حضور محمدرضا پورابراهيمى، رئيس 
كميسيون اقتصادى مجلس، سيد على روحانى، 
معاون دفتر اقتصادى مركز پژوهش هاى مجلس، 
محســن شاطرزاده، سفير ســابق ايران در برزيل 
برگزار شــد. در حاشيه اين نشســت، از كتابچه 
پرونده «بن بست نيســت» با موضوع راهكارهايى 
جهت بى اثر كردن تحريم ها كه توسط جمعى از 
شبكه نخبگان پايگاه خبرى تحليلى «عيارآنالين» 

تهيه شده بود، رونمايى شد.

 انتظار گشايش اقتصادى از مسير توافقات 
بين المللى، محكوم به شكست است

محمدرضا پورابراهيمى، رئيس 
كميســيون اقتصادى مجلس، 
مهم تريــن  دربــاره  نكاتــى 
راهكارهــاى مقابلــه فعاالنه با 
تحريم ها و برنامه هاى دولت و 
مجلــس در اين زمينه مطرح كــرد و گفت: «در 
مجموع، اگر دولت پاى كار بيايد، حتماً با كمترين 
هزينه نســبت به گذشــته مى توانيم از گردونه 
تحريم ها عبور كنيم و مسير اقتصادى كشور را به 
صورتى كه در اســناد باال دســتى ديده ايم، رشد 
بدهيم». ساير محورهاى مهم اظهارات پورابراهيمى 

در اين نشست در ادامه آمده است:

 عدم خروج از فهرست سياه حتى با اجراى 
 FATF تمام توصيه هاى

به نظر من پروسه اى كه مى تواند جمهورى اسالمى 
را از اين مســير عبور دهد اتكا به توانمندى هاى 
داخلى است. تجربه برجام تجربه خوبى براى ما بود 
كه حتى اگر ما به تمام تعهداتمان عمل كنيم طرف 
مقابل به هيچ تعهدى عمل نمى كند و پيمان كامًال 
يك طرفه است. موضوعات ديگرى در راستاى اين 
مأمو ر  يت به كشور ما تحميل مى شود تا ما از مسير 
توافقات بين المللى به نتيجه اقتصادى برسيم. من 
اطمينان دارم كه اين ها خروجى نخواهد داشت و 

محكوم به شكست است.
من فكر مى كنم اين يك اشــتباه محض اســت 
كه تصور كنيم در صــورت پذيرش توصيه هاى
FATF، مسئله مراودات بانكى كشور حل خواهد 

شد. تصور بنده بر اين است كه 
حتى اگر تمام تعهــدات ما در 
بحث FATF عملى شــود، ما از 
فهرست ســياه خارج نخواهيم 
شد چون ما معاهده اى محكم تر 
از برجام نداشتيم. بنابراين آن ها 
به دنبال مواضع ديگرى هستند. 
ايــن رويكردهــا را بــه عنوان 
ابزارى سياسى براى فشار روى 
ما تعيين كرده انــد. دل اروپا با 
ضوابط بين المللى نيست و آن ها 
هم با آمريكا هستند و اگر ابزارى 
در دستشان باشد، مايل هستند 

كه جمهورى اسالمى را تحت فشار قرار بدهند. 
پس اولين نكته اين اســت كــه براى توانمندى 
اقتصــادى از ابزار هايى كــه در جامعه بين الملل 
مطرح مى شود، استفاده نكنيم يا در كمترين حد 

نيز به آن اتكا كنيم.

 عدم تشكيل اتاق جنگ اقتصادى 
توسط دولت 

بايد متناسب با تحريم ها اقدام متقابل انجام بدهيم. 
مقام معظم رهبرى فرمودند اتاق جنگى تشكيل 

شــده و ما هم بايد اتاق جنگى تشكيل بدهيم. به 
نظر من كامالً حرفى منطقى و اساســى و پايه اى 
است و چيدمان دولت بايد با جنگ تناسب داشته 
باشــد. ما تا اين لحظه چنين چيدمانى از دولت 
نديده ايم. اخيراً آقاى جهانگيرى گفتند كه ما در 
جنگ اقتصادى هستيم. اين اولين بار است كه ما 
در مجلس چنين واژه اى را از دولتمردان شنيديم. 
وقتى احساس نكنيد كه جنگى هست، متناسب با 
آن اقدام نمى كنيد. چون همچنان باور داريد كه در 
فضايى عادى هستيد. جنگ اقتصادى سال ها قبل 
شروع شده است و امروز تشديد شده و اگر ما اين را 
بپذيريم، بايد متناسب با اين جنگ آرايش جنگى 
بگيريم. خط مقدم اين آرايش جنگى، تصميمات 
دولت اســت و نبايد انتظار داشته باشيم كه اين 
تصميمات در جايگاه هاى ديگرى عملياتى شود. 
ســاير جايگاه ها وظيفه حمايت كردن را بر عهده 
دارند. قوه قضائيه  و قوه مقننه با تدبير مقام معظم 
رهبرى امروز در كنار دولت هســتند. آقا فرمودند 
شوراى عالى هماهنگى اقتصادى تشكيل شود و به 
دولت كمك كند؛ اما آن قوه اى كه عمليات ميدانى 
انجام مى دهد قوه مجريه است. تصميم سازى براى 
اقتصاد كشــور با قوه مجريه است و انتظار مى رود 
اين قوه رفتار و اقدام متناســبى با اقدام هايى كه 
بر عليه جمهورى اسالمى انجام مى شود، تدارك 

ببيند.
ما در مجلس كميته هــاى مختلف ضد تحريم را 
آغاز كرده ايم. يكى از كارهاى ما تشكيل يك تيم 
ضد تحريم بود و كار را شــروع كرديم. آقاى دكتر 
بحرينى كه فردى عالم و حوزوى و البته اقتصاددان 
هســتند، اين كار را بر عهده گرفته اند و جلساتى 
را شــروع كرده اند. ما بسته هاى 
پيشنهادى خود را از طرف مجلس 
در حوزه هــاى اقتصــادى اعالم 
مى كنيم. به نظر مــن همزمان 
بايد بسته هاى پيشنهادى از طرف 
فعاالن بخش خصوصى نيز اخذ 
شود چون اين خيلى مهم است. 

 ضرورت دل كندن ايران از 
اروپايى ها

من شرايط آينده را بدتر از شرايط 
كنونى نمى دانم. چون ما در زمانى 
كه در برجــام بوديم نيز از طرف 
آمريكايى ها هيچ رفتار مثبتى نديديم. برخى بين 
رفتار دولت هاى كنونى و قبلى آمريكا تفاوت قائل 
مى شــوند، ولى در زمان اوباما هــم چيزى ديده 
نشد. شــايد در منش رفتارى و شخصيت فردى 
متفاوت بودند، ولى در راهبرد سياســى آن ها در 
رابطه با جمهورى اســالمى هيچ تفاوتى مشاهده 
نمى شــود. پس در حوزه بحث برجام حتى زمانى 
كه آمريكايى هــا در برجام بودند و توافقاتى انجام 
شد، هيچ اتفاق مثبتى كه نتيجه آن فضاى مثبت 
اقتصادى ايجاد كند ديده نشد جز تالش هايى كه 

خودمــان در داخل انجــام داديم. حال ما تكليف 
خودمــان را با طرف مقابل مى دانيم. تصور من بر 
اين است كه اروپا در اين ماجرا امكان همكارى با 
ايران را ندارد. ســو سوى چراغى ضعيف را روشن 
گذاشــته اند كه نه ما مى توانيم از آن بهره بگيريم 
و نه خودشــان قصد انجــام كارى را دارند. آن ها 
حتى اگر اراده داشته باشند نيز نمى توانند منافع 
جمهورى اسالمى را تامين  كنند. اقداماتى ضعيف 
براى راضى نگه داشــتن جمهورى اسالمى انجام 

خواهند داد ولى ما بايد از آن منبع دل بكنيم.

 از آمريكا و اروپا آبى گرم نمى شود
ســيد على روحانى، معاون دفتر اقتصادى مركز 
پژوهش هــاى مجلــس، دربــاره وضعيت فعلى 
اقتصاد كشورمان و ارتباط آن با بحران نقدينگى 
و تحريم هــا گفت: «تــا زمانى كه نــگاه مان به 
نتيجــه انتخابات كنگره آمريكا در آينده باشــد 
و يا به رابطه اروپا با آمريكا و اســتفاده از منافع 
حداقلى فكر كنيم در حقيقت چشم مان به دست 
خارجى هاست و نتيجه اى نخواهيم گرفت». ساير 
محورهاى مهم اظهارات روحانى در اين نشست 

در ادامه آمده است:

 سياست هاى غلط لحظه اى تشديدكننده 
بحران فعلى

بسيارى از تحوالت امروز كشور 
ريشه در حجم انبوه نقدينگى 
كشور دارد و واقعيت اين است 
كه اين حجــم انبوه نقدينگى 
امروز هيــچ ربطى به تحريم ها 
ندارد. وقتى چند ســال دل خــود را به تورم تك 
رقمى خوش مى كنيم و از رشــد نقدينگى غفلت 
مى كنيم هميــن اتفاق رخ مى دهد. بســيارى از 
كارشناسان از سال 94، اين انفجار نقدينگى امروز 
را پيش بينى مى كردند و هشــدار مى دادند. ربط 
دادن بحــران حجم نقدينگى امــروز ارتباطى با 
تحريم ها ندارد چــون هنوز تحريم خاصى اعمال 
نشده و فقط يك خبر بوده است. يكى از ريشه هاى 
مشكل فعلى، انتظارات عامالن اقتصادى است كه 
سالى نزديك 30درصد رشــد نقدينگى داريم و 
حدود 10درصد تورم داريم و اين گپى بزرگ ايجاد 
مى كند كه به تدريج پر خواهد شد و اين هجوم به 
بازار هاى دارايى كه نقد شونده ترين آن هاى نيز ارز 
و طال و مســكن هســتند قابــل پيش بينى بود. 
تصميمات لحظه اى نيز اين وضعيت را تشــديد 
مى كند و آن ها هم ربطى به تحريم ندارند به طور 
مثال سياســتگذاران ما وقتى هجوم به بازار ارز را 
مى بينند سياســتى اتخاذ مى كننــد كه به جاى 
كاهش هجوم به بازار، برعكس تشديد كننده هجوم 

به بازار مى شود. 
بزرگ ترين مشــكالت ما در اقتصاد كشور مسائل 
ارزى و بانكى اســت و نسبت دادن اين موضوع به 
خارج از كشور تصور غلطى است. تحريم مى تواند 

اين را تشديد كند چون روى آسيب پذيرى ما سوار 
مى شود. ما با رفتار هاى داخلى خود به طرف مقابل 
سيگنال مى دهيم كه در چه فضاهايى تحريم كند. 
تحريم هيچ اثرى بر مشكالت نظام بانكى ما ندارد. 
راه حل ما هم هيچ ربطى به تحريم ندارد. همين 
امروز هم راه حل وجود دارد. بايد ديد آيا اين اراده 
در مجموعه نظام تصميم گيرى كشور وجود دارد 
يا نه؟ اگر اين پيــام را به طرف مقابل بدهيم كه 
اصالحات را شروع كرده ايم و تاب آورى و استقامت 
را در ساختارها گسترش داديم طرف مقابل پيام 
ما را گرفته و در تحريم هايى كه اعمال مى كند اثر 
مى گذارد. طرف مقابل مى فهمد كه هزينه نتيجه 
گرفتن از تحريم بــراى او باال مى رود و نمى تواند 
در حوزه هاى مختلف به راحتى ما را تحريم كند. 

 اعطاى 22 هزار ميليارد 
تومان رانت

مســئله  مهم كشــور در شرايط 
فعلى بحث نقدينگى است در اين 
شرايط با توجه به زيرساخت هايى 
كه نداريم اگر بى تفاوت باشــيم 
اتفاقاتــى كه در طــال و ارز افتاد 
بــا راه حل هاى تشــديد كننده 
ما ادامه مى يابد. بــا ماجراى ارز 
4200 تومانــى 22 هزار ميليارد 
تومان در دو ماه به وارد كننده ها 
رانت داده ايم. اين پوشش دو سوم 
يارانــه اى كه در ســال مى دهيم 
و دولــت هميشــه از آن مى نالد 
را تأمين  مى كــرد و خيلى كارها 
مى شد با آن كرد، ولى عمالً شد 

رانتى كه ما به وارد كننــده داديم و البته به يك 
ســرى از مديرانى كه در اين فرايند دخيل بودند. 
اگر بســترهاى الزم براى هدايت اين نقدينگى به 
فعاليت هاى توليدى و پروژه هاى روى زمين مانده 
فراهم شود در حل مسئله ركود كشور موثر است. 
نيازمند پول هستيم و پروژه هاى مفيد روى زمين 
مانده است. بايد به سمت كاهش سرعت گردش 
آن برويم و ناچاريم. اين تهديد قابليت تبديل شدن 
به فرصتى خوب را دارد و اين ملزم به تغيير ساختار 

در نظام تصميم گيرى دولت است.

 سكوت نگران كننده دولت 
آنچه كه مــا در مدت اخير بعد از بحث بازگشــت 
تحريم ها ديديم، مقدارى سيگنال هاى نگران كننده 
در خــود دارد. از اين جهت كه طرف مقابل قبل از 
تحريــم، جزئيات برنامــه اش را بــراى 90 روز اول 
و 90 روز دوم اعــالم مى كنــد و بدين ترتيب يك 
ســرى برنامه ها براى تضعيف تدريجى اقتصاد ايران 
معرفى مى كند. يك ســرى برنامه هــا براى انگيزه 
بخشــى به طرف هاى ثالث براى كار نكردن با ايران 
تعريــف مى كند، ولى ما در داخل هيچ ســيگنالى 
توليد و ارسال نمى كنيم. دولت هم بايد برنامه هاى 

خود را اعالم كند. اعالم چنين برنامه هايى اثر دارد؛ 
يكــى روى مردم ما چون مى فهمنــد كه در مقابل 
دشــمنى كه پيش مى آيد، عده اى در داخل به فكر 
مردم هســتند و برنامه ريزى مى كنند. همچنين بر 
دستگاه هاى مختلف داخلى تأثير  دارد. اعالم برنامه 
اثرات متعــددى دارد و وقتى مى بينيم هيچ چيزى 
مطرح نمى شود، اين اصالً نشانه خوبى نيست، يا تلقى 
ما اين است كه ان شاءاهللا درست مى شود؛ مثل اميد 
به رأى كنگره و اختالفات داخلى و كمك اروپايى ها، 
يعنى به طور كلى چشــم ما به دست ديگرى است 
و يا اينكه كالً نمى شــود كارى كرد و دست ها را باال 
برده ايم. به نظر مى آيد اين اشــتباه سهوى است و 
پيشنهادى كه مى توان مطرح كرد و اين انعكاس كار 
شما رسانه هاست، طلب كردن برنامه مقابله با تحريم 

است. بايد برنامه ضدتحريم طلب كرد. 

 ضرورت هدايت نقدينگى 1500 هزار ميليارد 
محسن شاطرزاده، معاون اسبق 
وزير صنعت، معدن و تجارت و 
سفير سابق ايران در برزيل هم 
راهكارهايى براى مقابله فعاالنه 
دادند.  ارائــه  تحريم هــا  بــا 
محورهاى مهم اظهارات شاطرزاده در اين نشست 

در ادامه آمده است:
ما ظرفيت هــاى مغفول زيادى داريــم. در حوزه 
توليد، متوســط ظرفيت فعال ما 35 تا 40 درصد 
اســت. يعنى حدود 60 تــا 65 درصد از ظرفيت 
توليد، خالى است كه اگر از همين ظرفيت استفاده 
كنيم، مى تواند بسيار گره گشا باشد و در جهت مهيا 
كردن نيازهاى داخل كشور كار كند. در خصوص 
تأميــن  مالى مشــكلى نداريم 
وقتى 1500 هزار ميليارد تومان 
نقدينگى داخل كشور وجود دارد، 
مى تواند ســيلى ايجاد كند. بايد 
براى ايــن نقدينگى برنامه ريزى 
كنيم و اين نقدينگى را به سمت 
توليــد هدايت كنيــم؛ نه اينكه 
اجازه بدهيم مثل يك اژدها هر 
روز به جان يك اقتصاد بيفتد و 
كشور را از پا درآورد. اين مشكل 
نيست بلكه فرصتى سازنده است.

اگر قبول كنيم كه جنگ است، 
بايــد بدانيــم ورود مــا ورودى 
كالســيك خواهد بود يا ورودى 
پارتيزانى؟ به طور قطع مقابله ما 
با اين تحريم با جنگ كالسيك 
به جايى نخواهد رســيد. چون 
دشمن با چاله چوله هاى ما آشناست ولى در جنگ 
پارتيزانى دشمن نمى داند ما از كجا دور مى زنيم. 
FATF دقيقاً به دنبال پيدا كردن روزنه هايى است 
 FATF .كه ما تحريــم را از طريق آن دور مى زنيم
مشــكالت نظام بانكى ما را حــل نمى كند بلكه 
تراكنش ها را شفاف مى كند و جلوى راه هاى دور 
زدن تحريم را مى گيرد. بحــث تهاتر كاال را بايد 
جدى بگيريم. برزيــل بارها و بارها پيغام داده كه 
حاضر است نفت بگيرد و در مقابل آن كاال صادر 
كند. اين درخواســت، نامه اى رسمى است كه در 
تشــكيالت وزارت كشــور ما گم شد. سيستم ما 
به اين فرصت ها حســاس نيست. تأكيد  جدى بر 
تجارت با همسايگان كه راه فرار بسيار عالى براى 
ماست و ما بايد با جديت بر آن برنامه ريزى كنيم. 
حتى اگر تمام دنيا را رها كنيم و فقط همسايگانمان 
را در نظر بگيريم، ارزش دارد. بايد در وزارت خارجه 
معاونت امور همسايگان را داشته باشيم. بسيارى از 
كشورها ضربه دالر را خورده اند و مايل به ورود به 
پيمان هاى پولى دو يا چند جانبه هستند. بايد در 
اين حوزه وارد شويم. برزيل امروز آماده است. اين 
كشور در يك سال نزديك به 50درصد افت پول 

داشته است. همچنين در تركيه.

بررسى راهكارهاى «مقابله فعاالنه» با تحريم ها در نشست كارشناسان

اقـتصاد ايـران در بن بست نيست

اگر دولت پاى 
كار بيايد، حتمًا 

با كمترين هزينه 
نسبت به گذشته 

مى توانيم از گردونه 
تحريم ها عبور 

كنيم

بــــــــرش

وقتى 1500 هزار 
ميليارد تومان 

نقدينگى داخل 
كشور وجود دارد، 

مى تواند سيلى 
ايجاد كند. بايد 

براى اين نقدينگى 
برنامه ريزى كنيم و 
اين نقدينگى را به 

سمت توليد هدايت 
كنيم

بــــــــرش
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خبر

قدس دو معضل کمبود معلم و دپوی متقاضیان علوم تجربی را بررسی می کند

کالس های بی معلم  و  رشته های متورم

معاون درمان تأمین اجتماعی:
داروی بیمارستان ها تأمین شده است

ایرنا: معــاون درمان ســازمان تأمین 
اجتماعــی گفت: در حــال حاضر هیچ 
مشــکل کمبود دارویی در مراکز ملکی 
ســازمان تامین اجتماعی وجود ندارد 
و دارو و تجهیــزات پزشــکی مورد نیاز 
بیمارستان های این سازمان تأمین شده 

است. 
مهدی درخشان افزود: حوزه درمان سازمان تأمین اجتماعی با توجه به افزایش 
قیمت ارز، تدارک الزم را برای خرید تجهیزات پزشــکی و دارو انجام داده است 
و به همین منظور کمیته ای در حوزه درمان با همکاری هلدینگ دارویی تأمین 
اجتماعی )تیپیکو( و شــرکت اوزان که شرکت 100 درصدی تجهیزات پزشکی 

تأمین اجتماعی است، تشکیل داده است. 
وی تصریح کرد: همه تمهیدات الزم برای این موضوع اندیشــیده شــده است و 
ســازمان تأمین اجتماعی در بخش دارویی برای 6 ماه هم دارو و هم تجهیزات 
پزشــکی را برای مراکز درمانی و بیمارستانی وابسته به این سازمان تأمین کرده 
است. درخشان خاطرنشان کرد: اکنون کمبود دارو و تجهیزات پزشکی در مراکز 
درمانی و بیمارســتانی سازمان تأمین اجتماعی وجود ندارد و اعالم می شود که 

حتی برای 6 ماه آینده نیز اقدام های الزم انجام شده است.

وزیر بهداشت:
زمان کمک و فداکاری است

ایسنا: وزیر بهداشت گفت: در حوزه دارو و تجهیزات پزشکی، هیچ مشکلی در 
تأمین ارز مورد نیاز نداریم و باید مراقبت کنیم که ارز به موارد مورد نیاز و افراد 
دارای صالحیت اختصاص پیدا کند و در عین حال، کاسبان تحریم را شناسایی 

و با سودجویان برخورد کنیم. 
دکتر ســید حسن هاشــمی افزود: مدیرکل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت 
موظف است اسامی شــرکت هایی که با ارز ۴۲00 تومانی اقدام به خرید دارو و 
تجهیزات می کنند، به دانشگاه های علوم پزشکی و بیمارستان ها اعالم کند تا دارو 
و تجهیزات پزشکی خریداری شده با ارز ۴۲00 تومانی، با قیمتی بیشتر خریداری 
نشود. او ادامه داد: در سال ۹۷ به طور متوسط افزایش قیمت دارو بیشتر از ۹ تا 
10 درصد نخواهد بود؛ بنابراین در برخورد با تخلفات، جدی باشــید و اطمینان 

داریم که این روزهای سخت می گذرند. 
وزیر بهداشت یکی از مشکالت حوزه دارو و تجهیزات پزشکی را نقدینگی عنوان 
کرد و گفت: تأمین کنندگان دارو و تجهیزات پزشــکی حق دارند که مطالبات 
خود را دریافت کنند تا دوباره به تأمین محصوالت مورد نیاز بپردازند، اما وزارت 
بهداشت نیز با دو بدهکار بزرگ یعنی دولت )سازمان برنامه و بودجه( و سازمان 
تأمین اجتماعی روبه رو اســت و از مسئوالن انتظار داریم که نگاه ویژه ای به این 
حوزه داشــته باشند تا مشــکلی در تأمین مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی و 

ذخیره استراتژیک آن برای آینده پیش نیاید.

آزمایش ژنتیک  برای زوج های با نسبت فامیلی 
اجباری شود

خانه ملت: عضو کمیســیون بهداشت 
مجلس، با یادآوری اینکه بیماران مبتال 
بــه SMA در هــر دوره درمان ۲ تا ۳ 
میلیارد تومان هزینــه می کنند به این 
مهم تأکیــد کرد که باید انجام آزمایش 
ژنتیک برای زوج هایی که نسبت فامیلی 

نزدیک دارند، اجباری شود. 
یعقوب شــیویاری در واکنش به انتشار خبری مبنی بر اینکه شناسایی ناقلین 
بیماری SMA ضروری است چرا که درمان این بیماری ساالنه ۳ میلیارد هزینه 
برای هر بیمار به همراه دارد، گفت: SMA یا آتروفی عضالنی ستون فقرات یکی 
از نادرترین بیماری هایی اســت که شیوع نسبتاً باالیی هم دارد، کما اینکه از هر 
6000 زایمان یکی از نوزادان با این بیماری متولد می شود، ضمن اینکه از هر ۴0 

نفر یک نفر ناقل این ژن معیوب است. 
شیویاری در ارائه راهکار برای تأمین نیاز درمانی بیماران مبتال به SMA تأکید 
کرد: غربالگری برای تشــخیص این بیماران و انجام آزمایشات قبل از بارداری به 
منظور پیشگیری از تولد نوزاد مبتال به آن باید مدنظر قرار بگیرد، بویژه این مهم 

باید برای زوج هایی که نسبت فامیلی نزدیک دارند، اجباری شود.

معاون بهزیستی کشور:
پول »بیمه اعتیاد« قرار است کجا 

و برای چه کسانی هزینه شود؟
ایسنا: معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به 
اینکه معتادان متجاهر به دلیل نداشتن کارت شناسایی از بیمه اعتیاد برخـــوردار 
نمی شونـد، گفت: پیشنـهاد سازمان بهزیستی تخصیص بخشی از این بودجه در 

قالب »یاری برگ« به این سازمان بوده، اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است. 
فرید براتی سده با اشاره به پیشنهاد سازمان بهزیستی برای استفاده از »یاری برگ« 
برای ارائه خدمات به معتادان نیازمند و بی بضاعت گفت: در صورتی که سازمان 
بیمه سالمت و سازمان برنامه و بودجه و با پیگیری های ستاد مبارزه با مواد مخدر 
»یاری برگ« برای ارائه خدمات به معتادان در نظر بگیرند، برای کمک به معتادان 

بسیار راهگشا خواهد بود. 
وی در ادامــه اظهارکرد: نامه ای که ما برای همکارانمان در ســتاد مبارزه با مواد 
 مخدر نوشــتیم در مورد این بود که ۵0 درصــد از بودجه بیمه اعتیاد در قالب 
»یاری برگ« در اختیار ســازمان بهزیستی قرار داده شود، اما تاکنون پاسخی از 

سوی مسئوالن به این پیشنهاد داده نشده است. 
معاون توسعه، پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی کشور با اشاره به اینکه 
محروم ترین و بی بضاعت ترین معتادان افرادی هســتند که به سازمان بهزیستی 
مراجعه می کنند و در مراکز اقامتی یا درمانی آن مســتقر می شوند، افزود: بیمه 
اعتیاد بودجه ای ۸0 میلیاردی را سالیانه در اختیار دارد که تا کنون هیچ مبلغی 
از آن به ما داده نشده و این سوال وجود دارد که پس این پول برای چه کسی و 

کجا قرار است هزینه شود؟

خبر

شــیروان   احمدی  مریم  جامعه/   
ظاهرا نظــام برنامه ریزی برای تناســب 
استخدام و بازنشستگی نیروی انسانی در 
آموزش و پرورش لنگ می زند. آموزش و 
پرورش در حالی از کمبود معلم در آینده، 
ابراز نگرانی می کند که ســیل متقاضیان 
علوم تجربی پشت ســد کنکور به انتظار 
نشسته اند. شمار متقاضیان علوم تجربی 
حــدودا دو برابر متقاضیان علوم انســانی 
و رشــته های فنی روی هم است. کمبود 
معلم در سال های آتی و دپوی متقاضیان 
علوم تجربی نشان از یک ضعف بزرگ در 
نظام آموزشــی ما دارد. آنچه از گفت وگو 
با کارشناسان به دســت می آید ضرورت 
پرداختن به طرح الگوی جامع مشــاوره و 
هدایت تحصیلی است. وجود مشاورینی که 
با توجه به نیــاز واقعی فضای کار و صالح 
جامعه بتوانند خانــواده و دانش آموزان را 
بــرای انتخاب رشــته ای مفید راهنمایی 
کنند بیشتر حس می شــود. آیا شورای 
عالی آموزش و پــرورش می تواند در یک 
 واکنش ســریع به این باگ پاســخ دهد ؟
سیدمحمد بطحایی، وزیر آموزش و پرورش 
می گویــد: »تــا اول مهرمــاه در مدارس 
کشــور۸0هزار معلم کــم داریم. حتی در 
خوشبینانه ترین حالت تا چهار سال آینده 
۳۵0 هزار معلم کمبود داریم و این چالشی 
است که اگر مواجهه منطقی با آن داشته 
باشــیم، می توانیم آن را بــه یک فرصت 
تبدیل کنیم«. حدود یک ماه پیش بود که 
اسفندیار چهاربند، قائم مقام وزیر آموزش 
و پرورش هم از ایــن کمبود خبر داد، اما 
تعداد آن با آنچه آقای وزیر اعالم کرده بود 
تفاوت داشت،کمبود ۳00 هزار نیرو تا مهر 
1۳۹۷. او گفته بــود: »اگر این روند ادامه 
یابد، باید دو سال دیگر بخصوص در حوزه 
آموزش ابتدایی و پرورشی بنای یادبود برای 
آموزش و پرورش بسازیم«. کمبود نیرو و 
تأمیــن معلم آن قدر جدی اســت که به 
گفته معاون وزیر اگر فکری برای آن نشود، 
احتمال افزایش نرخ کــودکان بازمانده از 

تحصیل بسیار جدی است.

 نرخ بازنشسته ها از شاغالن پیشی 
می گیرد

یکی دیگر از مشــکالت کمبــود نیرو در 
نظام آموزشی کشــور به گفته قائم  مقام 
وزیر آمــوزش و پــرورش، افزایش تعداد 
بازنشسته ها و پیشــی گرفتن شمار آن ها 
از شــاغالن در آموزش و پرورش اســت. 
او می گوید: »امســال حــدود ۸00 هزار 
بازنشسته فرهنگی داریم. سال ۹۸ تعداد 
شــاغالن و بازنشسته ها برابر خواهد شد و 
در ســال 1۴01، یک میلیون و 1۵0 هزار 
بازنشســته و ۸۳0 هزار شــاغل خواهیم 
داشت و تعداد بازنشسته ها از شاغالن پیشی 
می گیرد«. چهاربند اضافه می کند: ســال 
گذشته از ۴۳ هزار مشمول بازنشستگی، 
۴۲هزار نفر بازنشســته شدند. سال جاری 
هم 6۵ هزار نفر مشمول بازنشستگی اند که 
پیش بینی می کنیم ۵۵ هزار نفر بازنشسته 
شوند. اگر این روند بدون تمهید سازوکار 
مناسب ادامه یابد، در سال 1۳۹۹ آموزش 
و پرورش از پا در می آید. این در حالی است 
که آموزش و پرورش برای جذب معلم هم 
با مشکل روبه رو است و سهمیه استخدامی 
وزارت آمــوزش و پرورش از طریق آزمون 
سراسری و آزمون استخدامی ساالنه به ۲0 

هزار نفر نیز نمی رسد.

به  باید  استخدامی  امور  سازمان   
کمک آموزش و پرورش بیاید

یک عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات 

مجلس شــورای اسالمی با تأکید بر اینکه 
قطعاً دانشگاه فرهنگیان می تواند کسری 
معلمان کشــور را جبران کند، می گوید: 
این کار دست نیافتنی نیست، اما مشروط 
بر این است که سازمان امور استخدامی و 
اداری کشــور هم به کمک بیاید. در حال 
حاضر ظرفیت پذیرش دانشگاه فرهنگیان 
حدود ۷۵00 نفر در ســال است، اما طبق 
آخرین گزارش اعالم شده آن مرکز قابلیت 
ارتقای آموزش و جذب حدود ۳0هزار معلم 

در سال را دارد. 
مشــکل اینجاست که متأســفانه ردیف 
استخدامی که باید دانشگاه فرهنگیان برای 
جبران کسری نیروی انسانی داشته باشد، 

تعریف نشده است.
فرهاد فالحتی به سند توسعه برنامه ششم 
هم اشاره کرده و توضیح می دهد: بر اساس 
این سند، وزارت آموزش و پرورش مکلف 
است نیروی انسانی خود را به دلیل تأیید 
صالحیت های علمی، اخالقی و تخصصی از 
محل دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه تربیت 

معلم شــهید رجایی تأمین کند، اما وقتی 
این هماهنگــی از طرف دولت در آموزش 
و پرورش و امور اســتخدامی انجام نشود، 
آن ها مجبور می شوند نیروی انسانی مورد 
نیازشان را از راه های مختلف مانند استفاده 
از نیروهای حق التدریــس، بهره گیری از 
استمرار خدمت بازنشستگان و موافقت با 

نقل و انتقاالت جبران کنند.
او تأکیــد می کند: مشــکل کمبود معلم 
ضعفی است که هم راه حل و هم قانونش 
در دســت دولت اســت و باید بــرای آن 

برنامه ریزی دقیقی انجام شود.
او مشــکل مهم دیگر این حــوزه را نبود 
عدالت آموزشی می داند و می گوید: بر اثر 
اهمال در گزینش و پذیرش دانشجو معلم 
برخی استان های کشور مانند استان های 
شــمالی تورم نیرو و برخی استان ها مانند 
خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان با 
کمبود نیروی انسانی در رشته های مختلف 
مواجه هستند. مشکلی که ساماندهی آن 
بار زیادی از مشــکالت جامعه آموزش و 

پرورش را کم می کند.

 حل بحران کمبود معلم دشــوار 
نیست اگر...

از سال ۹۲ تا به امروز که بیش از پنج سال 
از عمر دولت می گذرد، هر ســال حداقل 
بیش از ۳0 هزار نفــر در آموزش وپرورش 
بازنشســته و بدین ترتیــب 1۵0 هزار نفر 
بازنشسته شده اند و تعداد بازنشستگان در 
سال های آینده شتاب بیشتری می گیرد. 
شتابی که به نظر می رسد باید کند شود و 

راهکاری برای آن اندیشیده شود.
یک کارشــناس آموزش و پــرورش حل 
این مشکل را دشوار نمی داند. میرحمایت 
میرزاده می گوید: در کوتاه مدت ســازمان 
آمــوزش و پرورش بــا اتخــاذ تدابیری 
هوشــمندانه می تواند کاری کند که این 
کســری کمتر دیده شــود. ســخنگوی 
کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس 
راهکارهایــی برای رســیدن به این هدف 
و رفع مشــکل دارد. او می گوید: آموزش 
و پــرورش می تواند افرادی که در ســن 
بازنشستگی هستند و جایگزینی برای آن ها 
ندارد را چند سال دیگر نگه دارد تا زمانی 
که نیازهایشان از طریق دانشگاه فرهنگیان 
برآورده شود. دیگر اینکه تشکیالت اداری 
آموزش و پرورش آن قدر بزرگ شــده که 

موجــب می شــود همین 
نیروی انســانی که کمبود 
آن محســوس اســت، به 
اداره  ها منتقل شوند. بهتر 
این اســت کــه نیروهای 
بــه  ادارات  از  تخصصــی 

مدارس بازگردانده شوند.
میــرزاده اضافــه می کند: 
همیــن طور می تــوان از 

نیروهای حق التدریســی که 
مجوز مجلس را هم دارند، اســتفاده کرد. 
نیروهایی که اگر با ظرفیت کامل از آن ها 
استفاده شود، بسیاری از کمبودها برطرف 
می شود. او را به یک شیفت شدن مدارس 
اشــاره می کند و می گویــد: قبالً مدارس 
صبح و عصر باز بودند، اما حاال که فشــار 
آورده ایم فقط یک شیفت فعال باشند، دو 
مشکل بزرگ برای آموزش و پرورش ایجاد 

کرده ایم. 
اول همین کمبود معلم و دیگری کاهش 
ساعت کاری و مشــکالت معیشتی برای 
معلمان؛ زیرا دیگر نمی توانند در شــیفتی 
اضافی به تدریس بپردازند. مســائلی که 
همه بیان می کنند اگر برنامه ریزی درست 
و منظمی وجود داشته باشد، مقابله با این 

بحران دشوار نیست.

 نیروهای مأمور به خدمت آموزش 
و پرورش در دیگر سازمان ها

این طور که کارشناســان می گویند برای 
حل بحران کمبود معلم در کشــور عالوه 
بر موارد گفته شده، راهکارهای دیگری نیز 
وجود دارد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون 
آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی 
در این خصوص معتقد است: اگر آموزش و 
پرورش به دنبال جبران کمبود نیروی خود 
است، نباید مأموریت نیروهای منتقل شده 

به ارگان های دیگر را تمدید کند.
علیرضا سلیمی با بیان اینکه تعداد زیادی 
از نیروهای آموزش و پرورش در دستگاه ها 
و سازمان های دیگر مشــغول به خدمت 
هســتند، می گوید: تعداد افــرادی که از 
آموزش و پرورش در دیگر دستگاه ها مأمور 
شده اند، بسیار باال است، اما این وزارتخانه 
باید از نیروهای خــود با توجه به معضل 

کمبود نیرو صیانت کند.

اگر این روند بدون 
تمهید سازوکار 

مناسب ادامه یابد 
در سال ۱۳۹۹ 

آموزش و پرورش 
از پا در می آید

بــــــــرش

مدیرعامل سازمان 
بیمه سالمت گفت:

تدبیر بیمه سالمت برای 
اجرای بیمه همگانی در کشور

خانه ملــت: مدیرعامل ســازمان بیمه 
ســالمت، ایجاد تضمینی برای اجرای ماده 
۷0 برنامه ششــم توسعه را مهم ترین دلیل 
بــرای تصمیم ایــن بیمــه در جهت عدم 
ارائه خدمــات به بیمه شــدگان جدید در 
بیمارستان ها عنوان کرد. طاهر موهبتی با 
انتقاد از نحوه هزینه کردها در بودجه افزود: 
در نشستی که داشتیم برای بیمارانی که در 
بیمارستان بستری می شوند پیشنهاد شد 
که یــک دوره انتظاری در آیین نامه ارزیابی 
تعریف کنیم که مدت هاســت انجام نشده 
است و باید اجرا می شد.  موهبتی یادآورشد: 
البته ایجاد این دوره به این معنا نیست که 
با دیدگاه اقتصادی صورت گرفته باشد، بلکه 
مشکلی که داریم این است که افراد نسبت 
به بیمه کردن خود حساسیت ندارند و این 
در حالی اســت که در برنامه ششم توسعه 
آمده که بیمه همگانی باید اجباری شــود، 
بنابراین در پی ایجاد این دوره انتظار درصدد 
هستیم تا افراد احساس کنند که اگر بعد از 
بستری شدن در بیمارستان در جهت تحت 
پوشــش بیمه قرار گرفتن مراجعه کنند، 
نمی توانند به ســرعت از خدمات بهره مند 
شــوند، چرا که باید ۲0 روز در دوره انتظار 
بمانند. وی افزود: این امر موجب می شود تا 
فرد ناچار شــود خود را به موقع بیمه کند، 
ضمن اینکه این اقدام تضمینی برای اجرای 
ماده ۷0 برنامه ششم توسعه است که در آن 
قانون گــذاران به این مهم تأکید دارند تمام 
آحاد جامعه مکلف به بیمه اجباری هستند.

رئیس سازمان بهزیستی کشور 
اعالم کرد

کاهش نگاه امنیتی و پلیسی 
به آسیب های اجتماعی

فارس: رئیس ســازمان بهزیســتی کشور 
گفت: اورژانس اجتماعی و خط مشاوره برای 
تمام کسانی است که مورد هرگونه خشونت، 
آزار و ظلــم قرار می گیرند، بنابراین نگاه ما 
به مســائل اجتماعی تغییر کــرده و توجه 
کمتــری به نگاه امنیتی و پلیســی داریم. 
انوشیروان محسنی بندپی گفت: 6۵ درصد 
کارکنان بهزیستی را زنان تشکیل می دهند 
و در ارائه خدمات اســتاندارد در مجموعه 
اورژانس اجتماعی و مراکز 1۴۸0 و مشاوره 
توانســته اند اثربخشی کار را باال ببرند.  وی 
ادامه داد: با توجه به اثربخشــی مشاوره و 
اورژانس اجتماعی و براســاس قانون برنامه 
ششــم توســعه که از ابتدای سال گذشته 
اجرایی شــد، مکلف شدیم تمام خدمات را 
دو برابر افزایش دهیم. محسنی در پاسخ به 
سؤال سفیر سوئد مبنی بر ارائه خدمات به 
اتباع افغانی در کشور گفت: مراکز اقامتی و 
تربیتی برای همه افرادی است که در ایران 
زندگی می کنند، این در حالی است که یک 
مرکز جامع توانبخشــی در افغانستان برای 
ارائه خدمات به این مردم راه اندازی کرده ایم. 

تعداد متقاضیان رشته های ریاضی 1۴۴هزار و ۴۳۷ نفر؛ رشته های انسانی ۲0۴هزار و 
۹۳6 نفر؛ رشته های هنر 1۲هزار و ۲۴۹ نفر و زبان ۷۵۳۴ نفر است؛ 6۴۲ هزار و ۲۲۸ 
نفر متقاضی شرکت در گروه ها و رشته های علوم پزشکی هستند. این در حالی است که 
به گفته یکی از مسئوالن آموزش و پرورش تنها سه درصد از این متقاضیان می توانند 
در رشــته دلخواه خود تحصیل کنند. به عبارتی با وجود افزایش ظرفیت رشته ها و 
ایجاد دانشگاه های مختلف هنوز سایه غول کنکور بر سر شرکت کنندگان تجربی سایه 
انداخته، بخصوص در شرایطی که بسیاری از رشته ها مانند معلمی کمبود نیرو دارد؛ 

کمبودی شدید در حد یک بحران آموزشی.

 توزیع نامناسب و بدون نظارت در انتظار 2000 دندانپزشک 
دکتر محسن مصلحی، دبیر شورای عالی نظام پزشکی کشور در این خصوص می گوید: 
مشکل فرهنگی در این حوزه وجود دارد و البته بسیاری از مشکالت جامعه هم به دلیل 
همین مشکل پدید می آیند. عالقه ای کاذب که سبب می شود نخبه های کشور به جای 
اینکه به سمت رشته های مهندسی فرهنگ رفته و رشد جامعه را به همراه داشته باشند 

به سمت رشته هایی که پرستیژ اجتماعی یا درآمد بیشتری دارند، کشیده می شوند.
البته مشکل حجم زیاد از شرکت کننده در این گروه خاص به همینجا ختم نمی شود. 
به طور نمونه سالیانه ۲000 دندانپزشک در دانشکده های کشور تربیت می شوند و با 
توزیعی نامناسب و بدون نظارت در کشور مشغول به فعالیت می شوند. توزیعی نادرست 
که سبب می شود در برخی مناطق بیکاری و در برخی مناطق کمبود نیرو وجود داشته 
باشد. تمامی این مشکالت به دلیل برنامه ریزی های اشتباهی است که در گذشته انجام 
شده و هنوز هم بر همان مبنا عمل می شود که نیاز به بازنگری در آن محسوس است.

محمد قمی، عضو کمیســیون آموزش و تحقیقات مجلس شــورای اسالمی در این 
خصوص با تأکید بر اینکه تورم متقاضی در رشته های پزشکی ناشی از بحثی فرهنگی 
است، می گوید: برای حل این مشکل طرح هدایت تحصیلی با مشاوره در حال پیگیری 
است. بخشنامه هایی هم در این زمینه برای هدایت دانش آموزان به رشته های تحصیلی 
علوم انسانی یا مهندسی و علوم پایه صادر شده، اما اثری از آن در جامعه دیده نمی شود 
و به نظر می رسد هنوز رشته تجربی و مشاغل مرتبط با آن را مردم بیشتر قبول دارند.

قمی اضافه می کند: استقبال از این رشته خاص در حالی است که جامعه به مشاغل 
مختلف بخصوص مشاغل مرتبط با رشته های علوم انسانی نیاز دارد و حتی در آن ها 

کمبود دارد. رشته هایی مانند معلمی از آن رشته هاست و باید از آن پاسداری کنیم.

 افزایش تقاضا در علوم تجربی ناشی از چیست؟            
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

همه شــهیدان گمنام دو تا ســه ســال آینده تفحص می شــوند قدس - خرم آباد: رئیس بنیاد حفظ آثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس گفت: هر چند آمار دقیقی از تعداد شهدای گمنام 
تفحص نشده نداریم، اما تالش می کنیم ظرف دو تا سه سال آینده همه شهدای گمنام تفحص شده و به کشور برگردند. بهمن کارگر در جمع فرماندهان نظامی لرستان، اظهار کرد: 9000 شهید گمنام 

در 1900 یادمان دفن شده اند.  
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خبر

خبر

رودخانه حفاظت شده کرج بدون محافظ مانده است 

بی سامانی در طرح  ساماندهی چالوس 

 کرج / قدس  رودخانه حفاظت شده کرج 
به عنوان یکی از پرآب ترین رودخانه های 
دامنه جنوبــی البرز از ســال 1346 در 
ردیف رودخانه های تحت حفاظت سازمان 
محیط زیست قرار گرفته که وظیفه تأمین 
بخشی از آب شرب تهران و آب کشاورزی 
منطقه و اســتان های همجوار را بر عهده 

دارد.
با وجود اینکه آب شــرب مردم تهران و 
بسیاری از شــهرهای اطراف از این محل 
متأسفانه  اما  می شود  تأمین 
بی توجهی و ســهل انگاری 
برخــی از مــردم و حتــی 
تا  موجب شده  مســئوالن 
میزان آلودگی های این رود 

حیاتی افزایش یابد.
قبیــل  از  آلودگی هایــی 
تخلیــه نفــت، گازوئیل و 
یــا ســپتیک های فاضالب 
همواره حیات ایــن رود را 
به طوری که  می کند،  تهدید 
حاجی رضا شــاکرمی دادستان عمومی و 
انقالب مرکز استان البرز چندی پیش گفته 
بود؛ رهاسازی ســپتیک های فاضالب در 
این رودخانه تبدیل به معضلی برای محیط 

زیست شده است.
تمام تأسیسات موجود در حاشیه رودخانه 
کرج اعــم از واحدهای خدماتی پذیرایی، 
واحدهای مســکونی، اداری و تولیدی از 
مواد نفتی اســتفاده می کنند بنابراین در 
بسیاری از مواقع بنا بر گزارش مسئوالن 
محیط زیست، مشــکالت منابع ذخیره 
کننده، بد قرار گرفتــن منابع ذخیره در 
کنــار رودخانه و احتمال ســقوط آن به 
داخل رودخانه و یا اهمال کاری صاحبان 

این واحدها منجر به نشــت این مواد به 
رودخانه و آلودگی آن می شود.

ورود فاضالب 
ســخنان عباس زارع عضو شــورای شهر 
کرج در صحن علنی شورا مبنی بر سرازیر 
شدن فاضالب منطقه اسالم آباد و خیابان 
برغان به داخل رودخانه کرج خود گواه این 

مدعاست.
وی با تأکید بر اینکه عمده فاضالب منطقه 
اســالم آباد کرج و خیابان برغان به وسیله 
یک لوله به رودخانه کرج سرازیر می شود 
و این موضوع وضعیت بسیار وحشتناکی 
را بــه وجود آورده اســت، اظهار کرد: این 
وضعیت غیربهداشــتی در هسته مرکزی 
کرج به وجود آمده که باید مورد توجه واقع 
شود زیرا خطر بیماری در کمین شهروندان 

است. 
وی بــا انتقــاد از شــهرداری و اداره آب 
و فاضالب اســتان خواســت نســبت به 
ســاماندهی فاضالب های شــهری اقدام 
کنند و یادآور شــد: یکــی از اولویت های 
اصلی و اساسی مدیریت شهری ساماندهی 
آب های سطحی و یکی از اولویت های مهم 
شــرکت آب و فاضالب استان ساماندهی 
فاضالب های شهری اســت که باید مورد 

توجه ویژه قرار گیرد.

چالوس در معرض انباشت زباله 
مدیرکل محیط  زیست استان البرز با تأیید 
مشــکالت پیش روی چالوس و رودخانه 
کرج ابراز می کنــد: محور کرج - چالوس 
یک جاده توریستی محسوب می شود و لذا 
حجم تولید زباله نیز در این محور پراکنده 

و زیاد است.

فردین حکیمی با اشــاره به این موضوع 
که مراکز گردشگری و تفریحی در جاده 
چالوس پراکندگی زیــادی دارد و برخی 
از قســمت ها در رابطه با مشکالت زباله 
مدیریت و نظارت نمی شود، ادامه می دهد: 
اراضــی ملی و حاشــیه های رودخانه در 
جاده چالوس در معرض انباشــت زباله ها 

قرار دارد.
وی بیــان می کند: متأســفانه زباله ها در 
بخش آســارا و جاده چالــوس به صورت 
پراکنده در طبیعت رهاســازی و تخلیه 
می شــود و انتشــار مواد نفتی از ســوی 
برخــی از ویالها در جــاده چالوس و یا 
تخلیه فاضالب توسط برخی از افراد ناآگاه 
و ســودجو یکی از مشکالت دامنگیر این 

رودخانه است.
وی یادآور می شــود: البته طبق مصوبات 
شــورای امنیت ملی، وزارت نیرو مکلف 
اســت روســتاهای داخل طرح هادی را 
مجهز به سیســتم تصفیه فاضالب کند 
که در برخی از روستاهای البرز این طرح 

انجام نشده است.
حکیمی با اشــاره بــه اینکــه در جاده 
چالــوس به دلیل نبود فاضــالب مرکزی 
احتمال انتشار پســاب وجود دارد، اضافه 
کرد: برخی از رســتوران ها در طول جاده 
چالوس تخلفاتی نیز انجام می دهند که اگر 
مسائل محیط زیستی رعایت نشود اخطار 
دریافت می کننــد.  وی با تأکید بر اینکه 
رودخانه چالوس تأمین  کننده آب شرب 
تهران و کرج است و دارای حساسیت زیاد 
زیست محیطی است، افزود: مواردی مانند 
انتشار مواد نفتی از سوی ویالها در جاده 
چالوس گزارش شده و با تخلیه فاضالب 

در جاده برخورد سختی خواهد شد.

بی سامانی در طرح ساماندهی 
بی ســامانی در طرح ســاماندهی محور 
چالــوس و رشــد قــارچ گونــه ویالها و 
رستوران های غیر مجاز از مهم ترین عوامل 
مزید بر علت شــدن مشکالت این محور 
توریستی است تا آن جا که سال گذشته 
داد مدیرکل سابق میراث فرهنگی، صنایع 
دستی و گردشگری استان البرز را در آورد.
عبدالناصر میرچی در گفت و گو با قدس 
در این زمینــه اظهار کرد: در ســال ۹4 
مصوبه ای در شورای امنیت ملی تصویب 
شــد که هر گونه سرمایه گذاری در حوزه 
آبی چه سد کرج و چه سد طالقان ممنوع 

است. 
وی تصریح کرد: قرار بر این بود وزارت راه و 
شهرسازی ظرف 6 ماه طرح ساماندهی این 
جاده را ارائه دهد که این مهم اتفاق نیفتاد.
وی ابراز کرد: در این طرح قرار بود به علت 
آلودگی آب شرب، بســیاری از خانه ها و 
رســتوران هایی که در مجاورت حاشــیه 
رودخانــه قرار دارند و فضــوالت آن ها به 
رودخانــه ریخته می شــد شناســایی، و 
تخریب هایی صورت گیرد اما این اهداف به 

سرانجام نرسید.
وی یادآور شد: برخی رستوران ها و مراکز 
پذیرایــی با عمــری ۷۰ ســاله در جاده 
چالوس به مســافران خدمات می دهند و 
این در حالی است که فاقد مجوز و پروانه 

بهره برداری الزم هستند. 
وی عنوان کرد: به طور مثال آشکده هایی 
که در محــدوده تونل کندوان هســتند 
منطقه گردشگری شــده و ایجاد اشتغال 
می کنند ولی بسیاری از این واحدها فاقد 
مجوز هســتند و منابع طبیعــی هم به 

جانمایی این واحدها معترض است.

متأسفانه زباله ها 
در بخش آسارا 
و جاده چالوس 
به صورت پراکنده 
در طبیعت 
رهاسازی و تخلیه 
می شود

بــــــــرش

گزارش خبری

 »عسل آذربایجان« فله ای به ترکیه صادر می شود 

شیرین کامی خارجی ها  از نبود صنایع تبدیلی در آذربایجان غربی 

 ارومیه/ قدس   استان آذربایجان غربی ساالنه بیش از 21 هزار 
تن عسل تولید می کند و همین امر موجب شده تا این استان در 

جایگاه نخست تولید عسل در کشور باشد. 
این ظرفیت عظیم برای 11۷ هزار نفر در بخش تولید عســل 
و پرورش زنبور عســل در استان و برای 1۰ هزار نفر در صنایع 

وابسته به آن ایجاد اشتغال کرده است. 
در میان شهرســتان های اســتان آذربایجان غربی نیز خوی با 
داشــتن 4۰۰ هزار کندو و با تولید بیش از 1۰ هزار تن عسل 

پیشتاز تولید این محصول مهم در استان است.  
ســالیانه با صــادرات 1۵۰۰ تن عســل از آذربایجان غربی به 
کشورهای همسایه، شرق آسیا و اروپا بیش از 1۰ میلیون دالر 
ارز عاید کشور می شــود و این درحالی است که در این استان 
ظرفیت باالیی برای تولید سایر فرآورده های عسل از جمله موم، 

گرده، ژل رویال و حتی زهر زنبور عسل وجود دارد.
خرید ناعادالنه محصوالت تولیدی زنبورداران به صورت فله ای 
و به قیمتی بسیار نازل از سوی دالالن و واسطه گران داخلی و 

یا خارجی و فروش آن به چندین برابر نرخ خرید به طرف های 
خارجی یکی از چالش های اصلی این بخش است.

عسل خریداری شــده به صورت فله ای پس از انتقال به داخل 
ترکیه و بسته بندی در قالب های زیبا و تحت عنوان عسل ترکیه 
در برندهای تجاری متعددی به کشورهای حوزه خلیج فارس، 
قفقاز و اروپا صادر می شود و بدین ترتیب ترکیه سودهای کالنی 

را به جیب می زند.

سود عسل در جیب همسایه
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی آذربایجان غربی در 
این رابطه با اشــاره به تولید ساالنه بیش از 21 هزار تن عسل 
در اســتان گفت: از این میزان تولید عسل 3۰۰۰ تن در استان 
مصرف می شــود و مابقی به دلیل نبود سیســتم بسته بندی 

مناسب از استان خارج می شود. 
سید فضل اهلل قریشی افزود: به دلیل نبود سیستم بسته بندی 
مناسب بخش زیادی از عسل تولیدی از استان به ترکیه ارسال و 

به نام این کشور در بازارهای جهانی عرضه می شود.
وی کشورهای چین، مالزی، امارات، ترکیه، کویت و کشورهای 
حاشــیه خلیج فارس را از جمله مقاصد عسل تولیدی استان 
عنوان کرد و گفت: از محل صدور عســل به خارج از کشور 1۰ 

میلیون دالر ارز عاید کشور می شود.

خوی تولیدکننده 12درصد عسل کشور
مدیرجهادکشاورزی شهرستان خوی نیز با اشاره به اینکه این 
شهرســتان در حال حاضر ۵3 درصد از عســل استان را تولید 
می کند، گفت: سالیانه ۹۰هزارتن عسل از زنبورستان های کشور 
برداشت می شود که سهم شهرســتان خوی از این میزان 12 

درصد است. 
مهــران زینالزاده اظهار کــرد: در بخش صنعــت زنبور داری 
شهرســتان خوی بیش از 3۰۰۰ خانوار فعال اند و بزرگ ترین 

شرکت زنبورداری کشور در خوی واقع است.
وی خاطرنشــان کرد: با برگزاری طرح های ترویجی زنبورداران 
خوی در حال گذر از مرحله تک محصولی و تولید چند محصولی 

از عسل از جمله تولید ژل رویال و پرورش ملکه هستند.

خارج شدن از تولید تک محصولی
رئیس ســازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه 
یکــی از اهداف مهم، خارج کردن بخش زنبور عســل از تولید 
تک محصولی است، افزود: در این رابطه مقدار 43 کیلوگرم ژل 
رویــال، 11۹۰ کیلوگرم گرده گل و 4238 کیلوگرم بره موم از 
زنبورستان های استان توسط زنبورداران تولید شده که در سطح 

کشور نیز بی نظیر است.
اسماعیل کریم زاده افزود: حداقل سه شرکت در استان به عنوان 
زنجیره تولید عســل با دارا بودن تعداد قابل مالحظه کندوی 
زنبورعســل، کارخانه بسته بندی و فروشگاه های متعدد عرضه 
محصوالت تولیدی از زنبورعسل فعالیت می کنند که امیدواریم 
با توسعه صنایع تبدیلی و بسته بندی مدرن زمینه صادرات این 

محصول با نام استان و کشور بزودی فراهم شود.

صیادان بیمه تکمیلی می شوند
بوشــهر- قدس: معاون صید و بنادر 
ماهیگیری ســازمان شیالت ایران گفت: 
برای نخســتین بار صیادان کشــور زیر 
پوشــش بیمه تکمیلــی درمــان قرار 
می گیرند. شــاپور کاکولکی در دیدار با 
نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه 
بوشــهر افزود: این اقدام بر اساس تفاهم  
نامه همکاری میان اتحادیه سراســری صیادان و یکی از شرکت های بیمه ای انجام 
شــده و در گام نخســت 1۰ هزار صیاد بیمه تکمیلی درمانی می شوند. وی اضافه 
کرد: سهم صیادان در پرداخت حق این بیمه تکمیلی درمان یک پنجم بیمه های 
تکمیلی دیگر در نظر گرفته شده است. کاکولکی اظهارداشت: نام  نویسی از جامعه 
صیادی برای بیمه تکمیلی درمانی چه آن هایی که بیمه تأمین اجتماعی و یا بیمه 
سالمت دارند از 1۵ روز دیگر در اتحادیه سراسری صیادان آغاز می شود و ماهیگیران 
می توانند خود و خانواده هایشان را بیمه تکمیلی کرده و از خدمات آن بهره مند شوند.

همکاری مشترک روسیه و استان سمنان 
برای تولید واکسن

ســمنان- مهر: مدیرکل دامپزشکی 
سمنان با بیان اینکه با همکاری روسیه 
1۰ میلیون یورو برای تولید واکسن در 
سمنان سرمایه گذاری خواهد شد، گفت: 
این امر زمینه اشتغال 4۰۰ نفر را فراهم 
می کند. محمد ســعیدی بابیان اینکه 
مراحل مقدماتی و مطالعاتی راه اندازی 
خط تولید واکسن در سمنان به پایان رسیده و در شرف اخذ مجوزهای الزم است، 
ابراز داشت: پیش بینی می شود با همکاری روسیه بزودی شاهد کلنگ زنی و آغاز 
عملیات اجرایی این پروژه باشیم. وی بابیان اینکه عملیات اجرایی ساخت واحد 
تولید واکســن از امسال آغاز و طبق برآوردها طی سه سال آینده به بهره برداری 
خواهد رسید، گفت: برای ساخت این مجموعه 1۰ میلیون یورو باید سرمایه گذاری 
صــورت گیرد که 2۵ درصد آن گروه خارجی و ۷۵ درصد مابقی توســط طرف 

ایرانی تأمین می شود.

توفان 104 سیستانی را روانه بیمارستان کرد
زاهدان- ایرنا: مدیرکل دفتر مدیریت 
بحران استانداری سیستان و بلوچستان 
گفت: 1۰4 نفر از مردم منطقه سیستان 
در شمال این استان به دلیل مشکالت 
تنفسی ناشی از توفان و گرد و خاک در 
چند روز اخیر روانه بیمارستان و مراکز 
درمانی شدند. رضا اربابی اظهار کرد: این 
افراد به دلیل عوارض تنفســی، چشمی و قلبی ناشی از توفان و گرد و خاک که 
از روز دوشنبه منطقه سیســتان را فرا گرفته به بیمارستان ها، مراکز درمانی و 
پایگاه های اورژانس مراجعه کردند. وی با اشاره به شمار مراجعان به بیمارستان ها 

افزود: 1۹ نفر از این افراد بستری و بقیه به صورت سرپایی درمان شدند.
اربابی ادامه داد: با توجه به خشک بودن تاالب هامون و در نتیجه بروز پدیده توفان 
گرد و خاک همواره مردم منطقه به دلیل مشکالت مختلف که عمده ترین آن ها 
تنفسی و چشمی است به مراکز بهداشتی درمانی و بیمارستان ها مراجعه می کنند.

آخر تیرماه آخرین فرصت 
جذب تسهیالت اشتغال استان های مرزی 

سنندج- قدس: معاون وزیر تعاون، کار 
و رفاه اجتماعی گفت: 11 استان مرزی 
کشــور تا پایان تیرماه امســال فرصت 
جذب تسهیالت اشــتغال روستایی را 
دارنــد و باید برای اجرایــی کردن این 
مهم تالش داشــته باشند. سید حمید 
کالنتری در هفتمین کارگروه اشــتغال 
اســتان کردستان اضافه کرد: هر کدام از شهرستان ها که تا پایان تیرماه بتوانند 
بیش از 8۰ درصد تسهیالت این طرح را جذب کنند برای جذب مابقی تسهیالت 

هم تا پایان مرداد ماه به آن ها فرصت داده خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه کردستان جزو استان های ششم و هفتم کشور در تحرک و 
پویایی اجرای طرح توسعه پایدار روستایی است، بیان کرد: از سهمیه 26۰ میلیارد 

تومانی این استان تاکنون 12 درصد آن محقق شده است.

773 میلیارد تومان 
به کشاورزان همدانی خسارت وارد شد

بحران  اداره  رئیس  تسنیم:  همدان- 
و مخاطرات ســازمان جهادکشــاورزی 
 همدان گفت: از ابتدای امســال تاکنون 
خسارت های بخش کشاورزی استان به 
میزان ۷۷3 میلیارد تومان برآورد شــد. 
احد ظفــری اظهار کرد: در ســه ماهه 
امسال ســرما و بارش های بهاری به26 
هزار و 448 هکتــار از باغات همدان و 336هزار و ۵۷۰ هکتار از زراعت همدان 
آسیب وارد کرد که در مجموع 363 هزار و 38 هکتار از اراضی و باغات استان را 
شامل می شود. وی با بیان اینکه بیشترین خسارات در بخش باغات به باغات گردو، 
هلو، سیب، شلیل، آلو و آلبالو وارد شده است، عنوان کرد: خسارات وارد شده در 
بخش باغات از 1۰ تا 1۰۰ درصد پیش بینی شده ضمن اینکه در بخش زراعت 
خسارت به مزارع گندم دیم و آبی، کلزا، چغندر قند، سیب زمینی، جو، حبوبات 

و یونجه وارد شده است.

امکان جیره بندی آب در شهر کرمان بسیار زیاد است
کرمــان- قدس: مدیرعامل شــرکت 
آب و فاضالب اســتان کرمان از احتمال 
جیره بندی آب در این استان خبر داد و 
گفت: تنها راه برون رفت از آن همیاری 
تمامی اهالی کرمان است. طاهری افزود: 
در حال حاضر 1۰8 حلقه چاه آب شهر 
کرمان را تأمین می کند که کوچک ترین 
اختالل در هر کدام از این چاه ها سبب افت فشار می شود. وی ادامه داد: به عنوان 
مثال در هر ثانیه 1۹۵۰ لیتر آب از چاه ها برداشت می شود حال اگر 1۰ دقیقه برق 
قطع شود به میزان زیادی آب از دسترس خارج شده و به دنبال آن فشار آب هم 
کم می شود. وی تأکید کرد: کاهش فشار آب یک راه برای صرفه جویی در مصرف 
آب است و باید آمادگی الزم را داشته باشیم چرا که به احتمال زیاد تا پایان تابستان 
نه تنها وضعیت فشار آب بدتر می شود بلکه امکان جیره بندی آب در شهر کرمان 

بسیار زیاد است.

محیط زیست انتقال آب دریای خزر را تأیید نمی کند
ســاری- ایرنا: معاون زیست دریایی 
ســازمان محیط زیست کشــور گفت: 
امکان انتقــال آب دریای خزر به دلیل 
آســیب های احتمالی زیست محیطی 
مورد تأیید این ســازمان نیست. پروین 
فرشــچی روز چهارشــنبه در همایش 
راهبردهای مصرف آب بخش کشاورزی 
در ســاری افزود: طرح انتقال آب دریای خزر همچنین از لحاظ اقتصادی نیز به 
صرفه نیســت. وی از این نگاه که استان های شمالی پرآب هستند پس می توان 
انتقال آب به مناطق دیگر را ساماندهی کرد، انتقاد کرد و گفت: این استان ها به 
دلیل شرایط طبیعی با وجود پرآبی، میزان مصرف باالیی دارند و به همین دلیل 
هم با تهدید کم آبی مواجهند. فرشچی اظهار داشت: اگر تصمیمی برای استقرار 
آب شیرین کن در سواحل دریای مازندران مطرح است، حتماً باید برای استفاده 

مردم این خطه باشد.

عمان خواهان سرمایه گذاری 
در منطقه آزاد چابهار

نشســت مشــترک  در  چابهار- قدس: 
اقتصــادی ایران و عمان با حضــور وزرای 
بازرگانی دو کشور بر توسعه همکاری های 
دو کشور از طریق بندر و منطقه آزاد چابهار 
تأکید و عمان خواســتار سرمایه گذاری در 
این منطقه شــد.  رئیس هیئــت مدیره و 
مدیرعامل سازمان منطقه آزاد چابهار درباره 
این نشســت گفت: ســرمایه گذاری های 
مشــترک، تأمین نیازهای غذایی و دامی، 
همکاری های شیالتی و توسعه حمل و نقل 
دریایــی بنادر صحار و چابهــار محورهای 
اصلی این مذاکرات بود. عبدالرحیم کردی 
افزود: هیئت تجاری-سرمایه گذاری عمان 
بــزودی بــرای بررســی و عملیاتی کردن 
فرصت ها و توافقات به چابهار سفر خواهند 
کرد.  در مذاکرات پیشــین ایــران و عمان 
یکی از خواســته های جدی طرف عمانی 
ســرمایه گذاری صنعتی و لجســتیکی در 
منطقــه آزاد چابهار بــود . همچنین مقرر 
شده بود تا با توسعه فعالیت های تجاری و 
اقتصادی دوســویه، نیازهای عمان از مواد 
غذایی، خوراک دام و طیور از طریق منطقه 

آزاد چابهار تأمین شود.

حل مشکل آب خوزستان 
با اجرای طرح غدیر

آبــادان- قدس: معــاون وزیــر نیرو و 
مدیرعامل شــرکت آب و فاضالب کشــور 
گفت: در آینده بســیار نزدیک حجم بسیار 
زیــادی از آب با کیفیت از طریق ســامانه 
آبرســانی طرح غدیر که شــریک ندارد و 
برداشت نیشکر در باالدست و یا مدهای دریا 
بر روی آن اثرگذار نیســت، به مردم آبادان 
خواهد رســید. حمیدرضا جانباز در جلسه 
بررسی مشــکالت آب شهرســتان آبادان 
اظهار کرد: در طرح غدیر تمام جمعیتی که 
در اطراف خط انتقال آن قرار دارند، فارغ از 
اینکه در شهر یا روســتا باشند، از آب این 
طرح بهره مند خواهند شــد. اگر مجتمع 
تصفیه خانه شهید کشتکار را به خط غدیر 
متصل کنیم، بخش عمده ای از روستاهایی 
که در مسیر این طرح هستند، از آب غدیر 
بهره منــد خواهند شــد. وی تأکید کرد: 
هرچه میزان برداشت از کارون کمتر شود، 
مشــکالت مردم در بحث طعم، مزه و بوی 

آب کمتر خواهد شد.
 

منابع مالی مناطق آزاد برای 
طرح های عمرانی محدود است

تبریز- قدس: نماینده مــردم تهران، ری، 
شــمیرانات، اسالمشهر و پردیس در مجلس 
شورای اسالمی با تأکید بر لزوم اتخاذ تدابیر 
الزم برای ایجاد درآمدهای پایدار در مناطق 
آزاد گفت: منابع مالی برای اجرای طرح های 
عمرانی بســیار محدود اســت. پروانه مافی 
در شانزدهمین نشســت معاونین و مدیران 
فرهنگی، اجتماعی و گردشگری مناطق آزاد 
کشور در منطقه آزاد ارس با توجه به کاهش 
منابع درآمدی از قبال فروش زمین و تشدید 
ضوابــط کاالی ورودی و خروجی، به منظور 
حفظ توازن در درآمــد و هزینه، بر ضرورت 
تنوع بخشــی به منابع مالی تأکید کرد. وی 
حمایت از شرکت های دانش بنیان، مشارکت 
در طرح هــای گردشــگری، اجــاره  زمین، 
فعال سازی شبکه  بازاریابی بین المللی و جذب 
سهمیه های ویژه از صادرات و واردات کشوری 
را برای تنوع بخشی و ایجاد درآمدهای پایدار 

در مناطق آزاد پیشنهاد کرد.

برپایی نمایشگاه 1000 قطعه 
سکه از 17۵ کشور درخرم آباد

خرم آباد- قدس: نمایشــگاه 1۰۰۰ سکه 
رایج از پنج قاره و 1۷۵ کشور دنیا در خرم آباد 
افتتاح شد. آرمان رباطی، گردآورنده، برگزار 
کننده و کلکســیونر این نمایشــگاه در این 
خصوص گفت: از سال 82 با سفر به برخی از 
کشورها و دیدن برخی از سکه های رایج آن ها، 
به جمع آوری و تهیه کلکسیونی از سکه های 
رایج دنیا عالقه مند شدم. وی ادامه داد: از آن 
زمان تاکنون 1۵ سال است که کلکسیونی با 
بیش از 1۰۰۰ قطعه سکه از پنج قاره جهان 
و 1۷۵ کشور دنیا با طرح ها و نقوش زیبا که 
برخی از آن ها در دورافتاده ترین کشورهای 
مستقل و غیرمســتقل جهان است، تهیه و 
گردآوری کردم. رباطی افزود: از ویژگی های 
برجســته این مجموعه ارزشــمند معرفی 
رهبران، شخصیت های سیاسی و اجتماعی، 
بوم شناســی و همچنین شناخت فرهنگ و 

تمدن جوامع مختلف است.
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

نماينده مردم شاهين شهر در مجلس: اروپايى ها حتى در حد حرف هم در مقابل  آمريكا قرار نمى گيرند  فارس: حسينعلى حاجى دليگانى با اشاره به اظهارات وزير امور خارجه در نشست ديروز صبح 
فراكسيون نمايندگان واليى در ارتباط با مذاكره با اروپايى ها گفت: آقاى ظريف امروز گفت كه اروپايى ها در حرف و كالمشان در مقابل آ مريكا ايستاده اند در صورتى كه اين گونه نيست و اگر به بيانيه مشترك سران سه 
كشور اروپايى (فرانسه  ، انگليس و آلمان) پس از خروج آمريكا از برجام مراجعه شود، اين بيانيه نشان مى دهد كه اروپايى ها نه تنها در حرف و كالم در مقابل آمريكا نايستاده اند، بلكه كامالً با آمريكا هماهنگ و همراه هستند.

رونمايى از چهره ضدآمريكايى آقاى رئيس  جمهور
صبح نو: بــا نگاهى گــذرا به محور 
ســخنان رئيس  جمهورى در ماه هاى 
اخيــر، متوجه نوعى تغيير ملموس و 
محسوس در جنس و لحن اظهارات 
روحانى مى شويم. آن روحانى پرشورى 
كه بى محابا، همه را زير تيغ انتقادات 
خود مى كشــيد، لحن ســخنان اين 
روزهايش جور ديگرى شده است؛ به 

گونه اى كه كمتر مى توان از آن، طعن و كنايه به رقيب را برداشت كرد. حال او نوك 
پيكان حمالت خود را از جناح رقيب يا بهتر بگويم دشمن خيالى به سمت دشمن 
واقعى يعنى آمريكا و غرب نشانه رفته است. به طور نمونه روز 30 خرداد در نشستى با 
رئيس ، معاونان و مديران ارشد سازمان صداوسيما، بار ديگر محور اظهارات خود را بر 
توطئه هاى دشــمنان و ضرورت برخورد با آن قرار داد و گفت: امروز در شرايطى قرار 
داريم كه كينه توزترين دشمنان تندرو در برابر ملت ايران قرار گرفته و به خاطر 40 سال 
موفقيت ملت ايران در عرصه هاى مختلف بين المللى، منطقه اى و پايدارى اقتصادى 
در ســال هاى اخير، نه تنها نسبت به نظام بلكه با نقشه، نام و مردم ايران كينه توزانه 

دشمنى مى كنند.

نقد هاى همزمان الريجانى و نزديكانش به دولت روحانى
جهان نيوز: اصولگرايان الريجانى را اصولگرا نمى دانند؛ چراكه در بزنگاه هاى خاص و 
در زمان انتظار، ايستادگى او را بر سر مواضع انقالب با يك موضع منفعل نظاره كردند. 
از اين ســمت ماجرا هم اصالح طلبان با وجود تغيير برخى نظرات الريجانى حاضر 
نيستند او را بپذيرند. دو گروه تنها براى «نه گفتن» به رقيب سنتى خود حاضرند در 
مواقعى به او پناه ببرند و آن گونه كه از ظواهر و البته مواضع پيداست، الريجانى هم 
مثل احمدى نژاد دنبال يك جريان سوم است. با اين حال با اندك جست وجو يى در 
آرشيو اخبار، حمايت هاى الريجانى و يارانش از روحانى و دولت هايش را خواهيد ديد 
كه قابل انكار نيست. از برجام تا FATF، ممانعت از سؤال از رئيس جمهور، تالش براى 
استيضاح نشدن وزرا و حتى حمله به رقباى روحانى در جريان انتخابات سال گذشته، 
تنها بخشــى از حمايت هاى گسترده الريجانى از دولت است. با اين حال همزمان با 
اوجگيرى قيمت دالر، ســكه، خودرو، مسكن و يا به عبارت كلى بى ثباتى بازار، طرح 
همزمان برخى مطالب انتقادى خطاب به دولت از سوى الريجانى و ياران برجسته اش 
همانند جعفرزاده ايمن آبادى ، نمايند رشت و بهروز نعمتى، نماينده تهران مى تواند 

قابل تأمل باشد.

قرار نبود برجام تحريم هاى بانكى را حل كند؟!
مشرق: دلسوزان نظام و منتقدان روند 
مذاكرات هسته اى در طول مذاكرات 
بارها به اين موضوع اشــاره كردند كه 
جدول زمانبندى انجام تعهدات طرفين 
و نوع تعهدات به هيچ عنوان با يكديگر 
تناسبى ندارد؛ اما دولت آقاى روحانى 
بى آنكه تضمين محكــم و غيرقابل 
تغييرى از حريف بگيرد، بســيارى از 

تعهدات خود را به صورت كامالً يكجانبه و شتابزده- طورى كه تعجب رسانه هاى غربى 
را برانگيخت- و به گونه اى كه قابل بازگشت نيست، عملياتى كرد. اما آقاى ظريف اخيراً 
تأكيد  كرده است كه «قرار نبود برجام تحريم هاى بانكى را حل كند»! اين اظهارنظر 
در حالى است كه مذاكره و توافق يك توجيه بيشتر نداشت و آن اينكه در پِس همه 
امتيازهايى كه واگذار مى شود، بايد تحريم ها لغو شود. چندى پيش آقاى روحانى گفته 
بود كه «برجام پيروزى اخالقى ما بود»! اصالح طلبان و رسانه هاى اين طيف نيز بارها 
اعالم كرده اند كه «برجام برترى حقوقى و اخالقى ايران را نشــان داد». حال سؤالى 
كه در افكار عمومى خطاب به دولتمردان ايجاد مى شــود اين است كه ما در صنعت 

هسته اى بتن ريختيم كه كاپ اخالق برجام را بگيريم؟

تحليل

 سياســت/ مهــدى رمضانى  هفتم 
تير ســالروز شــهادت يكى از چهره هاى 
نظريه پرداز انقالب اســالمى اســت كه با 
نگاهى نوانديشــانه بــه موضوعات دينى، 
علم و عمــل را به هم آميخته و آن را براى 
رسيدن به جامعه مطلوب ارائه كرده است. 
از ميان نظرات مختلف شــهيد بهشــتى، 
عدالت اجتماعى به خاطر رياســت ديوان 
عالى كشور برجسته تر است. از اين منظر 
در سالروز شهادت وى، موضوع عدالت را از 

ديدگاه وى بررسى كرده ايم.

 عدالت اجتماعى؛ انگيزه اصلى 
انقالب

عدالت اجتماعى در قاموس انديشه آيت اهللا 
بهشتى چنان مهم است كه اين نظريه پرداز 
جمهورى اسالمى، اين موضوع را تابعى از 
انگيــزه اصلى مبارزات انقالبــى مى داند و 
مى گويد: «انگيزه  مبارزات سياسى مى تواند 
انگيزه اى جامع تر و فراتر باشد، يعنى انگيزه  
تعهد در برابر خدا؛ تعهدى كه هم شــامل 
دســتيابى به آزادى و هم شامل دستيابى 
به عدالت اجتماعى و اقتصادى است و هم 

شامل بسيارى از بخش هاى ديگر». 
شهيد بهشتى مستثنا  كردن خواص و در 
حاشــيه امن قرار دادن آن ها را از مصاديق 
بى عدالتــى معرفى كرده و معتقد اســت: 
«عدالت در جمهورى اسالمى وقتى عدالت 
است كه يكسان بودن آن، نسبت به همه 
محفوظ بماند؛ در غير اين صورت از عدالت 
خارج شده و به نوعى جديد از بى عدالتى و 

ظلم تبديل مى شود». 

 مسئوليت پذيرى؛ الزمه تحقق عدالت
آيت اهللا بهشتى «مســئوليت پذيرى» را از 
ملزومات تحقــق عدالت مى داند، از اين رو 
با هشدار به مســئوالن و دست اندركاران 
نظام جمهورى اسالمى، نسبت به وظيفه 
سنگينى كه در باب عدالت به عهده دارند، 
مى گويد: «داستان، آن داستانى نيست كه 
عــده اى در اين مملكت چه كار مى كنند؛ 

مسئله  موفقيت و شكست يك تجربه است 
در ســطح جهان، بر محور دين آســمانى 
جهانى اســالم در برابر ديده ها، انديشه ها، 
احساس ها و دل هاى تپيده  جست و جو گر. 
امروز در كشورهاى غيراسالمى گروه هايى 
تشكيل شده است؛ كار اين گروه ها بررسى 
و ارزشيابى نشيب و فراز انقالب ماست. همه 
ما سنگينى هر چه بيشتر مسئوليتى را كه 

به عهده گرفته ايم، حس كنيم».
شهيد بهشتى كه خود در رأس نظام قضايى 
كشــور همواره در پى تحقق اين مهم بود، 
براى «عينيت يافتن» عدالت در ساختارها 
و اليه هــاى مختلف جامعه «اقدام عملى» 
را ضــرورى مى دانــد و متذكر مى شــود: 
«اين انقالب اســالمى بايد هم به ساختن 
معنويــت و اخالق و فضيلت مردان و زنان 
جامعه  جمهورى اسالمى ما بپردازد، هم به 
عمران و تأمين معيشت مردم. ما همان طور 
كه پيش از پيروزى انقالب در بحث هايمان 
هميشه مى گفتيم اســالم ضد كفر است، 
ضد ظلم اســت، ضد مرض است، ضد فقر 
است، ضد محروميت است، پس از پيروزى 
انقالب اين شعار را ما بايد در عمل، عينيت 
به آن ببخشيم». شهيد بهشتى مسئله مهم 
«عدالت اجتماعى» را وظيفه سنگين به عهده 
هر ســه قوه مقننه، قضائيه و مجريه كشور 
مى داند و بى عملى مسئوالن در اين زمينه را 

بشدت محكوم مى كند. 

 بى اعتنايى دولتمردان دولت موقت 
به مسئله عدالت

روايت جالب شهيد بهشــتى از بى اعتنايى 
دولتمردان دولت موقت به مســئله عدالت، 
بخش مهمى از اين انتقادها را روشن مى كند: 
«همان اوايل بعــد از پيروزى انقالب بود كه 
كميته  امداد امام تشــكيل شــد؛ با تبّرعات 
مردم، با خودجوشى مردم در سايه گسترده 
و پر ارج تشــويق به انفاق و عبادت مالى در 
اسالم. برادرهايى كه دست اندركار اين خدمت 
بودند، به شوراى انقالب گفتند محروميت و 
فقر و بينوايى بيش از اين حرف هاست كه با 
اين تبّرعات بشود حريف آن شد... وقتى در 
شــوراى انقالب مطرح كرديم كه آقا بايد به 
كميته امداد كمك كرد، برخى از برادرانى كه 
در دولت بودند آن موقع گفتند كه آقا بگذاريد 
كه اين نهادهــاى مردمى همچنان مردمى 
بماند؛ منطقشان اين بود كه امداد مردمى يك 
حساب داشته باشــد، امداد دولت جمهورى 

يك حساب ديگر. 
[اما] منطق ما اين بود و اين اســت و اين 
خواهد بود كه در جمهورى اسالمى، مردم 
و دولت از هم جدا نيستند و دو تا نيستند. 
من امــروز اينجا مى بينم كــه چطور در 
جمهورى اسالمى همين مردم اند كه دارند 
خدمت مى كنند. اگر از بيت المال مسلمين 
به دست همين مردم و اين نهاد خودجوش 
مردمى كمك بيشترى به محرومان بشود، 

اما از مجراى بيت المال، هر دو مال مردم اند، 
درآميزد و دست خود اين مردم با شيوه اى 
مردمى گره از كار فرو بســته  انســان هاى 

محروم بگشايد، چه عيبى دارد»؟

 گره خوردن عدالت
 با سرنوشت محرومان

در انديشه شــهيد بهشتى، مفهوم عدالت 
اجتماعى، با توجه به محرومان گره خورده 
است. آنجا كه اين شهيد مظلوم در واكنش 
به «بى توجهى به مستضعفان و محرومان» 
اين گونــه بيان مى كنــد: «مى خواهم اين 
مسئله را با صراحت عرض كنم... ما آن روز 
يك اصلى را دنبال مى كرديم، كه امروز هم 
دنبال آن هستيم. يك بار كه در راه تصويب 
ايــن بودجه [كميته امــداد] هى بگومگو 
مى شــد، من با هيجان شــديد در جلسه  
شوراى انقالب گفتم: آقايان چه مى گوييد؟ 
چند ماه از پيروزى انقالب گذشته است به 
هيچ عنــوان در پيش خدا جواب نداريم و 
در پيش وجــدان و عاطفه مان هم تحمل 

نداريم كه بشنويم هنوز هم 
جمهورى  سرزمين  اين  در 
ما انسانى گرسنه مى خوابد، 
انسانى برهنه است، انسانى 
بيمــارى  و  بى داروســت 
انسانى، جا ندارد  بى درمان. 
كند.  استراحت  اينكه  براى 
معطل چه هستيد؟ حركت 

كنيد، حركت كنيد».
از ســوى ديگر نمايندگان 
مجلس را پــا به پاى دولت، 
مسئول مبارزه با فقر مى داند 
و فراهم آوردن زمينه اى براى 
اقتصاد مردمى  شــكوفايى 
در برابر اشــرافيت را الزامى 
عنــوان مى كند و مى گويد: 

«آقايــان نمايندگان! اگر جهت تصميمات 
اقتصادى مجلس شوراى اسالمى همگام با 
دولت، اين نباشد كه ما هر چه سريع تر از دو 
سو به جنگ فقر و محروميت برويم، صراط 

جمهورى اسالمى را گم كرده ايم...».

بازخوانى انديشه شهيد بهشتى پيرامون عدالت در ساختار حكومتى 

مشايى  سازى اصالح طلبانعدالت؛ بازگشت عملى به آرمان ها
از واعظى

آفتاب يزد: وقتى در اوج مشــكالت اقتصادى 
و در ميــان انبوه نگاه هاى پرسشــگر و دلخور 
مــردم از قيمت ها، رئيس دفتــر رئيس جمهور 
بــراى او برنامه بازديد از توچال مى چيند و او را 
بــا كاله مارك پوما، لبخندزنان، در حال تفريح 
به مردم نشان مى دهد، نشان دهنده پرت بودن 
مورد اعتمادترين فرد در دســتگاه تدبير است. 
محمود واعظى، نقش مشــايى را براى روحانى 
در برخى امــور بازى مى كنــد. رئيس جمهور 
در محاصــره چند چهره خاص قــرار دارد كه 
بيشترين نفوذ را بر وى دارند و بيشترين تأثير  را 
بر او مى گذارند؛ نمى توان حسن روحانى را ديد 
مگر از گيت اين محفل خاص عبور كرد. محمود 
واعظى، محمدباقر نوبخت و محمد نهاونديان، 
هر يك به شكلى، «محفل خاكسترى» اطراف 
رئيس جمهور را شكل داده اند. آيا حسن روحانى 
اشتباه محمود احمدى نژاد را مرتكب خواهد شد 
و نجــات بقايى و مشــايى اش را بر امور مهم تر 

ترجيح خواهد داد؟

اردوكشى خيابانى براى تكثير برجام
سياســت روز:گزارش هاى بى بى سى بنگاه 
ســخن پراكنى ملكه پيركه مرور مى شــود، 
البه الى پخش مكرر شعارهاى بودار تجمعات 
بازار تهران، استقبال گزارشگر از اين شعارها، با 
كلمات ديكته شده «مردم خواهان پايان دادن به 
حضور منطقه اى ايران هستند». نشان مى دهد، 
دست هاى مرموز، مى خواهند به مقامات دولتى 
و پارلمانتاريست هاى ما، ديكته كنند برجام را 
هم «تَكرار» كنند. تكثير برجام براى آن ها يعنى 
تقديم موشك هايمان، تسليم مدافعان حرم و... 
اين توقعات ديكتاتورهاى جهانى، سقفى ندارد. 
پايان توقعات آن ها، دســتيابى به رؤياى پايان 
جمهورى اسالمى است.دولت از تورم از جمله 
گرانى دالر، سود مى برد. هواداران دولت به جاى 
آنكه از قوه مجريه بخواهند «مسئوليت پذير» 
باشد، نظام را به سازش و «تكرار برجام» دعوت 
مى كنند و چنان كه خانم فائزه هاشمى اعتراف 
مى كند به جاى آنكه «وانمود كنيم همه چيز 
عادى اســت.» بايد نشان داد: «بحران در تمام 

جنبه ها به اوج رسيده است».

ذره بين

شهيد بهشتى 
نمايندگان مجلس 
را پا به پاى دولت، 

مسئول مبارزه 
با فقر مى داند 

و فراهم آوردن 
زمينه اى براى 

شكوفايى اقتصاد 
مردمى در برابر 

اشرافيت را الزامى 
عنوان مى كند

بــــــــرش

: بــا نگاهى گــذرا به محور 
ســخنان رئيس  جمهورى در ماه هاى 
اخيــر، متوجه نوعى تغيير ملموس و 
محسوس در جنس و لحن اظهارات 
روحانى مى شويم. آن روحانى پرشورى 
كه بى محابا، همه را زير تيغ انتقادات 
خود مى كشــيد، لحن ســخنان اين 
روزهايش جور ديگرى شده است؛ به 

: دلسوزان نظام و منتقدان روند 
مذاكرات هسته اى در طول مذاكرات 
بارها به اين موضوع اشــاره كردند كه 
جدول زمانبندى انجام تعهدات طرفين 
و نوع تعهدات به هيچ عنوان با يكديگر 
تناسبى ندارد؛ اما دولت آقاى روحانى 
بى آنكه تضمين محكــم و غيرقابل 
تغييرى از حريف بگيرد، بســيارى از 

تعهدات خود را به صورت كامالً يكجانبه و شتابزده- طورى كه تعجب رسانه هاى غربى 

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

 روزنامه سیاسی، اجتامعی، فرهنگی صبح ایران

امام خمینی)ره(:
در  شده  فراموش  مسائل  تا  می شود  موجب  جمعه  نماز 

اسالم به بهترین وجه برای مردم گفته شود.

رهنمود
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

اوقات شرعی به افق مشهد
اذان ظهر

نیمه شب شرعی

غروب خورشید

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشید

ذکر روزاوقات شرعی به افق تهران
)صد مرتبه(  
ال اله اال اهلل

الملک الحق المبین
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حمالت هوایی باز هم جان غیرنظامیان را گرفت

افغانستان، حیاط خلوت آزمایش سالح های ترامپ
 بین الملل   این روزها افغانستان به آزمایشگاه انواع 
سالح ها و موشک های آمریکایی بدل شده است. 
افغانستانی که در 16 سال گذشته همواره مشکل 
رویارویی با تروریسم را در قالب گروهک های شبه 
نظامی و تروریستی از قبیل طالبان و داعش داشته 
اســت، زمانی هرچند کوتاه نیز اگر به آتش بسی 
چند روزه میان خودشــان دست یابند، این ارتش 
آمریکاست که با یک سناریوی جدید این آرامش 

کوتاه را متالطم می کند. 

 حمله جنگنده های آمریکایی به روستاهای 
افغانستان

در همیــن خصــوص »حفیظ عبدالقیــوم« والی 
نورستان افغانستان تأیید کرد که در حمله شبانه 
هواپیماهای بدون سرنشین آمریکایی در منطقه 
وایگل، 6 غیرنظامی افغان کشته شده اند.وی افزود 
که این غیرنظامیان در حالی کشته شدند که برای 
عیادت یکی از افراد زخمی وابسته به گروه طالبان 
رفته بودند.»ذبیح اهلل مجاهد« سخنگوی طالبان اما 
اعالم کرد که هواپیمای بدون سرنشین آمریکا در 
این حمله، غیرنظامیانی را هدف قرار داده که برای 

مراسم خاکسپاری گرد هم آمده بودند.
به گفته وی در این حمله 1۰ غیرنظامی کشته و 
۷ تن دیگر نیز زخمی شدند.فرماندهی نیروهای 
آمریکایی در افغانســتان تاکنون درباره این حمله 

اظهار نظری نکرده است.
تلفات غیرنظامیان افغان در حمالت هوایی آمریکا 
در حالی در افغانســتان افزایش یافته اســت که 
نیروهای آمریکایی پــس از اعالم راهبرد جنگی 
ترامپ و کسب اختیارات بیشتر حمالت خود در 
این کشــور را افزایش داده اند.اخیرا نیز در حمله 
جنگنده های آمریکایی به یک منزل مسکونی در 

شــهر »ســیدکرم« والیت »پکتیا«، دســت کم 6 
غیرنظامی افغان کشته شدند.

 سالح جدیدی
 که اصابت آن بیهوش کننده است

روزنامــه غیردولتی »ویســا« چــاپ کابل به نقل 
از روزنامه آمریکایی »ستارســتر ایپس« نوشــت: 
نیروهای آمریکایی سالح جدیدی را در افغانستان 
آزمایش می کنند که مرمی)گلوله( شلیک شده از 
این سالح، افراد مورد هدف را نمی کشد اما پس از 
اصابت مرمی به بدن انســان، یک نوع گاز پخش 

می شود که بیهوشی افراد را در پی دارد.
به نوشته این روزنامه، از گلوله این سالح جدید، 
نوعی گاز شیمیایی منتشر می شود که به عقیده 
کارشناســان امــور درمانی، ایــن گاز می تواند 
سبب بروز بیماری سرطان و دیگر بیماری های 
خطرناک شود.ویسا با اشــاره به پیمان امنیتی 
افغانســتان و آمریکا نوشت: متأســفانه پیمان 
امنیتی با آمریکا برای مردم افغانســتان نه تنها 
دروازه های جدید جنگ  و مرگ را باز کرد؛ بلکه 

عماًل کشــور را به میدان آزمایش ســالح های 
ابرقدرت ها تبدیل کرد.ویسا افزود: سال گذشته 
پس از اســتفاده از »مادر بمب ها« در شهرستان 
»اچین« اســتان ننگرهار، »مایک پنس« معاون 
رئیس جمهور آمریکا در یک مصاحبه گفت که 
ما با اســتفاده از این بمب، پیام خود را به کره 

شمالی نیز رساندیم.

 آزمایش مادر بمب های آمریکایی 
در جهان سوم

همچنیــن ترامپ در تکاپوی تنــش با رهبر کره 
شمالی بود که دستور آزمایش مادر بمب ها را در 
افغانستان صادر کرد. ارتش آمریکا فروردین سال 
گذشته نیز برای نخســتین بار بزرگ ترین بمب 
غیراتمی خود را در حومه شــهر »آچین« استان 
ننگرهار افغانســتان رها کرد. این بمب، که به آن 
لقب »مادر تمام بمب هــا« داده اند، حاوی 11 تن 

»تی ان تی« است.
این بمب در سال ۲۰۰۳ آزمایش  شد و قوی ترین 
بمب غیراتمی در جهان اســت. منابع آمریکایی 

گفته اند که استفاده از این بمب 16 میلیون دالر 
هزینه در برداشته است.

حمله نظامی آمریکا به افغانستان در سال ۲۰۰1 
و اشــغال این کشــور به بهانه مبارزه با تروریسم، 
دستاوردی جز کشتار ۲۰ هزار غیر نظامی افغان 
و نابودی زیرساخت های افغانستان نداشته است. 
در حال حاضر آمریــکا حدود 1۰ هزار نظامی در 
افغانستان دارد و درصدد افزایش نیروهای خود در 

این کشور است.

 آمریکا تنها ناراضی آتش بس داخلی 
افغانستان

درحالی که پیش از این دولت افغانســتان از 1۲ 
ژوئن به مناسبت عید سعید فطر به مدت یک هفته 
با گروه طالبان آتش بس برقرار کرد اما گروه طالبان 
ســه روز را پذیرفت. در این میان این آمریکایی ها 
بودند که با این چنین بمباران هایی آرامش منطقه 

را برهم می زنند. 
دولــت افغانســتان همچنین پــس از پایان این 
آتش بس برای 1۰ روز دیگر نیز آتش بس یکطرفه 

را با طالبان تمدید کرد.
»وحید مژده« کارشــناس مسائل سیاسی، معتقد 
است در افغانستان خطر داعش وجود دارد و خود 
آمریکایی ها مسبب آن هستند. در واقع عامل اصلی 
مشکالت افغانستان حضور نظامی آمریکاست که 
باید با همکاری همه عوامل داخلی حل شــود و 
آتش بس فرصت مناســبی در این خصوص است. 
در حال حاضر در 16 استان افغانستان درگیری ها 
همچنان با شــدت و ضعف بین نیروهای دولتی 
افغانســتان و گروه طالبان ادامه دارد و نیروهای 
دولتی در حالت دفاعی قرار گرفته اند و تالش دارند 

آتش بس را رعایت کنند.

اخبار جهان اسالم

فراخوان تظاهرات بی سابقه زنان 
فلسطینی برای حمایت از غزه

زنان  از مؤسســه های حقوق  گروهی  مهر: 
در فلســطین در حال فراهم کردن مقدمات 
تظاهراتی بــا حضور بیــش از 1۰ هزار زن 
فلسطینی هســتند.قرار است این تظاهرات 
سه شنبه هفته آینده در خط مرزی نوارغزه 

برگزار شود.

یک مشاور ارشد دیگر ترامپ 
هم از دولت کنار می رود

فارس: »اِوِرت آیزنســتات« مشــاور ارشــد 
اقتصادی کاخ ســفید کــه در دولت کنونی 
آمریــکا مدتی در شــورای امنیت ملی کاخ 
سفید هم کار کرده، می خواهد از این دولت 
کنار برود. طبق گزارش »فایننشــال تایمز« 
قائم مقام مدیر »شورای ملی اقتصاد« و مشاور 
ارشد اقتصادی کاخ سفید، ماه آینده میالدی 

از دولت ترامپ خارج می شود.
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 حمالت هوایی آمریکا به طالبان

مقدمه  ظهور داعش
بــا انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهــور ایاالت متحده، وی توجه ویژه 
و بیشــتری درباره منطقه آسیای مرکزی بویژه افغانستان را در برنامه استراتژی 
امنیت ملی آمریکا خواســتار شد زیرا از این طریق می خواهد رقبای منطقه ای و 
فرامنطقه ای خود شــامل ایران، روسیه و چین را که منافع اقتصادی، سیاسی و 

نظامی در این ناحیه دارند، آزار دهد.
در عین حال دولت افغانســتان نیز نمی تواند به واســطه حسن همجواری که با 
این سه کشور دارد، به طور مســتقیم منویات آمریکایی ها را اجرا کند، بنابراین 
آمریکایی ها برای رسیدن به خواسته های خود دست به تقویت گروه طالبان زدند، 
با این خیال خام که آن ها تأمین کننده منافع یانکی ها در منطقه باشند. البته این 
اتفاق در گذشته و در زمان ریاست جمهوری بوش و اوباما آغاز و در دوران ترامپ 
به شکل جدی تقویت شد اما اتفاقی که آمریکایی ها انتظار آن را نداشتند، دست 

رد زدن به  خواسته شان توسط طالبان بود.
طالبان در واقع به خاطر اینکه به دنبال تشــکیل یک دولت محلی در افغانستان 
اســت و با علم به اینکه برای اداره حکومت نیاز به کمک همســایگان خود دارد، 
هرگز وارد تقابل با همسایگان افغانستان نشده است، حتی در حکم شورای رهبری 
این گروه نیز به صراحت آمده است که نه به همسایگان خود ضرر می رسانیم و نه 
از جانب آن ها ضرر می بینیم؛ به همین خاطر همواره پاسخ منفی به خواسته های 
آمریکایی ها دادند و مذاکرات میان آمریکا و طالبان از همین جا به بن بست رسید.

آمریکایی ها اما به دنبال راهبرد دیگری بودند تا بتوانند به هر شکل ممکن طالبان 
را وادار به همکاری با خود کنند به همین خاطر بحث مذاکره را مطرح کردند که 
بازهم این گروه تروریستی با خواست آمریکایی ها مخالفت کرد و در نهایت کار به 

راهبرد آتش بس رسید. 
اگرچه طالبان هر ساله به مناسبت های خاص اقدام به اجرای چنین امری )آتش 
بس( می کرد اما امسال ماه مبارک رمضان و ایام عید فطر را برای این امر درنظر 
گرفت. نکته ای که در اینجا وجود دارد و بیشتر رسانه های دنیا از آن غافل ماندند 
این اســت که طالبان در بیانیه های خود بصراحت گفته بود که تنها با نیروهای 
امنیتی افغان آتش بس برقرار می کند و نیروهای خارجی حاضر در این کشور از 

این قضیه مصون نیستند.
در حقیقت نقشــه آمریکا در مطرح کردن بحث توافق آتش بس بر این مبنا بود 
که اگر طالبان وارد جریان پذیرش آتش بس شود، بدنه میانه این گروه از رهبران 
خود جدا خواهد شد. در افغانستان بخش ضدغرب و گروه های جهادی در جنوب 
این کشور مستقر هستند که مرکز نفوذ طالبان است و نقشه آمریکایی ها براساس 
مطالعات جامعه شناختی بخوبی طراحی شده بود اما طالبان نیز هوشیارانه عمل 

کرده و وارد بازی ساختگی آن ها نشد.
در این شرایط آمریکایی ها که متوجه شدند با طالبان نمی توانند به توافق برسند، بنا 
را بر این گذاشتند که با تقویت گروه های تروریستی دیگر یا حتی تشکیل داعش 
جدید در افغانستان باعث تضعیف طالبان شوند، هرچند باید توجه کرد که موضوع 
داعش افغانستان با داعش عراق و سوریه از نظر ایدئولوژی بسیار متفاوت است و 

هیچ ارتباطی به یکدیگر ندارد.
برهمین اســاس شــبه نظامیان خارجی ازبک، تاجیک، چچنی، عرب و... به 
وســیله آمریکا و با پول های عربستان و امارات وارد افغانستان شدند تا داعش 
جدیدی در این منطقه شکل گیرد، حال اینکه تنها گروه مبارز با این مزدوران، 
طالبان بود، زیرا اول خطر ایدئولوژی جدیدی آن ها را تهدید می کرد و دوم به 
خاطر اینکه نمی توانســتند حضور یک گروه نظامی دیگر و قدرت گرفتن آن 
را در حوزه قلمرو خود تحمل کنند و ســوم آنچه طالبان آن را جنگ مقدس 
می خواند به ســرانجام نرسیده و این گروه هم  نمی خواهد جنگ مقدس را به 

گروه دیگری بسپارد.
در این شرایط سیاست آمریکایی ها بر مبنای تضعیف طالبان و تقویت داعش 
به وســیله حمالت هوایی استوار شــده و براساس دســتور مستقیم ترامپ 
نیروهای این کشور باید با هدف ضربه زدن به مناطقی که نیروهای طالبان و 
داعش با هم در آنجا درگیر هســتند به صورت مستقیم وارد جنگ با طالبان 

شوند.
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  صاحب امتیاز: 
»مؤسسه فرهنگی قدس« وابسته به آستان قدس  رضوی

  مدیر عامل و مدیر مسئول:
 ایمان شمسایی

    سردبیر:
     محمد جواد میری

فارس: با شــمارش تمامی صندوق های رأی، 
شــورای عالی انتخابــات ترکیــه نتایج نهایی 
انتخابات پارلمانی این کشور را اعالم کرد. طبق 
بیانیه شورای عالی انتخابات ترکیه )YSK( تعداد 

کل آرای مأخــوذه 51 میلیــون و 18۳ هزار و 
۷۲9 رأی و میزان مشــارکت مردم در انتخابات 
پارلمانی، 86/۲ درصد اعالم شــد.در انتخابات 
سراسری امسال برای اولین بار در تاریخ سیاسی 

ترکیه به احزاب اجازه داده شــده تا با یکدیگر 
ائتالف کنند. دو ائتالف »مردم« و »ملی« در این 
انتخابات حضور داشتند.»ائتالف مردم« متشکل 
از حزب »عدالت و توســعه« )AKP( به رهبری 
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و حزب 
»حرکت ملی گرا« به رهبــری »دولت باغچه لی« 

متحد اردوغان توانست با 5۳/۷ درصد آرا )حدود 
۲6 میلیون و 9۰۰ هزار رأی( اکثریت کرسی های 
پارلمان را به دست بیاورد.در داخل همین ائتالف 
اما حزب اردوغان با 4۲/6 درصد، بیشــتر آرا را 
به خود اختصاص داد و توانســت ۲95 کرسی 

پارلمانی را به دست بیاورد. 

کاهش کرسی های حزب اردوغان در دوره جدید
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