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قیمت ارز حتما پایین تر خواهد آمد
رییس جمهور در جلسه دولت:

آمریکا خودش شرایط مذاکره را از بین برد

مردم از نوستالژی  بازی خسته 
شده اند
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ســخنگويى شــوراى نگهبــان از 
تصويب كليات قانون منع بكارگيرى 

بازنشستگان در دستگاه هاى...

محمد شريعتمدارى وزير صنعت 
معــدن و تجــارت، تصريــح كرد: 
كاالهاى مورد نيــاز عموم مردم كه 
ممكن است با ارز دولتى وارد كشور 

شده به...

کدخدایی خبر داد: 

وزیر صنعت معدن و تجارت:

تایید قانون 
منع بکارگیری 

بازنشستگان در 
شورای نگهبان

کاالهای مورد 
نیاز عموم نباید 

احتکار شود

تامین داروی بیماران 
خاص تغییر نمی کند

2

بیوه های جوان 

معاون مطبوعاتی وزیر ارشاد:

گزارش خبری
| معاون امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى به 
پرداخت يارانه مطبوعات طى 2 مرحله در سالجارى اشاره كرد و گفت: مرحله 
نخست در تيرماه و مرحله بعدى در چند روز آينده براى مطبوعات واريز مى شود.
محمد سلطانى فر روز گذشته در نشست خبرى با اصحاب رسانه استان همدان، 
تنها مالك براى پرداخت اين يارانه را انتشار مستمر و اعالم وصول نشريات دانست 
و افزود: در اين زمينه هيچ استانى برترى نداشته و يارانه تمام رسانه ها براساس 
رتبه بندى، تخصيص مى يابد.معاون امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزير فرهنگ 
و ارشاد اسالمى خاطرنشان كرد: اگر چه با اصل پرداخت يارانه مخالف هستم اما 
در شرايط كنونى تنها راه حمايت از مطبوعات راهبرد ياد شده است.سلطانى فر 
اظهار داشت: نشــرياتى كه مجوز دريافت مى كنند تا سه سال از حمايت هاى 
دولتى بى بهره اند تا اهليت و صالحيت مالى و حرفه اى آنها در مديريت، چاپ و 
نشر مطبوعات محرز شود و همچنين حمايت هاى مالى مطبوعاتى كه بيش از 20 
سال يارانه دريافت كرده اند، نيز قطع مى شود.معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى 
گفت: نگاه ما به رسانه ها و مطبوعات كاهش دخالت دولت در امورات و واگذارى 
بخشى از اختيارات وزارت ارشاد به تشكل ها و خانه هاى مطبوعات است.سلطانى 
فر اضافه كرد: كاهش قدرت دولت به نفع مطبوعات و در راستاى رشد و پويايى 
آنهاست؛ هرچند برخى مخالفت ها موجب لطمه زدن به اين تصميم شده است.
وى با بيان اينكه آمادگى داريم بخشى از وظايف و اختيارات خود را واگذار كنيم، 
تاكيد كرد: عملكرد تعدادى از خانه هاى مطبوعات كشور و نارضايتى رسانه ها از 

اين تشكل موجب شده اين راهبرد قدرى با تاخير مواجه شود.

بیمه تکمیلی سه هزار خبرنگار
معاون امور مطبوعاتى و اطالع رسانى وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره 
به نگرانى جامعه رسانه اى درباره پوشش بيمه اى، گفت: مقدمات كار براى 
بيمه تكميلى ســه هزار تن از خبرنگاران فراهم شده است و تاكنون افزون 
بر يكهزار و 200 نفر در اين طرح ثبت نام كرده اند.ســلطانى فر با تاكيد بر 
حمايت مديران مسئول مطبوعات و رسانه ها از بيمه خبرنگاران گفت: يارانه 
و حمايت هاى دولتى مديران مسئولى كه از بيمه خبرنگاران خود استنكاف 
كنند، قطع مى شود.وى با اشاره به مشــكالت مالى و معيشتى خبرنگاران 
گفت: در راستاى گره گشايى در مشــكالت اين قشر تفاهم نامه اى با بانك 
قرض الحســنه مهر ايران در حال انعقاد است كه تسهيالت با كارمزد چهار 
درصد تا ســقف 200 ميليون ريال به خبرنگاران پرداخت شود.معاون امور 
مطبوعاتى و اطالع رســانى وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى به نقش سازنده 
مشاوران رســانه اى در تهيه و تدوين پيوست رسانه اى و آماده سازى افكار 
عمومى اشاره كرد و گفت: مديران دولتى از وجود مشاوران رسانه اى بهره 

مند شوند.

مسئول پاسخگویی در حوزه کاغذ نیستیم
ســلطانى فر به مشــكالت كاغذ مطبوعات نيز پرداخت و افزود: مســئول 
پاسخگويى در حوزه كاغذ وزارت صنعت، معدن و تجارت است و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمى متولى تامين اين نياز مطبوعات نيست.معاون امور مطبوعاتى 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى با اشاره به تشكيل كميته كاغذ در اين وزارتخانه 
گفت: فرصت ها و ظرفيتهاى كشور براى تهيه و توليد كاغذ در داخل شناسايى 
شــده كه با اجراى طرح هاى كوتاه و بلند مدت مى توان مشكل كاغذ را براى 
هميشه مرتفع كرد.سلطانى فر ظرفيت مازندران در توليد چوب و كاغذ، طرح 
توليد كاغذ روزنامه از آخال (ضايعات روزنامه) و توليد كاغذ از سنگ آهك را از 

طرح هاى مورد نظر براى جبران كمبود كاغذ برشمرد.

اختصاص ارز به چاپخانه داران
اين مقام مسئول به مشكل چاپخانه دارن كشــور نيز اشاره كرد و گفت: 
90درصد مواد اوليه صنعت چاپ مانند زينك و مركب وارداتى است و ارزبرى 
هنگفتى دارد و قرار گرفتن زينك در گروه كاالهاى اساسى براى اختصاص 
ارز بخشى از مشكالت صنف چاپ و نشر را كاهش مى دهد.وى با بيان اينكه 
اقتصاد مطبوعات بايد از وابستگى به آگهى و رپرتاژ خارج شود ، اظهار داشت: 
مطبوعات از فضاى مجازى و رسانه هاى ديجيتال بايد بهره گرفته و به اين 
سمت و سو حركت كنند.سلطانى فر يادآورشد: دوران رسانه هاى كاغذى 
به سر آمده و آرام آرام در حال اتمام است و مديران مسئول بايد اين تحول 
را لمس كرده و وارد دنياى جديدى براى درآمدزايى و ادامه حيات شــوند.
معاون وزير فرهنگ و ارشاد اسالمى امروز به همدان سفر كرد و با حضور در 
جمع مديران و خبرنگاران مطبوعات و خبرگزارى ها به مشكالت و كاستى 

هاى آنها گوش فرا داد و راهكارهايى ارائه كرد.

ســرمقاله
اولین فرار »شاه«

| رضا امیری مهر- زمينه  هاى 
كودتاى 28 مــرداد 1332 كه از ماه  ها 
قبل ايجاد شــده بود، باعث گرديد كه 
شــاه نگران حضور خود در ايران باشد 
و مى  خواســت هنگام كودتا عليه دكتر 
مصدق در كشور نباشد. در همين ايام 
توافق انگلســتان و آمريكا براى ساقط 
كردن حكومت مصــدق كه قبًال طرح 
ريزى شــده بود به مرحله اجرا درآمد. 
شــاه در 22 مرداد حكم عزل مصدق و 
نخست وزيرى سرلشكر زاهدى را صادر 
نمود و خود پس از صــدور فرمان، به 
رامسر عزيمت كرد. در ساعت 2 بامداد 
فرمانده گارد شاهنشــاهى فرمان را به 
مصدق ابالغ كرد ولى وى هنگام خروج 
از منزل بازداشت شد و راديو تهران اين 
اقدام را كودتا خواند. دراين هنگام شاه 
و همسرش با يك هواپيما از طريق عراق 
از ايران خارج شــده و به ايتاليا رفت. 
روزهاى 25 تا 27 مرداد، در سراســر 
ايران اجتماعات بزرگى تشــكيل شد و 
از دولت لغو نظام سلطنتى درخواست 
گرديد. تمام ايــن حوادث به نفع دكتر 
مصدق پيش مى رفت تــا اينكه طبق 
نقشه قبلى، اوضاع از بامداد 28 مرداد 
تغيير كرد و كودتا شكل گرفت. شاه نيز 
پس از دريافت خبر سقوط مصدق، در 
31 مرداد همان سال به ايران بازگشت.
شاه پيش از خروج، يكى از ضعيف ترين 
شاهان تاريخ ايران بود. چرا كه محمد 
مصدق با اســتفاده از وضعيت بحرانى 
كشور و فشارهاى خارجى پس از ملى 
شدن صنعت نفت، قدرت بسيارى گرفته 
بود با دربار به مقابله برخاسته بود و در 
بسيارى موارد محمدرضا پهلوى چاره اى 
جز كوتاه آمــدن در برابر او نداشــت.
امــا محمدرضا پــس از كودتا مصدق 
و همــكاران او را در دادگاه نظامــى به 
محاكمه ســپرد، همه مخالفان را قلع 
و قمع كرد و بــه يكى از خودكامه ترين 
شاهان ايران تبديل شــد و نفوذ 150 
ساله دولت بريتانيا در ايران، به تدريج 
جاى خــود را به نفــوذ پردامنه دولت 
امريــكا داد. گرچه حضــور تاثيرگذار 
امريكا و دخالت آن در امور داخلى ايران 
چندان طولى نكشــيد. خروج ويليام 
سوليوان سفير امريكا از ايران و مخالفت 
امام خمينى(ره) رهبر انقالب اسالمى 
ايران در تابستان سال 1358 با انتصاب 
والتر كاتلر به عنوان سفير بعدى امريكا 
در تهــران، روياهاى امريــكا را در هم 
شكست.شــاه پس از بازگشت به ايران 
با كرميت روزولت ديدار كرد. روزولت 
رييس سازمان اطالعات مركزى امريكا 
در خاورميانه و يكــى از مجريان اصلى 
طرح براندازى حكومت مصدق بود. بر 
اساس برخى اسناد تاريخى، محمدرضا 
شاه در اين مالقات از كرميت روزولت 
سپاسگزارى كرده بود كه او را به قدرت 

بازگردانده است.

یارانه 
مطبوعات 
تا چند روز 
آتی واریز 
می شود

تشکر از بابت آینده!
پيرمردى نزد شيوانا آمد و گفت:سال هاست در مزرعه مرد 
ثروتمندى كارگرى مى كنم و با مزدى كه هر هفته مى گيرم، 
زندگى ام را مى چرخانم. صاحب مزرعه پسرى دارد كه از من 
خوشــش نمى آيد و من هم او را تحويل نمى گيرم.متاسفانه 
مدتى است كه مرد ثروتمند قصد دارد اداره امور مزرعه اش را 
به تك پسرش بسپارد و من از اين مى ترسم كه نكند پسر سر 
پيرى عذر مرا بخواهد و خانه اى را كه در گوشه اى از مزرعه به 
من داده شده است، از من بگيرد و من آواره بيابان شوم. حاال 
نزد شما آمده ام تا مرا راهنمايى كنيد و چاره اى به من نشان 
دهيد. شــيوانا كمى فكر كرد و گفت: نزد مرد ثروتمند برو و 
از او به خاطر مهربانى اش تشكر كن!پيرمرد گفت: بابت كدام 
مهربانــى؟! من هر كارى كرده ام، مــزدش را گرفته ام. او هم 
بيشتر از مزدم، به من چيزى نداده است.شيوانا لبخندى زد و 
گفت: تو بابت مهربانى اش سپاسگزارى كن! آن وقت خواهى 
ديد كه اين ســپاس بابت كدام مهربانى است!پيرمرد با اكراه 
قبول كرد و به مزرعه اش برگشت.پيرمرد دو هفته بعد شاد و 
خوشحال نزد شيوانا بازگشت و گفت: عجب روش فوق العاده اى 
به من آموختيد! همان روز كه از پيش شما رفتم، مرد ثروتمند 
را ديدم و آن جمله طاليــى را به او گفتم. چند روز بعد هم از 
همسر و فرزندانم خواستم به خانه مرد ثروتمند بروند. ديروز 
در كمال تعجب ديدم كه مرد ثروتمند با همسر و فرزندش به 
كلبه ما آمدند. ما سر از پا نمى شناختيم و نمى دانستيم دليل 
اين همه مهربانى چيست!شيوانا تبسمى كرد و گفت: آن روز 
از من پرســيدى بابت كدام مهربانى از او تشــكر كنم؟ تو در 
خاطرات گذشــته دنبال لطف و مهرمزرعه  دارمى گشتى،اما 
گاهى  اوقات آدم هارا بايد بابت كارهاى خوب و پسنديده اى كه 
در آينده قرار است انجام دهند، تحسين كنيم. تو و خانواده ات 
وقتى مزرعه دار را پيشاپيش مهربان دانستيد، در واقع بخشى 

از مهربانى آينده او را در وجود اآلنش نمايان كرديد.

کات و مات
نویسنده: کیش میش

ارتباطات 
راهبردی 
بازاریابی 
اجتماعی 
در مدیریت 
مصرف آب و 
برق کشور

بخش هايى از كشــور در ماه هاى تير و مرداد ســال 
جارى شاهد قطعى هاى مكرر برق بودند. كالنشهرهايى 
همچون تهران، سمنان، اصفهان، بندرعباس و كرج بيش 
از مناطق ديگر اين قطعى ها را به جان خريدند.  مقامات 
مسئول وزارت نيرو براى جلوگيرى از تداوم اين وضعيت 
و جلوگيرى از تشديد مشــكالت، اعالم كردند هر فرد 
بايد 10 درصد در مصــرف برق خود صرفه جويى كند.  
مصرف آب در كشور نيز وضعيت مناسبى ندارد. در حالى 
كه بيش از 90 درصد از آب كشــور در بخش كشاورزى 
مصرف مى شــود آب شــرب در بخش هايى از مناطق 
وضعيت بحرانى پيدا كرده است به گونه اى كه اثرات و 
پيامدهاى اجتماعى آن در شهرهايى همچون اصفهان، 
يزد، كرمان و... دامن گير مســئولين شــده است. اين 
وضعيت مديريت مصرف آب و برق كشور را به موضوع 

اصلى تبديل كرده است. پيش بينى مى شود اين بحران 
در آينده نيز تشديد شود. چنانچه راهكارهاى عملياتى و 
اجرايى انجام نشود بيم آن مى رود اين پيش بينى حتى 

نزديك تر از حد انتظار محقق شود. 
كشــورهاى ثروتمند 20 درصد از منابــع آب قابل 
دسترشــان را براى كشــاورزى، 59 درصد براى بخش 
صنعت و 11 درصد را براى شــرب مصــرف مى كنند. 
متوســط جهانى مصرف آب هــم 22 درصد در بخش 
كشــاورزى، 70 درصد در بخش صنعت و 8 درصد در 
بخش شرب گزارش شــده است. اين در حالى است كه 
مسئولين معتقدند مصرف آب در ايران 92 درصد متعلق 
به بخش كشاورزى، يك درصد در اختيار بخش صنعت 
و 7 درصد براى شرب است.  اين آمار و ارقام حكايت از 
آن دارد كه بخش كشاورزى عمده مصرف آب كشور را 

به خود اختصاص داده و بخش هاى ديگر، بويژه بخش 
شــرب، وام دار بخش كشاورزى هســتند. مقام معظم 
رهبرى، در سخنانى خطاب به مسئولين و مردم با تكيه 
بر نظرات كارشناسان، متذكر شدند تنها ده درصد صرفه 
جويى در بخش كشاورزى، امكان بهره بردارى از آب در 
بخش شرب و صنعت را دو برابر افزايش مى دهد.  اين 
در حالى است كه كارشناسان معتقدند مديريت مصرف 
آب و انرژى در كشور بويژه مديريت بهينه مصرف آب، 
قابليت صرفه جويى بسيار بيشتر از آن را دارد. آنها تاكيد 
مى كنند صرفه جويى در مصرف آب كشاورزى به معنى 
كاهش بهره ورى در اين بخش نيست. بلكه تاكيدى است 
بر مصرف بهينه و جلوگيــرى از هدررفت آب و كاهش 
مصرف آب در موارد قابل كنترل بويژه در الگوى كشت 

محصوالت كشاورزى. 
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شجوی دکتری مدیری
ابراهیم حبیبی مجنده: دان

شرمن: خروج ترامپ از برجام از بدترین اشتباهات سیاست 
خارجی در تاریخ آمریکا است

| سرپرست تيم مذاكره كننده آمريكا در مذاكرات هسته اى با ايران در يادداشتى اذعان كرد كه تصور 
مى كرده نقض توافق هسته اى از سوى ايران موجب عدم موفقيت آن خواهد شد، در حالى كه برخالف تصور 

او، سازوكارهاى رييس جمهور كشورش بزرگترين چالش براى موفقيت اين توافق است.
وندى شرمن معاون پيشين وزير خارجه آمريكا در دوران رياست جمهورى اوباما و سرپرست تيم مذاكره 
كننده اين كشور در مذاكرات هسته اى ايران و گروه موسوم به 1+5 در يادداشت خود در نشريه فارين افرز 
به ارائه جزيياتى درباره  نحوه حصول توافق هســته اى در ژوييه 2015 پرداخت و اذعان كرد كه وى درباره 

پايبندى ايران به تعهداتش در اين توافق اشتباه مى كرده است.
شرمن در يادداشــت خود تصريح كرد: در مذاكرات بين المللى كه به حصول توافق 2015 براى محدود 
كردن فعاليت هاى هسته اى ايران منجر شد، من تيم ديپلمات هاى آمريكايى نماينده اياالت متحده را رهبرى 
مى كردم. همتايان ايرانى من در اين مذاكرات گاه و بيگاه از من مى پرسيدند كه چه طور مى توانند اطمينان 
داشته باشند كه هر توافقى كه حاصل شــود بادوام خواهد بود. اغلب جمهورى خواهان با آن مخالف بودند 
و ايرانى ها با نگاه كردن به انتخابات رياســت جمهورى 2016 نگران بودند كه اگر جمهورى خواهان در كاخ 

سفيد به قدرت برسند چه اتفاقى خواهد افتاد.
وى ادامه داد: من نيز در پاسخ يك سوال مشابه را مى پرسم اگر تندروهاى توافق دوباره در ايران به قدرت 
دست يابند چه خواهد شد؟ اين سوال معموال به بحث پايان مى داد، اما من هميشه انتظار داشتم كه بزرگترين 
چالش براى موفقيت توافق نقض آن توسط ايران خواهد بود نه سازوكارهاى سياسى رييس جمهور آمريكا. 

به طور قطع من اشتباه مى كردم.

جوادخیابانی در بیمارستان بستری شد
| گزارشگر سرشناس فوتبال ايران به دليل 
آســيبى  كه برايش پيش آمد براى مداوا راهى 
بيمارستان شد و فعال نمى تواند در اجراى برنامه 
ها حضور داشته باشــد. او به دليل زمين خوردن 
دچار آسيب ديدگى و مشكل مى شود و به همين 
دليل براى مداوا به بيمارستان مى رود. آنطور كه 
خود او گفته بايــد تحت عمل جراحى قرار بگيرد 
و اين به آن معنا است كه چند برنامه اى كه بايد 

اجرا كند را نمى تواند انجام بدهد.
خيابانى در اين رابطــه گفت:«بدجورى زمين 
افتــادم و ديگر نتوانســتم برخيــزم.» او افزود: 
«متاسفانه در برنامه مجله آسيايى شبكه ورزش نيستم.» جواد خيابانى قرار بود كه ديدار سوپر كاپ 
اروپا ميان رئال مادريد و اتلتيكو مادريد را هم گزارش كند:«بله اين بازى را هم نمى توانم گزارش كنم.

بايد به بيمارستان بروم تا آن جا جراحى شوم و تحت مداوا قرار بگيرم.»گزارشگر قديمى فوتبال ايران 
در ادامه گفت:« براى همه همكارانم در شبكه ورزش و شبكه سه آرزوى موفقيت دارم. دلم مى خواهد 
سازمان(صدا و سيما) بهترين برنامه ها را داشته باشد.» او همچنين درباره مراحل درمانى اش گفت:« 
عمل جراحى سختى دارم و شــايد در حين عمل از دنيا بروم. مردم ايران حاللم كنند و مرا ببخشند 

كه سال ها است آزارشان داده ام. ببخشند كه نتوانسته ام كمكشان كنم.»

 یک آسیب شناس و رفتارشناس اجتماعی می گوید
از هر سه ازدواج یکی به طالق منجر می شود؛

مجید ابهری دالیل اصلی ازدواج های ناموفق را عدم آموزش مهارت های زندگی در 
همسر گزینی و دخالت ناروای خانواده ها در بحث زوجین مطرح کرد و گفت: باید جوانان قبل از 
شروع زندگی کالس های مشاوره برای شناخت با مهارت زندگی را در اولویت خود قرار دهند

گوددیدگاه
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