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يادداشت  روز
 دكتر سعيد شعرباف

اين روزها كه فشــارهاى آمريكا همانند سال 90 همراه با جنگ روانى در حال تكرار 
اســت، بازيگران داخلى سياست زده نيز به هر مناسبتى يأس و نااميدى را به جامعه 
تزريق مى كنند، نااميدى كه هدف انتهايى آن گذشتن از انقالب اسالمى است؛ يك روز 

هواى آلوده خوزستان، يك روز بى آبى اش...

حزب اهللا بى مرز؛ برنامه ريز، يادآور،
مردمى، رو به آينده و زبردست

همزمان با تالش شبكه هاى معاند و افراد سودجو براى بهره بردارى انجام شد

تعيين بازپرس ويژه براى رسيدگى به پرونده حادثه سنندج

 اقتصاد  طى چند روز گذشــته و در 
حالى كه خبر صــدور كارت هاى جديد 
هوشمند سوخت در رسانه ها مطرح بود، 
مديرعامل  موسوى خواه،  سيدمحمدرضا 

شــركت ملى پخش فراورده هاى نفتى 
ايران با اعــالم رونمايى از كارتخوان هاى 
جديد عرضه سوخت با قابليت پرداخت 
لحظه مهر تأييد ى بر ايــن اخبار زد. بر 

اســاس اعالم رسمى شركت ملى پخش 
فراورده هــاى نفتى ايــران، از 15 تيرماه 
تجهيزات نســل جديــد كارتخوان هاى 
عرضه سوخت در برخى جايگاه ها نصب 

شــده و عمليات اجرايى اين كارت ها به 
صورت آزمايشى آغاز شده است. به گفته 
مسئوالن اجرايى، اين طرح با چند هدف 

از جمله افزايش ...

 ............ صفحه 2

با وجود خشكسالى هاى مداوم 
و طوالنى، برداشت بى رويه 

براى مصارف آب بر ادامه دارد

توسعه صنعت 
فوالد در اوج 

بحران آب!

 كارشناسان به بهانه رونمايى از كارت هاى سوخت جديد مى گويند 
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پرداختن به سيره رضوى، انسجام ملى را تحكيم مى بخشد
 اخبار  توليت آستان قدس رضوى تأكيد كرد: پرداختن به شخصيت و سيره امام رضا(ع) توليت آستان قدس رضوى در ديدار دست اندركاران برگزارى جشن هاى دهه كرامت:

مى تواند انسجام ملى را تحكيم ببخشد. حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در 
ديدار دست اندركاران برگزارى جشن هاى دهه كرامت در كشور گفت: موضوع مهم و مسئله 

 ............ صفحه 2محورى در جشن هاى دهه كرامت، تبيين شخصيت و...
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ممكن است سؤال از رئيس جمهور را 
مطرح كنيم

« نصرت خدا» 
پس از «وعده صادق» 

افتتاحيه؛ پديده - پرسپوليس
در ورزشگاه امام رضا

2
پس از «وعده صادق» 
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عارف در نشست خبرى: جنگ 33 روزه تابوى شكست ناپذيرى اسرائيل را شكست  برنامه هفته اول هجدهمين دوره ليگ برتر فوتبال اعالم شد
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

بسيارى از مسئوالن كشور به تفكر انقالبى توجهى ندارند    مهر:دبير شوراى نگهبان گفت: راه برون رفت از مشكالت كنونى تفكر و اقدام انقالبى است، اما ظاهراً هنوز خيلى از مسئوالن نسبت به آن 
بى توجه هستند. آيت اهللا جنتى كه در جلسه شوراى نگهبان سخن مى گفت با انتقاد از اوضاع اقتصادى و معيشتى مردم، از دولتمردان خواست تا همه تالش و توان خود را براى حل مشكالت جامعه، بسيج كنند تا مردم 

از آب و برق كه از ملزومات اوليه آنان است بهره مند شوند. وى با قدردانى از تالش هاى قرارگاه خاتم االنبياء براى برقرارى آب خرمشهر و آبادان افزود: راه برون رفت از مشكالت كنونى تفكر و اقدام انقالبى است.

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

 قدس  در پى حادثه دلخراش برخورد يك 
دستگاه تانكر حامل سوخت با يك دستگاه 
اتوبوس مسافربرى در ترمينال شهر سنندج 
در نيمه شب سه شــنبه و در پى آن انفجار 
و آتش ســوزى روى داده كه منجر به مرگ 
11 هموطن و زخمى شــدن چند تن ديگر 
شد، استاندار كردستان با ارسال پيام تسليتى؛ 
سه روز عزاى عمومى در اين 

استان اعالم كرد.
حسن روحانى رئيس  جمهور 
كشــورمان  نيــز در پيامى با 
ابراز همدردى و تســليت به 
خانواده هــاى جان باختــگان 
از مسئوالن اســتانى به ويژه 
اســتاندار به عنــوان نماينده 
دولت خواســت تا نسبت به 
بررسى دقيق علت وقوع اين 
حادثه اقــدام كرده و تالش و 
اهتمام ويژه اى براى رسيدگى به خانواده هاى 

داغديده و تسكين آالم آنان داشته باشند.

 تالش بيهوده شبكه ها و افراد سودجو
اين در حالى اســت كــه در پى اين اتفاق 
شبكه هاى معاند و افراد سودجو نيز مانند 
هميشه ساكت نمانده و سعى كردند حادثه 
پيش آمده را سياســى جلوه دهند و از آن 
عليه نظام جمهورى اســالمى سود ببرند. 

جوســازى در مورد اينكه تانكر ســوخت 
متعلــق به عراق بــوده و ايرانى نيســت، 
برخورد مردم با نيروى انتظامى و واژگونى 
ماشين پليس، شايعه در خصوص سوخت 
قاچاق، تالش براى ارتباط تانكر به ســپاه، 
تالش براى بزرگ نشــان دادن اين حادثه 
و شايعه سازى درباره تعداد جان باختگان 
از مهم ترين تبليغات رسانه هاى معاند در 

راستاى بهره بردارى از اين اتفاق بود.
در همين حــال، مديركل امنيتى اســتان 
كردستان در ســخنانى با رد درگيرى ميان 
مردم و نيروهاى پليــس، گفت: در پى اين 
حادثه تلخ عده اى از مردم در دقايق اوليه با 

ديدن صحنه آتش سوزى و پيكر جانباختگان 
احساساتى شده و با عوامل نيروى انتظامى 

حاضر در محل حادثه درگير شدند.
رضا ميرزايى افزود: نيروهاى انتظامى استان 
و همه دستگاه هاى خدمت رسان، در دقايق 
اوليه اين حادثه با هدف خدمت رســانى به 
موقع در محل حاضر شــدند و به دنبال اين 
بودند كــه در كوتاه ترين زمــان به حادثه 

ديدگان كمك كنند.
ميرزايى ادامه داد: به طور قطع حضور همه 
نيروهاى خدمت رسان استان مانع به وقوع 
پيوستن اتفاقات حاشيه اى در اين حادثه تلخ 

شده است.

 تانكر و راننده ايرانى بودند
دادستان عمومى و انقالب مركز كردستان نيز 
با رد شايعات مطرح شده پيرامون اين اتفاق 
اعالم كرد: بر اســاس گزارش هاى اوليه، در 
حال حاضر «پارگى شيلنگ ترمز تانكر حمل 
سوخت» علت وقوع حادثه بوده اما بايد منتظر 

گزارش نهايى مراجع ذى صالح باشيم.
اكبــر جوهرى اعالم كــرد: اين تانكر حمل 
ســوخت مربوط به خود ايران بوده و اينكه 
گفته مى شود تانكر و راننده آن از كشور عراق 
بوده  است، صحت ندارد. محمد ابراهيم زارعى 
فرماندار سنندج هم با رد شايعات تصريح كرد: 
تانكر نفتكش مربوط به شــركت خصوصى 
بوده و مطرح كردن اظهاراتى مبنى بر اينكه 
تانكر نفتكش مربوط به سپاه پاسداران و يا 

كشور عراق است، اصالً صحت ندارد.
رئيس كل دادگسترى كردســتان نيز با اعالم 
اينكــه بازپرس ويژه همراه با يكــى از معاونان 
دادسراى سنندج براى رسيدگى به پرونده اين 
حادثه تعيين شده است، تصريح كرد: اكيپى از 
كارآگاهان نيروى انتظامى كردستان نيز در زمينه 
تكميل تحقيقات فعال هستند و موضوع پرونده 
جهت تعيين مقصرين حادثه به كارشناســان 
ارجاع داده شده است. على اكبر گروسى افزود: 
پس از شناســايى مقصران احتمالى، پرونده در 
اسرع وقت رسيدگى مى شود و با عامالن حادثه 

برخورد قاطع صورت مى گيرد.

همزمان با تالش شبكه هاى معاند و افراد سودجو براى بهره بردارى انجام شد

تعيين بازپرس ويژه براى رسيدگى به پرونده حادثه سنندج

 متأسفانه شاهد يكى از ضعيف ترين دوره هاى مجلس (نهم ودهم) در اين 40 سال 
از عمر جمهورى اسالمى مى باشيم كه هيچ نظارتى بر عملكرد مسئوالن مملكتى 
نداشته و در واقع به حيات خلوت وزيران دولت تبديل شده است. مجلسى كه بايد 
بازوى نظارتى نظام مقدس جمهورى اسالمى باشد حال به معضلى براى ملت تبديل 
شــده است. بحث و بررسى لوايح ناپخته و ناكارآمدى هاى وزيران دولت دو نمونه از 
عملكردهاى بسيار ضعيف اين مجلس به رياست الريجانى است كه در حافظه تاريخى 

اين ملت ثبت وضبط خواهد شد. 9110006339
 آقايان روحانى و ظريف در قضيه برجام ثابت كردند كه كفايت الزم براى مديريت 
كالن را ندارند؛ زيرا با بى تدبيرى كشور را بر لبه پرتگاه قرار داده اند، مسئوالن لطفاً 

چاره اى براى بى تدبيرى اين دولت بينديشند. 9150000210
  تنگه هرمز رو ببند سردار، آمريكا هيچ غلطى نمى تواند بكند. 9350009655

  11 ساعت از تلگرام دولتى(هاتگرام) استفاده كردم، همراه اول فقط نيم گيگ از 
اينترنت من كم  كرد؛ در حالى كه روزى ديگر پس از50 دقيقه استفاده از سروش نيمه 

رايگان؛ همراه اول نيم گيگ از حجم اينترنت من را كم كرد؛ چرا؟ 9360006158
  با اين رانت ها و حق خورى ها، اگر جيب برخى مسئوالن زالوصفت پر شده است، 
لطف كرده و كمى هم به فكر مردم باشــند. به خاطر بيكارى و درآمد بسيار پايين، 

بيشتر خانوادها به زير خط فقر كشيده شده اند. 9350009683
  ريشه همه مشكالت اقتصادى فقط اقتصاد نيست، بلكه با ريشه هاى فرهنگى ايجاد 
شده است، توجه به فرهنگ جامعه بر اقتصاد ارجح است؛ زيرا اگر فرهنگ اسالمى در 
جامعه نهادينه شود به يقين بحران هاى اقتصادى هم به پايان مى رسد. 9150000609
  چرا قوانين و مجريان جنبه بازدارندگى خود را از دست داده و با افرادى كه مخل 
آسايش مردم هستند، برخورد نمى كنند. با شروع تابستان هر روز در چند نوبت شاهد 
حضور فروشندگان دوره گردى هســتيم كه با بلندگو خواب، استراحت و آسايش 
خانــواده و بيماران را بر هم مى زننــد و از تماس با 110 هم نتيجه مطلوب حاصل 

نمى شود. 9150007586
  هفته عفاف و حجاب آغاز شده است، اما از اجراى قانون عفاف و حجاب خبرى 
نيست. پيشتر دولت نهم و دهم با بى بصيرتى از اجراى آن امتناع كرد و دولت فعلى 
هم برنامه اى براى اجراى آن در جامعه ندارد، اما وضعيت فعلى در عرصه سينما، تئاتر، 
موسيقى و ورزش زنان در مواردى زاويه شديدى با احكام شرعى دارد. بايد از دولت و 
زير مجموعه هاى آن اجراى قانون عفاف و حجاب مطالبه عمومى شود. 9150000610
  مسئوالن محترم لطفاً فكرى به حال سپرده گذاران مؤسسه كاسپين (الزهراى 

سابق ) بكنيد، تا كى بايد دنبال پول خود بدويم.9150007541
  علت اصلى اين همه فساد، اختالس، تخلف، غارت خزانه و هرج و مرج در مملكت 
ما فقط و فقط بى كفايتى دولتمردان و عدم رعايت سلسله مراتب سازمانى است؛ مثًال 
وزير كشور يا رئيس جمهور آمريكا سابقه ندارد براى كلنگزنى پروژه اى سفر استانى 
داشته باشند و حتى اگر در دورترين نقاط كشور آن ها مأمورى تخلف كند در كاخ 

سفيد از وزير مربوط سؤال شده و وى بايد پاسخگو باشد.9150000210
  روزنامه قدس در مورخه 17تير ماه گزارشى در صفحه سياست با تيتر «بازرسى 
اتمــى به بهانه يك پايان نامه» منتشــر كرده و در آن مطالبى تــكان دهنده را به 
تفصيل مطرح كرده و در نهايت نتيجه گرفته است كه اين بازرسى ها با هماهنگى 
وزيرخارجه انجام شــده است. با گذشــت زمان، بايد اين هماهنگى هاى شرم آور را 
فقط با قراردادهايى از نوع تركمنچاى مقايسه كرد و بس. ديپلمات هاى محترم امروز 

بجنبيد فردا دير است. 9390002323
  آيا مسئوالن از وضعيت اقتصادى مردم خبر دارند كه دائماً به بهانه گرما، برق و 

آب را گران مى كنند.9350000304

در برزخ همه كاره 
و هيچ كارگى

يك چيزهايى هست كه در برابرشان كارى از 
دست آدم بر مى آيد. مثل عوض كردن واشر 
شير آب آشپزخانه، وقتى كه چكه مى كند.  
يك چيزهايى هســت كه كارى از دست ما 
ساخته نيست. مثل «كل نفس ذائقة الموت». 
و يك چيزهايى كه تا حــدودى مى توانيم 
كارى كنيــم و تا حدودى نه؛ مثل زندگى... 
مشكل وجود مفاسد اقتصادى از كدام دسته 
است؟ و آيا حرف زدن و پرسشگرى در اين 

مورد فايده اى دارد؟ 
بدتريــن حالت را در نظر مى گيريم؛ با فرض 
وجود و وفور مفاســد، آيا كارى از دست ما 
مردم عادى بر مى آيد؟ اگر نه ... كه پس چرا 
تبديل به  يكى از دغدغه هاى ثابت و موضوع 
حرف هاى اكثر همين آدم هاست؟ و اگر آرى 

... دقيقاً چه كارى؟ وظيفه ما چيست؟
مثال ًتابستان ها هوا گرم است و زمستان ها 
ســرد. اما چه كارى از دســت ما برمى آيد؟  
يا مرگ و مريضى خيلى فراگير اســت. اما 
به نــدرت ديده ايم مردم از هم بپرســند، 
چــرا آدم ها بايد باالخره يك روزى بميرند؟ 
چرا گرما و ســرما و چرا مريضى و مرگ ... 
هيچ وقت تبديل به نگرانى و موضوع ثابت 
گفت وگوى مردم نشــده. چــرا در كره ماه 
نمى توان گندم و خيار چنبر كاشت؟ حيف 
شــد كه نمى توان كاشــت! اما چه كارى از 
دست بنده و شما بر مى آيد؟ چرا وقتى غذا 
را يخچال نمى گذاريم فوراً فاسد مى شود؟ 
اين همه ميكروب و قارچ توليد كننده  فساد 
مواد غذايى چرا وجود دارد؟ خب وجود دارد 
و كار خاصى هم از دســت كســى ساخته 

نيست...
اگر مفاســد اقتصادى هم از جنس مشكل 
كاشــت خيار چنبر در كره ماه ... يا وجود 
و وفور ميكروب ها بود، قاعدتاً مردم اين همه 
در موردش حرف نمى زدند. پس البد قضيه 
اين نيســت. بنابراين مثل اين مى ماند كه 
بگوييم: اگر در كره ماه مى شد گندم و خيار 
چنبر كاشت خيلى خوب مى شد. اگر مفاسد 
اقتصادى هم ريشه كن مى شد چقدر عالى 
بود! اما اگر واقعاً اين دو مطلب از يك جنس 
هستند، بياييد همان قدر كه در مورد اولى 
دغدغه و نگرانى داريم و حرف مى زنيم، در 

مورد مفاسد هم حرف بزنيم...
اما همه مى دانيم كه اين يك فرافكنى است. 
آن هم فرافكنى از اينجا تا آسمان!  شايد در 
مورد برخى از ابعاد مفاسد اقتصادى واقعا كارى 
از دست بنده و شما بر نيايد! پس بهتر است 
هرچه زودتر اين جنبه ها را شناسايى كرده و 
از فهرست نگرانى هاى خود خارج كنيم. چون 
كيست كه اخبار اين همه دزدى و اختالس و 
غيره را بشنود و دلش نسوزد؟! يا پر از خشم 
و نفرت نشود؟!  حتى گاهى كار به افسردگى 

فردى و اجتماعى مى رسد... بگذريم.
دوباره مى پرسم: درباره وجود و وفور مفاسد 
، چــه كارى از دســت امثال بنده و شــما 
برمى آيد؟ پاسخ اين سوال دو گانه است: هيچ 
كارى و همه كار!! برخورد با مفاسد وظيفه 
نهادهــا و ســازمان هاى دولتى و حكومتى 
اســت. بزرگ ترين فســاد در اين مورد اين 
اســت كه هر كسى و يا هر گروهى بخواهد 
خودش مستقيماً با مفاســد برخورد كند. 
اين يعنى تجويز هرج و مرج و آنارشيســم! 
و همه مى دانيم در يك كشــور ، اگر دولت 
و حكومتى نباشد ، سنگ بر روى سنگ بند 
نميشود. مردم و امثال بنده و شما فقط مى 
توانيم به نهادها و سازمان هاى مربوطه فشار 

بياوريم كه با اين مسئله برخورد كنند. 
تمام فساد هاى عالم از فساد فكر و انديشه 
بر مى خيزند. اينجا مهم ترين مشــكل اين 
اســت كه مردم ما به نقش خود در ساختار 
دولت و حكومت آشنا نيستند. و نمى دانند 
چــرا و چطور بخش عمده اى از اكثر اركان 
حكومتى را خودشــان مشخص مى كنند. 
اســاس حكومت هــاى مردم ســاالر رأى 
دادن مردم اســت. چطور ممكن است يك 
مردم ، در تمام ميهمانى ها و تاكسى ها و...  
فرصت هايى كه دارند ، از وجود مفاسد گله 
مند باشند ، اما وقتى به مقاطع انتخابات و 
راى دادن مى رســيم ، انگار تنها چيزى كه 
مهم نيســت همين وجود مفاسد است! و 
مهمترين معيار مردم اين مى شــود كه ، در 

پياده رو ها ديوار بكشيم يا نكشيم!!؟ 
ورود خانم ها به ورزشگاه ها ، صورت مسئله 
چند درصد از مردم است؟! و چرا سال هاست 
كه 5 درصد از قشر مرفهين و تازه به دوران 
رسيده هاى جامعه ، دغدغه ها و نگرانى هاى 
پوچ و مسخره خود را به باقى مردم تحميل 
و تبديل به اصلى ترين صورت مسئله مردم 
مى كنند!؟ فرصت نيست به وجوه سياسى اين 
موضوع بپردازيم. اما به نظر نگارنده ، موضوع 
مفاسد به مراتب مهمتر از ده ها پرونده مثل 
پرونده برجام است. سال هاست كه دشمنان 
ما سرمايه اميد و نشاط جامعه را هدف گرفته 
اند. و موضوع مفاســد اقتصادى مهم ترين و 
موثرترين برگ برنده در دســتان آن هاست. 
مردم اگر بدانند به سرمايه هاى ملى و ذخاير 
بيت المال دست درازى نمى شود ، خودشان 
بهتر از هر سياســتمدار ديگرى مى توانند 

تهديدها را تبديل به فرصت كنند...

صداى مردم   

خبــــــر

 واليتى در مسكو:
كسى به حرف هاى دوره گرد صهيونيستى اهميت نمى دهد

ايرنا: مشــاور امور بيــن الملل رهبر معظم 
انقالب گفت: ديگر كســى براى حرف هاى 
نتانياهــو به عنوان دوره گردى كه هر روز به 
يك نقطه از جهان سفر و اظهارات بى منطقى 

را بيان مى كند، اهميتى قائل نيست.
على اكبر واليتى در بدو ورود به مســكو، 
در پاســخ به اين سؤال كه همزمانى سفر 
نخست وزير رژيم صهيونيستى به روسيه را با سفر خود چگونه ارزيابى مى كند، 
اظهارداشــت: آقاى نتانياهو دوره گردى است كه هر روز به يك نقطه از جهان 
ســفر مى كند و اظهارات بى پايه و منطقى را هم بيان مى كند.  وى گفت: كار 
اين آدم كم كم به جايى رســيده كه ديگر كســى براى حرف هاى وى اهميتى 
قائــل نيســت، بنابراين وجود و يا عدم حضور او در روســيه هيــچ تأثيرى بر 

مأموريت راهبردى ما ندارد.

عارف در نشست خبرى:
ممكن است سؤال از رئيس جمهور را مطرح كنيم

مهر: رئيس فراكسيون اميد مجلس ديروز در نشستى خبرى گفت: ممكن است روزى 
بخواهيم از رئيس جمهور سؤال كنيم اما طرح استيضاح و عدم كفايت رئيس قوه مجريه به 

هيچ وجه، در دستور كار فراكسيون اميد نبوده است.
محمدرضا عارف با بيان اينكه به استناد قانون اساسى كشور بايد به سمت تحزب برود و 
راهى جز اين نداريم، افزود: برخى جريانات كه مقطعى هستند، در انتخابات رأى مى گيرند، 
اما پاسخگو نيستند، زيرا شرايط براى تشكيل احزاب فراگير وجود ندارد، در حال حاضر 

موضع جبهه اى را به رسميت مى شناسيم اما جبهه ها بايد پاسخگو باشند.
عارف در ادامه درباره برخى شائبه ها مبنى بر حمايت فراكسيون اميد از طرح عدم كفايت 
رئيس جمهور گفت: موضع ما نســبت به دولت آن قدر واضح و شــفاف است كه اصًال 
نيازى به بيانيه و موضع گيرى نمى بينيم. موضع ما نسبت به دولت، حمايت همراه با نقد 
مشفقانه است. وى تأكيد كرد: استيضاح و حتى سؤال از رئيس جمهور حق مجلس است و 
بسيار هم خوب است، اما هنوز سؤال در دستور كار فراكسيون ها قرار نگرفته است. ممكن 
اســت كه روزى بخواهيم از رئيس جمهور سؤال كنيم اما طرح استيضاح و عدم كفايت 

رئيس جمهور به هيچ وجه، در دستور كار ما نبوده است.
وى تأكيد كرد: نماينده اى كه مطلبى در اين باره گفت، با فراكسيون اميد در ارتباط است 
اما اگر عضو فعال فراكسيون هم باشد، موضع گيرى هايش فردى است و با موضع گيرى 

سازمانى متفاوت خواهد بود.

مشاور رسانه اى رئيس جمهور:
ناوهاى آمريكايى سر عقل آمده اند

مهر: مشاور رئيس جمهور با اشاره به ادعاى رئيس جمهور آمريكا در خصوص صفر 
شدن درگيرى هاى نيروى دريايى آمريكا و شناورهاى ايرانى، تأكيد كرد: مدتى است 

ناوهاى آمريكايى سر عقل آمده اند.
حسام الدين آشــنا در توييتر خود نوشت: «مدتى است ناوهاى آمريكايى سر عقل 
آمده اند و براى ادب كردنشان نياز چندانى به بازداشت تفنگداران دريايى يا هشدار 

قايق هاى تندرو نبوده است.»
دونالد ترامپ در روزهاى گذشــته در پيامى توييترى با ارائه آمارى از درگيرى هاى 
نيروى دريايى اياالت متحده با شناورهاى ايرانى در خليج فارس نوشت: «مزاحمت هاى 

قايق هاى ايرانى براى ناوهاى آمريكايى در سال 2018 به صفر رسيده است.»

سخنگوى وزارت خارجه:
سفارتخانه هاى ايران در جهت توسعه روابط فعاليت مى كنند

رد  با  خارجه  وزارت  ســخنگوى  فارس: 
ســخنان بى اســاس و اتهامات مضحك 
مايك پمپئو در ادامه فضاســازى و جنگ 
روانى هدفمند عليه فعاليت سفارتخانه هاى 
ايــران، گفت: ســفارتخانه هاى جمهورى 
اسالمى ايران در چارچوب كنوانسيون هاى 
بيــن المللى و روابــط دو جانبه در جهت 
توسعه روابط دوستانه و مودت آميز در كشورهاى ميزبان خود فعاليت مى كنند.
قاســمى با اشــاره به اينكه طرح اتهام عليه فعاليت هاى ديپلماتيك ايران، تالشى 
ديگر از سوى آمريكا براى تخريب روابط خارجى كشورمان است، خاطرنشان كرد: 
پمپئو در حالى اين ادعاهاى بى اســاس را عليه كشورمان طرح مى كند كه شواهد 
گوناگونى از جاسوسى و اقدامات خرابكارانه سفارتخانه هاى آمريكا با صدها پرسنل 

نظامى و امنيتى در پوشش ديپلماتيك در منابع مختلف منتشر شده است.

پس از شناسايى 
مقصران احتمالى، 
پرونده در اسرع 
وقت رسيدگى 
مى شود و با عامالن 
حادثه برخورد 
قاطع صورت 
مى گيرد

بــــــــرش

شماره پيامك: 30004567

مهدى چمران در گفت و گو با قدس آنالين:

شوراى شهر پنجم تمامى پروژه هاى تهران را متوقف كرده است

گفت وگو

 قدس/ مسعود بصيرى- مينا افرازه   رئيس پيشين شوراى 
شهر اسالمى تهران در پاسخ به اين پرسش كه چرا اختالف 
احمدى نژاد و قاليباف در دوران رياست جمهورى نهم و دهم 
همچنان ادامه داشت؟ اين اختالف از كجا شروع شد تا جايى كه 
بعدها احمدى نژاد در دولت خود از آقاى قاليباف براى همكارى 
دعوت نكرد؟ گفت: فكر مى كنم آن ها قبل از اين وقايع با هم 
ارتباط چندانى نداشتند، اما در انتخابات رياست جمهورى با هم 
رقابت مى كردند. پس از آنكه قاليباف را به عنوان شهردار تهران 
انتخاب كرديم آقاى احمدى نژاد از اين موضوع استقبال نكرد و 
تا جايى كه مى دانم آن ها همكارى هاى ديگرى در ساير زمينه ها 
هم نداشتند، گرچه مطالبات مدنظر شورا را ما از رئيس جمهور 
درخواست مى كرديم. بنده سه جلسه با حضور آقاى قاليباف و 
احمدى نژاد برقرار كردم و نتيجه جلسات بسيار مثبت بود؛ اما 
اين روند مثبت چند روزى بيشتر طول نمى كشيد و دوباره روابط 
آن ها با يكديگر با اظهارات و كارهاى برخى اطرافيان و روزنامه ها 

بهم مى خورد، متأسفانه اين موضوع تا آخر ادامه پيدا كرد.
مهــدى چمران در ادامــه درباره اينكه چقدر بــا احمدى نژاد 
بخصوص در دوره دوم رياســت جمهورى و مســائل مربوط به 
انتخاب افراد، صحبت مى كرديد و ارتباط داشتيد؟ افزود: من در 

دولت اول رياست جمهورى احمدى نژاد درباره گزينش وزيران و 
برنامه هايى كه داشتن با ايشان همكارى مى كردم. خود ايشان 
بنده را براى مشورت و كمك در كارهاى مختلف دعوت مى كرد، 
حتى به من پيشــنهاد دادند كه معاون اول ايشان بشوم اما من 
قبول نكردم. ارتباط ما با احمدى نژاد در دولت اول ايشان مثبت 
و ســازنده بود اما رفتار ايشان در دور بعدى دولت همانند سابق 
نبود و اختالف نظرهايى به وجود آمد تا جايى كه پس از آن بحث 
خانه نشينى، اختالف ها به اوج خود رسيد و در حال حاضر مدت 

هاست كه با ايشان مالقات و تماس تلفنى ندارم. 

 براى كمك حاضريم
وى درباره ارزيابى از شوراى شهر كنونى و وضعيت شهر تهران 
نيز گفت: از آنجايى كه من ديگر عضو شوراى شهر نيستم تمايلى 
ندارم در اين باره موضع گيرى كنم، گرچه اكنون وقتى به عنوان 
شهروندى عادى كه ســمتى ندارد درباره موضوع فكر مى كنم 
نظرم اين است زمانى كه فردى روى كار مى آيد و تنها به انتقاد 
از مسئوالن قبلى مى پردازد بدين معنى است كه يا خودش بلد 
نيست كارى بكند يا به داليل و منافعى خاص نمى خواهد كارى 
انجام دهد يا اينكه مجبور اســت در اين باره موضع گيرى كند. 
با اينكه براى دوســتانى كه تازه به شوراى شهر آمده اند آرزوى 
موفقيت دارم و براى كمك به ايشان حاضر هستم، اما بايد گفت 
آن ها تمامى پروژه هاى شــهردارى را متوقف كرده اند و نه تنها 
كار جلو نرفته بلكه متوقف مانده است. متروى تهران را متوقف 
كردند در حالى كه نيازى به توقف پروژه نبود و مى شد مشكالت 
را برطرف كرد، زيرا قبالً هم كه آقاى هاشمى در مترو بود همين 
گونه كار مى كردند و تا چند ايستگاه راه مى افتاد بقيه را هم به 
تدريج راه مى انداختند در حالى كه اكنون بسيارى از ايستگاه ها 
و متروها آماده بهره بردارى هستند. در حالى كه اگر طرح متوقف 
باقى بماند احياى دوباره آن سخت و آسيب رسان است و هزينه 

بيشترى براى راه اندازى دوباره مى خواهد.

شــهردارى فعلى قرار بود در مدت سه ماه كار را تمام كند پس 
از آن هم گفتند تا عيد نوروز اما باز هم انجام نشــد و عيد هم 
سپرى شــد، اما كار همينطور متوقف مانده است و ديديم كه 
تــا آخر بهار هم اقــدام خاصى صورت نگرفــت و خدا مى داند 
چه زمانى مى خواهند خط متــرو را راه بيندازند. توقف امور در 
شــهردارى خودش بزرگ ترين مشكل است، در حالى كه همه 
افراد در شــهردارى بيكار نشســته همديگر را نگاه مى كنند و 
همين بيكارى فسادآفرين اســت. در حال حاضر هم خودشان 
مى گويند كارى بــراى انجام دادن نداريم. آن ها اگر مى خواهند 
با فســاد مبارزه كنند بايد كارها را راه بيندازند و اجازه فعاليت 
بدهند. ما تمام اين اقدامــات را در دوره هاى قبلى انجام داديم 
در حالى كه همه فكر مى كردند ورشكست مى شويم، اما اينگونه 
نشــد. بنابراين دوستان حاضر در شهردارى كنونى بايد كمى از 
تبليغات منفى و سخنرانى هاى نمايشى دست بكشند و كار انجام 
دهند. فعاليت هاى تخصصى انجام دهند نه نمايش تبليغى. تهران 
شهر كار است، شهر حرف زدن و نشستن در دفتر شيك و تميز 
و تنها ادعا داشــتن نيست. بايد به وسط شهر بروند و به صورت 

واقعى تحرك داشته باشند و جريان كار را در شهر راه بيندازند.

 به احتمال زياد بودجه محقق نشده!
عضو پيشين شوراى شهر تهران در پاسخ به اين سؤال كه به نظر 
شــما آيا اكنون پول ندارند يا اينكه منابع مالى هست اما آن را در 
اينگونه امور صرف نمى كنند؟ اظهارداشت: نمى دانم من خودم هم 
در پاسخ آن مانده ام، چون از يك طرف اظهار كردند در سال گذشته 
بودجه شهردارى حدود بيش از 90 درصد محقق شده، درحالى كه 
اگر اين بودجه تحقق يافته پس چرا پروژه ها راكد مانده است. من 
فكر مى كنم كه بودجه محقق نشده چون زمانى عنوان مى كردند 
ما براى دادن حقوق افراد هم مشــكل داريم. از سوى ديگر مدعى 
شدند كه بدهى ها را پرداخت كرده اند، اما زمانى كه من اين موضوع 
را از پيمانكارها جويا شدم آن ها گفتند به ما پولى داده نشده است.

خبر

annota�on@qudsonline.ir

بيستون

نعمت اهللا سعيدى

نخست وزير رژيم صهيونيستى به روسيه را با سفر خود چگونه ارزيابى مى كند، 

توسعه روابط دوستانه و مودت آميز در كشورهاى ميزبان خود فعاليت مى كنند.

آســتان: توليت آســتان قدس رضوى تأكيد 
كرد: پرداختن به شخصيت و سيره امام رضا(ع) 

مى تواند انسجام ملى را تحكيم ببخشد. 
حجت االسالم والمسلمين سيد ابراهيم رئيسى در 
ديدار دســت اندركاران برگزارى جشن هاى دهه 
كرامت در كشــور گفت: موضوع مهم و مسئله 
محــورى در جشــن هاى دهه كرامــت، تبيين 
شخصيت و سيره مبارك حضرت رضا(ع) است 
چرا كه پرداختن به شخصيت و سيره امام رضا(ع) 
هم مى تواند انسجام ملى را تحكيم ببخشد و هم 
در انسجام امت اسالمى نقش ايفا كند و اين گامى 
است كه بايد به صورت عملى و اجرايى راهكارى 

برايش پيدا كرد.
توليت آستان قدس رضوى در ادامه به پنج نكته 
محورى درباره جشن هاى دهه كرامت اشاره كرد 
و گفت: نكته اول ترويج مباحث معرفتى و معرفت 
افزايى در پرتو نورانيت حضرت رضا(ع) است كه 
در اين رابطه فرهيختگان در حوزه و دانشــگاه و 

صاحبان قلم مى توانند نقش داشته باشند.

 امامزادگان پيوست تمدن رضوى
حجت االسالم والمسلمين رئيسى افزود: امامزادگان 
هم پيوســت هجرت حضرت رضــا(ع) و تمدن 
رضوى هســتند كه همچون نجومى در آسمان 
ايران نورافشــانى مى كنند و هر كدام مى توانند 

پايگاهى براى معرفت افزايى باشند.
وى ادامه داد: شــبكه هاى مردمى و ســنتى كه 
در اطــراف امامزاده ها و مســاجد وجــود دارد، 
مستحكم ترين، قوى ترين و اساسى ترين شبكه 

اجتماعى است كه در اختيار ما قرار دارد و بايد به 
عنوان سرمايه اجتماعى مورد توجه باشند.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در تبيين 
دومين نكته محورى درباره جشــن هاى دهه 
كرامت گفت: جشــن هاى دهــه كرامت بايد 
همراه با نشــاط اجتماعى باشــد؛ بايد نشاط 
جامعه را افزون كنيم كه در همه سطوح بسيار 
الزم و ضرورى است. حجت االسالم والمسلمين 
رئيسى افزود: جامعه بانشاط مى تواند پيشرفته، 
متكامل، داراى انديشه و حركت روبه جلو باشد، 
جامعه خموده، ايستاده و بى نشاط، جامعه ايستا 

و متوقف است.
توليت آستان قدس رضوى در ادامه به نكته سوم 
هم اشــاره كرد و افزود: نكته سوم اميد آفرينى 
است؛ امروز حربه و فتنه دشمن نااميد كردن مردم 

از حاكميت و مسئوالن نظام است.

وى ادامــه داد: بايد به بركت نام حضرت رضا(ع) 
كارى كنيم كه اميد در جامعه افزون شود، اميد 
بخشى واقعى به آينده در جامعه بسيار مهم است، 
ترسيم چشــم انداز روشــن وظيفه همه دست 

اندركاران است تا اميد را در جامعه زنده كنند.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى گفت: هركسى 
هر اقدامى در جهت اميد بخشى در جامعه انجام 
دهد، بايد مورد تأكيد و تأييد قرار بگيرد و هركسى 
بــا قلم، بيان و حركتش يأس را در جامعه حاكم 
كنــد، بخواهد يا نخواهد، بداند يا نداند در جهت 

راهبردهاى دشمن حركت مى كند.

 گره گشايى از مشكالت مردم
عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به 
اين كه چهارمين نكته محورى درباره جشن هاى 
دهه كرامت خدمتگزارى به مردم اســت، افزود: 

مسئله خدمت به مردم و گره گشايى از كار مردم 
در سيره رضوى و ديگر امامان و پيشوايان دينى ما 
به عنوان سرلوحه كار ماست، امروز گره گشايى از 
كار مردم يك وظيفه مهم، اساسى و محورى است.
وى ادامه داد: خدمت فقط در دستگاه هاى خدمت 
رســان خالصه نمى شــود، در اين جشن ها بايد 
فضايى ايجاد شود تا همه تالش كنند كه به نام 
حضرت رضا(ع) خدماتى صورت بگيرد و از زندگى 

مردم گره ها گشوده شود.
حجت االسالم والمســلمين رئيسى گفت: «زير 
سايه خورشــيد» حركت بسيار خوبى است كه 
سازوكارى براى آن برنامه ريزى كرديم كه در 
داخل و خارج از كشور ماندگار شود و با كمك 
دفاتر اســتانى در طول سال اين كار ادامه يابد. 
توليت آستان قدس رضوى در بيان نكته پنجم 
افزود: بايد به نام حضرت رضا(ع) تمام تفرقه ها 
تبديل به انسجام شــود، نام حضرت مى تواند 
محور و رمز انســجام در امت اســالمى باشد؛ 
گفت و گوى بين مذاهــب و اديان توحيدى از 
جلوه هايى است كه نشان مى دهد امام رضا(ع) 

مى تواند رمز ائتالف باشد.
حجت االسالم والمسلمين رئيسى با اشاره به اين 
كه پرداختن به شــخصيت و سيره امام رضا(ع) 
هم مى تواند انســجام ملى را تحكيم ببخشــد و 
هم در انسجام امت اسالمى نقش ايفا كند، افزود: 
بايد تالش كنيم همه مردم احســاس كنند كه 
در پرتو نام حضرت رضا(ع) مى توانند انســجام، 
خدمتگزارى، اميد و نشــاط داشــته باشند و در 

جهت پويايى و رسيدن به هدف گام بردارند.

توليت آستان قدس رضوى در ديدار دست اندركاران برگزارى جشن هاى دهه كرامت:

پرداختن به سيره رضوى، انسجام ملى را تحكيم مى بخشد
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

بهره مندى مبتاليان به نارسايى هاى قلبى- تنفسى از دستگاه ECMO در بيمارستان رضوى   آستان: مديرعامل بيمارستان فوق تخصصى رضوى از راه اندازى دستگاه ECMO (اكسيژناسيون غشايى 
برون پيكرى) براى بهره مندى مبتاليان به نارسايى هاى قلبى- تنفسى در آينده اى نزديك خبر داد. رضا سعيدى گفت: بهره مندى از دستگاه ECMO در كشورهاى پيشرفته سال هاست با موفقيت ادامه دارد و در كشور ما 

نيز در سه مركز در پايتخت در حال انجام است و از آنجا كه نيازهاى فراوان در شرق كشور به راه اندازى اين دستگاه مشاهده شده است، در حال بررسى علمى و تجهيزاتى براى راه اندازى آن هستيم.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
همزمان با دهه كرامت

11 كشور ميزبان گروه هاى نمايشى و هنرى
 آستان قدس رضوى مى شوند

آستان: به همت مركز امور بين الملل 
آســتان قدس رضوى در 11 كشــور 
همزمــان با دهه كرامــت هفته هاى 

فرهنگ رضوى برگزار مى شود.
معاون مركز امور بين الملل آســتان 
قدس رضوى، زبــان هنر را يك زبان 
بين المللى دانست و گفت: هنر جايگاه 
ويژه اى دارد و بــراى اينكه در ترويج 

فرهنگ رضوى كار متفاوتى در كشورهاى اروپايى انجام شود، اين كار را در قالب زبان 
هنر به اين كشورها ارائه مى دهيم.

سيدجواد جعفرى با اشاره به برنامه هنرى «هفته هاى فرهنگ رضوى» گفت: مجمع 
تشــكل هاى بين المللى مســئوليت اجراى اين برنامه را عهده دار است، مركز امور 
بين الملل نقش ســتادى و نظارت بر اجراى برگزارى هفته هاى فرهنگ رضوى را بر 
عهده دارد. وى با اعالم اينكه اين برنامه براى نخستين بار در دهه كرامت پيش بينى 
شده است، عنوان كرد: 11 كشور همزمان با دهه كرامت ميزبان گروه هاى نمايشى و 

هنرى آستان قدس رضوى مى شوند.
جعفرى ادامه داد: هنرمندان تذهيب كار و خوشنويس به اين چند كشور اعزام مى شوند 
و در آنجا آثار هنرى توليد شده از قبل را به صورت تابلو به نمايش خواهند گذاشت 
و قرار اســت به صورت زنده كارگاه آموزشــى داشته باشند تا بازديدكنندگان از اين 
هنرها استفاده كنند. وى با اشاره به اينكه 11 كشور را به دو دسته تقسيم كرده ايم، 
خاطرنشان كرد: روسيه، اندونزى، لبنان، تانزانيا، هندوستان و بوسنى 6 كشورى هستند 
كه هنرمندان ايرانى به اين كشورها اعزام خواهند شد، اما اين برنامه را در كشورهاى 
سوريه، پاكستان، آلمان، عراق و افغانستان با استفاده از ظرفيت تشكل هاى مردمى و 

بومى همان كشورها اجرايى خواهيم كرد.

با حضور كتابداران آستان  قدس  رضوى
زنگ كتاب در جمع پسران محله پنجتن به صدا درآمد

آستان: كتابداران آستان قدس رضوى 
در هشتمين دورهمى زنگ كتاب، اين 
يــار مهربان را به جمــع 150 نفر از 
نوجوانان پسر در مؤسسه بيت المهدى 

محله پنجتن مشهد بردند. 
جمعــى از كتابداران و كارشناســان 
كتابخانه مركزى آستان  قدس  رضوى 
در قالب طرح «زنگ كتاب» و به منظور 

ترويج فرهنگ مطالعه در ميان نوجوانان در مؤسسه قرآنى بيت المهدى محله پنجتن 
حاضر شدند و به معرفى و خوانش شــمارى از كتاب هاى برتر براى اين گروه سنى 
پرداختند. رئيس اداره كتابخانه عمومى آستان  قدس  رضوى در اين باره بيان كرد: در 
اين جمع بيش از 150 نفر از پسران حضور داشتند كه قصه گويى و معرفى كتاب از 

برنامه هاى اجرا شده براى آنان بود.
محمد مشايخى تصريح كرد: كتاب «تن تن و سندباد» با موضوع تهاجم فرهنگى و به 
نويسندگى محمد ميركيانى از كتاب هاى معرفى شده در اين برنامه بود كه حكايت 
تقابل دو شخصيت تن تن و سندباد به نمايندگى از دو فرهنگ غرب و شرق را روايت 
مى كند. وى با بيان اينكه مؤسسه قرآنى بيت المهدى 8000 كتاب با موضوعات مختلف 
را در اختيار دارد، خاطرنشــان كرد: تاالر اينترنت، نرم افزار و كتابخانه ديجيتال اين 

مؤسسه نيز با همكارى كتابخانه آستان  قدس  رضوى راه اندازى شده است.
وى يادآور شــد: اين زنگ كتاب پيش از اين نيز در سه جلسه مجزا براى دختران و 

مادران اين مؤسسه اجرا شده است.
گفتنى است؛ طرح زنگ كتاب با هدف ترويج فرهنگ مطالعه از ابتداى سال جارى از 
سوى كتابخانه مركزى آستان  قدس  رضوى در مراكزى نظير مركز توان يابان، مدارس 

و مؤسسات متقاضى براى گروه هاى مختلف سنى اجرا شده است.

خـــبر

 قدس/ محمدحسين مروج كاشانى  جشن هاى 
امام  دلباختگان  براى  عيدى  خورشيد  سايه  زير 

رضا(ع) در سراسر كشور و جهان است.
مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى در 
نشست خبرى اعالم برنامه هاى جشن هاى زير سايه 
خورشيد و در جمع اهالى و اصحاب رسانه با بيان اين 
مطلب افزود: جشن هاى زيرسايه خورشيد هم اكنون 
پس از گذشت يك دهه از برپايى آن به لطف الهى 
و عنايات امام هشــتم حضرت رضــا(ع) به عنوان 
بزرگ تريــن عمليات مردمى و فرهنگى در داخل و 

خارج از كشور مطرح است.
مجتبى مختارى ادامه داد: زير سايه خورشيد تنها 
يك حركت نمادين تبليغى و حضور در نقاط مختلف 
كشور و در خارج از كشور نيست، بلكه يك حركت 
معنوى هدف دار در زمينه ترويــج موضوع زيارت، 
نشر و گسترش سيره رضوى و ابراز عشق و ارادت و 
مودت دلباختگان حضرت ثامن الحجج(ع) به ساحت 
پاك و مقدس آن حضرت به بهانه حضور كاروان هاى 

رضوى در ايام دهه كرامت است.
وى تصريح كرد: زير سايه خورشيد، حركت نمادين 
مردمى و فرهنگــى از جنس ابراز ارادت و عالقه به 
ساحت مقدس امام رئوف حضرت رضا(ع) است كه 
متعلق به هيچ گروه، حزب، دستگاه، مؤسسه و نهاد 
و شــخص و شخصيتى نيست بلكه متعلق به همه 
ارادتمندان به ســاحت مقدس امام هشتم(ع) از هر 
ديــن و مذهب و فرقه حتى در بين اديان و مذاهب 

غيراسالمى و غيرشيعى و... مى باشد.

 زيرسايه خورشيد يك الگوى عملى است
مديرعامــل اين مؤسســه در بيــان خصوصيات 
جشن هاى زير سايه خورشيد اظهار داشت: زير سايه 
خورشيد به عنوان يك الگوى عملى در فعاليت هاى 
زندگى بر اساس حضور مردم و تشكل هاى مردمى 
است به گونه اى كه همه دستگاه هاى اجرايى دولتى، 
حكومتى و حاكميتى در اين حركت مردمى، تمام 
ظرفيت و امكانات و اســتعداد خــود را در اختيار 
تشــكل هاى مردمى جهت اجراى هر چه بهتر اين 
حركت معنوى، فرهنگى و مردم محور قرار مى دهند.
مختارى تصريح كرد: در جريان حضور كاروان هاى 
رضوى و برگزارى جشــن هاى زير سايه خورشيد 
شاهد حضور خيل انبوه و بى نظير مردم و دلباختگان 
ساحت مقدس امام رضا(ع) در شهرها، شهرستان ها، 
دهستان ها، روستاها، بخش ها و... در داخل و خارج از 

كشور هستيم كه در طول سال كمتر صحنه اى با اين 
عظمت و با اين شور و حال از نظر اجتماعات مردمى 

و حضور گروه هاى مختلف مردم را شاهد هستيم.
وى بــا اشــاره به مزيت هــا و خصوصيــات ديگر 
برنامه هاى زير سايه خورشيد يادآور شد: جشن هاى 
مردمى و بين المللى زير سايه خورشيد دو خدمت 
بــا ارزش را براى محبان و ارادتمندان و عاشــقان 
حضرت على بن موسى الرضا(ع) به ارمغان مى آورد.

مختارى گفت: زيــارت از راه دور امام رضا(ع) براى 
همه كســانى كه به هر دليلى نتوانسته اند در دهه 
كرامت توفيق حضور در شهر مقدس مشهد و زيارت 
مضجع شريف رضوى را داشته باشند و ايجاد حس 
معنوى و بســيار با ارزش مورد توجه واقع شدن از 

سوى امام رئوف حضرت رضا(ع) به عنوان دو خدمت 
با ارزش در جشن هاى زيرسايه خورشيد است.

 ايجاد شور و نشاط، افزايش امنيت عمومى
مختارى در بيان هدف كلى از اجراى جشــن هاى 
مردمى و بين المللى زير سايه خورشيد تأكيد كرد: 
فرهنگ سازى اميد و شــادابى ملى، زمينه سازى 
گسترش و نشــر ارادت و محبت به آستان مقدس 
ائمه اطهار(ع) و معارف ناب اسالمى، توجه به سنت 
و سيره رضوى با بهره مندى از ظرفيت هاى آستان 
قدس رضوى، مشــاركت نهادهاى ملى و استانى و 
ترغيب و حمايت از حركت هاى مردمى و... از جمله 
مواردى است كه در هدف كلى از اجراى اين جشن ها 

مورد توجه قرار گرفته است.
وى با بيان اينكه تجربه ســال هاى گذشــته نشان 
داده كه حضور كاروان هاى رضوى به نام تشكيالت 
منتســب به بارگاه ملكوتى حضرت رضا(ع) در ايام 
دهه كرامت در شهرســتان ها، استان ها، شهرها و... 
موجب اتحاد، وحدت، همدلى و همبستگى بيشتر 
اجتماعى در بين افراد و اقوام و گروه ها و تشكل هاى 
مختلف با هر ســليقه و نگرشى، حول محور پرچم 
متبرك رضوى و به نام امام هشتم(ع) گرديده است، 
اظهار داشت: بســيار شاهد بوده ايم كه در ايام دهه 
كرامــت و با ورود كاروان هاى رضوى به اســتان ها، 
شهرها، شهرستان ها، بخش ها، روستاها و... بسيارى 
از اختالف ها و تفاوت هاى نگرشى و اختالف ساليق 
گروه هاى اقوام و قوميت ها و مذاهب گوناگون كنار 
گذاشته شده و همه افراد و گروه ها به عشق و ارادت 
به حضرت رضا(ع) حــول محور وحدت و اتحاد در 
زير سايه الطاف آن حضرت جمع شده اند و اين خود 
عالوه بر ايجاد وحدت و اتحاد، شور و نشاط و شادابى، 
موجب افزايش ضريب امنيت عمومى و اســتحكام 
بيشتر بين قوميت ها و مذاهب و گروه هاى مختلف 
به اعتراف و اذعان مسئوالن دستگاه هاى ذى ربط در 

بحث ايجاد امنيت در سطح كشور 
گرديده است.

مختارى عنوان كرد: امام رضا(ع) 
و عشــق و عالقه به آن حضرت 
تنها متعلق به شيعيان و مسلمانان 
نيست، بلكه بســيارى از افراد و 
قوميت هــا و مذاهــب گوناگون 
از جمله، اهل تســنن، يهوديان، 
مســيحيان، علوى هــا، بوداييان 
و... در ايــام دهه كرامت و حضور 
كاروان هاى زير ســايه خورشيد 
به عشــق و عالقه بــه حضرت 
ثامن الحجج(ع) و ابــراز ارادت و 
احترام بــه پرچم متبرك رضوى 
حتى در بســيارى از كشورهاى 
جهان به استقبال از كاروان هاى 

رضوى آمده و به ابراز احساسات مى پردازند.

 زير سايه خورشيد، فارغ از دولت هاست
مختــارى در بيان ديگــر خصوصيــات برگزارى 
جشن هاى مردمى و بين المللى زير سايه خورشيد 
تأكيد كرد: همچنان كه اشــاره شــد اين جشن ها 

متعلق به همه ارادتمندان و دلباختگان به ساحت 
مقدس حضرت رضا(ع) است و فارغ از هرگونه تشكل 
و گرايش سياسى در دولت ها و حكومت ها به عموم 
جامعه و ارادتمندان و عاشقان مكتب اهل بيت(ع) در 

سراسر كشور و در خارج از كشور توجه دارد.
مديرعامل اين مؤسسه با بيان اينكه مؤسسه جوانان 
آســتان قدس رضوى و ستاد مركزى برگزارى اين 
جشن ها در شهر مقدس مشهد برنامه ريزى و نحوه 
اجراى جشن هاى زير سايه خورشيد در استان ها و 
شهرستان ها را به ستاد و تشكل هاى ميزبان مردمى 
در استان ها و شهرستان ها كه همكار شبكه جوانان 
رضوى هستند واگذار نموده است، بيان كرد: ما در 
مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى نقش حمايتى 
(حمايت محتوايى) از برنامه هاى زير سايه خورشيد 
در استان ها و شهرســتان ها را داريم و نحوه اجرا و 
بــه اصطالح ســين برنامه و ريــز جزئيات حضور 
كاروان هاى رضوى در استان ها و شهرستان ها را به 

تشكل هاى ميزبان مردمى واگذار كرده ايم.
در اين نشست خبرى همچنين با حضور مديرعامل 
مؤسســه جوانان آســتان قدس رضوى و اهالى و 
اصحاب رســانه از چندين محصول تهيه شده ويژه 
جشن هاى زير سايه خورشيد جهت 
ارســال به استان ها و شهرستان ها 

رونمايى شد.
پارچه سبز متبرك مضجع شريف 
رضوى به همراه يك دعاى خاص، 
حرز امــام رضا(ع) (ويژه مخاطبان 
خاص از قبيل كودكان، جانبازان، 
رزمندگان و مجاهدان)، بسته هاى 
نبات و نمك متبرك رضوى، گالب 
معطر از محصوالت شــهر كاشان 
و توجه بــه كاالى ايرانى (به جاى 
اســتفاده از عطرهاى خارجى)، دو 
كتاب بر مبناى نصايح و سفارشات 
امام رضا(ع) جهت رسيدن به خدا 
و توحيد واقعى به نام هاى ســبك 
شــمارگان  (در  توحيدى  زندگى 
حدود 60 هزار جلــد) و توحيد؛ داروى دردها ويژه 
مخاطبان جوان و دانشگاهى (با شمارگان 100 هزار 
جلد)، بسته هاى گل خشك شده فوق ضريح مطهر 
امام رضا(ع) (جهت توزيع در جشن هاى دخترانه در 
ايام دهه كرامت) و... از جمله محصوالتى بود كه در 

اين مراسم از آن ها رونمايى شد.

مديرعامل مؤسسه جوانان آستان قدس رضوى در نشست خبرى:

زير سايه خورشيد عيدانه ارادتمندان امام رضا در سطح جهان است

جشن هاى زيرسايه 
خورشيد هم اكنون 

پس از گذشت 
يك دهه از برپايى 
آن به لطف الهى و 

عنايات امام هشتم 
حضرت رضا(ع) به 
عنوان بزرگ ترين 
عمليات مردمى و 
فرهنگى در داخل 

و خارج از كشور 
مطرح است

بــــــــرش

به همت مركز امور بين الملل 
 كشــور 
همزمــان با دهه كرامــت هفته هاى 

معاون مركز امور بين الملل آســتان 
قدس رضوى، زبــان هنر را يك زبان 
بين المللى دانست و گفت: هنر جايگاه 
ويژه اى دارد و بــراى اينكه در ترويج 

كتابداران آستان قدس رضوى 
در هشتمين دورهمى زنگ كتاب، اين 
 نفر از 
نوجوانان پسر در مؤسسه بيت المهدى 

جمعــى از كتابداران و كارشناســان 
كتابخانه مركزى آستان  قدس  رضوى 
در قالب طرح «زنگ كتاب» و به منظور 

زير سايه خورشيد به روايت آمار و ارقام
  اولين دوره سال 1386، يازدهمين دوره سال 1397.

  تعداد شهرستان هاى ميزبان در سال جارى: 420 شهرستان در كشور.
 تعداد كشورهاى ميزبان در سال جارى: 15 كشور مختلف جهان.

 2000 تشكل همكار ميزبان و 20 هزار نوجوان و جوان رضوى عضو شبكه جوانان رضوى.
 اجراى 9000 عمليات فرهنگى و مردمى در كشور به عنوان بزرگ ترين عمليات مردمى و فرهنگى.

 تعداد 75 كاروان رضوى (شــامل خدمه حرم مطهر، مبلغان روحانــى، قاريان و مداحان و فعاالن 
فرهنگى) در مجموع به تعداد 300 نفر در داخل كشور.

 تعداد 14 كاروان رضوى به تعداد 50 نفر جهت كاروان هاى رضوى اعزام به كشورهاى مختلف جهان.
 تهيه 3 ميليون بسته و محصوالت فرهنگى و متبرك جهت توزيع در جشن ها.

 850 منطقه روستايى، عشايرى و نقطه صفر مرزى جهت حضور كاروان هاى رضوى.
 براى اولين مرتبه ايجاد نمايشگاه تخصصى عكس و پوستر مرتبط با حضرت رضا(ع) در دهه كرامت 
سال جارى در مقر سازمان ملل متحد در كشور هلند و مقر اتحاديه اروپا در كشور بلژيك و در برخى از 

كشورهاى اروپاى شرقى از جمله صربستان، آلبانى و بوسنى
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  پنجشنبه 21 تير 1397  28 شوال 1439 12 جوالى 2018  سال سى و يكم  شماره 8730    

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

نرخ سودبانكى دردوراهى كاهش يا افزايش  صداوسيما: قائم مقام بانك مركزى از احتمال بازنگرى نرخ سود سپرده ها خبر داد و گفت: بررسى متغيرهاى پولى و بخصوص نرخ هاى سود از اولويت هاى 
مطالعاتى و سياست گذارى بانك مركزى است. اكبر كميجانى درباره احتمال تغيير نرخ سود بانكى، افزود: با مطالعاتى كه در جريان است نرخ هاى سود بانكى مورد بازنگرى قرار خواهد گرفت. وى تصريح كرد: البته 

بررسى متغييرهاى پولى و بخصوص نرخ هاى سود همواره از اولويت هاى مطالعاتى و سياست گذارى بانك مركزى است و بنا به شرايط در اين باره تصميم گيرى خواهد شد.

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i rتوتال ايران را ترك كرد
صداوســيما:مديرعامل شركت توتال 
گفت: اين شــركت به دليل نبود امكان 
معافيــت از تحريم هــاى جديد دولت 
آمريكا، از طرح پارس جنوبى ايران خارج 

مى شود.
پاتريك پويــان، با تأكيد  بــر اينكه راه 
ديگرى جز خروج از اين پروژه نداشــته 
است، گفت: شما نمى توانيد بدون دسترسى به سيستم مالى آمريكا در 130 كشور 
جهان فعاليت داشته باشيد؛ بنابراين در حقيقت ما قوانين آمريكا را اجرا مى كنيم 

و مجبوريم ايران را ترك كنيم.
وى افزود: توتال به دليل خروج از طرح توسعه فاز 11 ميدان گازى پارس جنوبى 

در خليج فارس 40 ميليون دالر متضرر شده است.

رئيس سازمان صنعت ومعدن استان تهران:
خسارت مردم ازناحيه گران فروشى  موبايل و خودرو 

جبران مى شود
اقتصاد: رئيس سازمان صنعت، معدن 
و تجــارت اســتان تهران از تشــكيل 
كميته هايى براى بررســى گران فروشى 
از سوى شــركت هاى دريافت كننده ارز 
دولتى مانند خــودرو و موبايل خبر داد 
و اعالم كرد: خســارت مــردم از محل 
جريمه متخلفان جبران مى شود؛ بنابراين 
معترضان به ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه كنند و در 

سامانه 124 اعالم گزارش كنند.
يداهللا صادقى اظهار كرد: قطعاً با متخلفان و گران فروشــان برخورد خواهد شد و 
حداقل دو برابر مبلغ گران فروشــى از آن ها به عنوان جريمه دريافت و به خزانه 
دولت واريز مى شود. از سوى ديگر نيز خسارت خريداران و مردمى كه از اين بابت 
زيان ديده اند، جبران خواهد شد. بنابراين از مردم مى خواهيم كه با سامانه 124 
يا وزارت صنعت، معدن و تجارت استان تهران تماس گرفته و نسبت به جبران 

خسارت شان اقدام كنند.
اين مقام مسئول همچنين به وضعيت بازار خودرو اشاره كرد و گفت: در زمينه 
اتومبيل نيز كميته اى را در ســطح استان تهران فعال كرديم و تمامى شكايات 
مربوط به اين حوزه را در سراسر كشور مورد بررسى قرار داديم كه نهايتاً 3700 
پرونده تشكيل شد و 2700 پرونده را در اين ميان به صورت قطعى بررسى كرديم. 
در بررسى هاى انجام شده مشخص شد كه عدم ايفاى تعهد و گران فروشى عمده 
تخلفات در پرونده هاى ارزيابى شده بوده و تمامى اين موارد به تعزيرات حكومتى 
براى برخورد معرفى شــده است. همچنين مابقى پرونده ها نيز در حال بررسى 
و پيگيــرى قرار دارد و روزانه حــدود 150 پرونده به تعزيرات حكومتى معرفى 
مى شود. وى از دستور ويژه رئيس جمهور براى ذخيره سازى كاال و تامين مايحتاج 
ضرورى مردم خبر داد و گفت: ارز پتروشيمى ها با پيمان سپارى، به سمت توليد 

هدايت مى شود.

معاون وزير رفاه:
33 درصد جامعه ايران درفقر نسبى به سرمى برند

فارس:معاون وزير رفاه گفت: به اعتقاد 
نهادهاى جهانى شمار افرادى كه فقيران 
مطلق هستند در ايران چهار درصد كل 
جمعيت است، اما به باور ما اين رقم دو 
درصد اســت؛ يعنــى دو درصد (حدود 
1/6 ميليون نفر) هستند كه درآمدشان 

تكافوى خريد غذا را نمى كند.
احمد ميدرى در مــورد فقر در ايران و 
شــمار فقرا گفت: گروهى افراد هســتند كه به فقر نسبى مبتال هستند و آن ها 
درآمدشــان به اندازه اى نيست كه حداقل هاى بهداشت و درمان، آموزش و ساير 
امرزير بنايى را بتوانند خريدارى كنند. حداكثر عددى كه من شنيده ام اين است 

كه اين گروه 33 درصد كل جامعه ايرانى است.

60 درصد ارز پتروشيمى در سامانه نيما عرضه نشد 
تسنيم: در حالى كه بررسى آمارهاى گمرك ايران نشان مى دهد تا پايان خرداد 
ماه 3/5 ميليارد دالر محصوالت پتروشيمى صادر شده، تنها 1/5 ميليارد دالر از 

ارز پتروشيمى در سامانه نيما عرضه شده است.
عرضه 1/5 ميليارد دالر ارز پتروشيمى در سامانه نيما در حالى رخ داده است كه 
تا پايان خرداد ماه 3/5 ميليارد دالر انواع محصوالت پتروشــيمى از كشور صادر 
شــده است. به اين ترتيب فقط 42 درصد ارز پتروشيمى در سامانه نيما عرضه 
شــده و مشخص نيست چرا 60 درصد درآمد ارزى ناشى از صادرات پتروشيمى 

در نيما عرضه نشده است. 

فعاليت غيرمجاز دو مؤسسه  اعتبارى
مهر:بانــك مركزى هشــدارداد: واحد 
اعتبــارى شــركت تعاونى روســتايى 
شــباهنگ شــهريار و «واحد اعتبارى 
شركت تعاونى روستايى انقالب شهريار» 
بدون اخذ مجــوز از بانك مركزى و به 
صورت غيرقانونــى مبادرت به عمليات 

بانكى كرده اند.
از اين رو ضرورى است هموطنان عزيز به منظور جلوگيرى از به مخاطره افتادن 
اموال خود، با در نظر داشتن غيرقانونى بودن انجام عمليات بانكى توسط دو واحد 

اعتبارى مذكور، از سپردن دارايى هاى خود به آن خوددارى كنند.

ذره بين

است، گفت: شما نمى توانيد بدون دسترسى به سيستم مالى آمريكا در 

معترضان به ســازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران مراجعه كنند و در 

از اين رو ضرورى است هموطنان عزيز به منظور جلوگيرى از به مخاطره افتادن 

 اقتصــاد  طى چند روز گذشــته و در 
حالــى كه خبر صــدور كارت هاى جديد 
هوشمند ســوخت در رسانه ها مطرح بود، 
سيدمحمدرضا موســوى خواه، مديرعامل 
شركت ملى پخش فراورده هاى نفتى ايران 
با اعالم رونمايــى از كارتخوان هاى جديد 
عرضه ســوخت با قابليت پرداخت لحظه 

مهر تأييد ى بر اين اخبار زد. 
بر اساس اعالم رسمى شركت ملى پخش 
فراورده هــاى نفتى ايــران، از 15 تيرماه 
تجهيزات نسل جديد كارتخوان هاى عرضه 
ســوخت در برخى جايگاه ها نصب شده و 
عمليات اجرايى ايــن كارت ها به صورت 

آزمايشى آغاز شده است.
به گفته مسئوالن اجرايى، اين طرح با چند 
هدف از جمله افزايش سطح رفاه مردم و 
ارائه خدمات مطلوب به آن ها با استفاده از 
فناورى هاى روز دنيا، تسهيل تبادالت مالى 
100 ميليارد تومانى از محل سوختگيرى 
در جايگاه هــا و پرداخت ســريع هزينه 
طريــق  از  ســوخت گيرى 
ايــن ســامانه الكترونيكى، 
صرفه جويــى 20ميليــارد 
تومانــى در هزينه نگهدارى 
سامانه هاى الكترونيكى، رصد 
دقيق مصرف بنزين در كشور 

و... است.  
بنا بر اظهارات موسوى خواه 
بســيارى از مردم تاكنون از 
جايگاه داران  سوخت  كارت 
براى ســوختگيرى استفاده 
اعتراض هاى  و  مى كردنــد 
زيادى از سوى مشتريان در 
اين خصوص وجود داشــته 
كه استفاده از كارت سوخت 
شــخصى ســبب مى شود 
كاهش  اعتراض ها  ميــزان 
يابد و از سويى شركت ملى 
نفتى  فراورده هــاى  پخش 
مقدارمصــرف و نوع مصرف ســوخت را 

بخوبى مديريت كند.
كارت هوشمند ســوخت براى نخستين 
بار با ســهميه بندى سوخت از تيرماه 86 
تا خــرداد 94 مورداســتفاده قرار گرفت؛ 
به گفته برخى كارشناســان حوزه انرژى 
از جملــه اســداهللا قره خانى ســخنگوى 
كميســيون انرژى مجلس در گذشته به 
دليل تحريم ها و افزايش توليد خودروها، 
توليد متناسب با تقاضا نبود و براى اينكه 
توزيع عادالنه داشــته باشيم و مصرف را 
كاهش دهيم،كارت ســوخت مورد توجه 

قرار گرفت.
به اعتقــاد وى، كارت ســوخت در زمان 
خــودش مؤثر  و نجات بخش بود و پس از 
آنكه از طريق كارت سوخت عرضه و تقاضا 
باالنس شد به نوعى كارت سوخت خاصيت 

خود را از دست داد.

 صدور كارت سوخت 
با اهداف نامشخص 

اين در حالى است كه كارشناسان معتقدند 
دولت از صدور كارت هاى جديد چند هدف 
را دنبال مى كند كه انتقادهايى به آن وارد 
است. اول اين كه اكنون بنزين تك نرخى 
اســت و طرح كارت هاى سوخت با هدف 
سهميه بندى بنزين در سال 86 پايه ريزى 
شــد و چنانچه دولت دوباره به اين نتيجه 
برسد كه سهميه بندى بنزين عملياتى شود 
اين كار توجيه خواهد داشــت. دوم بحث 
رصد مصرف ســوخت در كشور است كه 

هم اكنون اطالعات روزانه جايگاه ها(حتى 
وميزان  قديمى ســوخت)  جايگاه هــاى 
مصرف به طور دقيق در كشــور وبه طور 
خاص شــركت ملى پخــش فراورده هاى 
نفتى ايران ثبت مى شود. سومين مسئله 
مقابله با قاچاق ســوخت است كه ميزان 
مصــرف بنزين يك خــودرو در روز قابل 
ثبت و رهگيرى است وبه راحتى مى توان 
افزايش تقاضا براى بنزين از ســوى افراد 
را به صــورت ميدانى از طريق جايگاه ها، 

وسيستمى ثبت، پيگيرى و بررسى كرد. 
مورد چهــارم افزايش هزينه هاى مردم در 
صورت صدور مجدد كارت هاى شــخصى 
هوشمند ســوخت است كه اگر اين اتفاق 
رخ دهــد موجب اتالف وقت مردم وايجاد 
صف هاى طوالنــى در دفاتر پيشــخوان 
براى مراحل صدور كارت اســت. اين در 
حالى اســت كه با توجه به عدم استفاده 
از كارت هاى قبلى ســوخت، مفقود شدن 
بخشى از اين كارت ها كه در دست مردم 

بوده ويا انقضاى زمان آن، در طرح جديد 
مردم متحمل هزينه هايى خواهند شد. 

بر اســاس آمارهاى موجود، از ســال 86 
تاكنون بيش از 20 ميليون كارت سوخت 
صادر شده كه براى هر كدام از آن ها مبلغ 
180 هزار ريال هزينه شــده كه 80 هزار 
ريال وجه صدور كارت ســوخت توســط 
مردم پرداخت و مابقــى را دولت متقبل 
شده است. در همين راستا مجموع اقدامات 
انجام شده به همراه تجهيز جايگاه ها براى 
به كارگيرى كارت ســوخت، بر روى هم 
3528 ميليــارد ريال هزينــه را به دوش 

كشور گذاشت.
 كارشناسان اقتصادى معتقدند در صورتى 
كه مشــكالت طــرح كارت ســوخت در 
دوره اجرا ماننــد هزينه هاى اجراى طرح، 
قاچاق ســوخت به خارج از كشــور، عدم 
نظارت مؤثر در كيفيت بنزين عرضه شده، 
رانت هاى ايجاد شــده در چرخه واردات و 
عرضه سوخت و... برطرف شود مى توانيم 
شاهد تحول در طرح جديد كارتخوان هاى 
سوخت باشــيم در غير اين صورت مجدد 
شاهد هزينه هاى سرباز براى دولت ومردم 

خواهيم بود. 
 بررســى ها نيز نشــان مى دهد در زمان 
اجراى طرح كارت هاى هوشمند سوخت 
مصرف بنزين در ســال 86(سال اجراى 
طرح) در حــدود 70ميليــون ليتر بوده 
امــا ميزان مصرف روزانه بنزين در ســال 

93ركورد زده وبه 86 ميليون ليتر در روز 
رســيده كه اين مسائل  نشان مى دهد اين 
طرح در اهــداف واجرا كه همان مديريت 
مصرف وكاهش مصرف سوخت مى باشد 
داراى ايرادات ســاختارى اســت كه بايد 

بررسى، بازبينى واصالح شود. 
موضــوع جالب تــر اين كه پــس از تك 
نرخى شدن بنزين(1000تومانى) وايجاد 
فضاى آرام پيرامون اين مســئله در سال 
96 مصرف بنزين كشور به 80 ميليون و 
200 هزار ليتر رسيده كه نسبت به سال 
ماقبل توقف طرح سهيمه بندى سال (93) 
كاهش حدود هشت درصدى داشته است.

 هزينه هاى سربار
يــك عضو كميســيون انــرژى مجلس 
بــا بيان ايــن كه بحث رفتــن ويا ماندن 
كارت هاى ســوخت يكى از مسائل  مطرح 
در مجلس است، درباره راه اندازى سامانه 
كارتخوان هاى جديد سوخت، اظهارداشت: 

به طور كلى براى ســامانه كارت سوخت 
در يك مقطع هزينه و وقت بااليى صرف 
شده است كه در اين سامانه همه اطالعات 
از نوع مصرف تــا اطالعات ديگر خودرو و 
ميزان مصــرف را به روز اطالع رســانى 
مى كرد. غالمرضا شــرفى با اشاره به اين 
كه به همين علت با حذف كارت سوخت 
مخالفت شد، تصريح كرد: اما اين كه سامانه 
جديد مى تواند مزايايى بيشــتر وكارايى 
باالترى داشــته باشــد محل بحث است. 
وى افزود: از ســويى نكته ديگر اين است 
كه راه اندازى سامانه جديد و صدور كارت 
ســوخت هاى جديد بنابــر برخى مصالح 
مانند سهميه بندى كارايى پيدا مى كند كه 
البته اين نيز به تصميم مسئوالن مربوط 
وكار كارشناسى گسترده در اين خصوص 
برمى گردد. وى اظهارداشت: به طور كلى 
اگر بخواهيم بنزين سهميه بندى شود ويا 
به طور كلى جلوى قاچاق آن گرفته شود 
اين سيستم كاركرد پيدا مى كند كه اهداف 
اصلى اين مسئله نيز سهميه بندى وكسب 
اطالعات در خصوص ميزان مصرف بنزين 

و مديريت آن بوده است.  
وى بــا اشــاره به دغدغــه جديد مردم 
از صدور كارت هاى ســوخت شــخصى 
به صف هاى طوالنى  وبازگشــت  جديد 
پيشخوان ها نيز اظهارداشت: برنامه ريزى 
در خصوص نحوه اســتفاده از كارت هاى 
قبلى ويــا هزينه هــاى احتمالى صدور 

كارت هــاى جديد برعهده دولت اســت 
ودستگاه هاى متولى امر بايد به گونه اى 
برنامــه ريزى وتصميم گيــرى كنند تا 
مجدد مــردم متحمل هزينه هاى جديد 

در اين خصوص نشوند. 
عضو كميســيون انرژى مجلس شــوراى 
اســالمى در رابطه با راه اندازى ســامانه 
كارتخوان هاى جديد ســوخت مسئوالن 
اجرايى هم مواردى شــامل بررسى ميزان 
مصرف بنزين، مقابله با قاچاق ســوخت و 
مديريت مصرف را در نظر گرفته اند، تصريح 
كرد: اين سامانه جديد نبايد هزينه مجدد 
براى مردم داشته باشد واگر هم هزينه اى 
دارد، حداقــل هزينه را به همراه داشــته 
باشد به طورى كه در زندگى مردم تأثير ى 

نگذارد. 
كوروش كرم پــور حقيقى با بيان اين كه 
با راه اندازى اين ســامانه خيلى از نواقص 
سيســتم هاى قبلــى برطرف مى شــود، 
خاطرنشــان كرد: تمام ســعى وكوشش 
دســتگاه هاى اجرايى مربوط و مسئوالن 
در راه اندازى اين ســامانه وكارت سوخت 
بر اين اصل استوار بوده تا صرفه جويى در 
مصرف بنزين و كاهش مصرف به بهترين 
نحو انجام شود واز ســويى بتوانيم از اين 
كارت هاى ســوخت حداكثر اســتفاده را 

داشته باشيم. 
عضو كميســيون صنايع ومعادن مجلس 
با اشــاره به اين كه يكى از اهداف سامانه 
جديــد كنترل مصرف ســوخت اســت، 
اظهارداشت: در بخش ديگرى از اين مسئله 
ما بحث قاچاق سوخت از كشور را داريم كه 
با افزايش قيمت ارز اين مسئله تشديد شده 
وبايد از آن جلوگيرى كرد كه اين سامانه 
مصرف را در اين خصوص كنترل مى كند. 
عبداهللا رضيان با اشــاره بــه تحريم ها و 
احتمال محدوديت عرضه بنزين وارداتى 
خاطرنشان كرد: بيشتر دغدغه ما اين است 
كه با كنترل مصرف نگرانى واسترسى براى 
مــردم به وجود نيايد وصفى در پمپ هاى 
بنزين نداشته باشيم تا به عبارتى بنزين به 

سرنوشت دالر دچار نشود.
وى دربــاره هزينه هــاى احتمالــى براى 
استفاده از سامانه جديد با صدور كارت هاى 
سوخت جديد نيز تصريح كرد: نگاه مجلس 
اين است كه سامانه جديد هزينه اى براى 
مردم نداشته باشد وخود دولت عهده دار 
كار شود. درهمين حال مديرعامل شركت 
ملى پخش فراورده هاى نفتى با بيان اينكه 
كارت هاى سوخت جايگاه داران همچنان 
فعال اســت از مردم خواست از كارت هاى 

سوخت خودشان استفاده كنند.
محمدرضا موسوى خواه درعين حال تأكيد  
كرده اســت اجراى اين طرح به هيچ وجه 
در پرداختى مردم تغييرى ايجاد نمى كند.

با اين حال اين موضوع مطرح مى شود كه 
هدف پنهان اســتفاده از كارت هاى جديد 

هوشمند سوخت چيست؟
شــايد اظهارات عضو كميسيون انرژى در 

اين مورد راهگشا باشد.
هدايــت اهللا خادمى عضو كميســيون 
انــرژى مجلــس مى گويد: دولــت تا به 
امروز در خصوص ســهميه بندى بنزين 
تصميمــى نگرفتــه اســت و همه چيز 
بستگى به شــرايطى دارد كه در آينده 

ايجاد مى شود.
وى در ادامه گفت: امــكان دارد دوباره به 
سمت سهميه بندى بنزين برويم اما امروز 
هيچ مشــكل خاصى در اين زمينه وجود 

ندارد و تصميمى گرفته نشده است. 

كارشناسان به بهانه رونمايى از كارت هاى سوخت جديد مى گويند

بالتكليفى دولـت با كارت سوخت عرضه ريالى نفت در بورس، 
براى دورزدن تحريم ها

با توجه به وابســتگى شديد اقتصاد ايران به 
درآمدهاى نفتى و همچنين نزديك شــدن 
به زمان بازگشت تحريم هاى آمريكا در زمينه 
فروش نفت كشــورمان، بررسى راهكارهاى 
مقابله و كم اثر كردن اين تحريم ها از اهميت 

خاصى برخوردار است.
بررســى ها نشــان مى دهد با اجرايى شدن 
تحريــم  فروش نفــت ايــران در اوايل دهه 
90، صــادرات و در نهايــت توليد نفت خام 
كشورمان كاهش قابل توجهى پيدا كرد به 
گونه اى كه صادرات نفت ايران از دو ميليون 
و 200هزار بشــكه در روز بــه كمتر از يك 

ميليون بشكه در روز رسيد.
يكى از راهكارهاى اصلــى مقابله با تحريم 
فروش نفت، خروج از مدل سنتى فروش نفت 
ايران صرفاً با محوريت امور بين الملل شركت 
ملى نفت ايــران و اســتفاده از توان بخش 
غيردولتى در اين زمينه است. به صورت كلى، 
اين كار مى تواند به صورت مذاكره مستقيم و 

يا در بستر بورس صورت بگيرد. 
همزمان با اجرايى شدن تحريم فروش نفت 
در اوايــل دهــه 90، روش اول تا حدودى 
اجرايى شــد و موفقيت هايى هم كســب 
شــد، اما به دليل برخى نواقص ســازوكار 
فروش و قيمت گذارى غيرشفاف، فسادها و 
رانت هايى ايجاد  شــد كه ثمرات مثبت آن 
از جمله كمك به افزايش صادرات نفت خام 
و ميعانات گازى و همچنين تسهيل فرايند 
نقل و انتقال و استفاده از درآمدهاى حاصله را 
تحت الشعاع قرار داد. به نظر مى رسد بهترين 
روش استفاده از توان بخش غيردولتى براى 
بى اثر كردن تحريم فروش نفت ايران، فروش 
ريالى نفت به اين بخش در بستر بورس است، 
زيرا هم موجب خواهد شــد قيمتى بهينه و 
منطقى در يك فضاى رقابتى تعيين شود و 
هم از ايجاد فساد و رانت جلوگيرى مى كند. 
اين روش در ســال هاى 90 (براى صادرات ) 
و 93 (براى فروش داخلى) اجرايى شــد كه 
ناكام ماند. نبود پايبندى مســئوالن شركت 
ملى نفت ايران به سازوكار بورس در زمينه 
تعييــن قيمت و عملكرد ســختگيرانه اين 
شركت در زمينه نحوه پرداخت وجوه خريد 
نفت و...، عامل اصلى شكســت عرضه نفت 
در بــورس در آن دوره زمانى بود و ريشــه 
در نبود تمايل امور بين الملل شــركت ملى 
نفت ايران به از بين رفتن انحصار فروش نفت 
كشورمان در اين بخش از اين شركت داشت. 
اين موضوع در گــزارش مركز پژوهش هاى 
مجلس شوراى اسالمى درباره بورس نفت در 
مردادماه 91 هم مورد اشاره قرار گرفته است.
با وجــود اين، با توجه به بازگشــت تحريم 
فروش نفت در ماه هــاى آينده و همچنين 
تأكيد  چندين باره اسحاق جهانگيرى، معاون 
اول رئيــس جمهور بر عرضه نفت در بورس 
بــراى مقابله با اين تحريم ها، انتظار مى رود 
اين فضا تغيير كند. البته درنظر گرفتن برخى 
شرايط مانند عرضه محموله هاى كوچك و 
متوســط با دوره زمانى مشــخص، افزايش 
محل هاى تحويل محموله ها، افزايش سهم 
درآمدى شــركت ملى نفت از محل فروش 
نفت در بورس به بيش از 14/5 درصد، تسويه 
ريالى پول نفت فروخته شــده و همچنين 
تعيين قيمت پايه آن تا كف 90 درصد قيمت 
صادراتى، براى عرضه موفقيت آميز نفت در 

بورس انرژى ضرورى است. 
اميد است امور بين الملل شركت ملى نفت 
ايران با درك شرايط حساس كشور، همكارى 
مناســبى براى عرضه نفت در بورس داشته 
باشد تا شــاهد كم اثر شدن تبعات تحريم 
فروش نفت ايران با اســتفاده از توان بخش 

غيردولتى باشيم.

يادداشت

 پس از تك 
نرخى شدن 
بنزين(1000تومانى) 
وايجاد فضاى آرام 
پيرامون اين مسئله 
در سال 96 مصرف 
بنزين كشور به 
80 ميليون و 200 
هزار ليتر رسيده 
كه نسبت به سال 
ماقبل توقف طرح 
سهميه بندى سال 
(93) كاهش حدود 
هشت درصدى 
داشته است

بــــــــرش

مجتبى مرادى، كارشناس انرژى
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برای تأمین دارو در شــرایط تحریم، برنامه داریم ایســنا: وزیر بهداشت گفت: ســتاد تدابیر ویژه برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی در شرایط تحریم برنامه  دارد، درعین حال امیدواریم 
بتوانیم از ســوی بانک مرکزی و ســایر بانک های عامل، حمایت های کافی دریافت کنیم تا بخش دارو و تجهیزات با کمترین آســیب روبه رو شــود. دکتر هاشمی؛ افزود: ایران به شرایط سختی که ترامپ 

درنظر دارد، دچار نمی شود، اما در اینکه مردم، کودکان شیرخوار و افراد مسن و بیماران آسیب می بینند، تردیدی نیست و متأسفانه مدعیان حقوق بشر نیز سکوت کرده و فقط نظاره گرند. 
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با وجود خشکسالی های مداوم و طوالنی، برداشت بی رویه برای مصارف آب بر ادامه دارد

 د  کتر جمال یزد  انیتوسعه صنعت فوالد در اوج بحران آب!
کارشناس فرهنگ و ارتباطات

امیدسازان اجتماعی

قطعاً برای هر 
کارخانه فوالدی که 

بخواهد در استان 
اصفهان شکل 

بگیرد، به دلیل 
مشکل آب مجوزی 

صادر نمی شود

بــــــــرش

معاون بیمه ای سازمان تأمین اجتماعی عنوان کرد
رفع همپوشانی ۳ میلیون بیمه گر

مهر: معــاون بیمه ای ســازمان تأمین 
اجتماعــی از رفع همپوشــانی ســه 
میلیون بیمه شده میان سه صندوق و 
سازمان بیمه گر خبر داد و گفت: تعداد 
همپوشانی ها از ۶ میلیون به ۳ میلیون 
نفر رسیده است.  محمدحسن زدا تأکید 
کرد: در راســتای طرح رفع همپوشانی 

بیمه ای و شناســایی افرادی که همزمان در چند سازمان بیمه گر بیمه هستند، 
توانستیم در مدت کوتاهی بیش از ۳ میلیون همپوشانی را شناسایی کنیم.

وی با اشاره به اینکه تعداد همپوشانی ها بیش از ۶ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بود، 
در پاسخ به این پرسش که آیا بیمه شده می تواند به انتخاب خود یک دفترچه را 
حذف کند، گفت: خیر این امکان ندارد و باید بیمه شده اصلی صندوق یا سازمانی 

که هست باقی بماند و دفتر سازمان دیگر را تحویل دهد.

عضو هیئت رئیسه کمیسیون آموزش مجلس مطرح کرد
۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار صندلی خالی دانشگاه ها

خانه ملت: عضو هیئت رئیســه کمیسیون آموزش مجلس با بیان اینکه تعداد 
دانشــجوی افغان، پاکستانی و تاجیکی در کشور کم است، افزود: آن ها به جای 
انتخاب دانشگاه های ایران به ســمت تحصیل در دانشگاه های کشورهای دیگر 

گرایش پیدا کردند.
علیرضا سلیمی با انتقاد از سهم ناچیز ایران در جذب دانشجوی خارجی، گفت: 
براساس برنامه ششم توسعه باید ساالنه 15 هزار دانشجو و تا پایان برنامه 75 هزار 
دانشجوی خارجی جذب شود، اما متأسفانه در این زمینه بشدت عقب هستیم و 

هنوز سازوکارهای الزم برای تحقق این امر فراهم نشده است.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت:
شرایط برگزاری حج ۹۷ بهتر از سال گذشته است

مهر: حجــــت االسالم ســـــیدعلی 
قاضی عســکر؛ نماینــده ولی فقیــه در 
امور حج با اشــاره به وضعیت مناسب 
برپایــی حج ۹7گفت: مقدمــات اعزام 
حجاج فراهم شده و با تالش مسئوالن، 
شــاهد برقراری آرامــش در مجموعه 
دســت اندرکاران حوزه حج هســتیم و 

شــرایط نسبت به سال گذشته بهتر است.وی با اشاره به اینکه مسئله تأمین ارز 
هزینه های حج در روزهای اخیر دستاویز برخی مغرضان قرار گرفته است، تصریح 
کرد: پرداختن برخی رســانه های خارجی به این قضیه، این احســاس را تقویت 

می کند که عوامل بیرونی در دامن زدن به این قضیه دخالت دارند.
حجت االسالم قاضی عســکر تأکید کرد: نگران موج ها و اظهارنظرهای مغرضانه 

نباشید و با قاطعیت، درایت، همبستگی و اتحاد کارها را جلو ببرید.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس
دولت باید مطالبات فرهنگیان را سریع تر پرداخت کند

خانه ملت: عضو کمیســیون اجتماعی مجلس با انتقاد از پرداخت نشدن حق 
مرخصــی و هزینه ازدواج فرزندان فرهنگیان از ســوی دولت، گفت: دولت باید 

مطالبات فرهنگیان را هرچه  سریع تر پرداخت کند.
محمــد وحدتی هالن عنــوان کرد: آمــوزش و پرورش بــرای معلمانی که از 
مرخصی های خود اســتفاده نکرده اند رقمی را همزمان با پرداخت پاداش پایان 
خدمت به معلمان پرداخت می کند که البته در حال حاضر نه تنها اصل پاداش 

بلکه این حق مرخصی نیز از معلمان دریغ می شود.
وی یادآور شــد: همچنین آموزش و پرورش رقمی را برای تأمین هزینه ازدواج 
فرزندان فرهنگیان به آن ها اختصاص می دهد که با توجه به وضعیت نامســاعد 
اقتصادی بســیاری از افراد روی این رقم حســاب باز می کنند و فرزندان خود را 
تشویق به ازدواج می کنند؛ این در حالی است که این رقم نیز از سوی آموزش و 

پرورش پرداخت نمی شود.
وحدتی هالن در عین حال از قول مساعد نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه 
بــرای پرداخت معوقات معلمان خبر داد و اظهار امیدواری کرد که مطالبات این 

معلمان زحمتکش هرچه سریع تر پرداخت شود.

معاون اجتماعی سازمان برنامه و بودجه:
طرح تحول سالمت بدون مقدمات اجرا شد

ایرنا: معاون اجتماعی ســازمان برنامه 
و بودجــه گفت:  طرح تحول ســالمت 
چهــار مقدمه داشــت که اجرا نشــد. 
پزشک خانواده، سیستم ارجاع، پرونده  
الکترونیک سالمت و راهنماهای بالینی 
مقدمه شروع چنین  حرکت بزرگی بود 
که فراهم نشــد و یکی از کاستی ها در 

شــروع این برنامه بود.  سعید نمکی ادامه داد: طرح تحول سالمت، درمان محور 
شد و نه سالمت محور. متأسفانه پیشگیری محور نشد و  پزشک محور شد. بخش 

خصوصی لطمه دید و در طرح تحول سالمت به آن پرداخته نشد. 
وی اضافه کرد: حدود 5۰۰۰  میلیارد تومان برای پزشــک خانواده پرداخت شده 
است، اما وقتی دیدیم که در جای درستی هزینه نمی شود، ترمز آن کشیده شد. 
از طرفی این  قول نیز داده شد که اگر این فعالیت به درستی انجام شود، بودجه 

مورد نیاز تأمین و پرداخت شود. 

رئیس انجمن پزشکان عمومی: 
نیمی از پزشکان عمومی 

به کارهایی جز طبابت می پردازند
ایرنا: رئیس انجمن پزشــکان عمومی گفت: از جمعیت 8۰ هزار نفری پزشکان 
عمومی کشــور، 4۰ هزار نفر به کارهای دیگــر  می پردازند و از طرفی چرخه پر 
شتاب و معیوب تربیت پزشک نیز ادامه دارد.  پزشکان عمومی برای تأمین معیشت 
به سراغ زیبایی، درمان اعتیاد و طب کار می روند. عباس کامیابی افزود: در حال 

حاضر بسیاری از پزشکان ایرانی در حال مهاجرت به کشورهای دیگر  هستند. 
ده ها میلیون تومان برای تربیت پزشک عمومی هزینه می شود و آن ها وارد بازار 
می شوند، اما این پزشکان در واقع برای کشورهای  دیگر تربیت شده و مهاجرت 
می کنند.  کامیابی اظهار کرد: در  گذشته، پزشکان عمومی می توانستند در مطب 
هر کاری را انجام بدهند و حتی در روســتاها در حال حکمت بودند، اما در حال 
حاضــر  تخصص گرایی وجود دارد و دامنــه طب عمومی به طور مرتب محدود 

می شود.

رئیس سازمان مدارس غیردولتی:
شهریه 1۰۰ میلیونی در مدارس خاص صحت ندارد

ایسنا: رئیس سازمان مدارس و مراکز 
غیردولتــی وزارت آمــوزش و پرورش 
جزئیات راه اندازی ســامانه های مدارس 
غیردولتی را اعالم کرد و گفت: شهریه 
در دو قالــب ثابت و فوق برنامه دریافت 
می شود. فوق برنامه از جمله فعالیت های 
کاماًل  غیردولتــی  مدارس  تابســتانی 

اختیاری هســتند. زینی وند درباره گالیه های مردمی از شــهریه های باالی ۲5 
میلیونی مدارس، گفت: هیچ مورد شــهریه ۲5 میلیونی نداشتیم. از ۶5 مدرسه 
گزارش تخلف شــهریه داریم و برای نظارت بر شهریه چند اقدام انجام دادیم که 
ناظر مستقر در مناطق از این جمله است. به صورت مستمر و روزانه پنج تیم بر 

مدارس غیردولتی تهران نظارت دارند.
وی با اشاره به اینکه در میان این تخلفات مسجل شده، باالترین میزان گزارش 
شــده از مدرسه ای بود که ۲1 میلیون شهریه گرفته بود که خالف بود و پیگیر 
استرداد شهریه به اولیا هستیم، وی درباره اخباری مبنی بر دریافت شهریه های 
الکچری باالی 1۰۰ میلیونی در برخی مــدارس عنوان کرد: یقین دارم چنین 
موضوعی صحت ندارد و تاکنون ســندی از سوی رسانه های منتشر کننده این 
اخبار در اختیار ما قرار نگرفته اســت. البته اگر چنین مواردی گزارش شود، ما 

بررسی می کنیم.

شــیروان   احمد  ی  مریم  جامعه/   
بی بارانی، خشکسالی های مداوم و برداشت 
آب بــرای مصارف صنعتی و کشــاورزی 
دیگر فرصتی برای احیای منابع آبی چند 
هزار ســاله باقی نگذاشته و سفره های آب 
زیرزمینــی را نابود کرده اســت. حتی در 
شــرایطی که رقــص آب در زاینده رود به 
خاطره ها پیوسته هم نه تنها تالشی برای 
احیای آن نمی شود که گویا به همان باقی 
مانده اندک هم چشم ها دوخته شده است.

 تولید هر تن فوالد؛ 230 هزار لیتر 
آب می خواهد

افتتاح دو روز گذشته طرح توسعه صنعت 
فوالد سبا توسط اسحاق جهانگیری، معاون 
اول رئیس جمهور آن هم در شــهری که 
تأمین آب آشــامیدنی مردم به ســختی 
انجام می شود شــاهد این ادعاست. البته 
اگــر بدانیم که برای تولید هــر تُن فوالد 
۲۳۰هزار لیتر آب مصرف می شــود عمق 
فاجعه بیشتر درک می شود. فاجعه ای که 
در آن با پارادوکســی مواجهیم و برای آن 
کاری نمی کنیــم. از طرفی کمتر از ده ماه 
قبل یکی از نمایندگان استان اصفهان در 
مجلس شورای اســالمی اعالم کرده بود 
که صنعت فوالد ایران به دلیل کمبود آب 
دچار »رکود« شده و تنها با »4۰ درصد« 
ظرفیت خود کار می کند. ناصر موســوی 
الرگانی همچنین از مشــکل تأمین آب 
شــرب برای بیش از پنــج میلیون نفر در 

استان اصفهان خبر داده بود. حتی شهریور 
ماه گذشته اسحاق جهانگیری، معاون اول 
رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه های 
توسعه شرکت فوالد مبارکه گفته بود: »از 
آنجا که اصفهان با مشکل کمبود آب مواجه 
است، باید در نظر داشته باشیم صنایعی که 
مصرف آب زیادی دارند در اصفهان ایجاد 
نشود« و حاال افتتاح طرح توسعه صنعت 
فوالد سبا توســط خود ایشان آن هم در 
شرایطی که خشکسالی شدت پیدا کرده 

به این تضاد دامن می زند.

 مالحظات آبی را در نظر بگیریم
بر اساس نظر کارشناسان در چنین شرایطی 
باید مالحظات آبی و محیط زیســتی را در 
نظر گرفت و به یاد داشت که هیچ صنعتی 
مجاز نیســت به دلیل سود خودش، آینده 
منابع آبی کشــور را به خطــر انداخته و یا 
آلوده کند. باید با مالحظه و مراعات تعادل 
سرزمینی را به وجود آورد و از تجمیع تمام 

صنایع در یک نقطه خاص 
جغرافیایی جلوگیری کرد.

ما ناچار هســتیم با توجه 
به شــرایط آبی و شــرایط 
اقلیمــی، خــود را بــا کم 
باید  آبی ســازگار کنیم و 
در بخش های کشــاورزی، 
مصرف  شــرب؛  و  صنعت 
خــود را در حــد نُرم های 

جهانی کاهش دهیم.

نگاه پژوهشی

 بررسی مرکز پژوهش های مجلس

خأل »قانون ملی فضا« و جای خالی جلسات شورای عالی فضایی

جامعه: دفتــر مطالعات ارتباطــات و فناوری های نوین مرکز 
پژوهش های مجلس شــورای اســالمی در گزارشی به بررسی 
چالش هــا و الزامات تدوین »قانون ملی فضا« و ضرورت آن در 

کشور پرداخته است.

 خأل قانون ملی فضا در فعالیت های بخش خصوصی
در این گزارش آمده اســت: نظر به هزینه بر بودن فعالیت های 
فضایی و محدودیت منابع مالی دولتی در بخش فضا، استفاده 
از ظرفیت و توان سرمایه گذاری بخش خصوصی در پرتو اصل 
44 قانون اساسی، یکی از شاخص ترین راهبردهای پیشرفت در 
این حوزه است و از مهم ترین شروط تحقق آن ایجاد بسترهای 
حقوقی و قانونی مناســب و به روز شونده بخصوص در موضوع 
تدوین و تصویب »قانون ملی فضا« با هدف ایجاد هماهنگی و 
رشد و توسعه فعالیت های فضایی در عرصه ملی و فراملی است.

 بخــش خصوصــی در ایران بــرای ورود به حــوزه فضایی با 
چالش های متعددی روبه روست که از آن جمله می توان به عدم 
تبیین شــفاف محدوده فعالیت های بخش خصوصی و دولتی،  

عــدم کفایت راهبردها و سیاســت های حمایت گرانه و حضور 
کمرنگ در زنجیره ارزش جهانی فضا اشاره کرد؛ در تمامی این 

موارد خأل »قانون ملی فضا« مشهود است.

 لزوم تشکیل جلسات شورای عالی فضایی 
مرکز پژوهش های مجلس در ادامه آورده اســت: به رغم اینکه 
در قوانین باالسری کشــور به توسعه همه جانبه تأکید شده، 
اما به طور صریح به تدوین و تصویب قانون ملی و اســتفاده از 

ظرفیت های کشور در حوزه فضا اشاره ای نشده است.
براین اســاس از مهم ترین ملزومات اجرای قانون ملی فضا در 
کشور تشکیل جلسات شورای عالی فضایی و همچنین ارتقای 
جایگاه سازمان فضایی ایران به عنوان یک سازمان توسعه ای با 

عملکرد آژانس ملی فضایی مستقل خواهد بود. 
براین اساس در مهم ترین سرفصل های پیشنهادی برای قانون 
ملی فضا به این موضوع اشاره شده است چراکه به نظر می رسد 
با توجه به نقش شــورای عالی فضایی به عنوان نهاد باالسری 
در حــوزه فضا و هماهنگ کننده بازیگران این عرصه، حتی در 
صورت تصویب قانون ملی فضا در مجلس شورای اسالمی، پیاده 
ســازی و اجرای »قانون ملی فضا« جز در سایه تشکیل منظم 
جلسات شورای عالی فضایی چندان مؤثر و نتیجه بخش نخواهد 

بود.

 معاهدات بین المللی و وضعیت ایران 
وضعیت ایــران در قبال معاهدات بین المللــی در حوزه فضا 
حاکی از آن اســت کــه ایران از پنــج معاهــده و توافقنامه 
مصوب ســازمان ملل متحد، تنها دو پیمان تعهد )مسئولیت( 
 و موافقتنامه امداد )نجات( را پذیرفته اســت که در این میان 

»معاهده فضای ماورای جو و پیمان ثبت«، تنها به امضای دولت 
رســیده و به معنای رؤیت آن بدون تعهد پذیرش است که این 
موافقتنامه نیز تعیین تکلیف نشده است.  با توجه به معاهدات 
یاد شــده و سایر کنوانســیون ها این موضوع در درجه اهمیت 
است که جز کنوانسیون اتحادیه بین المللی مخابرات در سال 
1۹۹۲ میالدی، سایر موارد امضا شده یا پذیرفته شده مربوط به 

دولت های قبل از انقالب اسالمی است.

 حضورکمرنگ صنایع داخلــی در زنجیره ارزش 
جهانی فضا

گــزارش مرکز پژوهش هــای مجلس از عــدم کفایت قوانین 
حمایتگرانه و شــفاف با هدف ترغیب بخش خصوصی به ورود 
و سرمایه گذاری در فعالیت های فضایی و همچنین عدم تبیین 

حیطه فعالیت های بازیگران این حوزه در کشور حکایت دارد.
این گزارش با اشاره به حضور کمرنگ صنایع داخلی در زنجیره 
ارزش جهانــی و حجم پایین صــادرات محصوالت و خدمات 
در حوزه فضایــی، تأکید می کند که »قانون ملی فضایی« این 
ظرفیت را دارد که با اجرای سیاست های حمایتگرانه، دولت را 
در زمینه حمایت از بخش خصوصی و ایجاد چشم انداز روشن 

سرمایه گذاری یاری کند.

 لزوم ارتقای سازمان فضایی ایران به آژانس ملی 
فضایی 

مرکز پژوهش های مجلس با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از 
ظرفیت های »قانون ملی فضا« پیشنهاد کرد که سازمان فضایی 
ایران به عنوان بازوی اجرایی قوانین، به جایگاه یک ســازمان 

توسعه ای با عملکرد »آژانس ملی فضایی« ارتقا یابد.

فوالد ارز آور است ، پس...
احمــــد  مهنــدس 
شکری، مدیرعامـــل 
شرکت صنایع آهن و 
این  نــــور در  فوالد 
خصوص می گویـــد: 

طبیعی اســت که هر بنگاه اقتصادی تنها 
به فکر منافع اقتصادی خودش است. البته 
بــا نگاه به صنعت فوالد دنیــا در می یابیم 
که همه به مجتمع ســازی روی آورده اند. 
دلیل عمده آن هزینه ترانزیت بســیار زیاد 
این صنعت اســت. یعنی نمی شود واحدی 
در یک اســتان و واحدی در استانی دیگر 
باشد. ترجیح این است که مجتمعی که از 
سنگ آهن شروع شده و به تولید ورق ختم 

می شود همه در یک جا متمرکز باشند.
او در مورد حضور فوالد کشــور در اصفهان 
می گوید: حدود پنجاه ســال قبل اصفهان 
مرکز تولید فوالد کشور بود و کارخانه ذوب 
آهن در آن دایر شــده بود. ســال 1۳71 و 
ســاخت کارخانه فوالد مبارکــه به دلیل 
نزدیکی با معادن ســبب شد که واحدهای 
بعدی هــم جذابیت های بیشــتری برای 

شکل گیری در همان مناطق داشته باشند.
شکری مشکل اصلی فعالیت در این حوزه 
را کمبود آب می داند و می گوید: متاسفانه 
دولت در مدیریت منابع آبی موفق نبوده و 
طبیعی است که بنگاه اقتصادی نمی تواند 
منتظر سیاســت دولت بماند. دولت نگفته 
است که اســتقرار واحد فوالد در اصفهان 
ممنوع است یا بخاطر بحران آب، نمی توانیم 
واحدی صنعتی را در اصفهان مستقر کنیم. 
به طور کلی سیاســت گذاری صحیحی از 
طرف دولت اعالم نشده است. پس طبیعی 
است که برای توسعه خود مایل باشند واحد 
و حتی واحدهای دیگری را هم افتتاح کنند.

تأمین آب از پساب زرین شهر
دکتــر حیـــدرعلی 
عابدی، نماینده مردم 
اصفهــان در مجلس 
در  اســالمی  شورای 
خصوص افتتاح طرح 

توســعه صنعت فوالد سبا و آب مورد نیاز 
می گوید: برای تأمین آب مــورد نیاز این 
صنعت حدود 5 سال پیش و طی قراردادی 
مقرر شد فاضالب زرین شــهر تسویه و از 
طریق آن پســاب ها، آب مــورد نیاز این 

کارخانه تأمین شود.
او با اشاره به حجم زیاد هدر رفت و مصرف 
آب در بخش کشــاورزی می گوید: نباید از 
آب صنعتی بعنوان ابزار تبلیغی اســتفاده 
شــود، در حالیکه در کشاورزی بدون هیچ 
توجهی کشــت دیم را به آبی تغییر داده و 

آب زیادی از بین می رود. 
صنعت، مشکل گشای بسیاری از نیازهای 
کشور است و با رونق آن مشکالت زیادی 

از بین می رود. 
به طور نمونه با رونق صنعت فوالد در کشور 
تمام ورق مورد نیاز کشور از طریق کارخانه 

فوالد اصفهان تأمین می شود. 
نماینده مردم اصفهان در مجلس شــورای 
اســالمی اضافه می کند: میــزان آب مورد 
استفاده در فوالد مبارکه یک دهم آبی است 
که این اســتان به چهارمحال و بختیاری 
بــرای تبدیل باغات دیمی به آبی می دهد. 
۲17 میلیــون مترمکعب آب بــه باغات 
چهارمحال و بختیاری اختصاص داده شده 
در حالیکه ۲4 میلیون مترمکعب در سال 
ســهمیه آب فوالد مبارکه است. البته اگر 
تونل های آب رسانی پیش بینی شده تأمین 
شود، به منابع و حق آبه کشاورزان لطمه ای 

زده نمی شود.

کشور باید صنعتی شود اما ...
فهمی،  هدایت  دکتر 
معاون مدیرکل دفتـر 
برنامه ریــــزی کالن 
آب و آبفــای وزارت 
نیرو می گویـد: صنایع 

آب بَر مانند ذوب آهن یا فوالد جزو صنایعی 
هســتند که باید برای آن ها دسترسی به 
منابع معدنی و آب یا دریاهای آزاد را در نظر 
گرفت. مواردی که باید در آمایش سرزمین 
که ســال های قبل نیاز به آماده کردن آن 
محسوس بود در نظر گرفته می شد اما به 
آن توجهی نشد. این صنایع باید در مناطقی 
احداث می شدند که آب کافی در آنجا وجود 

داشت. 
او در مورد مجوزهای مورد نیاز برای احداث 
کارخانه ای مانند فــوالد توضیح می دهد: 
معموالً توســعه در یک منطقه بر اساس 
نیاز آن منطقه اســت و باید آنها از طریق 
بخش های مرتبط ماننــد صنعت، معدن 
و تجارت، محیط زیســت، سازمان آب و... 
مجوزهای الزم را بگیرند. البته این مجتمع 
خاص برای افتتاح، مجوزهای الزم را داشته 
اســت. این کارشــناس صنعت آب اضافه 
می کند: برای توسعه باید صنعت رشد پیدا 
کند. باید کشوری صنعتی داشته باشیم نه 
کشاورزی، اما الزم است تناسبی بین مناطق 
وجود داشــته باشد. نمی شود صنعت را به 
استان و یا مناطق خاصی اختصاص داد و از 
مناطق جنوبی کشور با وسعت و دسترسی 
زیاد و راحت به آب دریا بهره نبرد. مناطقی 
که می توان جمعیت را به آنجا منتقل کرد و 
در آمایش سرزمین نقش بسیار مهمی دارد. 
مانند سواحل جنوبی مکران که قرار است 
توسعه صنعتی در آن اتفاق افتاده و صنایع 

و جمعیت در آن استقرار پیدا کند.

مجوز جدیدی صادر نمی شود
فوالدگر  حمیدرضــا 
کمیســیون  عضــو 
معــــادن  و  صنایع 
مجلــس شــــورای 
اســالمی نیز در این 

خصوص می گوید: طرح توســعه صنعت 
فوالد سبا طرحی جدید نیست. این طرح 
در منطقــه صنعتی فوالدشــهر با هدف 
تولید ورق در ذوب آهن شــروع شده است. 
روشی مجزا از خط تولید اصلی ذوب آهن 
که محصوالتی ماننــد تیر آهن یا میلگرد 
دارد، که به دلیــل تخصص فوالد مبارکه 
در تولید ورق به آن واگذار شــد. نماینده 
مردم اصفهان در مجلس اضافه می کند: در 
این طــرح از همان ابتدا برای یک میلیون 
و 4۰۰هزار تُن برنامه ریزی شــده بود. در 
ســال های گذشــته فاز اول این طرح که 
7۰۰هزار تن بود افتتاح و دو روز گذشته فاز 
دوم آن شروع به کار کرد. فوالدگر در ادامه 
بیان می کند: قطعاً برای هر کارخانه فوالدی 
که بخواهد در استان اصفهان شکل بگیرد، 
به دلیل مشکل آب مجوزی صادر نمی شود. 
در مورد این طرح هم ســهمیه آب از قبل 
پیش بینی شده بود و طبق مصوبه شورای 
عالی آب، آب مــورد نیاز این صنعت باید 
از محل پساب و نیز بازچرخانی و بازیافت 
آب موجود تأمین شــود. او به سهمیه آب 
ذوب آهن از سد زاینده رود نیز اشاره کرده 
و می گویــد: حدود 5۰ ســال قبل احداث 
تونل اول ســد زاینده رود غیر از تأمین آب 
کشــاورزی و شــرب وظیفــه تأمین آب 
ذوب  آهن را نیز داشت. ضمن اینکه وقتی 
شرکت فوالد مبارکه با مصوبه شورای عالی 
انقالب به مرکز کشور و اصفهان منتقل شد، 
سهمیه آبی هم برای آن در نظر گرفته شد.

اعتماد به همسایه 
فلک االفالک

خرم آباد هم دارای حاشــیه شهر است. اما 
ایــن بار یکی از محالت حاشــیه اش نه در 
حاشــیه شهر، که دقیقاً سال هاست که در 
مرکز شهر در برابر قلعه سر به فلک کشیده 
فلک االفالک قــرار گرفته اســت. مکانی 
گردشگری که روزانه مردم و گردشگرانی که 
به قلعه می روند این محله را می بینند. چند 
سال جلسات متعدد دولتی برای ساماندهی 
وضعیت این محله برگزار شــده است، اما 
تصمیمات، اجرایی نمی شوند. تنها علت آن 
هم انتظار دستگاه ها برای پیش قدم شدن 

دستگاه های دیگر است.
خانه هــای مخروبه و نیمه ســاز، نبود برق 
عمومی در کوچه ها، نبود وسایل تفریحی 
بــرای کــودکان، بدنامی محلــه در میان 

توده های مردم و....
مجموعه هــای مردمــی خرم آبــاد هم یا 
بــه دلیل بی تفاوتــی یا نداشــتن مهارت 
مطالبه گری، تا کنون نتوانســته اند مسئله 
این محله را حل کنند. »صیاد«، که سوابق 
زیــادی در اردوهای جهــادی مردمی دارد 
خبردار می شــود، 1۰ میلیــون در جیب 
می گذارد و خود را به خرم آباد می رساند. با 
تشکل های مردمی محله جلسه ای می گذارد 
و با مشــورت ها، در همان ارزیابی میدانی 
اولیه، تخریــب خانه های مخروبه به عنوان 
اولین اقدام مطرح می شــود. دادگســتری، 
اولین مکان مورد مراجعه است، چند جلسه 
اقناعی برای صدور مجوز تخریب. هماهنگی 
با شــهرداری برای اینکــه زمان های خالی 
لودرها مشخص شود. اقدامی که چند سال 
به تعویق می افتاد ظرف مدت یک روز و نیم 
به نتیجه رسید! حاال پیشانی محله، دارای 
زمینی آماده برای ایجاد زیرساختی برای آن 
است. صیاد با مهندسان بسیجی خرم آباد، 
ارتباط می گیرد: »زنگ زدم گفتم همه تون 
فردا صبح ســر زمین باشید. خیلی ها بهانه 
آوردند. اما یکسری هم آمدند. صبح همان 
طوری که آمدند روی زمین نشستند. بهشان 
گفتم هیــچ پولی ندارم. می خوام طرح یک 
فضای ســبز و پارک محلی را برام بکشید. 

یک هفته طول کشید تا طرح آماده شد.«
ارتقــا و بهبود روشــنایی معابــر محله در 
کارگروه هــا قبالً مصوب و اعتبــار آن نیز 
اختصاص داده شده بود، اما اداره برق اقدامی 
نکرده بود. با پیگیری های مســتمر صیاد و 
فشار تشکل های محلی، اداره برق مجبور به 
اجرای مصوبات می شود. یکی از طنزپردازان 
مشــهور غرب کشــور را برای اولین بار به 
محله آوردند. خیلــی از خرم آبادی ها برای 
این برنامه پایشــان برای اولین بار به محله 
باز شده بود. در این برنامه از خانواده شهید 

مدافع حرم همان محله هم تقدیر شد.
یکی از دیگر وجوه مهــم کار صیاد در این 
محلــه، رایزنی بــا گروه های جهــادی در 
تهــران و قم بود. چنــد روز در قم با چند 
طلبه خرم آبادی ســاکن قم برای برگشتن 
و انجام فعالیت های تبلیغی مذاکره می کند 
و تعدادی از آن ها اقناع می شــوند. مقصد 
برخی گروه های جهادی هم برای کارهای 
عمرانی و... این محله انتخاب شد. »همه این 
فعالیت ها به گفته صیاد بیش از ۳۰۰ هزار 

تومان هزینه دربر نداشته است«.
جمله انتهایی این یادداشت مبنای تحلیلی 
بسیار مهمی دارد. امیدســازان اجتماعی، 
همــه کارهایشــان را بــر اســاس اعتماد 
اجتماعی پیــش می برند. آنچه کار صیاد را 
 در حاشیه شهر خرم آباد پیش می برد، جلب 

»اعتماد عمومی« است. 
وقتی مردم، مسئوالن سازمان ها و نهادهای 
مردمی می بینند یک نفر کار و زندگی اش را 
در تهران رها کرده و با خانواده اش در همان 
محله مستقر شده است و با مشارکت خود 
بدون هیچ گونه چشمداشــتی شبانه روز 
برای حل مسائل و بهبود فضای زندگی شان 
کار می کند، اعتمــاد می کنند. اعتماد هم 
هزینه های مــادی را پایین مــی آورد، هم 
اثرگــذاری را چندبرابر و هــم زمان انجام 
کارها را در فضای اجتماعی کاهش می دهد. 
امیدســازان اجتماعی مبتنی بــر اعتماد 
کامل و مطلق به مردم و ظرفیت هایشــان،  

امیدآفرینی می کنند.

معاون وزیر بهداشت:
پنج میلیون ایرانی 

دیابت دارند
ایسنا: معاون اجتماعی وزیر بهداشت گفت: 
در حال حاضر 5 میلیون ایرانی به بیماری 
دیابت مبتال هســتند و بــه همین تعداد 
نیز افرادی در آســتانه ابتال به این بیماری 
هستند. دکتر محمد هادی ایازی اظهار کرد: 
حدود نیمــی از جمعیت مبتال به دیابت از 

بیماری خود مطلع نیستند.
وی عنوان کــرد: ناآگاهی از بیماری دیابت 
سبب بروز نابینایی، معلولیت و قطع عضو 
می شــود که هم برای خود آن ها، خانواده و 

جامعه مشکالتی را به همراه دارد.

خبر
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میهن روزنامـه صبـح ایـران

اعالم ســه روز عزای عمومی در کردســتان  ســنندج- قدس: در پی حادثه دلخراش برخورد اتوبوس مســافربری در ترمینال سنندج با تانکر حامل مواد ســوختی در نیمه شب سه شنبه، بهمن 
مرادنیا استاندار کردستان سه روز عزای عمومی در این استان اعالم کرد. در این حادثه یک دستگاه اتوبوس مسافربری سنندج- تهران با یک تانکر حامل نفت برخورد و منجر به آتش سوزی شد که 

متاسفانه در اثر آن 11 نفر از سرنشینان اتوبوس جان خود را از دست داده و 7 نفر نیز مصدوم شدند. 
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با دریافت مجوزهای زیست محیطی

لنگر سرگردانی »آشوراده« کشیده شد

گزارش

آتش به جان تاالب های ایران و عراق افتاد

دود »هورالعظیم« در چشم خوزستان

اهواز- قــدس: تاالب بین المللــی و 300 هــزار هکتاری 
هورالعظیم در اســتان خوزستان هفت روزی است که به علت 
کم آبی و افزایش بی ســابقه دما دچار آتش ســوزی شده و به 
گفته فرماندار هویزه این آتش سوزی که از 12 تیرماه آغاز شده 
تاکنــون حدود 19 هزار هکتار از نیزارهای این تاالب در بخش 

ایرانی و عراقی را تحت تأثیر قرار داده است. 
این روزها بر مشکالت کمبود آب آشامیدنی و گرد و خاک مردم 
خطه خوزستان، دود ناشی از این آتش سوزی نیز افزوده و مراکز 

درمانی را به حالت آماده باش درآورده است. 
در اهواز نیز توده بســیار غلظ دود وارد این شهر شده که رنگ 

سفید و بوی نامطبوعی دارد.

آماده باش مراکز درمانی
فرماندار هویزه با اشاره به انتشار دود در آسمان برخی شهرهای 
خوزســتان گفت: آتش ســوزی که در بخــش عراقی تاالب 
هورالعظیم از یک هفته پیش آغاز شــده تاکنون ادامه دارد و 
دودی که بخشی از شهرستان های هویزه، دشت آزادگان، اهواز و 
برخی روستاها را فراگرفته به دلیل آتش سوزی در بخش عراقی 
است و با وزش باد به سمت کشور ما دود به شهرهای خوزستان 

می رسد.
ناظم ثبوتی با اشــاره به اینکه طبق نظر کارشناســان شدت 
گرما موجب آتش ســوزی تاالب هورالعظیم شده است، افزود: 

آتش ســوزی در بخش ایرانی تاالب به دلیل وجود آب در این 
قسمت به سرعت خاموش شد.

وی با بیان اینکه در پی انتشــار دود آتش سوزی مراکز درمانی 
شهرســتان هویزه به حالت آماده باش درآمده اند، بیان کرد: در 
حال حاضر کمیته مدیریت بحران شهرســتان هویزه تشکیل 
شده و عالوه بر اتوبوس سیار پزشکی، تیم های درمانی در مراکز 
درمانی مستقر شده تا در صورت نیاز به بیماران خدمت رسانی 
کنند. همچنین تقاضای ارســال داروهای مــورد نیاز بیماران 
تنفســی از مرکز استان خوزستان داده شده که امروز به دست 

ما رسیده است.
فرماندار هویزه بیان کرد: در حال حاضر کمیته بحران تشکیل 
شــده و عالوه بر اتوبوس سیار پزشــکی، تیم هایی در مراکز 
درمانی منطقه مســتقر شده تا در صورت نیاز به مردم منطقه 

خدمات رسانی صورت بگیرد.

نشست با سرکنسول بصره
مدیرکل مدیریت بحران خوزســتان نیــز در این زمینه گفت: 
برای پیگیری وضعیت آتش سوزی تاالب هورالعظیم در بخش 
عراقی با حضور نمایندگی وزارت امور خارجه در خوزســتان و 
سرکنسول امور خارجه خوزستان، نشستی با سرکنسول بصره 

در آبادان برگزار می شود.
کیامرث حاجی زاده با اشــاره به دودی که به دلیل آتش سوزی 
تاالب هورالعظیم در بخش عراقی برخی شــهرهای خوزستان 
را فرا گرفته اســت، اظهار کرد: در پی انتشار دود آتش سوزی 
هورالعظیم در شــهرهای خوزستان مکاتبه فوری با نمایندگی 
وزارت امور خارجه در استان خوزستان جهت هماهنگی با کشور 
عراق به منظور ارسال تجهیزات و بالگرد اطفای حریق انجام شد.

وی افزود: همچنین مقرر شد نشستی با حضور نماینده وزارت 
امور خارجه در استان خوزستان و سرکنسول امور خارجه استان 
با سرکنسول بصره در آبادان برای پیگیری فوری موضوع برگزار 

شود.
حاجی زاده بیان کرد: دود منتشــر شده در شهرهای خوزستان 

ناشی از آتش سوزی نیزارها در تاالب هورالعظیم در بخش عراقی 
است.

کمک های ایران برای مهار آتش در عراق
همچنیــن معاون عمرانی اســتاندار خوزســتان گفت: تاالب 
هورالعظیــم در دو بخش ایرانی و عراقی بیــش از 450 هزار 
هکتار اســت که 120 هزار هکتار آن در خوزستان واقع است. 
خوشبختانه با آبگیری تاالب هورالعظیم در بخش ایرانی هیچ 
حادثه ای نداشتیم و آتشی که از یک هفته پیش تاکنون دامن 

تاالب را گرفته در بخش عراقی آن است.
فرامند هاشمی زاده با بیان اینکه برای خاموشی شعله های آتش 
به طرف عراقی کمک کرده ایم، گفت: متأسفانه پس از خاموش 
شــدن آتش دوباره شعله ها جان می گیرد و بیش از یک هفته  

است که این موضوع ادامه دارد.
وی با بیان اینکه هنوز در تالش برای مهار آتش هستیم، بیان 
می کند: چون امکان ورود ماشین های سنگین آتش نشانی به 
محل، بسیار مشکل اســت باید از امکانات دیگر در این جهت 

بهره ببریم.

افزایش غلظت دود به دلیل جریان باد
مدیرکل محیط زیســت خوزســتان گفت: آخریــن تصاویر 
ماهواره ای نشان می دهد که این دود تا محدوده ماهشهر و خور 
موسی رسیده و علت آن آتش سوزی وسیع در تاالب هورالعظیم 

در دو بخش ایرانی و خارجی است.
احمدرضا الهیجان زاده اظهار کرد: دود، بیش از 150 کیلومتر 
طی دو روز گذشته از جنوب اهواز عبور کرد، اما به دلیل جریان 
باد، غلظت دود افزایش یافت و روز سه شنبه هم بخش هایی از 

شهر اهواز درگیر این پدیده بود.
وی با اشــاره به اینکه به دنبال این هســتیم که با کنسولگری 
عراق در اهواز اقدام های الزم را پیگیری کنیم بیان کرد: کمیته 
همکاری مشــترک بین ایران و عراق تشــکیل و مقرر شده تا 

موضوع آتش سوزی هورالعظیم در این کمیته مطرح شود.

موانع صادرات ایران 
در شلمچه برداشته می شود

آبادان- قدس: استاندار بصره عراق گفت: 
موانع صــادرات کاالهای ایرانــی در پایانه 
مرزی شــلمچه برطرف می شــود. اســعد 
عبداالمیر عیدانی در گفت وگو با خبرنگاران 
در آبادان اظهار داشــت: موانع پیش روی 
تجــار ایرانی برای صــادرات کاالهای خود 
به عراق به صورت ویژه در استانداری بصره 
مورد بررسی قرار می گیرد. وی افزود: بدون 
شــک تبادل تجاری بین دو کشور ایران و 
عراق و بخصوص اســتان های خوزستان و 
بصره نقش مهی در گسترش روابط دوجانبه 
خواهد داشت. عیدانی گفت: متأسفانه برخی 
ناهماهنگی ها موجب کاهش صادرات کاالی 
ایرانی به اســتان بصره شده و این امر برای 

استانداری بصره پذیرفتنی نیست.
بنا به گفته مدیر گمرک شلمچه در دو ماه 
گذشــته صادرات از مرز شــلمچه از لحاظ 
ارزشی 42 درصد و از لحاظ وزنی 65 درصد 
نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش 

داشته است.

حل معضل آب اصفهان در گرو 
تشکیل کارگروه ویژه ملی

اصفهان- قدس: رئیس مجمع نمایندگان 
اســتان اصفهان گفــت: حل مشــکل آب 
اصفهان نیازمند تشــکیل یک کارگروه ویژه 
ملی متشــکل از چند وزیر است. سیدناصر 
موســوی الرگانی در جلسه شــورای اداری 
استان اصفهان، اظهار کرد: متأسفانه وضعیت 
خشکسالی تاالب گاوخونی امروز نه تنها برای 
اصفهان بلکه برای تهران و استان های همجوار 
نیز خطرناک اســت و گردوغبار سمی تاالب 
تهدیدی برای چند اســتان است. وی با بیان 
اینکه میانگین بیــکاری در اصفهان بیش از 
میانگین کشور اســت، اظهار کرد: اگر چرخ 
فــوالد مبارکــه و ذوب آهــن می چرخد، از 
آب اســتفاده نکردند، بلکه از پساب استفاده 
می کنند، اما بقیــه صنایع اصفهان تعطیل و 
نیمه تعطیل هستند. موسوی الرگانی تأکید 
کرد: اصفهان برای زنــده ماندن نیازمند آب 
است تا مشکالت صنایع اصفهان نیز حل شود.

خدمات بهشت زهرا 
گران می شود

تهران- قدس: رئیس کمیسیون سالمت، 
محیط زیســت و خدمات شــهری شورای 
اســالمی شــهر تهران در جلســه شورای 
اســالمی این شهر از تصویب کلیات الیحه 
افزایش هزینه خدمات ســازمان بهشــت 
زهــرا)س( خبر داد. زهرا صدر افزود: الیحه 
مذکور اوایل امســال به کمیسیون خدمات 
شهری شورا ارسال و با اندکی تغییر تصویب 
شــده بود. وی گفت: تعرفــه خدمات هر 
سازمان متناسب به نوع خدمات و با توجه 

به تورم ساالنه بازنگری می شود.
وی افــزود: بر این اســاس الیحه اصالح و 
افزایش هزینه خدمات سازمان بهشت زهرا 
)س( از جملــه هزینه خدمــات مربوط به 
آمبوالنس به کمیســیون ارائه و به تصویب 
رسید. بر اساس اعالم سازمان بهشت زهرا 
ســاالنه خدمات کفن و دفن به بیش از 50 

هزار متوفی تهرانی ارائه می شود.
در سال 96 بیش از 22 هزار نفر از شهروندان 
تهرانی از سامانه قبر رایگان استفاده کرده اند 
و نرخ خدمات قابل ارائه سازمان از سال 90 

تاکنون افزایشی نداشته است.

دارایی 2 همدانی، 
قربانی قمار فوتبالی شد

همدان- ایرنا: رئیس پلیس فضای تولید 
و تبادل اطالعات همدان گفت: دو همدانی 
با حضور در سایت قمار و شرط بندی، یک 
میلیارد و 300 میلیون ریال از دارایی خود 
را باختند. سرهنگ فیروز سرخوش نهاد با 
اشاره به فعالیت ســایت های شرط بندی 
توسط افراد ســودجو در جریان رقابت های 
ورزشــی اظهار کرد: مدیران این سایت ها 
ابتدا از قربانیان درخواست وجه کرده سپس 
به آن هــا اجازه پیش بینــی نتایج بازی را 
می دهند.وی عنوان کرد: افراد سودجو برای 
جذب مشتری، به صورت صوری افرادی را 

به عنوان برنده اعالم می کنند.
سرهنگ سرخوش نهاد ادامه داد: بسیاری از 
افرادی که در دام این سایت ها می افتند ابتدا 
بر این باورند که پس از چند شــرط بندی 
و کســب درآمد کافی براحتی از این سایت 
خارج می شــوند در حالی کــه از اعتیادآور 

بودن ُقمار آگاهی ندارند.

بازگشت پیکرهای مطهر شهدا به آغوش وطن 
از مرز خسروی

کرمانشــاه- مهر: پیکرهــای مطهر 
56 شــهید دوران دفــاع مقدس صبح 
چهارشــنبه از مرز خسروی وارد کشور 
شــد. این شــهدای واالمقام مربوط به 
عملیات هــای مســلم بن عقیــل)ع(، 
کربالی6 و تک دشمن در فروردین سال 
65 می باشند که از منطقه مندلی واقع 
در اســتان دیاله عراق توسط گروه های عملیاتی کمیته جست وجوی مفقودین 
تفحص شده اند. برابر هماهنگی های به عمل آمده اجساد ۸0 عراقی کشف شده 
نیز در این مراســم تحویل مقامات عراقی شد.  شهدای گرانقدر پس از ورود به 
کشور و برگزاری آیین استقبال برای انجام عملیات تخصصی شناسایی به تهران 

منتقل خواهند شد.

اختصاص 3/5 میلیارد دالر برای تأمین دارو
و  کرج- قدس: رئیس ســازمان غذا 
دارو با اشــاره بــه پیش بینی های الزم 
برای تأمیــن داروی موردنیاز کشــور، 
گفت: بانک مرکزی 3/5 میلیارد دالر ارز 
برای تأمین مواد اولیه دارو در نظر گرفته 
است. غالمرضا اصغری در آیین رونمایی 
از داروی »نوربیون« که توســط یکی از 
شرکت های دارویی استان البرز تولیدشده است، بزرگ ترین مشکل صنعت دارو 
را تأمین نقدینگی دانست و افزود: وعده های در این خصوص به سازمان داده شده 
اســت، امیدواریم بتوانیم شاهد عملیاتی شدن این وعده ها باشیم. مقرر است دو 

میلیارد دالر نقدینگی به این حوزه تزریق شود.
وی با تأکید بر اینکه شــرکت های دارویــی داخلی اعالم کرده اند که توان تولید 
بیشــتر از ظرفیت موردنیاز کشــور را دارا هســتند، گفت: باید برای رفع موانع 
همه کمک کنند. وی تصریح کرد: شــرایط حال حاضر کشور نیازمند همکاری 

بیش ازپیش بخش دولتی و خصوصی است.

امضا تفاهمنامه همکاری 
بین سرمایه گذاران ایتالیا و چین با یزد

یزدـ قدس: سرمایه گذاران کشورهای 
ایتالیا و چین با مسئوالن استان یزد در 
زمینه تولید انرژی خورشیدی تفاهمنامه 
همــکاری امضا کردنــد.  مدیرکل امور 
اقتصادی و دارایی استان یزد، در مراسم 
امضــای این تفاهمنامه اظهار داشــت: 
قرار اســت با همکاری شرکت هایی از 
کشورهای ایتالیا و چین با ورود سرمایه های خارجی، نیروگاه های خورشیدی با 
ظرفیت کل 500 تا 1000 مگاوات برق در استان یزد احداث و راه اندازی شود.  
علی نمازی بیان کرد: همچنین 20 هزار نیروگاه خانگی هر کدام به ظرفیت پنج 
کیلووات با همکاری شــرکت های ایتالیایی و چینی در یزد ساخته می شود. وی 
با بیان اینکه تاکنون سرمایه گذاری های مهمی با مشارکت کشورهای خارجی 
در اســتان یزد انجام شده است، ابراز امیدواری کرد: این سرمایه گذاری ها زمینه 
گســترش فعالیت ها و همکاری های اقتصادی و تجاری میان این دو کشــور و 

جمهوری اسالمی ایران بویژه استان یزد را فراهم آورد.

مشکالت حقوقی و درمانی 
16 هزار بازنشسته فوالد در کرمان 

کمیســیون  رئیس  قدس:  کرمان- 
اقتصادی مجلس شــورای اســالمی با 
بیان اینکه حدود 16 هزار نفر بازنشسته 
صنــدوق فــوالد در اســتان کرمان با 
مشــکالت حقوق، درمانــی و... مواجه 
هســتند کــه از طریق صنــدوق باید 
پیگیری شود، گفت: با توجه به افزایش 
قیمت جهانی زغال سنگ و شرایطی که فراهم شده، انتظار می رود تحولی را در 
این بخش داشــته باشیم. محمدرضا پورابراهیمی در نشست مشترک مسئوالن 
معادن زغال ســنگ خصوصی و دولتی کرمان بــا مدیرعامل صندوق حمایت و 
بازنشستگان فوالد کشــور اظهار کرد: در سفر وزیر اقتصاد و اعضای کمیسیون 
اقتصادی مجلس به اســتان کرمان، 100 میلیارد تومان مصوبه برای کمک به 

زغال سنگ داده شد، اما این مسئله تاکنون محقق نشده است.
وی دلیل این مسئله را فارغ از نبود منابع دانست و افزود: شرکت زغال سنگ بدهی 
مالیاتی 11 میلیارد تومانی دارد که موجب شده تا حساب های آن ها متوقف شود 

که در این زمینه نشستی با امور مالیاتی داشته ایم.

21 بیمارستان در کشور به بهره برداری می رسد
و  راه  وزیر  معــاون  بروجرد- قدس: 
شهرسازی گفت: 21 بیمارستان جدید 
بــا 4000 تخت تا پایان ســال 97 در 
اســتان های کشــور به بهره بــرداری 
می رسد. محمد جعفر علیزاده در حاشیه 
آیین بهره برداری از بیمارستان آیت اهلل 
 بروجردی شــهر بروجرد افــزود: افزون 

بر این، 9 بیمارستان دیگر اکنون آماده بهره برداری در کشور است.
وی بیان کرد: بیمارستان 230 تختخوابی آیت اهلل بروجردی در 6 طبقه با گستره 
20 هزار مترمربع ســاخته شده است. علیزاده با اعالم اینکه 10 درصد ظرفیت 
بیمارستان آیت اهلل بروجردی به فوریت های پزشکی اختصاص یافته است، افزود: 
سامانه های اعالم آتش سوزی و گرمایشی و سرمایشی در بخش های مختلف این 

بیمارستان کار گذاشته شده است.

تالش برای جمع آوری 
مدارس کپری چهار محال و بختیاری

شهرکرد- ایسنا: معاون فنی و نظارت 
سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس 
کشــور گفت: با تحویل 7000 کالس 
درس بــه آموزش و پرورش، حدود یک 
میلیون متر مربع به فضای آموزشــی 
مدارس کشــور افــزوده خواهد شــد. 
داریوش ورناصری افزود: 1600 پروژه در 
قالب 7000 کالس درس در حال آماده شدن و تجهیز هستند که امید است تا 
آغاز سال تحصیلی جدید، به آموزش و پرورش مناطق مختلف کشور تحویل داده 
شوند. وی خاطرنشان کرد: به طور میانگین 30 تا 40 درصد از فضاهای آموزشی 
موجود در کشــور توســط خیرین احداث، تکمیل و یا خیرین در ساخت آن ها 

مشارکت دارند که امید است امسال این عدد به 50 تا 60 درصد برسد.

مسکن مهر سرپل ذهاب زودتر تعیین تکلیف شود
استاندار کرمانشاه  کرمانشاه- قدس: 
با اشــاره به گذشت حدود هشت ماه از 
زلزله، گفت: مسکن مهر سرپل ذهاب و 
بیمارستان اســالم آبادغرب باید هرچه 
زودتر تعیین تکلیف شــود. هوشــنگ 
بازوند در نشست شــورای فنی استان 
کرمانشــاه با انتقاد از بالتکلیفی هشت 
ماهه بیمارستان اسالم آباد غرب افزود: هنوز تعیین نکردیم که برای بیمارستان 
اسالم آبادغرب چه کاری باید انجام شود و مقاوم سازی را در دستور کار داریم یا 
تخریب و بازسازی. وی درباره مسکن مهر سرپل ذهاب نیز تأکید کرد: این پروژه 
دید 10 میلیون نفری که در کشور در مسکن مهر زندگی می کنند را خراب کرده 

و موجب ترس آن ها می شود و باید هرچه زودتر تعیین تکلیف شود.

 گرگان / قد  س  اگر تاکنون ســفری به 
استان گلســتان داشتید به طور حتم نام 
»آشــوراده« به عنوان یکی از مکان های 
گردشــگری به گوش شــما خورده است 
و به احتمال زیــاد وقتی پا در این جزیره 
گذاشتید بنا بر گفته بسیاری از گردشگران 
از نبود امکانات گردشگری در این جزیره 

متعجب شدید.
آشوراده از جمله مکان هایی است که در 
هر محفلی مدیران از آن به عنوان بســتر 
رونق گردشگری گلســتان یاد می کنند 
اما معلوم نیســت که چرا این بستر برای 

بهره برداری آماده سازی نمی شود.
طرح گردشــگری در آشوراده پیش ازاین، 
یک بار در دولت هشــتم و یک بار هم در 
دولــت نهم و دهم مطرح شــد اما هر بار 
با مخالفت منتقدان و فشــار 

رسانه ها از اجرا بازماند.
بــا روی کار آمــدن دولت 
معاون  جهانگیری،  یازدهم، 
آبان 92  رئیس جمهور،  اول 
از تبدیل جزیره آشوراده به 
قطب گردشــگری خبر داد. 
در پی آن، آذر 93 معصومه 
سازمان  وقت  رئیس  ابتکار، 
برخالف  محیــط  زیســت 
منتقدان  و  فعــاالن  انتظار 
محیط  زیســت بــا اجرای 
طرح گردشگری در آشوراده 

موافقت کرد.
احداث اقامتگاه های بوم گــردی، موزه و 
نمایشگاه پرورش خاویار، سفره خانه سنتی، 
باغ موزه حیات وحش و همچنین ســایت 
ورزش های آبی، هتل و مراکز گردشگری از 
جمله آرزوهایی است که بخش خصوصی 
برای جزیره آشــوراده در استان گلستان 
در سر می پروراند اما مخالفت های محیط  
زیســت، به ســبب وظیفه ذاتی، موجب 
جلوگیــری از آن و به آرزویی محال برای 

سرمایه گذاران تبدیل شده است.
لغو این طرح اما همچنان یکی از مطالبات 
جدی کارشناسان و منتقدان محیط  زیست 
اســت. بنا به باور منتقــدان، اجرای طرح 
گردشــگری در جزیره آشوراده به نابودی 

پناهــگاه حیات وحش میانکاله که یکی از 
مهم ترین ایســتگاه های زمستان گذرانی 
پرندگان مهاجر اســت، منجر می شود و 
وجهه بین المللی ایران را خدشه دار می کند. 
آشوراده بخشــی از پناهگاه حیات وحش 
میانکالــه محســوب می شــود کــه در 
زیست کره  ذخیره گاه  سال1354به عنوان 

در فهرست یونسکو ثبت شد.

واگذاری غیر قانونی 
مدیرکل حفاظت محیط  زیست گلستان 
در این زمینه توضیــح می دهد: واگذاری 
غیرقانونــی 3۸0 هکتار از اراضی ملی این 
جزیره در خالل سال های ۸0 تا ۸4 توسط 
گروهی از سوداگران زمین با سوءاستفاده 

از موقعیت، سبب شد تا سازمان حفاظت 
محیط  زیســت تمام توان خویش را برای 
بازپس گیــری این اراضی و ابطال اســناد 

واگذار شده به نفع دولت به کار ببندد.
امیر عبدوس اظهار می کند: خوشبختانه در 
سال 13۸7 این مهم تحقق یافت و دوباره 
حاکمیت مطلق دولت و سازمان حفاظت 

محیط  زیست بر این جزیره تحکیم شد.
مدیرکل حفاظت محیط  زیست گلستان از 
نبود زیرساخت های اولیه برای ساماندهی 
امور طبیعت گــردی و نبود بســتر الزم 
برای مشارکت جوامع بومی و انتفاع آنان 
از ظرفیت های اقتصــادی طبیعت گردی 
ایــن جزیره گفت. جزیره ای که ســالیان 

متمادی مورد استفاده های مختلف مردم 
بومی بود که در تنها روســتای موجود در 
این جزیره ســکونت داشــتند. همچنین 
برخی دستگاه های دولتی از جمله آموزش 
و پرورش و شــیالت نیز در آن تأسیسات 
و مســتحدثاتی داشــتند که تاکنون نیز 
به صورت ناقص در حــال بهره برداری از 

تأسیسات خود هستند.

نبود امکانات 
عبدوس بیان می کند: بخش های شمالی 
این جزیره یکی از بهترین زیســتگاه های 
گونه هــای  زادآوری  و  زمســتان گذرانی 
جانــوری آبزی و کنارآبــزی و منطقه ای 
مناسب برای پرنده نگری است اما هیچ گونه 

امکاناتی برای توسعه و ترویج این فعالیت 
در این جزیره تعبیه نشده و گروه هایی که 
به منظور پرنده نگری به این جزیره ســفر 
می کنند بشدت از کمبود امکانات اولیه و 
زیرساخت های الزم برای طبیعت گردی در 
این جزیره گله مندند. وی ابراز می کند: تنها 
واحد حفاظتی ســازمان حفاظت محیط 
زیست در این جزیره نیز واحد محیط بانی 
آشوراده است که صرفاً به ادای مسئولیت 
خویش در جهت حفظ و حراست از حیات 
وحش جزیره مشغول و از خدمات رسانی به 

گروه های طبیعت گردی معذور است.
 وی خاطرنشان می کند: مطالعه و تدوین 
این طرح مدیریت از سال 13۸5 آغاز و تا 

سال 1390 مرحله توجیهی و تفضیلی آن 
به پایان رسید و بر مبنای آن عرصه هایی از 
جزیره که بر اساس مطالعه توان اکولوژیک 
و ظرفیــت قابل تحمل محیــط، قابلیت 
تمرکز فعالیت های طبیعت گردی را دارند 
جانمایی و عرصه هایی که می توان در آن ها 
به تفرج گســترده پرداخت نیز مشخص 

شده اند.

ضرورت های آشوراده 
عبدوس تأکید می کنــد: برای اجرای این 
طرح مدیریت باید نسبت به تأمین اعتبار 
زیرساخت های آن اقدام کرد که این گونه 
فعالیت ها باید با مشارکت جوامع بومی و 

برای تأمین منافع آنان باشد.
مدیرکل حفاظت محیط زیســت گلستان 
ادامــه می دهد: در این راســتا ســازمان 
همیاری شهرداری های استان گلستان به 
نمایندگی از استانداری مسئولیت طراحی 
و مطالعه ارزیابی اثرات زیست محیطی این 
طرح را عهده دار شد. عبدوس بیان می کند: 
طرح اولیه ارائه شــده از ســوی سازمان 
مذکور به لحاظ وجود برخی مغایرت ها با 
ضوابط مورد عمل سازمان حفاظت محیط 
زیســت و تناقض با طرح مدیریت منطقه 
که قبالً توسط سازمان تهیه و تصویب شده 
بود مورد تأیید ســازمان حفاظت محیط 
زیست واقع نشــد و انطباق این دو طرح 
چهار سال به طول انجامید تا در نهایت در 
بهمن 96 این دو طرح بر هم منطبق شدند 
و مجوز نهایی ارزیابی اثرات زیست محیطی 
طرح به تصویب کمیته ملی ارزیابی اثرات 

زیست محیطی سازمان رسید.
مدیرکل حفاظت محیط  زیست گلستان 
تصریح می کنــد: گام بعدی، تصویب این 
طرح در کمیته ملی طبیعت گردی بود که 
این مهم نیز در خرداد ماه 97 تحقق یافت. 
هم اکنون این طرح که ضوابط اجرایی آن 
واجد مترقی ترین اســتانداردهای جهانی 
است، آماده اجراست تا هم متضمن حفظ 
ارزش هــا و کارکردهای بیولوژیک منطقه 
باشــد و هم بتواند منافع جوامع بومی را 
تأمین و آنان را در حفاظت و بهره برداری 

خردمندانه از این منطقه سهیم کند.

آشوراده بخشی 
از پناهگاه 
حیات وحش 
میانکاله محسوب 
می شود که در 
سال135۴به عنوان 
ذخیره گاه 
زیست کره در 
فهرست یونسکو 
ثبت شد

بــــــــرش
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

عسگراوالدى: بايد پادزهر تحريم را درست كنيم  مشرق: رئيس اتاق ايران و چين گفت: هر دو بخش دولتى و خصوصى مقصر شرايط پيش آمده امروز هستند، تقصير بخش دولتى اين است كه بدون 
مشورت با كارشناسان دانشگاه ها تصميمات اقتصادى را مى گيرد و مديرانى كه اين تصميمات را مى گيرند ندانسته وارد عمل مى شوند، بدون اينكه آينده نگرى داشته باشد. مديران ما نبايد اقتصاد خوان باشند بلكه 

بايد اقتصاد دان باشند. تحريم ها پيش روى ماست و ما بايد تحريم ها را پيش بينى كنيم و جلويش را بگيريم. بايد خودمان پادزهر سمى را كه به اقتصادمان تزريق مى شود، درست كنيم.

خود انتقادى غرب از كااليى شدن زنان
 سياست   پژوهشگر حــوزه توسعه در بيستمين گفتار عصر، نظرات و ديدگاه هاى 
مختلف جامعه غرب درباره زنان را مورد بررســى قرار داد و بر اين مسئله تأكيد كرد 
كه برخالف تصور خود غربى ها نظريات انتقادى زيادى درباره كليشــه هاى حاكم بر 

حوزه زنان دارند.
به گفته ظهوريان ريشه اين كليشه هاى حاكم در نظريات سرمايه دارى و با نگاه كامًال 
اقتصادى اســت كه مى خواهد بيش از پيش از زنان به عنوان نيروى كار ارزان قيمت 
استفاده كنند. از اين منظر مسئله زنان يك مسئله هويتى و با اهميت است و نبايد آن 
را در حد تحريك پذيرى جنسى تقليل داد. در ادامه گزيده اى از سخنان ميثم ظهوريان 

را درباره ديدگاه هاى متفاوت به حجاب و پوشش در غرب مى خوانيد.
در فضاى علمى و اجتماعى داخل كشور بسيارى از نظريات غربى سانسور شده و به 
جاى آن نگاه هاى كليشه اى شكل گرفته باشد. در حالى كه نگاه هاى انتقادى زيادى 
به طور نمونه درباره مسائل زنان هم وجود دارد كه در اين جلسه برخى از اين نظريات 

انتقادى را مطرح مى كنم.

 نقش سرمايه دارى و ليبراليسم در تحول نظريات حوزه زنان
در قرن بيســتم درباره مسائل جنسى و پوشش دو نگاه كالن در غرب وجود داشت؛ 
اولين نگاه نظريه تكامل بود كه ريشه در مسائل بيولوژيكى دارد و نگاه متأخر دوم هم 
فمينيستى و ساختگراست كه از منظر قدرت و ارتباطات قدرت به زن نگاه مى كند. هر 

دو اين نگاه ها معتقدند كه به زنان ظلم مى شود.
از اوايل قرن 21 با توجه به رشد سرمايه دارى و ليبراليسم و كااليى شدن همه چيز، 
نظريات ارتباطات جنسى هم دچار تحول مى شوند و كاركردهاى اقتصادى پيدا مى كند 

و نظريات اقتصادى متعددى درباره آن مطرح مى شود.

 نگاه بازارى به ارتباطات جنسى
نظريه اقتصاد جنســى كه در سال 2004 توسط بوبيســتر مطرح مى شود، يكى از 
مهم ترين نظريات در اين زمينه است. در چارچوب اين نظريه گفته مى شود كه نفس 
رابطه با جنس مخالف شبيه به يك بازار است كه فروشنده و خريدار داريم. چون مرد 
به لحاظ بيولوژيكى نياز بيشــترى دارد، يك خريدار است و زن فروشنده؛ يعنى زن 

ارتباط جنسى را در ازاى در اختيار گرفتن منافع ديگر به مرد ارائه مى دهد.
شرايط اين بازار بر مبناى عرضه و تقاضاست يعنى كامالً نگاه اقتصادى و كااليى دارند. 
هر وقت در اين بازار عرضه كم باشد، ترجيحات عرضه كننده بر بازار حاكم مى شود، 

مثالً ارتباط تعهد، وفادارى، ازدواج زود، حفظ بكارت و... داشته باشد.
شــما نمونه واقعى چنين نظرى را مى توانيد در دهه 60 در دانشگاه هاى آمريكايى 
ببينيد كه چنين ارزش هايى حاكم بوده است. هرچه عرضه بيشتر مى شود، مالك هاى 

تقاضاكننده حاكم مى شود، مثالً روابط متعدد، بدون حفاظت، ازدواج نكردن و...
به اعتقاد برخى از نظريه پردازان غربى چون مردان تقاضاى بيشــترى دارند، پس به 
مردان ظلم مى شود چون زنان با كنترل عرضه مى توانند منافع زيادى از مردان بگيرند.

 جذابيت جنسى يك سرمايه اقتصادى
نظريه ديگر سرمايه جنسى و شهوانى است كه جذابيت جنسى را يكى از سرمايه هايى 

مى داند كه در اختيار هر انسانى قرار دارد.
اگر ما در اين نظريات سه بخش مبانى، كشف و شهود و جمع بندى را لحاظ كنيم، 
متوجه مى شــويم كه اين نظريات غربى در كشف و شهود شباهت زيادى به نظرات 
شــهيد مطهرى درباره مســئله زنان و حجاب دارد. هرچند كــه به لحاظ مبانى و 

جمع بندى متفاوت هستند.
مثالً شهيد مطهرى مى گويد كه عفاف و حيا تدبيرى است كه زنان براى جبران ضعف 
جسمانى خود در برابر مردان به كار مى برند كه مشابهش را نظريه پردازان غربى هم 

مى گويند.

 موج هاى مختلف فمينيسم و تصور غلط درباره آن
همان طور كه ابتدا اشاره كردم، در غرب نظريات انتقادى زيادى هم وجود دارد كه ما 

تاكنون به آن نپرداختيم.
به طور نمونه در مسئله فمينيسم تصور مى كنيم كه بحث تنها درباره مالكيت زن بر 
بدنش است درحالى كه در همين نگاه هاى فمينيستى سه موج داريم. موج اول و دوم 
نقش هاى مادرى را قبول ندارند و مى گويند متعلق به دوره پدر و مردساالرى است، اما 

نسل سوم در مقابل اين نظريات قرار دارد.
برخى از نظريات پردازان معتقدند كه آزادى زن، در عمل باعث ظلم و خشونت بيشتر 
به زنان شده است. اينكه زنان در اثر جذابيت جنسى قدرت بيشترى پيدا مى كنند، 
دروغ است چراكه نگاه هاى موج اول و دوم فمينيستى سبب كااليى شدن زنان شده 

است.
يكى از انديشمندان در اين زمينه مى گويد در دهه 60 و 70 ميالدى اين سؤال مطرح 
بود كه شى ء انگارى از زنان چه آسيبى به دختران و زنان مى زند، ولى در دهه 80 و 
90 با اينكه اين شى ء انگارى بيشتر شد، اما هيچ گونه نگرانى درباره اثرات سوء آن در 
جامعه وجود نداشت. براى همين روزبه روز تبليغات بيشترى از بدن هاى جنسى شده، 

مى بينيم كه اكثراً هم تبليغاتى با محور زنان هستند.
دو عامل باعث تشديد اين نگاه شى ء انگارى در غرب شده است؛ يكى رشد قابل توجه 

تبليغات و ديگرى جنسى تر و برهنه شدن شديدتر تبليغات است.

 حساسيت غرب در دهه 60 و 70 نسبت به شى ء انگارى از زنان
يعنى در دهه 60 و 70 جامعه هنوز نســبت به اين تبليغات حساس بود، ولى امروز 
آن قدر كه اين تبليغات نمايش داده شده است، حساسيت ها هم از بين رفته و همه 

مسائل عادى شده است.
 اين تبليغات ظاهراً امر جنسى را نشان مى دهد كه كااليى را مى خواهد بفروشد، اما 
در واقع يك نظام ايده را به بيننده القا مى كند و مى فروشد. مثالً براى مردان اين ايده 
را عرضه مى كند كه در رابطه جنسى عامليت دارند و هدايت رابطه جنسى بر عهده 

مردان است، اين ايده به مردان احساس قدرت مى دهد. 
عالوه بر اين به زنان هم مى گويد اگر مى خواهيد با ارزش باشــيد، بايد يك شــى ء 
با ارزش باشــيد. اين نگاه باعث خود شــى ء انگارى در ميان زنان هم مى شود و زنان 
مدام در حال ارزيابى بدن خودشــان هستند، از بين رفتن عزت نفس، افسردگى و... 
بيمارى هاى ناشى از اين نظام ارزشى است. انديشمندان مخالف شى ء انگارى زنان در 
نقد اين نگاه مى گويند در چنين شرايطى حتى اگر زن باارزش ترين چيز هم باشد، اما 
باز هم شى ء و زير دست مرد است. براى همين نظريات نسل سوم فمينيست دنبال 

مادر محورى هستند.

 لزوم پرهيز از ساده انگارى در مسئله زنان
همين جا اشاره اى به برخى شبهات بكنم، گفته مى شود كه در غرب قوانين حمايتى 
نسبت به زنان زياد است. مثالً لمس بدون اجازه در حكم تعرض است و اين نشان دهنده 
ارزشمندى آنان است، اما اين قوانين بيشتر از اينكه در ذيل ارزشمندى زنان مطرح 

شود براى جلوگيرى از افسارگسيختگى بيشتر جامعه غرب است.
در مقابل نظريات انتقادى غرب نسبت به مسئله زنان برخى نگاه هاى عوامانه نيز در 

كشورمان وجود دارد.
 به طور نمونه در مستند انقالب جنسى 2 ادعا مى شود كه چون در دوره اى به زنان 
سخت گرفته مى شــده است، براى همين  اآلن اين گونه شده اند در حالى كه مسئله 
اقتصاد و انقالب صنعتى عامل تأثيرگذار در زنان و نظريات حوزه آنان است. در اين دوره 
به دنبال نيروى كار ارزان قيمت بودند و ديدند زنان در خانواده يعنى نيمى از نيروى كار 

پس تالش كردند كه زنان را از خانه و خانواده خارج كنند.
 يا اينكه براى فروش بيشتر كاال به نقش زنان در خانواده توجه بيشترى كردند، اين 
توجه باعث تغيير الگوى تبليغات شد و الگوى مصرف براساس نياز واقعى را به الگوى 

مصرف براساس خواسته تغيير دادند و در اين ميان چه كسى مهم تر از زنان است؟
به عنوان جمع بندى بايد اذعان كرد كه نگاه هويتى به زن و حجاب مورد غفلت قرار 
گرفته است يعنى اينكه بگوييم حجاب براى عدم تحريك مردان توسط زنان است، 
تقليل دادن اين هويت است، در جوامع اسالمى عالمت هويتى زن مسلمان حجاب 

است.
بررسى دوره استعمار در الجزاير نشان مى دهد كه غربى ها چه قدر به اين موضوع واقف 
بوده اند و هر زن بى حجاب الجزايرى را تيرى بر قلب هويت جامعه الجزاير مى دانستند.
براى همين هم هست كه مى بينيم در غرب برهنه شدن زنان را گام به گام جلو بردند و 
حتى امروز ازدواج همجنس و محارم را هم عادى كرده اند در حالى كه يك دهه قبل 

چنين چيزهايى نبوده است.

يادداشت شفاهى

 سياست  مجيد عســگرى در اين جلسه 
درباره ابعاد هويت ساز قيام گوهرشاد گفت: 

رضاخان تا پيش از ســال 1305 و شــروع 
سلطنتش يك چهره مذهبى براى خودش 
درســت كرده بود؛ اما بعد از آن چهره واقعى 
ســتيزگر با شــعائر دينى اش را با اقداماتى 
همانند قوانين حجاب و پوشــش زنان و نوع 
لباس مردان يــا ممنوعيت لباس روحانيت 
نشــان داد و بعــد از مدتــى هم در ســال 
1314 مبارزه با روضه خوانى و عزادارى امام 

حسين (ع) را شروع كرد.

 وقايع زمينه ساز قيام گوهرشاد
ســال 1313 كــه 
تركيه  به  رضاخان 
مســير  مــى رود 
كــردن  اجبــارى 
را  مردان  پوشــش 

در ادارات، دانشگاه ها و مدارس جدى تر دنبال 
مى كند. عالوه بر اين مســير فرهنگ سازى 
بــراى حجاب بانــوان را هم با جشــن هاى 
پادشاهى شروع كرد. در 13 فروردين همان 
سال در جشن شيراز به صورت رسمى عده اى 
از زنــان بدون حجاب ظاهر شــدند و عمًال 
كشــف حجاب را علنى كردند. سلسله اى از 
اين اتفاقات و اقدامات و واكنش علماى نجف 
و قم موجب شــد كه در مشهد نيز آيت اهللا 
قمى براى مالقات با رضاخان به سمت تهران 
حركت كند، ولــى او را در حرم عبدالعظيم 
حســنى حبس مى كنند و وقتــى مردم از 
اين موضوع خبردار مى شــوند، نسبت به آن 
اعتراض مى كنند، اين اعتراض روزهاى بعد به 
تحصن و سخنرانى چهره هاى مختلف تبديل 
مى شود، در قيام گوهرشاد سخنرانان، وعاظ 
و علماى زيادى سخنرانى كردند، ولى فقط 
ســخنرانى مرحوم بهلول معروف و از بقيه 

غفلت شده است.

 فاجعه بارترين جنايت تاريخ ايران
رضاخان از تهران به اســتاندار وقت خراسان 
پاكروان فشــار مى آورد و نهايت در شب 21 
تيرماه به وسيله مسلســل هايى كه در باالى 
سقف مســجد گوهرشاد نصب شــده بود، 
مردم تيرباران مى شوند و تعداد زيادى شهيد 
و زخمى مى شــوند. اين فاجعه تلخ به گفته 
برخى مورخين خارجى فاجعه بارترين حادثه 
ايران بوده اســت. در 17 دى ماه 1314 هم 
قانون اجبارى شدن كشــف حجاب با اجرا 
در يكى از مدارس اعالم عمومى و بعد از آن 
هم حضور زنان در مجامع عمومى با حجاب 

ممنوع مى شود.

 چرا نياز داريم وقايعى مثل قيام 
گوهرشاد بازخوانى شود

قيام گوهرشاد جوانب مختلفى دارد و سؤاالت 
مختلفى را مى توان مطرح كرد، به طور نمونه 
مردم چگونه در حرم جمع شــدند؟ چرا در 
خانه علما تحصن كردند؟ چرا از روســتاها و 
شهرهاى اطراف مشهد به اين تجمع آمدند؟ 

چرا زائرين در بين قيام كنندگان بودند؟
اما سؤال اساسى اين است كه چرا نياز داريم 
كه اين گونه وقايع را بازخوانى كنيم؟ خروجى 
چنين بازخوانى چيست؟ دكتر موسى نجفى 

از استادان تاريخ درباره مسئله هويت مى گويد، 
هويت مجموعه ويژگى هايى است كه افراد را 
از يكديگر متمايز مى كند، در كشــور ما نيز 
مذهب، زبان فارسى و جغرافيا هويتى به نام 
ايرانيان را شكل داده است. شكل گيرى اين 
هويت به عصر صفوى بازمى گردد، زمانى كه 

هويت ملى در كشور ما شكل گرفت.

 چهار موج بيدارى اسالمى در تاريخ 
ايران

از دوره صفوى به بعد است كه كشورى به نام 
ايران و ملتى به نام ايرانى شكل مى گيرد و بعد 
از آن چهار موج داريم كه دكتر نجفى آن را 
به بيدارى اسالمى تعبير مى كند. از نظر ايشان 
وقتى از هويت كشورها در مقابل اجانب دفاع 
مى شود، بيدارى اسالمى اتفاق مى افتد. با اين 
تعريف چهار موج در كشور خودمان تاكنون 

به وجود آمده است.
اولين موج بعــد از صفويه و همزمان با زوال 
حكومت هاى بعد آن بود كه مى توان اوج آن 
را در جنگ هاى ايران و روسيه ديد كه سفير 

اين كشور توسط مردم كشته مى شود.
دومين موج نهضت تنباكو و مشروطه است 
كه دوره جديــدى از آگاهى در مردم و علما 

به وجود آمد.
ســومين موج مربوط به دوران پهلوى بويژه 
پهلوى اول اســت كه مردم نسبت به هويت 

ملى دينى شان حساس مى شوند.

موج چهارم هــم از 15 خرداد 42 و نهضت 
امام خمينى(ره) شروع شــده و تاكنون ادامه 

داشته است.
 قيام گوهرشاد نقطه اوج بيدارى 

اسالمى ايرانيان
در هر كــدام از اين دوره ها، فراز و فرودهايى 
وجود دارد و مردم زمانى تقابلشان با اجنبى 
كم و زمانى زياد شده است، اما در هر كدام از 
اين فراز و فرودها نقطه اوجى مى بينيم. واقعه 
گوهرشاد كه به حماسه گوهرشاد هم خوانده 
مى شود، يكى از اين نقاط اوج است، حماسه 
تاريخى يعنى آنجايى كه مردم يك كشور با 
اســتوارى و شجاعت از ارزش هاى خود دفاع 
كنند. واقعه گوهرشاد موجب شد كه قلدرى 
و ديكتاتورى رضاخان شكسته شود و مردم 
دفاع جدى از هويت ملى دينى خودشــان 

داشته باشند.

 ويژگى هاى هويت ساز قيام گوهرشاد
از ايــن جهت قيام گوهرشــاد چند ويژگى 
خاص دارد. به واسطه اين قيام هويت تاريخى 
و انقالبى براى شهر مشهد شكل گرفت چرا 
كه در دوره پهلوى اول، مهم ترين جايى كه 
عليه رضاخان قيام كرد، مشهد و در كنار حرم 

مطهر امام رضا(ع) بود.
بحث هويت دينى زن مســلمان و ســبك 
زندگى ايرانيان ويژگى ديگــرى بود كه در 
واقعه گوهرشاد پررنگ شد. ما قبل از اين دوره 

تهاجمى اين چنينى به سبك زندگى ايرانيان 
نداشتيم. خاطرات زيادى در اين زمينه وجود 
دارد كه بسيار هم جذاب و شنيدنى هستند. 
مثالً خانم ها براى حمام رفتن از پشــت بام 
منازل استفاده مى كردند تا مجبور نباشند از 
معابر و خيابان ها عبور كنند يا نسلى از زنان 
را در اين دوره داريم كه تا مقطع پنجم بيشتر 
تحصيل نكردند چرا كه بعد از آن بايد بدون 
حجاب عكس مى گرفتند و ادامه تحصيلشان 

هم بدون حجاب مى بود.
اين كه امروز مى بينيم مســئله حجاب در 
غرب گسترده شده است را بايستى در بركت 
خون هاى ريخته شده در قيام گوهرشاد ديد. 
امروز در مهد دموكراسى غربى، زنان مسلمان 
به دنبال اين هستند كه حجابشان را به عنوان 

يك نماد هويتى رعايت و حفظ كنند.

 خنثى سازى تطهير پهلوى
ســومين ويژگى اين اســت كه عده اى 
امروز به دنبال تطهير رســانه اى پهلوى 
هســتند و بازخوانــى قيام گوهرشــاد 

پاسخى به اين مسئله است.
 يكى از مشكالت كشور ما بازخوانى نكردن 
تاريخ است، تجسم كشتار هزاران نفر در حرم 
امام رضا(ع) غيرممكن است، اما رضاخان اين 
جنايت را انجام داد و اكنون او را دموكراسى 

خواه معرفى مى كنند.
كتاب ها و خاطرات تاريخى زيادى وجود دارد 
كه شخصيت واقعى رضاخان را نشان مى دهد. 
در كتاب پايان پادشاهى كه به دوره پهلوى 
اول و دوم مى پردازد درباره جسد رضاخان و 
محل دفنش نكات جالبى گفته شده است. به 
خاطر محبوب نبودن رضاخان سال ها بعد از 
فوتش امكان انتقال جسدش به داخل ايران 
نبوده است و به مرور كه فضاى سياسى كشور 
آرام تر مى شود، جسد او را برمى گردانند يا در 
خاطره اى ديگر به نقل از خود رضاخان گفته 
مى شود كه وقتى مستشاران خارجى درباره 

آينده كشور و برنامه نيروهاى 
قزاق صحبــت مى كنند از او 
نظر مى خواهند و او صراحتاً 
مى گويــد من از سياســت 
چيزى نمى فهمــم و هرچه 
شــما بگوييد اجرا مى كنم. 
بازخوانى نكردن تاريخ و اين 
خاطرات موجب مى شود كه 
امروز عده اى به دنبال تطهير 

پهلوى باشند.

 بازخوانى تاريخ و آگاه سازى مردم
به واســطه پيشــينه هاى تاريخى همچون 
مســجد گوهرشــاد امروز هويت ما ايجابى 
است نه دفاعى و از اين جهت نياز به حضور 
مردمى و خلق حماســه داريم، اما در مقابل 
كسانى هستند كه مدام مى گويند نمى شود 
و نمى توانيم. دليل اهميت حماسه تاريخى 
اين است كه اگر بخواهيم جمعى را رشد 
بدهيم بايســتى دو كار انجام شــود يكى 
تعريــف ايدئولوژى و ديگرى آشــنايى با 
تاريــخ هويتــى آن جمع. مســئله تاريخ 
مى توانــد مخاطــب و فرهنــگ عمومى 
را درگيــر كنــد و يك ژانر جــذاب براى 

روايتگرى و انتقال مفاهيم باشد.

مجيد عسگرى، پژوهشگر واقعه قيام گوهرشاد درباره لزوم بازخوانى حماسه هاى تاريخى همچون اين قيام مطرح كرد 

بازخوانى قيام گوهرشاد پاسخى به تطهير پهلوى
حزب اهللا «بى مرز»؛ 

برنامه ريز، يادآور، مردمى،
 رو به آينده و زبردست

اين روزها كه فشارهاى آمريكا همانند سال 90 
همراه با جنگ روانى در حال تكرار است، بازيگران 
داخلى سياســت زده نيز به هر مناسبتى يأس و 
نااميدى را به جامعــه تزريق مى كنند، نااميدى 
كه هدف انتهايى آن گذشتن از انقالب اسالمى 
اســت؛ يك روز هواى آلوده خوزستان، يك روز 
بى آبى اش، يــك روز زلزله كرمانشــاه، يك روز 
تصادف تانكر ســوخت و اتوبوس در ســنندج، 
يك روز پخش نشدن مصاحبه يك فوتباليست 
و يك روز پخش شدن ندامت يك رقاص؛ اما در 
مقابل اين يأس افكنان چه بايد كرد؟ حزب اهللا در 
تمامى مسير تكاملى اش از انقالب حسينى تا عصر 
خمينى، همواره «بى مرز» بوده است و همين واژه 
كوتاه و شايد كليشه شده، رمز ماندگارى، تكامل 
و گسترش اين جريان در طول قرن ها مجاهدت 

به حساب مى آيد.

 بى مرز و فراتر از جغرافيا
حزب اللهى ها، در طول قرون گذشته، در تمامى 
نگرش هــا، گرايش ها و روش هــاى كارى خود، 
هيچ گاه خود را اسير حد و مرزهاى جغرافيايى، 
قبيلــه اى و قــراردادى نديده انــد و همين نگاه 
انسان محور است كه سبب شده در عين تفاوت ها 
و اختصاصات بسيار، محبوبيت و مطلوبيت وسيعى 
در ميان آزاديخواهان و عدالت خواهان عالم داشته 
باشند. بدين معنا، مى توان ادعا كرد كه حزب اللهى، 
كسى اســت كه در وهله اول در تمامى سطوح 
انديشــه اى و رفتارى «بى مــرز» عمل مى كند.

 با برنامه ريزى به نتيجه مى رسيم
سنت هاى الهى، قواعد تغييرناپذيرى هستند كه 
خداوند در حركت اجتماعى انسان ها نهاده است و 
تنها با اتكاى به اين قواعد است كه نتيجه حاصل 
مى شــود. اين قاعده طبيعى است كه نتيجه در 
پى تالش و برنامه ريزى به دست مى آيد و كسى 
مشمول امداد الهى مى شود كه از خالقيت، ابتكار 
و برنامه ريزى دقيق اســتفاده كند، خواه چمران 
و متوسليان باشــد در مسير مقابله با اسرائيل و 
آمريكا، خواه ريچارد نفيو و هيالرى كلينتون باشد 
در مسير تحريم هاى هوشمند عليه ايران! از اين 
روست كه حزب اهللا، هماره براى نيل به نتيجه و 

هدف، برنامه ريز و عالمانه عمل كرده است.

 يادآورى براى حفظ حافظه تاريخى مردم
حزب اهللا، به تبعيت از بزرگان و امامانش، رسالت 
خود را ابالغ و تذكر و يادآورى در ميان عموم مردم 
قرار داده و هماره نقش يادآور و هشــداردهنده 
براى جامعه را ايفا كرده اســت. يــادآورى براى 
به روز نگاه داشــتن حافظه تاريخى مردم در باب 
سنت هاى الهى و هشدار براى خطراتى كه امروز و 
فرداى جامعه را تهديد مى كند. حزب اهللا بيش از 
هر كس اين حقيقت عبرت آموز را درك كرده كه 
خداوند با هيچ نظام و حكومتى عقد اخوت برقرار 
نكرده و اتفاق سهمگينى كه براى انقالب پيامبر 
در عاشورا رخ داد، به طريق اولى مى تواند براى هر 
انقالب و حركت الهى ديگر نيز تكرار شود، حتى 
اگر براى آن انقالب صدها هزار انســان آزاده هم 

جان خود را فدا كرده باشند!

 خدمت به مردم
حزب اهللا، از آنجا كه از عمق جريان هاى مردمى 
ريشــه گرفته، تمامى اقداماتش را در راســتاى 
تقويت نقش مردم و خدمت به مردم مى بيند و 
اساســاً آرمانى جز رشد مادى-معنوى مردم هم 
براى خود تعريف نكرده اســت. به همين دليل 
است كه حتى در تخصصى ترين و نخبگانى ترين 
حوزه هاى انديشه اى و عملياتى هم «مردم محور» 
اســت و عميقــاً به كارهــاى فرهنگى عميق و 

تدريجى ملتزم است.

 آينده نگرى وجه تمايز با ديگران
زورگوها و مفســدها با جوامع و افراد نشسته بر 
زمين، بى تفاوت و آرام، نزاعى ندارند و تنش آنجا 
آغاز مى شود كه جريانى بخواهد در مسير مبارزه 
با ظلم و بى عدالتى حركت كند و از جا برخيزد. 
حزب اهللا هم تمام زنده بودنــش را مديون آرام و 
رام نبودن مى بيند و همين زنده بودن، حركت رو 
به جلو، آينده نگرى و قيام است كه فرد و جامعه 
حزب اللهــى را از فرد و جامعه هضم و مطيع در 

نظام هاى ناعادالنه متمايز كرده است.

 زبردستى در شرايط پيچيده
 حزب اهللا زيرك و زبردســت است و با پيچيده تر 
شدن شرايط و مسائل، با سرعت و قدرتى بيش 
از مشكالت و ضعف ها، خود را توانمند و پيچيده 
مى ســازد، به همين دليل اســت كه بشدت به 
فرصت ها چشــم دوخته و مشــكالتش را نيز با 

استفاده از نگاه فرصت بين حل وفصل مى كند.
امروز بسيارند كســانى كه مى پرسند وظيفه ما 
در اين شــرايط چيســت؟ براى كشورمان چه 
مى توانيم بكنيم؟ كدام بــار روى زمين مانده را 
به دوش بكشــيم؟ چگونه مى توانيم در اين پيچ 
سخت و صعب، نقش تاريخى مان را ايفا كنيم؟ 
كجاى اين جبهه وســيع به جهاد ما نياز دارد؟ 
و ده ها ســؤال از اين قبيل. بايد به اين دوستان 
گفت كه شما همچون همه مجاهدان حزب اللهى 
تاريخ «بى مرز» باشيد تا خداوند، خود مسير نصر و 

پيروزى را برايتان نمايان كند... ان شاءاهللا.

يادداشت

 عده اى امروز 
به دنبال تطهير 
رسانه اى پهلوى 

هستند و بازخوانى 
قيام گوهرشاد 
پاسخى به اين 

مسئله است

بــــــــرش

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

دكتر رقيه فاضل با نگاهى متفاوت به مسئله حجاب مطرح كرد

حجاب؛ تقابل با منافع نظام سلطه

گفتار

 سياست   دكتر رقيه فاضل پژوهشگر 
مسائل تربيتى موضوع حجاب را از منظر 
مبارزه با استكبار مورد بررسى و تحليل 
قرار داد. بر خالف تصور با اينكه موضوع 
حجاب ساده است، اما وقتى در چارچوب 

جنگ حق و باطل و استضعاف و استكبار تحليل مى شود، متوجه 
مى شويم كه اين موضوع عرصه اى براى مقابله با نظام سلطه است 
و از ســوى ديگر دستاويزى است كه نظام استكبار، سلطه خود را 
بر جوامع اســتعمارزده حاكم كنند. داشتن نگاه تاريخى و بررسى 
رويدادهاى مشابه اين نگاه را تأييد مى كند.گزيده اى از سخنان دكتر 

رقيه فاضل را در اين باره در ادامه مى خوانيد. 
با توجه به مطرح شــدن حجاب از منظر دينى، اين دغدغه در بين 
جوامع مذهبى و حزب اللهى وجود دارد كه باالخره با مسئله حجاب 
در كشورمان چه بايد كرد؟ طيف قديمى و سنتى حجاب را در صدر 
مســئله مى بيند و هرچه به فصل گرم سال هم نزديك مى شود، 
دغدغه اش به اوج مى رســد. در مقابل، جريان ديگرى هستند كه 
اسالم را كالن تر مى بينند و مى گويند حجاب مسئله اصلى كشور 
نيست، بلكه مسائل اقتصادى همانند گرانى و تورم يا رباى بانكى، 
مسائل اصلى ما هستند. شايد از ترس اينكه به آن ها گفته شود كه 
مردمى نيستند و نمى بينند كه مردم گرسنه هستند، اما آن ها سراغ 
مسئله حجاب رفته اند، چنين ديدگاهى را پيدا مى كنند و حجاب را 

در صدر مسئله ها نمى بينند.

 سه نكته مغفول در مسئله حجاب
در عيــن وجود تفاوت، هر دو نگاه اما شــباهت هايى هم دارند كه 
اين شباهت ها مهم ترين موضوع مورد غفلت قرار گرفته در مسئله 
حجاب هستند.اول اينكه هر دو نگاه در مسئله حجاب تنها جامعه 
خودى را مى بينند و نگاه جامعى ندارند، حجاب را فقط در چارچوب 
مرزهاى جمهورى اسالمى دنبال مى كنند و نگاه جهانى ندارند و 
فكر مى كنند كه حجاب صرفاً يك مقوله جهاد اكبر و مبارزه با نفس 

اســت. دوم اينكه هر دو نگاه حجاب را جريانى تربيتى و فرهنگى 
مى بينند و حتى نگاه دوم كــه ابعاد اقتصادى را مهم تر از حجاب 
مى داند باز هم نگاه فرهنگى و تربيتى دارد، نه نگاه سياسى. شباهت 
ســوم اين است كه هر دو فارغ از يك نگاه تاريخى موضوع حجاب 

را جلو مى برند.

 حجاب در عرصه جنگ حق و باطل
اما اين شباهت ها چه اهميتى در مقوله حجاب و زنان دارد؟ حجاب 
به عنوان نماد دينى يك هويت اســت و نمى توان ساده از كنار آن 
گذشــت. برخالف دو نگاهى كه ابتدا اشاره شــد، حجاب فراتر از 
مرزهاى جمهورى اسالمى است. حجاب و بسيارى از مسائل ديگر را 
بايد در ذيل يك جنگ ديد، جنگ حق و باطل، استضعاف و استكبار، 
فقر و غنا. ذيل اين جنگ هاست كه حجاب هم تحليل مى شود و هم 
معنا مى شود. در نگاه حزب اللهى اصيل حفظ حجاب فقط جهاد اكبر 
نيست، بلكه جهاد كبير هم هست چراكه يك نگاه سياسى هم در 
آن وجود دارد. امروز دو جريان قدرتمند در مقابل هم قرارگرفته اند 
و حجاب هم در ميانه آن ها مورد كشــمكش قرار گرفته اســت.

 بى حجابى؛ دستاويزى براى سلطه استعمار
نكته بعدى مسئله تاريخ اســت، جريان ظالمانه استعمارگرى از 
گذشته تاكنون به شكل هاى مختلف استعمار قديم و نو و فرانو وجود 
داشته و دارد كه در قرن 19 به اوج خود رسيد و براى زياده خواهى 
و سلطه گرى به دنبال دستاويز است و چه دستاويزى بهتر از زنان 
و بى حجابى؟ نظام ســلطه براى حاكم كردن سلطه خود، موانع را 
برمى دارند و عواملى را ايجاد مى كند. حجاب را اگر اين گونه تحليل 
كنيم، متوجه مى شويم كه نظام سلطه براى رسيدن به اهداف خود 
بايد بعضى چيزها را از جامعه هدف بگيرد، مهم ترين چيز روحيه و 
حس مقاومت است، براى همين نظام سلطه به دنبال دين زدايى 
و اسالم زدايى است. نظام سلطه در اليه فرهنگى مى خواهد هويت 
خودش را به جامعه هدف قالب كند. براى همين ابتدا هويت اوليه 

جامعه استعمار زده را مى گيرد تا هويت نظام سلطه را قبول كند.
در اليه اقتصادى هم چرخه نظام ســلطه بايد بچرخد و سود 
كند، نظام ســرمايه دارى به دنبال توليد بيشــتر است و بايد 
كارگر ارزان داشــته باشــد. در اليه مصرف هم زنان بهترين 
مصرف كننده براى نظام ســرمايه دارى هستند، حتى بهترين 
مبلغ براى كاالهاى نظام ســرمايه دارى هســتند؛ بنابراين زن 
عنصر اساســى براى نظام ســلطه اســت اما زن محجبه سد 
بزرگى در مقابل نظام سلطه است. جامعه اهل شهوت، جامعه 
سستى خواهد بود و هيچ وقت اهل مجاهدت نمى شود.بنابراين 
ساده انديشى اســت كه بگوييم حجاب در مقابل ساير مسائل 
در صدر نيست، بنابراين بايد نگاه فرهنگى و تربيتى را به اليه 

سياسى هم گسترش بدهيم.

 كشف حجاب اجبارى!
بر خالف تصور كه مى گويند حجاب اجبارى است، اما اين كشف 
حجاب اســت كه اجبارى شده و بايد اين را براى جامعه باز كنيم. 
بايد تقابل تاريخى جبهه حق و باطل را نشان بدهيم. ما نمى گوييم 
اقتصاد مسئله اول نيست و حجاب هست، اما در مسئله حجاب بايد 

علت و معلول را ديد.

 علل بى حجابى فارغ از مسائل سياسى
اگر مد و مصرف گرايى حل شــود، خودبه خود مسئله حجاب 
هم حل مى شــود. براى مرد و زن مســلمان مسخره است كه 
به او بگويند امســال رنگ سال فالن است و تو بايد حتماً اين 
رنگ را بپوشــى. عالوه بر اين منافــع اقتصادى واردكنندگان 
لوازم آرايشــى و لباس هاى خاص را بايــد مدنظر قرار داد كه 
منجر به ترويج بى حجابى شــده اســت. مســئله ديگر ساده 
زيستى است كه اگر به درستى تبيين و منتقل شود، خيلى به 
مســئله حجاب كمك مى كند و هيچ گاه درگير دوگانه اقتصاد 

و حجاب نخواهيم شد.

 سياست/ مهدى پناهى  موضوع حجاب 
و عفاف امروز عــالوه بر اين كه موضوعى 
تربيتى و دينى اســت كامالً ابعاد سياسى 
پيدا كــرده و حتى به خاطــر رفتارهاى 
سياســت زده از دايره منطق خارج شده و 
عرصه لجبــازى و عناد برخى جريان هاى 
سياســى داخلى و خارجى شده است، اما 
نگاهى عميق به اين موضوع ابعاد هويتى و 
جامعه شناختى زيادى را نمايان مى كند كه 
در وادى سياست زده اين روزها به آن هيچ 
توجهى نشده است. امروز ريشه بسيارى از 
رفتارهاى راديكال از سوى برخى از مردم 
بويژه نسل هاى جوان را مى توان در مسئله 
هويت دانست. در حالى كه برخى موضوع 
حجاب و عفاف را به مقوالت شــهوات و 
آزادى جنســى تقليل مى دهند، اما نگاه 
كردن بــه اين موضــوع از دريچه هويت 
بسيارى از شبهه ها را از بين خواهد برد. اما 
اين هويت چيست؟ نگاهى به وقايع تاريخى 
كشورمان اين سؤال  را پاسخ مى دهد. قيام 
گوهرشاد به عنوان يكى از مهم ترين وقايع 
تاريخ معاصر امروز 21 تيرماه به هشــتاد 

و ســومين ســالگرد خود مى رسد. قيام 
گوهرشاد نمادى از هويت ايرانيان است كه 
در آن مقابله با استكبار و خودكامگى يك 
ديكتاتور به قيمت خون هزاران زن و مرد 
ايرانى نشان داده شده است.20امين جلسه 
گفتار عصر كه با حضور جمعى از فعاالن 
فرهنگى و اجتماعى مشــهد در حسينيه 
هنر اين شهر برگزار شد، واقعه گوهرشاد 
را به عنوان حماســه اى در دفاع از سبك 
زندگى اســالمى و ايرانى مورد بررسى و 
تحليل قرار داد. در اين نشست دكتر رقيه 
فاضل موضوع مقابله با منافع نظام سلطه را 
در بستر حجاب بررسى كرد و دكتر ميثم 
ظهوريان نيز ديدگاه هاى متفاوت نسبت به 
حجاب و پوشــش در غرب را معرفى كرد. 
مجيد عسگرى پژوهشگر واقعه گوهرشاد 
نيز ســخنران ديگرى بود كــه با تأكيد  
بر ضــرورت بازتوليد هويــت از بازخوانى 
حماســه هاى تاريخى به عنــوان ابزارى 
كارآمد در انتقال مفاهيم به عامه مردم ياد 
كرد. در گزارش پيشرو گزيده  اى از سخنان 

اين افراد  را مى خوانيد.  

annota�on@qudsonline.ir
 دكتر سعيد شعرباف

 ميثم ظهوريان

annota�on@qudsonline.ir
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

امام خمينى(ره):
اصالً مركز ايران آستان قدس است و ما اميدواريم كه همه ما 
را خداوند از خدمتگزاران آستان قدس رضوى(عليه السالم) 

قرار بدهد.

رهنمود
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

اوقات شرعى به افق مشهد
اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
ال اله اال اهللا

الملك الحق المبين

  پنجشنبه 21 تير 1397  28 شوال 1439 12 جوالى 2018  سال سى و يكم  شماره 8730    

صداى انشقاق عميق از صبحانه كارى ناتو به گوش رسيد

سخنان ضد روسى ترامپ در آستانه ديدار با پوتين
 بين الملل «بايد بگويم كه اين واقعاً ناراحت 
كننده اســت كه آلمان توافــق بزرگ گازى و 
نفتى با روســيه مى بندد؛ همان روسيه اى كه 
شما (ناتو) قرار اســت در برابر آن دفاع كنيد 
و آلمــان ميلياردها ميليارد دالر به روســيه 
مى پــردازد. ما در حــال حفاظــت از آلمان، 
فرانســه و همه اين كشــورها هستيم و تعداد 
زيادى از اين كشــورها توافــق انتقال خطوط 
انــرژى مى بندنــد و در آن ميلياردها دالر به 
روســيه مى پردازند. فرض بر اين بوده كه ما از 
شما در برابر روســيه حفاظت كنيم اما آن ها 
ميلياردها دالر به روسيه مى دهند و به نظر من 
اين مناسب نيست و صدر اعظم پيشين آلمان، 
رئيس شركت خط لوله اى است كه گاز (روسيه 

را به آلمان) منتقل مى كند». 
اين ها ســخنان غافلگيركننــده دونالد ترامپ 
در ديدار با دبيركل ناتو و در آســتانه نشست 
ســران اين ائتالف نظامى غربى بود. در حالى 
كــه دبير كل ناتو در واكنــش به گزارش هاى 
منتشر شده در رسانه ها مبنى بر اختالف ميان 
آمريكا و اعضاى ناتو تالش داشت مدام از اتحاد 
طرفين صحبت كند، ترامپ با طرح انتقادهاى 
تند از ايــن ائتالف، آن هم در برابر دوربين ها، 
اســتولتنبرگ را بهت زده كــرد. اما اين همه 
ماجرا نبود. ترامپ در ادامه همين جلســه در 
كمال ناباورى شركاى اروپايى اش به انتقادهاى 
ســخت ترى از آلمان به عنوان شريك تجارى 
روسيه پرداخت و به نوعى آلمانى ها را متهم به 

سرباز روسى بودن كرد. 

 ترامپ: 
آلمان كامًال تحت كنترل روسيه است

ترامپ ادامه داد: «در نهايت، 70 درصد از كشور 
آلمان با گاز طبيعى تحت كنترل روســيه قرار 
مى گيرد. شــما به من بگوييد آيا اين مناسب 
اســت كه من از زمان آغاز بــه كارم درباره اين 
موضوع گله كنم؟ نبايد اجازه چنين كارى داده 
مى شد اما آلمان كامًال تحت كنترل روسيه قرار 
دارد چــرا كه آن ها بين 60 تا 70 درصد انرژى 
خود را از روسيه و خط لوله جديد وارد مى كنند. 

شما به من بگوييد كه آيا اين كار درستى است؟ 
به نظر من اين كار، درســت نيست و براى ناتو 
هم بد است. من فكر مى كنم كه ما بايد با آلمان 

درباره اين موضوع صحبت كنيم».
وى افزود: «همچنين، آلمان فقط كمى بيشــتر 
از يك درصــد (از توليد ناخالص داخلى را براى 
هزينه هاى نظامى ناتو) مى پردازد اما رقم واقعى 
هزينه هــاى آمريكا بيش از 4 درصــد از توليد 
ناخالص داخلى يك اقتصاد بسيار بزرگ تر است. 
فكر مى كنم اين هم موضوع نامناســبى است. 
ببينيد ما داريم از آلمان، فرانسه و همه حفاظت 
مى كنيم و پول بســيارى داريم بــراى اين كار 
مى پردازيم و اين براى دهه هاست كه دارد انجام 
مى شود. اين موضوع توسط ديگر رئيسان جمهور 
آمريكا هم مطرح شــد اما آن ها هيچ كارى براى 
حل آن نكردند اما من بايد اين موضوع را مطرح 
كنم چــرا كه خيلى براى مردم آمريكا و ماليات 

دهندگان ما غير منصفانه است».
در حالى كه به نظر مى رســيد نه فقط هيئت  
ناتــو، بلكه حتــى «جان كلــى» رئيس دفتر 
ترامپ و «كى بيلى هاچيسن» نماينده آمريكا 
در ناتو هم از اظهــارات ترامپ جا خورده اند، 
رئيس جمهور آمريكا ادامه داد: «از نظر من اين 
كشــورها بايد فورى قدم جلو بگذارند. آلمان 
يك كشور ثروتمند است و آن ها (اكنون)درباره 
افزايــش خيلى محدود هزينه هــاى نظامى و 

دفاعى تا سال 2030 صحبت مى كنند اما آن ها 
مى توانند فورى همين فردا هزينه هاى دفاعى 
و نظامى را افزايش دهند و مشكلى در اين باره 
ندارند. به نظرم اين براى آمريكا، غيرمنصفانه 
است. ما بايد كارى بكنيم چرا كه ما نمى توانيم 

اين وضع را تحمل كنيم». 

 به نظر مى رسد آلمان اسير روسيه است!
رئيس جمهور آمريكا باز هم با تكرار اظهارنظرش 
درباره وابســتگى انــرژى آلمان به روســيه و 
پرداختن ميلياردها دالر به مسكو گفت: «آلمان 
اســير روسيه اســت چرا كه آن ها توليد زغال 
سنگ شان و همچنين انرژى اتمى را رها كردند 
و به نفت و گاز روسيه رو كردند. به نظر من اين 
چيزى است كه ناتو بايد به آن نگاه بكند. شما و 
من قبول داريم كه اين موضوع نامناسب است، 
البته من نمى دانم شما چه كارى مى توانيد در 
اين باره بكنيد اما قطعاً منطقى به نظر نمى رسد 
كه آن ها ميلياردها دالر به روسيه بپردازند و ما 

از آن ها در برابر روسيه دفاع كنيم».
دبيركل ناتو پس از اين اظهارات ترامپ گفت: 
«نقطه قوت متحدان ناتو در اين اســت كه با 
وجــود اختالف نظرها درباره برخى موضوعات 
از قبيل گاز و نفت، ما هميشه قادر بوده ايم كه 
حول ارزش هاى كليدى و ريشه اى ناتو متحد و 
يكپارچه شده و از همديگر دفاع كنيم چرا كه 

ما متوجه هستيم كه ما دسته جمعى قوى تر از 
اين هستيم كه در خانه تنها باشيم».

ترامپ بــا پريدن در حرف هاى اســتولتنبرگ 
گفت: «چطور ما با هــم مى توانيم قدرتمندتر 
باشــيم وقتى يك كشور انرژى خود را از كسى 
وارد مى كند كه شما بايد از او در برابر آن دفاع 
كنيد؟» دبيركل ناتو جواب داد: «چون مى دانيم 
كه براى پرداختن به موضوع روسيه، در صورت 

اتحاد و متحد بودنمان، ما قويتر خواهيم بود».
رئيس جمهــور آمريــكا بــاز هــم حرف هاى 
اســتولتنبرگ را قطــع كــرد و در مخالفت با 
اظهاراتش گفت: «نه شما روسيه را ثروتمندتر 
و غنى تر مى كنيد و شــما با اين كار روسيه را 

غنى تر مى كنيد».
دبيركل ناتو در پاســخ به ايــن حرف ترامپ 
گفت كه حتى در دوران جنگ سرد هم برخى 
كشورهاى غربى با روســيه تجارت داشتند و 
ايــن چيز جديدى نيســت. ترامپ اين حرف 
استولتنبرگ را هم اين گونه رد كرد: «موضوع 
تجــارت موضوعى عالى اســت. بــه نظر من، 
موضوع انرژى يك موضوع بسيار متفاوت ترى 
از تجارت عادى اســت. شــما يك كشور مثل 
لهســتان را مى بينيد كه گاز (روسيه) را قبول 
نمى كند و شــما برخى از كشورها را مى بينيد 
كه گاز (روســيه) را قبــول نمى كنند چرا كه 
آن ها نمى خواهند اســير روســيه باشند اما تا 
آنجايى كه من مى دانم، آلمان اســير روســيه 
اســت چرا كه بخش زيادى از انرژى خود را از 
روسيه مى گيرد. شما اين را توضيح دهيد. البته 
فكر مى كنم كه اين موضوع قابل توضيح دادن 

نيست و شما هم اين را مى دانيد».
اماهمه اين گفت و گوها در زمانى اتفاق افتاد كه 
25 جوالى قرار اســت ترامــپ ديدارى مفصل 
با پوتين در فنالند داشــته باشــد. درحالى كه 
كارشناســان پيش بينى مى كردنــد اين ديدار 
بيشتر با محوريت سوريه و ايران پيش برود، اما 
به نظر مى رسد موضوع مهمترى چون انشقاق 
عميق در ناتو و اختــالف افكنى صريح ترامپ 
ميان روسيه و اروپا از مهم ترين صحبت هاى آتى 

رئيسان جمهور دو كشور باشد. 

اخبار جهان

جنگ تجارى واشنگتن-پكن 
باال گرفت

ايســنا: دولت ترامپ با اعــالم اينكه 10 
درصد تعرفه بــر روى 200 ميليارد دالر از 
كاالهاى وارداتى از چيــن اعمال مى كند، 
ابعــاد جديدى از جنگ تجــارى با پكن را 
كليــد زد كه بار ديگــر بازارهاى جهانى را 

ملتهب كرده است.
مقام هاى آمريكايى فهرســتى شامل بيش 
از 6000 كاالى وارداتــى از چين منتشــر 
كرده انــد كــه دولــت آمريكا قصــد دارد 
تعرفه هاى جديدى بــر آن ها اعمال كند و 
از جمله شــامل محصوالت غذايى، تنباكو، 
زغال سنگ، فوالد و آلومينيوم مى شود. اين 
فهرست همچنين كاالهاى مصرفى از تاير 
خودرو گرفته تا مبلمان، محصوالت چوبى، 
كيف هاى دســتى و چمدان، غذاى سگ و 
گربه، دســتكش هاى بيسبال، فرش، درب، 
دوچرخه و كيف گلف، دســتمال توالت و 

محصوالت آرايشى را شامل مى شود.
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با وجود حمالت مستمر عربستان به يمن وزير خارجه عربستان مدعى شد:

 به حاكميت كشورها احترام مى گذاريم
فارس: وزير خارجه عربستان در چهارمين 
سال حمله نظامى به يمن و دومين سال 
بحــران روابط با قطر، ضمن متهم كردن 
ايــران به حمايــت از تروريســم، گفت 
كشــورش به حاكميت ديگر كشــورها 
احترام مى گذارد. «عــادل الجبير» اعالم 
كرد كه اين همايش چينى - عربى، نقشى 
مهم در افزايش روابط ميان كشورهاى عربى و چين ايفا مى كند بويژه كه پكن يكى 
از بزرگ ترين سرمايه گذاران در جهان عرب است. چين عالوه بر اينكه تجربه زيادى 
در بخش تكنولوژى دارد، داراى ثقل اقتصادى و سياسى است و مواضع آن درباره 

مسائل مهم كشورهاى عربى، منطبق بر دولت هاى اين كشورهاست.
وى در پاســخ به سوالى درباره سياســت هاى ايران در منطقه، مدعى شد: ما به 
حاكميت كشــورها و ضرورت احترام به قوانين بين المللى و اصل عدم دخالت در 
امور ساير كشورها اعتقاد داريم؛ بنابراين دخالت هاى ايران در امور كشورهاى عربى 

و حمايت آن از فتنه هاى طايفه اى و تروريسم را رد مى كنيم.

هيئتى از حماس عازم قاهره شد
فارس: هيئتى از حماس به رياســت «خليل الحيه» نايب رئيس اين جنبش در 
نوار غزه راهى مصر شد.قرار است هيئت مذكور با «عباس كامل» رئيس اطالعات 
مصر ديدار كند و در ديدارهاى مذكور بر پرونده آشتى داخلى و راه هاى حل بحران 

غزه تمركز خواهد شد.

تبادل آتش در مرز الجزاير
العالم: برخى منابع امنيتى گزارش دادند كه تبادل آتش بين نيروهاى امنيتى و 
نظامى با يك گروه تروريستى در «وادى ايروق» واقع در حد فاصل بين روستاهاى 

تونس و الجزاير در استان جندوبه، رخ داد.
اين منابع گفتند كه گروه تروريستى مذكور احتماالً همان گروهى است كه روز 
يكشنبه گشتى هاى نيروهاى امنيتى در جندوبه را هدف قرار داد و طى آن دستكم 
6 تن از اين نيروها كشــته و ســه نفر نيز زخمى شدند.طبق گزارش خبرگزارى 
آناتولى، گروه تروريستى موسوم به «القاعده در مغرب اسالمى» مسئوليت حمله 
روز يكشــنبه را بر عهده گرفت.حمله مذكور پس از هفتم مارس 2016 كه يك 
حمله تروريستى در شهر بن قردان در مرز جنوبى ليبى رخ داد و طى آن 12 نفر از 

نيروهاى امنيتى و ارتش كشته شدند، شديدترين حمله تروريستى بود.

فراخوان برگزارى تظاهرات 
براى حمايت از شيخ عيسى قاسم

فارس: ائتالف جوانان انقــالب 14 فوريه 
و جنبش جوانان الــدراز در بيانيه اى مردم 
بحرين را به شــركت در تظاهرات گسترده 
به نشــانه اعالم وفادارى به آيت اهللا عيسى 
قاســم رهبر شيعيان اين كشــور، دعوت 
كردند.اين جنبش با اشاره به اينكه پيروزى 
حقيقى با بازگشت آيت اهللا عيسى قاسم به 
شهرك الدراز محقق مى شود، تصريح كرد كه هرگز دست از خواسته هاى عادالنه خود 
برنمى داريم و همچنان به راه شيخ عيسى قاســم ادامه خواهيم داد اگر چه اين راه 
جانفشانى و قربانى زيادى داشته باشد.در اين بيانيه آمده است كه تمامى شيوه هاى 
دولت بحرين اعم از قتل خونين، حبس و محاصره كه بيش از دو سال است در اين 
كشــور اعمال مى شود هرگز ما را از رهبرى شيخ عيســى قاسم باز نخواهد داشت.
شاهدان عينى گفتند كه نيروهاى امنيتى بحرين پس از گذشت حدود 25 ماه موانع 
امنيتى در شهرك الدراز محل سكونت شيخ عيسى قاسم را برچيده و به محاصره اين 

شهرك پايان دادند.
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مهم در افزايش روابط ميان كشورهاى عربى و چين ايفا مى كند بويژه كه پكن يكى 

شهرك الدراز محقق مى شود، تصريح كرد كه هرگز دست از خواسته هاى عادالنه خود 
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