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به گزارش ایلنا؛ رحمانی فضلی گفت که  یک رای هم در کل صندوق های ما مشکل نداشته و نخواهد داشت.
عبدالرضا رحمانی فضلی در حاشــیه جلســه هیات دولت در مورد درخواست شورای نگهبان برای اعالم تخلفات انتخاباتی به قوه قضاییه عنوان کرد:  برخی تخلفات اعالم 
شده که باید به آنها رسیدگی شود و ما هم آمادگی کامل برای این کار داریم.او افزود: در مورد تخلفات مسئوالن اجرایی انتخابات من هنوز چیزی ندیده ام. ما همه گزارش ها را 
بررسی کردیم و پاسخ آن را دادیم.وزیر کشور در مورد بازداشت برخی مسئوالن استانی دولت گفت: دستگیری نداشتیم فقط احضار بوده که دوستان رفتند و توضیحاتی دادند.

او تاکید کرد: یک رای هم در کل صندوق های ما مشکل نداشته و نخواهد داشت.

هیچ مقام دولتی 
دستگیر نشده است 

گفته های نبویان شرم آور است

وزیــر امور خارجه درباره برخی ادعاهای مطرح شــده به نقل از او در خصوص 
ســردار قاسم سلیمانی، تأکید کرد: با توجه به عالقه  شخصی و رابطه بسیار خوبی 
که با ســردار سلیمانی دارم این موضوع را پیگیری حقوقی خواهم کرد چرا که این 
حرف برای بنده و همکارانم در وزارت امور خارجه گران تمام شد مگر اینکه ایشان 

خودشان معذرت خواهی و از آن مهمتر توبه کنند.
به گزارش ایســنا، محمدجواد ظریف در حاشیه جلسه هیأت دولت درباره ادعای 
مطرح شــده در خصوص تحویل سردار قاسم سلیمانی در قبال برخی امتیازات، که 
اخیرا به نقل از ســید محمود نبویان، یکی از نمایندگان سابق مجلس منتشر شده، 
اظهار کرد: فرمایشات ایشان شرم آور است و من حتمًا از ایشان می خواهم به خاطر 
این تهمت بسیار ناروایی که نه تنها به وزیر امور خارجه بلکه به جمهوری اسالمی 

ایران زدند رسمًا عذرخواهی و توبه کنند.
ظریف تأکید کرد: من به عنوان یک برادر بســیار کوچک تر به ایشــان پیشنهاد 
می کنــم این کار را حتمًا ســریع تر انجام دهند. وگرچه مــن هیچ گاه عالقه ای به 
پیگیری حقوقی نداشــتم، حتمًا این کار را می کنم. اما این یک مورد را با توجه به 
عالقه  شخصی و رابطه بسیار خوبی که با سردار سلیمانی دارم پیگیری خواهم کرد 
چرا که این حرف برای بنده و همکارانم در وزارت امور خارجه گران تمام شد مگر 

اینکه ایشان خودشان معذرت خواهی و از آن مهمتر توبه کنند.
وی در ادامــه در خصــوص اعالم وضع تحریم های جدیــد و موضع جمهوری 
اســالمی ایران در این رابطه گفت: آمریکایی ها باید به این نتیجه برسند که چون 
ما امنیت و پیشــرفت اقتصادی مــان را از مردم می گیریم ایــن کارها تأثیری بر 
سیاســت های جمهوری اسالمی ایران ندارد و حتمًا به موقع اقدام می کنیم و قباًل 
هم اقداماتی انجام داده و به سایر اعضای 1+5 اطالع داده ایم که این اقدام، اقدامی 

مخرب در قبال برجام است و آنها باید اقداماتی برای ممانعت انجام دهند.
وزیر امور خارجه همچنین با اشــاره به اقدام تروریســتی انجام شــده در کابل 
اظهار کرد: کل ســفارت ما تخریب شده و من در داخل جلسه هیأت دولت خبردار 
شــدم که یک وسیله انفجاری قوی در نزدیکی ســفارت ما در کابل منفجر شده 
که متأسفانه خســارات سنگینی به ساختمان سفارت وارد شده بعضی همکاران ما 
جراحات سطحی برداشتند. به لطف خدا فاجعه ای برای همکاران ما به وجود نیامده 
اما متأسفانه تعدادی از افراد در آن منطقه کشته شدند که ما به دولت افغانستان و 

به خانواده های قربانیان تسلیت عرض می کنیم.
وی افزود: جمهوری اسالمی ایران معتقد است منطقه قسمت مهمی از امنیت ما 
اســت و ما برای امنیت خود به منطقه ای امن نیاز داریم، لذا تالش هایی که برای 
ایجاد اختالف و تفرقه می شــود را مغایــر امنیت منطقه می دانیم و معتقدیم که به 
جای تالش برای پیدا کردن راهکارهایی برای فرار از واقعیت های منطقه، باید دید 

چه عواملی باعث افراط گرایی در منطقه و گسترش تروریسم شده که با کسانی که 
خود عامل این وضعیت بودند به نتیجه ای نخواهد رسید.

وزیــر امور خارجه در خصوص مطرح شــدن مصادره ضمنی بخشــی دیگر از 
بنیاد علوی از ســوی آمریکایی ها، اظهار کرد: بنیاد علوی نیویورک یک ســازمان 
غیروابسته به دولت ایران و سازمانی مستقل است که در ایالت نیویورک ثبت شده 
و خود آنها مســئولین و وکالیی دارند که این کارها را دنبال می کنند و موضوعی 
نیست که به جمهوری اســالمی ایران ارتباط داشته باشد و ارتباط فقط به عنوان 
یک موسســه غیرانتفاعی و خیریه اســت که فعالیت های نوعدوستانه و آموزشی 

داشته و من به دلیل اینکه در نیویورک بودم اینها را می دانم.
وی همچنین درباره برخــی اظهارات نمایندگان مجلس در خصوص اینکه یک 
هواپیمای ســعودی حریم هوایی ایران را نقض کرده اســت، افزود: من هم وقتی 
دیروز این خبر را به نقل از یکی از نمایندگان محترم مجلس شــنیدم به ستاد کل 
زنگ زدم و سوال کردم چرا که وزارت امور خارجه هیچ وقت درجریان نبوده و فکر 

می کنم وزارت دفاع نیز در جریان نبوده است.
ظریف یادآور شد: اتفاقی خیلی معمولی افتاده و هواپیمایی با یک مسیر پروازی 
ثبت شده در مسیر هواپیمایی کشور ما وارد کشور شده و می خواسته مسیر را تغییر 
دهد و مبدأ و مقصد خود را عوض کرده بود. این هواپیما حامل کارشناســان نفتی 

بوده و این اطالعاتی است که من دیروز کسب کردم.
وزیر امور خارجه تأکید کرد: روش معمول این اســت که مســئولین هواپیمایی 
کشور با پدافند هماهنگ می کنند و به هواپیما این انتخاب را می دهند که یا بنشیند 
و مســیرش را اصالح کند و یا برگردد که هواپیمــا نیز تصمیم می گیرد برگردد و 
در هیچ یک از این مراحل وزارت امور خارجه نقش،  دخالت و اطالعی نداشــته و 
نباید هم داشــته باشد چرا که این کاری عادی و معمولی در میان پروازها است و 

نمی توان منظور سیاسی به آن اضافه کرد.

حسين اصغری ثانی- فعال سياسی اصالح طلب

 از ظرفیت هنر در کاهش 
آسیب های اجتماعی باید بهره مند 

شد

یادداشت 
                           محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه: 

اصولگراها از قبول حقیقت گریزان هستند  

از همان فردای انتخابات سال 92 دولت حسن روحانی را دولت تک دوره ای لقب 
دادند و در تمام چهارسال از تمام امکانات برای تخریب دولت استفاده کردند. حتی 
به منافع حیاتی ملی رحم نکردند و درست در اوج مذاکرات هسته ای به جای اینکه 
وحدت ملی را حفظ کنند و از مذاکرات برای دستیابی به منافع حداکثر استفاده کنند 
نهایت بی اخالقی را برای شکســت مذاکرات انجام دادند و بعد هم که هوشمندی 
و کاربلدی ظریف و تیم هســته ای باعث شد تا تیرشان به سنگ بخورد او را خائن 
نامیدند و ...برای جبران شکســت هایشان چشم به انتخابات مجلس دوختند و در 
غیاب افراد برجســته اصالح طلب، پیروزی را حتمی می دیدند. اما  پیروزی کامل 
لیســت امید در تهران آنها را شوکه کرد. اما آنها هنوز هم باور نمی کردند که فضا 
عوض شده است. درســت بعد از انتخابات مجلس تمام انرژی شان را برای حذف 
روحانی متمرکز کردند. جمنا تشــکیل دادند تا به وحدت برسند. نه تنها به وحدت 

نرسیدند بلکه اوج اختالفاتشان پدیدار شد. 
باالخره انتخابات ریاســت جمهوری 96 فرا رسید. به مردم قول سه برابر کردن 
یارانه را دادند. قول پرداخت کارانه بیکاری. قول ایجاد چند میلیون شغل. قول رفاه 
بیشــتر... از تمام ابزارها وشــیوه ها برای تخریب دولت استفاده کردند. در تخریب 
دولــت تا جایی پیــش رفتند که جامعه را به 96 درصد فقیــر و 4 درصد زالوصفت 

تقسیم کردند.
خودشان را در یک قدمی پیرزی می دیدند. حتی به صدا و سیما توصیه کردند که 
برای مناظرات دور دوم برنامه ریزی کنند. واقعیت این اســت که آنها حساب همه 
چیز را کرده بودند جز هوشــیاری و مشارکت مردم. مشارکت خیره کننده مردم در 
این انتخابات به همه ادعاها و شعارها پاسخ داد. مردم در این انتخابات حرف خود را 
زدند. حتی آنهایی که در خارج از کشــور بودند. صف های طوالنی رای در خارج از 
کشور واقعا شگف انگیز بود. همه آمدند. همه برای ایران آمدند. ساعت ها در صف 
ماندند و رای دادند و برخی هم نتوانســتد رای بدهند. اکثریت مردم ایران دوباره به 

آقای روحانی اعتماد کردند. 
اما بعد از انتخابات واکنش اصولگراها به پیروزی رقیب شــان با انتقادات گسترده 
ای روبرو شد. آنها که پیروزی را حتمی می دیدند، اکنون نمی توانند قبول کنند که 
شکســت خورده اند. اما باید درک کنند که این شکست ابدی نیست. آنها می توانند 
برای آینــده برنامه ریزی کنند. اما الزمه پیروزی درک تحوالت و خواســته های 
جامعه است.  اگر راه و روش خود را تغییر ندهند باز هم مزه شکست را می چشند. 
اولین قدم برای پیروزی این است که آنها صدای مردم را بشوند. خواسته های مردم 
را مورد توجه قرار دهند و مهم تر از همه اینکه انتخاب مردم را محترم بشمارند. اگر 
به فرموده بنیانگذار کبیر انقالب )ره(، مردم را صاحب کشــور و خود را خدمت گذار 
مردم می دانند، حزب تشکیل دهند و برنامه های خود را برای اداره کشور به مردم 

ارایه کنند.

]سوراجيت آیر، یورو آسيا ریویو )آمریکا(، ٣0 مه ٢01٧[
جهان اکنون از پیروزی آقای حســن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ایران 
در رقابت با آقای ابراهیم رئیسی با خبر شده است. باید توجه داشته باشیم که بدون 
در نظر گرفتن این که چه کسی در این انتخابات پیروز شده است یعنی چه روحانی 
و چه رئیســی، هند باید راهبردی سریع و متکی بر تأمین منافع خود، در قبال ایران 
در پیش بگیرد. هند یک سال پیش با ایران و افغانستان در زمینه طرح توسعه بندر 
چابهار و ایجاد داالن تجاری از طریق خاک افغانستان توافق امضاء کرده است. این 
توافق به هند این تضمین را می دهد که از طریق ایران و افغانستان به بازار آسیای 
میانه دسترســی پیدا کند بدون این که نیازی به پاکستان وجود داشته باشد. هند با 
بهره گیری از این توافق می تواند روابط خود با کشورهای غرب پاکستان را گسترش 
دهد. اما جدال ایران و آمریکا باعث شده است تا دولت هند موضع محتاطانه ای در 
پیش بگیرد و از شرکت های خود که در بند چابهار سرگرم فعالیت هستند بخواهد 
تا طرح های مرتبط با ایران را آهســته تر دنبال کنند. با این که هدف دولت هند از 
آهسته تر کردن آهنگ اجرای طرح های مربوط به بندرچابهار ارزیابی پی آمدهای 
مربوط به تحریم هایی اســت که آمریکا علیه ایران برقرار می کند اما واقعیت این 
اســت که دولت هند نمی خواهد دوست تازه خود یعنی آمریکا را به علت برقراری 

روابط دوستانه با ایران، آزرده خاطر کند. 
تغییر: تنها ویژگی ثابت در سیاست خارجی 

تصمیم هایی که دولت یک کشــور اتخاذ می کند اغلب در راستای پاسداری از 
منافع ملی خود است. آمریکا که دوست تازه هند محسوب می شود در خالل دوران 
جنگ ســرد از ارتش پاکســتان حمایت کرد. در جنگ 19٧1 بین هند و پاکستان، 
آمریکا یکی از ناوهای هواپیمابر ناوگان معروف هفتم خود را برای نشان دادن اقتدار 
خود در خلیج بنگال مستقر کرد. حتی اکنون نیز از قرار دولت آمریکا در زمینه جنگ 
علیه تروریسم، کمک های مالی در اختیار پاکستان قرار می دهد و این در حالی است 
که پاکستان از برخورد قاطع با کسانی چون حافظ سعید، سید صالح الدین و مسعود 
ازهر خودداری کرده است. نزدیک ترین دوست هند برای چندین دهه متوالی، یعنی 
روسیه امروزه به پاکستان جنگ افزار از جمله هواپیماهای جنگی و هلی کوپترهای 
تهاجمی می فروشد. روابط هند و آمریکا به تازگی به علت مسئله بحث انگیز ویزای 
»اچ یک بی« )مقررات مربوط به اعطای روادید به اتباع خارجی جهت اشــتغال در 
برخی از مشاغل خاص( در بخش فناوری که مبلغ آن به 16٠ میلیارد دالر می رسد 
یعنی ده درصد تولید ناخالص داخلی هند، تیره شــده است. هند تصمیم گرفت که 
در همایش اخیر »یک کمربند یک جاده« که به تازگی در چین برگزار شــد به این 
علت که داالن اقتصادی چین - پاکســتان از طریق بخشی از خاک کشمیر عبور و 
در نتیجه حاکمیت هند را نقض می کند، شرکت نکرد. اما دوستان هند یعنی روسیه 
و آمریکا با اعزام هیئت های خود به چین در این همایش شرکت کردند. با توجه به 
این که هیچ یک از این اقدامات آســیبی به مناسبات دهلی نو با واشنگتن و مسکو 
وارد نیاورده است، در نتیجه اکنون زمان آن رسیده است که هند نیز در راستای منافع 

خود گام بردارد و همکاری با ایران را حفظ کند. 
هند باید ارباب سیاست خارجی خود باشد 

هنــد باید بدون توجه به واکنش و مخالفت متحدان قدرتمند خود یعنی آمریکا و 
روســیه راهبرد اصلی خود در قبال ایران را از ســرگیرد. این لحظه ای مغتنم برای 
هند جهت تقویت مناســبات خود با همســایگان غربی پاکستان است. همکاری و 
به مشــارکت گذاشــتن اطالعات در اجرای طرح های اقتصادی نقش مهمی دارد. 
اســتدالل هند مبنی بر این که یاداو )مأمور اطالعاتی هند( از قرار توسط نیروهای 
امنیتی پاکستان در نقاط نزدیک به مرکز این کشور ربوده شده است، ایجاب می کند 
که هند با ایران همکاری های بیشــتری به عمل آورد. هند به داشتن دسترسی به 
آسیای میانه از طریق ایران و افغانستان چه در زمینه انرژی و چه تجارت، نیاز دارد 
و طرح زیرســاختی که در ایران در دســت اجرا دارد نقش مهمی در زمینه برقراری 
ارتباط با آسیای میانه خواهد داشت. چنانچه متحدان روسیه از گسترش روابط هند با 
ایران ابراز نگرانی کنند در آن صورت هند نیز می تواند موضع قاطعی در این زمینه 
در پیش بگیرد و از آمریکا و روســیه بخواهد تا موضع سرسختانه ای علیه پاکستان 
در پیش بگیرند تا این کشور ناگزیر شود به درخواست های آمریکا در زمینه مبارزه 
اســالم آباد با تروریسم تن در دهد. اگر هند در این زمینه به فکر تأمین منافع خود 
باشد از این بابت سود خواهد برد و در غیر این صورت همواره قربانی سیاست های 
متحدان خود یعنی آمریکا و روسیه که قدرت های جهانی هستند خواهد شد که در 

راستای منافع خود گام برمی دارند. 

وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی در نشستی با اعضای 
شورای فرهنگ عمومی کشور، بر بهره مندی از ظرفیت 

هنر در کاهش آسیب های اجتماعی تاکید کرد.
به گزارش ایرنا از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی، 
ســیدرضا صالحی امیری در ششصد و هشتاد و دومین 
جلسه شورای فرهنگ عمومی با تاکید بر اهمیت نقش 
فرهنگ در کاهش آســیب های اجتماعی افزود: وزارت 
فرهنگ و ارشــاد اسالمی در راستای تاکید رهبر معظم 
انقــالب در این خصوص، مجموعه ای از اقدامات را در 

دستور کار خود قرار داده است.
وی ادامه داد: با توجه به گســتردگی حوزه فرهنگ، 
تالش ها بر این است که بتوانیم با یک رویکرد فرهنگی 
و بهره مندی از این ظرفیت عظیم در مدیریت کاهش 

آسیب های اجتماعی اثرگذار باشیم.
رییس شورای فرهنگ عمومی در عین حال تصریح 
کرد: به همین منظور کمیتــه ای در وزارت فرهنگ و 
ارشــاد اسالمی با هدف کاهش آسیب های اجتماعی با 
رویکرد فرهنگی تشکیل شده است. در این کمیته نقش 
و نحوه تأثیرگذاری حوزه های مختلف فرهنگی در این 

حوزه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
صالحی امیری ادامه داد: هنرمندان با خلق آثار هنری 
در حوزه های کتاب، هنرهای تجســمی، فیلم و غیره 
نقش به سزایی در کاهش آسیب های اجتماعی خواهند 
داشت. سرمایه گذاری و نظارت بر کاالهای فرهنگی با 
هدف کاهش آسیب های اجتماعی از دیگر فعالیت های 

ضروری در این حوزه است.
وی گفت: باید در کمیته کاهش آسیب های اجتماعی، 
شورای فرهنگ عمومی نیز نحوه و چگونگی تاثیرگذاری 
دستگاه های عضو را مورد بررسی قرار دهد و متناسب 
با ظرفیت هر کدام از این دســتگاه ها، اقدامات الزم در 

این حوزه انجام شود.
وزیر فرهنگ و ارشاد اســالمی در بخش دیگری از 
سخنان خود گفت: حضور گسترده مردم در دوازدهمین 

دوره انتخابات ریاست جمهوری مورد تقدیر است.
در این جلســه طبق دستور جلسه گزارشی از فعالیت 
های صورت پذیرفته در کارگروه آسیب اجتماعی توسط 
رســتم وندی قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و 

فرهنگی و رییس این کارگروه ارایه شد. 
پس از مصوبه جلســه 6٧5 شورای فرهنگ عمومی 
مبنی بر بررســی پنج اولویت فرهنگی )سبک زندگی، 
اخالق عمومی، گفتمان سازی اقتصاد مقاومتی، آسیب 
های اجتماعی و ســرمایه های اجتماعی( در سال 96، 
کار گروه های پنج گانه تشکیل شدند تا هر یک از این 
موضوعات با همکاری دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی 
و با بهره گیری از نظرات اساتید و صاحبنظران این حوزه 

مورد بررسی قرار گیرد.

حسن قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت:

                    غالمحسین محسنی اژه ای ، سخنگوی قوه قضاییه 

ســخنگوی قوه قضائیه با تایید شایعه دستگیری یک فرد 
مرتبط با دفتر مشــاور رئیس جمهور گفت: اطالعات بیشتر 
در حال جمع آوری اســت. غالمحسین محسنی اژه ای درباره 
شایعه دستگیری یک فرد مرتبط با دفتر مشاور فرهنگی رئیس 

جمهور، توضیحاتی ارائه داد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر مبنی 
بر اینکه شنیده شده، یکی از مرتبطین آقای حسام الدین آشنا 
به اتهام جاسوسی توســط وزارت اطالعات دستگیر شده، آیا 
این بازداشــت را تأیید می کنید و آیا این متهم در اختیار قوه 
قضائیه قرار گرفته است؟ گفت: وزارت اطالعات و یا اطالعات 
ســپاه با حکم قضایی اعم از قاضی یا دادستانی بازداشتی را 
انجام می دهد و از سویی ممکن است فردی هم از سوی قوه 

قضائیه در اختیار وزارت اطالعات قرار بگیرد. 
فردی توسط وزارت اطالعات پیرامون اتهام مذکور دستگیر 

شــده و در خصوص ارتباط با محــل کار این فرد اطالعاتی 
مشخص وجود دارد.وی افزود: اما ممکن است فردی در محل 
کار خود دســتگیر شود اما ارتباطی با فرد کناری خود نداشته 
باشد. با این حال فردی با این اتهامات و جزییات دستگیر شده 

است و اطالعات بیشتر در حال جمع آوری است.
سخنگوی قوه قضائیه در خصوص محاکمه متهم دستگیر 
شده تیم هسته ای نیز گفت: در دادگاه بدوی برای این متهم 
حکم صادر شده و قابل اعتراض است و حبس هم در آن وجود 

دارد اما چون بدوی است، قادر به بیان جزئیات آن نیستم.
اژه ای در خصوص رســیدگی به پرونده فردی که یکی از 
مسئوالن دولتی در مورد آن هشــدار اعالن جنگ داده بود، 

گفت: تحقیقات از آن فرد همچنان ادامه دارد.

دستگیری یک جاسوس در دفتر مشاور فرهنگی روحانی

وزیر کشور در جمع خبرنگاران:

وزیر بهداشــت گفت: تب کریمه کنگو مهار شده است و 
تمامی مراکز درمانی آماده باش هستند.

به گزارش ایلنا، سیدحسن قاضی زاده هاشمی درباره کنترل 
و مهار تب کریمه کنگو در کشــور گفت: وزارت بهداشــت 
تمامی تمهیدات الزم را انجام داده اســت و هماهنگی الزم 
را در این رابطه با سازمان دامپزشکی و واحدهای بهداشتی 

دارد.
او خاطر نشــان کرد: از ابتدای شــیوع ایــن بیماری کار 
اطالع رسانی انجام شده و باید ادامه پیدا کند تا مردم آمادگی 

الزم را به دست بیاورند.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی  در ادامه با اشاره 
به اینکه برای مقابلــه با این بیماری هماهنگی و همکاری 

الزم اســت، عنوان کرد: تمامی مراکز بهداشــتی و درمانی 
آماده باش هســتند و فکر می کنم در ظرف هفته های آینده 

مشکل جدی وجود نداشته باشد.
او تاکیــد کرد: تب کریمه کنگو مهار شــده و مردم نباید 

نگرانی داشته باشند.
 

تب کریمه کنگو مهار شده است

رئیس اتحادیه جهانی علمای اسالم اعالم 
کرد :  اگر خانه و خودرو ندارید روزه بر شــما 

واجب نیست .
صدور فتوای یک مفتی مصری سروصدای 
زیادی به پا کرده و رســانه های بین المللی 
و شــبکه های مجازی در جهان عرب درباره 
فتوای عجیب مصطفی راشد رییس اتحادیه 

جهانی علمای اسالم، بحث می کنند.
به گزارش عصر ایران به نقل از خبرگزاری 
اســپوتنیک روســیه، مصطفی راشد که در 
کارنامه خود صدور فتواهای عجیب و غریب 
زیاد است، مدعی شــده هدف اصلی از روزه 
گرفتن کمــک ثروتمندان به فقرا اســت و 
منظور از روزه، غذا دادن به فقراســت و اگر 

هر شــخصی در روز به یک فرد مسکین غذا 
دهد، این بهتر از روزه داری اســت!این مفتی 
مصری با حساب و کتابی که انجام داده خط 
فقر در مصر را ٧5٠ دالر درآمد ماهانه اعالم 
کرده و با رعایت جانــب احتیاط این مبلغ را 
به 5٠٠ دالر کاهش داده و گفته اســت هر 
فردی کمتر از این مبلغ درآمد داشــته باشد 

فقیر محسوب می شود.
او همچنین گفتــه مالک تعیین  خط فقر 
در هر کشــور متفاوت اســت و او مبلغ 5٠٠ 
دالر را برای مصری ها تعیین کرده است.بنا 
به مدعای مصطفی راشد مالک اصلی تعیین 
فقیر و غنی همان تعریفی اســت که رسول 
گرامی اسالم )ص( بیان داشته و فرموده اند؛ 

فقیر کســی است که قادر به تامین غذا برای 
خــود و خانواده اش برای یک ماه نیســت و 
همچنین خانــه و مرکب  معادل امروزی آن 

خودرو- ندارد.
او بــا این تعریف چنیــن نتیجه گرفته که 
اگر هــر مصری که درآمد ماهانه او زیر 5٠٠ 
دالر بــوده و خانه و خودرو نــدارد روزه بر او 
واجب نیســت!او در عین حــال تاکید کرده 
منظور اصلی فتوای او دعوت فقرا به نگرفتن 
روزه نیست بلکه او می خواهد مقاصد اصلی 
شرع مقدس را برای مردم روشن کند.گفتنی 
است فتوای این مفتی مصری در حالی است 
که احکام روزه در اســالم به طور مشخص 
و صریح بیان شــده و روزه بر هر زن و مرد 

مسلمانی که بالغ و ســالم باشد، واجب شده 
است.

اگر خانه و خودرو ندارید روزه بر شما واجب نیست!

رسانه های خارجی  

فتوای رییس اتحادیه جهانی علمای اسالم: 

وکیل دولت آمریــکا در دادگاه مربوط به 
ســاختمان علوی بار دیگر دولت ایران را به 

مدیریت این ساختمان متهم کرد.
بــه گزارش فارس، در ادامه رســیدگی به 
پرونده ســاختمان بنیاد علوی در نیویورک، 
روز سه شنبه وکیل دولت آمریکا با حضور در 
دادگاه بار دیگر مدعی شد که این ساختمان 
به صورت مخفیانــه و غیرقانونی در کنترل 

دولت ایران است.

این برج 36 طبقه که در منهتن نیویورک 
واقع شده، ماه هاست به موضوع جدل حقوقی 

میان آمریکا و ایران بدل شده است.
خزانــه داری آمریکا با بیــان این ادعا که 
دولت ایران به صورت غیرمستقیم سهام دار 
این ســاختمان اســت، به دنبال مصادره آن 
است تا از محل فروش ساختمان به خانواده 
قربانیان حمالت یازده سپتامبر، غرامت بدهد.

به نوشــته خبرگزاری رویترز، مارتین بل 

وکیل دولت آمریکا در جلســه روز سه شنبه 
دادگاه مدعی شد که ایران سال ها به صورت 
مخفیانه ایــن ســاختمان را تحت مالکیت 
داشته و از بنیاد خیریه علوی برای دور زدن 

تحریم ها استفاده می کرده است.
طرف ایرانی با رد این ادعا، تأکید دارد که 
این ساختمان تحت مالکیت بخش خصوصی 

است و ارتباطی با دولت ایران ندارد.
به نوشــته خبرگزاری آسوشیتدپرس، جان 

گلیسیون« وکیل طرف ایرانی در جلسه روز 
سه شنبه گفت واشنگتن در تالش است تا با 
غصب این ســاختمان، این خیریه را از بین 

ببرد.
وی گفــت آمریکا می خواهــد با مصادره 
این ســاختمان، تنها منبع درآمد خیریه ای را 
که هدفش آشنا کردن آمریکایی ها با تاریخ و 

فرهنگ ایران است، از آن ها بگیرد.

واشنگتن ایران را به کنترل مخفیانه ساختمانی در نیویورک متهم کرد

نخســتین انتخابات الکترونیک هیات مدیــره خانه های 
مطبوعات از ســاعت 1٠ صبح  تا ســاعت 16 چهارشــنبه 
 khanehmatbooat.ir 1٠خرداد و از طریق ســامانه

انجام شد.
بنابر اعالم ستاد مرکزی برگزاری انتخابات الکترونیک خانه 
های مطبوعات، انتخابات در 2٠ اســتان برگزار شــد و طبق 
برنامه نتایج انتخابات هیات مدیره هر استان به تفکیک آرای 
منتخبان اعالم می شــود.2212 نفر که عضویت آنها توسط 
خانه های مطبوعات هر استان و با نظارت ادارات ارشاد استانها 

تایید شده، می توانند در انتخابات شرکت کنند.

شایان ذکر اســت 491 نفر به عنوان نامزد انتخابات تایید 
شــده اند که از این تعداد 363 نفر بــرای عضویت در هیات 
مدیره و 128 نفر برای بازرسی نامزد شده اند.اسامی و تصاویر 
نامزدهــای انتخابات عالوه بر تعرفه های طراحی شــده در 
سامانه خانه مطبوعات و قابل رویت برای هر عضو دارای حق 
رای، به صورت آنالین روی سامانه قابل مشاهده است.شایان 
ذکر است انتخابات در استانهای »خوزستان، همدان، هرمزگان 
و زنجان« به دلیل به نصاب نرســیدن اعضــا یا نامزدها، در 
مرحله دوم برگزار می شــود. همچنین انتخابات الکترونیکی 
در 8 استان »تهران، مرکزی، سیستان و بلوچستان، اصفهان، 

کرمانشاه، کهکیلویه و بویر احمد، گلستان و گیالن« به دلیل 
اینکه انتخابات آنها به تازگی برگزار شده، برگزار نمی شود.

آغاز انتخابات الکترونیک خانه های مطبوعات

راهبرد هند در قبال ایران: 
زمان آن است که که هند منافع ملی خود 

را در اولویت قرار دهد 

سیدرضا صالحی امیری وزیر ارشاد : 


