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چه لذتی باالتر از این؟!

وضع مالی اش خیلی خوب است .در بازار قماش
تهران خیلی ها او را می شناسند .می گوید
همیشه تالشم این بوده که به مال و حقوق مردم
احترام بگذارم و   در دنیا هم هیچ لذتی به اندازه
خوشحال کردن دیگران برایم ارزشمند نیست.
چندی قبل با کمک او مجتمعی با  16واحد برای
اسکان خانواده های نیازمند در مشهد خریداری
شد که تعدادی از این واحدها هم به میزبانی و
پذیرایی از زائر اولی ها و کسانی که برای سفر به
مشهد و زیارت حرم مطهر رضوی بضاعت کافی
ندارند ،اختصاص یافته است.
در همین روزهــا که برای زیــارت به مشهد آمده
بود با او و دوستانش که امور خیریه او را پیگیری
می کنند مالقات کردم .شخصیتی آرام و متین و
البته با اعتماد به نفس باال دارد که همین ویژگی
ها او را دوست داشتنی تر کرده است .دوستان
او با تعامالتی که با حرم مطهر دارند ،نام و نشان
تعدادی از مشتاقان زیارت را که تاکنون به زیارت
مشهد نیامده اند در اختیار می گیرند ،با آن ها
تماس بر قــرار و بــرای زیــارت حرم آقا به مشهد
دعوتشان می کنند .در این میان اگر در تهیه بلیت
هم در مضیقه و محدودیت باشند ،هزینه های آن
را متقبل می شوند .آن روز که به دیدار این خیر
ودوستانش رفتم ،اتفاقا در حال تماس با همین
کسانی بودند که در نامه هایی به حرم مطهر ،از
آقا خواسته بودند که بتوانند به زیارت حرمش
مشرف شوند .برخی از آن ها در نامه ها و درددل
هایشان نوشته بودند که تابه حال نتوانسته اند به
مشهد بیایند .هنگام تماس با یکی از آن ها صدای
تلفن روی بلندگو بود و همه صدای آن طرف خط
را می شنیدیم .وقتی به او گفته شد که از طرف
حرم امام رضا (ع) با شما تماس گرفته ایم و می
خواهیم شما و خانواده تان را برای زیارت به مشهد
دعوت کنیم ،ما این جا فقط صدای ترکیدن یک
بغض قدیمی را شنیدیم .اوکه از معلوالن تحت
حمایت بهزیستی بودو از شوق و ذوق این دعوت
نمی توانست راحت صحبت کند می گفت من
تابه حال نتوانسته ام به مشهد بیایم  ،این تماس
تلفنی بهترین تلفن عمرم بود و نمی دانم چگونه
از آقا امام رضا تشکر کنم...
این جا و این سوی این تماس تلفنی کسی حضور
داشــت که بانی این زیــارت بود و در این تماس
تلفنی هرگز نامی از او برده نشد ،همان فردی که
با نیک اندیشی اش واسطه این زیارت شده بود.
وقتی قرارومدار حرکت آن زائر و خانواده اش به
مشهدمشخصشد،دیدمآقایخیر،دستهایش
را به آسمان بلند کرد و گفت« :خدایا شکرت،
آقاجان ممنونم ،از این بهتر نمی شود .چه کاری
بهتر از این که یک بنده خدا این گونه خوشحال
شود؟» بعد هم رو به ما کرد و گفت :همین قدر
ساده می توان یک نفر و یک خانواده را خوشحال
کرد و خیلی ها حتی ساده تر از این هم می توانند
دیگران را خوشحال کنند...

مسئوالن می گویند

رئیس سازمان غذا و دارو:

امسال قیمت دارو تغییر عمدهای
نخواهد داشت
رئیس سازمان غذا و دارو ضمن تاکید بر این که
متوسط افزایش قیمت دارو از متوسط نرخ تورم
پایینتر است ،گفت :امسال افزایش قابل توجهی
در قیمت دارو نخواهیم داشت .دکتر «محمدرضا
شانه ساز» با اشاره به آغاز تغییرات اصالح قیمت
دارو طی دو سال اخیر ،به ایسنا گفت :در دوسال
گذشته به دنبال تغییرات نرخ ارز به ویژه در اقالم
وارداتــی حدود  ۳۰تا  ۴۰درصد دارو ،نرخ ارز
مرجع قرارگرفته و بقیه با ارز نیمایی یا آزاد وارد
میشود .وی با تاکید بر این که عمده تغییرات
قیمتی در حوزه دارو در یک سال گذشته انجام
شده است  ،تصریح کرد :این که خوشبختانه امروز
دیگر کمبود نگرانکنندهای در حوزه دارو وجود
ندارد به این دلیل است که تغییر قیمت را پشت
سر گذاشتهایم و امسال تغییرات قیمتی نسبت به
سال گذشته بسیار کمتر خواهد بود .معاون وزیر
بهداشت با اشاره به این که متوسط افزایش قیمت
دارو از متوسط نرخ تورم پایینتر است ،ادامه داد:
از آن جایی که داروهای خارجی ارزبری دارند،
تغییر قیمت بر آن ها لحاظ شده است تا دچار
مشکل در تامین دارو نشویم.

نام گذاری یک خیابان
به نام خراسان در ایتالیا

خبرنگار صدا و سیما در ایتالیا از نام گذاری
یک خیابان به نام «خراسان» در این شهر خبر
داد .به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان« ،حمید
معصومینژاد» خبرنگار صدا و سیما در ایتالیا در
یک پالتوی موبایلی از نام گذاری یک خیابان به نام
خراسان در این شهر خبر داد .شهر باستانی ماترا
در جنوب ایتالیا واقع شده است .این شهر دارای
قدیمیترین غارهای مسکونی در جهان است.

بررسی پاسخ ظریف درباره پروژه های آبی ترکیه در گفت وگو با  4نماینده

جای خالی سد دیپلماسیدربرابر«ایلیسو»
محمداکبری -موضوع فعالیت ها و پــروژه
هــای آبــی کشور ترکیه در اح ــداث سدها و
آبگیرهای عظیم در مسیر رودخانه های دجله
و فرات و تبعاتی که به طور مستقیم بر طبیعت
و گسترش ریزگردها درکشور دارد طی دو
سه ســال اخیر در شمار چالش هــای آبــی و
البته جدی محیط زیست کشور قــرار گرفته
است .رئیس جمهور نیز سال  96در همین
زمینه به ترکیه هشدارهایی داد اما به نظر
بخش های دیپلماسی هنوز به میزانی که باید
نتوانسته اند در انجام البی های بین المللی
به استیفای حقوق کشور بپردازند .در ادامه
بــرخــی رســانــه هــا و
پــیــگــیــری هــای
مجلس،چند روز
نما یند گا ن

دولت ترکیه ساخت سد  10.4میلیارد
مترمکعبی ایلیسو را از دسامبر سال
 2014روی سرشاخههای دجله
آغاز کرده است و عملیات احداث آن
همچنان ادامه دارد سدی که به گفته
کارشناسان در نهایت باعث خشکی
رود دجله در عراق و بهتبع آن تاالب
هورالعظیم در ایران و بحران های جدی
زیستمحیطی خواهد شد
قبل وزیر امور خارجه در صحن علنی مجلس
حاضر شد و به سوال یکی از نمایندگان مجلس
دربــاره رایزنی های دوجانبه دولــت دربــاره
سد ایلیسو و پروژه های آبی ترکیه پاسخ داد.
طبق اظهارات ظریف ،دستگاه دیپلماسی
درخصوص سدسازی های ترکیه با مقامات
این کشور مذاکراتی داشته و دارد اما از آن جا
که ترکیه به هیچ کدام از کنوانسیون های بین
المللی در حوزه آب نپیوسته است ،پیگیری
هــا بــه کندی پیش مـــیرود .در همین حال

محمودزاده نماینده ســوال کننده همچون
بسیاری از کارشناسان محیط زیست معتقد
است در صورت کندی اقدامات دیپلماتیک و
توسعه آبگیری سد ایلیسو تمامی استان های
کشور درگیر معضل ریزگردها می شوند و در
دراز مدت تاالب هورالعظیم نیز به طور کلی
نابود خواهد شد.برای بررسی بیشتر موضوع
و راهکارهای ممکن کنونی به ســراغ چهار
نماینده مجلس رفتیم و این چالش را با آن ها در
میانگذاشتیم.تمامیآنهامعتقدندنپیوستن
ترکیه به معاهدات بین المللی دربــاره آب،
نمی تواند مانع پیگیری های ما در استیفای
حقوقمان برای حقابه های بین المللی باشد.
▪خواسته ایران یک خواسته حقوقی است

فالحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی
مجلس در ایــن بــاره به ما تاکید می کند که
مطالبات ما از ترکیه درخصوص فعالیت های
آبی این کشور که در نهایت منجر به بحران
زیست محیطی در ای ــران و عــراق مــی شود
خواسته ای حقوقی است و اساسا ارتباطی به
این ندارد که آیا این کشور معاهدات بینالمللی
را پذیرفته یا نپذیرفته است.فالحت پیشه
یــادآورشــد :از آن جایی که از شاخصه های
اصلی توسعه هزاره ،تضمین پایداری محیط
زیست است و این موضوع جزو هشت ماده
اصلی این بیانیه بین المللی است ترکیه نیز
برهمین اســاس باید درب ــاره فاجعه زیست
محیطی احتمالی ناشی از سد سازی هایش بر
طبیعت ایران و عراق پاسخ گو باشد.وی تصریح
کــرد :تبعات خشک شدن تــاالب هایی چون
هورالعظیم که میتواند از جانب این سدسازی
ها تهدیدکننده محیط زیست باشد صرف ًا به
یک منطقه محدود نمیشود و دارای ابعادی
بینالمللی است که الزمه اش طرح موضوع   در
حــوزه ها و پیگیری های بین المللی است و
بنابراین مسئله سد ایلیسو باید بهصورت
بینالمللی مطرح شود.
▪نــه تنها هورالعظیم بلکه هــامــون هم
دیپلماسی می خواهد

فــاحــت پیشه بــا اشـــاره بــه ضـــرورت انجام
دیپلماسی آب و محیط زیست ،گفت :نه تنها
هورالعظیم بلکه   تاالب هامون نیز فقط به یک
کشور مربوط نمیشود و مسئله ای منطقهای
است بنابراین برای جلوگیری از بحران چاره
ای نیست جز این که جامعه بینالمللی باید به
آن ورود کند.

فرهنگی-محمود زاده-نقوی حسینی-فالحت پیشه
▪برداشت  2برابری ترکیه از آورده آب

جالل محمودزاده نماینده مهاباد در مجلس
که ســوال کننده موضوع سد ایلیسو از وزیر
خارجه بود ،در گفت وگو با خراسان با اشاره به
این که در این پروژه برداشت ذخیره آبی ترک
ها دو برابر آورده آب است ،اظهار کرد :طبیعی
است که این موضوع فاجعه ای زیست محیطی
را در پی خواهد داشت .متاسفانه بزرگ ترین
آفت های زیست محیطی ،آفت هایی است که
از عامل سیاسی ناشی می شــود.وی تصریح
کرد :متاسفانه در منطقه ما همچنان عامل
اختالفات سیاسی در حوزه زیست محیطی
خود را نشان می دهد و این آسیب بزرگ تری
است که کشورها به خود و همسایگان وارد
می کنند .نمونه دیگر این شرایط که به دیگران
آسیب می زند ،موقعیتی است که اکنون سوریه
و ترکیه در آن قرار گرفته اند.
▪عراق و ایران در مقام مطالبه گران جدی

فرهنگی نماینده تبریز در مجلس نیز در این باره
معتقد است :باب گفت وگو و تعامالت سه کشور
همسایه باید در این زمینه همچنان باز باشد و
باید دو کشور ایران و عراق به عنوان مطالبه گران
جدی مقابل ترکیه ظاهر شوند.راهکارهای
بینالمللی هم در این زمینه وجود دارد اما آن چه
مهم است معاهدات کشورها در این زمینه است
که الزم است مورد تاکید قرار گیرد.
▪ضرورت ورود نهادهای داوری بین المللی

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت:
در این میان نهادهای بین المللی هم وجود
دارند که می توانند در صورت لزوم به عنوان
نهاد داوری نقش خــود را ایفا کنند .به طور

قطع مسائل و تبعات این سد و پروژه های آبی
ترکیهدامناکوسیستممنطقهرامیگیردوتاثیر
منفی بر حوضه آبریز دجله و فرات میگذارد
بنابراین بدیهی است که بهترین راه دستیابی به
نتیجه ،انجام تعامالت و دیپلماسی منطقه ای
است.فرهنگی همچنین خاطرنشان کرد :با
این حال تعمیق وفاق بینالمللی و ایجاد تعهد
درخصوص جلوگیری از بحران های زیست
محیطیباکشورهایمختلفدنیاهمموضوعی
است که می تواند در یک کنفرانس بینالمللی
مورد توجه قرار گیرد تا آثار آن در صحنه های
مختلف از جمله مسائل منطقه دیده شود.
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تکذیب شایعه عبور زائران اربعین
از مرز با کارت ملی
رئیس پلیس اداره مهاجرت و گذرنامه ناجا گفت:
از ابتدای ماه صفر تاکنون  ۵۲۷هزار برگ تردد
موقت زیارتی اربعین چاپ و صادر شده است.به
گزارش رکنا ،سرهنگ سید «محمدرضا طبایی»
در پاسخ به این سوال که برخی ادعا می کنند
صرفا با کارت ملی امکان عبور زوار از مرز و تشرف
به عتبات عالیات وجود دارد ،بیان کرد :چنین
موضوعی اصال صحت ندارد و زائران عزیز باید
گذرنامه یا سند جایگزین گذرنامه را که همان
برگ موقت زیارتی اربعین است با خود همراه
داشته باشند.

طرح رتبهبندی معلمان
در نیمه دوم امسال اجرا میشود

▪اعاده حقوق بین المللی ممکن است

نقویحسینیسخنگویکمیسیونامنیتملی
مجلس در این باره به خبرنگار پارلمانی خراسان
اظهار کرد :مطالبات حقوقی برای آبراهه های
مشترک میان مــرزی براساس معاهداتی که
مطابق کنوانسیون هــای بین المللی میان
کشورها منعقد شده اند قابل دستیابی است.
وی افزود :این که ترکیه معاهدات بین المللی
در این زمینه را نپذیرفته است به آن معنا نبوده
که حقوق مربوط به ما در زمینه آثــار مخرب
اکوسیستمی ساخت سد ایلیسو در این کشور
قابل پیگیری نیست  .ما می توانیم از طریق
قانون و مجرای بین المللی آن را مطالبه کنیم.
نــقــوی حسینی بــا بــیــان ای ــن کــه مشکالت
غیرقابل جبرانی در صورت بهره برداری از سد
ایلیسو پدید خواهد آمد ،خاطرنشان کرد اعاده
حقوق بین المللی ما در این زمینه محفوظ است
و ما می توانیم از طریق دیپلماسی و مجاری
بین المللی آن را تا رسیدن به نتیجه دلخواه
پیگیری کنیم.

وزیــر آمــوزش و پــرورش گفت :امسال اعتباری
برای رتبهبندی معلمان پیشبینی شده است
و این طرح در نیمه دوم سال با اطمینان اجرا
م ـیشــود .بــه گ ــزارش ف ــارس ،محسن حاجی
مــیــرزایــی یــادآور شــد :آییننامه بــه کارگیری
آمــوزشــیــاران نهضت و حـقالــتــدریـسهــا در
هیئت دولــت بــه تصویب رســیــده و شیو هنامه
هم به استا نها ابــاغ شده اســت ،تمام تالش
مدیران استانی این است که این کار با سرعت
و دقت انجام شود .حاجی میرزایی همچنین
درخصوص رتبهبندی معلمان گفت :این کار
جزو مسئولیتهای ماست؛ امسال در بودجه
اعتباری پیش بینی شده و در نیمه دوم سال با
اطمینان انجام میشود .وی افــزود :آییننامه
رتبهبندی معلمان در نوبت طرح در دولت است
و هر زمانی که رتبهبندی ابالغ شود از ابتدای مهر
 ۹۸اعمال میشود.

