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يكى از شاخصه هاى رفع مشكالت فضاى كسب و كار، افزايش مبادالت تجارى درون 
يك اقتصاد اســت. در شرايطى كه بنگاه هاى اقتصادى با مشكل كمبود نقدينگى 
رو به رو هســتند، تسهيل شرايط براى مبادله متكى بر درآمد هاى آينده راهبردى 
مناسب براى خروج از بحران كمبود  نقديگى است. بنابر اين يكى از نيازهاى امروز 

در مبادالت تجارى، خريد نسيه و مدت دار است كه نقش ...

رونق كسب و كار، در گرو اصالح قانون چك

گزارش قدس از آنچه اين روزها تصميم براى حفظ برجام خوانده مى شود

تضمين  اروپا براى شركت هاى دست چندم

 اقتصاد  موافقت نامه ترجيحات تجارى 
ايران با كشورهاى عضو اتحاديه اقتصادى 
اوراسيا، با حضور وزير صنعت كشورمان 
در آستانه قزاقستان به امضا رسيد. اين 

توافقنامه توســط محمد شريعتمدارى 
«وزيــر صنعــت، معــدن و تجــارت 
كشورمان» تيگران سركيسيان «رئيس 
كميســيون اقتصادى اوراسيا»، واسيلى 

نخســت  اول  «معاون  ماتيوشفســكى 
وزير بالروس»، تيگران آوينيان «معاون 
ارمنستان»، عسكر مامين  نخست وزير 
«معاون اول نخســت وزير قزاقستان»، 

زميربيك عسكروف «معاون نخست وزير 
قزاقستان» و ديميترى كوزاك «معاون 
نخســت وزير روســيه» به امضا رسيد.

اتحاديه اقتصادى ...
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در عراق

 كارشناسان با تأييد توافقنامه نسبت به تكرار تجربه تجارت با تركيه هشدار دادند 
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رهبر انقالب اسالمى 
درگذشت حجت االسالم طباطبايى را تسليت گفتند

ركوردشكنى غيررسمى
 سهراب مرادى در جهان

از آش عيدى نوعروسان 
تا دعا براى پسردار شدن
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در پيامى با 190 كيلوگرم در يك ضرب درباره آيين هاى رمضانِى چهارگوشه ايران كه درحال فراموشى هستند

:حضرت محمد
قلم، نعمتى است 
بزرگ از سوى 

كردگار، قلم اگر 
نبود، سياست و 

ديانتى استوار نمى شد 
و زندگى خوشى در 

روزگار نبود. 
مستدرك الوسايل
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قدس به مناسبت روز جمعيت بررسى مى كند

سونامى سالمندى پشت پنجره جمعيتى
گفت و گويى درباره فرصت هاى فعلى جمعيت جوان كشور
 و تهديد پيرى آن در دهه هاى آينده

يادداشتى از پدرام كاويان

كاهش سن ازدواج 
راه حل پيرى جمعيت

ديگر  امــروز  شــايد 
خوشبين ترين  حتى 
كارشناسان كشور نيز 
بر تحقق بحران پيرى 

جمعيت ايران در دو تا ســه دهه آتى 
صحه مى گذارند. به واقع كمتر كسى را 
مى توان يافت كه هم بتواند گزارش هاى 
مركز آمار و هم ســازمان ثبت احوال 
كشور را در كنار گزارش هاى جمعيتى 
نهادهاى بين المللى پيرامون روند تند 
كاهش زادآورى با ترديد مواجه سازد. 
اما آنچه كه پيرى جمعيت را به بحران 
تبديل مى كند، ِصرف پديده  كم شدن 
جمعيت و تعــداد فرزندان در خانواده 
نيست؛ بلكه بحران اصلى، پيامدهايى 
است كه اين پديده ها در پى خواهند 
داشــت! بر اســاس پژوهش موسسه 
تحقيقاتى رند (RAND)، كه در سال 
2004 بــراى كميســيون اروپا انجام 
شده اســت، پيامدهاى اصلى پيرى 
جمعيت عبارت است از: فقدان نيروى 
كار كافى، كمبود منابع صندوق هاى 
بازنشستگى، كاهش شمار فرزندان به 
دليل  مراقبت از ســالمندان از سوى 
خانواده ها و افزايش شديد هزينه هاى 
بهداشت و سالمت. آنچه كه با تجميع 
اين پيامدها مى تــوان در يك جمله 
بيان كرد اين است كه كشور ضعيف 
مى شود و اين ضعف، خود نيز مى تواند 
زمينه ساز مشكالت عديده داخلى  و 
خارجى زيادى شــود. مشكالتى كه 
اقتصاد و قدرت كشور را قفل خواهد 
كرد. شــرح اينكه چــه رويكردهايى 
چنين آينده اى را رقم زده است در اين 

مقال نمى گنجد...
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اخبار روزنامـه صبـح ايـران

طرح نمايندگان براى از سرگيرى فعاليت  هسته اى   فارس: جواد كريمى قدوسى نماينده مردم مشهد در مجلس از طرح دو فوريتى نمايندگان با 70 امضا براى از سر گيرى فعاليت هاى هسته اى در صورت نتيجه 
بخش نبودن مذاكرات يك ماهه با اروپايى ها خبرداد. عضو كميسيون امنيت ملى گفت: نمايندگان طرحى را تهيه كرده اند كه در آن آمده در صورتى كه مذاكره با اروپايى ها در يك ماه آينده در ارتباط با اجراى برجام نتيجه 
بخش نباشد فعاليت هاى هسته اى كشورمان از سر گرفته شود. وى با بيان اينكه اين طرح قرار است با قيد دو فوريت به هيئت رئيسه مجلس تقديم شود، اظهارداشت: اقدامات اوليه براى تهيه اين طرح انجام شده است.

a k h b a r @ q u d s o n l i n e . i r

 اخبار  «ميگل آرياس كانيته» كميسيونر 
انرژى اتحاديه اروپا كه به تهران سفر كرده 
است، در نشست خبرى مشتركى كه پس 
از ديدار وى با رئيس ســازمان انرژى اتمى 
برگزار شــد، گفت وگو با ســيد على اكبر 
صالحى را ســازنده دانست و گفت: اتحاديه 
اروپا از خروج آمريكا از برجام ابراز تأســف 
كرده و در مقابــل مخالفت هاى آن خواهد 
ايستاد.   وى با تأكيد بر حمايت همه جانبه 
اتحاديه اروپا از ادامه همكارى با ايران اضافه 
كرد: خــروج آمريكا از برجــام اثرى ندارد، 
ما تالش داريم براســاس اين توافق بتوانيم 

همكارى هاى اقتصادى را حفظ كنيم. 
وى ادامــه داد: قانونى كه در ســال 1996 
تنظيم شــده و در شــرايط كنونى امكان 
فعال شدن دوباره آن وجود دارد به ما اجازه 
خواهد داد از شركت هاى اروپايى كه ممكن 
است از طرف آمريكا تحريم شوند، حمايت 
كنيم.  كانيته بيان كرد: سعى خواهيم كرد 
از اين طريق از طرف اتحاديه اروپا تحريم ها 
و مجازات هايى را كه احياناً از طرف آمريكا 
عليه اين شركت ها اجرا خواهد شد، خنثى 
كنيم. هــدف ما اين اســت كــه بتوانيم 
همكارى هــاى اقتصــادى و 
تجــارى را كه بيــن ايران و 
اتحاديه اروپا وجــود دارد از 
كانال هاى  و  راهكارها  طريق 
قانونــى تنظيــم و پيگيرى 

كنيم.
وى بــا بيان اينكــه ايران به 
موازين و مفاد توافقنامه ها با 
آژانس بين المللى انرژى اتمى 
پايبند بوده، اظهارداشــت: بر 
همين اســاس بخش انرژى 
اتحاديه اروپا به همكارى هاى 
خــود با بخش انــرژى ايران 
در زمينه هســته اى و ساير 
بخش هاى انرژى ادامه خواهد 

داد.

  اميدواريم شاهد عملياتى شدن قول و 
قرارهاى اروپا باشيم

در ادامــه رئيــس ســازمان انــرژى اتمى 

كشورمان نيز اقدام آمريكا در خروج از برجام 
را اقدامى نابخردانه خواند و گفت: اميدواريم 
در آينده نزديك شاهد عملياتى شدن قول و 
قرارهاى اتحاديه اروپا بويژه در زمينه مقررات 
مسدودسازى كه قرار است توسط اتحاديه 

اروپا احيا شود، باشيم. 
ســيد على اكبر صالحــى ادامه داد: هيئت 
اروپايى به طور جد پيگير هستند تا درباره 
مسائل و اقداماتى كه مى توان در آينده انجام 
داد، با ايران همكارى كنند و در همين زمينه 
براى بكارگيرى يورو در تعامالت بين ايران و 
اروپا قول مساعد دادند.  وى يادآور شد: البته 
تا زمانى كــه اين قول ها روى زمين محقق 
نشود و عملياتى نشــود خيلى نمى توانيم 
بــا قوت صحبت كنيــم، ولى صحبت هاى 
اوليه شــده و اميدواريــم در آينده نزديك 
شــاهد عملياتى شــدن اين قول و قرارها 

باشيم. 
رئيس سازمان انرژى اتمى خاطرنشان كرد: 
همان گونه كه در اين 40 ســال روى پاى 
خود ايستاده و در مقابل تمامى محدوديت ها 
مقاومت كرديم از اين پس نيز همواره شاهد 

پيشرفت و اقتدار ايران خواهيم بود.

  قرار نيست درباره توان دفاعى 
كشور مذاكره شود

در پى اين ديدار، سخنگوى سازمان انرژى 
اتمى كشــورمان نيز در جمــع خبرنگاران 
حاضر شد و درباره اهميت حضور كميسيونر 
انــرژى اتحاديه اروپا در تهــران، گفت: اين 
ســفر از آن جهت مهم است كه اولين سفر 
يك مقام بلندپايــه اروپايى بعد از تحوالت 
اخير(خروج آمريكا از برجــام) بوده و پيام 

مهمى دارد. 
بهروز كمالوندى با بيان اينكه اروپايى ها به 
دنبال ايجاد مكانيســم هايى هستند كه با 
تحريم هاى آمريكا مقابله كند، اظهارداشت: 
آن ها تالش دارند تا هشــتم آگوست و قبل 
از اينكه تحريم هاى آمريكا اجرايى شــود، 
مكانيســم را برقــرار و از شركت هايشــان 
حمايت كنند. كمالوندى همچنين بيان كرد: 
اروپايى ها درصدد هستند يك كانال بانكى با 
ايران ايجاد كننــد كه تأمين  مالى و نقل و 

انتقال مالى را انجام دهد.
كمالوندى تصريح كرد: موضوعات ديگرى 
كه آمريكايى ها و يا اروپايى ها در گذشــته 
مطرح كرده اند، تا جايــى كه مى دانم قدر 

مســلم اين است كه قرار نيســت در اين 
موضوعات مذاكــره كنند بويژه درباره توان 
دفاعى كشــور و هر موضوعى كه با برجام 

مرتبط شود.

  بيانيه كميسيون اروپا 
در همين حال، كميســيون اروپا با انتشار 
بيانيه اى در پى ديدار رئيس سازمان انرژى 
اتمى ايران و كميسيونر انرژى اروپا از تداوم 

اجراى توافق هسته اى حمايت كرد. 
در اين بيانيه آمده اســت: توافق هسته اى 
ميوه بيش از يك دهه مذاكره موفقيت آميز 
چند جانبه در عرصه ديپلماســى اســت 
كــه امرى ضــرورى براى حــل اختالفات 
صلــح آميز و يك عنصر كليدى از معمارى 
جهانى عدم گسترش سالح هاى هسته اى 
است. آژانس بين المللى انرژى اتمى تاكنون 
10 گــزارش موفــق از پايبنــدى ايران به 
تعهداتش درباره برجام داده است و اتحاديه 
اروپا هم به ســهم خودش به تداوم اجراى 
كامل و مؤثر توافق هســته اى تا زمانى كه 
ايران به تعهداتش پايبند باشد، ادامه خواهد 

داد.

كميسيونر انرژى اروپا در نشست خبرى با على اكبر صالحى ادعا كرد

تالش اتحاديه اروپا براى ايستادگى در مقابل آمريكا و مخالفت هاى آن 

 همــكاران بازنشســته فرهنگــى از وعده هــاى دروغ و دوگانگى موجود 
بين كارمندان و معلمان خســته و نااميد شــده اند. دســت مــا كه به جايى 
نمى رســد، لطفاً شــما براى پرداخت پاداش پايان خدمت ما پيگيرى نماييد. 

 9130007970
  اين قدر مردم را آزار ندهيد. اگر واقعاً به فكر مستأجر هستيد، مسكن بى 
مهرى كه از پنج سال پيش در حال پرداخت بهاى آن هستيم و كم كم دارد 

ويران مى شود را به مردم تحويل دهيد. 9150009278 
 از حضور رئيس جمهور در ســازمان همكارى اســالمى هيچ نتيجه اى جز 
صرف هزينه بســيار از جيب مردم كشور حاصل نخواهد شد؛ سازمانى كه بن 
سلمان، عادل الجبير، پادشاه بحرين و اردن و امثال آن ها كه همگى نمايندگان 
ترامپ و نتانياهو هســتند، حضور دارند. آن ها به جاى دفاع از فلسطين سنگ 

اسرائيل را به سينه زده و از آن ها حمايت مى كنند. 9150000348 
 دبير بازنشســته سال 85 هســتم. از پاداش و حقوق من مبلغ 7 ميليون 
تومان به اشتباه و به اسم ديون كم شده است. اكنون 12 سال از بازنشستگى 
اينجانــب مى گذرد، اما حقوق بنده همچنان پرداخت نشــده اســت. كم كم 
دارم به آن دنيا مى روم، پس چه كســى و كى مى خواهد جواب من را بدهد. 

 9150008932
 آقاى كواكبيان، نمى دانم شما با آتش زدن پرچم آمريكا چه مشكلى داريد؟ 
آيا مشكل شما فقط همين است؟ يادتان رفته كه آمريكا شيطان بزرگ است. 
آيا دلتان براى كودكان مظلوم فلسطينى كه مورد ستم اين جهان خواران قرار 

دارند نمى سوزد؟ جواب خدا را چه خواهى داد.9370007621 
 قرارداد ننگين موســوم به برجام هم مانند همه اتفاقات در تاريخ كشــور 
ثبت شــده و آيندگان تجزيه و تحليل و در مــورد آن قضاوت خواهند كرد و 
خواهند ديد چه خســارت سنگينى از بابت اين قرارداد بر كشور تحميل شده 

است.9150001136
 وضعيت آســفالت بيشــتر جاده هاى اصلى و فرعى در حوزه اســتحفاظى 
شهرســتان شازند(اســتان مركزى) نامناســب، بســيار فرســوده و نياز به 
تعويض و روكش آســفالت ضخيم و اســتاندارد دارند. وزارت راه رســيدگى 

كند.9030009394 
 بسيارى از ما نابخردانه به برجام باور پيدا كرده و به غرب اميدوار شديم، اما 
حاال چشم هايمان بينا شده و اميدواريم در آينده بهتر بتوانيم مسائل را ديده 

و تجزيه و تحليل كنيم. 9300008947 
 مردم بايد هوشيار باشند؛ اگر شيرازه دفاعى مملكت با ندانم كارى برخى از 
مسئوالن ناديده گرفته شده و به خطر بيفتد در آينده امكان جبران آن وجود 

نخواهد داشت. 9150000210 
 از حركت انقالبى و الگويى كنســولگرى ايــران در اربيل براى پذيرش ارز 
محلــى به جــاى دالر يا هر ارز غير بومى؛ كه درســى ارزشــمند براى همه 

نمايندگى هاى ايران در خارج از كشور است، تشكر مى كنيم.9150001796
  ما بازنشســته ها و مستمرى بگير ها با حقوق ناچيز و با انواع بيمارى و در 
عين حال خرج زن و بچه چگونه بايد سر كنيم؟ آقايان مدير كه ماهيانه حقوق 
چند ده ميليونى مى گيريد چگونه اين پول را بر خود حالل مى دانيد. باور كنيد 

قيامت و حساب و كتابى هم در راه است. 9360005728

سرلشكر جعفرى در بازديد از مركز 
اسناد و تحقيقات دفاع مقدس:

تسريع درتدوين تاريخ شفاهى 
فرماندهان جنگ ضرورى است

سپاه نيوز: فرمانده كل ســپاه گفت: تاريخ 
شــفاهى فرماندهان دفاع مقدس بايد بر پايه 
اســناد موجود در مركز اســناد دفاع مقدس 
بارويكــرد ايجاد زمينه براى توســعه ادبيات 
پايدارى و اســتفاده عموم، با سرعت بيشترى 

تدوين شود.
سرلشكر محمدعلى جعفرى به همراه معاونان 
هماهنگ كننده، اجرايى، طرح و برنامه و بودجه 
و مالى ســپاه به  منظور بررسى فعاليت هاى 
مركز اسناد و تحقيقات دفاع مقدس، در اين 

مركز حضور يافتند.
فرمانده كل سپاه و هيئت همراه پس از اداى 
احترام به مقام شــامخ شهداى اين مجموعه، 
از آثــار جديد مركز در حوزه هاى روزشــمار، 
كتاب هاى نبردى، اطلس ها، تاريخ شــفاهى 
فرماندهان دفاع مقدس، كتاب هاى اسنادى، 
فصلنامه نگين، كتاب هاى اجتماعى - فرهنگى 
و آثــار موضوعى دفاع مقــدس بازديد كرد و 
ســپس در نشستى، ســند راهبردى، برنامه 
پنج ســاله و روند پيشرفت فعاليت هاى مركز 
اسناد و تحقيقات دفاع مقدس را مورد بررسى 

قرار داد.
در اين جلســه سرلشــكر جعفرى بر سرعت 
بخشيدن به تدوين تاريخ شفاهى فرماندهان 
جنگ بر پايه اســناد موجود مركز با رويكرد 
ايجاد زمينه براى توســعه ادبيات پايدارى و 
معارف دفاع مقدس به  منظور استفاده عموم 

و اقشار مختلف جامعه تأكيد كرد.
وى همچنين تسريع در احياى منابع و اسناد 
منحصربه فرد مركز اســناد و تحقيقات دفاع 
مقدس و فراهم كردن زمينه براى بهره بردارى 
مناســب از اين اسناد توســط پژوهشگران، 
هنرمندان و نويسندگان كشور را خواستار شد.

عضو كميسيون امنيت ملى بيان كرد
ماجراى دوتابعيتى هايى كه ارز 

از كشور خارج كردند

مهر: عضو كميسيون امنيت ملى مجلس، با 
اشاره به طراحى خروج ارز توسط دوتابعيتى ها، 
گفت: اين ها بيشــتر خارج از كشــور جايگاه 
شغلى، مسكن و يا حساب بانكى دارند و خروج 

دالر از كشور براى آن ها راحت بوده است.
ابوالفضل حسن بيگى با اشاره به خروج آمريكا 
از برجام و درباره پشت صحنه تحوالت مربوط 
به توافق هسته اى، اظهارداشت: پيش از آنكه 
آمريكا به طور رســمى از برجام خارج شود، 
ترامپ در پنج، شــش ماه گذشته با يكسرى 
كارها، اقدام به زمينه ســازى براى اين مسئله 

كرده است. 
وى ادامه داد: ترامپ تالش كرد تا برخى اعراب 
منطقــه را موظف كند كه هر چقــدر ارز در 
ايران خريدارى مى شود، آن ها با قيمت باالتر 
بخرند و اجازه ندهند، ايــن اعتبار در اختيار 
ســازمان هايى قرار گيرد كه در گذشــته، در 
جهت تأمين مايحتاج عمومى اقداماتى را انجام 

مى دادند.
حسن بيگى گفت: كار ســوم آمريكايى ها در 
ماه هاى گذشته اين بوده است كه براى خروج 
پول از ايران، تالش كرده اند تا يك جنگ روانى 
در كشــور به وجود بياورند كه در نتيجه اين 
جنــگ روانى، عده اى تصميم گرفتند هر چه 
پول نقد دارند، به دالر تبديل كنند و به همين 

دليل قيمت دالر به سرعت باال رفت.
وى به اقدام برخــى نفوذى هاى داخلى براى 
خريد دالر همزمــان با اين اقدام آمريكايى ها 
اشاره كرد و اظهارداشت: اين عده تالش كردند 
تا ارز از كشور خارج شود كه رقم آن هم بسيار 
باال بوده و در 40 ســال جمهورى اســالمى، 
مشــابه اين ميزان خروج ارز كه در سال 96 

اتفاق افتاد، سابقه نداشته است. 
اين افراد بيشــتر افراد دوتابعيتى بوده اند كه 
خارج از كشــور جايگاه شــغلى، مسكن و يا 
حســاب بانكى دارند و خروج دالر از كشــور 
براى آن ها راحت بوده است. عضو كميسيون 
امنيت ملى، در پاسخ به اين سؤال كه آيا اين 
افراد مسئوليت دولتى هم دارند، تصريح كرد: 
اين افراد در همه سطوح اعم از بخش دولتى و 

خصوصى حضور دارند.
وى اظهارداشــت: تصميماتى كه بتازگى در 
خصوص وضعيت اقتصادى و موضوع ارز گرفته 

شده، تصميمات معقولى است.

خبر

صداى مردم   

خبر

رهبر انقالب اسالمى درگذشت حجت االسالم طباطبايى 
را تسليت گفتند

Khamenei.ir: رهبر معظم انقالب اسالمى در پيامى درگذشت خطيب و معلّم 
اخالقى حجت االسالم حاج سيدمهدى طباطبايى را تسليت گفتند.

متن پيام رهبر انقالب اسالمى به اين شرح است:
بسم اهللا الرحمن الرحيم

درگذشــت خطيب و معلّم اخالقى جناب حجت االسالم آقاى حاج سيدمهدى 
طباطبايى رحمة اهللا عليه را به خانــدان گرامى و اخوان مكّرم و همه بازماندگان 
و دوســتان و ارادتمندان ايشان تسليت عرض مى كنم. آن سيد بزرگوار در ده ها 
سال از زندگى خويش تالش دينى مغتنمى در ارشاد معنوى و اخالقى مؤمنين 
با بهره گيرى از جايگاه منبر و محراب برعهده گرفته بودند و در عرصه هاى انقالب 
نيز با حضور در مجلس شوراى اسالمى در برهه اى از زمان، به اين وظيفه خطير 
اشتغال داشتند. از خداوند متعال شمول رحمت و مغفرتش را براى آن مرحوم و 

صبر و تسّال براى بازماندگان مسئلت مى كنم.
سّيدعلى خامنه اى

29 ارديبهشت 1397

رئيس جمهور :
توطئه آمريكا عليه ايران شكست خورد

پايگاه اطالع رسانى رياست جمهورى: رئيس جمهور 29 ارديبهشت را يادآور 
صحنه هايى دانســت كه زنان و جوانان شكوه آفرين آن بودند و با تأكيد بر اينكه 
بزرگ ترين آرمان 29 ارديبهشــت، اســتقالل، آزادى و جمهورى اسالمى است، 
اظهار داشت: مهم ترين پيام انتخابات 96 اين بود كه به عقب برنمى گرديم و شما 

جوانان بايد ايران را بسازيد و راه را بر آزادى انديشه ها هموار كنيد.
حجت االسالم والمسلمين حسن روحانى ديشب در ديدار صميمى با جمعى از 
زنان، جوانان و دانشــجويان با بيان اينكه ماه رمضان، ما را براى تحمل و گذر از 

سختى ها آماده مى كند، گفت: راه ما به سمت پيروزى، استقامت و اميد است.
وى با بيان اينكه ما با هم پيمان بســتيم كه هرگز به عقب باز نخواهيم گشت، 
اظهارداشــت: اجازه نداديم آمريكا به هدف خود برسد و توطئه آمريكا شكست 
خورد و بجز چند كشور و يك رژيم جعلى، تمام جهان در برابر آمريكا ايستاد و 
اين به معناى آن است كه سياست خارجى ايران موفق بوده است و اين در حالى 
است كه روزى همه كشــورها در تحريم عليه ايران مشاركت داشتند و شوراى 

امنيت عليه ايران رأى صادر مى كرد.

نمايندگان مجلس در نامه اى به الريجانى خواستار شدند
تشكيل كميته ويژه در اصل 90 براى دوتابعيتى ها

فارس: جمعى از نمايندگان مجلس در نامه اى به على الريجانى پيشنهاد دادند 
كميته ويژه اى در كميسيون اصل 90 براى پيگيرى پرونده دو تابعيتى ها تشكيل 

شود.
جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسالمى در نامه اى به على الريجانى رئيس 
مجلس پيشنهاد دادند كميته ويژه اى در كميسيون اصل 90 براى پيگيرى پرونده 

دو تابعيتى ها تشكيل شود.
وكالى ملت بر اين عقيده اند كه پرونــده دوتابعيتى ها به دليل اهميت موضوع 
بايد به صورت جدى مورد رسيدگى قرار گيرد و بر ضرورت تشكيل كميته براى 

رسيدگى به اين موضوع تأكيد دارند.
قرار است اين پيشنهاد در روزهاى آينده تقديم هيئت رئيسه مجلس شود.

خواننده لرستانى «دايه دايه وقت جنگه» درگذشت
ايســنا: خواننــده ترانه هــاى ماندگار 
«باروبارو» و «دايه دايه» صبح ديروز در سن 

68 سالگى دارفانى را وداع گفت.
عزت اهللا (حســين) فرجــى اول بهمن  
ماه ســال 1329 هجرى خورشيدى در 
لرســتان و شهرســتان خرم آباد ديده به 

جهان گشود.
وى كــه از دوران كودكــى داراى صــداى بســيار خوبى بود از همــان دوران 
مدرســه كار خواندن ترانه هاى محلى را شروع كرد تا اينكه جهت ارتقاى سطح 
كيفــى كارش و همچنيــن براى شناســاندن ترانه هاى محلى لــرى به تهران 
آمد و زير نظر اســتاد مهرتاش كه اســتاد اســاتيد هنرمندان بــود كار خود را 

آغاز كرد.
اين هنرمند در سال 1346 و در حالى  كه تنها 17 سال داشت، اولين ترانه  خود را 
با نام «شو سال» كه شعر و آهنگش را هم خودش خلق كرده بود، اجرا و در همان 
سال ترانه  معروف «شيپورچى» را هم كه خود حكايتى داشت با شعر و آهنگى از 

خود وارد بازار كرد.
شيپورچى، دايه دايه، شو سال، كينه، مادر، مسافر كويت، مرغ اسير، تويى بهارم 

سوزه سوزه و ... از ترانه هاى به يادماندنى مرحوم فرجى محسوب مى شوند.

تا زمانى كه اين 
قول ها روى زمين 
محقق نشود و 
عملياتى نشود 
خيلى نمى توانيم با 
قوت صحبت كنيم، 
ولى صحبت هاى 
اوليه شده و 
اميدواريم در آينده 
نزديك شاهد 
عملياتى شدن اين 
قول و قرارها باشيم

بــــــــرش

وى كــه از دوران كودكــى داراى صــداى بســيار خوبى بود از همــان دوران 

شماره پيامك: 30004567

چهره خبر

معاون اسبق سازمان انرژى اتمى:

اروپايى ها به دنبال زمينه سازى مذاكرات درباره برجام هاى 2 و 3 هستند

خبر

امور  و  برنامه ريزى  اسبق  معاون  خليل خانه:  آرش 
بين الملل سازمان انرژى اتمى با تأكيد بر اينكه جديت 
اروپايى ها در حمايت كالمى از برجام با اقدامات عملى آن ها بسيار 
متفاوت است، گفت: برخى در داخل از اينكه اتحاديه اروپا قوانين 
مقابله با تحريم هاى آمريكا را در ظاهر به جريان انداخته ذوق زده 
شده اند، حال آنكه خود اروپايى ها در كارايى اين قانون ترديد دارند.
دكتر مسعود اخوان فرد درباره اولين گام عملى كميسيون اتحاديه 
اروپا براى حفظ برجام از طريق اعمال قانون مقابله با تحريم هاى 
آمريكا، اظهارداشت: اين اتفاق در ظاهر مثبت است و اروپايى ها به 
وعده خود كه تالش براى حفظ برجام بوده عمل كرده اند، اما اين 

تنها يك روى ماجراســت و ماهيت تالش هاى آن ها فقط حفظ 
برجام به نفع ايران نيســت. اين استاد حقوق بين الملل با تأكيد 
بر اينكه اتحاديه اروپا ســابقه خوبى در عملكرد مستقل از آمريكا 
ندارد، افزود: كشورهاى اروپايى بويژه تروئيكاى عضو برجام بيشتر 
به عنوان ترمينال آمريكا در مناطق ديگر و مناقشه هاى بين المللى 
عمل كرده و اگر بگوييم شعبه يا نمايندگى آمريكا در اروپا هستند 
حرفى به گزاف نگفته ايم. وى با اشاره به سابقه توافق هاى قبلى با 
اتحاديه اروپا در موضوع هسته اى و همچنين تجربه اعمال قانون 
مقابله بــا تحريم هاى آمريكا در دهه 90 در مناقشــه هاى ديگر 
اظهارداشت: با وجود چنين مصوبه هايى ما اقدام مثبت و ويژه اى را 
از سوى طرف اروپايى مشاهده نكرديم و قانون مقابله با تحريم هاى 

آمريكا در گذشته هيچ گاه جنبه عملى و اجرايى، پيدا نكرد.
وى تصريح كرد: در اين مقطع برداشــت من اين است كه تعيين 
مهلت دو ماهه براى اجــراى قانون مقابله با تحريم هاى يكجانبه 
آمريكا و حمايت از شركت هاى اروپايى براى تعامل و همكارى با 
ايران وقت كشى و خريد زمان براى عملياتى كردن تحركات آمريكا 
در مقطع جديد است؛ بنابراين اگر كسانى در داخل كشور ما ذوق 
زده شــده اند و اين را به عنوان چراغ سبز اروپا براى تضمين رفع 
تحريم عليه ايران تلقى مى كنند توصيه مى كنم عجله نكنند زيرا 
تعجيل در اين زمينه زيانبار و خطرناك است مگر اينكه اروپايى ها 

اقدام ويژه اى انجام دهند.
دكتــر اخوان فرد اضافه كرد: ما در مقطــع بعد از برجام قول هاى 
زيادى از اروپا گرفتيم اما هنوز هيچ كدام به مرحله اجرا نرســيده 
اســت. شــركت هاى بزرگ اروپايى هم كه قراردادى امضا كردند 
مثل توتال و ايرباس و انى و امثالهم با اولين تشر آمريكا جا زدند. 
اينجاست كه ما بايد بپذيريم دنيا فقط غرب نيست و نبايد به اين 
كشــورها تكيه كرد. دوم اينكه در اروپا فقط اروپاى غربى نيست 
و در اروپــاى غربى هم فقط تروئيكاى عضو برجام نيســتند كه 
بايــد به آن ها توجه كرد. اگر ما مجبور شــويم اين ها را از چرخه 
فعاليت هاى سياسى، اقتصادى و بين المللى خودمان كنار بگذاريم 
اتفاق وحشتناكى رخ نمى دهد بلكه راه براى انبوهى از كشورها به 
منظور تعامل اقتصادى و سياسى با ما باز خواهد شد كه مى توانيم 

با آن ها معامالت اقتصادى پاياپاى انجام دهيم.
وى با اشاره به اظهارات اخير رئيس جمهور فرانسه در مورد اينكه 
آن ها بنا ندارند با ايران وارد جنگ تجارى با آمريكا شوند و همچنان 
خواهان يك توافــق جامع تر براى بازگردانــدن آمريكا به برجام 
هستند، اظهارداشــت: اروپايى ها به دنبال زمينه سازى مذاكرات 
جديد و فراگيرتر با ايران هســتند و بسته اى را مطرح كرده اند كه 
زمينه ســازى براى برجام هاى 2 و 3 و باز كردن راه براى محدود 

كردن فعاليت هاى دفاعى و امنيتى ايران است.

عضو هيئت رئيسه مجلس:
دولت دوازدهم 

نمره قبولى نگرفت
مهر: عضو هيئت رئيسه مجلس با بيان اينكه 
دولت تمام تخم مرغ هايش را در سبد برجام 
قــرار داده بود، گفت: دولت دوازدهم در اولين 

سال عمر خود نمره قبولى كسب نكرد.
اكبر رنجبرزاده با اشــاره به سالگرد انتخابات 
رياســت جمهورى دوازدهــم، گفت: نظرات 
مجلس برآيند نظرات ملت است و سؤال ها و 
تذكراتى كه به رئيس جمهور وجود دارد ناشى 
از نظــرات مردم اســت. نگرانى هاى عميقى 
درباره عملكرد دولت وجود دارد و پســتى ها 
و بلندى هاى زيادى قابل رؤيت است. برخى 
از مشكالتى كه امروز گريبانگير جامعه است، 

قابل مديريت بود.

ايسنا: سخنگوى كميســيون امنيــت ملى 
مجلس با بيان اينكه نبايد به اروپايى ها اعتماد 
كرد، گفت: با برجام 6 ســال وقت ملت، نظام 
و كشــور گرفته و كارها را بــا نام برجام فلج 
كرده اند. سيد حســين نقوى حسينى ديروز 
در جمع خبرنگاران با اشاره به اينكه با برجام 
6 ســال وقت ملت، نظام و كشور را گرفته اند 
و كارهاى كشــور را با نام برجام فلج كرده اند، 
گفت: زمانى كه آمريكا هنوز در برجام حضور 
داشت اروپا به تعهداتش عمل نمى كرد و حاال 
كه آمريكا خارج شــده است ما مى خواهيم از 
اروپا تعهد بگيريم كه به تعهدات عمل كند اين 

كار واقعاً عجيب است.

 وزيرخارجه روسيه در گفت و گو با يك 
روزنامه آرژانتينى ابراز اميدوارى كرد، 
خــروج آمريــكا از برجــام ربطى به 
طرح هــاى براندازانــه واشــنگتن نداشــته 

باشد.
«ســرگئى الوروف» در مصاحبه بــا روزنامه 
آرژانتينى كالرين، گفت: مسكو اميدوار است 
كه تصميم دونالد ترامپ رئيس جمهور آمريكا 
براى خــروج از برجام ارتباطــى با طرح هاى 
اياالت متحده بــراى حمله به تهران يا تغيير 

نظام سياسى ايران نداشته باشد.
وى در ادامه افزود: اين سخت است كه درباره 

اتفاقاتى كه رخ خواهد داد، قضاوت كنيم. 

مهر: دبير مجمع تشــخيص مصلحت نظام 
گفت: بايد در هر شــرايطى بــا تكيه بر توان 
داخلــى، براى مقاوم ســازى اقتصاد كشــور 

اقدامات جدى انجام شود.
محسن رضايى درجلسه هيئت عالى نظارت 
مجمع با اشــاره به تصويــِب اولويت نظارت 
بر حســن اجراى سياســت هاى كلى اقتصاد 
مقاومتــى، هدف از اين نظــارت راهبردى را 
كمك به تحقق سياست هاى محورى اقتصاد 
مقاومتى دانســت و اظهارداشت: در ماجراى 
بدعهدى آمريكا و خروجش از برجام بار ديگر 
بر همگان اثبات شد كه راه خروج از مشكالت 

اقتصادى اعتماد به بيگانگان نيست.

نقوى حسينى:رضايى: در مصاحبه با كالرين انجام شد
اظهارات الوروف درباره 

طرح هاى ضد ايرانى واشنگتن
مقاوم سازى اقتصاد كشور با 

اقدامات جدى بايد انجام شود
برجام 6 سال 

وقت كشور را گرفت

رنا
 اي
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عك
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روزنامـه صبـح ايـرانآستان

«گلشن وحى» در ميقات الرضا   آستان: آستان حضرت حسين بن موسى الكاظم(ع) و زيارتگاه شهيد مدرس(ره) امسال نيز همچون سال هاى گذشته ويژه برنامه «گلشن وحى» را در طول ماه مبارك 
رمضان برگزار مى كند. اين برنامه شامل آيين جزءخوانى و تالوت قرآن كريم توسط قاريان ممتاز همراه با مسابقات قرآنى است كه از اولين روز ماه رمضان با حضور قاريان اعزامى آستان قدس رضوى و قاريان ممتاز 

شهرستان طبس و استان خراسان جنوبى برگزار خواهد شد. اين برنامه هر روز از ساعت 13:30 شروع  شده و به صورت زنده از شبكه سيماى خراسان جنوبى پخش خواهد شد.

a s t a n @ q u d s o n l i n e . i r
حجت االسالم موحدى محصل:

قم ميزبان چهارمين اجالسيه اعتاب مقدسه جهان 
اسالم خواهد بود

آستان: مدير مركــز امور بين الملل 
آســتان قــدس رضــوى از گزارش 
عملكرد اجرايى كارگروه هاى تخصصى 
آستان هاى مقدس و بقاع متبركه ايران 
در چهارمين اجالسيه اعتاب مقدسه 
جهان اسالم به ميزبانى آستان مقدس 

حضرت معصومه(س) خبر داد.
حجت االسالم محمدعلى موحدى  محصل در نشست هم انديشى كارگروه تخصصى 
«امنيتى، حقوقى و خدماتى» كه با حضور نمايندگان اعتاب مقدس و بقاع متبركه ايران 
در تاالر شيخ طوسى بنياد پژوهش هاى اسالمى آستان قدس رضوى برگزار شد، گفت: 
يكى از گام هاى مثبتى كه در جهت نشر معارف اهل بيت(ع) و تعميق باورهاى دينى 
در آستان قدس رضوى برداشته شد، تشكيل اتحاديه(شوراى عالى) آستان هاى مقدس 

و بقاع متبركه است.
وى با بيان اينكه هر كدام از آستان هاى مقدس و بقاع متبركه در ايران، عراق و سوريه 
ظرفيت هاى متفاوت و گوناگون دارند، عنوان كرد: بايد فضايى ايجاد شود تا نمايندگان 
آستان هاى مقدس از هر بخشى بتوانند در كنار يكديگر، تجاربشان را انتقال داده و در 

رشد و شكوفايى بيشتر مجموعه هاى خود نقش آفرين باشند.

معاون امالك و اراضي آستان قدس رضوي خبر داد
اعطاى امضاى نيابتى به مستأجران 

براى امضاى اسناد موقوفه در دفاتر اسناد رسمى
آستان: معاون امالك و اراضي آستان 
قدس رضوي از اعطاى امضاى نيابتى و 
يا ثبت اثر انگشت به مستأجران جهت 
امضاى ســند اجاره رسمى از جانب 

خود در دفاتر اسناد رسمى خبر داد.
غالمرضا رحمتي زاده در اين خصوص 
گفت: پيش از اين در كليه موارد انتقال 
اســناد اجاره، نماينده آستان قدس 

رضوى به عنوان موجر، شخص انتقال دهنده و شخص انتقال گيرنده مى بايست در 
دفاتر اسناد رسمى در زمان معينى حضور مى يافتند و با حضور در دفاتر اسناد رسمى 

ذيل اسناد تنظيمى را امضا مى كردند.
وى افزود: از اين پس جهت رفاه حال مستأجران و كاهش مدت زمان اين فرآيند، در 
مواردى كه صرفاً مســتأجر رسمى آستان قدس رضوى به عنوان ذى نفع نسبت به 
انتقال ملك تحت اختيار خود به شخص ديگرى اقدام كند، آستان قدس رضوى از 
طرف خود به شخص انتقال دهنده (مستأجر رسمى آستان قدس رضوى در سند) 
براى تنظيم ســند در دفترخانه مطابق پيش نويسى كه به تأييد نمايندگان آستان 

قدس رضوى رسيده است نمايندگى مى دهد.
رحمتى زاده با بيان اينكه معاونت امالك و اراضي آستان قدس رضوي حسب 
تنوع مأموريت ها، كاركرد و تعدد مراجعان بنا را بر تسهيل و تسريع امور دارد، 
افزود: پيش از اين، 6 نماينده از طرف آستان قدس رضوى روزانه براى امضاى 
حداقل 100 سند تنظيمى اجاره رسمى به دفاتر اسناد رسمى مشهد مراجعه 
مى كردند در نتيجه امور به كندى انجام مى گرفت كه تصميم اخير به منظور 
روان سازى و تسريع در امور مراجعان گرفته شده است. وى افزود: آنچه مورد 
تأكيد اســت اينكه سردفتران محترم دفاتر اسناد رسمى حسب تكاليف ذاتى 
حين تنظيم ســند رســمى اجاره دقت كنند تا در تنظيم سند جديد مطابق 

اعتبارنامه، حقوق طرف هاى سند رعايت شود.
رحمتى زاده اضافه كرد: بخشى از فرآيندهاى اجرايى حوزه معاونت امالك و اراضى 
آستان قدس رضوى تدوين و در پورتال اين معاونت بارگذارى شده است كه مستأجران 

مى توانند براى بهره بردارى بيشتر به پورتال معاونت امالك و اراضى مراجعه كنند.

خـــبر

تشريفات  و  انتظامات  مدير  آستان    
مبارك  ماه  در  حرم مطهر رضوى گفت: 
سبك  افطارى  بسته  ميليون   3 رمضان 
ميان نمازگزاران حرم مطهر رضوى توزيع 

خواهد شد.
روح اهللا رنجبــر در گفت و گو با خبرنگار 
مــا گفت: اين طرح در طــول ماه مبارك 
رمضان هر شب پس از نماز مغرب و عشا 
اجرا مى شود و بســتههاى افطارى سبك 
در صحن هــاى آزادى، انقالب، جمهورى 
اسالمى، گوهرشاد و رواق  هاى حرم مطهر 

رضوى ميان نمازگزاران توزيع مى شود.
وى در ادامــه تأكيد كرد: در اين طرح هر 
يك از مديريت هاى اماكن متبركه توزيع 
يكى از رواق ها يا صحن ها را برعهده دارند 
و بر حسب نياز و جمعيت حاضر در حرم 
مطهر رضوى اين بسته ها توزيع خواهد شد، 
به طورى كه همه نمازگزاران حرم مطهر 
رضوى افطــار را ميهمان حضرت رضا(ع) 

خواهند بود.
رنجبــر همچنين تصريح كــرد: خادمان 
مديريــت انتظامــات همچــون ديگــر 
مديريت هاى اماكن متبركه آستان قدس 
رضوى در طرح هاى مختلف اطعام رضوى 
حضــور دارند، بــه طورى كــه در طرح 
سفره هاى اكرام رضوى كه روزانه پذيراى 

13هــزار نفــر از مجاوران گرامى اســت، 
ضمن خوشامدگويى، كنترل دعوتنامه هاى 
ميهمانان را بر عهده داشته و براى برقرارى 
نظم مسير تردد آنان را مشخص مى كنند.

مدير انتظامات و تشــريفات آستان قدس 
رضوى تصريح كرد: در ماه مبارك رمضان 
همــه روزه 60 نفر از نيروهاى اين اداره در 
طرح سفره هاى اكرام رضوى همپاى ديگر 
خادمان و خدمتياران به زائران و مجاوران 
حــرم حضرت على بن موســى الرضا(ع) 

خدمت رسانى مى كنند.

 خدمت رسانى روزانه 2500 خادم 
در ماه مبارك رمضان

مدير امور خدمه آستان قدس رضوى هم از 
فعاليت شبانه  روزى 2500 خادم در ايام ماه 

مبارك رمضان خبر داد.
محمد توكلى گفت: در ماه مبارك رمضان 
همــه مديريت هــاى اماكــن متبركه در 
امــر پذيرايى از زائــران در صحن هدايت 
محل برگــزارى طرح اكرام رضوى و ديگر 
صحن ها با همدلــى 2500 نفر از خدام و 
خدمتياران ارائه خدمت مى كنند و هركدام 

از مديريت هــا به تناســب توانمندى ها و 
استعداد نيروى زيرمجموعه خود و امكاناتى 
كه دارند، بخشى از اين كار بزرگ را برعهده 

خواهند داشت.
وى در ادامه تصريــح كرد: در صحن هاى 

مركــزى و رواق هاى حرم 
مســئوليت  رضوى  مطهر 
افطارى  بســته هاى  توزيع 
ســبك بين زائران برعهده 
مديريــت خدمــه اســت 
و  انتظامــات  و مديريــت 
تشريفات با كمك مديريت 
روشــنايى و خدمات فنى 
افطارى  بســته هاى  توزيع 
ســبك را در صحن جامع 
رضوى و رواق هاى خواهران 

برعهده دارند.
توكلى با بيــان اين مطلب 
كه همه خدام و خدمتياران 
مديريت هاى مختلف اماكن 

متبركه در ماه مبارك رمضان به صورت شبانه 
روزى به زائران خدمت خواهند كرد، گفت: 
دربانان و فراشان و ديگر خدام در برنامه  هاى 
ترتيل خوانى كه در حرم مطهر رضوى برگزار 
مى شــود، مســئوليت نظم دهى و استقرار 

ميهمانان را برعهده خواهند داشت.

مدير انتظامات و تشريفات آستان قدس رضوى از توزيع 3 ميليون بسته افطارى سبك در ماه مبارك رمضان خبر داد

 باســالم، اگر خدام امام هشتم(ع) را از نيروهاى نمازگزاران حرم مطهر، ميهمان كرامت رضوى
جوان انتخاب كنيد، بهتر نيست؟

09350002360
 طرح تشــرف ســالمندان و جانبازان به روضه 
منوره، طرح خوبى اســت. لطفاً زمان اين طرح را 

بيشتر كنيد. 
09150000166
 ســالم، لطفاً بــراى ورودى هــاى حرم مطهر 

پاركينگ طبقاتى احداث كنيد.
09150000460
 از اقدام هاى آســتان قدس رضوى براى مسكن 
زوج هاى جوان ممنونم. خداوند به مسئوالن حرم 

مطهر توفيق دهد.
09150008587
 از آستان قدس تقاضامنديم كه از كارت افطارى 
حرم مطهر، سهميه اى را اختصاص به كارگران رفتگر 
شهردارى بدهد، تا آن ها هم ميهمان سفره آقا شوند.
09360000195

قدس: ســال گذشــته بيش از 5 هزار پاكبان 
ميهمان سفره هاى اكرام رضوى بودند. 

 خواهش مى كنم شب هاى احيا بخصوص بيست 
و يكم نماز صبح حرم زود شــروع و تمام شود اگر 
احكام يا مسئله اى هست بعد نماز انجام شود. همه 

نمازگزاران شب را بيدار بوده اند و خسته هستند. 
09150004507

 به مسئوالن بارگاه قدس رضوى عرض مى كنم، 
اساســاً اســامى خاص مانند صحن آزادى و... را 
ترجمه نمى كنند و بايد حتى انگليسى و يا عربى 
آن هــم همان صحن آزادى و... باشــد و نه مثًال 

الصحن الحريه.
09150008863

 وجود مطالب فرهنگى- آموزشــى با موضوع 
حجاب و حق الناس در مســير زائــران الزم و 

ضرورى است.
09900002877

 از توزيع افطارى در مناطق محروم سپاسگزاريم. 
لطفاً براى مدارس ابتدايى و نوجوانان سطح شهر 
مشهد نيز برنامه هايى در اين زمينه داشته باشيد.
09150000551

صداى مردم

مدير انتظامات و 
تشريفات حرم 

مطهر رضوى 
گفت: در ماه 

مبارك رمضان 
3 ميليون بسته 

افطارى سبك ميان 
نمازگزاران حرم 

مطهر رضوى توزيع 
خواهد شد

بــــــــرش

مدير مركــز امور بين الملل 
آســتان قــدس رضــوى از گزارش 
عملكرد اجرايى كارگروه هاى تخصصى 
آستان هاى مقدس و بقاع متبركه ايران 
در چهارمين اجالسيه اعتاب مقدسه 
جهان اسالم به ميزبانى آستان مقدس 

حجت االسالم محمدعلى موحدى  محصل در نشست هم انديشى كارگروه تخصصى 
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مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى خبر داد

عرضه محصوالت 750 توليدكننده در فروشگاه سوغات فرهنگى زائر

خبر

آستان: مديرعامــل انتشارات آســتان قدس رضوى اظهار 
كرد: محصول بيش از 750 توليدكننده داخلى در فروشگاه 

سوغات فرهنگى زائر آستان قدس رضوى عرضه مى شود.
حسين ســعيدى در جلسه كميســيون تخصصى فرهنگى 
آستان قدس رضوى در محل فروشگاه سوغات فرهنگى زائر 
اظهار كرد: در دى ماه ســال 1395 پس از ارائه پيشــنهاد 
از ســوى مؤسسه به نشــر در خصوص توليدســوغات زائر، 
مسئوليت اجراى آن از سوى قائم مقام توليت آستان قدس 

رضوى بر عهده اين مؤسسه قرار گرفت.
وى با اشــاره به اينكه هدف فروشگاه سوغات فرهنگى زائر 
اين اســت كه مجموعه كاالهاى ارائه شده مفاهيم و مبانى 
زيارت داشــته باشــند، بيان كرد: محصــول بيش از 750 
توليدكننده داخلى در فروشگاه سوغات فرهنگى زائر آستان 

قدس رضوى عرضه مى شود.
ســعيدى افزود: بــراى راه اندازى اين فروشــگاه ها بيش از 
2500 نمونه كاال از 500 توليدكننده شناسايى شد و امروز 

توانسته ايم 3000 محصول ارائه كنيم.
وى ادامــه داد: معاونت علمى آســتان قدس رضوى، پيگير 
موضوعات مركز نوآورى سوغات فرهنگى زائر است، بنابراين 
اميدواريم شاهد تحوالت نوينى در بخش سوغات زائر باشيم.
مديرعامل انتشارات آستان قدس رضوى عنوان كرد: كاالهاى 
سوغات فرهنگى زائر رضوى در بخش هاى مختلف شامل كتاب، 
محتواى ديجيتال، آرايه، وســايل عبادى، ديدارى- شنيدارى، 

لوازم كاربردى، سرگرمى و پوشاك توليد و عرضه شده است.

معاون امالك و اراضي آستان 
قدس رضوي از اعطاى امضاى نيابتى و 
يا ثبت اثر انگشت به مستأجران جهت 
امضاى ســند اجاره رسمى از جانب 

غالمرضا رحمتي زاده در اين خصوص 
گفت: پيش از اين در كليه موارد انتقال 
اســناد اجاره، نماينده آستان قدس 



w w w . q u d s o n l i n e . i r
  يكشنبه  30 ارديبهشت 1397  4 رمضان 1439 20 مى 2018  سال سى و يكم  شماره 8689    

اقتصاد روزنامـه صبـح ايـران

حداكثر ضريب تأثيرپذيرى تحريم ها بيش از 30 درصد نيست  فارس: يحيى آل اسحاق با بيان اينكه سه برابر مخارج ارزى درآمد داريم، گفت: دنياى اقتصاد در دست عده معدودى نيست كه با خروج 
آمريكا از برجام لطمه بخوريم. يحيى آل اسحاق در مورد تأثير خروج آمريكا از برجام بر روابط اقتصادى و تجارى ما با ساير كشورها، اظهار داشت: مجموعه تحليلى كه در رابطه با 50 سال گذشته كشورهايى كه تحريم 

شده اند، نشان مى دهد كه حداكثر ضريب تأثيرپذيرى تحريم ها در نقطه اوج بيش از 30 درصد نبوده است. 

e g h t e s a d @ q u d s o n l i n e . i r
آغاز توزيع سود سهام عدالت متأخران

اقتصاد: مشاور سازمان خصوصى سازى 
از توزيع سود ســهام عدالت افرادى كه 
با تاخير شماره شباى خود را به سامانه 
اعالم كرده اند، در آينده نزديك خبر داد 
و گفت: واريز ســود كارمندان به عنوان 

آخرين گروه پايان يافت.
به گزارش مهرجعفر ســبحانى از پايان 
توزيع سود سهام عدالت كارمندان دولت به عنوان آخرين گروه از مشموالن سود 
سهام خبر داد و گفت: سود سهام عدالت با كارمندان دولت تسويه شده است و 
بين اول تا پانزدهم ارديبهشــت ماه تمام مبالغ به حساب آن ها واريز شده است؛ 
البته ممكن است برخى بانك ها با چند روز تأخير، اين سود را به حساب مشتريان 

واريز كرده باشند؛ اما كار واريز سود اين گروه هم به پايان رسيده است.

اشتغال 250 هزار بيكار 
با طرح نوسازى بافت هاى فرسوده

اقتصاد: معاون وزير راه و شهرسازى با 
اعالم برنامه ســاالنه نوسازى 100 هزار 
مسكن در بافت هاى فرسوده و ناكارآمد 
شهرى، گفت: ساالنه 250 هزار فرصت 
شــغلى در طــرح نوســازى بافت هاى 

فرسوده ايجاد مى شود.
هوشنگ عشايرى در گفت وگو با تسنيم 
در پاســخ به اين پرســش كه برنامه بازآفرينى شــهرى چه ميزان اشتغال زايى 
ايجاد مى كند، اظهار كرد: قرار اســت بر اســاس طرح بازآفرينى شهرى،  ساالنه 
100 هزار واحد در بافت هاى فرســوده و ناكارآمد شهرى ساخته شود.وى بيان 
كرد: اشتغال زايى مستقيم و غيرمستقيم ساخت و ساز در اين بافت ها بر اساس 
فرمول هاى اقتصادى، هر واحد مســكونى با ميانگين 70 تا 80 مترمربع موجب 

ايجاد اشتغال 2/5 نفر مى شود.
مديرعامل شركت بازآفرينى شهرى ايران تصريح كرد: با توجه به اين كه 100 هزار 
واحد در سال توليد مى شود،  بنابراين ساالنه 250 هزار شغل ايجاد مى شود و اين 

برنامه ارتباط مستقيمى با اشتغال زايى در كشور دارد.

احتكار خودرو امروز توسط خودروسازان بررسى مى شود
خانه ملت: سخنگوى كميسيون صنايع 
و معادن مجلس از بررسى وضعيت بازار 
فروش خودروهاى توليد داخل با حضور 
خودروسازان در نشست امروزكميسيون 
متبوعش خبرداد. سعيد باستانى افزود: 
مباحثــى در خصــوص نــوع بازرگانى 
شــركت هاى خودروساز وجود دارد و بر 
اســاس برخى اخبار تعدادى خودرو توسط خودروسازان توليد شده و نگهدارى 
مى شــود تا افزايش قيمت داشته باشند سپس به فروش برسانند كه اين مسئله 
نيز بررسى مى شود. وى با اشاره به اينكه قيمت خودروهاى زير 45 ميليون تومان 
توسط شوراى رقابت تعيين مى  شــوند و قيمت خودروهاى بيش از 45ميليون 
تومان توســط بازار مشخص مى شــود، ادامه داد: هدف نشست امروزعمدتاً در 

خصوص بررسى قيمت خودروهاى زير 45 ميليون تومان است.

معاون وزير كار: 30 هزار طرح سرمايه گذارى 
كارآفرينى نهايى شد

 اقتصاد:معاون توســعه كارآفرينى و اشتغال وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعى 
گفت: از 200 هزار طرح ســرمايه گذارى ارائه شده از سوى كارآفرينان، 30 هزار 

طرح در كميته هاى فنى و بانك هاى عامل نهايى شد.
عيسى منصورى در گفت و گو با ايرنا افزود: بانك ها 12 هزار ميليارد ريال اعتبار 

براى اين طرح هاى كارآفرينى تصويب كرده اند كه در فرآيند پرداخت قرار دارد.
اسحاق جهانگيرى رئيس ســتاد فرماندهى اقتصاد مقاومتى تيرماه پارسال در 
ابالغيه اى به همه دســتگاه هاى اجرايى، تصويب نامه ســتاد فرماندهى اقتصاد 
مقاومتى با عنوان «برنامه اشــتغال فراگير در ســال 1396» را با هدف افزايش 

جمعيت شاغل كشور به ميزان 970 هزار نفر ابالغ كرد.

راه اندازى سامانه امور مشتركان گاز 
اقتصاد: مدير فناورى اطالعات شــركت ملى گاز، از راه اندازى پورتال ســامگ 
(سامانه امور مشتركان شركت ملى گاز) تا سه ماه آينده با هدف كاهش مراجعات 

حضورى مشتركان خبر داد.

طرح «بازارسازى» محصوالت كشاورزان روستايى آغاز شد
اجتماعى  ورفاه  تعاون،كار  اقتصاد:وزير 
با اشــاره به آغاز طرح «كشــت مبتنى 
بر ســفارش» براى اتصــال محصوالت 
كشــاورزى،از پوشــش بيمــه اى تمام 
مشاغل روســتايى براى بهره مندى از 
بيمه بازنشســتگى روستاييان و عشاير 

خبر داد.
على ربيعى در جريان بازديد از يك شركت توليد زعفران در استان خراسان رضوى 
و انعقاد قرارداد خريد زعفران توليدى كشاورزان گفت: هدف ما در طرح اشتغال 
روستايى حفظ شغل در روستاها، اقتصادى كردن زندگى روستايى و رفع معيشت 

روستانشينان است.

اجاره بهاى مسكن حداكثر 
در حد تورم افزايش مى يابد

اقتصاد: مديركل دفتربرنامه ريزى و اقتصاد مسكن وزارت راه و شهرسازى گفت: 
به نظر مى رسد امسال در بخش اجاره بها كمى با افزايش قيمت ها مواجه باشيم و 

اين افزايش در حد نرخ تورم است.
به گزارش مهر، على چگينى در پاســخ به پرسشى درباره افزايش قيمت مسكن 
گفت: بازار مسكن روند ماليمى را طى مى كند؛ با اين حال رشد معامالت مسكن 

كه در سال گذشته روند پرشتابى داشت در سال جارى ماليم تر خواهد شد.

ويترين خبر 

واكنش

توزيع سود سهام عدالت كارمندان دولت به عنوان آخرين گروه از مشموالن سود 

در پاســخ به اين پرســش كه برنامه بازآفرينى شــهرى چه ميزان اشتغال زايى 

على ربيعى در جريان بازديد از يك شركت توليد زعفران در استان خراسان رضوى 

 اقتصاد/   موافقت نامه ترجيحات تجارى 
ايران با كشورهاى عضو اتحاديه اقتصادى 
اوراسيا، با حضور وزير صنعت كشورمان در 

آستانه قزاقستان به امضا رسيد. 
اين توافقنامه توسط محمد شريعتمدارى 
«وزير صنعت، معدن و تجارت كشورمان» 
تيگران سركيســيان «رئيس كميسيون 
اقتصادى اوراسيا»، واسيلى ماتيوشفسكى 
«معــاون اول نخســت وزير بــالروس»، 
تيگــران آوينيان «معاون نخســت وزير 
ارمنستان»، عســكر مامين «معاون اول 
نخســت وزيــر قزاقســتان»، زميربيك 
عسكروف «معاون نخست وزير قزاقستان» 
و ديميترى كوزاك «معاون نخست وزير 

روسيه» به امضا رسيد.
اتحاديه اقتصادى اوراســيا از سال 2015 
كار خود را با عضويت روســيه، قزاقستان 
و بالروس آغاز كــرده و با هدف تضمين 
حمــل و نقل آزاد محصــوالت، خدمات، 
ســرمايه و نيروى كار ميان كشــورهاى 
عضو راه اندازى شده است. 
ارمنستان و قرقيزستان نيز 
پس از مدت كوتاهى به اين 
اتحاديه پيوستند و در سال 
2016 ويتنام به نخســتين 
كشــور فرامنطقه اى تبديل 
شــد كه عضو اين اتحاديه 
شــد. بيش از 40 كشور و 
سازمان بين المللى از جمله 
همچنين  و  اندونزى  چين، 
التين  آمريكاى  كشورهاى 
براى فعاليــت در چارچوب 
اين اتحاديــه اعالم آمادگى 
اتحاديــه  ايــن  كرده انــد. 
جنوبى،  كــره  با  همچنين 
مصر و هند مذاكراتى براى 

عضويت و همكارى داشته است.

 جزئيات اين توافقنامه 
تيگــران سرگســيان، رئيــس هيئــت 
اين  در  اوراســيا  اقتصادى  كميســيون 
بــاره گفت: فعًال توافقنامه موقت به امضا 
رسيده است، اما در طول سه سال آينده 
كشورها بايد به يك توافق جامع برسند. 
در توافق نهايى براى طيف گســترده اى 
از كاالهــاى وارداتى، كاهــش يا حذف 
عوارض گمركى در نظر گرفته شده است.
وى افــزود: بالفاصله پس از اين موافقت 
نامه، طرفيــن مى توانند در پرداخت هاى 
گمركى وارداتى صرفه جويى كنند. اين 
فهرســت براى اتحاديه اقتصادى اوراسيا 
شامل گوشــت و محصوالت چربى، انواع 
خاصى از شيرينى و شكالت، محصوالت 
الكترونيكى و  انواع تجهيزات  آرايشــى، 
مكانيكى اســت و ايران مزاياى تعرفه اى 
را براى ليســت گسترده اى از محصوالت 
غذايى، ســبزيجات، ميوه هــا، ميوه هاى 
خشك و مواد ساختمانى دريافت خواهد 

كرد.
وى تصريح كــرد: ميزان نــرخ عوارض 
واردات ايران بــراى كاالهاى صنعتى به 
طور متوســط 7 درصد كاهش مى يابد و 
براى كشورهاى اتحاديه 3/5 درصد، براى 
كاالهاى كشــاورزى ايران به ميزان 19 
درصد و براى اتحاديه اقتصادى اوراســيا 

5 درصد كاهش مى يابد.
«تيمــور  قزاقســتان  اقتصــاد  وزيــر 
ســليمانوف» نيز در اين خصوص گفت: 
ظرفيت بازار ايران براى محصوالت مورد 
عالقه صادراتى قزاقستان 8 ميليارد دالر 
اســت و در حال حاضــر حجم مبادالت 
تجارى اتحاديه اقتصادى اورآسيا با ايران 

2/7 ميليارد دالر برآورد مى شود.
همچنين معاون اول نخست وزير بالروس 
در جريان مراسم امضاى سند توافقنامه 
موقت منطقــه آزاد تجارى تصريح كرد: 
اين توافقنامه موقت منطقه آزاد تجارى 

كه ديــروز در آســتانه ميــان اتحاديه 
اقتصادى اوراســيا و ايران امضا شــد، به 
تحقق راهبــرد صادراتى بالروس كمك 

خواهد كرد.
واسيلى ماتيوشفسكى افزود: اولين تجربه 
ايجــاد روابط چندجانبه بــا ايران داراى 
چشم انداز بسيار خوبى است. ما به نتايج 

متقابل خيلى خوبى دست يافتيم.
به گفته وى، تجارت بين بالروس و ايران 
از ســال 1993 به صورت فعال در حال 
توســعه و رشد اســت. حجم معامالت 
دوجانبــه بين بالروس و ايران در ســال 
2017 سه برابر شده است. در سه ماهه 
اول سال 2018 نيز پويايى بسيار مثبتى 
ديده مى شود. عالوه بر همكارى تجارى 
و اقتصادى، همكارى هاى سرمايه گذارى 
ميان دو كشــور در حال توســعه است. 
بالروس در صنعت ماشــين سازى ايران 
سرمايه گذارى مى كند و ايران تعدادى از 
پروژه هاى بزرگ در حوزه لجستيك را در 

بالروس اجرا مى كند.
توافقنامــه تجــارت ترجيحى ايــران با 
كشور هاى عضو اتحاديه اقتصادى اوراسيا 
درحالى به امضاى ايران و چند كشــور 
ياد شده رســيد كه به گفته كارشناسان 
اقتصــادى، در حالــى كــه آمريكايى ها 
و اروپايى هــا در برجــام تا حــد زيادى 
ايران به  كارشــكنى كرده اند، رويكــرد 
ســمت تجارت با كشــورهاى آســياى 
ميانه و اوراســيا مى توانــد در نهايت با 
اعمال سياست هايى مانند اعمال تعرفه 
ترجيحى بــراى ايجاد موازنــه تجارى، 
تحريم ها را خنثى كرده و درى جديد به 
سوى اقتصاد ايران بگشايد. ظرفيتى كه 
به گفته كارشناسان حوزه اقتصاد، اين بار 

نبايد از دست برود.

 رعايت اصل تجارت بدون خسارت
هم اكنون در اين قرارداد موارد متعددى 
براى «تجارت بدون خسارت» و همچنين 
وارداتى،  از كاالهاى  طيف گســترده اى 
كاهش يا حــذف عــوارض گمركى در 
نظر گرفته شــده است كه بالفاصله پس 
از اين موافقت نامــه، طرفين مى توانند 
در پرداخت هــاى گمركى وارداتى صرفه 
جويــى كنند. بــر همين اســاس اين 
فهرســت براى اتحاديه اقتصادى اوراسيا 
شامل گوشــت و محصوالت چربى، انواع 
خاصى از شيرينى و شكالت، محصوالت 
الكترونيكى و  انواع تجهيزات  آرايشــى، 
مكانيكى اســت و ايران مزاياى تعرفه اى 
را براى ليســت گسترده اى از محصوالت 
غذايى، ســبزيجات، ميوه ها، ميوه هاى 
خشك و مواد ساختمانى دريافت خواهد 
كرد. در اين قــرارداد ميزان نرخ عوارض 
واردات ايران بــراى كاالهاى صنعتى به 
طور متوســط 7 درصد كاهش مى يابد و 
براى كشورهاى اتحاديه 3/5 درصد، براى 
كاالهاى كشــاورزى ايران به ميزان 19 

درصد و براى اتحاديه اقتصادى اوراســيا 
5 درصد كاهش مى يابد.

اين در حالى است كه بر اساس آمارها به 
تنهايى ظرفيت بازار ايران براى محصوالت 
مورد عالقه صادراتى قزاقستان 8 ميليارد 
دالر است و در حال حاضر حجم مبادالت 
تجارى اتحاديه اقتصادى اوراسيا با ايران 

2/7 ميليارد دالر برآورد مى شود.

 حصار تحريم ديگر معنايى ندارد
در اين زمينه يكى از 
اقتصادى  كارشناسان 
با بيــان اينكه در اين 
قرارداد ايران مى تواند 
مرز  هم  كشورهاى  با 
خود مبادالت تجارى گسترده اى داشته 
باشــد و حصــار تحريم ديگــر معنايى 
ندارد، به پيامدهاى مثبــت اين قرارداد 
اشــاره كرد و اظهارداشت: اين قرارداد با 
كشورهاى اوراســيا مزيت هاى مختلفى 
دارد از جمله اينكه احتمال دارد اروپا نيز 
در بحث برجام با آمريكا همراهى كند به 
عبارتى بيشــتر كشورهاى اروپايى تحت 
نفوذ آمريكا هســتند كه در اين صورت 
اين قرارداد چون بــدون دخالت اروپا و 
آمريكا اســت، مى تواند مفيد باشد. سيد 
كاظم دوســت حســينى با بيان اينكه 
عموماً اين قراردادهاى منطقه اى تجارى 
مطلوب ايران و كشورهاى همسايه است، 
خاطرنشان كرد: البته موارد اين تجارت 
ترجيحــى و تعرفه اى مانند معافيت هاى 
مالياتى و تسهيل واردات و صادرات بايد 
مشخص شود. عضو سابق اتاق بازرگانى 
تهران، افزود: مهم ترين مسئله اى كه بايد 
در قرارداد مذكور تكميل و اعمال شــود 
اين است كه بازار تهاترى ومبادله اى كاال 
با اين كشــورها ايجاد كنيم و به عبارتى 
مبادالت با پول هاى محلى و يا يك پول 
واحد شكل بگيرد. البته مى توانيم در اين 
زمينه به دليل تهاتر كاال، پول را به نوعى 
از چرخه مبادالت كنــار بگذاريم و بازار 
دادوســتد كاال به صورت مبادله اى انجام 

شود. 
وى امضاى اين قرارداد تجارى را بهترين 
اقدام براى مقابله بــا تحريم هاى آمريكا 
دانست و گفت: از ســويى با امضاى اين 
قرارداد چند جانبه، اقتصاد كشــورهاى 
عضو اين پيمان تجارى توسعه بيشترى 
پيــدا خواهد كــرد و تحريم هــاى پولى 
وبانكــى وجغرافيايى ديگر معنــا ندارد 
چرا كه ايران با اغلب اين كشــورها مرز 
مشترك دارد كه مشمول تحريم نخواهند 
شد و مبادالت تجارى براحتى از مرزهاى 
كشورهاى عضو اين قرارداد انجام مى شود. 
اين كارشناس اقتصادى با اشاره به اينكه 
چنين قراردادهايى موجب مى شــود كه 
تحريم نشــدنى باشــيم، ادامه داد: البته 
موضوعــى كه بايد به آن دقت كرد بحث 
تجارت ترجيحى با تركيه و زيان گسترده 

توليدكنندگان داخلى از اين مســئله بود 
به طورى كــه در يك مقطع اين تجارت 
يك طرفه شد و كاالهاى ساخت تركيه به 

صورت گسترده وارد ايران شدند. 
دوســت حسينى خاطرنشــان كرد: اين 
قرارداد بايد به گونه اى تنظيم شود كه اول 
كاالهايى كه مشــابه آن در داخل كشور 
ساخته مى شــود، وارد نشود و در مرحله 
بعد واردات كاالهاى سرمايه اى بيشتر از 

كاالهاى مصرفى مورد توجه قرار بگيرد. 
وى افــزود: اين موضوع در حالى اســت 
كه هنوز بســيارى از كاالهايــى كه در 
داخل توليد مى شــوند مشــابه خارجى 
آن به كشــور وارد مى شــود وحتى اين 
كاالهــا شناســايى و واردات آن ممنوع 
نشــده اســت كه اين، موازنــه بازرگانى 
وتــراز تجارى ايــران را در بحث تجارت 
ترجيحى دچار مشكالت جدى مى كند. 

 قراردادهاى منطقه اى
 به نفع ايران است

دبير كل خانه اقتصاد 
ايران هم با بيان اينكه 
انعقاد ايــن قراردادها 
بــه نفع ايران اســت 
گفــت: زمانــى كــه 
طرف هــاى تجارى ما از قبيــل اتحاديه 
اقتصادى اوراســيا، چين، روسيه و ساير 
ايران  اقتصادى  منافع  كشورهاى منطقه 
را تأمين كنند كنار زدن برجام توســط 
آمريكا و اروپــا معنايى ندارد. مســعود 
دانشــمند با بيان اينكه بايد در اين گونه 
قراردادهــا مراقــب بود تا به سرنوشــت 
تجارت ترجيحى با تركيه دچار نشــويم، 
افــزود: ايــران مى تواند با امضــاى اين 
گونه قراردادهــاى منطقه اى و همچنين 
امضاى توافق با اعضاى«آســه آن»، فضا 
را براى تعامل و تبــادالت تجارى با اين 
كشــورها فراهم كند كه به تبع در اينجا 
تحريم هاى آمريكا نيز بى اثر خواهد شد. 
وى اظهارداشت: اين گونه قراردادها بايد 
به گونه اى باشــد تا ضمن رعايت موازنه 
تجارى بين كشــورهاى طــرف قرارداد، 
زيانى هــم از تبادالت كااليــى متوجه 

توليدات داخلى اين كشورها نشود.
به گفته كارشناسان اقتصادى اين قرارداد 
رهــاورد زيادى براى اقتصــاد ايران دارد 
والبته ممكن اســت تجربــه تلخ قرارداد 
ترجيحــى بــا تركيــه هم تكرار شــود 
وتوليدكنندگان داخلى از اين مسئله زيان 
ببينند كه ارزيابى وتعييــن ارقام تعرفه 
وارداتى از ســوى همه كشــورهاى عضو 
اين پيمان بر كاالهاى مختلف، مى تواند 

راهگشا باشد.
البته در مجموع اين قرارداد به نفع ايران 
وســدى در برابر تحريم هاى آمريكاست 
بويــژه اينكه ايــران و اتحاديه اقتصادى 
اوراسيا موافقت نامه موقت ايجاد محدوده 

آزاد تجارى را پيش رو دارند. 

كارشناسان با تأييد توافقنامه نسبت به تكرار تجربه تجارت ترجيحى با تركيه هشدار دادند

دور زدن تحريم آمـريكا  با  توافق  اوراسيا رونق كسب و كار
در گروى اصالح قانون چك

يكى از شــاخصه هاى رفع مشــكالت فضاى 
كســب و كار، افزايش مبادالت تجارى درون 
يك اقتصاد اســت. در شرايطى كه بنگاه هاى 
اقتصادى با مشــكل كمبود نقدينگى رو به رو 
هستند، تسهيل شرايط براى مبادله متكى بر 
درآمد هاى آينده راهبردى مناسب براى خروج 
از بحران كمبود  نقديگى است. بنابر اين يكى از 
نيازهاى امروز در مبادالت تجارى، خريد نسيه 
و مدت دار است كه نقش غير قابل انكارى در 
بهبود فضاى كسب و كار و توليد اشتغال دارد. 
در وضعيت فعلى كشور ما، چك پر كاربردترين  
ابزارى است كه امكان معامالت مدت دار را براى 
آحاد اقتصادى فراهم مى آورد و نقش كاركردى 
در بهبــود فضاى كســب و كار كشــور دارد. 
برخالف نقش راهبــردى چك، طبق گزارش 
«موانع كســب وكار » مركــز پژوهش هاى 
مجلس در بهار ســال 95 برگشت چك هاى 
مشتريان و همكاران به عنوان پنجمين مانع 
كســب و كار از نظر توليد كننــدگان تلقى 
مى شود. در اين گزارش مشكالت كسب و كار 
بيش از 260 تشكل و سنديكاى توليدى مورد 

بررسى قرار گرفته است.
در يك ســال گذشــته، طبق آمارهاى بانك 
مركزى بيش از 17 ميليون برگه چك معادل 
14/5 درصد از كل چك هاى صادره برگشت 
خورده اســت كه بيانگر ضعــف هاى جدى  
ساختار اجرايى و قانونى چك است. تعداد باالى 
چك هاى برگشتى، ريسك معامالت مدتدار با 
چك را افزايش و حجم مبادالت تجارى با چك 
را كاهش داده  و در نتيجه كاركرد اصلى چك  
در بهبود فضاى كســب و كار را دچار خدشه 
كرده اســت. در چنين شــرايطى مى توان از 
طريق طراحى سامانه محور شدن صدور چك 
و ارزيابــى  اعتبارصادر كننده چك، گام هاى 
مهمى براى اعتباردهى به چك در ميان فعاالن 

اقتصادى برداشت.
اسفند ماه سال گذشــته، طرح اصالح قانون 
چك در كميسيون حقوقى و قضايى مجلس 
توسط نمايندگان به تصويب رسيد و در صف 
رســيدن به صحن علنى روزشمارى مى كند. 
تصويــب اين قانون مى توانــد گام مهمى در 
حمايــت از كاالى ايرانى در عرصه سياســت 

گذارى باشد. 
ســال 1397 با عنوان سال «حمايت از كاالى 
ايرانى» انتخاب شده اســت. ذات نام گذارى 
ســال ها ســوق دادن ذهن و عمل آحاد يك 
جامعــه از مــردم كوچه بازار تا مســئوالن و 
سياست گذاران به اولويت سال است. متأسفانه 
در گذشته بيش از آنكه جنبه سياست گذارى 
مدنظر باشد، جنبه شــعارزدگى مورد توجه 
مســئوالن بوده است. شعار امسال به درستى 
بهبود معيشت مردم و درون زا كردن اقتصاد 

را هدف خود قرار داده است. 
سياست گذارى و رفع موانع موجود در جهت 
تحقــق حمايــت از كاالى ايرانى اصلى ترين 
وظيفه مسئوالن بخصوص نمايندگان مجلس 
اســت. زير بناى سياســت گــذارى كارامد، 
شناخت صحيح از مسائل فضاى كسب و كار 
اســت تا به واســطه حل اين مسائل، مصرف 
كنندگان و توليد كننــدگان به عنوان دو بال 
شكوفايى توليد ملى نقش خود را به درستى در 

فضاى اقتصاد ايران ايفا كنند. 

رويكرد معكوس بورس و طال
اقتصــاد: در آخرين شــنبه ارديبهشــت 
ماه،اگرچه قيمت ها در بازار روند كاهشــى 

داشت،اما شاخص بورس مثبت شد.
به گــزارش خبرآنالين، در بــازار معامالت 
ديروز، شــاخص بــورس اوراق بهادار تهران 
با 162 واحــد افزايش بــه 95103  واحد 
رسيد. اگرچه به گفته تحليلگران بازار، مثبت 
شدن شاخص بورس ناشى از نوسان مثبت 
شركت هاى صادراتى فعال در بورس است،اما 
آن ها معتقدند اين افزايش ناشى از قيمت ارز 
است. در بازار طال اما قيمت ها كاهشى بود. 
هرگرم طــالى 18 عيار در باالترين افزايش 
185 هــزار و 460 تومان بود و در كمترين 

ميزان 183 هزار و 310 تومان معامله شد.

زنگنه:پيام اروپا حفاظت 
از برجام است

صداوسيما:  ميگل آرياس كانيته كميسيونر 
انرژى اتحاديه اروپا در رأس هيئتى از اتحاديه 

اروپا به ايران سفر كرد.
بيــژن زنگنه وزير نفت در ايــن باره  گفت: 
هيئت اروپايى، پيام مشخص اتحاديه اروپا را 
در حفاظت از برجام و اراده سياسى كه سران 
اين اتحاديه در صوفيه بلغارستان ابراز كردند، 

به ما رساندند.

يادداشت
امين نقابى - كارشناس اقتصادى

ذره بين

شتاب زده وارد بازار مسكن نشويد 
صداوسيما:رئيس  اتحاديه صنف مشاوران امالك گفت: مردم 

در خريد مسكن صبور باشند بازار به آرامش مى رسد.
مصطفى قلى خســروى با اشــاره به وضعيت بازار مسكن در 
دو ماه اخير، اظهار داشــت: در هر بــازارى بعد از حركت ها 
وتنش هاى اقتصادى، عده اى سودجو اقدام به افزايش قيمت 

مى كنند تا از اين فرصت نهايت استفاده را ببرند.
وى افزود: مردم بايد منتظر بمانند تا آرامش به بازار برگردد و 

سرمايه داران از اين فرصت سود نبرند.

كارت اعتبارى خريد براى كارگران بدون 
ضمانت بانكى

اقتصاد:وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعى با اشــاره به اجراى 
طــرح اعطاى كارت اعتبارى خريد بــراى كارگران گفت: به 
دنبال روشــى بــراى تضمين بازپرداخت اين تســهيالت به 

كارگران بدون ضمانت بانكى هستيم.

على ربيعى در گفت و گو با مهر، درباره سياست هاى حمايتى 
افزايش قدرت خريد كارگران اظهار داشــت: پيش از هر چيز 
اولويت نخســت ما در دولت اين است كه آثار ارز بر زندگى 

مردم را كاهش دهيم كه اين اقدام در دستور كار قرار دارد.
وى با بيان اينكــه يكى از راهكارهــاى تضمين بازپرداخت 
تســهيالت كارت اعتبارى براى كارگــران، مى تواند تضمين 
از ســوى كارفرمايان باشــد، ادامه داد: سعى ما بر اين است 
تا نرخ سود بازپرداخت اين تســهيالت براى كارگران بسيار 

پايين باشد.

سهميه ارز رانندگان بين المللى مشخص شد
فارس: براساس بخشنامه بانك مركزى، رانندگان بين المللى 
به نــرخ روز اعالمى از ســوى بانك مركزى و با احتســاب 
كارمزدهاى متعلقه 350 تا 4500 يورو ارز دريافت مى كنند.

41 درصد كارمندان دولتى زن هستند
فارس: مركز آمار ايران اعالم كرد ســال 1380، 69 درصد 

كارمندان دولت مرد و 31 درصد زن بوده اند كه اين نســبت 
سال 95 به 59 درصد مرد و 41 درصد زن تغيير يافته است.

بارش هاى ايران 
به 157/6 ميلى متر رسيد

تسنيم:ميزان بارش هاى ثبت شده از ابتداى سال آبى جارى 
تا عصر روز بيســت و هفتم ارديبهشت به 157/6 ميلى متر 
رســيد كه در مقايسه با مدت مشــابه سال گذشته كاهشى 

29/9 درصدى داشته است.
بر اساس آمار رسمى دفتر مطالعات پايه آب شركت مديريت 
منابع آب ايران، مجموع بارش هاى كشور از ابتداى سال آبى 
جارى (ابتداى مهر 96) تا ساعت 18:30 روز بيست و هفتم 

ارديبهشت به 157/6 ميلى متر رسيد.
ثبت 157/6 ميلى متر بارش در سال جارى در حالى است كه 
مقدار بارش ها در مدت مشــابه سال گذشته 224/9 ميلى متر 
ثبت شــده كه مقايسه اين دو رقم، نشان دهنده كاهش 29/9 

درصدى بارش ها در سال جارى است.

اين قرارداد بايد به 
گونه اى تنظيم شود 
كه اول كاالهايى 
كه مشابه آن در 
داخل كشور ساخته 
مى شود، وارد نشود و 
در مرحله بعد واردات 
كاالهاى سرمايه اى 
بيشتر از كاالهاى 
مصرفى مورد توجه 
قرار بگيرد 

بــــــــرش

موضع دو پهلوى چينى ها
اقتصاد: يك مقام ارشد شركت ملى نفت ايران اين هفته با خريداران چينى ديدار 
كرده و از آن ها خواسته است تا پس از آغاز تحريم هاى آمريكا خريد نفت خود از 
تهران را ادامه دهند، اما وى نتوانســته تضمين هاى الزم را در اين باره از چينى ها 
اخذ نمايد. به گزارش افكارنيوز، ســه منبع آگاه گفتند، سعيد خوشرو، مدير امور 
بين المللى شركت ملى نفت ايران ديدار هاى جداگانه اى در پكن با مديران ارشد 
واحد تجارى شركت سينوپك و شركت ژو هاى ژنرونگ داشته است ضمن بحث 
در مورد مســائل مربوط به عرضه نفت، از خريداران چينى بابت تداوم خريد خود 
تضمين بگيرد.خوشرو به همراه محمد جواد ظريف، وزير امور خارجه ايران به پكن 
سفر كرده بود. يك منبع آگاه از محتواى اين جلسات گفت: «در اين نشست، آقاى 
خوشرو پيام آقاى ظريف مبنى بر اينكه تهران اميدوار است چين سطح واردات نفت 

خود را حفظ كند ابالغ كرد.»
چين، بزرگ ترين خريدار نفت جهان، در سه ماهه نخست سال جارى ميالدى به 
طور متوسط حدود 655 هزار بشكه نفت از ايران خريدارى كرد كه معادل بيش از 

يك چهارم كل صادرات نفت ايران بوده است.
مديران شركت هاى چينى در اين ديدار ها به صورت قاطع به تداوم خريد نفت از 
ايران در ســطح فعلى متعهد نشده اند، اما گفته اند كه آن ها به عنوان شركت هاى 

نفتى دولتى، از خواست هاى دولت چين تبعيت خواهند كرد. 
يك منبع ديگر گفت، شــركت هاى چينى «به صورت مشــترك ابراز اميدوارى 
كرده اند كه سطح خريد خود را حفظ كنند»، اما شركت ها همچنان در حال ارزيابى 

تأثيرات احتمالى تحريم هاى جديد آمريكا هستند.

خبر
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روزنامـه صبـح ايـرانجامعه

2 هفته؛ پيشــنهاد اوليه براى طرح تعطيلى زمســتانى مدارس  مهر: سيدمحمد بطحايى، وزير آموزش و پرورش مى گويد با ميراث فرهنگى و ساير سازمان ها توافقاتى را براى طرح تعطيلى 
زمستانى مدارس انجام داده است. وى افزود: در صورت دو هفته تعطيالت در زمستان بايد مدارس يك هفته زودتر شروع شوند، همچنين پايان مدارس با يك هفته تأخير همراه است و دانش آموزان 

بايد هفته اول خرداد در كالس حاضر شوند. بطحايى در خصوص برگزارى كالس هاى مناطق گرمسيرى در خرداد گفت: در صورت تعطيلى دو هفته در زمستان، چاره اى جز ادامه مدارس نيست.
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رئيس فراكسيون زنان مجلس شوراى اسالمى:
سياست هاى ابالغى جمعيت كامال اجرايى نشده است

فارس: رئيس فراكســيون زنان مجلس شوراى اســالمى گفت: سياست هاى 
جمعيتى كه 4 ســال از ابالغ آن مى گذرد سياست هاى بسيار خوب و جامعى 
اســت كه اگر اجرايى مى شــد اثرات بسيار خوبى داشــت. پروانه مافى رئيس 
فراكسيون خانواده مجلس شوراى اسالمى در هشتصد و نوزدهمين جلسه شوراى 
فرهنگــى اجتماعى زنان و خانواده كه با موضوع جمعيت در دبيرخانه شــوراى 
عالى انقالب فرهنگى برگزار شــد، اظهار كرد: براى حمايت از زوج هاى جوان، 
توانمندسازى جوانان تازه ازدواج كرده و افزايش ازدواج چه كرده ايم؟  مافى اضافه 
كرد: ما چهار ماه است كه فراكسيون خانواده را در مجلس راه اندازى كرده ايم زيرا 
فراكسيون زنان نمى توانست به دليل حجم باالى كار در حوزه زنان، مسائل حوزه 
خانواده را پيش ببرد و به دنبال كار پايه اى و ريشه اى در حوزه خانواده هستيم. 
رئيس فراكســيون خانواده گفت: سال 84 قانون خوبى در حوزه تسهيل ازدواج 
جوانان در مجلس تصويب شد كه قانون بسيار خوبى است اما اجرايى نشده است، 

ما بايد پيگير و مطالبه گر اجراى اين قوانين براى تسهيل ازدواج جوانان باشيم. 

در راستاى مجازات هاى جايگزين حبس صورت گرفت
محكوميت يك پزشك 

به ويزيت رايگان 100 بيمار يتيم و بدسرپرست
فارس: يك قاضى، پزشك متخلفى را 
كه به دليل بى احتياطــى در رانندگى 
منجر به ايراد صدمه بدنى غيرعمد شده 
بود، به جاى ســه ماه حبس به ويزيت 
رايگان 100 بيمار يتيم و بدسرپرســت 
محكوم كرد. محمدرضا عموزاد خليلى با 
بيان اينكه استفاده از مجازات جايگزين 

به نفع مجرم، جامعه و خانواده متهم است، افزود: سال گذشته از 2000 پرونده اى 
كه مورد رسيدگى قرار دادم در بيش از 200 پرونده اقدام به صدور حكم جايگزين 
حبس كردم.  عموزادخليلى ادامه داد: براى مثال فردى كه فرزند دانشجو و دختر 
دم بخت داشت اقدام به حفارى چاه غيرمجاز كرده بود، اگر ما به اين فرد حكم 
حبس مى داديم، قطعاً وضعيت اقتصادى اش بدتر مى شد، به همين دليل وى را به 

كاشت نهال و خريد كتاب با محوريت دفاع مقدس محكوم كرديم.
وى تصريح كرد: سال گذشته 20 هكتار از اراضى ملى توسط مجرمان نهال كارى 
شــد و در همين راستا شاهد كاهش 30 درصدى جمعيت كيفرى و كاهش 25 

درصدى جرم و مجازات در شهرستان گاليكش بوديم.

رئيس انستيتو تحقيقات تغذيه اى و صنايع غذايى خبر داد
آغاز پايش سبد غذايى خانوارهاى ايرانى 

ايسنا: رئيــس انستيتو تحقيقات تغذيه اى و صنايع غذايى كشور ضمن تشريح 
برنامه هاى غذايى اين مركز در سال جارى، گفت: بررسى سبد غذايى خانوارهاى 
ايرانى در ســال 97 آغاز شده و در سراسر كشــور انجام مى شود. دكتر هدايت 
حســينى گفت: يكى از مهم ترين برنامه هاى انستيتو تحقيقات تغذيه و صنايع 
غذايى كشور در سال جديد پايش عوامل خطر تغذيه اى در مواد غذايى صنعتى 
و صنفى اســت. بر اين اساس عوامل خطر تغذيه اى، پنج ريسك فاكتور و عامل 
خطر شامل نمك، شكر، چربى و اسيدهاى چرب ترانس و اشباع را در مواد غذايى 
صنعتى و صنفى در سراســر كشــور مورد ارزيابى قرار داده و اين اطالعات را به 
سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت ارسال مى كنيم تا در سياست گذارى ها مورد 
اســتفاده قرار گيرد. وى گفت: برنامه ديگرى كه در انستيتو تحقيقات تغذيه اى 
تدوين شده و بسيار مهم است، تعيين سبد غذايى مردم ايران است. تعيين مواد 
غذايى مردم از نظر كمى و پاسخ به اينكه آيا مردم به اندازه كافى پروتئين، انرژى، 
ويتاميــن و... دريافت مى كنند، از اهداف اين برنامه و از مســائل مهم در حوزه 
سالمت است. بر اين اساس بررسى سبد غذايى خانوارهاى ايرانى در سال 97 آغاز 

شده و در كشور انجام مى شود.

دبيركل شوراى عالى آموزش و پرورش:
بساط كنكور بايد تا سال 99 جمع شود 

رئيس مركز سنجش آموزش و پرورش:
قانونى به اسم حذف كنكور در كشور نداريم

جامعه: دبيركل شــوراى عالى آموزش 
و پرورش مى گويد: ســازمان سنجش 
بيشــتر نگران پذيرش دانشگاه است و 
اينكه شيوه پذيرش دانشجو چه تأثيرى 
 بر فرايند تعليم و تربيــت مى گذارد را 
مورد توجه قرار نمى دهد.     ســيد مهدى 
نويدادهم با بيان اينكه اميدواريم هرچه 

زودتر ســايه كنكور حذف  شود افزود: طبق قانون بساط كنكور بايد تا سال 99 
جمع شود. در وزارت علوم مى گفتند آزمون  هاى آموزش و پرورش مشكل دارد 
و استاندارد نيست، در حالى كه مركز سنجش ما سيستم مكانيزه  اى راه اندازى 
كرده اســت و از نظر ما آزمون ها معتبر است و در ادبيات جهانى هم قابل قبول 
اســت.    اين در حالى است كه عبدالرسول عمادى؛ رئيس مركز سنجش آموزش 
و پرورش با بيان اينكه هنوز براى كنكور 98 تصميمى گرفته نشــده اســت، به 
خبرگزارى مهر مى گويد: ما قانونى به اسم حذف كنكور در كشور نداريم و اصًال 
اين موضوع مطرح نيســت. وى تصريح مى كند: اين بحث رسانه ها درباره حذف 
كنكور كمى انحراف دارد. ما بحثمان درباره سهمى است كه نمره نهايى و سوابق 
تحصيلى و نمره كنكور در كنار هم بايد داشته باشند.  رئيس مركز سنجش تصريح 
كرد: من فكر مى كنم براى برخى رشته محل ها و صندلى هاى دانشگاه به جز نمره 

امتحان نهايى بايد روش ديگرى براى پذيرش باشد كه ما كنكور را داريم.

رئيس دانشگاه علوم بهزيستى:
30 هزار تخت توانبخشى در كشور كم داريم

ايرنا: رئيس دانشــگاه علوم بهزيســتى و توانبخشــى مى گويد: كمبودها در زمينه 
توانبخشى در كشور زياد است و به 30 هزار تخت توانبخشى پزشكى نياز داريم. 

محمد كمالى در پاسخ به اينكه آيا كمبودهاى حوزه توانبخشى برآورد شده است، گفت: 
نه به طور رسمى برآوردى نداريم، اما تعبيرى وجود داشت كه تقريباً كشور به 30 هزار 
تخت توانبخشى پزشكى نياز دارد.  ضمن آنكه بحث سالمندان هم مطرح است؛ يعنى 
به هر حال وقتى سن باال مى رود به تخت هاى مراقبتى نيز نياز خواهيم داشت كه آن 
هم يك رقم بااليى خواهد بود. با توجه به اينكه ما بتدريج به محدوده اى مى رسيم كه 
جمعيت باالى 60 ســال تقريباً به باالى 10 ميليون مى رســد و اگر نيم درصد آن ها 
نيازمند به مراقبت آسايشگاهى باشــند، براى رقم 50 هزار نفرى در سال نياز ايجاد 
مى كند كه در حال حاضر اين تعداد تخت وجود ندارد و تعداد اين تخت ها كمتر است.

معاون وزارت ورزش و جوانان:
هيچ آموزشى براى كاهش آسيب هاى اجتماعى 

در مدارس داده نمى شود
ايلنا: معاون ساماندهى امـــور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، اوباشگرى برخى 
جوانان را ناشى از كم كارى ها در آموزش 
و پرورش دانست و گفت: همه حرف ما 
با آموزش و پرورش اين اســت كه چرا 
براى كاهش آسيب هاى اجتماعى هيچ 
آموزشــى در مدارس داده نمى شــود. 

محمدمهدى تندگويان افزود: ما فقط به فرزندانمان مى گوييم كه درس بخوانند، 
اما پس از اتمام دوره تحصيالت و گرفتن مدرك هيچ شغلى ندارند. در حالى كه 
ما بايد روى پايگاه هاى نخبگان اجتماعى كار كنيم و به فرزندانمان ياد بدهيم كه 
چطور بايد با آسيب هاى اجتماعى برخورد كنند. معاون ساماندهى امور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان در خصوص راهكار معاونت براى حل اين مسئله توضيح 
داد: يك بحث مهم ما در اين زمينه آموزش اســت، اما شــوراى سياست گذارى 
واحدى براى حوزه آموزش هاى اجتماعى جوانان نداريم. آموزش و پرورش جوان 
را تحويل ما مى دهد، اما آموزش هايى كه مد نظر ماست به آن ها ارائه نكرده است.  
تندگويان گفت: ما مراكز مشــاوره در حوزه ازدواج براى جوانان تأسيس كرديم، 
ولى چون جوانان در دوران مدرسه مشاوره محور بار نيامده اند، اصالً به مراكز ما 
مراجعه نمى كنند. حتى دوره هايى رايگان براى مقابله با آسيب هاى اجتماعى داير 

كرديم كه جوانان به آن مراجعه نكردند.

 يك قاضى، پزشك متخلفى را 
كه به دليل بى احتياطــى در رانندگى 
منجر به ايراد صدمه بدنى غيرعمد شده 
بود، به جاى ســه ماه حبس به ويزيت 
 بيمار يتيم و بدسرپرســت 
محكوم كرد. محمدرضا عموزاد خليلى با 
بيان اينكه استفاده از مجازات جايگزين 
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 دبيركل شــوراى عالى آموزش 
و پرورش مى گويد: ســازمان سنجش 
بيشــتر نگران پذيرش دانشگاه است و 
اينكه شيوه پذيرش دانشجو چه تأثيرى 
بر فرايند تعليم و تربيــت مى گذارد را 
    ســيد مهدى 
نويدادهم با بيان اينكه اميدواريم هرچه 

شود افزود: طبق قانون بساط كنكور بايد تا سال 99

 معاون ساماندهى امـــور جوانان 
وزارت ورزش و جوانان، اوباشگرى برخى 
جوانان را ناشى از كم كارى ها در آموزش 
و پرورش دانست و گفت: همه حرف ما 
با آموزش و پرورش اين اســت كه چرا 
براى كاهش آسيب هاى اجتماعى هيچ 
آموزشــى در مدارس داده نمى شــود. 

محمدمهدى تندگويان افزود: ما فقط به فرزندانمان مى گوييم كه درس بخوانند، 

قدس به مناسبت روز جمعيت بررسى مى كند

سونامى سالمندى پشت پنجره جمعيتى
 جامعه/ محبوبه على پور  بنابر اعتقاد 
انديشــمندان دركنار چالش هايى همانند 
محيط زيست، مسائل اقتصادى و آسيب هاى 
اجتماعى كه برجسته ترين معضالت جامعه 
ما شناخته مى شود بايد تحوالت جمعيتى 
را نيــز در نظــر گرفت چرا كــه غفلت از 
مسائل جمعيتى بى شك آثار و پيامدهاى 
ناخوشايند ديگر چالش هاى يادشده را صد 

چندان خواهد كرد.
در همين زميـــنه 
گفــــت و گويــى 
بــا دكتر مســعود 
پژوهـشگر  درودى، 
ارشــــد مركــــز 

بررسى هاى اســتراتژيك رياست جمهورى 
انجام داديم كه باهم مى خوانيم.

بحران  فكر مى كنم در خصــوص   
جمعيتــى كه در كشــور داريم، همه 
گروه ها اتفــاق نظر دارنــد بر اينكه 
سياست هاى جمعيتى بايد تغيير كند. 
شــما هم معتقديد درباره تغيير اين 

موضوع بايد از همين جا شروع كرد.
مهم ترين متغيرى كه در سياســت گذارى 
به عنوان مبناى محاســبات در نظر گرفته 
مى شــود جمعيت و دگرگونى هاى آن در 
گذشــته، حال و آينــده اســت. از اين رو 
درعمــل تدوين سياســت هاى جمعيتى، 
مقررات و قوانين اين حوزه مستلزم شناخت 
و آگاهى بسيارى از ســوى قانون گذاران و 
سياست گذاران از پويايى هاى جمعيتى در 
كشور است.به اين ترتيب تحوالت جمعيتى 
در جمهورى اســالمى طى دهه هاى اخير، 
زمينه را براى تغيير سياست هاى جمعيتى 
فراهــم كرده و با توجه بــه اينكه وضعيت 
جمعيتى كشور در حال تغيير است، توجه به 
روندهاى جديد و نوظهور جمعيت و توسعه 

ضرورى است. 

 با توجه به اين موضوع به نظر مى رسد 
در زمينه تغيير سياست هاى جمعيتى 

موفق نبوده ايم.
در ســال هاى اخيــر با وجــود اهميتى كه 
تصميم ســازان نسبت به موضوع جمعيتى 
ابراز مى كنند، اما در عمل شــاهد تشــتت 
ايده ها و اقدام هاى سياســتى و متعاقب آن 
مداخالت كم اثر از ســوى دستگاه هاى ذى 
ربط بوده ايم. عوامل متعددى در اين قضيه 
دخالــت دارند كه از اين مــوارد مى توان به 
نبود منابع آمــارى ملى و معتبر براى رصد 
وضعيت خانواده و جمعيت كشــور اشــاره 
كرد. در واقع اســتناد به مطالعات مقطعى و 
محلى كه عموماً با هدف بررسى يك موضوع 
خاص ( و نه ابعاد مختلف رفتارى و نگرشى 
مرتبط با خانواده) طراحى شده اند، نمى تواند 
اطالعات جامعى را در اختيار سياست گذاران 
حوزه جمعيتى قرار دهد.  همچنين شرايط 
نامســاعد اقتصادى و تغيير ايــده زوجين، 
رفتــار و الگوى فرزندآورى زنان را، به عنوان 
مهم ترين متغير جمعيتى، تغيير داده و ايده 
آل بارورى را به سمت پايين سوق داده است. 
با توجه به تغيير نگــرش خانواده ها، پيش 
بينى مى شــود حتى چنانچه خانواده ها از 
وضعيت بهتر اقتصادى نيز بهره مند شوند، 
بيشتر به دنبال بهبود كيفيت زندگى فرزندان 
باشــند تا افزايش تعداد آن ها. با اين حال 
بايد اذعان داشــت براساس اعتقاد به فرزند 
كمتر، به دليل ســاختار جوان جمعيتى و 
ورود نســل متولدين دوره انفجــار مواليد 
(دهه 1360) به ســنين بارورى، كشــور تا 
مدتى با افزايش تعداد مواليد روبه رو خواهد 
شد و بر ساخت جمعيت تأثير خواهد داشت. 
البته تأثير اين مواليد بر رشــد جمعيت نيز 
اندك خواهد بود.به هرحال دســت يابى به 
داشتن حدود دو فرزند، از ويژگى رفتار زنان 
ايرانــى در دهه اخير بــوده، ولى بايد توجه 
داشــت كه تثبيت و تداوم بــارورى حدود 
سطح جانشينى، مستلزم وقوع ازدواج در بين 
جوانان و نسل متولدين پس از انقالب است. 
از ســوى ديگر عوامل سياســى، اقتصادى، 
فرهنگــى و اجتماعى در اثربخشــى عامل 
جمعيت در روند توسعه پايدار نقش آفرين 
هستند و به طور متقابل نيز عامل جمعيت 
بر تحوالت سياســى و اقتصادى و اجتماعى 
تاثير گذار است، چنانكه در دهه 60 با توجه 
تحوالت سياســى پــس از انقالب و جنگ 
تحميلى و هژمونــى رويكرد ايدئولوژيك به 
مسائل مختلف، جمعيت رشد انفجارگونه اى 
پيدا كرد، اما پس از جنگ تحميلى و شروع 
بازسازى كشور در اوايل دهه 70 به كاهش 
زاد و ولــد توجه شــد و در حال حاضر نيز 
براساس برآوردهايى كه از سالمندى جمعيت 
در دهه هاى آينده مى شود، سياست تشويق 
فرزندآورى اتخاذ مى شــود.  سياســت هاى 
جمعيتى امروز ما بايد براســاس ساختار و 
تحــوالت طراحى و مورد ارزيابى قرار بگيرد 
كه اين امر نيز مســتلزم نگاهى بلند مدت، 
كارشناسى و سياســتى است. اين در حالى 
اســت كه اغلــب در سياســت گذارى هاى 
عمومى سعى كرديم همواره مسائل پيچيده 
و دشوار را سريع و مقطعى حل كنيم و اين 
نگاه بايد در سياست گذاران و تصميم سازان 

ما تغيير كرده و تعديل شود.

 اينكه از سياســت گذاران صحبت 
مى كنيم ســيرى كلى استدقيقا چه 
نهادهايى اهميت بيشترى دارند و شما 
چه راهكارهايى را براى بهبود عملكرد 

آن ها توصيه مى كنيد؟
بــه طور كلى مســائل اجتماعــى همانند 
جمعيــت، فقــر و اشــتغال كــه ماهيتى 
شــبكه اى دارند، مربوط به نهاد و دستگاه 
خاصى نمى شوند. از همين رو براى اصالح 
سياســت هاى جمعيتــى بايــد نهادهاى 
سياســى،اقتصادى،فرهنگى و قانون گــذار 
را به كار گرفت. در حال حاضر كشــور در 
دوره «پنجره طاليى جمعيت » قرار گرفته 
اســت كه بهتريــن فرصت براى رشــد و 
توسعه به شمار مى آيد، اما در اين وضعيت 
سياست هاى مؤثرى براى بهره گيرى از اين 
فرصت اتخاذ نشده است و نگاه سياست ها 
معطــوف به دوران ســالخوردگى جمعيت 
اســت. در حالى كه بايد به ســوى قابليت 
سازى و مهارت محورى براى ارتقاى وضعيت 
اشتغال و كسب درآمد حركت كنيم. به اين 
ترتيب براســاس داده هاى موجود نســبت 
جمعيت فعال در حال حاضر در كشور 71 
درصد است كه در وضعيت حداكثرى خود 
قرار دارد و طبق پيش بينى ها اين ميزان تا 
سال1430 حدود 11 درصد كاهش يافته و 
به 60 درصد مى رسد و بى شك كشور را با 
مخاطرات زيادى در پيشبرد رشد و توسعه 
روبه رو خواهد كرد. به هر روى فارغ از تمام 

آمارها و داده هايى كــه نهادهاى داخلى و 
بين المللى نسبت به وضعيت جمعيتى ما 
اعالم مى كنند تا زمانى كه نتوانيم به مرحله 
توانمندسازى و قابليت سازى جمعيتى وارد 
شــويم با وجود جمعيت 80 ميليون نفرى 

امروز خود هم با فاجعه روبه رو هستيم. 
نكتــه ديگر اينكه گرچه انجــام مداخالت 
سياســتى در حوزه خانواده در كشورهاى 
مختلف دنيا از جمله ايران متداول است، اما 
بــا توجه به اينكه رفتار اعضاى خانواده ها از 
عوامل متعدد اجتماعى، اقتصادى، فرهنگى 
و جمعيت شــناختى تأثير مى پذيرند، الزم 
است قوانين و نيز سياست ها و برنامه هايى 
كه با هدف مداخلــه در اين حوزه طراحى 
مى شــوند از جامعيــت الزم و مالحظات 
ويژه اى برخوردار باشند. اين مداخالت بايد 
براساس داده هاى آمارى ملى و معتبر باشند. 
در سال گذشته با همكارى مركز بررسى هاى 
اســتراتژيك رياســت جمهورى و موسسه 
مطالعــات و مديريت جامــع و تخصصى 
جمعيت كشور، گزارشى با عنوان «تحوالت 
و وضعيت جمعيت در جمهورى اســالمى 
ايران» توليد شــد كه از اوليــن اقدام ها در 
زمينه توليد داده هاى ملى در حوزه شناخت 
پويايى هاى جــارى در جمعيت بود. مقوله 
ديگر اينكه تحوالت ساختار سنى جمعيت 
از جملــه تورم جوانى جمعيــت و افزايش 
جمعيت در سنين فعاليت (64-15) منجر 
به ايجاد فرصت طاليى يا پنجره جمعيتى 

در دهه اخير شــده است. بهره گيرى از اين 
فرصت جمعيتى مى تواند به افزايش توليد، 
بهره ورى و پس انداز منجر شــود و نتايج 
اقتصادى ارزشــمندى را از جمله «ســود 
جمعيتى» براى كشور به دنبال داشته باشد. 
ساختار سنى و تسلط جوانان 29-15 ساله 
در ساختار سنى جمعيت ايران و در نتيجه 
افزايش تقاضا براى ورود به بازار كار مستلزم 
توجه خاص به موضوع اشتغال است. هرچند، 
كشور با افزايش نيروى كار روبه روست، ولى 
بازار كار با كمبود نيروى كار ماهر و ورزيده 
روبه روســت. ارائه برنامه هاى آموزشى كه 
بتواند مهارت نيــروى كار را باال ببرد، تأثير 
قابل توجهى بر بهره گيرى از فرصت طاليى 

و رونق اقتصادى كشور خواهد داشت. 

 فرصت اســتفاده از پنجره طاليى 
اين  جمعيت چگونه محقق مى شود و 
موضوع را بايد از چه بخش هايى مطالبه 

كرد؟
برنامه ريزى توسعه و افزايش اشتغال كشور 
نيازمند همكارى هاى بين بخشــى است و 
تدوين راهبردهــاى همكارى و تعامل بين 
بخشى دولتى و خصوصى را طلب مى كند. 
پس بايد توجه داشت كه اثرات اين فرصت 
طاليى موقتى و گذراست و حداكثر پس از 

سه دهه اين فرصت از بين 
استفاده  دوم،  رفت.  خواهد 
از فرصت موجود مســتلزم 
ايجاد و تقويت بستر نهادى 
مناســب و محيط سياسى 
و اجتماعــى الزم اســت. 
زيــرا عــدم بــه كارگيرى 
سياســت هاى مؤثــر براى 
بهره گيــرى از اين فرصت، 
مى توانــد بــه چالش هاى 
جــدى از جملــه افزايش 
بيكارى، اشتغال كاذب، بى 
ثباتى سياسى، فشار بر منابع 
و عــدم تأميــن اجتماعى 
دوران سالمندى منجر شود. 

 چرا جمعيت سالمند اينقدر هشدار 
برانگيز است؟

افزايش قابل توجه افراد ســالمند در كشور 
تأثيــر قابل توجهى بر الگــوى بيمارى ها و 
نياز به مراقبت هاى ويژه بهداشتى در آينده 
خواهد داشت. با ســالمند شدن جمعيت، 
شــيوع بيمارى هــاى مزمــن و غيرواگير 
(ديابت، سرطان، فشار خون، كاهش بينايى، 
شنوايى، حافظه،...) و دوره و هزينه مراقبت ها 
نيز افزايش خواهد يافت. مديريت نيازهاى 
بهداشــتى بــراى جمعيتى كه به ســوى 
سالمند شدن در حال تغيير است، نيازمند 
تغييراتى در سيســتم خدمات بهداشتى، 
آموزش و تربيت نيروى انسانى ماهر است. 
همچنين كاهــش تفاوت هاى درآمدى و از 
بين بردن تفاوت هــاى منطقه اى يك نياز 
ضرورى براى كشــور محســوب مى شود. 
در اين زمينه حســاب هاى استانى و ملى و 
نيز نقشــه هاى فقر مى تواند در نشان دادن 
ســطح نابرابرى در مناطق مختلف كشور 
مورد اســتفاده قرارگيرد. مقوله قابل تأمل 
ديگر اينكه تناسب نداشــتن آموزش هاى 
حرفه اى و تخصصى با نيازهاى بازار كار و... از 
چالش هاى بخش آموزش عمومى در كشور 
است. گســترش آموزش هاى مهارت محور 
براى تربيت نيروى انســانى ماهر، مطابق با 
نيازهاى كار يكى از اولويت هاى مهم آموزش 
عمومى كشور بايد قرار گيرد. درواقع تا زمانى 
كه رويكرد آموزشى كشور به سوى قابليت 
سازى و توانمندسازى افراد سوق پيدا نكند، 
ما شاهد تداوم چنين وضعيتى خواهيم بود.

 به منظور بهينه ســاختن مداخالت 
سياستى در حوزه جمعيت، در سطح ملى 

چه بايد كرد؟
بايــد داده هاى الزم براى پايــش و ارزيابى 
شاخص هاى جمعيت و توسعه پايدار در آينده 
فراهم شــود. هرچند داده هاى ارزشمندى 
در زمينه جمعيت جمع آورى مى شــوند، 
ولى در برخــى از زمينه هــا داده هاى الزم 

براى ارزيابى شــاخص هاى 
جمعيتى توســعه در سطح 
استانى موجود  منطقه اى و 
برخى  گيرى  اندازه  نيست. 
از شاخص ها از جمله اندازه 
گيرى فقــر، تورم و يا پيش 
با مشــكل  نيز  بينى آن ها 
روبه روســت.  عالوه بر آن، 
داده هاى مفيد و يكنواختى 
در مــورد ســطح بيكارى، 
وضعيت و نياز ســالمندان، 

ايرانيــان خارج از كشــور، وضعيت و تعداد 
پناهندگان و مهاجران بين المللى، و محيط 
زيست در دسترس نيست. همچنين مطالعه 
برخى از موضوعات جمعيتى از جمله بررسى 
دقيق تحوالت خانواده و فرزندآورى مستلزم 
داده هاى طولى اســت. عــدم يكپارچگى و 
هماهنگى بين داده هاى جمعيتى از جمله 
داده هاى ثبتى و سرشــمارى به ناهمگونى 
برخى شــاخص هاى جمعيتى منجر شده 

است. 

سياست هاى 
جمعيتى امروز 

ما بايد براساس 
ساختار و تحوالت 

طراحى و مورد 
ارزيابى قرار 

بگيرد كه اين 
امر نيز مستلزم 

نگاهى بلند مدت، 
كارشناسى و 

سياستى است

بــــــــرش

در حال حاضر 
كشور در دوره 
«پنجره طاليى 

جمعيت » 
قرارگرفته است، 

كه بهترين فرصت 
براى رشد و توسعه 

به شمار مى آيد

بــــــــرش

يادداشت

كاهش سن ازدواج 
راه حل پيرى جمعيت

شــايد امروز ديگر حتى خوشــبين ترين 
كارشناسان كشور نيز بر تحقق بحران پيرى 
جمعيت ايران در دو تا سه دهه آتى صحه 
مى گذارند. به واقع كمتر كســى را مى توان 
يافت كــه هم بتواند گزارش هاى مركز آمار 
و هم ســازمان ثبت احوال كشور را در كنار 
بين المللى  نهادهاى  گزارش هاى جمعيتى 
پيرامون روند تند كاهش زادآورى با ترديد 
مواجه سازد. اما آنچه كه پيرى جمعيت را به 
بحران تبديل مى كند، ِصرف پديده  كم شدن 
جمعيت و تعداد فرزندان در خانواده نيست؛ 
بلكه بحران اصلى، پيامدهايى است كه اين 

پديده ها در پى خواهند داشت! 
بر اســاس پژوهــش موسســه تحقيقاتى 
رنــد (RAND)، كه در ســال 2004 براى 
كميسيون اروپا انجام شده است، پيامدهاى 
اصلى پيرى جمعيت عبارت است از: فقدان 
نيروى كار كافى، كمبود منابع صندوق هاى 
بازنشستگى، كاهش شمار فرزندان به دليل 
 مراقبت از ســالمندان از سوى خانواده ها و 
افزايش شديد هزينه هاى بهداشت و سالمت.
آنچه كه با تجميع اين پيامدها مى توان در 
يك جمله بيان كرد اين اســت كه كشور 
ضعيف مى شــود و اين ضعــف، خود نيز 
مى تواند زمينه ساز مشكالت عديده داخلى  
و خارجى زيادى شود. مشكالتى كه اقتصاد 
و قدرت كشــور را قفل خواهد كرد. شــرح 
اينكه چه رويكردهايى چنين آينده اى را رقم 
زده اســت در اين مقال نمى گنجد؛ اما الزم 
اســت بيان شود كه چه رويكردى مى تواند 
اثرات سخت اين پيامدها را بكاهد و تعديل 
كند. اگر به آمارها و داليل ساختارى كاهش 
فرزندآورى در ايران مراجعه شود، اين اتفاق 
قابل مشاهده است كه كم فرزندى در ايران، 
خالف آنچه در كشــورهاى توســعه يافته 
رخ داده، در كاهــش تمايل پدرها و مادرها 
به فرزندآورى نيســت، بلكــه دليل اصلى 
آن كاهــش فرصت فرزنــدآورى در عموم 
خانواده هاى جوان اســت. محاســبه نرخ 
بارورى بر اساس آمارهاى خام سازمان ثبت 
احوال نشان مى دهد الگوى فرزندآورى هر 
زن متاهــل ايرانى، 3,2 فرزند در طول عمر 
بارورى اســت! در حالى كه عمــر بارورى 
زنــان جوان ايرانى، برخالف زنان در جوامع 
توســعه يافته، نه از 15 تا 49 سالگى؛ بلكه 
از ســن ازدواج تا حدود 35 ســالگى است! 
به واقــع به گواه آمار، زنــان ايرانى به طور 
ميانگين در 24 سالگى ازدواج كرده و فقط 
تا 35 ســالگى امكان بارورى سالم را دارند. 
فرزندآورى پس از 35 ســالگى، طبق نظر 
متخصصان، نه آنچنان به صالح نوزاد است و 
نه با فاكتورهاى سالمت مادران تطابق دارد؛ 
بنابراين، عمــالً فرصت فرزندآورى هر مادر 
ايرانى به طور ميانگين 10 ســال است كه 
با افزايش سن ازدواج كمتر هم مى شود. اين 
فرصت 10 ساله، با فاصله گذارى 3 تا 5 سال 
براى زادن هر فرزنــد، نهايتاً به دوفرزندى 

خانواده هاى جوان مى انجامد.
از طرفــى كليد قفل پيــرى جمعيت، در 
دســت هميــن ازدواج ها در بيــن جوانان 
است. اگر ميانگين ســن ازدواج جوانان 4 
ســال كاهش پيدا كند، فرصت فرزندآورى 
بــه 15 ســال مى رســد و زوج ايرانى قادر 
خواهد بود با فاصله گذارى طوالنى حداقل 
3 فرزند و بــا فاصله گذارى كوتاه حداقل 4 
فرزند به دنيا آورد. ميانگين سن ازدواج در 
مردان نزديك 29 ســال و براى زنان حدود 
24 ســال اســت. در حالى كه اگر امكان 
ازدواج با «سياستگذارى حمايتى كم هزينه 
به خصوص در ارائه مسكن» و «رفع موانع 
موجود در طول تحصيالت دانشگاه» فراهم 
شود، 4,5 ميليون دانشجويى كه هر سال در 
دانشگاه ها به سر مى برند مى توانند به عنوان 
مخاطب اصلى سياست هاى تسهيل ازدواج، 
ســنگ بزرگ پيرى جمعيت را از ســر راه 
نسل هاى حال و آينده بردارند. الزم به توجه 
اســت كه وضعيت جمعيتى حال حاضر، 
پيامد سياســت هاى جمعيتى دو دهه قبل 
است؛ براى حل بحران جمعيت در دو دهه 

بعد بايد از هم اكنون به فكر بود.

رئيس سازمان حج و زيارت:
آخرين اقدام هاى صورت 

گرفته براى تأمين ارز حجاج
ايسنا: رئيس سازمان حج و زيارت آخرين 
اقدام هــاى صورت گرفته بــراى تأمين ارز 
حج را شــرح داد. حميــد محمدى گفت: 
مهم تر از موضــوع «ارز همراه زائر»، تأمين 
ارز براى تهيــه خدمات مورد نياز زائران در 
عربستان است كه با همكارى بانك مركزى 
در اســفندماه سال گذشته با تخصيص ارز 
به نرخ حدودى 3900 تومان، اين مشــكل 
برطرف شد و اجازه نداديم زائر اين بار مالى 
را متحمل شــود. وى افزود: براى تخصيص 
ارز همراه زائران در حج نيز با بانك مركزى 
هماهنگى خواهد شــد. البته براى عتبات 

معادل 200 دالر را درنظر گرفته اند.

 پدرام كاويان
كارشناس سياست گذارى جمعيت 
شبكه كانون هاى تفكر ايران (ايتان)

خبر

 صالح قاسمى  ضرورت اصالح و بازنگرى سياست هاى جمعيتى كشور را تنها مى توان 
با استناد بر آمارها تبيين كرد. اين درحالى است كه آمارهاى ملى و همچنين داده هايى 
كه از ســوى مراكز بين المللى منتشر شــده؛ حكايت از شرايط نگران كننده تحوالت 

جمعيتى كشور دارد. 
چنانكه در سه دهه گذشته نرخ رشد جمعيت از 3/9 درصد امروزه به 1/24 درصد رسيده 

كه اين مسئله كاهش قابل توجه رشد جمعيت را نشان مى دهد. 
همچنين نرخ بارورى كشــور نيز از6/5 فرزند به ازاى هر زن بنابر سرشمارى جمعيتى 
ســال65 اكنون به 1/8 فرزند در سرشــمارى 95 رسيده اســت. در واقع بنابر اعتقاد 

صاحبنظران جهانى اينگونه روند كاهش طى سه دهه درطول تاريخ بى سابقه است. 
به اين ترتيب درحال حاضر زير نرخ جانشينى قرار داريم. شايان ذكر است نرخ جانشينى 
نرخى از بارورى است كه بايد محقق شود تا در جامعه اى جمعيت پس از چند دهه ثابت 
بماند. درحالى كه ما چنين وضعيتى هم نداريم؛ چرا كه زير نرخ جانشينى جمعيت كشور 

ما 2/2 فرزند است درحالى كه امروزه اين ميزان دركشور ما 1/8 مى باشد. 
همچنين توزيع جمعيت نيز متوازن نيســت، چنانكه جمعيت روستايى مدام درحال 
كاهش است درصورتى كه دربرابر آن جمعيت شهرى رو به افزايش مى رود. نكته ديگر 
اينكه بُعد خانوار يعنى ميانگين اعضاى خانواده نيز رو به كاهش است، چنانكه از5/1 نفر 

در سال65 به 3/3 نفر در سال95رسيده است.
به اين ترتيب هرساله خانواده هاى ما كوچك تر مى شود. با نگاهى به گروه هاى عمده سنى 
جمعيت در مى يابيم جمعيت زير15 سال كشور در سال هاى اخير رو به كاهش رفته به 

طورى كه از45/5 درصد به 24 درصد رسيده است.
در مقابل اين تغييرات جمعيت باالى 60 سال كشور با سرعت چشمگيرى روبه فزونى 
مى رود؛ چنانكه ميانه سنى كشور از25 سال در سال85 به30 سال در سال95 رسيده، 
در واقع تنها طى 10 سال ميانه سنى كل كشور پنج سال افزايش پيدا كرده است.بنابر 
داده هاى موجود توزيع نسبى خانواده ها براساس تعداد افراد نيز از وضعيت نگران كننده اى 
حكايت دارد، زيرا خانواده هاى دو نفره و تك نفره كشــور ما فقط در دهه گذشته بيش 
از 6 درصــد افزايش يافته و در مقابل خانواده هاى باالى پنج نفر نيز بيش از 16 درصد 

كاهش پيدا كرده اند. 
همچنين ميانگين سنى ازدواج نيز به29 سال رسيده درحالى كه الگوهاى آينده نگارى 
كشور به ما مى گويند كه در سى سال آينده به سالمندى قطعى مى رسيم و سى درصد 
جمعيت كشــور را افراد باالى 60 سال تشكيل خواهند داد. به تعبيرى روشن تر ما به 
سمت سونامى سالمندى مى رويم كه به دنبال اين رويه نهادهاى حاكميتى و بخصوص 

خانواده ها متضرر مى شوند.  
بنابر اين براى مقابله با چنين وضعيتى سى سال فرصت داريم چرا كه پنجره جمعيتى 
ما تا حدود 1425 تا 1430 بازخواهد بود به تعبيرى كه اكثريت جمعيت در بازه سنى 
15 تا 64 خواهند بود و اين فرصتى براى اصالح ساختارهاى جمعيتى كشور به شمار 
مى آيد؛ اما چنانچه از پنجره جمعيتى عبور كنيم همانند بسيارى از جوامع غربى ديگر 
امكان اصالح ســاختارهاى جمعيتى را از دست خواهيم داد. از اين رو براى تغيير اين 
وضعيت نهادهاى تصميم ساز بايد مسير خود را تغيير داده و نسبت به سياست هاى خود 
بازنگرى كنند. به اين ترتيب در برنامه ريزى ها بايد نهاد خانواده به طور جدى مورد توجه 

باشد تا بازنگرى و اصالح سياست ها به ثمر بنشيند. 
همچنين از آنجــا كه برنامه هاى كنترل جمعيت در ســال هاى 65 تا اوايل دهه نود؛ 
پروژه اى و شــبكه اى بوده و از پشتيبانى هاى سياست هاى فرهنگى، اجتماعى و قانونى 
سياسى و اقتصادى برخوردار بوده است؛ بنابراين اگر مى خواهيم نسبت به اصالح ساختار 
جمعيتى موفق شوييم بايد سياست همه جانبه و شبكه اى را كه تمام اين زوايا را درنظر 
دارد پيش بگيريم، زيرا تنها با اتكا به اقدام هاى پراكنده نمى توان سياست ها را تغيير داد. 

چنانكه تجربيات كشورهاى غربى نيز گواه اين نظر است.
چراكه ايــن جوامع تنها به تصويب قوانين و عطاى مشــوق هاى حمايت از خانواده و 
فرزندآورى همانند پرداخت يارانه هاى هنگفت؛ اكتفا نكرده و با تغيير سبك زندگى بر 
تغيير چارچوب ارزشگذارى ها توجه كرده اند.در جامعه مانيز براى تحقق اين تغييرات بايد 
حركت هاى همه جانبه اى صورت بگيرد و اين امر نيز رخ نخواهد داد مگر آنكه نهادهاى 

تصميم ساز اهميت اين قضيه را درك كنند. 
* پژوهشگر حوزه جمعيت و نويسنده مجموعه «جنگ جهانى جمعيت»

 سونامى سالمندى را جدى بگيريم                              
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روزنامـه صبـح ايـران

افزايش 20 درصدى حقوق حداقل بگيران  همدان- قدس: عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراى اسالمى با بيان اينكه 100 هزار ميليارد تومان پول براى پرداخت حقوق در اختيار دولت 
است، گفت: اگر دولت از اين منابع نتوانست حقوق حداقل بگيران را زياد كند از افزايش حقوق افراد با حقوق باال جلوگيرى كند كه اين به عدالت نزديك   تر است. حميدرضا حاجى بابايى با اشاره به اينكه طبق 

مصوبه اى در بودجه سال 97 حداقل بگيران دولتى افزايش حقوق 20 درصدى خواهند داشت، افزود: اين اقدام هيچ بار مالى براى دولت نخواهد داشت. 

m i h a n @ q u d s o n l i n e . i rضرورت ايجاد كارگاه ريسندگى در ايالم
پشــم  تن  توليد 1570  آبدانان- مهر: 
مرغوب دام عشــاير در غياب كارگاه هاى 
رنگرزى و ريســندگى، پاى دالل ها را به 
اســتان ايالم باز كرده و سود قابل توجهى 

را عايد آن ها مى كند.
مديركل امور عشايرى استان ايالم با اشاره 
به اينكه حدود 10 هزار خانوار معادل 11 
درصد جمعيت اســتان زندگى عشايرى 
دارند، گفت: در اســتان ايالم يك ميليون و 400 هزار رأس دام در اختيار جامعه 
عشــايرى است كه معادل 71 درصد مجموع دام استان در اختيار اين قشر مولد 
اســت. على سليمى با بيان اينكه ســاالنه و در فصل پشم چينى بيش از 1570 
تن پشــم از دام هاى استان به ارزش 32 ميليارد ريال توليد مى شود، تصريح كرد: 
با توجه به اينكه در اســتان ايالم كارگاه هاى رنگرزى و ريســندگى وجود ندارد، 
متأسفانه پشم توليد شــده اكثرأ به صورت خام به ديگر استان هاى كشور صادر 

مى شود كه سود چندانى براى عشاير ندارد.

تعيين تكليف منطقه آزاد تجارى مازندران تا پايان ماه رمضان
سارى- قدس: استاندار مازندران گفت: تا پايان ماه مبارك رمضان جلسه نهايى 

معرفى منطقه آزاد تجارى برگزار و تكليفش مشخص مى شود.
محمد اسالمى در جلسه شوراى برنامه ريزى مازندران خاطرنشان كرد: در استان 
مازندران دو منطقه ضرورت دارد كه وضع كنيم و با هماهنگى دولت انجام شود؛ 
بندر فريدونكنار با پس كرانه اى كه دارد به عنوان منطقه ويژه اقتصادى و بوستان 

400 هكتارى نور به منطقه ويژه گردشگرى نامگذارى شود.
وى با اعالم اينكه مازندران ســهم قابل مالحظه اى در اورآســيا دارد، گفت: براى 

گرفتن اين سهم نياز داريم كه منطقه ويژه اى معرفى كنيم.
اسالمى با اشاره به اينكه استان مازندران داراى دو منطقه ويژه است، اما دولت در 
اليحه يك منطقه براى ما نوشته است، به دليل مشكالتى كه به وجود آمد، دولت 
اين موضوع را از دستور كار خارج كرده است، ادامه داد: دو منطقه ويژه در استان 
تصويب شود و براى منطقه آزاد كميته كارشناسى مشترك تشكيل شده تا درباره 

آن تصميم گيرى شود.

افتتاح موزه پليس كرمان با رصد تاريخ 2700 ساله
كرمان- قدس: با حضور مسئوالن، موزه 
پليس كرمان با رصد تاريخ 2700 ســاله، 
شامل 20 هزار سند رسمى در حوزه نظم و 

امنيت استان افتتاح شد.
رضا بنى اســدى فرمانده انتظامى استان 
كرمان در اين مراسم اظهار داشت: اين موزه 
به همت دفتر تحقيقات كاربردى فرماندهى 
انتظامى استان و سازمان اسناد و كتابخانه 

ملى جنوب شرق شكل گرفته است. 
وى بيان داشت: براى شكل گيرى اين موزه تاريخ 2700 ساله پليس كرمان رصد 
شده است و ذخيره مهمى در حوزه امنيتى استان كرمان و كشور محسوب مى شود. 
فرمانده انتظامى استان كرمان به برگزارى نخستين جشنواره اسناد در حوزه نظم 
و امنيت اشاره كرد و گفت: راه اندازى موزه پليس در ادامه و تكميل كننده جشنواره 

اسناد است. 

آثار تاريخى 12 هزار ساله كوهدشت درخطر نابودى است
كوهدشت- تســنيم: رئيس اداره ميراث فرهنگى، صنايع دستى و گردشگرى 
كوهدشت گفت: سنگ نگاره هاى 12 هزارســاله «ميرمالس» كوهدشت درخطر 

نابودى است.
صمد حائرى با تأكيد بر اينكه اغلب آثار تاريخى كوهدشت كه يادگار بشر نخستين 
بوده تخريب  شده اســت، عنوان كرد: سنگ نگاره هاى 12 هزارساله ميرمالس به 

داليلى ازجمله تالش براى اكتشاف گنج رو به نابودى رفته است.
وى با اشاره به اينكه در تقويم ايران پنج روز به پاسداشت ميراث فرهنگى اختصاص 
دارد، بيان كرد: موزه ميراث فرهنگى شهرستان كوهدشت، موزه اى مردم شناسى و 
مبتنى بر كوچ عشاير بوده و زندگى آن ها را در فصل هاى مختلف سال به نمايش 

گذاشته است.

فعاليت لشكر 14 امام حسين براى محروميت زدايى 
در جنوب شرق كشور

اصفهان- قدس: فرمانده گردان مهندسى 
لشكر 14 امام حســين(ع) گفت: گردان 
مهندسى لشكر امام حسين(ع) در راستاى 
مســتحكم  و همچنين  محروميت زدايى 
سازى پاســگاه هاى مرزى و ترميم نقاط 
حســاس مرزى در منطقه جنوب شــرق 

فعاليت گسترده اى انجام داده است.
ســرهنگ پاســدار جواد جانثارى درباره 
فعاليت هاى اين گردان در مناطق مرزى تصريح كرد: در پاسخ به نداى مقام معظم 
رهبرى در راســتاى محروميت زدايى، جاده هاى مناطق محروم استان سيستان و 
بلوچستان و نقاط سخت گذر آسفالت كشى شده و همچنين خاكبردارى و تعريض 
جاده هاى مواصالتى و ســاخت زمين هاى ورزشى روستايى از ديگر اقدامات اين 

گردان در مناطق مرزى جنوب شرق بوده است.
وى ادامه داد: ساخت زاغه هاى مهمات مستحكم، انسداد راه هاى غيرمجاز منطقه، 
ســاخت پايگاه هاى مرزى جديد و استحكام ساختمان هاى اين پاسگاه ها از ديگر 

برنامه هاى اين گردان در جنوب شرق كشور است.
جانثارى به انتقال لوله هاى آب رســانى در منطقه اشاره كرد و گفت: در برخى از 
نقاط، چاه هاى منطقه ترميم و در نقاط ديگر حفارى چاه هاى آب و لوله كشى آن ها 
تا پايگاه هاى مرزى و روســتاهاى محروم انجام شده است. همچنين براى كاهش 

تردد در منطقه، كارگاه  هاى بلوك زنى و سرند خاك ايجاد شده است.

افتتاح 400 ميليارد تومان 
سرمايه گذارى صنعتى در كرمانشاه

كرمانشاه- ايسنا: سرپرست معاونت صنايع و 
معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان 
كرمانشاه گفت: امســال 400 تا 500 ميليارد 
تومان ســرمايه گذارى صنعتى در اســتان به 

بهره بردارى مى رسد.
احســان صالحى با اشــاره به برنامه ريزى هاى 
صورت گرفته براى توســعه صنعتى استان در 
سال جارى، اظهار كرد: امسال حدود 120 واحد 

صنعتى در استان به بهره بردارى خواهد رسيد.
وى افــزود: با راه اندازى اين واحدها براى حدود 

2000 نفر شغل ايجاد مى شود.
وى با اشاره به تسهيالت خوبى كه از دو محل 
اشتغال روســتايى و طرح اشتغال فراگير براى 
اســتان در نظر گرفته شده، تأكيد كرد: تالش 
مى كنيم با استفاده از اين تسهيالت بيشترين 
سرمايه گذارى صنعتى را در استان داشته باشيم.

وى درباره ميزان سرمايه گذارى صنعتى به بهره 
بردارى رسيده در سال 96 نيز خاطرنشان كرد: 
سال گذشته 117 پروانه بهره بردارى صنعتى با 
سرمايه گذارى 308 ميليارد تومان و اشتغالزايى 

2026 نفر در كرمانشاه صادر شد.

نهال ها در كانون هاى ريزگرد 
خوزستان تشنه اند

اهواز- ايســنا: قائم مقــام اداره كل منابع 
طبيعى خوزســتان گفت: بيــش از 15ماه از 
كشــت نهال ها در كانــون ريزگردهاى اهواز 
گذشــته است، اما هنوز مسئله تخصيص آب 

تعيين تكليف نشده است.
احمد رئيــس  زاده بيان كــرد: در طول اين 
15مــاه، بيــش از 6 ميليون اصلــه نهال در 
كانون هاى ريزگرد كشــت شــده است كه از 
اين ميزان، 77 درصد نهال هايى كه در ســال 
95 كشت شــده اند، زنده هستند. همچنين 
همه نهال هايى كه اكنون در حال كشت آن ها 
هستيم، زنده هستند و بايد منتظر گذر آن ها از 
فصل تابستان باشيم تا شرايط و وضعيت آن ها 

مشخص شود.
وى گفــت: در بحــث تأميــن آب موردنياز 
نهال هاى كشــت شــده در كانون ريزگردها، 
ســاخت كانال 47 كيلومتــرى مهندس پور 
شــريفى كارى جهادى بود كه توسط جهاد 
نصر انجام گرفت، اما براى اســتفاده بهينه از 
اين كانال دو بخش ابتدايى و انتهايى اين كانال 

مانده است كه بايد اجرايى شود.

تمديد شكار ممنوع بودن تاالب 
«آبشينه» تا پنج سال ديگر

سرپرست حفاظت محيط  همدان- قدس: 
زيست استان همدان اعالم كرد: تاالب آبشينه 
به مدت پنج ســال ديگر بــه عنوان منطقه 

شكارممنوع تعيين شد.
ســيدعادل عربى افزود: دوره اول ممنوعيت 
شكار طى پنج سال در تاالب آبشينه، افزايش 
80 درصدى آمار جمعيت پرندگان مهاجر و 
40 درصدى تنوع گونه اى، تداوم همكارى ها، 
آموزش، مشــاركت و بهره منــدى از ظرفيت 
جوامع محلى در برنامه هاى حفاظتى منطقه 
و تأمين زير ســاخت هاى موجود را به همراه 

داشته است.
وى ادامــه داد: به همين علــت كميته فنى 
ســازمان حفاظت محيط زيست براى بار دوم 
با تمديد منطقه شكار ممنوع تاالب آبشينه به 

مدت پنج سال موافقت كرد.
عربى خاطرنشــان كرد: دوره اول ممنوعيت 
شكار در اين منطقه از 9 بهمن سال 91 آغاز 
شده و در فروردين سال جارى پايان يافته و در 
اين دوره نيز، محدوده منطقه مزبور هيچ گونه 
تغييرى نداشته و وسعت آن نيز با همان حدود 

اربعه قبلى بوده است.

خبر

 ياسوج / قدس  كارخانه قند ياسوج در 
سال 1344 ساخته شد و به عنوان نخستين 
واحد صنعتى كهگيلويه و بويراحمد در اين 
منطقه شروع به كار كرد و همزمان با آن 
بخش هاى  و  كارخانه  اطراف  زمين هاى 
زيادى از دشت سررود به زير كشت چغندر 
رفت. كارخانه قند ياسوج در حدود نيم قرن 
اخير فراز و نشيب هاى زيادى را داشته است؛ 
از دست به دست شدن مديريت تا فروش 
چند باره كارخانه و تشكيل پرونده اى در اين 
خصوص در محاكم قضايى، تعطيلى كارخانه، 
از اين فراز و  ... بخشى  كار با شكر خام و 

نشيب هاست.
اين واحد توليدى كه معيشت 
بسيارى از كارگران ياسوجى 
و  كهگيلويــه  اســتان  در 
بوير احمد را به خود گره زده 
است در طى 11 سال گذشته 
با ركود روبه رو بوده است و از 
اين رو نبود سرمايه در گردش 
و ضعف مالى موجب شــده 
تا بارها كارگــران اين واحد 
صنعتى بــراى احقاق حقوق 

دست به تجمع بزنند.
از آن جا كه تجمع و اعتراض براى كارگران 
نان و آب نمى شــد، كارگران از طريق اداره 
كار نســبت به شركت طرح دعوى كردند و 
از طريق اجراى احكام اجرائيه گرفتند و يكى 
از امــالك كارخانه را به ارزش 17 ميليارد و 

800 ميليون ريال توقيف كردند.
البته اين تمــام ماجرا نبود زيــرا بدهى 7 
ميليارد تومانى اين كارخانه به اداره برق خود 
مزيت بر علت شده بود تا چرخ هاى صنعت را 
در اين واحد صنعتى از حركت باز نگاه دارد.

امــا اين روز ها با حضــور داوطلبانه يكى از 
ســرمايه گذاران براى احياى اين كارخانه 
بارى ديگر روزنه اى از اميد در دل كارگران و 
خانواده هاى آن ها ايجاد شده است؛ هر چند 

كه در اين زمينه نيــز حرف و حديث هاى 
متفاوتى به گوش مى رسد.

 انگيزه سرمايه گذارى
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه 
منابع اســتاندار كهگيلويــه و بويراحمد در 
توصيف تــوان و ظرفيت اين واحد توليدى 
توضيح مى دهد: ظرفيت كارخانه قند ياسوج 
80 هزار تن تبديل چغندر به شكر بوده كه 
به دليل مستهلك بودن امكان استفاده كامل 

از اين ظرفيت وجود ندارد.
با اينكه حضــور يك ســرمايه گذار بخش 
خصوصى بسيارى از اميد ها را براى راه اندازى 
مجدد اين واحد صنعتى زنده كرده است، اما 
جعفر گوهرگانى اميد چندانى براى راه اندازى 

اين واحد صنعتى بويژه امسال ندارد.
وى بــا بيان اينكه كشــاورزان كهگيلويه و 
بويراحمد در يك كشــت پاييزه مى توانند 
چغندر مــورد نياز اين كارخانــه را تأمين 
كنند، يادآور مى شود: ولى احساس مى شود، 
اراده اى براى فعال شدن اين كارخانه توسط 

سرمايه گذار جديد وجود ندارد.

وى اذعــان مى كنــد: دولــت بــا توجه به 
محدوديت هــاى توليد چغنــدر در برخى 
فصل ها به شرط استفاده از چغندر سهميه 
شــكر خام براى آنــان در نظر مى گيرد كه 
همين ســهميه 20 تا 30 درصدى به يك 

بهانه براى سرمايه گذار تبديل شده است.
معاون هماهنگى امور اقتصادى و توســعه 
منابع استاندار كهگيلويه و بويراحمد اظهار 
مى كند: واقعيت امر اراده اى در سرمايه گذار 
كارخانه قند ياســوج بــراى راه اندازى اين 

كارخانه در سال 97 نمى بينم.

 نيازمند حمايت دولت 
ســرمايه گذار كارخانه قند ياســوج نيز با 
بيان اينكه فرسودگى در خط توليد چغندر 
كارخانه بسيار باالست، عنوان مى كند: خط 
توليد شكر خام از چغندر قند كارخانه تماماً 
مربوط به دهه 40 است و بازسازى و نوسازى 
اساسى نياز دارد. لهراسب باقرى در خصوص 
برخــى از حرف و حديث هــا مبنى بر نبود 
اراده الزم براى راه اندازى اين كارخانه اظهار 
مى كند: از همان روز اول عــزم و اراده ام بر 

راه اندازى كارخانه بود و امروز پس از ماه ها 
تالش همكارانم بخشى از خط توليد كارخانه 
آماده بهره بردارى است و تنها نياز به تأمين 
خــوراك دارد. وى مى افزايد: ما امروز براى 
راه اندازى كارخانه، نياز به اختصاص سهميه 
شــكر خام به ميزان 180 هزار تن را داريم 
كه در صورت اختصاص اين سهميه آمادگى 
بهره بردارى از خط توليد شكر سفيد از شكر 

خام را در كمتر از دو ماه داريم.
ســرمايه گذار كارخانه قند ياسوج با اشاره 
بــه اينكه در صــورت راه انــدازى فاز اول 
اين كارخانه براى 220 نفر اشــتغال ايجاد 
مى شــود، ادامه مى دهد: درخواستى كه ما 
از استاندار داريم، پيگيرى اختصاص سهميه 
شــكر خام است كه بتوانيم با آن كارخانه را 
راه اندازى كنيم. باقرى مى افزايد: من بخش 
خصوصى هســتم و بخــش خصوصى در 
فعاليت هاى اقتصادى مســئله سود و زيان 
را در نظــر مى گيرد كه براســاس اين اصل 
پذيرفته شــده اقتصادى ما ابتدا بايد خط 
توليد شــكر را راه اندازى كنيم و سپس در 
فصل چغندر نيز ميزان توان توليد استان و 
هزينه هاى آن را بسنجيم و براى خط توليد 

چغندر نيز برنامه ريزى كنيم.

 شايعات تلخ
وى تأكيــد مى كند: در اين بين شــايعاتى 
هم چون ايجاد آلودگى و يا جابه جايى اين 
كارخانه مطرح مى شــود كه در حد همان 
شايعه اســت و حقيقت ندارد. سرمايه گذار 
كارخانه قند ياسوج يادآور مى شود: بازسازى 
و بهســازى خط توليد چغندر كارخانه قند 
ياسوج اقدامى زمانبر و مستلزم صرف هزينه 
بســيار باالست، اما با اين وجود ما براى اين 
خط توليد برنامه ريزى كرده ايم و در صورتى 
كه توجيه اقتصادى داشته باشد؛ حتى اگر 
حاشيه سود آن بسيار هم كم باشد، اين خط 

توليد را راه اندازى خواهيم كرد.

با بازسازى خط توليد

كام كارگران كارخانه قند ياسوج شيرين مى شود

كارخانه قند 
ياسوج سال 
1344 به عنوان 
نخستين واحد 
صنعتى كهگيلويه و 
بويراحمد شروع به 
كار كرد

بــــــــرش

نماينده مردم ايرانشهر وضعيت آب را اضطرارى مى خواند

سيستان و بلوچستان تشنه است

گزارش

 زاهدان- تسنيم   شبكه آبرسانى بهداشتى 
در روســتاهاى سيســتان و بلوچستان يكى از 
مشــكالت قديمى اين اســتان است كه مردم 
محروم و قانع آن سال ها با آن كنار آمده اند، اما 
امسال با تشــديد بحران آب، عالوه بر تشنگى، 

خطرات ديگرى مردم را تهديد مى كند.
شيوع بيمارى هاى عفونى و روده اى در مناطق 
مركز و جنوبى سيســتان و بلوچستان يكى از 
تركش هاى بى آبى اســت كــه مصرف اجبارى 
آب غيربهداشــتى در روستاهاى اين منطقه در 
كنار همجوارى با دو كشــور بى بهره از خدمات 
بهداشتى و درمانى يعنى افغانستان و پاكستان 
احتمال تبديل اين بيمارى ها به ايپدمى را بسيار 
جدى كرده است. از 3000 روستاى فاقد شبكه 
آبرسانى در مركز و جنوب استان 1000 روستا 
به وسيله تانكر آبرسانى مى شوند و اهالى 2000 
روستاى ديگر خودشان بايد به هر طريق اقدامى 

براى تأمين آب موردنيازشان انجام دهند. 

 3 هزار روستا فاقد آب آشاميدنى
نماينــده مردم ايرانشــهر در مجلس شــوراى 
اسالمى دراين باره گفت: منابع آب شرب استان 
از دو مشكل اساسى رنج مى برد؛ يكى وابستگى 
منابع آب شمال استان است كه از خارج مرزهاى 
ايران تأمين مى شود و ديگر تأمين آب شرب و 
بهداشــتى در مناطق مركزى و جنوب استان 

است كه علت اصلى آن عدم اجراى شبكه هاى 
بهداشتى آب شرب باالخص در روستاهاست.

محمد نعيم امينى فرد با بيان اينكه بحرانى ترين 
مشكل در شهرستان ايرانشهر در مركز سيستان 
و بلوچستان وضعيت فعلى روستاهاست، افزود: 
از هزاران روستاى موجود در اين منطقه 3000 
روستاى «كد دار» فاقد شبكه آب شرب هستند 
كه از اين تعداد 1000 روستا را مى توان به شكل 

سقايى يا سيار آبرسانى كرد.
وى ادامه داد: اگرچه انتقال آب به صورت سيار 
خطرات عمده بهداشــتى را در بر دارد، ولى در 
عين حال 2000 روستايى كه همين آب را هم 

ندارند، با مشكالت جدى تر روبه رو هستند.

 دريافت سرانه 15 ليترى
امينى فــرد تصريح كرد: ســرانه آبى كه براى 
1000 روســتا با آبرسانى ســقايى وجود دارد 
حدود 15 ليتر است كه در مقايسه با ميزان آبى 
كه هر فرد براى نيازهاى بهداشتى خود در روز 

نياز دارد، بسيار كمتر است.
وى افــزود: به طور معمول هــر فرد در مناطق 
گرم و خشــك براى امور بهداشتى خود روزانه 
70 تــا 80 ليتر آب نيــاز دارد. از طرفى چون 
شــبكه آبرســانى در اين منطقه وجود ندارد، 
تمامى مشــكالت بهداشتى كه از انتقال آب به 
مقصدهاى مختلف وجود دارد، موجب مى شود 

همان ميزان اندك آب كه در اختيار مردم قرار 
مى گيرد، شرايط بهداشتى نداشته باشد.

وى خاطرنشــان كرد: در كنار مشــكل كم آبى، 
سيســتم دفع فاضالب در روســتاها نيز عموماً 
غيربهداشــتى اســت. پراكندگى بيــش از حد 
جمعيت و پايين بودن زيرســاخت توسعه نيز از 
عواملى است كه خطر شيوع بيمارى هاى عفونى را 
در مركز و جنوب استان خيلى جدى كرده است.

 تانكرهاى آبرسان 
نماينــده مردم ايرانشــهر در مجلس شــوراى 
اسالمى با اشاره به وضعيت آبرسانى سيار در اين 
منطقه اظهار داشت: از ميان تانكرهاى آبرسان، 
تانكرى كه در تملك آب و فاضالب روســتايى 
باشد، خيلى كم و انگشت شمار در اين منطقه 
وجود دارد و اكثر تانكرهاى آبرسانى مربوط به 
پيمانكاران بخش خصوصى اســت كه ساليان 
سال امر آبرسانى به مردم را انجام مى دهند و به 
ازاى دريافت پول به اين شيوه اقدام به خدمت 
كردند، اما چندين ســال است كه طلب خود را 

دريافت نكردند.

 درخواست نشست اضطرارى
وى با اشــاره به پپيشنهاد فورى براى حل اين 
مشــكل اظهار داشت: دانشــگاه علوم پزشكى 
ايرانشهر تقاضاى يك نشست اضطرارى «تأمين 
امنيت غذايى و شرايط بهداشتى مركز و جنوب 

استان» را مطرح كرده است.
وى بــا بيان اينكــه ضرورى ترين اقــدام براى 
جلوگيرى از اين مشكل اختصاص تعدادى تانكر 
آبرسانى است، ادامه داد: متأسفانه در نشستى كه 
با مديرعامل آب و فاضالب كشور در هفته هاى 
اخيــر در زاهدان انجام شــد در نهايت تصميم 
مشــخصى در اين زمينه اتخاذ نشد و انتظار ما 
از آقاى جانباز و استاندار سيستان و بلوچستان 
اين است كه تدبير جدى را با توجه به حلول ماه 
مبارك رمضان در َزمينه آب آشاميدنى روستاها 
در حوزه مركزى اســتان و محدوده شهرستان 
ايرانشــهر، ســرباز، فنوج، كنارك و تعداد قابل 

توجهى از روستاهاى چابهار انجام دهند.

خبر

ميهن

آگهی ابالغ وقت رسیدگی و دادخواست و ضمائم 
به آقای حبیب صدیق قنبری فرزند ایوبعلی

خواهان س��یدحمید رضا باهوش دادخواس��تی به طرفیت خوانده آقای حبیب صدیق قنبری به خواس��ته 
مطالبه چهار فقره چک به ش��ماره 132321 مورخه 1394/2/25و 132316 مورخ 94/5/15 و 598442 
م��ورخ 94/4/20 و 132322 مورخ 94/3/12 مطرح که به این ش��عبه ارجاع و به ش��ماره پرونده کالس��ه 
9709987503200060 ش��عبه 146 ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره س��ه شهرستان مشهد ثبت و 
وقت رس��یدگی مورخ 1397/4/10 س��اعت 8 تعیین که حسب دستور دادگاه طبق موضوع ماده 73 قانون 
آیین دادرس��ی مدنی به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان مراتب یک نوبت در یکی 
از جراید کثیراالنتش��ار آگهی می گردد تا خوانده ظرف یک ماه پس از تاریخ انتش��ار آگهی به دفتر دادگاه 
مراجعه و ضمن اعالم نش��انی کامل خود، نس��خه ثانی دادخواست و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق 

جهت رسیدگی در دادگاه حاضر گردد.
آ-9702695        م.الف7680

مسئول دفتر شعبه 146 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد- طیبه روشندل

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم س��میه صانعی دارای شناسنامه ش��ماره... به شرح دادخواست به کالسه 97072 از این 
ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان عذری غفوری به شناسنامه 
1156 در تاری��خ 96/8/15 در اقامت��گاه دائم��ی خود ب��درود زندگی گفته و ورثه حی��ن الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- علی محمد غفاری- پدر متوفی 

2- معصومه ابراهیمی- مادر
3- سمیه صانعی- فرزند
4- تکتم اصغری فرزند

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد. 
آ-9702696      م.الف7681

قاضی شورا - شعبه 154 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه آقای ناصر بندار کجوان دارای شناس��نامه ش��ماره... به ش��رح دادخواست به کالسه 970303 
از این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان رقیه آذری گوارشک 
به شناس��نامه 836 در تاریخ 96/10/9 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن 

مرحوم منحصر است به:
1- محسن بندار گجوان- فرزند 2- ناصر بندار گجوان- فرزند
3- احمد بندار گجوان- فرزند 4- جمیله بندار گجوان- فرزند

5- غالمعلی بندار گجوان- همسر متوفی

اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9702697       م.الف7682
قاضی شورا - شعبه 154 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

رونوشت آگهی حصر وراثت
نظر به اینکه خانم طاهره باوندی دارای شناس��نامه ش��ماره... به ش��رح دادخواست به کالسه 970305 از 
این ش��ورا درخواس��ت گواهی حصر وراثت نموده و چنین توضیح داده که شادروان غالمحسین باوندی به 
شناسنامه 66 در تاریخ 89/9/18 در اقامتگاه دائمی خود بدرود زندگی گفته و ورثه حین الفوت آن مرحوم 

منحصر است به:
1- علی اصغر باوندی- فرزند

2- طاهره باوندی- فرزند
3- منیر باوندی- فرزند

4- صدیقه باوندی- فرزند
5- فاطمه باوندی- فرزند

6- زهرا باوندی- فرزند
اینک با انجام تش��ریفات مقدماتی درخواس��ت مزبور را به استناد ماده 362ق امور حسبی یک نوبت آگهی 
مینماید تا هر کس��ی اعتراضی دارد و یا وصیتنامه از متوفی نزد او باش��د از تاریخ نشر آگهی ظرف یک ماه 

به شورا تقدیم دارد واال گواهی صادر خواهد شد.  آ-9702698      م.الف7683
قاضی شورا - شعبه 154 شورای حل اختالف شهرستان مشهد

آگهی 
پیرو آگهی های منتش��ره در جراید بدینوس��یله به محکوم علیه )آقایان کاروس��لیمی و امیرحسین انتظام( 
مجهول المکان می باش��د ابالغ می گردد طبق دادنام��ه 9609977503900327 محکوم به پرداخت مبلغ 
150/000/000 ریال بابت اصل خواس��ته و مبلغ 45 هزار توم��ان بابت درج آگهی روزنامه و 4/025/000 
ریال بابت هزینه دادرس��ی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه و پرداخت خس��ارت تأخیر تأدیه از تاریخ تقدیم 
دادخواست گواهی عدم پرداخت لغایت یوم الوصول بر مبنای جدول شاخص تورم در حق خواهان )محمد 
س��کاکی( و پرداخت نیم عش��ر دولتی در غیر این صورت دایره اجرای احکام طبق مقررات نسبت به وصول 

مطالبات باهزینه اجرایی اقدام خواهد نمود.آ-9702699    م.الف7684
متصدی امور دفتری شعبه 166 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد

آگهی 
خواهان جواد حس��ین زاده احمدآباد دادخواس��تی به طرفیت آقای حبیب اهلل امینی به خواس��ته مطالبه 
وج��ه بابت دو فقره چک به ش��ماره 034136 مورخ 1396/4/10 عهده بان��ک ایران زمین به مبلغ و چک 
شماره 34132 به تاریخ 1396/4/25 عهده بانک ایران زمین به انضمام مطالبه خسارات دادرسی و مطالبه 
خسارت تأخیر تأدیه تقدیم شورای حل اختالف شهرستان مشهد نموده که جهت رسیدگی به شعبه 172 
ش��ورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مش��هد واقع در مشهد بلوار شهید قرنی- بین قرنی22 

و24 ارجاع و به کالسه 970079 ثبت گردیده که وقت رسیدگی آن 1397/4/9 و ساعت 10 تعیین شده 
اس��ت به علت مجهول المکان بودن خوانده و درخواس��ت خواهان و به تجویز ماده 73 قانون آیین دادرسی 
دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی و دس��تور ش��ورا مراتب یک نوبت در یکی از جراید کثیراالنتشار 
آگهی می ش��ود تا خوانده پس از نش��ر آگهی و اطالع از مفاد آن به ش��ورا مراجعه و ضمن اعالم نش��انی 
کامل خود نس��خه دوم دادخواس��ت و ضمائم را دریافت و در وقت مقرر فوق جهت رس��یدگی حاضر گردد. 

آ-9702700  م.الف7685
مسئول دفتر شعبه 172 شورای حل اختالف مجتمع شماره سه شهرستان مشهد- انسیه روحبخش

آگهی احضار متهم
بدینوسیله به آقای محمد جاوید صالحی فرزند عبدالناصر )افغانی( به اتهام وارد کردن 34 کیلوگرم هروئین 
فشرده به ایران فعاًل مجهول المکان در پرونده کالسه 901894 شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی مشهد 
ابالغ می گردد در تاریخ 1397/4/27 س��اعت 11 جهت رس��یدگی و دفاع از اتهام انتس��ابی در این دادگاه 
حاضر شوید در غیر این صورت وفق مقررات اقدام خواهد شد. ضمناً می توانید قبل از حلول وقت رسیدگی 
جهت دریافت تصویر کیفرخواست به دفتر دادگاه مراجعه نمایید. این آگهی در دو نوبت و به فاصله ده روز 

منتشر می گردد. آ-9702685             م.الف7679
مدیردفتر شعبه پنجم دادگاه انقالب اسالمی شهرستان مشهد

آگهی 
در پرونده کالسه 144/970118 به نام حمید ارجمند فرزند اکبر به اتهام توهین تحت تعقیب می باشد به 
واس��طه معلوم نبودن محل اقامت نامبرده و به تجویز ماده 344 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 مراتب 
در روزنامه آگهی گردد تا در تاریخ 97/4/16 ساعت 10 صبح در شعبه 144 دادگاه کیفری دو مشهد حاضر 
و از اتهام انتسابی دفاع نماید در صورت عدم حضور در موعد مقرر مطابق مقررات رسیدگی و تصمیم قانونی 

اتخاذ خواهد شد. آ-9702687        م.الف7407
دادرس شعبه 144 دادگاه کیفری دو مشهد – علی اکبر خسروی

آگهی دعوت افراز
چون خانم صدیقه رضایی فرزند اکبرعلی با وکالت آقای محمد روش��کی طبق وکالتنامه ش��ماره 60961-
96/10/4 احدی از مالکین مش��اعی پالک 701- اصلی واقع   در بخش2 سیس��تان شهرس��تان زابل طبق 
درخواس��ت ش��ماره 2655- ز  مورخ 1397/2/18 تقاضای افراز س��همی خود را از پالک مرقوم باستناد به 
قانون افراز و فروش امالک مش��اع مصوب س��ال 1357 را از این اداره نموده ودر ذیل تقاضای افراز خویش 
اعالم داش��ته که به دیگر مالکین مش��اعی دسترسی ندارد و آدرس آنها مشخص نمی باشد لذا مراتب طبق 
ماده 18 آئین نامه اجرائی مفاد اسناد رسمی الزم االجرا آگهی می گردد و از سایر مالکین مشاع و کسانی 
ک��ه ح��ق و حقوقی در این ملک دارند و یا تمایل به افراز دارند دعوت بعمل می آید تا در س��اعت 8 صبح 
روز مورخ 1397/3/12 دراین اداره و یا در محل وقوع ملک مزبور حضور بهم رس��انند تا با حضور و نظارت 
آن��ان عم��ل افراز برابر مقررات صورت پذیرد، یادآور می گردد عدم حض��ور مانع ازانجام عمل افراز نخواهد 

شد.9702678 تاریخ انتشار :شنبه  1397/2/30 
ابراهیم شاهبازی اول -رئیس اداره ثبت اسناد و امالک زابل م الف:397

آگهی تحدید حدود 
پیرو آگهی قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و س��اختمانهای فاقد س��ند رسمی و به 
اس��تناد تبصره ذیل ماده 13 قانون و ماده 13 آئی��ن نامه قانون اخیرالذکر حدود پالک 776 
فرعی از 44 اصلی بخش 10 ثبت محمودآباد بنام محمدعلی صادقی فرزند صادق نس��بت به 
ششدانگ طبق رای شماره 16542 مورخ 1396.11.21 هیات قانون تعیین تکلیف در ساعت 
11 صبح یکشنبه مورخ 1397.03.29 در محل وقوع ملک به عمل خواهد آمد. لذا از متقاضی 
و مالکین امالک مجاور و صاحبان حقوق ارتفاقی دعوت می شود در وقت مقرر در محل وقوع 
ملک حضور به هم رس��انند بدیهی اس��ت در صورت عدم حضور متقاضی و یا نماینده قانونی 
آنان طبق ماده 15 قانون ثبت ملک مورد تقاضا با حدود اظهار شده از طرف مجاورین تحدید 
خواهد ش��د معترضین می توانند به اس��تناد ماده 20 قانون ثبت و مواد 72 و 86 آئین نامه 
قان��ون ثبت ظرف مدت 30 روز از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود اعتراض خود را 
کتبا به این اداره تس��لیم و ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض به وحد ثبتی مبادرت 
ب��ه صدور دادخواس��ت به مرجع قضائ��ی نمایند در عیر اینضورت با ارائ��ه گواهی عدم تقدیم 
دادخواس��ت توس��ط متقاضی و به نماینده قانونی وی و بدون توجه به اعتراض واصله عملیات 

ثبتی با رعایت مقررات ادامه می یابد.9702679
م.الف 96.140.1607  تاریخ چاپ: 1397.02.30 روزنامه قدس

فرهاد آقابابایی -رئیس اداره ثبت اسناد وامالک محمود آباد

)اگهی مزایده (
ب��ه موجب پرونده اجرایی کالس��ه 960024ای��ن اجرای احکام محکوم علی��ه محمدرضا میر 
جلیل��ی فرزند رجب به پرداخت مبلغ 5156500ریال باب��ت تتمه محکوم به در حق محکوم 
ل��ه ج��واد گنجی محکوم گردیده لذا جهت اس��تیفاء دین مش��ارالیه  ،مقدار نیم س��اعت آب 
از چ��اه موتور معروف به محمد س��لطان واقع در اراضی ش��مش اباد متعل��ق به محکوم علیه 
توقیف و طبق نظر کارش��ناس به مبلغ 350000000ریال ارزیابی گردیده لذا با تعیین مورخ 
1397.03.23ساعت 8الی 9اعالم میشود اموال مذکور از طریق مزایده حضوری در موعد مقرر 
بفروش خواهد رس��ید طالبین به خرید می بایس��ت در موعد مقرر با در دست داشتن مدارک 
شناسایی معتبر در دفتر این اجرای احکام حاضر گردیده و در صورتی که متقاضی رویت مال 
توقیفی هس��تند حداقل پنج روز قبل از موعد مزایده مراجعه تا ترتیب بازدید ایش��ان از مال 
توقیفی داده ش��ود مزایده از نرخ کارشناس��ی شروع و به فردی که باالترین قیمت را پیشنهاد 
نماید واگذارخواهد ش��د.بهای مزایده نقدا دریافت و این اجرا تعهدی در خصوص انتقال سند 

مال توقیفی ندارد9702709 
سعیدی 

مدیر اجرای احکام مدنی شوراهای حل اختالف مه والت
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روزنامـه صبـح ايـرانسياست

كريمى قدوسى: طرح 2 فوريتى نمايندگان براى از سرگيرى فعاليت هاى هسته اى   فارس: نماينده مردم مشهد در مجلس شوراى اسالمى گفت: نمايندگان طرحى را تهيه كرده اند كه در آن آمده در 
صورتى كه مذاكره با اروپايى ها طى يك ماه آينده در ارتباط با اجراى برجام نتيجه بخش نباشد فعاليت هاى هسته اى كشورمان از سر گرفته شود. اين طرح قرار است با قيد دو فوريت به هيئت رئيسه مجلس تقديم 

شود، اقدام هاى اوليه براى تهيه اين طرح انجام شده و جمع بندى نهايى در خصوص آن در روزهاى آينده انجام خواهد شد.

رد گم كنى واقعيت كازرون
جهان نيوز: برخى جريان هاى سياسى 
نشــان داده اند كه هيچ گاه حاضر به 
پذيريش اشــتباه و مشكالتى كه به 
وجــود  مى آورند نيســتند و در اين 
عرصه حتى سعى مى كنند با فرافكنى 
بحران هايى را كه بر اســاس سياست 
غلط  شــان به وجود مى آيد به گردن 
ديگران بيندازند.  حدود يك ماه است 

كه شــهر كازرون با تشويش و التهاب روبه روست. نماينده ليست اميد كازرون براى 
شهر كردن روستاى محل تولد خود سبب ايجاد اين التهابات شده است. دولت حسن 
روحانى و فرماندار به جاى اينكه حرف مردم را در اين زمينه گوش كنند و دولت نيز 
در خصوص اين طرح براى مردم شفاف سازى و نظر آنان را در اين خصوص اعمال كند 
تا اين التهابات كاهش يابد، با مديريت غلط سبب تشديد آن شده اند اما حاال روزنامه 
آرمان ســعى كرده با تيتر يك ديروز خود مشكالت را به گردن اصولگرايان بيندازد، 
«بي كفايتي اصولگرايان ميانه در وزارت كشــور». اين روزنامه سعى مى كند خوانشى 
به نفع اصالح طلبان از حوادث كازرون ايجاد كند و مى نويسد:«رمضانزاده سخنگوى 
دولت اصالحات  روز گذشته چنين توييت كرد:  «آقاى روحانى! نمايندگان فراكسيون 
اميــد! آيا وقايع كازرون دليل ديگرى بر عدم كفايت تيم على الريجانى براى تصدى 

وزارت كشور نيست»؟

وضعيت بدتر از گذشته
ابتكار: احتماالً پس از انتخاب مجدد حســن روحانى در انتخابات رياست  جمهورى 
سال 96 كمتر كسى از ميان حاميان او تصور مى كرد وضعيت دولت در ابتداى سال 
97 پس از يك سال به شكل فعلى باشد. در بسيارى از حوزه ها دولت روحانى با مشكل 
مواجه است كه شايد مسئله آنچنان جديدى نباشد  اما آنچه كه وضعيت را به نظر بدتر 
از ســال گذشته كرده، فشارهايى است كه از همه  سو بر دولت وجود دارد. هر چقدر 
حسن روحانى در ايام انتخابات سعى كرد بيان كننده مطالبات بخشى از جامعه باشد 
و خود را به آن ها نزديك كند و هر ميزان كه اســحاق جهانگيرى در ايام انتخابات با 
موضع گيرى هاى خود توجه بخش هايى از رأى دهندگان را به خود جلب كرد  و حتى 
برخى از او به عنوان نامزد اصالح طلبان در انتخابات رياست  جمهورى سال 1400 نام 
بردند. هر چه از روز رأى گيرى گذشت، اميدها به تغييراتى كه روحانى و جهانگيرى در 

ايام انتخابات وعده داده بودند، كم رنگ تر شد.

مسئوليت گريزى به جاى پاسخگوئى
سياســت روز: اين روزها، كه برجام مى رود تا به پايان نافرجام خود نزديك شود، 
آن ها كه حاميان و زمينه ساز اجراى برجام بودند، نه تنها حاضر نيستند تا از نظام و 
مردم به دليل اصرار بيهوده و باز كردن حســاب براى كدخدا عذرخواهى كنند، بلكه 
اصــرار دارند كه تقصير اين ناكامى را به گردن نظام بيندازند. همين چند روز پيش 
بود كه دولتمردن خواســتار عذرخواهى منتقدان بودند و مى گفتند كه اگر برجام به 
نتيجه نرسيد، دليل آن موضع گيرى ها و سنگ اندازى هاى منتقدان بود. حاال نيز اين 
شانه خالى كردن از مسئوليت درحالى صورت مى گيرد كه اخيراً محمد باقر نوبخت، 
سخنگوى دولت مدعى شده كه برجام يك سند پر افتخارى است و تاريخ در مورد آن 
قضاوت مى كند. از اين رو اين تناقض ميان افكار عمومى ايجاد مى شود كه اگر اين يك 
سند پرافتخار و بدون اشكال است، چرا دولت مى خواهد از مسئوليت آن شانه خالى 

كرده و مسئوليت آن را به نظام واگذار كند؟

در برابر اين انتقادهاى واقع بينانه، مى گويند راه حل شما 
چيست؟

صبح نو: خبرهاى جسته وگريخته مى گويد كه شــركت هاى ريز ودرشت اروپايى از 
ترس آمريكا يا هم پيمانى بــا او، در حال معلق كردن قراردادهاى خرد و كالن خود 
با ايران اند؛ از فحواى مذاكرات سياســى مقامات دولت ايران هم كه 10 روز از «چند 
هفته» وعده داده شده شان سپرى شده، رسيدن به ضمانت هاى قوى و جدى (نظير 
تصويب نامه هايى در مجالس كشورهاى اروپايى براى ورود به جنگ تجارى راهبردى 
با آمريكا) دور از دسترس به نظر مى رسد. در برابر اين انتقادهاى واقع بينانه، مى گويند 
راه حل شما چيست؟ راه حل همانى است كه پنج سال است مطرح شده و كجاست 
گوش شــنوا و اراده اجرا؟ اقتصاد مقاومتى، سياســتى پويا براى گذر از اين مرحله 
خطرناك بود و هست و متأسفانه سياست دولت «از اين ستون به آن ستون فرج است» 
شده و بدون آينده نگرى اى كه نمونه اش را در ضربه زدن به روابط مهم با چين مى توان 
ديد. فرصت چندانى از آن چند هفته معهود باقى نمانده و بازار نيازمند اقدام هاى واضح 

براى جان گرفتن و فعال تر شدن است.

ماجراى انداختن برجام به گردن رهبرى
مشــرق نيوز: ماجــراى انداختن 
برجام به گردن رهبرى نظام پس از 
شكست مقوله اى است كه از پيش 
از انعقــاد برجام مــورد پيش بينى 
تحليلگران قــرار گرفته بود. جالب 
آنكه حتــى برخى اصالح طلبان نيز 
با هر نيتى به اين مســئله پى برده 
بودنــد و مثًال ابراهيــم اصغرزاده، 

ســال گذشــته از اين گفته بود كه روحانى نبايد برجامش را به گردن رهبرى 
نظام بيندازد. در همين راســتا و پــس از خروج آمريكا از برجام طى هفته هاى 
اخير كه درآمدى بر اعالم «شكســت رســمى برجام» به شمار مى رود، شمارى 
از اصالح طلبــان به صحنه آمده و رهبرى نظام را مقّصــر برجام روحانى جلوه 
داده اند. در آخرين مورد «حجت االســالم ناطق نورى» هم «برجام روحانى» را 
بــه گردن رهبرى انداخت. وى در ديدار برخى از خبرنگاران و ســردبيران ايرنا 
با اينكه به بى اعتمادى رهبرى نســبت به آمريكا اذعان كرده، اما باز هم مدعى 

شده كه پذيرش آن با اجازه رهبرى بوده است.

تحليل

 سياست/ مهدى زارع  داستان برجام 
بعد از آنكه چند شــركت  بــزرگ حاضر 
در ايــران اعــالم كردند حضورشــان در 
ايران را لغو خواهند كرد روى ناخوشــش 
را بــه اقتصاد ايران نشــان داده اســت. 
اليانس،  توتال، مارســك، مولر- مرسك، 
آنــى، دنيلى، ســاگا و ايرباس بزرگ ترين 
كشــورهايى هســتند كه تاكنون تصميم 
رسمى براى خروج از ايران را اعالم كرده اند. 
از طرفى بــه دروغ يــا در واقعيت، اروپا 
تالش مى كند خــودش را از آمريكا جدا 
بگيرد و وعــده پايبندى بــه برجام داده 
اســت. براى مثال جان كلود يانكر اعالم 
كرده اســت اروپا تصميم دارد به قوانين 
20ســال پيش خود بــراى محافظت از 
شركت هاى اروپايى برگردد. او اعالم كرده 
است اين قوانين از 28 ارديبهشت اعمال 
خواهد شد. طبق اين قانون، اتحاديه اروپا 
هيــچ دادگاهى را در جهت اعمال جريمه 
كه ممكن اســت از سوى كاخ سفيد عليه 
شركت هاى اروپايى به منظور انجام تجارت 
در جمهورى اســالمى ايــران وضع كند، 

به رسميت نمى شناسد.

كدام شركت هاى اروپايى؟
 اما سؤال اين است كه منظور يونكر كدام 
شركت هاى اروپايى هســتند؟ پاسخ اين 
پرسش را بايد در سخنان امانوئل ماكرون 
بيابيم كه بعد از نشســت بلغارستان گفته 
است: شركت هاى بزرگ، خودشان بايد به 

فكر منافعشان باشند.
اينكه اين، تصميم اتحاديه بوده اســت يا 
شخص ماكرون به آن رسيده است معلوم 
نيســت اما نتيجه قطعى اين اعالم موضع 
فقط يك چيز اســت: از اين پس اتحاديه 
بــراى حفــظ منافع شــركت هاى  اروپا 
دســت چندمش تالش خواهــد كرد و نه 

شركت هاى بزرگ و معتبرش. 
در نتيجــه قانون 20ســال پيــش اروپا، 
دســت چندم  و  كوچــك  شــركت هاى 

اين قــاره قــادر خواهند بــود در ايران 
ســرمايه گذارى كنند. يعنى شركت هايى 
كــه ســرمايه گذاران محلى دارنــد و ارز 
رايج در معامالتشــان يورو يا ارز كشــور 
صاحب آن شــركت اســت. آيــا از اين 
بــه بعد بناســت شــركت هاى كوچك و 
دست چندم اروپايى پايشان به بازار ايران 
باز شود؟ شــركت هايى كه گاهى كيفيت 
محصوالتشان از توليدات مشابه داخلى به 

مراتب كمتر است.
بــا ايــن حســاب اتحاديــه نمى توانــد 
شركت هاى بزرگ اروپايى را تحت پوشش 
قــرار دهد. به همين دليل امانوئل مكرون 
اين رسالت را به دوش مديران شركت هاى 
بزرگ و معتبر گذاشته است. شركت هايى 
كه پــس از نااميــدى از تعهدهاى عملى 
اروپــا، آرام آرام خــروج از بــازار ايران را 

انتخاب مى كنند.
براى مثال «توتال» يك شركت فرانسوى 
اســت اما 170 روز قبــل از پايان مهلت 
180روزه ترامــپ اعــالم كــرد در ايران 
نخواهــد مانــد. مديران اين شــركت در 
توجيه اين اقدام زودهنگام خود گفته اند: 
از آنجا كه 90درصــد قراردادهاى جهانى 
شــركت ما با پشتوانه دالر اجرا مى شود و 
همچنين بيشتر از 30درصد سهامداران ما 
آمريكايى هستند مى ترسيم با تحريم هاى 

ثانويــه آمريــكا مواجه شــويم و بخش 
عظيمى از ســرمايه مان از دســت برود. 
توتالى ها همچنيــن از حجم قراردادهاى 
تجارى خود در آمريكا گفته اند كه بيش از 

10ميليارد دالر است.
شركت حمل و نقل دريايى مارسك هم كه 
معروف ترين برند حمل و نقل دريايى جهان 
اســت و پس از انعقاد برجام وارد ايران شد، 
امروز تصميم گرفته است كشورمان را ترك 
كند. ســورن اســكو، رئيس اين شركت در 
گفت و گو با رويترز گفته است: تجارت با ايران 
اگر همزمان با آمريكا هم رابطه تجارى داشته 
باشيد، امكان پذير نيست. به همين دليل ما 
تصميم گرفته ايم ديگر با ايران كار نكنيم. من 
هنوز تصور دقيقــى از زمانبندى خروجمان 

ندارم اما قطعاً از ايران خارج خواهيم شد. 
شــركت مولر مرســك كه دوميــن برند 
حمل و نقل دريايى در جهان اســت هم 
به داليل مشابه از تصميمش براى خروج 
گفته است. اين شــركت هم اعالم كرده 
اســت به دليل حفظ منافعــش، پس از 
اين كشتى هايش در بندرهاى ايران پهلو 

نخواهند گرفت.
پيش از همــه اين اتفاقات شــركت هاى 
آمريكايى مثل بوئينگ هم، با خروجشان 
از اقتصاد ايران تكليف ما را با خودشــان 

روشن كرده بودند.

اروپا شانه خالى مى كند
حال اين اعالم نظرهــا و آنچه در صحنه 
واقعى اتفاق افتاده اســت اين تصور را در 
ذهن بيشتر قوت مى بخشــد كه اروپا به 
شــكل واقعى نخواهد توانســت تضمينى 
اروپايى  بزرگ  براى حضور شــركت هاى 
در كشــورمان بدهد و تنها از آن دســته 
شركت هايى حمايت خواهد كرد كه حوزه 
عمل بســيار محدود و پشــتوانه مالى و 

عملياتى اندك خواهند داشت.
موضعگيرى اين شركت ها و شتابشان براى 
خروج از ايران ســبب شــده است تا ليست 
كوتاه شركت هاى معتبرى كه بعد از برجام 
وارد ايران شدند به چند شركت تقليل پيدا 
كند؛ شركت هايى كه بيشتر چينى يا روسى 
هستند. بايد ديد دولتمردان ما به اين مسئله 
راضى خواهند شــد و براى حفــظ آنچه از 
برجام باقى مانده اســت حاضر مى شوند به 
جاى اصرار بر حضور شــركت هاى بزرگ به 
اين شركت هاى دست چندم ميدان بدهند 
تا هم براى خود اعتبارى كسب كنند و هم 

ادعا كننــد برجام همچنان 
پابرجاست يا نه؟

برجام موجب شد تا داستان 
بيش  كشورمان  در  اقتصاد 
از هــر زمــان ديگــرى به 
امروز  بخورد.  گره  سياست 
دولتمردان مــا هم به اين 
باور رســيده اند كــه آنچه 
در عرصه ديپلماســى مهم 
واقعى  ظرفيت هاى  اســت 
و گفت و گو بر اســاس آنچه 
روى زميــن اتفاق مى افتد، 
اســت. آيا اين تجربه باعث 
خواهد شــد تــا در آينده 
بويژه  و  ديپلماسى  دستگاه 
در  مــا  ســفارتخانه هاى 
كشــورهاى دوست بتوانند 

از ظرفيت هاى موجودشــان براى پيشبرد 
اقتصاد استفاده كنند؟ 

گزارش قدس از آنچه اين روزها تصميم براى حفظ برجام خوانده مى شود

تلگرام گيت؛جزئيات توافق تضمين  اروپا براى شركت هاى دست چندم
دولت با دوروف در تهران

صبح نو: در نيمه نخست سال 94، پاول دوروف 
مدير تلگرام در سفرى پنهانى به تهران مى آيد 
و با دولتى ها به مذاكره مى نشيند. توافقات انجام 
مى شــود و بنا بر ادعاى دولتى ها قرار مى شود 
كانال هاى مستهجن توسط تلگرام فيلتر شود. 
امرى كه ظاهراً انجام مى شــود، اما دى ماه 96 
كه از راه رسيد، مدير تلگرام راه و روش ديگرى 
در پيش گرفت و تقاضاهاى علنى دولت ايران 
را براى مسدودســازى كانال هاى تروريســتى 
بى جواب مى گذارد؛ امرى كه براى دولت گران 
آمد و دستور مسدودسازى آن را صادر كرد، با 
اين حال تلگرام مدتى بعد دوباره به صورت عادى 

به فعاليت خود ادامه داد.

ادعاى عجيب تئوريسين 
اصالح طلبان

سياست: سعيد حجاريان، تئوريسين محبوب 
اصالح طلبان در گفت وگويى اعالم كرده است 
كه راست ها چهار ســناريو پيش روي دولت 
روحاني قرار خواهند داد. اولين آن ها پيشنهاد 
استعفاست؛ يعني روحاني را به استعفا داللت 
كنند. دومين ســناريو، اِعمال فشار است و بر 
سر مسائل شخصي رئيس  جمهور مانور دهند. 
ســپس بر مبناي واكنش روحاني حمالت را 
تشديد كرده و از رئيس جمهور مشروعيت زدايي 

و نهايتاً وي را وادار به كناره گيري كنند.
سناريوي سوم، طرح بى كفايتى روحاني است؛ 
به نظر اگر اكثريت مجلس تا پايان سال اوضاع 
را بحراني ببينند و نتوانند در برابر فشار مردم 
تاب بياورند و به اين جمع بندي برسند كه دولت 
توانايي حل بحران ندارد، به ناچار و شــايد بنا 
به بعضي صحبت ها موضوع بى كفايتى را مطرح 
مي كنند. آخرين سناريو از جنس پرونده  سازي 
است. حجاريان اين سناريوها را مطرح مى كند، 
اما صراحتاً مشخص نمى كند كه كدام شخصيت 
يا جريان سياسى چنين اظهاراتى كرده است، 
اين بى ســندى ناشــى از توهم است يا براى 

انحراف افكار عمومى و تحريك هواداران؟

تلگرام واقعاً فيلتر است؟
ايسنا: گفته مى شــود ركورد مجموع بازديد 
كانال هاى فارسى تلگرام در روز پنجشنبه 27 
ارديبهشــت با افزايش 320ميليونى نسبت به 
يك روز قبل تر شكسته شده است. 1/6ميليارد 
بازديد در يك روز؛ بى ســابقه ترين روز پس از 
گذشــت 17 روز از زمان آغاز فيلترينگ است. 
ميزان بازديد تلگرام پس از فيلتر تلگرام به شكل 
فاحشى كاهش پيدا كرده بود، اما ادعا مى شود 
چند روزى است روند رو به افزايش پيدا كرده 
اســت. برخى علت ايــن افزايــش را فعاليت 
نسخه هاى فارســى تلگرام همانند طالگرام و 
هاتگرام مى دانند، عــالوه بر اين هنوز پيامك 
تلگرام با سرشــماره اختصاصى به مخاطبان 

ارسال مى شود.

ذره بين

از آنجا كه 90درصد 
قراردادهاى 

جهانى شركت ما با 
پشتوانه دالر اجرا 

مى شود و همچنين 
بيشتر از 30درصد 

سهامداران ما 
آمريكايى هستند 

مى ترسيم با 
تحريم هاى ثانويه 

آمريكا مواجه 
شويم

بــــــــرش

: برخى جريان هاى سياسى 
نشــان داده اند كه هيچ گاه حاضر به 
پذيريش اشــتباه و مشكالتى كه به 
وجــود  مى آورند نيســتند و در اين 
عرصه حتى سعى مى كنند با فرافكنى 
بحران هايى را كه بر اســاس سياست 
غلط  شــان به وجود مى آيد به گردن 
ديگران بيندازند.  حدود يك ماه است 

: ماجــراى انداختن 
برجام به گردن رهبرى نظام پس از 
شكست مقوله اى است كه از پيش 
از انعقــاد برجام مــورد پيش بينى 
تحليلگران قــرار گرفته بود. جالب 
آنكه حتــى برخى اصالح طلبان نيز 
با هر نيتى به اين مســئله پى برده 
بودنــد و مثًال ابراهيــم اصغرزاده، 
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چهره ها

سورنا ستارى: 
تلگرام حاصل بى عرضگى 

خودمان است

خبرآناليــن: معــاون علمــى  فنــاورى 
رئيس جمهــور گفــت: مقاومــت در برابر 
شكل گيرى و رشد استارتاپ ها و شركت هاى 
دانش بنيان، پيامدى جز ورود خارجى ها به 
همراه ندارد. اگر جلوى آپــارات را بگيريد، 
يوتيــوب وارد خواهد شــد. تلگرام حاصل 
بى عرضگى خودمان اســت. نمى شود يك 
اپليكيشن خارجى در كشــور راست راست 
راه برود و اپليكيشن داخل تا خواست كارى 
بكند، فــالن دادگاه يا ســازمان، احضار و 
بازخواستش كند. اين در شوراى عالى فضاى 
مجازى خيلى وقت پيش بحث شد و در شب 
عيد هم مصوبه اى در قوه قضائيه به تصويب 
رســيد كه تعامالت قانونى را در اين زمينه 

تسهيل مى كند.

تســنيم: نماينده مردم ســرپل ذهاب در 
مجلس گفت: سلبريتى ها براى مردم زلزله زده 
كرمانشــاه كمك هاى زيــادى جمع آورى 
كرده اند، اما همين سلبريتى ها نهايت ظلم 
را در حق خودشان و مردم كرمانشاه كردند. 
متأسفانه سلبريتى ها با تحريك احساسات 
مردم، پول هايى براى كمك به زلزله زدگان 
كرمانشاه جمع آورى كردند، اما تاكنون خيلى 
از اين پول ها در مناطق زلزله زده هزينه نشده 
است. از سلبريتى هايى كه در رسانه ها براى 
مردم زلزله زده كرمانشاه كمك جمع  كردن 
تاكنون معجزه اى نديديم، اما برعكس افراد 
گمنام و سازمان هايى مانند بسيج دانشجويى 
حــدود 2000 كانكس به مــردم زلزله زده 

كرمانشاه كمك كردند.

مشرق نيوز: سخنگوى كميسيون امنيت 
ملى گفت: اين نوع اظهار نظرها يك نوع 
فرافكنى اســت؛ چرا كه طرح نفوذ پيش 
از هر جا، بيشتر در بدنه دولت نمود يافته 
است. متأســفانه آمار وجود دو تابعيتى ها 
و جاسوســان در دولت، نشــان مى دهد 
كه طرح نفــوذ در دو دولت روحانى قابل 
مقايسه با گذشته نيست و بسيار زياد است. 
مطابق گزارش وزارت اطالعات به مجلس، 
از بين مديران پيشــنهادى براى تصدى 
مسئوليت ها و پست ها، 210 نفر تابعيت 
مضاعف داشتند، سؤال اين است كه مگر 
دولــت چند مدير منصوب كرده كه 210 
نفر تابعيت مضاعف داشتند كه صالحيت 

آن ها تأييد نشد.

شــوراى  عضو  خبرنگاران:  باشــگاه 
مركزى حزب كارگزاران سازندگى گفت: 
اصالح طلبــان بزرگ ترين حامى روحانى 
بوده اند و كارنامه دولت جزو عملكرد جريان 
اصالحات تلقى مى شود. جريان اصالحات 
بيشــترين همگرايى را با روحانى داشته، 
اما وى اشــتباهات راهبردى بسيارى در 
كارنامه دارد و ما انتظار داريم كه مشاوران 
او به وى كمك كنند تا فاصله اش با مردم 
كمتر شــود. روحانى وعده هاى زيادى به 
مــردم داده و اصالح طلبان نيز به حمايت 
از او پرداخته اند، در نتيجه اگر رئيس دولت 
وعده هاى خــود را عملياتى كند قطع به 
يقين اصالح طلبان مى توانند در انتخابات 

آتى رياست جمهورى پيروز شوند. 

فرهاد تجرى:جهانبخش خانجانى:نقوى حسينى:
نفوذى ها در دولت هستند 

نه در سپاه
كارنامه دولت جزو عملكرد 

جريان اصالحات است
سلبريتى ها در حق مردم 

كرمانشاه ظلم كردند
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جهان روزنامـه صبـح ايـران
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 روزنامه سیاسی، اجت�عی، فرهنگی صبح ایران

 مقام معظم رهبري: خليج فارس خانه ماست. خليج فارس 
جاى حضور ملت بزرگ ايران است.
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غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب
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اذان ظهر

نيمه شب شرعى

غروب خورشيد

اذان صبح فردا

اذان مغرب

طلوع خورشيد

ذكر روزاوقات شرعى به افق تهران
(صد مرتبه)  
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نگاهى به ائتالف  احتمالى مالكى، عامرى و حكيم

به سوى تشكيل دولت  مقاومت در عراق
 بين الملل   پس از انتخابات پارلمانى عراق 
و اعالم نتايج اوليه كه پيروزى نســبى ائتالف 
ســائرون را به دنبال داشت، اين ديدگاه مطرح 
شد كه چرخش سياسى بسيار بزرگى در عراق 
روى داده اســت و مقتــدى صدر به مهم ترين 
عنصر در انتخاب نخست وزير آينده تبديل شده 
اســت. گرچه مقتدى صدر همواره در صحنه 
سياسى عراق شخصيت مطرحى بوده و ائتالف 
اخير او با كمونيســت ها ســهم او را از ديگران 
باالتر نشان مى دهد، اما با توجه به تنوع سياسى 
در عراق و سهم كوچك ائتالف سائرون و همه 
ائتالف هاى ديگر در بافت نهايى، اين ديدگاه كه 
لزوماً نخست وزير از مسير جريان صدر بگذرد، 
قطعيت ندارد، گرچه محتمل است و در نهايت 
شــكل هاى جدى ديگرى هم بــراى خروجى 
نهايى انتخابات عراق ممكن به نظر مى رســد، 
كه ائتالف صدر در آن اصلى ترين محور نيست.

 تفاهم گسترده جريان «الفتح»،«الحكمه» 
و«النصر»

نماينده ائتــالف «دولت قانــون» در پارلمان 
عراق، از تفاهم گسترده با ائتالف هاى «الفتح» 
و «الحكمه» و تفاهم عادى با ائتالف «النصر» 
براى تشــكيل دولت جديد خبر داد.به نقل از 
خبرگزارى الســومريه نيوز عراق، «عبدالهادى 
السعداوى»، با اشــاره به نقش آفرينى ائتالف 
دولت قانون در جذب ائتالف هاى سياسى براى 
تشكيل دولت گفت: اين ائتالف با هدف تحقق 
اكثريت سياسى (به جاى سهميه بندى فرقه اى 
يا توافق سياســى) در داخــل پارلمان عراق و 
تشكيل دولت بر مبناى آن، در حال گفت وگو 

و رايزنى با ديگر ائتالف هاى سياسى است.
«عبدالهادى السعداوى» به خبرگزارى السومريه 
نيــوز عراق گفت: ائتالف «دولت قانون» به جز 
باور به دولت اكثريت سياســى هيچ خط قرمز 
ديگرى براى پيوســتن ساير ائتالف ها به خود 
قايل نيســت. وى افزود: ائتالف دولت قانون با 
هدف تحقق اكثريت سياسى (به جاى سهميه 
بندى فرقه اى يــا توافق سياســى) در داخل 
پارلمان عراق و تشــكيل دولت بر مبناى آن، 
در حال گفت وگو و رايزنى با بقيه ائتالف هاى 

سياسى است.

اين فعال سياســى گفت: ائتالف دولت قانون 
در حال بزرگ ترين نقش در جذب ائتالف هاى 

سياسى براى تشكيل دولت آينده است. 
وى همچنين از رســيدن به تفاهــم هايى با 
ائتالف هاى انتخاباتى گروه هاى اهل ســنت و 
كرد عراقى خبــر داد كه محور آن تالش براى 
تشكيل دولتى قدرتمند است كه نخست وزير 
آن متعلق بــه تمامى عراقى ها باشــد و هيچ 
تحميلى به او در تعيين اشخاص در وزارتخانه ها 

صورت نگيرد.
به گمان الســعداوى، دســت 
برداشــتن «حيدر العبادى» از 
تمايل به حفظ پســت نخست 
وزيرى، وى را به ورود به ائتالف 
پارلمانى نزديــك مى كند، اما 
اصــرار او بــر اين امــر به نظر 
همه  مخالفت  مورد  مى رســد 
ائتالف هاســت و اين امر يكى 
از موانع رســيدن به تفاهم (از 
با ساير  ســوى حيدرالعبادى) 

ائتالف ها به شمار مى رود. 
وى گفت: ائتالف الفتح پيش از 

انتخابات نزديــك بودن مواضع خود به ائتالف 
دولت قانون را اعالم كرده بود و تشكيل دولت 
اكثريت سياســى را پذيرفته است. السعداوى 
همچنين از اســتقبال فراوان ائتالف هاى كرد 
عراقــى از گفت و گو (با ائتــالف دولت قانون) 

براى تشكيل دولت اكثريت سياسى خبر داد.
گفتنى است كه «عمار الحكيم» رهبر جنبش 
حكمــت ملى و رئيس ائتــالف «الحكمه» در 

ديدار ديشــب خود با «مقتــدى صدر» رهبر 
جريان صــدر و حامى ائتالف «الســائرون» از 
شــروع تالش اين دو ائتالف براى گفت وگو با 
ســاير گروه هاى سياســى براى تشكيل دولت 

آينده خبر دادند.

 ائتالف اهل سنت
 و گروه هاى كرد پارلمان عراق

اين رويدادها درحالى اســت 
كــه ايــن روزهــا ديدارها و 
تماس هاى تلفنــى پر تعداد 
و فشــرده اى ميــان رهبران 
و  عــراق  سياســى  مختلف 
كردســتان  اقليم  همچنين 
عراق در خصــوص تحوالت 
برگزارى  نحوه  كشور،  جارى 
انتخابات، نتايــج انتخابات و 
نيــز ويژگى هاى دولت آينده 
در جريان اســت. السعداوى، 
همچنين از رسيدن به تفاهم 
هايى با ائتالف هاى انتخاباتى 
گروه هاى اهل ســنت و ُكرد 
عراقــى خبر داد كــه محور آن تــالش براى 
تشكيل دولتى قدرتمند است. درهمين حال، 
«مقتدى صدر»، رئيس گروه صدر عصر جمعه 
در ديدار با سفيران كشورهاى همجوار شامل، 
ســوريه، اردن، كويت، عربســتان و تركيه در 
نجف اشرف، به تشريح ديدگاه هاى خود درباره 
ائتالف هاى سياسى براى تشكيل دولت آينده 

عراق پرداخت.

 ائتالفى براى برون رفت
 از چالش هاى سياسى پيش رو

ائتالف عامرى، عبادى و الحكمه از ائتالف هاى 
مهم شيعى است كه مجموعاً ائتالفى ماليم تر 
و جامع تــر تلقى مى شــود. هم نفــى علنى 
مرجعيــت عالى را ندارد و هــم امكان جلب 
رضايــت تهران به دليل عامــرى و هم امكان 
توافق برخى ديگــر از قرائت هاى منطقه اى و 
فرامنطقه اى به دليل عبادى را دارد. فراموش 
نكنيــم كه مالكى در انتخابات قبلى بشــدت 
مورد نفى مرجعيت عالى بوده و بعيد اســت 
اين نفى منتفى شــده باشد. منتقدان جريان 
سيد مقتدى صدر نيز اظهار مى دارند، اگرچه 
مقتدى صدر حمايت هاى مردمى خوبى دارد 
و نبايد جريان سائرون را ناديده گرفت، اما او 
به دليل ائتالف با كمونيست ها و چرخش هاى 
سياســى مســتمر چندان مورد اتكاى ساير 
جريان ها براى آنكه سكان اصلى هدايت دولت 
به آن سپرده شــود نيست. ضمن آنكه تعداد 
كرســى هاى متعلق به شــخص مقتدى صدر 
نسبت به انتخابات قبلى افزايش قابل توجهى 

را نشان نمى دهد. 
بنابراين چه بســا هم مالكــى و هم صدر در 
ســايه قرار بگيرند و از عنصر تعيين كننده به 
عنصر ســهيم و همراه، يا حتى ســايه تبديل 
شــوند و شانس بيشتر به عبادى و البته كمتر 
به عامرى برســد. ضمن آنكه جلب همراهى و 
همدلى صدر و مالكى موجب خواهد شــد كه 
دولت آينده قوى تر شــده و چالش هاى درون 

شيعى كمترى را تجربه كند.

اخبار جهان اسالم

اعتراض «نتانياهو» 
به تصميم حقوق بشر 

سازمان ملل درباره غزه

به دنبال اقدام شــوراى حقوق بشر سازمان 
ملل به اتخاذ تصميــم براى آغاز تحقيقات 
بيــن المللى درباره جنايت هــاى اين رژيم 
در غزه - كــه از زمان آغاز تظاهرات بزرگ 
بازگشت در 30 مارس گذشته رقم خورد- 
تعدادى از سياستمداران رژيم صهيونيستى 

به اين شورا حمله كردند.
بنياميــن نتانياهــو، نخســت وزيــر رژيم 
صهيونيســتى در صفحه شخصى خود در 
فيســبوك با حمله به شــوراى حقوق بشر 
سازمان ملل گفت كه اين رژيم تصميم اين 

شورا را رد مى كند.
آويگدور ليبرمن، وزير اطالعات و امنيت اين 
رژيم نيز در حســاب توييترى خود نوشت: 
«اسرائيل از دو طرف مورد حمله قرار گرفته 
اســت،... ما بايد هر چه زودتر از شــوراى 
حقوق بشــر خارج شــويم؛ بايد محكم و با 
اقتدار برخورد كنيم تــا آمريكا را هم وادار 

به همين تصميم كنيم».
«نفتالــى بينت»، وزير آمــوزش و پرورش 
اين رژيم هم با حمله به اين شــورا مدعى 
شــد كه شوراى حقوق بشــر سازمان ملل 
كارش به جايى رســيده كه از تروريســم 
حمايت مى كند، وى گفت كه اين رژيم به 
هر حال بــدون توجه به اقدام ها و تحركات 
ســازمان ملل از شــهروندان خــود دفاع 

مى كند.

انفجار در ننگرهار 51 كشته 
و زخمى برجاى گذاشت

ننگرهار  اســتاندار  ســخنگوى  العالــم: 
افغانستان اعالم كرد كه سه انفجار در زمين 
كريكت و آغاز مسابقات ماه رمضان در اين 
استان هشت كشــته و 43 زخمى برجاى 

گذاشت.
«عطــااهللا خوگيانــى» گفــت كــه تمام 
زخمى هاى اين انفجار به بيمارستان انتقال 
داده شده اند و وضعيت هفت تن از زخمى ها 

وخيم اعالم شده است.
گروه طالبان دســت داشتن در انفجار زمين 
كريكــت را رد كرده، اما تاكنون هيچ گروهى 

مسئوليت اين حمله را بر عهده نگرفته است.

آمار شهداى «بازگشت» غزه 
به 121 نفر رسيد

العالم: يك فلســطينى كهنســال كه روز 
ميليونى  تظاهرات  در  دوشــنبه گذشــته 
بازگشــت بــه ضــرب گلولــه نظاميــان 
صهيونيســتى مجروح شده بود، به شهادت 

رسيد.
منابع پزشــكى در بيمارستان الشفا در غزه 
گفتند اين شــهروند به نام معين الســاعى 
58 ساله ســاكن اردوگاه الشاطئ در غرب 
غزه، بر اثر اصابت گلوله نظاميان اســرائيلى 
مجروح شــده بود كه بر اثر شدت جراحت 

به شهادت رسيد.
با شهادت اين شهروند آمار شهداى كشتار 
دوشنبه گذشــته به 64 نفر و مجموع آمار 
شــهداى غزه از زمان آغاز تظاهرات بزرگ 

بازگشت به 121 نفر رسيد.

12/2813/01

23/3700/11 3/404/15

19/3520/06

5/215/55

19/5520/27
به دنبال تهديدهاى پيونگ يانگ صورت گرفت

ممنوعيت پرواز بمب افكن هاى آمريكايى 
بر فراز كره شمالى

آمريكا، كــره جنوبى و ژاپن درباره تغيير 
مســير پرواز مورد نظــر بمب افكن هاى 
آمريكايى بى 52 به توافق رسيدند تا آن ها 

بر فراز شبه جزيره كره پرواز نكنند.
بنابر گزارش اسپوتنيك اين تصميم پس 
از تهديدهــاى پيونگ يانگ به لغو ديدار 
ســران كره شــمالى و آمريكا به خاطر 

رزمايش مشترك واشنگتن و سئول گرفته شده است.
پيشتر مقامات كره شــمالى اعالم كرده بودند كه اگر واشنگتن خواستار دست 
برداشــتن يكجانبه اين كشور از سالح هسته اى شود، از برگزارى ديدار سران با 
آمريكا امتناع خواهند ورزيد. عالوه بر اين پيونگ يانگ به خاطر برگزارى رزمايش 
در كره جنوبى كه از اواســط آوريل جريان دارد، نگران است و مذاكرات خود با 

سئول در سطح عالى را متوقف كرده است. 
يادآور مى شــود كه قرار اســت ترامپ روز سه شــنبه 22 خرداد (12 ژوئن) در 

سنگاپور با كيم جونگ اون، رهبر كره شمالى ديدار كند.

حمايت چين از حق حيات فلسطينيان
« وانگ يى» وزير امور خارجه چين در واكنش به كشتار فلسطينيان به دست 
نظاميان رژيم صهيونيستى تأكيد كرد، بايد از حق حيات فلسطينيان حراست 

كرد.
«وانگ يى» افزود: رژيم صهيونيستى بايد به جنايت هاى ضد فلسطينيان پايان 

دهد.

انهدام 3 خودروى مزدوران سعودى در «الجوف»
مهر: نيروهاى يمنى موفق شدند ســه خودروى نظامى مزدوران سعودى را در 
الجوف هدف قرار داده و منهدم سازند. به دنبال اين عمليات شمارى از مزدوران 

سعودى به هالكت رسيده و تعدادى ديگر زخمى شدند.

تظاهرات ضد آمريكايى مردم بحرين در نقاط مختلف
صوت المنامه: مــردم بحرين تظاهرات 
گسترده اى را عليه اياالت متحده آمريكا 
در نقاط مختلف اين كشور برگزار كردند.
بحرينى هــا در جريان ايــن تظاهرات ها 
خواستار خروج هرچه سريع تر نيروهاى 

بيگانه از خاك خود شدند.
شــركت كنندگان در ايــن تظاهرات ها 
خواســتار تخليه پايگاه هاى آمريكايى مســتقر در بحرين شدند.همزمان با اين 
تظاهرات ها ائتالف «جوانان 14 فوريه» بحرين با صدور بيانيه اى خواستار بسته 

شدن تمامى پايگاه هاى نظامى بيگانگان در خاك اين كشور شد.

حمالت گسترده جنگنده هاى سعودى 
به «صنعا» و «صعده» يمن

المسيره: اقدام هاى خصمانه و جنايتكارانه سعودى ها عليه مردم بى دفاع يمن 
همچنــان ادامه دارد.در ادامه اين اقدام ها، جنگنده هاى رژيم ســعودى منطقه 
«مجز» واقع در صعده را طى چند نوبت بمباران كردند. اين در حالى اســت كه 
شهر «نهم» در استان صنعا نيز طى چند مرتبه هدف حمالت سنگين سعودى ها 
قرار گرفت. حمالت ددمنشانه سعودى ها به يمن طى بيش از سه سال گذشته، 

تاكنون بيش از 30 هزار شهيد و زخمى برجاى گذاشته است.

چين بمب افكن هايش را در جزاير مورد مناقشه فرود آورد
مهر: روزنامه «چاينا ديلى» مى گويد ارتش چين براى نخستين بار بمب افكن هاى 
دوربرد 6K-H خــود را در فرودگاهى واقع در درياى چين جنوبى فرود آورده 
اســت، اقدامى كه مى تواند به تنش هاى ناشــى از اختالف ارضــى در اين آبراه 

راهبردى، دامن بزند.
وزارت دفاع چين در بيانيه اى بى آنكه به زمان و مكان دقيق اشــاره اى كند، اين 

اقدام را بخشى از تمرين پرواز- فرود و حمله آزمايشى عنوان كرد.
اين درحالى است كه مركز شفافيت دريايى آسيا واقع در واشنگتن مى گويد محل 
فرود بمب افكن هاى چينى جزيره «وودى» اســت كه بزرگ ترين پايگاه نظامى 

چين در مجمع الجزاير «پاراسل» را در خود جاى داده است.

بيانيه نشست فوق العاده سازمان همكارى اسالمى
ضرورت تشكيل كميته تحقيق جنايت هاى 

صهيونيست ها
خبرگزاري صداوسيما: ســازمان همكارى اسالمى حمالت صهيونيست ها را 
محكوم و بر تشكيل كميته بين المللى براى تحقيق تأكيد كرد.نشست فوق العاده 
ســازمان همكارى اسالمى براى بررســى آخرين تحوالت سرزمين هاى اشغالى 
فلسطين و نوار غزه با حضور سران كشورهاي اسالمي ازجمله جمهوري اسالمي 
ايران در اســتانبول در تركيه برگزار شد.سازمان همكارى اسالمى حمالت اخير 
نظاميان صهيونيســت به غيرنظاميان فلسطينى در نوار غزه را بشدت محكوم و 

بر تشكيل كميته بين المللى براى تحقيق در خصوص اين حمالت تأكيد كرد.

مسعود بارزانى:
اميدوارم مرحله جديدى 

در روابط بغداد- اربيل آغاز شود
رهبر  بارزانى،  مســعود  نيوز:  سومريه 
حزب دموكرات كردستان عراق در پيامى 
خطاب به افكار عمومى اين كشور نوشت: 
انتخابــات پارلمانى اخير عــراق اوضاع 
جديدى را به وجود آورده است. اميدوارم 
كه در روابط ميــان اربيل و بغداد به دور 
از تعصب و تنش بازنگرى شده و مرحله 

جديدى ميان دو طرف آغاز شود.
وى در ادامه افزود: دليل اصلى تمام مشــكالت سابق و تصميم كردها مبنى بر 
اجراى همه پرسى استقالل، عدم پايبندى دولت بغداد به قانون اساسى بود. اين 
مسئله كامًال نشان داد كه اتحاد عراق يك مسئله اختيارى است و براساس آن حق 
تعيين سرنوشت يك حق قانونى و طبيعى براى كردها به شمار مى رود. بارزانى 
تأكيد كرد: فرصت خوبى پيش آمده تا مقامات عراق با حقوق و درخواست هاى 
كردها بر اساس قانون اساسى برخورد كنند. ما ترجيح مى دهيم گفت وگو با بغداد 

را تا حصول نتيجه ادامه دهيم.

ارتش سوريه توافق با داعش 
در «حجر االسود» دمشق را تكذيب كرد

فارس: برخى منابع خبرى اعالم كردند 
كه بين ارتش ســوريه و گروه تروريستى 
تكفيرى «داعش» در حجر االســود واقع 
در جنوب دمشق توافقاتى صورت گرفته 
كــه يك منبع نظامى وابســته به ارتش 

سوريه آن را تكذيب كرد.
خبرگزارى سانا به نقل از يك منبع سورى 
وابســته به ارتش سوريه ضمن تكذيب اين خبر اعالم كرد كه هيچ توافقى بين 

ارتش سوريه و داعش صورت نگرفته است.
خبرنگار شبكه روسيااليوم گزارش داده بود كه توافق بين ارتش سوريه و داعش 
در جنوب دمشق از ساعت 12 ظهر شنبه وارد مرحله اجرايى شد و تا ساعت پنج 

صبح يكشنبه ادامه دارد.
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روزنامه هاى جهان

اكونوميست 
هفته نامه «اكونوميست» چاپ 
شماره  تازه ترين  در  انگليس 
خود، گزارشى ويژه از شرايط 
بحرانى غزه منتشر كرده است. 
اين مجله عكسى جالب توجه 
بر جلد خــود از تالش يك 
فلسطينى براى پرتاب سنگ 
به سمت ارتشى هاى اسرائيل 

منتشر كرده و با انتخاب تيتر «راه بهترى نيز هست» به انتقاد از 
اتفاقات در حال شكل گيرى در اين منطقه مى گويد. اكونوميست 
مقاله اى نيز با عنوان «چگونه شركت ها با تحريم هاى ترامپ كنار 
مى آيند؟» آخرين وضعيت شركت هاى اروپايى در راه مقابله با 

تحريم هاى ترامپ عليه ايران را منتشر كرده است.

بوستون گلوب
گلوب»  «بوســتون  روزنامه 
چاپ آمريكا در گزارشــى به 
تيراندازى  حادثه  جديدترين 
اين  در مدارس آمريــكا كه 
بار در شهر سانتافه در ايالت 
تگزاس اتفاق افتاد مى پردازد. 
اين روزنامــه با انتخاب تيتر 
«روز ديگــرى از تباهى» از 

كشته شدن 10نفر و زخمى شدن 10 نفر ديگر در اين حادثه 
كه يك دانش آموز با برداشتن اسلحه پدرش رقم زده است، خبر 
مى دهد. بوستون گلوب حادثه سقوط هواپيماى مسافربرى در 
كوبا را بازتاب داده و نگاهى نيز به تازه ترين دردســر ترامپ به 
خاطر دخالت احتمالى روسيه در انتخابات آمريكا انداخته است.

تايم
چاپ  «تايــم»  هفته نامــه 
شماره  تازه ترين  در  آمريكا 
خــود در مقاله اى نوشــته 
عنوان  بــا  بريل  اســتيون 
آمريكا  من  نســل  «چگونه 
را در هــم شكســت؟» به 
شــرايط نامساعد آمريكا در 
حــوزه رهبرى اين كشــور 

مى پردازد. او در مقاله خود آمريكا را تنها قربانى نسل جديد 
رهبرى ندانســته و تمام جهان را درگيــر با چنين رهبران 
نســل جديد مى داند. طراحى روى جلد تايم نيز كه پرچم 
آمريكا را با ستاره هاى در حال ريزش نشان مى دهد، در نوع 

خود جالب توجه است.

هفته نامه «اكونوميست» چاپ 
شماره  تازه ترين  در  انگليس 
خود، گزارشى ويژه از شرايط 
بحرانى غزه منتشر كرده است. 
اين مجله عكسى جالب توجه 
بر جلد خــود از تالش يك 
فلسطينى براى پرتاب سنگ 
به سمت ارتشى هاى اسرائيل 

گلوب»  «بوســتون  روزنامه 
چاپ آمريكا در گزارشــى به 
تيراندازى  حادثه  جديدترين 
اين  در مدارس آمريــكا كه 
بار در شهر سانتافه در ايالت 
تگزاس اتفاق افتاد مى پردازد. 
اين روزنامــه با انتخاب تيتر 
«روز ديگــرى از تباهى» از 

چاپ  «تايــم»  هفته نامــه 
شماره  تازه ترين  در  آمريكا 
خــود در مقاله اى نوشــته 
عنوان  بــا  بريل  اســتيون 
آمريكا  من  نســل  «چگونه 
را در هــم شكســت؟» به 
شــرايط نامساعد آمريكا در 
حــوزه رهبرى اين كشــور 

پيشخوان/  امير محمد سلطان پور

عروسى شاهانه انگليسى از جيب خيابان خواب ها
پشت ويترين

انگلستان  مردم  گذشته  روز  الملل   بين   
شاهزاده  ازدواج  مراسم  برگزارى  شاهد 
هرى، نوه ملكه اليزابت دوم با يك هنرپيشه 
آمريكايى به نام مگان ماركل بودند. مراسمى 
توسط  بسيارى  تبليغاتى  بمباران  با  كه 
اين  اينكه  محوريت  با  غربى  رسانه هاى 
بسيار  پيشين  مراسم هاى  برخالف  عروسى 

ساده برگزار شد، مورد پوشش قرار گرفت.
جشــن عروســى در كاخ وينزور برگزار شد 
و به گفته مقامات محلــى، نزديك به 100 
هزار نفر از نزديك شــاهد اجراى آن بودند. 
اين امر در شــرايطى رخ داد كه انگلستان از 
مدت ها پيش به خاطر جدا شدن از اتحاديه 
اروپا دچار بحران اقتصادى و كاهش شــديد 
ارزش پوند شده و خيلى از مردم اين كشور 
به خاطر برگزارى مراســمى كه 40 ميليون 

پوند هزينه دربر داشت، ناراضى هستند. 

 جمع آورى بى خانمان ها
چنين مراســمى همواره با حاشيه بسيارى 
روبه روست به خاطر اينكه خاندان سلطنت 
ســعى دارند تا چهره خود را بيشتر مردمى 
نشــان دهند، اما در واقع خالف اين شــعار 
عمل مى كننــد. جمع آورى بى خانمان ها و 
دستگيرى متكديان در منطقه وينزور و شهر 

لندن يك نمونه از اين مدعاست. 
چندى پيش بود كه سيمون دادلى شهردار 
وينزور در نامه اى از رئيس پليس اين شــهر 
خواسته بود تا هرچه زودتر بى خانمان هايى 
كه در اين شهر سكونت دارند را جمع آورى 
كنــد. وى همچنيــن اظهار كــرده بود كه 
بى خانمان ها حق حضور در مراســم ازدواج 

را ندارنــد. اين در حالى اســت كه خانواده 
ســلطنتى انگليس همواره خــود را حامى 
بى خانمان ها معرفى مى كنند.استفانى، يكى 
از بــى خانمان هايى كه به وينزور پناه آورده 
در گفت وگو با خبرگزارى فرانســه مى گويد 
كه حضور او در اين محله به انتخاب خودش 
نبوده اســت، بلكه براى فرار از باد و باران به 

اينجا آمده است. 
وى اظهار مى كند به جاى مجرم تلقى كردن 
بى خانمان ها، بايد مشكالت آن ها ريشه يابى 
شــوند. به گفته او اماكنى كه شهردارى به 
آن هــا براى اقامت پيشــنهاد مى كند، تميز 

نيستند و موش ها در آنجا جوالن مى دهند.

سايه ترس از تروريست ها بر سر مراسم
انگليس كه در حدود يك ســال اخير با پنج 
حمله تروريســتى از جمله در قلب لندن و 
در مجمــوع بــا 36 كشــته و 377 زخمى 
ماه هاى خونينى را ســپرى كرده اســت، به 
گفته مقامات امنيتى اين كشور همچنان در 

معرض تهديد است و حتى آنان نگرانى هايى 
درباره حمالت تروريســتى به مراسم ازدواج 

نوه ملكه با هنرپيشه آمريكايى داشتند.
بر اساس آمارهاى منتشــر شده حدود 10 
هزار نفر از اتباع اروپايى از جمله از انگليس 
كه به صفوف داعش پيوســته بودند، پس از 
شكســت در ســوريه و عراق به زادگاه هاى 
خود بازگشته اند كه اين امر به نگرانى بزرگ 
امنيتى بويژه براى دســتگاه هاى امنيتى و 

پليس اين كشورها تبديل شده است.
بر اســاس گزارش رويتــرز، در زمان ازدواج 
ســلطنتى، موانعى براى جلوگيرى از حمله 
خودروها، اســتقرار گشــت هاى مســلح و 
اقدام هاى امنيتى مشــابه فرودگاه ها در نظر 
گرفته شــد، تا بزرگ تريــن عمليات پليس 
انگليــس در شــهر وينزور اجرا شــود. اين 
خبرگزارى از قول «باب برودهرست» افسر 
ارشد پليس كه مسئول حفظ امنيت مراسم 
ازدواج ويليام - برادر بزرگ تر هرى- بود در 
اين خصوص گفت: «اين يك چالش واقعى 

است. بررسى ده ها هزار نفرى كه قرار است 
در كنار خيابان ها صــف ببندند، غيرممكن 
اســت. هر كدام از آن ها ممكن اســت يك 
تروريســت، دوســتدار خانواده سلطنتى يا 
فردى باشــد كه در پى جلب توجه است». 
اين در شرايطى اســت كه مأموران امنيتى 
عالوه بر تروريســم بايد نگران تظاهرات هم 
باشند. در روز عروسى برادر بزرگ تر شاهزاده 
هرى، 18 تظاهرات در اعتراض به اقدام هاى 
رياضتى دولت انگليس برگزار شــد. اين در 
شــرايطى اســت كه رســانه ها در انگليس 
اعالم كردند 30 ميليــون پوند براى تأمين 
امنيت اين مراسم ازدواج سلطنتى از جيب 

ماليات دهندگان هزينه شده است.

عروس ملكه كيست؟
مگان ماركل، بازيگر نقش «ريچل زين» در 
سريال آمريكايى ســوتس يا دادخواست ها 
پــدرى  از   1981 اوت   4 روز   (Suits)
سفيدپوســت و مادرى آفريقايى تبار به دنيا 
آمد. به همين خاطر چند رســانه انگليسى 
با تيترهاى نژادپرســتانه به استقبال عروس 
بريتانيا رفتند، اما مــاركل درمقاله اى براى 
مجله «ال» در مورد ريشه نژادى اش نوشت: 
«دورگه بودن من شــايد هويــت من را در 
هاله اى از ابهام قرار داده باشد، اما من آن را 
بــا تمام وجود پذيرفته ام تا بتوانم بگويم چه 

كسى هستم و از كجا آمده ام.» 
البته اين نخســتين بارى نيســت كه مگان 
ازدواج مى كند. او ســپتامبر 2011 با «ترور 
انگلسون»، تهيه كننده فيلم ازدواج كرد، اما 

دو سال بعد كارشان به جدايى كشيد. 

ائتالف «دولت 
قانون» به جز باور 
به دولت اكثريت 

سياسى هيچ خط 
قرمز ديگرى براى 

پيوستن ساير 
ائتالف ها به خود 

قايل نيست

بــــــــرش

خواســتار تخليه پايگاه هاى آمريكايى مســتقر در بحرين شدند.همزمان با اين 

جديدى ميان دو طرف آغاز شود.

وابســته به ارتش سوريه ضمن تكذيب اين خبر اعالم كرد كه هيچ توافقى بين 
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