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تمرکز دولت بر زدودن چهره خشن 
فقر از جامعه است

معاون اول رییس جمهور:

مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند

 جریان انحرافی ادبیات
با بی توجهی به تاریخ
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شــش وزير و دو نفر از نمايندگان 
مجلس عضو كميته تعيين مصاديق 

محتواى مجرمانه با ارسال...

رئيــس قــوه قضاييــه، باتاكيد 
بر برخــورد قاطع وقانونى ســازمان 
تعزيرات حكومتى و دستگاه قضايى 
با افزايش نامتعــارف قيمت كاالها، 

گفت: به هيچ عنوان اجازه...

 6وزیر و
۲ نماینده مجلس 

خواستار رفع 
فیلتر توئیتر 

شدند

با افزایش 
نامتعارف 

قیمت ها برخورد 
قاطع خواهد شد

مرگ 11 تن به دلیل 
مصرف قارچ های سمی
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سخنگوی وزارت خارجه:

گزارش خبری
| سخنگوى وزارت خارجه در نشســت خبرى خود اعالم كرد: ايران تا 
زمانى كه نياز باشد و خطر تروريسم در سوريه باشد ودولت دمشق از ايران بخواهد 
به كمك هاى خود به اين كشور ادامه بدهد، در سوريه باقى مى ماند.بهرام قاسمى 
درنشست خبرى خود در پاسخ به سوال خبرنگارى مبنى بر اينكه مقامات روس 
اعالم كردند كه نيروهاى خارجى در ســوريه بايد از اين كشور خارج شوند و آيا 
ممكن است روسيه، ايران را مجبور كند كه از سوريه خارج شود؟ تصريح كرد: 
كســى نمى تواند ايران را مجبور به كارى كند. ايران كشورى مستقل است كه 
سياست هاى خود را بر اساس منافع ملى خود در منطقه و جهان تعيين مى كند.
وى ادامه داد: حضور ايران در سوريه بنا به دعوت دولت سوريه انجام شده است 
و هدف اصلى ما مبارزه با تروريسم و ســركوب تروريسم در اين كشور است به 

نحوى كه تماميت ارضى اين كشور حفظ شود.
وى افزود: تا زمانى كه نياز باشد و خطر تروريسم در منطقه وجود داشته باشد 
و دولت سوريه از ايران بخواهد كه به اين دولت كمك كند، ايران به كمك هاى 

خود به دولت سوريه ادامه مى دهد و در سوريه باقى مى ماند.
قاسمى افزود: آنهايى بايد از سوريه خارج شوند كه بدون اجازه دولت سوريه 
به سرزمين و قلمروى اين كشــور وارد شده اند و تماميت ارضى اين سرزمين را 

نقض كرده اند.
بهرام قاســمى در ادامه نشســت خبرى خود با خبرنگاران در پاسخ به سوال 
خبرنگارى مبنى بر اينكه گفته مى شود در نشست هفته گذشته در بروكسل در 
جريان ديدار ظريف با وزيران امور خارجه انگليس، فرانسه و آلمان با حضور خانم 
فدريكا موگرينى، بسته پيشنهادى از سوى اروپايى ها به ايران داده شده است، 

تصريح كرد: چنين موضوعى صحت ندارد و بسته پيشنهادى ارائه نشده است.
قاسمى با اشاره به انجام مذاكرات ايران و اتحاديه اروپا در ارتباط با برجام و ادامه 
اين مذاكرات، تصريح كرد: در جريان اين مذاكرات دستگاه هاى مختلف اقتصادى 
و غيراقتصادى در كشور كه در برجام داراى منافعى بودند در حال طراحى و ريز 

كردن برنامه هاى خود و گفت وگو با شركاى اروپايى شان هستند.
وى ادامه داد: بعد از مذاكرات و اتمام آن وضعيت روشن تر خواهد شد و مى توان 

در مورد نتايج آن صحبت كرد.
سخنگوى وزارت خارجه همچنين در پاسخ به سوالى مبنى بر اينكه اخبارى 
منتشــر شــده مبنى بر اينكه ايران تصميم گرفته اقامتگاه رضاخان در جزيره 
موريس را بفروشد و آيا مشخص شده است كه پول حاصل از اين فروش در چه 
زمينه اى خرج خواهد شد؟ تصريح كرد: اقامتگاهى در جزيره موريس وجود دارد 
كه پهلوى اول در آن شش ماه اقامت داشته است . اين اقامتگاه متعلق به ايران 
است و اكنون به دليل دور بودن اين اقامتگاه از ديگر سفارتخانه هاى ايران  و عدم 
كارآيى آن احساس مى شود كه بر اثر مرور زمان و عدم استفاده از اين ساختمان، 
نگهدارى آن  با هزينه هايى همراه خواهد بــود و همچنين امكان نگهدارى آن 
وجود ندارد، در همين چارچوب مباحثى براى فروش آن مطرح شده است و به 

دولت نيز در اين ارتباط پيشنهاداتى ارائه شده است.
وى ادامه داد: اما تاكنون هيچگونه تصميم مشخصى در اين زمينه اتخاذ نشده 
است و ساختمان مذكور نه به فروش رسيده است و نه زمان فروش آن مشخص 
شده است ،بنابراين مشخص نيز نشده كه درآمد حاصل از فروش آن در چه زمينه 

و چه پروژه اى صرف خواهد شد.

سخنگوى وزارت خارجه همچنين در مورد سفر كميسيونرانرژى اتحاديه اروپا 
به ايران و اينكه آيا او در جريان اين ســفر پيشنهاد مشخصى را نيز براى فروش 
نفت ايران مطرح كرده است يا نه؟ گفت: سفر مذكور سفر به جا، به هنگام و مثبتى 
بود و با دستاوردهاى خوبى همراه بود، پيام ايشان در اين سفر پيام مثبتى بود. 
كميســيونر انرژى اتحاديه اروپا در جريان ســفر به تهران با تعدادى از مقامات 
كشــورمان از جمله وزير نفت، وزير امور خارجه، رييس ســازمان انرژى اتمى 
و ... ديدار كرد و در مورد مســائل مختلف و همچنين چگونگى همكارى هاى 
آتى رايزنى و گفت وگو كردند. در اين ديدارها كميســيونر انرژى اتحاديه اروپا 
ديدگاه هاى اين اتحاديه را مطــرح كرد و در مقابل ديدگاه هــا و اظهارنظرات 

مقامات ايرانى را شنيد.
وى با بيان اينكه اين مذاكرات براى مشــخص شــدن چارچوب همكارى ها 
با شــركت هاى اروپايى در خصوص نوع همكارى و نــوع پرداختى كه بين ما و 

كشورهاى اين اتحاديه بايد صورت بگيرد، ادامه خواهد داشت.
در ادامه اين نشست مطبوعاتى، سخنگوى وزارت خارجه در پاسخ به سوالى در 
مورد خروج آمريكا از برجام و همچنين مذاكرات ايران با كشورهاى اروپايى در 
ارتباط با ادامه اين توافق بين المللى، تاكيد كرد: اقدام آمريكا در خروج از برجام 
اقدامى نابخردانه بود. در حال حاضر با توجه به اراده اى كه در طرف اروپايى براى 
ادامه برجام پس از آمريكا وجود دارد، ما مذاكراتى را با اروپا آغاز كرديم تا در روند 
اين مذاكرات بتوانيم در جريان سازوكارهاى آنها براى حفظ برجام ،تضمين هايى 
كه آنها مى توانند در اين زمينه ارائه دهند و آنچه كه مدنظر اروپا از حفظ برجام 

است، قرار بگيريم .

ســرمقاله
 تكرار اهمیت

استفاده مؤثر 
| مجتبی ملکی - اول خرداد 
روز بهره  وري و بهينه ســازي مصرف 
اســت.در تعريف مفهومى بهره ورى 
عبارت است از استفاده مطلوب، موثر 
و بهينــه از همه لحظه هــا، مجموعه 
امكانــات، ظرفيت ها، پتانســيل ها، 
سرمايه ها، نيروها و منابعى است كه به 
انسان براى رسيدن به رشد و شكوفايى 

همه جانبه كمك مى كند.
روز بهره ورى و بهينه سازى مصرف، 
بهانه اى براى تكرار اهميت اســتفاده 
مؤثــر و مطلــوب از زمــان، امكانات، 
سرمايه، فرصت ها و نيروى انسانى در 
جهت توليد، بهينه سازى مصرف و در 
نتيجه ، رسيدن به رشــد و شكوفايى 
همه جانبه اقتصــادى و اجتماعى در 

جامعه است.
بهره ورى مى تواند بيشترين استفاده 
از كمتريــن امكانات و منابــع در راه 
رسيدن به رشد و شكوفايى همه جانبه 
زندگى انسان باشــد. اگر مى خواهيم 
در دنياى پــر رقابت امــروزى، رونق 
اقتصادى، اجتماعــى و زندگى بهترى 
داشته باشــيم، الزم است به بهره ورى 
بااليى برسيم؛ زيرا ايستادگى و تداوم 
حيات در صحنه جهانى، سرعت و دقت 

افزون ترى مى طلبد.
با توجه به آنكــه در چهار دهه اخير، 
شــاهد تحول هاى بــزرگ اجتماعى، 
سياســى و اقتصادى از جمله انقالب، 
جنگ، تحريم هاى اســتكبار جهانى و 
همچنين باليــاى طبيعى متعدد بوده 
و فرصت هاى بســيارى را از دســت 
داده ايم، بايد بــراى جبران ويرانى ها، 
گرفتارى ها و رفــع تنگناهاى موجود، 
زمان را به همراه حفظ كيفيت و كميت 
به بند كشــيم. البته اين مسئله جز با 
توجه به اصل بهره ورى، شدنى نيست، 
وگرنــه رقابت هاى آينــده، طومار هر 
كشــورى را در هم خواهد پيچيد.در 
حال حاضر، در برخى كشورهاى توسعه 
يافته با وجود محدوديت منابع، سرمايه 
گذارى هاى فراوانى در راه بهبود بهره 
ورى در سطح ملى، منطقه اى، بخشى، 
سازمان ها، مؤسســه ها و حتى افراد 
انجام مى گيرد. آنان پيشرفت روزافزون 
خود را مرهون توجه به اصل بهره ورى 
مى دانند.بهره ورى كه يكى از مفاهيم 
اقتصاد اســت در برخى موارد اينگونه 
تعريف شــده: مقدار كاال و يا خدمات 
توليد شده در مقايســه با هر واحد از 
انِرِِِژى و يا كار هزينه شــده`. به ديگر 
ســخن بهره ورى عبارتست از بدست 
آوردن حداكثر ســود ممكــن با بهره 
گيرى و اســتفاده بهينه از نيروى كار، 
توان، استعداد ومهارت نيروى انسانى، 
زمين، ماشين، پول، تجهيزات، زمان، 
مكان و… به منظور ارتقاء رفاه جامعه.

تصمیم 
مشخصی برای 
فروش اقامتگاه 
رضاخان در 
موریس گرفته 
نشده است

بوی امید
حتما مى پرسيد كه مگر اميد بو دارد و اگر دارد چه بويى است 
و اصال بايد ديد كه عارف در اين مورد چه مى گويد اما من برايتان 
مى گويم كه در اميد بويى است مثل بوى قهوه نهفته! داستانش 
را برايتان مى گويم تا اميدوار شويد!چند دوست دوران دانشجويى 
كه پس از فارغ التحصيلى، هر يك شغل هاى مختلفى داشتند 
و در كار و زندگى خود نيز موفق بودند، پس از مدت ها با هم به 
دانشگاه سابقشان رفتند تا با استادشان ديدارى تازه كنند. آن ها 
مشغول صحبت شده بودند و طبق معمول بيشتر حرف هايشان 
هم شكايت از زندگى بود! استادشان در حين صحبت آن ها قهوه 
آماده مى كرد؛ او قهوه جوش را روى ميز گذاشت و از دانشجو ها 
خواست كه براى خود قهوه بريزند.روى ميز ليوان هاى متفاوتى 
قرار داشت: شيشه اى، پالستيكى، چينى، بلور و ليوان هاى ديگر. 
وقتى همه دانشــجو ها قهوه هايشــان را ريخته بودند و هريك 
ليوانى در دست داشت، استاد مثل هميشــه آرام و با مهربانى 
گفت:«بچه ها، ببينيد؛ همه شــما ليوان هــاى ظريف و زيبا را 
انتخاب كرديد و االن فقط ليوان هاى زمخت و ارزان قيمت روى 
ميز مانده اند!»دانشجو ها كه از حرف هاى استاد شگفت زده شده 
بودند، ساكت ماندند و استاد حرف هايش را به اين ترتيب ادامه 
داد:«در حقيقت چيزى كه شما واقعاً مى خواستيد قهوه بود و نه 
ليوان، اما ليوان هاى زيبا را انتخاب كرديد و در عين حال نگاه تان 
به ليوان هاى ديگران هم بود؛ زندگى هم مانند قهوه است و شغل، 
حقوق و جايگاه اجتماعى ظرف آن است. اين ظرف ها زندگى 
را تزيين مى كنند، اما كيفيت آن را تغييــر نخواهند داد.البته 
ليوان هاى متفاوت در عالقه شما به نوشيدن قهوه تأثير خواهند 
گذاشت، اما اگر بيشتر توجه تان به ليوان باشد و چيز هاى با ارزشى 
مانند كيفيت قهوه را فراموش كنيد و از بوى آن لذت نبريد، معنى 
واقعى نوشيدن قهوه را هم از دست خواهيد داد. پس از حاال به بعد 
تالش كنيد نگاه تان را از ليوان برداريد و در حالى كه چشم هايتان 

را بسته ايد، از نوشيدن قهوه لذت ببريد.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

بیایید 
 آگاهانه  تر
كار كنیم

به لحاظ عدم آگاهي كامل افراد جامعه از مفاهيم 
بهره  وري برداشت  هاي نادرستي بعضاً از بهره وري 
و بهبود آن مي شود، بطور مثال عده اي بهره  وري را 
به  عنوان ســخت  تر كار كردن مي دانند در صورتي 
 كه معنا و مفهوم بهــره  وري در ارتباط با كار كردن 
چيز ديگري است. بهره  وري را مي  توان هوشيارانه و 
آگاهانه  تر كار كردن بيان كرد نه سخت تر كار كردن.
اگر ســازماني بخواهد به بهبود بهره  وري مستمر و 
پايدار دســت يابد بايد براي بهــره  وري و بهبود آن 
اهميت اســتراتژيك  قائل شود و به بهبود بهره  وري 
به عنوان يك فرايند مديريتي نگاه كند. چون فرايند 
مديريتي، فرايندي مســتمر، پيوسته و پايدار بوده و 
هنگامي  كه شكل گرفت به طور مداوم و الينفك به 
عملكرد سازماني تبديل مي شود و برخالف برنامه به 

يك دوره زماني خاص محدود نمي  شود.
 بهره  وري قبل از اين كه به  عنوان يك شــاخص 
اقتصادي و يا عامل توسعه مطرح شود يك فرهنگ 
است. براي اين كه بهره  وري در يك جامعه پايگاهي 
پيدا كرده و ماندگار شــود و در متن عقايد و سنت  
هاي بومي ريشــه بدواند، بايد نه تنها به عنوان يك 
معيار اقتصادي صرف، بلكه به  عنوان يك انديشــه و 
تفكر قلمداد شود. هميشــه اين باور وجود دارد كه 
هر فرد در حالت عادي داراي استعداد ها، قابليت  ها 
و ظرفيت  هايي از قبيل: خالقيت، نوع  آوري، ابتكار، 
اختراع، مديريت، رشــد و ترقي و هم چنين ويژگي  
هاي خاصي مي باشد كه بر اثر پرورش و آموزش  هاي 
صحيح و مناسب مي توان اين استعدادها، قابليت  ها 
و ظرفيت  ها را به مرحله ظهور رساند و موجب رشد 

و بهبود بهره  وري نيروي انساني گرديد. بنابراين از 
جمله مهــم ترين ابزارهاي رشــد و بهبود بهره وري 
توجه به آموزش و پرورش هدفمند نيروي انســاني 

مي باشد.
از اهداف مهم بهره ورى مى توان به كاهش هزينه، 
افزايش توليد و خدمات، افزايش كيفيت و استفاده 
بهينه از زمان اشــاره كرد. بهــره ورى بدون ارتقاى 
كيفيت، امرى بيهوده است. افزايش كيفيت مى تواند 
شامل بهبود امور مادى نظير توليد كاال و خدمات و 
بهبود شــرايط كار، و امور معنوى مانند بهبود شيوه 
زيستن، عبادت و اجراى احكام الهى باشد. در اسالم 
به افزايش كيفيت توجه ويژه اى شده است، به گونه 
اى كه خداونــد در آيات نورانى قــرآن كريم، بارها 

انسان را به انجام بهترين ها دعوت مى كند
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در گفت وگو با ابطحی نماینده خمینی شهر بیان شد:

كاغذهایی كه ذوالنور آتش زد برجام نبود
| سيدمحمدجواد ابطحى نماينده خمينى شهر درباره اينكه برخى معتقدند آتش زدن پرچم آمريكا 
و سند برجام توسط شما و همكارانتان كارى سازماندهى شده بود، گفت: صبح زود همان روز در رستوران 
مجلس با آقاى كوهكن در خصوص تصميم ترامپ كه شب گذشته در رابطه با خروج برجام گرفت و فرار رو به 
جلوى آقاى روحانى كه بالفاصله اعالم كرد ما حاضريم با اروپايى ها برجام را ادامه دهيم، صحبت مى كرديم. 
اين نماينده مجلس افزود: تصميم بر اين گرفتيم كه در اين شرايط، جو را عوض كنيم تا همه گمان نكنند كه 
همه اركان نظام مطابق با نظريات آقاى روحانى است. حتى آقاى ذوالنور هم در جريان آتش زدن پرچم آمريكا 
نبود و ايشان هم تعدادى كاغذ به نام برجام آورد كه آتش زد وگرنه آن كاغذها خود برجام نبود. ابطحى ادامه 
داد: همان صبح كه با آقاى كوهكن مشورت كرديم تصميم گرفتيم پرچم آمريكا را آتش بزنيم ولى ديديم كه 
براى جلسه صحن مجلس نمى توانيم پرچم پارچه اى آمريكا را تهيه كنيم و ضمنا اگر آن را مهيا مى كرديم 
و آتش مى زديم مجلس هم آتش مى گرفت از اين رو آقاى كوهكن زحمت كشيدند و از طريق روابط عمومى 
مجلس پرچم آمريكا را پرينت شــده گرفتند تا آن را به آتش بكشند.وى در پاسخ به اينكه فندك را در آن 
موقع از كجا تهيه كرديد، افزود:  فندك را هم يكى از همكاران گرفت و به آقاى كوهكن دادند.ابطحى بيان 
كرد: اين كار خودجوش بود و اصٌال به خاطرش كار سازماندهى شده اى نكرديم؛ اين كار ما آتش به اختيار بود. 
حتى آقاى كوهكن به من نگفتند شما هم با من بيا باال و من خودم ايشان را همراهى كردم زيرا با صحبتى كه 
صبح ما دو نفر با هم داشتيم مى دانستيم چه كار مى خواهيم بكنيم.اين نماينده اصولگراى مجلس در مورد 
اينكه اين كار با صحبت هايى كه رهبر معظم انقالب درباره گرفتن تضمين هاى الزم از اروپا مطرح كردند و 
تالش هايى كه تيم مذاكركننده پس از تصميم ترامپ در دستور كار خود قرار داد تا با رفتن به روسيه، چين 

و تور اروپايى كه در حال انجام است برجام را حفظ كند همخوانى ندارد، گفت: اصٌال اينطور نيست. 

6وزیر و ۲ نماینده مجلس خواستار رفع فیلتر توئیتر شدند
| شــش وزير و دو نفر از نمايندگان مجلس 
عضو كميتــه تعيين مصاديق محتــواى مجرمانه با 
ارسال نامه اى براى دادســتان كل كشور خواستار 
طرح موضوع رفع فيلتر توئيتر در اين كار گروه شدند.
با توجه به افزايش تقاضاى عمومى و جامعه رسانه اى 
كشــور براى رفع فيلتر توئيتــر و فعاليت جوانان و 
رســانه ها در اين فضا، امروز نامه اى با تاييد وامضاء 
هشــت نفر از اعضا كميته تعيين مصاديق محتواى 
مجرمانه (6 نفر از اعضاء دولت و دو نفر از نمايندگان 
مجلس ) براى دادستان كل كشور مبنى بر طرح اين 
موضوع در كارگروه تعيين مصاديق محتواى مجرمانه و رفع فيلتر توئيتر ارســال شده است. در اين نامه با 
اشاره به داليل منطقى و مســتند براى رفع فيلتر توئيتر ، اين فضا را فضايى براى نقش آفرينى موثرتر براى 
فعالين رسانه اى كشور و جوانان مطرح نموده است چرا كه استفاده از فضاى رسانه اى بين المللى تاثير بسيار 

قويترى در جامعه جهانى خواهد داشت .
اين نامه به تاييد و امضاء جهرمى وزير ارتباطات و فناورى اطالعات ، بطحايى وزير آموزش و پرورش، علوى 
وزير اطالعات، آوايى وزير دادگسترى، غالمى وزير علوم، صالحى وزير ارشاد، سبحانى فر نماينده مردم سبزوار 

(رئيس كميته مخابرات مجلس) و كاظمى نماينده مردم مالير در مجلس رسيده است.
اعضاى كميته تعيين مصاديق محتواى مجرمانه 122 نفر هســتند و در صورت طرح اين موضوع در اين 

كميته، با نظر مساعد امضاء كنندگان اين نامه ، توئيتر رفع فيلتر خواهد شد.

 یک هفته دیگر آیا رئیس مجلس الریجانی خواهد شد
و نواب هم پزشکیان و مطهری؟
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