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خبر
| رهبــر معظم انقالب اســالمى در ديدار رييس جمهــور عراق تاكيد 
كردند: مقابل دشــمنان «عراِق قدرتمند و آرام» با قدرت بايســتيد.حضرت 
آيت اهللا خامنه اى رهبر معظم انقالب اسالمى عصر روز گذشته در ديدار آقاى 
برهم صالح رئيس جمهور عراق و هيأت همراه، با ابراز خرســندى از برگزارى 
موفقيت آميز انتخابات پارلمانى در عراق و انتخاب رئيس جمهور و نخست وزير 
و مسئوالن ديگر و ايجاد ثبات و اســتقرار، تأكيد كردند: راه غلبه بر مشكالت 
و مقابله با توطئه هاى بدخواهان، حفظ اتحاد ملى در عراق، شــناخت صحيح 
دوست و دشمن و ايســتادگى در مقابل دشمن وقيح، تكيه بر نيروى جوانان و 

حفظ و تقويت ارتباط با مرجعيت است.
رهبر انقالب اســالمى در ابتداى ديدار با تبريك به آقاى برهم صالح به دليل 
برگزيده شدن براى مسئوليت بزرگ رياست جمهورى در كشور مهم عراق، به 
ارتباطات ريشه دار و عميق و تاريخى دو ملت ايران و عراق اشاره كردند و گفتند: 
ارتباطات دو ملت بى نظير است كه نمونه بارز آن، پياده روى بزرگ اربعين است.
حضرت آيت اهللا خامنه اى با اشاره به حضور بيش از دو ميليون زائر ايرانى در 
راهپيمايى اربعين امسال خاطرنشــان كردند: دلهاى همه زائران ايرانى بعد از 
بازگشت، مملو از تشكر از ميهمان نوازى مردم عراق بود و اين نشانگر بزرگوارى 
حداكثرِى عراقى هــا در ميزبانى از زائران ايرانى اســت و اين ميهمان نوازى و 

ارتباط همراه با  مهر و محبت ميان دو ملت جز با زبان هنر قابل بيان نيست.
رهبر انقالب اسالمى با تشكر صميمانه از رئيس جمهور، نخست وزير و ديگر 
مسئوالن و ملت عراق به دليل ميهمان نوازى كم نظير در ايام اربعين، به رنج و 
محنت مردم عراق در دورانهاى گذشــته اشاره كردند و گفتند: اكنون كه ملت 

عراق بعد از دورانهاى اســتبدادى، صاحب كشور است و استقالل و حق رأى و 
انتخاب دارد، برخى دولتها و كشــورهاى بدخواه به دنبال آن هستند تا مردم 
عراق طعم اين پيروزى و دســتاورد بزرگ را نچشــند و عراق و منطقه، روِى 
آرامــش را نبينند.حضرت آيت اهللا خامنه اى تأكيد كردنــد: تنها راه مقابله با 
اين توطئه ها، حفظ و تقويت اتحاد ميــان گروههاى عراقى اعم از عرب و ُكرد 

و شيعه و سنى است.
رهبر انقالب اسالمى، شناخت دقيق و صحيح دوست و دشمن را در سياست 
خارجى بسيار مهم ارزيابى و خاطرنشــان كردند: برخى دولتها در منطقه و در 
خارج از منطقه به شدت نسبت به اسالم، شــيعه و سنى و عراق، بغض و كينه 
دارند و در امور داخلى عراق دخالت مى كنند كــه بايد در مقابل آنها با قدرت 
ايستاد و درخصوص ايســتادگى در برابر دشــمن وقيح و صريح، به هيچ وجه 
مالحظه نكرد.حضرت آيت اهللا خامنــه اى درخصوص همكارى هاى دو جانبه 
ميان ايران و عراق تأكيد كردند: مســئوالن جمهورى اسالمى براى گسترش 
همكارى ها با عراق بســيار مصمم و محكم هســتند و من هم به اين موضوع 

عميقاً معتقدم.
ايشــان با اشــاره بــه ظرفيت هــاى فــراوان دو كشــور براى گســترش 
همكارى هــا، افزودنــد: عــراِق عزيــز، قــوى، مســتقل و پيشــرفته براى 
 ايران بســيار مفيد اســت و مــا در كنار بــرادران عراقى خــود خواهيم بود.
ايشان ضرورت حفظ و تقويت ارتباط با مرجعيت را بسيار مهم خواندند و گفتند: 
ارتباط با مرجعيت، در مراحل و مقاطع مختلف، كارساز و گره گشا خواهد بود.

رهبر انقالب اســالمى تكيه بر جوانان را زمينه ســاز انجــام كارهاى بزرگ 

دانســتند و افزودند: نمونه بارز نتايج فوق العاده تكيه بر جوانان، شكل گيرى 
حشدالشعبى در جريان مبارزه با تروريسم تكفيرى بود كه بايد آن را حفظ كرد.
در اين ديدار كه آقاى روحانى رئيس جمهور نيز حضور داشــت، آقاى برهم 
صالح رئيس جمهور عــراق، ديدار با رهبر انقالب اســالمى را افتخارى بزرگ 
دانست و گفت: من با يك پيام صريح و آشكار به تهران آمده ام مبنى بر اينكه 
عوامــل و عناصر پيوند دهنده دو ملــت ايران و عراق، ريشــه در تاريخ دارد و 

غيرقابل تغيير است.
رئيس جمهور عراق با اشــاره به مذاكرات خود در تهران، خاطرنشان كرد: ما 
به دنبال گســترش بيش از پيش همكارى ها در همه زمينه ها و ارتقاى آن به 
سطحى هستيم كه در شــأن روابط اجتماعى و فرهنگى و مصالح مشترك دو 

ملت باشد.
آقاى برهم صالح، خدمت به زائران حسينى در اربعين را افتخارى براى دولت 
و ملت عراق دانست و با تأكيد بر اينكه عراق كمك ها و حمايت هاى ايران را در 
دوران مبارزه با استبداد صدامى و در دوران مبارزه با تروريسم تكفيرى فراموش 
نخواهد كرد، افزود: ما حكمت و عقالنيت و تدبيِر مرجعيت را يك نعمت بزرگ 

براى ثبات و آرامش و پيشرفت عراق مى دانيم.
وى مهمترين اولويت مســئوالن عراقى در دوران جديد را بازسازى و احياى 
زيرساختها، مبارزه با فساد، ارائه خدمات مناسب به مردم عراق، اصالحات داخلى 
و تقويت اتحاد ملى برشمرد و تأكيد كرد: ما بنا داريم عراق را به يك كشور قوى 
در منطقه تبديل كنيم و اميد داريم بتوانيم از همكاريها و ظرفيت هاى جمهورى 

اسالمى براى بازسازى عراق، بيش از گذشته بهره مند شويم.

ســرمقاله
ریزگردها و ما

| ســمیه میرابــی- در 
ايران، منشــأ اصلى ريزگــرد، كويرها 
و باتالق هاى در حال خشــك شــدن 
عراق اســت كه خاك و شن هاى آن از 
طريق باد ُشــمال (به عربى: ِشمال) به 
ايران مى آيد. دليل اصلى خشك شدن 
زمين هاى عراق، آبگيرى سدهايى چون 
سد آتاترك در كشــور تركيه است. به 
عبارتى آب رودخانه هاى دجله و فرات 
به واسطه سد سازيهاى تركيه كم شده 
و دشت بين النهرين رطوبت خود را از 
دست داده و به منبعى براى توليد گرد 
و غبار تبديل شده است. عدم پاى بندى 
تركيه به معاهدات بين المللى و تسلط 
اين كشور بر دجله و فرات نه تنها باعث 
ايجاد پديده ريزگرد در خاورميانه شده، 
بلكه بهره كشى بى رويه از منابع طبيعى 
و مديريت نامناسب و يكسونگرانه براين 
منابع باعث شــده ايران امروز درگير 
معضالتى چون خشكســالى، سيالب 
و گرد و غبار باشــد و به از دست رفتن 
90 درصد تاالب هاى كشور بيانجامد. 
اين بــاد از خرداد تا شــهريور مى وزد 
و از شــمال غربى خاورميانه شــكل 
مى گيرد و تا خليج فارس و رسيدن به 
ســطح آب هاى آزاد پيش مى رود. سه 
كشــور ايران، عراق و عربستان به طور 
مشــترك هزينه هاى ايــن اراضى را 
تأمين مى كردند، و تمام اراضى در فصل 
خاصى از سال مالچ پاشى مى شد. مالچ 
نوعى فرآورده چسبنده نفتى است كه 
براى تثبيت شن هاى روان در مناطق 
بيابانى از آن ســود جســته مى شود. 
جنگ عراق موجب فراموشى اين كار، 
و در نتيجه افزايــش توفان هاى غبار 
در خوزســتان، غرب ايران، و سرانجام 
تقريباً در همه ايران شد. توفان اخير، 
كه به گفته برخى اهالى بغداد بدترين 
توفان غبار زندگيشان بوده است، سبب 
بيشترين ميزان گرد در سه دهه اخير 
ايران شــد.پرويز كردوانــى براى حل 
مســئله گرد و غبار در ايران و تثبيت 
خاك بيابان ها، پاشيدن ريگ را به جاى 
مالچ پيشنهاد مى كند:مشكل مالچ آن 
است كه بو دارد، زمين را سياه مى كند، 
ضريب حرارتى را بــاال مى برد و تمام 
منطقه را گرم تر مى كند، حتى گياهان 
را ممكن است بكشد و موجودات زنده 
را از بين ببرد. همچنيــن وقتى مالچ 
پاشيده شــد، نمى توان روى آن رفت 
و آمد كرد. هزينه مالچ باالســت و به 
تكنولوژى پيشــرفته نياز دارد. تا آنجا 
كه اطالع دارم، مالچ ليترى 400 تومان 
هزينه دارد، چون از نفت بايد قير تهيه 
كرد و بعد قير را بــه مالچ تبديل كرد. 
تبديل قير به مالچ هم بســيار سخت 
است، چون قير در آب حل نمى شود. 
بايد 50 درصــد آب، 48 درصد قير و 
2 درصد هم ماده اى كه تركيب آنها را 
تسهيل كند، با يكديگر تركيب شوند. 

در کنار 
برادران 
عراقی خود 
خواهیم بود

بهشتی كيست؟
جعفر بن يونس ، مشــهور به شبلى از عارفان نامى و پر 
آوازه قرن سوم و چهارم هجرى اســت . وى در عرفان و 
تصوف شاگرد جنيد بغدادى ، و استاد بسيارى از عارفان 
پس از خود بود.در شهرى كه شبلى مى زيست ، موافقان 
و مخالفان بســيارى داشــت . در ميان خيل دوستداران 
او، نانوايى بود كه شــبلى را هرگز نديــده و فقط نامى و 
حكايت هايى از او شنيده بود. روزى شبلى از كنار دكان 
او مى گذشت . گرســنگى ، چنان ، او را ناتوان كرده بود 
كه چاره اى جز تقاضاى نان نديد. از مرد نانوا خواست كه 
به او، گرده اى نان ، وام دهد . نانوا ناسزا گفت .در نانوايى 
، مردى ديگر نشسته بود كه شبلى را مى شناخت . رو به 
نانوا كرد و گفت : اگر شــبلى را ببينى ، چه خواهى كرد؟ 
نانوا گفت : او را بسيار اكرام خواهم كرد. دوست نانوا به او 
گفت : آن مرد كــه اآلن از خود راندى و لقمه اى نان را از 
او دريغ كردى ، شبلى بود . نانوا، سخت شرمنده شد. در 
پى شــبلى افتاد و عاقبت او را در بيابان يافت . خود را به 
دست و پاى شبلى انداخت.شبلى ، پاسخى نگفت . نانوا 
افزود: منت بر من بگذار و شبى را در سراى من بگذران تا 
به شكرانه اين توفيق و افتخار كه نصيب من مى گردانى 
، مردم بســيارى را اطعام كنم . شبلى پذيرفت .شب فرا 
رســيد . ميهمانى عظيمى برپا شد . صدها نفر از مردم بر 
سر سفره او نشســتند . مرد نانوا صد دينار در آن ضيافت 
هزينه كرد و همگان را از حضور شبلى در خانه خود خبر 
داد .بر سر ســفره ، اهل دلى روى به شبلى كرد و گفت : 
يا شيخ !نشــان دوزخى و بهشتى چيست ؟ شبلى گفت : 
دوزخى آن است كه يك گرده نان را در راه خدا نمى دهد؛ 
اما براى شبلى كه بنده ناتوان و بيچاره او است ، صد دينار 

خرج مى كند!بهشتى ، اين گونه نباشد .

کات و مات
نویسنده: کیش میش

تـرس 
50هزارتومانی

خودروهاى فاقد معاينه فنى، 50 هزار تومان جريمه 
مى شــوند. پس بياييد و راه آن را با هم برويم: براساس 
اعالم پليس راهنمايى و رانندگى ناجا با توجه به قانون 
معاينه فنى سال 97 و الزامى بودن اخذ گواهى معاينه 
فنى خودروها، امســال 3 گــروه از خودروها بايد براى 
دريافت معاينه فنى اقدام كنند.طبق قانون خودروهاى 
ســوارى توليد داخل و خارجى كه سن آن ها بيش از 4 
سال باشد ملزم به اخذ گواهينامه معاينه فنى هستند.
بر اســاس اين گزارش مالكان خودروهاى توليد داخل 
به سال ساخت 1392 و ماقبل آن، خودروهاى وارداتى 
سال 2013 و ماقبل آن و همچنين خودروهاى عمومى 
ســال 1395 و ما قبل از آن در سال جارى بايد گواهى 
معاينه فنى وســيله نقليه خود را اخــذ كنند. پليس 
راهنمايى و رانندگى موظف اســت خودروهاى مذكور 

را كه فاقد گواهينامه معاينه فنى هستند اعمال قانون 
كنند.مدارك مودنياز معاينــه فنى: مدارك الزم براى 
معاينه فنى خودرو شــامل اصل كارت يا سند خودرو 
و فرم تشــخيص عيوب ظاهرى است.برخى از مراحل 
معاينه فنى: ثبت اطالعات اولين مرحله مربوط به ثبت 
اطالعات خودروى شماست. پس از قرائت پالك خودرو 
توسط دوربين در قسمت پذيرش كليه اطالعات مربوط 
به خودرو و مالك در سامانه كشورى معاينه فنى ثبت 
مى گردد.بررسى ظاهرى بررسى ظاهرى خودرو مرحله 
بعدى و البته نخستين مرحله معاينه فنى است در اين 
مرحله خودروى شما از بابت داشتن چراغ هاى سالم، 
سالم بودن آيينه ها و شيشه ها، داشتن كمربند ايمنى و 
بوق و نداشتن روغن سوزى ….. بررسى مى شود. بستن 
ادوات و تجهيزات غير استاندارد بر روى خودرو يكى از 

عوامل مردودى در اين مرحله است.آزمون آالينده هاى 
خروجــى آلودگى هواى كالنشــهرها قاتل ســالمتى 
شهروندانى است كه هر روز در اين شهرها ساعتها رفت 
و آمد مى كنند مرحله ســوم معاينه فنى اندازه گيرى 
ميزان انتشار سطح آاليندگى گازهاى خروجى از اگزوز 
خودروها مثــل O2 ،HC، CO، CO2 اســت. در اين 
مرحله وضعيت سالمت خودرو از لحاظ توليد آاليندگى 
در دو دور موتور (دور آرام و rpm 2500) براساس حدود 
مجاز اعالمى از طرف ســازمان حفاظت محيط زيست 
مورد ارزيابــى قرار مى گيرد. پايــش گازهاى آالينده 
خروجى از اگزوز در معاينه فنى معمولى تنها در دور آرام 
و در معاينه فنى برتر در هر دو دور موتور انجام مى گردد. 
در حال حاضر معاينه فنى برتر كه تنها در اين آزمون با 
معاينه فنى معمولى متمايز است كامال اختيارى است.

ت
ش

یاددا
امید حکمتی : روزنامه نگار

مجلسی:

تشکيل ارتش اروپا فقط حربه ای برای تهدید ترامپ است
| يك كارشناس مسائل بين الملل معتقد است: تشكيل ارتش اروپا با جدا شدن انگليس از اتحاديه 
اروپا يك ايده خام اســت و اين ايده در همين حد كه توانســت ترامپ را عصبانى كند موفق بوده است. به 
گزارش كائنات به نقل از ايرنا، فريدون مجلسى، كارشناس مسائل بين الملل درباره پيشنهاد امانوئل ماكرون، 
رئيس جمهور فرانسه براى تشــكيل ارتش اتحاديه اروپا اظهار كرد: قبًال بين ترامپ و رئيس جمهور فرانسه 
درباره تشــكيل ارتش، كشمكشى رخ داده اســت. براى فرانســه اينكه بخواهد زير بار شعارها و رفتارهاى 
خودخواهانه ترامپ قرار بگيرد، در مقايسه با ساير كشورها خيلى دشوارتر است. مجلسى تأكيد كرد: تشكيل 
اين ارتش به زودى عملى و اجرايى نخواهد بود، بلكه بيشــتر تهديد براى وارد كردن فشــار و شايد تخريب 
بيشتر چهره ترامپ است.وى گفت: تشــكيل ارتش اروپا با جدا شدن انگليس از اتحاديه اروپا يك ايده خام 
است و اين ايده در همين حد كه توانست ترامپ را عصبانى كند، موفق بوده است و حربه ماهرانه  تبليغاتى و 
تنبيهى براى ترامپ بود كه فرانسوى ها توانستند از آن به خوبى استفاده كنند تا نشان دهند ترامپ نمى تواند 

هر كارى كه دلش مى خواهد انجام دهد.
مجلسى ادامه داد: به نظر من تشكيل ارتش جدى است، ولى نه به عنوان امر فورى! به خصوص كه مكرون 
در مراسم يكصدمين ســالگرد پايان جنگ جهانى اول اعالم كرده كه فرانســه بايد ارتشى در مقابل رقباى 
احتمالى آينده خود همچون روسيه، چين و آمريكا داشته باشــد. ذكر نام آمريكا از سوى مكرون اشاره به 
رقيب بالقوه اروپا است. طرح اين مسئله با حمايت آنگال مركل، صدراعظم آلمان تأكيدى است براى مقابله 

با تهديد ترامپ كه خيال نكند ارباب دنيا و اروپا است.
اين كارشناس مسائل بين المللى افزود: بايد به اين نكته توجه كرد كه ارتش امرى نيست كه به زودى تشكيل 

شود، اما در صورت تشكيل، منجر به گسسته شدن ناتو مى شود. 

دریادارسیاری:

ناوشکن سهند و زیردریایی فاتح به آب انداخته می شوند
| معاون هماهنگ كننــده ارتش جمهورى 
اسالمى ايران اعالم كرد كه به زودى ناوشكن سهند 
و زير دريايى فاتح به ناوگان نيــروى دريايى ارتش 

مى پيوندند.
امير دريادار حبيب اهللا سيارى در حاشيه همايش 
بين المللى امنيت، پيشرفت و توسعه پايدار مناطق 
مرزى و كالنشــهرها، فرصت ها و چالش ها كه در 
تاالر وزارت كشــور برگزار شد، در جمع خبرنگاران 
اظهارداشت: نيروهاى مسلح جمهورى اسالمى ايران 
از زمان انقالب و حتى شــايد پيش از آن نيز تحريم 
بودند و اين تحريم ها همچنان ادامه دارد.وى افزود: تمامى كسانى كه ما را تحريم كرده اند، بدانند كه ما از 
تحريم سازندگى به وجود مى آوريم و اگر كسى در خارج از كشور پيش بينى كرده كه امنيت مرزهاى كشور 
در دوران اعمال تحريم هاى جديد دچار مشكل شود، اشتباه كرده و ياوه گفته است.معاون هماهنگ كننده 
ارتش با بيان اينكه در سال هاى گذشته پيشرفت هاى خوبى در حوزه دفاعى به دست آمده است، گفت: در 

آينده نزديك شاهد الحاق ناوشكن سهند و زير دريايى فاتح به ناوگان نيرو دريايى خواهيم بود.
امير ســيارى با تاكيد بر اينكه امنيت در مرزهاى كشور به طور كلى برقرار است، گفت: اگر در طول زمان 
اتفاقى رخ دهد دور از ذهن نيست، اما امنيت مرزهاى كشور در مقايســه با مرزهاى منطقه از ضريب قابل 

اطمينانى برخوردار است.

آخرین خبردیدگاه

هدیه کریسمسِ من کو؟!
نقطهقطعکاملامیدکجاست

اقتصاد نصیحتی!
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| فرشــاد مومنى گفت:ما بر اين باور بوده ايم كه به ويژه از 
نقطه ى عطف روى كار آمــدن رئيس جمهور آمريكا و تهديدهاى او 
مبنى بر خروج از برجام به داليل و علل گوناگون شدت نياز كشور ما به 
برنامه ريزى را در يك ابعاد خارق العاده ترى افزايش يافته است. فرشاد 
مؤمنى، استاد اقتصاد دانشــگاه عالمه طباطبايى در ابتداى نشست  
«ارزيابى دستاورد ها و هزينه هاى طرح تحول سالمت» در مؤسسه 
دين و اقتصاد به انتقاد از نقصان برنامه ريزى توسعه در ايران پرداخت و 
با اشاره به اين كه  امسال هفتادمين سال تجربه ى برنامه ريزى توسعه 
در ايران است، گفت: از اين نظر شايد بتوان ادعا كرد كه ايران در ميان 
كشورهاى در حال توسعه يكى از پيشگامان محسوب مى شود. پرسش 
بسيار مهمى كه در اينجا مطرح مى شود اين است كه چرا برنامه هاى 
ده گانه اى كه در دوره هاى قبل و بعد از انقالب به اجرا درآمده و همين 
گونه برنامه ى يازدهمين آن كه ششــمين برنامــه ى بعد از انقالب 
محسوب مى شود؛ چرا دستاوردهاى انتظارى را نداشته و  على رغم 
اينكه در ميان كشورهاى در حال توسعه به طور نسبى بى سابقه ترين 

سطوح تخصيص منابع مادى و انســانى در چهارچوب اين برنامه ها 
اتفاق افتاده، نه تنها ايران هنوز در زمره ى كشورهاى در حال توسعه 
به شمار مى رود بلكه حتى در بعضى از زمينه هاى سرنوشت ساز توسعه 
جايگاه نسبى ما در جهان بعضاً روندهاى قهقرايى را هم نشان مى دهد. 
رييس جمهور به جاى اينكه از اقتصاددان هاى مشــفق عذرخواهى 
كند كه پنج سال مستمر به ايشان مى گفتند كه شما اقتصاد را داريد 
با چشمى مى بينيد كه تنها يك چشم است و ناكارآمدى آن  هم طى 
سه دهه محرز شــده، از موضع اينكه ايشان به كشف و شهودى نائل 
شــدند كه اقتصاددان ها گويى نمى دانســتند، فرمودند ما از اين به 
بعد به پيچيدگى علم اقتصاد توجه بيشترى كنيم. ما از اين توصيه 
سپاســگزارى مى كنيم و گرامى مى داريم ولى به ايشان با صراحت 
مى گوييم كه ما بايد در عمل مالحظه كنيم آنچه ايشــان در مورد 
بى ثمر بودن افزايش نرخ ارز فهميدند و به زبان آوردند از لحظه اى كه 
فهميدند به بعد دستاورى عملى آن چيست و تفاوتش با كارهايى كه 

در گذشته مى شد چه چيزهايى خواهد بود؟
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