
اخبار كشور

در یک کتاب بررسی شد
استعمار و استعمارگری عامل آلودگی محیط زیست

کتاب »آلودگی اســتعمارگری است« نوشته »پروفسور مکس لیبویرون« 
پژوهشگر کانادایی و معاون تحقیقاتی دانشگاه سنت جان، که توسط انتشارات 
دانشــگاه دوک منتشر شده، برای اولین بار به ریشــه ها و زمینه های آلودگی 
محیط زیســت پرداخته و چشم اندازی ضداســتعماری را پیش روی می نهد 
که می تواند نگرش در زمینه  مســئله  آلودگی را از پایه دگرگون ســازد. این 
چشم انداز را نویسنده به فعالیت ها و شیوه های علمی هم گسترش داده است.

او مطالعه »آلودگی پالســتیک« را الگوی اســتدالالت خود قرار داده و 
اگرچه آن را برخالف بســیاری از پژوهشگران معتبر، تنها یکی از پی آمدهای 
نگرش سرمایه ساالری یا کاپیتالیسم دانسته )نگرشی که مصرف گرایی و تولیِد 
هرچه فزون تر را ترویج می دهد(، بلکه فراتر از آن، مســئله را در ریشــه ها به 
استعمارگری و رابطه  استعماری با سرزمین ها پیوند می دهد. آنچه در زندگِی 
هرروزه  انســان ها بر روابط اســتعماری با ســرزمین ها متکی است یعنی بر 
دسترسِی نامشروعی که استعمارگران و برنامه های استعماری به سرزمین های 

دیگر داشته تا هدف های استعماری خود را تأمین کنند.
در کتاب »آلودگی اســتعمار گری است«، نشان داده می شود که ساختار 
استعماری نه تنها در آلودگِی محیط زیست دست دارد بلکه حتی در روندها و 
فرآیندهای پاک سازِی محیط زیست نیز موثر است. برای نمونه، وقتی بازیافِت 
پســماندها ترویج و تبلیغ می شــود، باز حکم می شــود که باید دسترسی به 
سرزمین های مردمان دیگر برقرار باشد تا دیگرانی بیایند و در آن سرزمین ها 
مراکز بازیافت تأسیس کنند که این مراکز هم باز به نوبه  خود آالینده هستند. 
در این جا حتی دانش ها و کنشگری های زیست محیطی نیز روابط استعماری 

را از نو بازتولید می کنند.
راه حلی که نویسنده براساس اسناد و شواهد و نتیجه گیری های معتبر ارائه 
می دهد این اســت که برای هرگونه حفاظت از محیط زیست و زدودن آن از 

آلودگی می بایست به استعمار و روابط استعماری خاتمه داد.
با همین بهانه ها بود که طرح ناگهانی حفاظت از یوزپلنگ ایرانی در نقاطی 
از کشــور که اساسا محل زندگی این یوزپلنگ نبود، محفلی برای نفوذ عناصر 
کانون های استعماری شد و به جاسوسی و تصویربرداری از سایت های موشکی 

ایران پرداختند.
کتاب فرماندهی که رهبر انقالب او را

»شهید پیشرو« معرفی کردند رونمایی می شود
آییــن رونمایی کتاب »آقاســعید«؛ برگ هایی از زندگی و زمانۀ شــهید 
سیدمحمدسعید جعفری، چهارشنبه این هفته با حضور احمد شاکری؛ نویسنده 
و منتقد ادبی، محمدعلی صمدی؛ پژوهشگر دفاع مقدس، محمدمهدی همتی، 

نویسنده کتاب و عبدالصالح جعفری، فرزند شهید جعفری برگزار می شود.
در بخشــی از مقدمه این کتاب به قلم نویســنده درباره شهید جعفری 
آمده اســت: »مقام معظم رهبری در سفر به استان کرمانشاه، در مهر ۱۳۹۰، 
سه بار به شهید سیدمحمدسعید جعفری اشــاره کردند... این اشارۀ مکرر به 
شــهید سیدمحمدسعید جعفری، برای کرمانشاهی ها معنایی متفاوت داشت؛ 
معنایی بیش از تجلیل رهبر انقالب از یکی از شهدای شاخص استان. آقاسعید 
تنها سی وشــش روز پس از آغاز جنگ تحمیلی به شــهادت رسید؛ اما عرصۀ 
فعالیت هایــش قبل و بعد از انقالب چندان گســترده بــود و چنان بر فضای 
فرهنگی و اجتماعی و سیاسی کرمانشاه اثر گذاشت که حتی با گذشت چهل 
ســال از شــهادتش، همچنان در یک ســو طرفدارانی جدی و در سوی دیگر 
مخالفانی سرسخت دارد. چنین شد که تصمیم گرفتیم برای شناخت و سپس 

معرفی او تالشی آغاز کنیم.«
براساس این گزارش، آیین رونمایی کتاب »آقاسعید«، چهارشنبه ۱5 تیر، 
ســاعت ۱4:۳۰ در سالن شهید عاشوری موسســه خانه کتاب و ادبیات ایران 

برگزار می شود.
روایت مهران مدیری و مهران رجبی

از رشوه گرفتن برای نقش دادن
مهران مدیری از رشــوه دادن برخی برای نقش گرفتن در فیلم ها سخن 

گفت.
این بازیگر و کارگردان طنز، در قسمتی از برنامه »دورهمی« گفت: »کار 
کثیفی که در کار ما انجام می دهند، این است که از شما پول می گیرند تا بازی 
کنید. این هم اســمش رشوه است. به یک بازیگر می گویند ۲۰۰ میلیون بده، 

چهار تا سکانس بازی کن.«
وی افزود: به جوان هایی که می خواهند وارد این حرفه شــوند باید بگویم 
واقعاً این کار را نکنید. تهیه کننده باید سرمایه ساخت فیلم را از جای دیگری 
بیاورد. قرار نیست شما ۱۰۰ میلیون، ۲۰۰ میلیون بدهید تا بازی کنید. شما 

باید بازی کنید و برای آن دستمزد هم بگیرید.
 مهران رجبی مهمان این برنامه هم یادآور شــد: یک بار یکی آمد و گفت 
 یک ســریال چند می ارزد، گفتم مثــاًل ۱۰ میلیارد تومــان. او به من گفت،
۱۰ میلیارد می دهم دخترم بازیگر شــود. گفتم اصاًل معلوم نیست این پول را 

بدهی دخترت واقعاً بازیگر شود و منصرفش کردم. 
وی افزود: در یکی از شهرســتان ها سر یکی از این فیلم های استانی، یک 
نفر آمد و گفت آقای رجبی نمای بســته چقدر است، من تعجب کردم و بعد 
گفت، من ۷ میلیون پول داده ام تا چند نمای بســته از من بگیرند. هر نمای 

بسته یک میلیون تومان است و هر نمای باز ۲۰۰ هزار تومان!
حقوق بشر آمریکایی به فضای مجازی رسید

نمایشــگاه گروهی پوستر از جنایات آمریکا به مناسبت هفته حقوق بشر 
آمریکایی در فضای مجازی برپا شده است.

معاونت فرهنگی باغ موزه ملی انقالب اسالمی و دفاع مقدس به مناسبت 
هفته حقوق بشر آمریکایی، نمایشــگاه گروهی پوستر را به صورت مجازی و 

برخط برگزار می کند.
 www.iranhdm.ir این نمایشــگاه از ۱۲ تیر در سایت موزه به نشانی

برپا شده و به مدت ۱۰ روز برقرار است. 
شرمندگی کارگردان سریال مشهور  هالیوودی 

به خاطر بی عدالتی نژادی 
نادیده گرفتن رنگین پوستان و ســایر نژادها در سریال »دوستان« باعث 
شــد تا یکی از عوامل این ســریال پس از گذشته ســال ها از پخش آن ابراز 

شرمندگی کند.
مارتا کافمن یکی از کارگردان های سریال »فرندز«)دوستان( به لس آنجلس 
تایمز گفته که از نادیده گرفتن سیاه پوست ها در این سریال احساس گناه دارد. 
به همین دلیل می خواهد برای جبران، چهار میلیون دالر به یکی از پروژه های 

مطالعات آفریقایی- آمریکایی کمک کند!
ســریال فرندز که پخش آن در ۱۰ فصل از ســال ۱۹۹4 آغاز شــده بود 
و یکی از محصوالت مشــهور تلویزیون آمریکا محســوب می شود، همواره به 
خاطر نادیده گرفتن غیرسفیدپوستان با انتقاداتی مواجه بوده است. کافمن، در 

مصاحبه اخیرش اعتراف کرده که این انتقادات بجا بوده است.
تلویزیون اینترنتی »شهر تی وی« افتتاح شد

تلویزیون اینترنتی »شــهر تی وی« با حضور وزیر کشــور کار خود را آغاز 
کرد.

بــه گزارش فارس، تلویزیون اینترنتی »شــهر تــی وی« با حضور احمد 
وحیدی وزیر کشور، مهدی جمالی نژاد رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری ها 
و جمعی از مســئوالن کشور در سومین نمایشگاه شهر هوشمند ایران، افتتاح 

شد. شهرتی وی با تالش یک شرکت فناور راه اندازی شد.
این تلویزیون اینترنتی سعی دارد تا در حوزه معرفی شهرهای ایران فعالیت 
جدی داشــته باشد و در زمینه توســعه صنعت، معرفی جاذبه های طبیعی- 
گردشــگری، ویژگی ها، آداب و رسوم مردم شهرهای مختلف و توانمندی های 
آنها، اهدافی دارد. همچنین سعی به فراهم کردن بستری برای توسعه فرهنگی 
و اقتصاد شــهرهای کشــور دارد، به همین منظور به معرفی کسب وکارها و 

اشتغالزایی در سال »تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرینی« می پردازد.

حضرت امام خمینی)ره(: شــما حق هستید و در مقابل 
باطل ایستاده اید، استقامت می خواهد. تا استقامت در کار 

نباشد نمی توانید به پیروزی نهایی برسید.

هدیه به خوانندگان
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اخبار ادبی و هنری

یکی از نتایج طرح مردمی سازی یارانه ها در گزارش کیهان

50 هزار میلیارد تومان صرفه جویی
با مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان

واكنش كاربران جهان عرب
به بازخوانی سرود »سالم فرمانده«

کاربران جهان عرب به ویژه لبنــان و عراق در فضای مجازی به 
سرود »سالم فرمانده« واکنش نشان دادند، به طوری که هشتگ سالم 
فرمانده و سالم یا مهدی، چند روز است که در توئیتر ترند شده است.
به گزارش خبرگزاری مهر، اطالع از آنچه در الیه های غیررسمی کشورهای 
عربی می گذرد برای مخاطب همواره جذاب و مفید بوده است. رصد شبکه های 
اجتماعی مانند توئیتر می تواند حقایقی واقعی از جهان عرب را برای مخاطب 
ایرانی بازگو کند. این روزها کاربران جهان عرب به ویژه لبنان و عراق در فضای 
مجازی به سرود »سالم فرمانده« واکنش نشان داده اند، به طوری که هشتگ 
ســالم فرمانده و سالم یا مهدی، نام عربی این سرود، چندین روز است که در 
توئیتر لبنان و عراق ترند است. این سرود به زبان های مختلفی از جمله عربی 

بازخوانی شد. در ادامه چند نمونه از این واکنش ها می آید.
 پیام سرود »سالم فرمانده«؛ روز رهایی نزدیک است

تصویر یک دختر لبنانی هنگام اجرای نسخه عربی سرود »سالم فرمانده« 
در کشورش بســیار در شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار گرفت. دوربین ها 
تالش این دختر لبنانی برای حفــظ حجابش را رصد کردند و تصاویر وی در 

فضای مجازی با واکنش های مثبت گسترده ای روبه رو شد.
یک کاربر عرب در توئیتر با انتشار تصویر این دختر نوشت: »امام زمان)عج( 
ما را این گونه می خواهد و با این عفاف زینبی برای ظهور امام آماده می شویم.«

در مواجهه استکبار جهانی حتی وزش نسیم را باید سیاسی کرد
یک خبرنگار لبنانی نوشــت: »بله، سالم فرمانده یک پیشینه سیاسی دارد، 
یا شــاید اکنون، با توجه به باور و ارزشــی که برای امام زمان)عج( قائل هستیم، 
رویکردی سیاسی به خود گرفته است و هرگز نباید آن را پنهان یا توجیه کرد. در 
مواجهه استکبار جهانی حتی وزش نسیم را باید سیاسی کرد و مهم ترین چیزی 
که باید به کودکان مان بدهیم این است که به آنها بیاموزیم دشمن شان کیست.«

روز رهایی نزدیک است
یک فعال رسانه ای کویتی نیز نوشت: »کودکان ایران، آذربایجان، پاکستان، 
عراق و لبنان و کشــورهای دیگر با ســر دادن سالم فرمانده و سالم یا مهدی 
و گردهمایی در میادین، قلب هایمان را سرشــار از یقین کردند که روز رهایی 

نزدیک است.«
سرودی همچون پهپادهای حزب اهلل

یک کاربر لبنانی ســرود ســالم فرمانده را به ارســال موفقیت آمیز پهپادهای 
حزب اهلل به منطقه گازی کاریش که رژیم صهیونیستی آن را اشغال کرده ربط داده 
است و نوشته: »با نغمه سرود قدسی سالم یا مهدی، پهپادهای مقاومت، دشمن و 
اهدافش را به چالش کشید، ای بیچاره ها شما نمی دانید با چه کسی طرف هستید!«

پای عهد والیت
یک کاربر بحرینی هم با هشتگ سالم فرمانده، درباره تصویر رهبر معظم انقالب 

اسالمی ایران که در دست کودکی مشاهده می شود نوشته: »با تو عهد بستیم.«
زینب حمزه نیز با انتشــار تصویری از کودکان شرکت کننده در بازخوانی 
این ســرود نوشت: »بامزه ترین و قشنگ ترین دختری که امروز دیدم، عالوه بر 

اینکه سرود را حفظ کرده به دوستش احترام درست را یاد می داد.«
درود به دوستان و پیام به دشمنان

علی بن یقطین کاربر عراقی هم نوشــته: »سرود سالم فرمانده از جنوب 
لبنان...  ای ملت بزرگ، از عراق بر شما درود می فرستیم.«

إسرا الفاس خبرنگار لبنانی خطاب به دشمن نوشت: »قوی باشید و حاال از 
حال نروید، این فقط منطقه صور است یعنی تازه اول راه هستیم و همان طور 

که مشخص است تعداد شیعیان زیاد است.«
همچنین هزاران نفر از مردم لبنان با حضور در اســتادیوم باستانی شهر صور، 
روز جمعه گذشته، نسخه لبنانی »سالم فرمانده« را اجرا کردند. کودکان عراقی نیز 

در کنار مزار شهید ابومهدی المهندس در نجف اشرف این سرود را اجرا کردند.

سرود »سالم فرمانده« با حضور هزاران نفر
در جنوب لبنان برگزار شد

نسخه لبنانی سرود »سالم فرمانده« در شهرک امام خمینی)ره(، 
واقع در شهر »زوطر« در جنوب لبنان با حضور هزاران نفر اجرا شد.

به گزارش فارس، هزاران لبنانی در شهرک امام خمینی)ره( واقع در شهر جنوبی 
زوطر در مراســم اجرای سرود »سالم یا مهدی« )نسخه لبنانی سرود سالم فرمانده( 

شرکت کردند.
به نوشــته پایگاه خبری شــبکه العهد، بیش از ۲۰ هزار کــودک و نوجوان با 
والدین خود و خانواده های شــهدا و مجروحان و بسیاری از مشتاقان امام زمان)عج( 
از روستاهای اطراف در مراسم »سالم یا مهدی« در شهرک امام خمینی)ره( شرکت 
کردند. بر اساس این گزارش، اجرای سرود »عاهدناک إمام زمانی« نسخه لبنانی سرود 
»ســالم فرمانده« با برافراشتن پرچم بزرگ مسجد جمکران در صحن ورزشگاه این 
شهرک آغاز شد و با شــور و شوق و هماهنگی و همکاری تمامی شرکت کنندگانی 
که چشمانشــان از حسرت اشــک آلود بود و با قلب و زبان به امام زمان)عج( سالم 

می دادند، برگزار شد.
این دومین تجمع بزرگ در لبنان است که طی آن سرود »عاهدناک إمام زمانی« 
اجرا می شود. جمعه پیش نیز این سرود در استادیوم باستانی شهر »صور« با حضور 

صدها نفر از مردم این کشور برگزار شد.
منابــع لبنانی گزارش دادند که این ســرود توســط انجمن پیشــاهنگی امام 

مهدی)عج( به عنوان نسخه لبنانی سرود »سالم فرمانده« تولید شده است.
خروش »سالم فرمانده« از جوار حرم امام حسین)ع( تا مقر سابق داعش

نســخه عربی »سالم فرمانده« در شهرهای مختلف عراق در حال اجراست و نه 
تنها کودکان و نوجوانان بلکه سایر افراد از شیعه و سنی تا عرب و ُکرد در این کشور 

کنار یکدیگر جمع شده و نوای سالم یا مهدی)عج( سر می دهند.
در کشور عراق نیز سرود سالم فرمانده این روزها بسیار مورد توجه قرار گرفته و 
به نوعی کودکان عراقی در هر گوشه و کناری این سرود را زمزمه می کنند؛ تا جایی 

که در روزهای گذشته این سرود در بصره، ناصریه، بغداد و موصل اجرا شده است.
به گزارش فارس، در روزهای اخیر خواننده بحرینی سرود »سالم یا مهدی« که 
نسخه بحرینی سرود »ســالم فرمانده« است، با حضور در عراق، جوانان و نوجوانان 
شــهرهای مختلف این کشــور را دور هم جمع کرده و نوای »سالم یا مهدی« سر 
می دهد. بر همین اســاس، نســخه عربی »ســالم فرمانده« در حرم امام حســین 
علیه السالم اجرا شد و جمعی از زائران و خادمان حرم حسینی با کودکان همراه شده 
و »سالم فرمانده« را همخوانی کردند. عالوه بر این، در »طوزخرماتو« که قومیت های 
مختلفی از ترکمان، کردها و اعراب حضور دارند، ســرود »سالم فرمانده« اجرا شد و 
نه تنها کودکان و نوجوانان، بلکه افراد بزرگســال نیز با در دست داشتن تصاویری از 

شهدای مقاومت، این سرود را هم خوانی کردند.
»طوزخرماتو« یکی از شــهرهای استان صالح الدین اســت که در برهه ای به 
عنوان مقر داعش شــناخته می شــد، اما با کمک نیروهــای مقاومت این منطقه از 

لوث داعش پاک سازی شد و اکنون در امنیت کامل است.
نکته جالب در اجرای سرود »سالم فرمانده« در »طوزخرماتو« عراق این است که 
بیشتر مردم این شهر از اهل سنت هستند اما با توجه به عالقه بسیاری از مردم این 
شهر به خاندان پیامبر اعظم صلی اهلل علیه وآله، همه افراد کنار هم جمع شده و »سالم 
فرمانده« را خواندند. این سرود وحدت مسلمانان عراق را بار دیگر به نمایش گذاشت.

بخشیدن مال به غیر مستحق
مصداق اسراف است!

امام علی)ع(: »آگاه باشید! بخشیدن مال به آنها که استحقاق 
ندارند، زیاده روی و اسراف است، ممکن است در دنیا مقام بخشنده 
آن را باال برد، ولی در آخرت پست خواهد کرد. در میان مردم ممکن 

است گرامی اش بدارند، ولی در پیشگاه خدا خوار و ذلیل است.«
نهج البالغه- خطبه ۱۲۶

پای درس علی)ع(

با اجرای  اقتصاد  براســاس گزارش اخیر وزارت 
طرح مدیریت هوشــمند یارانه آرد و نان از هدررفت 
۴٠ درصد یارانه آرد به ارزش ۵٠ هزار میلیارد تومان 

جلوگیری خواهد شد. 
در جلسه ســتاد هماهنگی اقتصادی دولت که یکشنبه 
شب به ریاست آیت اهلل سید ابراهیم رئیسی تشکیل شد، روند 
و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد و نان )مهیا( 

در استان های مختلف مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی در 
زمینه دستاوردهای اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه آرد 
و نان مطرح و اعالم شد تاکنون 5۷ درصد نانوایی های کشور 
زیر پوشش این طرح قرار گرفته اند و قرار است تا پایان تیرماه 

این رقم به ۱۰۰ درصد برسد.
براساس همین گزارش برآوردهای اولیه نشان می دهد 
تاکنــون 4۰ درصد یارانه آرد به ارزش ســاالنه معادل 5۰ 
هــزار میلیارد تومان به صورت نان به مردم داده نمی شــد 
و هــدر می رفت، امــا از این پس و در نتیجــه اجرای این 
طرح به صورت حقیقــی و در قالب خدمات دیگر به مردم 

بازمی گردد.
در گزارش وزارت امــور اقتصادی و دارایی آثار مثبت و 
سازنده حکمرانی مبتنی بر داده ها و اطالعات به عنوان یکی 
دیگر از ویژگی ها و نتایج اجرای طرح مدیریت هوشمند یارانه 
آرد و نان مطرح شد که نشان می دهد دولت هم اکنون اشراف 
کامل تری بر میزان هدررفت یارانه ها در زنجیره تامین آرد و 

نان به دست آورده است .
رئیس جمهور در این جلسه بار دیگر بر لزوم ثابت ماندن 
قیمت نان در سراســر کشــور تاکید کــرد و گفت: هدف از 
اجرای این طرح اصالح زیرســاخت ها و روش های پرداخت 
یارانه آرد و نان اســت و به هیچ عنــوان افزایش قیمت نان 

مطرح نبوده و نخواهد بود.
رئیســی اظهار داشــت: موفقیت های طــرح مدیریت 
هوشمند یارانه آرد و نان می تواند به عنوان الگو در اختصاص 

یارانه برای ســایر بخش ها و در جهت شفاف  ســازی اجرایی 
شود.

رئیس جمهــور تاکیــد کــرد: اراده و تصمیــم دولت 
بهینه سازی و منطقی کردن نظام یارانه ها در کشور با هدف 
جلوگیری از هدررفت ســرمایه ها است و این طرح پیگیری 

خواهد شد.
حذف یارانه نان، دست قاچاقچیان را قطع کرد

پیش تر ذبیح اهلل سلمانی معاون توسعه مدیریت و منابع 
وزارت امور اقتصادی و دارایی گفته بود که بعد از حذف یارانه 
نان در کشور، نان در بسیاری از کشورهای همسایه گران شد 
که نشان می دهد، آرد در آن کشورها کم شده و پیش از این 

قاچاق از ایران به آن کشورها انجام می شد.
وی بیان کرد: یارانه نان و آرد در گذشــته به جیب 
کشــورهای همســایه و مباحث رانت و قاچــاق ریخته 
می شــد که حذف این نوع یارانه، کار قاچاقچیان بسیار 

سخت شد.
وی یادآور شد: البته طرح حذف یارانه بنزین را در کیش 
هم به اجرا گذاشــتیم، که تا حــدودی هم موفق بودیم، اما 

اکنون اولویت حذف یارانه نان است.
معاون توســعه مدیریت و منابــع وزارت امور اقتصادی 
و دارایــی گفت: ما ارز ۲4۰ هزار ریالــی را می گرفتیم و به 
واردکنندگان به قیمت 4۲ هزار ریال می دادیم، اما آنان کار 

دیگری با این ارز می کردند.
ســلمانی ادامه داد: وزارت امور اقتصــادی و دارایی به 
عنوان کادر وزارتخانه ها و دستگاه های دیگر، کارهای بزرگی 
همچون حذف یارانه را شــروع کرد که در سند تحول دولت 
سیزدهم، ۱۲5 وظیفه اصلی برعهده این وزارتخانه نهاده شده 

است.
نانوایی ها در کدام استان ها هوشمند شدند؟

به گزارش ایرنا طرح نصب دســتگاه کارتخوان و فروش 
هوشمند نان در انواع نانوایی های کشور در ۲۶ استان اجرایی 
شده اســت تا گامی دیگر در مســیر توزیع عادالنه یارانه ها 

و جلوگیــری از قاچاق و فروش آرد خارج از شــبکه توزیع 
برداشته شود.

طبق آمار فرد ایرانی روزانه حدود ۳۰۰ گرم نان مصرف 
می کند که با توجه به جمعیت ایران، ســاالنه حدود ۹ و نیم 
میلیون تن گندم در کشور نیاز است اما در حال حاضر بیش 
از ۱۱ و نیم میلیون تن گندم در کشــور مصرف می شود که 
این شکاف مصرفی، حکایت از قاچاق وضایعات گسترده نان 
دارد و موجــب هدر رفت بیــش از دو میلیون تن گندم در 

کشور می شود.
بر این اساس طرح مردمی  سازی و توزیع عادالنه یارانه ها 
با هدف اصالح اقتصادی و جلوگیری از فساد و رانت، کاهش 
تــورم، کاهش فاصلــه اجتماعی همچنین اجــرای عدالت 

اجتماعی از اردیبهشت امسال اجرایی شده است.
بخشــی از این طــرح به ســاماندهی آرد مــورد نیاز 
خبازی هــا اختصاص دارد تا یارانــه پرداختی دولت به این 
حوزه هدفمند شود؛ از این رو در سیستم جدید فروش نان 
قرار است شهروندان مانند روال سابق و با همان قیمت های 
قبلــی و بدون محدودیت، خرید خــود را انجام دهند تنها 
تفاوتی که مردم با آن مواجه می شــوند خرید نان از طریق 
دستگاه های کارتخوانی اســت که در نانوایی ها نصب شده 

است.
این دستگاه های جدید که کار با آنها نیز چندان تفاوتی 
با کارتخوان های معمولی ندارد، با یک نرم افراز  اندرویدی کار 
می کند و هدف از ســاخت و طراحی آن این است که میزان 
دقیق فــروش نان و حتی نوع نان در نانوایی به دقت ثبت و 

رصد شود. 
در این دستگاه های کارتخوان هوشمند، به هنگام خرید 
نان تصویر آن اعم از لواش، بربری، سنگک و... در آن نمایش 
داده می شــود و خریدار با لمــس نوع نان و تعداد نان، مبلغ 

خرید را با کشیدن کارت پرداخت می کند.
الزام اجرای طرح این اســت که خرید نان در نانوایی ها 
حتما باید با کارت های بانکی انجام شود و نانوایی ها نمی توانند 

از مشتری ها پول نقد دریافت کنند چراکه قرار است هر نانوا 
به میزان فروش خود از دولت یارانه دریافت کنند.

اجرای این طرح سبب می شــود نانوایی ها کیفیت نان 
خــود را افزایش دهند زیرا همه باید از یک رویه مشــخص 
پیروی کنند همچنین از قاچاق آرد و توزیع خارج از شــبکه 
آرد نیز جلوگیری می شود. با نصب دستگاه کارتخوان، تمامی 
نانوایی ها رصد می شــوند و در مرحله بعد هر نانوا براســاس 

میزان پخت نان یارانه دریافت می کند.
اجرای این طرح از اردیبهشت ماه از استان زنجان کلید 
خورد و به تدریج استان های دیگر با تجهیز نانوایی های خود 

به این طرح پیوستند.
به گفته معــاون برنامه ریزی و اقتصــادی وزارت جهاد 
کشــاورزی مجری طرح هوشمند ســازی نان وزارت اقتصاد 
است و با اجرایی شدن آن محدودیتی در عرضه نان به وجود 

نمی آید و قیمت نان سنتی نیز تغییری نخواهد کرد.
محمد قربانی با اشــاره به اینکه برای اجرای کامل این 
طرح به ۸۳ هزار دســتگاه کارتخوان نیــاز دارد، تاکید کرد: 
اکنون این طرح در اســتان های زنجان، قزوین، چهارمحال 
و بختیاری، فارس، تهران و برخی اســتان های دیگر در حال 
اجراســت و پیش بینی می شــود این طــرح در پایان تیر یا 

مردادماه در کل کشور اجرایی شود.
همچنین به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، ســتاد 
ویژه ای برای بررسی کم فروشی آرد و نان تشکیل شده است 
و این ستاد به صورت هوشمند در حال رصد موضوع است و 
با نانوایی هایی که نان کمتری نســبت به آرد دریافتی عرضه 

کنند، برخورد قانونی می شود.
رصد استان ها نشان می دهد که تاکنون تجهیز نانوایی ها 
در ۲5 اســتان آغاز شده و در استان های زنجان و قزوین به 
پایان رسیده است و در اســتان های آذربایجان غربی، البرز، 
خوزستان، سیســتان و بلوچستان و کردســتان مسئوالن 
مربوطه در حال فراهم  سازی زمینه ها برای اجرای این طرح 

هستند.

رئیس جمهور کشورمان با بیان اینکه آمریکا باید 
تصمیم بگیرد که بــه الزامات مذاکره و توافق پایبند 
باشد، اظهار داشت: اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی 
در پیشــنهاد صدور قطعنامه در شــورای حکام در 
زمانی که مذاکره برای توافق در جریان است، اقدامی 
غیرمســئوالنه و ناقض روح مذاکره و توافق و بیانگر 

تناقض رفتاری آنها است.
آیت اهلل ســید ابراهیم رئیســی صبح دیروز دوشنبه در 
آئین دریافت استوارنامه »نادین اولیویری لوزانو« سفیر جدید 
سوئیس با اشاره به قدمت بیش از ۱۰۰ ساله روابط دو کشور 
گفت: ایران آماده گسترش حداکثری روابط با همه کشورها 
از جمله سوئیس در عرصه های تجاری، اقتصادی و سیاسی 

است.
رئیس جمهور همچنین با اشــاره به نقش دیپلماتیک 
ســفارت ســوئیس در تهران افزود: آمریکا و کشــورهای 
اروپایی در قبال ایران گرفتار اشــتباه محاســباتی هستند 
و امیدوارم شــما واقعیات ایــران را به دولت متبوع و دیگر 
کشــورها منتقل کنید تا متوجه شــوند که ایران علی رغم 
دشمنی ها، به پیشرفت خود ادامه داده است و سیاست های 

سلطه طلبانه آنها اثر معکوس گذاشته است.
رئیسی اظهار داشت: اقدام آمریکا و سه کشور اروپایی 
در پیشــنهاد صدور قطعنامه در شورای حکام در زمانی که 
مذاکره برای توافق در جریان اســت، اقدامی غیرمسئوالنه 
و ناقض روح مذاکــره و توافق و بیانگر تناقض رفتاری آنها 

است.
رئیس جمهور تصریح کرد: آمریکا باید تصمیم بگیرد که 

به الزامات مذاکره و توافق پایبند بماند.
»نادین اولیویری لوزانو« ســفیر جدید سوئیس نیز در 
این مراســم گفت: ایران و ســوئیس در بیش از ۱۰۰ سال 

سپری شده از برقراری روابط دیپلماتیک، همواره تعامالت 
و همکاری های مثبت و سازنده ای با یکدیگر داشته اند.

ســفیر سوئیس با اشاره به نقشــه راه روابط تهران و 
برن خاطرنشان کرد: به عنوان سفیر سوئیس برنامه اصلی 
من تالش برای گسترش روابط با جمهوری اسالمی ایران 

است.
ظرفیت های متنوع و متعدد ایران و لیتوانی

 برای ارتقای سطح روابط 
رئیس جمهور کشــورمان همچنین در آئین دریافت 
اســتوارنامه »ریــکارداس دیگوتیس« ســفیر آکردیته 
لیتوانی گفت: دو کشــور ظرفیت های متنوع و متعددی 
بــرای ارتقای روابط و همکاری هــای اقتصادی و تجاری 

با یکدیگر دارند.
وی با بیان لزوم اجرای تعهدات کشورهای غربی افزود: 
جمهوری اســالمی ایران طبق تایید همه ناظران به تعهدات 
خود در توافق عمل کرده اســت، اما در عوض آمریکا از این 
توافق خارج شده و کشورهای اروپایی نیز از عمل به تعهدات 

خود تخطی کرده اند.
رئیسی اقدام آمریکا و کشورهای اروپایی برای پیگیری 
صدور قطعنامه علیه کشورمان از سوی شورای حکام آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی در حین مذاکــرات را وقیحانه و بر 
خالف الزامات مذاکــره و توافق توصیف و تصریح کرد: رفع 
تحریم هــای ظالمانه علیه ایران زمینــه توافق و همکاری را 

فراهم خواهد کرد.
»ریکارداس دیگوتیس« ســفیر آکردیته لیتوانی نیز در 
این مراســم با طرح درخواســت گســترش روابط و ارتقای 
ســطح همکاری های اقتصادی و تجاری ایران با کشورهای 
عضو اتحادیه اروپا و از جمله لیتوانی اظهار داشت: به عنوان 
عضــوی از اتحادیه اروپا تاکید می کنــم که زمینه و فرصت 

مناسبی برای توسعه هر چه بیشتر روابط با جمهوری اسالمی 
ایران وجود دارد.

تاریخ هیچ گاه جنایت های آمریکا علیه ملت ویتنام را از 
یاد نخواهد برد

آیت اهلل رئیسی در آئین دریافت استوارنامه »لونگ کوک 
هویی« ســفیر جدید ویتنام نیز با اشــاره به روابط دوستانه 
میان تهران-  هانوی گفت: ســطح فعلی همکاری ها و روابط 
ایران و ویتنام متناســب با ظرفیت های متنوع موجود در دو 

کشور نیست.
رئیس جمهور افزود: برگزاری منظم جلسات کمیسیون 
مشترک همکاری های اقتصادی می تواند به یافتن راهکارهای 
بــه فعلیت رســاندن ظرفیت های دو کشــور در عرصه های 

کشاورزی، فناوری، حمل ونقل و دیگر عرصه ها کمک کند.
رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش با بیان اینکه 
ویتنامی ها را مردمی می شناســیم که در مقابل اســتعمار و 
سلطه طلبی ایستادگی کردند و در این زمینه مواضع نزدیکی 
به یکدیگر داریم، اظهار داشــت: تاریخ هیچ گاه جنایت های 

آمریکا علیه ملت ویتنام را از یاد نخواهد برد.
»لونگ کوک هویی« ســفیر جدید ویتنــام نیز در این 
مراســم با بیان اینکه ایرانیان مردمی صلح دوست با فرهنگ 
و تمدنی غنی و تاریخی هستند، تصریح کرد: ایران با وجود 
سال ها تحریم و فشار به پیشــرفت ها و دستاوردهای بسیار 

درخشانی دست یافته است.
ســفیر ویتنام با قدردانــی از سیاســت خارجی فعال 
جمهوری اســالمی ایران و اولویت قائل شــدن برای توسعه 
روابط با همه کشــورهای منطقه و جهان خاطرنشــان کرد: 
ویتنــام همواره روابط خوبی با ایران داشــته و برای ارتقای 
ســطح همکاری ها به ویژه در عرصه های اقتصادی و تجاری 

تالش می کنیم.

ارتقای روابط تهران- باکو
 به همکاری های منطقه ای موثر منتهی می شود

رئیس جمهور کشــورمان همچنین بعــد از ظهر دیروز 
دوشــنبه در دیدار »جیحون بایرام اف« وزیــر امور خارجه 
جمهوری آذربایجان نیز ضمن اســتماع گزارش مفصل وی 
دربــاره افزایش رفت و آمدها و رایزنی های دیپلماتیک میان 
دو کشــور و تأثیر آن بر گســترش روابــط و همکاری ها در 
عرصه های مختلف تجاری، اقتصادی و سیاسی، بر لزوم ایجاد 

گشایش های جدید در روابط تهران- باکو تأکید کرد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه محدودیتی برای تعمیق و تقویت 
روابط با جمهوری آذربایجان نداریم، افزود: ارتقای روابط خوب دو 

جانبه می تواند به همکاری های منطقه ای مؤثر منتهی شود.
رئیســی همچنین با تأکید بر لزوم افزایش رفت و آمد 
مردم دو کشــور، افــزود: تقویت روابــط و تعامالت مردمی 

موجب تحکیم دوستی دو ملت می شود.
رئیس جمهور اظهار امیدواری کرد با سفر رئیس جمهور 

آذربایجان به تهران شاهد جهش در روابط دو کشور باشیم.
»جیحــون بایــرام اف« وزیــر امور خارجــه جمهوری 
آذربایجــان نیز در این دیدار با اشــاره به افزایش قابل توجه 
مراودات دیپلماتیک مقامات دو کشور و تأثیر قابل توجه آن 
بر ســطح همکاری ها و مناسبات تصریح کرد: حجم تجارت 
میان ایران و جمهوری آذربایجان در ســال گذشته میالدی 
و همچنین در 5 ماهه نخســت سال جاری میالدی افزایش 

چشمگیری داشته است.
وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان همچنین گزارش 
مفصلی از موضوعات مورد عالقه و مذاکره مقامات دو کشور 
ارائه و خاطرنشــان کرد: جمهوری اسالمی ایران و جمهوری 
آذربایجان توافق دارند که مســائل منطقه باید توسط خود 
کشورهای منطقه و بدون دخالت بیگانگان حل و فصل شود.

رئیس جمهور در آئین دریافت استوارنامه سفیر جدید سوئیس:

پیشنهاد صدور قطعنامه علیه ایران در حین مذاكره
غیرمسئوالنه بود

منابع عبری از ۱٠ مورد افشای اطالعات حساس و 
محرمانه مرتبط با فعالیت های امنیتی رژیم صهیونیستی 
علیه ایران در دو ماه اخیر خبر داده و این رخداد را به 

منزله شکستی اطالعاتی توصیف کرده اند.
بــه گزارش مهــر به نقل از وبگاه شــهاب نیوز، شــبکه 
صهیونیستی کان در گزارشی اعالم کرد: مقامات اسرائیلی به 
تازگی متوجه شــده اند که در دو ماه اخیر ۱۰ مورد افشــای 
اطالعات حساس و محرمانه در ارتباط با فعالیت های امنیتی و 

تحرکات اسرائیل علیه ایران رخ داده است.
بنابراین گزارش، در پی این رخداد خطرناک امنیتی برای 
رژیم صهیونیســتی، بنی گانتز وزیر جنگ این رژیم خواستار 

انجام تحقیقات درباره علت این رخداد شده است.
بر پایه ایــن گزارش، مطالب افشــا شــده در ارتباط با 
عملیات ها و تحرکات رژیم صهیونیســتی علیــه ایران در دو 

مــاه اخیر بــوده و از لحاظ اطالعاتــی از درجه طبقه بندی و 
محرمانگی باالیی برخوردار بوده اند.

بنابر اعالم شــبکه صهیونیســتی کان، به نظر می رســد 
موضوع نشســت محرمانه میان آویو کوخاوی رئیس  ســتاد 
مشترک ارتش رژیم صهیونیستی با فیاض الرویلی رئیس ستاد 
مشترک نیروهای مســلح عربستان سعودی در مصر، یکی از 

موارد افشا شده باشد.
در همین راستا، مقامات رژیم صهیونیستی اعالم کرده اند 
که در شــرایط کنونی به دنبــال مجازات عامــالن این درز 
اطالعاتی نیســتند اما اولویت آنها شناسایی منبع افشای این 

اطالعات است.
بر این اســاس، نگرانی اصلی صهیونیست ها از این مسئله 
اســت که این رخدادها موجب آســیب وارد کــردن به روند 

اقدامات جاسوسی و امنیتی این رژیم در آینده شود.

شبکه صهیونیستی کان اعالم کرد

10 مورد افشای اطالعات حساس و محرمانه 
وزارت جنگ رژیم صهیونیستی در مدت 2 ماه وزیر اطالعات و رئیس ســازمان 

اطالعات سپاه پاسداران در جلسه ای 
مشــترک بر افزایــش هماهنگی و 
و  اطالعاتی  دســتگاه های  همکاری 

امنیتی تاکید کردند.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، جلسه 
با ســازمان  مشــترک وزارت اطالعــات 
اطالعات سپاه پاســداران دیروز با حضور 
مســئوالن و معاونــان وزارت اطالعات در 

سازمان اطالعات سپاه برگزار شد.
وزیــر اطالعات بــا تبریــک انتصاب 
سردار سرتیپ کاظمی به ریاست سازمان 

تأكید وزیر اطالعات و رئیس سازمان اطالعات سپاه 
بر گسترش همکاری های دوجانبه

اطالعات سپاه، از زحمات حجت االسالم طائب تشکر و بر 
افزایش ســطح تعامالت و توافقات فی مابین دو مجموعه 

تاکید کرد.
ســردار کاظمــی نیز ضمن تشــکر از حضور وزیر و 

مســئولین وزارت اطالعــات، برهماهنگــی و هم افزایی 
دســتگاه های اطالعاتی تاکید و اظهار امیدواری کرد که 
امنیت پایدار در سایه هماهنگی و همکاری دستگاه های 

اطالعاتی و امنیتی افزایش می یابد.

شیراز- خبرنگار کیهان: 
آیت اهلل دژکام در نشســت علمی ره آوردهای 
اربعیــن در عرصه فرهنگ گفــت: اولین وظیفه 
کمیته فرهنگی اربعین ، فرهنگ  سازی برای زیارت 
این زیارت است؛  اربعین و فراگیری هرچه بیشتر 
این که امام معصوم فرموده اســت از عالمت های 
مومن زیارت اربعین است، بزرگ ترین زمینه برای 
این است که فرهنگ زیارت اربعین در جامعه رواج 

پیدا کند.
نماینده ولي فقیه در اســتان فارس ادامه داد: ما سابقه 
زیــارت اربعین را به صورت خیلی جدی و پررنگ در جوامع 
شــیعی داریم، اما اکنون بحث این است که فرهنگ اسالم 
ناب در جهان توســعه پیدا کند، ما بایــد در اربعین کاری 

انجام دهیم تا تجربه زیارت امام حســین علیه السالم نصیب 
غیر شیعیان هم بشود. 

امام جمعه شیراز افزود: مواجهه فرهنگ های گوناگون و 
استقبال همه از یکدیگر در ایام زیارت، در سال های گذشته 
جلوه گر شده ولی تا فراهم کردن زمینه ظهور از این جا، جای 
کار بسیار دارد، بایستی بتوانیم در این زمینه کارهای وسیعی 

شروع کنیم.
 دژکام با اشــاره به این که صــدای اربعین هم باید 
به نســبت صدای حج گســترش پیدا کند، اگر بتوانیم 
مخاطبــان خودمان را با کمک فضــای مجازی از جای 
جــای دنیا پیــدا کنیم و ایــن صال را بدهیم مســلماً 
پاســخ های خوبی خواهیم گرفت، تصریــح کرد: خود 
زیــارت اربعین هم آداب و فرهنگــی دارد، بعضا ممکن 

است انبوهی جمعیت کسی را از مفهوم و محتوای اصلی 
غافل کند و از آنچه باید زیارت نصیب آنان کند محروم 
شوند، باید بسیار تالش کنیم و ابعاد معنوی این زیارت 

را کلمه به کلمه آموزش دهیم.
وي ادامه داد: کار تبلیغی و فضا ســازی نیاز اســت، اما 
نیاییم بحث فرهنگی را فــرو بکاهیم به بحث تبلیغ، تبلیغ 
جای خود دارد، و فرهنگ می خواهد محتوا و پیام قیام امام 
حسین علیه الســالم و زیارت اربعین را در عالم منتشر کند، 
گرچه دنیای اطراف ما سرش را زیر الک کرده و نمی خواهد 
اقرار کند ولی بشــر در چگونگی اداره اجتماع به بن بســت 

رسیده است!
 بــه گفته آیت اهلل دژکام اگــر نتوانیم نظام حکومتی بر 
پایه والیت را توضیح دهیم از پیام اربعین خیلی کاســته ایم، 

در رابطــه با فرهنگ اربعین اگر به همین زیارت اربعین نگاه 
کنیم می بینیم از مباحث سیاسی اجتماعی گرفته تا مسائل 
خانوادگی و بحث حجاب و عفاف در آن جلوه گر است؛ یعنی 
فرهنگ سبک زندگی اسالمی، آن هم ناب نابش که از مکتب 

امام حسین علیه السالم باید یاد گرفته شود.
وي افزود: نکتــه دیگر بحث ره آوردهاســت، وقتی ما 
زیارت اربعین را انجام می دهیــم و آن را تبدیل به فرهنگ 
می کنیم، گســترش ایمان دینی نتیجه آن اســت؛ معصوم 
می فرماید زیارت اربعین نشــانه مومن اســت، پس هر کس 
این نشانه های ایمان را دارد جلوه ایمان در زندگی او قوی تر 
می شــود و مرتبه ایمان باالتری را خواهد داشــت، که این 
عنوان عام ارتقاء ایمان و گســترش ایمان می تواند ذیل آن 

صدها عنوان فرعی دیگر داشته باشد.

نماینده ولی فقیه در فارس: 

فرهنگ  سازی برای زیارت اربعین، گسترش ایماِن دینی جامعه را به دنبال دارد


